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مقدمه
انقالب اسالمی با بیان نظریه «نه شرقی ،نه غربی» توانست ابرنظمی جمعی مبتنی بر برابری دولتها و
حاکمیتها و تحقق حقوق الهی وانسانی ملتها در نظام بینالملل را رقم زند و با احیای ظرفیتها و امکانات
فراموش شده ملت های غیر متعهد و نفی انفعال و مرعوبیت در برابر استکبار ،درصدد قطع ریشههای وابستگی
ملتها به قدرت های بزرگ و درافکندن طرحی نو برآید .هدف نهایی انقالب اسالمی رسیدن به تمدن اسالمی در
زنجیرهای منطقی و مستمر است که بر چهار رکن دین ،عقالنیت ،علم و اخالق بنا شده است .این زنجیره از حلقه
انقالب اسالمی آغاز شده و پس از شکلگیری نظام اسالمی وارد مرحله دولت اسالمی میگردد و پس از دولت
اسالمی ،جامعه اسالمی اسوه تحقق مییابد و این برق که در این گوشه از جهان درخشیدن گرفته بسان تمام تمدنها
در بستری طبیعی در جهان اسالم و نیز در جهان بشریت تاللو مییابد و فصلی نو در حیات بشر رقم میزند .پس از
وقوع انقالب اسالمی و تشکیل نظام اسالمی که ارکان ،عناصر و ابعاد آن در قانون اساسی به طور اجمال بیان شده و
البته هنوز به طور کامل و تفصیلی تحقق پیدا نکرده است ،عبور از سه گام دیگر در زنجیره تمدنسازی فرآینده
پیچیده است .بر این اساس ،تأمل و تعمق در این مفاهیم و مراحل و تالش برای گفتمانسازی به منظور ایجاد
نهضت نرم افزاری و تولید فکر و علم به شکل طبیعی در این مجرا امری ضروری و حیاتی است .از این رو چهارمین
همایش ملی تمدن نوین اسالمی با همکاری جمع کثیری از مراکز دانشگاهی و حوزوی و علمی پژوهشی کشور در
نهم اسفندماه  1397برگزار گردید .این همایش به جز شورای سیاستگذاری از  9کمیسیون تشکیل شده که
مسئولیت هرکدام از این کمیسیونها برعهده یکی از اساتید دانشگاهی و حوزوی برجسته است و هر کمیسیون دارای
 5تا  7نفر عضو هیئت علمی میباشد .این کمیسیونها عبارتند از :مباحث بنیادین ،سیاسی ،اقتصادی ،مدیریت و
حکمرانی ،آیندهپژوهی ،هنر و معماری ،طب و سالمت ،تعلیم و تربیت ،فقه و حقوق.
محورهای همایش نیز عبارتند از :معناشناسی تمدن نوین اسالمی ،سبک زندگی اسالمی ،دولت اسالمی و
تمدن نوین اسالمی ،الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،علوم انسانی و تمدن نوین اسالمی ،نظامسازی و نهادسازی و
تمدن نوین اسالمی ،جامعه اسالمی و تمدن نوین اسالمی ،الگوهای رقیب و تمدن نوین اسالمی ،بیداری اسالمی و
تمدن نوین اسالمی ،نقش و جایگاه علم در تمدن نوین اسالمی.
از میان 183چکیده تائید شده از میان چکیدههای ارسالی به دبیرخانه همایش 115 ،مقاله کامل به دبیرخانه
همایش رسید .براساس داوریهای صورت گرفته 14 ،مقاله برای ارائه شفاهی و  37مقاله جهت ارائه به صورت
پوستری تائید گردید که در دو مجلد تقدیم حضور میگردد .در پایان وظیفه خود میدانیم از همراهیهای علمی و

به ویژه حضور پرشکوه همه اساتید و پژوهشگران در همایش در مرکز همایش امام خمینی (ره) دانشگاه شاهد
سپاسگزاری کنیم.
از اعضای بزرگوار شورای سیاست گذاری همایش ،باالخص جناب آقای دکتر ثقفی ریاست فرهیخته دانشگاه و
رییس شورا و نیز سرکار خانم دکتر کیاساالری معاون محترم و معزز پژوهش و فناوری و رییس همایش و نیز از
اعضای شورای علمی همایش ،حجج اسالم و آقایان دکتر عبدالعلی توجهی ،مهدی امیدی ،محمدرحیم عیوضی،
مهدی اسماعیلی ،محمدعلی محققی ،غالمرضا گودرزی ،محمد نعمتی ،محسن فرمهینی فراهانی ،مرتضی افشاری
که زحمات زیادی را متحمل شدند به طور ویژه سپاسگزاریم .از دبیر محترم اجرایی همایش جناب آقای کاشانی
مهر و مجموعه همکاران کمیته اجرایی همایش و نیز از خانم رضوان نصریان همکار محترم دبیرخانه علمی و عزیزان
بسیاری که با جان و دل برای برگزاری موفق همایش کوشیدند سپاسگزارم .از همکاران اداره کل انتشارات معاونت
پژوهش باألخص مدیرکل محترم و نیز جناب آقای قاسمزاده به خاطر مساعدت در آمادهسازی و چاپ مجموعه
مقاالت قدردانی مینماییم.
فرزاد جهان بین
رئیس دبیرخانه دائمی و دبیر علمی همایش

فهرست مطالب
کمیسیون اقتصاد 1 .........................................................................................................................................
نقش شفافیت در تحقق تمدن نوین اسالمی 3 ....................................................................................................
کمیسیون آینده پژوهی 27 ............................................................................................................................
تعیین پیشرانهای تمدن سازی نوین اسالمی با رویکرد تحلیل تأثیر متقاطع 29 ...................................................
مؤلفههای ساختاری تمدن سازی اسالمی(با رویکرد آیندهپژوهی)43 .................................................................
مدل دستگاه فهم و آیندهاندیشی تمدنساز مبتنی بر قرآن کریم65 ......................................................................
بررسی تطبیقی تصاویر تمدنی آینده کشورهای پیشتاز -داللتها و آموزهها برای تمدن نوین اسالمی 97 ............
کمیسیون حقوق137 .......................................................................................................................................
قاعده نفی سبیل و حقوق بینالملل معاصر139 ..................................................................................................
کمیسیون سالمت 161 .....................................................................................................................................
نظام سالمت در تمدن نوین اسالمی 163 ...........................................................................................................
کمیسیون علوم سیاسی185 ............................................................................................................................
جایگاه امنیت اخالقی و اجتماعی در تمدن نوین اسالمی با تأکید بر اندیشه امام و رهبری187 ...........................
ترسیم نقش و جایگاه مفهوم سرمایه اجتماعی در شکلگیری تمدن نوین اسالمی201 ..........................................
علل ضرورت شکلگیری دولت اسالمی در فرآیند تحقّق تمدن نوین اسالمی بر اساس دیدگاه حضرت آیتاهلل
خامنهای 243 .....................................................................................................................................................
رویکردی تمدنی به ظرفیتهای فکری و تاریخی انقالب اسالمی ایران (با تأکید بر اندیشۀ رهبران انقالب) 267 ....
کمیسیون مباحث بنیادین289 ........................................................................................................................
الزامات و مؤلفهها و پیشرانهای تمدن نوین اسالمی در منظومه فکری امام خامنهای (مدظلهالعالی)291 .....................

کمیسیون هنر317 ...........................................................................................................................................
واکاوی هنر ناپسند از دیدگاه نهجالبالغه بهعنوان شاخصی برای تعیین چارچوبهای هنر در تمدن نوین اسالمی319
بررسی عوامل و الگوهای شکلدهنده در ساختار شهر اسالمی335 .....................................................................

کمیسیون اقتصاد

نقش شفافیت در تحقق تمدن نوین اسالمی
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چکیده:
الزمهی تحقق «تمدن نوین اسالمی» ،تکمیل زنجیرهی تمدنسازی و طی مراحل پنجگانهی این فرآیند است.
پس از انقالب اسالمی و تشکیل هندسه کلی آن یعنی نظام اسالمی ،اکنون در مرحلهی تشکیل دولت اسالمی
هستیم .برای عبور از این مرحله بایدها و نبایدهایی وجود دارد .موضوع اصلی این مقاله ،بررسی نقش شفافیت در
تحقق این بایدهاست .شفافیت با توجه به کارکردهای فراوان و اثراتش بر سایر مسائل ،عبور از این مرحله را ممکن
کرده و بدین ترتیب نقش مهمی در تحقق تمدن نوین اسالمی خواهد داشت .در پژوهش حاضر که با روش
کتابخانهای صورت گرفته است؛ این نتیجه حاصل شده است که شفافیت که از طریق نظارت عمومی موجب
پاسخگویی مسئولین و کاهش فساد ،رضایت مردم و افزایش اعتماد آنها به نظام و درنهایت افزایش مشارکت مدنی
و سرمایه اجتماعی ميشود ،الزمهی تحقق دولت اسالمی و عبور از این مرحلهی تمدن سازی است و کارکردها و
اثرات آن تطابق بسیار قابلتوجهی با مجموعهاي از بایدهای دولت اسالمی دارد .این گزاره از جانب مبانی اسالمی
(عدالت ،امربهمعروف ،قاعده اصحار و  )...و شواهد تاریخی موجود در فرهنگ اسالمی نیز تأیید ميشود و
شفافیت به دلیل وجود مبانی مشخص اسالمی قرابت مناسبی با تفکر اسالمی داشته و ازاینرو در منظومه تفکری
تمدن سازی اسالمی جای خواهد گرفت.
کلیدواژهها :شفافیت ،تمدن نوین اسالمی ،دولت اسالمی ،مبانی اسالمی شفافیت

مقدمه
الزمهی تحقق تمدن نوین اسالمی ،تکمیل زنجیرهی تمدنسازی و طی مراحل پنجگانهی این فرآیند است .وقوع
انقالب اسالمی در سال  ،1375با ایجاد یک دگرگونی و تحول بنیادی در کشور ،گام اول این زنجیره را برداشت.
بالفاصله بعد از انقالب اسالمی ،طرح مهندسی و شکل کلی اسالمی که همان نظام اسالمی بود ،در کشور پیاده
فردی
شد .در این مرحله ،نظام دینی مردمی یا به عبارتی مردمساالری دینی ،جایگزین نظام سلطنتی استبدادی،
ِ
ِ
ِ
1استادیار دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) ،ایمیلsolimani@isu.ac.ir :
2کارشناس ارشد دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) ،ایمیل11mostafa.abbasi@gmail.com :

 3دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده معارف اسالمی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)
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موروثی و اشرافی وابسته شد .بدین ترتیب گام دوم زنجیره تمدنسازی نوین اسالمی هم با تثبیت ارکان حکومت از
ِ
طریق قانون اساسی کشور و در واقع ایجاد نظام اسالمی ،برداشته شد .پس از طی این دو مرحله ،سه مرحلهی دیگر
یعنی دولت اسالمی ،جامعه (کشور) اسالمی ،و تمدن نوین اسالمی باقیمانده است تا این زنجیره تکمیل شود و
انقالب اسالمی به هدف اصلی و آرمان خود برسد( .آیت الله خامنهای)1379/09/12 ،
منبع تقنین ،معیار اجرا و ارکان تصمیمگیری در کشور با تشکیل نظام اسالمی مشخص شد .اما این شکل کلی،
محتوایی نیز دارد؛ بدین معنا که در واقعیات زندگی مردم نیز باید تحقق پیدا کند .محتوای این شکل کلی ،دولت
اسالمی است که شامل همه کارگزاران حکومت میشود( .آیت الله خامنهای .)1384/6/8 ،اکنون زنجیرهی
تمدنسازی نوین اسالمی ،در مرحلهی تشکیل دولت اسالمی قرار دارد و البته دولت اسالمی هنوز تحقق نیافته
است .به عبارتی می توان گفت تحقق تمدن نوین اسالمی ،امروز در گروی عبور از این مرحله حساس است .بنابراین
مسئلهی تشکیل دولت اسالمی مهمترین مسئلهی پیش روی ما برای تحقق آرمان اصلی انقالب اسالمی است.
حال سؤال اینجاست که برای تحقق دولت اسالمی چه اقداماتی الزم است صورت گیرد؟ یا به عبارتی بایدها و
نبایدهای دولت اسالمی چیست؟ به تعبیر حضرت آیتالله خامنهای ،سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد از قبیل
رشوه ،فساد اداری ،ویژه خواری ،کمکاری ،بیاعتنایی به مردم ،میل به اشرافیگری ،حیفومیل بیتالمال از
مهمترین بایدهای تحقق «دولت اسالمی» و عبور کردن از این مرحله است .اما سؤال بعدی این است که
راهکارهای مناسب برای مبارزه با فساد ،افزایش سالمت اداری و اقتصادی و کارآمدی باالتر دولت و مسئولین
چیست؟ برای پاسخ به این سؤال باید توجه داشت؛ همانطور که غرب از علوم مختلف دانشمندان و عصر تمدن
اسالمی برای تحقق تمدن خود بهره گرفت؛ امروز کشور ما نیز میتواند از تجربیات مفید کشورهای غربی برای
تحقق تمدن نوین ا سالمی استفاده کند .البته با قید مهمی که این راهکار و تجربیات گوناگون تمدن غربی با تفکر و
الگوی ایرانی-اسالمی پیشرفت مغایرت نداشته بلکه در منظومه تفکر اسالمی گنجانده شود.

از سوی دیگر پدیدهی فساد اقتصادی ،اداری و سیاسی موجب ناکارآمدی حکومتها ،ایجاد تبعیض و
نابرابری ،مانع رشد و پیشرفت و تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی ،کاهش سرمایه اجتماعی و درنهایت موجب
تضعیف و حتی تخریب اعتماد عمومی مردم به حکومتهاست؛ ازاینرو چگونگی مبارزه با فساد در سالهای اخیر
به یکی از مسائل اصلی بیشتر حکومتها تبدیلشده است .در این راستا تالشهای متنوع و فراوانی در کشورهای
گوناگون صورت گرفته است .با مشاهده تجربیات موفق بینالمللی در مبارزه با فساد درمییابیم کشورهای موفق،
راهکارهایی مبتنی بر ممانعت پیشگیرانه را بر مبارزهی پسینی ترجیح دادهاند .ازجملهی مهمترین راهکارهای
تجربهشده ِی کنترل پیشینی فساد ،شفافیت است.
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شفافیت کارکردهای فراوانی دارد و ازجمله مهمترین آنها ،امکان نظارت و مشارکت عمومی است که به این
وسیله ،پاسخگویی مسئولین محقق میشود .این پاسخگویی منجر به جلوگیری از فساد و افزایش کارآیی مسئولین و
حکومت خواهد شد .بدین ترتیب با نظارت عمومی توسط مردم و مشارکت بیشتر آنها در امور حکومت ،همچنین
پاسخگویی معنادار مسئولین به آنها و کاهش فساد و افزایش کارآیی ،اعتماد عمومی به حکومت افزایشیافته و
سرمایهی اجتماعی نیز باال میرود .با توجه به این کارکردها میتوان شفافیت را راهکاری مناسب برای تشکیل دولت
اسالمی و عبور از مرحله تمدنسازی دانست.
مقاله پیشرو سعی دارد ،با توجه به مرحلهی کنونی زنجیره تمدن اسالمی که تشکیل دولت اسالمی است،
شفافیت را به عنوان راهکار مناسب برای این مرحله مطرح کرده و با اشاره به کارکردهای مختلف آن ،نقش شفافیت
را به عنوان یکی از مسائل اصلی و زیربنایی تشکیل دولت اسالمی بررسی کند .ازآنجاکه عدم مغایرت شفافیت با
مبانی اسالمی برای بهکارگیری در کشور و تشکیل دولت اسالمی ضروری است بنابراین در این تحقیق به مبانی
اسالمی آن نیز توجه میشود.

پیشینه تحقیق
نوآوری پژوهش حاضر در این است که ،مفهوم تمدن نوین اسالمی که بهعنوان آرمان و هدف اصلی انقالب
اسالمی شناخته میشود را با شفافیت ،که راهکاری جدید و موفق در تجربیات بینالمللی است ،گرهزده و بهعنوان
یکی از مسائل اصلی ساختاری برای تشکیل دولت اسالمی و تحقق تمدن نوین اسالمی مطرح میکند .عالوه بر
این ،به دلیل وجود شبهات احتمالی پیرامون مغایرت شفافیت با مبانی اسالمی به بررسی برخی مبانی و شواهد
اسالمی در مورد شفافیت میپردازد .با این توضیح پژوهش مشابهی که این دو مفهوم را پیوند دهد یافت نشد اما
میتوان چند پژوهش را برشمرد که برخی مباحث مطرحشده در آنها در راستاي موضوع این مقاله ميباشد:
حبیبنژاد و عامری ( )1395در مقالهی «شاخصهای شفافیت در حکومت اسالمی (با تأکید بر حکومت
علوی)» ،شاخصها و معیارهای مختلف ساختاری و رفتاری شفافیت در اندیشه و آموزههای عملی حکومت
علوی ،که موجب خیر عمومی و منافع همگانی میشود را مطرح و بررسی میکنند .نتایج این تحقیق اعالم صریح
مواضع حکومت ،هشدار و آ گاهیبخشی به کارگزاران ،تبیین تکالیف و حقوق متقابل کارگزاران و مردم نسبت به
یکدیگر ،لزوم دسترسی آسان به کارگزاران ،بهکارگیري سطح باالیی از استانداردهاي درستکاري و اخالق براي همه
کارکنان ،گزارشدهی به مردم و تبیین دالئل تنبیه کارگزاران ،را بهعنوان شاخصهای رفتاری شناساییشده
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برمیشمرد .همچنین شایستهساالری در گزینشها ،شبکه نظارتی گسترده و نظام قضائی مستقل را در شاخصهای
ساختاری ذکر میکند.میتوان این برداشت را داشت که برای تشکیل دولت اسالمی این شاخصها مورد نیاز است.
طاهری و ارسطا )1395( ،در مقالهی «بررسی تطبیقی مبانی اصل شفافیت از دیدگاه اسالم و نظریه حکمرانی
خوب» ،با رویکرد توأمان فقهی و حقوقی به بررسی تطبیقی مبانی و بنیانهای اصل شفافیت در رویکرد اسالم و
نظریه حکمرانی خوب پرداختهاند .ساریخانی و اکرمیسحاب )1392(،در مقالهی «کارکردهای پیشگیرانهی
شفافیت در سیاست جنایی» ،ضمن بررسی کارکردهای پیشگیرانهی شفافیت ،به مطالعهی رویکرد اسالمی به این
موضوع پرداخته میشود .لذا پس از تبیین مفهوم شفافیت ،کارکردهای پیشگیرانهی آن مورد بحث قرار میگیرد.
حسینی تاش و واثق )1393( ،در مقالهی «حکمرانی خوب و ارائهی حکمرانی شایسته»؛ به بررسی و
شاخصهای این دو مفهوم از دیدگاه امیرالمؤمنین علی(ع)  ،میپردازند و در مورد ویژگیها و تمایزات هر یک بحث
میشود .که از جملهی این شاخصها شفافیت و پاسخگویی است.
نرگسیان و همکاران ( )1397در مقالهای با عنوان «بررسـي ارتبـاط فسـاد و اعتمـاد در رابطـه بـین شفافیت و
رضایت شهروندان» به این یافتهها میرسند که شفافیت بر اعتماد و رضایت شهروند و همچنین اعتماد بر رضایت
شهروند ،تأثیري مثبت و معناداري دارد .در عین حال شفافیت بر بروز فساد و بروز فساد بر اعتماد و رضایت
شهروندي ،اثر معکوس و معناداري دارند؛ و سپس نتیجهگیری میکنند که دولت ایده آل باید با شفافیت بیشتر،
مسئله کاهش فساد را در سطح جامعه دنبال کند و با تحقق آن ،رضایت و اعتماد شهروندان دستیافتنی خواهد شد.

الزم به ذکر است که در قسمت نتیجهگیری و پیشنهاد این پژوهش ،مدلی برای اثر زنجیرهای شفافیت با توجه به
یافتههای تحقیق ترسیم می شود .در این مدل به رابطه معنادار شفافیت و کاهش فساد اداری ،اعتماد و فساد ،اعتماد و
رضایت شهروندان اشاره میش ود .در پژوهش حاضر از نتایج این تحقیق استفاده شده و این مدل با توجه به مبانی
اسالمی شفافیت و درنهایت پیوند آن با الزامات تشکیل دولت اسالمی توسعه دادهشده است.
الزم به ذکر است که در حوزه شفافیت سازمانهاي بینالمللي پژوهشها و مطالعات متعددي را انجام دادهاند.
از مهمترین منابعی که تجربیات کشورهای مختلفی را در مورد پیادهسازی سازوکارهای شفافیت و نتایج آن منعکس
کردهاند میتوان به گزارشهای سازمان همکاریهای توسعه اقتصادی ،1سازمان شفافیت بینالملل 2و بانک جهانی

3

و پایگاه داده یوروپام 4اشاره کرد.

1

OECD
Transparency International Organization
3
World Bank
4
www.europam.eu
2
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گفتمان تمدن نوین اسالمی طی سالهای اخیر بیشتر از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است ،بنابراین
بیانات آیتالله خامنهای ،منبع قابل توجهی در این موضوع است .باتوجه به همین مسئله نیز در کتب ،مقاالت و سایر
کارهای پژوهشی پیرامون این موضوع مشاهده میشود که بسیاری از مطالب برپایهی همین بیانات استوار است .از
جمله مهمترین موارد ،زنجیره تمدنسازی ،شاخصهای تمدن نوین اسالمی و دولت اسالمی است .برای نمونه
اکبری و رضائی( )1394در مقالهی «واکاوی شاخصههای تمدن نوین اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبری» به
شاخصهایی اشاره دارند که از بیانات رهبر معظم انقالب برای تمدن نوین اسالمی استخراج میشود.

چارچوب مفهومی
باتوجه به مطالعاتي که در مورد تمدن نوین اسالمی ،زنجیرهی تمدنسازی ،دولت اسالمی و الزامات تشکیل آن
برپایهی بیانات مقام معظم رهبری صورت گرفته است؛ چارچوب نظری تحقیق طبق شکل 1قابلطرح است .در حال
حاضر ،نقطه اصلی گره در زنجیره تمدنسازی نوین اسالمی ،تشکیل دولت اسالمی است که این مسئله الزاماتی
دارد .در یک تقسیمبندی با توجه به بیانات ایشان ( 1384/5/28و 1383/8/6و  1379/9/12و )...میتوان ،بایدها
و نبایدهایی را برای تشکیل دولت اسالمی برشمرد:
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الزامات
تشکیل دولت
اسالمی

شکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش

در ادامه با توجه به کارکردهای گوناگون شفافیت به چگونگی تأثیر و در واقع نقش شفافیت در تحقق الزامات
دولت اسالمی پرداخته میشود.
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روش تحقیق
با توجه به موضوع ،تحقیق حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی  -کیفی است .در این پژوهش ،از روش توصیف
داده ها و تحلیل با استفاده از منابع و روش اسنادی و مراجعه به کتابخانه و اینترنت استفاده شده است .در
ً
پژوهشهای اینچنینی معموال از تجزیه و تحلیل آماری استفاده نمیشود .به همین دلیل در بررسی حاضر تمرکز بر
روش تحلیل محتوا بوده است .ب ه این صورت که برای مباحث مربوط به تمدن نوین اسالمی و دولت اسالمی بیانات
مقام معظم رهبری طی چندین سال از طریق جستارهای موجود در سایت رسمی ایشان 1با این دو کلیدواژه ،مطالعه و
بررسی شد تا عالوه بر مفاهیم تمدن نوین اسالمی و زنجیره تمدنسازی و معنای هر مرحله ،مفهوم دقیقتر دولت
اسالمی و الزامات تحقق آن مشخص شود.
مطلب مورد توجه دیگر در این تحقیق ،مفهوم شفافیت ،کارکردها و مبانی اسالمی آن است که در برخی اسناد و
گزارشهای بینالمللی و کتب و مقاالت داخلی و خارجی ،قابل جستجو و بررسی بودند .تالش شد تا بعد از
جستجو با استفاده از تحلیل محتوا مواردی مطرح شود که در قسمتهای بعدی با ذکر منبع قابل مشاهده است.
درنهایت هم با توجه به مبانی استخراجشده ،کارکردهای شفافیت و پیوندی که با یکدیگر و با مفهوم تمدن نوین
اسالمی دارند ،و نیز بر اساس یافتههای تحقیقات قبلی مدلی توسعه داده و ترسیم شد.

شفافیت و کارکردهای آن

ً
اصطالح شفافیت ،کاربردی نسبتا جدید دارد که طی دههی  ،1990نمود چشمگیری داشته است .شفافیت به

کار رفته در معنای استعاری را استارگس ( )2007اینگونه تعریف میکند« :وضعیتی که در آن ،دانش فعالیتهایی
که مورد عالقهی عموم است آشکار شود ،بهطوریکه استعداد بالقوه برای پاسخگویی را آشکارسازد» .براساس
کارهای اولیور ( )2004و در راستای مقاله گریمملیکویجزن ( ،)2012میجر ( )2013شفافیت را اینگونه تعریف
میکند :شفافیت را میتوان بهعنوان در دسترس بودن اطالعات در مورد یک بازیگر تعریف کرد که اجازه میدهد
که بازیگران دیگر نظارت بر کار یا عملکرد این بازیگر را داشته باشند.
هرچند شفافیت بیشتر بهعنوان پاسخ به طیف گستردهای از مسائل اجتماعی توسط دولتها ،سازمانهای
غیردولتی و کسب و کار در سراسر جهان دیده میشود ،اما شواهد متفاوتی از تأثیر آن وجود دارد(.تیلور و کلسی،
 )2016کارکرد پیشگیرانۀ برقراری شفافیت ،در ساختار مؤسسات عهدهدار امور عمومی جامعه و کارگزاران
حکومتی ،در ارتباط با بزهکاری ،از دو منظر متمایز شایستۀ تدقیق میباشد :در وهلۀ نخست ،چنین سازوکاری
WWW.KHAMENEI.IR
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جهت جلوگیری از سوءاستفاده متصدیان دولتی از قدرتی که در اختیار دارند ،و به تعبیر دیگر ،فساد اداری ،نقش
بهسزایی داشته و بعد مذکور در ادبیات جرم شناختی معاصر و رویکرد بینالمللی توجه شایانی را به خود جلب
کرده است .همچنین باید توجه داشت که جریان آزاد اطالعات و شفافسازی توسط دارندگان قدرت در جامعه،
میتواند جهت مقابله با بزهکاری شهروندان عادی نیز نقش به سزایی داشته باشد ،که این جنبه ،در آثار و تحقیقات
صورت گرفته تا حد زیادی مغفول واقع شده است(.جمالی و نرگسیان)1395،
شفافسازی موجب کارآیی حکومت و مدیریت از جهات گوناگون میشود ،از جمله :درستکاری زمامداران و
مدیران ،ادارهی سالم امور ،مشارکت یافتن مردمان و اداره شوندگان ،مشخص شدن سریع تباهیها و خالفکاریها،
اصالح به موقع امور ،دستیابی بهینه به اهداف ،توجیه مردم و اداره شوندگان و راه بردن مردمان بر حق (دلشاد تهرانی،
)1390

نظارت و ارزیابی
از مهمتری ن کارکردهای شفافیت ،نظارت و ارزیابی است و با در معرض دید عموم قراردادن عملکردها در بستر
شفافیت این مهم حاصل میشود و به دنبال آن بسیاری از کارکردهای دیگر هم نتیجه میدهد .امروزه عدم شفافیت
ً
در امور کالن حکومت ،باعث شده است تا مسئلهی نظارت نیز تضعیف شده و عمال نتیجهی مطلوبی نداشته باشد،
چرا که نظارت دقیق نیازمند اطالعات دقیق است ،حال آنکه زمامداران تمایلی به پاسخگویی و ارائه اطالعات
ندارند( .قطبی و اسماعیلی )1396 ،شفافیت یک بستر نظارتی است که حس دیده شدن توسط عموم مردم را به
وجود میآورد و وقتی این حس به وجود بیاید ،مسئوالن رفتارشان را تغییر میدهند و کاهش انحرافات و فساد در
عرصه حکمرانی اتفاق میافتد .حس دیده شدن توسط مردم چند فایده برای صاحبان مناصب دارد :خودکنترلی،
مشارکت مردم در عرصه حکمرانی ،افزایش کارآیی ،کاهش فساد و( ...عبدالحسینزاده و ثنائی .)1394 ،میتوان
گفت ،شفافیت مانند نوری است که فضا را روشن ،واضح و قابلرؤیت میکند .همانطور که بدون نور نمیتوان
چیزی را دید و در مورد اشیا قضاوت کرد ،بدون شفافیت هم نمیتوان در مورد عملکردها ارزیابی داشت و به بررسی
و قضاوت امور و مسئولیتها پرداخت .به همین دلیل شفافیت بهخودیخود هدف و مقصد نیست بلکه ابزار یا
بهعبارتیدیگر ،بستری است که باوجودآن نظارت عمومی تحقق پیدا میکند(عباسی کالش و عیوضلو )1397 ،و
این مسئله موجب افزایش کارآمدی ،پاسخگویی مسئولین ،کاهش فساد و حیفومیل بیتالمال و درنهایت افزایش
مشارکت مدنی و سرمایه اجتماعی است .در ادامه بهطور اجمالی به کارکردهای دیگر شفافیت پرداخته میشود.
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پاسخگویی 1و کارآمدی مسئولین
پاسخگویی مدیران و کارگزاران در مقابل مردم یکی از انواع پاسخگویی است(مقیمی )1396 ،در واقع حاکم و
کارگزار در مقابل مسئولیتی که بر عهدهدارد در برابر مردم مسئول و متعهد است(جوادی آملی 1392 ،به نقل از
مقیمی )1396 ،ازطرفی پاسخگویی با شفافیت رابطهی تنگاتنگی دارد .چرا که شفافیت یک دانش و آ گاهی
ضروری است که میتواند بر تصمیمگیری تأثیرگذار باشد .به امر مبارزه با فساد کمک میکند .باعث میشود که
دولت در تمام سطوح پاسخگو باشد و این مسئله با فرآیندهای تصمیمگیری شفاف محقق میشود (بولیوار)2018 ،
وقتی عملکرد مسئولی که کاری به او محول شده است باوجود بستر شفافیت در معرض دید عموم قرار میگیرد
بسیار طبیعی است که به علت مشاهده و داشتن اطالعات از نحوهی عملکرد مسئول ،امکان سؤال و مطالبهی مردم
وجود داشته و بهتبع آن پاسخگویی مسئول محقق میشود  .از طرفی چون مسئول میداند که باید پاسخ کارهایش را
بدهد درنتیجه به دنبال عملکرد بهتر و کارآمدی بیشتر خود است .به همین دلیل هم سعی میکند کمترین خطا و
اشتباه را داشته باشد و از همه مهمتر چشم ناظران عمومی بیرونی موجب میشود کمتر به سمت فساد و کمکاری،
کارآمدی پایین و
میل پیدا کند چرا که میداند بهمحض کمکاری یا نزدیک شدن به فساد ،کوتاهی در انجاموظیفه،
ِ

حیفومیل بیتالمال ،ناظران فراوانی وجود دارند که او را میبینند و از او سؤال کرده و باید به ایشان پاسخ دهد .به
همین علت شفافیت ،از طریق تحقق نظارت عمومی موجب پاسخگویی بیشتر مسئولین و بهتبع آن افزایش کارآمدی
آنها میشود.
کارآمدی کامل و مطلوب شفافیت در قلع مادهی فساد تنها در بستری میسر خواهد بود که کارگزاران حکومتی
در قبال عملکرد خویش پاسخگو باشند .لذا برخی از محققان تصریح کردهاند که "شرط پاسخگویی "متضمن آن
است که عالوه بر آنکه اقدامات مؤسسات در معرض نظارت همگان باشد ،چنانچه آزادسازی و انتشار اطالعات
برای مردم ،رفتار فاسد کارگزاران حکومتی را نمایان سازد؛ مردم باید تعدادی مکانیسم متضمن ضمانت اجرا را در
اختیار داشته باشند (ساریخانی و اکرمی سراب )1392 ،در واقع بهدرستی ثابتشده است که اشتباهات حکومتها
در فضای پنهانکاری رخ نمیدهند و تداوم مییابند .ازاینرو ،هنگامی میتوان از یک حکومت انتظار داشت در
رفتارهای خود خردورزی پیشه کند که بتوان رفتار آن را تحلیل و ارزیابی کرد و آن را وادار ساخت که درباره کنش
خود به مردم توضیح دهد(.طاهری و ارسطا)1395،

Accountability
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افزایش مشارکت مردم ،اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی
شفافیت در دستیابی به نتایج خاصی نظیر افزایش مشارکت ،بهبود مدیریت مالی ،کاهش فساد ،ایجاد اعتماد و
مشروعیت دولت مؤثر است( .پرومسکی و گریم ملیکویجزن )2016،اعتماد عمومی یکی از ارزشهای مهم و
ابزاری در نظامهای سیاسی معاصر است .اعتماد رابطهای است که خودبهخود وجود ندارد یا نباید مفروض گرفته
شود بلکه باید فعاالنه ساخته شده و حفظ گردد .اعتماد مردم به اینکه دولتمردان ،امور آنها به نحو مطلوب اداره
میکنند زمینه را برای پیشبرد برنامههای عمومی در جامعه فراهم میکند .در روزگار حاضر ،پاکدستی مقامات و
مسئوالن حکومتی از شرایط اساسی اعتماد به آنهاست و احراز این پاکدستی ،با شفافیت امور عمومی از جمله
روشن شدن وضعیت دارایی و سبک زندگی آنها گره خورده است .درنتیجه ،اعتماد عمومی به حکومت درگرو
شفافسازی حکومت است .زیرا حاکمان پاسخگو  -یعنی حاکمانی که میتوان از آنها خواست تا فعالیتهای
خود را به مردم توضیح دهند -بیشتر میتوانند به تصمیمات بهتر و منطقیتر آنها با روشهای مؤثرتر نائل شوند.
(گزارش توجیهی پیشنویس الیحه شفافیت)1397 ،
در واقع شفافیت که باعث شده عملکردها در معرض دید عموم قرار گیرد نظارت عمومی را محقق کرده و
همانطور که مطرح شد مطالبهگری مردم را معنا میبخشد؛ بنابراین مشارکت مردم از طریق نظارت ،ارزیابی و
مطالبهگری از مسئولین افزایش یافته و احساس قرابت بسیار بیشتری با حکومت میکنند .این نزدیکی مردم و
ِ
حکومت موجب افزایش سرمایه اجتماعی در کشور میشود .بهعبارتیدیگر میتوان گفت دولت ایدهآل باید با
شفافیت بیشتر ،مسئله کاهش فساد را در سطح جامعه دنبال کند و با تحقق آن ،رضـایت و اعتمـاد شهروندان
دستیافتنی و منجر به افزایش سرمایه اجتماعی خواهد شد( .نرگسیان و همکاران)1397 ،
موارد دیگری از مشارکت مردم هم از طریق شفافیت ،امروزه در دنیا رایج است .با شفافیت میتوان مردم را در
کارهای مختلف حکومت شرکت داد .از مصادیق مشارکت بیشتر مردم از طریق شفافیت ،جمعسپاری است و در
سالهای اخیر گسترش بسیار قابل توجهی داشته است .از جمله معروفترین جمعسپاریها میتوان به تأمین مالی
بخشها و طرحهای مختلف 1و جمعسپاری در قانوننویسی بهجای قانوننویسی متمرکز اشاره کرد(.عباسی کالش
و عیوضلو)1397 ،

Crowd Funding
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کاهش هدر رفت بیتالمال و مبارزه با فساد
ریشه ی اصلی مفاسد و مشکالتی که امروزه در کشور وجود دارد ،نبود شفافیت است .این مفاسد و مشکالت
ریشه در فقدان زیرساختهایی دارند که شفافیت راهکار تحقق آنهاست .شفافیت امکان بروز جرم را کاهش و
احتمال کشف آن را افزایش میدهد و بدین ترتیب سبب کاهش ارتکاب جرم و فساد میشود .طبق نظر فلورینی
( )2007شفافیت یکی از اقدامات عملی است که فساد را محدود میکند ،اقدامی است که با ارتقاء هوشیاری
شهروندان ،بهعنوان یک عامل بازدارنده علیه رفتار مفسدانه عمل خواهد کرد که به دنبال آن از اقدامات سوء
مقامات دولتی از خدمات عمومی در جهت منافع شخصی جلوگیری میکند (جمالی )1395،نقش پیشگیرانهی
شفافیت حاکمیت نسبت به بروز فساد ،به حدی است که در عمل نیز کشورهایی که به سطح باالیی از فساد آلوده
هستند به ابزار مزبور متمسک میشوند .بهعنوان نمونه ،پارلمان اسلواکی در سال  ،2011به اصالح قانون مدنی
پرداخته و بهمنظور مقابله با فساد ،اعتبار کلیهی قراردادهای خدمات دولت را به انتشار بر روی اینترنت منوط نمود که
در این جهت ،دولت این کشور همهی قراردادهای چند سال قبل را نیز بر روی اینترنت اطالعرسانی نموده است
(ساریخانی و اکرمی سراب)1392 ،
در مورد تحلیل نحوهی کارآیی نهاد شفافیت در پیشگیری از جرم و اینکه چگونه نهاد مذکور میتواند از وقوع
ً
بزهکاری و مشخصا فساد توسط کارگزاران حکومتی جلوگیری کند :از یک منظر و در بسیاری از موارد ،صرف
فراهم کردن شرایطی که زمینهی آ گاهی اعضای جامعه و دسترسی آنها به اطالعات را ممکن نماید ،در بازدارندگی
از بزهکاری کارگزاران حکومتی مؤثر خواهد بود .چنین حالتی برگرفته از احساسی روانی است که به کارگزاران
حکومتی در ازای اطالع یافتن عموم و در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گرفتن ،دست میدهد؛ حتی اگر
ً
جامعه از خود واکنش خاصی نشان ندهد .زیرا از نظر روانشناختی ،افراد غالبا درصدد آن هستند که تصویر مطلوبی
از شخصیت خود در اذهان دیگران ترسیم کنند ،لذا چنانچه افراد بدانند که اقدامات ایشان در معرض نظارت
قدرتهایی است که از کنترل آنها خارج است؛ بهصورت متفاوت ،و البته مسئوالنهتری رفتار مینمایند( .ساریخانی
و اکرمی سراب)1392 ،
الزم به ذکر است که شفافیت بیشتر راهکاری برای پیشگیری از فساد و از بین بردن زمینههای فسادزاست و نه
درمان و مبارزهی پسینی با فساد .که البته پیشگیری بسیار کمهزینهتر ،سریعتر ،منطقیتر ،راحتتر و بهتر از درمان
است .ازاینرو شفافیت امکان بروز جرم را کاهش و امکان کشف جرم را افزایش میدهد که عامل اول باعث
پیشگیری از فساد و عامل دوم موجب مبارزهی بهتر با فساد است.
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برخی مبانی اسالمی و شواهد تاریخی شفافیت
باوجود اینکه اصطالح شفافیت واژهای جدید است اما در آموزههای دین اسالم به مفهوم و محتوای آن توجه
شده و ّ
سنت نبوی و سیره ائمه اطهار (ع) نیز مؤید اصل شفافیت در تعامل با جامعه است( .طاهری و ارسطا)1395 ،
دین مبین اسالم ،که حکومت را امانتی در دست حاکمان و کارگزاران حکومت میداند ،نظارت بر چگونگی
استفاده و نگهداري از این امانت و ضرورت پاسخگویی در قبال آن را از مسلمات مبانی سیاسی اسالم بهشمار
میآورد (رضائیان و اسداللهزاده )1393 ،در اینجا با اشاره به چند قاعده و اصل مهم در تفکر اسالمی به برخی
شواهد مربوطه پرداخته میشود.

قاعده عدالت
یکي از عناویني که می توان شفافیت را از منظر اسالمی ذیل آن بررسی کرد ،عدالت است .با توجه به تعریف
ُ ُُ
َ
اعطاء کل ِذی َح ٍق َحقه» و از طرفی معنای شفافیت که همان حق اطالعاتی
کلی عدالت در منابع اسالمی که «
مردم است .میتوان گفت :ازآنجاییکه شفافیت اطالعات مسئولین و حکومت ،حق اطالعاتی مردم است؛ بنابراین
عدل اقتضا میکند این حق به عموم مردم اعطا شود.
بهعنوان شاهدی در سیرهی امیرالمؤمنین علی(ع) میتوان به نامه  50نهجالبالغه که خطاب به مسئوالن و
َ َ
َ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ّ ً ّ
َ َ َّ َ ُ
َ
أطو َی ُد َونکم
فرماندهان نظامی است اشاره کرد« :اال و ِان لکم ِع ِ
ندی ان ال احت ِجبن دونکم ِسرا ِاال ِفی ح ٍ
رب ،و ال ِ
َ ُ َ ِّ َ ُ
ُ َ َ َ
َ
َ
ُ
َ
ّ ً َ َ َ ِّ َ
ً
ندی ِفی ال َح ِّقَ ،س َو ًاء
کم ،و ال اؤخ َر لکم حقا عن محل ِه ،و ال ِأقف ِب ِه دون مقط ِع ِه ،و أن تکونوا ِع ِ
أمرا إال ِفی ح ٍ
«بدانید ،حقی که شما بر عهده من دارید این است که چیزی را از شما مخفی ندارم ،جز اسرار جنگ را ،و کاری
را بی مشورت شما نکنم ،جز اجرای حکم خدا .حقی را که از آن شماست از موعد خود به تأخیر نیفکنم ،و تا به
انجامش نرسانم از پای ننشینم ،و حق شما را به تساوی دهم» (نهجالبالغه ،خطبه  .)50در این کالم همانطور که
مشاهده می شود حضرت به این مسئله اشاره دارند که مخفی نکردن اطالعات از مردم یا به عبارتی ارائه اطالعات به
عموم یا همان شفافیت امور حکومتی ،حقی است که مردم داشته و بهعنوان حاکم اسالمی و مسئول بر عهدهی
ّ
ّ
افیت را امیرالمؤمنین یاد داده؛ میگوید ّ
شف ّ
حق شما بر من -یعنی حقی که شما پیش من دارید[ -این
حاکم است« .
است که] هیچ رازی را از شما پنهان ندارم ،هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم ،مگر در جنگ و مسائل جنگ و
مسائلی که با دشمن طرف هستیم .مسئوالن جز در موارد نظامی ،امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم ،باید
شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند» (آیت الله خامنهای)1397/7/23 ،
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امربهمعروف و نهی از منکر؛ نصیحت ائمه مسلمین
کنترل همگانی در آیات و روایات اسالمی مورد تأکید ویژه قرار گرفته است و امربهمعروف و نهی از منکر
بهعنوان یکی از اصول دهگانهی فروع دین ،بیانگر کنترل همگانی است(.مقیمی )1396 ،وظیفه مردم و جامعه در
رابطه با کنترل و نظارت اجتماعی ،بسیار حساس ،شفاف و ارزشمند است .در فرهنگ علوي ،بحث امربهمعروف و
ّ
نهی از منکر و نقد عملکرد حکام و کارگزاران و انتقاد سالم ،سازنده ،مؤثر و نظارت و پیگیري امور از سوي مردم،
بهعنوان یک وظیفه شرعی و یک تکلیف الهی ،همواره مورد تأکید قرار گرفته است.
اسالم مردم را بهعنوان «ناظر ملی» موظف کرده است .در واقع آنها را ناظر ُحسن اجرای قانون دینی و الهی
قرار داده و امربهمعروف و نهی از منکر را بر همه واجب کرده است (جوادی آملی)1378 ،؛ از طرفی شفافیت
زمینهی این نظارت مردمی را ایجاد میکند و بدون آن ،نظارت عمومی امکان نداشته و زمینهی آ گاهی و شناخت
مردم فراهم نمیشود .بنابراین شفافیت ارتباط تنگاتنگی با امربهمعروف و نهی از منکر پیدا میکند .در اینجا مقصود
امربهمعروف و نهی از منکری است که مردم الزم است در مورد مسئولین و حکومت انجام دهند.
به تعبیری دیگر برای انجام امربهمعروف و نهی از منکر باید چهار شرط وجود داشته باشد که عبارتاند از :علم
و شناخت به مفاد حکم و معروف یا منکر بودن امور ،احتمال تأثیر ،اصرار مخاطب بر آن امور و عدم وجود مفسده
بعدی .شرط اول امربهمعروف و نهی از منکر ،علم به معروف و منکر است یعنی امر و نهیکننده باید معروف و
منکر را بشناسد و در غیر این صورت موظف نیست امربهمعروف و نهی از منکر کند ،بلکه نباید چنین کاری بکند؛
زیرا ممکن است در اثر جهل و نادانی امر به منکر و نهی از معروف کند( .آیت الله خامنهای .)1392 ،بنابراین برای
اینکه مردم هم بتوانند مسئولین و حکومت خود را هنگام ارتکاب منکر یا ترک معروفی ،امر و نهی کنند ،باید شرط
اول آن وجود داشته باشد که عبارت است از علم و شناخت به امور آنها .البته در اینجا مقصود همان اموری است
که بیشتر در مورد مردم اثرگذار است مانند نحوه عملکرد در مسئولیت و حتی برخی امور شخصی اثرگذار بر منافع
شناخت ضروری ،توسط شفافیت محقق خواهد شد.
عمومی .این علم و
ِ

مسئلهی دیگری که در اندیشهی اسالمی در باب نظارت همگانی مطرح است موضوع «نصیحت ائمه مسلمین»

است که در واقع نوعی از امربهمعروف و نهی از منکر است که در قالب نصیحت و پند و اندرز و انتقاد از زمامداران
میباشد .این موضوع در سیرهی علی(ع) نمود بسیار دارد؛ در سفارش ایشان به مالک اشتر میخوانیم«:لطف و
محبتی را که عهد کردی به مردم کنی ،کوچک نشمار ،هرچند اندک باشد ،چراکه لطف و محبت موجب میشود
آنان از نصیحت و خیرخواهی برای تو دریغ نورزند»(نهجالبالغه،نامه( )53قطبی و اسماعیلی .)1396،حکومت نیز
خود باید زمینه های شکوفایی نصیحت را در جامعه فراهم نماید ،زیرا تنها در این صورت است که ناراستیها و
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نابسامانیها آشکار میشود و راستیها و توانمندیها میدان رشد مییابند (دلشاد تهرانی )1395،الزمه نصیحت،
شفافیت امور و اطالعرسانی حکومت نسبت به مردم است( .طاهری و ارسطا )1395،بنابراین ،در واقع ،نصیحت
یک مقدمه دارد که همانا شفافیت و اطالعرسانی به مردم است و این مقدمه باید توسط حکومت انجام شود تا
ذیالمقدمه را مردم بتوانند بهخوبی به انجام رسانند .حکومت باید در وهله اول زمینه آ گاهی عموم افراد نسبت به
موضوعات مختلف را فراهم آورد تا مردم بتوانند به این تکلیف دینی خود عمل نمایند .آنچه امروزه در ادبیات
حقوقی ،سیاسی و مدیر یتی «شفافیت» خوانده میشود ،همان امکان هرگونه نقد ،اظهارنظر و قضاوت صحیح راجع
به امور عمومی جامعه و درنتیجه ،تحقق «نظارت همگانی» میباشد .با این تأکیدات و توضیحات مشخص میشود
که یکی دیگر از مبانی اصل شفافیت در رویکرد دینی را میتوان در آموزهها و تأکیدات مربوط به امربهمعروف و
نهی از منکر جستجو کرد( .طاهری و ارسطا)1395،

قاعده اصحار

َ
صحر» یعنی آشکار کن و شفافساز .این تعبیر از صحرا
اصحار به معنای آشکارسازی و شفافیت است و «ا ِ

گرفته شده است .یعنی امور و مسائل را چون در صحرا در برابر مردمان قرار ده و آشکارساز ،که در صحرا همهچیز

روشن و آشکار است .امیرالمؤمنین علی(ع) در نامهی  53نهجالبالغه که معروف به عهدنامهی مالک اشتر است از
َ ُ ُ ْ
َ ْ َ َّ
َّ ُ
َ ً ََ ْ
الر ِع َّیه بک ح ْیفا ،فأص ِح ْر له ْم بعذرک،
ت
این تعبیر استفاده کرده و خطاب به مالک میفرمایند« :و ِإن ظن
ِ
َ
َْ
َ ْ ً
َ ْ َِ ً
َ َ ً ْ
َ َّ
َ ْ ْ َْ
ْ َ
ُ ُ َ ُ
واع ِدل عنک ظنونه ْم ِبإصحارک ،ف ِإن فی ذ ِلک ریاضه ِمنک ِلنف ِسک ،و رفقا َبر ِع َّی ِتک ،و ِإعذارا
ِ
ِ
ِْ َ َ
َْ
َ ُ ُ
َ َ َ
ْ َ
یمهم علی الحق( ».نهجالبالغه ،نامه« .)53اگر شهروندان دربارهی تو ستم روا
به حاجتک ِم ْن تقو
ت ْبلغ
ِ
ِ
ِ
داشتنی را گمان بردند ،دلیل خود را برایشان شفاف آشکار کن ،و با این شفافسازیات ،گمانهای بد ایشان را از
خویش بگردان ،که در این کار ،گونهای پرورش دادن نفست است ،و همراهی و نرمشی با شهروندانت ،و دلیل
آوردنی است که با برپاداشتن و بردن آنان به راه حق به خواست خودت هم رسیدهای» (دلشاد تهرانی،1390 ،
ص )609در این توصیه ی حضرت ،آشکارسازی و شفافیت مانع از گمان بد مردم به مسئولین شمرده شده است و
بنابر همین کارکرد هم ایشان به شفافسازی توصیه میکنند .از همین رو ،برخی از صاحبنظران با استفاده از
روایت مذکور حکومت را مکلف دانستهاند در مواردی که اقدام صورت گرفته ،زمینهی سوءبرداشت مردم را فراهم
مینماید؛ حقیقت را برای ایشان آشکار نموده و ضمن متقاعد نمودن آنها ،جهلشان را مرتفع سازد (ساریخانی و
اکرمیسراب)1392 ،
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اصل مشورت و شورا
دین مبین اسالم به نظرخواهی از دیگران اهتمام خاصی دارد .در قرآن کریم در چند آیه از شورا سخن گفته شده
است .آیات مبارکهی  159سوره آلعمران 38 ،سورهی شوری18 ،سورهی زمر از این جملهاند .همچنین در کتاب
شریف نهجالبالغه از شورا و مشورت و ویژگیهای مشورت دهنده سخن به میان آمده است(.مانند نامه  )53با توجه
به اینکه شورا و مشورت ،از مهمترین اصول مورد تأکید ،در سیاست اسالمی است ،این موضوع میتواند بهعنوان
مبنایی برای اصل شفافیت محسوب گردد .چرا که ،ترویج و پایبندی حکومت به اصل شفافیت ،خود میتواند زمینه
شور و مشورت بیشتر را در جامعه فراهم آورد .این حق مردم است که در تمامی سیاستگذاریها طرف مشورت
قرار گیرند و از جهتی ،این امر در رابطه با دولتمردان یک تکلیف به شمار میآید(.طاهری و ارسطا)1395،
بهعبارتیدیگر ازآنجاکه پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) به دالیلی از جمله رشد فکری مردم و شخصیت دادن
به آنها ،پشتیبانی و همکاری افراد در اجرای تصمیمات ،متهم نشدن به استبداد رأی ،ایجاد الفت و تألیف قلوب و
جلوگیری از کارشکنی ،با مردم مشورت میکردند(مقیمی )1396 ،در زمان کنونی نیز استفاده از نظر مردم و
مشورت با آنها از سوی حکومت و کارگزاران ضروری است .با این تفاوت که به دلیل پیشرفت فناوری ممکن است
شیوهی آن متفاوت باشد و امکان استفاده از ظرفیت بیشتر مردم وجود داشته باشد .الزمه این مشورت و استفاده هر
چه بیشتر از ظرفیت عمومی در این کار شفافیت است .به عبارتی زمانی این اصل و دستور اسالمی میتواند آثار
مفید خود را بر جای گذارد که طرف مشورت_یعنی مردم_ آ گاهی الزم را داشته باشند .تا در جامعه شفافیت حاکم
نباشد و مردم نسبت به امور مملکتی از آ گاهی الزم برخوردار نباشند ،نمیتوانند به نحو احسن طرف مشورت قرار
گیرند .درنتیجه ،می توان مشورت و شفافیت را الزم و ملزوم یکدیگر دانست و هرکدام را مبنایی برای دیگری
بهحساب آورد (.طاهری و ارسطا)1395،

اصل عدم احتجاب
از زاویهی دیگری هم میتوان به مسئله شفافیت از منظر اسالمی نگاه کرد .از آموزههای دین مبین اسالم اصل
عدم احتجاب زمامداران از مردم ،یک اصل قابلبرداشت که قرابت فراوانی به شفافیت مصطلح امروزی دارد.
احتجاب در لغت به معنای در پرده رفتن و در حجاب شدن است( .معین )1360،در اصطالح فقهای اسالمی،
حاجب به کسی گفته میشد که در دادگاه میایستاد و با کنترل ورود و خروج افراد ،مانع از اخالل در نظم جلسات
محاکمه میشد( .جعفری لنگروی1360،به نقل از طاهری و ارسطا )1395،در اسالم ،حاجب داشتن به معنای دور
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بودن از مردم ،فاصله گرفتن از مردم ،ارتباط مستقیم با مردم نداشتن و درنتیجه بیاطالع بودن از مردم در مسائل و
مشکالتشان است (دلشاد تهرانی)1390،
در درگاه خویش را بر روی ارباب نیاز و
از رسول خدا(ص) روایت شده است که فرمود« :هر سرپرستی که ِ

حاجت ببندد ،خداوند ،رحمت خود را بر او در هنگام نیاز و حاجتش ببندد( .تاریخ الیعقوبی ،ج ،2ص 202به نقل
از دلشادتهرانی)1390 ،
همچنین در این خصوص حضرت علی(ع) خطاب به مالک اشتر در نامه  53نهجالبالغه فرمودند :فال تطولن
احتجابک عن رعیتک ،فان احتجاب الواله عن الرعیه شعبه من الضیق و قله علم باالمور  «...هرگز نباید که روی
کردن سرپرستان از شهروندان ،نمونهای است از ایجاد
نهان کردن تو از شهروندانت به درازا کشد ،زیرا روی نهان
ِ
تنگنا ،و کمی دانش از کارها .و روی نهانکردن از مردم باعث میشود که از آنچه در پس پرده مانده بیخبر

بمانند ،درنتیجه بزرگ در نزدشان کوچک مینماید ،و کوچک بزرگ وانمود میشود و زیبا را زشت میپندارند ،و
زشت را زیبا ،و حق و باطل بههم آمیخته میگردد(.دلشادتهرانی)1390،
با توجه به اصول و قواعد فوق ،میتوان چنین استنتاج نمود که شفافیت ،در ادبیات اسالمي مباني مشخص و
ملموسي دارد و لذا پرداختن به آن در راستاي مباحث تمدن اسالمي ضروري است.

نقش شفافیت در شکلگیري دولت اسالمي
با توجه به پژوهش انجامشده در مطالعات مختلف ،کارکردهایی برای شفافیت مطرح شد .از طرفی دیگر بررسی
در منابع اسالمی مانند نهجالبالغه و برخی مطالعات پژوهشی پیرامون موضوعات مشابه ،مشخص کرد شواهدی
قطعی و مبانی نظری مشخصی در اسالم برای شفافیت وجود دارد.
در این قسمت با توجه به مبانی اسالمی استخراجشده برای شفافیت و نیز کارکردهای مطرح شده ،همچنین با
استفاده از یافتههای پژوهش نرگسیان و همکاران( )1397میتوان مدلی (شکل )2ترسیم کرد که در آن چگونگی
نقش شفافیت در شکلگیری دولت اسالمی و به دنبال آن تحقق تمدن نوین اسالمی قابلرؤیت باشد.
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امربهمعروف و
شورا و مشورت

نهی از منکر

حق و عدالت

نفی و عدم

قاعده اصحار

شفافیت

احتجاب

روشن شدن گفتارها ،تصمیمها و عملکردها

تحقق نظارت عمومی

پاسخگویی مسئولین در برابر مردم

روشن و مشخص شدن فساد

افزایش کارآیی

خودکنترلی ،افزایش کارآمدی مسئولین

سهولت و افزایش گزارش فساد

کاهش و مبارزه با فساد
افزایش رضایت مردم

افزایش مشارکت مدنی و
سرمایه اجتماعی

افزایش اعتماد مردم
بستر تشکیل دولت اسالمی
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میتوان گفت مدل ترسیمشده از سه قسمت اصلی تشکیلشده است :قسمت اول مربوط به مبانی اسالمی
شفافیت است که در این تحقیق مورد بحث قرار گرفت و با توجه به کتاب شریف نهجالبالغه ،مقاالت و اندیشه
برخی صاحب نظران شناسایی شد .البته الزم به ذکر است که موضوع مبانی اسالمی شفافیت و شواهد تاریخی و
اسالمی آن همچنان جای مطالعه و پژوهش تفصیلیتر دارد .در این تحقیق چند نمونه ذکر شد تا نشان داده شود این
موضوع جایگاه دیني مشخصی دارد و ازاینرو بافرهنگ و تفکر اسالمی همخوانی داشته و در منظومه تفکر تمدن
نوین اسالمی جای میگیرد .بنابراین نشان داده شد که شفافیت از مبانی اسالمی چون امربهمعروف و نهیاز منکر،
حق و عدالت ،شورا و مشورت ،قاعده اصحار و همچنین نفی و عدم احتجاب ،استخراج میشود.
در قسمت دوم با توجه به کارکردهای مختلف شفافیت که در تحقیق ذکر شد ،زنجیرهای ترسیم شده است که
اثرات شفافیت در ابعاد مختلف را نشان میدهد .به گفته برخي محققان افزایش شفافیت به پاسخگویي بیشتر بخش
عمومي ،بهبود عملکرد سازمانهاي دولتي و مبارزه با فساد منجر میشود ،هر چه شفافیت بیشتر شود ،ميتوان
بسیاري از قضاوتهاي انجامشده از فعالیتهاي دولتي را به مردم واگذار کرد .با مشاهده فساد در دولت و تبادل
اطالعات دریافتي با استفاده از اینترنت و شبکههای اجتماعي و گزارش فساد یا ارجاع نکات قابلتوجه به رسانههای
خبري ،ضمن آ گاهي از فساد صورت گرفته ،در صورت وجود قوه قضائیهی چابک ،برخورد الزم در کمترین زمان
ممکن صورت خواهد پذیرفت .در صورت شکلگیري این زنجیري میان مردم و مسئوالن ،شاهد افزایش رضایت
شهروندان و ارتقاي افزایش اعتماد به دولت و مسئوالن و نیز توجه بیشتر آنها به عملکرد سازمانها و دولت و
تقویت مشارکت مدني مردم در عرصههای مختلف سیاسي و اجتماعي خواهیم بود .نتیجه نهایي این حرکت در
بخش دوم مدل ،ذخیره سرمایهاي اجتماعي براي دولت و حکومت خواهد بود(.نرگسیان و همکاران)1397 ،
در قسمت سوم ارتباط بین کارکردها و اثرات شفافیت با الزامات تشکیل دولت اسالمی و سپس عبور از این
مرحلهی زنجیرهی تمدنسازی نشان دادهشده است .به این صورت که در مدل ترسیمشده ،چهار عامل بهصورت
مستقیم و تعدادی عوامل دیگر هم بهصورت غیرمستقیم برای تشکیل دولت اسالمی اثرگذار هستند.
در جدول ذیل بهطور خالصه مشخصشده است که چه کارکردهایی از شفافیت بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم
بر کدامیک از مؤلفه ها (بایدها و نبایدها)ی دولت اسالمی اثرگذار است؛ در اینجا ذکر این نکته ضروري است که
بایدها و نبایدها دوروی یک سکه هستند و به بیان دقیقتر تصریح شود که تقسیمبندی به بایدها و نبایدها تسامحی
ً
بوده و صرفا باهدف تبیین بهتر بحث مدنظر قرار گرفته است:
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جدول  .1اثر کارکردهای شفافیت بر مؤلفههای دولت اسالمی

مؤلفههای دولت اسالمی
(موارد مرتبط)

عوامل اثرگذار مستقیم

عدم بیاعتنایی به مردم

افزایش مشارکت مدنی و

کارآمدی

سرمایهی اجتماعی

عوامل اثرگذار غیرمستقیم
افزایش اعتماد عمومی

سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد

سهولت و افزایش گزارش فساد

عدم حیفومیل بیتالمال
عدم فساد اداری

کاهش فساد و مبارزه با آن

قانونگرایی

نظارت عمومی

عدالت

کاهش فساد و مبارزه با آن
عدم بیاعتنایی به مردم
کارآمدی

افزایش کارآیی

افزایش رضایت مردم

خودکنترلی و افزایش کارآمدی
مسئولین

عدم حیفومیل بیتالمال
عدم کمکاری

خودکنترلی و افزایش کارآمدی

قانونگرایی

مسئولین

پاسخگویی مردم در برابر مسئولین

کارآمدی

نظارت عمومی

با توجه به چارچوب مفهومی پژوهش که از بیانات مقام معظم رهبری استخراج و ترسیم شده بود؛ سالمت
اقتصادی و مبارزه با فساد ،کارآمدی ،عدالت و قانونگرایی از بایدهای دولت اسالمی است .و نیز حیفومیل
بیتالمال ،فساد اداری ،کمکاری و بیاعتنایی به مردم هم از نبایدهای دولت اسالمی محسوب میشود .از طرفی با
توجه به کارکردهای مطرح شده از شفافیت و مدلی که بر اساس اثرات آنها ترسیم شد .ارتباط این کارکردها با
مؤلفه های دولت اسالمی مشخص است .اکنون پس از بررسی اجمالی این ارتباط در مدل و سپس جدول ترسیم
شده ،به چگونگی این رابطه بر محور عوامل اثرگذار مستقیم ،پرداخته میشود:
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 افزایش مشارکت مدنی و سرمایهی اجتماعی :افزایش رضایت مردم که حاصل کاهش فساد،
افزایش کارآیی و خودکنترلی و افزایش کارآمدی مسئولین است ،موجب افزایش اعتماد عمومی شده و این
مسئله ،مشارکت مدنی و سرمایه اجتماعی را افزایش میدهد .از طرفی ،اعتنا و توجه به مردم و کارآمدی از
مؤلفه های دولت اسالمی است که برای افزایش کارآمدی دولت ،استفاده از ظرفیت مردمی و مشارکت آنها
ً
نیاز است .ضمنا ،مشورت و شورا از مبانی اسالمی شفافیت نیز هست.
 کاهش فساد و مبارزه با آن :شفافیت که موجب روشنشدن گفتارها ،تصمیمها و عملکردها
میشود نظارت عمومی را محقق کرده و موجب مشخصشدن مفاسد میشود .بنابراین گزارش فساد توسط
مردم و نهادهای مسئول ،دقیقتر ،آسانتر و بیشتر میشود .درنهایت با نظارت عمومی و افزایش کیفیت و
کمیت گزارش فساد ،پیشگیری از فساد و مبارزه با آن ،راحتتر و بیشتر صورت میگیرد .از طرف دیگر
مشخص است که این مسئله موجب سالمت اقتصادی ،عدم هدررفت بیتالمال ،قانونگرایی است که
ً
درنهایت ،کاهش فساد و افزایش مبارزه با آن به عدالت نزدیکتر است .ضمنا حق و عدالت از مبانی
اسالمی مطرحشدهی شفافیت است؛ در این زمینه مطالعات مختلف در حوزه فقهي ،اقتصادي و حقوقي
وجود دارد که به دلیل طوالني شدن مقاله در این مجال به آنها نميپردازیم.
 افزایش رضایت مردم :کاهش فساد و افزایش مقابله با آن ،خودکنترلی و افزایش کارآمدی مسئولین
که نتیجهی پاسخگویی مسئولین در برابر مردم است؛ همچنین افزایش کارآیی دولت ،همگی موجب افزایش
رضایت مردم میشود .از طرفی ،اعتنا و توجه به مردم و کارآمدی از مؤلفههای دولت اسالمی است.
 خودکنترلی و افزایش کارآمدی مسئولین :نظارت عمومی مردم با شفافیت محقق میشود .یکی
از اثرات این نظارت عمومی ،پاسخگویی مسئولین در برابر مردم است چرا که وقتی عملکردها و تصمیمها
شفاف و در معرض دید عموم قرار گرفت ،مطالبه عمومی حاصل میشود که بدین ترتیب پاسخگویی معنا
پیدا میکند .نظارت عمومی و پاسخگویی ،موجب خودکنترلی مسئولین ،افزایش دقت در عملکرد و
درنهایت کارآمدی بیشتر آنها خواهد شد .این مسئله موجب میشود در استفاده از بیتالمال دقت بیشتری
داشته و به قانون پایبند باشند ،همچنین از تنبلی و کمکاری فاصله بگیرند چرا که در قبال همهی این موارد
ً
باید پاسخگو باشند .این موارد مطرح شده از الزامات تشکیل دولت اسالمی است .ضمنا امربهمعروف و
نهی از منکر یا نصیحت ائمهی مسلمین که بهعنوان مبانی اسالمی شفافیت مطرح شدند با این کارکردها در
ارتباط هستند.
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جمعبندی
الزمهی تحقق «تمدن نوین اسالمی» ،تکمیل زنجیرهی تمدنسازی و طی مراحل پنجگانهی این فرآیند است.
پس از انقالب اسالمی و تشکیل هندسه کلی آن یعنی نظام اسالمی ،اکنون در مرحلهی تشکیل دولت اسالمی
هستیم .برای عبور از این مرحله بایدها و نبایدهایی از قبیل سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد ،کارآمدی ،عدالت و
قانونگرایی و نیز عدم حیفومیل بیتالمال و فساد اداری همچنین کاهش کمکاری و بیاعتنایی به مردم وجود
دارد .شفافیت با توجه به کارکردهای فراوان و اثراتش بر مؤلفههای دولت اسالمی ،عبور از این مرحله را ممکن کرده
و بدین ترتیب نقش مهمی در تحقق تمدن نوین اسالمی خواهد داشت.
شفافیت که از طریق نظارت عمومی موجب پاسخگویی مسئولین و کاهش فساد ،رضایت مردم و افزایش اعتماد
آنها به نظام و درنهایت افزایش مشارکت مدنی و سرمایه اجتماعی ميشود ،الزمهی تحقق دولت اسالمی و عبور از
این مرحله ی تمدن سازی است و کارکردها و اثرات آن تطابق بسیار قابل توجهی با بایدهای دولت اسالمی دارد .این
گزاره از جانب مبانی اسالمی و شواهد تاریخی موجود در فرهنگ اسالمی نیز تأیید ميشود .در واقع شفافیت به
دلیل وجود مبانی مشخص اسالمی مانند حق و عدالت ،شورا و مشورت ،امربهمعروف و نهی از منکر و نصیحت
ائمه مسلمین ،همچنین نفی و عدم احتجاب و نیز قاعده اصحار ،قرابت مناسبی با تفکر اسالمی داشته و ازاینرو در
منظومه تفکری تمدن سازی اسالمی جای خواهد گرفت.
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 .2امام خامنهای ،سیدعلی (« ،)1392رسالهی آموزشی ،1احکام عبادات» ،نشر فقه روز.
 .3بوذرجمهری ،حسین و ثنایی ،مهدی (« ،)1394بررسي اقدامات راهبردي بهمنظور ارتقاء نظام
سالمت ،مبتني بر رویکرد شفافيت» نخستین کنفرانس ملي مدیریت دولتي ایران.
 .4بوذرجمهري ،حسین و هرندی (« ،)1395شفافيت و تغيير پارادایم در مبارزه با فساد» ،اولین کنگره
ملی دانشجویی عملیاتی کردن اقتصاد اسالمی در بستر اقتصاد ایران ،دانشگاه امام صادق(ع).
 .5ثنایی ،مهدی و عبدالحسین زاده ،محمدحسین (« ،)1394تبيين مفهوم و کاربرد شفافيت در عرصه
حکمرانی و اداره امور دولتی» نخستین کنفرانس ملی مدیر یت دولتی ایران.
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 .6جمالی ،قاسمعلی و نرگسیان ،عباس (« ،)1395ارزیابي وضعيت شفافيت وبسایتهای سازمانهای
دولتی (وزارتخانههای دولتي ایران)».
 .7جمالی ،قاسمعلی و نرگسیان ،عباس و پیراننژاد ،علی (« ،)1396ارزیابي وضعیت شفافیت پورتال
سازمانهاي دولتي (مطالعة موردي :وزارتخانههاي ایران)» ،فصلنامه مدیریت دولتی دانشکده
مدیریت دانشگاه تهران ،دوره ،9شماره ،1بهار.
 .8جوادی آملی ،عبدالله (« ،)1378والیتفقيه ،والیت فقاهت و عدالت» ،مرکز نشر اسراء.
 .9حبیبنژاد ،سیداحمد و عامری ،زهرا ( «،)1395شاخصهای شفافيت در حکومت اسالمی(با تأکيد
بر حکومت علوی)» ،حقوق اسالمی ،سالسیزدهم ،شماره ،49تابستان.
 .10حسینی تاش ،سیدعلی و واثق ،قادرعلی (« ،)1393حکمرانی خوب و ارائهی حکمرانی
شایسته؛بررسی و شاخصهای این دو از دیدگاه اميرالمؤمنين علی(ع)».
 .11خدمتی ،ابوطالب و علیعسکری ،سعیدرضا (« ،)1393مبارزه با فساد اداری با رویکرد اسالمی»،
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .12دلشاد تهرانی ،مصطفی (« ،)1388داللت دولت؛آیيننامهی حکومت و مدیریت در عهدنامهی
مالکاشتر» ،انتشارات دریا.
 .13رضائیان ،علی و اسدالله زاده ،حامد (« ،)1393عوامل بازدارنده فساد اداري از نگاه اميرالمؤمنين
علی(ع)» ،اسالم و پژوهشهای مدیریتی ،سال چهارم ،شماره اول ،پاییز و زمستان.
 .14ساریخانی ،عادل و اکرمی سحاب ،روحالله (« ،)1392کارکردهای پیشگیرانهی شفافیت در سیاست
جنایی» ،مجله حقوقی دادگستری ،شماره ،82تابستان.
 .15طاهری ،محسن و ارسطا ،محمدجواد (« ،)1395بررسی تطبیقی مبانی اصل شفافیت از دیدگاه اسالم
و نظریه حکمرانی خوب» ،فصلنامه پژوهش تطبيقی حقوق اسالم و غرب ،سال سوم ،شماره سوم،
پاییز.
 .16عباسیکالش ،مصطفی و عیوضلو ،حسین (« ،)1397شناسایی معیارهای کنترل پیشینی فساد برای
نهادهای منتخب ایران ،ارائهی معیارهایی برای تحقق بند  19سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی»،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد ،دانشگاه امام صادق(ع).
 .17علیخانی ،علیاکبر (« ،)1384پاسخگو یی در نظام جمهوری اسالمی ایران».
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چکیده
اسالم بهعنوان یک دین اجتماعی و جهانی از همان ابتدای ظهورش به دنبال تمدن سازی بوده است .دین اسالم
پس از استقرار ،بهسرعت توانست بنیانگذار تمدن شگرفی در جهان شود؛ بهگونهای که تمدنهای دیگر ،از جمله
تمدن غربی را وامدار خود نماید .اینکه آیا مسلمانان میتواند دوباره تمدن خود را بازیابی کنند و تمدن نوین
اسالمی را شکل دهند مستلزم الزامات و مؤلفههایی است که باید فراهم گردد .تاکنون پژوهشها و بحثهای زیادی
در مورد شاخصههای تمدن نوین اسالمی انجامشده است اما پیشرانها که در واقع مؤلفههای با تأثیرگذاری بسیار باال
هستند که سیستم به تغییرات آنها حساس بوده و هم قابلیت تأثیرپذیری و دستکاری قابلتوجهی دارند کمتر مورد
توجه قرار گرفتهشده است .در واقع این پیشرانها هستند که با تمرکز بر آنان میتوان جامعه مسلمانان را بهسوی
تشکیل تمدن نوین اسالمی پیش برد .در این مقاله ابتدا از روش دلفی مؤلفههای تمدن ساز احصا شد و در ادامه با
استفاده از روش تحلیل تأثیر متقاطع و با استفاده از نرمافزار  MIC MACپیشرانهای تمدن سازی نوین اسالمی به
دست آمد.
کلمات کلیدی :تمدن اسالمی ،پیشران ،تحلیل تأثر متقاطع ،میک مک

مقدمه
تمدن اسالمی با بعثت رسول خدا (ص) و هجرت او به مدینه شکل گرفت .مسلمانان با اتکاء بر آموزههای قرآن
و سفارش های پیامبر (ص) و ائمه (ع) آن را تا قرن پنجم هجری به اوج رساندند .با حمالت صلیبیان ،مغوالن و
سقوط اندلس و مشکالت داخلی جهان اسالم ،تمدن اسالمی دچار انحطاط شد؛ ولی در عهد صفویان ،عثمانیها
ً
و گورکانیان هند ،مجددا رونق گرفت .در قرن نوزدهم ،استعمارگران به مسلمانان حمله کردند و دوباره تمدن
اسالمی دچار رکود گردید .متفکران اسالمی در ایران ،مصر و سایر پیروزی انقالب اسالمی با رهبری امام خمینی
(ره) در سال  1357ه.ش به اوج رسید و باعث بیداری اسالمی در جهان عرب گردید(.ایوب میگونی و عیوضی،
)1396
 1دانشجوی دکترای آیندهپژوهی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،ایمیلm.ayoubi12@yahoo.com :

 2عضو هیئتعلمی دانشگاه شاهد
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اینکه آیا اسالم میتواند دوباره تمدن سازی کند یا نه موضوعی مناقشهانگیز در عصر حاضر است با توجه به
مشکالت امروز جهان اسالم و مسلمانان لزوم آیندهپژوهی و تعیین پیشرانهای و بررسی این موضوع که شکلدهی
تمدن نوین اسالمی مستلزم پیدایش چه الزاماتی است بسیار ضروری به نظر میرسد.
در همین راستا است که رهبر معظم انقالب نیز با تمسک به روش پیامبر اعظم (ص) بهعنوان الگوی حسنه امت
اسالمی ،تمدن نوین اسالمی را بهعنوان یک ایده و طرح برتر معرفی میکند که توانایی جلب توجه و جذب
ملتهای مسلمان را به سوی خود و در نهایت تأثیرگذاری نرم برای ایجاد اتحاد و حرکت جوامع اسالمی برای
ساخت یک قدرت بزرگ جهان را دارد .در این ارتباط معظم له میفرمایند " :تمدن اسالمی کشورگشایی نیست
بلکه به معنای تأثیرپذیرفتن فکری ملتها از اسالم است(.رهبری ")1395 ،و در تشریح بیشتر راهبرد تشکیل تمدن
نوین اسالمی ،ضمن اشاره ملیح به تاریخ اولیه اسالم و حرکت رسول گرامی آن برای تشکیل جامعه اسالمی و در
نهایت تمدن بزرگ اسالمی ،هشدار میدهند که ماندن در تاریخ و عدم توجه به مقتضیات روز و ایجاد حرکت
تأثیرگذار ،کاری از پیش نخواهد برد ،لذا میفرمایند" :امروز وظیفه امت اسالمی تنها این نیست که به یادبود والدت
پیامبر یا بعثت پیغمبر جشن برپا کنند .این کار کوچک و کمی است نسبت به آنچه وظیفه او است .دنیای اسالم
امروز وظیفه دارد مثل خود اسالم و مثل خود پیغمبر (ص) ،روحی در این دنیا بدمد ،فضای جدیدی ایجاد کنند ،راه
تازهای را باز کنند ما به این پدیدههایی که در انتظار آن هستیم میگوییم تمدن نوین اسالمی ...این به معنای تصرف
سرزمینی نیست(".عامری)1396 ،
بنابراین با توجه به اینکه امروز جوامع مدرن در همه جای جهان تشکیلشده و شهرنشینی و ساختارهای اجتماعی
با نظاممندی و ساختارهای پیچیده شکلگرفته و اداره میشوند ،لذا نهتنها با مراجعه به معنا و تعریف مصطلح
"تمدن" راه به مقصود نخواهیم برد ،بلکه راهگشای تحقق "تمدن نوین اسالمی" نیز نخواهد بود .به عبارت ساده و
خالصهتر ،همانطور که از فرمایشات رهبر معظم انقالب نیز بهعنوان مبدع و طراح ایده تمدن نوین اسالمی
برمیآید ،ایجاد تمدن نوین اسالمی یک حرکت فکری و اندیشهای است که از طریق تأثیرگذاری در امت اسالمی
مسیر خود را برای ساخت تمدن نوین اسالمی بازخواهد کرد.
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مبانی نظری
پیشران
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پیشرانها اشاره به نیروهای عمده یا متغیرهای کلیدی شکلدهنده به یک سیستم اشاره دارد .بدیهی است که
پیشرانها بهصورت غیرمستقیم بر حوزههای مختلف تأثیرگذارند .بهعبارتدیگر ،مؤلفهها یا عوامل اصلي متشکل از
چند روند که باعث ایجاد تغییر در یك حوزهي مورد مطالعه ميباشند.پیشرانها متغیرهایی هستند که از طرفی بر سایر
متغیرهای سیستم تأثیر باالیی دارند و از طرف دیگر قابلیت تغییر و یا دستکاری دارند .بهعبارتدیگر عناصري که
باعث حرکت و تغییر در سیستم شده و دارای حساسیت باالیی هستند(.ایوب میگونی)1397 ،
تمدن نوین اسالمی
واژه تمدن :واژه  civilizationمعادل تمدن یا حضاره است .این واژه در زبان انگلیسی از لغت التینی  civisبه
معنی شهروند یا شهرنشین گرفتهشده و برای داللت بر ویژگیهایی مانند لطف ،کیاست و لیاقت مورداستفاده قرار
گرفته است که دستاورد شهرنشینی است یا برای پیشرفت و ترقی افراد و جمعیتهایی که در شهرها زندگی میکنند
(سپهری .)1385 ،یونانیان با استفاده از واژه  civilizationشهر را مجموعهای از نهادها و روابط اجتماعی
میدانستند .در فرهنگ فارسی تمدن چنین تعریفشده است« :شهرنشین شدن ،خوی شهری گزیدن و با اخالق
مردم آشنا شدن ،زندگانی اجتماعی؛ همکاری مردم با یکدیگر در امور زندگانی و فراهم کردن اسباب ترقی و آسایش
خود»(عمید .)1389 ،به تعبیر دیگر تمدن در عربی از «مدن» اخذ شده است که معنای آن اقامت کردن است و در
زبان انگلیسی ،امروزه واژه  civilizationرا به این مفهوم اطالق میکنند که آن نیز به معنای استقرار یافتن است و در
تعریف اجتماعی ،همان شهرنشینی است(والیتی)1384 ،
تعریف اصطالحی تمدن :ابن خلدون مؤلفههای مدنیت را جمعیت ،ثروت ،کار ،صنعت ،دانش ،هنر ،جغرافیا،
شهرنشینی ،دین و عصبیت دانسته است .به اعتقاد عالمه جعفری «تمدن عبارت است از برقراری نظم و هماهنگی
در روابط انسانهای یک جامعه که تصادمها و تزاحمهای ویرانگر را منتفی ساخته و مسابقه در مسیر رشد و کمال را
قائممقام آنها بنماید ،بهطوریکه زندگی اجتماعی افراد و گروههای آن جامعه موجب بروز و به فعالیت رسیدن
استعدادهای سازنده آنها باشد»(جعفری)1373 ،لوکاس ،فرهنگ و تمدن را یکی دانسته ،ولی دامنه و زمان
فرهنگ را محدودتر از تمدن تلقی کرده است« .فرهنگ [و تمدن] ،راه مشترک زندگی ،اندیشه و کنش انسان است
(لوکاس)1384 ،
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در اندیشه امام (ره) مفهوم تمدن در قالب تعریف مشخص و ثابتی ارائه نشده است و معانی مختلفی از آن
برداشت میشود .ایشان تمدن را از فرهنگ متمایز کردند و آنها را جداگانه به کاربردند که نشان میدهد معنای
متفاوتی را از این دو مفهوم مورد توجه داشتهاند« :فرهنگ یک ملت در رأس تمدن واقعشده ،فرهنگ باید فرهنگی
موافق با تمدن باشد» .ایشان پیشرفتهای صنعتی و اقتصادی در قالب آبادانی و تأسیس نهادها و ساخت ابزارهای
جدید را مصادیق تمدن میدانند(فوزی و صنم زاده .)1391 ،تعریفی که امام (ره) درباره تمدن بیان کردهاند ،بیانگر
دستاوردهای مادی بشر برای ادامه زندگی و توسعه و ترقی است .در این تعریف ،فرهنگ که بیشتر دستاوردهای
معنوی انسان را شامل میشود ،مقدم بر تمدن است(.اکبری و رضایی)1394 ،
اما تفاوتی بین تمدن اسالمی و تمدن نوین اسالمی وجود دارد .منظور از تمدن اسالمی تمدنی است با تمام
شاخص های تمامیتی اسالم که انشاالله با ظهور حضرت حجت (عج) محقق خواهد شد ولی تمدن نوین اسالمی
ً
تمدنی است که قبل از ظهور با مؤلفههای نه لزوما تمامیتی بلکه نسبی و اقتضایی شکل خواهد گرفت .این پژوهش
نگاهش به تمدن نوین است و شاخصها و مؤلفهها مبتنی بر این نگاه به تمدن طراحی شده است.

روش تحلیل تأثیر متقاطع

1

تحلیل تأثیر متقاطع یک روش نیمه کمی است که در آن ،بهجای روابط علت –معلولی ساده ،روابط متقابل بین
خرده سیستمهای مختلف،در ماتریس تحلیل میشود .تحلیل اثر متقابل ،بهعنوان ابزار تحقیقات سیستمی ،نقش یک
متغیر را در ارتباط با سایر متغیرهای درون یک سیستم آشکار ساخته و آن دسته از متغیرهایی را شناسایی میکند که
نقش مهم و معناداری در توسعه سیستم ایفا میکنند .اطالعاتی که این روش تأمین میکند تصویری است از اثر
متقابل بین روندها و متغیرها .با همان درجه اهمیت ،تصویری است از اینکه چه چیز وابسته و چه چیز مستقل است،
چه چیز پیشران و چه چیز توسط چیزهای دیگر پیشبرده میشود .روش تحلیل اثر متقابل در شناسایی متغیرها و
روندهای کلیدی بسیار مفید است.
میک مک

2

نرمافزار میک مک برای انجام محاسبههای سنگین ماتریس متقاطع طراحی شده است .روش این نرمافزار
اینگونه است که ابتدا متغیرها و مؤلفههای مهم در حوزه مورد نظر شناسایی و سپس در ماتریسی مانند ماتریس
تحلیل اثرات وارد میشود .آنگاه میزان ارتباط میان این متغیرها با حوزه مربوط ،از سوی خبرگان مشخص میگردد.

Cross Impact Analyses
Mic MAC

1
2
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متغیرهای موجود در سطرها بر متغیرهای موجود در ستونها تأثیر میگذارند ،به این ترتیب متغیرهای سطرها،
تأثیرگذار و متغیرهای ستونها تأثیرپذیرند.
میزان ارتباط ،با اعداد بین صفر تا سه سنجیده میشود .عدد صفر بهمنزله بدون تأثیر  ،عدد یک بهمنزله تأثیر
ضعیف ،عدد دو بهمنزله تأثیر متوسط و در نهایت عدد سه بهمنزله تأثیر زیاد است .بنابر این اگر تعداد متغیرهای
شناسایی شده  nباشد یک ماتریس

به دست میآید که در آن تأثیر متغیرها بر یکدیگر به دست میآید.

در روش تحلیل تأثیر متقاطع ،متغیرها در قالب یک نمودار مختصاتی با عنوان نمودار " تأثیرپذیری -تأثیرگذاری"
محل قرار گرفتن متغیرها در نمودار بیانگر نقش آنها در سیستم است.

شکل  .1نمودار تأثیرپذیری -تأثیرگذاری

متغیرهای تأثیرگذار :این متغیرها بیشتر تأثیرگذار بوده و کمتر تأثیرپذیر میباشند .بنابراین ،سیستم بیشتر به
این متغیرها بستگی دارد .این متغیرها در قسمت شمال غربی نمودار نمایش داده میشوند .متغیرهای تأثیرگذار،
بحرانیترین مؤلفهها میباشند ،زیرا تغییرات سیستم وابسته به آنهاست و میزان کنترل بر این متغیرها بسیار مهم است.
ً
از طرفی این متغیرها متغیرهای ورودی محسوب میشوند .این متغیرها عموما توسط سیستم قابل کنترل نیستند.
متغیرهای دو وجهی  :این متغیرها همزمان بهصورت تأثیرپذیر و بسیار تأثیرگذار عمل مینمایند .این
متغیرها در قسمت شمال شرقی نمودار قرار میگیرند و طبیعت این متغیرها با عدم پایداری آمیخته است ،زیرا هر
عمل و تغییری بر ری آنها  ،واکنش و تغییری بر دیگر متغیرها را دنبال دارد.
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متغیرهای تأثیرپذیر یا وابسته :متغیرهای وابسته در قسمت جنوب شرقی نمودار قرار دارند و تأثیرگذاری
پایین و تأثیرپذیری باالیی دارند .بنابر این نسبت به تکامل متغیرهای تأثیرگذار دو وجهی ،بسیار هستند .به عبارت
دیگر ،این متغیرها خروجی سیستم هستند.
متغیرهای مستقل و مستثنی :این متغیرها از سایر متغیرهای سیستم تأثیر نپذیرفته و بر آنها تأثیر هم
ندارند .این متغیرها در قسمت جنوبی نمودار قرار گرفته و ارتباط بسیار کمی با سیستم دارند زیرا نه باعث توقف
یک متغیر اصلی و نه باعث تکامل و پیشرفت یک متغیر در سیستم میشوند.

روششناسی
روش تحقیق در این مقاله شامل پنج مرحله میباشد:

مرحله اول :ابتدا با روش دلفی مؤلفههای  24گانه تمدن ساز پس از  3راند به دست آمد.
مرحله دوم :در این مرحله پانل خبرگی از اساتید و پژوهشگران حوزههای ،مدیریت دولتی ،آیندهپژوهی،
مدیریت سیستم ،سیاستگذاری عمومی و اقتصاد استفاده شد تا اثرات متقابل بین مؤلفهها به دست آید.
مرحله سوم :در این مرحله نظرات جمعبندی و ماتریس نهایی تقاطعی به دست آمد.
مرحله چهارم :ماتریس جمعبندی وارد نرمافزار میک مک شد و نتایج حاصله در قالب نمودارهای گرافیک
استخراج گردید.
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یافتههای پژوهش
مؤلفههای تمدن ساز
مؤلفههای زیر از روش دلفی با سه راند بهدستآمده است.

ردیف

مؤلفهها

ردیف

مؤلفهها

1

نظام سازی و تولید علوم انسانی اسالمی

13

پیشرفت تکنولوژی و فناوری

2

کارگزاران شایسته

14

گفتمان سازی و اجماع اندیشهای

3

وحدت کشورهای اسالمی

15

نظامهای سیاسی مردمی

4

کارآمدی دول اسالمی

16

سرآمدی در رژیمهای سنجش بینالمللی

5

کنش فعال سیاسی در بینالملل

17

حق رأی و وتو در شورای امنیت و سازمان ملل

6

امنیت پایدار

18

استقالل کشورها از نظام سلطه

19

صادرات فرهنگی تربیتی و آموزشی

8

نقشآفرینی علمی در جهان

20

تربیت نیروی انسانی کارآمد

9

افزایش جمعیت مسلمانان

21

عدالت

10

تصویرسازی صحیح در رسانهها

22

رواج کتابت و نوشتن

11

کارآمدی سازمان همکاری کشورهای اسالمی

23

کنش فعال گروههای مرجع

12

سبک زندگی اسالمی

24

7

رفاه اقتصادی ،رفع فقر و محرومیت و تولید
ثروت

مبارزه سخت و نرم با گروههای تروریستی
اسالمگرا

تحلیل تأثیرات متقابل متغیرها
در این بخش متغیرهای استخراجشده بر اساس مرور مبانی نظری با بهرهگیری از روش تحلیل تأثیرات متقابل در
محیط میک مک بررسی و تحلیلشدهاند .بدین منظور از ماتریس  24*24استفاده شد .از پاسخدهندگان درخواست
شد که تأثیرات متقابل بین متغیرها را با طیف نمرات  0و 1و 2و 3نمره دهی کنند .سپس این نمرات جمعبندی
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شد.بر اساس میانگین حاصل از پرسشنامهها در مجموع  576گزینه برای ماتریس وجود دارد که از این تعداد 295
خانه صفر بوده یعنی عوامل بر همدیگر تأثیر نداشته یا نپذیرفتهاند که این تعداد  52/2درصد کل حجم ماتریس را به
خود اختصاص داده است .از طرفی  119خانه عدد  1و  89خانه عدد  2و  73خانه عدد  3قرارگرفتهاند که در
مجموع  281خانه را به خود اختصاص دادهاند .درجه پرشدگی ماتریس  48/8که نشانگر درصد تأثیر عوامل
انتخاب شده برهمدیگر است .عالوه بر این  ،ماتریس بر اساس شاخصهای آماری با دو بار چرخش دادهای از
مطلوبیت و بهینهشدگی  100درصد برخوردار بوده است که این موضوع نیز روایی باالی پرسشنامه و پاسخهای آن را
نشان میدهد.
ردیف

ش ا خص

مقدار

1

ابعاد ماتریس

24

2

تعداد تکرار

2

3

بدون تأثیر ()0

295

4

تأثیر ضعیف ()1

119

5

تأثیر میانه ()2

89

6

تأثیر قوی ()3

73

7

جمع

281

8

درجه پرشدگی

%48/8

در ماتریس متقاطع ،جمع اعداد سطرهای هر عامل میزان تأثیرگذاری و جمع ستنی نیز میزان تأثیرپذیری آن
عامل از عوامل دیگر را نشان میدهد .با یک روش ساده میتوان دریافت که تأثیر متغیرها با در نظر گرفتن تعداد
گروههای ارتباطی در ماتریس تشکیلشده قابلسنجش است .متغیری که بر تعداد محدودی از متغیرها تأثیر مستقیم
دارد تأثیرگذاری اندکی نیز در کل سیستم دارد .به این ترتیب تأثیرپذیری مستقیم یک متغیر را میتوان با در نظر
گرفتن ستون مربوط در ماتریس بررسی کرد .بنابر این مجموع عددهای هر سطر نشاندهنده تأثیرگذاری متغیر و
مجموع عددهای هر ستون نشاندهنده تأثیرگذاری آن است .پس تمام متغیرها و محیط دربرگیرنده آنها را میتوان با
نمایش آنها در یک نمودار مفهومی یا محور مختصات (تاثیرپذیری-تأثیرگذاری) نمایش داد.
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ردیف

متغیر

عالمت

تأثیرپذیری

تأثیرگذاری

1

نظام سازی و تولید علوم انسانی اسالمی

A1

20

16

2

کارگزاران شایسته

A2

12

29

3

وحدت کشورهای اسالمی

A3

27

25

4

کارآمدی دول اسالمی

A4

20

26

5

کنش فعال سیاسی در بینالملل

A5

39

7

6

امنیت پایدار

A6

28

29

7

رفاه اقتصادی ،رفع فقر و محرومیت و تولید ثروت

A7

27

24

8

نقشآفرینی علمی در جهان

A8

22

21

9

افزایش جمعیت مسلمانان

A9

18

14

10

تصویرسازی صحیح در رسانهها

A10

25

20

11

کارآمدی سازمان همکاری کشورهای اسالمی

A11

8

19

12

سبک زندگی اسالمی

A12

18

26

13

پیشرفت تکنولوژی و فناوری

A13

25

26

14

گفتمان سازی و اجماع اندیشهای

A14

32

40

15

نظامهای سیاسی مردمی

A15

18

30

16

سرآمدی در رژیمهای سنجش بینالمللی

A16

11

4

17

حق رأی و وتو در شورای امنیت و سازمان ملل

A17

16

0

18

استقالل کشورها از نظام سلطه

A18

31

27

19

صادرات فرهنگی تربیتی و آموزشی

A19

31

21

20

تربیت نیروی انسانی کارآمد

A20

18

30

21

عدالت

A21

19

9

22

رواج کتابت و نوشتن

A22

14

15

23

کنش فعال گروههای مرجع

A23

10

44

24

مبارزه سخت و نرم با گروههای تروریستی اسالمگرا

A24

27

14

516

516

جمع

موقعیت متغیرهای فوق در نمودار شکل زیر نشان داده شده است.
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بر اساس نمودار فوق متغیرها در دستهبندی زیر قرار میگیرند:
نوع متغیر

ردیف

عنوان متغیر

متغیرهای تأثیرگذار

1

A4،A12،A20،A15،A2،A23

متغیرهای دو وجهی

2

A13،A7،A3،A18،A6،A14

متغیرهای تأثیرپذیر

3

A5،A24،A19،A10

متغیرهای مستثنی

4

A17،A21،A1،A8،A9،A16،A22،A11
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در نهایت در شکل زیر نمایش گرافیکی از متغیرهای مورد مطالعه را نشان میدهد .در این شکل تأثیرات مستقیم
متغیرها بر سایر متغیرها مشخص شده است .چگونگی تأثیرگذاری متغیرها بهصورت ضعیفترین تأثیرات ،تأثیرات
ضعیف ،تأثیرات میانه ،تأثیرات قوی و قویترین تأثیرات قابل مشاهده میباشد.

پیشرانها
پیشرانها متغیرهایی هستند که هم قابل دستکاری و کنترل باشند وهم بر پویای و تغیر سیستم تأثیرگذار باشند.
با این توصیف متغیرهایی که تأثیر بسیاری باالی دارند ،ولی قابل کنترل نیستند را نمیتوان پیشران نامید .اگر نمودار
وضعیت متغیرها را بهصورت یک شبکه مختصات فرض کنیم ،متغیرهای ناحیه اول شبکه مختصات پیشرانها هستند
چراکه هم قابلیت کنترل توسط سیستم مدیریتی دارند و هم بر سیستم تأثیرگذاری قابل قبولی دارند .به عبارتی هرچه
در قطر ناحیه او به سمت شمال شرق حرکت کنیم پیشران قویتر است.
پیشرانها به ترتیب بهصورت زیر میباشد:
 -1گفتمان سازی و اجماع اندیشهای
 -2امنیت پایدار
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 -3استقالل کشورها از نظام سلطه
 -4وحدت کشورهای اسالمی
 -5رفاه اقتصادی ،رفع فقر و تولید ثروت
 -6پیشرفت تکنولوژی و فناوری

جمعبندی و نتیجهگیری
در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش دلفی مؤلفههای تمدن ساز شناسایی و پس از احصا شاخصها با استفاده
از رویکرد تحلیل تأثیر متقاطع و با استفاده از نرمافزار میک مک متغیرها رتبهبندی و اثر متقابل آنها بررسی شده
است .درنهایت پیشرانهای حکمرانی شایسته مشخص شد .پیشرانها متغیرهایی هستند که هم قابل دستکاری و
کنترل باشند وهم بر پویای و تغیر سیستم تأثیرگذار باشند .متغیرهای استخراجشده بر اساس مرور مبانی نظری با
بهرهگیری از روش تحلیل تأثیرات متقابل در محیط میک مک بررسی و تحلیلشدهاند .بر اساس نتایج جمعبندی
شده و تحلیل اطالعات متغیرهای ( به ترتیب اولویت) گفتمان سازی و اجماع اندیشهای ،امنیت پایدار ،استقالل
کشورهای اسالمی از نظام سلطه ،وحدت کشورهای اسالمی ،رفاه اقتصادی رفع فقر و تولید ثروت ،پیشرفت
تکنولوژی و فناوری بهعنوان پیشرانهای حوزه تمدن سازی نوین اسالمی تعیین شدند.

منابع و مراجع
 -1اکبری ،م ،رضایی ،ف( ،)1394واکاوی شاخصههای تمدن نوین اسالمی در اندیشه مقام معظم
رهبری(مدظله) .
 -2الوانی ،س ( ،)1388حکمرانی خوب شبکهای از کنشگران مدنی ،مجله مدیریت توسعه و تحول.
 -3ایوب میگونی ،م ( ،)1397تعیین پیشرانهای حکمرانی خوب با رویکرد تحلیل تأثیر متقاطع،دومين
کنفرانس حکمرانی و سياستگذاری ،تهران.
 -4ایوب میگونی ،م ؛ عیوضی ،م (،)1396جهان آینده و سناریوهای آیندهپژوهان مسلمان درباره تمدن نوین
اسالمی .دومين کنفرانس تمدن نوین اسالمی ،تهران دانشگاه شاهد.
 -5جعفری ،ع .)1373( .فرهنگ پيرو ،فرهنگ پيشرو ،جلد  ،6تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی.
 -6خاکباز ،ا ( 1999م) ،بانک جهانی؛ نظرسنجی حکمرانی ،تهران ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی.
 -7رهبری ،م .م ( ،)1395بيانات در دیدار سفرای کشورهای اسالمی،تهران.
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 -8سپهری ،م ( ،)1385تمدن اسالمی در عصر امویان ،تهران ،نورالثقلین.
 -9سلیمی ،ج ،مکنون ،ر ( ،)1397فرا تحلیل کیفی پژوهشهای علمی ناظر بر مسئله حکمرانی در ایران،
مدیریت عمومی.
 -10شاکری ،ح ( ،)1393تأملی بر مؤلفههای حکمرانی خوب در نهجالبالغه ،اولين کنگره ملی تفکر و
پژوهشهای دینی.
 -11شاهآبادی ،ا ؛ جامه بزرگی ،آ ( ،)1392نظریه حکمرانی خوب از دیدگاه نهجالبالغه ،فصلنامه پژوهشنامه
نهجالبالغه.
 -12طاهری عطار ،غ ( ،)1389الگوی ملتسازی در پرتو حکمرانی خوب ،رساله دکتری رشته مدیریت
دولتی.
 -13ظفری ،ح؛ پور عزت ،ع؛ ذوالفقارزاده ،م؛ همایون ،م ( ،)1396مختصات یابی از تصویر مطلوب
حکمرانی زمینهساز ظهور ،فصلنامه مدیریت اسالمی.
 -14عامری ،د ( ،)1396تمدن نوین اسالمی ویژگیها و کارکردها ،تهران ،جوان آنالین.
 -15عمید ،ح ( ،)1389فرهنگ فارسی عميد ،تهران ،انتشارات اشجع.
 -16فوزی ،ی؛ صنم زاده ،م ( ،)1391تمدن اسالمی از دیدگاه امام خمینی (ره) ،فصلنامه علمی – پژوهشی
تاریخ و فرهنگ تمدن اسالمی.
 -17قلی پور ،ر ( ،)1383تحلیل و امکانسنجی حکمرانی خوب در ایران با تأکید بر نقش دولت ،دانش
مدیریت.
 -18لوکاس ،ه ( ،)1384تاریخ تمدن ،جلد  ،1ترجمه عبدالحسين آذرنگ ،چاپ ششم ،تهران ،انتشارات
سخن.
 -19منوریان ،ع ( ،)1379از دولت خوب تا حکومتداری خوب ،مدیریت دولتی.
 -20نادری ،م ( ،)1390حکمرانی خوب؛ معرفی و نقد اجمالی ،پژوهشهای مدیریتی.
 -21ناظمی اردکانی ،م ( ،)1391حکمرانی خوب با رویکرد اسالمی ،راهبرد یاس.
 -22والیتی ،ع ( ،)1384پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران ،جلد  ،1چاپ سوم ،تهران ،وزارت امور
خارجه.
 -23یوسفی شیخ رباط ،م؛ بابایی ،ف ( ،)1394طراحی مدل حکمرانی خوب بر اساسنامه مالک اشتر و
مقایسه آن با اصول حکمرانی خوب بانک جهانی ،فصلنامه اقتصاد اسالمی.

مؤلفههای ساختاری تمدن سازی اسالمی (با رویکرد آیندهپژوهی)
علیرضا پیروزمند 1محمد خورشیدی
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چکیده
ارائه یک پارادایم الهی در پاسخ به سیطره تمدنی غرب در جهان اسالم نیازمند حرکت به سمت ساخت تمدن
نوین اسالمی است .برای نیل بدین مهم ،تبیین علمی و ایجاد گفتمان تمدنی با تمییز مؤلفههای اثرگذار در تمدن
سازی اسالمی ضروری بوده و چنانچه مؤلفههای ساختاری تمدن سازی اسالمی مجموعهای از عوامل منسجم است
که با ترکیب مطلوب و تنظیم روابط منطقی آنها با یکدیگر شبکه روابط عناصر در نظام تمدنی را شکل میدهد،
در این تحقیق با رویکرد اکتشافی -آمیخته ضمن بررسی ادبیات نظری ،در بخش کیفی با روش تحلیل محتوا و
انجام مصاحبه با  11تن از خبرگان ،مؤلفههای اصلی ُبعد ساختاری تمدن سازی اسالمی با عناوین؛ حکومتمداری
اسالمی ،بینالملل اسالمی ،جامعه کارآمد اسالمی ،شکلگیری انقالب اسالمی و نظام سازی اسالمی از طریق
تهیه پرسشنامه و پیمایش خبرگی میان  50نفر از جامعه آماری)با فرض (  N= nبه کمک فنون آمار استنباطی مانند
آزمون تی یک نمونه ،آزمون تحلیل عاملی و آزمون فریدمن با بهرهگیری از نرمافزار  Spssدر بخش کمی تحقیق
مورد اعتبار سنجی و اولویتبندی قرارگرفته است.

کلیدواژهها :تمدن ،تمدن اسالمی ،تمدن سازی اسالمی ،تمدن نوین اسالمی ،بعد ساختاری.

مقدمه
پرداختن به مباحث تمدن سازی اسالمی ازاینجهت حائز اهمیت میباشد که در جهانبینی اسالمی دو رکن
اساسی انسانسازی و تمدن سازی جهت رسیدن به اهداف متعالی الهی ،درخششی بیبدیل دارد .قرآن کریم هدف
از بعثت رسوالن را انسانسازی3بهعنوان نیل به هدف خلقت دانسته و ازاینرو تمدن سازی جهت ایجاد فضای
مناسب برای تحقق انسانسازی اهمیت دارد چراکه غایت تمدن اسالمی ،رساندن بشر به حیات طیبه و قرب الهی
است .از طرفی وجود ظرفیتهای بیبدیل اسالمی در ابعاد گوناگون مبین قدرت تمدنسازی اسالم در ابعاد جهانی

 1عضو هیئتعلمی فرهنگستان علوم اسالمی
 2دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی فرهنگی دانشگاه عالی دفاع ملی ،ایمیلmhkhorshidi@chmail.ir :
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است .بررسی تاریخ تمدن اسالمی نشان میدهد این «تمدن برخالف تمدنهای مشابه دیگر ،اولین تمدنی است که
میتوان نام جهانی بر آن گذاشت چراکه تاریخ بیانگر آن است که «دنیای اسالم ،در قرونوسطا نسبت به مسیحیت
راه بهتری جهت رسیدن به تمدن عصر جدید عرضه کرده است» (لوئیس،1384،1ص  .)13-17لذا دکتر نصر در
ّ
مصاحبهای که حدود پنـج سال قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران ایراد کرد ،چنین میگوید« :تمدن اسالمی
یکی از درخشانترین و جهانیترین و پرثمرترین تمدنها بوده و هست؛چون هنوز زنده است و نمیتوان به اشتباه-
چنانکه بعضی غربیها تصور میکنند-آن را فقط بهعنوان میراث گذشته،تلقی کرد»(نصر اصفهانی و دیگران،
،1389ص.)89به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) میتوانیم تمدن نوین اسالمی را برپا کنیم و دنیایی بسازیم
ّ
ازمعنویت و باکمک معنویت و هدایت معنویت اداره شود (آیتالله خامنهای.)1392/09/19 ،
که سرشار باشد
تمدن اسالمی ناظر به تمام شئون جامعه اسالمی در ابعاد جهانی بوده و ضامن تعالی انسان در عرصههای مختلف
مادی و معنوی می باشد .با عنایت به شکست مکاتب فکری مختلف ،همچنین با ناامیدی جهان از نظام لیبرال
دموکراسی 2بهخصوص در آمریکا بهعنوان مدعی ایجاد نظم نوین جهانی با شعار جهانیسازی الزم است جهت
خروج از سیطره تمدنی غرب ،با نظریهسازی در باب تحقق تمدن نوین اسالمی ،زمینههای الزم در پاسخ مطلوب به
نیاز امروز دنیا در قالب یک پارادایم الهی ارائه گردد.
زندگی انسان امروز ،رویکرد جهانی و تمدنی به خود گرفته و چون مکتب اسالم یک دین آسمانی با آموزههای
جهانشمول و با ظرفیت تمدن سازی در ابعاد جهانی است ،بهتبع آن تمدن اسالمی در واقع یک سیستم برای زندگی
فردی و اجتماعی پیشنهاد میکند که برای تحقق آن نیاز بهدانش تمدنی داریم و یکی از الزامات آن ،تبیین علمی
برآورد مؤلفههای تمدن سازی اسالمی بهویژه در ُبعد ساختاری خواهد بود .در این راستا الزمه گسترش و قوام یک
فرهنگ ،جهانیشدن آن است و اگر فرهنگی به سمت تمدنسازی حرکت نکند ،قابلیت جامعهسازی خود را
ازدستداده و به الیههای درونی و فردی فرو کاسته خواهد شد (عرفان،1393،ص  .)68لذا پرداختن به مباحث
تمدن سازی و حرکت به سمت تمدن نوین اسالمی ازاینجهت که شرط بقاء انقالب اسالمی و بهتبع آن حفظ و
صیانت از فرهنگ اسالمی در فرایند تمدن سازی است حائز اهمیت خواهد بود .چراکه در فرهنگهای غالب،
فرهنگی که نتواند امتداد تمدنی برای خودش ایجاد نماید ،جهانی نشده و اگر نتوان الگوی تمدن سازی اسالمی را
ترسیم نمود ،در موازنه تقابل با دنیای غرب در بلندمدت شکستخورده و عدم درک بنیانهای نظری تمدن سازی
اسالمی سبب اضمحالل رویکرد تمدنی جوامع اسالمی و غلبه تمدن غرب بر ملتهای مسلمان خواهد بود.بنابراین

Bernard Lewis
Liberal democracy

1
2

مؤلفههای ساختاری تمدن سازی اسالمی(با رویکرد آیندهپژوهی) 45 /

با توجه به ابتناء تمدن اسالمی بر وحی و آموزههای الهی وجود ظرفیتهای بینظیر اسالمی برای تمدن سازی ،الزم
است با تبیین علمی و گفتمان سازی تمدنی ،زمینههای الزم جهت نیل به تمدن نوین اسالمی را فراهم آورد.در این
تحقیق دغدغه نگارنده بر آن است که چه مؤلفههایی در ُبعد ساختاری برای تمدن سازی اسالمی الزم است؟

مبانی نظری تحقیق
مفهوم شناسی
تمدن :تمدن ازجمله مفاهیمی است که به دلیل غامض بودن،تعاریف متعددی از آن ارائهشده است .در نظر
توینبی 1تمدنها نظامهایی پیچیدهاند باکلیتی درهمتنیده که اجزایشان با یکدیگر در ارتباط بوده و عناصر سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی آن ضمن توجه به یک کل واحد در تناسب باهمند (پهلوان،1388،ص.)436ویل دورانت
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تمدن را اینگونه توصیف میکند« :مجموعه بزرگی از نظامهای اجتماعی(سیاسی ،اقتصادی ،حقوقی ،تربیتی،
عبادی و )...که ازنظر جغرافیایی واحد کالنی را در یک قلمرو پهناور در برمیگیرد و فرهنگی واحد بر تمامی
ّ
اجزای آن سیطره دارد»(دورانت ،1384،ص  .)256تافلر3هم تمدن را اینگونه تعریف میکند«:مجموعهای از
کاروندها و دستاوردهای ّ
مادی و معنوی است که انسانها در راستای شکوفاسازی و در مسیر سامان دادن به زندگی
خویش ایجاد میکنند.به گفته وی هیچ واژهی دیگری اینهمه موضوعات گوناگون مانند تکنولوژی ،زندگی
خانوادگی ،مذهب ،فرهنگ ،سیاست ،تجارت ،سلسلهمراتب ،رهبری ،ارزشها ،اخالق جنسی و معرفتشناسی را
به شایستگی دربرنمیگیرد» (تافلر،29،ص .)1376در واقع «تمدن مجموعهای از پدیدههای اجتماعی است که قابل
انتقال بوده و جنبههای مذهبی ،اخالقی ،زیباشناسی ،فنی -علمی مشترک در یک جامعه یا چند جامعه مرتبط با
یکدیگر را به خود میگیرد» (مطهری،1368،ج،121ص« .)7فرهنگ شناسانی مثل کالکهون ،4کروبر ،5کلیفورد
گیرتز ،6ریموند ویلیامز 7نیز تمدن را مترادف با فرهنگ و مجموعهای از آداب ،سنن ،رسوم ،باورها ،ارزشها ،رفتار
و شیوه زیستن ،شکلهای دینداری ،نهادهای اجتماعی ،اقتصاد ،سیاست ،حقوق ،هنر ،فلسفه ،شعر و ادبیات و
ّ
ّ
ایدئولوژی میدانند»(همتی .)1390،به تعبیر عالمه جعفری «تمدن تشکل هماهنگ انسانها در حیات معقول با
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روابط عادالنه و اشتراک همه افراد و گروههای جامعه در پیشبرد اهداف ّ
مادی و معنوی انسانها در همه ابعاد مثبت
است» (جعفری ،1375،ص . )161با جمعبندی تعاریف پیشگفته ،تمدن را میتوان به شکل زیر تعریف نمود:
ظهور و بروز جنبه مادی و عینی جوامع است که ریشه در فرهنگ آن داشته و با
خاستگاهی عقالنی در عرصه سبک زندگی و تنظیم نظامهای اجتماعی شامل نظام سیاسی،
اقتصادی ،فرهنگی و سایر خردهنظامها بروز نموده و بر اساس نظام مقبول ،جهت رسیدن
به مطلوبها میباشد.
تمدن اسالمی :ازآنجاکه دین اسالم مجموعهای از باورهای اساسی مبتنی بر توحید میباشد ،شکلدهنده
ارزشها و ارائهدهنده هنجارها برای جهتدهی به رفتارها و نمادهاست و ميتواند برای افراد ،نظام عقیدتي مشترکي
را به وجود آورد تا از این راه ،هویت فرهنگي مشترک تحققیابد .کارکرد این نظام عقیدتي ،معنابخشي به
واقعیتهاست که بهواسطۀ قاعدهمند کردنمفاهیم عام هستي صورت ميگیرد .براین اساس ،ميتوان از معرفتي دیني
سخن راند که منبعي از معاني غایي است؛ عناصر فرهنگي و اجتماعي متنوع را به یکدیگر پیوندميزند و هویت و
همبستگي را فراهم مينماید(.) 2005:89،Williamsازاینرو در تعریف تمدن اسالمی باید گفت« :تمدن اسالمی
با اساس نگرش توحیدی ،تمدنی است ایدئولوژیک با مجموعهای از اندوختههای معنوی و مادی جامعه اسالمی که
انسان را بهسوی کمال معنوی و مادی سوق میدهد»(جان احمدی،1393،ص  .)52در واقع «تمدن اسالمی
محصول آبیاری زمینههای مستعد اقوام و ملل گوناگون با آب حیاتبخش دینمحمدی بود»(خاکرند،1390،ص
 .)70تمدن اسالمی در اندیشه رهبر معظم انقالب «آن فضاییکه انسان در آن فضا ازلحاظ معنوی و ازلحاظ مادی
می تواند رشد کند و به غایات مطلوبی که خدای متعال او را برای آن غایات خلق کرده است برسد؛ زندگی خوبی
داشته باشد ،زندگی عزتمندی داشته باشد ،انسان عزیز ،انسان دارای قدرت ،دارای اراده ،دارای ابتکار ،دارای
ّ
سازندگی جهان طبیعت» (آیتالله خامنهای .)1392/6/14 ،با لحاظ مطالب پیشگفته میتوان اذعان داشت،تمدن
ِ
اسالمی عالوه بر استقرار در یک سیر تاریخی مشخص ،دارای نظامهایی مبتنی بر دین اسالم بوده و عبارت است از:
شرایط و محیط عینی نظامهای دستساز برآمده از دین اسالم در عرصههای گوناگون
علمی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی و نیز تولید فنآوری و محصوالتی که در پی رفع نیازهای
اساسی جامعه به شکل معقول و متوازن در همه ابعاد است تا سبب پیشرفت مادی و تعالی
معنوی انسانها گردد.
تمدنسازی اسالمی :تمدنسازی اسالمی یعنی پیشرفت همهجانبه در کنار برخورداری از دستاوردهای علمی و
فناورانه با تأکید بر عنصر حرکت و تعالی که شامل تمام ابعاد مادی و معنوی انسانها میگردد (آیتالله خامنهای،
 .)1391/7/23تمدن سازی اسالمی ،تنها به دنبال اسالمی کردن جنبههای عینی ،عملی و تاکتیکی جامعه نیست
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که با تصرف حکومت توسط افراد مؤمن بتوان آن را به دست آورد(مرکز مطالعات راهبردی ناجا،1395 ،ص ،)5
بلکه در تمدن سازی اسالمی عالوه بر ایجاد حکومت اسالمی و پرداختن به جنبههای عینی و مادی جامعه ،نیاز به
اسالمی نمودن جنبههای ذهنی ،فرهنگی و معنوی تمدن بهعنوان سازههای اصلی تمدن برای ایجاد تمدن نوین
اسالمی نیز میباشد .در تمدنسازی اسالمی ،نگاه جامع به تعالی بخشی در تمام جنبههای زندگی بشر و نیازهای او
لحاظ شده است لذا «تمدن نوین اسالمی میتواند با شاخصه ایمان و علم و اخالق و مجاهدت مداوم ،اندیشه
پیشرفته و اخالق واال را به امت اسالمی و به همه بشریت هدیه دهد و نقطه رهایی از جهانبینی مادی و ظالمانه و
اخالق به لجن کشیدهای که از ارکان تمدن امروزین غرباند ،باشد» (آیتالله خامنهای .)1392/2/9 ،بنابراین
میتوان گفت؛ نتیجه تمدن سازی اسالمی باید موجب ظهور و بروز مادی و معنوی پیشرفتهای هدفمند ،نظاممند و
نوظهور امت اسالمی بر اساس تعالیم اسالمی در تمامی عرصههای اجتماعی شود که شکلی معنادار و منضبط به
خود گرفته و جامعه اسالمی را به مقاصد خود نزدیک میکند(غالمی،1396،ص.)43با این وصف میتوان گفت:
تمدن سازي اسالمي یعني طراحی و ساخت تدریجی و مشارکتی شرایط عینی زیست
مؤمنانه انسانها بر اساس الگوهاي جدید مبتنی بر آموزههای اسالمی و تجربههاي تمدن
پرشکوه اسالمي که ضمن پاسخگویی به نیازهای طبیعی و ایجاد پیشرفت مادی ،بعد معنوی
انسانها را نیز بهسوی تعالی و سعادت رهنمون میسازد.
پیشینه شناسی
درزمینه تمدن سازی اسالمی برخی تحقیقات مانند «ظرفیتهای سیاسی جهان اسالم برای تمدن
نوین اسالمی» (رهدار«،)1394 ،ظرفیتهای فرهنگ سیاسی تشیع در برسازی تمدن نوین
اسالمی» (شجاعی« ،)1395 ،ظرفیت شناسی رویکردهای فکری ،فرهنگی آموزه مهدویت
پسازآنقالب در تحقق تمدن اسالمی»(برزویی ،)1394،به ظرفیتهای اسالم ،مهدویت و جهان اسالم
برای تمدن سازی اسالمی اشاره داشتهاند و در برخی تحقیقات نظیر چالشهای(ساختاری هویتی) تمدن نوین
اسالمی و نقش ایران درکاهش و رفع آن(زمانی محجوب« ،)1394،الزامات تحقق تمدن نوین
اسالمی»(فرمهینی فراهانی« ،)1394،اقتضائات تحقق تمدن نوین اسالمی»(مالشاهی،)1394،
«آسیبشناسی ،موانع و چالشها در تحقق تمدن نوین اسالمی»(زن گویی و دیگران)1394 ،به
بررسی قواعد ،الزامات و موانع تمدن نوین اسالمی پرداختهاند .البته در مقالهای با عنوان «مؤلفهها و راهبردهای
تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر تمدن گرایان»(غفاری هشجین و خاکی ،)1394 ،مؤلفههای تمدن نوین اسالمی
از منظر متفکران تمدنگرا به دو دسته مؤلفههای حقیقی(سبک زندگی و شبکه روابط اجتماعی مبتنی بر تعالیم
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اسالمی) و مؤلفههای ابزاری (سامان مادی و مواردی چون :ابتکارات ،ابزارها ،نهادها ،اقتدار سیاسی و بینالمللی )
تقسیمبندی شده است .همچنین در مقالههای «مبانی حاکم بر مهندسی تمدن نوین اسالمی –
ایرانی»(زمانی« ،)1390،مهندسی تمدن اسالمی از منظر سید منیرالدین حسینی
الهاشمی»(جمالی« ،)1393،عناصر تمدن ساز دین اسالم»(وحیدی منش« ،)1386،نوسازی تمدن
اسالمی»(زمانی محجوب« ،)1395 ،واکاوی شاخصههای تمدن نوین اسالمی در اندیشه مقام
معظم رهبری(مدظلهالعالی)» (اکبری و رضایی )1393 ،نیز به برخی مؤلفههای تمدن نوین اسالمی اشاره
شده که در اغلب آنها بهصورت محدود و خارج از بررسی ُبعد ساختاری تمدن سازی اسالمی ،مؤلفههای تمدن
ً
نوین اسالمی مورد بررسی قرارگرفتهاند .ضمنا در برخی مقاالت مرور شده ،روش تحقیق بهصورت نظاممند برای

رسیدن به نتایج موردنظر وجود نداشته که در این پژوهش برآورد مؤلفههای ساختاری تمدن سازی اسالمی با استفاده
از روش تحقیق آمیخته صورت گرفته است.
چارچوب نظری
به دلیل ماهیت تمدن و جلوههای عینی آن در قالب نظامهای اجتماعی ،بررسی مؤلفههای ساختاری تمدن
سازی اسالمی در قالب آنچه که مرحوم دکتر میرزایی اهرنجانی در مدل سهشاخگی(میرزایی اهرنجانی،1377 ،ص
 )316بیان داشته ،میتواند مجموعهای از عوامل منسجم باشد که با ترکیب مطلوب و تنظیم روابط منطقی آنها با
یکدیگر ،شبکه روابط عناصر در نظام تمدنی را شکل میدهد.البته احصاء مؤلفههای ساختاری تمدن سازی به علت
رویکرد آینده محور بودن آن ،ناظر به فرایند تمدن سازی اسالمی نیز میباشد چراکه فرایند تمدنسازی دربردارنده
نوعی جهانشمولی است و «میتوان جهانشمول شدن را فرایندی ساختار ساز به شمار آورد که همسان و
ً
ناهمسانسازی را توأمان در برمیگیرد .فرایندی که طی آن ،عوامل فعال ،در توالیهای زمانی مختلف ،متقابال به
ربط و تغییر در ساختارهای حیات اجتماعی میپردازند تا جهانی با حکومت خواص ولی بههمپیوسته
بیافرینند»(موالنا،1382،ص  .)139در واقع به دلیل ماهیت آیندهپژوهی و فرایندی تمدن سازی ،مؤلفههای ساختاری
تمدن سازی اسالمی نیز ماهیت فرایندی پیدا میکنند .زیرا مجموعهای از عناصر ساختاریافته میتواند در یک فرایند
قرار داشته باشد .بهعبارتدیگر در تمدن سازی اسالمی ،ساختار مبتنی بر فرایند لحاظ شده و چون این فرایند در
بستر زمان بهصورت بههمپیوسته شکل میگیرد میتوان آن را بهنوعی ساختار تمدنی با رویکرد آیندهپژوهی در نظر
گرفت .لذا نمودار ذیل ،گویای چارچوب نظری تحقیق است که مبین فرایند ساختاری تمدن جدید اسالمی
میباشد.
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تمدن نوین
اسالمی

جامعه

دولت

نظام

اسالمی

اسالمی

اسالمی

انقالب
اسالمی

نمودار .1چارچوب نظری تحقیق

انقالب اسالمی:گرچه برخی صاحبنظران مانند سید حسین نصر به مرحله تمدنی بدون انقالب و نظام سیاسی
فکر میکنند .لیکن معلوم نیست اندیشمندانی مانند وی برای تمدنسازی اسالمی چه راهکاری ارائه
میدهند(نجفی،1388،ص  .) 226-227البته وقوع انقالب اسالمی به معنای احیای تمدن اسالمی نیست ،بلکه
مقدمه احیای تمدن اسالمی است(نجفی،1394،ص  .)309انقالب اسالمی به خاطر رویکرد خاصش به «عالم
ً
ً
غیب و غیب عالم» با مبانی نظری تمدن غرب که صرفا به ماده و مادیات نظر دارد تعارض داشته و صرفا درصدد
مذمت ابتذال غرب نیست بلکه بهطورکلی «جبهه مدنیت غرب» را نپذیرفته و عامل گذار از مدرنیته به تمدن
اسالمی است(طاهرزاده،1389،ص .)13-14امروز که شاهد تسلط تمدن غربی بر بسیاری از ملتهای مسلمان
هستیم و اینکه تمدن غرب داعیه جهانیشدن دارد ،بهمراتب تشکیل تمدن اسالمی سختتر از تمدن اسالمی در
ً
صدر اسالم میباشد چراکه در آن زمان تمدن زنده مدعی وجود نداشت و تماما رو به انحطاط بودند .لذا نیاز است
ساختار شکلگیری تمدن نوین اسالمی با انقالب آغاز گردد و اال مانند برخی کشورهای اسالمی تنها ظواهر
اسالمی در جامعه وجود داشته ولی حکومتها سرسپرده سیاستهای غرب هستند .بهبیاندیگر این کشورها مانند
انقالب اسالمی نتوانستهاند از«جوهر افول یابنده تمدن غربی»(نجفی،1388،ص  )231در درون خود بهره
ببرند.آنچه هم در انقالب اسالمی ایران اتفاق افتاد «فقط این نبود که دگرگونیای در داخل کشور ایجاد کند؛
عالوه براین ،یك فرهنگ خلق کرد؛ فرهنگی که درهمه کشورهای اسالمی بهطور متفاوت  -در بعضی کشورها
خیلی شدید ،در بعضی کشورها باشد کمتر – اثر خودش را در ذهنها ،بهخصوص ذهن جوانان و روشنفکران و
دانشگاهیان گذاشت ...و بهمرور تفکراسالمی ،فکر بیداری اسالمی و بازگشت و تمسك به اسالم ،در ذهنها
بهصورت اندیشهای ماندگار درآمده است» (آیتالله خامنهای .)1382/2/22 ،بنابراین انقالب اسالمی دارای
محتوای غنی تمدنی با پیام بزرگ برای امت اسالمی و جوامع و ملتهای مسلمان یعنی احیای هویت اسالمی،
بازگشت به اسالم ،بیداری مسلمانان و بازگشت به نهضت اسالمی است (آیتالله خامنهای )1384/3/14 ،تا
زمینههای الزم برای شکلگیری تمدن نوین اسالمی را فراهم آورد.
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نظام سازی اسالمی:پس از شکلگیری انقالب اسالمی ،نیاز بهنظام سازی اسالمی است چراکه هر تمدني
ً
داراي نظامهای اجتماعي متعددي ميباشد که اساسا همین نظامها هستند که تمامیت یک تمدن را محقق ميسازند،
مانند نظامهاي حقوقي ،تربیتي ،اقتصادي ،سیاسي و دیگر نظامات کالن و خرده نظامات که بهصورت هماهنگ و
ً
تحت سیطره فرهنگي خاص(مثال فرهنگ اسالمي در تمدن اسالمي) تعینبخش ميباشند(مشکاني سبزواري و
الویري.)1390 ،نظام 1واژه استعاری برای حکومت یا سبک حکومت است؛ مجموعه عناصری که به شکل معینی
پیوند مییابند و یک نوع کل واحد را به وجود میآورند یا عبارت است از اجتماع اصول و قواعد مربوط به یک
موضوع و مرتبط به هم به شکلی که تشکیل یک نظریه یا مکتب را بدهد(آقابخشی و افشاری راد،1386 ،ص .)681
هیچ تمدنی بدون نظام سازی یا همان «طرز مهندسی اجتماعی»(پیروزمند )1390،قادر به ادامه حیات نخواهد بود و
چنانچه در جوامع اسالمی در جهت نظام سازی اقدام نشود شاهد تسری و تسلط نظامهای وارداتی خواهیم بود که با
مبانی اسالمی در تضاد خواهد بود .بنابراین ساخت نظام اسالمی ازجمله اقدامات بنیادین برای نیل به سمت تمدن
سازی اسالمی بوده و قوانین این نظام مبتنی بر آموزههای الهی است و این قوانین در حال حاضر به نحو کامل در
اسالم وجود دارد.
نظام اسالمی مبین هندسه عمومی جامعه است با وصف اسالمیت است (آیتالله خامنهای )1380/9/21 ،که
ترتیب اداره کشور بر مبنای اسالم انجامشده بهنحویکه منبع تقنین و معیار و مالك اجرا و ارکان تصمیمگیری در
کشور ،همچنین ارکان حکومت -قوه مجریه ،قوه مقننه ،رهبری ،قوه قضاییه و دیگر ارکان بر مبنای آموزههای
اسالمی چیده شد و قانون اساسی همه آنها را تثبیت مینماید (آیتالله خامنهای.)1384/6/8 ،
فقدان توجه کافی به مسئله نظام سازی در برخی کشورهای اسالمی که موفق به گذر از مرحله انقالب شده
بودند ،سبب گردید تا انقالب های مذکور به نتیجه الزم نرسند .البته نظام سازي فرایندي است که براي انجام و
تکمیل آن زمان طوالني الزم است و به تعبیري« :نظام سازي یک امر دفعي و یکباره نیست ،نظام سازي یک امر
جاري است ،روزبهروز بایستي تکمیل شود؛ تتمیم شود( ».آیتالله خامنهای )1390/6/17 ،لذا برای نظام سازی
نیازمند استفاده از تجارب بشری برای کشف معادالت و روابط جدید بر پایه دین هستیم.

دولت اسالمی:
وجود دولت اسالمی در حکومت دینی از اهمیت ویژهای برای ساخت تمدن نوین اسالمی برخوردار است.
چراکه فلسفه وجودی حکومتها در جوامع ،ایجاد نظم و قانون است تا در سایه آن ،مردمان بتوانند ضمن بهرهمندی
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از حقوق اساسی خود ،نقش تمدن سازی خود را در نظام حکومتی مربوطه ایفا نمایند .لذا تمدنها بدون حکومت
شکل نمی گیرند و هیچ تمدنی بدون حکومت و قدرت وجود نداشته است .عوامل حکومت به رشد تمدن کمک
میکند(بروجردی،1388،ص «.)95بنا به عقیده ابن خلدون ،دولتها ،سازندگان تمدن محسوب میشوند و عمران،
تابعی از ملک است و به شدت تابع قدرت است و زمانی که یک دولت -آن هم یک دولت دینی از بین سه دولت
مد نظر او -1به حد رشد برسد ،توانایی ایجاد یک تمدن نوین را خواهد داشت»(بهمن،1391 ،ص  .)35تافلر هم
رکن اساسی ایجاد یک تمدن را دولت و حکومت میداند(تافلر،1370،ص  .)451در واقع حکومتها سبب ایجاد
فضای امن برای شکلگیری و اعتالی تمدنها میشوند .در تاریخ اسالم هرگاه حکومتهای اسالمی از اقتدار و
ً
جهان اسالم از وحدت -و لو نسبی -برخوردار بودند ،تمدن اسالمی رو به اوج مینهاد .مثال در دوران سه دولت
مقتدر صفویه در ایران ،گورکانیان در هند ،عثمانی در آسیای صغیر ،پس از یک دوره رکود نسبی در تمدن اسالمی
در اثر حمله مغول و دیگر عوامل ،باز شاهد رونق تمدن اسالمی بهویژه در برخی حوزهها مانند معماری و هنر
هستیم(زمانی محجوب،1395 ،ص .)108
بنابراین برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی «حکومت اسالمی باید در تمامی ابعاد بر پایه قوانینی که خداوند
توسط پیامبر خود فرو فرستاده است ،تأسیس گردد .دولتی که چنین حکومتی را اداره میکند ازآنجاکه بهعنوان یک
سازمان سیاسی موظف به اجرای شریعت الهی است ،مادامی که به این وظیفه عمل میکند ،الزم اإلطاعه است»
(.)p20،1968،Mawdudi
البته منظور از حکومت در این مرحله از تمدن سازی ،نوع رفتار حکمرانان در نظام حکومتی و دولتی برای اداره
امور جامعه اسالمی خواهد بود تا درنهایت منجر به شکلگیری جامعه اسالمی نیز بشود .به عبارتی حکومت اسالمی
بهتنهایی قادر بر ایجاد تمدن نوین اسالمی نخواهد نمود بلکه پسازآن میبایست نسبت به دولت سازی اسالمی نیز
اقدام نمود .دولت سازی اسالمی در اندیشه امام خامنهای(مدظلهالعالی) دارای دو رکن است؛ انطباق اخالق و رفتار
و منش کارگزاران و ویژگیهای مسئوالن باارزشهای اسالمی و دولت به معنای عام آن است .یعنی تمام قوای
سهگانه و رهبری (آیتالله خامنهای )1379/9/12 ،و شامل همه کارگزاران نظام اسالمی است؛ نهفقط قوه مجریه؛
یعنی حکومتگران و خدمتگزاران عمومی (آیتالله خامنهای .)1384/6/8 ،به تعبیر معظم له مسئوالن دولت باید
فردی خود و رابطهشان با مردم را با معیارهای اسالمی تطبیق دهند تا بتوانند
جهتگیریها و رفتار اجتماعی و رفتار
ِ
ّ
به آن اهداف برسند .بعد هم باید آن جهتگیریها را در مد نگاه خودشان قرار دهند و بهسرعت به سمت آن
جهتگیریها حرکت کنند (آیتالله خامنهای .)1384/6/8 ،ایشان ویژگی دولت اسالمی را دولتی برمیشمارند
سیاس ُه َ
قلیهَ ،
الدینیهَ ،
َ
سیاس ُه َ
الم َ
الع َ
"سیاس ُه َ
دنیه"
 1حکومت
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که در آن رشوه نباشد ،فساد اداری نباشد ،ویژه خواری نباشد ،کمکاری نباشد ،بیاعتنایی به مردم نباشد ،میل به
اشرافیگری نباشد ،حیف و میل بیتالمال نباشد (آیتالله خامنهای.)1384/5/28 ،
جامعه اسالمی:در مرحله بعد برای تمدن سازی اسالمی نیازمند ایجاد یک جامعه کارآمد اسالمی هستیم که در
آن روابط اجتماعی مبتنی بر آموزههای اسالمی تنظیمشده است .در واقع نظام کالن اجتماعی را باید الگوی روابط
متقابل و منظم حاکم بر جمعی از انسانهای دارای هدف مشترک و برخوردار از رهبری و مدیریت مرکزی واحد
دانست که در آن نوع روابط متقابل جامعه مورد تأکید است .به تعبیر برودل اگر جامعهای بجوشد و تغییر نماید،
تمدن آن جامعه هم میجوشد و دگرگون میگردد(پهلوان،1388،ص  .)389تنها مؤلفهای که در تمدن سازی
نمیتوان آن را از جای دیگر وام گرفت ،بینشها و گرایشها و تواناییهای آحاد جامعه اسالمی است که مبین سطح
کیفی تمدن اسالمی بوده و بهتبع آن ،نظامها و ابزارهای مورد نیاز آن نیز تولید میگردد .برای همین است که تناسب
جامعه با انسانهای پرورشیافته در فرهنگ اسالمی با حضور فعال و آ گاهانه در آن بهعنوان یکی از مراحل فرایندی
تمدن سازی نسبت مستقیم دارد .لذا در تمدن سازی اسالمی چنانچه میزان فرهیختگی افراد جامعه در ابعاد مختلف
با محوریت آموزههای اسالمی و رویکردی مشارکت جویانه عجین شده باشد از جهت ساختاری امکان تحقق تمدن
نوین اسالمی سهلتر خواهد بود.
اسالم نشاطآور،
اسالم حیاتبخش،
به تعبیر رهبری معظم انقالب جامعه کارآمد اسالمی یعنی جامعهای که
ِ
ِ

اسالم شجاعتبخش به
اسالم بدون التقاط،
اسالم بدون کجاندیشی و تحجر و انحراف،
اسالم تحركآفرین،
ِ
ِ
ِ
ِ
اسالم هدایتکننده انسانها بهسوی علم و دانش بر آن حاکم است؛ ] ...که[به دنبال خود عزت سیاسی
انسانها ،و ِ
هم میآورد؛ رفاه اقتصادی هم میآورد؛ فضایل اخالقی هم میآورد( ».آیتالله خامنهای )1384/5/28 ،همچنین
با مداقه در بیانات امام خمینی(ره) میتوان یافت که یکی از مؤلفههای مهم جهت تحقق تمدن سازی نوین اسالمی
جامعه سازی اسالمی و تشکیل یک جامعه الگوست .لذا ایشان معتقدند نظم جدید عالم را ابتدا میبایست در یک
جامعه الگو پیادهسازی نمود(اکبری،1392،ص  .)35-36ازاینرو « ّامت اسالمی باید امروز در دنیا به برکت اسالم

آن چنان باشد که مثل مشعلی راه بشریت را روشن کند؛ مثل خورشیدی بر بشریت بتابد و به آنها خیر برساند؛...آن
ْ َ
َ
ُ َ َ ََ ّ
َ
اس» 1باشد؛ آن جامعه اسالمی که باید « َید ُعون ِإلی الخ ِیر» 2باشد؛
جامعه اسالمی که باید « ِلتکونوا شهداء علی الن ِ
آن جامعه اسالمی که باید پیشرو بشریت در همه خیرات باشد ،اینگونه است .آن جامعه اسالمی که باید پرتوی از

 1بقره143/
 2آلعمران104/
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َّ ْ
ْ
« َو ِلل ِه ال ِع َّز ُة َو ِل َر ُسوِل ِه َو ِلل ُم ْؤ ِم ِن َین»1را داشته باشد ،با وضع فعلی جهان اسالم و ّامت اسالمی فاصله دارد» (آیتالله
خامنهای .)1376/11/9 ،به هر ترتیب ،جامعه انسانی الگو نیاز اساسی در ساخت تمدن نوین اسالمی بوده و برای
ساخت آن ،پرورش منابع انسانی فرهیخته از مهمترین لوازم آن است.

روششناسی
رویکرد این تحقیق یک رویکرد اکتشافی -آمیخته بوده که ترکیبی از روشهای تحقیق کمی و کیفی است.
ادبیات مورد نیاز تحقیق با استفاده کلیه منابع ،متون ،تحقیقات معتبر در دسترس و دربردارنده ادبیات نظری موجود
اندیشمندان ،مدارک و اسناد مرتبط با موضوع تمدن سازی اسالمی و همچنین نظرات خبرگان شامل اساتید و
محققان حوزه و دانشگاه ،محققان مراکز ،مؤسسات و پژوهشگاههایی که در حوزه تمدن دارای آثار بودهاند ،به
دست آمده است .در روش کیفی ضمن بررسی اسناد و متون با تکنیک فیشبرداری ،مصاحبه تخصصی با  17تن از
خبرگان صورت گرفته و با استفاده از روش تحلیل محتوا مؤلفههای ساختاری تمدن سازی اسالمی به دست آمده
است.در روش کمی تحقیق نیز از طریق پیمایش خبرگی و تهیه پرسشنامه ،برای اعتبارسنجی ،تعیین اهمیت و
اولویتبندی هریک از مؤلفههای ساختاری تمدن سازی اسالمی اقدام شده است.دادههاي مورد نیاز نیز با ابزار
لیکرت) جمعآوري و پساز انجام مطالعات و بررسيهاي الزم،
پرسشنامه بسته پنجگزینهاي (مقیاس رتبهاي و طیف ِ

ابزار سنجش ابتدایی(پرسشنام ه) در دو بخش جداگانه و متناسب با متغیرهاي تحقیق تهیه سپس به کمک استادان
خبره ،پرسشنامه نهایي تدوین و در اختیار بیش از  70نفر از جامعه خبرگان قرار گرفت که موفق به اخذ  50پرسشنامه
شدیم .همچنین گویههای پرسشنامه با استفاده از فنون تحلیل آمار استنباطي متفاوت نظیر آزمون  Tیکنمونهای،
توزیع دوجملهای ،تحلیل عاملی و آزمون فریدمن مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است.

تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
بر اساس ادبیات نظری پیشگفته و مصاحبه با  17تن از خبرگان اهم مؤلفههای ساختاری تمدن سازی اسالمی
به شرح ذیل احصاء گردیدند:

 1منافقون8/
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جدول  .1تحلیل توصیفی پرسشنامه

بعد

فراوانی مشاهدهشده

مؤلفهها

ساختاری

5

4

3

2

1

وجود جریان انقالب اسالمی در جامعه

26

16

8

0

0

ایجاد نظامهای گوناگون اسالمی در جامعه

26

18

6

3

0

وجود حکومت و دولتهای مقتدر اسالمی

31

14

5

0

0

وجود یک جامعه فرهیخته و کارآمد اسالمی

31

14

5

0

0

وجود بینالملل اسالمی

32

11

5

2

0

همانطور که مشاهده میشود ازنظر جامعه خبرگی مؤثرترین مؤلفه ُبعد ساختاری تمدن سازی اسالمی وجود
حکومت اسالمی و جامعه کارآمد اسالمی مبتنی بر قوانین اسالمی بوده و بعدازآن مؤلفههای دیگر در ُبعد ساختاری
تمدن سازی اسالمی مؤثر میباشند.

تحلیلهای استنباطی گویههای پرسشنامه
دادههاي جمعآوریشده به کمک نرمافزار SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .براي این منظور فرضیاتي به
شرح زیر تدوین و با استفاده از آزمون Tیکنمونهاي مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .قبل از انجام آزمون یادشده،
بهمنظور حصول اطمینان از نرمال بودن توزیع دادههای به دست آمده از طریق پرسشنامه ،آزمون کولموگروف-
اسمرینوف انجام گردید که نتایج آن به شرح زیر ميباشد.
برای این منظور فرضیهای به شکل زیر مطرح و سپس مورد آزمون قرار گرفت.
 : H0توزیع دادههای متغیرها نرمال است.
 :H1توزیع دادههای متغیرها نرمال نیست.
جدول  2آزمون کولموگروف -اسمرینوف گویههای پرسشنامه

متغیرها

میانگین

بعد ساختاری تمدن سازی اسالمی

4/4048

انحراف

مقدار K-S

سطح

نتیجه

معیار

محاسبهشده

معناداری

آزمون

0/51031

0/125

0/053

نرمال نیست

آزمون مرتبط با بررسی اهمیت ُبعد ساختاری تمدن سازی اسالمی
: H0مؤلفههای ساختاری تمدن سازی اسالمی مستقل از ُبعدساختاری است.
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: H1مؤلفههای ساختاری تمدن سازی اسالمی در ُبعدساختاری دارای اهمیت است.
ُ
جدول  3آزمون  : Binomealاهمیت بعد ساختاری تمدن سازی اسالمی

حجم

درصدپاسخهای

سطح

نتیجه

نمونه

مشاهدهشده

معناداری

آزمون

0
100

آزمون

متغیر

طبقات

توزیع

بعد ساختاری

<= 3

تمدن سازی

0

>3

50

دوجملهای
Binomeal

اسالمی

.000

H1تأیید

N=50و*P<0/05 ، **P<0/01

بهمنظور بررسی اهمیت بعد ساختاری تمدن سازی اسالمی از معادل آزمون ( Tیک نمونهای) در آزمونهای
ناپارامتریک یعنی آزمون توزیع دوجملهای استفاده گردید .مطابق خروجی جدول ،چون سطح معناداری کمتر از
میزان خطای  ./05محاسبه گردید ،فرض  H1مورد تأیید واقع میگردد .این بدان معناست که مؤلفههای ساختاری
تمدن سازی اسالمی در ُبعد مربوطه دارای اهمیت میباشد .فراوانی پاسخها در جدول باال نیز مبین این است که
تمامی اعضای جامعه پاسخدهنده معتقدند که بعد مذکور دارای اهمیت زیاد و خیلی زیاد است.

تحلیلهای عاملی گویههای پرسشنامه

در این قسمت بهمنظور بررسی این موضوع که آیا مؤلفههای احصاء شده با ُبعد ساختاری مرتبط هستند یا خیر؟ از
فن تحلیل عاملی استفاده میگردد .در اصطالح سادهتر به این فرآیند ،بررسی روایی سازه نیز میگویند .این فن یکي
از فنون تقلیل داده بوده و از این شیوه براي تعیین بار عاملي هر یک از سؤاالت پرسشنامه استفاده ميشود .بهطورکلی
با بکار گیري این فن ميتوان مربوط بودن سؤاالتي که براي سنجش یک مؤلفه یا عامل در نظر گرفتهشدهاند ،تعیین
نمود که در این صورت به آن تحلیل عاملي تأییدي ميگویند .در آزمون تحلیل عاملي چنانچه بار عاملی
محاسبهشده کمتر از  ./4به دست آید به معنای آن است که مؤلفهها با ُبعد ساختاری ارتباطی ندارند.
ُ
جدول  4بار عاملی بعد ساختاری تمدن سازی اسالمی

مؤلفهها

بار عاملی

وجود جریان انقالب اسالمی در جامعه

0/675

ایجاد نظامهای گوناگون اسالمی در جامعه

0/561

وجود حکومت و دولتهای مقتدر اسالمی

0/424
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وجود یک جامعه فرهیخته و کارآمد اسالمی

0/628

وجود بینالملل اسالمی

0/787

چنانچه در جدول فوق مالحظه میشود بار عاملی تمام مؤلفههای ساختاری تمدن سازی اسالمی باالتر از ./4
بوده و نشاندهنده ارتباط آنها با ُبعد ساختاری تمدن سازی اسالمی است .لذا در مرحله بعدی نسبت به تعیین رتبه

هر یک از مؤلفهها نسبت به یکدیگر در ُبعد ساختاری اقدام میشود.
تحلیلهای رتبهبندی اهمیت بُعد ساختاری تمدن سازی اسالمی

 : H0اولویت اهمیت مؤلفههای ُبعد ساختاری یکسان است.
 : H1حداقل ،اولویت دو مؤلفه از مؤلفههای ُبعد ساختاری باهم متفاوت است.
ُ
جدول 5آزمون رتبهبندی(فریدمن) میانگین مؤلفههای بعد ساختاری

ردیف

مؤلفهها

رتبه میانگین

1

وجود حکومت و دولتهای مقتدر اسالمی

3/78

2

وجود بینالملل اسالمی

3/77

3

وجود یک جامعه فرهیخته و کارآمد اسالمی

3/74

4

وجود جریان انقالب اسالمی در جامعه

3/46

5

ایجاد نظامهای گوناگون اسالمی در جامعه

3/17

Df= 5 ، N=50، sig= ./0، 31 ᵡ2= 12/270

بر اساس خروجی جدول فوق ،چون سطح معناداری کمتر از میزان خطای  ./05به دست آمده ،فرض  H1مورد
تأیید واقع میگردد .این بدان معناست که اولویت همه مؤلفههای ُبعد ساختاری یکسان نیست و ازنظر اهمیتی که
دارند باهم تفاوت معنادار دارند .میانگین تأثیر مؤلفهها از بیشترین به کمترین در جدول نمایش داده شده است.این
اولویتها ناظر بر میزان تأثیر هر یک از مؤلفهها بر ساخت تمدن نوین اسالمی از منظر خبرگان است لیکن در مقام
بیان فرایند تمدن سازی و طی مراحل چنانچه گفته شد ،تمدن سازی اسالمی با انقالب اسالمی آغاز شده و برای
تحقق تمدن نوین اسالمی ،وجود انقالب اسالمی یک جریان مستمر و دائمی خواهد بود .در واقع ،توجه به استمرار
جریان انقالب اسالمی و لزوم کاسته نشدن از ارزشهای انقالبی شرط الزم جهت تمدن سازی اسالمی خواهد بود.
چراکه ویژگی های ساختاری انقالب اسالمی ازنظر سیاسی مبتنی بر رابطه امام و امت است و ازنظر فرهنگی مبتنی بر
ارتباط متن مردم با روحانیت و ازنظر اقتصادی هزینه آن توسط خود مردم تأمین میشود.
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در مرحله نظام سازی اسالمی عالوه بر نیاز به انقالب اسالمی ،برای ورود از مرحله نظامسازی اجمالی به
ً
نظامسازی تفصیلی نیازمند جنبش نرمافزاری هستیم که کارش طبیعتا تولید علم است در مقیاس همان جایگاهی که
در صدر اسالم داشت(نجفی،1388،ص  .)231-232لذا باید با جنبش نرمافزاری از اجمال بهتفصیل رسید .انجام
این امر مستلزم احساس نیاز و میل بهنظام سازی تفصیلی است که ضرورت دارد در تمامی این عرصهها ،الگوهای
اسالمی پیشرفت مورد واکاوی قرار گیرند و برای نیل بدین مقصود باید مفاهیمي چون عرصههاي پیشرفت مفهوم
توسعه اسالمي ،نقاط اشتراک و افتراق پیشرفت و توسعه و اهمیت دستیابي به الگوسازیهای اسالمي پیشرفت،
الزامات ،شاخصها و راهبردهاي دستیابي به آنها مورد بررسي قرار گیرند.در این راستا رهبر معظم انقالب ،وضعیت
نامناسب برخي کشورهاي دنبالکننده الگوهای غربی را در شاخصهایي نظیر بدهيهاي کالن مالي دولتها،
بیکاري ،فقر و همچنین اختالف طبقاتي شدید را نشانههایي از ناکارآمدي الگوهاي رایج دانسته و اذعان داشتند؛
پیشرفتهای ظاهری این کشورها سبب ایجاد «اخالق ،عدالت  ،معنویت و امنیت» نشده و باید الگوي پیشرفت
بومي خود را متکي بر مباني اسالمي ،تعریف و ارائه نمود و الزمه تحقق این موضوع ،تحقیقات عمیق اسالمي و
ارتباط وثیق و پیوسته با حوزههاي علمیه و فضالي متفکر ،آ گاه و مسلط بر مباني فلسفي ،کالمي و فقهي است
(ناصحیفر و عسکری ماسوله،1396 ،ص  .) 220بنابراین برای رسیدن به الگوهای اسالمی پیشرفت ،عالوه بر تولید
دانش و معرفت ،باید ساز و کار اجرایی نمودن آنها را با روشها ،ابزارها و قالبهای اسالمی نیز فراهم نمود تا
نظامهای مختلفی که در یک تمدن مد نظر است؛ مانند نظامهای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،حقوقی،
آموزشی ،تربیتی و سایر خرده نظامها با نظریهپردازی و تکمیل نواقص موجود ،از طریق نهادسازی و کادرسازی
زمینه اعتالی نظامهای برآمده از تمدن نوین اسالمی را فراهم نمایند.
در این راستا برخی الزامات ساختاری نظام سازی اسالمی به شرح ذیل قابل بیانند :ازنظر سیاسی:مجاری قانونی
برای مشارکت مدنی در نظام سیاسی مبتنی بر والیتفقیه تعریفشده است .ازنظر فرهنگی :دستگاههای فرهنگی با
مأموریتهای مشخص غالب امور فرهنگی را تحت پوشش قرار میدهند .ازنظر اقتصادی :نظام اقتصادی بر سه رکن
اقتصاد دولتی ،تعاونی و خصوصی پایهگذاری میشود.در اندیشه رهبری معظم انقالب پس از نظام سازی اسالمی،
دولت اسالمی یعنی تشکیل منش و روش دولتمردان به گونه اسالمی و اینکه تنها اسم دولت ،اسالمی باشد ،کافی
نیست؛ باید عمل و جهتگیریها اسالمی باشد .معنای شعار دولت اسالمی این است که میخواهیم اعمال فردی،
رفتار با مردم ،رفتار بین خودمان ،و رفتار با نظامهای بینالمللی و نظام سلطهی امروز جهانی را به معیارها و ضوابط
اسالمی نزدیكتر کنیم .لذا حکومتمداری اسالمی و دولت سازی اسالمی ازآنجهت مهم است که ساختارها و
روش ها در حقیقت روابطی هستند که کارگزاران درون آن روابط با یکدیگر در تعامل بوده و عمل میکنند و اگر
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حالتی را تصور کنیم که در آن حالت کارگزاران دارای ویژگیهای اسالمی بوده اما روشها و ساختارها ،برآمده از
ً
الگوهای سکوالر باشند ،عمال این اقتضائات روابط و الگوهای سکوالر است که خود را بر آرمانها و مطلوبیتهای
ً
نیروهای اسالمگرا تحمیل میکند و آنان را در چارچوبهای تحمیلی خود محدود میسازد .در این صورت عمال
نهادها و ساختارهای نظام با نوعی تضاد درونی و دائمی بین نیروهای اسالمگرا و الگوهای سکوالر مواجه خواهد
بود .تضادی که یا به سرخوردگی ،استحاله و یا حذف نیروهای اسالمگرا منجر خواهد شد و یا به تغییر روابط و
الگوهای نظامات و نهادهای اداره نظام توسط نیروهای اسالمگرا و تحولخواه(ساالری.)1395،بنابراین بدون
شکلگیری حکومتها با حکمرانان اسالمی ،تمدن نوین اسالمی به وجود نخواهد آمد و اساس تمدن سازی
اسالمی نیز با شکل گیری دولت مقتدر و باکفایت اسالمی خواهد بود .لذا برقراری حکومت و دولت سازی اسالمی
از مؤلفههای غیرقابلانکار تمدن سازی اسالمی است .بنا بر منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) اگر
دولت به معنای واقعی کلمه اسالمی شد ،آنگاه جامعه به معنای واقعی کلمه اسالمی خواهد شد؛ عدالت مستقر
خواهد شد؛ تبعیض از بین خواهد رفت؛ فقر بهتدریج ریشهکن میشود؛ ّ
عزت حقیقی برای مردم به وجود میآید؛
جایگاهش در روابط بینالملل ارتقاء پیدا میکند (آیتالله خامنهای .)1379/9/12 ،لذا الزامات ساختاری دولت
اسالمی را میتوان اینگونه تبیین نمود:
کارگزاران سیاسی :بر اساس «عزت ،حکمت و مصلحت عمل» ،حفظ استقالل و تقویت اقتدار جمهوری
اسالمی عمل می نمایند.کارگزاران فرهنگی :با شناخت ابعاد جنگ نرم و خودباوری در توانمندی اسالم در ایجاد
تحول فرهنگی ،منسجم و همافزا عمل نموده و فریب دسیسههای دشمن را در تهاجم فرهنگی نمیخورند.کارگزاران
اقتصادی :با شناخت ترفندهای نظام سرمایهداری از یکسو شناخت ظرفیتهای داخلی از سوی دیگر ،همچنین با
استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده در همراهی سیاسی و فرهنگی کشورهای دوست ،در مسیر پویایی اقتصادی
حرکت مینمایند.
همچنین رهبری معظم انقالب برای جامعه سازی اسالمی با طرح موضوعاتی نظیر مردمساالری دینی،
«حکمت ،عزت و مصلحت» ،تقویت روحیه انقالبی و استکبارستیزی ،نهضت نرمافزاری و جنبش تولید علم بومی،
سند چشمانداز و ارائه گفتمان عدالت و پیشرفت و جهاد اقتصادی در راستای استقالل ،خودکفایی و عدالت و نفی
اشرافیت و کاخنشینی در عرصه اقتصاد(موسوی )1390 ،زمینههای الزم برای تحقق این مهم را فراهم آوردهاند.نکته
قابلذکر در این مجال آنکه در مورد پیروزی انقالب اسالمی تاریخ مشخصی وجود دارد و در مورد نظام اسالمی
نیز مقطع خاص مربوط به تعیین کلیت نظام یعنی رفراندوم جمهوری اسالمی و تعیین هندسه کلی نظام یعنی تدوین
قانون اساسی و نیز رفراندوم تأیید ملی آن مشخص است .اما در مورد دولت اسالمی و جامعه اسالمی شایدهیچگاه
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نمی توان چنین مرزبندی قائل شد و تحقق این دو مرحله تدریجی و نسبی خواهد بود وبراساس اندیشههای آیتالله
ً
خامنهای(مدظلهالعالی) این دو مرحله کامال پایاپای یکدیگر بهپیش خواهند رفت.از طرفی باید توجه داشت که
انقالب اسالمی ،نظام اسالمی و دولت اسالمی نیز تا زمانی که جامعه اسالمی تشکیل نشود بهطور کامل محقق
نخواهند شد و نظام زمانی صد درصد اسالمی خواهد شد که جامعه به معنای واقعی کلمه مسلمان شده باشد.
چراکه عناصر تشکیلدهنده دولت اسالمی از میان همان مردمی که در جامعه اسالمی زندگی میکنند تشکیل
میشود.این نسبیت در مورد دولت اسالمی رنگ بیشتری به خود میگیرد .چراکه گستردگی نهادهای اداره نظام
بسیار بسیار بیشتر از مقومات اصلی و هندسه کلی نظام اسالمی است که فقط شامل قوای سهگانه ،مجلس خبرگان
ولیفقیه میشود(ساالری.)1395 ،بنابراین وجود جامعه کارآمد اسالمی بهعنوان یکی از مهمترین مؤلفههای تمدن
سازی اسالمی بهعنوان مقصد انقالب اسالمی بوده و دارای ابعاد داخلی و خارجی میباشد و باید به کمک اصالح
قوانین و مقررات ،نظامهای مختلف اسالمی و دولت سازی اسالمی با بهرهگیری از الگوهای اسالمی پیشرفت با
تدوین ساختارهای مطلوب و مورد نیاز جامعه اسالمی شرایط را برای نیل بهسوی تمدن نوین اسالمی فراهم ساخت.
الزامات ساختاری کشور اسالمی را بدین نحو میتوان ترسیم نمود:
در عرصه سیاسی دوگانگی بین نهادهای والیت محور و جمهوریت محور از بین رفته و دولت بوروکراتیک مانع
ارتباط امام و امت نیست و مردمساالری دینی به شکل کاملتری تحقق مییابد.در عرصه فرهنگی :با تولید علوم
انسانی اسالمی و تسلط گفتمان عدالت و پیشرفت ،انقالب فرهنگی رخداده و دستگاههای فرهنگی ،قدرت تولید
کاال و خدمات فرهنگی را بر اساس فرهنگ غنی اسالمی پیدا کردهاند و سبک زندگی اسالمی در کشور ،نهادینه
شده است.در عرصه اقتصادی :با حاکمیت الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت ،نظام اقتصادی در عین تکامل سازنده
با دنیا ،بنیانگذار ساختار اقتصادی نوین نه بر اساس حرص و استعمار بلکه بر اساس ارتقاء کرامت انسان و عمران
محیط 1است.
بینالملل اسالمی:بعد از بیان مراحل مختلف تمدن سازی اسالمی ،پس از جامعه سازی اسالمی و تشکیل
کشور اسالمی سرانجام نوبت به جهانیسازی تمدن اسالمی در سطح بینالملل میرسد که مبین توسعه عرضی
تمدن اسالمی است .همانطور که گفته شد تحقق تمدن نوین اسالمی در سطح بینالملل ،مستلزم وقوع آن در یک
جامعه الگو پیشرو میباشد که مؤلفههای ساختاری آن ذکر شد .در این راستا گرچه شرایط مختلفی مانند؛ شرایط
تاریخي،جغرافیایي ،انساني،فرهنگي،سرزمیني ،زماني و مکانی در ایجاد الگوهای پیشرفت تأثیر دارند .لیکن ممکن
است یک الگوي پیشرفت براي کشوري مطلوب وهمان الگو برای کشور و اقلیمی دیگر نامطلوب باشد.
ُ َ َ َ1
عم َرکم فیها .هود61/
واست
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بنابراین،الگوي واحدي براي پیشرفت وجود ندارد که بتوان همه اجزاي آن را ایجاد ودرکشوري پیاده
کرد(عالیی،1390،ص  .)33اما آنچه مهم است وجود فرهنگ اسالمی در فضای عمومی بشریت است .چنانچه
مقام معظم رهبری در این خصوص فرمودند :از کشور اسالمی میشود دنیای اسالمی درست کرد .الگو که درست
شد ،نظایرش در دنیا به وجود میآید (آیتالله خامنهای .)1379/9/12 ،وقتی کشور اسالمی پدید آمد ،تمدن
اسالمی به وجود خواهد آمد؛ آنوقت فرهنگ اسالمی فضای عمومی بشریت را فرا خواهد گرفت (آیتالله
خامنهای .)1380/9/21 ،از این منظر یکی از مؤلفههای ساختاری تمدن سازی اسالمی ،شکلگیری بینالملل
اسالمی است .چنانچه فضای عمومی نظام بینالملل بهسوی ارزشهای اسالمی باشد ،زمینههای رشد و اعتالی
تمدن اسالمی نیز فراهم خواهد آمد .بهویژه در جهان اسالم همگراییهای همهجانبه سبب رسیدن به این هدف
می گردد .بنابراین الزم است ضمن طراحی و ارائه الگوی حکومت اسالمی برای کشورهای مسلمان اهل سایر فرق
اسالمی؛ بهویژه کشورهای درگیر نهضت بیداری اسالمی با شناسایی چالشها و موانع شکلگیری اتحاد امت
اسالمی نسبت به فراهم آوردن مقدمات تحقق تمدن نوین اسالمی در سطح بینالملل تالش نمود.

نتیجهگیری و پیشنهاد
الف :نتیجهگیری
تحقق تمدن نوین اسالمی در سطح بینالملل بهعنوان هدف مطلوب انقالب اسالمی مستلزم تأمین اهداف
مقدماتی و متوسط انقالب یعنی نظام سازی اسالمی ،دولت سازی اسالمی و جامعه سازی اسالمی بهعنوان
مؤلفههای ساختار ساز برای تمدن سازی اسالمی محسوب میگردد .تمدنها بدون وجود جریان مستمر انقالب که
حاکی از وجود نظام تغییر و بهبود است امکان ادامه حیات نخواهند یافت و در فرایند ساختار ساز تمدن اسالمی
همه مؤلفههای احصاء شده در مراحل گوناگون تمدن سازی اسالمی وجود دارند و اینطور نیست که یک مرحله
شروع و پایان یابد و سپس مرحله بعدی آغاز شود .بدین معنا که اول نظام سازی اسالمی محقق شود ،بعد دولت
سازی نماییم تا جامعه سازی اسالمی اتفاق بیفتد بلکه با وقوع انقالب اسالمی ،تمدن نوین اسالمی در تمام مراحل
آن آغاز شده و مؤلفههای مختلف ساختاری تمدن سازی اسالمی بهصورت زنجیرهای پیوسته در تعامل با یکدیگرند
و از هم جدا نیستند .لیکن مراحل مختلف نیاز به تثبیت و تکمیل دارند تا بهتدریج ساختار تمدن نوین اسالمی
مستحکم گردد .از طرفی تحقق عینی مؤلفههای ساختاری تمدن سازی اسالمی نسبی است یعنی اگر جامعه اسالم-
خواه نباشد ،هیچکدام از مؤلفههای ساختاری تمدن سازی اسالمی مانند تشکیل نظام اسالمی ،دولت اسالمی،
جامعه اسالمی برای تحقق تمدن نوین اسالمی محقق نخواهد شد .در این تحقیق مؤلفههای ساختاری تمدن سازی
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اسالمی احصاء گردید و بر اساس ادبیات نظری موجود و احصاء نظرات خبرگان ،گویههای؛ وجود حکومت و
دولتهای مقتدر اسالمی ،وجود بینالملل اسالمی ،وجود یک جامعه فرهیخته و کارآمد اسالمی ،وجود جریان
انقالب اسالمی و ایجاد نظامهای گوناگون اسالمی در جامعه به ترتیب اولویت از مهمترین مؤلفههای ساختاری در
تمدن سازی اسالمی برآورد شدند.
ب :پیشنهادها
 -1الزامات ویژگیهای تفصیلی هر یک از مؤلفههای ساختاری احصاء شده بهطور جداگانه مورد فحص و
بررسی محققان قرار گیرد.
 -2در تحقیقات بعدی ،مؤلفههای تمدن سازی اسالمی در عرصههای رفتاری و زمینهای بر اساس مدل
سهشاخگی نیز مورد فحص و بررسی قرار گیرند.
 -3الگوی جامع تمدن نوین اسالمی توسط نخبگان و اندیشمندان تدوین گردد.
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 -1قرآن کریم.
 -2امام خامنهای(مدظلهالعالی) ،سید علی ،مجموعه بیانات قابلدسترس در سایت .www.khamenei.ir
 -3آقا بخشی ،علی؛ افشاری راد ،مینو ،)1386( ،فرهنگ علوم سياسی ،چاپ دوم ،تهران ،چاپار.
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مقاالت چهارمين کنفرانس تبيين اندیشه سياسی امام خمينی-ره( -تمدن اسالمی در اندیشه سیاسی
امام خمینی-ره ،)-چاپ سوم ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
 -5بهمن ،شعیب ،)1391 (،تمدن اسالمی -ایرانی از افول تا احيا ،تهران ،تیسا.
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پهلوان  ،چنگیز ،)1388 (،فرهنگ و تمدن  ،تهران  ،ني.
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 -16ساالری ،محمدمهدی ،)1395(،جایگاه واژهسازی و نهادسازی در تأسیس تمدن بزرگ اسالمی،
قابلدسترس در سایت.www.pajoohe.ir
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Structural Components of Islamic Civilization (Futuristic Research
Approach)
Piruzmand Ali Reza, Khorshidi Mohammad
Abstract
The presentation of a divine paradigm in response to West's culture dominance in Islam world
needs to move towards the construction of a modern Islamic culture. Scientific explanation and
creation of civilizational discourse by distinguished and effective components in Islamic
civilization are necessary to achieve this goal as structural components of Islamic civilization
are a set of coherent factors which by combination of their desirable composition and their
logical relations together, it forms the network of relations of elements in the civilization
system.
In this research, the exploratory - mixed approach and theoretical literature have been applied.
In qualitative section with the content analysis approach and in quantitative section with
interviewing 17 experts, through questionnaires and expertise scrutiny among 50 people from
statistical population (assuming N = n) and also using consequential and statistical techniques
such as T-test for one sample, factor analysis, and Friedman test as well as using Spss software,
the main components of the structural dimension of the Islamic civilization such as: Islamic
based Governance, , Islamic International, Efficient Islamic Society, formation of the Islamic
Revolution and Islamic systematization have been validated and prioritized.
Keywords
Culture, Islamic culture, Islamic Civilization, modern Islamic culture, Structural Dimension.

مدل دستگاه فهم و آیندهاندیشی تمدنساز مبتنی بر قرآن کریم
غالمرضا بهروزی لک 1علیجعفر دهکردی

2

چکیده:
یکی از ظرفیتهای اساسی انسان ،دستگاه فهم و اندیشه خدادادی اوست؛ که بدون آن ،هیچ طرح و برنامه
خردمندانهای ممکن نیست .با شناخت و طراحی این دستگاه ،میتوان با یک فرایند نظاممند و قابل تکرار و تکثیر ،از
آن برای «آیندهاندیشی تمدنساز» استفاده کرد .این موضوع ،در عصر حاضر که تصویرسازی؛ که قلب دستگاه
آیندهاندیشی است ،یکی از روشهای پرکاربرد و مؤثر تمدن بدیل یا رقیب غرب و تفکر غربی است ،اهمیتی بیش از
گذشته دارد.با توجه به اینکه منبع اصلی و قابل اطمینان برای طراحی این مدل یا دستگاه ،قرآن و عترت است ،الزم
است این مدل مبتنی بر ایندو منبع طراحی و تدوین شود .بر این اساس ،مسئله اصلی تحقیق عبارت است از «چیستی و
چگونگی مدل یا دستگاه فهم و آیندهاندیشی تمدنساز بر اساس قرآن و عترت» .هدف پژوهش ،طراحی این مدل،
بهمنظور تولید تصویرهای صحیح و واقعنما از حقایق آینده و تنظیم اکنون بر اساس آنها در یک رویکرد تمدنساز
است .روش پژوهش ،تفسیر موضوعی استخراجی است .یافتههای تحقیق نشان میدهد ،بر اساس آیات قرآن کریم و
روایات ،عناصر و اجزاء مختلف «مدل یا دستگاه فهم و آیندهاندیشی» عبارتند از ذهن ،تصویرهای آینده ،دستگاه
اندیشه و دستگاه انگیزه .مهمترین بخش این دستگاه ،تصویرهای پایه ،مالک یا شاخص است که عناصر تشکیلدهنده
آنها ،باورها و اعتقادات تصدیق و ذخیره شده است .تصویرهای زمانپایه؛ مانند تصویرهای گذشته ،حال یا آینده یا
تصویرهای مبتنی بر موضوعات مختلف دیگر ،با این تصویرها ارزیابی و سنجش شده و تصدیق یا رد میشوند .بر
اساس یافتههای تحقیق ،با بهکارگیری «مدل یا دستگاه فهم و آیندهاندیشی مبتنی بر قرآن و عترت» در «ابعاد جامع
روابط انسان» (رابطه با خدا ،خودش ،دیگران ،دنیا ،محیط )... ،و در سطوح فردی ،اجتماعی؛ در عرصههای علمی،
فناوری ... ،و سطوح داخلی ،منطقهای و بینالمللی ،میتوان فرایند تمدنسازی را سامان داد .با درنظرگرفتن مؤلفههای
«دستگاه آیندهاندیشی» و «تمدنسازی ،میتوان گفت« ،نتیجهی بهکارگیری مدلی که در آن ،همه جوانب آینده بر
اساس قرآن و عترت مد نظر باشد ،تمدنسازی خواهد بود .این مدل را میتوان زیرمجموعه «مدل دستگاه آیندهاندیشی
انسان کامل» دانست؛ که از ابتدای آفرینش بهدنبال تحقق «تمدن اسالمی» و «فراگیری اسالم» در همه ابعاد زندگی

 1استاد علوم سیاسی گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم قم
 2دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی آیندهپژوهی دانشگاه دفاع ملی ،ایمیلalemeelm110@gmail.com :
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فردی و اجتماعی انسان در کل جهان بوده است .بر اساس یافتههای تحقیق« ،آیندهاندیشی تمدنساز اسالمی عبارت
است از کنش یا فرایند فکری مداوم و نظاممند معطوف به آینده (اخروی و دنيوی)؛ که در اثر انگيزه ترس از ضرر،
طمع منفعت یا عالقه (محبت) ناشی از شایستگی مقام مراتب والیت الهی ایجاد و منجر به ترسيم نقشه ذهنی و عينی
(برنامه) مبتنی بر قرآن و عترت ،بهمنظور تحقق تمدن اسالمی میشود.
واژگان کلیدی :قرآن کریم ،عترت ،آیندهاندیشی ،تمدنسازی ،انسان کامل.

مقدمه:
با توجه به نوآوری تحقیق در انتخاب «عنوان»« ،رویکرد» و «روش تفسیر موضوعی استخراجی» و احتمال تأثیر
سوگیری ناشی از عادت ذهن ،قبل از بیان مسئله ،اهمیت ،ضرورت و پیشینه تحقیق در این مقدمه ،الزم است تأکید
شود که «این تحقیق در بستر و رویکرد مطالعات و نظریههای آیندهپژوهی صورت نمیگیرد»؛ بهعبارتدیگر ،با توجه به
رویکرد و روش تحقیق ،تالش بر آن است تا حتیاالمکان ،نظریهای از خارج قرآن و عترت ،بر تحقیق تحمیل نشود.
توضیح اینکه در مطالعات قرآنی مانند این پژوهش ،دو رویکرد قابل طرح است :یکی رویکردی که در آن« ،مسئله
تحقیق از بیرون» و «پاسخ آن» از قرآن کریم استنطاق میشود .دیگری ،رویکردی است که در آن« ،مسئله و پاسخ»
تحقیق ،هردو از قرآن کریم طرح و استخراج میشود .روش تحقیق در رویکرد اول« ،روش تفسیر موضوعی استنطاقی»
و در رویکرد دوم« ،روش تفسیر موضوعی استخراجی» است.
با توجه به انتخاب رویکرد دوم و روش مربوط در این تحقیق ،الزم است به دو پیامد دیگر این انتخاب اشاره شود.
یکی اینکه همانند اکثر تفسیرهای قرآنی ،منابع تحقیق محدود به قرآن ،عترت و تفسیرهای معتبر است ،دیگر اینکه
استفاده از یافته پژوهشهای غیر تفسیری در تحقیق ،با محدودیتهای خاص ناشی از انتخاب مذکور مواجه است.
نکته دیگر قابلذکر آن است که؛ اگرچه محقق تالش کرده تا حتیاالمکان ،حجم مقاله در قالب شیوهنامه مربوط
ً
تنظیم شود؛ اما باید دانست،با توجه بهضرورت درج استناد آیات ،روایات و تفسیر آنها در تحقیق ،عموما حجم مقاالت
تفسیری ،بیش از مقاالت دیگر است و الزم است به این مسئله نیز توجه شود.

بیان مسئله:

ً
مسئله تحقیق ،عموما در نبود ،نقص یا تعارض اطالعات در خصوص موضوع آن مطرح میشود؛ اما اینکه مسئله
تحقیق ،به دغدغه محقق نیز تبدیل و موجب برانگیختن وی برای اولویتدهی ،پژوهش و حل آن شود ،به میزان اهمیت
ً
و ضرورت مسئله برای محقق وابسته است؛ وگرنه معموال در اطراف پژوهشگران ،موضوعات و مسائل فراوانی طرح
میشود اما در اولویت آنها قرار نمیگیرند.
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در این پژوهش نیز ،نبود اطالعات در خصوص موضوع تحقیق از یکسو و اهمیت و نقش مباحث بنیادینی مانند
اندیشه ،آیندهاندیشی و تمدنسازی در اسالم از سوی دیگر ،موجب شده تا «چیستی و چگونگی مفهوم تمدنسازی
اسالمی با استفاده از آیندهاندیشی مبتنی بر قرآن و عترت» ،بهعنوان یک مسئله مهم و اساسی برای محقق مطرح شود.
ً
الزم به یادآوری است که «اهمیت و ضرورت مباحثی مانند اندیشه ،آیندهاندیشی ،کارکردها و کاربردهای آن ،قبال در
رساله دکتری محقق تحت عنوان «نظریه آیندهاندیشی در قرآن کریم» روشنشده و این مقاله ،مستخرج از آن است.
در بررسیهای محقق ،پژوهش یا منبعی در خصوص عنوان مشخص «مدل دستگاه فهم و آیندهاندیشی تمدنساز»
یافت نشد؛ در پژوهشی که از سوی محقق صورت گرفته ،بعدی از ابعاد این مفهوم؛ یعنی «بعد آیندهاندیشی» ،مورد
تحقیق قرارگرفته و در بعضی پژوهشهای حوزه آیندهپژوهی نیز ،به آن اشاره شده است .در اینجا برای نمونه به دو
تحقیق؛ که ربط بیشتری دارند ،اشاره و سایر پژوهشها در بخش پیشینه بررسی و گزارش شده است.
در پژوهشی تحت عنوان «چیستی آیندهپژوهی اسالمی و راهبردهای تحقق آن» ،ضمن طرح نظر «ریچارد
اسالوتر»« ،وندل بل» و «نقلی از یونیدو»آمده« :آیندهاندیشی ،شیوه تفکر و نگاه کردن به آینده است .بر اساس
آیندهاندیشی میتوان چارچوبی براي تفکر به آینده در آیندهپژوهی ،فراهم ساخت» (پدرام و همکاران.)180 :1392 ،
در این تحقیق؛ در راستای ارائه روشی برای طراحی و ایجاد آیندهپژوهی بدیل نیز آمده« :یکی از مهمترین راههای
طراحی و ایجاد یک آیندهپژوهی بدیل ،تغییر چارچوب شناختی-هنجاري حاکم بر آن است» (همان .)178 :همچنین،
این تحقیق با طرح «نظام نگرش -آیندهپژوهی»« ،آیندهاندیشی» را یکی از سه بخش این نظام و بستر فعالیتهای
آیندهپژوهی بیان و «آیندهاندیشی اسالمی» را مقدمه مهمی برای «آیندهپژوهی اسالمی» دانسته است (همان.)222 :
پژوهش دیگری تحت عنوان «تدوین چارچوب شناختی -هنجاری آیندهاندیشی بر پایه معارف و مفاهیم قرآنی»،
مفهوم «آیندهاندیشی از منظر قرآن کریم» را با جدیت بیشتری دنبال کرده و محقق با استخدام تعریف «تقوی» از
چارچوب شناختی -هنجاری (همان) ،تالش کرده تا برای آیندهاندیشی اسالمی چارچوبی تعیین و آیندهپژوهی اسالمی
ً
را بر اساس آن سامان دهد .این تحقیق ،عموما در راستای ایجاد تغییر و تحول در «آیندهپژوهی مرسوم» و ارائه «مبانی و
مبادی»مورد نیاز برای تحقق «آیندهپژوهی بدیل اسالمی»؛ در مقابل «آیندهاندیشی سکوالر» حرکت کرده و در
بخشهایی نیز ،آیندهاندیشی را فارغ از «حوزه آیندهپژوهی» مورد توجه قرار داده است ( احمدیان .)1396 ،با توجه به
تفاوت تحقیق مذکور با این تحقیق در «عنوان»« ،رویکرد» و «روش» ،انتظار میرود نتایج ایندو پژوهش نیز ،متفاوت
باشد .ضمن اینکه در پژوهش مورد اشاره ،تعریفی از «آیندهاندیشی»؛ که یکی از ابعاد و ارکان سازنده «مدل دستگاه
فهم و آیندهاندیشی تمدنساز» است نیز ارائه نشده تا این تحقیق بتواند از آن سازه مفهومی بهرهمند شود .بر این اساس و
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با توجه به مباحث ذکرشده ،مسئله اصلی این تحقیق عبارت است از «چیستی و چگونگی مدل دستگاه فهم و
آیندهاندیشی تمدنساز بر اساس قرآن و عترت».

اهمیت و ضرورت:
اهمیت تحقیق را میتوان در چهارعنصر تولید ،گسترش ،ترویج و بهرهمندی انسان از دستاوردهای علمی قرآن کریم
در راستای تمدنسازی اسالمی بهشرح شکل شماره ( )1خالصه کرد.

شکل  .1جمعبندی اهمیت تحقیق

ضرورت تحقیق را میتوان در هفت بعد بهشرح شکل شماره ( )2خالصه کرد؛ که در تمدنسازی اسالمی ضروری
هستند.
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شکل  .2جمعبندی ضرورت تحقیق

اهداف مقاله:
هدف اصلی:
هدف اصلی این پژوهش ،طراحی «مدل دستگاه فهم و آیندهاندیشی تمدنساز مبتنی بر قرآن و عترت»؛ بهمنظور
تولید تصویرهای صحیح و واقع نما از حقایق آینده و تنظیم اکنون درچارچوب قرآن و عترت ،بر اساس آن تصویرها و
رویکردهای تمدنساز برای نیل به تمدن اسالمی است.
اهداف جزئی:
« .1شناسایی مؤلفههای تشکیلدهنده دستگاه فهم و آیندهاندیشی مبتنی بر قرآن و عترت.
« .2شناخت مؤلفههای اصلی و اساسی تمدنسازی مبتنی بر قرآن و عترت.
« .3شناخت ابعاد یا وجوه تشکیلدهنده دستگاه فهم و آیندهاندیشی تمدنساز مبتنی بر قرآن و عترت و ترسیم مدل
مبتنی بر آن.
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سؤاالت مقاله:
سؤال اصلی:
«مدل دستگاه فهم و آیندهاندیشی تمدنساز مبتنی بر قرآن و عترت» چگونه است؟
سؤاالت جزئی:
« .1دستگاه فهم و آیندهاندیشی مبتنی بر قرآن و عترت چیست؟
« .2مؤلفههای اصلی و اساسی تمدنسازی مبتنی بر قرآن و عترت کدامند؟
« .3ابعاد یا وجوه تشکیلدهنده دستگاه فهم و آیندهاندیشی تمدنساز مبتنی بر قرآن و عترت کدامند؟

الف-مرور پیشینه تحقیق:
اگرچه در منابع معتبر اسالمی ،در خصوص اندیشیدن در عاقبت امور و جهان ،مطالعات مختلفی صورت گرفته،
اما در خصوص عنوان و موضوع این تحقیق ،مطالعه خاصی صورت نگرفته یا در دسترس محقق نبوده است .بر این
اساس ،در این بخش ،تنها به مطالعاتی اشاره شده که ربط بیشتری به بعضی ابعاد عنوان مذکور دارند .خالصهی این
مطالعات بههمراه وجوه اشتراک ،افتراق ،نکات مغفول و نتیجه مقایسه آنها با موضوع و هدف این مقاله در جدول
شماره ( )1درج شده است.
جدول  .1خالصه مطالعات مرتبط با تحقی ق و نقاط اشتراک ،افتراق ،مغفول و نتیجه مقایسه هریک:
ردیف

عنوان تحقیق

استناد

شکل

نتایج

اشتراک

افتراق

مغغول

نتیجه

بررسی

آیندهپژوهی

دفاعی

اسالمی

2

چیستی

پدرام و همکاران.

طرح نقش نگرش

آیندهپژوهی

 .1392دانشکده

در نظر یه

اسالمی

علوم اجتماعی

و راهبردهاي

دانشگاه بینالمللی

«نظام نظریه-

تحقق آن

امام خمینی

آیندهپژوهی»

رساله

و ارائه رهیافت

نقش اندیشه
اسالمی در
آیندهپژوهی
اسالمی
طرح نقش
نگرش اسالمی

مدل آیندهاندیشی تمدنساز

تحقق

علوم و فناوری

آیندهپژوهی اسالمی

اشاره یا تأکید بر آیندهاندیشی

و چگونگی

مرکز آیندهپژوهی

پروژه

اثبات امکانپذیری

موضوع قرآنی

نپرداختن به مدل آیندهاندیشی تمدنساز

1

امکانپذیری

تقوی.1391 .
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در نظریه

3

مبانی

عالینژاد و

آیندهپژوهی

بهروزی لک.

از منظر قرآن

( .)1394حوزه

کریم

علمیه قم

رساله

استخراج مبانی عام

طرح نقش

و خاص

نگرش اسالمی

آیندهپژوهی از قرآن

در نظریه

قربانی.1385 .
آیندهاندیشی از
منظر اسالم
4

(با بهرهگیری از
تفاسیر
قرآن کریم)

همایش
آیندهپژوهی،
فناوری و

مقاله

چشمانداز توسعه:

همایش

مرکز آیندهپژوهی

ضرورت توجه به
آینده نسلهای آتی
حسب تأکید قرآن

توجه اسالم به
آینده
و طرح مباحث
قرآن کریم

علوم و فناوری
دفاعی.

5

ویژگیهای

جعفری.

قرآن،

.1373درسهایی

خبر دادن قرآن

از مکتب اسالم،

از حوادث

سال - 34شماره

آینده

7

نقش اراده
6

انسان در تحقق
آینده موعود از
منظر قرآن

بررسی8گروه آز
مقاله

آیات قرآن کریم

همایش

در خصوص
پیشبینی آینده

سقا و همکاران.
.1393
انسانپژوهی دینی.
سال یازدهم.

طرح نقش تفکر
مقاله

آیندهگرای

همایش

قرآن در ساخت
آینده

شماره.32
حضرت آیتالله

7

آینده جهان

جعفر سبحاني.

ازنظر

 .1394تارنمای

قرآن و روایات

پرسمان

طرح مؤلفههای ابعاد
مصاحبه

نظریه قرآن کریم در
خصوص آینده

دانشجویی.

8

مختلف

طرح و استناد
به آیات قرآن
کریم
در خصوص
پیشبینی آینده
طرح بعضی
مفاهیم و آیات
قرآن
در خصوص
تفکر آیندهگرا
طرح مؤلفههای
ابعاد مختلف
نظریه قرآن
کریم در
خصوص آینده

منطقی.1391 ،

تعریف آیندهپژوهی

درآمدی بر

اسالم و

اسالمی

بررسی چیستی

اسالم

پژوهشهای

بیان بعضی

آیندهپژوهی

و آیندهپژوهی

مدیریتی .سال

تفاوتهای اساسی

اسالمی

اول .شماره .4

بین آیندهپژوهی

مقاله
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اسالمي
با آیندهپژوهیهاي
متداول
طرح بایدونبایدهای
آیندهپژوهی قدسی؛

ملکیفر،1391 .

بهمثابهی روایت

اندیشکده صنعت
9

مقدمهای بر

و فناوری (ارائه در

آیندهپژوهی

سمینار آموزشی در

قدسی

مرکز آیندهپژوهی

خاص
مقاله

اسالم ناب از
آیندهپژوهی،
آیندهاندیشی

علوم و فناوری

طرح
آیندهاندیشی
قدسی

قدسی:

دفاعی).

کاملتر از
آیندهپژوهی قدسی
ضرورت

آیندهپژوهی
10

قرآنی
و جایگاه
مهدویت در آن

آیندهپژوهی سکوالر

کارگر.1389 ،
مجله انتظار
موعود .ش .32

مقاله

بومی بر اساس
رویکرد
آیندهشناسانه قرآن و

ضرورت
آیندهپژوهی
اسالمی

مهدویت

همانطور که مالحظه میشود ،نقاط اشتراک پژوهشهای صورت گرفته با این تحقیق ،قرآنی بودن مطالعات در
خصوص آینده ،ضرورت نگرش اسالمی ،ضرورت آیندهاندیشی ... ،است که نشان میدهد همگی بر اهمیت و
ضرورت چنین پژوهشهایی تأکید دارند .نقطه افتراق آنها ،در نپرداختن به «مدل دستگاه فهم و آیندهاندیشی
تمدنساز» است؛ که درواقع ،همان نقاط مغفول این تحقیقات است.

ب-مبانی نظری و روش:
«مبانی نظری» ،مفاهیمی بنیادین است که محقق بر اساس مطالعات تفسیری از قرآن و عترت استخراج میکند ،اما
«چارچوب نظری» را ،محقق با استخدام نظریهای از قبل تعریفشده از سوی دیگران ،تعیین و مورد استفاده قرار
ً
میدهد؛ و بیشتر (نه اختصاصا) در پژوهشهای کمی کاربرد دارد .بر این اساس،محقق نیز در پی تبیین «مبانی نظری»
تحقیق است؛ نه استخدام نظریههای از پیش تعیینشده در قالب چارچوب نظری .اگرچه با توجه به اینکه مبانی نظری
قرآن و عترت ،مالک تدوین این مدل است ،میتوان آنرا بهعنوان «چارچوب نظری» نیز درنظرگرفت .از طرفی ،مبانی
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نظری در روشهای تفسیری ،بیشتر ناظر به رویکردهای تفسیری است .از میان رویکردهای تفسیری« ،رویکرد قرآن به
قرآن» ،مورد تأکید مفسران بزرگی چون عالمه طباطبایی ،است .ایشان در تأکید بر تفسیر قرآن به قرآن در تفسیر المیزان مینویسد:
«خدای تعالی قرآن کریم خود را هدایت و نور و تبیان کل شيء معرفی کرده ،آنوقت چگونه ممکن است چیزی که
خودش نور است ،بهوسیله غیر خودش ،یعنی قتاده و امثال او روشن شود و چطور تصور دارد چیزی که هدایت است،
خودش محتاج ابن عباسها باشد ،تا او را هدایت کنند و چگونه چیزی که خودش بیان هرچیز است ،محتاج سدیها
باشد تا آنرا بیان کنند» (طباطبایی ،1374 ،ج  .)10 :1این استدالل تفسیری ،ضمن اینکه مبین درستی انتخاب رویکرد
تفسیری در این تحقیق است ،بر «ضرورت پرهیز از تحمیل نظریههای غیر قرآنی بر قرآن کریم» نیز ،تأکید میکند.
همچنین ،هدف از علم تفسیر ،کشف معانی و مقاصد آیات و فهم یا همان مراتب علم است .علم الهی ،عبارت
است از ذات او و ذاتش ،عین علم او به معلومات (همان ،ج )261 :19؛ هیچچیز نیست ،مگر آنکه در علم خداست و

خلق ،تدبیر ،قدرت ،1احاطه ،اول و آخر و ظاهر و باطن ... ،نیز از شقوق علم الهی هستند (همان 2.)255 :بر این
اساس ،عالی ترین مراتب علم در بعد مفهومی در قرآن کریم و در بعد مصداقی در عترت عظیم است؛ لذا روشن
است که مبانی نظری این تحقیق نیز ،مبتنی بر قرآن کریم و عترت عظیم است و طرح مسئله «آیندهاندیشی
تمدنساز» و پاسخ آن؛ یعنی «تدوین و ترسیم مدل چنین دستگاهی» را تنها باید در قرآن کریم و روایات مؤید در
عترت جستجو کرد (شکل شماره .)3

 ...« 1داشتن چنین قدرتی الزمه ربوبیت است» (طباطبایی ،1374 ،ج .)175 : 13
« 2اسمای چهارگانه اول ،آخر ،ظاهر و باطن (رک :حدید ،)3 :چهار شاخه و فرع از نام محیط و محیط نیز شاخهای از اطالق قدرت الهی است؛ زیرا قدرتش محیط
ُ ِّ
بههر چیزی است همچنین این اسماء بهنوعی بر علم خدای تعالی بستگی و تفرع دارند بههمین دلیل ،در ذیل آیه مذکور به علم الهی نیز پرداخته استَ :و ُه َو ِبکل
َ
شيْ ٍء َع ِل ٌیم (حدید( )3 :رک :طباطبایی ،1374 ،ج .)255 : 19
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شکل  .3مدل مفهومی مبانی نظری تحقیق

روششناسی و روش تحقیق:
با توجه به تأکید مبانی نظری تحقیق بر کشف و استخراج معانی و مقاصد مرتبط با تحقیق از«قرآن و عترت»؛ نه منابع
دیگر« ،روششناسی» مورد استفاده در این تحقیق نیز« ،روششناسی تفسیر موضوعی» با «رویکرد قرآن به قرآن» است.
«روش» مبتنی بر آن نیز« ،روش تفسیر موضوعی استخراجی» است؛ که در آن« ،مسئله و حکم یا پاسخ» ،از «قرآن کریم»
استخراج میشود (شکل شماره .)2
شیوه گردآوری دادهها از قرآن نیز ،مطالعه و تفسیر آیات و فیشبرداری موضوعی برای شناسایی ابعاد یا وجوه
مختلف «دستگاه آیندهاندیشی تمدنساز» است .دادهها نیز حسب روش تفسیری و داللتهای مختلف ،تدوین و
تحلیلشده و مراحل تحقیق نیز ،بهشرح شکل شماره ( )4است.

شکل  .4مراحل تولید مدل آیندهاندیشی تمدنساز با استفاده از روش تفسیر موضوعی استخراجی
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الزم به توضیح است که مهمترین مرحله در ُبعد پردهبرداری از مفاهیم و مقاصد قرآن کریم ،مرحله اول ،یعنی
«تفسیر ترتیبی» است؛ زیرا معانی و مقاصد کشفشده در این مرحله ،زیربنای مراحل بعد است و اگر معانی و مقاصد
حروف ،الفاظ ،آیات ،سیاق ... ،در این مرحله بهدرستی کشف و فهم نشود ،مراحل بعدی نیز بر همان اساس طی شده
و نتایج تحقیق نیز اشتباه خواهد شد.
اما باید دانست،بیش از  14گام برای مرحله تفسیر ترتیبی ذکرشده (حیدریفر )38 :1392 ،و مفسر روش تفسیر
ترتیبی ،عالوه بر تهذیب نفس؛ که شرط اساسی برای دسترسی به بطون قرآن کریم و دستیابی به عترت عظیم است
(احزاب ،33 :واقعه79 :؛ طباطبایی ،1374 ،ج 237 :19و علویمهر ،)112 :1391 ،نیاز به یادگیری دهها علم پیشنیاز
دارد (رک :بابایی و همکاران)317 :1392 ،؛ این در حالی است که از بین هزاران طلبهای که وارد حوزههای علمیه
میشوند یا خود به تحصیل علم تفسیر میپردازند ،تعداد بسیار اندکی ،مفسر قرآن کریم به اینمعنا میشوند .از طرفی ،با
توجه به اینکه فهم انسان و مفاهیم قرآن کریم نیز مراتب دارد ،از بین تفسیرهایی که به این شکل تولید میشوند ،تنها
آنهایی معتبر و قابل اعتناء هستند که مفسر آنها نیز ،مهذب و مجاهد فی سبیلالله باشد .بر این اساس ،اگر محقق
دانشگاهی یا حوزوی ،بخواهد با طی این مراحل ،به پژوهش در مباحث قرآنی با «رویکرد قرآن به قرآن» یا «روش تفسیر
ً
استخراجی» (طرح مسئله و پاسخ از قرآن کریم) ،بپردازد ،عمال به دهها سال زمان؛ تنها برای یادگیری و مهارت در
مقدمات این روششناسی ،نیاز خواهد داشت و با توجه به نیازهای روزافزون و مباحث مستحدثه فراوان و ضرورت پاسخ
به آنها از قرآن و عترت از یکسو و وجود افراد با استعداد برای استخراج نظریههای کالن از این معانی و مقاصد از
سوی دیگر ،الزم است برای راهگشایی و حل این مسئله ،تدابیری اندیشیده شود.
بعضی محققان راهحلهایی برای این مسئله ارائه کردهاند .راهحل محقق این است که این مراحل این نوع تفاسیر و
تحقیقها ،بهصورت تیمی صورت گیرد .در این صورت ،مفسر ارجمند ماهر ،باواسطه یا بدون آن ،نظارت و هدایت الزم
و کافی را؛ بهخصوص در مرحله تفسیر ترتیبی ،از محقق یا تیم تحقیقی بهعمل خواهد آورد .همانطورکه اشاره شد ،با
توجه به اینکه مرحله اول تفسیر (ترتیبی) از اهمیت زیادی برخوردار است ،اگر بهدالیلی ،مفسر مذکور در دسترس
نباشد ،میتوان از آثار «تفسیر ترتیبی» یا «تفسیر ترتیبی -موضوعی» او استفاده کرد؛ که در این تحقیق ،از این روش
استفاده شده و برای این مهم ،دو تفسیر وزین و معتبر المیزان و تسنیم انتخاب و در مرحله اول؛ و در مواردی از مرحله
دوم ،از ایندو منبع تفسیری گرانسنگ استفاده شده است .روشن است ،تحلیل منطقی مبتنی بر روشهای تفسیری ،در
مراحل بعد بهخوبی قابل استفاده است و با توجه به الگویی که در مرحله تفسیر ترتیبی یا ترتیبی -موضوعی ارائهشده،
میتوان در مراحل تفسیر موضوعی یا نظریهساز نیز از آنها استفاده کرد.
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برای ساخت «مدل دستگاه فهم و آیندهاندیشی تمدنساز» ،الزم است مؤلفههای تشکیلدهنده ابعاد یا وجوه
اصلی آن؛ که در واقع همان موضوعات جزئی و کلی مرتبط با موضوع تحقیق میباشند ،از قرآن و عترت استخراج
شوند .برای این منظور ،ابتدا با استفاده از تفسیر ترتیبی ،کل آیات قرآن کریم ( 6236آیه) در رساله دکتری محقق
مورد بررسی و تفسیر قرارگرفته ،سپس با استفاده از تفسیر موضوعی ،موضوعات مرتبط شناسایی و در طبقات معنایی
نزدیک بههم ،دستهبندی و رابطه بین آنها تحلیل و تبیین شد .پرسشهای این تحقیق ،در واقع برای انتخاب بخشی
از آیاتی است که نشاندهنده موضوعات جزئیتر یا همان مؤلفههای تشکل دهنده «آیندهاندیشی تمدنساز» است.

پ-بدنه اصلی مقاله:
در این بخش ،بهتناسب پرسشهای تحقیق ،مباحث موردنیاز برای استخراج مؤلفههای ابعاد تشکل دهنده مفهوم
«مدل دستگاه فهم و آیندهاندیشی تمدنساز» طرح و بحث شده است.
 .1مؤلفههای تشکیلدهنده آیندهاندیشی:
برای استخراج مؤلفههای تشکل دهنده آیندهاندیشی در قرآن و عترت« ،شناخت و گردآوری موضوعاتی از قرآن
و عترت که مؤلفههای مختلف که این مفهوم را میسازند ضروری است .حسب مطالعات اکتشافی محقق ،برای
ً
ً
ً
اندیشیدن بههرچیزی ،اوال وجود تصویری از آن ،ثانیا ،محلی برای اندیشیدن به آن ،ثالثا ،انگیزهای برای معطوف
شدن ذهن به آن چیز ضروری است .این مفاهیم در قرآن و عترت بهوفور مورد توجه قرارگرفته که در ادامه ،بخشی از
آنها در حد کفایت بحث طرح و بحث شده است.
 .1-1تصویرهای ذهنی:

بر اساس تفسیر آیات متعددی از قرآن کریم ،مشاهده یا تصویرهای ذهنی ،از مؤلفههای اساسی هر نوع اندیشیدن
و فهمی محسوب میشوند .در اینجا ،بخشی از آنها در حد کفایت بحث بیانشده است.
حسب روایات متعدد« ،فهم»؛ نتیجه اندیشیدن است و همانند «فکر» ،جزو «جنود عقل» است (حرانی:1404 ،
 .)401فهم  ) 1یا با مشاهده مستقیم است؛ مانند اهل یقین که قادر به مشاهده آتش جهنم هستند:
ُ َ
َ َّ َ َ َ
مون ع َلم َالیقین َل َت َر ُو َّن َ
الجحیم ث َّم ل َت َر ُو َّنها َع َین َالیقین» (تکاثر)5-7 :؛«یعني اگر کسي اهل علم
«کاللو تعل
ِ
الیقین باشد و به آن اعتقاد داشته و برابر آن عمل کند ،جهنم را هماکنون ميبیند؛ یعني علم حضوري به دوزخ پیدا
ميکند؛ نه اینکه پس از مرگ جهنم را ميبیند؛ چون آنزمان ،کافر و ملحد نیز ّ
جهنم را ميبینندَ « :ر َّبنا َا َ
بصرنا

َ
وس ِمعنا» (سجده( »)12 :جوادی آملی ،1389 ،ج )107 :24؛  )2یا باواسطه تصویرهایی است که در ذهن تشکیل

میشود:
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َ
عالمه طباطبایی ،در تفسیر آیه  6سوره آلعمران (ُ « :)3ه َو َّالذي ُی َص ِّوُر ُک ْم في ْاأل ْرحام َک ْی َف َی ُ
شاء» (آلعمران)6 :؛
ِ
ِ
ِ

مینویسد« :تصویر بهمعنای انداختن عکس چیزی یا کسی است ،ولی کلمه صورت اعم از آن است و شامل تمامی
چیزهای سایهدار و بیسایه میشود» (طباطبایی ،1374 ،ج  .)18 : 3در قاموس ضمن اشاره به آیات مختلف قرآن
کریم ،در خصوص کلمه « ُص َور» مینویسدُ « :ص َور :صورت بهمعنی شکل است جمع آن صور (بر وزن صرد) است.
ُ ََ
ُ
َ
باشد؛"و َص َّو َرک ْم فأ ْح َس َن ُص َو َرک ْم" (غافر)64 :؛ یعنی شما را تصویر کرد و
تصویر :صورت دادن و شکل دادن مي
شکلهایتان را نیکو قرار داد» (قرشیبنایی1412 ،ق ،ج  .)163 :4در قاموس آمده« :تصویر آدمی در رحم مادران انجام
َ
ّ
ُ
گیرد".ه َو َّالذي ُی َص ِّو ُر ُک ْم في ْاألْرحام َک ْی َف َی ُ
شاء" (آلعمران .)6 :سلولي که بشر از آن بهوجود ميآید حیوان
مي
ِ
ِ
ِ
ً
سادهای است بهشکل زالو که اصال شباهت به انسان ندارد ،سپس بهتدریج در اثر ّ
مشیت و نظم خدائی بهصورت پسر یا
ُ
ََ ْ َ َْ ُ ُ
دختر ميآید و آنچیز ساده بهموجودی زیبا و موزون مبدل ميشود"َ .و لقد خلقناک ْم ث َم َص َّوْرناک ْم"(اعراف .)11 :یعنی
ُ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ ْ
ّ
بارئ ال ُم َص ِّوُر
شما را اندازه گرفتیم سپس صورت دادیم؛ مصور :صورت دهنده .از اسماء حسنی است "هو الله ال ِ
خالق ال ِ
َُ ْ َْ ُ ْ
ماء ال ُح ْسنی" (حشر .)24 :تصویر خدایی ،فقط به انسان اختصاص ندارد ،بلکه شامل تمام موجودات است؛ و
له األس
دقائق تصویر در همه مخلوقات ساری و هویدا است» (قرشیبنایی1412 ،ق ،ج .)163 :4
َ
َ
َ ُ ُ َ َ ً
ُ
َ
ُ
قاتلون ق ْوما َنکثوا أ ْیمانه ْم ( »...توبه)13 :؛
عالمه طباطبایی همچنین ،در ذیل تفسیر آیه  13سوره توبه (« :)9أال ت ِ
یعنی« :آیا پیکار نمیکنید با مردمی که سوگندهای خود را شکستند »...؛ در بحثی در خصوص عقود و معاهدات

مینویسد« :انسان در مسیر زندگياش همواره کارهای خود را و آن موادی را که کارهایش مربوط به آن است بهصورت
امور وجودی و موجودات خارجی تصویر نموده و احکام و آثار امور خارجی را بر آن مترتب نموده و قوانین جاری در
کون را؛ آنطور که با غرضهایش مناسب باشد ،در آنها اجرا میکند» (طباطبایی ،1374،ج.)246 :9وی همچنین
مینویسد« :اگر افکار یك انسان اجتماعی بهطور صحیح تجزیه و تحلیل شود ،مشخص میشود که برگشت همه
آنها به تصورها و تصدیقهاست» (همان).
ْ
َ ً
ََ ْ َ
وی همچنین ،ضمن تفسیر و توضیح معنی فقه؛ در آیه  179سوره اعراف (َ « :)7و لقد ذ َرأنا ِل َج َه َّن َم کثیرا ِم َن
ْ ِّ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ ُ ٌ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ٌ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ْ ٌ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ ْ
عام َبل ُه ْم
س لهم قلوب ال یفقهون ِبها و لهم أعین ال یب ِصرون ِبها و لهم آذان ال یسمعون ِبها أ ِ
ولئك کاألن ِ
ال ِجن و ِاإلن ِ
َ َ ُّ ُ َ ُ ُ ْ ُ َ
غافلون» (اعراف)179 :؛ یعنی« :بسیاری از جن و انس را برای جهنم آفریدهایم دلها دارند که با
أضل أ ِ
ولئك هم ال ِ
آن فهم نمیکنند چشمها دارند که با آن نمیبینند گوشها دارند که با آن نمیشنوند ایشان چون چارپایانند بلکه
آنان گمراهترند ایشان همانانند غفلتزدگان»؛ آن را مستقر شدن فهم دانسته؛ که صورتی ذهنی است .وی در این
خصوص مینویسد« :کلمه فقه ،بهمعنای آن است که فهم؛ یعنی همان صورت ذهنی ،را بپذیرد و در پذیرش و
تصدیق آن مستقر شود» (طباطبایی ،1374،ج .)372 :2
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َ ُ ْ
ْ َْ
ْ َْ
اب َتل ِق ُیح األف َه ِام َو َن َت ِائ ُج األذ َه ِان» (کراجکی1410 ،ق :
از امام علی (علیهالسالم) نیز نقل است که فرمود« :اْلْد

.)319یعنی« :آداب از فهم مایه گیرند و در ذهن بزایند» (کراجکی ،بیتا ،ج.)363 :1

از امام صادق (علیهالسالم) در پاسخ به سؤال زندیقی نقلشده که فرمود ...« :هر موهومی که در وهم و خیال
درآید ،بهواسطه حواس درك شود ،به یکی از دو راه :یکی آنکه حواس آنرا تحدید و تعیین کند و به حقیقت آن
احاطه نماید و دیگر آنکه ممثل و مصور گرداند بهصورت و کالبدی که دارد و آن مخلوق است» (کلینی،1388 ،
ج.)280 :1
قرآن کریم بهمناسبت مباحث مختلف ،مفاهیم و معانی موردنظر خود را بابیانی زیبا و رسا ،در ذهن مخاطب
ترسیم میکند؛ بهگونهای که اگر انسان مطهر و قلب او سالم باشد ،بهخوبی قادر به فهم آنهاست .بعضی معتقدند
که «سهچهارم آیات قرآن شامل تعابیر تصویری و نمایشی است» (سیدقطب.)130 :1389،
حسب نظر عالمه طباطبایی در المیزان« ،فکر ،یگانه اساس و پایه ایست که کمال وجودی و ضروری انسان ،بر
آن پایه بنا ميشود؛ پس انسان چارهای جز این ندارد که درباره هر چیزی که ارتباطی باکمال وجودی او دارد؛ چه
ارتباط بدون واسطه و چه باواسطه ،تصدیقهایی عملی و یا نظری داشته باشد؛ و این تصدیقات ،همان مصالح کلیهای
است که ما افعال فردی و اجتماعی خود را با آنها تعلیل میکنیم و یا قبل از اینکه افعال را انجام دهیم ،نخست
افعال را با آن مصالح در ذهن میسنجیم و آنگاه با خارجیت دادن به آن افعال ،آن مصالح را بهدست میآوریم»
(طباطبایی ،1374 ،ج .)317 :1
ایشان در ادامه مینویسد« :همه این معانی و قواعدی که ناشی از آنها ميشود ،اموری است که اگر طبیعت
انسانیت آنرا درست کرده ،با الهامی از خدای سبحان بوده ،الهامی که خدا بهوسیله آن ،طبیعت انسان را لطیف
کرده تا قبل از هرکار ،نخست آنچه را که معتقد است و ميخواهد در خارج بهوجود آورد ،تصور کند و آنگاه
نقشههای ذهنی را صورت عمل بدهد و یا اگر صالح ندید ترك کند و به اینوسیله استکمال نماید» (طباطبایی،
 ،1374ج .)506 :1
بر اساس مطالب باال ،تصویرهای ذهنی تصدیق شده ،مالک افعال فردی و اجتماعی انسان است .بخشی از این
تصویرها که خود نتیجه تفکرند« ،تصویرهای پایه ،مالک یا شاخص» و بخشی دیگر« ،نقشههای ذهنی» برای عمل
هستند.

جمعبندی بخش تصویرهای ذهنی:
از مباحث ذکر شده باال ،این مطالب قابل استنباط و استخراج است )1 :فهم ،مشاهدتی یا باواسطه است و آن
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عبارت از نوعی صورت یا تصویر ذهنی است )2.صورتها یا تصویرهای ذهنی ،قابل قضاوت ،پذیرش (تصدیق) یا رد،
هستند .بر اساس یافتههای تحقیق ،میتوان از چند نوع تصویر ذهنی سخن گفت :اول ،تصویرهای ذهنی دریافتی یا
ادراکشده ،دوم ،تصویرهای ذهنی تصدیق شده؛ که خود شامل دو بخش «تصویرهای ذهنی پایه یا شاخص» و
«تصویرهای ذهنی دریافتی معمول»؛ که در فرایند اندیشیدن ،با تصویرهای شاخص مقایسه و در صورت داشتن
ویژگیهای مورد تأیید ،تصدیق و پذیرش میشوند .تصویرهای ذهنی مالک یا شاخص ،در واقع همان اعتقادات و
باورهای اساسی انسانند )3.ممکن است انسان در اثر غفلت و گناه ،حقایقی که بهوضوح جلوی چشمانش قرار دارد را
فهم نکند ،نبیند و نشنود؛ بهعبارتدیگر ،غفلت و گناه ،بین دستگاه اندیشه و امور واقع حائل شده و مانع فهم
میشوند )4 ،هر تصویر ذهنی موجد فهم و درک ،حامل پیام یا پیامهایی است که تصویر مذکور آنها را در دایره
مشاهدتی ذهن قرار میدهد.
 .2-1دستگاه اندیشه و انگیزه:

َّ َّ
َ ْ َْ َ
حضرت آیتالله جوادی آملی ،درتفسیرآیه  7سوره همزه (« :)104التي َتط ِل ُع َعلی األف ِئد ِة» (همزه)7 :؛ یعنی:

«آتشی که نهتنها ظاهر جسم را میسوزاند بلکه بر باطن و جان انسان نیز نزدیك میشود» ،از «دستگاه اندیشه و فکر
مبتنی برفؤاد1یادل»نامبرده و آنرا محور «اندیشه نظر»و «انگیزه عمل»دانسته است (جوادی آملی،1389 ،ج :8
.) 94بر این اساس ،محل دستگاه اندیشه ،فؤاد یا دل و کار آن ،اندیشه و انگیزه است.
همانطورکه مالحظه میشود ،سه مؤلفه تصویر اشیاء ،دستگاه اندیشه و انگیزه ،از قرآن کریم و عترت استخراج
شد؛ که در واقع ،ارکان تشکیلدهنده «آیندهاندیشی» هستند؛ که خود ،بعدی از ابعاد «دستگاه فهم و آیندهاندیشی
تمدنساز» محسوب میشود.
 .3-1نقش انگیزه در فرایند آیندهاندیشی:

پرسشهای مهمی که در بخش انگیزه دستگاه آیندهاندیشی قابل طرح است و برای «آیندهاندیشی تمدنساز» مورد
نیاز خواهد بود ،آن است که از میان تصویرهای متعدد دریافتی از طریق ذهن ،چه چیزی موجب توجه و معطوف شدن
اندیشه به  )1تصویرهای دریافتی از آینده میشود و  )2از بین تصویرهای دریافتی متعدد از آینده ،دستگاه آیندهاندیشی
چگونه بعضی تصویرها را انتخاب و اولویتبندی میکند .روشن است که تبیین مؤلفه «انگیزه» در بحث آیندهاندیشی،
در پاسخ به ایندو پرسش صورت خواهد گرفت.

« 1افئدة،جمع کلمه فؤاد بهمعنای قلب است و مراد از قلب در اصطالح قرآن کریم (عضو صنوبری شکل که تلمبه خون برای رساندن آن به سراسر بدن
است نیست بلکه) چیزی است به نام نفس انسانیت،که شعور و فکر بشر از آن ناشی میشود» (عالمه طباطبایی،ج .)617 :1374 ،20
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در پاسخ به پرسشهای مزبور؛ همانطورکه در مبحث تصویرهای ذهنی اشاره شد ،هر تصویر ذهنی ،حامل پیام
یا پیام هایی است که با تصویرهای پایه یا شاخص ،موردسنجش و ارزیابی قرارگرفته،سپس تصدیق یا رد میشود .بر
اساس مطالب مذکور ،پس از تصدیق تصویرهای ادراکشده ،در فرایند تفکر و آیندهاندیشی ،نقشههای ذهنی برای
عمل در ذهن تولید میشود؛ که بهطور طبیعی ،میتوان در یک فرایند برنامهریزی و با دریافت نقشههای ذهنی سایر
افراد و کارشناسان ،آنرا به یک برنامهی فردی یا اجتماعی مناسب برای عمل تبدیل کرد.
پروردگار عالم ،نفع و ضرر را بهعنوان ابزارهای ربوبی آفرید و حالتهای بیم (ترس) ،امید (طمع) و محبت را بر
اساس آنها در انسان ایجاد کرد .بر اساس تفسیر عالمه طباطبایی از آیه  56سوره اسراء ( )17در المیزان ،ربی مستحق
پرستش است که قادر بر رساندن منفعت و دفع ضرر باشد ،چون داشتن چنین قدرتی ابزار ربوبیت است (رک:
طباطبایی ،1374 ،ج .)175 :13
بر این اساس ،محرکهای مبتنی بر ابزارهای ربوبی عبارتند از ترس ،طمع و محبت؛که هریک شقوق و ابعاد مختلفی
نیز دارند؛ مانند خشیت ،که ترس یا خوفی قلبی است و تنها از خدای متعال جایز است (بینه 8 :و طباطبایی ،1374 ،ج :20
 )578و یا طمع؛ که شقوق رجاء (امید) ،امل و امثال آن را نیز دربرمیگیرد .حسب تفسیر آیه  20سوره حدید ( )57خدای
تعالی به یکی از سه وجه خوف ،رجاء و حب عبادت میشود (حدید 20 :و طباطبایی ،1374 ،ج  .)214 :11حسب بیانی
که گذشت ،محل انگیزههای مزبور ،قلب است که عالوه بر آنکه محل اندیشه نظر است ،محل انگیزه نیز هست
(جوادی آملی ،1389 ،ج .)94 :8
در جلب توجه انسان به تصویرهای ذهنی ،دو موضوع اهمیت بیشتری دارند :یکی تصویرهای پایه یا شاخص که
مبتنی بر باورهای اساسی و اعتقادات انسان هستند و دیگری ،میزان ضرر ،نفع یا شایستگی ادراکشده از تصویرهای
دریافتی است .در خصوص نقش و تأثیر تصویرهای پایه باید گفت این تصویرها ،میتواند دو حالت مختلف را در
یک پدیده واحد مانند «تهدید به کشته شدن» ،در انسان ایجاد کند .این تهدید در کسی که بر اساس تصویرهای
پایه او ،کشته شدن درراه خدا فضیلتی بزرگ و شهادت است و به سنت «احدی الحسنین» (توبه )52 :اعتقاد دارد،
نه ترسی در او ایجاد می کند و نه حزن و اندوهی؛ اما همان تهدید ،در کسی که چنین تصویری ندارد ،باالترین حد
ترس و اندوه را ایجاد میکند.
در خصوص میزان ضرر ،نفع یا شایستگی ادراکشده از تصویرهای ذهنی میتوان گفت ،بر اساس آیات
مختلف قرآن کریم؛ مانند آیات بهشت و جهنم ،انذار و تبشیر ، ... ،باالترین میزان ضرر ،دوری از قرب و بهشت
الهی و ورود به جهنم است و باالترین میزان نفع حقیقی ،قرب و بهشت الهی است .همچنین ،خدای متعال ،شایسته
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پرستش است و این شایستگی در انسانی که دارای مراتب ایمان و قلب سلیم است؛ بدون توجه به نفع و ضرر ،ایجاد
محبت و عالقه میکند.
عالمه طباطبایی ،در تفسیر ذیل آیات  1تا  19سوره ذاریات ( )51در خصوص اهمیت حسب و کتاب روز
قیامت ،آن را تضمینی برای توحید و نبوت دانسته مینویسد« :اگر حساب و جزای روز قیامت نباشد ،ایمان به
وحدانیت خدا و نبوت انبیاء لغو و بیاثر است» (طباطبایی ،1374 ،ج، 18ص .)546
نکته مهم قابلذکر در اینجا آن است که با اینکه موارد ذکر شده ،حقایق ضرر ،نفع و شایستگی هستند اما
مصداق آنها در انسانهای غیر مؤمن؛ که عناصر تصویرهای پایه یا شاخص آنها غیر الهی است ،متفاوت است.
روشن است که شاخصهای تصویرهای ذهنی مالک این گروه ،بسیار متنوع و متکثر است و تنها نکته مشترک بین
آن ها غیر الهی بودنشان است .حسب آیات مختلف قرآن کریم در خصوص این منبع الهی ،مطمئنترین منبع برای
تصویرهای پایه و دریافتی ،در هدایت اولی ،فطرت و عقل و در هدایت دومی ،قرآن کریم و عترت عظیم است.
همانطورکه مالحظه میشود ،نقش تصویرهای پایه یا شاخص در «دستگاه آیندهاندیشی» ،نقشی اساسی و بیبدیل
است.
بر اساس مطالب ذکر شده میتوان گفت ،علت اینکه توجه انسان مؤمن ،از بین تصویرهای دریافتی مختلف
ً
گذشته ،اکنون و آینده ،به تصویرهای آینده معطوف میشود ،آن است که اوال انسان میداند که دیر یا زود با حقایق
و امور واقع این تصویرها؛ که ابدی هم هستند ،مواجه خواهد شد و گذشته گذشته است و تنها میتوان از تجارب و
ً
عبرتهای آن بهرهمند شد و اکنون نیز در حال گذر است ،ثانیا ،میزان نفع و ضرر حقیقی آینده؛ که عبارتند از
بهشت و جهنم ،از هر نفع و ضرر دیگری بیشتر است .اولویتبندی تصویرهای دریافتی نیز با توجه به میزان نفع و
ضرری که در پیام آنها دریافت میشود تعیین میشود.
بر اساس مطالب ذکر شده میتوان گفت ،انگیزههای ذکرشده ،هریک بهتناسب میزان و مرتبه ایمان انسان ،در
آنها تأثیرگذارند و این تأثیر موجب میشود تا وی ،اندیشه و عمل خود را؛ تحت عنوان «ایمان و عمل صالح» در
چارچوب آنچه خدای متعال فرمود؛ یعنی قرآن و عترت تنظیم کند.
 .4-1آثار آیندهاندیشی در قرآن و عترت:

با توجه به انگیزههای ترس ،طمع و محبت ،که در آیندهاندیشی وجود دارد ،آیات مختلف قرآن کریم ،مستقیم یا
غیرمستقیم بر اندیشیدن در آنچه انسان برای فردای خود از پیش میفرستد ،تأکید دارند:
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ُ َّ َّ َّ َ
ُ َّ ْ ُ ْ
َ َّ ْ َ
آیه  18سوره حشر (« :)59یا َأ ُّی َها َّال َ
ذین َآم ُنوا َّاتقوا الل َه َو ل َت ْنظ ْر َنف ٌس ما قد َمت ِلغ ٍد َو َّاتقوا الل َه ِإن الل َه خبی ٌر ِبما
ُ َ
َت ْع َملون» (حشر)18/ :؛ «ای کسانی که ایمان آوردهاید! از خدا بترسید و هر انسانی منتظر رسیدن به اعمالی که از پیش
فرستاده باشد و از خدا بترسید چون خدا با خبر است از آنچه میکنید»(حشر 18:و طباطبایی ،1374،ج،19ص.)377
َّ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ُّ َ
ْ َ ْ َ َّ
الش َ
َ ُ ْ َُ َََ
هاد ِة
عال ِم الغی ِب و
آیه  105سوره توبه (« :)9و ق ِل اعملوا فسی َری الله عملکم و رسوله و المؤ ِمنون و ست َردون ِإلی ِ
َ ُ
ُ
ُ َ
ف ُی َن ِّب ُئک ْم ِبما ک ْن ُت ْم َت ْع َملون» (توبه)105 :؛ یعنی« :بگو (هرچه میخواهید) بکنید که خدا عمل شما را خواهید دید و
همچنین رسول او و مؤمنان نیز ،بهزودی شما را بهسوی دانای غیب و شهود میبرند و خدا شما را از اعمالی که
میکردید خبر میدهد».
ْ
َ
آیه  12سوره یس (َ ...« :)36نک ُت ُب ما ق َّد ُموا َو َ
آثار ُه ْم ( »...یس)12 :؛یعنی...« :آنچه کردهاند و آنچه از
آثارشان بعد از مردن بروز میکند همه را مینویسیم .»...
َ
ُ
َْ َ َ
َ
ً َ َْ َ َ ْ َ َ َ ُ
ساء ف َعل ْیها ث َّم ِإلی َر ِّبک ْم ُت ْر َج ُعون» (جاثیه)15 :؛ یعنی:
صالحا ف ِلنف ِس ِه و من أ
آیه  15سوره جاثیه (« :)45من ع ِمل ِ

«هرکس عمل صالح کند بهنفع خود کرده و هرکس بدی کند علیه خود کرده و سپس همگی بهسوی پروردگارتان
برمیگردید» .حسب تفسیر عالمه طباطبایی ره ،در تفسیر المیزان ،این آیه (جاثیه )15 :بهمنزله تعلیلی است برای جمله
َ ً
ِ"ل َی ْج ِز َي ق ْوما ( "...جاثیه)14 :؛ در نتیجه معنایش این میشود« :خدای تعالی ایشان را به آنچه کردند جزاء میدهد،
برای اینکه اعمال هرگز بیاثر رها نمیشود ،بلکه هر کس عملی صالح کند از آن بهرهمند میشود و هر کس عملی
زشت کند از آن متضرر میگردد و بعد همگی شما بهسوی پروردگارتان مراجعه خواهید نمود و او برحسب اعمالی که
کردهاید جزایتان میدهد ،اگر اعمالتان خیر باشد جزای خیر و اگر شر باشد جزای شر میدهد» (طباطبایی ،1374 ،ج
 ،18ص .)250
َ َّ َ َ ََّ
ْ
ُ
آیه  13سوره قیامت (ُ « :)75ی َن َّب ُؤا ِاإل ْنسان َی ْو َم ِئ ٍذ ِبما قدم و أخ َر» (قیامت)13 :؛ یعنی« :آنروز آدمی به هر نیك و
بدی که در مقدم و مؤخر عمر کرده از نتیجه همه آ گاه خواهد شد»«.منظور از"ما قدم" خوبی و بديهایی است که
انسان در اول عمرش کرده .منظور از"و أخر" کارهای نیك و بد آخر عمر است و یا منظور از اولی نیك و بدهایی است
که خودش در همه عمر کرده و منظور از دومی آثار خیر و شری است که او منشاش را در بین مردم باب نموده و اگر
سنت حسنهای برای بعد از خودش باب کرده پاداش میبیند و اگر سنت سیئهای باب کرده عقاب میبیند» (طباطبایی،
 ،1374ج ، 20ص .)168
بر اساس مطالب ذکرشده میتوان گفت که در آیه  12سوره مبارکه یس ()36؛ و آیات زیاد دیگری در قرآن کریم،
خدای متعال به هستیشناسی وقوع قیامت و زندهکردن مردگان (آینده دنیوی و اخروی) اشاره و بهوضوح اعالم فرموده
که همه اعمال انسان؛ اعم از خیر و شر و آنها که برای قیامت کرده و آنهایی که آثارشان در دنیا باقی است ،برای
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حساب و کتاب در روز قیامت ثبت و ضبط میشود (رک :یس )12 :و در آیه در آیه  15سوره جاثیه ( )45نیز فرموده
که اعمال خوب نتیجه خوب و اعمال بد نتیجه بد دارند و در آیه  13سوره قیامت ( ،)75فرمود که نتایج نیک و بد
اعمال خود را میبیند.
روشن است ،با چنین وضعیتی ،انسان باید در اعمال و رفتار فردی و اجتماعی خود نظر کند تا مبادا خالف قرآن و
عترت عمل کرده باشد؛ که اگر چنین است ،تا فرصت دارد آنها را اصالح ،جبران و توبه کند و اگر کارهایی باید
میکرده و نکرده ،تا فرصت زندگی دنیوی باقی است انجام دهد .لذا خدای متعال در آیه  18سوره مبارکه حشر (،)59
انسان مؤمن را به چنین اقداماتی امر فرموده تا بدانند خداوند از همه کارهای آنها با خبر است؛ و در آیه قبل هم به ثبت
همه اعمال اشاره شد ،فلذا الزم است از خدا بترسند و بدانند که هر عملی انجام داده باشند ،در دنیا یا قیامت گریبان
آنها را خواهد گرفت؛ اگر اعمال نیک کرده باشند ،پاداش و اگر خالف آن عمل کرده باشند ،مجازات خواهند شد.

« .2مؤلفههای اصلی تمدنسازی:

ُبعد دیگر مفهوم «دستگاه فهم و آیندهاندیشی تمدنساز» ،تمدنسازی مبتنی بر قرآن و عترت است که در این

بخش ،از قرآن و عترت استخراج شده است.
 .1-2الگوی تمدن اسالمی در قرآن و عترت:
حضرت آیتالله جوادی آملی نیز در پیام سال  1394به همایش ملی تمدن نوین اسالمی فرمودند« :تمدن اسالمی
را در مشترکات بین انسان و فرشته باید جستجو کرد» (جوادی آملی .)1394 ،ایشان،جهالت علمی و عملی را مانع
تمدنسازی دانسته میفرماید« :جامعه را عقل و ّ
محبت اداره میکند ،جهل علمی و جهالت عملی مزاحم تمدن جامعه
ّ
است ،جامعهای متمدن خواهد بود که عقالنیتش و محبتش در سایه رهبریهای انبیای عظام به حد نصاب خود برسد و
درسایه محبت و ِوداد و عقالنیت جامعه را متمد نکند» (همان).

در قرآن کریم ،آیات متعددی بر تحقق «حکومت جهانی اسالم» و غلبه دین اسالم بر کل ادیان و نحلههای

فکری دیگر تأکید کردهاند؛ که در ادامه به بخشی از این آیات اشاره شده است.
ْ َ
َ
ْ
َ
َ
َ ُ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ
ً
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
األْرض َو نجعله ْم أئ َّمة َو نجعله ُم الوار َ
ثین»
ي
ف
ا
و
ف
آیه  5سوره قصص (« :)28و نرید أن نمن علی الذین استض ِع
ِ
ِ
ِ
ِ

(قصص)5 :؛ یعنی« :ما در برابر او خواستیم بر آنان که در زمین ضعیف شمرده شدند منت نهاده ایشان را پیشوایان خلق
کنیم و وارث دیگران قرار دهیم».

عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان در خصوص این آیه ،روایتی از امام علی (علیهالسالم) نقل کرده که فرمود:
«دنیا بعد از همه سرکشیهایش سرانجام زیر بار ما خواهد رفت و رو به ما خواهد نمود همانند شتری که در آغاز بچه
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خود را شیر نمیدهد و لگدپرانی میکند و سرانجام به وی میل و عطوفت میکند آنگاه این آیه را تالوت فرمود»
(طباطبایی ، 1374 ،ج ،16ص .)18
حضرت آیتالله جوادی آملی نیز ،در تفسیر تسنیم مصادیق این آیه را منحصر در بنیاسرائیل ندانسته و
مینویسد« :سخن از مستضعفان و نجات آنان و امامتشان روي زمین قبل از اسالم نیز مطرح بوده است ،چنانکه
ُ ُ
آیه"ونرید أن َن ُم ّن" درباره مستضعفان بنياسرائیل نازل شده است؛ ولي این آیه شریفه به مورد خویش منحصر
نميشود و کاملترین مصداق مستضعفان (نه مستضعف در دین) ،در این چند آیه امامان معصوم (علیهمالسالم)
هستند» (جوادی آملی ،1389 ،ج ،19ص .)526
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َّ َ َ
ُ ِّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َ
ِّ
آیه  33سوره توبه (ُ « :)9ه َو الذي أ ْر َسل َر ُسول ُه ِبال ُهدی َو دین ال َح ِّق ِل ُیظ ِه َر ُه َعلی الدین کل ِه و لو ک ِره المش ِرکون»
ِ
ِ
(توبه)33 :؛ یعنی« :اوست که پیغمبرش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه دینها غلبه دهد اگرچه
مشرکان کراهت داشته باشند».
َ
ْ
َ ْ
َّ
ُ ِّ
ْ
َ
َ ِّ
سوره فتح ،آیه  28و سوره صف ،آیه ُ « :9ه َو الذي أ ْر َسل َر ُسول ُه ِبال ُهدی َو دین ال َح ِّق ِل ُیظ ِه َر ُه َعلی الدین کل ِه َو
ِ
ِ
َّ َ ً
َ
کفی ِبالل ِه شهیدا» (فتح)28 :؛ یعنی« :او کسی است که رسول خود را به هدایت و دین حق فرستاد تا دین حق را بر
همه ادیان غالب سازد و این گواهی خدا کافیترین گواهی است».
روشن است که این غلبه ،هنوز رخ نداده و به وعده قطعی الهی قرآن کریم ،در آینده محقق خواهد شد.آیات در
این باب فراوان است که درج همه آنها ممکن نیست .آنچه از این بخش میتوان نتیجه گرفت این است که
به طورقطع و یقیین ،روزی اسالم بر تمامی ادیان غلبه کرده و حکومت جهانی؛ با حضور مستقیم امام معصوم
(علیهالسالم) در رأس آن تشکیل خواهد شد .روشن است که آن حکومت ،مصداق بارز «تمدن جهانی اسالم»
خواهد بود.
«تمدن نوین اسالمی» نیز ،در راستای تقرب به «تمدن جهانی اسالم» معنی اسالمی پیدا میکند؛ که محور
اصلی آن نیز ،آیندهاندیشی مبتنی بر قرآن و عترت بوده و همانطورکه در عنوان «مؤلفههای تحقق تمدن اسالمی و
نقش آیندهاندیشی تمدنساز» بیانشده ،با تخلق به اخالق اسالمی در ابعاد جامع روابط انسان ،محقق خواهد شد.
بدیهی است ،تمدنهایی که قبل از آن تمدن آرمانی تشکیل میشوند ،از محدودیتهایی برخوردارند .برای
نمونه ،در رأس آن تمدن آرمانی ،امام معصوم قرار دارد درحالیکه در رأس تمدنهای اسالمی ذیل آن ،ولیفقیه قرار
دارد؛ دامنه و گستره سرزمینی و جغرافیایی آن تمدن ،جهانی است ،درحالیکه گستره این تمدن ،محدود به یک یا
چند کشور است؛ اگرچه حوزه نفوذ آن میتواند گستردهتر باشد .در جدول شماره ( ،)2بخشی از تفاوتهای ایندو
تمدن؛ که در طول یکدیگرند ،درج شده است.
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جدول  .2مقایسه بعضی ویژگیهای تمدن جهانی اسالم و تمدن نوین اسالمی:

تمدن جهانی اسالم
با حضور امام (عجل الله تعالی فرجه)
محدوده جغرافیایی جهانی

تمدن نوین اسالمی
با حضور نایب امام (عجل الله تعالی فرجه)
ً
محدوده جغرافیایی کشوری و احیانا منطقهای

انطباق حوزه جغرافیایی حداکثری با حوزه نفوذ حداکثری

گستردهتر بودن حوزه نفوذ نسبی از حوزه جغرافیایی محدود

احاطه کامل بر کل کشورها

حوزه نفوذ منطقهای و تاحدودی جهانی

تحقق کامل اخالق

تحقق نسبی اخالق

 .2-2مؤلفهها یا ویژگیهای انسان تمدنساز در قرآن و عترت:
بر اساس آیات قرآن کریم و روایات متعدد؛ که بخشی از آنها بیان شد« ،تمدن جهانی اسالم» به اذن الهی و بهوسیله
انسان کامل محقق خواهد شد (توبه ،33 :فتح ،28 :صف)9 :؛ انسانی که خلیفه الهی است (بقره )30 :و تمامی افالک
َ َ ْ ُ ْ َْ َ
َ َ َ
برای او خلق شده است« :ل ْوالك َما خلقت األفالك» (مجلسی1403 ،ق ،ج ،15ص .)28بر این اساس ،با شناخت
ویژگیهای چنین انسانی ،میتوان به شاخصهای اصلی و کامل انسان تمدنساز دست یافت و برای تحقق مقدمات یا
الگوهای کوچکتر ،از این شاخصها بهره گرفت.
ً
همانطورکه قبال اشاره شد ،در رأس «حکومت جهانی آینده اسالم» ،امام عصر (عجل الله تعالی فرجه) قرار
دارد؛ بهعبارتدیگر ،ازنظر قرآن و عترت ،آنها الگوی اتم انسان تمدنساز هستند .روشن است که راه و روش ائمه
اطهار (علیهمالسالم) ،همان راه و روش پیامبر گرامی اسالم (صلیالله علیه و آله) است؛ که قرآن کریم ،او را خلق
عظیم نامیده است:
َ َّ َ َ َ ُ ُ
َ
ظیم» (قلم)4 :؛ یعنی« :و اینکه تو ملکات اخالقی بس بزرگی داری که
آیه  4سوره قلم ( « :)68و ِإنك لعلی خل ٍق ع ٍ

بر آن مسلطی».

عالمه طباطبایی ،در تفسیر المیزان در خصوص این آیه شریفه مینویسد« :این آیه شریفه هرچند فی نفسها و بهخودیخود
حسن خلق رسول خدا (صلیالله علیه و آله) را میستاید و آن را بزرگ میشمارد ،لیکن با درنظرگرفتن خصوص
سیاق ،بهخصوص اخالق پسندیده اجتماعیش نظر دارد» (رک :طباطبایی ،1374 ،ج ،19ص .)619
َ
َْ َ
َ
بهبیان مبارک آنحضرت« ،در میزان اعمال هیچچیزی سنگینتر از حسن خلق نیست»َ « :ما ِم ْن شيْ ٍء أثقل ِفي
ْ
ُُ
ال ِم َیز ِان ِم ْن خل ٍق َح َسن» (مجلسی1403 ،ق ،ج ،68ص  .)383همچنین ،آن رسول گرامی ،هدف از بعث خود را
ٍ
ْ ُ ُ
َ ْ َْ َ
اتمام مکارم اخالق بیان فرمودِ « :إ َّن َما ُب ِعثت ِأل َت ِّم َم َمک ِار َم األخالق» (مجلسی1403 ،ق ،ج ،16ص )210؛ یعنی« :من
از طرف خدا برانگیخته شدم تا مکارم اخالق را به کمال رسانده و تمام کنم.
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همچنین ،قرآن کریم ،او را اسوه حسنه نامیده است:
ُ
ْ
َ َ َّ
َّ
َّ
َ
ٌ
َ ُ
ََ ْ َ َ ُ ْ
ول الل ِه أ ْس َو ٌة َح َس َنة ِل َم ْن کان َی ْر ُجوا الل َه َو ال َی ْو َم اْل ِْخ َر َو ذک َر الل َه
آیه  21سوره احزاب (« :)33لقد کان لکم في رس ِ

َ
کثیرا» (احزاب)21 :؛ یعنی« :درحالیکه شما میتوانستید به رسول خدا (صلیالله علیه و آله) بهخوبی تأسی کنید و
این وظیفه هرکسی است که امید به خدا و روز جزا دارد و بسیار یاد خدا میکند .عالمه طباطبایی ،در المیزان ،اسوه را
«بهمعنای اقتداء و پیروی» بیان و «اسوه در مورد رسول خدا (صلیالله علیه و آله) را ،عبارت از پیروی او دانسته که
وظیفهای ثابت و همیشگی برای همه مسلمان است (طباطبایی ،1374 ،ج ،16ص .)432
ً
بر اساس مطالب ذکر شده ،روشن است که اوال ،انسان تمدنساز ،انسانی است که آراسته به فضائل اخالق
ً
اسالمی است ،ثانیا ،تمدن موردنظر اسالم؛ که هدف نهایی بعثت حضرت رسول (صلیالله علیه و آله) در بعد
اجتماعی است ،همانا تمدنی مبتنی بر اخالق است؛ زیرا فرمود «تنها برای اتمام مکارم اخالق برانگیخته شدهام»،
ً
ثالثا ،امت اسالمی میبایست در این مسیر ،به آنحضرت و ائمه اطهار (علیهمالسالم) که ادامهدهنده راه او هستند،
ً
اقتدا و همان مسیر تخلق به اخالق اسالمی را دنبال کنند ،رابعا ،عالوه بر اخالق فردی ،ابعاد مختلف و متنوع
اجتماعی آن نیز مد نظر است .بهعبارتدیگر ،در تمدن اسالمی ،اخالق در همه ابعاد ،جهتها و عرصهها جاری
خواهد بود.
در جمعبندی مطالب این بخش ،میتوان دو مؤلفه اساسی برای تمدنسازی اسالمی بیان کرد )1 .مؤلفه اخالق
ً
اسالمی )2 ،فراگیری آن در ابعاد ،جهتها و عرصههای مختلفی که مجموعا موجب ساختهشدن تمدن اسالمی
میشوند .ابعاد کامل ارتباطی انسان را میتوان در روایتی که از امام باقر (علیهالسالم) نقلشده مشاهده کرد:
«خدای تبارکوتعالی به آدم وحی کرد ای آدم من همه خیرات را در چهار کلمه برایت جمع کنم :یکی از آنها
ّ
خاص توست و سومی مابین من و توست و چهارمی میان تو و مردم است»
مخصوص من اسـت و دیگری
(کمرهای ،1376،ج ،1ص .)608با توجه به توضیحات ارائه شده در ادامه این روایت (1گیالنی، 1377 ،ص ،)604
بهروشنی میتوان روابط انسان را در جهتها و ابعاد مختلف مشاهده کرد .در این تحقیق ،از این ابعاد و جهتها در
روابط انسان ،تحت عنوان «روابط جامع انسان» یادشده است؛ روابط جامع انسان یعنی  )1رابطه انسان با خدا )2 ،با
خودش )3 ،با انسانهای دیگر )4 ،با موجودات دیگر )5 ،با محیط ،دنیا و عوالم مختلف.

 1روایت طوالنی است؛ رک« :گیالنی ،عبدالرزاق .)1377( .مصباح الشریعه .منسوب به امام ششم (علیهالسالم) .ترجمه عبدالرزاق گیالنی .چاپ اول.
تهران :انتشارات پیام حق».
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 .3دستگاه فهم و آیندهاندیشی تمدنساز مبتنی بر قرآن و عترت:
با روشن شدن مؤلفههای آیندهاندیشی؛ که عبارتند از «تصویرهای ذهنی»« ،دستگاه اندیشه» و «انگیزه» و
مؤلفههای تمدنسازی که عبارتند از «اخالق اسالمی» و «تحقق آن در روابط جامع انسان» ،در واقع دو بعد اساسی
«دستگاه فهم و آیندهاندیشی تمدنساز» مشخص شده است .اکنون باید ربط بین ایندو بعد را از قرآن و عترت
تفسیر و تحلیل کرد.
 .1-3تبیین رابطه بین ابعاد دستگاه فهم و آیندهاندیشی تمدنساز بر اساس مفاهیم قران
و عترتی:
با مشخص شدن دو بعد «آیندهاندیشی» و «تمدنسازی» که به «آیندهاندیشی تمدنساز» اشاره دارند و در
همان راستا از قرآن و عترت پرسش شده ،اکنون میتوان نسبت به ترسیم «مدل دستگاه آن» اقدام کرد .برای این
منظور ،الزم است با استفاده از قرآن و عترت،رابطه بین ایندو مفهوم تحلیل و تبیین شود.
ً
همانطورکه قبال اشاره شد ) 1 ،فکر یا اندیشه ،جزو جنود عقل است و جنود عقل و جهل ،در واقع همان فضائل
و رذائل اخالقی هستند .مؤید این مطلب نیز ،روایتی از امام علی (علیهالسالم) است که در آن ،کل فضائل اخالقی
در چهار فضیلت کالن «حکمت»« ،عفت»« ،شجاعت» و «عدالت» خالصه شده و در خصوص فکر؛ همانند
رسم معمول فضائل و رذائل اخالقی ،به دو طرف افراط و تفریط آن ،یعنی «جربزه»؛ که «کار فرمودن فکر است در
زائد از آنچه سزاوار است و عدم ثبات فکر در موضعی معین» (نراقی، 1381 ،ص  )66و «بالهت»؛ که «معطل
بودن قوه فکریه و کار نفرمودن آن در قدر ضرورت یا کمتر از آن است» (همان) اشاره شده است )2 .از طرفی،
حسب یافتههای تحقیق ،مؤلفه اصلی تمدنسازی نیز تحقق «اخالق اسالمی» در همه جهات «روابط جامع انسان»
است ) 3 .حسب آیات ذکرشده ،روشن است که تمدن جهانی اسالم ،معطوف به آینده و هنوز محقق نشده؛ بر این
اساس میتوان گفت« ،آیندهاندیشی مبتنی بر قرآن و عترت» ،محور اصلی «تمدنسازی اسالمی» است.
 .2-3مؤلفههای تحقق تمدن اسالمی و نقش آیندهاندیشی تمدنساز:
حسب یافتههای تحقیق میتوان گفت ،دستگاه آیندهاندیشی تمدنساز ،دستگاهی است که «نقشههای ذهنی» مبتنی بر «اخالق
اسالمی» در همه «ابعاد روابط جامع انسان» تولید میکند .اگرچه چنین انسانی ،بالقوه تمدنساز است؛ اما برای تحقق عینی تمدن
اسالمی ،کیفیت تخلق به «اخالق اسالمی» در ابعاد کامل «روابط جامع انسان» از یکسو و کمیت مشارکت چنین انسانهایی در
فرایند تحقق تمدن اسالمی ،ضروری است .بر این اساس ،مسیر شکلگیری تمدن اسالمی؛ تحت تأثیر «آیندهاندیشی تمدنساز» را
میتوان بهشکل نمودار شکل شماره ( )5ترسیم کرد.
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شکل  .5نمودار مسیر شکلگیری تمدن اسالمی در بستر کمی و کیفی نیروی انسانی اخالقی

 .3-3مراحل تحقق تمدن اسالمی و نقش آیندهاندیشی تمدنساز:
بر اساس یافتههای تحقیق ،مراحل تحقق تمدن اسالمی را؛ که دستاورد «فرایند آیندهاندیشی تمدنساز» در دستگاه مربوط
است ،میتوان به شرح جدول شماره ( )3خالصه کرد.
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جدول 3 .خالصه مراحل تحقق تمدن اسالمی:

مرحله

عنوان

توضیح

1

دریافت تصویرهای ذهنی از آخرت

حامل پیام ضرر ،نفع ،شایستگی

2

انگیزه توجه به تصویرهای ذهنی آخرتی

در اثر ترس ،طمع ،محبت (عالقه)

3

مقایسه با تصویرهای شاخص و تصدیق

تأیید و پذیرش تصویرهای ذهنی دریافتی

4

تولید نقشه ذهنی برای تدبیر آینده آخرتی و دنیوی

تنظیم نظر و عمل در چارچوب قرآن و عترت (اخالق)

5

بسط اخالق در روابط جامع انسان

رابطه انسان با خدا ،خودش ،دیگران... ،

6

تحقق انسان تمدنساز (انسان اخالقی)

تأثیر کامل تصویرهای ذهنی آینده اخروی در بعد فردی

7

تحقق گروههای تمدنساز (گروه اخالقی)

8

تحقق سازمانهای تمدنساز (سازمان اخالقی)

9

تحقق حکومت تمدنساز (حکومت اخالقی)

تأثیر کامل تصویرهای ذهنی آینده اخروی در بعد حکومتی

10

تحقق کشور یا کشورهای تمدنساز (کشور اخالقی)

تأثیر کامل تصویرهای ذهنی آینده اخروی در بعد تمدنسازی

11

تحقق جهان تمدنساز (جهان اخالقی)

تأثیر کامل تصویرهای ذهنی آینده اخروی در بعد تمدنسازی

12

تحقق آینده اخروی سعادت

تأثیر کامل تصویرهای ذهنی آینده اخروی در سعادت ابدی

تأثیر کامل تصویرهای ذهنی آینده اخروی در بعد گروهی و
اجتماعی
تأثیر کامل تصویرهای ذهنی آینده اخروی در بعد گروهی و
اجتماعی

 .4-3تعریف یا ساخت مفهوم آیندهاندیشی تمدنساز:
بهطورکلی تعریف اشیاء ،پاسخگویی به «چیستی»آنهاست؛یعنی وقتیکه این سؤال برای ما مطرح میشود که
فالن شیء چیست؟در مقام تعریف آن برمیآییم» (مطهری ،1358 ،ج ، 5ص.)60بر این اساس ،برای ارائه تعریف،
الزم است عناصر ،اجزا یا ابعاد مختلف یک مفهوم مشخص شوند .حسب یافتههای تحقیق« ،عناصر آیندهاندیشی
تمدنساز» عبارتند از )1:تصویرهای ذهنی آینده؛ که حامل پیام ضرر یا خطر ،نفع یا شایستگی هستند )2 ،انگیزه؛ که
موجب معطوف شدن ذهن به تصویرهای دریافتی میشود و عبارتند از ترس ،طمع و حب؛ که بهترتیب از ضرر یا خطر،
نفع و شایستگی ناشی میشوند )3 ،فرایند اندیشیدن )4 ،تمدنسازی اسالمی و  )5نتیجهی حاصل از این فرایند؛ که
منجر به تولید یک«نقشه ذهنی» برای نحوه مواجهه و تدبیر ضرر ،نفع و شایستگی میشود؛ که او فکر میکند در آینده
دور یا نزدیک با آن مواجه خواهد شد .این نقشه ذهنی در انسان مؤمن ،مبتنی بر قرآن و عترت است؛ و اوج آن ،تخلق
به فضائل و پرهیز از رذائل اخالقی است.
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بدیهی است ،عناصر سازنده یک مفهوم ،همان عناصر تعریف آن محسوب میشوند .بر این اساس و با توجه به یافتههای
تحقیق ،میتوان تعریف زیر را برای «آیندهاندیشی تمدنساز» ارائه کرد .روشن است که منظور از تمدنسازی در این مفهوم،
تمدنسازی اسالمی است.
«آیندهاندیشی تمدنساز اسالمی عبارت است از کنش یا فرایند فکری مداوم و نظاممند معطوف به آینده
(اخروی و دنیوی)؛ که در اثر انگیزه ترس از ضرر ،طمع منفعت یا عالقه (محبت) ناشی از شایستگی مقام مراتب
والیت الهی ایجاد و منجر به ترسیم نقشه ذهنی و عینی (برنامه) مبتنی بر قرآن و عترت ،بهمنظور تحقق تمدن اسالمی
میشود.

چند نکته در خصوص این تعریف:
نکته اول :تقدم آینده اخروی بر دنیوی در تحریر تعریف فوق ،برای آن است که توجه به آینده اخروی ،تضمین تنظیم و
حرکت اکنون انسان در چارچوب قرآن و عترت بهمنظور تحقق آینده مورد اسالم در بعد فردی و اجتماعی است.
نکته دوم :عبارت «تمدن اسالمی» تحریر شده در تعریف ،هم «تمدن جهانی اسالم» را در برمیگیرد که با حضور
مستقیم امام عصر (عجل الله تعالی فرجه) محقق میشود و هم «تمدن نوین اسالمی» را که قبل از آن ،به رهبری نایب امام یا
ولیفقیه ،محقق میشود.
نکته سوم :حسب یافتههای تحقیق روشن است که اشاره اصلی عبارت «مبتنی بر قرآن و عترت» تحریر شده در تعریف
مذکور ،به جاری شدن «اخالق اسالمی» در «روابط جامع انسان» است؛ زیرا همانطورکه بیان شد« ،اخالق» ،ثمره نهایی
اسالم است و دو بخش عقاید و احکام ،1در واقع مقدمات و بسترساز تحقق اخالق اسالمی هستند.
 .5-3مدل دستگاه فهم و آیندهاندیشی تمدنساز:
حسب یافتههای تحقیق ،در انسان میتوان از «دستگاهی» تحت عنوان «دستگاه اندیشه نظر و انگیزه عمل» نام برد؛ که
در بخش اندیشه ،با استفاده از تصویرهای ذهنی ،فهم یا علم تولید میکند و در بخش انگیزه ،حاالت نفسانی ترس ،طمع یا
محبت؛ که بهترتیب در اثر ادراک ضرر ،نفع و شایستگی ایجاد میشوند ،موجب انتخاب و اولویتدهی یا رد تصویرهای
ذهنی دریافتی میشود .هرچه میزان نفع و ضرر یا شایستگی ادراکشده ،بیشتر باشد ،میزان توجه و عطف ذهن به آن نیز بیشتر
و ماندگارتر است .با توجه به اینکه نفع (بهشت و قرب) و ضرر (جهنم) و شایستگی حقیقی نزد خداست و سایر نفع ،ضرر و
َ ٌ َ َ َ ٌ ٌَ َ
َ َ
َ
ٌ َ ٌ
ْ ْ ََ َ ٌ ٌ
 1در روایتی از حضرت رسول (صلیالله علیه و آله) نقل است که فرمودِ « :إ َّن َما ال ِعل ُم ثالثة َآیة ُم ْحک َمة أ ْو ف ِر یضة َع ِادلة أ ْو ُس َّنة ق ِائ َمة َو َما خال ُه َّن ف ُه َو
َ ٌْ
فضل»(کلینی ،محمد بن یعقوب بن اسحاق1407( .ق) .الکافي .چاپ چهارم .تهران :دارالکتب اإلسالمیة .ج ،1ص )32؛ یعنی علم سه بخش است:
عقاید ،احکام و اخالق (خالصه ترجمه).
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شایستگیها در مقابل او ،ناچیز هستند ،ناگزیر توجه ذهن؛ از میان تصویرهای ذهنی زمانمحور (گذشته ،حال و آینده) ،به
تصویرهای آینده مذکور معطوف میشود .انسان مؤمن ،لحظهای از یاد خدا و آخرت غافل نیست و حتی هنگامیکه
تصویرهای وقایع گذشته را مرور میکند ،در پی عبرتآموزی برای آینده اخروی بهتر است؛ در این حالت« ،دستگاه اندیشه»
انسان ،همان «دستگاه آیندهاندیشی» است .از طرفی ،با توجه به نقش محوری و اساسی مؤلفه «جاری شدن اخالق در روابط
جامع انسان» در «تمدنسازی» و اینکه «هسته اصلی دستگاه آیندهاندیشی» ،یعنی «اندیشه یا فکر» و نتایج آن ،یعنی «فهم»،
از جنود عقل هستند؛ که حد افراط و تفریط آن ،جزو رذائل اخالقی محسوب میشود ،روشن است که «اخالق اسالمی»،
پیونددهنده دو مفهوم «آیندهاندیشی» و «تمدنسازی» است .بر این اساس ،میتوان از «دستگاه فهم و آیندهاندیشی
تمدنساز» سخن گفت و «مدل» آن را به شرح شکل شماره ( )3ترسیم کرد.
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شکل  .6مدل دستگاه فهم و آیندهاندیشی تمدنساز

نتایج تحقیق:
حسب یافتههای تحقیق ،آیندهاندیشی مبتنی بر قرآن و عترت ،با توجه به نفع و ضرر حقیقی که در انتظار انسان
است و انگیزههای طمع و ترس (و در مراتب باالی ایمان ،محبت ناشی از باور شایستگی الهی) تضمینی برای تنظیم
حرکت و رفتار انسان در چارچوب دین و در راستای توحید و نبوت است و بدون آن ،ایندو اصل اساسی که در طول
یکدیگرند نیز بیاثر خواهند شد.
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از طرفی ،تحقق تمدن اسالمی که در قرآن و عترت بر تحقق قطعی آن تأکید شده ،با دو مؤلفه اخالق و جاری
شدن آن در ابعاد مختلف روابط جامع انسان محقق میشود .اخالق اسالمی (جنود عقل و جهل یا همان فضائل و
رذائل اخالقی) ،در واقع «موضوعی کالن و فراگیر است و دو بعد «آیندهاندیشی» و «تمدنسازی» در ذیل آن
قرارگرفته و با یکدیگر مفهوم جدیدی تحت عنوان «آیندهاندیشی تمدنساز» را میسازند .برای ساخت علمی چنین
مفهومی ،تعریفی نیز از آن ارائه شده است.
کارکرد اصلی این مفهوم ،آماده کردن انسان و جامعه ،برای تحقق تمدن اسالمی است .بدیهی است ،تمدن نوین
اسالمی نیز ،در راستای همان تمدن آرمانی تعریف میشود .همچنین ،تشکیل کشور اسالمی ،دولت اسالمی،
سازمانهای مبتنی بر اسالم ،گروهها و نهادهای اسالمی ،انسان مؤمن انقالبی ،مراتب ذیل آن محسوب میشوند .بر این
ً
ً
اساس ،برای تحقق تمدن نوین اسالمی نیز ،اوال شناخت ،ثانیا بهکارگیری ابعاد و مؤلفههای «آیندهاندیشی تمدنسازی»
در ابعاد فردی و اجتماعی ضروری است.

پیشنهادهای تحقیق:
پیشنهاد اول:
پس از توحید ،انسان محور آفرینش و خلیفه الهی است که در مفهوم مراتب والیت الهی ،جایگاه ویژهای مییابد.
بر این اساس ،الزم است در پژوهشهای قرآنی و عترتی ،بهصورت دقیقتری مورد توجه قرار گیرد .در بعضی پژوهشها
که عناوین آنها مزین به الفاظ اسالمی ،قرآنی ... ،هم هست ،قبل از آنکه نسبت موضوع یا مسئله تحقیق با این مخلوق
احسن روشن شود ،به ابعاد اجتماعی آن توجه میشود .این لغزش ظریف ،ناشی از گرتهبرداری ناخودآ گاه از
پژوهشهای غیر اسالمی یا سکوالر است .برای مثال ،در پژوهشهایی که هرچند بهطور محدود به موضوعاتی مانند
آیندهاندیشی ،پرداخته میشود ،با اینکه «اندیشه» خاص انسان است ،جزو جنود عقل و ودیعه الهی در اوست ... ،اما
مبحث در خارج از انسان دنبال میشود و در انتها نیز ،نتایج تحقیق ربط وثیقی به خود انسان ،دستگاه اندیشه او مباحثی
از این دست پیدا نمیکند؛ تازه اگر پژوهشی هم با این رویکرد انجام شود ،آن را در فضای دانشی مانند روانشناسی
تحلیل میکنند که این ناشی از همان لغزش ظریف و سوگیری ذهن است .بر این اساس ،پیشنهاد تحقیق ایجاد مرکز
انسانشناسی مبتنی بر قرآن و عترت است تا هر پژوهشی که در خصوص ابعاد مرتبط با انسان که محور هستی است
صورت میگیرد ،مبانی انسانشناختی دقیقی برای آن تولید شده باشد.
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Abstract
One of the basic capacities of man is the device of his divine understanding, without which no
wise plan is possible. By recognizing and designing this device, it can be used for the future of
civilization. Given the fact that the main source of reliability for designing this model or device
is the Koran and the Etruth, it is necessary to design and develop this model based on these two
sources. Accordingly, the main issue of the research is what and how the model or device of the
understanding and future of the civilization is based on the viewpoint of the Quran and the
Etruth. The purpose of the research is to design "the model of the machine of understanding and
the future of thought based on the Qur'an and the eternal", in order to produce the correct and
realistic images of the future and to adjust now based on those images and approaches of
civilization. The research methodology is an extracted topic commentary. The findings of the
research show that in various verses of the Holy Quran and their extension in the narrative of
the great Etruth, various components of the model of the machine of understanding and the
future of thought are mind, future imagery, the device of thought and the motive device. The
most important part of this device is the concept, criterion, or index of the elements whose
constituents, beliefs and beliefs are authenticated and stored. Any image of the past, present or
future, and on any subject, is acknowledged or rejected with these base image images. Based on
the findings of the research, using the "model or device of understanding and future thinking
based on the Qur'an and the etrat" in the comprehensive dimension of human relationships
(relationship with God, himself, others, the world, the environment, ...) and in Individual,
social, domestic, regional and international levels can be used to manage the process of
civilization that definitely needs to be managed

آینده کشورهای پیشتاز -داللتها و آموزهها
بررسی تطبیقی تصاویر تمدنی
ِ
برای تمدن نوین اسالمی
محمدرضا کریمی قهرودی 1علیرضا کیقبادی
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چکیده:
تصویرسازی ،اجتماعیسازی و گفتمانسازی تمدن آینده اسالمی از دغدغههای مهم رهبری و نظام در کشور
است .بررسی تجارب جهانی نشان میدهد که کشورهای پیشتاز اقدام به تصویرسازی جامعه آرمانی آینده خود
مبتنی بر مبانی ،ارزشها ،آرمانها ،ظرفیتها و قابلیتهای خود در افقهای زمانی مشخصی نموده و برای تحقق این
تصاویر ،عالوه بر معماری و گفتمانسازی گسترده آن ،برنامههای کالن ملی ،نقشههای راه و سرمایهگذاریهای
هدفمندی انجام دادهاند .مقاله حاضر با رویکرد تطبیقی به شناسایی و معرفی اجمالی ابعاد و ویژگیهای تصاویر
جامعه آینده کشورهای منتخب شامل جامعه پنجم یا جامعه فوقالعاده هوشمند کشور ژاپن ،جامعه شبکهمحور
مشارکتی اتحادیه اروپا،جامعه سایبری -فیزیکی-اجتماعی کشور چین،جامعه الحاقی اندیشمندان و صاحبنظران
رسانه و نیز تصاویر تمدن آینده صنعتی کشورهای آلمان(انقالب چهارم صنعتی) ،چین(ساخت چین  2025و قدرت
برتر تولید در  )2049و آمریکا(تولید پیشرفته و هوشمند )2030پرداخته است .درنهایت مهمترین یافتههای کلیدی،
داللتها و آموزهها برای تمدن نوین اسالمی ارائه شده است.
کلیدواژه :تصاویر آینده ،آیندهپژوهی ،جامعه پنجم ،کشورهای پیشتاز ،تمدن آینده اسالم

 -1مقدمه
چشمانداز و تصویرسازی آینده جدیترین ،مهمترین و اساسیترین رویکرد آیندهپژوهی و از اهمیت بسیار
باالیی برخوردار است .آیندهپژوهانی مانند جیم دیتور - 3که در آمریکا لقب پدر علم آیندهپژوهی را به او دادهاند-
مطالعه تصاویر آینده را قلب فعالیتهای آیندهپژوهانه میدانند .ازآنجاکه انسان و جامعه شکلدهنده و پیشران اصلی
آینده هستند ،تصویرهای مطلوب از آینده می تواند روندها ،رویدادها و اقداماتی را تولید کند که به ساخت آینده
مطلوب یک جامعه منتهی شود و اقدامات و کنشهای ما که آینده را شکل میدهند ،خود از تصاویر ما نسبت به
 1عضو هیئتعلمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر (نویسنده مسئول) ،ایمیلfavad10@gmail.com :
2عضوهیئت علمی دانشگاه صدا وسیما ،ایمیلkeyghobadi14@gmail.com :
Jim Dator
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آینده شکل گرفتهاند .از سلیمان نبی(ع) نقل شده است که”جایي که چشمانداز نیست؛ بشر نابود ميشود ”.مقام
معظم رهبری بارها بر ضرورت بحث از آینده بلندمدت نظام اسالمی تأکید کرده و اهمیت توجه به  50سال بعد را
در کانون توجه قرار میدهند ،همچنین درزمینه اهمیت چشمانداز و تصویرسازی میفرمایند" تا چشمانداز را براي
خود تعریف نکنیم ،هیچ کار درستي صورت نخواهد گرفت ،همهاش روزمرگي است .بعدازآن که تعریف کردیم،
کار بيبرنامه به سامان نخواهد رسید .بعدازآن که برنامهریزي کردیم ،اگر همت نکنیم،
اگر برنامهریزي نکنیمِ ،
حرکت نکنیم ،ذهن و عضالت و جسم خود را به تعب نیندازیم و راه نیفتیم ،به مقصد نخواهیم رسید ،اینها الزم
است .در این زمینه بولدینگ 1تأکید میکند« :اشخاص یا ملتی که نه درک روشنی از زمان حال دارند ،نه درک
واضحی از آیندهی پیش رو ،بهاحتمالزیاد در رفتارشان مردد و نامطمئن خواهند بود و شانس کمی برای بقا خواهند
داشت».

فردریک پوالک 2پایه نظریه تغییر اجتماعی را بر اساس تصویرهای آینده قرار میدهد .او  3000سال تاریخ

تمدن بشر را بررسی و دریافت که تصویرهای مثبت منجر به شکوفایی فرهنگ میشود ،درحالیکه تصویرهای منفی
زوال فرهنگ را به بار میآورد؛ و نتیجهگیری کرد که قدرت فرهنگها همبستگی معناداری باقدرت تصویرشان از
آینده دارد .به پندار “سورل” یکی از کاراترین ابزارها برای نفوذ بر یک اجتماع ،آن است که تصویرهای خالصه
شده و سادهشدهای از یک آینده فرضی یا یک گذشته افسانهای به آن اجتماع عرضه شود تا احساسات ،جهت
بگیرند و آن جمع ،بهسوی فعالیت رانده شوند .تصاویر آینده و تبعات آنها ،همچون آیندهنگاری در پرتو
رویکردهای بدیل و ساخت آیندههای مرجح در مقابل مطالعات حوزه پیشبینی ،فهم آینده و درک تفاوت آنها ،با
پیشبینی است (مونرو .)1385 ،بدون تصویرسازی آینده ،ما قادر به اموری چون ،برنامهریزی ،تعیین مقصد و
هدف ،نیت کردن و خلق مفهوم جدید نخواهیم بود ( .) 2008،Bellدر باب تصویرپردازی برای جامعه خوب و
معیارهای ارزشیابی ،نگرانیهایی وجود دارد زیرا آینده بهشدت تحت تأثیر اندیشهها ،تصمیمها ،تدابیر ،راهبردها و
برنامههای امروز ماست (مونرو .)1385 ،تصویرپردازی برای اقدام در عرصهی سامانههای اجتماعی ،زمینه اقدام
هماهنگ آحاد جامعه را فراهم ساخته و بر اساس نظریه تصویر ،این تمایل را تقویت میکند که عناصر اجتماعی
شبیه آنچه در تصویر آمده ،رفتار کنند (پور عزت.)1382 ،
با توجه به پیچیدگی سازمانهای اجتماعی و حضور کنشگران مختار در آن ،طراحی و ساخت آینده ،مستلزم
اتخاذ راهبرد ویژهای است که بتواند این عناصر مختار را با خود همنوا سازد .تحقق این مهم ،مستلزم تصویرپردازی
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از آینده است تا با ایجاد بصیرت درباره آینده ،تصوری حقیقی از آینده مطلوب ارائه نماید یا بینشی طراحیشده از
وضع مطلوب را ترویج کند (پور عزت .)1382 ،اغلب کشورهای پیشتاز جهانی اقدام به تصویرسازی جامعه آرمانی
آینده خود مبتنی بر مبانی ،ارزشها ،آرمانها ،ظرفیتها و قابلیتهای خود در افقهای زمانی مشخصی نمودهاند و
برای تحقق این تصاویر ،عالوه بر معماری و گفتمانسازی گسترده آن ،اقدام به تهیه برنامههای کالن ملی ،نقشههای
راه و سرمایهگذاریهای هدفمندی نمودهاند ،بهگونهای که همه ارکان مختلف جامعه اعم از دستگاههای اجرایی،
دانشگاهها ،بخشهای صنعتی ،خدماتی و ...در قالب یک نظام معنایی منسجم ،منابع خود را برای این تغییر پارادایم
و نیل به تمدن نوین آینده بسیج نمودهاند.
ً
کشور ژاپن در سال  2017رسما تصویر جامعه آینده خود تحت عنوان "جامعه پنجم 1یا جامعه فوقالعاده
هوشمند" 2را معرفی و رونمایی نمود .در جامعه فوقالعاده هوشمند ،توسعه هم در فضای سایبر و هم در جهان
فیزیکی بهصورت همهجانبه اتفاق میافتد و هدف ایجاد جامعهای است که با ترکیب فضای سایبری و دنیای واقعی
بتواند چالش های اجتماعی مختلف را با کمک ابداعات نوین حل نماید و درنتیجه زندگی افراد را راحتتر کند.
جامعه پنجم ،از منظر اقتصادی شاخص تولید ناخالص ملی در حدود پنج هزار میلیارد دالری فعلی ژاپن را به ششصد
هزار میلیارد دالر افزایش خواهد داد .این تحوالت ،تأثیر عمیقی را بر روی کسبوکار و سبک زندگی مردم خواهد
گذاشت و ارزش های جدیدی را در جامعه خلق و کیفیت باالتری از زندگی ایجاد خواهد کرد .همچنین گستره
وسیعی از بخشهای جامعه مانند صنعت ،خدمات ،دانشگاه ،حملونقل ،مراقبتهای پزشکی ،امور مالی و خدمات
عمومی و ...را متأثر و متحول میسازد.
اتحادیه اروپا تصویر جامعه آینده خود را تحت عنوان"جامعه شبکهمحور مشارکتی( "3مشارکت چهارمین
سطح بلوغ پس از همزمانی ،هماهنگی و همکاری است) مبتني بر فضای سایبر آینده ارائه نموده و با مشارکت
کشورهاي عضو و بهرهگیري از ظرفیت جهاني و تعریف یك برنامه بلندمدت با مشارکت بیش از دهها سازمان
صنعتی پیشتاز و شبکهاي از نخبگان و متخصصان دانشگاهی مختلف جهاني به دنبال تحقق آن است .همچنین
کشور آلمان با طرح مفهوم انقالب چهارم صنعتی به دنبال پیشتازی در تحقق تمدن نوین صنعتی به نام
خود و ایجاد تمدن نوینی بر اساس امتزاج حوزههای فیزیکی ،دیجیتال و بیولوژیک و بازآفریني جامعه ،سازمانها و
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کسبوکارهای آینده مبتني بر قابلیتهاي آینده فضای سایبر در قالب سازمانهاي شبکهمحور مشارکتي 1و نیز یک
ایجاد یک زیستبوم مشارکتی است.
صاحبنظران و اندیشمندان کشور چین تصویر جامعه آینده در فضای سایبر را تحت عنوان"جامعه
سایبری -فیزیکی-اجتماعی " معرفی نمودهاند .این جامعه به مباحثی چون انسان ،دانش ،جامعه و فرهنگ و
فضای سایبری و فیزیکی میپردازد و محیطی آیندهنگرانهای است از ارتباط متقابل طبیعت ،فضای سایبر و جامعه.
جامعه سایبری -فیزیکی ،فضای پیچیده و چندوجهی است که به تولید و تکامل زیر فضاهای متنوع میپردازد تا
بتواند همه افراد مختلفی که با آن سروکار دارند و چه بهطور مستقیم و یا از طریق زیر فضاهای ذهنی ،اجتماعی،
فیزیکی بر یکدیگر تأثیر میگذارند را در خود جای دهد و نقشهای انعطافپذیر فردی و اجتماعی در هماهنگی
کامل با یکدیگر همزیستی دارند .همچنین ایالت متحده آمریکا در راستای تصویرسازی تمدن صنعتی آینده به دنبال

مفهوم و پارادایم تولید پیشرفته 2و تولید هوشمند 3در افق زمانی 2030است .همچنین جامعه الحاقی 4تصویر دیگری

از جامعه آینده است که توسط اندیشمندان حوزه رسانه در ادامه سیر تکامل جوامع و متأثر از توسعه قابلیتهای
فضای سایبر نظیر اینترنت اشیا ،همیشه بر خط بودن ،کاشتنیها ،هوش سیار و ...معرفیشده است.
در کشورمان تصویرسازی ،اجتماعیسازی و عمومیسازی تمدن آینده اسالمی از دغدغههای مهم رهبری و
نخبگان نظام است ،انجام این امر مهم منجر به ایجاد اجماع و وفاق در جامعه ،اعتماد و اعتبار بیشتر و حرکت سریع
در مسیر پیشرفت و نیل به اهداف آن و درنتیجه دستیابی به مرحله قابل قبولی از پیشرفت ،ثبات و اقتدار میشود تا
زمینه به فعلیت درآمدن همه ظرفیتها و قابلیتهای بالقوه موجود در جامعه فراهم شود .درواقع ،آنچه موجب
اثربخشی و پایایی استراتژی تصویرپردازی میشود ،اجماع نظر اعضای جامعه درباره تصویر آینده و برانگیختن
عناصر اجتماعی و عزم جزم ملی برای عینیت بخشیدن به آن تصویر در وضعیت واقعی است.
بهمنظور بهره گیری از بهترین تجربیات جهانی و آشنایی با تصویرسازی کشورهای پیشتاز جهانی ،مقاله حاضر
در ابتدا به شناسایی و معرفی اجمالی ابعاد و ویژگیهای تصاویر جامعه آینده کشورهای منتخب پرداخته است و در
ادامه با رویکرد تطبیقی مهمترین اهداف ،مضامین و ویژگیهای اصلی ،پیشرانها و محرکها و تشابهات و افتراقات
آنها جمعبندی و مقایسه شده است .در انتها مهمترین یافتههای کلیدی ،داللتها و آموزهها برای تمدن نوین
اسالمی ارائه شده است .با توجه به مطالب فوق اهداف این تحقیق عبارتند از :
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 بررسی و تبیین تصویر رؤیایی ژاپن در افق ( 2030جامعه پنجم ژاپن)
 بررسی و تبیین تصویر جامعه شبکهمحور مشارکتی اتحادیه اروپا و تمدن صنعتی آلمان (انقالب چهارم
صنعتی)
 بررسی و تبیین تصویر تمدن صنعتی کشور چین (ساخت چین  2025و قدرت برتر تولید در )2049
 بررسی و تبیین تصویر تمدن صنعتی کشور آمریکا (تولید پیشرفته و هوشمند)2030
 مقایسه تطبیقی تصاویر در ابعاد اهداف ،مضامین کلیدی ،افق زمانی ،پیشرانها ،حوزههای تمرکز و
فناوریهای پایه
 تبیین مهمترین یافتههای کلیدی ،داللتها و آموزهها برای تمدن نوین اسالمی

 -2مرور ادبیات تحقیق
در این قسمت بهاجمال ابعاد و ویژگیهای تصاویر و چشماندازهای جامعه آینده کشورهای منتخب مرور
خواهند شد.
 -1-2تصویر اول -جامعه شبکهمحور مشارکتی و اینترنت آینده اروپا

اتحادیه اروپا ،تصویر جامعه آینده را در افق  2030تحت عنوان جامعه شبکهمحور مشارکتی 1مبتني بر اینترنت

آینده معرفی نموده است(شکل یک) .و با مشارکت کشورهاي عضو و بهرهگیري از ظرفیت جهاني و تعریف یك

برنامه بلندمدت با مشارکت بیش از دهها سازمان صنعتی پیشتاز و شبکهاي از نخبگان و متخصصان دانشگاهی

مختلف جهاني به دنبال تحقق آن است (.) 2014، 2015; Lasi & et al.،Lee & et al.
جامعه شبكهمحور مشارکتی آينده

شکل  .1جامعه آینده ،جامعه شبکهمحور مشارکتی

Collaborative Networked Society

1
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جامعه اروپا به دنبال بازآفریني سازمانها و کسبوکارهای آینده مبتني بر اینترنت آینده در قالب سازمانهاي
شبکهمحور مشارکتي 1و نیز یک ایجاد یک زیستبوم دیجیتال 2است .مشارکت چهارمین سطح بلوغ پس از
همزمانی ،هماهنگی 3و همکاری 4است .مطابق شکل یک این جامعه بر روی سکوی اینترنت آینده بنا خواهد شد.
اینترنت آینده همه خدمات موردنیاز فرد ،جامعه و سازمانها را فراهم خواهد نمود و مبدأ و مقصد نیازهای فرد،جامعه
و سازمان خواهد بود .این اینترنت شامل ارکان و خدمات فراگیر زیر خواهد بود:


اینترنت سرویس 5باهدف ارائه همه خدمات موردنیاز افراد ،سازمانها و کسبوکارها



اینترنت اشیا 6باهدف ارتباط همه اشیا



اینترنت دانش 7باهدف ارائه همه دانش موردنیاز



اینترنت مردم 8توسط مردم و براي مردم.

مطابق شکل دو ،هر یك از این اینترنتها داراي مباني ،نظریه ،چشمانداز ،اهداف ،قابلیتها و خدمات
مشخصي هستند ،براي تحقق آنها پروژههای متعددی با مشارکت کشورها ،سازمانها ،صنایع پیشتاز و دانشگاههای
برتر تعریف و در حال اجراست ،برآورد شده که تا سال  ،2030اینترنت تبدیل به یك محیط کسبوکاري جهاني
ميشود بهگونهاي که مدلهای کسب کاری و ارزشهاي جدیدي از طریق رقابت سازمانهاي مشارکتکننده در
سراسر زنجیره نوآوري در هر حوزه ایجاد شود (.)Rüßmann & et al., 2015
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شکل  .2اینترنت آینده و ابعاد آن

صاحبنظران اروپایی معتقدند اینترنت آینده سکوی مشترک همه جوامع ،کسبوکارها و سازمانهای آینده
خواهد بود و همه جوامع و سازمانها مبتنی بر آن بازآفرینی خواهند شد ،سبکها و مدلهای نوین اداره جامعه و
مدلها و اشکال نوین سازمانی بر روی این سکو ظهور خواهد کرد .عالوه بر این ،این سکوی مشترک همه خدمات
موردنیاز فرد ،جامعه و سازمانها را فراهم خواهد نمود و مبدأ و مقصد نیازهای فرد،جامعه و سازمان خواهد بود.
جوامع ،کسبوکارها و سازمان شبکهمحور آینده
اینترنت
خدمات

اینترنت اشیاء

اینترنت

اینترنت از

محتوا و

طریق مردم و

دانش

برای مردم

زیرساخت شبکهای آینده
شکل  .3جامعه شبکه محور مبتنی بر اینترنت آینده
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بررسيها نشان ميدهد اینترنت آینده 1منشأ تحوالت عظیمی خواهد بود و پیامدها و تأثیرات گوناگوني بر

جوامع و شیوه حکومتها ،سازمانها ،کسبوکارها ،فرهنگها ،افراد ،و سبك زندگي آنها و ...خواهد داشت .این

اینترنت ،سرشار از فرصتها و تهدیدات نویني در ابعاد مختلف سیاسي -امنیتي فرهنگي و اجتماعي ،اقتصادي و

فناورانه خواهد بود .میزان این تأثیرات بهگونهاي است که ميتوان از آن به انقالب بعدي در حوزه سایبر یاد کرد.

دولتها و سازمان هاي بزرگ براي مقابله با این تهدیدات ،قوانین و مقررات جدیدي را وضع خواهند کرد ،درواقع
اینترنت و بهطورکلی روند جهانيسازي مفهوم سنتي دولتـملت را با چالشهاي جدیدي روبهرو ميسازد ،زیرا افراد
با عالیق مشترک در سراسر دنیا بهنوعی ميتوانند نوعي ملت مجازي را تشکیل دهند

(.)Rüßmann & et al., 2015

با توجه به مطالب فوق صاحبنظران و اندیشمندان اروپایی تصویر دولت در  25سال آینده تا افق  2040را در

قالب شکل  4ارائه نمودهاند .همانگونه که مشخص است مفهوم غالب در  2010دولت الکترونیک و در 2015
دولت هوشمند میباشد .در هر مرحله قابلیتها و خدمات دولت توسعه و تکامل مییابد .در افق  2035مفهوم
غالب دولت مشارکتی است و با رشد فضای سایبر نقش دولتها کمرنگتر شده بهگونهای که در سال  2040بسیار
بیش از گذشته امور حکمرانی مردم محور 2خواهند بود (.)Lee & et al., 2015

Future Internet Collaborative
Pepole centric

1
2
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شکل  .4از دولت الکترونیک تا دولت مشارکتی

-2-2تصویر دوم -تمدن صنعتی آینده آلمان (انقالب چهارم صنعتی)
تصویر تمدنی و انقالبی که اتحادیه اروپا و بهویژه کشور آلمان به دنبال تصویرسازی ،معماری ،مهندسی ،توسعه
و اجتماعیسازی آن هستند ،انقالب چهارم صنعتی(چهارمین انقالب صنعتی) نامیده میشود .کالوس شواب،1
بنیان گذار و مدیر اجرایی مجمع جهانی اقتصاد محققان حوزه صنعت اعتقاد دارند که ما در آستانه ،انقالب دیگري
در بخش صنعت هستیم ،انقالبی که بر جنبههاي دیجیتالي و هوشمند بودن آن و استفاده از امتزاج فناوريها در
حوزه فیزیک ،دیجیتال و بیولوژی تأکید فراوان شده است .این انقالب صنعتي در هر ذره خود بهاندازه سه انقالب
قبلي ،قدرتمندتر ،تأثیرگذارتر و ازنظر تاریخي بسیار مهمتر خواهد بود و فرصتهای بینظیری برای مقابله با
چالشهای جهانی ارائه میدهد .به گفته شواب در بین چالشهایی بسیار متنوعی که امروزه با آنها مواجه هستیم،
مهمترین و قوی ترین آن فهم شکل و ابعاد این انقالب فناوری جدید است که چیزی کمتر از گذار بشریت نیست
(.)Lasi & et al., 2015; ،Lee & et al., 2014

Klaus Schwab

1
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این انقالب که در حال حاضر بانام  Industry 4.0شناخته میشود محور توسعه صنایع آینده و به تعبیری
همزمان ،چشم انداز و راهبرد کشورها برای ورود به عرصه رقابتی است .این الگو که ابتدا در کشور آلمان خلق و
طرح شد ،در ادامه جایگاه خویش را در کل کشورهای اروپایی یافته و سپس با گسترش دامنه آن به ایاالتمتحده
امریکا و آسیا در عمل تبدیل به جنبش عظیمی شد که به نام انقالب صنعتی چهارم شناخته میشود .امروزه بسیاری
از مفاهیم و فناوریهای جذاب و پرتکرار همانند دادههای بزرگ ،اینترنت اشیاء ،سامانههای سایبری -فیزیکی و ….
در ذیل این عنوان تعریف و یکپارچه میشود ( .)Rüßmann & et al., 2015شکل 5روند تکاملی انقالب اول تا
انقالب چهارم صنعتی را نشان میدهد.

چهارمین

سومین انقالب

دومین انقالب

اولین انقالب

انقالب صنعتی

صنعتی

صنعتی

صنعتی

شکل  .5روند تکاملی انقالب صنعتي تا انقالب چهارم صنعتی

مطابق شکلهای پنج و شش ،اولین انقالب صنعتي (در حدود سال ،)1780مکانیزاسیون تولید با استفاده از آب
و نیروي بخار بود ،دومین انقالب صنعتي (سال )1900نیز تولید انبوده با کمک نیروي برق را معرفي کرد و انقالب
صنعتي سوم (دهه  )1970هم انقالب دیجیتالي بود که در آن دستگاهها همه دیجیتالي و الکترونیکي شدند و مفهوم
اتوماسیون وارد صنعت شد .ما اکنون در مرحله آغازین انقالب صنعتي هستیم .زیرساختهایي براي این انقالب
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پایه ریزي شده ازجمله فناوري اینترنت اشیاء و اینترنت سرویس (محاسبات مبتني بر رایانش ابري) .انقالب صنعتي 4
قرار است بر پایه ایده هوشمندسازي محصوالت و ماشینهاي تولید و شبکهسازي آنها با یکدیگر انجام گیرد.

شکل  .6روند تحول انقالبهای صنعتی ()Rüßmann & et al., 2015

این انقالب مفاهیم نوینی و عمیقی در همه عرصهها و حوزهها معرفی نموده است .مفاهیمی نظیر اینترنت اشیا
صنعتی ،سامانههای سایبری فیزیکی ،اینترنت آینده ،نوآوری باز ،نوآوری ابری ،خلق مشترک ،طراحی مشارکتی،
تولید افزایشی ،صنایع و کارخانجات هوشمند ،اقتصاد اشتراکی ،اقتصاد دیجیتالی ،اقتصاد توزیعشده ،سکوی
مشترک سرویس جهانی ،جمعسپاری ،تولید دیجیتال ،چاپ سهبعدی و .)IFR, 2015( ....
فرصتهایی که میلیونها انسان بهوسیله موبایل باهم در ارتباط هستند ،همراه با توان پردازش بینظیر ،ظرفیت
ذخیره و دسترسی به اطالعات ،بینهایت میباشد .این فرصتها با ظهور فناوریهای نوظهور در زمینههایی نظیر
هوش مصنوعی ،رباتیک ،اینترنت اشیا ،خودروی خودران ،پرینتر سهبعدی ،نانوتکنولوژی ،بیوتکنولوژی ،علم مواد،
ذخایر انرژی و کوانتوم دوچندان میشود .هماکنون هوش مصنوعی نیز در اطراف ما وجود دارد ،از خودروهای
خودران گرفته تا پهبادها و دستیارهای مجازی و نرمافزارهای مترجم .پیشرفتهای چشمگیری طی سالهای اخیر
حاصل شده است که ناشی از افرایش نمایی در محاسبه توان و وجود اطالعات عظیم از نرمافزارهایی است که برای
کشف داروهای جدید استفاده میشود تا الگوریتمهایی که برای پیشبینی بازارهای مالی استفاده میشوند
(مونرو .)1385 ،انقالب چهارم صنعتی بر مبناي مفاهیم نویني نظیر سیستمهاي سایبري-فیزیکي 1و

)Cyber-Physical Systems (CPS

1
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بر روی سکوی اینترنت آینده ایجاد خواهد شد .شکل هفت ارکان اصلی این انقالب را نشان میدهد
(.)Lasi & et al., 2015; ،Lee & et al., 2014

شکل  .7ارکان اصلی و سکوی انقالب چهارم صنعتی

جوهره چشمانداز صنعت  ،4.0یعنی"اینترنت اشیاء صنعتی" ،درزمینه اتصال مردم ،اشیاء و ماشینآالت به هم در
همهجا است .اما انقالب صنعتي چهارم نهتنها درباره سیستمها و ماشینهای هوشمند و متصل به هم ميباشد بلکه
حیطه بسیار گستردهتري را در برميگیرد .امواجي از پیشرفتهاي بیشتر در حیطههایي مثل توالي ژنها تا نانوفناوری،
صنعت تجدیدپذیر تا محاسبات کوانتوم بهطور همزمان در جریان است؛ پیوند این فناوريها و تعامل آنها در
حیطههاي فیزیکي ،دیجیتال و بیولوژیکي باعث شده است که انقالب صنعتي چهارم داراي تفاوت اساسي و بنیادین
با انقالبهاي پیشین باشد.

انقالب صنعتي چهارم ،جداي از سرعت و گستردگي در رشد هماهنگسازي و انسجام بسیاري از رشتهها و
اکتشافات متفاوت ،منحصر به فرد بوده است .نوآوريهاي محسوس که نتیجه همافزایی بین فناوریهاي مختلف
بودهاند دیگر افسانه علمي نیستند .براي نمونه امروزه ،فناوريهاي ساخت دیجیتالي ميتوانند با دنیاي بیولوژیکي
تعامل داشته باشند .برخي از طراحان و معماران نیز طراحي محاسباتي ،تولید افزایشي ،مهندسي مواد و بیولوژي
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ترکیبي ،سیستمهاي پیشگامي که در برگیرنده تعامل متقابل بین میکروارگانیسمها ،بدن ما ،محصوالت مصرفي ما و
حتي ساختمانهاي محل سکونت ما ميباشند را باهم ترکیب نمودهاند .آنها براي انجام این کار ،اشیایي را ایجاد
کرده (حتي رشد ميدهند) که همواره ناپایدار و انعطافپذیر هستند (.)SMLC forum, 2013
در این انقالب ،سیستمهای جداگانه در حوزههای مختلف از توانایی هماهنگی و مشارکت بین یکدیگر
برخوردار خواهند شد و طیف و گستره خودکارسازی افزایش مییابد و ارزشهای جدیدی در سرتاسر جامعه ایجاد
میشود .انتظار میرود تا تغییرات و تحول در طیف گستردهای از ساختارهای سنتی همچون مدیریت ،تدارکات،
فروش ،حملونقل ،سالمت و پزشکی ،مالی ،و خدمات دولتی ایجاد شود ،نحوه کار کردن و زندگی مردم تغییر
کند و پیشرانهایی برای تحقق یک زندگی باکیفیت برای شهروندان فراهم شود.
مانند انقالب هایی که پیش از این به آن اشاره شد ،انقالب صنعتی چهارم پتانسیل رشد درآمد جهانی و بهبود
کیفیت مردم در تمامی نقاط جهان را دارد .فناوری امکان استفاده از محصوالت و سرویسهایی که بهرهوری و
راحتی زندگی روزمره میشوند را فراهم میکند .در آینده ،نوآوریهای فناورانه منجر به تحول در اقتصاد (سمت
عرضه) همراه با منفعتهای بلند مدت در بهرهوری و تولید میشود ،هزینههای حملونقل و جابجایی کاهش
مییابد ،زنجیره لجستیک و عرضه جهانی پربازدهتر خواهد شد و هزینه تجارت کم میشود که تمام این موارد منجر
به ایجاد بازارهای جدید و رشد اقتصاد جهانی میشود.
جوامع ،کشورها و سازمانها باید سرعت و دامنه این انقالب جدید را بهطور کامل درک کنند .ما شاهد تغییر
جهتهای عمیق در تمام صنایع هستیم که با ظهور مدلهای کسبوکار جدید ،نظامهای تولید ،مصرف ،حملونقل
و توزیع آن ها تغییر شکل پیدا خواهند گرد .در جامعه نیز یک دوره و پارادایم انتقالی در چگونگی نحوه کار،
ارتباطات و همچنین شیوه بیان و تعامل ما جاری است .به طریق مشابه یک تغییر شکل در حکومتها و نهادها از
طریق نظامهای آموزش ،بهداشت و حملونقل در حال انجام است (.)MIIT, 2016
ما در آغاز انقالبی هستیم که بهطور اساسی شیوه زندگی ،کار و ارتباط آنها را به شکلی تغییر میدهد که بشر

ً
قبال چیزی شبیه آن را تجربه نکرده است .سه دلیل وجود دارد که تغییر و تحول امروزه تنها ادامه انقالب نسل سوم
نمیباشد ،بلکه آغازی بر شروع یک نسل جدید و متمایز است .این ویژگیها عبارتند از:
سرعت :برخالف انقالبهای صنعتی قبلی انقالب چهارم با یک حرکتنمایی در حال رشد است و با سرعت
ً
خطی نسلهای قبلی صنعت قابل مقایسه نیست و ماحصل آن جهان چندبعدی و عمیقا بهم پیوسته است.
دامنه و عمق :انقالب چهارم صنعتی در بستر ترکیبی از فناوریهای چندگانه و انقالب دیجیتال در دوره
انتقالی پارادایم بیسابقه در اقتصاد ،کسبوکار ،جامعه و افراد جاری است که باعث تغییرات اساسی در همه ابعاد
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جامعه خواهد شد .این انقالب نهتنها چه 1را و چگونه 2را تغییر میدهد بلکه مفهوم چه کسی هستیم 3را نیز تغییر
خواهد داد.
گستره تأثیر و تبعات سیستم :انقالب چهارم صنعتی شامل گذار از کل سیستمها ،در کلیه کشورها،
کسبوکارها ،شرکتها ،صنایع و جامعه بهعنوان یک مجموع است.
-3-2تصویر سوم" -جامعه پنجم" کشور ژاپن(جامعه فوقالعاده هوشمند)
در سال  ، 2016باهدف تهیه و ترویج یک استراتژی رشد و تسریع در اصالحات ساختاری ،ستادی برای نوسازی
اقتصادی ژاپن بنام شورای سرمایهگذاری برای آینده 4تأسیس شد و این شورا در ژانویه  2017سند سرمایهگذاریها
برای آینده 5بهعنوان یک اقدام بنیادی برای دستیابی به جامعه  5.0را به تصویب دولت رسانید .در نمایشگاه سبیت
ً
 ، 2017نخستوزیر ژاپن در مراسم افتتاحیه نمایشگاه با همراهی صدراعظم آلمان رسما از تصویر آینده ژاپن در افق
 2030یعنی جامعه پنجم 6رونمایی کرد و اعالم نمود که این کشور به دنبال تصویرسازی و تحقق "جامعه پنجم یا
جامعه فوقالعاده هوشمند" با همکاری و مشارکت سایر کشورهای جهان است .شکل هفت سیر تکاملی تا جامعه
امروزی یعنی جامعه چهارم را نشان میدهد (.)Keidanren, 2016

شکل  .8سیر تکاملی جوامع تا جامعه چهارم
1

What
How
3
Who
4
Council on Investments for the Future
5
Investment for the Future Strategy 2017
6
Society 0.5 / Super Smart Society
2
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اولین جامعه ،جامعه شکار نامیده شده است که به دورانی از زندگی انسانی میگویند که اکثر یا تمام
مایحتاج خود را توسط جستجو(جمعآوری گیاهان و شکار حیوانات وحشی) تأمین میکند .حداقل  90درصد از
تاریخ بشر مربوط به این جامعه بوده است .انسانهای این جامعه در جنگلها زندگی میکردند و بجای کشتن
حیوانات بزرگ از الشه حیوانات کشتهشده و یا مرده استفاده میکردند (.)Fukuyama, 2018
جامعه دوم جامعهای است که اقتصاد آن بر پایه تولید و نگهداری از محصوالت و زمینهای کشاورزی استوار
است .در این نوع جامعه ،منبع درآمد اصلی کشور از زمینهای کشاورزی تأمین میشود .جوامع کشاورزی در همه
عصرها وجود داشته و قدمت آن به بیش از ده هزار سال میرسد و باغداری و کشاورزی بهعنوان یک نوع معیشت
در میان انسان ها بوده است.تولیدات کشاورزی ظرفیت بیشتری نسبت به شکار داشته و برای فصول زمستان نیز
نگهداری میشد .جامعه سوم ،پس از انقالب صنعتی در دنیای غرب توسعه یافت و جایگزین جوامع کشاورزی
شد و جامعهای است که از فناوری استفاده میکند تا بتواند تولید انبوه را فراهم کرده و جمعیت زیادی را با ظرفیت
باال برای تقسیمکار حمایت نماید .جوامع صنعتی اغلب با جوامع سنتی مخالفند و از منابع انرژی خارجی مانند
ً
سوختهای فسیلی استفاده میکنند تا میزان تولید را افزایش دهند .نهایتا جامعه چهارم از فناوری اطالعات برای
ارائه خدمات نوین به انسانها کمک میگیرد و به جامعه اطالعاتی شناخته شده است .شکل هشت سیر تکاملی تا
جامعه پنجم را نشان میدهد (.)Hitachi, 2018

شکل  .9جامعه پنجم ژاپن

 / 112مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسالمی (جلد اول :مقاالت ارائه شده)

جامعه پنجم به دنبال جامعه چهارم شکل خواهد گرفت و یک جامعه انسانمحور خواهد بود و هدف آن ایجاد
جامعهای است که بتواند چالشهای اجتماعی مختلف را با کمک ابداعات جامعه چهارم (مانند ،big data ،IoT
هوش مصنوعی و رباتیک) حل کند و درنتیجه زندگی افراد را راحتتر کند و به دنبال پیشرفت اقتصادی با حل
مشکالت اجتماعی

جامعه خواهد بود .شکل  10گذر از جامعه چهارم به پنجم را نشان میدهد

(.)Fukuyama, 2018

شکل  .10گذر از جامعه چهارم به پنجم

در این جامعه ادغام فضای مجازی و فضای فیزیکی شاهد دیجیتالی کردن صنایع و زیرساختهای اجتماعی از
طریق نوآوریهای فنی مانند  Robotics، IoT،AIو غیره است .همانطور که شکل  11نشان میدهد ،جامعه 5.0
یک جامعه رؤیایی خواهد بود که در آن تحول دیجیتال با تخیل و خالقیت افراد متنوع همراه با حل مشکالت
اجتماعی و ایجاد ارزش است (.)https://www.japan.go.jp/abenomics/, 2018
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تحول دیجیتالی

خالقیت و تخیل مردم گوناگون

حل مسائل جامعه
خلق ارزش
شکل  .11جامعه پنجم ژاپن

جامعه پنجم و پاسخ به چالشهای جامعه ژاپن

جامعه پنجم تحوالت عمیقی را در گستره وسیعی از جامعه ژاپن و بخشهای صنعتی مانند تولید ،تدارکات،
فروش ،حملونقل ،مراقبتهای پزشکی ،امور مالی و خدمات عمومی ایجاد خواهد نمود و درنهایت بر روی کار و
زندگی مردم تأثیر خواهد گذاشت و آن ها را تشویق به تحقق بخشیدن به کیفیت باالتری از زندگی خواهد کرد و
ارزش جدیدی را در جامعه ایجاد میکنند .این جامعه با ترکیب فضای سایبری و دنیای واقعی به دنبال ارائه
راهحلهایی برای چالشهای جامعه خواهد بود .شکل  12نشان میدهد که جامعه پنجم به دنبال ساخت آینده و
مقابله و پاسخ به چالشهای جامعه ژاپن است .هدف جامعه جدید در سه حوزه با تمرکز بر اصالح و توانمندسازی
افراد ،شرکتها و حل مسائل اجتماع است (.)http://www.keidanren.or.jp/en/policy/csr/charter2017.html
 اصالح افراد :اصالح و توانمندسازی افراد منجر به افزایش قدرت افراد میشود تا هر فردی ازجمله
سالمندان و زنان بتوانند زندگی سالم و امن و راحتی داشته باشند و هر فرد بتواند خواستهها و آرزوهای
زندگی موردنظر خود را محقق سازد.
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 اصالح شرکتها :منجر به ایجاد ارزشهای جدید میشود .بهبود بهرهوری از طریق دیجیتالسازی و
اصالح مدلهای کسبوکار را به همراه خواهد داشت و موجب ترویج نوآوری و جهانیسازی خواهد شد و
منجر به ساخت آینده بهتر میشود.
 حل مسائل اجتماع :منجر به ساخت آینده بهتر میشود و تالش برای حل مسائلی چون کاهش
جمعیت ،جامعه پیری و بالیای طبیعی را موجب خواهد شد.

جامعه هوشمند و بیپروا از کاهش جمعیت

جامعهای که هر فرد شامل زنان و سالخوردگان
بهصورت فعال مشارکت دارند.

جامعه ایمن و امن در هر دو فضای فیزیکی و
سایبری

جامعهای که در حل مشکالت زیستمحیطی
جهانی مشارکت فعال دارد.

کاهش جمعیت
افت رقابتپذیری صنعتی

جامعه کهنسال
فقدان مشارکت فعال زنان

بالیای طبیعی و تروریسم
زیرساختهای قدیمی و
فرسوده
مشکالت محیطی
فقدان منابع و آب

شکل  .12جامعه پنجم و پاسخ به چالشهای جامعه ژاپن

ژاپن یک الگوی ایدهآل از جامعه آینده خود را معرفی میکند :یک "جامعه فوقالعاده هوشمند" که سالمت و
رفاه را به مردم هدیه میکند .جامعه فوقالعاده هوشمند جامعهای است که نیازهای مختلف اعضای آن از طریق ارائه
کاالها و خدمات مربوطه به میزان موردنیاز ،در زمان موردنیاز و به افرادی که به آنها نیاز دارند ،ارائه میشود و در
آن کل مردم میتوانند به خدمات برتر و یک زندگی راحت و پر جنبوجوش فارغ از تفاوتهایی نظیر سن،
جنسیت ،مذهب یا زبان بپردازند ( .)http://www.keidanren.or.jp/en/policy/csr/charter2017.html
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مجموعهای از ابتکارات و اقدامات در راستای تحقق این جامعه ایدهآل در حال انجام میباشند و تحت عنوان
"جامعه  "5.0ترویج میشوند .این فعالیتها در ژاپن ،در راستای خلق سیستمهای هوشمند و هماهنگی و مشارکت
آنها ،شامل زمینههای مختلفی میباشد از صنعت تولید گرفته که برای توسعه اقتصادی بسیار مهم میباشد تا
سالمت و جامعه زنده که منجر به متحولسازی اجتماعی بیشتر میشود.
جامعه پنجم و اهداف توسعه پایدار 2030

سازمان ملل متحد "اهداف آرمانی توسعه پایدار" و طرحهایی برای دستیابی به آیندهای بهتر در افق 2030را برای
جهانیان معرفی نموده است .این اهداف رفع چالشهای جهانی که ما با آن روبرو هستیم ،ازجمله فقر ،نابرابری،
آبوهوا ،تخریب محیطزیست ،رفاه و صلح و عدالت را در نظر دارد و تالش برای حل مسائلی چون کاهش
جمعیت ،جامعه پیری و بالیای طبیعی را موجب خواهد شد .شکل  13نشان میدهد که چگونه جامعه پنجم ژاپن به
اهداف آرمانی "توسعه پایدار" پاسخ میدهد .این اهداف شامل  17هدف توسعه پایدار جهانی هستند.

1

شکل  .13جامعه پنجم و پاسخ به اهداف توسعه پایدار

SDGs: Sustainable Development Goals

1
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ژاپن یک الگوی ایدهآل از جامعه آینده خود را معرفی میکند :یک "جامعه فوقالعاده هوشمند" که سالمت،
آسایش و رفاه را به مردم و جامعه هدیه میکند و میان توسعه اقتصادی و حل چالشهای جامعه توازن ایجاد میکند.
جامعه پنجم که یک جامعه انسانمحور خواهد بود هدف آن ایجاد جامعهای است که بتواند چالشهای اجتماعی
مختلف را با کمک امتزاج فضای سایبری و فضای فیزیکی پاسخ دهد .شکل  13تصویری از اهداف جامعه پنجم
را نشان میدهد (.)https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/kettei.html

شکل  .14تصویری از اهداف جامعه پنجم

توسعه علم و فناوری و سکوی جامعه پنجم

دولت ژاپن نیز همانند اتحادیه اروپا برای تحقق بخشیدن به یک جامعه فوقالعاده هوشمند ،یک سکوی مشترک
یا "سکوی سرویس جامعه فوقالعاده هوشمند" را توسعه خواهد داد که امکان هماهنگی و همکاری بین سیستمهای
متعدد  ICTیا  IoTو برای طیف وسیعی از دادهها (مانند دادههای وب ،دادههای فعالیت انسانی ،دادههای
جغرافیایی سهبعدی ،دادههای حملونقل ،دادههای مشاهدات محیطی ،دادههای تولید و توزیع تولید و محصوالت
کشاورزی) را برای تولید ارزش و خدمات جدید فراهم خواهد نمود .پیشرفتهای اساسی برای ایجاد سکوی جامعه
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فوقالعاده هوشمند ،ضروری است؛ این بدان معنی است که نوآوریهای مرتبط با توزیع ،پردازش و انباشت دادهها
در اینترنت ،پیشرفتهای کلیدی در ساختن جامعه جهانی فوقالعاده هوشمند ما است (.)Davis & et al., 2015
دولت ژاپن برای تحقق جامعه پنجم ،پنجمین برنامه بنیادی (طرح جامع علم و فناوری) خود که شامل بازه زمانی
از  2016تا  2020میشود را نیز برنامه جامعه پنجم نامگذاری کرده است و این طرح آرمان دولت برای تعیین
تحقیقات گسترده و همچنین آرزوی دولت برای نوآوری در سیستمها است .یکروند واضح در برنامه پنجم،
استفاده از اصطالحاتی مانند "علم باز"" ،علم شبکهای" و "علم شهروندی" است که نشاندهنده جاهطلبی دولت
برای گسترش سیستم ملی در زمینههای تحقیق و نوآوری است .مفاهیمی مانند علم باز ،علم شبکهای و علم
شهروندی نشانگر یک رویکرد فراگیر در مدیریت سیستم تحقیق و توسعه کشور است .بهطورکلی ،این طرح با بهبود
هماهنگی سیاسی درون ادارات و مشاوران تحقیقاتی آن و نیز تمرکز بیشتر بر اجزای اصلی سیستم تحقیق و توسعه
(مردم و دیگران) همراه با نوآوری باز بیشتر است .این برنامه شامل اهداف کمی برای پنجسال آینده است و چندین
زمینه فناوری (بهعنوانمثال اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی) را بهعنوان مهمترین ابزارهای توانمندساز جامعه پنجم
فراهم میکند .شکل زیر نگاشت اهداف توسعه پایدار به سامانهها ،سرویسها و علم و فناوریها را نشان میدهد
;2018

https://www.japan.go.jp/abenomics/،

;2016

)Keidanren،

(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/kettei.html .

شکل  .15نگاشت اهداف توسعه پایدار به سامانهها ،سرویسها و علم و فناوری
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کسانی که به «قابلیتهای پیشرفته» در جامعه  5.0دسترسی پیدا کنند ،از محدودیتهای مختلفی که نمیتوانند
بر جامعه  4.0غلبه کنند آزاد میشوند و آزادی را برای پیگیری شیوه زندگی و سهم گوناگون جامعه به دست
میآورند .شکل صفحه بعد گذر از محدودیتهای جامعه چهارم و برطرف شدن موانع آن را در جامعه پنجم نشان
میدهد.
جوامع  3.0و  4.0از طریق تولید و مصرف انبوه ،مقیاس اقتصادی و کارآیی را دنبال میکنند تا ثروتهای مادی
را برای جمعیتهای در حال رشد تضمین کنند .در چنین جوامعی ،به نظر میرسد که قوانین و برنامههای سنتی
مطابق با چرخه تولید و عملیات برنامهریزی و انجام میگیرد .محصوالت و خدمات یکنواخت بوده و فرایندهای
استاندارد برای انجام کارهای مشابه به کار گرفته شد .در جامعه  5.0نیازمندیها متنوعتر میشوند و طرف عرضه
آماده است تا با کمک فناوریهای دیجیتال مردم را از تمرکز بر کارآیی آزاد نماید و تأکید بر رضایت از نیازهای
فردی ،حل مسائل و ایجاد ارزش تأکید میشود (.)Government office for science،Summary report, 2013
درحالیکه تحوالت دیجیتالی مرحله جدیدی از جامعه را معرفی میکند ،استفاده از فناوریهای دیجیتال و
دادهها برای ایجاد جامعهای که مردم میتوانند شیوههای گوناگون را بهکار گرفته و شادی را به شیوههای خود دنبال
کنند ،اهمیت دارد .تحول دیجیتال هر کسی را قادر میسازد تا به قابلیتهای گسترده و پیشرفته دسترسی پیدا کند.
ً
با جاهطلبی و ایده خالق ،مردم میتوانند فعالیتها و کسبوکارهایی را ایجاد کنند که میتواند عمیقا جامعه را تغییر
دهند .افرادی که میتوانند رؤیاها و فانتزیهای بزرگ را تحقق بخشند میتوانند جامعه را تغییر دهند.
حل مسئله و خلق ارزش
جامعهای که در آن ارزش خلق میشود.
تنوع و گوناگونی
جامعهای که در آن هر فرد میتواند تواناییهای گوناگونی را آزمایش گند .ارزش
خلق میشود.

عدم تمرکز
جامعهای که در آن هر فرد ،در هر جا و هر زمان به فرصتها دست
یابد.

تابآوری
جامعهای که در آن مردم زندگی کرده و بر چالشهای امنیتی غلبه
میکنند.

پایداری و هماهنگی با محیط

آزادی از تمرکز بر کارآیی
آزادی از سرکوب فردیت
آزادی از نابرابری
آزادی از اضطراب
آزادی از منابع و محدودیتهای محیطی دیتهای

جامعهای که در آن بشر با طبیعت هماهنگ زندگی میکند.

شکل  .16گذر از محدودیتهای جامعه چهارم

مقیاس اقتصادی

یکنواختی
تمرکز

آسیبپذیری
تأثیرات زیستمحیطی زیاد
مصرف انبوه منابع
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در جامعه  3.0و  ،4.0زندگی انسانها به مدلهای با اثرات زیستمحیطی باال و مصرف انبوه منابع بستگی
داشت .در جامعه  ،5.0ازآنجاکه استفاده از دادهها باعث افزایش بهرهوری انرژی و عدم تمرکز میشود ،امکان
حرکت به خارج از شبکه و عدم وابستگی به شبکههای انرژی سنتی وجود دارد .درعینحال ،تأمین آب و مدیریت
زباله همچنین در شرایط فنی و سیستمی پیشرفت میکند و مردم را قادر میسازد تا در هر منطقه زندگی پایدار داشته
باشند .این گزینهها نه تنها در شهرهای بزرگ ،بلکه در مناطق مختلف زندگی هماهنگ با طبیعت ایجاد خواهد کرد.
همانطور که اقتصاد اشتراکگذاری توسعه مییابد و عالقه به ردیابی رشد میکند ،غذاهایی که برای محیطزیست
و سالمت بهتر است ،توسعه و از دست رفتن مواد غذایی بهشدت کاهش مییابد(.)kantei.go.jp
ایجاد ارزش ،تنوع ،عدم تمرکز ،تابآوری ،پایداری و هماهنگی با محیط ،منجر به هماهنگی و توازن زندگی و
طبیعت می شود .اکنون زمان آن است که بشر از قدرت و درخشندگی زندگی و طبیعت یاد بگیرد و از آنها استفاده
کند .ما می توانیم حقیقت زندگی و طبیعت را در نظر بگیریم ،نیروهایی که از برای ایجاد یک زیستبوم متنوع و
یک سیاره زیبا ،زمین استفاده کردهاند .با استفاده از فناوریهای پیشرفته و روندهای آن ،جامعه ما میتواند
هماهنگی زندگی و طبیعت را داشته باشد .این هدف جامعه  5.0است .ما جامعه  5.0را جامعهای خواهیم ساخت
که در آن هر کسی میتواند هر زمان ارزش ایجاد کند و در هرکجا ،با امنیت و در هماهنگی با طبیعت باشد.
در جامعه  4.0آسیبپذیریهایی مانند خرابی ناگهانی زیرساختها و در حجم زیاد ،آسیب جدی ناشی از
زمینلرزهها و سیلها ،بدتر شدن امنیت عمومی در ارتباط با افزایش تفاوتها ،افزایش اضطراب اجتماعی در مورد
تروریسم و سایر بحرانها و افزایش شدید آسیب ناشی از حمالت سایبری سبب اضطراب مردم کشور میشد ،در
جامعه  ،5.0زیرساختهای اجتماعی جدید ،متنوع و غیرمتمرکز ،تابآوری را فراهم نموده و توسعه پایدار را افزایش
میدهد .مردم از اضطراب آزاد خواهند شد و در امنیت زندگی خواهند کرد .بهطور خاص ،مقاومت در برابر
تروریسم و بالیا در فضاهای فیزیکی و حمالت در فضای مجازی افزایش خواهد یافت و شبکههای امنیتی برای
بیکاری و فقر تقویت خواهد شد .سطح مراقبتهای پزشکی بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی قابلدسترسی
خواهد بود(.)japan.go.jp2018
در جامعه  ،4.0غلبه بر ثروت و اطالعات در دست محدود باعث افزایش نابرابری شد .در جامعه  ،5.0ثروت و
اطالعات در سراسر جامعه توزیع و غیرمتمرکز خواهد شد و بازیکنان اجتماعی و اقتصادی نقشهای افقی را به
اشتراک خواهند گذاشت .ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که ثروت و اطالعات متمرکز نخواهند شد تا مردم از
نابرابری آزاد شوند و هر کسی بتواند فرصتها را برای بازی در هر زمان و هرکجا فراهم کند .دادهها و مزایای
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حاصل از آنها توسط بازیگران متنوع به اشتراک گذاشته میشود و در انحصار شرکتهای خاص نخواهد بود.
فرصتهای تحصیل و کار نیز برای کودکان متولدشده در فقر و یا

مناطق دورافتاده تضمین میشود (.)Hitachi, 2018

 -4-2تصویر چهارم  -جامعه سایبری -فیزیکی و ابرقدرت صنعتی چین
صاحب نظران و اندیشمندان کشور چین(نظیر زانگ 1و همکاران) با توجه به تحوالت چشمگیر حوزه فاوا و
قابلیتهای فضای سایبر بهعنوان پیشران اصلی ،تصویر جامعه آینده را تحت عنوان "جامعه ِسایبری -فیزیکی"2
معرفی نمودهاند .جامعه سایبری -فیزیکی نهتنها دغدغهاش فضای سایبر و فضای فیزیکی است ،بلکه به مباحثی
چون انسان ،دانش ،جامعه و فرهنگ نیز میپردازد و محیطی آیندهنگرانهای است از ارتباط متقابل طبیعت ،فضای
سایبر و جامعه که تحت قوانین معینی به هم مرتبط میشوند .جامعه سایبری -فیزیکی ،فضایی پیچیده و چندوجهی
است که به تولید و تکامل زیر فضاهای متنوع میپردازد (.) Rüßmann, Michaelat allT2015

شکل  .17ظهور فضای سایبری -فیزیکی -اجتماعی

تا بتواند همه افراد مختلفی که با آن سروکار دارند و چه بهطور مستقیم و یا از طریق زیر فضاهای ذهنی،
اجتماعی ،فیزیکی بر یکدیگر تأثیر میگذارند را در خود جای دهد .نقشهای انعطافپذیر فردی و اجتماعی در
هماهنگی کامل با یکدیگر همزیستی دارند و درعینحال نیز در حال رشد تدریجی هستند .آنها اطالعات موردنیاز
و دانش و خدمات را با یکدیگر تبادل نموده و آن را از شکلی به شکل دیگر تبدیل میکنند ،از طریق لینكهای
Zahng
Cyber Physical Society

1
2
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مختلف باهم ارتباط برقرار کرده و مطابق زنجیره ارزش اجتماعی خود را سازماندهی میکنند .زانگ معتقد است،
شبکهها در طبیعت ،جامعه و جهانهای مجازی رخنه نموده و به انواع متنوعی از منابع ،رفتارها و ساختارها نقش
میدهد و کشف قوانینی که بتواند محیط به هم وصل شده در آینده را مدیریت و هدایت کند ،چالش بزرگی است
).)Xia, Feng, Laurence and Alexey Vinel, no. 9 (2012): 1101
ابرقدرت صنعتی تا یکصدمین سالگرد جمهوری خلق چین
کشور چین تصویر و برنامه رسیدن به ابرقدرت صنعتی را تا سال  2049یعنی یکصدمین سالگرد جمهوری خلق
چین ارائه نموده است .شعار اصلی چین در این برنامه اهداف و آرزوهاي جهاني مبتني بر حفاظت از منابع و
پتانسیلهاي داخلي 1است .این برنامه شامل سه برنامه دهساله است که برنامه اول آن به ساخت چین  2025معروف
شده است.
در سال  ،2013آ کادمي مهندسي چیني ،تحقیقاتي را در ارتباط با استراتژيهاي حوزه تولید در کشور چین شروع
نمود .این آ کادمي در قالب یك گروه متشکل از  100متخصص و  50موسسه این تحقیق را انجام داد .در ماه مي
سال  ،2015بهطور رسمي طرح جامع  MIC20252منتشر شد .برنامهاي با عنوان ساخت چین ، 2025 -در یك پروسه
دهساله و با یك طرح جامع به دنبال تبدیل کشور چین به یك کشور پیشتاز و پیشرفته در حوزه تولید است.
). ( Hong Kong Stock Exchange 2016 July 21

شکل  .18برنامه چین برای نیل به ابرقدرت صنعتی جهان

Global Ambitions Built on Local Protections
Made In China 2025

1
2
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در واقع دولت چین در قالب برنامه «ساخت چین »2025 -قصد دارد با تکیه بر توان داخلی به یکی از
بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت صنعتی در دنیا تبدیل شود .در مفهومی واضحتر ،پروژه ساخت چین-
 2025صنایع مهم و استراتژیك این کشور را دنبال میکند که شامل ،صنایعی مانند فناوری اطالعات،
هوانوردی ،حملونقل ریلی ،حملونقل با انرژیهای نو و تجهیزات کشاورزی -که برای رشد و رقابت
اقتصادی در قرن بیست و یکم بسیار ضروری هستند ،حدود  40درصد از کل تولید ارزشافزوده صنعتی کشور
چین را شامل میشوند (.)Zhang, Xiangmu, 2016, 239-287

برخالف طرحهای تولید هوشمند در کشورهای دیگر ،مانند طرح انقالب صنعتی چهارم آلمان ،1به نظر
میرسد برنامه ساخت چین 2025 -دسترسی به سرمایه شرکتهای داخلی را در جهت بهبود تواناییها و
تحقیقات بومی فراهم مینماید ،توانایی آنها را جهت بدستآوردن فناوری در خارج از کشور پشتیبانی
مینماید و رقابت سراسری میان آنها را افزایش میدهد .طرح ساخت چین 2025 -شامل یك استراتژی وسیع
برای استفاده از منابع محلی بوده تا مزایای رقابتی را در این بخشها در مقیاس جهانی ایجاد نماید
).(J. Wübbeke, M. Meissner et al., December 2016
درحالیکه برنامه ساخت چین 2025 -اصول بازارگرایانه و طرحهایی از سند سوم چین را نشان میدهد،
بهطور ملموس نقش بازار را در اقتصاد گسترش میدهد.

()Liu, Sylvia Xihui. 1 (2016): 52-58.

برنامه ساخت چین 2025 -قصد دارد با استفاده از وضع قوانین و اعمال آنها ،توجه و پشتیبانی بیشتری به
شرکتهای داخلی چینی نسبت به شرکت های خارجی انجام دهد .البته این توجه بیشتر بهطور خاص در
بخشهای هدفگذاری شده انجام میشود .چنین پشتیبانی ممکن است نهتنها برای سرمایهگذاری در ابداعات
داخلی و محلی به کار رود ،بلکه برای سرمایهگذاری در به دست آوردن فناوری خارجی نیز استفاده شود.
پشتیبانی حمایتی دولت برای دستیابی به فناوریهای خاص ویژگی جدیدی را در سیاست صنعت چین نشان
میدهد (.)SMLC forum, 2013
برنامه ساخت چین ،2025 -نگرانیهای مهمی را نهتنها برای اقتصاد داخلی چین بلکه برای شرکای اقتصادی
این کشور بهوجود میآورد .هدف این برنامه نفوذ قدرت منطقهای برای تغییر حالت رقابتی در بازارهای جهانی
در قسمت صنایع اصلی و مهم است تا رقابتپذیری اقتصادی را افزایش دهد .با هدفگذاری و تقسیم سرمایه
برای صنایع و فناوریهای خاص ،برنامه ساخت چین 2025 -ریسك عدم بازدهی بازار متغیر و اضافه ظرفیت
ناگهانی را قبول مینماید .درنتیجه ،پایش و پیشبینی اینکه چگونه این سیاستها بر روی بخشهای بحرانی
Germany Industry 4.0
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اقتصاد تأثیر میگذارند و فرمولهنمودن مناسب آنها بهطور مناسب برای پاسخ به این سیاستها ،حائز اهمیت
میباشد.توسعه و ساخت ماشینآالت تولیدی بهمنظور کاهش وابستگی در واردات کاالهای سرمایهای و
افزایش ظرفیت تولید مبتنی بر توان داخلی ،یکی از بخشهای مهم این برنامه محسوب میشود
).( CMTC’ guide to Smart Manufacturing, 2015
در واقع دولت چین در قالب برنامه «ساخت چین »2025 -قصد دارد با تکیه بر توان داخلی به یکی از
بزرگ ترین تولیدکنندگان محصوالت صنعتی در دنیا تبدیل شود .کارشناسان آلمانی معتقدند کشور
چین در این برنامه بهطور قابلتوجهی موفقیتهای صنعتی کشور آلمان را الگو قرار داده است
(.Yang, Kristine (2015June 14, 2016
بهطور خالصه ،برنامه ساخت چین 2025-به دنبال موضوع جایگزینی است .هدف از این کار ،جایگزینی
تدریجی سهم کشورهای خارجی با استفاده از فناوری چینی است و آماده نمودن زمینه برای شرکتهای دارای
فناوری چینی زمانی که وارد بازارهای بینالمللی میشوند .نشانههای این تصمیم در سرتاسر طرح ساخت چین-
 2025دیده میشود .این استراتژی بر واژههایی مانند "نوآوری بومی" و "خودکفایی" تأکید دارد .همچنین
هدف آن افزایش سهم بازار داخلی تأمین کنندگان چینی برای اجزای اصلی و مواد اولیه مهم به میزان  70درصد
تا سال  2025میباشد ( .)STAUFEN AG (2015 4.0 Index 2015.” November
برای رسیدن به اهداف تعیینشده ،نهادهای دولتی در تمامی سطوح مقادیر زیادی پول را به آینده صنعت چین
تزریق مینمایند .صندوق توسعه پیشرفته در کشور چین ،بهتازگی به میزان  2/7میلیارد یورو در این زمینه
سرمایهگذاری کرده است .این سرمایهگذاری در سطح ملی توسط تعدادی زیادی از تجهیزات مالی در سطح
استانی تأمین میشود .منابع مالی در مقایسه با فناوری انقالب صنعتی چهارم که در کشور آلمان موردتحقیق قرار
میگیرد و در حدود  200میلیون یورو هزینه شده است به مقدار زیادی قابل مقایسه است.
کشور چین این مسابقه جهانی را بهعنوان یک فرصت عالی برای دریافت فناوری و اقتصاد با کشورهای صنعتی
میبیند .هدف این کشور تبدیلشدن به یک رهبر جهانی در تولید محصوالت باکیفیت باال و با فناوری باال در نیمه
اول قرن  21و جایگزینی فناوری چینی برای نسخههای خارجی در بازار داخلی و جهانی است .دستیابی به این هدف
به سه عامل بستگی دارد :توانایی توسعه محصوالت مبتکرانه ،ایجاد برندهای معروف بینالمللی و ساخت تجهیزات
مدرن تولید صنعتی .مسئوالن عالیرتبهی چینی میخواهند از عامل سوم ،مدرنسازی صنعتی ،بهویژه برای ارتقای
رقابت اقتصادی بینالمللی چین استفاده کند(State Council. Accessed: May 24, 2016).
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رهبر سیاسی چین یک کمپین پرانرژی را در سال  2014آغاز نمود .نخستوزیر  Xi Jinpingو معاون
نخستوزیر  Li Keqiangو افراد بلندپایهی دیگر نظرات مهمی را در ارتباط با صنعت  4.0دادهاند و چندین بازدید
رسمی از کشور آلمان پیرامون همکاری در این زمینه انجام دادند .برنامه ساخت چین 2025-یک استراتژی از باال
به پایین است .رهبران چین اولویتهای سیاسی خود و دیدگاه استراتژیک خود را برای ارتقا صنعتی در صنعت تولید
تحمیل میکنند .این نقش قوی سیاست بهعنوان محرک توسعه تولید هوشمند در تضاد کامل با نقش محوری
ابتکاری در فرآیند پایین به باال در کشورهای آلمان ،ایاالتمتحده و دیگر نقاط میباشد) sat.August 24, 2016).

طرحهاي کالن چین برای رسیدن به تصویر آینده
دولت چین به دنبال همافزایی طرح ساخت چین 2025-با دستور کار دیجیتالیشدن این کشور است .طرح
اینترنت پالس یک برنامه کامل برای بهبود اقتصاد و جامعه فراتر از اینترنت فعلی و مرسوم است .مشارکت و
همکاری میان سیاستگذاران ،شرکتهای دولتی و خصوصی و دانشگاهها برای موفقیت این طرح ضروری است تا
به هدفی مشترک یعنی یک اقتصاد مبتنی بر دانش بهوسیله خدمات و سرویسهای بخش فناوری اطالعات و
ارتباطات برسند .این طرح به دنبال ایجاد راهحلهای فناوری اطالعات جدید در حوزههایی مانند بهداشت ،امور
مالی ،آموزش و حملونقل و اشاره به مسائل مربوط به تولید هوشمند است .فناوریهایی که اینترنت پالس قصد
ترویج آن ها را دارد ،برای تولید صنعتی نیز مناسب خواهند بود .این موارد شامل محاسبات ابری ،دادههای بزرگ،
اینترنت اشیاء و تجارت الکترونیک است ( ( State Council August 25, 2016شکل -19طرحهای کالن چین
برای نیل به ابرقدرت صنعتی جهان و ارتباطات آنها را نشان میدهد ). (Tassey, Gregory (2010 (June): 283-333

شکل  .19طرحهای کالن چین برای نیل به ابرقدرت صنعتی جهان
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طرح زیرساختی دیگر طرح موسوم به جاده ابریشم دیجیتال یا  OBOR1است که در سال  2013توسط
رئیسجمهور چین «جین پینگ» باهدف افزایش ارتباط و همکاری بین کشورها در امتداد کمربند اقتصادی جاده
ابریشم معرفی شد .جاده ابریشم دیجیتال سرمایهگذاری برای ساخت فیبر نوری ،شهرهای هوشمند و مراکز تجاری
دیجیتال در طول جاده ابریشم را پوشش میدهد( Ang, June 21, 2016).

-5-2تصویر پنجم -جامعه الحاقی تصویر جامعه آینده
صاحبنظران رسانه تصویری که برای جامعه آینده ترسیم نمودهاند "جامعه الحاقی" است .شکل -20سیر
تکامل جوامع از جامعه باستانی تا جامعه الحاقی را نشان میدهد ،به نظر میرسد این سیر تکاملی با مبانی اندیشه
دینی سازگاری ندارد .در این نگاه ،تطور بشر از مبدأ جوامع باستانی و زبانها و آواهاي اولیه آغاز میشود
و تطور او را تا انسان  2020میالدي میپیماید .سپس در گام دوم ،انسان را در جامعهی شکار مییابد که
نگارش را بهوسیله حکاکی عالئم بر وي تختهسنگها آغاز مینمود .سپس در ادامه حرکت دگردیسی
خویش ،به جامعه متمدن رسید .اختراع کاغذ و حروف چاپی ازجمله پدیدههایی است که با این مالزم
بوده است .جامعه بعدي که انسان آن را رقم میزند ،جامعه صنعتی است.
انسان در جامعه صنعتی به روزنامه ،تبلیغات ،بازرگانی ،عکاسی و تلفن دست یافت .به همین نسبت در
جامعه اطالعاتی که پس از صنعتی ظهور و بروز مییابد ،مواردي از قبیل ،رادیو ،تلویزیون ،اینترنت ،ایمیل و
پرینت ،نقش ایفا میکنند .پس از طی این جوامع ،اکنون بشر به جامعه دانشی دستیافته است که در آن،
وب ،پادکست ،وبالگ ،ویکی و انجمنهای مبتنی بر موبایل موضوعیت یافته است.

شکل  .20سیر تکامل جوامع از جامعه باستانی تا جامعه الحاقی
One Belt One Road
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گامهای دیگری که بشر در سیر تطور خود به آن دست خواهد یافت جامعه مجازی  1با سازوکارهایی نظیر،
پرش به درون مدیا ،2ادغام سهبعدی ،کنسول ها ،بازی ،جهان مجازی ،واقعیت مجازی ،وب معنایی ،جستجوی
هوشمند و سپس جامعه الحاقی با مواردی چون ،همیشه بر خط بودن ،اجتماع دیرپا ،فضای متصل ،جو
دیجیتالی ،عاملها ،3الحاقی یا اتصالی ، 4کاشتنیها ،5اینترنت و وب اشیا 6و هوش همراه میباشند.

 -3روش و مراحل انجام تحقیق
تحقیق حاضر یك مطالعه با رویکرد کیفی است که با روش توصیفی -تحلیلی ،چشماندازها و تصاویر
تمدنی کشورهای پیشتاز نظیر آمریکا ،چین ،ژاپن و آلمان را مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد ،بدین ترتیب
که ابتدا با روش مطالعه کتابخانه ای و با استفاده از منابع ،اسناد و گزارشات مختلف اینترنتی به شناسایی و معرفی
این تصاویر و ابعاد و ویژگیهای آنها می پردازد .سپس با روش مقایسه تطبیقی این تصاویر ازنظر شش و
ویژگی شامل -1افق زمانی -2اهداف  -3مضامین اصلی -4زیرساخت و سکو  -5حوزههای اصلی تمرکز و -6
فناوریهای پایه باهم مقایسه شدهاند و بارزترین شباهتها و تفاوتهای آنها شناسایی و در قالب جداول
مقایسهای ارائه شده است.

 -4بررسی تطبیقی تصاویر و چشماندازها
در این بخش به جمعبندی مطالب ارائه شده در قسمتهای پیشین و بررسی تطبیقی تصاویر معرفیشده آنها از
ابعاد گوناگون میپردازیم .در این بررسی تصاویر معرفیشده کشورهای پیشتاز ازنظر شش ویژگی باهم مقایسه
شدهاند ،نتایج این بررسی شامل مهمترین و بارزترین شباهتها و تفاوتها در جداول یک و دو آمده است.
جمعبندی و شرح مختصری از این مطالب در بخش جمعبندی و نتیجهگیری ارائه شده است.
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جهان

شدن

MIC20252049

 خودکفایی و قطع

 اینترنت پالس

وابستگی فناورانه

 تولید هوشمند

 افزایش سهم بازار
 نوآوری ملی و
بومی
 جایگزینی واردات

ردیف

عنوان

سیاست/راهبرد

سکوی

تصویر

و راهبری

سایبری

فناوریهای پایه

حوزههای تمرکز

 سیاستگذاری
توسط

STI

 راهبری

نه حوزه شامل:

توسط

انرژی ،بهداشت و

نخستوزیر
 استراتژی از باال
1

جامعه پنجم به پایین
کشور ژاپن

مدیران

 تعیین
برنامه

درمان ،تولید و
پلتفرم جامعه

خدمات،شهرها و

پنجم

نواحی ،مالی،

Society 5.0
platform

خدمات عمومی،
کشاورزی و غذا،

 تقویت روابط میان
"علوم،

پشتیبانی ،پیشگیری و

فناوری،

رباتیک ،فناوری حسگر :فناوری زیستی ،فناوری
واسط انسانی مواد/فناوری نانو ،فناوری
کوآنتوم،امنیت سایبر،اینترنت اشیاء تحلیل
دادههای بزرگ ،هوش مصنوعی ،فناوری شبکه،
پردازش لبه هوش مصنوعی،اینترنت اشیا،
محاسبات ابری ،کالن دادها

مواجه با بالیا

نوآوری" و جامعه
 ارتقای نوآوری باز
جامعه
2

الحاقی

تبیین تاریخی سیر

نظریهپردازان تکاملی جوامع

اینترنت و وب

رسانهها در عصر

اشیا

سایبری -فیزیکی

رسانه

3

انقالب

 راهبری

صنعتی

اتحادیه اروپا

چهارم -

 برنامههای ششم،

اینترنت آینده

صنعت 4

هفتم و هشتم

(اینترنت اشیا

شهری،بهداشت و

،اینترنت

درمان،اقتصاد/

اروپا -آلمان  مشارکت

توسط

بخش

همراه،

هوش

عاملها،کاشتنیها،پوشیدنیها،الحاقیها،اینترنت
و وب اشیاء

سکوی ارائه

صنعت و زنجیره

 فیزیک :نسل بعدی باتری ،مواد پیشرفته،

سرویس جهانی

تأمین ،حملونقل،

نانومواد،وسایل نقلیه خودران ،فناوری پوشیدنی،

مدیریت

میکرو ماهواره ،میکرو چیپ ارگانیک
 دیجیتال:

دوقلوهای

دیجیتال،واقعیت

افزوده،بلوک چین ،فناوری ابر ،واقعیت مجازی،
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خصوصی و دولتی

خدمات،

 از پایین به باال و

اینترنت دانش،

دادههای بزرگ،اینترنت اشیای صنعتی،چاپ

باال به پایین

اینترنت مردم)

سهبعدی ،محاسبات کوانتومی

 توسعه

کسبوکارها

سکوی

هوش

مصنوعی،روباتیک،اینترنت

اشیا،،

 بیولوژیک :اپتو ژنتیک ،ژنوم نسل بعدی
سیستم متابولیک ،عصبی،

مشترک

سلولهای

 همکاری جهانی

بیوانفورماتیک،

بنیادی،زیستشناسی

مصنوعی

نانوذرات
 استراتژی ترکیبی
شامل :توسعه نیروی
کاری،سکوی تولید
هوشمند،
اینترنت اشیاء
4

صنعتی/تولید
هوشمند
آمریکا

فناوریهای

سکوی تولید

توانمندساز،

هوشمند

شیوههای
کسبوکار
 سرمایهگذاری

Smart
manufacturing
platforms/ IIot

تولید خودرو ،تولید
فوالد ،تولیدات با
فناوري باال

رباتیک ،دادههای بزگ ،محاسبات ابری،
اینترنت اشیا،ماشینهاي هوشمند

بخش خصوصی
 تشویق
سرمایهگذاریSME

ها

قدرت برتر
تولید/
5

ابرقدرت
تولید جهان
چین

 استراتژی از باال

فناوري اطالعات نسل

به پایین  ،فشار

آینده ،ماشینآالت

سیاسی از باال و

کنترلي و
رباتها،تجهیزات

پایین
 پشتیبانی

دولتی،

کنترل

دولتی،

بودجه دولتی

فضایي و
اینترنت پالس
Internet plus

هوانوردي،تجهیزات

مهندسي دریانوردي و شبکههای سنسور بیسیم،

 موانع برای رقبای

زیردریایيها،تجهیزات

خارجی و رقابت

پیشرفته ریلي،وسایل

میان

شرکتهای

داخلی
 اجرای پایلوت و

رباتها ،هوش مصنوعی ،ارتباطات صنعتی ،

نقلیه با انرژيهاي
نو،تجهیزات
الکتریکي،مواد

سیستمهای MEMS
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جدید،تجهیزات

آزمون
 صندوق

20

میلیاردی

دارای

تولید هوشمند

پزشکي و دارویي با
عملکرد باال،تجهیزات
و ماشینآالت
کشاورزي

 -5جمعبندی و نتیجهگیری
مقاله حاضر تالش نمود تا با رویکرد اکتشافی به شناسایی و تبیین اجمالی ابعاد و ویژگیهای تصاویر جامعه
َ
آینده کشورهای منتخب شامل جامعه پنجم یا جامعه ا َبر هوشمند کشور ژاپن ،جامعه شبکهمحور مشارکتی اتحادیه
اروپا ،جامعه سایبری -فیزیکی-اجتماعی کشور چین ،جامعه الحاقی اندیشمندان و صاحبنظران رسانه و نیز
تصاویر تمدن آینده صنعتی کشورهای آلمان(صنعت نسل چهار) ،چین(ساخت چین  2025و قدرت برتر تولید در
 )2049و آمریکا (تولید پیشرفته و هوشمند) بپردازد .سپس با روش مقایسه تطبیقی این تصاویر ازنظر شش و ویژگی
شامل افق زمانی ،اهداف ،مضامین اصلی،زیرساخت و سکو  ،حوزههای اصلی تمرکز و فناوریهای پایه باهم
مقایسه شدند و بارزترین شباهتها و تفاوتهای آنها در قالب جداول مقایسهای ارائه شد.
بررسی این مقاله نشان میدهد که کشورهای پیشتاز اقدام به تصویرسازی جامعه آرمانی آینده خود مبتنی بر
پارادایمها و کالنروندهای آینده و ارزشها ،آرمانها ،ظرفیتها و قابلیتهای خود نمودهاند.محرک اصلی همه این
تصاویر توسعه و رشد فناوری اطالعات و ارتباطات ،دیجیتالی شدن و نفوذ روزافزون فضای سایبر در همه عرصههای
جامعه است ،لذا همه این تصاویر مبتنی بر فضای سایبر و در راستای پاسخ به پارادایم عصر آینده (جامعه سایبری-
فیزیکی)تعریفشدهاند .همه این کشورها به دنبال بازآفرینی کسبوکارها ،سازمانها و جوامع خود مبتنی بر فضای
سایبر و خلق و توسعه مدلهای نوینی برای کسبوکار در این فضا هستند و برای این کار توسعه پلتفرم(سکوی)
سایبری جامعه آینده را در برنامه خود دارند ،کشور ژاپن سکوی جامعه پنجم،کشور آمریکا سکوی اینترنت اشیا
صنعتی و اتحادیه اروپا سکوی ارائه سرویس یا اینترنت آینده و کشور چین اینترنت پالس را بهعنوان سکوی جامعه
آینده خود دنبال میکنند .هر یک از این کشورها براساس قابلیتها و چالشهای خود بر حوزه یا حوزههای خاص
تمرکز کردهاند.الزم به ذکر است که اغلب فناوریهای پایه مورداستفاده در سکوی جامعه آینده کشورهای پیشتاز،
مشترک میباشند که اینفناوریها شامل فناوریهای نوظهور و تحولآفرین شامل محاسبات ابری ،کالندادهها،
هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء میباشند.
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این کشورها برای تحقق و عملیاتی نمودن این تصاویر ،عالوه بر اجتماعیسازی و گفتمانسازی گسترده ،اقدام
به معماری و استخراج برنامههای کالن ملی و تعیین حوزههای تمرکز و تهیه نقشههای راه و سرمایهگذاریهای
گسترده نمودهاند .برای نیل به اهداف و تحقق این تصاویر ،استراتژیهای کشورهای پیشتاز متفاوت است ،برای
نمونه کشور چین استراتژی از باال به پایین را دنبال میکند و محرک اصلی توسعه در این کشور حمایت سیاسی
است و لذا این کشور با پشتیبانی ،حمایت و کنترل دولتی و نیز استفاده از بودجه دولتی و ایجاد صندوق  20میلیارد
دالری برای توسعه هوشمند به دنبال تحقق تصویر مطلوب خود است .همچنین این کشور ایجاد رقابت بین
شرکتهای داخلی و ایجاد موانع برای رقبای خارجی را در برنامه خود دارد و در سطح خرد نیز رویکرد اجرای
پایلوت و آزمون را دارد .درحالیکه کشورهای آلمان و آمریکا استراتژی از پایین به باال را دنبال میکنند .کشور
آمریکا به دنبال ترکیب فناوریهای اطالعات ( )ITو فناوریهای عملیات ( )OTاست و یک استراتژی ترکیبی برای
تحقق تولید هوشمند و پیشرفته شامل چهار محور شامل توسعه نیروی کار ،توسعه سکو و پلتفرم تولید هوشمند،
توسعه فناوری توانمندساز و توسعه شیوههای کسبوکار را دنبال میکند .کشورهای آلمان و آمریکا به دنبال
سرمایهگذاری بخش خصوصی و تشویق سرمایهگذاریهای شرکتهای کوچک و متوسط هستند .کشور چین
استراتژی توسعه خود را با جایگزینی واردات و بومیسازی در سطح ملی و حفاظت از قابلیتهای ملی و خودکفایی
دنبال میکند درحالیکه کشورهای آمریکا و آلمان به توسعه مشارکتها و همکاریهای جهانی و کرانه سپاری
توجه بیشتری دارند این کشورها برای صرفهجویی در سرمایه ملی و پرهیز از دوبارهکاری در توسعه فناوریهای پایه
مشارکت دارند ،برای نمونه کشور ژاپن و کشور چین با کشور آلمان تفاهمنامه همکاری مشترک دارند .راهبری و
هدایت این تصاویر اغلب توسط باالترین سطح و رهبری جامعه انجام میگیرد و در قالب برنامههای کالن ملی و
تعیین مدیران برنامه و سازوکار مدیریت برنامه و تقسیمکار ملی دنبال میشود.

 -6پیشنهادات ،داللتها و راهکارهای اجرایی
در این قسمت برخی پیشنهادات اجرایی حاصل از پژوهش به اختصار ذکر میشود:
 -1ضرورت کسب دانش و فناوری راهبردی تصویرسازی آینده
تصویرسازی آینده بهعنوان جدیترین و مهمترین رویکرد آیندهپژوهی و قلب فعالیتهای آیندهپژوهانه است که به
تعبیر پوالک پایه نظریه تغییر اجتماعی است و قدرت فرهنگها همبستگی معناداری باقدرت تصویرشان از
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آینده دارد .تصویرسازی آینده یک دانش و فناوری نرم راهبردی است که با توجه خأل آن در کشور ،ضرورت
دارد دانشگاهها و مراکز مرتبط به توسعه و تعمیق آن بپردازند.
 -2ضرورت کسب دانش و فناوری مدیریت برنامههای کالن ملی
ً
پس از تصویرسازی آینده الزم است این تصاویر به برنامههای کال ملی نگاشت و ترجمهشده و این برنامهها ،مدیریت
و راهبری شوند .مدیریت برنامه یک دانش و فناوری نرم است که نسبت به دانش مدیریت پروژه که در کشور
به خوبی توسعه یافته ،مرتبه و اهمیت باالتری دارد و خأل آن در کشور محسوس است و برخالف کشور ما که
پروژه اغلب از پایین به باال تعریف میشوند در کشورهای پیشتاز ،پروژه مبتنی بر تصاویر آینده و برنامههای
کالن شکل میگیرند.
 -3لزوم فهم عمیق و دقیق تحوالت و پارادایمهای آینده و تصاویر و چشماندازهای کشورهای پیشتاز
گرچه رصد و دیدهبانی تصاویر ،چشماندازها ،تحوالت،پارادایمها و روندهای آینده یک ضرورت است که سبب
جلوگیری از غافلگیری راهبردی خواهد شد ،مهمتر از آن فهم عمیق ،دقیق و هضم این تحوالت و نیز تصاویر و
چشماندازهای کشورهای پیشتاز و استخراج یافتهها ،داللتها و آموزهها است و بهخصوص توجه به پارادایمها،
محرکها و پیشرانهای مؤثر بر آینده حکمرانی نظیر توسعه فاوا و فضای سایبر در تصویرسازیهای آینده کشور
است.
 -4لزوم تصویرسازی ملموس و قابل تجسم برای آینده تمدن اسالمی و اجتماعیسازی آن
تصویرسازی و تجسمسازی تمدن آینده اسالمی یک واقعیت ضروری است و الزم است مبتنی بر درک پارادایمها و
پیشرانهای آینده تصویر ملموس و قابل تجسم و شفافی از آینده تمدن اسالمی ترسیم و برای نسل جوان و
آیندهساز کشور ارائه و اجتماعیسازی ،گفتمانسازی و ترویج شود .کشورهای پیشتاز ضمن ارائه تصویر جذاب
و ملموس از آینده ،از طریق فیلمها ،کلیپ و  ...بهصورت گسترده اقدام به ترویج و اجتماعیسازی آن
نمودهاند.
 -5لزوم اتخاذ تصمیمات راهبردی در مواجهه هوشمندانه با انقالب چهارم صنعتی در کشور
به تعبیر شواب ما در آغاز انقالبی هستیم که بهطور اساسی شیوه زندگی ،کار و ارتباط آنها را به شکلی تغییر میدهد
ً
که بشر قبال چیزی شبیه آن را تجربه نکرده است .این انقالب برخالف انقالبهای قبلی ازلحاظ سرعت با یک
ً
حرکتنمایی در حال رشد است و ماحصل آن جهان چندبعدی و عمیقا بهم پیوسته و مرتبط است .ازلحاظ
وسعت و عمق این انقالب با همافزایی و ترکیب انسان ،فناوری و جامعه منجر به خلق مفاهیم نو و پارادایمهای
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جدیدی در اقتصاد ،کسبوکار ،جامعه و افراد شده و باعث تغییرات اساسی در همه ابعاد جامعه و زندگی
خواهد شد .این انقالب که با هویت انسان ،ذهن و روح فردی و جمعی او سروکار دارد ازلحاظ گستره تأثیر و
تبعات شامل گذار از کل سیستمها ،در کلیه کشورها ،کسبوکارها ،شرکتها ،صنایع ،حکومتها و جامعه
بهعنوان یک مجموع است .ضرورت دارد در کشورمان فهم عمیق و دقیقی از این انقالب شکلگرفته و
تصمیمات راهبردی برای مواجهه هوشمندانهای با آن اتخاذ شود.

 -7پیشنهادات تحقیقات آتی
با توجه به تجارب و یافتههای تحقیق حاضر ،موارد زیر برای تحقیقات آتی پیشنهاد میشود.
 تصویرسازی آینده تمدن اسالمی و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
 بررسی پیشرانها و محرکهای اصلی مؤثر بر تمدن آینده
 بررسی سازوکار(نهادی و فرایندی) تصویرسازی آینده در کشورهای پیشتاز
 بررسی تطبیقی تصاویر تمدنی آینده کشورهای پیشتاز منطقه نظیر مالزی و سنگاپور
 بررسی تحوالت و پیامدهای انقالب چهارم صنعتی در حوزه دفاع و امنیت ملی
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قاعده نفی سبیل و حقوق بینالملل معاصر
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چکیده
حفظ استقالل و عزت دولت اسالمی در روابط بینالملل از الزامات قاعده نفی سبیل است .قاعدهای فقهی که
بر اساس دالیل عقلی و نقلی برمدار اصلی چون نفی سلطه کافر بر مسلمان استوار بوده و پذیرش حقوقی رابطه با
دیگر دولتها و انعقاد هر نوع قرارداد و معاهدهای را منوط به عدم سلطه بیگانگان بر کشورهای اسالمی میداند.
موضوع الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز ازجمله ارتباطات بینالمللی است که در این
پژوهش با توجه بهضرورت توسعۀ اقتصادی کشور و داللت قاعده بر اصل نفی سلطهپذیری به آن پرداختهشده است.
هرچند از دیدگاه فقها این قاعده حاکم بر احکام اولیه است اما در تزاحم با مصالح مهمتر تخصیصپذیر است
ً
خصوصا در حوزۀ روابط بینالملل که حوزۀ عقل و تدبیر و خردورزی است یعنی جایی است که عقل
مصلحتاندیش باید با ترازوی منافع و مضار عمل و مصالح و مفاسد کشور و امت اسالمی به قضاوت بنشیند.
کلمات کلیدی :نفی سبیل،سلطهپذیری ،استقالل ،تعهدات ،روابط بینالملل

-1مقدمه
جهانیشدن و تأثیر آن بر مرزها چنان گسترشیافته است که در باور برخی صاحبنظران دیری نخواهد گذشت
که خانوادۀ بشری شاهد از میان رفتن جداییهای مرزی و سرزمینی خواهد بود و جهان در عمل به دهکدهای
یکدست تبدیل خواهد شد و در پی این فرآیند تنظیم قوانین حاکم بر روابط بینالمللی کشورهای اسالمی ضروری
خواهد بود و با توجه به همگانی بودن آرمانهای جهان اسالم و نیز گسترش ارتباطات در ابعاد مختلف سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی ،دولت اسالمی نمیتواند خود را در محدودۀ جغرافیایی خاصی محصور کند .دولت اسالمی
بر اساس آموزههای دینی و نیز نیازها و ضرورتهای زندگی عصر کنونی باید با دیگر ملتها و دولتها ارتباط داشته
باشد تا در پرتو روابط بینالمللی بتواند پیام الهی را به گوش جهانیان برساند( .موسوی خمینی،1381 ،ج،19،ص
 )242در بین ارتباطات جهانی مقابله با تروریسم یکی از دغدغههای اصلی جامعۀ جهانی است .ازاینرو راهکارهای
مختلف سیاسی ،نظامی و حقوقی در این زمینه طراحی و اجرا میشود .یکی از راهکارهای موردتوجه که در اسناد
 1سیامک کرم زاده ،استادیار گروه حقوق ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه شاهد ،ایمیلskkaramzadeh@gmail.com :
 2زهرا فیض ،استادیار دانشگاه پیام نور ،ایمیلfeiz50@yahoo.com :
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بینالمللی و کنوانسیونها نمود زیادی پیداکرده ،مبارزه با تروریسم است .روابط بینالمللی میان ملل مسلمان و
غیرمسلمان در عضویت در معاهدات ضد تروریسم نمود پیدا میکند.
قاعده نفی سبیل ،یکی از اصول متقن و محکم سیاست خارجی و حاکمیت دینی است .جایگاه این اصل در
سیاست خارجی اسالم بهگونهای است که بر تمام روابط بینالمللی اسالم و حاکمیت دینی در زمینههای مختلف
سیطره و حاکمیت دارد .بر اساس این قاعده ،در جامعه اسالمی نباید در هیچ جنبهای میدان به کفار داده شود و در
هر عقد و پیمان و دادوستدی ،باید از حکمی که موجب علو آنان میشود ،جلوگیری کرد( .عمید زنجانی1421،ق،
ج،3ص  )508اهمیت قاعده بهاندازهای است که اصول مهمی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر آن مبتنی
است .در اصل« یکصدوپنجاه و دوم» آمده است« :سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر اساس نفی هرگونه
سلطهجویی و سلطهپذیری ،حفظ استقالل همهجانبه و تمامیت ارضی کشور ،دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم
تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است» .همچنین در
اصل«یکصد و پنجاه و سوم» آمده که «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی فرهنگ،
ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است» .برخی مفاد این قاعده را مهمترین اصل سیاست خارجی دولت
اسالمی میدانند(حقیقت،1376،ص  )299زیرا این قاعده بهعنوان یک اصل فقهی نقش پایدار و تأثیرگذاری بر
رفتار ،تصمیمات و سیاستهای کالن نظام اسالمی دارد .درعینحال در شرایط کنونی جهان ،ارتباط با دولتهای
دیگر را در ابعاد مختلف سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی و انعقاد معاهدات بینالمللی امری ضروری و اجتنابناپذیر
است.
در راستای استراتژی ایران در مبارزه با ترور یسم و باهدف خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی 1و تسهیل
مبادالت بانکی و مالی با سایر کشورها ،دولت ایران ابتدا الیحه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در تاریخ 26
تیر  1389تقدیم مجلس کرد .این الیحه بعد از گذشت حدود سه سال و نیم در تاریخ  13دیماه  1394به تصویب
مجلس رسید و رئیسجمهور در تاریخ  22اسفند  1394آن را جهت اجرا ابالغ نمود .قانون مبارزه با پولشویی نیز در
تاریخ 2بهمن  1386به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان نیز  17بهمن همان سال آن را تأیید نمود و درنهایت
توسط رئیسجمهور وقت برای اجرا ابالغ شد .باوجود تصویب این دو الیحه ،ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام
مالی خارج نشده است .به همین دلیل و برای تأمین نظر گروه ویژه اقدام مالی ،دولت ایران پذیرفته است که
استانداردهای موردنظر گروه ویژه ازجمله الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را در دستور کار خود
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قرار دهد که هماکنون بدلیل اختالف بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت
نظام در نوبت رسیدگی است.
هرچند مباحث کارشناسی متعددی از سوی موافقان و مخالفان الیحه در مورد زوایای الحاق ایران به کنوانسیون
مزبور مطرحشده است اما درزمینه فقهی بحث چندانی صورت نگرفته است .استراتژیهای مطرح در نظام بینالملل
ً
ً
در بعضی شرایط نمیتوانند کامال منطبق بر قاعده نفی سبیل باشند اما با توجه به اهمیت روابط بینالمللی خصوصا
در عرصههای اقتصادی و تجاری و با لحاظ مصالح نظام الزم است با توجه به شرایط کنونی تصمیمات مناسبی
اتخاذ گردد .تحقیق حاضر سعی دارد تا از منظر قواعد فقهی و حقوق بینالملل به بررسی الحاق ایران به کنوانسیون
یادشده بپردازد.

 -2قاعده نفی سبیل و سیاست خارجی
سیاست خارجی یک استراتژی یا رشته اقدامات برنامهریزیشده است که تصمیمگیرندگان یک کشور باهدف
نیل به اهداف خاصی که برحسب منافع ملی تعریفشدهاند ،در مقابل کشورها یا پدیدههای بینالمللی دیگر به
مرحله اجرا میگذارند (جعفر زاده،خلیلی )44 :1393،چارچوب سیاست خارجی دولت اسالمی ،برگرفته از منابع
اسالمی است بهطوریکه پایبندی به این اصول که مستند به قرآن و سنت است ،وجه تمایز دولت اسالمی از دیگر
دولتهاست(حقیقت ،1376،ص .)72دولت اسالمی به دلیل جهانشمول بودن آرمانهای دینی خود ،دارای
وظایف و اهدافی است که متمایز از دیگر کشورهاست(همان،ص .)144دولت اسالمی به اصول ارزشی سیاست
خارجی خود و تعالیم اسالمی و مکتبی پایبند میباشد .اصول سیاست خارجی دولت اسالمی برای دستیابی به
اهداف  ،ابزارها و استراتژی را مشخص و حدود استفاده از هر ابزار و شرایط آن را تعیین
مینماید(حقیقت،1376،ص  )23وظیفه و تکلیف یک دولت اسالمی پیاده کردن اصولی ازجمله نفی سبیل ،مبارزه
با مستکبران و حمایت از مستضعفین جهان ،دفاع از ارزشهای اسالمی ،یکپارچگی سیاسی داراالسالم میباشد
(جعفرزاده ،خلیلی،1393،ص )45
ً
شرایط جهان کنونی ارتباط با دولتهای دیگر را در ابعاد مختلف سیاسی ،فرهنگی و خصوصا اقتصادی ضروری
مینماید .بدون تردید مفهوم سبیل با اینکه مفهومی ثابت است ،اما در تحقق و عینیت یافتن(مصداق) ،متغیر و تابع
شرایط زمانی و مکانی است .این مفهوم به اقتضای الیهدار و پیچیده بودنش بهشدت تحت تأثیر شرایط و
ظرفیتهاست .چهبسا آنچه درگذشته مصداق سبیل بوده ،در دوران معاصر نباشد و بالعکس (علیدوست،1383،ص
 )247درعینحال تخصیصپذیری قاعده نفی سبیل در تزاحم و برخورد با مصالح مهمتر از ضروریات قواعد فقهی
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است .فقه اسالمی برای روابط بینالملل ،اصولی را ترسیم میکند که ازجمله آنها ،اصل نفی سلطهپذیری است.
طبق این اصل که برگرفته از آیات و روایات و سیره معصومین علیهم السالم است ،حفظ استقالل و عزت دولت
اسالمی و مسلمانان و نفی هرگونه سلطه و نفوذ در ابعاد مختلف ،ضروری است.

-3مستندات قاعده نفی سبیل
-1-3آیه نفی سبیل
مستند اصلی قاعده نفی سبیل آیه 141سوره نساء «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیال» است .برخی از
فقها معتقدند این آیه بهطور عام ،هرگونه سلطۀ کفار بر مؤمنین را نفی کرده است(مراغی ،1417 ،ج،2ص  )357امام
خمینی(ره) نیز این آیه را از دالیل اصلی قاعده میداند (موسوی خمینی ،1421 ،ج ،2ص )720بحثی که در مورد
مفاد آیه نفی سبیل ،مطرح میشود این است که امر نفیشده ،در آیه چه چیزی میباشد؟
در این خصوص سه نظریه عمده وجود دارد:
ا -آیه مربوط به آخرت و ناظر به آن و درصدد نفی غلبه و قوت کافران بر مؤمنان در آخرت است -2 .آیه ناظر
به زندگی دنیا و مراد از سبیل حجت و برهان است و مفاد آیه این است که کافر از راه استدالل و حجت بر مؤمنان
پیروز نخواهد شد -3 .آیه ناظر به جهت تشریع میباشد و بر نفی جعل و اعتباری داللت دارد که با اجرای آن ،کفار
بر مسلمانان مسلط میشوند و بر آنان نفوذ مییابند (علیدوست،1383 ،ص  )238درواقع خداوند کمترین سلطه را
برای کافران علیه مؤمنان تشریع نکرده و رضایت نداده است و هیچگاه کفار را مافوق مؤمنان و مسلط بر آنان قرار
نمیدهد .احتمال نیز دارد نفی سبیل اعم از تسلط در دنیا باشد (طباطبایی ،1363 ،ج،5ص )189
از دیدگاه برخی از فقها مهم ترین دلیل قاعده نفی سبیل استدالل به عموم آیه است .بنابراین نظر ،استفاده از نکره
در سیاق نفی افاده عموم میکند (عالمه حلی،1414 ،ج،1ص .)236
 -1-1-3نفی حجت در روز قیامت

عدهای از فقها مقصود از نفی سبیل را نفی حجت در روز قیامت میدانند و گفتهاند نفی سبیل نفی غلبۀ منطق
کفار بر منطق اسالم است و برای مؤید نظر خود به حدیثی از امام رضا(ع) استناد میکنند ،شیخ صدوق از حضرت
رضا(ع) نقل میکند :پدرم از احمدبن علی انصاری و از اباصلت هروی نقل میکرد که وی میگفت :به امام
رضا(ع) گفتم که در نزدیکی کوفه گروهی هستند که گمان میبرند پیامبر(ص) در نمازش مرتکب سهو نمیشده
است .پس فرمود :خدای ایشان را لعنت کند .کسی که سهو نمیکند خدایی است که خدایی جز او وجود ندارد.
اباصلت می گوید :به ایشان گفتم ای فرزند رسول خدا ،در میان ایشان کسانی هستند که میپندارند حسین بن
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ً
علی(ع) کشته نشده و حنظله بن اسعد شامی بود که بهجای آن حضرت اشتباها کشته شد و حسین بن علی(ع)
همچون عیسی بن مریم(ع) به آسمان عروج کرد .ایشان برای درستی رأی خود به آیۀ «لن یجعل الله للکافرین علی
المؤمنین سبیال» استدالل میکنند .امام(ع) فرمود :دروغ میگویند ،پس بر ایشان باد غضب و لعنت خداوند و به
دلیل کذب دانستن گفتار رسول خدا(ص) کافر شدهاند که هم ایشان خبرداده است که حسن بن علی(ع) کشته
خواهد شد و امیرالمؤمنین و حسن بن علی که بهتر از حسین(ع) بودند کشته شدند ،و من نیز کشته خواهم شد .واما
سخن خداوند عزوجل «:ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیال» مراد آن است که خداوند برای کافر علیه
مؤمن حجت قرار نداده و خداوند عزوجل خبرداده است از کفاری که پیامبران را بهناحق میکشند و علیرغم
کشته شدن ایشان توسط کافر ،خداوند برای کفار سبیلی علیه پیامبران خود از طریق حجت قرار نداده است
(صدوق ،1415،ج، 1ص ،219فیض کاشانی ،1418،ج،1ص  )513برخی از مفسران نیز به قرینه جمله قبل از آیه که
خداوند میفرماید« :فالله یحکم بینکم یوم القیامه» معتقدند که نفی هرگونه سلطه از کافران بر مؤمنان مربوط به
قیامت است .یعنی خداوند در قیامت ،هیچگونه غلبۀ فکری و منطقی برای کافران بر انبیا و مؤمنان قرار نداده است.
ابوالفتوح رازی در تفسیر روح الجنان و روض الجنان بر این عقیده میباشد(ابوالفتوح رازی،1408،ج،6ص )158
طبرسی نیز در مجمع البیان پس از ذکر اقوال مختلف ذیل این آیه ،قول نفی حجت در روز قیامت را
میپذیرد(طبرسی،بیتا،ج،3ص .)197
شیخ طوسی معتقد است آیه نفی سبیل مربوط به غلبۀ مسلمان بر کافر در قیامت است زیرا اگر بخواهیم آن را
مربوط به دنیا بدانیم با توجه به مشاهدۀ غلبه ظاهری کفار بر مسلمانان ،ناگزیریم آن را به معنی غلبۀ مسلمان در
منطق و احتجاج بر کافران تفسیر کنیم(شیخ طوسی،بیتا،ج.)364 ،3
از میان فقها شیخ انصاری و آیتالله خویی بر این نظرند که مقتضای ظهور آیه و سیاق و صدور آن ،این است
که آیه اختصاص به آخرت دارد و شامل سبیل دنیوی نیست و جمله قبل آن «فالله یحکم بینکم یوم القیامه» قرینه
است بر این که مراد ،نفی سبیل در آخرت است چون حکم خدابین بندگان در روز قیامت خواهد بود و تنها خداوند
حکم خواهد نمود(انصاری،1418،ج،3ص  ،584توحیدی،1417،ج،5ص )85
 -2-1-3نفی تشریعی

عده ای از فقها بر این نظرند که خداوند حکیم در عالم تشریع ،حکمی که موجب سبیل و سلطه کافران بر
مؤمنان باشد ،وضع نکرده است (موسوی بجنوردی:1419،ج )188 ،1در این آیه ،شارع مقدس درمقام تشریع و
قانونگذاری و در مقام بیان یک قاعده کلی در جامعه اسالمی است .هر حکمی ،هر عقدی ،هر معاملهای ،هر
ً
پیمانی ،هر قراردادی و هر چیزی که سبب علو و استیالی کافر بر مسلم شود ،منتفی است .مثال پدر یا جد پدری بر
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فرزندان خود والیت دارد ،اعم از پسر و دختر که این والیت را خداوند تشریع کرده است .اما اگر پدر یا جد پدری
کافر باشد این والیت منتفی است ،چون والیت یک نحو سبیل و علو ولی است نسبت به مولیعلیه خود؛ قهرا
وقتیکه ولی کافر باشد ،این والیت از او سلب میشود .بنابراین حکم اولی ،جعل والیت است اما بهمقتضای این
قاعده ،در پدر و جد کافر ،نفی والیت میشود .بنابراین مساق قاعده نفی سبیل مثل مساق قاعده الضرر یا قاعده
الحرج است یعنی همان طور که قاعدۀ الضرر و قاعدۀ الحرج بر ادلۀ اولیه حکومت واقعیه دارند ،قاعدۀ نفی سبیل
نیز از این حیث بر ادلۀ اولیه حکومت واقعی دارد (موسوی بجنوردی ،1387،ص.)261-260
مقدس اردبیلی دراینباره مینویسد :با این آیه میتوان استدالل کرد بر اینکه کافر از هیچ راهی از قبیل تملک،
اجاره ،رهن و غیر اینها تسلطی بر مسلمانان ندارد ،چراکه در اینجا نکره در سیاق نفی است و آن مفید عموم است
پس هیچ سبیلی برای کافر علیه مسلمان وجود ندارد (اردبیلی ،1378،ج،2ص  .)557درواقع آیه ظهور بر این دارد
که خداوند تبارک وتعالی در عالم تشریع ،حکمی را که موجب سبیل و سلطه کفار بر مؤمنین باشد قرار نداده است
و نمیدهد (لنکرانی،1416،ج،1ص  .) 236این آیه بر ادله احکام  ،ناظر ،بلکه حاکم است و حاصل آن این است که
در میان همه احکامی که خداوند جعل کرده است ،حکمی وجود ندارد که سلطهای را برای کافران بر مسلمانان
ایجاد کند (مدنی کاشانی،1410،ص .)54
بنابراین آیه مذکور در فوق داللت میکند بر اینکه در حوزۀ تشریع خداوند حکمی که باعث تسلط کافر بر
مسلمان شود ،تشریع نکرده است .یعنی احکام موجب سبیل از سوی خداوند جعل نشده است .منظور از سبیل و
سلطه نوعی والیت و اختیار است که به صاحب آن ،این قدرت را میدهد که نسبت بهطرف مقابل ،برتری و اعمال
اقتدار کند .هرگاه چنین اقتدار سلطهآمیزی از سوی غیرمسلمان علیه مسلمانی اعمال شود ،موضوع قاعده نفی سبیل
یا نفی سلطه کافر بر مسلمان صدق میکند و بر اساس این قاعده ،هر حکمی که مستلزم چنین سلطهای باشد ،در
اسالم منتفی است(عمید زنجانی،1384،ج،7ص  .)706این قاعده هرگونه راهی را که در حوزه تکوین و تشریع
موجب سلطه کفار بر مؤمنان شود ،شامل میشود (موسوی خمینی،1421،ج،2ص  .)721پس هر عمل فردی یا
جمعی از معامالت گرفته تا روابط بین مسلمانان و کافران که سبب شود دشمنان دین یا غیرمسلمان ،راهی برای
سلطه و والیت بر مسلمان یا مسلمانان پیدا کنند ،حرام است و جواز شرعی ندارد .بر این اساس مقررات اسالمی باید
بهگونهای باشد که بههیچوجه موجبات سلطه کفار را در پی نداشته باشد (مصطفوی،1421،ص .)293
 -3-1-3نفی تکوینی

در عالم تکوین نیز خداوند سبحان برای کفار ،غلبهای بر مؤمنان قرار نداده است بلکه همیشه مؤمنان تفوق و
غلبه دارند .حکم به نفی تکوین نیز به این خاطر است که خداوند متعال ،رسولش و مؤمنین را با تأییدات مادی و
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معنوی و همچنین با امدادهای غیبی و با دادن وعده پیروزی کمک میکند همانطور که در قرآن میفرماید« :ولقد
نصرکم الله ببدر و انتم اذله»(آل عمران )123/و فرمود« :لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره»(توبه )25/و فرمود« :اذا
جاء نصر لله و الفتح»(نصر )1/این آیات موجب تقویت نفوس و باعث اطمینان پیدا کردن مؤمنین به پیروزی
میشود ،بنابراین ،خداوند متعال در عالم خارج راههای بسیاری را برای مؤمنان علیه کافران گشوده است و هرگز
راهی برای کافران علیه مؤمنان قرار نداده و نخواهد داد چراکه هیچوقت آنان را بهصورت ظاهری یا معنوی حمایت
نکرده که موجب نیرومندی و غلبه آنان گردد .اینگونه تأییدها برای مؤمنان افزون بر اموری است که در بین همه
طوائف بشر مشترک است که عبارت است از اعطای عقل ،نیرو و قدرت .بنابراین میتوان گفت که خداوند برای
کافران علیه مؤمنان راه برتری در عالم تکوین نمیگشاید ،بلکه برای مؤمنان بر کافران راه بلکه راهنما
میگشاید(موسوی خمینی،1379،ج،2ص  .)723درنهایت امام خمینی(ره) به این نظر میرسند که « ....نفی سبیل
به صورت مطلق ،نفی همه سبیل است هم به لحاظ تکوین و هم به لحاظ تشریع .بنابراین ،امر دایر بین یکی از معانی
سبیل چنانکه از کالم برخی از مفسرین و غیر مفسرین روشن میشود ،نمیباشد (همان.)722 ،
 -2-3روایت
دیگر مستند قاعدۀ نفی سبیل ،روایت پیامبر(ص) است که فرمود« :االسالم یعلو و ال یعلی علیه» (صدوق،
:1415ج )334 ،4این روایت بر علو وبرتری مسلمان بر کافر داللت میکند .این روایت یکی از مدارک اصلی قاعده
نفی سبیل میباشد (نجفی،1404،ج،4ص .)143

ً
این حدیث ازنظر سند مشهور بین فقهاست .در مورد سند و داللت این حدیث مباحثی مطرح است ولی اجماال

اینکه یک برداشت از روایت این است که اسالم برتری و تسلط دارد بر همهچیز ازجمله بر کفر و چیزی بر اسالم
برتری و سلطه ندارد .تقریر استدالل به این حدیث به این بیان است که هر عملی که موجب سلطه کفار بر مسلمین و
اعتالی کفر به اسالم شود بر اساس این حدیث غیر مشروع است (سیفی مازندرانی،1425،ص  .)246برخی با
تفکیک بین فقرات روایت به تبیین داللت روایت بر قاعده پرداختهاند و معتقدند که روایت ،هم بهحسب جمله اول
یعنی جمله موجبه و هم به حسب جمله ثانی که جمله سالبه است داللت تام و تمام بر حجیت قاعده نفی سبیل دارد.
توضیح آنکه مفاد جمله اولی که همان جمله موجبه باشد ،یعنی همیشه در احکامی که برای امور مسلمانها تشریع
شده است علو مسلمانها بر کفار مراعات شده است .مؤدای جمله سلبیه هم این است که کفار بر مسلمانها از
ناحیه همین احکام شرعیه برتری ندارند (موسوی بجنوردی،1411،ج،1ص  .)355در خصوص معنای علو در این
روایت نیز گفتهشده است که قوانین و ادلهای که حقانیت آن را ثابت میکند ،از قوانین و ادله و منطق ملل دیگر
اقوی و باالتر است و مغلوب نمیشود( .شبیری زنجانی،1419،ج،12ص .)4361

 / 146مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسالمی (جلد اول :مقاالت ارائه شده)

 -3-3اجماع
یکی از ادلهای که با آن بر این قاعده استدالل شده اجماع است (فاضل لنکرانی،1421،ص  )233البته اگر
اجماعی بر مفاد این قاعده باشد ،مشکل احتمال مدرکی بودن را دارد .هرچند که اجماع چه محصل و چه منقول آن
حجیت ذاتی را ندارد و زمانی حجت است که کاشف از قول معصوم باشد (جمعی از نویسندگان زیر نظر هاشمی
شاهرودی،1426،ج،1ص  )257-252امام خمینی(ره) در تحقیقات اصولی خود بر عدم حجیت ذاتی اجماع تأکید
میکند (موسوی خمینی،1415،ج،1ص  .)254-255درهرصورت اگر در اینجا اجماع دلیل مستقلی هم نباشد
بهعنوان مؤید میتواند مورد استناد قرار بگیرد.
 -4-3عقل
بیشک عقل در مقایسه آموزههای اسالم با دیگر مکاتب الهی ،بر شرافت وبرتری اسالم بر دیگر ادیان آسمانی
حکم می کند زیرا احکام و قوانین آن از جهات مختلف جامعیت دارد .عقل به دلیل اقبال عامی که از سندیت آن
برای کشف حکم شرعی شده است و قطعی که در موضوع موردگفتگو دارد ،میتواند سندی قوی برای فقیه در افتا
به مضمون این قاعده باشد (علیدوست،1383،ص  .)237پس وقتی عزت و شرف اختصاص به مؤمنان داشته باشد،
هر آنچه باعث خدشهدار شدن این عزت گردد ،مردود است.
 -5-3مناسبت حکم و موضوع
یکی از دالیل سندیت این قاعده ،مناسبت حکم با موضوع است .شرافت و عزت اسالمی ایجاب میکند تا در
احکام آن امری که موجب خواری و ذلت مسلمانان گردد وج ود نداشته باشد و خداوند قانونی را که موجب
حقارت و سطه پذیری مسلمان در برابر غیرمسلمان باشد جعل و تشریع نفرماید (شکوری،1361،ج،2ص  )391عزت
و شرف اسالم مقتضی ،بلکه علت تامه است که در احکام و مقررات آن ،چیزی که به ذلت مسلمان بینجامد ،وجود
نداشته باشد .برخی کسانی که به این وجه استدالل نمودهاند ،آن را بهترین دلیل برای استدالل به این قاعده
دانستهاند (بجنوردی،1419،ج،1ص .)192

 -4داللت و مضمون قاعده
برخی از فقها نسبت این قاعده با ادله اولیه را نسبت حاکم و محکوم میدانند و بر این نظرند که هر حکمی که
با اطالق یا عم وم دلیلش باعث تحقق سبیل کافر بر مسلمان شود از سوی خدا جعل نشده است (فاضل
لنکرانی،1421،ص  )243درواقع لسان قاعده نفی سبیل حکومت واقعی است بر ادله اولیه یعنی بهمقتضای این قاعده
هر عقد و پیمان و هر معامله و هر ایقاع و هر قراردادی بهحسب طبع اولیاش اگر موجب علو و عزت وشرف کافر بر
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مسلمان شود منتفی است و اعتبار حقوقی ندارد .در سایر اطالقات و عمومات اولیه نیز هر جا اطالق و عموم سبب
عزت کافر و ذلت مسلمان شود این قاعده آن را نفی میکند .اما این قاعده نظیر بسیاری از احکام دیگر اسالم در
تزاحم و برخورد با مصالح مهمتر تخصیصپذیر است .قاعده مذکور هرگز مانعی برای برقراری روابط با قدرتهای
برتر اقتصادی یا نظامی منطقهای یا جهانی نیست .امروز رابطه سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ایران با چین ،روسیه و
ً
حتی اتحادیه اروپا که در بیشتر مواقع به لحاظ اقتصادی نیز نابرابر است این نگرش را تأیید میکند زیرا اوال اسالم
ً
آئین فطرت میباشد و هرگز با احساسات طبیعی و انسانی بشر سر ناسازگاری نداشته است ،ثانیا اسالم به این نکته
اساسی توجه دارد که همیشه در جوی آرام و ماالمال از تفاهم ،بهتر میتوان با مخالفان عقیدتی خود به بحث و
گفتگو نشست و پیام آزادیبخش این دین الهی را به گوش آنها رساند (حقیقت،1376،ص  .)185به عقیده امام
خمینی(ره) حوزۀ روابط بینالملل حوزۀ عقل و تدبیر و خردورزی است یعنی جایی است که عقل مصلحتاندیش
باید با ترازوی منافع و مضار عمل و مصالح و مفاسد امت اسالمی و مسلمانان به قضاوت بنشیند
(احمدوند،قبولی،فخلعی،1395،ص )132

 -5رابطه قاعده نفی سبیل با احکام دیگر
در خصوص رابطه قاعده نفی سبیل با دیگر ادله بعضی از فقها بر این نظرند که این قاعده با سایر ادله و احکام
اولی در یک رتبه قرار دارند و به تعارض احتمالی این قاعده با دیگر ادله و احکام منجر میگردد
(انصاری،1375،ص  )159و نسبت این قاعده با دیگر ادله نسبت عام و خاص من وجه است و به دلیل وحدت رتبه
در ماده اجتماع ،تعارض میکنند بدون اینکه یکی بر دیگری حاکم یا وارد باشد(علیدوست،1383،ص  .)249نظر
دیگر که متعلق به مشهور فقهاست آن است که قاعده نفی سبیل بر ادله و احکام اولی مقدم و حاکم خواهد بود و
هرگز نوبت به تعارض نمیرسد (انصاری،1375،ص  )158اما در خصوص رابطه قاعده نفی سبیل با احکام
حکومتی باید گفت این قاعده مانند بسیاری از احکام دیگر اسالم در تزاحم و برخورد با مصالح مهمتر (احکام
حکومتی) تخصیصپذیر است .چنانکه گاه دولت و نظام اسامی ناچار است به انگیزه نفی هرگونه سبیل و سلطه در
آینده ،بهطور موقت و گذرا پذیرای نوعی سلطه باشد (موسوی بجنوردی ،1419،ج ،1ص .)192

 -6رابطه قاعده نفی سبیل با استراتژیها مطرح در سیاست خارجی
استراتژی ،درواقع خطمشی کلی یک کشور است که روش یا سیاست کلی برای نیل به هدفهای معین را
مشخص میکند (آقابخشی ،افشاری راد،1383،ص  .)661مفهوم استراتژی در سیاست خارجی عبارت است از
نقشه کالن و جهت گیری مشخص که هر دولت باید درصحنه سیاست خارجی طبق آن عمل کرده و از آن عدول
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نکند و تمامی فعالیتها و برنامهریزیها در جهت تحقق آن صورت گیرد .این نقشه کالن از مقاصد عالی شروعشده
ً
و آنها را به سطوح میانی و نهایتا مشرف بر اقدام میکشاند .درعینحال دولتها بهتبع نیازهای داخلی ،موقعیت
جغرافیایی و نیز تحت تأثیر ساختار و عملکرد نظام بینالمللی ،جهتگیریها و استراتژیهای خاصی را بهمنظور
تأمین هدفها و منابع خویش برمیگزینند(مقتدر،1370،ص )145بهطورکلی کشورها ممکن است در سیاست
خارجی خود به یکی از سه استراتژی زیر عمل کنند:
 -1-6استراتژی انزواطلبی
استراتژی انزواطلبی بر آن است که مراودات دیپلماتیک ،اقتصادی ،فرهنگی و نظامی با سایر واحدهای سیاسی را
به حداقل کاهش دهد .دولتی که ازلحاظ جغرافیایی دور از مناقشات و بحرانهای بینالمللی واقعشده و کمتر
تحتفشارهای بینالمللی است و از خودبسندگی نیز برخوردار است .چنانچه اوضاعواحوال نظام بینالمللی به آن
کشور اجازه دهد ،میتواند بهگونهای موفقیتآمیز از این استراتژی بهرهمند شود(قوام،1380،ص  )157استراتژی
ً
انزواطلبی معموال در قالب استراتژی بلند دامنه حفظ وضع موجود طرح و اجرا میشود .پذیرش این استراتژی عالوه
بر عوامل داخلی بر عوامل خارجی نیز مبتنی است .دولتی میتواند به این استراتژی متعهد شود که به لحاظ
جغرافیایی و ازلحاظ کارکردی دور از مناقشات و بحرانهای بینالمللی باشد(سیفزاده،1385،ص  .)277در
ً
سیاست انزواطلبی آن کشور اصوال موافق حفظ وضع موجود است و حوزه اطالق منافع آن محدود است
(قوام،1380،ص)174
 -2-6استراتژی عدم تعهد
خودداری کشور یا کشورهایی بهعنوان جانبداری از بلوکهای قدرت در روابط بینالملل را میتوان بهعنوان
ً
استراتژی عدم تعهد در نظر گرفت(آشوری،1378،ص )230اصوال استراتژی عدم تعهد بر اساس منافع و صالحدید
خود دولتها اتخاذ میشود و هیچ تضمینی وجود ندارد که موقعیت آنها از سوی سایر دول به رسمیت شناخته
ً
شود(قوام،1365،ص  )68اتخاذ این استراتژی عمدتا از بدبینی تصمیمگیرندگان این کشورها نسبت به کلیه بازیگران
اصلی نظام درصحنه بینالملل نشأت میگیرد(سیفزاده،1385 ،ص  )278ازنظر ساختار نظام بینالملل ،استراتژی
عدم تعهد در سیستمهایی با پراکندگی قوای بیشتر امکانپذیر است؛ زیرا در سیستمهای دوقطبی کشورهای ضعیف
تحتفشار رهبران دو بلوک قرار میگیرند که جانب آنها را بگیرند (مقتدر،1370،ص )148
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 -3-6استراتژی اتحاد و ایجاد ائتالف
نوعی از جهتگیری دولت یا گروهی از دولتهاست که از طریق ائتالف تعهداتی را در قبال یکدیگر
میپذیرند(علی بابایی،1377،ص  )8این استراتژی برخالف استراتژی عدم تعهد درواقع ،ناشی از این برداشت است
که منافع ملی از سوی یکی از بازیگران بینالملل ،درخطر قرار دارد ،بنابراین تصمیمگیرندگان الزم میبینند در مقابل
این خطر با بازیگران دیگر پیمان همکاری ببندند(سیف زاده،1385،ص .)278
 -4-6تطبیق قاعده نفی سبیل بر استراتژیها
آنچه که از استراتژی انزواطلبی فهمیده میشود تطبیق قاعده با آن موردپذیرش نیست .زیرا مهمترین
خصوصیت استراتژی انزواطلبی حفظ وضع موجود میباشد ،درحالیکه با توجه به ماهیت استکباری نظام بینالملل
و عوامل کفر و نفاق در میان ملتهای مسلمان ،همچنین ماهیت استکبارستیزی قاعده نفی سبیل و تأکید آن بر نفی
هرگونه سطه کفار ،قاعده نفی سبیل با حفظ وضع موجود مخالف است و بیشتر به سمت تحول طلبی میرود.
گر چه استراتژی عدم تعهد در بعضی نکات و زمینهها موافق باقاعده نفی سبیل میباشد ولی در کل نمیتواند
منطبق باسیاست اسالمی باشد از این حیث که سیاست عدم تعهد زمینهای برای عدم تعهد نیروهای نظامی کشور به
خارج و عدم واگذاری پایگاههای نظامی به شرق و غرب میباشد لذا شاید بتوان گفت در این موارد باقاعده نفی
سبیل موافق باشد .درنهایت استراتژی اتحاد و ایجاد ائتالف ،قاعده نفی سبیل با هیچ نوع اتحادی با کفار سازگاری
ندارد اما درزمینه اتحاد با کشورهای اسالمی و غیر محارب منعی نمیبیند(آقا مهدوی،اکبری،1391،ص .)62

 -7کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یک کنوانسیون بینالمللی است که در سال  1999بهمنظور مقابله با
تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویبشده است .تاکنون  188کشور به عضویت آن درآمدهاند و از
سال  2001الزماالجرا شده است .هدف از تصویب این کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم از طریق جرم
انگاری اقدامات برای تأمین منابع مالی گروههای تروریستی و تعقیت و مجازات و در صورت لزوم استرداد متهمین
به ارتکاب جرم مذکور است .یکی از دالیل ایران برای الحاق به کنوانسیون یادشده عمل به توصیههای گروه ویژه
اق دام مالی جهت خروج از فهرست کشورهای پرخطر و غیر همکار و درنتیجه تسهیل مراودات مالی و بانکی با
شرکای تجاری خود است.
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گروه ویژه اقدام مالی ،در سال  1989میالدی از سوی کشورهای گروه هفت 1ابتدا باهدف مقابله با پولشویی
تشکیل شد .پس از واقعه یازدهم سپتامبر  2001میالدی ،مسئله تأمین مالی تروریسم بهعنوان یک مأموریت جدید به
آن محول شد .کارکرد کنونی گروه ویژه ،وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی ،تأمین مالی تروریسم و سایر
جرائمی است که سالمت نظام مالی را تهدید میکند .آنچه این گروه ویژه استانداردهای جهانی برای مبارزه با
پولشویی و تأمین مالی تروریسم مینامد ،در قالب  40توصیه برای مبارزه با پولشویی و  9توصیه ویژه برای مبارزه با
ً
تأمین مالی تروریسم منتشرشده است و تقریبا در سطح جهانی موردپذیرش قرارگرفته است .استانداردهای مطرح از
سوی گروه ویژه ابتدا در  1990تدوین و بهتدریج اصالح شدند.
گروه ویژه اقدام مالی در تدوین این استانداردها حاشیه مانوری برای کشورها در نظر میگیرد تا آنها بتوانند
توصیه های مربوطه را مطابق شرایط و الزامات قانونی خاص خود اجرا کنند .اجرای کنوانسیونهای جهانی مربوطه،
جرمشمردن پولشویی و توقیف عواید حاصله ،احراز دقیق هویت مشتری ،حفظ سوابق ،گزارش معامالت مشکوک،
ایجاد واحد اطالعاتی مالی برای نظارت بر معامالت مشکوک و همکاری بینالمللی برای تحقیق و پیگرد پولشویی،
نظارت ویژهبر نهادهای غیرانتفاعی برخی از سرفصلهایی است که مدنظر این گروه ویژه است .گروه ویژه اقدام
مالی تالش میکند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بینالمللی برای مبارزه با
سوءاستفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرائم یادشده را تشویق کند .در بیانیه گروه ویژه در تیر
 1396آمده است این سازمان از تعهد سیاسی کامل ایران برای رفع نقایص استراتژیک خود در بخش مبارزه با
پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تصمیم تهران برای دریافت کمک فنی در راستای اجرای برنامه عملیاتی2استقبال
میکند .در  22فوریه  2019گروه ویژه برای چندمین بار مهلت ایران برای اجرای توصیههای این گروه ازجمله مبنی
بر عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تا خردادماه  1398تمدید نمود.

 -8دالیل ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم
تأمین مالی تروریسم جرم بزرگی است که میتواند اقتصاد ممکلت را تحت تأثیر خود قرار دهد و دارای آثار و
تبعات فراوانی در سطح جامعه است (چاووشی،کرامتی معز،1397،ص  )107آثاری چون تضعیف بخش خصوصی،
کاهش اعتماد به بازارهای مالی ،کاهش درآمد دولت ،تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین و غیره .از این میان
میتوان یکی از مهمترین آثار مخرب آن را بر بانکها و مؤسسات مالی کشور دانست (رییسپور و مغفوری
فرسنگی،1396 ،ص )39
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در ایران به علت فشارهای بینالمللی و در راستای رفع محدودیتهای ایجادشده برای نظام بانکی ،در سال
 1389الیحهای از سوی دولت با عنوان الیحهی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مجلس تقدیم شد ،که این
الیحه پس از چند نوبت اصالح سرانجام در تاریخ  1394/11/13به تصویب مجلس و در تاریخ  1394/12/13به
تأیید شورای نگهبان رسید .واقعیت امر این است که ایران باوجود تصویب قانون مبارزه با پولشویی و اجرای تدابیر
نظارتی بر سیستم بانکی همچنان در فهرست کشورهای پرخطر برای سرمایهگذاری از سوی نهادهای مالی
معرفیشده است( .شمس ناتری ،اسالمی،1394،ص )281
الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم نهتنها یکی از شروط گروه ویژه برای خروج کشورمان از
لیست کشورهای غیر همکار با این گروه است ،بلکه با توجه به قطعنامههای مرتبط شورای امنیت سازمان ملل با این
موضوع ،عدم الحاق کشورمان به کنوانسیونتامین مالی تروریسم تبعاتی فراتر از ساز و کارهای گروه ویژه به همراه
خواهد داشت .مالک عمل در این حوزه برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد قطعنامههای ، 1267
 2253 ،1373و  2396است1.عدم عضویت ایران در این کنوانسیون و عدم انجام اقدامات الزم مرتبط با موضوع در
سیستم مالی و پولی میتواند شائبه همکاری با گروههای تروریستی و تأمین مالی آنها را مطرح نماید چیزی که
تاکنون بهعنوان مستمسک و بهانه دشمنان در مجامع بینالمللی بوده است.
بهطورکلی ،عمدهی نگرانی ناشی از پذیرش توصیههای گروه ویژه اقدام مالی مربوط به افشای اطالعات مالی و
بانکی کشور میشود .درواقع ،این گمان وجود دارد که کشور با پذیرش توصیههای مورداشاره ملزم به افشای
اطالعات مشتریان و ریز حسابهای آنها به کشورها و سایر نهادهای مالی میشود که این میتواند تبعات وخیمی
برای امنیت مالی ،تجاری و اقتصادی ایران به همراه داشته باشد و در صورت تخلف از این الزامات اقدامات تنبیهی
سنگین تری را متحمل خواهد شد .اما آنچه باید در این رابطه متذکر شد این حقیقت است که گروه ویژه اقدام مالی
یکنهاد استاندارد ساز است که چارچوبهایی را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد میکند تا
کشورها در پرتو یک رویکرد استاندارد و مشترک ریسکهای ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش
ً
دهند .این استانداردها عمدتا معطوف بهنظام حقوقی ،اجرایی و قضایی کشورهاست .یعنی این توصیهها کشورها را
برای مقابله با خطرات مورداشاره توانمند میکند .و لذا ،تعهد اساسی کشورها در رابطه با توصیههای گروه ویژه
اقدام مالی ایجاد یک نظام حقوقی ،اجرایی و قضایی منسجم و مؤثر و مبتنی بر رویکرد ریسک محور است تا کشور
مزبور بتواند نظام مالی خود را از آفات پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصون بدارد .در رابطه با همکاریهای
بینالمللی که ماهیت این دسته از جرائم آن را میطلبد نیز باید گفت مسئلهی افشای اطالعات مالی مشتریان مطرح
)S/RES/1267(1999); S/RES/1373(2001); S/RES/2253(2015); S/RES/2396(2017
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نیست ،آنچه از مفاد توصیههای  18 ،16 ،13و  30برمیآید این است که کشورها بایستی مؤسسات مالی خود را ملزم
نمایند تا هویت مشتریان خود و نیز مالکان ذینفع را بر اساس اسناد و مدارک معتبر احراز نمایند و در صورت
درخواست نهاد ذیصالح داخلی یا موسسه مالی خارجی در مقام کارگزاری آنها را در اختیار ایشان قرار دهد .ارائه
هویت مشتریان و مالکان ذینفع به موسسه متقابل به معنای ارائه صورت مالی یا ریز تراکنشهای حساب مزبور
ً
نیست ،بلکه صرفا شناسایی شخصی است که قصد دارد از طریق بانک کارگزار پولی را منتقل نماید.
آنچه را که مدافعان پیوستن به الیحه کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مطرح مینمایند ،لزوم رعایت منافع
ملی در تصمیمگیریهاست .ازنظر اینها کشور برای رفع بخشی از مشکالت بانکی و تجارت کشور نیازمند پیوستن
به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم است .آنچه مدافعان پیوستن به این الیحه مطرح میکنند حق تحفظهایی
است که ایران در این الیحه لحاظ خواهد کرد .هرچند برخی مخالفان بر این نظر بودهاند که کشورهایی که با حق
شرط به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم پیوستهاند نتوانستهاند از حق خود استفاده کنند اما نکته اینجا است
که بر اساس مفاد کنوانسیون وین میتوان با حق تحفظ به کنوانسیون مقابله با تأمین مال تروریسم پیوست .برخی از
منتقدان موضوع "حق شرط" در کنوانسیون را فاقد توجیه حقوقی و فنی میدانند این در حالی است که بر اساس
اسناد موجود در سایت سازمان ملل متحد بسیاری از کشورهای اسالمی ازجمله اردن ،قطر ،سوریه ،کویت ،مصر،
الجزایر و غیره با اعالم حق شرط مبنی بر عدم شمول تعریف گروههای تروریستی بر گروههایی که برای پایان اشغال
استعمار و نژادپرستی فعالیت میکنند به این کنوانسیون پیوستهاند .این حق شرط مورد اعتراض و مخالفت بسیاری از
کشورهای غربی نیز قرارگرفته اما مانعی برای عضویت این کشورها در این کنوانسیون مهم بینالمللی نبوده است.
مثال مهم و روشن این موضوع ،کشور سوریه است که بهعنوان مهمترین محور مقاومت در منطقه در چند سال
گذشته و با توجه به عضویت خود در این کنوانسیون با اعالم حق شرط و بیانیه تفسیری هرگز موردتهاجم کشورهای
ً
غربی از ناحیه این کنوانسیون قرار نگرفته و عمال ازاینجهت خود را از مظان اتهام خارج کرده است
(.)www.isna.ir
موضوع کنوانسیون مقابله با تأمین منابع مالی ،افراد گروهها و سازمانیهای تروریستی است و مالک عمل در این
حوزه برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد قطعنامههای شورای امنیت است .این قطعنامهها ضمن
محکومیت اقدام در جهت تأمین مالی تروریسم و درخواست از کشورها برای مقابله با اینگونه اقدامات مجرمانه،
منظم به لیستی هستند که شامل افراد و اعضای گروههای تروریستی القاعده ،طالبان و داعش میباشد .در این لیست
نام هیچکدام از گروههای مقاومت منطقه که موردحمایت نظام جمهوری اسالمی ایران است قرار ندارد .عدم
عضویت ایران در کنوانسیون موردبحث شائبه همکاری و تأمین مالی گروههای مذکور را ایجاد میکند .چیزی که
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تاکنون بهعنوان مستمسک و بهانه حقوقی دشمنان در مجامع بینالمللی علیه ایران مطرحشده است .بنابراین پیوستن
به این کنوانسیون یکی از بهانههای دشمنان و مخالفان جمهوری اسالمی را از دست آنها خارج خواهد کرد
(.)www.isna.ir

 -9قاعدۀ نفی سبیل و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم
گفته شده است که قاعدۀ نفی سبیل چون بسیاری از احکام دیگر اسالم در تزاحم و برخورد با مصالح مهمتر
تخصیصپذیر است .بسیاری از عناصر باعث میگردد که فرد مسلمان یا جامعه مسلمان ناچار باشد بهطور موقت این
قانون را نادیده بگیرد تا منافع مهمتری را تأمین نماید .البته باید شناخت مصالح ،تضارب آنها و تقدیم یکی بر
دیگری بااحتیاط و کارشناسی دقیق صورت پذیرد ،بهویژه وقتیکه به جامعه اسالمی و عموم مسلمانان مربوط است.
مطابق این نظر مرجع تشخیص مصالح و مصلحت اهم و مهم ،وقتیکه مسئله فردی است ،شخص مکلف است و
در وقتیکه مورد کلی و عمومی است ،کسا نیاند که متصدی عملی میباشند که شبهه سبیل و سلطۀ کفار بر
مس لمانان را در پی دارد و طبیعی است که در این امور باید ازنظر کارشناسی بهره برند (علیدوست،1383،ص -250
 ) 251و مرجع در تشخیص مصالح و مصلحت اهم و مهم ،شخص مکلف یا نهادی است که متکفل رابطه با کفار
است (علیدوست،1383،ص  .)252بااینهمه حقیقت این است که در دقت بیان این دیدگاه می توان تشکیک کرد.
قاعده نفی سبیل یک قاعده عام است که تخصیص پذیر بودن آن به معنای غلبه کفار بر مسلمین است و این نکته
ای است که به سختی با محتوای آیات و روایات استنادی قابل جمع است .از این گذشته نادیده گرفتن این قاعده
نیازمند ادله ای است که در بیان نویسندگان باال مورد توجه قرار نگرفته است .با این تفاصیل آیا باید حکم به رد
قواعد بین المللی داد که در آنها شبهه غلبه غیرمسلمین بر امور مسلمانان وجود دارد؟
به نظر می رسد برای پاسخ به این سؤال باید میان تفکر سنتی فقهای اسالمی و اندیشه برخی از علمای متأخر که
در رأس آنها حضرت امام خمینی (ره) است ،قائل به تفکیک گردید( .نمازی، :1379 ،ص  )69حال و هوای فقه
ً
سنتی پیش از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی که با اندیشه متعالی حضرت امام انجام شد ،کامال با فضای
پسازاین انقالب شکوهمند متفاوت است و دلیل آن نیز تفاوت اوضاعواحوال اجتماعی این دو روزگار است .در
روزگار پیش از تشکیل حکومت اسالمی ،ازآنجاکه تقابل میان علمای تشیع و حکومت وقت به درجات مختلف
وجود داشته است ،علمای وقت با تأکید بر قواعد اولیه سعی در حراست از کیان اندیشه ناب تشیع داشتند و زمینه
برای طرح احکام ثانویه و حتی استناد به احکام و مصالح حکومتی وجود نمیداشت .حالآنکه با پیروزی انقالب
اسالمی و تشکیل دولت اسالمی احکام ثانویه و استناد به مصالح حکومتی بهصورت جزء الیتجزای تفکر فقهی
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درآمد .تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سال  1366بافرمان مستقیم حضرت امام خمینی (ره) به وجود
آمد ،نتیجه توجه به این احکام ثانویه حکومتی بود که در مرحله پیش از تشکیل حکومت اسالمی کمتر موردتوجه
قرار میگرفت.
همین مالحظه میتواند شاهراهی برای درک رابطه قاعده نفی سبیل با برخی از کنوانسیونهای بینالمللی باشد
که در آنها شبهه غلبه غیرمسلمانان مطرح است .برای این منظور قاعده نفی سبیل در عهد حکومت اسالمی باید
به عنوان کلیتی موردتوجه قرار گیرد که مصلحت عالیه حکومت اسالمی و قابلیت استمرار آن جزء الیتجزای آن
محسوب می گردد و از این رهگذر نباید قائل به تزاحم و تقابل میان قاعده نفی سبیل و مصالح حکومتی باشیم .به
تعبیر بهتر مصالح حکومتی که بهطور مستقیم توسط والیتفقیه عادل و آ گاه به امور تعیین میگردد و یا بهصورت
غیرمستقیم از طریق مراجع تحت نظارت ایشان رقم میخورد ،در تعیین مصداق ایجاد سبیل برای کفار نقش اساسی
دارند و باید مورد به مورد در داخل قاعده نفی سبیل و نه خارج آن موردتوجه قرار گیرند .در اینجا این سؤال مطرح
است که در جنگ اقتصادی نابرابری که غرب و ایادی آن بر نظام اسالمی تحمیل کرده است ،مفهوم ایجاد سبیل
چگونه باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد؟
باید اذعان کرد که در جنگ اقتصادی باید از همه فرصتها و امکانات و تدابیر بینالمللی استفاده کرد .بنابراین
در خصوص قاعده همانطور که در اثبات آن از دلیل عقل استفاده میشود ،در بهکارگیری و تطبیق مفهوم آن بر
موضوعات هم باید از دلیل و مقتضای عقل بهره جست .عقل بهعنوان سندی مستقل در این مسئله ،طریق شمول
قاعده است .زمان و مکان و تأثیر آنها بر تفاوتهای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی در تعیین مصداق قاعده نقش
مهمی دارد.
عالوه براین اگر به آیات و روایات و زمان و علت نزول و صدور و همچنین چگونگی طرح موضوع در آنها
ً
توجه شود مشخص میگردد که اصال سبیل و درنتیجه نفی آن ،موضوعا با آنچه امروزه در مجامع جهانی مطرح
است متفاوت می باشد و لذا باید گفت قاعده نفی سبیل ناظر به موردی است که تسلط دینی محوریت داشته باشد و
ً
اگر تسلط جنبه دینی نداشته باشد ظاهرا از شمول آیه و قاعده نفی سبیل بیرون خواهد بود .چنانکه اگر مسلمانی به
کافری بدهکار باشد بهموجب موازین شرعی نوعی تسلط بر بدهکار خود خواهد داشت ولی هرگز چنین تسلطی نفی
نشده است و هیچیک از فقها آن را مشمول نفی سبیل ندانستهاند (جعفری هرندی،1384،ص  .)74درواقع حکم
عدم جعل سبیل به کسانی معلق گردیده که دارای وصف کفر هستند.
بر طبق قاعده اصولی تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است میتوان چنین برداشت نمود که کافران با
وصف کفرشان سلطهای بر مؤمنان با وصف ایمان ندارند یعنی منشأ نفی سلطه ،کفر ایشان است .باوجوداین ،اگر
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فرد کافر دارای وصف دیگری باشد ،ممکن است دارای حق و سلطه بر مسلمان گردد .ازاینرو ،برخی از فقها بر این
نظرند که منافاتی نیست در اینکه کافر به دلیل برخورداری از عنوانی مستحق قدردانی شود و به دلیل کفرش
مستحق سرزنش باشد هرچند این شکرگزاری موجب تعظیم او گردد (شریف مرتضی،1405،ج ،2ص.)374
درعینحال بسیاری از موارد استدالل به آیه در کتب فقهی را نمیتوان مصداق سبیل بر مسلمین دانست و از دایره
نفی سبیل خارج است .در جریان الحاق ایران به کنوانسیون موردبحث نیز میتوان از متخصصین آ گاه در علوم
اقتصاد ،بینالملل و روابط بینالملل بهره برد و هر زمان کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم منافع کشور را تأمین
نکرد ،میتوان با استناد به ماده  27کنوانسیون از آن خارج شد.

نتیجهگیری
در خصوص معنای علو در این روایت نیز گفتهشده است که قوانین و ادلهای که حقانیت آن را اثبات میکند،
از قوانین و ادله و منطق ملل دیگر اقوی و باالتر است و مغلوب نمیشود .از روایت بیشتر از این استفاده نمیشود.
درواقع لسان قاعده نفی سبیل حکومت واقعی بر ادله اولیه است .بنابراین بهمقتضای این قاعده هر عقد و پیمان و هر
معامله و هر ایقاع و هر قراردادی بهحسب طبع اولیاش اگر موجب علو و عزت وشرف کافر بر مسلمان شود منتفی
است و اعتبار حقوقی ندارد .در سایر اطالقات و عمومات اولیه نیز هر جا اطالق و عموم سبب عزت کافر و ذلت
مسلمان شود این قاعده آن را نفی میکند.
برخی ادعا نمودهاند که این قاعده مانند بسیاری از احکام دیگر اسالم در تزاحم و برخورد با مصالح مهمتر
تخصیصپذیر است .حالآنکه تحلیل دقیق این قاعده در پرتو فقهای متأخر و اندیشه حضرت امام (ره) نشان میدهد
که مصالح و منافع حکومت اسالمی جزء الیتجزای این قاعده است و نباید میان مصالح حکومتی و این قاعده رابطه
تزاحم و تعارض قائل شد .قاعده مذکور هرگز مانعی برای برقراری روابط با قدرتهای برتر اقتصادی یا نظامی
منطقه ای یا جهانی نیست .امروز رابطه سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ایران با چین ،روسیه و حتی اتحادیه اروپا که در
ً
بیشتر مواقع به لحاظ اقتصادی نیز نابرابر است این نگرش را تأیید میکند زیرا اوال اسالم آئین فطرت میباشد و هرگز
ً
با احساسات طبیعی و انسانی بشر سر ناسازگاری نداشته است ،ثانیا اسالم به این نکته اساسی توجه دارد که همیشه
در جوی آرام و ماالمال از تفاهم ،بهتر میتوان با مخالفان عقیدتی خود به بحث و گفتگو نشست و پیام آزادیبخش
این دین الهی را به گوش آنها رساند .به عقیده امام خمینی(ره) حوزۀ روابط بینالملل حوزۀ عقل و تدبیر و
خردورزی است؛ یعنی جایی است که عقل مصلحتاندیش باید با ترازوی منافع و مضار عمل و مصالح و مفاسد
امت اسالمی و مسلمانان به قضاوت بنشیند.
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در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز ضروری است قانونگذاران با استفاده از
دیدگاه کارشناسان خبره در این حوزه و با در نظر گرفتن مصالح و منافع عمومی جامعه تصمیمگیری نمایند .در این
حال هرگز نوبت به تعارض نمیرسد  .بنابراین رعایت مصالح کالن در اجرا و تطبیق احکام و توجه به اقتضائات
زمانی و مکانی و واکنشهای داخلی و خارجی از ضروریات قواعد فقهی است .چنانکه گاه دولت و نظام اسامی
ناچار است به انگیزه نفی هرگونه سبیل و سلطه در آینده ،بهطور موقت و گذرا پذیرای نوعی سلطه باشد.
ً
شرایط جهان کنونی ارتباط با دولتهای دیگر را در ابعاد مختلف سیاسی ،فرهنگی و خصوصا اقتصادی ضروری
مینماید .بدون تردید مفهوم سبیل با اینکه مفهومی ثابت است ،اما در تحقق و عینیت یافتن(مصداق) ،متغیر و تابع
شرایط زمانی و مکانی است .این مفهوم به اقتضای الیهدار و پیچیده بودنش بهشدت تحت تأثیر شرایط و
ظرفیتهاست و لذا چهبسا آنچه درگذشته مصداق سبیل بوده ،در دوران معاصر نباشد و بالعکس.
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Nafy-e-Sabil Rule (Non-Dependency Rule) and Current International Law
Abstract
Under Nafy-e-sabil Rule, the consideration of independency and integrity of Islamic state in the
international relations with non-Islamic states is necessary. This rule which is based on the
principle of negation of ascendency of non-Islamic states over the Moslems, provides that
conclusion of any contract or treaty is subject to negation of domination over Islamic countries.
In this research, the issue of accession of Iran to the International Convention for the
Suppression of the Financing of Terrorism as an instance of treaties which will set out the
obligations for Iran, has been studied by considering the necessity of economic development in
the country and applying the nafy-e sabil rule as well. Although Islamic jurists believe that this
principle is applied on the primary rules but in case of conflict with more important interests,
the principle will be excluded especially in the international relations in which the interest of
the Islamic state logically overcomes the detriment of the relation.
Keywords: Nafy-e-Sabil(Non-Dependency), Submissiveness, Independence, Obligations,
International Relations

کمیسیون سالمت

نظام سالمت در تمدن نوین اسالمی
مجتبی هادی زاده 1سید احمد بابایی چگینی

2

چکیده:
نظام سالمت از خرده نظامهای مهم در نظام کالن اجتماعی بشمار میرود که وظیفه ساماندهی وضعیت
سالمت رایج در جهان ،مجامع علمی را به یافتن
سالمت انسانها را بر عهده دارد .نواقص و مشکالت فراوان نظام
ِ
یک نظام سالمت نوین واداشته است .در این بین تمدن نوین اسالمی با نظام سالمت مختص خود میتواند یکی از

ارائهدهندگان نظام سالمت نوین باشد .نظام سالمت در تمدنهای بشری از نظر شناختشناسی به دو نوع مبتنی بر
ِ
اصالت تجربه و اصالت عقل تقسیمبندی میشوند .ویژگیهای مطلوب نظام سالمت مبتنی بر اصالت تجربه شامل
نظم و سلسله مراتب مبتنی بر اجماع ،انعطافپذیری و تجاری بودن است و آسیبهای این نظام شامل نفی مفاهیم
کلی و عقلی ،ایجاد محرومیت فزاینده ،تبدیلشدن به عامل بیماری و مرگ ،انتقال فرهنگ مادیگرایی و
غربزدگی ،دارو محوری ،شیوع بیرویه جراحی ،وابستگی به ّفناوری ،وابستگی به نظام سرمایهداری و سلطه غرب
است .ویژگیهای مطلوب نظام سالمت مبتنی بر اصالت عقل نیز شامل سازگاری با مبانی دینی و عقلی ،نفوذ بیشتر
و نگاه کلنگر ،عدم وابستگی به ابزار و قابلاستفاده در محدودترین امکانات ،اخالق محوری ،استفاده از مفاهیم
ساده و قابلیت آموزش آسان است .آسیبهای این نظام نیز شامل عدم سازماندهی ،دور ماندن از ّفناوری،
عقلگرایی محض و داروگرایی است .نظام سالمت مطلوب در تمدن نوین اسالمی ،نظامی بر پایه شناختشناسی
اسالمی است و با استفاده از فلسفه ،فقه ،میراث اسالمی ،استفاده از ّفناوری و یافتههای نظام سالمت موجود و ایجاد
اسناد تجربی بر اساس گزارههای عقلی و تعبدی شکل میگیرد.
واژگان کلیدی :الگوی نوین سالمت ،نظام سالمت نوین ،نظام سالمت اسالمی
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شناسان به علت دستاوردهای چشمگیر ،از آن با عنوان دوران طالیی تمدن اسالمي یاد ميکنند .جمهوری اسالمی
ایران با هدف دستیابی مجدد به چنین تمدن شکوهمندی ایجاد شد .امام خمینی«ره» این تمدن را فوق تمدنها
میدانستند( .خمینی ،1389 ،ج  ،1ص  )373و مقام معظم رهبري دستیابی به این تمدن را هدف اصلی جریان
انقالب اسالمی میدانند( .آیت الله خامنهای )1368/12/3،در این راستا پس از تدوین قانون اساسی بر اساس مبانی
دینی ،ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر دین ،باورپذیر شد .با مطرحشدن مردمساالری دینی بهعنوان چهارچوب نظام
سیاسی حاکم بر جمهوری اسالمی ایران ،نقش دین در حاکمیت این نظام اجتماعی ظهور پیدا کرد و در پی آن
نگرش علم دینی در نظام حاکمیتی مورد توجه قرار گرفت .در این میان عدهای از دانشمندان دستیابی به علم دینی
را در حذف قسمتهای معارض علوم با دین اسالم منحصر میدانند وعدهای نقش این نگرش در تولید علم را
بهگونهای مبنایی مؤثر میدانند .سالهاست که مطالعات گستردهای درباره خرده نظامهای اجتماعی ازجمله نظام
سیاسی و اقتصادی اسالمی انجام میشود .در راستای این مطالعات ،پرداختن به نظام سالمت ،بهعنوان یکی از
مهمترین خرده نظامهای اجتماعی ،مغفول مانده است .امروزه مشکالت و معضالتی که نظام سالمت حاکم
برجهان ایجاد نموده ،موجب شده است که مجامع علمی بینالمللی در جستجوی ایجاد یک نظام سالمت نوین و
جایگزین باشند .در این جستار به جریانشناسی نظام سالمت کالن در تمدنهای بشری از نظر شناختشناسی می-
پردازیم؛ نقاط ضعف و قوت آنها را بیان میکنیم .پس از آن به تالشهای انجام شده برای ایجاد نظام سالمت
مطلوب در تمدن نوین اسالمی خواهیم پرداخت و راهکارهایی برای رسیدن به آن برخواهیم شمرد.
الف .مفهوم شناسی
به دلیل گریز از اشتراکات لفظی و تبیین نظام فکری موجود در این مقاله ،به ارائه تعریف اصطالحات کلیدی
این نگاشته میپردازیم.
 .1نظام (سیستم)

نظام در لغت از ریشه "نظم" به معنای تألیف و ضمیمه کردن چیزی به چیز دیگر است .همچنین نظام که جمع
آن انظمه است ،به معنای راه و روش ،طریقه و عادت است (فیروزآبادی 1415،ق ،ج  ،4ص )155نظام در اصطالح
یعنی مجموع عناصر دارای کنش و واکنش و مجموعه هدفها با روابط میان هدفها و میان خواص آنها؛ هر
مجموعهای از عناصر که بتواند به نحوی بهطور متداخل با یکدیگر عمل کند ،میتواند بهصورت یک سیستم
نگریسته شود .کهکشانها ،گروههای فوتبال ،قوههای مقننه و احزاب سیاسی هرکدام یک سیستم
هستند(.اردکانی1391،ش) از نگاه دیگر به سامان داشتن زندگی و معیشت ،کیان کشور و مردم ،حکومت یا رژیم
سیاسی موجود و همچنین به هر یک از خرده نظامهای نهفته در نظام کالن اجتماعی نیز نظام گفته میشود .در
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اصطالح جامعهشناسی ،نظام به مفهوم کالن آن بدینصورت است که در سطح خرد دو عنصر «فرد» و «تعامل» با
یکدیگر ترکیب میشوند و عنصر «ما» (جامعه خرد) به وجود میآید و همینطور «ماهای» دیگر تا اینکه جامعه
کالن یا جامعه کل تشکیل میشود و نظم فراگیر ایجاد میکند و در سطح خرد با وجود گروههای کوچک یا خرد یا
«ماهای» متعدد ،نظم یا نظام عام یا کالن تشکیل میشود که دربردارنده نظمهای متعدد در سطح خرد
است(.اردکانی 1391،ش) نظام سالمت ازجمله خرده نظامهای اجتماعی محسوب میشود.
 .2اسالم

"اسالم" در لغت به معنای تسلیم امر خدای متعال شدن و مقید بودن به انجام اوامر او است(.فراهیدی 1409،ق،
ج  ،7ص  )266همچنین به معنای دخول در صلح و خیر است(.راغب اصفهانی 1374،ش ،ج  ،2ص  )250اسالم
در اصطالح به دو معنا است یکی به معنای عام که خالی از ایمان و همان اقرار به زبان است و دیگري در اصطالح
خاص ،که عبارت است از اعتراف زبانی همراه با اعتقاد به قلب و دل و وفای به عمل و طاعت و فرمانبرداری برای
خدای تعالی در آنچه حکم و تقدیر نموده است(.راغب اصفهانی 1374،ش ،ج،2ص )251در قرآن کریم پیامبرانی
همچون ابراهیم و یوسف (علیهماالسالم) مسلمان معرفی شدهاند(.آلعمران )67؛(یوسف  )101و اسالم ،تنها دین
برای زندگی بشریت تعریف شده است(.آلعمران)85 ،؛(آلعمران )19 ،و این دین بهوسیله پیامبر خاتم حضرت
محمد(صلیالله علیه و آله وسلم) تمام شده است(.مائده)3 ،
 .3سالمت

آفت هالککننده است(.فیروزآبادی 1415 ،ق ،ج  ،4ص )85
"سالمت" در لغت به معنای برائت از عیب و ِ
ً
سالمت معموال بجای واژه صحت مورد استفاده قرار میگیرد که به معنای رهایی یافتن از مرض و بیماری است اما
سالمت درواقع عامتر از صحت و در مقابل هالکت است( .عسکری 1400 ،ق ،ص  )103و در تعریف سازمان
بهداشت جهاني 1سالمت عبارت است از« :حالتی از رفاه کامل جسمانی ،روانی و اجتماعی است و تأکید میشود
که سالمتی فقط بهمنزله نداشتن بیماری و ناتوانی جسمانی نیست»)WHO, 2005(.
 .4علم دینی

در عرصه رابطه علم و دین علم به معنای علوم تجربی اعم از طبیعی و انسانی در نظر گرفته میشود .ازنظر هنری

مارگنو( 2فیزیکدان فیلسوف) «علم به دین نیاز دارد تا منشأ و توفیقات آن را توجیه کند» و به قول آرتور شالو
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(فیزیکدان برنده جایزه نوبل) «زمینه دین یک زمینه بزرگ کار علمی است»(خسروپناه 1393 ،ش ،ج  ،3ص )268
از نظر استاد مطهری «جامعیت و خاتمیت اسالم اقتضا میکند که هر علم مفید و نافعی را که برای جامعه اسالمی
الزم و ضروری است ،علم دینی بخوانیم( ».خسروپناه 1393 ،ش ،ج  ،3ص  )315نقیب العطاس متفکر مالزیایي
معتقد است؛ علم دینی از راه تطهیر آن از شناختشناسی غرب و جایگزینی آن با شناختشناسی اسالمی صورت
میگیرد( .العطاس 1374 ،ش ،ص  )153طبق این نگرش ،علم دینی در مقابل علم سکوالر قرار دارد .بر این اساس
ماهیت علم وابسته به اینکه بر چه مبنای متافیزیکی ،معرفتشناختی ،انسانشناختی استوار باشد ،مشخص میگردد.
علمی که مبتنی بر جهانشناسی و انسانشناسی دینی و الهی و برآمده از آن باشد علمی دینی است .در علم دینی
قضایای تشکیلدهنده علم بر اساس منطق علمی که از نظر دین معتبر است شکل میگیرد و روشی که در تولید علم
یا حل مسائل آن استفاده میشود ،مورد تائید دین هستند(.رشاد 1393 ،ش) از نگاهی دیگر علم دینی علمی است
که در خدمت حق قرارگرفته باشد؛ و در مقابل ،علم غیردینی علمی است که در خدمت باطل قرار دارد( .میرباقری،
 1386ش) در نگاه برخی دانشمندان علم بهطور محض دینی است زیرا پرده از فعل خداوند برمیدارد و چون تفسیر
و تبیین علم خداست پس دینی است؛ اما مشکل به وجود آمده این است که علوم تخصصی شدهاند و مباحث
معرفتشناسی از آن حذفشده است؛ بنابراین مبدأ و غایت در علوم مشخص نیست و راهحل این مشکل در
بازگشت طبیعیات به دامن الهیات شناخته میشود( .جوادی آملی 1386 ،ش ،ص  )81-70نگاه دیگر این است که
علمی دینی است که دستکم در مبانی هستی شناختی خود با مبانی هستی شناختی دین تعارض نداشته باشد .در
علومی که موضوع و مسائلشان بهگونهای است که در حیطه اهداف و اظهار نظرهای دینی میگنجد و درعین حال
قابل بررسی و اثبات از راههای دیگر هم هست ،فرض علم دینی (اسالمی) و غیردینی (غیر اسالمی) امکانپذیر
است .اگر در حل مسائل چنین علمی به روش تجربی ،شهودی ،یا عقلی بسنده شود و امکان استفاده از منابع دینی
نفی گردد ،محصول آن علمی غیردینی خواهد بود ،ولی اگر منابع دینی نیز در نظر گرفتهشده ،با استفاده از روش
تعبدی نیز به حل مسائل آن اقدام شود ،نتیجه تحقیقات آن را میتوان «علم دینی» نامید( .مصباحیزدی 1393،ش،
ص  )208بااینحال میتوان کامل ترین تعریف از علم دینی را علمی مبتنی بر فلسفه اسالمی دانست که با بهرهگیری
از فلسفه مطلق و فلسفه مضاف اسالمی و بر اساس نظام انسانشناسی ،ارزشی ،مکتبی و روششناسی اسالمی به
توصیف انسان تحققیافته و انسان شایسته و توصیه انسان بایسته با رویکرد اسالمی میپردازد( .خسروپناه 1390،ش)
 .5نوین

"نوین" در لغت به معنای نو و جدید و خوبترین از هر چیزی است( .دهخدا ،1373،ج  ،14ص  )20222نوین
در اصطالح با عنوان نوگرایی یا مدرنیسم یاد میشود و به معنای ستیز و چالش با کهنگی ،کهنهپرستی ،رکود،
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عقبافتادگی ،توسعهنیافتگی و نیز در ستیز با هرگونه قدمت و سنت معنا میشود (معینی1379،ش) از نگاه
دانشمندان اسالمی تجدد و نـوگرایی حقیقـی و باز کردن میدانهای تـازه زنـدگی است و در مقابل سلفی گری و
تحجر قرار دارد( .آیت الله خامنهای )1390/11/14 ،و با حفظ اصول و متعبد ماندن به شرع همراه است(.آیت الله
خامنهای)1384/3/10 ،
 .6شناخت

شناخت معادل فارسی واژه عربی «معرفة» است که به معنای ادراک شیء بهوسیله تفکر و ّ
تدبر در آثار آن است

و اخص از علم است(.زبیدی 1414 ،ق ،ج  ،12ص  )374در اصطالح فلسفی شناخت را به معنای مطلق آ گاهی و
علم در نظر میگیرند و در تعریف دانشمندان مسلمان «حضور خود شيء یا صورت جزئي یا مفهوم کلي آن نزد
موجود مجرد» است( .مصباحیزدی 1394 ،ش ،ج ،1ص  )151بر این اساس شناختشناسی علمی است که درباره
شناختهای انسان و ارزشیابی انواع و تعیین مالک صحت و خطای آنها بحث میکند( .مصباحیزدی 1394 ،ش،
ج ،1ص )151در فلسفه غرب نخستین پژوهشهاي سیستماتیک دراینباره بهوسیله الیبنیتز 1و جانالک

2

انجامگرفته است و سپس کانت 3که تحت تأثیر افکار هیوم 4واقعشده بود ،وظیفه فلسفه را ارزشیابي شناخت
دانست( .مصباحیزدی 1394 ،ش ،ج ،1ص  )151شناختهای انسانی را از یک دیدگاه میتوان به چهار قسم تقسیم
کرد:
أ.

شناخت تجربی و علمی (بهاصطالح خاص) :اینگونه شناخت با کمک اندامهای حسی به دست میآید
هرچند عقل نیز در تجرید و تعمیم ادراکات حسی نقش دارد.

ب .شناخت عقلی :اینگونه شناخت بهوسیله مفاهیم انتزاعی (معقوالت ثانیه) شکل میگیرد و عقل نقش
اساسی در به دست آوردن آن ایفاء میکند.
ج .شناخت تعبدی :اینگونه شناخت جنبه ثانوی دارد و بر اساس شناخت قبلی«منبع قابلاعتماد» و از راه
خبر دادن «مخبر صادق» حاصل میشود.
د.

شناخت شهودی :اینگونه شناخت بدون وساطت صورت و مفهوم ذهنی به ذات عینی معلوم تعلق
میگیرد و بههیچوجه جای خطا و اشتباه ندارد(.مصباحیزدی 1384،ش ،ص )36
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بر این اساس بحث درباره شناخت مبتنی بر اصالت تجربه یا عقل ،یکي از محورهاي اساسي مسائل فلسفه غربي
را تشکیل ميدهد(.مصباحیزدی 1394،ش ،ج  ،1ص  )151که در ادامه به بیان آنها میپردازیم.
 -1-6اصالت عقل

مکتبی فلسفی است که در آن منشأ اصول عقلی را فطرت و ذهن بشر میدانند و نه تجربه صرف ،بر همین
اساس بر کلیت و ضرورت آن معتقدند و با قبول مقدم بودن اصول عقلی و کلیت و ضرورت آنها وصول بهیقین را
ممکن میدانند لذا قدر و اعتبار اصول نزد آنان مطلق است نه نسبی .از فیلسوفان این مکتب میتوان به افالطون،
ارسطو ،سنآ گوستین ،1اسپینوزا 2و مالبرانش 3اشاره کرد( .ندائی 1386 ،ش)
 -2-6اصالت تجربه

مکتبی فلسفی است که به معنای اخص انکار فطری بودن اصول عقلی و تجربی (استقرائی) دانستن آنها است
و در قرون جدید با فرانسیس بیکن 4و سپس جان الک شروع شده است .جان الک سرچشمه شناسایی را احساس
و تفکر میداند و معتقد است که ذهن مانند یک کاغذ سفید است که تجربه (داخلی و خارجی) تمام مفاهیم ما را
روی آن نقش میکند( .شاله 1346،ش ،ص  )108نظریه اصالت تجربه شامل دو قسمت اصلی زیر است:
أ.

عدم وجود بدیهی اولی :تمام قضایایی که پنداشته میشود بدیهی اولیاند یک سلسله قضایای تجربی
هستند که در طول زندگی پیدا میشوند

ب .اساس فعالیت ذهن سیر از احکام جزئی به احکام کلیه است(.طباطبایی ،مطهری 1364 ،ش ،ج  ،2ص
)100
طرفداران این مکتب معتقدند که فقط علوم کسب شده بهوسیله تجربه اعتبار دارند و نه غیر آن ،و از طرفی چون
تجربه که مالک و معیار اصلی علم است یقین آور نیست بنابراین یقین علمی وجود ندارد( .ندائی 1386 ،ش) این
روش معرفتی انواع مختلفی دارد که ازجمله میتوان به تجربه علمی ،تجربه عرفانی ،تجربه مهارتی ،تجربه هنری،
تجربه دینی و غیره اشاره نمود(.خسروپناه 1393 ،ش ،ج  ،1ص  )195استاد مطهری معتقد است که اگر مقدمات
ً
قیاسی به استدالل اضافه نشوند ذهن قادر نیست فقط با استقراء جزئیات به کشف قانون کلی نائل بیاید و حتما برای
این امر نیازمند برخی اصول عقالنی و غیرتجربی مانند قانون علت و معلولی است(.طباطبایی؛ مطهری 1364 ،ش،
ج  ،3ص )215
1
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 -3-6شناختشناسی مطلوب

برخالف نوسانات و بحرانهایي که براي فلسفه غربي درزمینه شناختشناسي پیش آمده است فلسفه اسالمي
همواره از موضع نیرومند و استواري برخوردار بوده و هیچگاه دستخوش تزلزل و اضطراب و بحران نگردیده است
و بااینکه کمابیش گرایشهاي مخالفي در کنار آن به وجود آمده و گهگاه فلسفه اسالمي را درگیر کرده ،ولي پیوسته
ً
موضع قاطع ایشان مبني بر اصالت عقل در مسائل متافیزیکي کامال محفوظ بوده و بدون اینکه از ارج تجارب حسي
بکاهند و اهمیت بهکارگیري روش تجربي را در علوم طبیعي انکار کنند ،بر استفاده از روش تعقلي در حل مسائل
فلسفي تأکید داشتهاند(.مصباحیزدی 1394،ش ،ج  ،1ص  )149دانش سالمت عالوه بر اینکه به تجربه برای بررسی
بدن انسان به منظور یافتن عوامل صحت و بیماری نیازمند است ،دارای مبانی فلسفی نیز هست که باید بهوسیله عقل
مورد بررسی قرار گیرد( .ناظم 1387،ش ،ص )74؛ بنابراین شناختشناسی مطلوب مورد استفاده در نظام سالمت
در تمدن نوین اسالمی باید مبتنی بر شناختی جامع مبتنی بر شناخت عقلی و تجربی باشد .بر این اساس
شناختشناسی مطلوب در این نظام شناختشناسی اسالمی است که توسط دانشمندان مسلمان همچون مالصدرا
به تفصیل بیان شده است( .اراکی 1393،ش ،ص )199-193
ب.جریان شناسی نظام سالمت در تمدنهای بشری
ازنظر متدینین اولین نظام سالمت در تاریخ بر پایه شناخت شهودی شکلگرفته است(.ابنجوزی 2010 ،م ،ص
 )67اما تعلیم و گسترش آنها بر پایه شناخت عقلی و تجربی بوده است .پس از آن بزرگترین نظامهای سالمت بر
پایه شناختشناسی مبتنی بر اصالت عقل و اصالت تجربه شکل گرفتهاند(.ابن ابی اصیبعه 1386 ،ش ،ص )75
اگرچه نظریاتی در مورد ایجاد نظام سالمت بر پایه شناخت تعبدی نیز وجود دارد ولی نظام سالمت کالنی بر اساس
آن ایجاد نشده است(.سیوطی 1387 ،ش ،ص  )24در این فصل به بررسی انواع نظام سالمت کالن پرداخته و
ویژگیهای آنها را موردبررسی قرار میدهیم.
 .1نظام سالمت مبتنی بر اصالت تجربه
نظام سالمت مبتنی بر تجربه در حال حاضر نظام حاکم بر سالمت مردم جهان محسوب میشود .در این بخش
به تاریخچه شکلگیری این نوع از نظام سالمت و ویژگیهای مطلوب و آسیبهای آن خواهیم پرداخت.
 -1-1تاریخچه نظام سالمت مبتنی بر اصالت تجربه

برخی پیشینه تاریخی شکلگیری این نظام سالمت را مربوط به تمدن یونان میدانند (ابن ابی اصیبعه 1386 ،ش،
ص  )74و برخی رد پای آن را در مصر باستان یافتهاند( .عکاوی 2000 ،م ،ص  )5اما عدهای شکلگیری نظام
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سالمت بر این مبنا را نتیجه تقابل تعصبآمیز مسیحیت اروپا با اسالم بهخصوص پس از جنگهای صلیبی میدانند.
مسیحیان که در دوران طالیی تمدن اسالمی علوم مختلف را ترجمه کرده بودند و در دانشگاههای خود تدریس
ً
میکردند به علت این تعصبات ،منابع اصیل یونانی را جایگزین منابع اسالمی نمودند اما عمال در تدریس این منابع
نیز ناگزیر بودند به منابع دانشمندان مسلمان مانند ابنسینا و رازی مراجعه کنند .این اصالحات از قرن شانزدهم
میالدی با ظهور فردی به نام پاراسلس 1به اوج خود رسید و او با پیریزی یک نظام سالمت بر مبنای علم شیمی
موجب تغییر مبنای نظام سالمت در غرب گردید( .مصطفوی کاشانی 1367،ش ،ص  )156-19دیدگاه دیگری که
وجود دارد این است که حاکمیت مسیحی در شکلگیری این نوع نظام سالمت دخالت مستقیم داشته است زیرا
متولی مباحث عقلی و معنوی را کلیسا میدانسته و از هرگونه دخالت نظام سالمت در این موضوعات ممانعت نموده
است؛ بنابراین نگاه نظام سالمت به بدن انسان نگاه یک مکانیک به یک ماشین بوده است که وظیفه دارد
هنگامیکه این ماشین خراب شد آن را تعمیر نماید .بهتدریج که این نظام پیشرفت نمود و به ّفناوریهای پیشرفته
مجهز شد با وجود اینکه مانعی برای ورود نظام سالمت به مبادی عقلی و معنوی وجود نداشت اما این حوزه به
فراموشی سپرده شد و نظام سالمت متعصبانه بر جریان پیشین خود حرکت نمود )Engel, 1977( .در طی سالهای
 1977تا  1999میالدی در خصوص خأل مفاهیمی همچون معنویت در نظام سالمت نظرات زیادی مطرح شد .اولین
بار جورج ِانگل 2با ارائه مقالهای با عنوان «نیاز به یک مدل جدید پزشکی» با اشاره به نادیده گرفته شدن تأثیر مفاهیم
کلی مانند معنویت بر جسم ،بیان داشته است که جسم ،روان و رفتار انسان ،بر یکدیگر تأثیر مستقیم دارند و با ارائه

مدل «زیستی-روانی-اجتماعی» 3نگرش جدیدی نسبت بهسالمت انسان به این نظام اضافه نمود.
( )Engel, 1977در ادامه این تغییرات در سال  1999م ،پنجاه و دومین مجمع سازمان بهداشت جهانی اضافه شدن
ُبعد معنوی به تعریف سالمت را تصویب کرد و بر این اساس تعریف جدیدی از سالمت ارائه گردید .در این تعریف
«سالمت یک وضعیت پویا از رفاه جسمانی ،روانی ،معنوی و اجتماعی است و فقط بهمنزله نداشتن بیماری یا
ناتوانی جسمی نیست» اما با این وجود این سازمان از انتشار این تعریف بهعنوان تعریف رسمی از سالمت خودداری
نمود زیرا لغت معنوی معنای گستردهای داشت و بنابراین نیازمند تحقیقات بیشتری بود)Saad & et al., 2017( .
واژه معنوی 4از تفکر مثبت تا تجربههای عمیق معنوی را شامل میشود .هرچند امروزه از توجه به بعد معنوی در
تحقیقات متعدد بهعنوان یک روش مکمل درمان کمک گرفته شده است اما بهطور رسمی در نظام سالمت
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بینالمللی به دلیل عدم شناخت کامل علمی ،این روش هنوز مورد تائید قرار نگرفته است .توجه به این ُبعد نگاه
سالمت را طی این سالها متحول ساخته است)Saad & et al., 2017( .
 -2-1ویژگیهای مطلوب نظام سالمت مبتنی بر اصالت تجربه

بدون شک عامل استقرار یک نظام سالمت در تمدن بشری ویژگیهای مطلوب آن است .در این بخش به
بررسی ویژگیهای نظام سالمت مبتنی بر اصالت تجربه و عوامل موفقیت آن خواهیم پرداخت.
أ.

نظم و سلسله مراتب مبتنی بر اجماع :نظام سالمت مبتنی بر اصالت تجربه با ارائه دستورالعملها و
شیوههای منظم و حسابشده که به پشتوانه اجماع نظرات علمی دانشمندان بینالمللی تهیه میشود،
توانسته است نظم علمی زیبایی را در بدنه خود اعمال نماید )Waggoner & et al., 2016(.هرچند
ابطال نظریههای مختلف و جایگزینی آنها با نظریات جدید هیچگاه جایی برای اعتماد به این نظم باقی
نمیگذارد؛ (مصطفوی کاشانی 1382 ،ش ،ج  ،1ص  )85 -83اما این نظام با ارائه دستورالعملهایی
مانند «طب مبتنی بر شواهد» توانسته است نیروی انسانی خویش را بهروز نگاه دارد و در عرصه آموزش با
ایجاد سازمانها و دانشگاههای بینالمللی به یک اتحاد علمی کاربردی دست پیدا کند(.کریمیان و
همکاران 1394 ،ش)

ب .انعطافپذیری :اکنون در تمامی جهان هر مکتبی که در مورد سالمت انسان حرفی برای گفتن دارد این
فرصت را دارد که با ارائه مستندات خویش جایگاهی برای خود تعریف کرده و تحت نظارت این نظام
سالمت و به شیوه مورد تائید آن فعالیت نماید .اعتقاد به تجدد و نوگرایی و از طرفی نقش فراوان ابزارها
در بخشهای مختلف این نظام موجب میشود که عرصه عظیمی برای تحقیقات فنآورانه در علوم
مختلف ازجمله علوم فنی -مهندسی فراهم گردد .همین انعطافپذیری موجب شده که این نظام در هر
کشوری با هر دین و اعتقادی بتواند جایگاه خویش را پیدا نماید)WHO, 2014(.
ج .تجاری بودن :این نظام موجب ایجاد بستری از درآمدزایی برای نیروی انسانی ،بیمهها ،شرکتهای
داروسازی ،شرکتهای تولیدکننده ّفناوریهای طبی ،مراجع علمی و غیره به شکل مستقیم و غیرمستقیم
شده است .در برخی کشورها درآمد ناشی از فروش تولیدات علمی و ّفناوری سالمت چندین برابر بودجه

سالیانه آنهاست و موجب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در این کشورها شده است.
()U.S. Department of Health & Human Services, 2007, 9
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 -3-1آسیبهای نظام سالمت مبتنی بر اصالت تجربه

این نوع از نظام سالمت در کنار ویژگیهای مطلوب خود با آسیبها و چالشهای زیادی روبرو بوده
است.برطرف کردن این آسیبها امروزه از دغدغههای اصلی مجامع علمی بشمار میرود .در ادامه بخشی از این
آسیبها و چالشها را مرور میکنیم.
أ.

نفی مفاهیم کلی و عقلی :شناختشناسی مستقر در این نظام همواره تمامی مباحثی که با مبانی عقلی
مطرح میشود را تحت تأثیر قرار داده و آنها را به شکلی از تجربه ترجمه میکند؛ این عمل باعث محروم
شدن این نظام از علوم مبتنی بر مفاهیم عقلی-که بخش مهمی از دانش سالمت است -میشود .حتی
گرایان بررسی میشود و هیچ خللی به مبانی فلسفی
مفاهیمی همچون مفهوم تجربه معنوی از نگاه تجربه
ِ

اصالت تجربه وارد نمیسازد زیرا تمامی این مباحث در چهارچوب تجربه موردبحث قرار میگیرد.
هرچند که در ترجمانی که از این مؤلفه توسط محققان فارسیزبان صورت گرفته است بهاشتباه معنویت
را نوعی نگاه دینمحور قلمداد کردهاند که میتواند آن را یک نوع ترجمان بومی از این مؤلفه تلقی
نمود(.عباسی و همکاران 1391 ،ش)
ب .ایجاد محرومیت فزاینده :همانگونه که در ویژگیهای نظام سالمت مبتنی بر تجربه بیان شد این نظام بر
بستر تجارت و اقتصاد قرار دارد .همین امر موجب شده است که کشورهای فقیر نتوانند بهخوبی از
امکانات این نظام بهرهمند شوند .سازمان بهداشت جهانی ( )WHOدر سال  2018میالدی در گزارشی از
بررسی وضعیت سالمت در جهان اعالم کرد که نیمی از جمعیت جهان از پوشش کامل سالمت
علت ضعف سالمت در کشورها فقر بیان شده است و یکی از
برخوردار نیستند .در این گزارش مهمترین ِ
راهکارهای تقویت نظام سالمت را توسعه بیمه عمومی و خدمات رایگان میدانند)WHO, 2018, 8(.

درحالیکه کشورهایی مانند کشورهای واقع در صحرای آفریقا نهتنها دارای مردم فقیری هستند بلکه
دولتهای فقیری دارند و توانایی توسعه نظام سالمت مدرن متکی به ّفناوری روز را ندارند .این امر منجر
به محروم ماندن این کشورها از نظام سالمت و خدمات آن شده است)Gregson & et al., 2017( .
ج .تبدیلشدن به عامل بیماری و مرگ :طی سالهای اخیر نظام سالمت به مشکالت پیچیدهای دچار شده
است .در تحقیقاتی که توسط دانشگاه جان هاپکینز در ایاالتمتحده منتشرشده است نشان دادهشده که
طی  10سال گذشته در ایاالتمتحده آمریکا ،نظام سالمت بهطور مستقیم مسئول مرگ بیش از دو میلیون
نفر بوده است .درحالیکه آمار کشتههای جنگهای کل تاریخ این کشور حدود یکمیلیون نفر بوده
است .در این تحقیق آمده است که نظام سالمت در این کشور سومین عامل مرگومیر محسوب
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میشود .اشتباه پزشکی ،عوارض دارویی و عفونتهای بیمارستانی ازجمله مهمترین عوامل مرگومیر در
این نظام است)Makary & Daniel, 2016(.
د.

انتقال فرهنگهای مادیگرایی و غربزدگی :در پشتصحنه آزمایشها و تحقیقات تجربی،
پیشفرضها و آ کسیومهایی(معلومات متافیزیکی) وجود دارد که بر تحقیقات و فرضیههای علمی و
انگیزههای عالمان تأثیر میگذارد( .خسروپناه 1393 ،ش ،ج  ،3ص  )107این پیشفرضها خواسته یا
ناخواسته بهوسیله منابع آموزشی آنها به کشورهای دیگر منتقل میگردد .الگوگیری شخصیتی دانشمندان
کشورهای مختلف از سبک زندگی دانشمندان غربی موجب جریان غربزدگی و مادیگرایی در
دانشگاهها و بهتبع آن در جامعه میشود(.آل احمد 1385 ،ش ،ص )162-150

ه.

دارو محوری :امروزه در نظام سالمت مبتنی بر تجربه معضل تجویز بیرویه داروهای مختلف فجایع
زیادی به بار آورده است .پیدایش گونههای میکروبی مقاوم به درمان و عوارض دارویی ،بخصوص
عوارض مؤثر در نسل بشریت ازجمله مباحث روز کرسیهای علمی است)WHO, 2011(.

و.

شیوع بیرویه جراحی :سزارین و جراحی در بیماریهایی که میتوان آنها را با دارو و سایر روشها
درمان کرد ازجمله جراحیهای بیرویه هستند .در تحقیقی که در سال  1976توسط انجمن پزشکی
آمریکا صورت گرفت مشخص شد که  12هزار نفر براثر جراحیهای غیرضروری به وادی مرگ میافتند

ز.

و پژوهشها نشان میدهد که این روند تا عصر حاضر متوقف نشده است)Stahel & et al., 2016( .
وابستگی به ّفناوری :وابستگی به ّفناوری در این نظام موجب شده است که دسترسی به خدمات سالمت
با سختی همراه باشد .وابسته شدن تشخیص به آزمایشهای طبی و ابزارهای تشخیصی و وابسته شدن
درمان به داروهای شیمیایی و مداخالت پیشرفته ،موجب کاهش توانمندی و مهارت نیروی انسانی در
ایجاد سالمت فراگیر در شرایط کمبود امکانات شده است بهگونهای که تشخیص و درمان بدون ابزارها
و داروهای پیشرفته غیرممکن شده است)Campbell & et al., 2007(.

ح .وابستگی به نظام سرمایهداری و سلطه غرب :وابستگی این نظام سالمت به نظام سرمایهداری غرب منجر
به ایجاد دوگانگی در یافتهها و عملکرد این نظام شده است .بهعنوانمثال تحقیقات این نظام بر روی
برخی مواد غذایی ازجمله نوشابههای گازدار خطر آنها را برای سالمتی تائید نموده است.
( )Mayn & et al., 2006اما به دلیل سرمایه هنگفتی که در اختیار تولیدکنندگان این مواد غذایی قرار
دارد مجوز برای تولید آنها صادر میشود .از طرفی سلطه غرب با استفاده از تسلط خویش بر نظام
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سالمت از تحریمهای سالمت علیه کشورهای مخالف خود استفاده میکند که این تحریمها فجایع
بشری زیادی ایجاد کرده است)Borger & Kamali Dehghan, 2013(.
 .2نظام سالمت مبتنی بر اصالت عقل
نظام سالمت مبتنی بر اصالت عقل سالها نظام سالمت برتر و غالب در جهان بوده است .در این بخش به
تاریخچه شکلگیری این نوع از نظام سالمت و ویژگیهای مطلوب و آسیبهای آن خواهیم پرداخت.
 -1-2تاریخچه نظام سالمت مبتنی بر اصالت عقل

برخی منشأ این نوع از نظام سالمت را حضرت آدم و ادریس (علیهمالسالم) میدانند (ابن جلجل 1349،ش،
ص  )55و برخی دیگر منشأ پیدایش این نظام را بقراط حکیم در تمدن یونان باستان میدانند(.ابن ابی اصیبعه1386،
ش ،ص  )77نظام سالمت مبتنی بر عقل بیش از  10قرن نظام سالمت غالب برجهان بود و خدمات ارزندهای
بهسالمت بشریت کرده است که ذکر آن در این مقاله نمیگنجد(.والیتی 1389،ش ،ص  )30مبانی علمی نظام
سالمت در این دوران بر اساس مبانی دانشمندان یونانی بود اما چیزی که آن را متمایز میساخت نوع شناختشناسی
انسان و جهانبینی خاص دانشمندان آن بوده است .بهعنوانمثال منشأ حاالت روانی مانند ترس ،شادی و اندوه ازنظر
نظام سالمت مبتنی بر اصالت تجربه فعل و انفعاالتی است که در سلولهای عصبی مغز رخ میدهد .اما ازنظر
دانشمندان تمدن اسالمی منشأ این افعال یک معقوله فرا مادی به نام «نفس» است که تغییرات خویش را بهواسطه
اعضای عصبی اعمال مینماید(.ابنسینا 1383 ،ش ،ص  )145برخی شکوفایی علم تجربی و انقالب علمی در قرن
شانزدهم میالدی و گرایش به تجربهگرایی و ستیز با مفاهیم عقلی را عامل فروپاشی این نظام سالمت در جهان
دانستهاند( .مصطفوی کاشانی 1367،ش ،ص  )156-19و برخی علت انحطاط این نظام را متشکل از عوامل درونی
شامل عقل ستیزی و دور شدن از اسالم راستین و عوامل بیرونی شامل جنگهای صلیبی و ظهور مغوالن می
دانند(.والیتی 1389،ش ،ص )88
 -2-2ویژگیهای مطلوب نظام سالمت مبتنی بر اصالت عقل

آنچه نظام سالمت مبتنی بر اصالت عقل را قرنها نظام سالمت غالب بر جهان نموده است ویژگیهای مطلوب
آن بوده است .در این بخش به بررسی ویژگیهای نظام سالمت مبتنی بر اصالت عقل و عوامل موفقیت آن خواهیم
پرداخت.
أ.

سازگاری با مبانی دینی و عقلی :با توجه به استواری مبانی دینی و اسالمی بر مفاهیم عقلی ،این نظام
نسبت بهنظام سالمت مبتنی بر تجربه با دین سازگاری بیشتری دارد(.خسروپناه 1393 ،ش ،ج  ،3ص
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 )107مفاهیمی متافیزیکی مانند روح 1که در نظام سالمت مبتنی بر تجربه در حد تجربه معنوی 2تنزل داده
شده است بدون هیچ دغدغهای بر بستر این نظام قابلبحث و بررسی است زیرا یک امر عقلی است و از
طرق مختلف بهوسیله برهانهای عقلی قابلاثبات است(.ابنسینا 1384 ،ش ،ص )5
ب .نفوذ بیشتر و نگاه کلنگر :نظام سالمت مبتنی بر اصالت عقل با استفاده از براهین عقلی شامل همه
ساحتهای یقینی شامل اولیات ،مشاهدات ،تجربیات ،متواترات ،حدسیات و فطریات (مظفر 1436،ق،
ص  )319به بررسی عوامل صحت و بیماری و روش شکلگیری آنها میپردازد .لذا میتواند تمامی علل
مرتبط را باهم پیوند دهد و به یک نظر جامع در این خصوص دست پیدا کند .برخالف نظام مبتنی بر
تجربه که محدود به مشاهدات و تجربیات است و باعث میشود گستردگی نفوذ فکر محدود ،جزئی و
خاص گردد( .طباطبایی ،مطهری 1364 ،ش ،ج  ،2ص )100
ج .عدم وابستگی به ابزار و قابلاستفاده در محدودترین امکانات :نظام سالمت مبتنی بر عقل برخالف نظام
سالمت مبتنی بر تجربه میتواند بدون هیچ امکاناتی وظایف خود را در سطوح پیشگیری ،تشخیص،
درمان و بازتوانی به انجام برساند .وسعت روشها در این نظام بسیار بیشتر است و میتواند با استفاده از
امکانات و منابع بومی در هر منطقه اقدام به ساماندهی سالمت نماید .این موضوع بخصوص در مناطق
محروم که توانایی تهیه ابزارهای تشخیص طبی و داروها را ندارند بسیار کارآمد است)WHO, 2003(.
د.

اخالق محوری :نظام سالمت مبتنی بر عقل همواره در منابع خود بر اصول اخالقی استوار بوده است.
هرچند که نظام سالمت مبتنی بر تجربه نیز در بخش اخالق پزشکی مطالبی برای گفتن دارد اما اغلب
این موارد را از منابع نظام سالمت مبتنی بر عقل استخراج و استفاده مینماید .بهعنوانمثال بقراط ،یک
پزشک عقلگراست که قسمنامه او در هنگام فارغالتحصیلی دانشجویان سالمت در دانشگاهها خوانده
میشود(.نجمآبادی 1379،ش ،ج  ،1ص )32

ه.

استفاده از مفاهیم ساده و قابلیت آموزش آسان :مفاهیم نظام سالمت مبتنی بر عقل طوری نوشته شده
است که همه اقشار جامعه با هر سطح سوادی آنها را درک کرده و فهم میکند .بیان بیماریها با مفاهیم
سادهای مانند سردی ،گرمی ،خشکی و تری باعث میشود فهم آن راحتتر و آموزش آن برای
دانشپژوهان در هر سنی آسان باشد(.ارزانی 1380 ،ش ،ص )1

Soul
Spiritual Experience
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 -3-2آسیبهای نظام سالمت مبتنی بر اصالت عقل

دوران پس از افول تمدن اسالمی دچار آسیبهای فراوانی شد .این آسیبها را میتوان یکی
این نظام سالمت در
ِ

از عوامل جایگزین شدن نظام س المت مبتنی بر اصالت تجربه در جهان برشمرد .در این بخش به بررسی برخی از این
آسیبها خواهیم پرداخت.
أ.

عدم سازماندهی :دور ماندن طوالنیمدت و متروک ماندن این نظام از حضور رسمی در نظام حکومتی
موجب ازهمگسیختگی و از بین رفتن ساختارهای تشکیالتی آن گردیده است .این امر موجب بینظمی
علمی ،حرفهای و مهارتی شده است .تشکیالت آموزشی و درمانی این نظام در حکومت بسیار محدود و
در سایه تشکیالت نظام سالمت مبتنی بر تجربه شکلگرفته است .هرچند که برخی کشورها بخصوص
کشورهای شرقی سهم قابلتوجهی از تشکیالت نظام سالمت خویش را بر پایه نظام سالمت مبتنی بر
عقل بنا نهادهاند و توانستهاند تشکیالت و نظام منسجمی بر پایه این نظام پایهریزی نمایند( .رضایی زاده،

 1393ش ،ص )107
ب .دور ماندن از ّفناوری :منحصر کردن استفاده از ّفناوری برای نظام سالمت مبتنی بر تجربه و محدود کردن
نظام سالمت مبتنی بر عقل بر روشهای سنتی در ساحتهای مختلف موجب شده است که نام این نظام
با عنوان های سنتی ،کهن و قدیمی مورد استفاده قرار بگیرد .این در حالی است که نظام سالمت مبتنی بر
عقل ستیزی با ّفناوری ندارد و میتواند آن را برای تشخیصهای خود به خدمت بگیرد و تبدیل به یک
نظام سالمت مدرن و نوین گردد)Wu & et al., 2012(.
ج .عقلگرایی محض :همانگونه که یکی از آسیبهای نظام سالمت مبتنی بر تجربه ،تجربهگرایی محض
بود ،در برهههایی از تاریخ ،در مواجهه با سالمت مبتنی بر تجربه ،این نظام با عقلگرایی محض ،تجربه را
ذبح نموده و تمامی دستاوردهای آن را باطل شمرده است( .ابن ابی اصیبعه 1386،ش ،ص )74
د.

دارو گرایی :این عنوان نوعی آسیب مشترک در همه نظامهای سالمت محسوب میشود .به دلیل سودی
که در تجارت داروهای گیاهی وجود دارد فعاالن در نظام سالمت مبتنی بر عقل بهراحتی بهسوی تجارت
و داروگرایی کشیده میشوند این درحالیکه است که همانند نظام سالمت مبتنی بر تجربه دانشمندان
عقلگرا نیز از دارو محوری و دارو گرایی نهی کردهاند( .عقیلی 1385،ش ،ج  ،1ص )22
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پ.نظام سالمت در تمدن نوین اسالمی
پس از جریانشناسی دو نظام سالمت کالن که بشریت آنها را تجربه نموده است اکنون به بررسی کیفیت نظام
ِ
سالمت در تمدن نوین اسالمی بر اساس الزمههای مفهومی آن و نوع شناختشناسی مطلوب و نظریه برگزیده علم
دینی میپردازیم.
 .1بخش اول پیشینه
نظام سالمت مبتنی بر عقل در طول قرن دوم تا یازدهم هجری قمری توسط دانشمندان مسلمان مورد توجه قرار
گرفت .د ر این دوران دانشمندان مسلمان آثار دانشمندانی همچون بقراط و جالینوس را به عربی ترجمه نمودند و
مطالب آن را گسترش دادند و سپس به تألیفات مستقل و تخصصی درزمینه سالمت پرداختند؛(والیتی 1386 ،ش،
ص  )145-125این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که نظام سالمت اسالمی از آنچه در منابع یونانی وجود داشت بسیار
گستردهتر شد و مطالبی که در منابع علمی این نظام یافت میشد بیسابقه و بدیع بود و دانشمندان در سراسر جهان
برای مطالعه طب ناگزیر بودند تألیفات دانشمندان اسالمی را مطالعه نمایند( .والیتی 1386 ،ش ،ص  )145-125از
طرفی مبانی این نظام هیچ تعارضی با اعتقادات دینی ندارد و حتی مؤید آنها نیز هست و برای اسالمی کردن آن
نیازی به ایجاد ترجمانهای مختلف از مبانی آن نیست .در احادیثی که از پیامبر اسالم (صلیالله علیه و آله وسلم)
رسیده است مفاهیمی مانند حجامت ،طبایع و غیره بیان شده است که از مفاهیم اساسی در نظام سالمت مبتنی بر
عقل هستند( .ابنبابویه 1413،ق ،ج  ،1ص )126
از تالش های مهم دیگر برای اسالمی ساختن نظام سالمت ،در رابطه با نظام سالمت مبتنی بر تجربه در سال
1389ش بهوسیله نویسندگان سند جامع علمی کشور در ایران صورت گرفت .آنها بر اساس مصوبه سال  1999م
سازمان بهداشت جهانی ،تعریف سالمت را با اضافه کردن "بعد معنوی" به آن بهعنوان تعریف رسمی وزارت
بهداشت از سالمت برگزیدند و واژه " "Spiritualرا به بعد «روحی و ملکوتی انسان» ترجمه نمودند و آن را به مدل
«زیستی-روانی-اجتماعی» اضافه نمودهاند( 1.لنکرانی و همکاران 1389،ش ،ص  )24این در حالی است که واژه
" "Spiritualبه معنای معنوی است و در چهارچوب تجربه معنا میگردد؛ اما بعد روحی و ملکوتی انسان در
چهارچوب تجربه نمیگنجد( .رک ،ب ) 1/1 ،نویسندگان این سند ،دانش سالمت را ابزاری برای مطالعه در تکوین
میدانند که تشریع ساختار فلسفه و چهارچوب رفتار سالمت را مشخص میکند؛ و شفا را منتسب به پروردگار
میدانند (لنکرانی و همکاران 1389،ش ،ص  )23از این نظر آنها این علم را نوعی علم دینی تلقی میکنند .آنها
اسالمی ساختن نظام سالمت را بهواسطه تطهیر اطالعات نظام سالمت در ساختار اندیشه رفتار اسالمی در نظر
Spiritual-Biopsychosocial Model
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میگیرند که شامل حذف محرمات ،رعایت اصول عمدهای مانند برقراری اخالق اسالمی ،اصل کرامت انسان،
ضمان طبیب و کارکنان خدمات سالمت و در نظر گرفتن نظارت الهی میشود( .لنکرانی و همکاران 1389،ش،
ص )25
 .2ابزارهای ایجاد نظام سالمت اسالمی
با توجه به نظریه برگزیده علم دینی ،برای ایجاد نظام سالمت اسالمی مبتنی بر شناختشناسی اسالمی به
ابزارهایی نیاز داریم که در ادامه به بیان این ابزارها بر اساس بایستههای مفهومی و آنچه در این نگاشته گذشت،
میپردازیم.
 -1-2فلسفه اسالمی

دانشمندان ،قبل از آغاز کردن تالشهاي علمي خودشان ،بر این باورند که هر پدیدهاي علتي دارد و بررسي این
قانون عقلي درخور هیچ علمي بهجز فلسفه نیست(.مصباحیزدی 1394،ش ،ج  ،1ص  )121نقش فلسفه تبیین مبادی
تصدیقی عام و مبادی نخستین خاص علوم است .فلسفه اسالمی بهویژه حکمت متعالیه به سبب غنائی که دارد،
بسیاری از مباحث هستی شناختی ،انسانشناختی ،معرفتشناختی و غیره را در بردارد(.خسروپناه 1390 ،ش) با توجه
به اینکه نظام سالمت مطلوب در تمدن نوین اسالمی بر پایه شناختشناسی اسالمی خواهد بود بنابراین دارای مبانی
و قواعد کلی فلسفی است که باید پس از گردآوری از منابع نظامهای سالمت پیشین ،تبیین گردند .ازجمله مبانی
فلسفی می توان به تعریف جسم طبیعی و عوارض آن ،برهان فصل و وصل ،برهان قوه و فعل ،اقسام هیولی ،صورت
نوعیه ،تناهی ابعاد ،نفس و رابطه آن با بدن اشاره نمود و ازجمله قواعد کلی فلسفی میتوان به؛ اإلزدیاد فی العظم
ً
ً
ّ
ّ
یوجب اإلشتداد فی الکیف ،البسیط ال یمکن أن یکون فاعال و قابال ،بین کل حرکتین مختلفتین ال بد من سکون و
تشکیل جهان از هیوالی امکان و صورت ترکیب اشاره نمود .این قواعد دارای ظرفیت عظیمی برای فعالیتهای
علمی است( .ناظم 1387،ش ،ص  )74همچنین باید از ورود مبانی فلسفی بیگانه ازجمله فلسفه ماتریالیستی و مبانی
معرفتی سکوالر به این فرایند پرهیز شود( .خسروپناه 1390 ،ش)
 -2-2فقه اسالمی

فقه اسالمی دارای ابزارهای قدرتمندی در عرصه مبانی عقلی است و میتواند بر پایه شناختشناسی اسالمی با
استفاده از تعالیم خود در تبیین ،بهبود و گسترش نظام سالمت ورود نماید .این ابزارها شامل موارد زیر است:
 -1اجتهاد در نصوص اسالمی و بررسی نظام سالمت موجود و نظامهای سالمت پیشین برای بیان حکم
استحباب ،کراهت ،وجوب ،حرمت و اباحه ناظر بر روشهای پیشگیری ،تشخیص ،درمان ،بازتوانی و
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تحقیقات سالمت در نظام سالمت اسالمی مطلوب و بررسی قواعد فقهی مانند قاعده ال ضرر و ال ضرار و
االضطرار ،طهارت ،اصالت الحلیه ،نفی عسر و حرج و غیره بر محور سالمت(.اسم حسینی1388 ،ش)
 -2اجتهاد حقوقی شامل وضع قوانین در حوزه سالمت و تبیین نقشهای مختلف در نظام سالمت مطلوب.
 -3اجتهاد اخالقی شامل چگونگی حفظ منزلت و کرامت انسان در نظام سالمت اسالمی.
در حال حاضر اقداماتی در این راستا انجام شده است که ازجمله آنها تأسیس رشته فقه پزشکی در وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری در سال 1391ش است .این سند در پنج حوزه تخصصی فقهی برای تطهیر این نظام
استفاده نموده است که شامل :بیان حکم استحباب ،کراهت ،وجوب ،حرمت و اباحه روشهای مختلف مرسوم در
پیشگیری ،تشخیص ،درمان ،بازتوانی و تحقیقات سالمت است( .وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری 1391 ،ش)
 -3-2میراث اسالمی

از دوران تمدن اسالمی میراث عظیمی بجا مانده است که نتیجه تالش علمای مسلمان طی صدها سال در ایجاد
ً
یک نظام سالمت جامع است .استفاده از این میراث قطعا در پیشبرد سریعتر اهداف نظام سالمت در تمدن نوین
اسالمی مؤثر خواهد بود .این میراث شامل کتب دانشمندان مسلمان درزمینه بهداشت و سالمت شامل مبانی،
پیشگیری ،تشخیص ،درمان ،ارتقاء سالمت در جامعه ،داروسازی ،بیمارستان سازی و سازماندهی نظام سالمت و
احادیث طبی هماکنون در کتابخانههای سراسر جهان وجود دارد و جمعآوری آنها برای دستیابی محققین به آنها
الزم به نظر میرسد.
 -4-2ایجاد اسناد تجربی بر اساس گزارههای عقلی و تعبدی

ایجاد سندهای علمی (تجربی) بر اساس گزارههای یقینی عقلی و تعبدی میتواند دروازههای جدیدی از دانش
ِ
سالمت را به روی بشریت بگشاید .برخی گزارههای یقینی عقلی و تعبدی دارای آثاری است که میتوان آنها را در
محیط آزمایشگاهی زیر نظر گرفت و ثبت نمود .بدین شکل یک سلسله از اسناد تجربی بر پایه گزارههای عقلی و
تعبدی شکل میگیرد که در نوع خود بینظیر است و به این نظام قابلیت شرکت در چالشهای علمی روز دنیا را
میدهد .همچنین میتوان از یافتههای نظام سالمت موجود پس از تطابق آنها با مبانی عقلی استفاده نمود .برای این
امر تولید اسناد عقلی که در آن یافتههای تجربی با مبانی عقلی و فقهی موردسنجش قرار میگیرند و در بخش فلسفه
و فقه اسالمی مورد بررسی قرار میگیرد الزامی است.
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ّ
 -5-2استفاده از فناوری و یافتههای نظام سالمت موجود

ایجاد ّفناوری نرمافزاری و سختافزاری در حوزههای تخصصی پیشگیری ،تشخیص ،درمان ،بازتوانی و
ِ
تحقیقات سالمت همچنین سازماندهی نظام سالمت بر اساس سندهای علمی تولیدشده در این نظام امری ضروری
است .با تولید دستگاههای تشخیص طبی و ایجاد الگوریتمهای تشخیصی جدید برای شناسایی عوامل بیماریزای
تعریفشده و تولید دستگاههای آزمایشگاهی بر اساس این الگوریتمها و تولید فراوردههای دارویی نوین میتوان
نظام سالمتی پویا و مدرن ایجاد کرد .همچنین الزم است از یافتههای نظام سالمت موجود در علوم پایه همچون
بیوشیمی ،فیزیولوژی و ...استفاده شود و این یافتهها در نظام سالمت نوین در گزارههای عقلی ادغام شده و نگرش
جدیدی در رابطه با این علوم به جامعه علمی ارائه گردد.

ت.پیشنهاد
با توجه به اینکه مطالب ارائه شده در مورد نظام سالمت مطلوب در تمدن نوین اسالمی هست و تا رسیدن به این
نظام کامل و جامع راه زیادی باید طی کرد پیشنهادهایی در این نوشتار در مورد بهبود وضعیت موجود نظام سالمت
ارائه میگردد:
أ.

دانش سالمت مبتنی بر نگرش جدید بهصورت جامع در سطوح پیشگیری ،تشخیص ،درمان ،بازتوانی و
تحقیقات سالمت با اولویت پیشگیری ،به نیروی انسانی فعال در حوزه سالمت موردپژوهش قرار گیرد.

ب .پرداختن به فلسفه سالمت اسالمی مبتنی بر نگرش جدید.
ج .پرداختن به فقه سالمت مبتنی بر نگرش جدید نسبت بهسالمت.
د.

اجرای یافتههای نظام سالمت مبتنی بر نگرش جدید بهصورت میدانی و بالینی.

ه.

از اندیشمندان اسالمی دعوت میشود تا درزمینه نظام سالمت به نظریهپردازی و تحقیق و پژوهش
بپردازند.

منابع:
 -1قرآن کریم.
 -2ابن ابی اصیبعه ،احمد بن قاسم( 1386ش) ،عيون األنباء فی طبقات األطباء ،ترجمه سید جعفر غضبان،
تهران ،دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 -3ابن جلجل ،سلیمان بن حسان ( 1349ش)  ،طبقات األطباء و الحکماء ،ترجمه امام سید محمد کاظم،
تهران ،دانشگاه تهران.
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 -4ابن جوزی ،عبدالرحمن بن علی ( 2010م) ،لقط المنافع فی علم الطب ،قاهره ،دار الکتب و الوثائق
القومیة مرکز تحقیق التراث.
 -5ابنبابویه ،محمدعلی ( 1413ق) ،من ال یحضره الفقيه ،قم ،موسسه نشر اسالمی وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم.
 -6ابنسینا ،عبدالله ( 1383ش)  ،طبيعيات دانشنامه عالیی ،همدان ،دانشگاه بوعلی سینا.
 -7ابنسینا ،عبدالله ( 1384ش) ،رساله نفس ،همدان ،دانشگاه بوعلی سینا.
 -8اراکی ،محسن (  1393ش)  ،نظریه شناخت،قم ،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ،دفتر
نشر معارف.
 -9ارزانی ،محمداکبر ( 1380ش)  ،ميزان الطب ،قم ،موسسه فرهنگی سماء.
 -10آل احمد ،جالل 1385( .ش) ،غربزدگی ،قم ،نشر ّ
خرم.
 -11جوادی آملی ،عبدالله ( 1389ش)  ،منزلت عقل در هندسه معرفت دینی ،قم ،اسراء.
 -12خسرو پناه ،عبدالحسین ( 1393ش)،مسائل جدید کالمی و فلسفه دین ،قم ،مرکز بینالمللی ترجمه و
نشر المصطفی (ص).
 -13خسروپناه ،عبدالحسین 1390( ،ش)  ،الگوی حکمی اجتهادی علوم انسانی ،جاویدان خرد ،دوره
جدید ،شماره .19
 -14راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ( 1374ش) ،ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن،تهران ،مرتضوی.
 -15رشاد ،علیاکبر 1393( ،ش)  ،نظریه علم دینی ،قبسات ،شماره .74
 -16سیوطی ،عبدالرحمن بن ابی بکر ( 1387ش) ،المنهل السوي و المنهل الروي في الطب النبوي ،تهران.
دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 -17شاله ،فیلیسین ( 1346ش)  ،شناخت روش علوم یا فلسفه علمی ،ترجمه یحیی مهدوی ،تهران،
انتشارات دانشگاه تهران.
 -18عسکری ،حسن بن عبدالله ( 1400ق) ،الفروق فی اللغه ،بیروت ،داراْلفاق الجدیده.
 -19العطاس ،محمد نقیب ( 1374ش) ،اسالم و دنيوی گری (سکوالریسم)  ،ترجمه احمد آرام ،تهران،
انتشارات موسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران و موسسه اندیشه و تمدن اسالمی کواالالمپور.
 -20عقیلی ،سید محمدحسین 1385( ،ش)  ،خالصه الحکمه،قم ،اسماعیلیان.
 -21عکاوی ،رحاب خضر 2000( ،م)  ،الموجز فی تاریخ الطب عند العرب ،بیروت ،دارالمناهل.
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 -22علی بن الحسین علیهالسالم 1376( ،ش)  ،صحيفه سجادیه ،قم ،دفتر نشر الهادی.
 -23فراهیدی ،خلیل بن احمد 1409( ،ق)  ،کتاب العين ،قم ،نشر هجرت.
 -24فیروزآبادی ،محمد بن یعقوب 1415( ،ق)  ،القاموس المحيط ،بیروت ،دارالکتب العالمیه.
 -25کلینی ،محمد بن یعقوب 1407( ،ق) ،الکافی ،تهران ،دارالکتب االسالمیه.
 -26کریمیان ،زهرا؛ کجوری  ،جواد؛ ثاقب ،محمدمهدی 1394( ،ش)  ،تحليلی بر قلمروي پزشکی مبتنی
بر شواهد بر اساس دو عامل ماهيت علم و شرایط تصميمگيری ،دوره ششم ،شماره دوم.
 -27مصباح یزدی ،محمدتقی 1386( ،ش)،آموزش عقاید ،تهران ،چاپ و نشر بینالملل.
 -28مصباح یزدی ،محمدتقی 1393( ،ش) ،رابطه علم و دین ،قم ،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی
امام خمینی (ره).
 -29مصباح یزدی ،محمدتقی 1394( ،ش)  ،آموزش فلسفه ،قم ،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی (قدس سره).
 -30مصطفوی کاشانی ،سید جالل 1367( ،ش) ،دارو ،مسئله پزشکی قرن ،تهران ،موسسه کیهان.
 -31مصطفوی کاشانی ،سیدجالل 1382( ،ش) ،مجموعه آثار  ،تهران ،موسسه نشر شهر.
 -32مظفر ،محمدرضا 1436( ،ق)  ،المنطق ،قم ،انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه.
 -33موسوی ،خمینی روحالله 1386( ،ش) ،صحيفه امام ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
(س).
 -34والیتی ،علیاکبر 1386( ،ش)  ،فرهنگ و تمدن اسالمی ،قم ،دفتر نشر معارف.
 -35معینی ،جهانگیر  1379( ،ش)  ،مدخلی بر مدرنیته و مدرنیسم ،کتاب ماه علوم اجتماعی،شماره 34و
.35
 -36میرمعزی ،سید حسین  1379( ،ش) ،روش کشف نظام اقتصادی اسالم (رابطه فقه و نظام) ،فصلنامه
پژوهشی دانشگاه امام صادق علیهالسالم ،شماره  11و .12
 -37ملک افضلی اردکانی ،محسن ؛ حائری،محمدحسن؛ فخلعی،محمدتقی؛ ارسطا ،محمدجواد1391( ،
ش)  ،مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول ،نشریه مطالعات اسالمی ،فقه و اصول ،سال چهل و
چهارم ،شماره پیاپی .88/1
 -38میرباقری ،سید محمدمهدی 1386( ،ش) ،تعارض فرهنگ تعالی با توسعه ،بازتاب اندیشه ،شماره
.87
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کمیسیون علوم سیاسی

جایگاه امنیت اخالقی و اجتماعی در تمدن نوین اسالمی با تأکید بر اندیشه امام
و رهبری
ّ
محمد مهدی سپهر 1عبدالله نوری گلجائی 2علیاصغر نصیری
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چکیده
تحقق تمدن نوین اسالمی یکی از مهمترین اهداف انقالب اسالمی ایران آن به شمار میرود .در این میان،
امنیت اخالقی و اجتماعی یکی از مهمترین ویژگیهای تمدن نوین اسالمی میباشد که نیازمند تبیین و بررسی
هرچه بیشتر به ویژه از دیدگاه اندیشمندان برجستۀ اسالمی است .این مقاله در صدد است تا جایگاه امنیت اخالقی و
اجتماعی را در تمدن نوین اسالمی با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله) بررسی نماید.
بنابراین سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که با توجه به دیدگاه امام و رهبری ،امنیت اخالقی و اجتماعی
در تمدن نوین اسالمی چه جایگاهی دارد؟ در پاسخ به این پرسش از روش تحلیلی و استنباطی استفاده شده است.
ازجملۀ یافته های مقاله این است که حفظ و اجرای اصول بنیادین اخالقی در جامعه ،چه در حوزۀ فردی و چه در
عرصۀ اجتماعی ازجملۀ ویژگیهای تمدن نوین اسالمی میباشد.
کلیدواژه :تمدن نوین اسالمی ،امنیت اخالقی ،امنیت اجتماعی ،امام ،رهبری

مقدمه
انقالب اسالمی ایران یکی از مهمترین وقایع تاریخ معاصر جهان محسوب میشود .که تأثیرات مختلفی در
سطوح ملی و بینالمللی داشته است .این انقالب پس از پیروزی در سال  ،1359در حال تکامل و طی کردن مراحل
بعدی خود می باشد .در این میان ،تحقق تمدن نوین اسالمی مرحلۀ نهایی و ازجملۀ مهمترین اهداف انقالب
اسالمی به شمار میرود .امنیت در تمامی ابعاد آن اعم سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اخالقی و اجتماعی از
ویژگی های تمدن نوین اسالمی است .لذا پرداختن به جایگاه امنیت در تمدن نوین اسالمی دارای اهمیت میباشد.
رجوع به اندیشۀ اندیشمندان برجستۀ اسالمی یکی از شیوههای تبیین این موضوع است .بنابراین سؤالی که در اینجا
1

دانش آموخته حوزه علمیه قم ،کارشناسی ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر پژوهشکده سیاسی پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق(ع) ،ایمیل:

sepehr_new_man@yahoo.com

 2دانشآموخته حوزه علمیه قم ،دانشجوی دکتری جامعهشناسی سیاسی و پژوهشگر پژوهشکده سیاسی پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق(ع) ،ایمیل:
gholjahy@yahoo.com
 3استادیار و عضو هیئتعلمی دانشگاه صنعتی شاهرود ،ایمیلa.nasiri@shahroodut.ac.ir :
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مطرح می شود این است که جایگاه امنیت اخالقی و اجتماعی در تمدن نوین اسالمی از دیدگاه امام خمینی و مقام
معظم رهبری چگونه است؟ لذا این مقاله با بهرهگیری از روش تحلیلی استنباطی در صدد پاسخ به این پرسش
میباشد .به همین منظور ،در ابتدا در قسمت مفاهیم ،امنیت اخالقی ،امنیت اجتماعی و تمدن نوین اسالمی تعریف
میشوند .سپس مؤلفههای امنیت اخالقی در تمدن نوین اسالمی تبیین میگردد و بعد مؤلفههای امنیت اجتماعی در
تمدن نوین اسالمی بیان میگردد .و درنهایت نیز در بخش نتیجهگیری ،یافتههای این مقاله ذکر میگردد.

تعریف مفاهیم
امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعي داراي ابعاد سیاسي و حکومتي بوده و بهشدت آمیخته با مقوله اساسي قدرت است و در
مطالعات و بررسیهای استراتژیك در امنیت اجتماعي را توانمندي جامعه براي مراقبت از « ویور» ،میان نظریهپردازان
امور امنیتي خصوصیات و ویژگی های بنیادین خود در شرایط تغییر و تهدیدات عیني و احتمالي تعریف نموده و بر
ارتباط نزدیك میان هویت جامعه و امنیت تأکید داشته و خاطرنشان میکند که جامعه ،امنیت هویتیاش را میطلبد
( نویدنیا،1382،ص  )62بر این اساس امنیت اجتماعي ،آرامش و آسودگي خاطري است که هر جامعه موظف است
ً
براي اعضاي خود ایجاد نماید و غالبا به امنیت شغلي ،اقتصادي ،سیاسي و قضایي تقسیم میشود (رجبي
پور،1382،ص)14
امنیت اخالقی
منظور از امنیت اخالقی این است که انسان در انجام موازین اخالقی و حرکت بهسوی کمال و نهادینهسازی
فضائل اخالقی در درون خودش و در سطح جامعه توفیق پیدا کند و اینزمانی ممکن است که در جامعه عوامل
منحط کننده اخالق در کمترین سطح خود قرار داشته باشند(.امام خمینی ،1378،ج ،17ص )161
ً
این امر طبیعتا در بخش بزرگی منوط به تأمین امنیت عقیدتی است و بخشی نیز به شرایط روانی و اجتماعی
جامعه برمیگردد .بنابراین یکی از شاخصهای مهم انقالب اسالمی تأمین امنیت اخالقی است( .آیت الله
خامنهای)1388 ،
تمدن نوین اسالمی
تمدن اسالمی بیانگر همه جنبههای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جامعه است که ابعاد وجودی فرد و جامعه را
پوشش میدهد (مدیریت حوزه علمیه قم، 1383 ،ص  .)113تمدن اسالمی ،تمدنی دینی است که همه مؤلفههای
آن بر محور اسالم میگردد .بدین ترتیب ،تمدن اسالمی از همه ویژگیهای تمدن الهی در چهارچوب آموزههای
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قرآنی و متکی بر سنت پیامبر اکرم (ص) برخوردار است و مؤلفههای آن ،دین ،اخالق ،علم ،عدالت ،قوانین،
مقررات ،اصول دینی و غیره است (جان احمدی،1388 ،ص .)51-52
امنیت اخالقی
در مبانی تمدن نوین اسالمی غرض از آفرینش انسان رسیدن به مقام عبودیت بوده و حرکت بهسوی کمال
است .پس هر اقدامی که در جهت سلب این حق باشد  ،سلب امنیت انسانی محسوب شده و مانع از شکلگیری
تمدن نوین اسالمی است .با توجه به تعاریفی که در بخش مفاهیم بیان گردید منظور از امنیت اخالقی این است که
انسان در انجام موازین اخالقی و حرکت بهسوی کمال و نهادینهسازی فضائل اخالقی در درون خودش و در سطح
جامعه توفیق پیدا کند و اینزمانی ممکن است که در جامعه عوامل منحط کننده اخالق در کمترین سطح خود قرار
ً
داشته باشند( .امام خمینی ،1378،ج  ،17ص )161این امر طبیعتا در بخش بزرگی منوط به تأمین امنیت عقیدتی
است و بخشی نیز به شرایط روانی و اجتماعی جامعه برمیگردد .بنابراین یکی از شاخصهای مهم تمدن نوین
اسالمی تأمین امنیت اخالقی است( .آیت الله خامنهای )1388 ،واقعیت این است که مفهوم امنیت اخالقی بستگی
دارد به موارد زیر:

مؤلفههای امنیت اخالقی در شکلگیری تمدن نوین اسالمی
با نگاه بنیادین به تمدن نوین اسالمی این سؤال مطرح میگردد که آیا بین ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و
اخالق پیوندی قائل است یا خیر؟ بهعنوانمثال آیا بین اخالق و سیاست و اخالق و اقتصاد رابطهای برقرار میکنند یا
ً
خیر ؟ طبیعتا بهتناسب نفوذ اخالق در قلمروهای مختلف اجتماعی ،ابعاد امنیت اخالقی نیز متفاوت خواهد بود .دوم
اینکه ،آیا تمدن نوین اسالمی ،اصول اخالقی را ثابت میداند یا متغیر؟ بهعبارتدیگر آیا بر این اعتقاد است که
اصول اخالقی بهتناسب تغییرات زمانی و مکانی میتوانند تغییر کنند یا برعکس این اصول ثابتند و تغییر در آنها
جایز نیست؟ در نگاه اول ،همه ارزشهای اخالقی بهتناسب تحول در باورها و شرایط اجتماعی تغییر میکند هرچند
ً
ً
قبال کامال قبیح به نظر میرسیدند .ولی در نگاه دوم تمدن نوین اسالمی ،خود را مکلف به حراست از مبانی
اخالقی و ُحسن و قبحهای ذاتی و عقلی آن میداند و تغییر ارزشها و هنجارها را نوعی تهدید امنیتی تلقی خواهد
کرد.
س وم اینکه  ،آیا تمدن نوین اسالمی خود را نسبت به باورها و رفتارهای فردی اخالقی مردم مسئول میداند یا
خیر؟ درصورتیکه مسئول بداند ،گسترش فضائل اخالقی را وظیفه خود میداند و اقدامات فردی را نیز در حوزه
امنیت اخالقی تعریف میکند و باکسانی که امنیت اخالقی را در حوزه زندگی فردی خود نیز نقض میکنند
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ً
برخورد خواهد کرد ،ولی درصورتیکه خود را مسئول نداند ،وظیفه خود را صرفا در این حد میداند که افراد در
عمل کردن طبق تمایالت خود امنیت داشته باشند و یا اینکه حداکثر به نظم کلی اخالقی موجود در جامعه لطمه
وارد نکنند .بنابراین بهتناسب هریک از این دو برداشت ،مفهوم و قلمرو امنیت تفاوت پیدا میکند .موارد فوق را در
تمدن نوین اسالمی بررسی خواهیم کرد:
برداشت اول
با توجه به نگاه تمدن نوین اسالمی که هدف از همهچیز را کمال و حرکت تکاملی انسان میداند ،چارهای جز
این باقی نمیداند که «اخالق» که فراهم آورنده زمینههای اصلی این حرکت است در تمام ابعاد جامعه جریان
داشته باشد .این موضوع در حوزه سیاسی نیز با پیشبینی شرایط اخالقی خاص در اصول یکصدونهم برای رهبری و
یکصدوپانزدهم برای رئیسجمهور و در ماده  28قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی برای نمایندگان مجلس،
ً
کامال روشن و شفاف است .مقام معظم رهبری در این زمینه که تمدن نوین اسالمی اخالق را در ابعاد مختلف
سیاسی تسری داد میفرمایند:
« کار هشتم او(امام خمینی) ،ابطال باورهای غلط در باب اخالق فردی حکام بود .در دنیا پذیرفته شده است
فردی خاصی داشته باشند! تکبر ورزیدن ،برخوردار بودن از
که کسانی که در رأس اجتماعات قرار میگیرند ،اخالق ِ
زندگی راحت و مسرفانه ،تجملگرایی ،خودرأیی و خودخواهی و امثال اینها ،چیزهایی است که مردم دنیا قبول
کردند که کسانی که در رأس حکومتها قرار میگیرند ،این اخالق را داشته باشندّ .
حتی در کشورهای انقالبی،

انقالبیونی که تا دیروز زیر چادرها زندگی میکردند و در دخمهها مخفی میشدند ،بهمجرد اینکه به حکومت
میرسند ،وضع زندگیشان عوض میشود و اخالق حکومتیشان تغییر میکند و همان وضعیتی را به خود میگیرند
که بقیهی سالطین و رؤسای عالم داشتند! ما از نزدیک چنین چیزی را دیدهایم؛ برای مردم هم مایهی تعجب نیست.

امام ما این باور غلط را عوض کرد و نشان داد که رهبر محبوب و معشوق یک ملت و دیگر مسلمانان عالم ،میتواند
زندگی زاهدانهای داشته باشد و به جای کاخهای مجلل ،در یک حسینیه از دیدارکنندگان پذیرایی کند و بالباس و
زبان و اخالق انبیا با مردم برخورد کند .اگر دلهای حکام و زمامداران به نور معرفت و حقیقت روشن شده باشد،
تجمل و تشریفات و اسراف و برخورداریهای زیاد و خودرأیی و تکبر و استکبار ،جزو لوازم حتمی زمامداری آنها
محسوب نمیشود .از معجزات بزرگ آن بزرگوار این بود که هم در زندگی خود و هم در آن دستگاهی که به وجود
آورده بود ،نور معرفت و حقیقت تجلی یافته بود( » .آیت الله خامنهای)1368،
ً
پس امنیت اخالقی ،به تضمین موازین اخالقی در تمام حوزهها داللت دارد ،مثال در حوزه اقتصاد نمیتوان به
هر شکل به ثروت و توسعه دستیافت و بسیاری از روشهایی که امروزه در غرب مرسوم است ممنوع میشود،
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بهویژه در تبلیغات بازرگانی( .امام خمینی ،1378،ج ،6ص )510در حوزه سیاسی نیز کسب قدرت ،حفظ و استمرار
آن نهتنها نمیتواند با بهرهگیری از روشهای غیراخالقی باشد بلکه برعکس زمانی باارزشهای نوین تمدن اسالمی
سازگار است که در راستای تقویت اخالق در جامعه قرار گیرد( .آیت الله خامنهای )1388 ،امام خمینی
میفرمایند« «:وقتی سیاستمدار بر طریقه اخالق انسانی نباشد او چاقوکش از کار درمیآید ّاما نه چاقوکش سر
َ
العالم فسد العالم مصداق
محله ،چاقوکش در یک منطقۀ وسیعی در دنیا .اینکه در روایت هست که اذا فسد ِ
َ
باالترش همینها هستند که علمای سیاست هستند ،فاسد هستند ،عالم را به فساد کشاندند( ».امام خمینی،1372،
ً
َ
ص)5شاید بتوان از این هم فراتر رفت و گفت که اساس همه افعال انسان را اخالق تشکیل میدهد ،بنابراین اساسا
اقتصاد و سیاست و همه ابعاد رفتار فردی و اجتماعی انسان زمانی ارزش دارد که در چارچوب اخالق صورت گیرد
و برای تقویت ملکات و دفع رذایل اخالقی باشد( .همان)
نکته دیگر آنکه ،چون تمدن نوین اسالمی بر پایه اسالم استوار است ،قائل به یک سلسله اصول بنیادین و ثابت
اخالقی است که بر انسانیت انسان و بر واقعیتهای ثابت وجود آدمي که ویژگیهای اساسي و محوري آفرینش
انسان است و از آنها به فطرت و طبیعت یاد میشود ،مبتنی است (مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت
رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران،بند ) 1/4/ 2و بر این اعتقاد است که برخي از ارزشها میتوانند بهطور
مطلق و بدون هیچ قید و شرطي معتبر باشند و بهطور مطلق باارزش تلقي گردند ،یعني همیشه و در همهجا
باارزشاند(.همان،بند  )1/4/3بهعبارتدیگر تکثرگرائی اخالقی در این تمدن نوین اسالمی جایگاهی ندارد .در
اصل سوم نیز ،جامعه آرمانی را محیطی مساعد براي رشد فضائل اخالقي بر اساس ایمان و تقوي و مبارزه با کلیه
مظاهر فساد و تباهي بیان میدارد .منظور از فضائل اخالقی همان اصول اخالقی ثابتی هستند که در اخالق اسالمی
بیانشدهاند و ارزشهای اجتماعی نیز بر آنها استوارند .این ارزشها نیز بهنوبه خود ،انواع و مراتب مختلف دارند و
به شکل سلسله مراتبي با غایت اصیل زندگي آدمی -یعنی قرب الی الله -ارتباط دارند(.همان،بند  )1/4/3در
حقیقت این اصول اخالقی ،هویت فردی و اجتماعی جامعه را تعیین میکنند ،بنابراین سست شدن این اصول در
جامعه به منزله بحران هویت است ،که خطر امنیتی بزرگی را برای جامعه اسالمی از طریق جابجایی ارزشها ،به دنبال
خواهد داشت .سند چشمانداز بیستساله با چنین نگاهی ایران  1404را «:متکی بر اصول اخالقی و ارزشهای
اسالمی ،ملی و انقالبی ».... ،معرفی کرده است که میتواند سندی در تحقق شکلگیری تمدن نوین اسالمی بر
پایه امنیت اخالقی و اجتماعی باشد.
عالوه بر این نظام کیفری تمدن نوین اسالمی نیز برای اقداماتی که افراد انجام میدهند و موجبات فساد و
سقوط اخالقی آنها میگردد و به عبارتی خود موجب سلب امنیت اخالقی خودشان میشوند ،نیز مجازاتهایی
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ً
تعیین کرده است که برای ارتکاب هر گناهی حتی اگر این گناه صرفا فردی باشد جاری میشود و قاضی به استناد
اصل یکصد و شصت و هفتم میتواند حکم به تأدیب و تعزیر او نماید .بهاینترتیب قلمرو امنیت اخالقی در تمدن
نوین اسالمی به حوزههای فردی نیز وارد میشود .مجموع اقداماتی که در این زمینه در تمدن نوین اسالمی در نظر
گرفتهشده است را می توان در بعد اثباتی و سلبی به شرح زیر بیان داشت:
 )1اقدام اثباتی:

منظور اقداماتی هستند که در جهت نشر و گسترش فضائل اخالق و نهادینهسازی آنها صورت میگیرد:
أ)

اعتالء و عمق بخشیدن به معرفت و بصیرت دیني و قرآني ،و تحکیم فکري و علمي ارزشهاي اسالمي،
و مقابله با تهاجم فرهنگي بیگانه(.سیاستهای کلی برنامه سوم در حوزه فرهنگ ابالغی مقام معظم
رهبری)

ب) زنده و نمایان نگاهداشتن اندیشة دیني و سیاسي اسالم ناب در همة سیاستگذاريها و برنامهریزيها ،و
برجسته کردن نقش آن بهعنوان یك معیار اساسي(.همان)
ج)

رعایت آراستگي سیماي جامعه و کشور و محیط سازندگي به ارزشهاي اسالمي(.همان)

د)

جهتدهي رسانهها بخصوص صدا و سیما به سمت سالمسازي فضاي عمومي و رشد آ گاهيها و
فضایل اخالقي و اطالعرساني صحیح و تحقق سیاستهاي کلي در جهت برنامههای تمدن نوین
اسالمی(.همان)

ه)

توجه به پرورش و شکوفایي استعدادها ،تشویق خالقیتها و نوآوريهاي علمي ،تقویت امر پژوهش و
باال بردن توان علمي و فناوري کشور(.همان)

و)

روزآمد ساختن محتوای تعلیم و تربیت و تدوین برنامه درس ملی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و
متناسب با نیازهای (.بند 4/1سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ،ابالغی
 1392مقام معظم رهبری)

ز)

ارتقاء تربیت عقالنی و رشد بینش دینی ،سیاسی و اجتماعی دانش آموزان و اهتمام به جامعهپذیری برای
تحکیم وحدت و همبستگی ملی ،وطندوستی و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی و پاسداشت
استقالل ،آزادی ،مردمساالری دینی و منافع ملی(.بند 5/3همان)

ح)

اعتالء ،ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار ،جهاد ،شهادت و تفکر بسیجی در جامعه و نهادینه ساختن آن در
اندیشه ،باور ،منش و رفتار مردم و مسئوالن(بند 1سیاستهای کلی نظام برای ترویج و تحکیم فرهنگ
ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ،ابالغی 1389/02/29مقام معظم رهبری)
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ط) همانگونه که بیان شد بهموجب اصل سوم ،ایجاد محیطی امن برای گسترش فضائل اخالقی ،ازاینرو قوه
قضائیه مکلف به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از آسیبرسانی به چنین محیطی است ( .اصل
یکصدوپنجاه وششم)
 )2اقدامات سلبی:

مجموعه تدابیری هستند که برای جلوگیری از گسترش فساد اخالقی در مقررات پیشبینی شده است
أ)

برخورد بسیار شدید با تولیدکنندگان و توزیعکنندگان آثار ضد اخالقی(قانون مجازات فعالیت کنندگان در
امور سمعي بصري مصوب  1386مجلس شورای اسالمی)

ب) مقررات کیفری بسیار سنگین و بازدارنده برای فاعلین جرائم اخالقی ،مانند شالق ،سنگسار ،اعدام
(مواد221تا230قانون مجازات اسالمی)
ج) ممنوعیت اشاعه فحشا و انتشار عکسهای غیراخالقی(بند 2ماده  6وماده  28قانون مطبوعات)
د)

مبارزه باکسانی که اخالق و عفت عمومی را نقض میکنند(مواد  637تا)641

شکل  .1ابعاد سلبی و اثباتی حفظ امنیت اخالقی در انقالب اسالمی

امنیت اجتماعی

ً
یعنی اینکه انسان بتواند متناسب با شأن انسانی خود در جامعه زندگی کند و طبیعتا این امر بستگی تام به آن

ارزشهای بنیادینی دارد که هر جامعه پذیرفته است امنیت اجتماعی به مفهوم نبودن تهدید و یا احساس تهدید نسبت
به آنها میباشد( .آیت الله خامنهای )1372،این امر بدان معناست که امنیت اجتماعی در ایاالتمتحده در مقایسه با
امنیت اجتماعی عربستان سعودی یا ژاپن یا ایران عناصر متفاوتی را در بردارد ،زیرا امنیت اجتماعی هم تمایزات
اجتماعی و هم تفاوت تمدنها را مورد تأکید قرار میدهد .بنابراین باید انسان بتواند متناسب باارزشهای خاص
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جامعهای که زندگی میکند و در چارچوب این ارزشها خانواده ،حیثیت ،جان ،مال و شغل آنها تهدید نشود.
(آیت الله خامنهای ) 1382،به عبارتی می توان گفت امنیت اجتماعی به مفهوم تأمین انتظامات ،باورها ،هویت،
سالمت و حیثیت افراد در جامعه بهگونهای است که آنها بدون دغدغه متناسب با شئون انسانی خود زندگی کنند.
واقعیت آن است که از منظر تمدن نوین اسالمی گام اول در ایجاد چنین جامعهای نیاز به اصالح فرد است.
(طباطبایی ،1382،ج ،13ص )44یعنی هنگامیکه افراد بر مملکت نفس خود حاکم شوند ،امنیت نیز در جامعه
حاکم خواهد شد «.همه فسادهایی که در عالم واقع میشود ،برای این است که جهاد اکبر واقع نشده است .تمام
این گرفتاريهایی که بشر دارد از دست خود بشر دارد »( .امام خمینی ،1378،ج ،11ص )380در جای دیگر
تصریح میفرمایند« «:ما تا اصالح نکنیم خودمان را ،نمیتوانیم کشور خودمان را اصالح کنیم(».همان) بنابراین از
منظر تمدن نوین اسالمی امنیت اجتماعی در بستری از امنیت اخالقی شکل میگیرد و این بر مبنای مبانی
انسان شناختی تمدن نوین اسالمی است .بر مبنای آن ،انسان موجودی در تسخیر جامه نیست ،بلکه سازنده جامعه
خود است .البته این به مفهوم این نیست که جامعه در این زمینه مسئولیتی ندارد بلکه جامعه هم در انسان تأثیر متقابل
دارد و جامعه و نظامات اجتماعی از همان گام اول یعنی امنیت اعتقادی ذی مدخل است .عالوه بر این شرایط
اقتصادی و اخالقی جامعه هم در این زمینه مؤثر است .امام خمینی(ره) در این در این زمینه میفرمایند «:خیال
میکنید ،آن دزدی که از دیوار باال میرود یا زنی که عفت خود را میفروشد تقصیر دارد؟ وضع معیشت بد است که
اینهمه جنایت و مفاسد به وجود میآید( ».امام خمینی ،1378،ج،1ص )65
ُ
عالوه بر این در شکلگیری تمدن نوین اسالمی باید به جامعه بهصورت یک کل نظر نمود و اجزاء آن را از هم
منفک ندانست .بهعبارتدیگر با نگاهی سیستمی به آن هدف ،امنیت از سایر ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان
یعنی کمال جدا نمی باشد .بنابراین امنیت در این قرائت فقط جلوگیری از تهدیداتی که بعد مادی و زندگی دنیایی
انسان را تهدید میکند ،نخواهد بود بلکه امنیت باید بهگونهای باشد که انسان در جامعه نسبت به حفظ ایمان خود
هم دغدغه نداشته باشد( .امام خمینی ،1378 ،ج ،17ص )161بنابراین تمام اقداماتی که منجر به گسترش فساد
اخالقی در جامعه میشوند و یا تبلیغات و اقدامات رسانهای که به تضعیف و یا به خطر افتادن ایمان مردم و یا
سالمت اخالقی آنها و یا ناتوانی و بیانگیزگی درحرکت بهسوی کمال او میشود ،اقدامات ضد امنیتی محسوب
شده که مانع از ایجاد تمدن نوین اسالمی میگردد .از سوی دیگر امنیت زمانی حاصل میشود که جامعه توانایي
براي حفظ ویژگي اساسي خود در برابر شرایط متحول و تهدیدات واقعي یا احتمالي نیز داشته باشد(بوزان،1378،
ص )34برای اینکه جامعه چنین توانمندی داشته باشد ،باید مؤلفههای زیر را داشته باشد:
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مؤلفههای امنیت اجتماعی در شکلگیری تمدن نوین اسالمی
 -1قوانین و مقررات باید بهصورت بازدارنده باشد
از منظر تمدن نوین اسالمی برای مصونسازی جامعه اقدامات تربیتی کافی نیست ،بلکه باید قوانین و مقررات
نیز بازدارندگی الزم را داشته باشند(،آیت الله خامنهای )1382 ،در واقع اینگونه مقررات خود بخشی از فرایند تربیت
جامعه محسوب میشوند .امام خمینی(ره) در این رابطه میفرمایند «:جامعه باید تربیت بشوند .حدود الهي براي
ْ
صاص َحیاة»(بقرة :
ق
ال
تربیت جامعه است؛ نه براي انتقامجویی .اگر قاتل را نکشند ،قتل زیاد میشود؛ « و ِفي
ِ
ِ
در قصاص را ببندیم ،هرکسی بکشد کارش نداشته باشیم ،قتل زیاد میشود؛
)179؛ در قصاص زندگي است .اگر ما ِ
زندگي مردم از بین میرود؛ هر کس دلش خواست هرکسی را میکشد .قصاص براي این است که زندگي بشر تأمین

بشود .تربیت است ،براي مصلحت جامعه است(.امام خمینی ،1378،ج ،7ص )313
 -2نظام قضائی باید کارآمد باشد (آیت الله خامنهای)1386 ،

ُ
قانون خوب زمانی اثرگذار است که مجریان کارآمد داشته باشد و در این میان قضات نقش مهمی ایفا میکنند.

حضرت امام(ره) معتقدند «:منصب قضاوت از مناصب جلیلهای است که از طرف خدای متعال ،برای پیغمبر
ّ
(صلی ّالله علیه و آله) و از طرف او برای ائمه معصومین (علیهم ّ
السالم) و از طرف آنان برای فقیه جامع شرایطی که
میآید ثابت است» (امام خمینی ،1392،ج،2ص )414ایشان حداقل صفاتی را که برای قاضی الزم است را
برمیشمارند « :بل وغ و عقل و ایمان و عدالت و اجتهاد مطلق و مرد بودن و طهارت مولد (حاللزاده بودن) و
ّ
اعلمیت بر کسانی که در شهر یا نزدیك آن است بنا بر احوط( ».همان)
عالوه بر اینکه قاضی باید واجد شرایط فوق باشد ،مجازاتهای مقرره باید بدون هیچگونه ِاغماضی ِاعمال کند:

« از بین بردن مجرمین خطرناک برای جامعه رحمت است و این طبیبی است که بارحمت رفتار میکند همان
شارعی که راضی نیست به حیوانی ظلم شود امر میکند که مجازاتها باید اجرا شوند ».ساختارهای قضائی هم باید
مناسب با شرایط و اوضاع و احوال باشد و از تمام امکانات پیشرفته برای یافتن و اثبات جرم و اجرای قاطعانه حدود
استفاده کند.
 -3نیروی انتظامی باید قدرتمند باشد (آیت الله خامنهای)1386 ،
وجود یک نیروی انتظامی قوی که متجاسرین به قانون را در حداقل زمان دستگیر کند ،موجب افزایش
ً
هزینههای متجاسرین و در نتیجه پیشگیری از جرائم میشود .ازاینرو امام به نیروهای انتظامی مؤکدا میفرمودند:
« کسانی که بخواهند ِاخالل کنند در هر امری از امور ـ چه در سخنرانیهایی که از طرف شخصیتها میشود و چه
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در اجتماعات مطابق قانونی که با اجازۀ وزیر کشور اجتماعات حاصل میشود ـ باید شماها مواظب باشید ،و سپاه
پاسداران هم که در شهرها هستند با شما هماهنگ باشند برای جلوگیری از اینکه در این اجتماعات یک دسته اشرار
وارد نشوند و بخواهند درگیری ایجاد کنند؛ و همینطور در خیابانها یک دستهای از اشرار بخواهند درگیری ایجاد
کنند و ناراحتی برای مردم .بهحسب قاعده و قانون ،شما وظیفهدارید و سپاه پاسدارها هم که در شهرها هستند
وظیفهدارند که با شما کمک کنند ... ،باقدرت ،قوه و با پشتیبانی همۀ مردم از اینطور امور باید جلوگیری بشود تا
در یک سطح آرامی مردم مشغول به کارهایشان باشند»( .امام خمینی ،1378،ج،14ص)140
 -4نهادینه شدن عدالت اجتماعی

ً
در واقع بین عدالت اجتماعی و امنیت اجتماعی رابطه هم افزائی وجود دارد(.بعدا در این زمینه بحث خواهیم

کردیم) اگر این موارد در جامعه مبتنی بر تمدن نوین اسالمی محقق شود امنیت اجتماعی در حوزه های زیر بدست
می آید:
 .1-4حفظ استحکام و تمامیت خانواده

خانواده در نگاه انقالب اسالمی بنیاد اصلی جامعه و جایگاه بسیار باالئی دارد(مقدمه قانون اساسی) تأمین
امنیت خانواده از طروق زیر صورت میگیرد:
الف) مجموعه اقدامات فرهنگی و آموزشی و اقتصادی برای جلو گیری از فروپاشی خانواده ها(اصل دهم و
بیست ویکم قانون اساسی و چشمانداز بیستساله و بند  12سیاست های برنامه پنجم توسعه ابالغی مقام معظم
رهبری و)...
ب) مجازات سنگین متجاوزین به حریم خانواده
یکی از راههای حفظ کیان خانواده برخورد شدید و سنگین باکسانی است که به آن خیانت میکنند ،برای این
منظور باید مجازاتی بازدارنده بپیشبینی کرد .ماده  225قانون مجازات اسالمی مجازات سنگسار و در صورت عدم
امکان اجرای سنگسار اعدام را برای زنان و مردان محصن پیشبینی کرده است.
پ) مجازات کسانی که زمینه فروپاشی خانواده را فراهم می آورند :موضوع حجاب
بحث در خصوص فلسفه حجاب از حوصله این متن خارج است ،همین اندازه باید توجه داشت که اسالم به دو
جهت نسبت به مسئله حجاب حساس است ،اول اینکه به خانواده اصالت میدهد و برای تمامیت آن اهمیت فوق
ُ
العاده قائل است .دوم اینکه ،واقع بینانه به تفاوت های ارگانیک و جنسی زن ومرد توجه دارد ،اینکه بر خالف زنان،
مردان در مقابل جذابیت های جنسی زنان ضعیف هستند و جز با برخورداری از تقوای باالی دینی ،قادر به مهار
تمایالت جنسی تحریک شده و کنترل حس تنوع طلبی خود نیستند .لذا اگر قرار باشد زنان نیز در جامعه فعال
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باشند وتمام این جذابیت ها را حفظ و تشدید کنند ،روابط شغلی ،آموزشی ،اقتصادی و......آلوده به روابط جنسی
میشود و هم پایه های خانواده را سست ولرزان میکند وهم سالمت اخالقی جامعه اسالمی را از بین می برد.
ازاینرو حجاب یکی از مهمترین مؤلفههای امنیت اجتماعی در جامعه اسالمی محسوب میشود.
ازجمله بحثبرانگیزترین مسائل جامعه امروز ما است که برخی نوع پوشش زنان را امری فردی و برخی امری
اجتماعی تلقی میکنند ،اما از نگاه مقررات اسالم و انقالب اسالمی این موضوع دارای ابعاد قوی اجتماعی است .
ازاینرو امام خمینی ،از همان روزهای ّاول انقالب به مسئوالن دولت وقت ،برای جلوگیری از بیحجابی نهیب زدند:
«اْلن وزارتخانهها -این را میگویم که به دولت برسد ،آنطوری که برای من نقل میکنند -باز همان صورت زمان
طاغوت را دارد .وزارتخانه اسالمی نباید در آن معصیت بشود .در وزارتخانههای اسالمی نباید زنهای (بیحجاب)
بیایند ،زنها بروند اما باحجاب باشند .مانعی ندارد بروند اما کار بکنند ،لکن باحجاب شرعی باشند ،با حفظ جهات
شرعی باشند( ».امام خمینی ،1378،ج ،6ص )329پس باید زنان و دخترانی که بدون رعایت حجاب در جامعه
حاضر و موجب تحریک مردان و سست کردن عالقه آنان به همسر و خانواده میشوند برخورد کیفری شود(.ماده
 638قانون مجازات اسالمی و تبصره آن)
د) مجازات برپاکنندگان مراکز فحشا و فساد(مواد  286و  639قانون مجازات اسالمی)
 -2-4امنیت جنسی

منظور از امنیت جنسی این است که زنان جامعه بدون دغدغه و ترس در هر ساعت از شبانهروز در جامعه حاضر
ً
و به فعالیتهای اجتماعی خود در هر نقطه از کشور بپردازند .برای این امر اوال ،مهمترین راهکار پیشگیرانه اسالم
ً
حجاب است و ثانیا ،باکسانی که به هر شکل دست تعدی به زنان دراز میکنند سنگینترین مجازات ممکن را
پیشبینی کرده است (.ماده 224قانون مجازات اسالمی ) همچنین کسانی که سبب بروز انحرافات جنسی نیز
میشوند را با سنگینترین مجازات ممکن روبرو ساخته است(.ماده 234قانون مجازات اسالمی)
 -3-4امنیت فردی

امنیت فردي عبارت است از حالتي که فرد ازلحاظ جسمي و روحي در آن فارغ از ترس و آسیب به جان ،مال و
یا آبروي خود و یا از دست دادن آنها ،زندگي کند و در حقیقت این یک حق فردی است ( .اصل بیست و دوم
قانون اساسی) نظام اسالمی برای تأمین این مهم :
الف) مجازات پیشگیرانه برای کسانی که موجبات آسیب جسمی به افراد را فراهم میکنند پیشبینی کرده
است(.مواد286و کتاب سوم «قصاص» قانون مجازات اسالمی)
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ب) مجازات پیشگیرانه برای متجاوزین به حیثیت و آبروی افراد ،بهویژه زنان و حریم خصوصی مردم (مواد
245تا  261و 630و 697تا  700قانون مجازات اسالمی و مواد 4و 5قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور
سمعي و بصري فعالیتهای غیرمجاز مينمایند)
پ) مجازات پیشگیرانه برای متجاوزین به اموال مردم(مواد 278و588تا 596و  651تا 667قانون مجازات
اسالمی)

شکل  .2عوامل برقراری امنیت اجتماعی

نتیجهگیری
در نتیجه باید گفت تمدن نوین اسالمی خود را در برابر حفظ اصول بنیادین اخالقی اعم از حوزه فردی و
اجتماعی مسئول میداند .زیرا حفظ هویت اسالمی جامعه وابسته به حفظ هویت و اخالق فردی جامعه است .از
نظر تمدن نوین اسالمی نمیتوان میان زندگی فردی و اجتماعی افراد تفکیک قائل شد .ازاینرو تمدن نوین اسالمی
نظام سیاسی را در تربیت انسانها مسئول میداند(.آیت الله خامنهای )1374،قرآن یکی دیگر از اهداف رسالت انبیا
ْ ُ
ً
ْ
َّ
ِّ
ِّ
ُ َ
َ
ْ ْ َ
را چنین بیان میداردُ « :ه َو ال ِذي َب َعث ِفي األ ِّم ِّی َین َر ُسوال ِّم ْن ُه ْم َی ْتلو َعل ْی ِه ْم َآی ِات ِه َو ُی َزک ِیه ْم َو ُی َعل ُم ُه ُم ال ِک َتا َب َوال ِحک َمة
َ َ
َ ُ َ
َ
َو ِإن ک ُانوا ِمن ق ْبل ل ِفي ضال ٍل ُّم ِبین»(جمعه/آیه)2اوست خدایی که میان عرب ّامی (قومی که خواندن و نوشتن هم
ٍ
نمی دانستند) پیغمبری بزرگوار از همان قوم برانگیخت ،تا بر آنان وحی خدا را تالوت کند و آنها را (از لوث جهل و
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اخالق زشت) پاک سازد و کتاب آسمانی و حکمت الهی بیاموزاند ؛ با آنکه پیشازاین ،همه در ورطۀ جهالت و
گمراهی بودند .امام علی (ع) یکی از حقوق ملت را بر حاکم تعلیم  .تربیت آنها بیان میکند( .دشتی،1379 ،
ص)77

منابع
 -1امام خمینی(ره) .)1378( .صحیفه امام ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،ج .17
 -2امام خمینی .)1392( .تحریرالوسیله ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ،ج.2
 -3امام خمینی .)1372( .چهل حدیث ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 -4امام خمینی ،صحیفه نور ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،ج .1
 -5بوزان ،باري .)1378( .مردم ،دولتها و هراس ،پژوهشکده مطالعات راهبردي  ،تهران.
 -6جان احمدی ،فاطمه ،)1388( ،تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی ،تهران ،انتشارات نشر معارف.
 -7خامنهای ،سیدعلی( ، )1374/4/19بيانات در دیدار اعضای شوراهای فرهنگ عمومی استانها.
 -8ــــــــــــــــــــ،)1382/9/25(،بيانات در دیدار مردم قزوین.
 -9ــــــــــــــــــــ ، )1388/1/1(،بيانات در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا (ع).
 -10ــــــــــــــــــــ)1372/4/29(،بيانات در دیدار اقشار مختلف مردم.
 -11ــــــــــــــــــــ)1382/4/7(،بيانات در دیدار مسئوالن دستگاه قضایی.
 -12ــــــــــــــــــــ)1386/4/7(،بيانات در دیدار خانوادهی شهدای هفتم تير و مسئوالن قوه قضائيه.
 -13ــــــــــــــــــــ ،)1386/8/6(،بيانات در هفدهمين دورهی دانشآموختگی دانشجویان دانشگاه
علوم انتظامی
 -14خامنهای ،سید علی( ، )1388/6/20خطبههای نماز جمعهی تهران.
 -15خامنهای ،سیدعلی( ،)1368/4/23بيانات در خطبههای نمازجمعه.
 -16دشتی ،محمد ،)1379( ،نهجالبالغه ،ناشر مشهور.
 -17عالمه طباطبائی ،محمدحسین ،)1382( ،ترجمه تفسيرالميزان ،ترجمه سید محمدباقر موسوی
همدانی ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم ،همان،ج.13
 -18مدیریت حوزه علمیه قم ،)1383( ،درآمدی بر آزاد اندیشی و نظریهپردازی در علوم دینی ،قم،
انتشارات مرکز حوزه علمیه قم.
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 -19نویدنیا ،منیژه ، )1382( ،درآمدي بر امنیت اجتماعي ،فصلنامه مطالعات راهبردي ،شماره اول.

ترسیم نقش و جایگاه مفهوم سرمایه اجتماعی در شکلگیری تمدن نوین اسالمی
سمانه منصوری 1مجتبی صمدی

2

چکیده
مفهوم سرمایه اجتماعی آنطور که توسط دانشمندان مختلف ارائهشده بیشتر دربرگیرنده مفاهیمی چون اعتماد،
همکاری و همیاری متقابل میان اعضای یک گروه یا یک جامعه ،مشارکت و جنبههایی از ساختار اجتماعی است
که نظام هدفمندی را شکل میدهند و آنها را بهسوی منافع مشترک هدایت میکند .بر همین مبنا ،امروزه مفهوم
سرمایه اجتماعی و بهنوعی اهمیت یافتن ارتباطات ،یکی از اجزای مهم در تبیین الگو و نقشه راه دستیابی به تمدنی
نوین اسالمی به شمار میآید.
رهبر معظم انقالب مدظله بهعنوان مهمترین نظریهپردازان حوزه تمدن نوین اسالمی  ،هندسه ویژهای را برای این
تمدن ترسیم نمودهاند که توجه به سرمایه اجتماعی جایگاه خاصی را داراست ،محققان در پژوهش پیش رو در
تالش هستند تا جایگاه مفهوم سرمایه اجتماعی را در نگاه تمدنسازی ایشان مورد واکاوی دقیق قرار دهند .به همین
منظور سعی نمودند که ابتدا به این سؤال پاسخ دهند که مفهوم تمدن نوین اسالمی از منظر ایشان به چه معناست و
مهمترین شاخصههای تحقق و تبلور آن کداماند؟ و شاخصهای سرمایه اجتماعی در این تعریف از چه جایگاهی
برخوردار هستند؟
برای پاسخ به این پرسشها ابتدا ادبیات سرمایه اجتماعی به روش تحلیل اسنادی-کتابخانهای مروری اجمالی
شد ،سپس تعریف تمدن نوین اسالمی و شاخصهای سرمایه اجتماعی به روش داده بنیان از بیانات رهبر معظم
انقالب

مدظله

استخراج گردید و در انتها تصویری روشن از جایگاه و اهمیت ارتباطات (سرمایه اجتماعی) در

شکل گیری تمدن نوین اسالمی در کنار مقایسه تطبیقی با تصویر کنونی سرمایه اجتماعی در تمدن غربی بدست
آمد.
کلیدواژهها :سرمایه اجتماعی ،تمدن نوین اسالمی ،ارتباطات ،اعتماد

 1دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،پژوهشگر و مدرس عضو هیئتعلمی گروه فرهنگی و
اجتماعی دانشکده حضرت زینب(س) ،ایمیلS86. mansuri@gmail.com :
 2دانشجوی دکتری علوم ارتباطات ،دانشگاه عالمه طباطبائی(ره) ،ایمیلsamadimahallati@gmail.com :
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مقدمه
زمینه سازی مناسب نظری و سیاستی در راستای فرآیندی که برای انقالب اسالمی ایران از سوی رهبر معظم
(مدظله)

انقالب

ترسیمشده است ،وظیفه خطیری ایجاد کرده که بر عهده پژوهشگران و صاحبنظران حیطههای

مختلف علمی بهویژه پژوهشگران علوم انسانی در کشور گذاشتهشده است .رهبر معظم انقالب (مدظله) ،تحقق
انقالب اسالمی ایران در سال  1357را گام اول از فرآیندی پنج مرحلهای میدانند که در راستای گذار به گام نهایی
یعنی تمدن نوین اسالمی میبایست سه مرحله دیگر یعنی ایجاد نظام اسالمی ،ایجاد دولت اسالمی و ایجاد کشور و
جامعه اسالمی را پشت سر بگذارد( .آیت الله خامنهای )1384 /5/28 ،هرچند ،نگاه فرآیندی بدان معنی نیست که
برای تحقق هر یک از این مراحل ،مراحل بعدی را نادیده بگیریم ،بلکه توجه به شاخصها و ویژگیهای هر مرحله
سازنده هر گام بوده و میتواند بر سازماندهی و حرکت پویا و داینامیک در این مسیر بیانجامد .در این میان ،تبیین
تمدن نوین اسالمی و نوع نگاهی که به این مرحله وجود دارد و نیز ،تصویری که از آن ترسیم میکنیم ،خود
تعیینکنندهترین گام برای بازسازی و هدایت سایر گامهای پیشین به شمار میرود.
قابلتوجه اینکه مقاله پیشرو موضوع سرمایه اجتماعی بهعنوان یک منبع اجتماعی در روابط میان افراد و
دربرگیرنده شبکه اجتماعی ،مدنی و سیاسی و همچنین اعتماد بین افراد و نظام اجتماعی ()Espeller berg, 2001
را در بحث تمدنسازی موردبررسی قرار داده است .این پژوهش سعی دارد به این پرسشها پاسخ دهد که در مرحله
اول منظور از مفهوم تمدن نوین اسالمی چیست و این مفهوم دارای چه مؤلفهها و شاخصهایی است؟ و در مرحله
بعد مهمترین مؤلفههای سرمایه اجتماعی بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای تمدنسازی نوین اسالمی کدام
است؟ این مؤلفهها در تمدن نوین اسالمی چگونه تعریف میشوند و از چه جایگاهی برخوردار هستند؟ از همین رو
متکی بر متن پژوهی و تکیهبر یکی از تکنیکهای تحلیل دادههای متنی(روش داده بنیاد) به سراغ بیانات رهبر معظم
انقالب

مدظله

رفته و در تالش است تا تصویری روشن را در پاسخ به این پرسشها ترسیم نماید که زمینه مقایسه

تطبیقی با شاخصهای تمدن غربی را فراهم آورد.

الف .پیشینه تحقیق
با نگاهی بر پژوهش های صورت گرفته با محوریت تمدن نوین اسالمی ،با گستره گوناگون و متنوعی روبرو
میشویم که از الزامات تا اصول این دایره مفهومی را بهویژه در اندیشه رهبر معظم انقالب مدظله بررسی نمودهاند و
میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

ترسیم نقش و جایگاه مفهوم سرمایه اجتماعی در شکلگیری تمدن نوین اسالمی 203 /

فرمهینی فراهانی ( )1385در مقاله خود با عنوان «الزامات تحقق تمدن نوین اسالمی» اقتضائات و الزامات
ابزاری ،اصلی و حقیقی را در سه بعد دانشی ،بینشی و گرایشی مورداشاره قرار داده است .واسعی( )1394نیز ،در
مقاله «فلسفه تمدن نوین اسالمی؛ ماهیت و مبانی» چند اصل را برای تمدن نوین اسالمی بیان میکند که شامل.1 :
هدفمندی هستی در پرتو خدامحوری و یکتاپرستی .2 ،اصل برابری همگان در پیشگاه خداوند و امکان برتری
اکتسابی با پایبندی به ارزشهای متعالی  .3اصل ساخت دنیا در راستای آخرت .4 ،اصل تحقق امت اسالمی.5،
اصل جهانوطنی اسالم و  .6اصل علم مداری و معرفتجویی.
در مقاله دیگری بهمنی( )1393با عنوان «تمدن نوین اسالمی در اندیشه آیتالله خامنهای» سه بخش این
موضوع را موردبررسی قرار داده است ،یعنی .1:بررسی امکان یا امتناع تمدن نوین اسالمی .2،مفهوم شناسی تمدن
نوین اسالمی .3،ایجاد و تکوین تمدن نوین اسالمی که خود شامل :پیشزمینههای شکلگیری ،مراحل تکوین و
الزامات رسیدن است .در مقاالت دیگر ،همچون اثر جهانبین و معینیپور ( )1393با عنوان «فرآیند تحقق تمدن
اسالمی از منظر آیتالله خامنهای» و یا پژوهش اکبری و رضایی( )1393با عنوان «واکاوی شاخصهای تمدن نوین
اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله)»را میتوان آنها را پژوهشهای بسیار نزدیک در حیطه تمدن پژوهی
از منظر آیتالله خامنهای دانست .ازاینرو ،وجه ناظر به آینده تمدنی در مقاله الویری( )1392با عنوان «اندیشه
مهدویت و تمدن نوین اسالمی» دو ساحت اثرگذاری دین بر تمدن ،یعنی ساحت خرد یا همان مظاهر تمدن و
ساحت کالن یعنی ُبعد اندیشهای و روح آن را مدنظر قرارگرفته است.
در کنار موارد ذکرشده در باال که حول مفهوم تمدن نوین اسالمی انجام پذیرفتهاند ،پژوهشهایی هم یافت
میشود که بهجایگاه و اهمیت مفهوم سرمایه اجتماعی پرداخته است .ترکزاده و محترم ( )1391در مقاله «تدوین و
ارائه الگویی یکپارچه از سرمایه اجتماعی و پیامدهای آن» با مروری بر ادبیات تولیدشده در مفهوم سرمایه اجتماعی
و بررسی شاخصهای ارائهشده برای سنجش این مفهوم ،تالش کرده است با رویکردی نظاممند از ابعاد تعاملی،
الگوی مفهومی جدیدی ارائه کند .پیران و همکاران ( )1385در مقاله «سرمایه اجتماعی در ایران :کار پایه مفهومی
و مفهومسازی سرمایه اجتماعی» با تأکید بر شرایط ایران با ارائه تعاریفی از سوی متفکران مختلف در محدوده نود
سال اخیر ،به کلیدواژههایی که در این تعاریف بهکاررفته است اشاره میکند .تعاریفی که کار پایهای یا چارچوب
سرمایه اجتماعی را پدید میآورد .موسوی( )1385نیز در مقاله «مشارکت اجتماعی یکی از مؤلفههای سرمایه
اجتماعی» تئوری سرمایه اجتماعی را بهعنوان یکی از رویکردهای جامعهشناختی موردبررسی قرار داده و سعی
میکند این تئوری را ازنظر واقعیتهای مسلط بر جامعه مورد آزمون تجربی قرار دهد .بااینحال ،وجه تمایز این
پژوهش با پژوهشهای یادشده ،توجه به مبحث مهم و ضروری سرمایه اجتماعی در روند تمدنسازی نوین اسالمی
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بوده است .یعنی این مقاله درصدد است تا اصول و شاخصهای مهم سرمایه اجتماعی را در روند تمدنسازی و در
راستای فرایند انقالب اسالمی مشخص کند تا بتواند ،منشأ تدوین سیاستها و برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت
اجتماعی قرارگرفته و در مسیر برنامه پنجساله توسعه و برنامهریزیهای مشابه همچون چشمانداز جمهوری اسالمی
ایران در افق  1404و با الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مؤثر واقع شود.

ب .مبانی نظری و روش
 .1چارچوب نظری
 .1-1تمدن و تمدن سازی
افرادی چون ویل دورانت ،تمدن را نظمی اجتماعی میدانند که درنتیجه وجود آن خالقیت فرهنگی امکانپذیر
میشود و جریان پیدا میکند(.دورانت )1386 ،تاملین تمدن را چنین توصیف میکند« :تمدن حرکت است نه
سکون ،سفر است نه توقف ،هیچ تمدن شناختهشدهای تاکنون در این سفر به هدفی که تمدن دارد واصل نشده
است ،اما احتمال دارد معدودی از مردان و زنان برجسته به آن هدف رسیده باشند(.تاملین )1385 ،یا وبر آن را به
معنای گسترش عقالنیت تعریف میکند(وبر )1384 ،و یا فروید آن را کنترل نفس و سرکوب غرایز میداند و در
کتاب ناخوشایندیهای فرهنگ موردتوجه قرار میدهد (فروید1382 ،؛ فروید )1389 ،و یا مارکس سلطه بر طبیعت
و روابط انسانی و رشد اقتصادی و اجتماعی را به تمدن نسبت میدهد( .مارکس )1386 ،البته هستند دیدگاههای
بدبینانهای چون ابن خلدون که از دوری تمدنها سخن میگویند (ابن خلدون )1366 ،و یا هانتیگتون که منتظر
برخورد تمدنها هستند(هانتیگتون )1386 ،و یا تافلر که به همزیستی تمدنها با یکدیگر قائل است( .تافلر)1385 ،
البته دیدگاههایی چون مک لوهان که دهکده جهانی را آینده تمدنها تصویر میکند را نمیتوان نادیده گرفت.
)(McLuhan, 2011

در میان نظریات مختلف برخی تمدن را رو به گذشته میدانند و تمدن را امری تاریخی میبینند ،برخی آن را
حال مینگرند و تمدن را بهصورت یک پروژه میانگارند و برخی چشم به آینده دارند و فرجام آن را مدنظر قرار
میدهند ،چه دهشتانگیز و چه دلنگران کننده و یا امیدوارکننده و مایه تفرج و خوشی( .اباذری ،شریعتی و فرجی،
 )1390اما امر مشخص آن است که تمدنها می توانند به انقراض کشیده شوند ،چراکه از آینده غافل شده و به زمان
حال میپردازند و تنها زندگی روزمره را پی میگیرند .به همین دلیلی به خوشی و لهو و لعب دل میبندند و انسجام
اجتماعی آنها به سستی میگراید و با کمترین تهدید خارجی ،فرومیپاشند .از طرفی دیگر ،هیچ دینی بدون نظر به
آینده ،نمی تواند پیروان خود را امیدوار کند و از همین رو اسالم و تحقق تمدن نوین اسالمی نگاه به آینده را مدنظر
خود قرار داده است( .فیاض )1387 ،البته ازنظر تاریخی ،تمدن اسالمی بهعنوان یکی از تمدنهای بزرگ بشری
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حاصل مبانی دین اسالم و باور به آنها بوده است .شهید مطهری(ره) دراینباره مینویسد« :ملل بسیاری به اسالم
گرویدند و در خدمت این دین درآمدند و در راه نشر و بسط تعالیم آن کوشیدند و با تشریکمساعی با یکدیگر
تمدن عظیم و باشکوه به نام تمدن اسالمی به وجود آوردند( ».مطهری )1357 ،رویکرد ما نیز در این نوشتار تعیین
مؤلفههایی است که از این روزمره گرایی صرف بپرهیزد و رویکردی فعال و پویا را به ساخت تمدن اتخاذ کند.
 .2-1سرمایه اجتماعی
لفظ و معنای سرمایه اجتماعی برای نخستین بار توسط «هانی فان »1برای بیان اهمیت مشارکت اجتماعی در
ارتقای عملکرد مدارس به کار گرفته شد( .شجاعی و همکاران )1387 ،بعد از وی این ایده ،چندین دهه به دست
ً
فراموشی سپرده شد و مجددا در دهههای بعد در حوزههای متعددی موردتوجه و بررسی قرار گرفت.
( )Baker, 1984فولی و ادوارز 2بوردیو ،3کلمن 4و پاتنم  5را بهعنوان سهشاخه به نسبت متمایز در پژوهشهای
مربوط به سرمایه اجتماعی و بهعنوان نظریهپردازان کالسیک آن یاد میکنند.
 .1-2-1سرمایه اجتماعی از منظر بوردیو

( )Foley & Edwards, 1999; Field, 2005ازنظر بوردیو سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموعهای از
منابع واقعی و مجازی که از طریق برخورداری از شبکههای پایا و کموبیش نهادینهشده روابط دوجانبه ،برای یک
فرد یا گروه انباشته میشود )Bourdieu, 1987( .لذا میتوان گفت« ،سرمایه اجتماعی مربوط است به پیوندهای
اجتماعیای که مردم قادرند آنها را به نفع بهره خاص خود بسیج کنند .مثال معروفی دراینباره «شبکه پسران
قدیمی» بریتانیایی است که در کار بازتولید قدرت در بین مردان شرکتکننده در مدارس انتفاعی نخبگان و کالج
اکسبریج 6است .این اشخاص پس از گذراندن دورههای آموزشی در آن مدارس بهصورت اعضای منحصربهفرد
«باشگاههای نجیبزادهها» درمیآیند و از امتیازات پیشههای یکدیگر در عرصههایی چون بانکداری ،کلیسا ،ارتش
و خدمات عمومی بهره میبرند .کسانی که از این شبکهها کنار گذاشته میشوند دشوارتر پیشرفت میکنند ولو
دارای استعداد برابر با آن دیگران باشند( ».اسمیت ،1387 ،صص  )221-220بنابراین ،ازنظر وی سرمایه اجتماعی
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 6منظور آ کسفورد و کمبریج میباشد.
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مشتمل بر دو بعد شبکه اجتماعی و جامعهپذیری است که بهرهبرداری از آن منوط به آ گاهی ،شناخت و عمل به
هنجارها و الگوهای روابط بین فردی است)Pope, 2003( .
 .2-2-1سرمایه اجتماعی از منظر کلمن

کلمن با توجه به تعریف بوردیو ،سرمایه اجتماعی را بخشی از ساختار اجتماعی میداند که به کنشگر اجازه
میدهد تا با استفاده از آن به منافع خود دست یابد )Coleman, 1998( .بنابراین ،به نظر او سرمایه اجتماعی با
کارکردش تعریف میشود( .شجاعی )1387 ،یعنی سرمایه اجتماعی عالوه بر اینکه بهعنوان یک دارایی
منحصربهفرد از یک ساخت اجتماعی به تسهیل فعالیتهای شخصی و گروهی افراد کمک کند ،دستیابی به اهداف
و منافع معینی مانند انتظارات و تعهدات دوجانبه ،اعتماد و بده بستان ،تثبیت هنجارها و ارزشها در روابط اجتماعی
که در نبود آن قابلدستیابی نیستند را امکانپذیر میسازد .بدین ترتیب کلمن بابیان ویژگیهایی برای سرمایه
اجتماعی ،ضمن بیان اهمیت سرمایه اجتماعی در پیشرفت و بهبود زندگی در کنار سایر سرمایهها ،بابیان ویژگیهایی
برای آن ،به تمایز آن با سایر سرمایهها نیز اشاره میکند:
1ـ سرمایه اجتماعی بهراحتی مبادله نمیشود.
2ـ سرمایه اجتماعی دارایی شخصی هیچ فردی نیست.
3ـ سرمایه اجتماعی نتیجه ضمنی (برآیندی) سایر فعالیتها است)Coleman, 1990( .
 .3-2-1سرمایه اجتماعی از منظر پاتنم

پاتنم نظریهپردازی است که با مقاله خود تحت عنوان «بازی بولینگ بهتنهایی» موضوع سرمایه اجتماعی را به
کانون توجهات جامعه آمریکایی در دهه  90کشاند .پاتنم توجه ویژهای در تحقیقات خود به سرانجام جامعه
آمریکایی داشت و تحقیقات و مقاالت وی دال بر کاهش سرمایه اجتماعی از دهه  1940به بعد در ایاالتمتحده
بود .وی بسیار وامدار نوع نگاه و رویکردی بود که دوتوکویل در مورد هرجومرج در تمدن دموکراسی آمریکایی قائل
بود و بنابراین افراد منفک شده در چنین جامعهای خطر جدی برای آینده امریکا محسوب میشد(.فیلد،1384 ،
صص)46-45
پاتنم با بهکارگیری مفهوم سرمایه اجتماعی در سطحی فراتر از سطح فردی ،آن را شامل خصوصیاتی از
سازمانهای اجتماعی همچون شبکهها ،معیارها(هنجارها) و اعتماد میداند که موجب تسهیل همکاری و هماهنگی
دوجانبه بین افراد میشود )Putnam, 1993( .و بهنوعی سرمایه اجتماعی را کمک دهنده رفتار جمعی میداند .در
اثر مهم او در حیطه سرمایه اجتماعی تحت عنوان بازی بولینگ بهتنهایی ،نکته وی این نبود که آمریکاییها در
عزلت بازی میکنند ،بلکه آنان ،نسبت به گذشته ،کمتر تمایل به بازی در تیمهای رسمی در مقابل تیمهای حریف

ترسیم نقش و جایگاه مفهوم سرمایه اجتماعی در شکلگیری تمدن نوین اسالمی 207 /

در لیگ رسمی دارند و بیشتر مایلند با خانواده و دوستان خود بازی کنند .از همین رو پیام پاتنم در اواسط دهه 1990
پیغامی ثابت دال بر نابودی بلندمدت سرمایه اجتماعی در آمریکا بود که بزرگترین علتش را گسترش استفاده از
یک رسانه جمعی یعنی تلویزیون میدانست(.فیلد ،1384 ،ص )49و امروزه گسترش رسانههای نوین ادامه چنین
تخریبی است.
بنابراین ،از منظر وی سرمایه اجتماعی یک دارایی جمعی و یک کاالی عمومی درگروههای اجتماعی محسوب
می شود که از طریق ایجاد منافعی همچون اعتماد ،بده بستان و تعهدات ناشی از آن به تسهیل تعامالت و مشارکت
بین افراد و گروهها منجر میشود(.شجاعی )1387 ،پاتنم بهطور مشخص در تعریف سرمایه اجتماعی عنصر ویژهای
یعنی مشارکتکنندگان را به میان میکشد و میگوید:
«منظور من از سرمایه اجتماعی ،مشخصات زندگی اجتماعی است-شبکهها،

معیارها و اعتماد -که سبب میشود تا شرکتکنندگان 1در فعالیت مشترک کارکتری
برای تعقیب اهداف مشترک خود وارد شوند» ()Putnam, 2000, p 54
 .4-2-1سرمایه اجتماعی از منظر سایر صاحبنظران

عالوه بر تعاریف باال ،در دو دهه اخیر نیز صاحبنظران با توجه به مبانی نظری و شرایط عملی متفاوت،
تعاریف متنوعی از سرمایه اجتماعی ارائه کردند .بهعنوان نمونه از منظر فوکویاما سرمایه اجتماعی را به معنی توانایی
افراد برای کارکردن با یکدیگر بهمنظور دستیابی به اهداف مشترک درگروهها و سازمانها تعریف نموده است
( .)Fukuyama, 1995بنابراین سرمایه اجتماعی زمانی به وجود میآید که روابط بین افراد بهگونهای دگرگون شود
که کنش میان آنها را تسهیل کند ( )Coleman, 1990و یا از منظر لین2سرمایه اجتماعی مجموعه منابع موجود در
ساختار اجتماعی به شمار میآید که امکان دسترسی به آنها امکانپذیر باشد )Lin, 2001( .ازنظر گروتارت 3و

همکاران طیف شش بعدی سرمایه اجتماعی شامل گروهها و شبکهها ،اعتماد و انسجام ،عمل جمعی و همکاری،
اطالعات و ارتباطات ،همبستگی اجتماعی و شمول ،توانمندسازی و عمل سیاسی است)Grootart & et al.( .

 .2روششناسی پژوهش
در پژوهش پیش رو هدف ،اثرگذاری و ارتباط میان تمدن اسالمی و مفهوم سرمایه اجتماعی است .بر همین مبنا
سعی شده است ابتدا ادبیات و شاخصهای تولیدشده درزمینه مفهوم سرمایه اجتماعی با روش اسنادی-کتابخانهای
1
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مرور شود تا با تعریف و شاخصهای ارائهشده برای این مفهوم آشنایی نسبی ایجاد شود .سپس ازآنجاکه بهترین
تصویر از مرحله پنجم فرآیند انقالب اسالمی در میان بیانات رهبر معظم انقالب مدظله قابل کنکاش و در دسترس
است؛ بنابراین متن اصلی کلیه بیانات در زمان رهبری ایشان تا فروردین  1397بهعنوان منبع اصلی برای تبیین و
تعریف مفاهیم تمدن نوین اسالمی و سرمایه اجتماعی به روش تحلیل اسنادی مرور شده و سپس برای ارائه تعریف
دقیق و شاخصها و مؤلفههای اصلی این مفاهیم بیانات معظم له به روش تحلیل داده بنیاد (تحلیل زمینهای) تحلیل و
بررسی شد.
 .1-2روش تحلیل داده بنیاد
روش تحلیل داده بنیاد ،روشي پژوهشي در علوم اجتماعي است که اولبار توسط دو جامعهشناس آمریکایي،
کلیزر( متولد  )1930و آنسلم اشتراوس ( متولد  )1916-1996در سال  1967در کتابی با عنوان " کشف نظریه
بارني ِ
ً
داده بنیاد" ارائه شد ( .گالسر و اشتراوس )1967،نظریه زمینهای اصوال برای ساخت نظریههای بنیادی و داده محور
کاربرد دارد ،اما میتوان از آن برای نقد ،بسط و آزمون نظریههای صوری نیز استفاده کرد (.استراوس و کربین،
 1990به نقل از حبیبی،1393،ص  )305در مورد ویژگیهای روش تحلیل داده بنیاد میتوان گفت:
 نظریه مبنایی یک روششناسی عمومی است که بدنبال تولید نظریه بر اساس دادهها (بهجای آزمودن
نظریههای موجود) است.
 پژوهش نظریه مبنایی امکان دستیابی به گزارههای مهمی را از مضامین شناساییشده در نمونههای مطالعه،
بدون آنکه پیشفرضهایی را از قبل درمورد آنها طرح کند فراهم میسازد ( .ذکایی ،1394 ،اسالید)2-4
 .1-1-2مراحل اجرای نظریه مبنایی

این روش برای تفسیر دادهها ،از روشهای گوناگونی بهره میگیرد که جدا از یکدیگر نیستند اما هرکدام
جایگاه خویش را دارا میباشند و شامل «کدگذاری باز»« ،کدگذاری محوری» و «کدگذاری گزینشی» میباشد و
سیر مراحل نیز با کدگذاری باز آغازشده و به کدگذاری گزینشی میانجامد« .منظور از کدگذاری عبارت است از
عملیاتی که طی آن دادهها تجزیه ،مفهومسازی و به شکل تازهای در کنار یکدیگر قرار داده میشوند .این همان
فرآیند اصلیای است که طی آن نظریه بر اساس دادهها تدوین میشود( .فلیک،1387 ،ص  )329در این روش ابتدا
با مقوله بندی به خالصه نمودن مفاهیم در قالب مفاهیم عام و آشکار کردن روابط میان مفاهیم و مفاهیم عمومی یا
مقوالت و مفاهیم مافوق اقدام میشود سپس تدوین نظری صورت میگیرد که عبارت است از فرمولبندی یا
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صورتبندی شبکهای از مقوالت یا مفاهیم و روابط آن .همانگونه که مطرح شد فرآیند کدگذاری شامل سه مرحله
است؛ کدگذاری باز  ،1کدگذاری محوری 2و کدگذاری گزینشی(3حبیبی،1393 ،ص )307
 .2-1-1-1کدگذاری باز

کدگذاری باز شامل تجزیه و بررسی ،مقایسه ،مفهومسازی و بعد مقولهبندی دادهها است .درواقع میتوان
کدگذاری باز را جداسازی دادهها و ترسیم و الصاق مفاهیم اولیه از دادههای خام دانست .بهعبارتدیگر این نوع
کدگذاری به کار تقطیع دادهها دست میزند و عبارات در آن ،بر اساس واحدهای معنایی دستهبندی میشوند تا
تعلیقات و مفاهیم (کدها) به آنها ضمیمه گردد .تقطیع بهصورت کلمات منفرد یا عبارتهای چندکلمهای تنها در

بخشهای نامفهوم و یا مبهم مورداستفاده قرار میگیرد ،لذا شاهدیم که فردی چون چارمز 4پیشنهاد میکند این نوع
کدگذاری را بهصورت خط به خط انجام دهیم.
 .2-1-1-2کدگذاری محوری

کدگذاری محوری فرآیند پیوند دادن مقوالت اصلی و فرعی شناساییشده در کدگذاری آزاد و محوری است.
در این مرحله مقوالت دقیقتر و تقویتشده و به یکدیگر مرتبط و یا متصل میگردند .در فرآیند کدگذاری آزاد و
محوری ،مقوله محوری که بیشترین نمود را دارد و اساس دیگر مقوالت است میبایست با فراوانی زیادی ظاهر شود.
ً
ً
(صریحا و یا تلویحا) .عالوه بر این ،مقوله هستهای میبایست منطقی و پایدار باشد(.ذکایی،1394 ،ص )15
کدگذاری محوری در دو مرحله انجام میشود:
1ـ مرتبط کردن مقولههای فرعی به مقولههای اصلیتر
2ـ تشریح روابط میان مقوالت و سایر مقولهها
 .2-1-1-3کدگذاری گزینشی( انتخابی)

کدگذاری گزینشی سومین مرحله کدگذاری است و کدگذاری محوری را در سطحی انتزاعیتر ادامه میدهد.
در این مرحله ،شکلگیری و پیوند هر دستهبندی با سایر گروهها تشریح میشود .درواقع کدگذاری گزینشی انتخاب
مقوله هسته( محوری) با تمرکز کردن بر فرآیند اجتماعی بنیادی مشهود در دادهها است؛ یعنی تحلیلگر باید میان
چندین پدیده اصلی دست به انتخاب بزند .درنتیجه آن مقوله محوری به همراه مقوالت فرعیاش که به آن مربوط
ً
میشوند ،شکل میگیرد .در ادامه مجددا ویژگیها و ابعاد مقوله مرکزی بسط داده میشود و با استفاده از اجزا و
1

Open Coding
Axial Coding
3
Selective coding
4
Charmaz
2
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روابط پارادایم کدگذاری به سایر مقوالت مرتبط میشوند .گروهبندی دادهها بر اساس پارادایم کدگذاری به نظریه
صراحت و وضوح میبخشد و به پژوهشگر امکان میدهد که بگوید « تحت این شرایط ( ذکر فهرستی از این
شرایط) این اتفاق رخ خواهد داد»(.حبیبی،1393،ص )309به عبارتی در این مرحله که سطحی انتزاعیتر از
کدگذاری محوری است ،هدف بر آن است تا تصویری اجمالی از ماجرا و مورد در قالب عبارتهای مختصر و
کوتاه بدست بیاید و بهنوعی در این مرحله شکلگیری و پیوند هر دستهبندی با سایر گروهها تشریح میشود (فلیک،
، 1388ص .)337در این مرحله نیز کدهای استخراجشده در مقوله استراتژیها مجدد مورد بازبینی قرارگرفته و
کدهایی که ازلحاظ مفهومی به یکدیگر نزدیک نر هستند در یک دسته مشخص قرار خواهند گرفت و مقولههای
کلیتری را میسازند .استخراج این مقولههای کلیتر پژوهشگر را به سمت خلق یک نظریه کلی راجع به موضوع
موردپژوهش و یا استخراج مهمترین استراتژیها که هدف پژوهش حاضر نیز است هدایت میکند.
 .2-1-1-4نگارش

در این هنگام که مقولههای مختلف به همدیگر و به متغیر مرکزي مرتبط میباشند ،محصول نظریهپردازی داده
بنیاد ،نوشتهشده ،و شبیه نظریه میشود .ازآنجاکه به نوشته باید غلظت نظري داده شود ،مفاهیم با تبیینها در
واژگان ،جداول یا تصاویر ترکیب میشوند تا قابلیت فهم را بهینه کنند .در بازنویسی بعدي ،پیشینه تخصصي مرتبط
در تار و پود نوشته وارد میشود تا نظریه را در زمینهای دانشگاهي یا علمي قرار دهد .درنهایت ،نظریه داده بنیاد
ازلحاظ سبك نوشتاري و ادبیات ،ویرایش شده و سرانجام براي انتشار تحویل میشود.

درواقع هیچ قالب از پیش تعیینشدهای براي نوشتن گزارش زمینهای وجود ندارد و متن گزارش میتواند
آنگونه که پژوهشگر تصور میکند مفید بوده و ایدهها ،مراحل و رویههای تحقیق را بهخوبی نشان میدهد ،نوشته
شود(.محمدپور،1390 ،ص  )345بااینحال گالسر( )1978از نگارش نظري بحث کرده و یادآوري میکند که
گزارش باید با زبان سازههای نظري بدست آمده نوشته شود .ازنظر روش شناسان داده بنیاد ،شکل نظریه چندان
مهم نیست ،نظریه ممکن است شامل مجموعهای از قضایا (گزارهها) یا حاوي یك استدالل متعارف باشد؛ آنچه
مهم است که انسجام و تجمیع عناصر نظریه نباید تحمیلي باشد؛ بلکه باید مانند خود مقولهها و قضیهها
اصالحپذیر ،خودظهور و ساختگرا باشد (.محمدپور،1389،ص )314
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پ .بدنه اصلی تحقیق
 .1-3تعریف تمدن اسالمی

برای استخراج تعریف مفهوم تمدن اسالمی از دیدگاه رهبر معظم انقالب مدظله به روش داده بنیاد ،ابتدا کلیه

سخنرانیها و بیانات معظم له مرور شد و عبارات یا جمالتی که کلیدواژه تمدنسازی اسالمی و یا کلیدواژههای
مرتبط با این عنوان موجود بود؛ استخراج شد که درمجموع  24عبارت معنادار درزمینه تعریف مفهوم تمدن اسالمی
حاصلشده است( .کدگذاری باز) سپس برای طی مرحله دوم روش داده بنیاد ،هر یک از عبارات یا پاراگرافهای
استخراجشده از مرحله قبل را مرور مجدد و یک عنوان برای آن انتخابشده است( .کدگذاری محوری)
بهطوریکه این اقدامات در جدول زیر خالصهشده است(الزم به ذکر در ادامه این مقاله سایر جداول 1و  2در
ضمیمه جای میگیرد و تنها جداول ابتدایی در متن مقاله قرار دادهشده است:).
جدول شماره  .1استخراج مفهوم تمدن نوین اسالمی از بیانات مقام معظم رهبری به روش داده بنیاد
(کدگذاری باز و محوری)

ردیف

بیانات (کدگذاری باز)

تعریفهای تمدن نوین
اسالمی(کدگذاری محوری)

ما اگر پیشرفت همهجانبه را به معنای تمدنسازی نوین اسالمی
1

بگیریم  -باالخره یك مصداق عینی و خارجی برای پیشرفت با

پیشرفت همهجانبه

مفهوم اسالمی وجود دارد91/7/23.
دنیای اسالم امروز وظیفه دارد مثل خود اسالم و مثل خود پیغمبر،
2

روحی در این دنیا بدمد ،راه تازهای را باز کند .ما به این پدیدهای
که در انتظار آن هستیم میگوییمّ « .
تمدن نوین اسالمی»

ایجاد فضای جدید و راه تازه

94/10/8
3

4
5

امروز نوبت ما است ،امروز نوبت اسالم است .امروز نوبت
همت خودّ ،
مسلمین است که با ّ
تمدن نوین اسالمی را
شالودهریزی کنند94/10/8 .
ّ
ّامت اسالمی با یک تالش مجاهدانه و ّ
مجدانه میتواند تمدن
اسالمی باب این دوران را ّ
طراحی کند ،شالودهریزی کند ،به ثمر
ِ
برساند و آن را در مقابل ّ
بشریت قرار بدهد94/10/8 .
ّ
حاکمیت اسالمی است که بتواند جامعه را به
هدف ،ایجاد یک

همت عموم مسلمین برای شالودهریزی
تمدنی نوین
تالش مجاهدانه و مجدانه عمومی برای
طراحی تمدن اسالمی باب این دوران
ّ
حاکمیت اسالمی
ایجاد یک
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6

7

جامعه موردنظر و آرمانی اسالم تبدیل بکند94/8/20.
ّ
آرمانها چه هستند؟یکی مسئله ایجاد جامعهی اسالمی و تمدن
ّ
اسالمی است؛ یعنی احیای تفکر اسالم سیاسی94/4/20.
ّ
هدف دشمنان ملت ایران این است که نگذارند این کشور و این
ّملت بهجایگاه شایسته خودش ،آنجایگاه ّ
تمدنی ،برسد.

ّ
احیای تفکر اسالم سیاسی

کسب جایگاه شایسته

94/4/13

8

هدفشان این است که این حرکت عظیمی را که فقط روی دوش
ّ
ّ
ملت ایران میتوانست انجام بگیرد ،متوقف کنند .حرکت انقالب
اسالمی ،حرکت نظام اسالمی ،حرکت بهسمت ّ
تمدن نوین
ّ
اسالمی را میخواهند متوقف کنند؛ چون میدانند این حرکت
درست نقطه مقابل منافع سرمایهدارهای صهیونیست و

نقطهی مقابل منافع سرمایهدارهای
صهیونیست و کمپانیدارهای ظالم و
خونخوار دنیا

کمپانیدارهای ظالم و خونخوار دنیا است93/11/29 .
آنچه مهم است این است که نگاه نسل نو و همهکسانی که نیروی
9

جوانی را در خدمت به اهداف و آرمانهای بلند میخواهند ،باید
به آیندههای روشن و دور باشد -فقط جلوی پای خودمان را

نگاه نسل نو به آینده روشن و دور

نبینیم -آینده دور ،ایجاد تمدن اسالمی است93/2/31 .
لزوم ترسیم هدف بلندمدت برای بیداری اسالمی در کشورهای
مسلمان است؛ نقطهی متعالی و واالیی که بیداری ملتها را باید
10

سمتوسو دهد و آنان را به آن نقطه برساند .این هدف نهایی
نمیتواند چیزی کمتر از «ایجاد تمدن درخشان اسالمی» باشد.
امت اسالمی با همه ابعاض خود در قالب ملتها و کشورها ،باید
بهجایگاه ّ
تمدنی مطلوب قرآن دست یابد92/2/9 .
ِ
تمدن اسالمی میتواند با شاخصههای اندیشه پیشرفته و اخالق واال

11

را به امت اسالمی و به همه بشریت هدیه دهد و نقطه رهایی از
اخالق به لجن کشیدهای که ارکان
جهانبینی مادی و ظالمانه و
ِ
امروزی غربند ،باشد92/2/9 .
تمدن
ِ

12

ملت ایران این استعداد را دارد که آنقدر پیشرفت کند که بتواند
در جهات گوناگون بهعنوان یك الگویی در دنیا خودش را نشان

هدف بلندمدت

نقطه رهایی از جهانبینی مادی و ظالمانه
اخالق به لجن کشیدهای که ارکان
و
ِ
امروزی غربند
تمدن
ِ

ارائه یک الگو جدید

ترسیم نقش و جایگاه مفهوم سرمایه اجتماعی در شکلگیری تمدن نوین اسالمی 213 /

دهد91/7/22
خواست عمومی ملتهایتان بازگشت به اسالم است؛ که البته به
مفهوم «بازگشت به گذشته» نیست .مسئله اصلی شما ،چگونگی
12

نظامسازی ،قانوننویسی و مدیریت کشور و انقالبها خواهد بود؛

بازگشت به اسالم

سازی اسالمی مجدد در عصر جدید
این همان مسئله مهم تمدن ِ
است90/11/14 .

هدف نهایی را باید امت واحده اسالمی و ایجاد تمدن اسالمی
14

جدید بر پایه دین و عقالنیت و علم و اخالق ،قرار داد.

امت واحدهی اسالمی

90/6/26
من با اطمینان کامل میگویم :این هنوز آغاز کار است ،و تحقق
15

کامل وعده الهی یعنی پیروزی حق بر باطل و بازسازی امت قرآن
و تمدن نوین اسالمی در راه است87/9/17 .

پیروزی حق بر باطل و بازسازی امت
قرآن

دولت اسالمی است که کشور اسالمی به وجود میآورد .وقتی
16

کشور اسالمی پدید آمد ،تمدن اسالمی به وجود خواهد آمد؛
آنوقت فرهنگ اسالمی فضای عمومی بشریت را فرا خواهد

فراگیری فرهنگ اسالمی

گرفت84/5/28 .
ما یک انقالب اسالمی داشتیم ،بعد نظام اسالمی تشکیل دادیم،
17

18

مرحله بعد تشکیل دولت اسالمی است ،مرحله بعد تشکیل کشور
اسالمی است ،مرحله بعد تشکیل تمدن بینالملل اسالمی است.
83/8/6
ّ
بدترین مشکل یك کشور این است که تمدن و ّ
هویت خود را
ِ
فراموش کند .ما باید امروز درصدد ساختن ّ
تمدن خود باشیم و

سیر تکوین تمدن سازی

احیای ّ
تمدن و ّ
هویت خود

باور کنیم که این ممکن است81/7/3 .
ملت و دولت جمهوری اسالمی ایران ،برای بنای این کشور و
19

پیشرفت این جامعه ،هزاران کار بزرگ و درخشان پیش پای
تمدن اسالمی ّ
خوددارند .امروز بحمدالله کاروان علم و ّ
تمدنی که
میتواند به دنیا خدمت کند در این کشور به راه افتاده است.
76/2/3

هزاران کار بزرگ و درخشان برای
پیشرفت
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20

قضیه بنای یك نظام و ّ
تمدن اسالمی و یك تاریخ جدیدّ ،
قضیهای
جدی است .آن را ّ
ّ
جدی بگیرید73/8/11 .

بنای یك تاریخ جدید

در طول سالهای آینده و دهها سال آینده ،چنان بنای ّ
تمدن رفیعی
در اینجا و بسی جاهای دیگر ،شالودهریزی خواهد شد و چنان
21

عظمتی از اسالم و مسلمین آشکار خواهد شد که دیگر حقیقت و
ّ
واقعیتی برای استکبار جهانی باقی نخواهد ماند و دیگر استکباری

دیگر حقیقت و ّ
واقعیتی برای استکبار
جهانی باقی نخواهد ماند

وجود نخواهد داشت73/8/11 .

ما در حال پیشرفت و سازندگی و در حال بنای یك ّ
تمدن هستیم.
من این را میخواهم به شما بگویم :مسئله ما این نیست که زندگی
22

خودمان را نجات دهیم و گلیم خودمان را از آب بکشیم .مسئله

پیشرفت و سازندگی

این است که ملت ایران -همچنان که شأن اوست -در حال پدید
آوردن یك ّ
تمدن است73/1/1

23

ما باید دنبال ّ
تمدن نوین اسالمی باشیم برای ّ
بشریت؛ این تفاوت
اساسی دارد با آنچه قدرتها دربارهی ّ
بشریت فکر میکنند و
ّ
عمل میکنند .این به معنای عرضه کردن ّ
هدیه الهی به ملتها
ّ
است ،تا ملتها با اختیار خود ،با انتخاب خود ،با تشخیص خود

ّ
عرضه کردن ّ
هدیه الهی به ملتها است

راه درست را انتخاب کنند94/10/8 .
طراحی الگوی اسالمی–ایرانی پیشرفت درواقع ارائه محصول
24

انقالب اسالمی و طراحی یك تمدن جدید و پیشرفته در همه
عرصهها بر مبنای تفکر و اندیشه اسالم است91/12/ .

پیشرفت در همه عرصهها بر مبنای تفکر
و اندیشه اسالم

بر مبنای مرحله سوم از روش داده بنیاد ،کدهای استخراجشده از مرحله کدگذاری محوری را بر مبنای قرابت
ً
مفهومی که با یکدیگر دارند مجددا طبقهبندی و دستهبندی و کدهای تکراری حذف میشود( .کدگذاری
گزینشی)
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جدول شماره  .2استخراج مفهوم تمدن نوین اسالمی از بیانات مقام معظم رهبری به روش داده بنیاد
(کدگذاری گزینشی)

ردیف

کدگذاری محوری

کدگذاری گزینشی

پیشرفت همهجانبه
ایجاد فضای جدید و راه تازه
کسب جایگاه شایسته
1

نگاه نسل نو به آینده روشن و دور

پیشرفت

هزاران کار بزرگ و درخشان برای پیشرفت
پیشرفت و سازندگی
پیشرفت در همه عرصهها بر مبنای تفکر و اندیشه اسالم
همت عمومی برای شالودهریزی تمدنی نوین
2

تالش مجاهدانه و مجدانه همه مردم برای طراحی تمدن اسالمی باب
این دوران

همت و تالش مجاهدانه عمومی

هدف بلندمدت
ّ
احیای تفکر اسالم سیاسی
ّ
حاکمیت اسالمی
ایجاد یک
ارائه یک الگو جدید
بازگشت به اسالم
3

امت واحده اسالمی
فراگیری فرهنگ اسالمی

احیای تفکر و حاکمیت اسالمی

سیر تکوین تمدن سازی
احیای ّ
تمدن و ّ
هویت خود
بنای یك تاریخ جدید
ّ
عرضه کردن ّ
هدیه الهی به ملتها است
نقطه مقابل منافع سرمایهدارهای صهیونیست و کمپانیدارهای ظالم و
خونخوار دنیا
4

اخالق به لجن کشیدهای
نقطه رهایی از جهانبینی مادی و ظالمانه و
ِ
امروزی غربند
که ارکان تمدن
ِ

پیروزی حق بر باطل و بازسازی امت قرآن
دیگر حقیقت و ّ
واقعیتی برای استکبار جهانی باقی نخواهد ماند

کنار زدن تمدن غرب
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درنهایت بر اساس کدهای جدید ،تعریف مفهوم تمدن اسالمی اینگونه قابل احصاء خواهد بود:
تمدن نوین اسالمی تمدنی است که بر اساس همت و تالش مجاهدانه عمومی شکل خواهد گرفت و ضمن
کنار زدن تمدن به انحطاط رسیده غرب ،با پیشرفت همهجانبه در همه عرصهها ،به احیای تفکر و حاکمیت اسالمی
رهنمون خواهد شد.
 .2-3ابعاد ،جنبهها و اجزای سرمایه اجتماعی
 .1-2-3ابعاد سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی مفهومی است که پیشینه طوالنی زیادی ندارد .اما میتوان سرمایه را در یک تقسیمبندی کالن
به چهار دسته تفکیک کرد.
الف) سرمایه فیزیکی که تأسیسات و سازههای عینی را شامل میشود.
ب) سرمایه مالی که پول و انواع مختلف اوراق مالی را شامل میشود.
ج) سرمایه انسانی که مهارتها و توانمندیهای فردی و جمعی را دربر میگیرد.
د) سرمایه اجتماعی که ناظر بر منابع موجود در تعامالت اجتماعی برای گسترش کنشها و تحصیل اهداف
کنشگران اجتماعی است.
این تلقی نزدیک به دیدگاه افرادی چون «آرو»ست که معتقدند سرمایه اجتماعی چیزی جز «تعامالت
اجتماعی» نیستند .این «سرمایه» بهطور خالصه در شاخصهای زیر تجلی مییابد.الف) وفاداری ،ب) اعتماد ،ج)
اتصاالت شبکهای ،د) اقتدار فردی ،ه) هویتسازمانی ،و) عمل متقابل ،ز) هنجارهای اجتماعی ،ح) اعتبار
(افتخاری)1382 ،
 .2-2-3جنبههای سرمایه اجتماعی

بهطورکلی سرمایه اجتماعی دو جنبه دارد :یکی عینی و دیگری ذهنی .جنبههای عینی شبکههای مربوط به
سرمایه آنهاست .جنبه ذهنی آنها نیز اهمیت دارد ،چراکه مربوط به هنجارهای اجتماعی است که بهعنوان
نمونههایی از هنجارهای اجتماعی میتوان به توقع مقابلهبهمثل ،اعتماد برای همکاری ،دلسوزی و آ گاهی اشاره کرد.
واژه سرمایه دال بر آن است که سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ،ماهیتی زاینده و مولد
دارد ،یعنی ما را قادر میکند ارزش ایجاد کنیم ،کارها را انجام دهیم ،به اهدافمان دستیابیم ،مأموریتهایمان را در
زندگی به اتمام برسانیم که در آن زندگی میکنیم(کلمن )1377 ،وقتی میگوییم سرمایه اجتماعی زاینده و مولد
ً
است ،منظور این است که هیچکس بدون آن موفق نیست و حتی زنده نمیماند .نکته دیگری که حتما در رابطه با
سرمایه اجتماعی به آن توجه داشت این است که سرمایه اجتماعی یک ساختار جامعهشناختی است و آن را نباید به
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یک ساختار روانشناختی تقلیل داد که در سطح فردی است )Furstenberg, 1998( .با بررسی ادبیات مربوط به
سرمایه اجتماعی مشخص میشود که این سرمایه دارای دو جزء است.
الف) پیوند عینی بین افراد

نوعی ساختار شبکهای عینی ،میبایست برقرارکننده ارتباط بین افراد باشد .این بخش از سرمایه اجتماعی
حکایت از آن دارد که افراد در فضای اجتماعی با یکدیگر پیوند دارند .اما باید دانست که این نوع پیوند بین افراد
ً
ً
بهعنوان سرمایه اجتماعی با عضویت درگروه یا اجتماع ،اوال از سرمایه اجتماعی و ثانیا از مشارکت اجتماعی منفک
است .جامعه از گروهها و اجتماعات بسیاری مثل شهروندی ،همسایگی ،قومی ،مذهبی و ...تشکیلشده است.
همچنین هر جامعه از گروههای کوچکتر مثل جنبشهای اجتماعی ،گروههای سنی ،طبقات اجتماعی و
گروهبندیهای ایدئولوژیک راست و چپ تشکیلشده است .تعیین و تشخیص این گروههای اجتماعی بهسادگی
گروههای ذکرشده قبلی ممکن نیست.
سرمایه اجتماعی بهعنوان منبعی که دستیابی به اهداف و اجرای پروژههای گروهی و اجتماعی را تسهیل
ً
میکند ،مانند سرمایه مادی بهسادگی آشکار است .سرمایه اجتماعی ذاتا مادی نیست ،در فرد هم وجود ندارد بلکه
در بین روابط موجود بین افراد وجود دارد و آنجا ظاهر میشود )Furstenberg, 1998( .بر این مبنا هرگاه یک
جامعه یا نهاد اجتماعی بتواند مشارکت اعضای خود را برای دستیابی به اهداف خاص یا حل مسئلهای جلب کند،
گفته میشود که آنجامعه دارای سرمایه اجتماعی است .این مشارکت میتواند الزام به فعالیت اجتماعی ،سیاسی،
فرهنگی و هر نوع دیگری باشد.
ب) پیوند ذهنی:

پیوندهای بین افراد میبایست دارای ماهیت متقابل ،مبنی بر اعتماد و دارای هیجانات مثبت باشد .اعتماد به این
معناست که افراد از موفقیتهای گروهی یا نهادی برای منافع خود بهرهبرداری نمیکنند .بنابراین میتوان گفت که
سرمایه اجتماعی دارای دو جزء اعتماد (1پیوند ذهنی) و پیوند(2پیوند عینی) است .این دو جز معرف تقسیمبندی
سنتی در نظریه اجتماعی بین ساختار و محتوی است .از ُبعد دیگر میتوان گفت که این دو جزء بیانگر جنبههای

کیفی و ّ
کمی در سرمایه اجتماعی هستند.

Trust
Association

1
2
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بر همین اساس است که پاتنام ،هسته اصلی سرمایه اجتماعی را همان شبکههای باارزش میداند که متکی بر
ارتباطات اجتماعی یعنی شبکههای اجتماعی و معیارهای تعامل و اعتمادی است که ایجاد میشود.
()Putnam, 2000, p 19
 .3-2-3اجزای سرمایه اجتماعی

اعتماد نخستین جزء سرمایه اجتماعی است که به نوع ارتباط بین افراد مربوط میشود .تأکید بر اعتماد ،در
مقایسه با دیگر انواع ارتباط در ادبیات موضوع ،نقش برجستهای دارد .بهعالوه ،سنجش هیجانات مثبت یا میزان
ارتباط متقابل در سطح ملی ،کاری بس دشوار است .بخش عمدهای ازنظریه مربوط به سطح اجتماعی مبتنی بر
بحث اعتماد است و اعتماد ،ارتباط تنگاتنگی با ارتباط تعمیمیافته دارد و بهطورکلی شاخص بسیار مناسبی برای
پیوندهای مثبت و متقابل است .در فرآیند توسعه اجتماعی میزان عضویت اعضای جامعه درگروهها ،سازمانها و
انجمنهای مختلف افزایش مییابد و آمادگی فرد برای برقراری ارتباط بیشتر میشود و بدین ترتیب اعتماد اجتماعی
متقابل تعمیم میپذیرد .به همین دلیل «آیزنشتات» بهدرستی متذکر میشود که مهمترین مسئله نظم اجتماعی برای
بنیانگذارآنجامعه شناسی ،اعتماد و همبستگی اجتماعی است؛ یعنی بدون انسجام و نوعی اعتماد ،پایداری نظم
اجتماعی غیرممکن است.
پیوند دومین جزء از سرمایه اجتماعی است که بیانگر پیوندهای عینی بین افراد و یا بهعبارتدیگر ،ارتباطات
آنها با یکدیگر است .پیوندهای بین افراد میتواند از دو نوع باشد.
الف) افراد میتوانند به شیوه غیررسمی از طریق انتخاب دوستیها و انواع پیوندهای شبکهای با یکدیگر در
ارتباط باشند .بهعبارتدیگر ،هر فردی دارای شبکه اجتماعی است که این شبکه میتواند دارای انواع رابطه نظیر
دوستی یا پیوند عاطفی ،نزدیکی در فضا ،مانند همسایگی یا مجاورت مکانی در اداره ،روابط خویشاوندی و نظیر آن
باشد .هر یک از این پیوندها ،داللت بر کل ذخایر سرمایه اجتماعی فرد دارد .بهطور خالصه ،دوستیهای غیررسمی
فرد با همکالسیهای قدیمی ،همکاران یا دوست یک دوست میتواند بهواسطه تأمین ارتباطات و حمایتهای
اجتماعی ،تقویتکننده سرمایه اجتماعی آن فرد باشد.
ب) جدا از پیوندهای غیررسمی با دیگران ،فرد میتواند از طریق عضویت رسمی در انجمنها و گروههای
داوطلبانه با دیگران در ارتباط باشد .پیوندهای رسمی و شبکههای غیررسمی برحسب پیوند بین افراد تعریف میشود
ولی ادامه حیات پیوندهای رسمی فراتر از شبکه اجتماعی درونی است.
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 .3-3شاخصهای سرمایه اجتماعی
درنهایت میتوان ب ا ترکیب همه شاخصها و وجوه سه عامل را مشخص کرد:
عامل اول آ گاهی از مسائل عمومی است .گفتیم که سرمایه اجتماعی مربوط به روابط بین افراد است و
نمیتواند شخصی باشد .بنابراین آ گاهی از مسائل و عوامل عمومی نخستین عامل مؤثر بر روابط اجتماعی است.
درصورتیکه در جامعه شاهد عدالت اجتماعی و توزیع درست اطالعات در نزد عموم مردم نباشیم در حقیقت عامل
ً
اول سرمایه اجتماعی تحقق پیدا نخواهد کرد .شاید از همین رو میزان پایبندی مردم به قوانین مثال قوانین راهنمایی و
رانندگی و حتی افزایش جرایم گویای این موضوع باشد
عامل دوم اعتماد همراه با تعامل یا همان ارتباطات است .فرد باید هم به افراد -پیوند و اعتماد بین فردی و هم به
نهادها -اعتماد انتزاعی و اطمینان از رعایت هنجارها که شامل اعتماد به نهادها ،اعتماد به گروههای اجتماعی،
اعتماد به مسئوالن و ...است ـ اعتماد کامل داشته باشد.
عامل سوم ،پیوند عینی -رسمی یا غیررسمی -یا مشارکت است؛ مشارکت داوطلبانه مردم در نهادهای عامالمنفعه
یا مدنی .درصورتیکه آ گاهی و اعتماد در مردم به وجود بیاید ،که الزمه آن نداشتن استبدادگرایی و تمرکزگرایی،
مدارا و تساهل با گروههای مختلف ،عدالت اجتماعی و ...از سوی مسئوالن و نهادهای رسمی است .از همین رو
میزان مشارکتهای سیاسی ،عضویت همکاری ،مشارکتهای مذهبی ،فعالیتهای داوطلبانه ،خیریهها و انجمنهای
کاری و سازمانهای مردمنهاد گویای این بخش هستند .این سه عامل میتواند از دو ُبعد عینی بودن و ذهنی بودن را
در برداشته باشند و درواقع تعریف سرمایه اجتماعی هستند؛ چراکه تمامی اجزا و ابعاد آن را دارند.
با مروری مختصر بر ادبیات تولیدشده در حوزه مفهوم سرمایه اجتماعی ،همانگونه که قابلمالحظه است
مهمترین شاخصهای سنجش و اندازهگیری مفهوم سرمایه اجتماعی موارد زیر است:
1ـ آ گاهی از مسائل عمومی2 ،ـ اعتماد( ،همراه با تعامل) بهعنوان عنصر ضروری معیارها و هنجارها و 3ـ
مشارکت

 .3جایگاه سرمایه اجتماعی در مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی

حال با بررسی بیانات رهبر معظم انقالب مدظله بهعنوان اصلیترین نظریهپرداز حوزه تمدن نوین اسالمی سعی

میشود ،جایگاه این سه شاخص در طراحی نقشه راه تمدنی که ایشان در طول این سالها ترسیم کردهاند ،استخراج
شود .برای تحقق این امر به متن موجود کلیه بیانات معظم له تا فرودین 1397رجوع شده است و به روش تحلیل
زمینهای با اعمال کدگذاری باز ،محوری و گزینشی ،تعریف دقیق و شاخصها و مؤلفههای اصلی هر یک از
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کلیدواژهها ی آ گاهی از مسائل عمومی ،اعتماد مبتنی بر تعامل(ارتباطات) و مشارکت از دیدگاه ایشان استخراجشده
است.
 .1-3آ گاهی از مسائل عمومی
برای استخراج تعریف مفهوم آ گاهی از مسائل عمومی از دیدگاهها و بیانات رهبر معظم انقالب مدظله به روش
داده بنیاد ،ابتدا کلیه سخنرانیها و بیانات معظم له مرور شد و این نتیجه به دست آمد که ایشان برای انتقال مفهوم
آ گاهی عموم مردم جامعه از کلیدواژه بصیرت استفاده و بر آن تأکید میکنند .بر همین مبنا ،همچون روال قبل،
کلیدواژه بصیرت و یا کلیدواژههای مرتبط با این عنوان از متون استخراج شد که درمجموع  43عبارت معنادار
درزمینه این مفهوم حاصل شد .و بعد از کدگذاری محوری ،بر طبق گزارهها و مفاهیمی که در کدگذاری گزینشی
حاصل شد؛ میتوان تعریف و جایگاه آ گاهی از مسائل عمومی در تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظم رهبری را
اینگونه بیان کرد:
بصیرت و آ گاهی عمومی به معنی فهم دقیق موقعیتها ،اصل واقعیتها و شناخت نیازها و احساس مسئولیت
خواهد بود که در رأس همه نیازهای جامعه و نشانه انسان انقالبی است .آ گاهی عمومی موجب حضور به موقع در
صحنه ،ایجادکننده الطاف الهی ،شرط رسیدن به موفقیت ،حل تمام مشکالت و بهرهبرداری نکردن دشمن از
ناآ گاهی عمومی میشود.
بر این اساس می توان نتایج بصیرت افزایی و آ گاهی را در مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی در قالب چهار مؤلفه
ذیل بیان نمود.1 :حل مشکالت و رسیدن به پیشرفت(.بعد پیشرفتی تمدن) .2انقالبی شدن(بعد تالش مجاهدانه)،
.3ایجاد حس مسئولیت اجتماعی(بعد تالش مجاهدانه).4 ،مانع از ضربهنظام اسالمی(بعد احیای تفکر و حاکمیت
اسالمی)
 .2-3اعتماد همراه با تعامل(ارتباطات)

برای استخراج تعریف مفهوم اعتماد از دیدگاهها و بیانات رهبر معظم انقالب مدظله به روش داده بنیاد ،همچون

روال قبل ،ابتدا کلیه سخنرانیها و بیانات معظم له مرور شد و عبارات یا جمالتی که کلیدواژه اعتماد و یا
کلیدواژههای مرتبط با این عنوان را داشتند ،استخراج شد که درمجموع  22عبارت معنادار درزمینه این مفهوم حاصل
شد .و بعد از کدگذاری محوری ،بر طبق گزارهها و مفاهیمی که در کدگذاری گزینشی حاصل شد؛ میتوان
تعریف و جایگاه اعتماد در تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظم رهبری را اینگونه بیان کرد.
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وجود اعتماد متقابل میان مردم ،مسئوالن و رهبری در نظام ،یک سرمایه اجتماعی است که دشمنان تاکنون برای
سلب آن از هیچ کوششی دریغ نکردهاند .حضور گسترده و مستمر آحاد جامعه در انتخاباتها به معنی اعتماد مردم
بهنظام و مشروعیتبخشی به آن خواهد بود که البته با شفافسازی و گزارشدهی صریح و به موقع مسئوالن افزایش
خواهد یافت.
بر این اساس می توان نتایج اعتماد مبتنی بر تعامل (ارتباطات) مبتنی بر تمدن نوین اسالمی را در پنج مؤلفه ذیل
بیان نمود.1 :پشتیبان و مشروعیت بخشی(بعد احیای تفکر و حاکمیت اسالمی) .2شفافسازی(بعد احیای تفکر و
حاکمیت اسالمی) .3 ،مانع از هجمه بهنظام اسالمی(بعد احیای تفکر و حاکمیت اسالمی).4 ،سرمایه(بعد
پیشرفت) ،و .5ارتباط متقابل ملت و دولت(بعد پیشرفت)
 .3-3مشارکت عمومی

برای استخراج تعریف مفهوم مشارکت عمومی از دیدگاهها و بیانات رهبر معظم انقالب مدظله به روش داده بنیاد،

ابتدا کلیه سخنرانیها و بیانات معظم له مرور شد و عبارات یا جمالتی که کلیدواژه مشارکت و یا کلیدواژههای
مرتبط با این عنوان را دربرداشتند ،استخراج شد که درمجموع 37عبارت معنادار درزمینه این مفهوم حاصل شد .و
بعد از کدگذاری محوری ،بر طبق گزارهها و مفاهیمی که در کدگذاری گزینشی حاصل شد؛ میتوان تعریف و
جایگاه مشارکت عمومی در تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظم رهبری را اینگونه بیان کرد.
مشارکت عمومی به معنی دخالت و حضور همیشگی مردم برای مشروعیت نظام و تالش برای ساختن آینده آن
است که مصون کننده کشور از توطئه دشمنان خواهد بود .تقویت مردمساالری ،مشارکت مردم در حوزههای
مختلف سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ،ایجاد قدرت تحلیل همگانی ،حصول پیشرفت در کشور ازجمله پیامدهای
افزایش مشارکت عمومی در جامعه خواهد بود .تأکید بر برگزاری انتخاباتها ،راهپیماییها ،نامگذاری سال با این
عنوان و غیره ،نمونههایی از مصداقهای برقراری مشارکت عمومی در جامعه محسوب میشود.
بر این اساس نتایج مشارکت را در مسیر تمدن نوین اسالمی میتوان در قالب سه مؤلفه ذیل بیان کرد:
.1مصونسازی و دفاع از نظام اسالمی(بعد احیای تفکر و حاکمیت اسالمی).2 ،حصول پیشرفت(بعد پیشرفت) ،و
.3شکلدهنده آینده(بعد احیای تفکر و حاکمیت اسالمی و پیروزی حق بر باطل)
 .4-3چگونه افزایش سرمایه اجتماعی به تحقق تمدن نوین اسالمی میانجامد؟
جدول ذیل مبتنی بر کدگذاری بیانات رهبر معظم انقالب نشان میدهد که سرمایه اجتماعی و پرداخت به
شاخصهای اصلی آن گامی اساسی در مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی خواهد بود:
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ابعاد تحقق
تمدن نوین
اسالمی
پیشرفت

شاخصهای سرمایه

نتایج تحقق و افزایش شاخصهای سرمایه

اجتماعی

اجتماعی

مشارکت

 .1حل مشکالت و رسیدن به پیشرفت

اعتماد مبتنی بر تعامل(ارتباطات)

 .2سرمایه بودن اعتماد

آ گاهی و بصیرت

 .3ارتباط متقابل ملت و دولت

مشارکت
تالش مجاهدانه

اعتماد مبتنی بر تعامل(ارتباطات)
آ گاهی و بصیرت

احیای تفکر و
حاکمیت اسالمی

 .1انقالبی شدن
 .2ایجاد حس مسئولیت اجتماعی

مشارکت

 .1مانع از هجمه و ضربه بهنظام اسالمی

اعتماد مبتنی بر تعامل(ارتباطات)

 .2پشتیبان و مشروعیت بخشی بهنظام

آ گاهی و بصیرت

 .3شفافسازی
 .4مصونسازی نظام اسالمی
 .5شکلدهنده به آینده

مشارکت
پیروزی حق بر باطل

اعتماد مبتنی بر تعامل(ارتباطات)

شکلدهنده به آینده

آ گاهی و بصیرت

با چنین رویکردی و چنین شاخصههایی وقتی به سراغ تمدن غربی برویم ،پاتنم سرزمین بیچارگی و وحشت 1را
نسبت به تمدن غربی و آمریکایی مبتنی بر بیتوجهی به شاخصهای سرمایه اجتماعی ترسیم میکند .درواقع وی
جامعهای را نشان میدهد که تماشاگران تلویزیونی شیفتهای دارد و سیاستمداران القید و بیتوجه به امور مردم،
قراردارند و آنجا سرزمینی است که فقر و جنایت مورد بیتوجهی است و رونق اقتصادی بلندمدت دستنیافتنی
است(.فیلد ،1384 ،ص )52از همین رو ،جهانیشدن بهعنوان جریان اصلی توسعه جهانی که منتخب تمدن غربی
است ،خود به عاملی در راستای کاهش سرمایه اجتماعی تبدیل میشود.

dystopia

1
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جمعبندی و نتیجهگیری
در پژوهش پیش رو تالش شد ازنظریه جدید «تمدن نوین اسالمی» که در سالهای متمادی توسط رهبر معظم

انقالب مدظله مطرح و تبیین شده است ،تعریفی ارائه شود .همانگونه که در تعریف نیز اشاره شد یکی از مهمترین
شاخصهای ایجاد تمدن نوین اسالمی همت و تالش مجاهدانه عمومی است .در این پژوهش سعی شد این ُبعد از

مباحث تمدنسازی ایشان بیشتر تشریح و مورد واکاوی قرار گیرد .بهطوریکه برای تحقق این مهم بر مباحث
سرمایه اجتماعی که با این موضوع قرابت بیشتری دارد ،تمرکز شود .چراکه امروزه سرمایه اجتماعی نقشی بسیار مهم
در نظام سازی اجتماعی ایفا میکند ،بهنحویکه در غیاب آن نهتنها سایر سرمایهها اثربخشی خود را از دست
میدهند بلکه پیمودن راههای پیشرفت و تکامل نیز ناهموار و دشوار میشود .بهطوریکه دستیابی به پیشرفت مستلزم
بهکارگیری و بهرهبرداری بهینه از انواع سرمایه بهویژه سرمایه اجتماعی است .زیرا سرمایه اجتماعی ذخیرهای از حس
اعتماد مبتنی بر تعامل ،آ گاهی و مشارکت در بین افراد یک گروه یا جامعه محسوب میشود که اعضای یک
اجتماع را به هم متصل میکند و درعینحال مبادالت میان آنها را سریع ،راحت و کمهزینه میکند .البته تحقق این
مهم زمانی میسر میشود که مفهوم سرمایه اجتماعی ،ابعاد و پیامدهای آن بهخوبی شناسایی و درک شود که این امر
مستلزم اتخاذ رویکردی جامع و کلنگر به این مفهوم و پیامدهای آن بهصورت همزمان است .برای دستیابی به این
رویکرد ابتدا مروری بر ادبیات تولیدشده در حوزه مفهوم سرمایه اجتماعی انجام و مهمترین مؤلفههای آن استخراج
شد .سپس برای پاسخ به این پرسش که این شاخصها و مؤلفهها در نظریه تمدن نوین اسالمی از منظر رهبر معظم
انقالب مدظله چه اثراتی دارند به بیانات ایشان رجوع و تالش شد تعریف دقیق ایشان از هر یک از مفاهیم مشارکت،
آ گاهی عمومی و اعتماد استخراج شود .همانگونه که مشخص شد این شاخصها در نگاه رهبر معظم انقالب

مدظله

می توانند ابعاد تمدن نوین اسالمی را محقق سازند و نتایجی چون حل مشکالت تمدنی و پیشرفت تمدنی ،انقالبی
شدن جامعه ،پشتیبانی و مصونیت بخشی بهنظام اسالمی ،افزایش و ایجاد سرمایه ویژه جهت تمدن سازی و ایجاد
ارتباطات متقابل دولت و ملت به همراه ایجاد حس مسئولیت اجتماعی را در پی خواهد داشت.
این موارد و هدفگذاریها علیرغم همه تالشهای سیاستگذارانه در تمدن غربی و آمریکایی ،چنان تمدن
غربی را با چالش مواجه نموده است که بحرانهای کاهش سرمایه اجتماعی غیرقابلانکار است و توجه نظریهپردازان
و صاحبنظران غ ربی به اهمیت بخشی و توجه توأمان به سرمایه اجتماعی ،مفقود بودن و عدم برخورد ثابت و پایدار
با شاخصهای سرمایه اجتماعی را نشان میدهد .چنانکه نوع ،نحوه و میزان مشارکت مردم در تمدن غربی خود
گویای بسیاری از این کمبودها و شکافهاست تا جایی که باوجود توسعه همهجانبه ارتباطات و رسانههای نوین،
آمریکاییها خیلی کمتر از دو یا سه دهه پیش با جامعه خود در ارتباط هستند ()Putnam, 2000, p 180
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ضمائم
جدول شماره .3استخراج مفهوم بصیرت از بیانات مقام معظم رهبری به روش داده بنیاد (کدگذاری باز و
محوری)

ردیف
1

کدگذاری باز
بصیرت و آ گاهی و تجربهای که جوانهای ما امروز دارند ،آن روز وجود
نداشت؛ یعنی ما پیش رفتهایم95/9/3 .

کدگذاری محوری
افزایش میزان آ گاهیها

عدهای ناراحت شدند و مقاله نوشتند علیه اینکه چرا میگویید بصیرت،
2

به خاطر این است؛ بصیرت مهم است؛ دانستن و فهمیدن مهم است.

اهمیت آ گاهی مردم

95/9/3
3

4

5
6

وقتی بصیرت باشد ،انسان میتواند محیط پیرامون خود و محیطهای دور
و نزدیک را بشناسد؛ بصیرت یعنی این95/8/26

ً
وقتی بصیرت نباشد ،انسان مجذوب یک چیزی میشود که واقعا
جاذبهای ندارد؛ یک ّ
عدهای مجذوب آمریکا هستندّ ،اما این مجذو ّبیت،
ّ
مجذوبیت دروغین است؛ هیچ جاذبهای ندارد95/8/26 .

سفارش من به جوانها این است که با چشم باز نگاه کنید ،با بصیرت
نگاه کنید ،هر حرفی را از هر گویندهای نپذیرید95/8/12 .
یکی از مصادیق مهم بصیرت همین است که انسان بداند امروز چه نیازی
در جامعه وجود دارد95/6/16 .

شناخت محیط پیرامون
آ گاهی نداشتن و مجذوب دروغ
شدن
توصیه به جوانان
به معنی شناخت نیازها

بفهمیم که چه کسی دارد ما را به کجا میبرد ،به کجا دعوت میکند ،به
کجا می َ
کشاند .آیا به سمت اهداف اسالمی داریم حرکت میکنیم؟ به

7

سمت ّ
تدین روزافزون جامعه داریم حرکت میکنیم؟ یا آنچنانکه دشمن
ِ
مایل است ،به سمت بیمباالتی بیشتر حرکت میکنیم ،به سمت

آ گاهی از مسیر

دلباختگی بیشتر به اقطاب(*) مخالف دین داریم حرکت میکنیم .آن
بصیرت سیاسی ،این است95/5/31 .
8

برترین این نیازمندیها ،نیازهای تبیینی و بصیرتافزایی و تحکیم معارف
ِ
انقالب و اسالم [است] اینها در رأس همهی این نیازها است.
95/4/24

آ گاهی افزایی در رأس همه
نیازهای جامعه
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9

بصیرت یعنی با چشم باز نگاه کردن95/4/12 .

یعنی درست دیدن

10

مالک انقالبی بودن ،تقوا است ،شجاعت است ،بصیرت است ،صراحت
َ ََ
ومة ْلیم» است95/3/6.
است ،نترسیدن از «ل

مالک انقالبی بودن

11

ّ
وقتی کار را شما با دقت و با بصیرت انجام دادید ،خدای متعال از شما
قبول میکند ،ولو یک اشتباهی هم انسان در اثنا کرده باشد؛ ّاما اگر
ّ
بیدقت انجام دادید ،نه؛ خدای متعال هم ناراضی میشود ،احتمال

رضایت خداوند درگرو انجام
کارهای آ گاهانه

مصادف شدن با حق هم کم میشود94/12/5 .
ّاول اهل َب َصر ،کسانی که دید درستی دارند ،بصیرت دارند ،صحنه را
میفهمند .بصیرت را روزبهروز باید زیاد کرد ،صحنه داخلی را بشناسیم،
12

بدانیم االن در داخل چه دارد میگذرد ،کجاها است که انسان گاهی
حضور دشمن را احساس میکند ،کجاها است که میتواند انسان در آنجا

یعنی فهم دقیق موقعیتها

با خاطرجمع ،بادل آرام حرکت بکند .بصیرت؛ جایگاه خودمان را در دنیا
بشناسیم؛ ما کجاییم امروز؟94/9/4
13

14

این ،نبودن بصیرت است؛ ملتفت نشدن به وظیفه در لحظه الزم است.
94/8/20
جمهوری اسالمی به برکت ّ
تمسک به اسالم ،به برکت تکیه به مردم ،به
برکت بصیرت و آ گاهیای که مردم ما بحمدالله دارند ،نهفقط ثبات دارد

یعنی انجام به موقع وظیفه

بصیرت الزمه پیشرفت کشور

و ایستادگی کرده است بلکه پیشرفت کرده است94/8/12 .
ّ
ّ
یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت ملی ،عبارت است از بصیرت خودشان
15

16

را نسبت به اوضاع کنونی ،نسبت به گذشته تاریخی نزدیک ،روزبهروز
ِ
افزایش بدهند و بتوانند صحنه امروز دنیا را مشاهده بکنند94/8/12 .
چیزی که الزم است در درجه ّاول «بصیرت» است و در درجه ّدوم «عزم
ّ
و ّ
همت» این چیزی است که ما ملتهای مسلمان به آن احتیاج داریم.

آ گاهی به اوضاع کنونی

بصیرت الزمه ملتهای مسلمان

94/2/26

ّ
ما به توانایی ملتها و قدرتی که خداوند حکیم در عزم و ایمان و بصیرت
17

تودههای مردم قرار داده است ،از اعماق دل باور داریم و آن را در بیش از
سه دهه در جمهوری اسالمی ایران ،به چشم خود دیده و با همه وجود
خود آزمودهایم92/7/22 .

ایمان به آ گاهی مردم
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18

19

با چشم باز ،با بصیرت ،با بینش ،بامالحظه همه جوانب ،ببینیم که هدف
چیست و راه [رسیدن] به این هدف چیست و ّ
واقعیاتی که در سر راه ما

وجود دارد ،اینها چیست؟ با ّ
توجه به اینها تصمیمگیری کنیم و حرکت
بکنیم92/6/14 .
ً
اگر با توجه ،با آ گاهی ،با بصیرت ،کار انجام بگیرد ،ما کامال موافق
هستیم92/5/15 .

بصیرت به معنی دیدن همه
جوانب

تأکید بر آ گاهی عمومی

یکی از کارکردهای بصیرت همین است که انسان واقعیتها را آنچنانکه
20

هست ،ببیند .در تبلیغات گاهی یك واقعیتی را از آنچه که هست ،چندین
برابر بزرگتر نشان میدهند؛ درحالیکه بعضی از واقعیتهای دیگر را
ً
اصال نشان نمیدهند92/5/6 .
لطف خدا ،عنایت خدا ،پشتیبانی خدا شامل ملتهایی میشود که

21

بایستند ،بفهمند ،بصیرت داشته باشند ،تشخیص بدهند ،حرکت کنند.
91/8/10

22

مردم ایران سرزنده و سرحال و بانشاط و درصحنهاند؛ حضور آنها یک
حضور همراه با بصیرت و توأم با عزم و اراده راسخ است91/7/24 .

فهم اصل واقعیت

بصیرت مردم ایجادکننده الطاف
الهی
حضور مردم بصیر در صحنه

که مردم در هر کشوری ،در هر جامعهای ،اگر چنانچه همت کنند،
23

بصیرت به خرج بدهند ،عمل کنند و وارد میدان بشوند ،میتوانند همه

حل تمام مشکالت به آ گاهی

مشکالت را حل کنند90/9/21 .
اگر مردمی ،امتی از بصیرت برخوردار نباشند ،حقایق گوناگون ،کار آنها
24

را اصالح نخواهد کرد؛ گره از مشکالت آنها گشوده نخواهد شد.
90/9/6

25

امروز دنیا ملت ایران را به مسلمانی همراه با آ گاهی و بصیرت و پیشگامی
ِ
و پیشرفت در میدانهای مختلف میشناسد؛ این چیز کمی نیست.

بیبصیرتی دلیل گره خوردن
مشکالت

بصیرت مشخصه ملت ایران

90/7/27
تقوا یعنی مراقبت از خود برای حرکت در صراط مستقیم الهی؛ یافتن علم
26

و معرفت و بصیرت ،و بر اساس علم و معرفت و بصیرت ،حرکت کردن.

بصیرت به معنی تقوا

90/6/9
27

وقتی یک مجموعه زنده ،پرنشاط ،با طراوت ،پیشرونده ،بهشدت پایبند به

آ گاهی الزمه پیشرفت
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مبانی و اصول و ارزشها در نظام وجود دارد و دارد حرکت میکند و
زنده است و همهجا را میبیند و آ گاهی دارد و بصیرت دارد و تأثیر
ً
میگذارد ،این قهرا در پیشبرد مجموعه اثر تعیینکننده خواهد داشت.
90/4/13
یک زمینه اساسی برای برنامهریزیهای بلندمدت هست که این را من
28

بارها تذکر دادم ،اینجا هم الزم میدانم یکقدری دربارهاش بیشتر
صحبت کنم و آن ،مسئله بصیرتیافتن است89/8/4 .
بصیرت ،قطبنما و نورافکن است .در یک فضای تاریک ،بصیرت

29

روشنگر است .بصیرت راه را به ما نشان میدهد .البته برای موفقیت
کامل ،بصیرت شرط الزم است89/8/4 .

30
31

انقالبی باید بصیر باشد ،باید بینا باشد ،باید پیچیدگیهای شرایط زمانه را
درک کند89/7/29 .
مسئله بصیرتبخشی و بصیرتدهی به کسانی است که نیاز به بصیرت
دارند؛ یعنی روشن کردن فضا89/4/5 .

32

بسیاری از معضالت این کشور ،با بصیرت مردم حلشده است89/4/5 .

33

انسان وقتی نگاه میکند ،میبیند آ گاهی مردم ،بصیرت مردم ،احساس
ً
مسئولیت مردم در قبال نظام اسالمی ،حقیقتا بینظیر است88/12/6 .

بصیرت یافتن الزمه برنامهریزی
بلندمدت
بصیرت روشنگر است و شرط
الزم رسیدن به موفقیت
بصیرت مشخصه انسان انقالبی
بصیرت به معنی روشن کردن فضا
حل شدن مشکالت باوجود
آ گاهی مردم
احساس مسئولیت

جوانان عزیز! هر چه میتوانید در افزایش بصیرت خود ،در عمق بخشیدن
34

به بصیرت خود ،تالش کنید و نگذارید ،نگذارید دشمنان از بیبصیرتی

استفاده دشمن از بیبصیرتی مردم

ما استفاده کنند88/7/15 .
35
36
37
38

اگر بصیرت وجود داشت و عزم مقابله وجود داشت ،خیلی از رفتارهای ما

عزم مقابله با دشمن در سایه

ممکن است تغییر پیدا بکند؛ آنوقت وضعیت بهتر خواهد بود88/7/2 .

بصیرت

اگر بصیرت نداشته باشیم ،اگر فراموش کنیم که دشمنانی در کمین
انقالبند ،ضربه خواهیم خورد؛ این برای ما تجربه شد88/5/12 .
ً
این پرچم را کسانی میتوانند بلند کنند که اوال بصیرت داشته باشند،
بفهمند قضیه چیست ،هدف چیست87/5/9 .
بصیرت و خودآ گاهی را هرچه میتوانید بیشتر کنید82/6/29 .

ضربه دشمن با بیبصیرتی مردم
فهم درست موقعیت
افزایش هرچه بیشتر بصیرت

ترسیم نقش و جایگاه مفهوم سرمایه اجتماعی در شکلگیری تمدن نوین اسالمی 231 /

در خودتان بصیرت ایجاد کنید .قدرت تحلیل در خودتان ایجاد کنید؛
39

قدرتی که بتوانید از واقعیتهای جامعه یک جمعبندی ذهنی برای

خودتان بهوجود آورید و چیزی را بشناسید .این قدرت تحلیل خیلی ّ
مهم

افزایش قدرت تحلیل

است77/11/13 .
شاید یکی از بزرگترین خدماتی که انقالب به ملت ایران کرد ،این بود
40

که ذهنها را باز کرد ،ذهنها را سیاسی کرد ،چشمها را باز کرد ،و همه
را با مسائل کشور آشنا کرد .این آشنایی و این بصیرت ،باید روزبهروز

آشنایی با مسائل روز

بیشتر و زیادتر شود76/9/5 .
41

هر کاری میکنیم از روی بصیرت باشد .هر کس که از روی بصیرت
کار نمیکند ،عوام است75/3/20 .
انسانهای بیبصیرت ،زود فریب میخورند .همین امروز هم در دنیا

42

آدمهای دلسوزی هستند که فریب خوردهاند؛ دشمن را نشناختهاند و
صف را تشخیص ندادهاند70/3/14 .

بیبصیرتی به معنی عوام بودن
بیبصیرتی به معنی زود فریب
خوردن

اگر با امتحان و ابتالی الهی برخورد بد بشود و جامعه با عدم بصیرت و
ضعف اراده و سردرگمی و عدم استفاده از فرصتهای الهی و روآوردن به
43

ضعفها و نقصهای بشری با حادثه مواجه شود ،مصیبت وارده ،آنها را
نخواهد ساخت و پیش نخواهد برد؛ بلکه مصیبت مضاعفی را به بار

بصیرت نداشتن و استفاده نکردن
از فرصتهای الهی

خواهد آورد68/3/26 .
جدول شماره  4استخراج مفهوم بصیرت از بیانات مقام معظم رهبری به روش داده بنیاد (کدگذاری گزینشی)

ردیف

کدگذاری محوری

کدگذاری گزینشی

شناخت محیط پیرامون
نپذیرفتن هر حرفی
به معنی شناخت نیازها
1

افزایش میزان آ گاهیها
آ گاهی از مسیر
یعنی درست دیدن
یعنی فهم دقیق موقعیتها
یعنی انجام به موقع وظیفه

بصیرت و آ گاهی عمومی به معنی
فهم دقیق موقعیتها و اصل
واقعیتها و شناخت نیازها و ایجاد
نمودن مسئولیت اجتماعی
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آ گاهی به اوضاع کنونی
فهم اصل واقعیت
بصیرت به معنی تقوا
بصیرت به معنی روشن کردن فضا
احساس مسئولیت
اهمیت آ گاهی مردم
آ گاهی نداشتن و مجذوب دروغ شدن
آ گاهی افزایی در رأس همه نیازهای جامعه
2

بصیرت الزمه ملتهای مسلمان

آ گاهی عمومی در رأس همه

ایمان به آ گاهی مردم

نیازهای جامعه و نشانه انسان انقالبی

تأکید بر آ گاهی عمومی

است

بصیرت مشخصه ملت ایران
بصیرت مشخصه انسان انقالبی
بیبصیرتی به معنی عوام بودن
رضایت خداوند درگرو انجام کارهای آ گاهانه
بصیرت الزمه پیشرفت کشور
به معنی دیدن همه جوانب
بصیرت مردم ایجادکننده الطاف الهی
حضور مردم بصیر در صحنه
حل تمام مشکالت با آ گاهی
3

بیبصیرتی دلیل گره خوردن مشکالت
آ گاهی الزمه پیشرفت
بصیرت یافتن الزمه برنامهریزی بلندمدت

آ گاهی عمومی موجب حضور به
موقع در صحنه ،ایجادکننده الطاف
الهی ،شرط رسیدن به موفقیت ،حل
تمام مشکالت

بصیرت روشنگر است و شرط الزم رسیدن به موفقیت
حل شدن مشکالت باوجود آ گاهی مردم
عزم مقابله با دشمن در سایه بصیرت آشنایی با مسائل روز
نبود بصیرت و استفاده نکردن از فرصتهای الهی
4

استفاده دشمن از بیبصیرتی مردم

بهرهبرداری دشمن از بیبصیرتی
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ضربه دشمن بهوسیله بیبصیرتی مردم

عمومی

بیبصیرتی به معنی زود فریب خوردن
جدول شماره  .5استخراج مفهوم اعتماد از بیانات مقام معظم رهبری به روش داده بنیاد (کدگذاری باز و
محوری)

ردیف
1

کدگذاری باز

اگر چنانچه این ّ
قضیه ّاتفاق نیفتد و دنبالگیری نشود ،اعتماد مردم بهنظام
کاسته میشود که این فاجعه بزرگی خواهد بود .بایستی با اقدام ّ
جدی،
اعتماد مردم را حفظ کرد95/4/16 .

2
3

میتوانند به مردم گزارش بدهند ،مردم هم ببینند و حس کنند .وقتی مردم
حس کردند ،آنوقت اعتماد و اطمینان پیدا میکنند95/1/1 .
این حضور مردمی ،خیلی معنادار است؛ مردم بهمعنای واقعی کلمه اعتماد
ً
خودشان را بهنظام اسالمی نشان دادند و عمال ثابت کردند94/12/20 .

کدگذاری محوری
جلب اعتماد مردم با اقدامات
جدی
گزارش دهی مسئوالن به مردم
حضور مردم به معنی اعتماد
بهنظام

در طول این  37سال ،مردم به خاطر اعتمادی که در دورههای مختلف و
4

دولتهای مختلف بهنظام داشتند ،در عرصه انتخابات شرکت کردند،
حضور ُپرشور پیدا کردند .چرا بعضیها به دست خودشان این اعتماد را

حضور در انتخابات به معنی
اعتماد بهنظام

میخواهند خدشهدار کنند؟ مردم بهنظام اعتماد دارند94/6/18 .
5

ما حرفمان با مردم بر مبنای اعتماد متقابل است؛ مردم به این حقیر ضعیف
ّ
اعتماد کردند ،بنده هم به تکتک این ملت اعتماد دارم؛ به این حرکت
عمومی اعتماد دارم94/1/20 .
ّ
ّ
صمیمیت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی
هرچه بین ملت و دولت

6

بیشتری باشد ،کارها بهتر پیش خواهد رفت .باید به یکدیگر اعتماد کنند.
94/1/1

7

اعتماد متقابل میان مردم و
مسئوالن
اعتماد متقابل میان مردم و
مسئوالن

هم آحاد مسئوالن کشور و مدیران کشور به مردم اعتماد کنند ،هم مردم به

اعتماد متقابل میان مردم و

مسئوالن کشور اعتماد کنند92/11/19 .

مسئوالن

این مسئله اعتماد ،نکته بسیار مهمی است .در کنار هوشمندی مردم،
8

بصیرت مردم در این حضور ،اعتماد عمومی هم نکته بسیار مهمی است.

اعتماد عمومی در کنار بصیرت

92/4/5

9

ّ
مصونیت کشور ،وابسته به حضور مردم است؛ کم شدن فشارهای

مصونیت از فشار دشمنان با
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دشمنان ،وابسته به حضور مردم است ،وابسته به ّاتحاد و انسجام مردم با
نظام و با دستگاه جمهوری اسالمی و ّ
حس اعتماد متقابل بین مردم و
مسئوالن است .این ّ
حس باید روزبهروز تقویت بشود92/3/22 .

افزایش اعتماد و انسجام مردم با
نظام

کشوری در دنیا وجود دارد که اعتمادی را که مردم ایران نسبت بهنظام
10

جمهوری اسالمی دارند ،نسبت بهنظام حکومتی خود داشته باشند .دلیل

شفافسازی کلید کسب اعتماد

این اعتماد هم همین پدیدههای روشنی است که جلوی چشم همه است.

مردم

90/5/16
یک چیزی که ضد حالت اعتماد مردم است ،این است که افرادی علیه
11

قوه -چه این قوه ،چه قوهی مجریه یا قوهی مقننه -بنا کنند تشکیک

شک کردن ضد کسب اعتماد

کردن90/4/6 .
12
13

یکی از کارهایی که دشمن میکند ،بیاعتماد کردن مردم نسبت به

بیاعتمادی مردم نسبت بهنظام از

مسئوالن است89/5/27

کارهای دشمنان

نشانه اعتماد مردم به این نظام ،حضور چهلمیلیونی در انتخابات بود.

حضور گسترده در انتخابات

88/6/20

باالترین نشانه اعتماد مردم بهنظام

اعتماد بهنظام جمهوری اسالمی در این انتخابات آشکار شد .و منبعد
عرض خواهم کرد که دشمنان همین اعتماد مردم را هدف گرفتهاند؛
دشمنان ملت ایران میخواهند همین اعتماد را در هم بشکنند .این اعتماد
14

بزرگترین سرمایه جمهوری اسالمی است ،میخواهند این را از جمهوری
اسالمی بگیرند؛ میخواهند ایجاد شک کنند ،ایجاد تردید کنند درباره

تالش دشمن برای صلب اعتماد
از مردم

این انتخابات و این اعتمادی را که مردم کردند ،تا این اعتماد را متزلزل
کنند88/3/29 .
وقتی اعتماد وجود نداشت ،مشارکت ضعیف خواهد شد؛ وقتی مشارکت
15

و حضور در صحنه ضعیف شد ،مشروعیت نظام دچار تزلزل خواهد شد.
88/3/29

اعتماد مردم به معنی مشروعیت
نظام

توفیق شوراها در دستیابی به این هدف ،سرمایه ارزشمند «اعتماد عمومی»
16

را افزایش میبخشد و زمینهساز حضور پرنشاط مردم در همه عرصههای

سرمایه ارزشمند اعتماد عمومی

پیشرفت و توسعه کشور میشود86/2/8 .
17

امروز هر کس که مردم را ناامید کند و به خود ،به مسئوالن و به آینده

افزایش بیاعتمادی در مردم
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18

بیاعتماد کند ،به دشمن کمک کرده86/1/1 .
ً
بیان واقعیتها کامال جلب
میتوانیم اعتماد مردم را با صدق لهجه و ِ
کنیم83/4/6 .

کمک کردن به دشمن است
جلب اعتماد مردم با صدق در
بیان واقعیتها

مسئوالن باید به مردم اعتماد کنند؛ کمااینکه بحمدالله تاکنون این اعتماد
19

بوده است .مردم هستند که پشتیبان واقعی نظامند؛ این پشتیبانی ،متوقف

اعتماد مردم پشتیبان نظام است

به اعتماد است و این اعتماد هم باید باقی بماند70/12/12 .
یک نوع نظام هم نظامی است که بامحبت و عطوفت مردم اداره میشود.
باید مردم را مورد محبت و احترام قرار داد و به آنها اعتنا کرد ،تا به
20

دستگاه حاکمه وصل باشند و پشت سرش قرار گیرند .نظام ما تا حاال
اینگونه بوده است؛ بعدازاین هم باید اینطور باشد .بزرگترین بحرانها

حکومتداری با وسیله محبت و
اعتماد

را هم همین عاطفه و محبت مردم از سر خواهد گذراند70/5/3 .
چیز مهمی که در قانون اساسی پیشبینی شد و بحمدالله در طول مدت
21

دوازده سال گذشته ،پشتوانهای برای اعتماد و اطمینان مردم محسوب شد

مجلس خبرگان رکن اعتماد مردم

-یعنی همین مجلس محترم خبرگان -امروز هم تضمین و نقطه اتکایی

بهنظام

برای مردم ایران نسبت به ثبات نظام اسالمی است69/12/1 .
یکپارچگی اقشار مختلف مردم و اعتماد و محبت میان ملت و دولت،
22

یکی از مهمترین علل موفقیت و قدرت ملت ایران در برابر خصومتها و

اعتماد متقابل بین مردم و

توطئههای دشمنان در دوران دهساله بوده و بنابراین امام فقید و عزیزمان
َّ
(رضواناللهتعالیعلیه) بیش از هر چیز بر آن تأکید کرده و اصرار ورزیده

مسئوالن مهمترین دلیل موفقیت

است68/10/18 .

نظام
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جدول شماره  6استخراج مفهوم اعتماد از بیانات مقام معظم رهبری به روش داده بنیاد (کدگذاری گزینشی)

ردیف

کدگذاری محوری

کدگذاری گزینشی

جلب اعتماد مردم با اقدامات جدی
گزارش دهی مسئوالن به مردم
1

شفافسازی کلید کسب اعتماد مردم
شک کردن ضد کسب اعتماد

شفافسازی و گزارش دهی مسئوالن از
راههای جلب اعتماد مردم

مجلس خبرگان رکن اعتماد مردم بهنظام
حضور مردم به معنی اعتماد بهنظام
حضور در انتخابات به معنی اعتماد بهنظام
2

اعتماد عمومی در کنار بصیرت
حضور گسترده در انتخابات باالترین نشانه اعتماد مردم بهنظام
اعتماد مردم به معنی مشروعیت نظام

حضور گسترده و مستمر در انتخاباتها
به معنی اعتماد مردم بهنظام و
مشروعیتبخشی به آن

اعتماد مردم پشتیبان نظام است
اعتماد متقابل میان مردم و مسئوالن
3

اعتماد متقابل میان ملت و دولت

اعتماد متقابل میان مردم ،مسئوالن و

اعتماد متقابل میان مردم و رهبری

رهبری

اعتماد متقابل بین مردم و مسئوالن مهمترین دلیل موفقت نظام
مصونیت از فشار دشمنان با افزایش اعتماد و انسجام مردم با نظام
4

بیاعتمادی مردم نسبت بهنظام از کارهای دشمنان
تالش دشمن برای صلب اعتماد از مردم
افزایش بیاعتمادی در مردم کمک کردن به دشمن است

5

سرمایه ارزشمند اعتماد عمومی
حکومتداری با وسیله محبت و اعتماد

تالشهای همهجانبه دشمنان برای
بیاعتمادی مردم بهنظام و منشأ برای
هجمه بهنظام
اعتماد سرمایه یک جامعه
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جدول شماره  .7استخراج مفهوم مشارکت عمومی از بیانات مقام معظم رهبری به روش داده بنیاد
(کدگذاری باز و محوری)

ردیف

1

کدگذاری باز

رقابت سالم این است که همه خوب بازی کنند .شرط ّاول ،شرکت
همگان است؛ همه بیایند .وارد این میدان بشوند برای ّ
عزت بخشیدن به
ّ
ایران و ایرانی ،برای استمرار ّ
امنیت ملی ،برای تضمین پیشرفت؛ برای

کدگذاری محوری

مشارکت همگانی

اینها باید وارد بشوند .همه باید وارد بشوند94/10/30 .
2

 32انتخابات سراسری در این کشور بهوجود آمده است؛ این شوخی
است؟ یک نمونه بینظیر [است]93/3/14 .
نمونه بینظیر دیگر دو پدیدهای است که ما مردم ،با آنها عادت کردهایم

3

و آن عبارت است از راهپیمایی بیستودوم بهمن و راهپیمایی روز قدس در
ماه رمضان93/3/14 .

4

باید بدانیم در کشور عزیز ما هم ،آنها بعد از سی سال تالشی که علیه
ّ
این انقالب انجام دادند و علیه ملت انقالبی ما انجام دادند ،باز نتوانستند
به نتایجی دست پیدا کنند؛ نشانهاش همین حضور مردم است93/1/1 .

برگزاری انتخاباتها
راهپیمایی  22بهمن و روز قدس
تجلی مشارکت عمومی
حضور مردم نشانه شکست
سیاستهای غرب

معنای این شرکت وسیع مردم در انتخابات این است که مردمساالری دینی
5

در کشور تثبیتشده است؛ معنای آن این است که نظام جمهوری

مشارکت وسیع به معنی برقراری

اسالمی توفیق یافته است که مردمساالری را در کشور نهادینه کند؛ این

مردمساالری دینی

چیز کمی نیست93/1/1 .
6

7

آنچه برای بنای زندگی و سازندگی آینده مورد انتظار است ،بدون
ّ
مشارکت مردم تحققپذیر نیست92/12/29 .
ّ
بدون حضور مردم کار پیش نخواهد رفت و مقصود تحقق پیدا نخواهد
ّ
کرد .مردم درگروههای گوناگون مردمی با اراده و عزم راسخ ملی
میتوانند نقشآفرینی کنند92/12/29 .

لزوم مشارکت مردم
نقشآفرینی مردم در قالب
گروههای مختلف

در درجه اول ،گسترش مشارکت و حضور گسترده مردم در انتخابات
8

اهمیت دارد .شور انتخاباتی در کشور و حضور مردم پای صندوقهای

مشارکت مردم برابر با ناامیدی

رأی میتواند تهدیدهای دشمنان را بیاثر کند؛ میتواند دشمن را ناامید

دشمنان

کند؛ میتواند امنیت کشور را تأمین کند92/1/1 .
9

یکی از بهترین مردمساالریها در این کشور رشد پیدا کرد؛ در هنگام

مشارکت عمومی نشانه
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انتخابات ،در حضور در مسائل عمومی و مشارکتهای عمومی.

مردمساالری

91/8/10
10

امروز بصیرت و آ گاهی و تحلیل سیاسی و عمق در مسائل در کشور
همگانی شده است91/8/10 .

ایجاد قدرت تحلیل همگانی

شرکت مردم در انتخابات ،یك مشارکت عظیمی باشد؛ این مصونکننده
11

است .همه تالش دستاندرکاران ،امروز و فردا و روز انتخابات و در اثنای

مشارکت مردم در کشور مصون

مقدمات و مؤخرات ،باید این باشد :حضور مردم ،حضور گستردهای

کننده است.

باشد91/7/24 .
که تصور نشود ما میتوانیم سرمایهگذاری مردمی و کار سالم مردمی
12

داشته باشیم ،بدون مبارزه با مفاسد اقتصادی و تصور نشود که مبارزه با
مفاسد اقتصادی موجب میشود که ما مشارکت مردم و سرمایهگذاری

سرمایهگذاری مردمی

مردم را کم داشته باشیم91/6/2 .
انتخابات مصونیتبخش به کشور است .آن چیزی که هیبت این ملت را
13

حفظ میکند ،قدرت معنوی او را به رخ دشمنان میکشاند و آنها را از
تعرض منع میکند و میترساند ،حضور مردمی است90/11/14

14

حضور مردمی دلیل عقبنشینی
دشمنان

مسئوالن باید زمینهها را ،مدلها را ،فرمولهای عملی و قابلفهم عموم را،

آمادهسازی فضای مشارکت

فرمولهای اعتمادبخش را برای مشارکت مردم فراهم کنند90/7/20 .

مردمی

ملت ایران بهعنوان الگوی حرکتهای اخیر منطقه تأثیر زیادی در
15

جهتگیری این حرکتها دارد و پیشرفت ،امنیت ،مشارکت عمومی،
ً
اعتمادبهنفس ملی و وحدت ملی ایران ،قطعا تأثیر مثبت و پیشبرنده

افزایش مشارکت الزمه الگو شدن
برای سایر کشورها

خواهد داشت90/7/20 .
مشارکت مستقیم مردم در امر اقتصاد ،الزم است .این نیازمند توانمند
16

شدن است ،نیازمند اطالعات الزم است؛ که اینها را باید مسئوالن در
اختیار مردم بگذارند و امیدواریم انشاءالله این روند روزبهروز توسعه پیدا

مشارکت اقتصادی مردم

کند90/1/1 .

17
18

ً
یقینا حضور مردم در مشروعیت یك نظام نقش دارد89/1/1 .

مشارکت به معنی مشروعیت نظام

دشمنان ملت ایران میدانند که وقتی اعتماد وجود نداشت ،مشارکت

مشارکت نداشتن مردم به معنی

ضعیف خواهد شد؛ وقتی مشارکت و حضور در صحنه ضعیف شد،

تزلزل مشروعیت نظام
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مشروعیت نظام دچار تزلزل خواهد شد88/3/29 .
مردمساالری دینی با حرف نمیشود؛ مردمساالری دینی با شرکت مردم،
19

حضور مردم ،اراده مردم ،ارتباط فکری و عقالنی و عاطفی مردم با
تحوالت کشور صورت میگیرد88/1/1 .
ابالغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه امور سیاسی ،دفاعی و امنیتی

20

تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصههای سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی87/10/21 .
ً
بعضیها اسم مردم را میآورند؛ اما حقیقتا اعتقادی به مشارکت مردم

21

ندارند .بعضی اسم مردم را میآورند؛ اما به مردم اعتماد ندارند .بنای
جمهوری اسالمی بر اعتماد به مردم و اعتقاد به مشارکت مردم است.

مشارکت مؤلفه اصلی
مردمساالری
برنامهریزی برای تقویت مشارکت
مردم

اعتقاد به مشارکت مردم

87/9/24
مسئوالن دولتی باید راههای مشارکت مردم را در فعالیتهای اقتصادی به
22

آنها بگویند .این سیاستها به معنای تولید ثروت عمومی برای جامعه
است86/1/1 .

23
24

مشارکت مردم در فعالیتهای
اقتصادی

به مسئله اتحاد و مشارکت برای شکل دادن به آینده ،اهمیت بدهیم.

مشارکت مردم الزمه شکل دادن

85/8/17

به آینده کشور

همه سعی کنند مشارکت عمومی را تضمین و به تحقق یافتن آن کمك
کنند85/7/18 .

تقویت مشارکت عمومی

هرچه مردم بیشتر شرکت کنند و رئیسجمهوری که امروز از آراء مردم
25

26

کسوت ریاست جمهوری را خواهد گرفت ،با آراء بیشتری انتخاب شود،
برای صیانت کشور ،برای عزت ملت ایران و برای پیشبرد هدفهای
واالی این ملت بهتر خواهد بود84/4/3 .
َ
رزنده و هشیار و زمانشناس را
شما با مشارکت انبوه و حداکثری ،ملتی س ِ
در برابر جهانیان به نمایش گذاشتید و به بزرگترین نیاز کشور خود
پاسخی شجاعانه دادید84/3/28 .
از همه و بهویژه از عناصر سیاسی و دارندگان جایگاههای هدایت افکار

27

عمومی و رسانهها و دیگران میخواهم که همچنان روحیه همبستگی و
گفتار تفرقهانگیز و دلسردکننده
مشارکت را تقویت کنند و از هر کار و
ِ

مشارکت بیشتر؛ مصونیت بیشتر

مشارکت اجتماعی بزرگترین
نیاز هر جامعه
تقویت روحیه مشارکت و
همبستگی
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بپرهیزند84/3/28 .
28

حضور مردم ،یعنی دفاع از جمهوری اسالمی؛ یعنی دفاع از قانون اساسی
نظام جمهوری اسالمی84/3/25 .
اول سال عرض کردیم که امسال را «سال همبستگی ملی و مشارکت
ِ

29

حضور مردم به معنی دفاع از نظام

عمومی» بنامیم؛ نهفقط برای اینکه یك نامگذاری انجام بگیرد ،بلکه برای

نامگذاری سال به نام«سال

اینکه مشارکت عمومی تحقق پیدا کند و ملت یکپارچه ما پشت سر

همبستگی ملی و مشارکت

مسئوالن با تدبیر و مؤمن و انقالبی بتواند گامهای بلندی را بهسوی
ِ

عمومی»

اهداف متعالی نظام بردارد و خود را به آن هدفها نزدیك کند84/2/11 .
انتخابات جلوه بسیار زیبا و جذاب مشارکت عمومی است؛ مؤثرترین
30

31

مطلوب
وسیله برای این است که هر فردی بتواند آرمانها و خواستها و
ِ
خود را در قالب اجرایی قرار دهد و آن را به تحقق نزدیك کند84/2/11 .

انتخابت مصداق مشارکت مردم

مسئله خنثیسازی تهدید دشمنان .این هم یکی دیگر از آثار و برکات

خنثیسازی تهدیدهای دشمنان

مشارکت عمومی و همبستگی ملی است84/1/1

بهوسیله مشارکت مردم

ما میتوانیم توسعه نمونه و مبتنی بر فرهنگ اسالمی و ملی خود را در این
کشور به وجود بیاوریم؛ این تالش همهجانبه و عمومی دارای سه ضلع
اساسی است :یك ضلع عبارت است از همت و تالش مسئوالن کشور؛
32

یك ضلع عبارت است از همکاری و شرکت مردم در بخشهایی که
وظیفهی اساسی آنهاست؛ و ضلع سوم عبارت است از ایجاد مناسبات

مشارکت مردمی یکی از ارکان
اصلی توسعه کشور

صحیح اقتصادی و اجتماعی در کشور ،که این ،هم بر عهده مسئوالن و
هم بر عهده مردم است83/4/15 .
اهان این ملت و این کشور
هرچه در طول سالهای متمادی ،بدخو ِ

33

خواستهاند که مردم را از حضور درصحنههای عمومی کشور دور کنند،
ّ
موفق نشدهاند و علیرغم آنها ،مردم شرکت گسترده و افتخارآفرینی در

حضور همیشگی مردم

تعیین سرنوشت کشور داشتهاند80/3/20 .
آحاد ملت ما باید بدانند آنچه بکارند ،میدروند .بعضی ممکن است در
34

رأیگیری شرکت نکنند؛ بعد بگویند چرا فالن کار نشد .شما باید شرکت
میکردید و آنکسی را که فکر میکنید میتواند این کار را انجام دهد و
میپسندید ،انتخاب میکردید تا آنطور که میخواهید ،بشود80/2/28 .

دخالت مردم در امور کشور
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در ایران اسالمی ،چون مردم مسئوالنشان را میشناسند و با آنها رابطه
35

قلبی ،رابطه ایمانی و رابطه عاطفی دارند ،در انتخابات شرکت میکنند؛
در مبارزات و در سازندگی شرکت میکنند؛ در هرجا که مسئوالن کشور

در صحنه بودن مردم

از آنها استمداد کنند ،با میل و رغبت شرکت میکنند79/5/3 .

36

اگر میخواهید کشور ایران آباد شود ،رفاه و رونق اقتصادی ،پیشرفت
همهجانبهّ ،
امنیت اجتماعیّ ،
عزت سیاسیّ ،
امنیت شغلی ،دانش و پیشرفت

لزوم مشارکت همگانی برای

تحقیقات و معنویت در سازندگی کشور ،همه باید باهم شرکت کنند.

حصول پیشرفت

74/7/22
ملت ایران ،باقدرت و استقامت و توکل به خدا و اتحاد کامل و شرکت در
37

سازندگی عمومی کشور و با آ گاهی و هوشیاری خود ،باید دشمنان یعنی

افزایش مشارکت برای مأیوس

امریکا و ارتجاع و زخمخوردگان را از دستاندازی به این انقالب و به

شدن دشمنان

کشور عزیزمان مأیوس کند69/3/14 .
جدول شماره  .8استخراج مفهوم مشارکت عمومی از بیانات مقام معظم رهبری به روش داده بنیاد
(کدگذاری گزینشی)

ردیف

کدگذاری محوری

کدگذاری گزینشی

برگزاری انتخاباتها
راهپیمایی  22بهمن و روز قدس تجلی مشارکت عمومی
نقشآفرینی مردم در قالب گروههای مختلف
1

وظیفه آمادهسازی فضای مشارکت مردمی
برنامهریزی برای تقویت مشارکت مردم

مصداقهای مشارکت عمومی

تقویت مشارکت عمومی
نامگذاری سال به نام«سال همبستگی ملی و مشارکت عمومی»
انتخابات مصداق مشارکت مردم
حضور مردم نشانه شکست سیاستهای غرب
مشارکت مردم برابر با ناامیدی دشمنان
2

مشارکت مردم در کشور مصون کننده است
حضور مردمی دلیل عقبنشینی دشمنان
خنثیسازی تهدیدهای دشمنان بهوسیله مشارکت مردم

مشارکت عمومی مصون کننده
کشور از توطئه دشمنان
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افزایش مشارکت برای مأیوس شدن دشمنان
مشارکت بیشتر؛ مصونیت بیشتر
گسترش مشارکت همگانی
لزوم مشارکت مردم
مشارکت عمومی نشانه مردمساالری
ایجاد قدرت تحلیل همگانی
افزایش مشارکت الزمه الگو شدن برای سایر کشورها
3

مشارکت اقتصادی مردم
مشارکت مؤلفه اصلی مردمساالری
اعتقاد به مشارکت مردم
مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی
تقویت روحیه مشارکت و همبستگی

تقویت مردمساالری ،مشارکت
مردم در حوزههای مختلف
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی،
ایجاد قدرت تحلیل همگانی،
حصول پیشرفت در کشور ازجمله
پیامدهای افزایش مشارکت
عمومی در جامعه

حضور مردم به معنی دفاع از نظام
لزوم مشارکت همگانی برای حصول پیشرفت
مشارکت وسیع به معنی برقراری مردمساالری دینی
سرمایهگذاری مردمی
مشارکت نداشتن مردم به معنی تزلزل مشروعیت نظام
مشارکت مردم الزمه شکل دادن به آینده کشور
4

مشارکت به معنی مشروعیت نظام
مشارکت اجتماعی بزرگترین نیاز هر جامعه
حضور همیشگی مردم
دخالت مردم در امور کشور
در صحنه بودن مردم

مشارکت عمومی به معنی دخالت
و حضور همیشگی مردم برای
مشروعیت نظام و تالش برای
ساختن آینده آن

ّ
علل ضرورت شکلگیري دولت اسالمی در فرآیند تحقق تمدن نوین اسالمي
بر اساس دیدگاه حضرت آیتالله خامنهاي
خدیجه محمدی مزرعی 1مهدی نادری

2

چکیده

ّ
در دیدگاه آیتالله خامنهای(مدظلهالعالی) تشکیل تمدن نوین اسالمی بهعنوان آرمان انقالب اسالمی مستلزم
ّ
شکلگیری فرآیند پنج مرحلهای تحقق کامل اهداف انقالب اسالمی (انقالب اسالمی ،نظام اسالمی ،دولت
ّ
اسالمی ،جامعه اسالمي و تمدن اسالمي) است .دولت اسالمی سومین و مهمترین گام در این فرآیند است که ازنظر
ّ
ایشان تاکنون شکل نگرفته است .با ّ
توجه به ّ
اهمیت این امر در شکلگیری تمدن اسالمی در اندیشهی رهبر انقالب
این نوشتار با روش کیفی از نوع تحلیل اسنادی و ابزار فیشبرداری ،درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است که «علل
ّ
ضرورت شکلگیری دولت اسالمی در فرآیند تحقق تمدن نوین اسالمی بر اساس دیدگاه حضرت آیتالله خامنهای
ّ
ّ
چیست؟» یافتههای تحقیق حاضر نشان میدهد سه علت ساختاری ،کارگزاری و نهادی از مهمترین این علتها
هستند :در علل ساختاری؛ «فاصله داشتن وضع موجود دولتها در جمهوری اسالمی با وضع مطلوب دولت
اسالمی» و «لزوم الگوشدن دولتها در نظام جمهوری اسالمی بهمنظور صدور انقالب اسالمی» و در علل
کارگزارانه؛ « عدم تطابق بعد اخالقي(اشرافي گري و )...و رفتاري(وجود تبعیض و فسادهای اداری و )...کارگزاران
دولتي با معیارهای اخالقي و رفتاري اسالمی» و در علل نهادي؛ «ناکارآمدی نسبی برخی دولتها در جمهوری
اسالمی در انجام برخي وظایف (فرهنگی ،اقتصادی و )...و تحقق برخي از اهداف عالی انقالب اسالمی»
ضرورت تحقق دولت اسالمي را ایجاب میکند.
کلیدواژه :دولت اسالمی ،انقالب اسالمی ،تمدن نوین اسالمی ،آیتالله خامنهای(مدظلهالعالی).

مقدمه
پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال  1357نقطهی عطفی در تاریخ تحوالت ایران و جهان است .این انقالب با
توجه به ماهیت و اهداف شکلگیری آن ،درواقع یک تحول بنیادی بوده و همچنین داعیهی تمدنسازی دارد .این

1کارشناسی ارشد جامعهشناسی انقالب ،دانشگاه شاهد
2استادیار علوم سیاسی ،دانشگاه شاهد ،ایمیلmahdinaderi35@gmail.com :
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ً
امر در کالم رهبر کبیر انقالب اسالمی ،مبنی بر صدور انقالب اسالمی به سایر ملل کامال روشن و مبرهن است.
پس از رحلت امام خمینی(ره) ،مقام معظم رهبری خاطرنشان کردهاند« :پیروزی انقالب اسالمی در ایران و بنای
بلندآوازهی نظام اسالمی بود که ایران را به پایگاه مستحکمی برای اندیشهی حاکمیت و تمدن اسالمی تبدیل کرد.
ّ
» (آیت الله خامنه ای .)1387/9/17 ،همچنین با ارائهی فرآیند پنجگانه از مراحل تکوین و تحقق کامل انقالب
ّ
اسالمی ،بر ماهیت تمدنی آن تأکید کردهاند .مبتنی بر دیدگاه ایشان انقالب اسالمی برای تحقق کامل ،پنج گام را
باید طی کند:
گام اول ،انقالب اسالمی است :بر اساس دیدگاه ایشان ،انقالب اسالمی درواقع ،همان حرکت و جنبش
انقالبی بود که نظام مرتجع را سرنگون و زمینه را برای ایجاد نظام جدید آماده کرد .گام دوم ،تشکیل نظام اسالمی
است :منظور از نظام سیاسی در دیدگاه ایشان ،همان تشکیل نظام «جمهوری اسالمی» است .گام سوم ،تشکیل
دولت اسالمی است :بر اساس دیدگاه ایشان ،منظور از دولت ،مجموعه دستگاههای مدیریتی و همچنین مسئولین
نهادهای دولتی است که ادارهی حکومت را بر عهده دارند.گام چهارم ،جامعه اسالمی است :منظور از جامعه
ّ
اسالمی بر اساس دیدگاه ایشان ،جامعهای عادل که مسئولیت و ّ
تعهد دولت اسالمی بر تحقق این جامعه است .گام
پنجم ،تشکیل امت اسالمی و در حقیقت دنیای اسالم است که میتوان از آن به تمدن اسالمی یاد کرد( .آیتالله
خامنهای)1390/7/24 ،
ّ
آنچه که از بیانات معظمله در این سالها بهدست میآید دال بر موفقیت در دو گام اول و دوم و توقف در گام
سوم است .درواقع با پیروزی انقالب اسالمی در سال  1357و تشکیل نظام جمهوری اسالمی و تثبیت قانون اساسی
در سالهای ابتدایی ،مراحل اول و دوم گامهای پنجگانه محقق شده است اما علیرغم تالشهاي صورت گرفته،
ّ
دولت اسالمي در معناي حقیقي محقق نشده است .ایشان با توجه به میانی بودن گام تشکیل دولت اسالمی و تقدم
ّ
آن بر دیگر گامها ،همواره بر تحقق سریعتر آن تأکید دارند .ازاینرو ،نگارنده سعی دارد به واکاوی ضرورت و
ّ
چگونگی تحقق این گام مهم در دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) بپردازد .با توجه به مطالب فوق ،این مقاله
ّ
ّ
در پی پاسخ به این سؤال است که «ضرورت شکلگیری دولت اسالمی در فرآیند تحقق تمدن نوین اسالمی بر
اساس دیدگاه آیتالله خامنهای چیست؟».
الف .پیشینه تحقیق

ّ
ّ
تاکنون مقاله یا کتابی که ضرورتهای شکلگیری دولت اسالمی در فرآیند تحقق تمدن نوین اسالمی بر اساس
دیدگاه آیتالله خامنهای را بهتفصیل مورد مداقه قرار دهد ،نوشتهنشده است .اگرچه نویسندگان نوشتار حاضر،
مقالهی «بایسته های دولت اسالمی در مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی بر اساس آراء و دیدگاههای مقام معظم

علل ضرورت شکلگیری دولت اسالمی در فرآیند تحقّق تمدن نوین اسالمی بر اساس دیدگاه حضرت آیتاهلل خامنهای 245 /

رهبری» را نگاشتهاند (محمدی و نادری )1395 ،و در مقاله مزبور با استفاده ازنظریه ساختار کارگزار ضمن بررسی
ماهوی دولت اسالمی ،بایستههای دولت اسالمی را در ابعاد ساختاری و کارگزاری بهتفصیل تبیین شده است.
همچنین مقالهی دیگری با عنوان «ماهیت و ارکان دولت اسالمی در دیدگاه حضرت آیتالله خامنهای» به چاپ
رساندهاند که در آن پس از بررسی نظریههای دولت در نظام سیاسی اسالم و کارکرد و اهداف آن ،به ارائه تعریف
متقن مقام معظم رهبری از دولت اسالمی پرداختهاند .در ادامه مقاله ضمن تبیین رابطه دولت و دین ،به ارکان اصلی
دولت اسالمی یعنی مردم ،نهادها و کارگزاران پرداخته شده که هرکدام چه جایگاه و منزلتی در دولت اسالمی
دارند( .محمدی و نادری )1397 ،اما مقالهی حاضر با مطرح کردن پرسشی جدید در باب دولت اسالمی در تفکر
ً
سیاسی آیتالله خامنهای(مدظلهالعالی) کامال نو و بدیع است و نتایج حاصل از آن میتواند سنگبنای تحقیقات
دیگر قرار بگیرد.
ب .مباني نظري
 .1منطق فهم «دولت اسالمی» در اندیشه سیاسی آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی)

ّ
از آنجا که هدف مقاله فهم ضرورت شکلگیری دولت اسالمي در فرآیند تحقق تمدن نوین اسالمی بر اساس

دیدگاه آیتالله خامنهاي (مدظلهالعالی) است ،لذا جهت درك دولت در اندیشه ایشان ،از رویکرد توماس اسپریگنز
ّ
در فهم اندیشه سیاسي بهره برده شد .بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبري ،تحقق دولت اسالمي گام سوم از مراحل
ّ
پنجگانهی تحقق کامل انقالب اسالمي یعني پیروزی انقالب اسالمي ،تشکیل نظام اسالمي ،تشکیل دولت اسالمي،
ّ
ایجاد جامعه اسالمي و درنهایت تحقق تمدن اسالمي است .بر اساس دیدگاه توماس اسپریگنز محقق براي فهم
ّ
اندیشه سیاسي متفکر ـ حضرت آیتالله خامنهاي ـ باید چهار گام را طي کند:
ّ
مرحله اول .مشاهده بینظمی :در این مرحله ،متفکر با مشاهدهی بحرانها و مشکالت آشکار و گاه
غیر آشکار ،از چارچوب محیطی اطراف خود فراتر میرود و با تعمق تیزبینانه درصدد درک بحرانهای جامعه
برمیآید( .اسپریگنز،1370ص )59-66در دیدگاه آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی) ،نابسامانيهاي نظام اداري و
ّ
وجود رذایل اخالقي در برخي از کارگزاران (اختالس ،رشوهگیري ،پارتيبازي و  ،)...مفاسد مالي ،محقق نشدن
کارکردهاي کالن دولت (عدالت ،رفاه و تربیت) ،تنگناهاي معیشتي و اقتصادي و وضعیت نابسامان فرهنگي کشور
نشانههایي از ضعف دولتها در جمهوري اسالمي بوده است.

مرحله دوم .تشخیص درد :درواقع نظریهپرداز به دنبال پاسخ به این سؤال است« :اگر اوضاع ّ
نامرتب

است دالیل آن چیست؟»(اسپریگنز،1370ص .)91-94از منظر آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی) ،نابسامانيهاي
ّ
فوقالذکر ریشه در عدم تحقق دولت اسالمي در جمهوري اسالمي دارد .درواقع در دیدگاه ایشان پس از پیروزی
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ّ
انقالب اسالمی ،اهداف و آرمانهای مطرحشده در انقالب بهطور کامل محقق نشده و در مواردی عکس آنها
موضعگیری و عمل شد .متأسفانه دولت اسالمی پس از نظامسازی که بالفاصله بعد از پیروزی انقالب اسالمی
ّ
انجام گرفت ،محقق نشد .از همینرو نظام اسالمی در طول حیات خویش با خألهایی روبرو گشت.
مرحله سوم .بازسازی جامعهی مطلوب :در این مرحله ،نظریهپرداز ضمن نگاه سلبی به وضعیت
بحرانی حاضر ،باید با نگاه ایجابی ،نظام سیاسی آرمانگونه خود را ترسیم کند .درواقع ،نفی وضع کنونی مستلزم
ترسیم وضع ایدهآل است .فشارها ،بحرانها و نابسامانیهای نظام قدیم ،نظریهپرداز را وادار میکند که در فکر خود
ّ
به بازسازی نظام سیاسی جدید بپردازد .درواقع ،جامعه منظمی که نظریهپرداز در گفتمان خود ارائه میکند تصویر
نظمیافته و سالم از جامعه بیماری است که او تجربه کرده است( .اسپریگنز،1370ص )141بر اساس دیدگاه آیتالله
خامنهای (مدظله العالی) ،دولت نبوي (ص) و دولت علوي (ع) الگوي آرماني دولت اسالمي هستند .در اندیشه
ایشان حکومتهایی که در طول حیات پیامبر اکرم (ص) و همچنین در سالهای اندک زمامداری حضرت علی (ع)
شکل گرفت ،میتوانند نمونه و الگویی کامل در حوزهی نظر و عمل برای تشکیل دولت اسالمی باشند.
مرحله چهارم .تجویز راهکار :درواقع نظریهپرداز با نگاه به مشکالت و معضالت موجود ،توصیههایي
ارائه ميدهد که بهزعم خود بهترین راهبرد براي حلوفصل بحران است .ازمنظر اسپریگنز تجویزهاي نظریات
سیاسي تا حد زیادي به نسخه پزشک شباهت دارند که آنها مثل دستورات پزشك متضمن نوع خاصي از اجبارند.
(اسپریگنز،1370،ص )121در دیدگاه آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی) ،راهحل مسائل و چالشهای امروز نظام
جمهوری اسالمی ،گذر از وضع موجود دولت و رسیدن به وضع مطلوب دولت اسالمي با تأسي به آموزههاي
وحیاني و سیره دولت نبوي (ص) و علوي (ع) که درواقع همان عمل به شریعت اسالم است ،امکانپذیر میشود.
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تمدن اسالمی
جامعه اسالمي
وضعیت مطلوب

دولت اسالمی
نظام اسالمي
وضعیت

انقالب اسالمي

موجود

وضع
پیشین

نمودار  .1دولت اسالمی در چشمانداز تمدنی مقام معظم رهبری

 .2دولت نبوي (ص) و دولت علوی (ع) بهمثابه الگوي حکمراني در جمهوري اسالمي

حضرت آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی) تشکیل حکومت توسط پیامبر اکرم (ص) و امتداد آن در زمان
حضرت علی(ع) را الگویی برای تشکیل دولت اسالمی میدانند .ایشان تشکیل حکومت و جامعهی مدنی نبوی بر
اساس اسالم را دلیلی بر این امر می دانند که اسالم تنها دین زبانی نیست که به نصیحت و دعوت لسانی اکتفا کرده
ّ
باشد .بلکه اسالم به دنبال تحقق احکام الهی در جامعه است .به باور ایشان ،اهمیت این موضوع با عمل پیامبر اکرم
(ص) در تعیین جانشین بعد از خود به دستور الهی ،دوچندان میشود .اگرچه مسیر تاریخ اسالم مسیر دیگری رفت
ّ
و در آن برهه تحقق پیدا نکرد ،اما طرح آن در تاریخ ماند .و بهعنوآنیک الگو و خط واضح در دنیای اسالم
روزبهروز باقی ماند( .آیتالله خامنهای )1389/09/04 ،در دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) الگوی تشکیل
دولت بر بنیان دین و شریعت الهی نشأت گرفته از حکومت حضرت علی (علیهالسالم) است ،همانطور که
ّ
ّ
خصوصیات زندگی و حکومت امیرالمؤمنین (ع)
مادر همهی
میفرمایند« :اقامهی دین الهی ،اولین شاخصه و ِ
است» (آیتالله خامنهای .)1381/06/30 ،ایشان نهتنها دولت اسالمی بلکه اساس و بنیان انقالب اسالمی را نیز
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برگرفته از مکتب حضرت علی (علیهالسالم) میدانند و دراینباره میفرمایند« :انقالب اسالمی الگو و نمونهی خود
را از امیرالمؤمنین گرفت و نظام جمهوری اسالمی به وجود آمد» (آیتالله خامنهای.)1380/01/01 ،
در نگاه معظم له دولت اسالمی نهتنها برگرفته از حکومت حضرت امیر (علیهالسالم) است بلکه باید در حفظ
اصولی که حکومت علوی به آنها پایبند بوده است ،شبیه باشد .ایشان اصول اسالمی را مواردی ازجمله عدالت،
توحید ،انصاف با مردم ،ارج نهادن به حقوق مردم ،رسیدگی به حال ضعفا ،ایستادگی در مقابل جبهههای ضداسالم
و دین ،پافشاری بر مبانی حق و اسالم و دفاع از حق و حقیقت میدانند که در همهی زمانها نیز قابل پیاده شدن
است( .آیتالله خامنهای )1383/08/15 ،همچنین در جای دیگری بهصراحت بیان میکنند که ماهیت و محتوای
دولت علوی باید الگوی تشکیل دولت باشد« :حکومت علوی باید همیشه در مقابل چشم ما باشد و در آن جهت
حرکت کنیم و آن را بخواهیم و برای آن تالش نماییم» (آیتالله خامنهای.)1381/01/09 ،
به باور ایشان ،عالوه بر شاکلهی دولت اسالمی که باید نزدیک به حکومت حضرت علی (علیهالسالم) باشد،
خود حضرت نیز باید الگوی مسئوالن در دولت اسالمی باشند «با مطرحشدن امیرالمؤمنین علیهالصاله والسالم
بهعنوان حاکم و امام و ولی اسالمی ،همهی مسلمانان درطول تاریخ باید بدانند که حاکم اسالمی ،باید فردی در این
جهت ،با این قوارهها و نزدیک به این الگو و نمونه باشد» (آیتالله خامنهای .)1371/03/30 ،البته از بیانات ایشان
برمیآید که الگوگیری از حکومت امیرالمؤمنین(علیه ّ
السالم) بهمعنای همسانی و همگونی مسئولین و جامعه با
حکومت علوی نیست بلکه مهم جهتگیری جامعه و مسئولین نظام اسالمی در این راستا است (آیتالله خامنهای،
.)1370/01/16
 .3وظایف دولت نبوی (ص) و دولت علوی (ع)

الزمهی مدیریت صحیح مشخص بودن وظایف و مأموریتهای کالن و پایبند بودن به آن در میدان عمل و
بیرون نرفتن از آن چارچوب است .درواقع آ گاهی کامل از وظایف و مأموریتهای کالن و در ذیل آن روشن شدن
وظایف خرد ،شرط حرکت درست است .وظایف کالن را میتوان در چهار حوزهی امور مالی ،نظامی ،اجتماعی-
َ َ
ُ َ َّ
َ
سیاسی و امور عمرانی طبقهبندی کرد( .دلشاد تهرانیَ « )149 :1390،هذا َما أ َم َر ِب ِه َع ْبد الل ِه َع ِل ٌّی امیرالمؤمنین َم ِالك
َ َ
َّ
َ
َْ
َْ َْ
َ َ
ُ
َ َ 1
ْب َن ال َح ِار ِث األش َت َر ِفی َع ْه ِد ِه ِإل ْی ِه ِح َین َوال ُه ِم ْص َر ِج َب َایة خ َر ِاج َها َو ِج َه َاد َعد ِّو َها َو ِا ْس ِت ْصال َح أ ْه ِل َها َو ِع َم َار َة ِبال ِدها»
یعنی از بنده خدا ،علی امیرالمؤمنین (ع) ،به مالك بن الحارث االشتر در پیمانی که با او مینهد ،هنگامیکه او را

 1نهجالبالغه نامه  ،53نامه حضرت علی به مالک اشتر
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فرمانروایی مصر داد تا خراج آنجا را گردآورد و با دشمنانش پیکار کند و کار مردمش را به صالح آورد و شهرهایش
را آباد سازد .بر اساس این وظایف کلی ،وظایف خرد و جزئی نیز تعریف میشوند.
 .4اهداف دولت نبوی (ص) و دولت علوی (ع)

رسالت بزرگ پیامبر اکرم (ص) در پی آن بود که مردم و بشریت از بندگی جز خدا رهایی یابند و آنها را به
آزادی حقیقی برساند تا بدینوسیله گوهر وجودیشان شکوفا گردد؛ و همچنین با برپا کردن حکومت الهی ،بستر
مناسبی در این جهت فراهم آید .بهعبارتدیگر همهی آن تالشها و مبارزهها بدین مقصد بود ،نه برای قدرت و
مکنت .همچنین حکومت کوتاه ،اما حکیمانه و عدالتخواهانهی علی (ع) نمونهی دیگری است که باهدف ظهور
نشانههای دین و دینداری در جامعه شکل گرفت که عمران و آبادی در همهجا رخ نماید .همانطور که حضرت
َ
َ َ َ َ ُ َّ
َّ
َ َ
َْ
َ ً
علی (ع) در جایگاه حاکم اسالمی میفرمایند« :الل ُه َّم ِإ َّنك َت ْعل ُم أ َّن ُه ل ْم َیکن ال ِذي کان ِم َّنا ُم َناف َسة ِفي ُسلط ٍان َو ال
ِ
ْ ْ َ
ْ
َ
ْ َ َ َ
َ َ ََ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ
َ
ْ َ
ْ ُ ُ
ومون ِم ْن
ول ال ُحط ِام َو ل ِک ْن ِل َن ِر َد ال َم َع ِال َم ِم ْن ِد ِینك َو ُنظ ِه َر ِاإل ْصال َح ِفي ِبال ِدك فیأمن المظل
ال ِتماس شيْ ٍء ِمن فض ِ
َ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ َّ َ ُ ْ ُ ُ َ
ودك» 1خدایا تو میدانی آنچه از ما رفت ،نه به خاطر رغبت در قدرت بود ،و نه به
ِعب ِادك و تقام المعطلة ِمن حد ِ
خاطر رسیدن به چیزی از بهرههای ناچیز دنیا ،بلکه مقصد ما آن است که نشانههای دین تو را به جامعه برگردانیم و
اصالح را در شهرهاي تو آشکار نمایی ،تا بندگان ستمدیدهات را ّ
امنیت فراهم آید ،و حدود اجرانشدهات به اجرا
درآید( .دلشاد تهرانی،1378،ص)34-35

ّ
ازاینرو ،میتوان درك مقام معظم رهبري از مسئله دولت در چشمانداز تمدني را در قالب زیر نشان داد:
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نمودار  .2مدل مفهومی دولت اسالمی در دیدگاه آیتالله خامنهای

ّ
ج -علل ضرورت تحقق دولت اسالمي در اندیشه حضرت آیتالله خامنهاي(مدظلهالعالی)
در منظومه فکري حضرت آیتالله خامنهاي ميتوان علل ضرورت تحقق دولت اسالمي در ابعاد ساختاري،
نهادي و کارگزاري طبقهبندی کرد:

ّ
 .1علل ساختاري ضرورت تحقق دولت اسالمي

منظور از علل ساختاري ،عللي است که به تبیین پدیدههاي سیاسي و اجتماعي در بستر و زمینهاي خاص
ميپردازد( .هاي )159:1385،در این نوشتار ،از یکسو مسئلهی دولت در ساختار نظام جمهوري اسالمي (فاصله
وضعیت موجود با وضعیت مطلوب دولت) و از سوي دیگر در ساختار نظام بینالملل (ضرورت الگو بودن دولت
براي سایر دولتها) مورد تدقیق قرار خواهد گرفت.
 .1-1فاصله داشتن وضع موجود دولتها در جمهوری اسالمی با وضع مطلوب دولت اسالمی

الگوی شکلگیری دولت اسالمی در اندیشهی آیتالله خامنهای (ره) ،دولت نبوی (ص) و علوی (ع) است .با
بررسی دوران نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقالب اسالمی ،رهبر معظم انقالب بهعنوان سکاندار انقالب اسالمی
بارها این الگوگیری را به مسئوالن نظام تذکر دادهاند و آنها را رهنمود کردهاند که شکافهای موجود میان دولت را
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با نمونهی متعالی آن برطرف نمایند .همچنین آنها را بر مراقبت از عدم انحراف و ایستادگی بر هدفهای انقالب
ّ
هدف تشکیل یک
هدف تحقق زندگی اسالمی،
هدف عدالت اجتماعی،
اسالمی توصیه میکنند .ازنظر معظمله
ِ
ِ
ِ
جامعهی اسالمی ،اهدافی هستند که ما هنوز به آنها نرسیدهایم و در نیمهراه این هدفها هستیم( .آیتالله خامنهای،
ّ
 )1394/11/19ایشان عدم تحقق عدالت اجتماعی موردنظر اسالم را از نقطهضعفهایی میخوانند که بایستی جبران
شود و این ضعفها را غیرقابلگذشت بیان میکنند و همهی مسئولین و آحاد مردم را موظف به برطرف کردن این
ضعفها میدانند( .آیتالله خامنهای)1390/11/14 ،
البته به نظر ایشان انگیزهی جوانان در این امر راهگشاست .در بیانات ایشان مبرهن است که ما امروز در میانهی
راه یعنی تشکیل دولت اسالمی قرار داریم و اگرچه مسئوالن قوهی مجریه ،قوهی قضائیه ،قوهی ّ
مقننه ،که مجموع
اینها تشکیلدهندهی دولت اسالمی هستند ،دارای سهم خوبی از حقایق اسالمی و ارزشهای اسالمی هستند ،اما
این میزان ازنظر ایشان کافی نیست .در این رابطه چنین میفرمایند« :باید بیشتر به سمت اسالمی شدن ،مسلمان شدن
و مؤمنانه و مسلمانانه زندگی کردن برویم .باید به سمت زندگی علوی برویم .باید روح زندگی علوی(ع) -یعنی
مجاهدت درراه خدا -را در خودمان زنده
عدالت ،تقوا ،پارسایی ،پاكدامنی ،بیپروائی درراه خدا و میل و شوق به
ِ
ِ
اساس کار ماست» (آیتالله خامنهای.)1383/08/06 ،
کنیم؛ باید به سمت اینها برویم؛ این
ِ
ّ
ایشان در جای دیگری بهصراحت از عدم تحقق دولت اسالمی سخن میگویند که ما هنوز به کشور اسالمی
نرسیدهایم و با الگوی اسالمی آن فاصلهداریم .ایشان دراینباره میفرمایند:
«نمیتوانیم ّادعا کنیم که ما یك دولت اسالمی هستیم؛ ما کم داریم .ما باید خودمان را بسازیم
و پیش ببریم .ما باید خودمان را تربیت کنیم .هرکدام از شما تالش کنید که برای این مسئولیتها
خودتان را با الگوی اسالمی منطبق سازید؛ یعنی دینتان ،تقوایتان ،رعایتتان نسبت به حال مردم،
رعایتتان نسبت به شرع ،رعایتتان نسبت به بیتالمال ،اجتنابتان از خودخواهیها و خودپرستیها و
رفیقبازیها و قوم و خویشپرستیها و اجتنابتان از تنبلی و بیکارگی و بیعملی و هوی و هوس و
این چیزها مطابق با الگوی اسالم باشد» (آیتالله خامنهای.)1379/09/12 ،
همهی موارد فوقالذکر حاکی از آن است که متأسفانه در برخی سیستمهای اداری و همچنین کارگزاران ،فاصله
با الگوی مطلوب بسیار است .از مصادیق دیگری که نشاندهندهی تفاوت ماهوي و رفتاري دولتها در ساختار
جمهوري اسالمي با الگوی آن یعنی دولت علوی (ع) است ،عدم زهد و سادهزیستی برخی مسئولین است .این امر
ازنظر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) باعث شرمساری بوده و توجیه مسئوالنی را که مسائل امنیتی را بهانهای برای
داشتن ماشینهای مدلباال و لوکس بیان میکنند ،نمیپذیرند و از پاسخ برخی مسئوالن که این امر را رویه میدانند
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اظهار تعجب میکنند( .آیتالله خامنهای )1370/05/23 ،این خود برهانی است بر این مسئله که هیچ عذر و
بهانهای برای فرار از سادهزیستی و اشرافی گری وجود ندارد.
معظم له در جای دیگری نیز اذعان میکنند نظام اسالمی که در آن دین ،مایه و پایه و محور قانون و اجراست و
در آن مردم به سمت اهداف و آرمانهای دینی حرکت میکنند ،محقق شده است اما آن را کافی نمیدانند؛ بلکه
ّ
ازنظر ایشان جهت تحقق کشور اسالمی الزم است دستگاه حاکمهی کشور در عمل خود ،در سازماندهی خود و
در چگونگی رفتار خود ،بهطور کامل اسالمی عمل کند .همچنین اشاره میکنند که اگرچه به سمت مرحله بعد از
نظام اسالمی یعنی تشکیل دولت اسالمی نیز گام برداشتیم و مسئوالن مؤمنی ،یکی پس از دیگری امور کشور را بر
عهده گرفتند؛ اما دولت اسالمی مورد انتظار که الگوی آن دولت علوی (ع) است تاکنون محقق نشده است .چرایي
ِ
ّ
عدم تحقق دولت اسالمي در دیدگاه آیتالله خامنهاي وجود رشوه و فساد اداری ،ویژهخواری ،کمکاری ،بیاعتنایی
به مردم ،میل به اشرافی گری و حیفومیل بیتالمال در عملکرد و رفتار برخي از مسئوالن بوده است .این در حالي
است که در تعالیم امیرالمؤمنین (ع) در نهجالبالغه ،این رویههاي رفتاري مذموم ميباشد( .آیتالله خامنهای،
 ) 1384/05/28از سویي دیگر مقام معظم رهبري بر این نکته تأکید دارند که نمیشود در گفتار شعار اسالمی
بودن و الگوگیری از دولت علوی (ع) داد ،اما در عمل جهت عکس آن اقدام کرد« :این پذیرفته نیست که ما جهتی
سختگیری بر خود میرفت ،حال هدف
را انتخاب کنیم که نقطهی مقابل جهت امیرالمؤمنین (ع) باشد .او به سمت
ِ
ِ
مسئول عالی دولتی و حکومتی ما از قبول مسؤولیت و مأموریت ،عمران و آباد کردن دنیای خود باشد؟ این نمیسازد
ِ
و ممکن نیست» (آیتالله خامنهای.)1380/09/16 ،
ّ
ّ
ّ
قضاییه را به
قضاییهی را در حد نصاب میپندارند ،رد میکنند و ّقوهی
ایشان ادعای آنها که امروز ّقوهی
ّ
اصالح مداوم خود ،برطرف کردن مشکالت و کم کردن تخلفات توصیه میکنند .معظمله اذعان دارند روزی
ّ
ّ
ستم کوچك یا بزرگی
دربارهی قوهی قضاییه میتوان نفس راحتی کشید که هر کس در هرجایی از کشور که مورد ِ
ّ ّ
ّ
قضاییه تظلم خواهد کرد و حقش را خواهد داد( .آیتالله خامنهای،
قرار گرفت در دلش امیدوار باشد که ّقوهی
 )1380/04/07به نظر ایشان عقبماندگیهای زیادی که وجود دارد را نمیتوان با رفتار معمولی جبران کرد و به
نقطه ی مطلوب رسید بلکه برای جبران خألها احتیاج به جهش است .این جهش نیز ایمان ،اخالص ،هماهنگی و
همکاری نیروها و قوای سهگانه با یکدیگر را الزم دارد( .آیتالله خامنهای)1388/06/29 ،
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 .1-2لزوم الگوشدن دولتها در نظام جمهوری اسالمی بهمنظور صدور انقالب اسالمی

آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی) بارها به کارگزاران نظام اسالمی تذکر میدهند که کارآمدی خود و نظام را
ّ
افزایش دهند و این کارآمدی باید در جهت تحقق ارزشها ،هنجارها و اهداف اسالمی باشد .ایشان در این زمینه،
ّ
ّ
مجموعه دولت و دولتمردان که متولي نهادهاي فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و امنیتی کشور هستند را موظف به این
امر خطیر ميکنند( .آیتالله خامنهای )1383/08/06 ،ایشان پیشرفت اسالم در دنیا و پیروز شدن در برابر دشمنان
را منوط به دولتي قدرتمند ميدانند( .آیتالله خامنهای )1396/03/06 ،در دیدگاه آیتالله خامنهاي ،از اهداف
اصلي دولت و مردم ،ساختن کشوري الگو در دنیا است« :آنچنان باال قرار گیرید که بتوانید ناظر بر همهی عالم
ّ
تمدنها و ّ
مدنیتها» (آیتالله خامنهای .)1379/08/11 ،این ساختن و آراسته
باشید؛ بر همهی روشها ،بر همهی
کردن ایران باید بهگونهای باشد که برای اسالم موجب آبرو بشود .ایشان معتقدند ایران بیسواد ،بیبهداشت ،بیرشد
و ایرانی که آحاد مردم در آنّ ،اتحاد و ّاتفاقی نداشته باشند ،موجب سرشکستگی برای اسالم ،انقالب و نهضت
اسالمی خواهد شد( .آیتالله خامنهای)1369/03/02 ،
در این راستا ،برافراشته نگهداشتن پرچم علم و عدالت در دنیایی که بر پایهی ظلم میچرخد ،باعث جذب
ّ
دلهای همهی ملتها خواهد شد (آیتالله خامنهای )1381/04/05 ،و جهش علمی و متوقف نشدن آن را از عوامل
مهم دیگری بیان میکنند که ّ
عزت و آقایی کردن در دنیا را در پی خواهد داشت .در نگاه ایشان جهش و تقویت
علمی و عبور از مرزهای موجود علم و ابتکار علمی ،ایران اسالمی را مرجع مراجعات کشورها و دولتهای دیگر
قرار میدهد( .آیتالله خامنهای )1394/12/20 ،بيتردید شکلگیري دولت اسالمي الزمه ساختن ایراني الگو در
انظار جهانیان است.

ّ
 .2علل کارگزاري ضرورت تحقق دولت اسالمي

منظور از علل کارگزاري ،عللي است که ناظر بر رفتار و عملکرد کارگزاران دولت است .در این نوشتار ،فاصله
داشتن مشی و رفتار برخي از دولتمردان با باور ،اخالق و رفتار اسالمي مدنظر است.
 .2-1عدم تطابق باور کارگزاران با باور اسالمی(بعد اعتقادی رفتار کارگزاران)

آنچه که در شریعت اسالم و همچنین بیانات مقام معظم رهبری مورد تأیید و تأکید است؛ اهمیت و اولویت
اعتقادت و باورها بر اخالق و رفتار دولتمردان است .زیرا این باورهای درونی است که منشأ اثر میشوند و ظهورات
بیرونی ،بهصورت اخالق و رفتار نمود پیدا میکنند .در جمهوری اسالمی که یک نظام دینی است و ادعا و افتخار
دارد که بنای حرکت در قالب احکام دین و قرآن استّ ،
اهمیت اعتقادات درست و مبتنی بر شریعت اسالم دوچندان
میشود .زیرا خطر انحطاط و بهاصطالح سکوالریزه شدن دارد ،بهگونهای که در اسم (جمهوری اسالمی) ،ظواهر و
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شعائر به دین ّ
تمسک کند اما در باطن مجذوب فرهنگ غربی و قدرتهای مسلط بر آن باشد .نظام واقعی اسالمی
به معنای واقعی کلمه باید اسالمی باشند( .آیتالله خامنهای )1388/06/20،این امر پرواضح است که مسئوالن
دولت اسالمی باید اعتقاد به قدرت گره گشایی اسالم در حل مشکالت داشته باشند تا امید به تحقق تمدنی نوین بر
اساس اسالم از بین نرود .در دیدگاه مقام معظم رهبری ،باور و عملکرد غیر اسالمی کارگزاران میتواند در سطح
ً
کالن به ساختار نظام سیاسی تسری یابد و عمال نظام جمهوری اسالمی به یک نظام سکوالر تبدیل گردد:
« عین همان چیزی که در مورد یك شخص ممکن است پیش بیاید  -یعنی فساد و انحراف
 در یك نظام هم ممکن است پیش بیاید .در یك نظام حکومتی ،یك نظام سالم ،یك نظاماسالمی ،همین بیماری ای که اشخاص ممکن است دچارش بشوند ،ممکن است به سراغ نظام
اسالمی بیای د ،به سراغ جمهوری اسالمی بیاید .اسم ،جمهوری اسالمی باشد ،ظاهر اسالمی
باشد ،صورت ،صورت اسالمی باشد ،اما سیرت و رفتار و عملکرد و برنامهها ،برنامههای غیر
اسالمی» (آیتالله خامنهای.)1388/06/20 ،
در جای دیگری مقام معظم رهبری بهصراحت از توطئهی دشمن پرده برمیدارند که آدمهای نامعتقد به آرمان
اسالمی را در صفوف مسئوالن ردهباالی کشور نفوذ دهند و این امر را خطری بزرگ بیان میکنند .اگرچه آزادی
رأی و عقیده را همچون دیگر مرم برای آنها قائل هستند ّاما اذعان میکنند که اشغال هر پستی از سوی مسئوالن در
صورت عدم قبول آرمانهای جمهوری اسالمی که امام(ره) ترسیم کرده ،همچون وحدت دین و سیاست ،حرام
شرعی است زیرا اعتقاد انسان در عمل و رفتار او اثرگذار است( .آیتالله خامنهای )1380/08/08 ،از مصادیق
باورهای اسالمی موردنظر ایشان که به مسئوالن گوشزد میکنند ،میتوان ایمان به وعدههای الهی ،اعتماد به خدا،
(آیتالله خامنهای ) 1392/06/06 ،اعتقاد به مبدأ و توحید ،اعتقاد به معاد و امتداد نتایج عمل ،اعتقاد به عدم
تفکیک دنیا و آخرت ،اعتقاد به محور بودن انسان الهی اشاره کرد( .آیتالله خامنهای )1389/09/10 ،تا مسئوالن
امر ،به چنین ویژگیهای اعتقادی نداشته باشند تشکیل دولت اسالمی زمینهساز تمدن اسالمی دور از انتظار است
ّ
زیرا تحقق تمدن اسالمی نیاز به حرکت جهادی مسئوالن دارد و آنها بدون داشتن ایمان جدی به خدا ،توکل الهی،
باور به قدرت الیزال الهی و امدادهای غیبی قادر نخواهند بود در تراز تمدن اسالمی باشند.
 .2-2عدم تطابق اخالق کارگزاران با معیارهای اسالمی (بعد اخالقی کارگزاران)

ّ
آنچه از بیانات آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی) مبنی بر عدم تحقق دولت اسالمی در جمهوري اسالمي استنباط
ّ
میشود ،عدم تطابق اخالق کارگزاران با معیارهای اسالمی است .ایشان علت اصلی اختالل و ایجاد مشکالت در
ّامت اسالمی را سکوالریزه شدن آن میدانند .درواقع از زماني که بر بخشهایي از امت اسالمی ،حکومتهاي
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ً
سکوالر حاکم شدند؛ تدریجا اخالق از مدیریت جامعه کنار رفت( .آیتالله خامنهای )1385/05/31 ،ایشان این
نکته را متذکر ميشوند که جامعهای که نام اسالم را یدک میکشد ،چنانچه مسئوالن از اخالق الهی دور گردند و
افراد دنبال هوسها ،خودخواهیها و زیادهخواهي بروند زمینه فروپاشي اخالقي آن جامعه را فراهم ميسازند و دیگر
نميتوان حکمراني آن مسئوالن را اسالمي دانست( .آیتالله خامنهای)1375/09/19 ،
ّ
ایشان گسترش اخالق اسالمی و ارزشی شدن ّ
خلقیات اسالمی در میان آحاد ملت را در کنار استقرار نظام
اسالمی یک حرکت اساسی بهعنوان ّ
متمم اصلی انقالب بزرگ اسالمی بیان میکنند( .بیانات در دیدار کارگزاران

نظام )1375/09/19 -ایشان معتقدند که اخالقیات از باال به سطح جامعه ّ
تسری مییابد و کارگزاران دولت اسالمی
ضمن نقش الگودهی در بین عموم مردم ،با در اختیار داشتن ابزارهای الزم ،قدرت فرهنگسازی در جامعه را دارند.
بهعنوان نمونه مقام معظم رهبری در باب مسئلهی اصالح الگوی مصرف که مسئلهی صرفهجویی ،پرهیز از
َ
ر یختوپاش ،پرهیز از اسراف و پرهیز از هزینهکردهای زائد است ،خطاب اصلی خود را مسئوالن دولت اسالمی
قرار میدهند و میفرمایند« :البته در این زمینه خطاب اول من متوجه به مسئوالن است؛ مسئوالن نهفقط در
زندگیهای شخصی خودشان  -که حاال آنیک مسئلهی درجهی دو است [ -بلکه] در درجهی اول و در حوزهی

مأموریت خودشان باید به جد از ریختوپاش پرهیز کنند .اگر چنانچه این شد یعنی ما مسئولین کشور به این اصل
پایبند بودیم ،آنوقت این روحیه ،این خصلت ،این اخالق ،سرریز خواهد شد به مردم» (آیتالله خامنهای،
.)1392/12/20

مقام معظم رهبری بارها بر سادهزیستی مسئوالن تأکید کردهاند تا جایی که ّ
حتی آنها را عالوه برنهی از شهوات

حرام ،توصیه میکنند از شهوات حالل خود بگذرند که این خود باعث نزدیکی بیشتر بین آنها و مردم میشود.
همچنین آنها را بهاندازه نگهداشتن در مخارج دولت رهنمون میکنند( .آیتالله خامنهای )1370/05/23 ،در ادامه
نیز همه را به پرهیز از افراطوتفریط در این زمینه فرامیخوانند و میفرمایند:
«اگر مبلغی از مخارج دولت ،عبارت از تغییر دکوراسیون اتاق مدیرکل و معاون وزیر و وزیر و فالن مسئول
قضایی و فالن مسئول در بخشهای گوناگون دیگر باشد ،این جرم و خطاست .اگر یکی از مخارج دولت این باشد
که فالن تعداد ماشین جدید بیاوریم و بین دستگاهها تقسیم بکنیم ،ما حق نداریم این را جزو مخارج دولت حساب
کنیم و بهحساب آن از سوبسید مردم بزنیم» (آیتالله خامنهای.)1370/05/23 ،
 .2-3وجود تبعیض و فساده ای اداری در برخی از سطوح دولت (بعد رفتاری کارگزاران):

بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبري نظام جمهوری اسالمی با تکیهبر مبانی شریعت اسالم تشکیلشده است.
ازاینرو ضعف و نقص عملکرد مسئوالن نهتنها خدشهدار شدن کارآمدي نظام ،بلکه منجر به اختالل در اسالم
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ميگردد و زمینهاي براي سوءاستفادهی دشمن خواهد بود( .آیتالله خامنهای )1388/01/22 ،از یکسو ،عدم
تشکیل دولت اسالمی خود عامل به وجود آمدن فساد در سطوح مختلف است و از سوي دیگر ،وجود فساد اداري و
ّ
رفتاري در نظام جمهوری اسالمي مانع از تحقق دولت اسالمی و پیشبرد اهداف انقالب اسالمی میشود.
اهمیت سالمت اداری و رفتاري دولتمردان در حکومت اسالمي بهویژه در مبارزه با فساد به میزاني است که
رهبر انقالب اسالمي میفرمایند« :مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد ،تبعیض و نیز عدالتخواهی است.
این ،پایهی مشروعیت ماست» (آیتالله خامنهای .)1382/06/05 ،ایشان از دهه هفتاد با مطرح کردن شعار مبارزه با
«فقر ،فساد و تبعیض» همگان را به این مهم فراخواندند .در نگاه مقام معظم رهبري عوامل انحطاط یك جامعه ریشه
دوانیدن فقر ،فساد و تبعیض است و باید اصالحات انقالبي و اسالمي در این زمینه انجام شود .صدور فرمان هشت
مادهاي ایشان خطاب به مسئوالن قواي سهگانه اقدامي مهم در این راستا است:
«خشکانیدن ریشهی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا دراینباره ،مستلزم اقدام
همهجانبه بهوسیلهی قوای سهگانه مخصوصاً دو قوهی مجریه و قضائیه است .قوهی مجریه با
نظارتی سازمانیافته و دقیق و بیاغماض ،از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند،
و قوه ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن ،مجرم و خائن و عناصر آلوده
را از سر راه تعالی کشور بردارد .بدیهی است که نقش قوهی مقننه در وضع قوانین که موجب
تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفهی نظارت ،بسیار مهم و کارساز است»
(آیتالله خامنهای.)1380/02/10 ،
ایشان همچنین در مرقومهاي به همایش ملي ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد بر لزوم اقدام قاطع و
ملموس با فساد براي آشکار شدن نتایج عملي آن براي مردم تأکید داشته و صرف برگزاري همایش را اقدامي کافي
و مناسب نميدانند( .مرقومه رهبر انقالب برای همایش ملی ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد-
 ) 1393/09/17همچنین تبعیض گذاشتن بین افراد در برخورد با قانون ،رشوه و ارتشاء ،کسب ثروت از راههای
امتیازات انحصاری در
امتیازات بیجا ،به دست آوردن ثروتهای بادآورده ،به وجود آوردن
نامشروع ،استفاده از
ِ
ِ
جامعه که همه نتوانند از فرصتهای برابر استفاده کنند ،نبود امنیت شغلی و ثبات ّ
مقررات ،مصرفگرایی ،مرجح
ّ
بودن داللی بر تولید ،بیانضباطی و بیمسئولیتی مسئوالن (آیتالله خامنهای ،)1379/01/26 ،سفرها و مأموریتهای
ّ
خارج از کشور برای یک کار بیخود و کم ّ
تخصص الزم ،توزیع امکانات بهصورت
اهمیت با فرض داشتن
ِ
ایز بیمورد ،استخدامهای بیضابطه وابستگان و تنظیم اسناد صوری
غیرعادالنه ،پرداختهای کالن ،هدایا و جو ِ
(آیتالله خامنهای )1380/06/05 ،را بهعنوان مصادیق فساد در بدنهی دولت اشاره میکنند که ماهیت و اهداف
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انقالب اسالمی ،ضرورت اصالح آنها را ایجاب میکند .اصالحاتي که با تعارف و شعار صورت نمیگیرد بلکه
ّ
قاطعیت و اقدام ضروری الزم است( .آیتالله خامنهای)1379/01/26 ،
برای انجام آن اصالحات،

ّ
شخصیتی خود شروع
ایشان معتقدند که مسئوالن باید مبارزهی اقتصادی را از اطرافیان و منسوبان خویشاوندی و

کنند( .پاسخ به نامه آیتالله طاهری امامجمعه اصفهان )1381/04/20 -و از کارهای ژورنالیستی در مبارزه با فساد
حذر کنند( .آیتالله خامنهای )1394/09/02 ،همچنین بر ضرورت اصالحات فراگیر در همهی قوا و همهی سطوح
تأکید میکنند و در این زمینه میفرمایند« :ما اصالح اداری الزم داریم؛ اصالح اقتصادی الزم داریم؛ اصالح
قضایی الزم داریم؛ اصالح ّ
امنیتی الزم داریم؛ اصالح در قوانین و ّ
مقررات الزم داریم .ما احتیاج داریم که دستگاه

اداریمان ّ
مقرراتی داشته باشد که برای همه یکسان باشد و در آن تبعیض نباشد» (آیتالله خامنهای،
.)1379/01/26

ّ
 .3علل نهادي ضرورت تحقق دولت اسالمي

منظور از علل نهادي ،عللي است که ناظر بر قواعدّ ،
رویهها و سازمانهاي رسمي و غیررسمی حکومت

ميباشد( .مارش و استوکر،1384،ص  )91در این نوشتار ،دولت بهمثابه نهادي است که مأموریت انجام وظایف
ّ
کالن حکمراني جهت تحقق اهداف مادي و معنوي را بر عهده دارد.

 .3-1ناکارآمدی نسبی برخی دولت ها در جمهوری اسالمی در انجام برخی وظایف (فرهنگی ،اقتصادی
و)...

هر نظامی جهت استمرار و بقاء باید وظایفی که بر عهده دارد را به نحو احسن انجام دهد .یکی از این وظایف
برطرف کردن نیازهای فوری است که مردمان آن جامعه دارند و این امر باعث کارآمدی هرچه بیشتر نظام میشود.
در نظام اسالمی نیز ّ
توجه به نیازهای مردم و تالش برای رفع آنها ،همواره موردتوجه رهبر معظم انقالب بوده است.
ایشان برآورده نشدن نیازهای فوری مردم را جزو نقاط منفی و مشکالت کشور میدانند .یکی از عرصههای مهم
موردنظر ایشان اقتصاد است و در این راستا مسئلهی اشتغال را ذکر میکنند و آن را از خألهای خطرناک به شمار
میآورند و باآنکه سالها پیش بر اهمیت آن تأکید داشتند همچنان آن را مسئله مهم و اساسی کشور عنوان میکنند.
مسئلهی معیشت مردم ،مسئلهی محرومیتزدایي از مناطق محروم ،و مبارزهی با فساد ،ازجمله مسائل مهمی است که
همواره مورد تأکید معظمله است .ایشان «فساد» را همچون رخنههایی توصیف میکنند که مانع از هدایت درست
سرمایههای اقتصادی و باعث هدر رفتن منابع عظیم ملی میشود( .آیتالله خامنهای)1385/03/29 ،
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ایشان با یک نگاه دقیق و عمیق جامعهشناختی ،فقر ،بیکاری ،مشکالت معیشتی ،تبعیض و شکاف طبقاتی را
ِ
ازجمله عواملي ميدانند که منجر به سلب آرامش ایمانی در جامعه ميگردد و انسانها را به فساد و کفر ميکشاند.
(آیتالله خامنهای .)1393/02/23 ،اهمیت پرداختن دولتها به وظایف اقتصادي و کمکاري آنها در این امر سبب
شده است که متأسفانه پس از گذشت سالها مشکالت اقتصادي همچنان باقي بماند بهطوریکه مقام معظم رهبري
ّ
در همین اواخر بر این مسئله اذعان کردند و علیرغم یادآوری ظرفیتهای کشور ،مسئوالن را به توجه جدی به
کمبودهای موجود در کشور رهنمون کردند و با ارائه راهحل بر حل مشکالت اقتصادی مردم تأکید کرده و بیان
فرمودند:

ّ
پرظرفیت و پرامکان و پراستعداد است؛ این
«نظام جمهوری اسالمی و کشور عزیز ما یک نظام
استعدادها را باید دانهدانه شناخت و از آنها بهرهبرداری کرد .شما با تکیهی بر ّ
هویت انقالبی -این

مهمی است -باکار جهادی ،با حمایت مردمی ،با انبوه سرمایههای ّ
نکتهی بسیار ّ
مادی و معنوی که
امروز در اختیار شما است ،میتوانید کشور را پیش ببرید ...پرداختن به مشکالت مردم -امروز در
ّ
کار ّاولی است که باید انجام بگیرد؛
درجهی اول ،مشکالت اقتصادی و معیشتی -است؛ این ِ
پرداختن به مسائل داخلی ،پرداختن به مشکالت مردم ،مسئلهی معیشت و اقتصاد ...مسئلهی
عدالت ،مسئلهی ریشهکن کردن فقر و ریشهکن کردن فسادّ ،
اولویتهای درجهی ّاول ما است؛

ّ
اینها را مقدم بداریم» (آیتالله خامنهای.)1396/05/12 ،

ایشان وابستگی اقتصاد به نفت را مورد انتقاد قرار میدهند و علت آن را در این بیان میکنند که اگر برنامهی
اقتصادی یك کشور به یك نقطهی خاص ّمتصل و وابسته شود ،باعث تمرکز دشمنان روی آن نقطهی خاص زا به
دنبال میآورد .قطع وابستگی به نفت را اینطور ترسیم میکنند که بهمحض اراده ،بتوان چاههای نفت را بست.
معظمله این امر را علیرغم انکار برخی مسئوالن بهاصطالح تکنوکرات ،با برنامهریزی و اقدام امری شدنی بیان
میکنند( .آیتالله خامنهای )1392/01/01 ،تولید نیز از دیگر دغدغههای مهم اقتصادی معظم له است که بارها بر
آن تأکید جدی کردند .ایشان با توجه به گزارشهای مسئوالن ،از تعطیلی حدود شصت درصد از امکانات تولید
کشور و کمتر از ظرفیت کار کردن آنها گالیه میکنند .ایشان مسئوالن را ملزم میدانند که تولید را با بهکارگیری
اقتصاددانهای ّ
متعهد زنده کنند و در همین زمینه به صنایع ّ
متوسط و کوچک نگاه ویژه بکنند( .آیتالله خامنهای،
 )1395/01/01از طرفی راهحل مشکالت اقتصادی ایران را در قالب نظریه اقتصاد مقاومتی مطرح کردهاند ،و از
دولتمردان خواسته اند با محور قرار دادن اقتصاد مقاومتي ،بر تنگناهاي اقتصادي فائق آیند .با این تأکیدات فراوان
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ً
رهبري ،عملکرد دولت در پیشبرد سیاستهاي اقتصاد مقاومتي ناچیز و بعضا شعاري بوده است( .آیتالله خامنهای،
)1394/07/22
عرصهی مهم فرهنگ ازجمله عرصههای موردتوجه و دغدغهی همیشگی حضرت آیتالله خامنهای
(مدظلهالعالی) بوده است .به نظر ایشان دولت و مجموعهی حکومت نمیتواند خود را از موضوع فرهنگی و وظایفی
که بر عهده دارد برکنار بداند بلکه مسئولیت دارد فکر و فرهنگ مردم را بشناسد و به تصحیح امور ناصواب آن و
تقویت بخشهای ضعیف آن اقدام کند( .آیتالله خامنهای )1381/09/26 ،شدت نگرانی مقام معظم رهبري از
عرصه فرهنگي جامعه مثالزدنی است« :این دغدغه از آن دغدغههایی است که آدمی به خاطر آن ،گاهی ممکن
است نصف شب هم از خواب بیدار شود و به درگاه پروردگار تضرع کند ،من چنین دغدغهای دارم» (آیتالله
خامنهای .)1373/02/22 ،ایشان فرهنگ را در سه بخش تصمیمگیریهای کالن کشور ،فرهنگ بهعنوان
شکلدهندهی به ذهن و رفتار عمومی جامعه و در آخر فرهنگ بهعنوان سیاستهای کالن آموزشی و علمی
دستگاههای دولتی قابلپیگیری ميدانند( .آیتالله خامنهای)1381/09/26 ،
معظم له اذعان میکنند که مسئوالن در عرصهی فرهنگ کمکاری کردهاند و مسئلهی شبیخون فرهنگی و
تهاجم فرهنگی از سوی مسئوالن جدی گرفته نشده است .برخی از آنها خودآ گاهی الزم جهت تشخیص این
حمله را نداش تند اما باگذشت زمان موج حمالت فرهنگی دشمن را دیدند و به عینیت داشتن جنگ نرم و تهاجم
فرهنگي اذعان نمودند( .آیتالله خامنهای )1380/10/19 ،ایشان یکراه عملی برای مقابله با حملهی همهجانبهی
فرهنگی و اعتقادی و سیاسی دشمن که باهمهی ابزارها ،جهت سست کردن اعتقادات دینی و سیاسی ملت و جذب
ِ
جوانهای ّفعال و اثرگذار اقدام میکنند را زنده نگهداشتن مفاهیم باارزشی چون مفهوم جهاد ،شهادت ،صبر برای
خدا و احتساب لله بیان میکنند( .آیتالله خامنهای)1394/07/13 ،
ازنظر ایشان اگرچه بیبندوباری و فساد از شاخههای این تهاجم است اما تهاجم فرهنگی بزرگتر را تزریق «تو
نمیتوانی» به باور ایرانی و «دنبالهروی از غرب» بهویژه در مسائل علمی بیان میکنند ،تا جایی که عدهای نظرات
منسوخ و کهنهی دانشمندان غربی را بهعنوان یک متن مقدس و یک دین در دست میگیرند ،ایشان تهاجم فرهنگی
واقعی را این میدانند( .آیتالله خامنهای )1383/04/17 ،در همین راستا از طرفی عدم اجرای سند تحول و برنامهی
جامع علمی کشور و از طرف دیگر سعی در اجرا کردن سند تحول در نظام آموزشی معروف به سند  2030باعث
گالیههای ایشان از شورای انقالب فرهنگی و نیز تذکر جدی به نفوذ فرهنگ بیگانه شد .ازنظر ایشان در جمهوری
فاسد غربی را اعمال کرد .همچنین عدم
معیوب
اسالمی که مبنا اسالم و قرآن است ،نمیشود سبک زندگی
ویرانگر ِ
ِ
ِ
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توجه به برنامه جامع علمی کشور را دلیلی بر عدم وجود شور و شوق و انگیزهی الزم برای یک تحول عمقی بیان
میکنند( .آیتالله خامنهای.)1396/02/17 ،
ضعف برخي از دولتها در جمهوري اسالمي در حسن انجام وظایف اقتصادي و فرهنگي که همواره
مورداشاره مقام معظم رهبري بوده ،از نشانگان ضرورت شکلگیري دولت اسالمي است .بهعنوان نمونه ،ایشان
درزمینهی عدم فهم صحیح و درست مسائل فرهنگی از سوی مسئولین میفرمایند« :سالها پیش ،من یک روز راجع
ّ
به تهاجم فرهنگی صحبت کردم و گفتم دشمن از روزنههای فرهنگی به ما حمله میکند؛ اما متأسفانه عدهای این را
نفهمیدند .امروز بعد از گذشت چند سال ،آدمهای دیرفهم کمکم میفهمند که تهاجم فرهنگی یعنی چه! موج
حمالت فرهنگی دشمن که ایمان جوانان را هدف قرار داده ،حاال به چشمشان میآید و ابراز نگرانی میکنند!»
(آیتالله خامنهای.)1380/10/19 ،
 .3-2ناکارآمدی نسبی دولت در تحقّق برخی اهداف عالی انقالب اسالمی

با پیروزی هر انقالبی و تشکیل نظام موردنظر آن ،درصورتیکه اهداف آن محقق شود باعث کارآمدی آن نظام و
استمرار انقالب میشود .انقالب اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست ،درواقع درصورتیکه نظام اسالمی در
چارچوبی که انقالب اسالمی برای آن ترسیم کردهاست حرکت کند و پیشبرود ،باعث کارآمدی نظام جمهوری
اسالمی میشود .آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی) ضعف در سیاستگذاری ،ضعف در اجرا ،تنبلی و کاهلی و
ضعف در تشخیص ّ
اولویتهای کشور را ضعفهای کلی کشور نام میبرند که دشمن در موارد زیادی از آنها
سوءاستفاده میکند( .آیتالله خامنهای)1394/08/12 ،
ً
ایشان با توجه به اینکه هدفهای انقالب اسالمی کامال محقق نشدهاند و انقالب اسالمی در نیمهراه این
هدف عدالت اجتماعی که از اهداف اولیه
هدفها است ،اذعان میکنند که باید همچنان بر هدفهایی چون
ِ
ّ
تحقق زندگی اسالمی به معنای واقعی که ّ
عزت دنیا و آخرت را همراه باهم دارد،
هدف
انقالب اسالمی بوده و
ِ
هدف تشکیل جامعهی اسالمی که در آنهم علم ،هم عدل و هم اخالق وجود دارد و هم ّ
عزت و پیشرفت هست،
ِ
ایستادگی کرد( .آیتالله خامنهای )1394/11/19 ،مقام معظم رهبری عدالت در جمهوری اسالمی را نه یك پیام
شخصی بلکه بهعنوان یك نظام اجتماعی در همه ابعاد و سطوح اجتماعي قلمداد میکنند( .آیتالله خامنهای،
 )1371/10/17ایشان با اذعان به این امر که عدالت اجتماعي در جمهوري اسالمي آنچنانکه باید محقق نشده
است؛ دولتمردان را به این امر خطیر رهنمود میکنند:
«بحث آسیبهای اجتماعی است ،بحث عدالت اجتماعی است که اینهمه حرف عدالت
ّ
اجتماعی را همه میزنیم ،اینهمه راجع به عدالت اجتماعی میگوییم ،جزو واضحات و مسلمات
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ّ
است .خب کو؟ حاال تحقق پیدا کرد عدالت اجتماعی؟ ضریب جینی روزبهروز باالتر رفته است،
ّ
هدف درست ،چرا
است درست ،این ِ
فکر درست ،این خو ِ
بدتر شده است .چرا؟ علت چیست؟ این ِ
ّ
در کشور تحقق پیدا نمیکند؟» (آیتالله خامنهای.)31/03/1396 ،
در جای دیگری نیز بیان میکنند« :عدالت اجتماعی ،برداشتن فاصلههای زیاد بین قشرهای مختلف مردم .در
این زمینه ّ
البته کمکاری داریم ،عقبماندگی داریم ،کاری که باید در این زمینه انجام بگیرد آنچنانکه شایسته و
بایسته و الزم بوده انجام نگرفته؛ باید به جد دنبال این باشیمّ ...
البته راهش مبارزهی با ظلم و مبارزهی با فساد است»

(آیتالله خامنهای.)1396/11/19 ،
ّ
ّ
مرجعیت علمي باید
مرجعیت علمی ایران در دنیا را از اهداف انقالب اسالمي ميدانند .به باور ایشان
ایشان
بهگونه ای باشد که جویندگان علم و دانش جهت فراگیري علم مجبور باشند زبان فارسي را فراگیرند و به کتب و
آثار علمي ما مراجعه نمایند( .آیتالله خامنهای )1387/09/24 ،اگرچه توفیقات علمي در ایران حاصلشده است
ّ
اما مرجعیت علمي تاکنون ّاتفاق نیفتاده و باید خطوط مرزی علوم مختلف توسط نخبگان شکسته شود و قلههای
علمي فتح شود( .آیتالله خامنهای)1396/03/17 ،
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نمودار  .3مدل مفهومی علل ضرورت تحقق دولت اسالمی در نظام جمهوری اسالمی در دیدگاه آیتالله
خامنهای

نتیجهگیری
دولت اسالمی بهعنوان سومین مرحله از فرآیند پنجگانه تحقق کامل انقالب اسالمی ،رسالت سنگینی در راستای
تحقق تمدن نوین اسالمی دارد .زیرا این مهم یک هدف میانی به شمار میآید که در صورت عدم توفیق در آن
انقالب اسالمی ابتر خواهد ماند .درواقع انقالب اسالمی بدون تشکیل دولت اسالمی مدنظر خود قادر نیست که به
هدف کالن خود یعنی تحقق تمدن اسالمی نائل شود .تدقیق در بیانات آیتالله خامنهای(مدظلهالعالی) بهعنوان
سکاندار و پیشبرنده این فرآیندّ ،
اهمیت این نوشتار را مضاعف کرده است .آنچه از مجموعه بیانات ایشان به دست
ّ
میآید ،علل و ضرورت تحقق دولت اسالمی در سه بعد علل ساختاری ،علل کارگزاری و علل نهادی قابلبررسی
است:
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یك .در علل ساختاری از یکسو بررسی مسئلهی دولت در ساختار نظام جمهوري اسالمي و از سوي دیگر
جایگاه آن در ساختار نظام بینالملل درخور ّ
توجه و ّ
اهمیت است .آنچه از بیانات ایشان مبرهن است ،فاصله

وضعیت موجود با وضعیت مطلوب دولت است .اگرچه تالشهایی در این جهت انجامشده ّاما مسلم آنچه وجود
دارد فرسنگها از دولت نبوی(ص) و دولت علوی(ع) بهعنوان الگوی دولت اسالمی فاصله وجود دارد .وجود رشوه

و فساد اداری ،ویژهخواری ،کمکاری ،بیاعتنایی به مردم ،میل به اشرافی گری و حیفومیل بیتالمال در عملکرد
ّ
و رفتار برخي از مسئوالن ،خود دلیلی بر این مدعاست .به همین جهت مراقبت از عدم انحراف و ایستادگی بر
هدفهای انقالب اسالمی ،توصیهی همیشگی رهبر انقالب به مسئوالن جمهوری اسالمی بوده است .ضمن آنکه
این مسئله باید در عمل آنها شکل بگیرد و از ادعاهای گفتاری بدون عمل پرهیز شود .جایگاه دولت اسالمی در
ساختار نظام بینالملل ازاینرو با ّ
اهمیت است که در ّتمدنسازی ،الگو شدن دولت اسالمی در بین سایر دولتها
امری ضروری است.
دو .از منظر علل کارگزاری ضرورت تحقق دولت اسالمي ،باید چنین گفت که باور ،اخالق و رفتار مسئوالن
در دولت اسالمی است که باید منطبق بر شریعت و درخور انقالب اسالمی باشد .صرفهجویی ،سادهزیستی ،پرهیز
از افراطوتفریط از مهمترین مسائل اخالقی است که کارگزاران باید آنها توجه داشته باشند .ایشان معتقدند اخالق
از سطوح باالی مدیریتی به جامعه تسری مییابد و این امر لزوم اخالقمداری مسئوالن را دوچندان میکند .در بعد
رفتاری کارگزاران نیز به وجود تبعیض و فسادهای اداری در برخي از سطوح دولت اشاره میکنند .از یکسو ،عدم
تشکیل دولت اسالمی خود عامل به وجود آمدن فساد در سطوح مختلف است و از سوي دیگر ،وجود فساد اداري و
ّ
رفتاري در نظام جمهوری اسالمي مانع از تحقق دولت اسالمی و پیشبرد اهداف انقالب اسالمی میشود .ایشان
مشروعیت نظام اسالمی و کارگزاران آن را وابسته به مبارزه با فساد ،تبعیض و نیز عدالتخواهی بیان میکنند .در این
راستا قوهی مجریه با نظارت سازمانیافته ،دقیق و بیاغماض ،قوهی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و
پاکدامن و قوهی ّ
مقننه با وضع قوانین و نظارت ،میتوانند ریشهی فساد را خشک کنند .سه .در بررسی علل نهادی
تحقق دولت اسالمی نیز دو عامل ناکارآمدی برخی دولتها در انجام وظایف فرهنگی و اقتصادی و ناکارآمدی در
تحقق اهداف انقالب اسالمی موردتوجه است .مسئلهی تهاجم فرهنگی از مسائل مهمی است که همواره مورد
دغدغهی مقام معظم رهبری بوده و علیرغم برخی تالشها ،همچنان مورد رضایت ایشان نیست .در عرصهی
اقتصادی نیز بهزعم معظم له با نقطهی مطلوب و در شأن انقالب اسالمی فاصلهی زیادی وجود دارد .ازاینرو طرح
اقتصاد مقاومتی را به مسئوالن ارائه دادهاند که باید با پیگیری جدی صورت گیرد .در عدم تحقق کامل اهداف
انقالب نیز عدالت اجتماعی را گوشزد میکنند که از اصول و اهداف اساسی انقالب اسالمی بوده که متأسفانه
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تاکنون صورت نگرفته است .همچنین مرجعیت علمی در دنیا را مطرح میکنند زیرا بدون حصول این اهداف،
تحقق تمدن اسالمی امری دشوار و غیرممکن است .لیکن رسیدن به این آرمانّ ،
همتی بلند و حرکت جهادی
میطلبد تا کاستیهای موجود جبران و گامهای تحقق کامل انقالب اسالمی جهت نیل به تمدن اسالمی بهسرعت
برداشته شود.

منابع
 -1نهجالبالغه
 -2اسپریگنز ،توماس ( ،)1370فهم نظریههای سياسی ،ترجمه فرهنگ رجایی ،تهران ،انتشارات آ گاه،چاپ
دوم.
 -3دلشاد تهرانی ،مصطفی ( ،)1378حکومت حکمت ،تهران ،خانهی اندیشه جوان ،چاپ سوم.
 -4های،کالین ( ،)1385درآمدی انتقادی برتحليل سياسی ،ترجمه احمد گل محمدی ،تهران،انتشارات
نشرنی.
 -5مارش ،دیوید و جری استوکر( ،)1384روش و نظریه در علوم سياسی ،ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی،
تهران ،پژوهشکده راهبردی.
 -6محمدی ،خدیجه و نادری ،مهدی(« ،)1395بایستههای دولت اسالمی در مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی
بر اساس آرا و دیدگاههای مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)» ،دومين همایش ملي تمدن نوین اسالمي.
 -7محمدی ،خدیجه و نادری ،مهدی( « ،)1397ماهیت و ارکان دولت اسالمی در دیدگاه حضرت آیتالله
خامنهای» ،رهيافت انقالب اسالمي ،دوره  ،12شماره  ،42بهار.
 -8پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای:
-

امام خامنهای ،سیدعلی ( ،)1387/9/17کنگره عظیم حج.

-

امام خامنهای ،سیدعلی ( ،)1390/7/24دیدار دانشجویان کرمانشاه.

-

امام خامنهای ،سیدعلی (.)1388/06/20

-

امام خامنهای ،سیدعلی (.)1389/09/04

-

امام خامنهای ،سیدعلی (.)1381/06/30

-

امام خامنهای ،سیدعلی (.)1383/08/15

-

امام خامنهای ،سیدعلی بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی1380/01/01 ،
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-

بیانات در دیدار کارگزاران نظام1371/03/30 ،

-

بیانات در خطبههای نمازجمعه1370/01/16 ،

-

بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش1394/11/19 ،

-

خطبههای نماز جمعه تهران1390/11/14 ،

-

بیانات در دیدار کارگزاران نظام1383/08/06 ،

-

بیانات در دیدار کارگزاران نظام1379/09/12 ،

-

بیانات در دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران1370/05/23 ،

-

بیانات در خطبههای نمازجمعه1384/05/28 ،

-

بیانات در خطبههای نماز جمعهی  21رمضان1380/09/16 ،
ُ
بیانات در دیدار مسئوالن ّقوهی قضاییه ،خانوادههای شهدای هفتم تیر و جمعی از قضات1380/04/07 ،

-

خطبههای نماز عید سعید فطر1388/06/29 ،

-

بیانات در دیدار کارگزاران نظام1383/08/06 ،

-

بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری1396/03/06 ،

-

بیانات در دیدار پاسداران ،جانبازان ،دانشجویان و دانشآموزان1379/08/11 ،

-

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم1369/03/02 ،

-

بیانات در دیدار مسئوالن دستگاه قضایی1381/04/05 ،

-

خطبههای نماز جمعه1388/06/20،

-

بیانات در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت1392/06/06 -

-

بیانات در اجتماع بزرگ مردم اصفهان1380/08/08 ،

-

بیانات در نخستین نشست اندیشههای راهبردی1389/09/10،

-

بیانات در دیدار کارگزاران نظام و سفرای کشورهای اسالمی در سالروز عید مبعث1385/05/31 ،

-

بیانات در دیدار کارگزاران نظام1375/09/19 ،

-

بیانات در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی1392/12/20 ،

-

بیانات در دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران1370/05/23 ،

-

بیانات در خطبههای نمازجمعه1388/01/22 ،

-

بیانات در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت1382/06/05 ،

-
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-

مرقومه رهبر انقالب برای همایش ملی ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد1393/09/17 ،

-

فرمان هشت مادهای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی1380/02/10،

-

بیانات در خطبههای نماز جمعه تهران1379/01/26 ،

-

بیانات در دیدار رئیسجمهوری و اعضای هیئت دولت1380/06/05 ،

-

پاسخ به نامه آیتالله طاهری امامجمعه اصفهان20/04/1381 ،

-

بیانات در دیدار جمعی از کارگران کشور1394/09/02 ،

-

بیانات در دیدار مردم استان ایالم1393/02/23 ،

-

بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی1385/03/29 ،

-

بیانات در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری1396/05/12 ،

-

بیانات در حرم مطهر رضوی1392/01/01 ،

-

بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی1395/01/01 ،

-

بیانات در دیدار شرکتکنندگان در نهمین همایش ملی «نخبگان فردا»1394/07/22 ،

-

بیانات در دیدار اعضای شورای انقالب فرهنگی1381/09/26 ،

-

بیانات در دیدار مردم قم1380/10/19 ،

-

بیانات در دیدار اعضای ستاد کنگره شهدای استان چهارمحال و بختیاری1394/07/13 ،

-

در دیدار جوانان ،اساتید ،معلمان و دانشجویان دانشگاههای استان همدان1383/04/17 ،

-

بیانات در دیدار با معلمان1396/02/17 ،

-

بیانات در دیدار دانشآموزان و دانشجویان1394/08/12 ،

-

بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش1394/11/19 ،

-

بیانات در دیدار کارگزاران و قشرهای مختلف مردم1371/10/17 ،

-

بیانات در دیدار جمعی از استادان ،نخبگان و پژوهشگران دانشگاهها31/03/1396 ،

-

بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش1396/11/19 ،

-

بیانات در دیدار با دانشجویان1396/03/17 ،

رویکردی تمدنی به ظرفیتهای فکری و تاریخی انقالب اسالمی ایران
(با تأکید بر اندیشهی رهبران انقالب)
بتول یوسفی

1

چکیده:
انقالب اسالمی از برجستهترین انقالبهای قرن بیستم میالدی میباشد .این برجستگی به دالیل ظاهری همانند
گستردگی سرزمینی و یا تعداد کشتهها و  ...نبوده؛ بلکه به عظمت در مبانی نظری(هستی شناختی ،معرفتشناختی
و انسانشناختی) و اهداف و آرمانهای انقالب بازمیگردد .بر اساس چنین نگرشی ،غایت این حرکت عظیم و
ً
الهی ،نه صرفا سقوط حکومتی دستنشانده و یا جابهجایی قدرت سیاسی ،بلکه بنیانگذاری عالمی جدید و طرحی
َ
نو برای آیندهی بشریت میباشد .از این عالم جدید میتوان تعبیر به تمدن نوین اسالمی کرد .اکنونکه از التهابات
اولیه انقالب گذشته و به مرحلهی بلوغ (چهلسالگی) آن رسیده ،ضرورت دارد با امعان نظر به این پتانسیل و
ظرفیت ،نگرشی عمیقتر به این پدیدهی اجتماعی افکند .چراکه شناخت صحیح انقالب الزمه و مقدمهی شکل-
گیری تمدن است .بهعبارتیدیگر ،مرحلهی تمدن نه به معنای اتمام مرحلهی انقالب بلکه تکامل و اوج رشد و
ً
ثمردهی آن است .مسلما تکامل نهایی در بستر اولیهی آن ،یعنی انقالب ،شکل میگیرد و درواقع ،شکلگیری
ّ
تمدن ،آخرین مرحلهی تکامل و شکوفایی انقالب است .این مقاله با چنین رویکردی و با روش «توصیفی علی» و
بهرهگیری از اندیشهی رهبران انقالب(حضرت امام خمینی(ره) و حضرت آیتالله خامنهای) ،به دنبال تبیین این
نگرش میباشد.
کلید واژگان :انقالب ،تمدن ،تکامل ،امام خمینی(ره) ،آیتالله خامنهای

مقدمه:
تمدن ازجمله واژههای پیچیده و چند ساحتی است که همواره در تحلیلهای تاریخی ،اجتماعی و سیاسی،
موردتوجه اندیشمندان قرارگرفته است .در تعریف تمدن ابهام زیادی وجود دارد و ازجمله دانش واژههایی است که
در تعریف آن اتفاقنظر وجود ندارد .اما درمجموع میتوان گفت تمدن وضعیت ایمن ،پویا و بالندهای است که در
آن ابعاد مختلف حیات بشري اعم از فرهنگي ،سیاسي،اجتماعي ،اقتصادي ،علمي ،هنري و مادي ـ ابزاري ،شکوفا
1دکترای علوم سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  -مدرس دانشگاه الزهرا(س) ،ایمیل- usefib110ef@gmail.com :
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ميشود و انسانها در هر یک از این زمینهها دست به تولید و خالقیت ميزنند(.نجفی و دیگران ،1391،ص)30
اهمیت نگرش تمدنی ازآنروست که فراگیر و جامع است و تحوالت اجتماعی را در مقیاسی کالن و در نسبتی با
دیگر حوزهها موردمطالعه و تحقیق قرار داده و از تحلیلهای تک عاملی پرهیز میکند .از سوی دیگر نگاه تمدنی
نگاهی است که کارآمدی نظامهای اندیشهای از آن رهگذر بوده و راه برای نهادینه کردن اجتماعی یک فکر آنهم
در گسترهای وسیع ،ممکن میگردد(.بابایی ،1386،ص)11
در ایران علیرغم تالشهای علمی صورت گرفته ،حوزه فهم تمدنی همچنان دارای کاستیهای فراوان است.
این ضعف دارای آثار مهمی است ازجمله عدم نگاه فراگیر و جامع به انقالب اسالمی ،عدم تفسیر و تحلیل واقعی
از تمدن غرب ،فقدان تصویر گویا و جامع از تمدن اسالمی گذشته ،عدم شفافیت ایده تمدنسازی اسالمی درآینده
و غیره .این در حالی است که به نظر میرسد در ضرورت این کندوکاو علمی پایههای اساسی وجود دارد؛ ازجمله
ظرفیتهای عظیم تمدنی معرفیشده در اسالم به سبب جامعیت و خاتمیت این دین و تجربه عینی تمدن شکوهمند
اسالمی در قرون اولیه و از سوی دیگر افقگشایی فراگیر انقالب اسالمی و پیدایش نشانههایی از افول فرهنگ و
تمدن غربی ،انتقاد فالسفه و متفکران غربی از روند مدرنیته و پیامدهای آن ،عدم پاسخگویی جریان پستمدرنیسم
به مشکالت بنیادی ،تشدید روند جهانیشدن ،افزایش آ گاهی فرهنگی و تمدنی در پی گسترش امکانات اطالعاتی
و ارتباطی و طرح نظریه برخورد تمدنها.
بسترساز این پدیدهی مهم
در این مقاله تالش شده با نگاهی عمیق به انقالب اسالمی ،به جایگاه و نقش
ِ
ِ
اجتماعی در شکلگیری تمدن نوین اسالمی پرداخته شود.
الف) روش تحقیق:
ّ
با توجه به رویکرد تمدنی تحقیق ،روش ترکیبی توصیفی علی 1بکار میرود .این روش بیشتر توجه به علیت و
چگونگی اثرگذاری آن دارد تا خود علت؛ لذا این روش توضیح و توصیف علیت تا خود علت است؛ از طرفی توجه
به زمینههای اثرگذاری یک علت درزمینه خاص و تفاوتش در زمینههای دیگر دارد و معتقد است یک علت خاص
در یک زمینه اثرات متفاوتی از زمینه دیگر دارد .بهبیاندیگر"،تحلیل عمیق متغیر وابسته با توصیف عمیق فرایند
اثرگذاری علت یا همان متغیر مستقل" است .این روش در مطالعات تطبیقی کاربرد بیشتری دارد .کاربرد این روش
در مطالعات تطبیقی و بررسی یک علت و پیامدهای آن در زمینههای سیاسی و اجتماعی متفاوت است(.ر.ک:
استراس و کوربین)1385 ،

2

causal description

 2در این دو مقاله توضیحات مناسبی در مورد این روش  -که به نسبت روش خاص و جدیدی است -آمده است:

1
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ب) معنای تمدن:
از بررسی ریشهی واژه «تمدن» در زبانهای مختلف ،اینگونه برداشت میشود که این لغت بهنوعی
«شهرنشینی» اشاره دارد که پیشرفت در حوزههای گوناگون ،در آن مشهود است .برخی از این لغتشناسان(همانند
دهخدا) این پیشرفت را محدود به شهر کرده و از یک پیشرفت گسترده سخن نمیگویند .البته برخی(همانند انوری)
به این جنبه توجه کردهاند.
البته در تعاریف متفکران از تمدن ،این محدودیت کمتر دیده میشود و تمدن بهعنوان مفهومی کلیتر و صفتی
برای «جامعه» ،تبیین میگردد .دیگر اینکه ،اندیشمندان در حوزههای مختلف علمی همانند تاریخ ،فلسفه،
جامعهشناسی و علوم سیاسی در رابطه با تمدن سخن گفتهاند .این موضوع هرچند ذوابعاد بودن تمدن را نشان می-
دهد ،بر پیچیدگی این مفهوم افزوده است .اما از آنجائی که این تحقیق ،عالوه بر تمدن ،بر «نظام مردمساالر» نیز
توجه دارد ،تعاریف گوناگون از این منظر مورد احصاء و توجه قرار میگیرد.
هنری لوکاس 1تمدن را پدیدهای به هم تنیده میداند که همه رویدادهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و حتی
هنر و ادبیات را در برمیگیرد .برخي دیگر ،تمدن را چنین تعریف ميکنند :گردآمدن جمعیتهای بزرگ در
شهرها ،تفکیك تولیدکنندگان اولیه ،افزارمندان متخصص تماموقت ،تمرکز مؤثر قدرت اقتصادي و سیاسي ،استفاده
از عالئم قراردادي براي ثبت و انتقال اطالعات ،واحدهاي قراردادي اوزان و زمان و مکان( .گولد و کولب،1376،
ص)268
هرسکویتس 2در تعریف تمدن مینویسد :تمدن عبارت است از مجموعهی دانشها ،هنرها ،فنون ،آداب و
رسوم تأسیسات نهادهای اجتماعی که در پرتو ابداعات و اختراعات و فعالیتهای افراد و گروههای انسانی طی قرون
و اعصار گذشته توسعه و تکاملیافته و در تمام قسمتهای یک جامعه و یا چند جامعه که باهم ارتباط دارند ،رایج
است؛ مثل تمدن مصر تمدن ایران و هرکدام دارای ویژگیهایی است که به عوامل جغرافیایی ،تاریخی و تکنیکی
خاص بستگی دارد(.روحاالمینی ،1377،ص )49ازنظر مارسل موس 3نیز تمدن مجموعهای است بهقدر کافی بزرگ
ً
از پدیدههای شهرنشینی بهقدر کافی متنوع و بهقدر کافی بااهمیت ازنظر کمی و کیفی و معموال بین چند جامعه
مشترک است(.همان ،ص )49-50
- gerald Schneider: causal description: moving beyond stamp collecting in political science; Department of
Politics and Management, University of Konstanz, PO Box D 86, Konstanz D-78457, Germany.
- Tulia G. Falleti & Julia F. Lynch; Context and Causal Mechanisms in Political Analysis; Comparative Political
Studies; Volume 42 Number 9; September 2009 1143-1166
1
Henry Lucas
2
Melvile Herskovits
3
Marcel Mauss
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از منظر عالمه محمدتقی جعفری ،تمدن عبارت است از برقراری آن نظم و هماهنگی در روابط انسانهای یک
جامعه که تصادمها و تزاحمهای ویرانگر را منتفی ساخته و مسابقه در مسیر رشد و کمال را قائممقام آنها بنماید،
بهطوریکه زندگی اجتماعی افراد و گروههای آن جامعه موجب بروز و به فعلیت رسیدن استعدادهای سازندهی آن
باشد(.جعفری ،1375 ،ج ،16ص  ) 233-234و در جای دیگر استاد جعفری تعریف زیر را از تمدن ارائه میدهد:

ّ
تمدن عبارت است از تشکل هماهنگ انسانها در حیات معقول با روابط عادالنه و اشتراک همهی افراد و گروههای
جامعه در پیشبرد اهداف مادی و معنوی انسانها در همهی ابعاد مثبت(.همان ،ج  ،5ص)161
در تعاریف مختلف بر مشارکت همهی اجزاء جامعه ،ازجمله نخبگان ،مردم ،نهادها و سازمانها تأکید میکند.
این تأکید نشانگر ضرورت تجمیع تمام ظرفیتهای جامعه برای شکلگیری تمدن است .البته برخی همانند توین
بی ،تمدن را حاصل نبوغ اقلیت مبتکر و نوآور میدانند؛ یعنی طبقه ممتازی در جامعه که واجد نبوغ ،ابتکار و
نوآوری است و در اثر تحوالت و سیر تکامل جامعه ،تمدن را پدیدار مینماید( .محمدی ،1387 ،ص)20

نکته قابلتوجه اینکه ،تمدنی که اندیشمندان مختلف از آن سخن میگویند ،عالوه بر تفاوت دیدگاهها در رابطه
با گستردگی و عوامل ایجادکننده ،پیشرفت و توسعه تمدنی نیز که مورد تأکید قرار میگیرد ،سطوح متفاوتی دارد؛
برخي تمدن را در معنایی محدود ،افزایش آنچه انسان مصرف میکند و تجمالتی در ظواهر زندگي ،تعبیر میکنند؛
َ
اما ازنظر عدهای دیگر ،جامعه و عالم متمدن ،باطني عمیق دارد که زمینهساز ظاهري آراسته میگردد و براي گام
برداشتن بهسوی تمدن ،باید نظر و دقت در این باطن کرد.
ازنظر فوکوتساوا یوکیچی ،1تمدن به معنای گستردهی آن ،نهفقط رفاه در ضرورتهای روزانه ،بلکه پاالیش
معرفت و پرورش فضیلت است ،بهنحویکه زندگی بشری را به مرتبهای باالتر سوق دهد .در این دیدگاه هر چه
آمیزش اجتماعی بیشتر باشد ،شهروند آنیک ملت بیشتر با یکدیگر روبرو میشوند و هر چه روابط بشری بیشتر
گسترش یابد و الگوهای آن تحول یابد ،به همان نسبت طبیعت انسان متمدنتر میگردد و شعور بشری افزون

میشود( .بابایی  ،1393،ص )30ازنظر ساموئل هانتینگتون 2نیز ،تمدن باالترین گروهبندی فرهنگ و گستردهترین
سطح هویت فرهنگی به شمار میآید( .هانتینگتون ،1374 ،ص)47
بر اساس تعاریف فوق ،اساس تمدن ،نه ظواهر ،بلکه فرهنگ و هویتي است که بر مبناي این فرهنگ
شکلگرفته و فرهنگ نیز بر فضیلت استوار است و براي گام برداشتن بهسوی ساخت و تحقق تمدن اسالمي ،باید
فضایل برآمده از فرهنگ و هویت بومي جامعه ،احصاء و تقویت گردد .برخی تفاوت تعاریف را از منظری دیگر
ِ
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بیان کردهاند :تفاوتها در تعریف تمدن به رویکردهای متفاوت این اندیشمندان در اصل «تعریف» برمیگردد که
ً
برخی آن را با توجه به ویژگیها و بعضی با توجه به خاستگاه و یا به قلمرو تمدن تعریف کردهاند .مثال برخی از
جامعهشناسان ،مانند ادوارد تایلور ،در تعریف تمدن به عناصر و مؤلفههای تمدنی همچون دین ،هنر ،قانون،
اخالقیات و آداب و رسوم پرداختهاند و برخی دیگر مانند آلفرد وبر 1به ویژگیهای تمدن اشارهکردهاند .برخی نیز
مانند ویلهلم فن هومبولت 2در تعریفشان از تمدن به قلمرو آن اشارهکردهاند .در این میان کسانی هم بودند که تمدن
را به دورههای زمانی شکلگیری آن تعریف کردهاند مانند اشپنگلر 3.برخی تالش کردهاند تعریف ماهوی از تمدن
ِ
ارائه کنند و جنس و فصل آن را موردتوجه قرار دهند(ماهیت نگر) و برخی نیز با تعریف تمدن به تمایز کامل یا نسبی
میان تمدن بافرهنگ پرداختهاند .همچنین تعاریف دیگری از تمدن وجود دارند که به ذکر بیان علتهای تمدن
پرداختهاند .دیدگاه دیگر نیز تحلیل مفهومی 4است .در این روش مؤلفههای مفهومی تمدن تحلیل میشود(.بابایی،
 ،1393ص)29-28
پ) تمدن اسالمی
تعاریف و توصیفها از تمدن اسالمي ،گاه ناظر به مفهوم آن است و گاه به سابقه و مصادیق تاریخی تمدن
اسالمی اشاره دارد .زمانی که از مفهوم تمدن اسالمي سخن به میان میآید ،تالش میشود به پرسشهاي چرایي،
چیستي و چگونگي ،پاسخ داده شود .بهطورمعمول در پرسش «چرایی» بهضرورت مباحث تمدن اسالمی و تحقق
ً
آن پرداخته میشود .در پرسش «چیستی» به ماهیت تمدن اسالمی پرداخته میشود و نهایتا کیفیت «تحقق» آن را در
ً
«چگونگی» بررسی میکنند .برخی دیگر از متفکران صرفا به سابقهی تمدنی جهان اسالم پرداخته و در فحوای
بحث ،به سه پرسش فوق نیز میپردازند .هرچند برخی نیز که دغدغهی مفهوم تمدن را داشته و ناظر به نیاز امروز ،به
تمدن اسالمی توجه کرده ،به ما به ازاء تاریخی این موضوعات نیز میپردازند.
از مجموع تعاریف ،می توان چنین استنباط کرد که تمدن اسالمي شکل جامع و فراگیري از اسالم در ابعاد
فرهنگي ـ اجتماعي ،اجرایي ـ سیاسي ،منطقي ـ فلسفي و علمي ـ کاربردي محسوب ميشود .البته تمدن اسالمي نیز
تابع قوانین تمدني عام ازجمله جنبه تدریجي ،تشکیکي و ذو مراتب بودن آن است .همچنین تمدن یک واقعیت چند
سطحي و چندالیه است .تمدن اسالمي پس از برخورداري از حداقلهاي تمدني ،ميتواند در ابعاد ،سطوح و الیهها
توسعه و گسترش پیدا کند .ابعاد چهارگانه فوق بسترهاي رشد و توسعه تمدن اسالمي از نقطه شروع تا اوج آن به
1

Alferd Weber
Von Homboldt
3
Spengler
4
Conceptual Analysis
2

 / 272مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسالمی (جلد اول :مقاالت ارائه شده)

شمار ميآیند .تمدن اسالمي محصول رشد و توسعه ابعاد چهارگانه فوق در سطوح و الیههاي انقالب ،نظام ،ملت،
کشور و تمدن ميباشد( .مظاهری)1393 ،
بهعبارتدیگر ،تمدن اسالمی محصول فرهنگ اسالمی است .لذا تمدن اسالمی یکپایههای بیرونی پیدا
میکند که مجموعه دستاوردهای پیشین است و اسالم آنها را در جدول و الگوی فرهنگی خویش بازشناسی کرده
و بر اساس مبانی فکری و فرهنگی خود ،تمدن اسالمی را سامان داده است؛ درحالیکه فرهنگ اسالمی ،ذاتی خود
اسالم است و جوهره آن وحیانی و غیرقابل تغییر و دارای اصول ثابتی است(.عرفان،1393 ،ص)35-34
البته میان اسالم و قالبهای اجتماعی و تمدنی یگانگی وجود ندارد...اسالم حقیقی فراتر از جامعه و تمدن
است و لذا با مرگ جوامع و تمدنها نمیمیرد( .مظاهری ،1393 ،ص 146؛ مطهری ،1368 ،ج ،13ص )815تسری
پیام اسالم در بستر زمان و مکان که از قرن دوم ،سبب شکلگیری تمدن اسالمی به معنای وسیع آن شد ،با آغشته و
آمیخته شدن این پیام بارنگ و بوی مؤلفههای زمان و مکان همراه بوده است .هرگاه شکاف میان هسته اصلی پیام
اسالمی و تجلی تاریخی تمدن اسالمی بیشتر میشد ،زمزمههای انحطاط از گوشه و کنار پیکره این تمدن به گوش
میرسید( .عرفان ،1393،ص)69-68
ّ
تمدن اسالمی یعنی آن فضایی که انسان در آن فضا ازلحاظ معنوی و ازلحاظ ّ
مادی میتواند رشد
در حقیقت،
کند و به غایات مطلوبی که خدای متعال او را برای آن غایات خلق کرده است برسد؛ زندگی خوبی داشته باشد،
زندگی ّ
عزتمندی داشته باشد ،انسان عزیز ،انسان دارای قدرت ،دارای اراده ،دارای ابتکار ،دارای سازندگی جهان
ِ
طبیعت(آیت الله خامنهای)1392/6/14 ،
ت) ظرفیتهای تمدنی انقالب اسالمی:
حال با لحاظ مقدمات نظری فوق ،به ظرفیتهای تمدنی انقالب اسالمی ایران پرداخته میشود.
 -1افقگشایي انقالب اسالمي

انقالب اسالمي با ظهور خود افق پیش روي بشریت را گشود .تمدن غربي ساحت وجودي بشر و زندگي بشري
را به ساحت مادي و ناسوتي آن تقلیل داده بود و افقي پیش روي بشریت جز مادیت ترسیم نميکرد و این انقالب
اسالمي بود که با وقوع خود افقهاي زندگي بشري را از سطح مادي باالتر برد و زندگي دیني ،الهي و معنوي
جدیدي را به جهان عرضه کرد .سکوالریسم جوهر اصلي تمدن مادي غرب محسوب ميشود و این انقالب تنها با
وقوع خود شکاف عمیقي بر بدنه آن وارد ساخت .بالندگي و پویایي زندگي و حتي تفکر بشر وابسته به سطح
افقهایي است که در پیش رویش ترسیمشده است .وقتي افقها کوتاه باشند و یا افقها بلند تیره و تار شوند ،عقلها
نیز عمق خود را از دست ميدهند و این مضمون کالم امیرمؤمنان است که بعد از قبول خالفت با مردمي که براي
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بیعت با او آمده بودند چنین سخن گفت :افقها بسیار تیره شده و مه وخیم هم جا را فراگرفته است .درست
همانگونه که در فضاي مهآلود برد دیدها کم ميشود،اکنون نیز که افقها تیره و تار است عقلها نميتوانند عمق
َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ً َ ُ ُ ُ ٌ َ َ ْ َ ٌ َ َ ُ ُ َ ُ ْ ُ ُ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ
وب َو ال َتث ُبت َعل ْی ِه ال ُعقول
مسائل را بیابندَ «.د ُع ِوني و الت ِمسوا غی ِري ف ِإنا مستق ِبلون أمرا له وجوه و ألوان ال تقوم له القل
َّ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ
َ َ ْ َّ ْ
َو ِإن اْلْفاق قد أغ َامت َو ال َم َح َّجة قد َت َنک َرت» (نهجالبالغه ،خطبه )91
انقالب اسالمي با گشایشي که در افقهاي زندگي بشري ایجاد کرد ،درواقع وسعتي به عقل و تفکر بشر و بهتبع
آن زندگي بشر داده است و این گشایش نویددهنده تمدني از جنس دیگر و با افقهاي بلندتر از تمدن کنوني است
(.مظاهری)1393 ،
 -2احیای هویت و تفکر اسالمی :

قرائت انقالب اسالمی ایران از تراث اسالمی چنان بوده که به ایجاد «وضعی خاص» برای ذهنیت اسالمی
انجامیده است؛ بهگونهای که مسلمانان معاصر با تکیهبر آن وضع ،خود را برای ورود بهصورت تمدنی اسالم مستعد
میبینند .البته این استعداد اعتباری نبوده است و تنها در صورتی دست میدهد که ماده خام آن بهصورت واقعی
وجود داشته باشد .بر این اساس ،نباید پنداشت که تب تمدنخواهی و تمدنسازی در نخبگان اسالمی تنها در پی
مطالبه اعتباری مقام معظم رهبری از آنها باال رفته است ،بلکه واقعیت این است که مطالبه ایشان نیز تنها پس از
احساس وضع استعداد تمدنی امت اسالمی انجام پذیرفته است( .رهدار ،1393 ،ص)75
از طرفی «هویت اسالمی» سؤال اساسی کشورهای جهانسوم است .هویت اسالمی یعنی خودآ گاهی جمعی
که مردم اینگونه کشورها به اصالتها ،ارزشها ،و میراثهای اسالمی خود داشته باشند .نبود چنین آ گاهی
اجتماعی به وجود و هستی اجتماعی اسالمی خود ،سبب وابستگی به کشورهای استعمارگر و درنتیجه نخستین عامل
نفوذ فرهنگی کشورهای سلطهگر شد .آنها چنین القا کردهاند که ملتهای جهانسوم و ازجمله مسلمانان از خود
چیزی ندارند که در مدیریت اجتماعی ،سیاسی و اداری آن را نشان بدهند و برای خود ملتی آ گاه باشند که بتوانند
سرنوشت خود را به دستگیرند و استقالل داشته باشند.
امام خمینی(ره) در این زمینه ابراز میدارد« :باید این نهضت در تمام عالم -نهضت مستضعف در مقابل
مستکبر -در تمام عالم گسترده شود .ایران ،مبدأ ،و نقطه اول و الگو برای همه ملتهای مستضعف [باشد].
ملتهای مستضعف ببینند که ایران با دستخالی و باقدرت ایمان و با وحدت کلمه تمسك به اسالم ،در مقابل
قدرتهای بزرگ ایستاد و قدرتهای بزرگ را شکست داد .سایر اقشار ملتها به این رمز اسالمی ،به این رمز
ایمانی ،اقتدا کنند .در تمام اقشار عالم ،مسلمین بپاخیزند؛ بلکه مستضعفین بپاخیزند .وعده الهی که مستضعفین را
شامل است ،و میفرماید که ما منت بر مستضعفین میگذاریم که آنها امام بشوند در دنیا ،و وارث باشند .امامت
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حق مستضعفین است ،وراثت از مستضعفین است؛ مستکبرین غاصبند ،مستکبرین باید از میدان خارج بشوند».
( صحیفه امام ،ج ،7ص)292
از منظر آیتالله خامنهای نیز یکی از علل اصلی احیای هویت اسالمی ،وقوع انقالب اسالمی در ایران میباشد
و جریان نوین بیداری اسالمی را ناشی از گسترش و به عبارتی صدور معنوی انقالب در جهان ذکر میکند« :امروز
ملتهای مسلمان بیدار شده و رو به حاکمیت اسالم پیش میروند .امروز شعارهای اسالمی ،که تا چندی پیش فقط
از حنجرهی ملت پیشرو و پیشاهنگ ما خارج میشد ،در میان دیگر ملتهای مسلمان نیز گسترش و جذابیت یافته و
از شرق تا غرب ،در همه جای جهان اسالم ،احساس هویت اسالمی را به ملتها برگردانده است(».آیت الله
خامنهای)1369/04/07 ،
 -3تکامل انقالب اسالمی:

روشن است که انقالب اسالمي تنها یک انقالب ساده در سطح یک کشور جهانسومی نبود ،بلکه این انقالب
عالوه بر اینکه در داخل کشور ریشه نظام  2500ساله شاهنشاهي را خشکاند و نظامي بر پایه احکام الهي بنا کرد ،در
سطح جهاني نیز ریشههاي بسیاري را لرزاند و تأثیرات عمیق و گستردهاي را از خود بهجای گذاشت .

این امر بیانگر آن است که در نگاه به این انقالب نبایستي به سطح یک فرهنگ خاص محدود شد ،بلکه عمق
تمدني و سطح جهاني آن را بایستي مدنظر قرار داد .توان این انقالب فراتر از آن است که موجب تشکیل یک نظام
یا دولت اسالمي در سطح یک کشور شده باشد ،بلکه تحولي صورت گرفته که ظرفیت بسط و توسعه تا تشکیل
یک تمدن اسالمي را داراست .انقالب اسالمي ایران دگرگونيهاي عمیقي را در سطح داخلي و جهاني بهخصوص
در وجدان عمومي و افکار عمومي ملتهاي جهان ایجاد کرد(.مظاهری)1393 ،
رهبر انقالب ،مراحل تکاملی انقالب اسالمی را چنین شرح میدهند« :مرحلهی اول در این فرایند ،شکلگیری
انقالب اسالمی است و پسازآن باید بالفاصله نظام اسالمی تشکیل شود که هنر بزرگ امام خمینی رحمهالله نیز
ایجاد نظام اسالمی بود .مرحلهی سوم «تشکیل دولت اسالمی» یعنی تشکیل دولتی براساس الگوها و معیارهای
ً
کامال اسالمی است؛ تا وقتی این مرحله بهطور کامل محقق نشده است ،نوبت به «تشکیل جامعهی اسالمی»
ً
نمیرسد و در این صورت ،موضوع سبک زندگی اسالمی نیز صرفا در سطح گفتمانسازی در جامعه باقی خواهد
ماند .گام نهایی در مراحل پنجگانهی اهداف انقالب اسالمی ،تحقق «تمدن اسالمی» است(.آیت الله خامنهای،
)1395/2/6
با بررسی مراحل پنجگانه میتوان گفت نکته مهم و قابلتوجه در این میان آن است که در این فرایند ،شروع هر
مرحله ،به معنی پایان و مرگ مرحله قبل نیست ،بلکه هر مرحله ،نقش و جایگاه مفهومیای دارد که همواره در حال
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تکامل است .بهبیاندیگر یك زنجیره منطقی وجود دارد؛ حلقه اول ،انقالب اسالمی است ،بعد تشکیل نظام اسالمی
است ،بعد تشکیل دولت اسالمی است ،بعد تشکیل جامعه اسالمی است ،بعد تشکیل امت اسالمی است؛ اینیک
زنجیره مستمری است که به هم مرتبط است (آیت الله خامنهای )90/7/24 ،به نظر میرسد مستمر بودن زنجیره به
این معنا باشد که حلقههای زنجیره امکان تکرار داشته باشد.بهعبارتدیگر ،روحیه انقالبی همواره در همه مراحل
حرکت تمدنی الزمه پویایی و نوزایی جریان متعالی تمدن اسالمی است( .بهمنی ،1393 ،ص)225
بهعبارتدیگر ،تمدن اسالمی غایت حرکت و چشمانداز مشترك امت اسالمی در سطح کالن و الگوی زندگی
در جوامع اسالمی در سطح خرد است ،ولی درباره چگونگی دستیابی به تمدن اسالمی ،در نظریه ایشان که با سیر
تکوین جمهوری اسالمی ایران گرهخورده است ،فرایندی قابلشناسایی است که در آن تشکیل نظام اسالمی ،دولت
اسالمی و جامعه اسالمی ،مقدمه دستیابی به تمدن نوین اسالمی دانسته میشود« .تولید فکر و علم» و « پرورش
نیروی انسانی » از لوازم مهم حرکت تمدنی هستند .همچنین «اصالح و بهبود سبك زندگی و رفتار اجتماعی » و نیز
«نظام سازی و تعالی الگوی مدیریت» دو الزام کارکردی هستند که دستیابی به تمدن اسالمی با آنها معنا مییابد.
براساس نظریه تمدنی آیتالله خامنهای حرکت تکاملی جمهوری اسالمی ایران درگرو « رویکرد تمدنی » و محقق
ساختن الزامات مهم و راهبردی پیشگفته است( .بهمنی ،1393 ،ص)233
 -4انقالب اسالمي و طرح پرسش از تمدن غربي

ً
انقالبي که ميتواند پرسش از غرب و تمدن غربي را طرح کند ،مسلما نميتواند به سطح یک انقالب ساده
محدود شود .تمدن غربي ميتوان گفت تمام عرصههاي زندگي مردم دنیا را تحت پوشش قرار داده است .و خود را
تنها تمدن و تنها راه زندگي بشر معرفي ميکند .چیزي که توانسته است این مطلقت را از تمدن غربي بگیرد،
به طورقطع از ظرفیت تمدني باالتري برخوردار است .پرسش از غرب و زیر سؤال بردن تمدن غربي شاید کار آساني
به نظر بیاید ،اما تنها کساني ميتوانند به طرح این پرسش بپردازند که تعلق خود را از تمدن غربي بریده باشند و
محملي برتر براي تعلق خود یافته باشند .گستردگي و عمق و ریشهداري این انقالب به حدي بود که توانست تعلق
یک ملت را از تمدن غربي ببرد و با ارائه چشماندازي نو آنها را عازم ایجاد زندگي جدید و تمدني جدید کند
ً
البته میان پرسش از غرب تا غربشناسي فاصله زیادي وجود دارد و قاعدتا چنین تصوري درست نیست که
بهصرف ایجاد زمینهاي براي پرسش از غرب ،غربشناسی حاصلشده باشد ،اما ميتوان گفت آزادي که الزمه
حرکت در این مسیر است ،با انقالب اسالمي حاصلشده است .چراکه آزادي از غرب ،آزادي تاریخي و خروج از
عالم غرب است (.مظاهری)1393 ،
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انقالب اسالمي در بیرون از عالم غربي رخداده است و به قولي خاستگاه این انقالب عالم مدرن غربي نبوده و
حتي در افق عالم مدرن نیز تولد و رشدنیافته است .پستمدرنیسم هم محمل درستي براي این انقالب نیست .چراکه
ایران پیش از انقالب در وضعیت مدرن قرار نداشته ،بلکه فرایند مدرنیزاسیون را بهصورت ناقص طي ميکرده است.
تنها اندیشه دیني و الهي که نوعي بازگشت به عالم قدس و توجه دوباره به آسمان بود ،ميتوانست منشأ این بیداري و
درنتیجه آزادي باشد(.نجفي ،ص)551
 -5پیام جهانی انقالب اسالمی:

ً
تمدن اسالمي بهصورت پویا وجود داشته و امروز هم این تمدن قابل تحقق است و اساسا آرمان مهدویت شیعي

این امر را نمایندگي میکند .اما این مهم بهسادگی به دست نميآید و ما نميتوانیم منتظر بمانیم که دنیاي غرب و
تمدن مادي خودبهخود رو به افول برود ،چراکه احیاي تمدن اسالمي فقط با افول تمدن غربي ممکن نیست و این
ً
احیا حتما درزمینه مدني و اجتماعي محتاج به انقالب است .اینجاست که ما اندیشه امام(ره) و مقام معظم رهبري را
مي توانیم محملي بدانیم براي ارتباط میان تمدن گذشته و تمدن آینده بهوسیله یك انقالب بزرگ اسالمي و حضور
نهضتهاي قدرتمند مرتبط با آن (.نجفي ،1388 ،ص) 68-69
«برای این ملت ،قضیهی بنای یك نظام و تمدن اسالمی و یك تاریخ جدید ،قضیهای جدی است .آن را جدی
بگیرید .یکوقت در کشوری ،یکی کودتا میکند و نظامی بر سرکار میآید .آن نظام ،چند صباحی هست؛ بعد هم
میرود-یا یکی دیگر از او تحویل میگیرد -و همهچیز به حال اول برمیگردد .یکوقت قضیه اینگونه است و
اینهمه نقل ندارد .آنچه در ایران اتفاق افتاد ،مسئلهی یك حرکت عظیم در مقیاس جهانی است ( ».آیت الله
خامنهای)1373/08/11 ،
البته نتیجهی این حرکت را جهانگشایی و تصرف ممالک دیگر ندانسته ،که تجربهی جمهوری اسالمی در
چندسالهی گذشته این را نشان میدهد  .این خصلت ناشی از پیام جهانی است که در بطن انقالب وجود دارد:
«ما البته یك ملتیم؛ مرزهایم آنهم ،مرزهای محدودی است .بیرون از این مرزها هم کاری نداریم .به این نکته توجه
داشته باشید .تالش و فعالیت ما در داخل مرزهای خودمان است .اما این انقالب ،محدود به این مرزها نیست .این
پیام یك پیام جهانی بود .دلیلش چیست؟  ...وقتی این انقالب پیروز شد ،وقتی امام درصحنه ظاهر شدند ،وقتی
پرچم اسالم و الالهاالالله باال رفت ،احساس کرد که پیروز شده است .از این خیل عظیم یکمیلیاردی در سراسر
دنیا ،بعضی این احساس را تداوم دادند ،دنبالش راه افتادند و مبارزه کردند؛ شد همین حوادثی که در کشورهای
گوناگون بهوسیلهی نهضتهای اسالمی راه افتاد( ».آیت الله خامنهای)1373/08/11 ،
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درباره پیام جهانی انقالب اسالمی جامعهشناسان غربي عليرغم برخوردهاي مشحون از کتمان و محافظهکاري
معاندانه ،اعترافاتي دارند که مثالی را نقل ميکنیم .پروفسورکارستنکولپه 1که یکي از خاورشناسان غربي و
ایرانشناسی نامداراست ،در صفحه 67کتاب خود به نام مشکل اسالم( )1989مينویسد« :انقالب اسالمي و رهبر
آن (امام)خمیني که بسیاري از مسلمانان مقیم خارج جهان اسالم را در مسیر بازیابي هویت اسالمي خویش قرار
داد ،بدون تردید ،آغازگر جنبش تجدید حیات اسالم است که اثرگذاري فراملیتي داشته است ».وي در مقدمه همین
کتاب خود ،ضمن اعتراف بهاحیاي تفکر دیني در میان طبقات مختلف اجتماعی اروپایی و عطش آنان براي
شناخت حقایق اسالم و انقالب اسالمي ،مينویسد« :بعد از پیروزي انقالب ایران در سال  ،1979بهطورکلی اوضاع
سیاسي بهگونهای شد که از طرف گروههای مختلف ،اعم از زن و مرد مسلمان ،شاگردان مدارس ،دانشجویان،
دستاندرکاران آموزشهاي دیني ،پلیس،کارمندان ،اعضاي جوامع مذهبي و کلیسایی کاتولیکي و پروتستاني و
همچنین احزابسیاسي ،پیوسته تقاضاهایي را در این رابطه(معرفيجامع و کامل اسالم و انقالب اسالمی) مطرح
ميکردند( ».هدی  ،ص )5
طرح نظریۀ"برخورد تمدنها" میتواند از عکسالعمـلهای غرب در برابر این بیداری باشد؛ چراکه ملتهای
مسلمان ظلمی که از سوی مستکبران بر آنان روا شده را فراموش نکرده و در پی احقاق حقوق خویش و قیام برعلیه
استعمارگران میباشند .هانتیگتون بدون آنکه به این واقعیت اشاره کند ،میکوشد این تضاد روزافزون را بهعنوان
برخورد تمدنها مطـرح نماید .هـانتیگتون فراموش میکند که یکسال قبل از ارائه نظریه برخورد تمدنها ،نیت و
نـگرانی خود را از تحـوالت در شرف وقوع بعد از فروپاشی شوروی آشکار نموده است .او در مقالهای تحت عنوان
«منافع استراتژیک در حال تغییر آمریکا» بهویژه جایگاه آمریکا را موردبررسی و تجزیهوتحلیل قرار داده و برای حفظ
مـوقعیت و منافع آمریکا چنین چارهاندیشی میکند:
 -1برای حفظ موقعیت بهعنوان قدرت برتر جهان باید با پدیده مبارزهجویی اقتصادی ژاپن مواجهه کرد.
 -2از ظهور یک قدرت مسلط نظامی -سیاسی در منطقه اوروآسیا(همچون آلمان و چین) جلوگیری به عمل
آورد.
 -3از منافع اساسی آمریکا در جهانسوم که بهطور عمده در خلیجفارس و آمریکای مرکزی نهفته است،
جلوگیری به عمل آید.
چکیده بحثهای هانیتگتون اینکه ایاالتمتحده آمریکا با مشکالت ،تضادها و مبارزهطلبیهای جدیدی در
دنیا مواجه خواهد شد که چنانچه برای برخورد و مقابله با این چالشهای جدید چارهاندیشی نکند ،نمیتواند برتری
Dr.Prof Carsten Colpe
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الزم را برای خود حفظ کند و یا حتی وضع موجود را نگه دارد ،مگر آنکه با ترسیم و تدوین استراتژی و نظم
جدیدی برای جهان قرن ،21زمینه تداوم این برتری را فراهم آورد .به دنبال این مشکالت است که هانتیگتون نظریه
برخورد تمدنها را مطرح و بدینوسیله بر واقعیتهای موجود در جهان سرپوش میگذارد .درعینحال و بهطور
ظریفی آشتیناپذیری جهان اسالم و غرب را بهعنوان یک اصل مسلم و بدیهی فرض کرده و میکوشد سیاستهای
سلطه جویان و توسعهطلبانه دولتهای غربی و مقابله جهان اسالم با این سیاستها را در قالب برخورد دو تمدن
توجیه نماید.
آنچه که از نوشتهها و نظریههای هانتیگتون ،برژینسکی و یا دیگران میفهمیم این است که نظریهپردازی و
برنامهریزی قدرتهای استکباری برای تداوم سلطه خود بر دنیا همچنان ادامه دارد .درعینحال از نظریههای اینان
هالهای از نگرانی از بیداری فزاینده ملتهای مستضعف جهان ،اتحاد و همبستگی هرچند بیشتر ایشان فارغ از هر
نوع تفاوتهای فرهنگی ،نژادی و مذهبی و مقابله با دولتهای سلطهگر و استکباری – البته تحت تأثیر انقالب
اسالمی -مشاهده میشود.
بدین ترتیب میبینیم انقالب اسالمی نهتنها موجب پیروزی ملت ایران بر رژیم ستمشاهی گردید ،بلکه آغازگر
حرکتی جهانی برای درهم شکستن نظمهای زورمدارانه جهانی با تکیهبر بیداری و قیام ملتهای محروم و تحت ستم
گردید(.محمدی ،1385 ،ص)114-121
درمجموع چنین میتوان نتیجه گرفت که یکی از ابعاد تمدن آینده و خواستههای بشر از این تمدن ،ارائه
راهکارهای عینی و درست دررسیدن به فضیلت سیاسی  -اجتماعی است .انقالب اسالمی با تحقق و تداوم خود این
واقعیت را به جهانیان نشان داد که به خالف تصور شایع ،میتواند جامعه را به نحوی اداره و سیـاست را طوری
اعمال کند که راه فضیلت پیموده شود و انسان با نظر به خالق هستی ،زندگی خود را سامان بدهد .به تعبیری
انقالب اسالمی با پاسخگویی همزمان به دو پرسش افالطونی یعنی «چه کسی باید حکومت کند؟» و ماکیاولی
یعنی «چگونه باید حکومت کرد؟» ،نوعی نظام سیاسی را رقم زد که هم بر ویژگیهای معنوی و سیاسی حاکم و
هم پیوند ارزشهای اسالمی با ساختار یا روش مردمساالرانه استوار باشد(.دهشیری ،1388 ،ص)148
انقالب اسالمی درواقع بر نوعی از آرمانگرایی استوار بود که درعینحال واقعگرایانه و واقعبینانه است .به
تعبیری ،ویژگی عمده آرمانگرایی انقالب اسالمی «وحدت ارزشی در عین کثرت روشی» و رو به آرمان داشتن و
واقعیات را لحاظ کردن است( .مظاهری ،1393 ،ص)175
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 -6پیوستگی تاریخی:

انقالب اسالمی ،هویت ایرانی را به تاریخ هزار و چهارصدساله ظهور اسالم وصل کرد و حتی توانست ارتباط
روشنی با ایران باستان برقرار نماید .این پیوستگی تاریخی را ایجاد نمود.
تالش غرب معطوف به گسیختگی تاریخی و یا بیتاریخ کردن شرق است« :یکی از نیرنگهای غرب این بود
که در پوست ملل مسلمان رفت [و میان آنها در باب تمدن اسالمی تفرقه ایجاد کرد ].چون نمیشد این تمدن
گذشته را انکار کرد ،در پوست عربها رفت و گفت تمدن عرب .حتی گوستاو لوبون وقتی کتاب مینویسد
میگوید تمدن عرب .گو اینکه مترجم فارسیاش گفته تمدن اسالم و عرب ،ولی او میگوید تمدن عرب ،برای
اینکه عرب بگوید این تمدن مال من بود .ولی وقتیکه به ایران میآمدند نقیض و ضد آن را به ایران تلقین میکردند
که این تمدنی که درگذشته بوده تمدن ایرانی بوده ،بوعلی سینا وابسته به تمدن ایرانی است و از بقایای تمدن 2500
ساله پیشتر است( .مطهری ،ج ،24ص)220-221
 -7تمدن اسالمی ،غایت جریان بیداری اسالمی:

پدیده بیداری اسالمی که با عبارات احیای اسالم ،احیای تفکر دینی ،بنیادگرایی ،اصالحطلبی ،النهضته
االسالمیه ،الیقظه االسالمیه ،بهار عربی و موارد مشابه از آن یادشده ،بهعنوان یکی از مهمترین و اساسیترین مسائل
معاصر در جهان اسالم میباشد .این خیزش عظیم را بدین دلیل «بیداری» مینامند که پس از دورهای غفلت و
اب جهان اسالم که موجبات استعمار گستردهی غربی را فراهم کرد ،حرکتی در کل جهان اسالم و
بهاصطالح خو ِ
با پیشقراولی مصلحانی همانند سید جمالالدین اسدآبادی شروع شد .این جریان ،علیرغم تفاوتهایی که در نقاط
مختلف جهان اسالم داشت ،در یک مسئله همزبان بودند و آن بازگشت 1به تمدن و عظمت اسالم بود.
از دیدگاه بسیاری از محققان و مبارزان جهان اسالم ،بیداری و بازگشت مجدد به مبانی شریعت در حقیقت
انعکاسی از پایداری و ایستادگی «اسالم» در برابر جهانشمولی و سلطهطلبی ایدئولوژی تمدن غرب است .هدف
اساسی و بنیادین این ایستادگی را باید طرد سلطهطلبی این جهانبینی و اثبات توانایی شریعت اسالمی برای حل
چالشهای حیات اجتماعی مسلمانان توصیف نمود.
بهعنوانمثال ،حسن البنا (بنیانگذار اخوان المسلمین در مصر و یکی از مهمترین پیشقراوالن خیزش اسالمی)
معتقد است« :تداوم و دستبهدست شدن تاریخ و تحلیل واقعیات روشن مینماید که مدتزمان مدیدی
درگذشتهی تمدنهای قدیم شرقی ،فرعون و فینیقی و آشوری و بابلی و فارس و هندی ،رهبری جهان به دست
1از همین رو ،برخی از گروهها خود را «سلفی» نامیدند تا نشان دهند تمنای بازگشت به دورهی طالیی صدر اسالم و کردار سلف صالح دارند .هرچند
متأسفانه برخی به انحراف کشیده شد و به خشونت و ترور روی آوردند .همانند القاعده و طالبان در افغانستان و داعش
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شرقیان بوده است .اما پسازآن زمام رهبری جهان در عصر ظهور فلسفهی یونان و قوانین روم باستان در اختیار
غربیان قرار گرفت و پس از مدت مدتزمانی بار دیگر تمدن عربی و اسالمی زمامدار جهان گردید و قرنهایی
رهبری پیدا کرد تا اینکه شرق اسالمی دچار غفلت و خوابسنگین شد ،اما غرب بیدار گردید و از علوم و دانشها
و روشهای معرفت«استقرایی و تجربی» شرقیان استفاده کرد و رنسانس و نهضت علمی خویش را آغاز نمود  ...اما
همه چیز را در عرصه اخالق و معنویت از دست داد  ...بر اساس قوانین و سنتهای حاکم بر هستی و زندگی ،بار
َّ ُ
َ ََ ْ َ َْ
ور ِم ْن َب ْع ِد
دیگر آن
زمامداری باید به دیگران واگذار شود و ما خود را شایستهی آن میدانیم :و لقد کتبنا ِفي الزب ِ
َ َّ ُ َ
ِّ ْ َ َّ ْ َ ْ َ َ ُ
بادي الص ِالحون» (قرضاوی  ،1381ص)121
الذک ِر أن األرض ی ِرثها ِع ِ
بیداری اسالمی هم پدیدهای اثباتی و هم واکنشی است .وقتی غرب هجوم خود را به جهان آغاز کرد ،این
هجوم به نحوی بود که به هویت جهان اسالم ضربه میزد ،در مقابل مسلمانان به این اندیشه افتادند که از شخصیت،
هویت و استقالل فکری خود دفاع کنند .درواقع بیداری اسالمی را میتوان در واکنش به تمدن غربی و تمنای تمدن
اسالمی دانست( .نامدار ، 1377،ص96؛ نجفی،1387 ،ص) 20
ً
اساسا برخی مواجهه با تمدن غرب را یکی از مهمترین عوامل شروع جریان بیداری اسالمی ذکر میکنند:
هرچند بیداری اسالمی امروزه سراسر جهان را ،با شدت و ضعف ،فراگرفته ،اما خاستگاه اصلی آن را چهار سرزمین
ً
مهم اسالمی در قرن گذشته یعنی ایران ،جهان عرب (عمدتا مصر و شام) ،ترکیه عثمانی و هند تشکیل میدهد.
تعیین تاریخی دقیق برای آغاز بیداری اسالمی کاری مشکل است؛ اما در هر یک از این چهار سرزمین میتوان از
حادثه ،یا حوادثی بهعنوان مبدأ تاریخ بیداری و آشنایی با تمدن غرب یادکرد .ناکامی دولت عثمانی در فتح وین
(1094ق1683/م) و افتادن آزف به دست روسیه(1108ق1696/م) و انعقاد قرارداد کارلوویتس (1111ق1699/م)
میان روسیه و عثمانی -که برای نخستین بار عثمانی بهعنوان دولتی شکستخورده قراردادی را امضاء میکرد -و
سرانجام ،از دست دادن شبهجزیرۀ مسلماننشین کریمه(1272ق1856/م)؛ و شکست ایران در برابر روسیه ،از دست
رفتن بخشی از آذربایجان و متصرفات ایران در قفقاز و امضای دو معاهدۀ گلستان(1228ق1813/م) و ترکمانچای
(1243ق1828/م)؛ و حملۀ ناپلئون به مصر(1213ق1798/م) و شام (1799م)؛ و تسلط استعمار انگلستان بر شبهقارۀ
هند و شکست مقاومت مسلحانۀ مسلمانان هند در برابر انگلستان درنبرد پالسی(1170ق1757/م) از مهمترین
حوادثی است که موجب آشنایی مردم این سرزمینها با تمدن و بیداری آنان شد(.والیتی ،ج، 13ص)5349
بسیاری از متفکران در جهان اسالم ،بیداری اسالمی را مرحلهای از دوران تطور و اوج و حضیض تمدن اسالمی
میدانند« :تمدن اسالمی از قرن اول تا قرن پنجم قمری رو به ترقی گذاشت ،سپس رفتهرفته تنزل کرد و با حمله
مغول به حضیض مرگباری درافتاد و آثار عمده عظمت سیاسی و فرهنگی آنیک سره ویران شد؛ بااینهمه این
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ت مدن از میان نرفت و بار دیگر اوج گرفت .در مرحله دوم ترقی که از آخرین دهه قرن هفتم تا پایان قرن یازدهم ادامه
یافته در سرزمین اسالم امپراطوری از بزرگترین امپراطوریهای جهان ،یعنی امپراطوری ایران ،عثمانی و هند استقرار
ً
یافت .این مرحله از اعتال بار دیگر از آغاز قرن دوازدهم تا اواسط قرن سیزدهم رو به افول گذاشت و اینک تقریبا در
همه سرزمینهای اسالمی ،نشانههایی از سومین موج(بیداری اسالمی) به چشم میخورد(».نجفی،1377،ص)13
بیداری اسالمی ،هم جنبه سلبی دارد و هم ایجابی .جنبه سلبی آن در مقابل مدرنیزاسیون در جهان اسالم و ایران
بوده است .به همین علت هم از جهان تسنن آغاز شد و سپس به جهان تشیع(ایران) رسید .اما در مرحله ایجابی آن
دو مرحله وجود دارد؛ یکی مرحله اجمالی و دیگری تفصیلی .مرحله اجمالی ،پایهگذاری یک نظام سیاسی اسالمی
است؛ بدین معنا که با پایهگذاری نظام اسالمی ،نظام سیاسی لیبرال دمکراسی را کنار میگذارد .اما همین مسئله،
بعدها ابعاد عمیقی پیدا میکند ،زیرا ما اکنون در عصر «جهانیسازی» قرار داشته؛ یعنی در وضعیتی قرار داریم که
غرب و مدرنیسم ،سلطه فرهنگی خودش را در جهان «مطلق» میداند.
حال بیداری اسالمی که ضد این سلطه است ،باید بتواند غیر از جنبه سلبی در بعد ایجابی هم حرف تازهای
داشته باشد .جنبش نرمافزاری و تمدن نوین اسالمی ُبعد ایجابی بیداری اسالمی است .لذا نظام سیاسی درصدد
عمق یافتن است ،باید نظام دینی بتواند عالم دینی ایجاد کند« .جنبش نرمافزاری» که توسط مقام معظم رهبری
عنوانشده ،تبدیل نظام دینی به «عالم دینی» است .اگر این اتفاق نیفتد ما در نظام دینی میمانیم .از آنسو عالم
غیردینی ،نظام دینی را محاصره میکند و بر آن غلبه مییابد .ساختن عالم دینی ازجمله ضروریات انقالب اسالمی
است که باید به سمت آن گام برداریم .اگر ما به اینطرف(تمدنسازی) حرکت نکنیم ،بیم آن میرود که در مرحله
«نظامسازی» متوقف شویم.
امروزه در گستره «جهانیشدن» و فراگیری مدرنیته ،نظام ایدهآل« ،لیبرال دمکراسی» است .پشتوانه نظام لیبرال
دمکراسی و در کل مدرنیسم ،تمدن غربی است .حال اگر بخواهیم نظام سیاسی اسالمی داشته باشیم -که البته در
جمهوری اسالمی داریم -نمی تواند بدون پشتوانه تمدن اسالمی باشد .به بیان بهتر ،مابین دو حلقه تمدنی گذشته و
آینده قرارگرفته ایم .یکی از کارکردهای انقالب اسالمی وصل کردن این دو حلقه(تمدنی) به یکدیگر بوده است؛ به
این معنا که انقالب اسالمی خواسته «گسستگی مدرن» را به «پیوستگی اسالمی» تبدیل کند (.نجفی)1389 ،
بنابراین جریان بیداری اسالمی که از حدود دو قرن گذشته در جهان اسالم آغازشده و در ایران ،مراحل قیام،
انقالب و نظام سازی را پشت سر گذاشته ،باید با تالشی مضاعف بهغایت خود که همان تمدن اسالمی است-
همانگونه که از ابتدا چنین تمنایی بود ،نائل گردد(.یوسفی ،1391 ،ص)275-295

 / 282مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسالمی (جلد اول :مقاالت ارائه شده)

 -8غایت حکومت اسالمی ،تمدن سازی:

حکومت اسالمی (که جامع میان قدرت و ایمان است و در سرسلسله آن ،انبیای ابراهیمی قرار داشتهاند) باید دو
ُ
هدف اساسی را وجهه همت خویش سازد .1 :انسانها را بهسوی خلیفة الله شدن راهنمایی کند و مقدمات سیر و
سلوك معنویشان را فراهم سازد؛  .2کشور اسالمی را مدینه فاضله سازد و مبادی تمدن راستین را مهیا نماید« .مدینه
ُ
فاضله و تمدن راستین بهمثابه بدن است و خلیفة الله بهمثابه روح آن .تأسیس و تأمین مدینه فاضله کار انسان کامل و
خلیفهالله است و غایت مدینه فاضله نیز پرورش انسانهایی [است] که در جهت خلیفه شدن گام بر
میدارند(.جوادی آملی ،1386 ،ص)39-46
حکومت اسالمی نهتنها یک ضرورت دینی که گذشته از آن ،برای تمدن نیز یک ضرورت است .زیرا یگانه
راهی است که می تواند استعدادهای انسان را در جهان شکوفا سازد و او تا جایگاه طبیعیاش ،که پایگاه واالی تمدن
انسانی باشد ،باال ببرد و از پراکندگی ،عقبماندگیها و تباهیهای رنگارنگ که دچار آن است ،رهایی
بخشد(».صدر ،ص3؛ برگرفته از :اژهای ،1392،ص)50

نتیجهگیری:
با پیروزی انقالب اسالمی ،نوید عالم جدیدی نهتنها در ایران ،بلکه در برخی نقاط دیگر جهان اسالم و حتی
خارج از آن داده شد .یکی از اولین نشانهها نیز تغییر مناسبات در جامعه بود .این تغییرات تا حد زیادی تحت تأثیر
ادبیات متفاوت بنیانگذار انقالب بود .مفاهیمی همانند استکبار ،مستضعف ،دفاع مقدس و ...؛ بهعنوان نمونه ،تا
غالب گرایشهای ناسیونالیستی و ملیگرایانه ،جریانی است که در مقابل آموزههای دینی قرار دارد و
قبل از انقالب ِ

ایران قبل اسالم را در مقابل ایران بعد از اسالم قرار میدهد و بحرانی که در پیوستگی تاریخی کشور ایجاد مینماید.
ً
اما بعد از انقالب و با وقوع جنگ عراق علیه ایران ،اساسا نگرش نسبت به مقولهی ملیگرایی متفاوت شده و دفاع از
ً
وطن مقدس و جهاد محسوب میشود .این تغییر مسلما به دلیل سیاسیکاری و سوءاستفاده از اعتقادات مردم
نمیباشد .بلکه بعد از انقالب« ،ملت»ی ذیل اسالم و برای حاکمیت آن شکل میگیرد که محور این ملت،
ولیفقیه است .دفاع از وطن به هدف حفظ اقتدار اسالم و تداوم حکومت اسالمی انجام میگیرد .لذا چنین دفاع و
حراست از وطنی ،منافاتی با حمایت از کشورهای مظلوم دیگر و حتی کشور عراق که زمانی متجاوز بوده ،پیدا
نکرده و حتی الگویی برای کشورها و ملتهای آزادیخواه شده و یکی از بهترین ابزارهای صدور انقالب اسالمی
میگردد .تاکنون نیز جایگاه قهرمانان جنگ تحمیلی بهعنوان نمادهایی از هویت اصیل انقالب اسالمی ،برای انتقال
این هویت به نسلهای بعد ی ،کارکرد ویژه دارد .عالوه بر اینکه تداوم مسیر دفاع از اقتدار کشور از طریق قدرت
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نظامی برتر ،مستقل ،بازدارنده و برخوردار از روحیهی انقالبی ،توانسته یکی از مهمترین لوازم تمدنسازی که همان
«امنیت» است را فراهم نماید.
اینهمه به دنبال تغییر مناسباتی است که پس از انقالب اسالمی رخ داد .نظام مردمساالری دینی (تحت عنوان
جمهوری اسالمی) نیز که بر اساس اندیشهی انقالب اسالمی و پسازآن شکلگرفته ،هرچند انرژی آزادشدهی
ابتدای انقالب را نداشته و نیاز به تعمیق ارزشها و نظامسازی و ساماندهی حوزههای مختلف دارد ،با چنین
َ
رویکردی میتوان تدارک عالمی را دید که موجب شکلگیری تمدن اسالمی خواهد شد.
درمجموع میتوان گفت ،تمدن نوین اسالمی در مبانی هستیشناختی ،معرفتشناسی و انسانشناسی ،نسبت به
تمدن غرب برتری دارد که دلیل آن نیز شرافت ذاتی اسالم است؛ لکن از دستاوردهای این تمدن ،بینیاز نیست .لذا
از سازوکارها ،دستاوردها و تجارب این تمدن بهره میبرد ،تا بهتدریج باقدرت یافتن سیستمهای درونی و شکلگیری
َ
مناسبات بر اساس آموزههای دینی ،به تفوق و اقتدار برسد .در این زمان ،که میتوان گفت ،عالم اسالمی شکل
میگیرد ،تعامل با دیگر تمدنها ،دیگر به تغییر ماهیت و غلبهی تفکری منجر نخواهد شد .همانگونه که با ظهور
اسالم و شکلگیری عالم اسالمی ،نهتنها مسلمین را از ارتباط با دیگر فرهنگها برحذر نمیدارند ،بلکه تشویق به
این امر هم میشوند ،چراکه معیار ،شاخص و الگوهای أحسن در درون جامعهی اسالمی ایجادشده است.

1

دستاوردهای تمدنهای ایرانی ،رومی و  ...نیز به قوت تمدن اسالمی کمک میکند ،بدون آنکه به غلبهی فرهنگی
منجر گردد.
به عبارتی روشنتر ،باید میان گزارهها و نظام گزارهها تفاوت قائل بود .آنچه برای تمدنسازی موضوعیت دارد،
ً
نظام گزارههاست که صورت گزارهها را نهایتا معین مینماید .لذا اگر چنین نظامی شکل بگیرد ،میتوان گزارههای
مختلف را مدیریت کرد .ازاینرو ،تمدن نوین اسالمی ،اگر در عقبهی تاریخی خویش تمدن گذشتهی اسالمی را
موعود مهدوی قرار دارد.
دارد و اکنون با تمدن غربی مواجه است ،در افق و آیندهی آن نیز تمدن
ِ

هرچند نظریهی والیتفقیه ،می تواند دائرمدار تمدن اسالمی در دوران غیبت باشد ،اما نسبت تمدن اسالمی در

دوران غیبت نسبت به عصر ظهور ،به دلیل عدم حضور انسان کامل ،حداقلی است .لذا تعریف یک شیب منطقی
در دوران گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب ضروری است .این امر باهدف ارتقای ظرفیت پذیرش تاریخی
ً
در جامعه صورت میگیرد .طبعا مدل انتقالی نیز باید از ظرفیت الزم برای مالحظه عوامل برونزا که همان عوامل
تاریخی است ،برخوردار باشد.
ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ َّ ُ ُ َ َ َّ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ 1
باب (زمر)18 /
ولئك الذین هداهم الله و أ ِ
الذین یست ِمعون القول فیت ِبعون أحسنه أ ِ
ولئك هم أولوا األل ِ
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رهبر انقالب ،در رابطه با مراحل تکاملی انقالب اسالمی میفرمایند« :مرحلهی اول در این فرایند ،شکلگیری
انقالب اسالمی است و پسازآن باید بالفاصله نظام اسالمی تشکیل شود که هنر بزرگ امام خمینی رحمهالله نیز
ایجاد نظام اسالمی بود .مرحلهی سوم «تشکیل دولت اسالمی» یعنی تشکیل دولتی براساس الگوها و معیارهای
ً
کامال اسالمی است؛ تا وقتی این مرحله بهطور کامل محقق نشده است ،نوبت به «تشکیل جامعهی اسالمی»
ً
نمیرسد و در این صورت ،موضوع سبک زندگی اسالمی نیز صرفا در سطح گفتمانسازی در جامعه باقی خواهد
ماند .گام نهایی در مراحل پنجگانهی اهداف انقالب اسالمی ،تحقق «تمدن اسالمی» است (.آیت الله خامنهای،
)1395/2/6
بر این اساس ،دورهی تثبیت انقالب دارای چند مرحله میباشد .مرحلهی اول تصمیمگیری و انتخاب نظام
سیاسی است .مرحله بعد ،تدوین قوانین و ایجاد ساختارهای قانونی و رسمی است(شکلگیری دولت) .مرحله سوم،
ایجاد جامعه است ،بدین معنا که قوانین در عرصه اجتماعی نیز ساری و جاری گشته و تبدیل به ارزشهای اجتماعی
شود و نمود تفکر انقالبی را در تمامی عرصههای فردی و اجتماعی شاهد باشیم .و درنهایت مرحلهی ایجاد تمدن
است که تفکر و ارزشهای انقالب از مرزها فراتر رفته و تبدیل به ارزشهای جهانی و سبک زندگی میشود .بهطور
حتم طی هرکدام از فرایند تکاملی انقالب  -از نهضت تا تمدن -نیاز به تفکر ،تالش و همت فراوانی دارد و هر
مرحله از مراحل قبلی بسیار دشوارتر و طوالنیتر خواهد بود .بدین معنا که ممکن است مرحلهی نهضت در یکی دو
سال طی شود ،ولی مرحله تمدنسازی یک قرن به طول انجامد .هرچقدر ارکان اصلی انقالب(رهبری ،مردم و
تفکر) از عمق و قوام باالتری برخوردار باشند؛ این مراحل بهتر طی خواهند شد .البته بسیاری از انقالبها به مراحل
نهایی (جامعه و تمدن) نمیرسند.

نکتهی مهم اینکه ،در صورتی میتوان از روند تکاملی انقالب صحبت کرد که در هر مرحلهایی که انقالب
بهپیش میرود ،بر آرمانها و اهداف انقالب پایبند باشد .بر همین اساس ،ممکن است انقالبی در مرحلهی تشکیل
نظام ،موفق به تشکیل حکومت توسط انقالبیها شود ولی اگر بر اساس اهداف و ذات انقالب نباشد ،نهتنها به
معنای تکامل انقالب نیست بلکه انحراف انقالب است .بنابراین تکامل انقالب به معنای تمام شدن مرحلهی قبل
نیست بلکه به معنای توسعه و فراتر رفتن از آن مرحله و درعینحال حفظ آرمانهای آن بوده و دربردارندهی مرحلهی
قبلی است.
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The Civic Approach to the Intellectual and Historical Capacity of the
Islamic Revolution of Iran )Emphasizing the thoughts of the leaders of the
revolution(
Batul Yousefi1
Abstract:
The Islamic Revolution is one of the most prominent revolutions of the 20th century. This
prominence was not due to apparent reasons such as the extent of the land or the number of
deaths, But also on the greatness of theoretical foundations (ontological, epistemological and
anthropological) and the goals and ideals of the revolution. According to such an attitude, the
ultimate goal of this great and divine movement is not merely the fall of a puppet government
or the displacement of political power, but a new world foundation and a new plan for the future
of mankind. From this new world, one can interpret the new Islamic civilization. Now, since the
early inflammations of the revolution have reached the stage of puberty (forty), given this
potential and capacity, it is necessary to give a deeper insight into this social phenomenon.
Because the correct recognition of the revolution is necessary and the introduction of the
formation of civilization . In other words, the stage of civilization does not mean the completion
of the stage of revolution, but the development and peak of its growth and its efficacy.
Certainly, the final evolution is formed in its initial context, the revolution indeed, the formation
of civilization is the last stage in the evolution and revolution of the revolution. This article
seeks to explain this attitude with this approach and with the "causal descriptive" method and
the use of the ideas of revolution leaders (Imam Khomeini and Ayatollah Khamenei).
Key words: Revolution, Civilization, Evolution, Imam Khomeini, Ayatollah Khamenei
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الزامات و مؤلفهها و پیشرانهای تمدن نوین اسالمی در منظومه فکری امام
خامنهای

(مدظلهالعالی)

علی قادری

1

چکیده:
با توجه به تحوالت سریع و پیشرفتهای شگفتآور در علم و تکنولوژی در هزاره سوم میالدی و توسعه عدم
قطعیتها ،طراحی و تدوین الگوی علمی و دقیق مبتنی بر الگوهای آیندهپژوهی موجب خواهد شد تا تمدن نوین
اسالمی در مواجهه با مکاتب فکری دیگر با کمترین چالش مواجه بوده و مراحل مختلف رسیدن به تمدن نوین
اسالمی دقیق و علمی برنامهریزی و در اختیار سیاستگذاران قرار گیرد .در این حوزه با توجه به ورود به دهه پنجم
انقالب اسالمی و دهه چهارم زعامت و امامت حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) مدلسازی اندیشههای معظم له
بهخصوص در حوزه تمدن سازی نوین اسالمی ضروری به نظر میرسد .در سالهای اخیر تالشهای زیادی در
مدلسازی حوزه آیندهپژوهی بهعملآمده است .در این میان به نظر میرسد مدل هاینز و بیشاپ میتواند به توسعه
و گسترش و تدوین مدل مورد نظر کمک شایان توجهی بنماید .در این مقاله سعی خواهد شد با استفاده از
تقسیمبندی ششگانه هاینز و بیشاپ یعنی چارچوببندی ،پویش ،پیشبینی ،چشمانداز سازی ،برنامهریزی و اقدام
به طراحی مدل آیندهپژوهی تمدن نوین اسالمی مبتنی بر مبنای اندیشههای رهبر حکیم انقالب اسالمی پرداخته و
سپس مؤلفههای منطبق با هر یک از مؤلفهها استخراج و ارائه گردد .روش تحقیق در این مقاله روش کتابخانهای با
رجوع به اسناد و مدارک کتابخانهای و رجوع به بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی است.
کلمات کلیدی :آیندهپژوهی،تمدن نوین اسالمی ،امام خامنهای(مدظلهالعالی) ،مدلسازی ،هاینز و بیشاپ

مقدمه:
بشر در حالی وارد هزاره سوم میالدی شده است که پیشرفتهای شگفتآور تکنولوژیکی باعث افزایش ابهامات
ً
و عدم قطعیتها شده است و این امر عمال پیشبینی آینده را دشوار ساخته است  .بشر هزاره سوم درصدد است که
ماهیت تغییرات آینده را بیابد و هر کشوری که بتواند موفقیت بیشتری در این حوزه داشته باشد میتواند دست برتر
را درنبرد آینده داشته باشد .در این میان یکی از الزامات آیندهپژوهی عالوه بر جلوگیری از غفلت و پیشبینی
 1دکترای سیاست گذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،ایمیلAlighaderi1973@gmail.com :
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رفتارهای احتمالی کشورهای متخاصم  ،تدوین الگوی صحیح تمدنی در جهان پیش رو است  .این امر آیندهپژوهی
در حوزههای مختلف را اجتنابناپذیر نموده است .این مسئله زمانی اهمیت پیدا میکند که کشوری مثل جمهوری
اسالمی ایران درصدد است گفتمان انقالب اسالمی را توسعه داده و پس از پیمودن  4گام به مرحله پایانی که
تشکیل تمدن نوین اسالمی است دست یابد .بر همین اساس دشمنان تا دندان مسلح با استفاده از ترفندها و
شگردهای مختلف درصدد نابودی و اضمحالل این گفتمان هستند .روند رو به گسترش این گفتمان باعث گردیده
تا دشمنان نظام اسالمی طرح های مختلفی برای رویارویی با این نظام تدوین نمایند .لذا با توجه به اینکه فضای آینده
مملو از ابهامات و عدم قطعیتها است میطلبد تا اندیشمندان با تدوین الگوهای تمدنی ملهم از اندیشههای رهبر
حکیم و فرزانه انقالب اسالمی طرحی مدون را فراروی سیاستگذاران این حوزه قرار دهند .در این تحقیق بر آن
هستیم تا به بررسی نظامیافته تشکیل تمدن نوین اسالمی در اندیشههای امام خامنهای

(مدظلهالعالی)

بپردازیم به این

منظور ابتدا تالش خواهد شد به بررسی مدلهای موجود آیندهپژوهی پرداخته شود و سپس بر مبنای مطالعات
انجام شده در قالب رهیافت هنجاری و تجویزی و در قالب آینده مطلوب به تدوین الگوی بومی تمدن سازی
اسالمی بر مبنای منظومه فکری حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) پرداخته شود سپس الزامات و عناصر تمدن سازی
نوین اسالمی در بیانات معظم له استخراج و ارائه گردد.

اهداف تحقیق:

(مدظلهالعالی)

 -1ارائه و تدوین مدل علمی در تحقق تمدن نوین اسالمی در منظومه فکری امام خامنهای

 -2استخراج پیشرانها و الزامات تمدن نوین اسالمی بر مبنای مدل طراحیشده در منظومه فکری امام
خامنهای

(مدظلهالعالی)

 -3ارائه یک مدل دقیق به سیاستگذاران بهمنظور تدوین نقشه راه در راستای تمدن سازی اسالمی

مبانی نظری پژوهش:
بهمنظور فهم دقیقتر و علمیتر مفاهیم آیندهنگری در این بخش به تعر یف آیندهنگری و چشماندازهای
تدوینشده در آن خواهیم پرداخت.
دنیای ما آ کنده از تغییرات است و باگذشت زمان نیز بر وسعت  ،شدت و زمان وقوع آنها افزوده میشود .در
این سونامی تغییرات ،تنها ارزشهای بنیادین جوامع هستند که کمتر دستخوش تحول میشوند .هر جامعهای که
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نتواند تغییرات را بهخوبی بشناسد و پیامدهای آن را بر حوزههای گوناگون زندگی برآورد نکند ،بیشک دچار
غافلگیری در مواجهه با تغییرات آینده خواهد شد و چهبسا بابت آن تاوانی سخت بپردازد (حیدری،1393،ص )84
آیندهپژوهی درواقع مطالعه و بررسی آیندههای ممکن الوقوع با بهکارگیری روشهای علمی است .شناخت
تغییرات،بررسی و تحلیل تغییرات ،ترسیم آیندههای احتمالی ،ترسیم آینده مرجح و درنهایت برنامهریزی در راستای
دستیابی به آینده مطلوب مورد توافق گامهای اصلی آیندهپژوهی است .در آیندهپژوهی  ،آینده مطلوب همواره
متناسب با معیارهای منطقی و عقالنی انتخاب میشود ،بنابراین عقالنیت از ارکان اصلی آیندهپژوهی است(پدرام،
 ،1391ص )23
آیندهپژوهی ابزاری است برای حساس ساختن مدیران سازمانها درباره موضوعات خارج از سازمان و در حال
پیدایش ،پیش از آنکه سازمانها مغلوب آن حوادث شوند (منطقی،1390 ،ص )253آیندهپژوهی پاسخی خردمندانه
و حکیمانه به چالشهای پدید آمده در پی دگرگونیها است ،چنانکه تمایل به حس کنجکاوی و نگرانی انسان
درباره سرنوشت خود در آینده ،از مهمترین دالیل آیندهپژوهی است(میرکوشش،1390،ص )124آیندهپژوهی نیازها و
فرصتهای آینده را به سازمان نشان میدهد و به تعدیل راهبرد کمک میکند تا در مقابل تغییرات زمانه مناسبتر،
انعطافپذیرتر و مقاومتر باشد( دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری،1386،ص )294آیندهپژوهی یک فرآیند
سیستماتیک و مشارکتی است که فراهمکننده اطالعات در خصوص آینده و ایجادکننده چشماندازهای میانمدت تا
بلندمدت میباشد ،بهگونهای که تصمیمگیری و بسیج اقدامات مشترک را هدف قرار داده است
( )havas, 2003:13آیندهپژوهی با استفاده از اطالعات موجود و قدرت خالقیت،موقعیت آینده را به تصویر
میکشد تا بر اساس آن نوع حرکت و برنامه تدوین شود .بهعبارتدیگر در آیندهپژوهی شمایی از آینده را تصویر
میکنند تا برنامه ریزان بتوانند راه رسیدن به آن را طراحی نمایند(منطقی،1390،ص )431آیندهپژوهی در حقیقت
دانش و معرفت شکل بخشیدن به آینده بهگونهای آ گاهانه  ،فعاالنه و پیشدستانه است(ملکی فر،1385،ص)312
آیندهپژوهی در پی شناسایی رویدادها ،فرصتها و مخاطرات احتمالی آینده است تا بتواند ابهامها ،تردیدها و
چالشهای آن را بکاهد تا ملتها و سازمانها با اقدامها و انتخابهای هوشمندانه بدانند از چه مسیرهایی میتوانند با
سهولت بیشتری به آینده مطلوب خود برسند( .صائمیان و کیانفر، 1393 ،ص)12
ازنظر اسالتر1آیندهنگاری شامل کنار هم قرار دادن عوامل کلیدی تغییر و تحول دانش ،بهمنظور توسعهی
چشماندازهای راهبردی آینده است ( .)slaughter, 1999: 287ازنظر پوپر 2و کنان 3آیندهنگاری فعالیتی است
1

Slaughter
Pooper
3
Kennan
2
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مشتمل بر تالش نظاممند برای نگاه کردن به آیندههای بلندمدت علم ،فنآوری ،اقتصاد ،سیاست و حوزه نظامی
باهدف شناسایی علوم و فناوری عام نوظهور و نیز تعیین حوزههای مناسب انجام مطالعه استراتژیک که ممکن است
بیشترین سود را داشته باشد)Pooper & Kennan, 2005: 23( .
ً
آیندهپژوهی1و آیندهنگاری 2از مفاهیمی هستند که بعضا بهجای هم به کار میروند درحالیکه این دو مفهوم
باهم تفاوتهای اساسی دارند.
"آیندهپژوهی" بهعنوان یک حوزه مطالعاتی گسترده محسوب میشود که موضوع اصلی آن شناخت آیندهها
(بهصورت روشمند و سیستماتیک) است .و "آیندهنگاری" فرآیند سیستماتیک و مشارکتی است که دربرگیرنده
گردآوری و ایجاد چشماندازهای آینده بلندمدت برای آ گاهسازی تصمیمات حال و بسیج اقدامات مشترک است.
(( )MILES & Keenanm, 2002مفضلی سیاح ،1394،ص )23
نگاه جوامع مختلف و مکاتب فکری گوناگون به مقوله آیندهپژوهی متفاوت است .به این معنی که مکاتب
مختلف خواستههای گوناگونی را از آن مطالبه میکنند .آنچنانکه آیندهپژوهی در غرب در اوج موفقیت خود  ،تنها
امور مادی و رفاه بشری را دربر میگیرد درحالیکه جوامع دینباور همچون کشور ما انتظارات فاخرتری را در نظر
دارند که دستیابی به این اهداف ارزش مدارانه موجب سعادت بشر میشود (حیدری،1393،ص )90
جیمز دیتور 3چهار عامل روندها ،رویدادها ،تصویرپردازیها و اقدامها را در تعامل باهم  ،محرک ساخت
آیندهها میداند( .بنیاد توسعه فردا،1384 ،ص )64
وندل بل4اهداف نهگانهای را برای آیندهپژوهی برشمرده است که :مطالعه آیندههای ممکن،بررسی آیندههای
محتمل ،بررسی تصویرهای آینده ،مطالعه بنیانهای معرفتی آیندهپژوهی ،بررسی بنیانهای اخالقی آیندهپژوهی،
تفسیر گذشته و تعیین موقعیت حال ،تلفیق دانشها و ارزشها بهمنظور طراحی اقدامهای اجتماعی ،افزایش مشارکت
مردمی در تصویرپردازی آینده و مشارکت در طراحی آن و درنهایت ترویج تصویری خاص از آینده و حمایت از آن

مجموعه اهداف نهگانه بل هستند(حیدری،1393 ،ص )91ازنظر بل مفروضات 5آیندهپژوهی بر وجود آیندههای
بدیل بهجای آینده محتوم و قطعی 6تأکید دارد .بنابراین آینده بهطور کامل قابل پیشبینی نیست و به صورتی باز،
تکاملی و فاقد مرزبندی است (.)Bell, 1997: 87

بهطورکلی میتوان سه رهیافت در مطالعات آیندهپژوهی را ترسیم نمود:
1

Future Study
Foresight
3
Dator
4
Bell
5
Assumption
6
Inevitable And Definitive Future
2
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 -1آیندهپژوهی اکتشافی 1که در این رهیافت بر اساس روندهای فعلی آینده ترسیم میشود.
 -2آیندهپژوهی هنجاری یا تجویزی2در این رهیافت با توجه به اصول و ارزشهای ما آینده باید چگونه باشد؟ و
چه اقداماتی باید انجام پذیرد .درواقع آیندهپژوهی هنجاری به معنای ترسیم آینده مطلوب و چگونگی
رسیدن به آن است( .اسمعیلیان و همکاران،1393 ،ص )7
 -3آیندهپژوهی تصویرپرداز 3آیندهای که از ذهن انسانهای خالق میجوشد مثل داستانهای ژول ورن
اندیشمندان تقسیمبندیهای متفاوتی از آینده انجام دادهاند .محقق در این میان به تبیین مفهوم آینده بدیل از
دیدگاه وروس 4پرداخته که میتواند در ترسیم مدل مفهومی به ما کمک شایان توجهی بنماید.
آینده بدیل5یکی از مفاهیم اصلی در آیندهپژوهی محسوب میشود.این مفهوم بر این نکته تأکید دارد که
افراد،گروهها و فرهنگها در مسیری تعیینشده بهسوی یک آینده واحد قرار ندارند و آنان با بهکارگیری قوای
آیندهنگری و تصمیمگیری خود ،میتوانند آیندهای را از میاندامنه وسیعی از پیامدها و مسیرهای منتهی به آینده
برگزینند( .سیاح مفضلی و اسدی،1394 ،ص  )19این آینده بدیل خود به چهار دسته تقسیم میشود که عبارتند از:
"آیندههای ممکن "6شامل تمامی آیندههایی هستند که قابلتصور است .میزان احتمال وقوع این آیندهها مهم
نیست و هر آن چیزی که در خصوص آینده به ذهن متبادر میشود در این دسته قرار میگیرد.
"آیندههای باورپذیر "7شامل آن دسته از آیندههایی است که میتوانند تحقق یابند .بهعبارتدیگر  ،آن دسته از
آیندههایی که بر اساس دانش فعلی بشر ،وقوع آن امکانپذیر است.
ً
"آینده محتمل "8به آن دسته از آیندههایی اشاره دارد که احتماال تحقق مییابند.
"آیندههای مطلوب "9برخالف سایر آینده های دیگر ،از جنس برانگیزاننده هستند نه از جنس شناخت .این آینده
برآمده از قضاوتهای ارزشی هستند .و چون بر اساس ارزشها است در مکاتب فکری و دینی مختلف این آینده
مطلوب متفاوت است)VOROS, 2003( .

1

Explorative Futuring
Normative Futuring
3
Visionary Futuring
4
Voros
5
Alternative Future
6
Possible Future
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8
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9
Preferable Future
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مدل وروس از انواع آینده ها

آینده بدیل

بهطورکلی اهداف آیندهپژوهی عبارتند از:
 -1برنامهریزی میانمدت و بلندمدت
 -2کاهش رخدادهای ناگهانی
 -3پیشبینی تحوالت آینده
 -4شناخت فناوریهای آینده و ایجاد بستر مناسب تعامل با آنها
 -5شناخت بازیگران و پیشرانهای عرصه جهانی
 -6درک قواعد بازی در عرصه جهانی
 -7شناخت مرزهای دانش
 -8ایجاد وفاق و بسیج اجتماعی درباره تصمیمهای مربوط به آینده (کورنیش ،1388 ،ص )232

آیندهپژوهی تمدنی (پیشینه و تعاریف)
بخشی از مطالعات آیندهنگری به حوزه تحلیل روندها  ،تحوالت و پارادایمهای غالب ژئوپولیتیکی و
ژئو کالچری(والرشتاین )1384،در جهان آینده پرداختهاند .برخی نیز پیرامون سناریوهای بالقوه آینده،
سیاستگذاری و اداره مؤثر جامعه  ،به این سؤال پرداختهاند که چه افکار ،جهانبینیها و باورهای فرهنگی و ارزشی
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موجب دگرگونیهای اجتماعی مناسب و سریع در تحقق تمدنها میشود؟ چه فضاسازی و تصویرسازی از
پدیدههای کالن اجتماعی است که ظرفیت "خلق اول تمدنی" (عاملی، 1388 ،ص )30را دارند .و میتواند به " خلق
دوم تمدنی"  ،ایجاد تعلق هویتی و پیوستهای استمرار و ماندگاری مطلوب منجر شود؟
جهانیشدن نقش مهمی در رشد حوزه آیندهپژوهی تمدنی داشته است .بهطوریکه مطالعات آیندهپژوهی
تمدنی با سرچشمههای جهانیشدن مصادف و همزمان است .بررسی پارادایمهای تمدنی  ،پایداری تمدنها ،نحوه
برخورد و تقابل تمدنها ،عناصر درونی و بیرونی تأثیرگذار بر یک تمدن،تحوالت هویتی در درون یک تمدن و میزان
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری تمدنی از مهمترین مقوالت و حوزههای مطالعاتی آیندهپژوهی تمدنی است.
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی در سال  1979میالدی ( 1357شمسی) باهدف تشکیل امت واحده و نجات
مستضعفان عالم موجب شد تمدن غرب موجودیت خود را درخطر ببیند و ادعای ایجاد تمدن ملهم از تعالیم
حیات بخش اسالمی باعث شد حوزه تمدن غرب با مشکالت جدی مواجه شود .بنابراین سیاست بحران سازی را در
قبال این گفتمان در پیش میگیرد .در این اثنا انقالب اسالمی بهسرعت روند تثبیت  ،دولت سازی و نظام سازی
خود را طی کرده و به نحوی آشکار در تعارض با تمدن غرب قرار گرفت (مطهری نژاد،1395 ،ص )143
آیندهپژوهی تمدن نوین اسالمی در پی کشف و شناسایی شاخصها و مؤلفههای شکلدهنده این تمدن و
عوامل ماندگاری و استواری و پایداری آن است .این نوع آیندهپژوهی ازیکطرف به دنبال کشف روابط درون
تمدنی است که مراحل  5گانه آن میتواند نقش مؤثری ایفا نموده و یک وحدت هویتی مستحکم و پایدار را ایجاد
نماید .از طرف دیگر در پی کشف عناصر تأثیرگذار خارجی است که از بیرون بر ماندگاری و یا عدم ماندگاری این
تمدن تأثیرگذار است .البته این رهیافت در پی گسلهای تمدنی نیز هست.
بهطورکلی در دهههای اخیر  8رهیافت تمدنی در سطح اندیشمندان جهان مطرحشده که عبارتند از:
 -1رویکرد برخورد تمدنها (هانتینگتون و برنارد لوییس)
 -2نظریه معارض برخورد تمدنها و قائل به حاکمیت بالمنازع تمدن غرب و عدم توانایی تمدنهای
معارض(آلوین تافلر و فوکویاما)
 -3رهیافت باور به جهان چند فرهنگی و پذیرش پلورالیسم فرهنگی و تمدنی و هویتی (شایگان 1380،و هانتر،
)1380
 -4ارائه چهره خشن از تمدن اسالم و باور به پرورش تروریسم در درون تمدن اسالمی (کاستلز 1999،و
شالشرت)1380 ،
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 -5رویکرد ضرورت مدیریت مشترک همسوی جهانی توسط مراکز اصلی قدرت جهانی (کلمبوس و
ورمیس)1994
 -6رویکرد گفتگوی فرهنگی و تمدنی (سید محمد خاتمی ،عنایتالله)
(ره)

 -7رویکرد گذار از تمدن مدرن و تمدن سازی جدید به بازگشت بهنظام الهی(امام خمینی

و امام

خامنهای(مدظلهالعالی))
 -8باور به تفرقه درون تمدنی جهان اسالم و عدم توانایی و کارآمدی آن در عرصه بین تمدنی(عجمی )1993
با پیروزی انقالب اسالمی و شکلگیری مبانی تمدنی این انقالب  ،آیندهپژوهی تمدن اسالمی توانست جایگاه
خود را در حوزه پارادایمی باز کند و این پارادایم توانست خود را بهعنوان یک پارادایم رقیب عرضه کند.در
رهیافت تمدن اسالمی ملهم از انقالب اسالمی ویژگیهای این تمدن جهانشمولی آن است .یعنی رسالت
جهانی بر عهده دارد و هدف آن نجات بشر و ایجاد زمینههای رشد و تعالی بشر است (غفاری:1395،
)145

پیشینه تحقیق:
مالشاهی ( ) 1394در مقاله پژوهشی خود" اقتضائات تحقق تمدن نوین " به تحلیل الزامات و اقتضائات در سه
بعد اساسی یعنی عقالنی ،اخالقی و معنوی تمدنسازی پرداخته و در هرکدام نسبت و رابطه سه عنصر مذکور را با
موضوع تمدن بررسی میکند .ایشان بعد اخالقی تمدن اسالمی را شامل :حس کرامت،اصالت اخالق ،پرهیز از
خودستایی ،مدارا و سعهصدر میداند و در بعد عقالنی به مؤلفههای اجتهاد پویا ،مدیریت کارآمد  ،اهتمام به دانش
بومی  ،عبرت گیری و در بعد معنوی به مؤلفههای نگرش توحیدی ،مقابله با عناصر معنوی کاذب و تبیین درست
مؤلفههای معنوی اشاره میکند.
رجبی دوانی و خزاعی(  )1394در مقاله پژوهشی خود " تمدن نوین اسالمی مؤلفهی اثرگذار بر استحکام ساخت
درونی نظام جمهوری اسالمی " عناصر تمدن نوین اسالمی را عقلگرایی،عدالت گرایی ،علمگرایی،جامع گرایی،
جهانگرایی ،آسانگیری و اخالقگرایی معرفی میکند .ایشان الزامات تمدن نوین اسالمی را توجه به علوم و
معارف قرآنی ،تالش مجدانه با اعتقاد راسخ ،تدوین نقشهی راهبردی و کالن تربیت انسان متعالی  ،رعایت
ارزشهای اخالقی در بعد علمی و عملی ،بومیسازی علمی و فرهنگی ،اصالح سبک زندگی و رعایت ارزشهای
اخالقی میدانند.
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جهانبین و معینی پور ( )1393در مقاله پژوهشی خود "فرآیند تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر آیتالله
خامنهای) ضمن بررسی مفهوم تمدن اسالمی در اندیشههای رهبر معظم انقالب اسالمی معتقد است برای تحقق
سهگام در زنجیره تمدن اسالمی (دولت اسالمی،جامعه اسالمی و تمدن اسالمی) پیمودن  4گام الزم است که
عبارتند از :تولید نظریه توسط حوزه علمیه  ،تولید علم توسط دانشگاهها،کاربست در سطح خرد توسط گروههای
خودجوش نخبگان و گفتمان سازی اعالم مینماید.
فرمهینی فراهانی( )1395در مقاله خود "الزامات تحقق تمدن نوین اسالمی" الزامات تحقق تمدن نوین اسالمی را
در دو جنبه سختافزاری و نرمافزاری بررسی نموده و سه بعد دانش،نگرش و توانش را در هرکدام از جنبهها مورد
ارزیابی قرار میدهد
مطهری نژاد و همکاران ( )1395در مقاله خود "بازاندیشی سیاستی در نظریات و الگوهای آیندهنگر مناسب
چشمانداز تمدنی انقالب اسالمی ،بهضرورت بازاندیشی سیاستی در نظریهها و الگوهای انقالب اسالمی اشاره
دارند .نویسندگان معتقدند پارادایمهای آیندهپژوهی در جهان مدرن مبتنی بر مبانی فکری لیبرالیسم است که برگرفته
از فرآیندهای حاکم بر حوزه معرفتشناسی غرب است.ایشان ضمن برشمردن رویکردهای مختلف آیندهپژوهی در
ایران ،رویکرد گذار تمدن مدرن و تمدن سازی جدید با بازگشت بهنظام الهی مورد نظر امام خمینی و آیتالله
خامنهای(مدظلهالعالی) را مورد تائید قرار داده و بیان میکند که این دو بزرگوار معتقد به گذار پارادایمی هستند.

تعیین چارچوب بحث:
تمدن سازی نوین اسالمی راه نرفته بشریت در دنیای مدرن است .این امر در ایران در حال آزمون و آزمایش
است .انقالب اسالمی همان نقشی را که انقالب فرانسه برای تمدن غرب بازی کرد را برای تمدن نوین مسلمانان
ایفا خواهد کرد .اگر انقالب اسالمی ایران را مبتنی بر هستیشناسی الهی رهبران آن فراتر از انقالب مقطعی و نسلی
 ،بهعنوان یک انقالب فرانسلی و پیوسته مطالعه کنیم  ،اصلیترین سویه راهبردی آن ،حرکت در مسیر ارائه الگوی
نوین تمدنی مبتنی بر مبانی اسالمی برای جامعه ایران و دیگر جوامع انسانی تعریف خواهد شد .این نگرش
راهبردی ،موجب میگردد سیاستگذاری برآمده از انقالب اسالمی  ،مطالعات آیندهنگر را در سطح کالن و خرد
تمدنی در اولویت برنامههای خود قرار دهد.
نظریه تمدن سازی اسالمی در پی ساختارمند و نظاممند نمودن فرآیند دستیابی به تمدن نوین اسالمی است.در
این رهیافت تمدن اسالمی دارای رسالت جهانی است و هدف آن ایجاد زمینههای تعالی و رشد بشر است(غفاری و
خاکی،1395،ص )145
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در تفکر دینی و اسالمی رهیافت آیندهپژوهی رهیافت هنجاری و تجویزی است بنابراین محقق با نیمنگاهی به
رهیافت اکتشافی که مورد استفاده دشمن برای ترسیم آینده برای خود است به ترسیم آینده هنجاری و تجویزی بر
اساس هنجارها و اصول خود پرداخته و به ترسیم چشماندازهای آینده مطلوب خواهیم پرداخت  .جامعه مهدوی
نوعی از آیندهپژوهی تجویزی است که با تمام مختصات خود توسط ائمه اطهار علیهمالسالم ترسیم گردیده است.
در منظومه فکری امام خامنهای (مدظلهالعالی) آیندهپژوهی مبتنی بر رهیافت هنجاری بر اساس ترسیم آینده مطلوب
می باشد .درواقع سناریوی هنجاری تأکید بر شناسایی موقعیتی مطلوب در آینده دارد .آیندهای که ممکن است
آشکارا با روندهای جاری در تعارض باشد .در سناریوی هنجاری هدف ،مأموریت و دستاوردهای مورد انتظار
سازمان را در آینده در نظر میگیرند و مشخص میکنند که برای تحقق آینده مطلوب چه باید کرد .سناریوی
هنجاری دو قسمت اصلی دارد نخست بیان هدف یا مجموعهای از اهداف برای یک افق زمانی مشخص دوم تحلیل
دقیق مسیر رسیدن به هدف یا اهداف .تبیین مسیر رسیدن به هدف وجه تمایز این سناریو با سناریوهای دیگر است.
کارکرد سناریوی هنجاری به سازمان اجازه میدهد منابع خود را بهصورت هدفمند برای رسیدن به هدف به کارگیرد.
با استفاده از این سناریو اعضای سازمان احساس میکنند که فرآیند رسیدن به هدف را درک کردهاند و با طی آن به
همان نتایج دلخواه خواهند رسید(موسسه افق آیندهپژوهی راهبردی،1393،ص )11
هدف آیندهپژوهی در منظومه فکری امام خامنهای

(مدظلهالعالی)

کاهش احتمال غافلگیری در برابر دسیسه دشمنان،

افزایش عاملیت و فاعلیت آینده  ،به دست گرفتن ابتکار عمل در برابر آینده تصویر شده دشمن،استفاده از
فرصتها و کاهش تهدیدات احتمالی  ،تقویت تفکر آیندهنگر و افزایش احساس مسئولیت نسبت به آینده است .
غافلگیری نقش مهمی در آینده دارد .یک جامعه مؤمن و دارای اصول بنیادین در صورتی میتواند به زیست خود
ادامه دهد که بتواند تغییرات و پیامدهای آتی و تاکتیکهای تمدن آینده را پیشبینی نموده تا به غافلگیری مواجه
نشود .لذا در این رهیافت آیندهپژوهی راهی است برای "کشف نظاممند " فرصتهای حال و آینده است و هدف آن
ساختن آیندهای مطلوبتر است .بر مبنای این تعریف هدف آیندهپژوهی پیشبینی آینده نیست بلکه هدف آن
تحلیل و طراحی و ساختن آن است .آیندهپژوهی دانشی است که بر دورنماها و پیشانگاشتهای ویژهای استوار است
که ما به کمک آن به تفکر نظامیافته و صریح پیرامون آینده میپردازد
بر اساس مباحث فوق میتوان آیندهپژوهی تمدنی را از دیدگاه مقام معظم رهبری اینگونه تعریف کرد:
"تدوین و ترسیم فرایند شکلگیری و تکوین و تکامل تمدن اسالمی که مبتنی بر تعالی و رشد مادی و معنوی
بشر بر اساس اتکاء به وحی الهی و ایجاد فکر و اندیشه نوین مبتنی بر علم میباشد"
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با توجه به مباحث فوق به نظر میرسد یکی از مدلهای معروف آیندهپژوهی که میتواند به ما در تدوین مدل
آیندهپژوهی در منظومه فکری امام خامنهای (مدظلهالعالی) کمک شایان توجهی بنماید مدل آیندهپژوهی اندی هاینز 1و
پیتر بیشاپ 2است
بر همین اساس در این بخش به تشریح این مدل خواهیم پرداخت و سپس بر این مبنا مدل مفهومی مورد نظر را
طراحی خواهیم نمود.

مدل آینده پژوهی اندی هاینز و بیشاپ(هاینز و بیشاپ)1395،
اقدام

Acting
(پیاده سازی برنامه)

برنامه ریزی

چشم انداز سازی

Planning

Visioning
(انتخاب آینده مطلوب)

(سازماندهی)

پویش

پیش بینی
ُُُForecasting

ُScanning

(شرح آینده های پایه)

Framing

(جمع آوری اطالعات)

(تعیین محدوده پروژه)

چارچوب دهی

تددرمین نیدداین ،نهادیقدده

سددددازمان هی

راهبردهدددددا م

پیشرانها م ع م قطعیت

تاریخچه م پیش زمیقده

حیطه،مخاطبین،محیط

سازی تفکر اسیراتژیک م

برای دست یابی

گزیقددده هدددا م

ها  ،رمیکردهای ماگدرا م

مسئله م چگونگی پویش

کاری،هد و م مقط د ،

سیسیم های هوشمق

به چشم ان از

برنامه ها

همگرا

اطالعات مرتبط با آیق ه

اه او کمیو تیم کاری

اقدامات

راهبرد و
برنامه

آینده

مطلوب

آینده

رسمی و
بدیل

اطالعات

مسئله
اصلی

چارچوب دهی 3و تعیین محدوده پروژه شامل مشخص کردن اهداف و بهترین راهبردها برای دستیابی به
هدف میباشد.شناخت مسئله واقعی،شناخت ذینفعان ،تأکید بر نتایج مطلوب از فعالیتها و هدفگذاری از عناصر
این مؤلفه است(هاینز و بیشاپ،1395،ص)40
 -1پویش یا دیدهبانی: 4جمعآوری اطالعات ،تاریخچه و پیشزمینه مسئله و چگونگی پویش اطالعات مرتبط
با آینده (اطالعات) پویش محیط داخلی و خارجی بهمنظور شناسایی اطالعات و روندهای مرتبط با

1

Andy Hines
Peter Bishop
3
Framing
4
Scanning
2
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موضوع ،آ گاهی درباره تجربههای سازمان در خصوص موضوع مورد نظر،شناسایی نیروهای پیشران ،
شناسایی روندهای کالن ،شناسایی نشانکهای ضعیف،ترسیم نقشه سیستم و مطالعه پیشینه جزو عناصر
مهم این مؤلفه محسوب میشود( هاینز و بیشاپ،1395،ص  109و )110
 -2پیشبینی : 1شرح آیندههای پایه و بدیل ،رویکردهای واگرا و همگرا،ایجاد گزینههای بدیل برای آینده،
ترسیم گستردهترین آیندههای ممکن،شناسایی نیروهای پیشران و عدم قطعیت،انتخاب ابزار پیشبینی،خلق
ایدهها ،اولویتبندی ایدهها ،و تشکیل بدیلها از مهمترین عناصر تشکیلدهنده این مؤلفه به شمار میروند.
(هاینز و بیشاپ،1395،ص  153تا )156
 -3چشمانداز سازی :2انتخاب یک آینده مطلوب،راهبردها و گزینهها و برنامهها (آینده مطلوب)
 -4برنامهریزی :3سازماندهی برای دستیابی به چشمانداز  ،ارائه راهبرد و برنامه،دستیابی به تصمیمهای
آ گاهانهتر،ارائه پیشنهادهایی برای جاری ساختن آینده در زمان حال ،نشاندهنده مسیری برای رسیدن به
آینده مطلوب از مهمترین عناصر این مؤلفه محسوب میشود (هاینز و بیشاپ،1395،ص.)249
 -5اقدام:4ناظر بر ایجاد پیوند و ارتباط میان مفاهیم انتزاعی مطرح در مراحل قبل با مقوالت عملی و عینی
است .پیادهسازی برنامه ،ترویج نتایج ،نهادینهسازی تفکر استراتژیک و سیستمهای هوشمند ،قابلدرک و
قابل اقدام بودن پیشبینیهای صورت گرفته،مسیر آینده مرجح ،ایجاد ظرفیت و درک الزم برای پویش
مستمر و نظاممند از مهمترین عناصر این مؤلفه محسوب میشود.

مدل مفهومی:
بر اساس مدل فوق میتوان مدل آیندهپژوهی تمدن نوین اسالمی در منظومه فکری امام خامنهای را اینگونه
طراحی نمود:

1

Forecasting
Visioning
3
Planning
4
Acting
2
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الف :چارچوببندی( 1استحکام ساخت درونی)
چارچوببندی در حوزه تمدن سازی اسالمی در منظومه فکری امام خامنهای(مدظلهالعالی) دارای مؤلفههایی است.
چارچوببندی درواقع نوعی سازماندهی در جهت ساخت درونی نظام اسالمی در برخورد با جهان آینده است .که
حدود و ثغور مباحث را مشخص و تبیین میکند .عدم چارچوب دهی در تمدن سازی اسالمی باعث ایجاد
سردرگمی و درنتیجه نرسیدن به اهداف خواهد شد .تعریف چشماندازها در جهان آینده و تعیین عمق و گستره آن
باعث خواهد شد که همه اجزای یک نظام سیاسی دررسیدن به اهداف هماهنگ حرکت نمایند.
یکی از مؤلفههای چارچوببندی در منظومه فکری امام خامنهای(مدظلهالعالی)حاکمیت عدالت است .حاکمیت
عدالت یکی از اهداف نهایی و غایی تشکیل نظامات حکومتی در اندیشه دینی است .بر این اساس حاکمیت
عدالت در تمدن سازی نوین در اندیشههای معظم له هدف غایی تحقق رستگاری انسان(آیت الله خامنهای ،
 )1389/9/10و مبتنی بر عقالنیت و معنویت است (آیت الله خامنهای .)1386/6/8،

یکی از مؤلفههای دیگر در حوزه چارچوب بندی ابتناء به معنویت است .در منظومه فکری امام و مقتدایمان
ً
ابتناء به معنویت ناظر بر کرامت انسانی و آمیختگی دین و زندگی است(آیت الله خامنهای  )1391/5/22 ،و اساسا
تمدن سازی بدون توأمان بودن دنیا و آخرت مفهومی ندارد ازنظر معظم له آینده آرمانی که همان ایجاد تمدن
اسالمی است مبتنی بر توأم بودن علم و اخالق و مادیات همراه با معنویت و دین و قدرت سیاسی همراه با عدالت
است البته این حرکت یک حرکت تدریجی است(آیت الله خامنهای )1379/7/14 ،
در این راستا عفت و پاکیزگی روحی دو عامل در پیمودن این راه است (آیت الله خامنهای )921/8/29،
سومین مؤلفه در چارچوببندی ،اتحاد و یکپارچگی است .در منظومه فکری معظم له اتحاد و یکپارچگی از
عناصر اصلی انسجام و همبستگی یک امت در چشمانداز ایجاد تمدن نوین محسوب میشود .مفهوم این اتحاد و
یکپارچگی مبتنی بر یکجهت بودن و یکدل بودن مردم(آیت الله خامنهای  )1396/2/5،و هدف مشترک و مسیر
مشترک است (آیت الله خامنهای  )95/5/11 ،البته این وحدت و یکپارچگی باید با لحاظ تنوع قومیتی و مذهبی
صورت بگیرد.البته از دیدگاه ایشان هدف نهائی را باید امت واحدهی اسالمی و ایجاد تمدن اسالمی جدید بر پایهی
دین و عقالنیت و علم و اخالق ،قرار داد (.آیت الله خامنهای ) 90/6/26 ،

Framing

1
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ماتریس مؤلفههای چارچوب دهی در اندیشه امام خامنهای

چارچوب دهی

(استحکامساختدرونی)

پیشران

(مدظلهالعالی)

مؤلفهها

عنـــــاصر

حاکمیت عدالت

هدف غایی تحقق رستگاری انسان،مبتنی بر عقالنیت و معنویت

ابتناء به معنویت
اتحاد و یکپارچگی

عفت و پاکیزگی،کرامت انسانی ،آمیختگی دین و زندگی،توأم بودن
علم و اخالق،مادیات همراه با معنویت،قدرت سیاسی مبتنی بر عدالت
انسجام و همبستگی،یکجهت و یکدل بودن،هدف و مسیر
مشترک،مبتنی بر دین و عقالنیت و علم و اخالق

ب :پویش 1یا دیدهبانی (جمعآوری اطالعات):
دومین پیشران در مدل مفهومی ارائهشده پویش نام دارد .درواقع پویش بهمنظور شناسایی اطالعات و روندهای
مرتبط با موضوع است .در این مرحله نیروهای پیشران مشخص میشوند( هاینز و بیشاپ،1395،ص  )109پویش در
منظومه امام خامنهای(مدظلهالعالی)ناظر بر الزامات آینده است .یعنی در این مرحله ما در حال تشخیص و تبیین نیروهای
پیشران درراه رسیدن به آینده هستیم .به این معنا که درراه رسیدن به تمدن نوین اسالمی چه مؤلفههایی نقشآفرینی
میکنند.
مقام معظم رهبری به ترسیم یک تمدن اسالمی آرمانی و مطلوب میپردازند و در این رابطه به "تمدن درخشان
اسالمی" اشاره میکنند(آیت الله خامنهای  )1392/2/9،معظم له وجود یک تمدن نوین اسالمی آرمانی را مستلزم
تلفیق یکسری مؤلفههایی میداند که در صورت محقق شدن تمدن نوین آرمانی شکل میگیرد .ازنظر ایشان تمدن
نوین آرمانی جامعهای است که در آن هم عزت است  ،هم علم  ،هم پیشرفت و هم عدالت و هم توانایی مقابله با
امواج جهانی و هم در آن ثروت وجود دارد(آیت الله خامنهای  )94/8/20،در این راستا بهرهمندی انسان از همه
ظرفیتهای مادی و معنوی که برای سعادت و تعالی انسان الزم است را بیان میفرمایند (آیت الله خامنهای
)1392/2/9،
دومین مؤلفه در پویش اصالح سبک زندگی است .از دیدگاه ولی امر مسلمین بخش حقیقی زندگی در تمدن
نوین اسالمی  ،سبک زندگی است.ایشان این بخش را بخش حقیقی و اصلی و متن زندگی در تمدن اسالمی
میدانند .معظم له این بخش را به بخش نرمافزاری تمدن تعبیر میکنند .در این بخش نخبگان فکری و سیاسی
جامعه باید به رفع آسیبها بپردازند و در این راستا وظیفه آنها تبیین "فرهنگ زندگی" به شکل مطلوب است.از
دیدگاه ایشان بنمایه این فرهنگ زندگی عبارت از خردورزی ،اخالق و حقوق است .ایمان ،پرهیز از تقلید از
Scanning
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غرب،احساس مسئولیت و اصالح سبک زندگی از الزامات سبک زندگی در تمدن نوین اسالمی محسوب میشود
(آیت الله خامنهای )1391/7/23،
سومین مؤلفه در پویش تناسب نیازها و ظرفیتها است .از دیدگاه معظم له اولین گام در این زمینه شناخت
نیازهای حقیقی و اساسی است .هدف از این نوع شناخت،استفاده در تصمیمگیری است مؤلفه مرکزی در این حوزه
شناخت درست نیازهای حقیقی و اساسی است (آیت الله خامنهای  )1385/3/25،بنابراین در شکلگیری تمدن
نوین اسالمی یکی از مراحل حساس و مهم ،شناخت درست نیازها است .مرحله و گام بعدی در اختیار گرفتن ابزار
برطرف کردن این نیازها که شامل فکر و نیروی انسانی است .مقام معظم رهبری کلید اصلی بهکارگیری این ابزارها
را علم میدانند که نقش مهمی در سرنوشت بشر دارد(همان )85/3/25،از دیدگاه ولی امر مسلمین ایجاد تمدن
نوین اسالمی باید متناسب با نیازها و ظرفیتهای امروز بشریتی باشد که زخمخورده و مجروح و غمگین است و
نسلهای جوان آن دچار یاس و ناامیدی و افسردگیاند .در این رهگذر معظم له بر رویشهای انقالب اسالمی و
نقش مؤثر جوانان در آینده جهان تأکید میکنند(آیت الله خامنهای)93/2/31 ،
آخرین مؤلفه در حوزه پویش توجه به جوانان و نخبگان است .معظم له در فرآیند شکلگیری یک نظام و تمدن
اسالمی یکی از نکات مهم را روشن و درخشان بودن آینده نظام میدانند .این روشن و درخشان بودن آینده تمدن
اسالمی مرهون وجود جوانان است که ایمان اسالمی و عمل را سرلوحه کار خود قرار میدهند(آیت الله خامنهای
)73/8/11،ایشان جوانان را موتور محرک تحوالت سیاسی و اجتماعی میدانند و معتقدند که از طریق آن میتوانیم
تمدن نوین اسالمی را بر پایه معنویت ایجاد کنیم(آیت الله خامنهای )92/9/19،
ماتریس مؤلفههای پویش در اندیشه امام خامنهای

پویــــــش

پیشران

(مدظلهالعالی)

مؤلفهها

عنـــــاصر

تلفیق علم و پیشرفت و

توانایی مقابله با امواج جهانی ،ثروت آفرینی،استفاده از ظرفیتهای مادی

عزت و عدالت

و معنوی

سبک زندگی

اصالح سبک زندگی،تبیین مطلوب فرهنگ زندگی،خردورزی،اخالق و
حقوق،ایمان،پرهیز از تقلید از غرب ،احساس مسئولیت

تناسب نیازها و

شناخت درست نیازها،در اختیار گرفتن فکر و نیروی انسانی بهمنظور

ظرفیتها

برطرف کردن نیازها ،نقش مؤثر جوانان (رویشها)

توجه به جوانان و
نخبگان

ایمان و عمل اسالمی ،ایجاد تمدن بر پایه معنویت
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ج :پیشبینی( 1آیندههای بدیل)
پیشبینی شامل ایجاد گستردهترین طیف از آیندههای ممکن به شیوهای خالقانه و سپس تحکیم و اولویتبندی
این آیندههای ممکن است(هاینز و بیشاپ،1395،ص  )152در این روش بر آن هستیم به توسعه و عمق آیندههای
ممکن بپردازیم .درواقع این روش بر آن است که با پیشبینی آیندههای ممکن احتمال غافلگیری را کاهش بدهد.
این مسئله در منظومه فکری رهبر حکیم و فرزانه انقالب اسالمی بهخوبی ترسیم گردیده است .حضرت امام
خامنهای(مدظلهالعالی در فرمایشاتشان درصدد ارائه گزینههای ممکن در جهان آینده هستند تا با ترسیم آن نظام اسالمی
بتواند احتماالت برای ایجاد تمدنسازی را برای جامعه ترسیم نماید.
اولین مؤلفه در پیش ران آینده بدیل از دیدگاه معظم له جابجایی تدریجی قدرت است .که از طریق گذار به
وضع جدید و ماجرای جدید در حال تحقق میباشد(آیت الله خامنهای  )1391/5/25،ایشان معتقدند که نظم و
پارادایم حاکم قبلی دنیا در حال تغییر و تبدیل است(آیت الله خامنهای )1393/6/13،این امر نشانهای است از
تحوالت اساسی که شامل رشد تفکر اسالمی ،استقامت اسالمی ،بالندگی و تناور شدن حکومت و نظام اسالمی
است (آیت الله خامنهای )1382/12/15 ،درواقع از دیدگاه معظم له نظم مستقر حاکم در حال اضمحالل است و
نظم جدید نیز در حال استقرار میباشد که بسیاری از مؤلفههای اسالمی را دارا میباشد.
دومین مؤلفه در پیشران آینده بدیل در منظومه فکری رهبر انقالب اسالمی پیچ تاریخی است .در این پیچ
تاریخی مؤلفههایی مثل عزم راسخ ،وفاداری به هدف ،نترسیدن از زورگو (آیت الله خامنهای )1391/6/9،استمداد
از قدرت الیزال الهی و تکیه بر وحی ( ب آیت الله خامنهای )1390/11/10 ،و کار و تحرک(آیت الله خامنهای
 )1390/6/9،از مختصات پیچ تاریخی مورد اشاره رهبر حکیم و فرزانه انقالب است.
مفهوم

مؤلفه

پیشبینی (آیندههای پایه )

ماتریس مؤلفههای پیشبینی در منظومه فکری امام خامنهای

جابجایی تدریجی
قدرت
پیچ تاریخی

( مدظلهالعالی)

عناصر
گذر به وضعیت و ماجرای جدید،تغییر نظم حاکم جدید ،وقوع تحوالت
اساسی شامل رشد تفکر اسالمی،استقامت اسالمی،بالندگی و تناور شدن
حکومت اسالمی،
عزم راسخ،وفاداری به هدف،نترسیدن از زورگو،استمداد از قدرت الیزال
الهی و تکیه بر وحی ،کار و تحرک

Forecasting
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د :چشمانداز سازی(1آینده مطلوب)
هدف نهایی آیندهنگاری راهبردی ،دستیابی به تصمیمهای بهتر و آ گاهانهتر در زمان حال است .چشمانداز
سازی خواهد توانست آینده بالقوه را فراروی تصمیم گیران قرار دهد و چگونگی رویارویی با آیندههای محتمل را
بیان میکند(هاینز و بیشاپ،1395،ص)250
چهارمین پیشران مورد اشاره ولی امر مسلمین،چشمانداز سازی است که یکی از عناصر آن تمدن سازی اسالمی
است .در این راستا ارائه الگوی جدید اسالمی-ایرانی که مبتنی بر کار جهادی و انقالبی ،استفاده از ظرفیت غنی و
قوی منابع اسالمی و حوزههای علمیه ،برخورداری از قوت علمی و گفتمان سازی است .استفاده از محققان جوان و
خوشفکر و مؤمن و انقالبی از دیگر مختصات این تمدن سازی اسالمی است(آیت الله خامنهای  .)1395/2/6،از
دیدگاه ایشان در آینده بدیل تمدن سازی اسالمی ،عرصه رویارویی و جنگ ارادههاست که اگر این جنگ ارادهها
با بصیرت و روشنبینی ،مسئولیت شناسی و اتحاد کلمه توأم شود میتواند عامل پیروزی در جنگ آینده شود
(آیت الله خامنهای .)1391/7 /22،پرهیز از تقلید(آیت الله خامنهای  )1391/7/23،ایمان و معنویت بهعنوان اساس
تمدن سازی اسالمی (آیت الله خامنهای  )1376/6/19،استفاده از فرصتها (آیت الله خامنهای  )1394/1/1و
مواجهه با چالشها بهمنظور حرکت بهسوی اعتالء(آیت الله خامنهای  )1393/4/8،از مهمترین عناصر دیگر مؤلفه
تمدن سازی اسالمی است.
افول وجهه آمریکا (آیت الله خامنهای  )1391/5/22،شکلگیری خاورمیانه اسالمی ( )1388/12/8بیداری
اسالمی (که حالت تنبه و آ گاهی و خودباوری و تکیه بر اسالم در کشورهای اسالمی است) (آیت الله خامنهای
 )1392/6/14،آینده مبهم اروپا (آیت الله خامنهای  )1391/5/22،از دیگر عناصر تمدن سازی نوین اسالمی
محسوب میشود.

چشمانداز سازی (آینده مطلوب)

ماتریس مؤلفههای چشمانداز سازی در اندیشه امام خامنهای

(مدظلهالعالی)

ارائه الگوی اسالمی – ایرانی مبتنی بر کار جهادی و انقالبی ،استفاده از ظرفیت غنی و
قوی منابع اسالمی و حوزههای علمیه،برخورداری از قوت علمی و گفتمان سازی،
تمدن سازی

استفاده از محققان جوان و خوشفکر و مؤمن و انقالبی ،جنگ ارادهها مبتنی بر بصیرت

اسالمی

و روشنبینی و مسئولیت شناسی ،اتحاد کلمه،پرهیز از تقلید،ایمان و معنویت  ،تمدن
سازی نوین اسالمی،استفاده از فرصتها،مواجهه با چالشها،افول وجهه
آمریکا،شکلگیری خاورمیانه اسالمی،بیداری اسالمی،آینده مبهم اروپا
Visioning
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و :برنامهریزی

1
(مدظلهالعالی)

یکی از الزامات و پیشرانهای مهم در مدل تمدن سازی نوین اسالمی در منظومه فکری امام خامنهای

برنامهریزی است .برنامهریزی مبتنی بر الزاماتی است .از دیدگاه امام خامنهای(مدظلهالعالی)یکی از الزامات مهم
دررسیدن به تمدن اسالمی وجود نقشه راه است .تکیه بر استعدادهای درونی  ،تکیه بر ظرفیتهای داخل کشور،
تکیه بر ابتکار جوانان مهمترین عناصر این مؤلفه است(آیت الله خامنهای  .)95/5/11،از دیدگاه ایشان در ترسیم
نقشه کالن آ گاهی جوانان و بصیرت به وضعیت موجود مهم است(آیت الله خامنهای )94/8/12،از دیدگاه معظم له
نقشه راه مشخص کردن خط سیاستگذاریها و برنامهریزیها است و برنامهریزی باید مبتنی بر محاسبه عملی
باشد .ایشان معتقدند برای رسیدن به چشمانداز روشن برای آینده ،راه باید مشخص و ترسیم شود(آیت الله خامنهای
 )82/8/23 ،ایشان داشتن چشمانداز را بهعنوان نقشه راه باعث ثبات در برنامهریزی و این ثبات را شرط موفقیت
میدانند .بنابراین برنامهریزی باعث جهتگیری منظم خواهد شد (آیت الله خامنهای .)1386/4/9،
یکی دیگر از این عناصر ریلگذاری در اداره کشور در دهههای آینده است(آیت الله خامنهای .)1389/9/10،
جادهسازی و ریلگذاری باعث هدفمند شدن و ساختارمند شدن برنامهریزیشده و از هرج و مرج و سرگشتگی
جلوگیری مینماید .نظام فکریای که در نظر دارد در آینده با نظامهای فکری دیگر درگیرشده و به مبارزه بپردازد
نیازمند برنامهریزی و ریلگذاری است تا تمامی ساختارهای یک نظام سیاسی بتوانند هماهنگ و همسان بهپیش
بروند.
یکی از الزامات دیگر در حوزه برنامهریزی در فرآیند تمدن سازی ،آسیبشناسی است.ازنظر مقام معظم رهبری
آسیب شناسی باید ناظر بر شناسایی موانعی باشد که سد راه رسیدن به تمدن اسالمی است .این آسیبشناسی باید در
حوزه سبک زندگی و آنچه متن تمدن را تشکیل میدهد باشد .از دیدگاه ایشان آسیبشناسی هم باید در بخش
سختافزاری و هم بخش نرمافزاری تمدن انجام شود (.آیت الله خامنهای )91/7/23،
مؤلفه بعدی در حوزه برنامهریزی نیازسنجی و زمانشناسی و موقعشناسی است .موقعشناسی موجب جلوگیری
از هدر رفتن منابع و استفاده بهینه از منابع و استعدادها خواهد شد .بنابراین از مؤلفههای مورد تأکید امام خامنهای

(

مدظلهالعالی) در موقعشناسی است که مبتنی بر لحظه شناسی و حساسیت لحظهای نسبت به توطئه دشمن است(آیت الله
خامنهای )1391/7/19،
هدفگذاری و مرحلهگذاری یکی دیگر از الزامات برنامهریزی از دیدگاه مقام معظم رهبری است .ایشان
معتقدند که نظام اسالمی در مرحلهای به دنبال اهداف گوناگون و متنوعی حرکت میکند .بنابراین برای رسیدن به
Planning

1
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تمدن عظیم اسالمی باید هدفگذاری و مرحلهگذاری کرد .البته ایشان معتقدند که مرحله گذاری،قطعهقطعه
است .و در این راه هادیان و متفکران و مسئوالن مربوطه باید این قطعات را مشخص نمایند(آیت الله خامنهای
)1392/8/29،
ماتریس مؤلفههای برنامهریزی در اندیشه امام خامنهای

پیشران

مؤلفه

(مدظلهالعالی)

عناصر
تکیه بر استعدادهای درونی و ظرفیتهای کشور ،تکیه بر ابتکار جوانان،وجود
آ گاهی و بصیرت به وضعیت موجود،مشخص کردن

تدوین نقشه راه

سیاستگذاریها،محاسبه عمل،ترسیم نقشه چشمانداز و نظم در جهتگیری

برنامهریزی

ریلگذاری
آسیبشناسی
نیازسنجی و موقعشناسی
هدفگذاری و مرحلهگذاری

جادهسازی بهمنظور هدفمند شدن برنامهریزی ،
شناسایی موانع رسیدن به تمدن اسالمی،آسیبشناسی سبک زندگی و متن
تمدن،آسیبشناسی بخش نرمافزاری و سختافزاری
موجب جلوگیری از هدر رفتن منابع  ،استفاده بهینه از منابع و
استعدادها،حساسیت نسبت به توطئه دشمن
شناسایی قطعات در هر مرحله توسط متفکران،تدوین اهداف گوناگون و
متنوع

ه :اقدام( 1پیادهسازی برنامه)
آخرین پیش ران در تمدن سازی اسالمی در منظومه فکری رهبر حکیم و فرزانه انقالب اسالمی،اقدام و
پیادهسازی است .که یکی از مؤلفههای آن امیدآفرینی است.امیدآفرینی باعث افزایش اعتماد جامعه بهنظام سیاسی
خواهد شد و انگیزه را تقویت و از افسردگی جلوگیری خواهد کرد .از دیدگاه ایشان افرادی که مردم را ناامید
میکنند به دشمن کمک میکنند(آیت الله خامنهای  .)1386/1/1،ایشان معتقدند که دل ناامید ،بیانگیزه بوده و
موجب افسردگی میشود بنابراین وارد انتخاب نمیشود .معظم له همچنین حضور جوانان را نشانه امیدواری
میدانند(آیت الله خامنهای .)1388/5/12،
دومین مؤلفه اقدام ،عزت و سربلندی است .احساس عزت و سربلندی موجب خواهد شد شخص شجاعت به
خرج دهد و در برابر تمامی سختیها و مشکالت مقاومت نماید و درراه رسیدن به هدف خود تمام مساعی خود را
به کارگیرد .ایشان امنیت و پیشرفت و حتی ثروت و رفاه یک جامعه را مرهون عزت میدانند(آیت الله خامنهای
Acting
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 .)1393/11/19،معظم له مقدمه عزت و سربلندی را در شجاعت (آیت الله خامنهای )87/2/11،دوری از تنبلی و
تنآسایی(آیت الله خامنهای )1384/11/18،دانش قدرت دفاعی(آیت الله خامنهای)1384/7/6 ،و همبستگی و
همدلی در سایه اسالم میدانند(آیت الله خامنهای  .)1371/6/24،در این مؤلفه ایستادگی و صبر و اعتماد به
وعدههای الهی مسیر دستیابی به تمدن نوین اسالمی را هموار میسازد(آیت الله خامنهای )92/2/9،
آخرین مؤلفه در اقدام مجاهدت دائم است .مجاهدت دائم رمز موفقیت(آیت الله خامنهای
)1387/2/16موجب مأیوس شدن دشمن(آیت الله خامنهای  )1387/2/4،و موجب شادی و نشاط خواهد شد
(آیت الله خامنهای  .) 1392/2/11،مجاهدت دائم دارای الزامات سلبی و ایجابی است  :تنبلی و کسالت و انزوا و
بیکاری و بیگارگی (آیت الله خامنهای  )92/2/11،جزو الزامات سلبی است و حرکت  ،خطرپذیری،صبر و موفق
بودن از الزامات ایجابی محسوب میشود (آیت الله خامنهای )1391/3/29،
ماتریس مؤلفههای اقدام در اندیشه امام خامنهای

پیشران

مؤلفه

اقدام ( پیادهسازی برنامه)

امیدآفرینی

(مدظلهالعالی)

عناصر
موجب افزایش انگیزه و جلوگیری از افسردگی،نامید کردن مردم= کمک به
دشمن ،دل ناامید = عدم انتخاب،حضور جوانان نشانه امیدواری است
امنیت و پیشرفت و ثروت درگرو عزت است،عوامل ایجاد

عزت و سربلندی

عزت:شجاعت،دوری از تنبلی و تنآسایی،دانش قدرت دفاع و همبستگی و
همدلی
باعث مأیوس شدن دشمن و شادی و نشاط خواهد شد،الزامات سلبی

مجاهدت دائم

مجاهدت دائم:تنبلی و انزوا و بیکاری و بیکارگی و الزامات ایجابی :
حرکت خطرپذیری  ،صبر و موفق بودن

نتیجهگیری
ساخت آینده و داشتن دست برتر در جهان آینده بدون داشتن طرح و برنامه مدون و مشخص امکانپذیر نیست.
تمامی مکاتب بشری داعیهدار ساختن تمدن آینده جهان هستند و این امر موجب تعارض و تقابل تمدنها در آینده
جهان خواهد شد .بنابراین زیست موفقیتآمیز در جهان آینده مستلزم نقشه راه دقیق و علمی است .شکلگیری
تمدن اسالمی باید مبتنی بر تعالیم حیاتبخش اسالم و منظومه فکری امام خامنهای(مدظلهالعالی) باشد .در این
راستا طرح ارائهشده در این مقاله که شامل استحکام ساخت درونی (چشمانداز سازی) ،پویش یا دیدهبانی،
پیشبینی آیندههای بدیل ،ترسیم آینده مطلوب،برنامهریزی دقیق و علمی و طراحی مدل پیادهسازی برنامه یا اقدام
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میتواند نقشه راه دقیقی را فراروی سیاستگذاران قرار دهد تا از سرگردانی و تشتت فرهنگی جلوگیری کرده و
تمامی اجزاء جامعه بهصورت همافزا بتوانند بهسوی هدف غایی تشکیل تمدن نوین اسالمی پیش بروند.

فهرست منابع:
 -1اسمعیلیان ،ملیحه؛ کاری دولتآبادی ،اکبر و ثقفی ،فاطمه ( ،)1393مفهومسازی توسعه پایدار در
آیندهپژوهی ،اولين کنفرانس ملی چالشهای مدیریت فناوری اطالعات در سازمانها و صنایع،
تهران ،دانشگاه پیام نور ،به آدرس

https://www.civilica.com/Paper-CITMC01-

CITMC01_160.html

 -2بنیاد توسعه فردا( ،)1385روشهای آیندهنگاری تکنولوژی،تهران ،گلبان.
 -3پدرام،ع؛ جاللی وند،ع ( ،)1391آشنایی با آیندهپژوهی ،تهران  ،موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع
دفاعی.
 -4جهانبین ،فرزاد ،معینی پور ،مسعود("، )1393فرآیند تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر آیتالله
خامنهای ،مطالعات انقالب اسالمی،س ،11ش .39
 -5حیدری ،امیرهوشنگ ( ،)1393مبانی و مفاهیم آیندهپژوهی ،فصلنامه علمی ترویجی ترویج علم،سال
پنجم  ،شماره  ، 7پاییز و زمستان.
 -6دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری( ،)1386فصلنامه علوم مدیریت ایران ،سال دوم،شماره
.80
 -7رجبی دوانی ،محمدحسین؛ خزاعی ،علی( ،)1394تمدن نوین اسالمی مؤلفهی اثرگذار بر استحکام
ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی ایران،مجموعه مقاالت همایش ملی تمدن نوین اسالمی،دانشگاه
شاهد  16مهر.
 -8سیاح مفضلی ،اردشیر؛ اسدی ،علیرضا( ،)1394بررسی ساختارهای فکری و مفاهیم کلیدی در
آیندهپژوهی و ارائه چارچوب اجرای مطالعات آیندهپژوهی ،فصلنامه آیندهپژوهی مدیریت،سال بیست و
ششم،شماره  ،102بهار.
 -9صائمیان ،آذر؛ کیانفر ،کیانوش( ،)1393آیندهپژوهی چگونه آینده را میپژوهد؟ ،مجله مدیریت ،شماره
،176آذر و دی .
 -10فرمهینیفراهانی،محسن(،)1367الزامات تحقق تمدن نوین اسالمی،فصلنامه مطالعات ملی،سال
هفدهم ،شماره سوم.

الزامات و مؤلفهها و پیشرانهای تمدن نوین اسالمی در منظومه فکری امام خامنهای (مدظلهالعالی) 313 /

 -11عاملی ،سعید رضا(،)1388تمدن سازی علوم انسانی،تحول در مفهوم تمدن و بازخوانی "ما" ی ایرانی،
در خورسندی طالسکوه  ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 -12غفاری،زاهد؛ خاکی،حسن ناصر(،)1395زمینهها و بایستههای تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر
تمدنگرایان،فصلنامه علوم سياسی،سال نوزدهم ،شماره ،75پاییز 1395.
 -13کورنیش.ا ،)1388(.برونیابی آینده ،مترجم سیاوش ملکی،تهران ،نماد – نیما.
 -14مطهری نژاد،مجید؛ همایون،محمدهادی؛خزایی ،سعید؛ حاتمی ،محمدرضا(،)1395بازاندیشی
سیاستی در نظریات و الگوهای آیندهنگر،مناسب چشمانداز تمدنی انقالب اسالمی،فصلنامه پژوهشی
رهيافت انقالب اسالمی،سال دهم  ،شماره  ،35تابستان .
 -15مالشاهی ،مریم( ،)1394اقتضائات تحقق تمدن نوین اسالمی،مجموعه مقاالت همایش تمدن نوین
اسالمی ،دانشگاه شاهد 16 ،مهر .1394
-16

ملکی فر ،عقیل( ،)1385الفبای آیندهپژوهی www.civilica.com ،

-17

میرکوشش ( ،)1390آیندهنگری در روابط بینالملل،نشریه روابط بينالملل  ،شماره اول.

-18

منطقی  ،محسن ( ،)1390آیندهپژوهی :ضرورت آینده مطالعات فرهنگی و علمی  ،نشریه اسالم و

پژوهشهای مدیریتی .1 ،
 -19هانتینگتون،ساموئل( ،)1387نظریه برخورد تمدنها ،ترجمه محمدعلی حمید رفیعی ،دفتر
پژوهشهای فرهنگی.
منابع انگلیسی:
1. Bell,W.(1997).values, objectivity, and the good society. Foundations of futures
studies,vol.1. new brunswick and London :Transaction publishers
2. havas,Attila(2003) socio-economic and development needs: focus of foresight
programs,technology foresight for organizers.Ankara,Turkey.
3. Miles,I. &Keenan,M.(2002)practical Guide to regional foresight in the UK European
Communities, Luxembourg
4. Popper, R, Keenan, M, and Buttrr, M(2005), mapping foresight in Europe and other
regions of the world:the EFMN annual mapping report 2005, report prepiued by
PREST-NO to the European commissions DG Research,Manchester,UK:the
university of manchester
5. Slaughter, Richard A.(1999)Futures for the third Millennium: Enabling the forward
view, Sydney: prospect media.
6. Voros,J.(2003).” A generic foresight process framework”,foresight, Vol.5,N.3,pp1021

 / 314مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسالمی (جلد اول :مقاالت ارائه شده)

مجموعه بیانات امام خامنهای

(مدظلهالعالی)

 -1خامنهای  ،سید علی( ،)1371/6/24بيانات در دیدار کارگزاران نظام.
 -2خامنهای  ،سید علی( ، )1373/8/11بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان.
 -3خامنهای  ،سید علی( ،)1376/6/19بیانات در دیدار جمعی از پرستاران.
 -4خامنهای،سید علی(،)1379/7/14بیانات در جمع اساتید ،فضال و طالب حوزه علمیه قم در مدرسه
فیضیه.
 -5خامنهای  ،سید علی( ،)1382/8/23بيانات در خطبههای نماز جمعه.
 -6خامنهای  ،سید علی( ،)1382/12/15بيانات در دیدار اعضاء مجلس خبرگان رهبری.
 -7خامنهای،سید علی( ،)1384/7/6بيانات در مراسم دانشآموختگی دانشجویان دانشگاه امام علی (ع).
 -8خامنهای  ،سید علی( ،)1384/11/18بيانات در دیدار پرسنل نيروی هوایی.
 -9خامنهای،سید علی(،)1385/3/25بيانات در دیدار مسئوالن سازمان انرژی اتمی و کارشناسان هستهای.
 -10خامنهای  ،سید علی( ،)1386/1/1بيانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی.
 -11خامنهای  ،سید علی( ،)1386/4/9بيانات در دیدار اعضاء هيئت دولت مدیران اجرایی.
 -12خامنهای  ،سید علی( ،)1386/6/8بيانات در دیدار رئيسجمهور و اعضاء هيئت دولت.
 -13خامنهای  ،سید علی( ،)1387/2/4بيانات در دیدار کارگران و کارآفرینان.
 -14خامنهای  ،سید علی( ،)1387/2/11بيانات در دیدار مردم شيراز.
 -15خامنهای  ،سید علی( ،)1387/2/16بيانات در دیدار مردم کازرون.
 -16خامنهای  ،سید علی( ،)1388/5/12بيانات در مراسم تنفيذ حکم دهمين دوره ریاست جمهوری.
 -17خامنهای  ،سید علی( ،)1389/9/10بيانات در نخستين نشست اندیشههای راهبردی.
 -18خامنهای  ،سید علی( ،)1390/6/9بيانات در خطبههای نماز جمعه عيد سعيد فطر.
 -19خامنهای  ،سید علی( ،)1390/6/26بیانات در اجالس بينالمللی بيداری اسالمی.
 -20خامنهای ،سید علی( ،)1390/11/10بيانات در دیدار شرکتکنندگان در اجالس جهانی جوانان و بيداری
اسالمی.
 -21خامنهای  ،سید علی( ،)1391/3/29بيانات در دیدار مسئوالن و سفرای کشورهای اسالمی.
 -22خامنهای  ،سید علی( ،)1391/5/22بيانات در دیدار اساتيد دانشگاهها.
 -23خامنهای  ،سید علی( ،)1391/5/25بيانات در دیدار جمعی از آزادگان.

الزامات و مؤلفهها و پیشرانهای تمدن نوین اسالمی در منظومه فکری امام خامنهای (مدظلهالعالی) 315 /

 -24خامنهای  ،سید علی ( ،)1391/6/9بيانات در شانزدهمين اجالس سران عدم تعهد.
 -25خامنهای  ،سید علی( ،)1391/7/19بیانات در اجتماع مردم بجنورد.
 -26خامنهای  ،سید علی( ،)1391/7 /22بيانات در اجتماع مردم اسفراین .
 -27خامنهای  ،سید علی( ،)1391/7/23بيانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی.
 -28خامنهای  ،سید علی( ،)1392/2/9بيانات در اجالس جهانی علما و بيداری اسالمی.
 -29خامنهای  ،سید علی( ،)1392/2/11بيانات در دیدار جمعی از مداحان.
 -30خامنهای  ،سید علی( ،)1392/6/14بيانات در دیدار رئيس و اعضای مجلس خبرگان رهبری.
 -31خامنهای  ،سید علی( ،)1392/8/29بيانات در دیدار پنجاههزار فرمانده بسيج سراسر کشور.
 -32خامنهای  ،سید علی( ،)1392/9/19بيانات در دیدار اعضاء شورای عالی انقالب فرهنگی.
 -33خامنهای  ،سید علی( ،)1393/2/31بيانات در دانشگاه افسری و تربيت پاسداری امام حسين(ع).
 -34خامنهای  ،سید علی( ،)1393/4/8بيانات در محفل انس با قرآن.
 -35خامنهای  ،سید علی( ،)1393/6/13بيانات در دیدار اعضا مجلس خبرگان رهبری.
 -36خامنهای  ،سید علی( ،)1393/11/19بيانات در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نيروی هوایی.
 -37خامنهای  ،سید علی( ،)1394/1/1بيانات در حرم رضوی.
 -38خامنهای  ،سید علی( ،)1394/8/20بيانات در دیدار روسای دانشگاهها،پژوهشگاهها ،مراکز رشد و
پارکهای علم و فنآوری.
 -39خامنهای  ،سید علی( ،)1394/8/12بيانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان.
 -40خامنهای  ،سید علی( ،) 1395/2/6بيانات در دیدار اعضای شورای عالی مرکز الگوی اسالمی ایرانی
پيشرفت.
 -41خامنهای  ،سید علی( ،)1395/5/11بيانات در دیدار اقشار مختلف مردم.
 -42خامنهای  ،سید علی( ،)1396/2/5بيانات در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی.

کمیسیون هنر

واکاوی هنر ناپسند از دیدگاه نهجالبالغه بهعنوان شاخصی برای تعیین
چارچوبهای هنر در تمدن نوین اسالمی
محمد خراسانی زاده
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چکیده
بهمنظور تعیین چارچوب و ویژگیهای هنر در تراز تمدن نوین اسالمی ،الزم است معیارها و مالکهایی برای
سنجش میزان همخوانی آثار هنری با اندیشهها و رویکردهای اسالمی وجود داشته باشد .هدف اصلی این پژوهش
یافتن «نبایدهای هنر» در تمدن نوین اسالمی است و سؤال اصلیاش این است که کدام نوع از هنرها در نگاه امام
علی (ع) مورد مذمت واقعشده و در تمدن نوین اسالمی نباید به آنها پرداخته شود؟ به همین منظور ،گفتار و نوشتار
امام علی(ع) در نهجالبالغه مورد واکاوی قرار گرفت تا نگاه ایشان  -که درواقع همان نگاه اسالم به موضوعات
است– درزمینه هنر استخراج گردد .با عنایت به اینکه هنر و آثار هنری به مفهوم امروزیاش در صدر اسالم کارکرد
ً
محدودی داشته است ،با روش توصیفی و با تحلیل کالم ایشان ،هشت روایت که مشخصا با نگاه سلبی به حیطههای
هنر ناپسند و مذموم پرداخته بود ،احصا شد و در چهار گروه ،دستهبندی گردید تا بهعنوان شاخصی برای تعیین
چارچوبهای هنر در تمدن نوین اسالمی مورد بهرهبرداری قرار گیرد .این چهار گروه هنر مذموم و ناپسند عبارتند
ً
ازهنر بهمثابه ابزار تکبر و فخرفروشی ،هنر فریبدهنده و گمراهکننده ،هنر مبتنی بر دنیاطلبی و نهایتا هنر عامل گناه
هنر نکوهششده توسط حضرت امام علی(ع) به آثاری که امروزه ذیل هنر
و هوسرانی.چنانچه با معیار اجتناب از ِ

اسالمی مطرحشدهاند ،بنگریم ،شاید بخشی از آنها جزو آثار هنری مذموم قرار گیرند و با این روش میتوان باب
تازهای در تعالی محتوای هنر اسالمی و احصای هنجارهای هنر در تمدن نوین اسالمی گشود.
واژگان کلیدی :هنر ،هنر ناپسند ،امام علی (ع) ،نهجالبالغه ،تمدن نوین اسالمی.
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Analysis of the Inappropriate Artfrom Nahj al-Balagha's Point of View as
an Indicator for Defining the Framework for Art in the New Islamic
Civilization
Mohammad Khorasanizadeh1
Abstract
In order to determine the framework and features of art in the level of new Islamic civilization,
it is necessary to have criteria for assessing the extent to which artworks are consistent with
Islamic thought and approaches. For this purpose, Imam Ali's (as) text and speech was analyzed
in Nahj al-Balaghah so that his view - which is in fact the same Islamic view of the subject was extracted in the field of art. Given the fact that art and artwork had a limited function in its
modern sense at the begining of Islam, eight narratives, which have clearly looked at the
domains of inappropriate art, were counted. Four groups were categorized to serve as an
indicator for defining the framework of art in new Islamic civilization. The four groups are: art
as a means of arrogance, deceitful and misleading art, art based on worldliness, and ultimately
the art of sin. If we look at the works that are nowadays presented as Islamic art, perhaps some
of them are inappropriate art works. In this way, a new way of promoting the content of Islamic
art and revealing the norms of art in new Islamic civilization can be discovered.
Key words: Art, Islamic Art, Imam Ali (as), Nahj al-Balaghah, Islamic New Civilization.

مقدمه
 میبایست ممیزات و مؤلفههای آن درزمینه های مختلف،وقتی از «تمدن نوین اسالمی» سخن به میان می آید
 زیستمحیطی و غیره تعیین و تبیین گردد تا بتوان این مفهوم، امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری،فرهنگی
.آرمانی را بهصورت یک واقعیت دستیافتنی و ملموس درک کرده و برای نیل به آن برنامهریزی نمود
. عرصه هنر است که ضروری است کلیات آن در این تمدن ترسیم شود،یکی از این زمینههای بسیار مهم
 الزم است معیارها و مالکهایی برای،بهمنظور تعیین چارچوب و ویژگیهای هنر در تراز تمدن نوین اسالمی
ً
سنجش میزان همخوانی آثار هنری با اندیشهها و رویکردهای اسالمی وجود داشته باشد که قطعا این مالکها با
 هنر تمدن اسالمی و یا هنر مسلمانان، هنر دوران اسالمی، تحت عناوینی مانند هنر اسالمی،آنچه پیش ازاین
. تفاوتهایی خواهد داشت،موردبحث قرارگرفته است
 را باید در پایههای اندیشه اسالمی که در قرآن و سنت- مبانی اساسی این هنر – مبتنی بر تمدن نوین اسالمی
سالهی پیامبری23  البته در دوران. جستوجو نمود،پیامبر اسالم(ص) و جانشینان بر حق ایشان تبیین شده است
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حضرت محمد(ص) ،اولویتهایی وجود داشت که فرصت و فضای پرداختن به عرصههایی مثل هنر را از سوی
ایشان محدود میساخت ،اما در سالهای بعد و در زمان حضور جانشینان بر حق ایشان،یعنی امامان معصوم(ع)،
برخی موضوعات بهطور کاملتری مطرح شد و گنجینهای از روایات را در زمینههای مختلف به یادگار گذاشت که
اکنون میتواند راهگشای بسیاری از مطالعات در حوزه نگاه دین به مسائل مربوط به هنر باشد.
بیانات امیرالمؤمنین علی(ع) -دانشآموخته و تربیتیافتهی مستقیم پیامبر اسالم(ص) –که در کتاب نهجالبالغه
اثر سید رضی گردآوریشده ،یکی از گنجینههایی است که نمایانگر اندیشههای واالی ایشان در زمینههای گوناگون
و ازجمله هنر میباشد .هرچند هنر به معنای امروزیاش ،در روزگار صدر اسالم کارکرد چندانی نداشته ،اما قابلیت
استخراج مفاهیم مورد نظر از متن نهج البالغه وجود دارد .بهواسطه محدودیت بیانات امام علی(ع) پیرامون هنر و
آفرینش هنری ،باهدف تعیین بخشی از حدود و چارچوبهای هنر در تمدن نوین اسالمی ،هنر ناپسند و مذموم در
نهجالبالغه موردبررسی قرار میگیرد تا نبایدهای هنری و ناهنجاریهای عرصه هنر در این تمدن را تبیین نماید.
اهمیت و ضرورت این مسئله ازآنجا ناشی میشود که اگر مرزهای مشخص هنر در تمدن نوین اسالمی تعیین
ً
نشود و بهجای پرداختن به «بایدها و نبایدها» ،صرفا به «بایدها» پرداخته شود ،ممکن است هنر التقاطی شکل گیرد
که بایدهای الزم را دارد ،اما از نبایدها اجتناب نکرده است.
لذا هدف اصلی این پژوهش یافتن «نبایدهای هنر» در تمدن نوین اسالمی است و سؤال اصلیاش این است که
کدام نوع از هنرها در نگاه امام علی (ع) مورد مذمت واقعشده و در تمدن نوین اسالمی نباید به آنها پرداخته شود؟
بهواسطه اینکه نوع این پژوهش ،توصیفی و تحلیلی است ،این مقاله فاقد فرضیات است.

الف -مرور پیشینه تحقیق
پیرامون ارتباط امام علی(ع) باهنر ،پژوهشهایی صورت گرفته است که بیشتر بر توانمندیهای هنری حضرت
اشاره داشتهاند .بهعنوان نمونه میتوان به کتاب کوچک «امام علی(ع) و هنر» اثر جواد محدثی از سری کتابهای
مجموعه «از چشمانداز امام علی(ع)» اشاره نمود که ویژگیهای هنری شخصیت امیرالمؤمنین علی(ع) را در حوزه
هنر گفتاری و نوشتاری ،موسیقی کلمات ،صناعات ادبی ،تصویرسازی بیانی ،تمثیل ،شعر و خوشنویسی مطرح
نموده است .همچنین کتاب «امام علی(ع) و علم و هنر» نوشته محمد دشتی از سری کتابهای «الگوی رفتاری»
نیز در همین زمینه نگاشته شده است .پایاننامه «جلوههایی از هنر تصویر آفرینی در نهجالبالغه» به کوشش مریم
حاجی قاضی استرآبادی نیز به آفرینشهای ادبی و هنر امام علی(ع) در حوزه فصاحت و بالغت پرداخته است.
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یکی دیگر از پژوهشهایی که تاحدی به موضوع این پژوهش مرتبط است ،پایاننامه «بررسی مؤلفههای
تمدنسازی اسالمی در نهجالبالغه و آموزههای علوی» به همت اعظم ناصریان خلیلآباد است که البته بیشتر به
تمدن اسالمی پرداخته و نه تمدن نوین اسالمی.
در حوزه ارتباط میان هنر و تمدن نوین اسالمی نیز مقاالتی به رشته تحریر در آمده است که از آن جمله میتوان
مقاالت«تبیین ماهیت و ظاهر هنر اسالمی بهعنوان عاملی مؤثر در شکلگیری تمدن نوین اسالمی و جهانیشدن
آن» اثر ناصر مقدمپور و«ضرورت گفتمان هنری در تمدن نوین اسالمی» به قلم صدیقه پورمختار را نام برد.
اما بحث و بررسی پیرامون نبایدهای هنر در تمدن نوین اسالمی و ویژگیهای ناپسند و مذموم هنر در
ً
نهجالبالغه که در این پژوهش به آن پرداختهشده ،سابقهای نداشته و نگارنده برای این منظور مستقیما به متن
نهجالبالغه مراجعه کرده است.

ب -مبانی نظری و روش تحقیق
ازآنجاییکه در برخی زمینهها «خصوصیت هنر اسالمی بر اساس منع ایجادشده است و مستشرقین و روشنفکران
عرب و مسلمان ،در این خصوص یعنی منع یا عدم پذیرش ،در حال تحقیق هستند» (البهنسی ،1391 ،ص )18در این
پژوهش ،باهدف کشف معیارها و سنجههایی که نگاه اسالم به هنر را تبیین میکند ،به اشارات سلبی نهجالبالغه در
مورد هنر پرداخته میشود تا هنر مذموم و ناپسند از نگاه امام علی(ع) مورد کاوش قرارگرفته و مشخص شود که هنر
از نگاه ایشان چه ویژگیهایی «نباید» داشته باشد.
در این پژوهش ،مقصود از هنر و زیباییشناسی ،تعاریف و کارکردهای فعلی آن است ،نه آنچه در صدر اسالم
کارکرد داشته و نه آنچه در ادبیات عمومی مطرح میشود .بهعنوان نمونه از امیرالمؤمنین علی(ع) نقلشده که فرمود
«چه زیباست فروتنی توانگران در برابر تهیدستان ،برای دست یافتن به رحمت خداوند» (نهجالبالغه ،حکمت ،)406
در اینجا علیرغم اینکه درباره زیبایی یک رفتار صحبت شده است ،اما در چهارچوب تعریف امروزی از
زیباییشناسی نمیگنجد .در مقابل ،شاید هنر نجاری و ساخت منبر در صدر اسالم بهعنوان یک پیشه موردنظر
بوده ،اما امروزه این محصول و تزیینات آن بهعنوان یک اثر هنری موردبحث قرار میگیرد .بنابراین منظور از هنر در
اینجا فرایندهایی است به خلق آثار هنری در قالب هنرهای تجسمی ،نمایشی ،معماری ،ادبیات و موسیقی میانجامد.
نکته دیگر این است که این پژوهش مبتنی بر گفتار و نوشتاری از امام علی(ع) است که در نهجالبالغه
گردآوریشده است ،بنابراین میتوان گفت هرچه درباره هنر ناپسند در نهجالبالغه وجود دارد ،در این نوشتار
موردبررسی قرارگرفته است ،ولی سایر روایات حضرت در اینجا موردبحث قرار نگرفتهاند.
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این تحقیق بر پایه روش توصیفی و تحلیلی استوار است و با استفاده از منابع کتابخانهای مربوط به موضوع ،به
رشته تحریر و تحلیل درآمده است .در این فرایند ،نگارنده بامطالعه کامل و مداقه بر نهجالبالغه ،کلیه عبارات و
جمالتی که میتوانست داللتی بر هنر داشته باشد را فیشبرداری کرده و سپس طبق نیاز این پژوهش ،عباراتی که به
نفی و نهی و نکوهش هنر پرداخته بودند ،دستهبندی ساخت .از این رهگذر رویکرد و دالیل نکوهش برخی از
زمینههای هنری از عبارات نهجالبالغه استخراجشده و سپس با مقایسه و تطبیق با منابع مشابه ،در قالب پژوهش
حاضر ارائه گردید.

پ -بدنه اصلی تحقیق
 -1تمدن نوین اسالمی
رهبر انقالب اسالمی ،آیت اله خامنهای که چشمانداز دستیابی به تمدن نوین اسالمی را مطرح کردهاست ،در
اجالس جهانی علما و بیداری اسالمی در سال  ،1392تمدن نوین اسالمی را این گونه برای عالمان جهان اسالم
ترسیم مینماید:
این هدف نهایی (هدف بلندمدت برای بيداری اسالمی) نمیتواند چيزی کمتر از «ایجاد تمدن
درخشان اسالمی» باشد .امت اسالمی با همهی ابعاض خود در قالب ملتها و کشورها ،باید به جایگاه
ّ
تمدنی مطلوب قرآن دست یابد .شاخصهی اصلی و عمومی این تمدن ،بهرهمندی انسانها از همهی ظرفيت
ِ
های مادی و معنویای است که خداوند برای تأمين سعادت و تعالی آنان ،در عالم طبيعت و در وجود خود
آنان تعبيه کرده است .آرایش ظاهری این تمدن را در حکومت مردمی ،در قوانين برگرفته از قرآن ،در اجتهاد
و پاسخگویی به نيازهای نوبهنوی بشر ،در پرهيز از تحجر و ارتجاع و نيز بدعت و التقاط ،در ایجاد رفاه و
ثروت عمومی ،در استقرار عدالت ،در خالص شدن از اقتصاد مبتنی بر ویژهخواری و ربا و تکاثر ،در
گسترش اخالق انسانی ،در دفاع از مظلومان عالم ،و در تالش و کار و ابتکار ،میتوان و باید مشاهده کرد.
ایشان در همین جلسه ،بهضرورت نگاه اجتهادی و عالمانه به عرصه هنر ،بهعنوان یکی از عرصههای مؤثر در
تمدن سازی میپردازد:
نگاه اجتهادی و عالمانه به عرصههای گوناگون ،از علوم انسانی تا نظام تعليم و تربيت رسمی ،و از
اقتصاد و بانکداری تا توليد فنی و فناوری ،و از رسانههای مدرن تا هنر و سينما ،و تا روابط بينالملل و غيره و
غيره ،همه از لوازم این تمدنسازی است.
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 -2لزوم بهرهگیری از نهجالبالغه
مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از شعرای آئینی در سال  1390درباره لزوم بهرهمندی از منابع اصیلی مثل
نهجالبالغه برای محتوای این تمدن بیان میدارد:
معارف بلند اسالمی و قرآنی را از خود قرآن و از نهجالبالغه و از بعضی از روایات اهلبيت(ع) -
روایات اصول کافی در بخشهایی  -اخذ کنيد .با این منابع ،انس پيدا کنيد ...روایتی است در
َّ
تحفالعقول ،که وصيت امام صادق (عليه ّ
السالم) است به عبداللهبنجندب ...این روایت ،پر از حکمت
ً
است .واقعا همهی چيزهایی که ما برای خلقيات شخصیمان ،معاشرتهای اجتماعیمان ،فعاليتهای
عمومیمان و برای بنای تمدن اسالمی نياز داریم ،در این روایت و نظائرش پيدا میشود.
این بیانات ،نمونهای از تأکیدات ایشان بر استفاده از منابع اصیل مثل قرآن ،نهجالبالغه و منابع روایی برای تبیین
مؤلفههای تمدنسازی است.
 -3امام علی(ع) در جایگاه یک هنرمند
امام علی (ع) که بهترین الگوی دینداری و دینشناسی است ،گاهی در قامت یک هنرمند تراز اول ،در عرصه
سخنوری و شعر و ادبیات و خطاطی ،به آفرینش هنری دست میزند وگاهی نیز در قامت یک منتقد هنری با اشراف
بر مبانی اسالمی ،بهنقد و بررسی هنر میپردازد و ویژگیهای هنر موردنظر اسالم را برای همیشه تاریخ در البهالی
سخنانش بیان میدارد.
در توضیح هنرمندی حضرت امام علی(ع) باید گفت « معاویه که علی(ع) را بنیانگذار فصاحت برای قریش
دانسته است ،راست میگوید .اگر همه فصحای عرب در مجلسی گرد آیند و این خطبه (خطبه  216نهجالبالغه) بر
آنان تالوت شود ،همه در برابر آن به سجده خواهند افتاد» (ابن ابی الحدید ،ج ،11ص ،)153همچنین «مرحوم
عالمه امینی در کتاب الغدیر ،وقتی به بیان سرودههای شاعران درباره حادثه غدیر و فضائل امیرالمؤمنین میپردازد،
بهعنوان تبرک از نام مقدس علی بن ابیطالب(ع) آغاز میکند که فصیحترین عرب و داناترین مردم به مفاهیم کالم
عرب است و اشعاری از او میآورد»(محدثی ،1384 ،ص .)45در خصوص خطاطی نیز «دقت علی بن ابیطالب(ع)
به چگونگی مرکب خطاطی و نوک قلم و فاصله سطور و نزدیکی حروف و ترکیب زیبای کلمات و نقشی که این
امور در پدید آوردن زیبایی برای خط دارد ،از این حدیث (حکمت  315نهجالبالغه) مشهود است و جلوهای از روح
هنری آن امام را نشان میدهد» (محدثی ،ص.)49
ً
بنابراین دیدگاه امام علی(ع) نه صرفا بهعنوان روایت دینی ،بلکه از قول هنرمندی که تجربه خلق آثار هنری و
تبیین ویژگیهای زیباییشناسانه را داشته است ،موردمطالعه قرار خواهد گرفت .در متن نهجالبالغه اشارات مختلفی
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به پدیدههای مرتبط باهنر وجود دارد که هر یک در حیطه خود قابلتحلیل و بررسی است؛ بخشی از این اشارات
جنبه ایجابی داشته و درواقع تأییدکننده نوعی از آثار هنری است و بخش دیگری از آنها جنبه سلبی داشته و پدیده
هنری را مورد مذمت یا نفی و نهی قرار داده است.
 -4دستهبندی هنر ناپسند در نهجالبالغه
مجموعه گفتار و نوشتار حضرت امام علی(ع) پیرامون هنر ناپسند ،به شرح زیر قابل دستهبندی است:
 .1هنری که ابزار کبر و فخرفروشی باشد.
 .2هنری که فریبدهنده و گمراهکننده باشد.
 .3هنری که مایه دلبستگی به دنیا باشد.
 .4هنری که وسیله گناه و هوسرانی باشد.
ً
البته باید تصریح گردد که این اقسام بعضا مرز شفافی با یکدیگر ندارند و ممکن است در موارد و مصادیقی
ً
دارای همپوشانی باشند ،مثال امکان دارد یک اثر هنری هم مایه کبر باشد و هم عامل گمراهی .اما به نظر میرسد
تمام نکاتی که در باب هنر ناپسند در نهجالبالغه بحث شده است ،در دستهبندی فوق میگنجد.
در ادامه بر اساس همین دستهبندی ،کالم امیرالمؤمنین علی (ع) در نهجالبالغه را با ترجمه علی شیروانی مرور
خواهیم نمود .خاطرنشان میسازد باهدف گزیده گویی ،متن عربی بیاننشده و همچنین تنها بخشی از عبارات که
ً
کامال در حیطه موضوع این پژوهش بوده ،درجشده و از بیان کل خطابه یا روایت خودداری شده است.
 -1-4هنر بهمثابه ابزار تکبر و فخرفروشی

یکی از موضوعاتی که با اشاره به آثار هنری مورد نکوهش قرارگرفته است ،تکبر و فخرفروشی است که مصداق
آن در ادامه ذکرشده است.
در بخشی از خطبه  192نهجالبالغه ،پس از نکوهش کبر و غرور و تعصب ،آمده است:
موسی بن عمران همراه برادرش هارون  -درود خداوند بر ایشان باد– بر فرعون درآمدند ،درحالیکه
جامهای پشمينه بر تن و عصایی به دست داشتند و با فرعون شرط کردند که اگر اسالم َ
آورد ،حکومتش
باقی و عزتش پایدار باشد ،اما فرعون (رو به مردم نمود و) گفت « :از این دو تن تعجب نمیکنيد که
پایداری و عزت و بقای حکومتم را با من شرط میکنند ،درحالیکه آنان خود در تنگدستی و خواریای
هستند که میبينيد .چرا دستبندهایی از طال به آنان داده نشده است؟» .فرعون این سخن را ازآنرو گفت
که طال و جمعکردن آن را عظيم میشمرد و جامه پشمينه و به تن کردن آن را کوچک و حقير میانگاشت.
درحالیکه اگر خدای سبحان هنگام بعثت پيامبرانش میخواست درب گنجهای طال و معادن زر ناب و
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باغهای سرسبز را به روی ایشان بگشاید و پرندگان آسمان و جانوران زمين را با آنان همراه سازد ،هرآینه چنان
میکرد(و برای او انجام آن سهل و آسان بود).
ً
«موسی و هارون مخصوصا بالباس و عصای خشن چوپانی وارد بر فرعون شدند تا از یکسو خیالبافيهای او و
ّ
شخصیت درگرو مال و ثروت و زر و زینت است ،در هم بشکنند و از سوی دیگر اعالم
اطرافیانش را درباره اینکه
دارند دوران آنگونه زندگی پایانیافته و دوران جدیدی از حکومت الهی با کمک مستضعفان آغازشده است...
ّ
شخصیت
آری! نظام ارزشی دستگاه فرعون بر همین محور میچرخید؛ آنها که زر و زیور و ثروت بیشتری داشتند،
واالتری نصیبشان شده بود و پشمینهپوشان پابرهنه ،افراد پست و پلیدی شمرده میشدند .یعنی ارزشهای انسانی و
ّ
شخصیت افراد در آن نظام نداشت و تنها ارزشهای اعتباری و پنداری و برونذاتی
درونذاتی کمترین نقشی در بیان
ّ
شخصیت بود » (مکارم شیرازی و همکاران.)1390 ،
محور

اشاره به « دستبند طال » در قرآن کریم نیز با همین تعبیر بهکاررفته است؛در آیه  53سوره زخرف ،موضوع
حضور حضرت موسی و هارون(ع) در کاخ فرعون مطرحشده و در ذکر سخنان فرعون آمده است( « :اگر موسی،
عزت ،سربلندی ،کرامت و شخصیت داشت) پس چرا دستبندهای زرین و طال بر او آویخته نشده است؟ یا چرا
فرشتگانی(برای اثبات نبوتش) همراه او نیامدهاند؟» (قرآن کریم)
در تفسیر این آیه « می گویند فرعونیان عقیده داشتند که رؤسا باید دستبند و گردنبند طال زینت خود کنند ،لذا
از اینکه موسی چنین زینتآالتی همراه نداشت ،و بهجای آن لباس پشمینه چوپانی در تن کرده بود ،اظهار تعجب
میکنند و چنین است حال جمعیتی که معیار سنجش شخصیت در نظر آنها طال و نقره و زینتآالت است»
(مکارم شیرازی و همکاران.)1380 ،
بنابراین آثار هنری چه جنبه نمادین داشته باشند -مانند دستبند زرین که نماد طبقه اشراف در مصر باستان بوده
است  -چه جنبه تزیینی داشته باشند ،اگر باهدف فخرفروشی خلقشده باشند ،در نگاه اسالمی مورد مذمت و
نکوهش قرار خواهند گرفت.
 -2-4هنر فریبدهنده و گمراهکننده

نوع دیگری از هنر که مورد سرزنش و نفی قرارگرفته است ،هنری است که ابزار نفاق و فریب و گمراهی باشد و
بهواسطه آن ،جای حق را با باطل عوض نموده و پدیدههای شیطانی را بهعنوان پدیدههای الهی به تصویر میکشد.
 -4-2-1امام علی(ع) در بخشی از خطبه  194پس از بیان ویژگیهای منافقین میفرماید:
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(منافقين) برای هر حقی ،باطلی فراهم ساخته و برای هر راستی یک کژی و برای هر زندهای ،کشندهای،
وبرای هر دری کليدی و برای هر شبی چراغی ّ
مهيا نمودهاند .برای رسيدن به آنچه در آن طمع بستهاند ،اظهار
نوميدی و بینيازی میکنند ،تا بازارهایشان را برپا دارند و کاالهای بیارزش و بهظاهر آراستهی خود را به
فروش رسانند .سخن میگویند تا مردم را بهاشتباه اندازند و توصيف میکنند تا باطل را با آن بيارایند و حق را
زشت و کریه سازند .راه گمراهی را هموار میسازند و راه تنگ حق را کج و پيچيده جلوه میدهند .اینان
یاوران شيطان و زبانههای آتشند.
 -4-2-2ایشان در نامه  7در پاسخ به معاویه مینویسد:

پندنامهای با جملههایی بربافته از تو به من رسيد ،نامهای آراسته که آن را به گمراهی ّ
مزین کردهای و از

روی بداندیشی بهسوی من فرستادهای.
« واژه « ّ
موصله» یعنی سخنی که از حرفهای مردم گرفتهشده و با انشایی زیبا نوشته باشند و امام (ع) آرایشی را

که معاویه به سخنان خود داده بود از گمراهی وی دانسته است ،زیرا رنجهایی را که در ّ
مرتب ساختن نوشته خود

به منظور اندرز دادن به امام تحمل کرده بود ،به این دلیل بود که اعتقاد داشت خودش بر حق و امام (ع) بر خطاست،
و روشن است که این عقیده ،گمراهی و انحراف از مسیر الهی میباشد و نیز چون از روش نامهنگاری بیگانه بوده و
َ
کاربرد ،سخنش با وصلههای نامناسب و آرایش جاهالنه تنظیم یافته بود ،و بهاینعلت اثر
نمیتوانسته کلمات بهجا به
ّ
تکلف در به کار بردن کلمات وی مشاهده میشد ،به این دلیل حضرت نامه وی را برخاسته از گمراهياش دانسته
است» (بحرانی).
انواع و اقسام هنرها از هنرهای ادبی تا هنر تزیینی و تجسمی و نمایشی و غیره ،درصورتیکه هدفشان تغییر
واقعیت و فریب مخاطب باشد ،مورد نکوهش امیرالمؤمنین علی(ع) قرار میگیرند.
 -3-4هنر مبتنی بر دنیاطلبی

نفی دنیاطلبی و وابستگی به دنیا یکی از خطوط بسیار شفاف و روشن و پرتکرار در بیانات امیرالمؤمنین علی(ع)
است .ایشان بارها بر موقتی و زودگذر بودن دنیا و در مقابل آن ،جاودانگی و اصالت داشتن آخرت تأکید کردهاند و
شیفتگان دنیا را مورد نکوهش قرار دادهاند .در همین راستا هنری که در خدمت دنیاطلبی و ایجاد وابستگی به دنیا
باشد را نیز مذموم دانستهاند که بیانات ایشان در این زمینه بدین شرح است.
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 -4-3-1خطبه  128نهجالبالغه در سال  36هجری ،پس از جنگ جمل در بصره بیانشده است و در آن از
حوادث سختی که در بصره روی خواهد داد ،خبر میدهد .در ابتدای خطبه به قیام صاحب زنج که حدود دویست
سال بعد،بردگان را به دور خود جمع کرد و کشتار فجیعی به راه انداخت ،اشاره میکند و سپس میفرماید:
وای بر کوچههای آباد و خانههای زینت شدهی بصره که سایبانهایی مثل بال کرکس و ناودانهایی
مثل خرطوم فيل دارد!  ...من دنيا را به رو بر زمين کوبيدهام و اندازه و ارزشش را دانستهام و با چشمی که
درخور آن است به آن نگریستهام.
« امام (ع) از نابودی اماکن بصره و خانههای آراسته و پرنقشونگار آنها خبر میدهد ،و برای خانههای آنها واژه
أجنحه (بالها) را استعاره فرموده است ،و منظور از آن بالکنها یا کنگرههایی است که از چوب و بوریا ساخته
میش ده ،که از سقف بام بیرون بوده ،و مانند حفاظی برای ساختمان بلند و دیوارها از اثرات باران بوده است و اینها
در شکل و وضع از هر چه بیشتر به بال پرندگان بزرگ مانند کرکس شباهت داشته است ،همچنین واژه خرطوم پیالن
را برای ناودانهایی استعاره فرموده ،که آنها را از شاخه درخت خرما مانند خرطوم فیل میساختهاند ،و روی آن قیر
مالیده میشده است و طول آنها نزدیك به پنج ذرع یا بیشتر میرسیده که نیز برای حفظ دیوارها از آسیب سرازیر
شدن آب از پشتبام به پایین آویزان میشده و هر چه بیشتر به خرطوم فیل شباهت داشته است( ».بحرانی)
« از تعبیرات فوق بهخوبی استفاده میشود که بصره در آن زمان بسیار آباد بوده (هرچند بردگان درنهایت
بدبختی و عسرت زندگی میکردند) خانههای آنها همچون قصرهایی بوده که بالکنها و سایهبانهای زیبا و
ناودانهای خرطوممانند جالب ،بر زیبایی آن میافزوده است و چنانکه خواهد آمد ،همهی اینها با شورش صاحب
الزنج به ویرانی کشیده شد و صاحبان آن قصرهای زیبا در خاک و خون غلطیدند( » .مکارم شیرازی و همکاران،
.)1390
« تمام بدبختی دنیاپرستان آن است که دنیا را بهطور صحیح ارزیابی نمیکنند و با چشم دیگر به آن مینگرند و
سردرپای آن مینهند و همهچیز خودرا درراه آن قربانی میکنند .اما اینکه این جمله چه ارتباطی با جملههای قبل
درباره خطرات و فسادهای صاحب الزنج میتواند داشته باشد ،شارحان معروف نهجالبالغه به توضیح این مطلب
نپرداختهاند ،ولی ممکن است ارتباط از این نظر باشد که مردم بصره به خاطر دنیاپرستی به آن روز افتادند ،قصرها را
آباد و خانهها را پرزرق و برق وزندگی خودرا ّ
مملو از اسراف و تبذیر کردند ،درحالیکه بردگان زیادی در شهر آنها
و در مزارع اطراف در بدترین حاالت زندگی داشتند و بالهای وحشتناکی که بر سر آنها از طرف زنگیان میرسد،
نتیجه اعمال خود آنهاست» (همان).
 -4-3-2در بخشی از خطبه  ،160در وصف دیدگاه پیامبر اسالم(ص) به زینت دنیا میفرماید:
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پردهای با نقش و نگار بر در خانهاش آویخته بود( .پيامبر اسالم) به یکی از همسرانش فرمود :ای فالنی
این پرده را از جلوی چشمم دور کن که هرگاه آن را میبينم به یاد دنيا و زینتهای آن میافتم .پيامبر دل
ُ
خویش را از دنيا کنده و به آن پشت کرده و خاطرهی آن را در ذهنش کشته بود و دوست داشت زینت و
زیور دنيا از دیدهاش دور باشد ،تا از آن جامهی فاخر برنگيرد ،جایگاه قرار و آرامشش نداند و به ماندن در
آن اميدوار نگردد .دنيا را از دل خود بيرون کرد ،از قلبش دور ساخت و از دیدهاش پنهان نمود .آری ،کسی
که چيزی را دشمن داشته باشد ،از اینکه آن را بنگرد و نزدش یاد شود نيز بيزار است .در سيره رسول خدا
(ص) آموزههایی وجود دارد که بدیها و عيبهای دنيا را به تو نشان میدهد .زیرا پيامبر و خانوادهاش در
ّ
احدیت ،زینت و زیور دنيا از او دور شده بود ».
دنيا گرسنه بودند و با تقرب فراوانش به درگاه
َ َ ُ ُ
ون ِّ
الس ْت ُر »...اشاره به داستانی است که از عایشه نقلشده که پردهای پرنقش و نگار و دارای
« جمله «و یک
عکس موجودات ذیروح تهیهکرده بود و بر در اتاق آویخته بود .پیامبر(ص) از دیدن آن ناراحت شد ،چراکه جنبه
ً
زینتی داشت و فرمود :دیدن آن ،مرا به یاد دنیا و زرق و برق آن میاندازد و دستور داد آن را فورا برداشتند » (مکارم
شیرازی و همکاران .)1390 ،ابن ابی الحدید نیز معتقد است «در اخبار صحیح نهی از تصویر و نصب کردن
پردههایی که در آنها اشکال و صورتها بهکاررفته ،آمده است و هرگاه پیامبر (ص) پردهای میدید که در آن نقش و
نگار بود ،فرمان میداد سرهای آن صورتها را جدا کنند» (ابن ابی الحدید).
 -4-3-3در نامه  3نهجالبالغه ،پس از خبردار شدن از اینکه شریح پسر حارث که قاضی بود ،خانهای به
ارزش هشتاد دینار خریده است ،امام علی(ع) خطاب به او متنی مینویسد و گویی قبالهای طعنهآمیز برای وی تنظیم
میکند که بخشی از آن به این شرح است:
هرزیانی که بر این خریدار در آنچه خریده وارد شود ،بر عهده خراب کنندهی بدنهای پادشاهان و
گيرندهی جان ّ
جباران و نابودکنندهی فرمانروایی فرعونيان (یعنيملک الموت) است؛ کسانی چون پادشاهان

ایران ،روم ،یمن ،ح َ
مير و آنان که ثروت بر روی ثروت نهادند و همچنان بر آن افزودند و آنان که ساختند و
ِ
استوار کردند و آراستند و زینت نمودند ،ذخيره ساختند و به ظن و گمان خویش برای فرزند تدبيری
اندیشيدند .فرشته مرگ همه اینان را به محل بازپرسی و حساب و جایگاه ثواب و عقاب روانه میکند.
 -4-3-4همچنین در آغاز نامه 10خطاب به معاویه مینگارد:

چه خواهی کرد اگر از دنيایی که در آن هستی پردهها کنار رود؟ دنيایی که بازینتهایش خود را آراسته
و با لذتهایش فریب داده است.
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«امام(علیهالسالم) در این عبارات تشبیهات جالبی برای دنیا فرموده ،زرق و برق دنیا را به لباسهای رنگارنگی
تشبیه کرده که در تن میپوشند و یا چادری که به سر میکشند .زینتهای دنیا را فریبنده و لذتهایش را مایه جلب
و جذب بهسوی آن شمرده .هوسبازان و کسانی که از ّ
ماهیت دنیا بیخبرند بهزودی بهسوی آن جلب میشوند و
برای اینکه بتوانند به این زینتها و لذات ادامه دهند ،سر بر فرمان دنیا مینهند و اوامرش را اطاعت میکنند»
(مکارم شیرازی و همکاران.)1390 ،
همانطور که در چهار روایت فوق مشهود است ،دنیاطلبی در نگاه اسالم اصیل بهشدت مذمت شده و بر همین
اساس هرگونه هنری که مبتنی بر این خصیصه ناپسند باشد و یا بر آن بیفزاید ،نکوهیده است.
 -4-4هنر عامل گناه و هوسرانی

یکی دیگر از زمینههای هنری که در کالم حضرت مورد شماتت قرارگرفته است ،مواردی است که با احکام
دینی در تضاد است و سبب گناه و هوسرانی میشود .امیرالمؤمنین (ع) در حکمت  104میفرماید:
داود(ع) در چنين ساعتی از شب برخاست و گفت :اینک زمانی است که هر بندهای در آن دعا کند،
به اجابت خواهد رسيد ،مگر آنکه دعاکننده باجگير یا گزارشگر احوال و اخبار مردم به فرمانروای ظالم یا
داروغه ستمگر یا نوازنده عرطبه (که همان طنبور است) یا نوازنده کوبه (یعنی طبل) باشد.
َ
َ
« صاحب « َع ْرط َبه» و صاحب «ک ْو َبه» اشاره به نوازندگانی است که آهنگهای مناسب مجالس لهو و فساد و
عیاشی و هوسرانی مینواختند» (مکارم شیرازی و همکاران).بنابراین میتوان دریافت که نوازندگان موسیقی حرام که
برخالف شریعت عمل میکنند ،در تراز ظالمان و عوامل حکومتهای فاسد و ظالم قرارگرفته و بهنوعی
طردشدهاند.

بحــث و نتیجـــهگیـــری
در این پژوهش با تکیهبر  8روایت از گفتار و نوشتار امام علی(ع) در نهجالبالغه که در معانی و مفاهیم مرتبط با
هنر  -طبق تعریف و کارکرد امروزی آن  -به مذمت و نفی و نهی از آن پرداخته بودند ،تالش شد تا دیدگاه ایشان در
خصوص هنر ناپسند تبیین و تحلیل گردد و چارچوبی کلی برای نبایدهای هنر در تمدن نوین اسالمی مطرح شود.
بر این اساس مشخص گردید که چهار دسته هنر ناپسند در این روایات قابل استنباط است؛
 .1هنری که نمایانگر و دستآویز تکبر و غرور و فخرفروشی باشد ،که در این زمینه به خطبه  192و رفتار فرعون
با حضرت موسی و هارون(ع) اشاره شد که فرعون به دلیل نداشتن دستبند طال  -بهعنوان نماد طبقه ثروتمندان و
صاحبمنصبان  -و پوشش ساده و فقیرانهشان ،این دو فرستاده خدا را تحقیر نمود.
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 .2هنری که فریبدهنده و گمراهکننده باشد و باطل را شبیه بهحق جلوه دهد .در این خصوص نیز خطبه 194
پیرامون شیوه منافقان در آراسته کردن عمل زشت و نمایش واژگونه آن در ادبیات و رفتار و همچنین نامه  7با
موضوع پاسخ به ادبیات منافقانه معاویه ذکر گردید.
 .3هنری که مایه دنیاطلبی و دلبستگی به دنیا باشد که چهار روایت از نهجالبالغه برای آن بیان گردید .روایت
اول به خطبه  128و معماری و تزیینات بنا و زیباسازی شهر بصره با زمینه دنیاطلبی و عدم توجه به فرودستان
میپرداخت و نابودی و بیارزشی آن را خاطرنشان میکرد .روایت دوم از خطبه  160انتخابشده بود که سبک
زندگی پیامبر اسالم(ص) و دوری ایشان از زینت و زیور دنیا را یادآور میشد و به نهی ایشان از آویختن پردهای با
نقش و نگار موجودات زنده اشاره میکرد .روایت سوم بخشی از نامه  3خطاب به شریح قاضی بود که عاقبت کار
پادشاهان پرقدرت را تبیین میکرد که بناهای استوار ساختند و تزیین کردند ،اما چیزی برای خودشان باقی نماند.
روایت چهارم نیز نامه  10و هشدار حضرت به معاویه درباره پایان یافتن دنیای پر از زینت و تجمالت او بود.
 .4هنری که برخالف شرع و عامل گناه باشد که در این مورد نیز حکمت  104به نقل از حضرت داود(ع)
مطرح شد که نوازندگان موسیقی حرام را در ردیف عوامل حکومتهای فاسد قرار داده بود و دعای آنان را
غیرمستجات و عملشان را تقبیح کرده بود.
این چهار دسته هنر مذموم ،از کالم کسی استخراجشده است که شاگرد بیواسطه حضرت محمد مصطفی

(ص)

و شاهد نزول وحی و بیان احکام و اجزاء و ابعاد آن بوده و سخنش بیانگر رویکردهای دین مبین اسالم است .لذا با
این دستاورد ،میتوان مالک و معیاری برای سنجش هنرها و آثار هنری در تمدن نوین اسالمی به دست آورد و آنها
را با ترازوی دیدگاه امام علی(ع) سنجید.
شاید با این عینک الزم باشد یکبار دیگر بسیاری از آثار قلمرو اسالم که ذیل عنوان هنر اسالمی مشهور
شدهاند ،مورد ارزیابی واقع شوند که چه میزان با دیدگاه اسالم همخوانی دارند .همچنین بر این مبنا میتوان
چارچوب کالنی را طبق نبایدها و ناهنجاریهای عرصه هنر در تمدن نوین اسالمی تعریف کرد.

منــابـــع
 -1قرآن کریم ،ترجمه حسین انصاریان.
 -2ابن ابی الحدید ،عبدالحمید بن هبة الله ،شرح نهجالبالغه ،جلد  ،11مصر ،دار احیاء الکتب العربیه.
 -3بحرانی ،کمالالدین میثم بن علی بن میثم ،)1362( ،شرح نهجالبالغه ابن ميثم (مصباح السالکین) ،ترجمه
قربانعلی محمدی مقدم ،مشهد ،انتشارات آستان قدس رضوی.
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 -4البهنسی ،عفیف( ،)1391هنر اسالمی ،مترجم :محمود پور آقاسی ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات سوره
مهر.
 -5پورمختار ،صدیقه ،1396 ،ضرورت گفتمان هنری در تمدن نوین اسالمی ،مجموعه مقاالت سومين
همایش ملی تمدن نوین اسالمی ،تهران ،مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شاهد.
 -6حاجی قاضی استرآبادی ،مریم.جعفری ،محمدمهدی .دلشاد تهرانی ،مصطفی ،1388 ،جلوههایی از هنر
تصویر آفرینی در نهجالبالغه ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم و حدیث ،رشته علوم حدیث،
گرایش نهجالبالغه.
 -7دشتی ،محمد(  ،)1382امام علی(ع) و علم و هنر ،قم ،مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع).
 -8رایس ،تالبوت( ،)1384هنر اسالمی ،ترجمه ماهملک بهار ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی.
 -9سید رضی ،نهجالبالغه ،ترجمه :علی شیروانی ،چاپ سوم ،قم ،دفتر نشر معارف.
 -10محدثی ،جواد( ،)1384امام علی(ع) و هنر ،تهران ،کانون اندیشه جوان.
 -11مقدمپور ،ناصر ،1394 ،تبیین ماهیت و ظاهر هنر اسالمی بهعنوان عاملی مؤثر در شکلگیری تمدن نوین
اسالمی و جهانیشدن آن ،مجموعه مقاالت اولين همایش ملی تمدن نوین اسالمی ،تهران ،مرکز چاپ و
انتشارات دانشگاه شاهد.
 -12مکارم شیرازی ،ناصر و همکاران( ،)1380تفسير نمونه ،تهران ،دارالکتب االسالمیه.
 -13مکارم شیرازی ،ناصر و همکاران( ،)1390پيام امام اميرالمؤمنين (شرحی تازه و جامع بر نهجالبالغه)،
تهران ،دارالکتب االسالمیه.
 -14ناصریان خلیلآباد ،اعظم .محمدی خرمآبادی ،غالممحمد .صیانتی ،حسن ،1393 ،بررسی مؤلفههای
تمدنسازی اسالمی در نهجالبالغه و آموزههای علوی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه حکیم
سبزواری ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی ،رشته الهیات و معارف اسالمی ،گرایش علوم قرآن و
حدیث.
پایگاههای اینترنتی:
-

خامنهای ،سید علی ،بیانات در اجالس جهانی علما و بیداری اسالمی ،1392/2/9 ،پایگاه اطالعرسانی
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای ،تاریخ مراجعه  ،1390/11/10نشانی:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22405
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-

خامنهای ،سید علی ،بیانات در دیدار جمعی از شعرای آئینی ،1390/3/25 ،پایگاه اطالعرسانی دفتر
حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای ،تاریخ مراجعه  ،1390/11/10نشانی:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12727

بررسی عوامل و الگوهای شکلدهنده در ساختار شهر اسالمی
خدیجه السادات موسوی چراغآبادی

1

چکیده
شهر اسالمی مجموعهای از انسانها با روابط خاص و عرصههای مختلف اجتماعی و فردی ،برخواسته از فطرت
الهی بشر برای رسیدن به رشد فضایل انسانی تصور میشود .این مقاله ضمن تأمل در هنر و معماری اسالمی ،سعی
دارد الگوهای ایجادشده در آرمانشهر اسالمی را با تلفیق معانی و مفاهیم مادی و معنوی ،در قالب تفکر تمدنهای
خاص آن بیان نماید .هدف تحقیق حاضر بازبینی محتوایی و معنایی ظاهری و باطنی کیفیتهای فضایی در
همجواری عناصر و کالبد محیط تا رسیدن به قرب الهی و سرزندگی معنایی ،روحی و روانی در حیات طیب انسان
میباشد .بنابراین در پی پاسخ به این سؤال اصلی است ،قابلیتها و نیروهای مؤثر برای احیای شهر اسالمی کدامند؟
ویژگیهای فوق چه نقشی در باال بردن ادراک محیطی و کیفیتهای زندگی آرمانی انسان تا حکومت اسالمی
اصیل دارد؟ یافتههای این پژوهش نشان میدهد که بهرهگیری از منابع ،اصول و معیارهای ارزشی در شهر اسالمی،
با درنظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی هر منطقه ،و تنوع فضایی در هر شهر با کلیت ثابت برای رسیدن به شهر
ایدهآل در حکومت آخرالزمان قابلیت وجودی خواهد داشت .تحقیق حاضر کیفی است ،و با روش تحقیق
توصیفی -تحلیلی ،با تجزیه و تحلیل و جمعآوري اطالعات ،از نوع مطالعه اسنادي و تاریخی ،به بررسی موضوع
حاضر میپردازد.
کلیدواژه :آرمانشهر اسالمی ،کیفیت فضایی ،ادراک محیطی ،فرهنگ و هویت ،تکامل انسانی

مقدمه
دین اسالم هدف خلقت انسان را رسیدن به کمال قرب الهی بیان میکند که همان بندگی و اطاعت خداوند
است .بنابراین برای ایجاد شرایط مطلوب رابطه انسان با خداوند متعال ،توجه به کیفیتهای ادراکی و عوامل کالبدی
و محیطی اجتماع ،محیط و خویشتن انسان امری ضروری به نظر میرسد .در این رابطه اسالم به انسان و زندگی
جمعی او توجه خاص داشته و مسائلی مانند شهر و شهرنشینی برای توسعه و پیشرفت پایدار جامعه را مطرح میکند.

1

کارشناسی ارشد معماری ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران ،ایمیل:

5Khs.mosavi5@gmail.com
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از آنجا که شهر برآیند انسان ،طبیعت و جامعه است ،شهر اسالمی نیز با ایجاد تعامالت اجتماعی مناسب و
ساختار شهری مطلوب ،متناسب با شخصیت و هویت جامعه اسالم که ریشه در جهانبینی اسالمی دارد بیان
میشود .به بیان دیگر در الگوی شهر اسالمی ،ویژگیهای ظاهری و باطنی ،شاخصها و عناصر زندگی اجتماعی و
کالبدی شهر منطبق با تفاسیر و معانی محتوایی دهنی و عینی دیدگاه اسالم در حوزههای مختلف جامعه انسانی
خواهد بود .بههمین دلیل مختصات عوامل آن با ترکیب مفاهیم ،اصول و قواعد ،معیارها و ارزشهای فرهنگی و
هویتی ،متناسب با نیازهای مادی و معنوی جامعه برای ترسیم آرمانشهر اسالمی تبیین میشود.
شیوههای معماری و برنامهریزیهای شهری در شهرسازی مدرن امروز با مهم شمردن بعد مادی صرف ،به
موضوع شهر و شهرسازی جوامع سبب ایجاد مشکالت و مسائلی برای جامعه بشری شدهاست .بنابراین تحقیق
حاضر با توجه به مقتضیات و نیازهای جامعه بشری در بهرهگیری از تکنولوژیها و ایدههای صنعتی و شهرسازی
مدرن ،بهرهگیری از الگوها ،دستورالعملها ،معیارها و ارزشهای سفارش شده در دین اسالم ،پیرامون جامعه شهری
را در رأس الگوهای توسعه و شهرسازی مدرن تلقی میکند و بازآفرینی سبکها و الگوهای صحیح شهرسازی
اسالمی را بهعنوان میراث ارزشمند فرهنگ و تمدن هنر اسالمی مهم میداند.
این تحقیق با هدف ایجاد حس تعلق و سرزندگی محیطی در جامعه اسالمی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت
پایدار متناسب با ساختار و عرصههای کالبدی شهری سعی دارد عوامل و نیروهای باطنی و ظاهری منطبق با
اندیشههای و آرمان های ایدئولوژی اسالمی را شناسایی نماید .سؤال تحقیق ضمن پاسخ به این نیروها به چگونگی
ساماندهی فضاها و ارتباط آنها با کالبد فضای شهری و تعامالت اجتماعی مطلوب شهروندان برای تکامل بهبود رفاه
شهروندان خواهد بود .در این زمینه توصیف شهر اسالمی مورد بررسی پژوهشگران مختلف با دیدگاههای مختلف به
تأیید ،نقد و حتی انکار آن قرار گرفتهاست ،یکی از علل آن میزان تحلیل و تسلط افراد از مبانی تعالیم اسالم و
جهانبینی توحیدی آن تلقی میگردد .بنابراین ضمن جستوجوی فاکتورها ،ویژگیها و قابلیتهای مبانی مکتب
اسالم برای زندگی اجتماعی انسان در شکلگیری و مکانیابی دقیق فضاهای کالبدی شهر اسالمی ،مقایسه تطبیقی
شهر اسالمی و شهر غربی حائز اهمیت خواهد بود.
هرچند تبیین الگوهای کاربردی شهرسازی به دلیل تنوع ساختارها ،کالبد و عرصههای فضایی متفاوت از
یکدیگر هستند ،اما حضور شرایط زمانی ،تاریخی ،مکانی ،فرهنگی و اجتماعی و ارکان و معیارهای ارزشی ،تنوع
نیروهای معنایی ،هویتی و کالبدی خاص خود را القا میکند تا بتواند الگوی مناسب و شیوه شهرسازی مشابهی
بهصورت زیربنای اصول و مبانی فکری آرمانشهر به تعداد شهرهای اسالمی و حکومت جهانی اسالمی را بیان
نماید.
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الف -پیشینه تحقیق
آرمانشهر ،با نامهای گوناگونی مانند :مدینه فاضله ،ناکجا آباد ،شهر خدا ،جامعه توحیدی و در اصطالح

غربیها «اتوپیا» ،)Utopia( 1به جامعه آرمانی و ایدهآل انسان گفته میشود که همه مردم با نیکبختی و سعادت در
کنار یکدیگر ،در صلح و آرامش بهسر می برند و در آن جا از ظلم و فساد ،اثری نیست .ازنظر برخی ،آغاز هبوط
انسان از بهشت را ،آغاز تفکر آرمانگرایی میدانند ،زیرا انسان از همان زمان ،در آرزوی بازگشت به بهشت موعود
بودهاست.

با این توصیف میتوان گفت ،آرمانشهر یا مدینه فاضله از مفاهیم مهمی است که ذهن اندیشمندان و فیلسوفان
زیادی را به خود معطوف نمود .افالطون ،آ گوستین ،توماس مور ،کامپانال و مارکس از فالسفه غرب ،فارابی،
خواجه نصیرالدین طوسی ،شهابالدین سهروردی و ابن خلدون از فالسفه اسالمی ،همگی به توصیف آرمانی شهر
ایدهآل یا آرمانشهر مطلوب پرداختهاند .در این مسیر تحقق عدالت ،دستیابی به حقیقت ،طرح جامعه آرمانی،
مفاهیم خیر و شر ،برابری و برادری ،مفاهیم عقالنی ،شیوههای رستگاری آدمیان ،مشخصات حکمران و حاکم
آرمانشهر ،تحقق بهشت این جهانی و  ...در اندیشههای فالسفه آرمانشهر گفته شدهاند (.)memarnet.com
آرمانشهر در تفکرات آنها ،برحسب مواضع سیاسی ،مذهبی ،ایدئولوژیکی و فرهنگی عصر خود صورت میگرفت.
در تفکرات باستانی ماهیتی اسطورهای و رازآمیز ،در تفکرات اسالمی با ماهیت دینی و آسمانی و در تفکرات غرب
ماهیتی زمینی و براساس تعقل فلسفی بود.
در اندیشه و تفکر اسالمی ،نخستین بار واژه آرمانشهر توسط حکیم ابونصر فارابی بهصورت «مدینه فاضله»
به کار گرفته شد وی در کتاب خود از اقسام دیگر مدینه (مدینه ضروریه ،بداله ،خست ،کرامت و  )...نیز یاد
کردهاست (فارابی ،1361 ،ص  .)44مدینه فاضله جامعهاي آرماني است که همه شهروندانش در شرایط کامل
انساني زندگي ميکنند (.)hatmony books, newyork, 1978 :7
یکی از نمونههای تحقیقاتی در مورد مقایسه تطبیقی آرمانشهر اسالمی و شهرسازی غرب ،کتاب «آرمانشهر
در اسالم و غرب» ،با تمرکز بر دو الگو ،مدینه فاضله «فارابی» نمونهای از اندیشه آرمانشهری در تفکر اسالمی و
 1برخی نامهای دیگر این جامعه آر مانی در ادبیات ما و جهان ،عبارتند از :شهر آفتاب ،جزیره خضرا ،جابلقا ،جابلسا ،آتالنتیس ( ،)Atlanticشهر موعود،
مدینه ،اورفالیس ،مدینه کامله .در ایدههای از مو و آتالنتیس ،آرمانشهر مور ،به توصیف جزیرهای آرمانی و امـن پرداختـه و آتالنتـیس شـهری کـه در آن
عدالت و تقوا حاکم است.
ََ
در عالم اسالم ،فیلسوفانی چون :ابو نصر فارابی (م339ق) در کتابهای« :سیاست مدنیـه» و «آراء اهـل المدینـه الفاضـله» و «تحصـیل السـعاده» و ابـن
مسکویه رازی (م421ق) در کتابهای« :جاویدانخرد» و «ترتیب السعادات» و ابن باجـه اندلسـی (م532ق) در کتـاب« :تـدبیر المتوحـد» و دکتـر علـی
شریعتی در کتاب« :امت و امامت» ،به نظریهپردازی این موضوع پرداختهاند.
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آرمانشهر «مور» بهعنوان نمونهای از تفکر آرمانشهری در تمدن غرب ،به بررسی نکات اشتراک و تفاوت و کاربرد
مفهومی فضاهای معماری و شهرسازی ،همچنین گسترش نظام آرمانشهری دو تمدن اسالم و غرب میپردازد.1
نقیزاده نیز در مقالهای با مبحث شهر اسالمی ،ضمن تعریف مفاهیمی مانند شهر و شهرسازی اسالمی ،شهر
مسلمانان ،شهر جوامع اسالمی و دوره اسالم ،بیان میکند که این تعارف ممکن است مورد توافق نظــر
پژوهشــگران قرار نگرفته و علت آن شاید به عدم شناخت صحیح اسالم و مبانی فکری آن در شهر و شهرسازی
مرتبط باشد .در این رابطه اصول مشترک از نظر اسالم و ارزشهای جهانی بهعنوان راهحل استفاده از راهکارهای
شهر و شهرسازی در کالبد و زمانهای مختلف محیطی مدنظر قرار میگیرد (نقیزاده.)1392 ،

ب -روش تحقیق
منابع جهانبینی اسالمی ویژگیها و شرایط خاصی برای سکونتگاه انسانی بیان مینماید و بهدنبال مفهوم
خاصی از شهرنشینی و ارائه ساخت کالبدی مشخصی از شهر میباشد .میتوان گفت در چارجوب نظری مورد
توجه اسالم ،سه مؤلفه انسان (مسلمان) ،فضای اجتماعی و فضای کالبدی شهر برای تصویرسازی شهر اسالمی
تأکید شدهاند ،و در ساختار ترکیبی حاصل ،فضای شهر اسالمی شامل مسجد ،بازار ،محالت (مسکونی و اصناف)،
و عناصر مختص به هریک متناسب با پیشرفت جامعه در طول زمان ترسیم میشود.
از آنجا که بهبود رفاه انسان در مسئله شهرنشینی برای ایجاد شهر آرمانی اسالمی در ساختار کالبدی آن تعریف
میشود ،بنابراین مفاهیم و مقولههایی مانند امنیت ،پایداری ،تعامل انسان و محیط .... ،در چگونگی برنامهها و
اهداف طراحی شده ،الگوهای معماری و شهرسازی صحیح سبک اسالمی و مؤلفههای شکلدهنده شهری ارتباط
دوسویه خواهند داشت.
هدف اصلی تحقیق رسیدن به آرامش و امنیت روحی و روانی افراد ،و ایجاد حس تعلق به مکان شهری ،در
پاسخ گویی به نیازهای انسان ،برای رسیدن به جامعهای توسعهیافته و پایدار میباشد .بنابراین یافتههای پژوهش نشان
میدهد که تمدن اسالمی و نیروها و قابلیتهای وجودی در تعالیم و ایدئولوژیهای وابسته به آن ،زمینه ایجاد محیط
زندگی برای رسیدن به سعادت با شرایط کامل انسانی در شهر اسالمی مطلوب یا آرمانشهر اسالمی را فراهم آورده
است .به عبارتی سعی در رشد کرامتهای انسانی ،وحدت و عدالت ،تأکید بر بهبود نیازهای زندگی جامعه ،تعریف

 1کتاب «آرمانشهر در اسالم و غرب :مقایسه تطبیقی آرمان شهر توماس مور و مدینه فاضله فارابی با تأکید بر فضاهای معماری و شهرسازی» ،نوشته حسن
ستاری ساربانقلی و ندا قاییلی اردبیلی ،آذربایجان شرقی ،تبریز.1393/12/02 ،
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صحیح عرصههای فضایی و کالبدی شهری که تأمینکننده خلوت و تعامالت اجتماعی مطلوب باشند ،بهصورت
ساختار شکلی هدفمند ،تنوع و یکپارچگی فضایی ... ،و ساماندهی ترکیب عوامل فوق مورد نظر خواهد بود.
پژوهش حاضر بر مطالعات کتابخانهای است و سعی دارد ضمن تجزیه و تحلیل یافتههای حاصل از تحقیق،
مفاهیم شهر و شهر مطلوب ،و آرمانشهر اسالمی را به کمک نمودار ،جدول و تصویر ،مورد بررسی قرار دهد،
بنابراین تحقیق حاضر از نوع توصیفی  -تحلیلی و به صورت کیفی می باشد.

پ -شهر اسالمی
مذهب بهعنوان یک عنصر فرهنگی و اجتماعی ،منشأ ایجاد تفاوت و تباین در مکانهای گوناگون است
(توالیی .)1382 ،شکلگیری مکانهای شهری و ماهیت اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و ساختار کالبدی
محیط شهری در سبک و شیوه اسالمی متأثر از معانی و مفاهیم ظاهری و باطنی آن وجه تمایز شهر اسالمی با
شهرهای دیگر است.
اولین ویژگی شهر اسالمی ،محل عبادت و مرکز نشر و توحید اسالمی است و در راستای تعالی بخشیدن به
ارزشهای اسالمی ،شکل گرفته باشد .شهر اسالمی مردم و شهروندان در پی اجرای قوانین دین اسالم و شهر دارای
فضاهای کالبدی و کاربردی برای ایجاد این فعالیتها در همه عرصههای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
برای پیشرفت و تکامل انسان تعریف میشود.
در این زمینه میتوان به سخنانی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) ،نهج البالغه امام علی (علیه السالم)
و صحیفه سجادیه امام سجاد (علیه السالم) اشاره داشت .تأکید سخنان به خودکفایی شهرها ،توجه به آسایش افراد و
خانواده در نزدیکی محل کار و سکونت افراد بیان شده همچنین وجه استواری و توسعه شهرها ،آبادانی و توجه به
تفکر صحیح در امور شهری مورد تأکید قرار میگیرد .همچنین شهرها را به خداوند متعال منتسب کردهاند و
عواملی مانند امنیت و معنویت شهرها اشاراتی داشتهاند (جدول .)1
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جدول  .1تبیین شهر اسالمی از دیدگاه ائمه اطهار (علیهم السالم)

ردیف
1

ویژگیهای شهر اسالمی از منظر ائمه اطهار (علیهم السالم)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) میفرمایند :چهار چیز نشانه خوشبختی مرد است؛ زنش پارسا باشد،
فرزندانش نیکوکار ،معاشرانش صالح ،و روزی خویش را در شهر خود به دست آورد (پاینده ،1386 ،ص )204
«برای استوار کردن کار شهرهایت و برقراری آنچه مردم قبل از تو بر آن قرار داشتند با حکیمان ،فراوان

2

گفت وگو و مشورت کن  ...باید توجه تو به آبادانی زمین بیش از گرفتن خراج باشد ،زیرا آبادانی زمین است
که خراج به دست میآید و کسی که متوجه به آبادانی نباشد و تنها خراج طلبد موجب ویرانی شهرها خواهد
بود و بندگان را نابود میکند و کارش جز اندکی استوار نشود ( ...نهج البالغه ،نامه  ،53ص )343

3
4

«خدایا قدرت و تدبیر مسلمانان را قوت بخش و شهرهایشان را استوار کن و اموالشان را فزونی بخش»
(صحیفه سجادیه ،دعای  ،27ص )152
«خداوندا تو در هر زمان دینت را به سبب رهبری بر حق تأیید کردی و او را نشانهای برای بندگانت و مشعلی
فروزان در شهرهایت به پا داشتی» (صحیفه سجادیه ،دعای  ،47ص )153

 -1مبانی شهرسازی در اسالم
پیامبر گرامی اسالم (صلی الله علیه وآله وسلم) برای احیاء ،حفاظت ،توسعه فرهنگ و اقتصاد در سیاست از
سوی بزرگان و نمایندگان مردم یثرب به آن شهر مورد دعوت قرار گرفتند .با ورود پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله
وسلم) به شهر مدینه (یثرب) شهرسازي آغاز شد .مجموعه یك دهه اقدامات پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم)؛
توسعه الگوي فراگیر شهر در دنیای اسالمي بود که باعث ایجاد حدود هزار و پانصد شهر اسالمي در نیمه قرن
چهارم؛ عصر طالیي تمدن و فرهنگ اسالمي گردید .در الگوي مزبور مراکز جمعیتي از ( townشهر بدون
تأسیسات تمدني و دولتي) به شهر به مفهوم ( Cityشهر داراي تأسیسات سیاسي و اداري و تشکیالت دولتي و
نظارت حکومتي) یعني شهرهاي با تأسیسات سیاسي و اداري تبدیل شدند (پاک ،1387 ،صص .)135-136
حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) در یثرب با شهري داراي بسیاري از جزییات عناصر شهري رو به رو
شدند؛ عمدهترین عملیات شهرسازي پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) پیرامون بناي مساجد ،داراالماره و تعیین
محل بازار صورت گرفت .مثلث کالبدي شهر اسالمي (جامع ،بازار ،داراالماره) ،براي تأمین مصالح دیني و سیاسي
پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) بنا گردید (پاک ،1387 ،ص  ،)136ایشان بازارهای متعددی را با اهداف سیاسی،
اقتصادی و تأمین امنیت تجار مسلمان در برابر بازرهای یهود در یک نقطه متحد نمودند (ابن رامی ،1988 ،ص .)65
براساس مطالب فوق اولین شهر اسالمی در مدینه ،توسط حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) ،و با
طراحی ،ساماندهی و مدیریت فضاهای کالبدی قدیمی شهر یثرب برمبنای قوانین و اهداف سیاسی ،اجتماعی،
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فرهنگی و اقتصادی جامعه اسالمی پایهگذاری شد و به تدریج شهرهای دیگر اسالمی متکی به آموزهها و اهداف
مقدس اسالم و قرآن برخواسته از اندیشهها و آرمانهای الهی و ائمه اطهار (علیهم السالم) ایجاد گردید .از منظر
تعالیم اسالمی و توصیف ارائه شده در اصولی مانند توحید و عدل و  ،...میتوان به مبانی تشکیل شهر اسالمی
اشاره نمود که در شهرسازی اسالمی زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و ائمه معصوم (علیهم السالم)
مورد توجه قرار داشتند .با این حال در زمانهای بعد دیدگاههای مختلفی در مورد وجود شهر اسالمی بیان شد ،اما
مفهوم و کلیت شهر اسالمی و تدوین شهر مطلوب اسالمی (آرمانشهر اسالمی) بهعنوان نظریه اصلی شهرسازی
اسالمی مورد نگرش اکثریت پژوهشگران اسالمی و غیراسالمی قرار گرفت.
 -2مفهوم شهر اسالمی از دیدگاه پژوهشگران
واژه «شهر اسالمی» ،سابقه تاریخی و علمی گسترده و طوالنی دارد و تحقیقات فراوانی در این زمینه صورت
گرفتهاست .میتوان گفت پیدایش شهرهاي اسالمي از پدیدههاي شگفتانگیز قرون وسطي میباشد که مورد توجه
بسیاري از خاورشناسان و محققان اسالمي قرار گرفته ،و پیرامون تعیین هویت شهرهاي اسالمي به تحلیل و تعریف
پرداختهاند .پیشینه مطالعات در مورد شهر اسالمي حجم قابل توجهي از مطالعات اسالمي را شکل دادهاست .برخي
از خاورشناسان منکر اصالت شهر اسالمي هستند .نولدکه ،1بروفنسال ،2ماسینیون ،3بنت ،4سنتیرن ،5کلود کاهن،6
پالنهول 7و هاموند شهرهاي رومي و یوناني دانستهاند (کاهن ،1370 ،ص  )122و نقش اسالم در پیدایش شهرهاي
اسالمي را نفي کردهاند .این محققین شهرهاي اسالمي را فاقد ویژگيهاي شهر دانسته و آنها را بخشي از
داراالسالم قلمداد نمودهاند.

اما ،جورج مارسیه( ،8عبدالستار ،1376 ،ص  )126و گرونباوم 9و سواژه 10و ژانت ابولند ،بینت لومبارد ،راجرد و
دیگران اسالم را منشاء تمدن و مشوق شهرسازي دانستهاند و با مطالعه در شهرهاي اسالمي به پیدایش مفهوم خاص
شهر اسالمي در قرون وسطي تأکید کردهاند.
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گروهی از محققینی که به رد تعبیر شهر اسالمی میپردازند ،بهطور عمده متأثر از دیدگاه ماکس وبر ،درباره
تف اوت شهرها در اسالم و غرب هستند .عقیده کلی وبر این است که تنها در اروپای مسیحی است که شهر بهراستی
به یک اجتماع شهری یا مجتمع جدا از جامعه بزرگتر تبدیل شدهاست (دانتون ،1383 ،ص  .)43ساموئل استرن 1نیز
ً
بیان میکند که« :شهر اسالمی تقریبا یک مکان عمومی است نه یک مکان به مفهوم و معنی اجتماعی از دیدگاه
وبر .اما این جمله واقعیت ندارد ،چرا که قبل از اینکه مسلمانان در سرزمینهایی مثل عراق و مصر در قالب
اجتماعات گرد هم آیند ،اسالم به یک ایدئولوژی با گرایش شهری قوی پا به عرصه گذاشته بود»
(.)Boswerth, 2007
با این توصیف میتوان گفت که شکلگیری شهرسازی اسالمی و مدل شهر اسالمی بعدها مورد بررسی قرار
میگیرد .بهعنوان مثال پژوهشگران آلمانی نخستین گروهی بودند که به بررسی و تهیه مدلهایی از شهر اسالمی
پرداختند .در طرحی از دتمان ( )Dettmanدر سال  1969عالوه بر مسجد جامع ،بازار را بهعنوان مرکز و قلب
شهرهای اسالمی به تصویر کشیدهاست ،که در کنار مسجد جامع قرار دارد.
از آنجا که بازار محل فعالیتهای تجاری مختلف در نوع خود است ،رستههای بازار با نوع فعالیت اختصاصی
مختلف برای گروهها و مشاغل متفاوت اجتماعی تعبیه میشد .همچنین دروازههای متعدد با قلعههای دفاعی شهر
که بهصورت حصار در اطراف شهر وجود داشت ،ارتباط برقرار میکرد .در مدل دیگری از ویرت ،2بازار را نه تنها
مرکز شهر اسالمی دانسته ،بلکه آن را ویژگی شهر اسالمی و عامل تمایزکننده از سایر شهرهای حوزه فرهنگی جهان
و شاخص این شهرها قلمداد نمودهاست
در این مدل بازارها از مرکز شهر بهصورت شعاعی توسعه یافته و راههای اصلی از مرکز شهر و در راستای بازاری
ً
به سمت دروازهها گسترش مییابند که گذر نام دارد و معموال مراکز محالت را نیز دربر میگیرند (شفقی،1387 ،
ص ( )212-214تصویر  .)1مدل طراحی شهری ارائه شده مفاهیمی از ساماندهی عرصههای کالبدی فضای شهر
اسالمی و اهداف متنوع توسعه روابط اجتماعی شهرسازی را تا حدی به نمایش میگذارد که تاحدی همراستا با
موازین آموزههای دین اسالم میباشد.

Samuel Stern

1

 2در مدل  Wirthدر قسمت چپ و پایین این طرح ،کاخهاي سلطنتي قرار دارند که نميتوان آن را به تمام شهرهاي اسالمي تعمـیم داد ،امـا در مـورد
شهرهاي شمال آفریقا صادق است.
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مدل دتمان (بهصورت شعایی و دایرهای توجه به مرکز و درون)

مدل ویرت (بهصورت شعایی و چندضلعی ،توجه به مرکز و
درون)

تصویر  .1مقایسه دو مدل شهر اسالمی دتمان و ویرت (عکس :شفقی)1387 ،

ج -آرمانشهر
آرمان شهر در اصطالح ،یعنی شهری با ساختاری سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،آموزشی و  ...که بتواند بیشترین
شهروندان خود را به بیشترین سعادت ممکن برساند (مور ،1361 ،ص  .)9به عبارتی آرمانشهر بازتاب شرایط عینی
جامعه است .در طراحی آرمانشهر عدم رضایت از اوضاع سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی و یا اوضاع حاکم بر جهان،
و ناسازگاری شرایط عینی با تصورات ذهنی در آرمانشهر میباشد .از اینرو با ارائه طرحی آرمانی ،وضع موجود و
ارزشهای آن انکار می شود و تنها وسیله گذار از عینیت به ذهنیت صرف نیست ،بلکه بازآفرینی ذهنی جامعه به
قصد انتقاد از نظام حاضر و سنجشی برای وضع موجود و آشکار ساختن نارساییها میباشد (اصیل ،1381 ،ص
.)16
کارل مانهایم ( )1893-1947نیز در کتاب «ایدئولوژی و آرمانشهر» آرمانشهر را تعارضی تعریف میکند که
در ناهماهنگي بنیادین آن با «وضعیت واقعي» ،یعني وضعیتي که خود در آن پدید آمدهاست ،وجود دارد
( .)Manheim, 1956: 124-125هرچند تفکر ایجاد آرمانشهر در تمامی مکاتب و تمدنهای جهان با آرمانها و
ارزشهای اصولی خاص خود دیده میشود ،بهعنوان مثال در ایران اندیشه آرمانشهر از روزگاران قدیم بهصورت
اساطیري آغاز شد و در دوران اسالمي در عرصههاي دین ،حکمت و ادب خودنمایي کرد (اصیل ،1381 ،ص .)19
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ورود اسالم و نگرش معنوی به شهرها ،تأثیرات قابل توجهی بر کالبد شهرهای باستانی ایجاد نمود .وجود حصار
در اطراف شهرهای باستانی و مکانیابی آنها بر روی صفه یا نقشههای شطرنجی و مدور ،ناشی از اعتقادات اسطوره-
ای دوره باستان بود.1
اما کارکرد عوامل فوق با معانی و ایدههای مکتب و تعالیم مادی و معنوی اسالم ،جهت رسیدن به سعادت و
عبودیت الهی و ایجاد محیطی باکیفیتهای عالی ،ویژگیهای خاصی را بیان داشته و شاخصههایی برای آرمانشهر
مطلوب ارائه میکند.
 -1آرمانشهر اسالمی
مطابق با اهداف و اصول تعالیم اسالمی ،حضور شهر ایدهآل و آرمانی اسالمی با رنگ الهی و فرابشری ،بهطور
روشن و بدون هیچ گونه ابهامی قابل تعمیم و بازآفرینی خواهد بود ،و با مفاهیمی مانند مدینه فاضله ،اسالمشهر،
دارالسالم ،شهر صالحان ،خوبستان و  ...جامعه آرمانی مد نظر اندیشمندان مسلمان است (اصیل ،1381 ،ص .)12
میتوان بیان داشت که تصویر شهر مطلوب و آرمانی ،در تمام ابعاد وجودی آن مانند وجوه اجتماعی ،مدیریتی،
کالبدی و  ...بهگونهای است که به مسائل و نیازهای شهری معاصر پاسخ گوید و بازتابکننده ارزشهای اسالمی
بهعنوان جلوهگاه عبودیت ساکنان شهر اسالمی باشد.
در طول تاریخ اسالم از پنج آرمانشهر اسطورهای ،فلسفی ،ادبی ،ایدئولوژیک و مهدوی میتوان نام برد .بعد از
ظهور اسالم ،آرمانشهرگرایی اسطورهای تضعیف شد و آرمانشهرگرایی ادبی در اندیشه عرفان تا زمان حاضر بیان
میگردد .آرمانشهرگرایی فلسفی نیز در قرون میانی اسالمی به اوج خود رسید و در دهههای اخیر بهگونهای
ملموستر بهصورت ایدئولوژیک ادامه یافت .آرمانشهر مهدوی با فراز و نشیب داشت و در ایام حضور به اوج خود
خواهد رسید (احمدی و افرادی ،1391 ،ص  .)5این مقاله نیز برای اتصال به این آرمانشهر ،عوامل ایجادکننده
همچنین شرایط و ساختار کالبدی شهر اسالمی ایدهآل به بررسی موضوع میپردازد.
 -1-1اصول هویتبخش و توسعه پایدار در آرمانشهر اسالمی

هر مجموعه زیستی دارای ارزشهای محیطی مختص به خود است ،که در طول زمان بهواسطه مجموعهای از
نیروها و عوامل فرهنگی ،جغرافیایی ،اقتصادی ،معنوی ،سیاسی و تکنولوژی در کالبد سیمای شهر شکل گرفته و
تحت تأثیر این شرایط هویتهای شهری متنوعی با ویژگیهای منحصربهفردی ایجاد میکند.

 1حصار اطراف شهر یا در دامنه یاحصار کوهها و شطرنجی بودن شهرسازی باستان ایران به دنبال حفاظت و دفاع در برابر شرایط محیطی و اقلیم ،و اهریمن
صورت میگرفت .در دوره اسالمی با معانی تمثیلی از تصویر بهشت زمینی ،و مکانهای قدسی و نماد برکت القا شدهاست.
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از آنجا که هویت در همه زمانها نقش کلیدي در تحرکات اجتماعي داشته ،اگرچه ممکن است در عصر ما
محورهاي موضوعي آن تفاوت کردهباشد (کاستلز ،)1380 ،با این حال هویت سیمای شهری؛ مجموعهای از
خصلتهای فضایی و عناصر بصری ،کالبدی و معماری است که به صورت غالب در سیمای شهر و محالت
گسترش دارد (برکپور ،1380 ،ص.)23 .
میتوان گفت شهرهای اسالمی نیز با عوامل و مؤلفههای مخصوص به خود به لحاظ هویتی از سایر شهرها
متمایز هستند .توجه به ساختار هویتی متناسب در فضای کالبدی شهری در ابعاد شکلی ،معنایی و اجتماعی آن
(نمودار  ،)1و درونی کردن ارزشها ،باورها ،هنجارها و الگوهای رفتاری و اخالقی به سبک صحیح زندگی اسالمی
دلبستگی معنایی و رفتاری خاصی را
سبب میشود که با تداوم زمانی و کیفیتهای کالبدی ،میتوان مسیرهای پیشرفت رشد جامعه را بهصورت
پایدار توسعه داد .بنابراین الزم است سیمای آرمانشهر اسالمی به لحاظ معنایی و نمادین بازگوکننده مفاهیم و مبانی
ارزشهای اسالم باشد.

نمودار  1بررسی هویت فضای شهری

 -2-1عوامل مؤثر در شکلگیری شهر اسالمی

بهطور کلي سه عنصر «انسان»« ،رفتار» و «کالبد» در فضاي کالبدي شهر دخیل ميباشند .اما در شهر اسالمي
سه عنصر «جهانبینی توحیدی» (فضای فکری)« ،اخالق و رفتار اسالمی» ،و «عمل و ارتباط اسالمی با عالم» در
شکلگیري آن سهیم ميباشند (نقیزاده ،1387 ،ص  .)47بنابراین میتوان به تفاوت عوامل شکلدهنده مورد نظر
آرمانگرایان شهر اسالمی و غیر اسالمی استنناد کرد که توجه به مؤلفههای انسان مسلمان ،رفتار انسان یا تجارب او
در شرایط کالبدی فضای شهر و سیمای کالبدی شهر اسالمی را با استخراج منابع و برآیند معیارها و ارزشهای متون
و تعالیم ارزشهای اسالمی؛ الگوی تحلیلی آرمانشهر اسالمی را متجلی نمود (نمودار  2و .)3
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نمودار  .2رابطه سه عنصر اصلی دخیل در ظهور شهر (یا اجزاء اصلی یک شهر (نقیزاده.)1387 ،

 -1-2-1آرمانشهر در تفکر اسالمی و شهرسازی غرب

باتوجه به عوامل شکلدهنده شهر اسالمی ،تفکر شهرسازی غربی بهواسطه خردگرایی و انسانمحوری بهخوبی
نتوانسته به مفهوم آرمانشهر ایدهآل دست یابد ،هرچند فاکتورهای طراحی و ساماندهی خاصی را مد نظر قرار داده
است .به عبارتی در عصر مدرنیته شهرسازی غرب و اصول معماری با ساختار عقالنی و شتابزده نمود پیدا کرد و
بیشتر در پی ترسیم آرمانشهر مدرن با حوزههای اجتماعی ،اقتصادی ،روانشناسی و  ،...بهگونهای عقلگرایی و
تک بعدی مادینگر ،با پیشرفت علم و تکنولوژی ،سیر تحولی داشتهاست ،اما بحرانهای ایجاد شده ،سبب انتقاد
وضع موجود و شهرسازی مدرن را بهدنبال دارد .نادیده دانستن توجه به ابعاد روحی و معنوی انسان در تکامل رسیدن
به شرایط کیفیتهای زیستی برای شیوههای مدیریتی ،ساماندهی و طراحی کالبدی فضاهای شهری از این موارد
هستند (جدول .)2
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نمودار  .3عوامل مؤثر بر شکلگیری شهر اسالمی
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جدول  .2تبیین اصول شهرسازی اسالمی و غربی در تفکر آرمانشهرگرایی

دیدگاه شهرسازی در آرمانشهر اسالمی و غیراسالمی (احمدی و افرادی،

شیوه شهرسازی اسالمی به تعداد شهرهای

 ،1391ص )23

اسالمی (احمدی و افرادی ،1391 ،ص )21

 -2اصول و معیارها بر ساختار فضایی و عملکردی آرمانشهر اسالمی
الگوی شهر اسالمی به همراه ترکیبی از کیفیتها و کمیتهای بالفعل و بالقوه هریک از نیروها ،عوامل ،معانی
و معیارهای شکلدهنده هویت مکانی شهری و مشارکت تلفیقی ساماندهی اجزاء ایجاد میشود .این ساختار
ترکیبی ،برمبنای ارزشهای اسالم اصیل و جهانبینی توحیدی تدوین میگردد .بنابراین الزم است مسجد ،بازار و
محالت بهعنوان عناصر تشکیلدهنده شهر اسالمی در کالبد شهری با عوامل مذهبی ،تجاری و مسکونی ،براساس
اصول شهرسازی و معماری ،رضایت شهروندان را بهگونهای هدفمند در رسیدن به جامعه آرمانی و حکومت الهی به
تصویر در آید.
توصیف موقعیت جغرافیایی محل مورد نظر ،توجه به نوع معماری و سازههای ساختمانها و اماکن مختلف،
توصیف کالبد شهری ،راهها و ارتباطات ،شرایط سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،امنیتی ،هنری و  ...کیفیت و
موقعیتهای فضایی متنوعی را شامل میشود .بنابراین مؤلفهها و شیوههای اجرایی ،ریختشناسی شهری و معماری
مکانها ،ابنیه و فضاهای کالبدی ،بهواسطه طراحی و برنامههای معماری و مدیریت شهری ،برمبنای ایدهها و مبانی
معنوی و اخالقی اسالم ساماندهی و قابل طرح است.
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میتوان گفت ،طراحی شهر اسالمی براساس اصول منطقی و برنامهریزی شده مفاهیم ،معانی و نیازهای واقعی
زیستشناختی ،روانشناختی و جامعهشناختی جامعه مورد نظر صورت میگیرد .بهطوریکه در بافت شهرهای
اسالمی با بهرهگیری از جنبههای مادی و معنوی ،برقراری بیشتر فعالیتهای فضایی با طراحی منسجم ،هندسه هنری
و نوعی نظم ارگانیک دیده میشود.
عوامل و اجزای متفاوت شهری که به نوعی مستقل و وابسته به یکدیگراند ،در ساماندهی اهداف و مبانی
تعالیم اسالم کیفیت های خاصی مانند :امنیت ،عدالت ،طهارت و پاکی ،ذکر و تذکر ،اصالح ،شکر ،احترام به
انسانیت انسان ،حفظ حریم و قلمرو ،سادگی و ابهام و  ...در ترکیب اجزای شهر اسالمی و آرمانشهر اسالمی
تداعی میشود .بنابراین در طراحی شهری عواملی مانند« :ریختشناسی ،ادراکی ،اجتماعی ،بصری ،عملکردی و
زمان» (کارمونا ،1388 ،ص  ،)6بهواسطه حضور عرصههای مختلف و متنوع فضایی در ترکیبی مناسب استفاده از
نور و صوت ،رعایت تناسب و  ،...هویت مستقل آرمانشهرهای اسالمی را بهگونهای ماندگار و جاودانه به یک اثر
هنری تبدیل میکند.
کریستوفر به پانزده اصل برای خلق ساختارهای زنده ضروری میداند .این حالتها پیوند ناگسستنی ماده و
آ گاهی که منجر به ایجاد کلیت واحد یکپارچه میشود بیان میکند ،مهمترین نتایج او در کتاب «زمینه روشن،
رویکردی هندسی از ماده و فضا» عبارتاند از :مقیاسهای مختلف ،مراکز قدرتمند ،پیوند عمیق و ابهام ،شکل
خوب ،فضاهای مثبت ،سادگی و آرامش ،تضاد ،فضای خالی ،ناهمواریها ،بازتاب ،عدم تفکیک ،شیب ،مرزها،
تکرار ،تقارنهای محلی ( .)Alexander, 2004: 165بنابراین شهر آرمانی باید دارای بسترهای کمی و کیفی
مناسبی از عناصر و اجزای سازندهاش باشد تا توسعه و رشد جامعه را ایجاد نماید .هرچند اصول گفته شده مورد
توافق شهرسازی و برنامههای شهری و معماری قرار دارد اما بطن متون اسالمی دیدگاه عمیقتری به موضوعات فوق
دارد و جنبههای همگانی آن در سیمای محیطی و روانشناسی جوامع قابل مشاهده است .در ادامه به بررسی هر یک
از این عوامل میپردازیم (نمودار .)4
 -1-2امنیت

یکی از اساسی ترین مفاهیمی که در ارتباط با شرایط زندگی در یک شهر از منظر متون و تعالیم اسالمی بیان
شده ،موضوع امنیت در شهر می باشد .در قرآن کریم و در آیات متعدد به موضوع وجود امنیت در شهرها اشاره
دارد .بهعنوان مثال در سوره مبارکه بقره ،آیه  ،16و سوره مبارکه ابراهیم ،آیه  35؛ «و ابراهیم (علیه السالم) گفت:
ای پروردگار من ،این شهر را جای امنی گردان  »...در اینجا امنیت اعتقادی به همراه برخورداری از رفا و آسایش
اجتماعی مد نظر قرار دارد.
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از نظر ساختار ترکیبی فضاهای شهری و معماری بناها ،تأمین امنیت روانی و فیزیکی قابل بررسی خواهد بود .در
این راستا کفایت محصوریت فضایی (با تأکید بر توزیع عادالنه فضا) ،کنترل و دسترسی ،تقویت قلمروها و
فعالیت های اجتماعی به همراه آسایش فیزیولوژیکی و ذهنی در امنیت کالبد محیط و تعیین قلمروگرایی فضاها با
حفظ سلسلهمراتب و عملکرد فضاها ،توجه به نظم بصری و تمایز مرز بین فضاها و کاربریهای مختلف (موسوی،
 ،1395صص  )203-206مورد توجه قرار میگیرد .میزان و نوع تعریف عرصههای فضایی و تعریف عملکردی
تناسب و مقیاسهای مختلف در تعیین نوع تعادل فضایی و قلمروها برای انتخاب خلوتهای گروهی و فردی به
امنیت عملکردی فضاهای شهری در آرمانشهر اسالمی ارتباط دارد .نوع و میزان آن بر مبنای مباحث اجتماعی و
دینی قابل بررسی خواهد بود.
 -2-2یگانگی و وحدت

ازجمله اصول بنیادین در آرمانشهر اسالمی ،و اتصال به آرمانشهر مهدوی ،توجه به اصل توحید و استفاده از
آن در معماری و شهرسازی اسالمی است ،و این اصل تحت یک سلسلهمراتب از بسیاری «وحدت»ها برای تجلی
وحدانیت خالق مالک عمل قرار بگیرد و جامعه را به وحدت اصلی هدایت نماید.
این وحدت شامل :وحدت هستی ،وحدت طبیعت ،1وحدت جامعه ،2وحدت آثار انسانی با محیط ،وحدت
ساحت های حیات ،که در صفت وحدت در کثرت و کثرت در وحدت را در تمام محیط کالبدی شهر اسالمی به
نمایش بگذارد .در این راستا وحدت ،نظم و هماهنگی به همراه تنوع و تمایزهای وجودی در ماهیت کیفیتهای
فضایی مورد تأکید قرار میگیرد.
در این زمینه راهبردهای فقهی اسالم برای کالبد سیمای شهری مورد توجه آرمانگرایان اسالمی قرار داشتهاست.
بهعنوان مثال قاعده الضرر ،حریم ،احترام به مالکیت ،جلوگیری از سد معبر ،جلوگیری از انجام فعالیتهای آالینده
در مجاورت مسجد .در شهرهای اسالمی ساختار شهر مانند مرز ،عمل مینمود و ایده اصلی اسالم بر وحدت را
بهگونهای نمادین در کالبد شهر تحقق میبخشید (نقیزاده ،1389 ،ص .)68

 1توجه به طبیعت بهعنوان منبع شناخت خالق ،موردی است که در جایجای متون اسالمی مورد اشاره قرار گرفتهاست (ر.ک .قرآن کریم ،توحید
مفضل  ،1359و مطهری.)1367 ،
 2سوره مبارکه آل عمران ،آیه  103و سوره مبارکه مائده ،آیه .2
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 -3-2عدالت

اصل دیگر مبانی شهرسازی آرمانشهر اسالمی استفاده از عدل است ،که بهعنوان تعیینکننده جهت جهانبینی
توحیدی اسالم و آرمانهای فردی و اجتماعی و سعادت و سالمت اجتماع (مطهری ،1357 ،ص  ،)38بهصورت
عدل تکوینی ،تشریعی ،اخالقی و اجتماعی در جامعه مطرح میشود.
در متون نظری برنامهریزی شهری« ،شهرسازی عدالتمحور» بهعنوان جایگزین مناسبی برای الگوی «توسعه
پایدار» در قرن اخیر مورد توجه قرار گرفتهاست (رضوانی و نوریان ،1394 ،ص  ،)47بنابراین تدوین مبـانی راهبردی
برای زمینهسازی آرمان شهر اسالمی و اتصال به حکومت عدل مهدوی با مبانی توسعه پایدار در شهرسازی نهایی
جهان اسالم میباشد .این اصل از سطوح انسانشناختی تا وجوه اجتماعی برای ایجاد رفاه ،آسایش و امنیت عمومی
و فردی از دستورات الهی در قرآن و سفارشات پیامبر اکرم (صلیالله علیه و آله وسلم) و ائمه اطهار (علیهمالسالم)
بیان شدهاست.
هرچند در معماری و شهرسازی واژه عدالت بسته به شرایط اجتماعی ،جغرافیایی و تاریخی معانی مختلفی
مییابد ( .)Harvey, 2002: 389برای دستیابی به عدالت اجتماعی در سطح منطقه شامل( :)Harvey, 1973توزیع
درآمد (نیازهای جمعیت منطقه و تخصیص منابع) و سازوکارها (نهادی ،سازمانی ،سیاسی و اقتصادی) است .تمامی
خصوصیات فوق در نحوه ترکیب و ساماندهی اجزای مختلف شکل و سیمای شهری و برنامههای معماری و
شهرسازی برای آرمانشهر اسالمی ضروری بهنظر میرسد.
 -4-2حریم و قلمرو

توجه به حریم و حفظ قلمروهای فضایی در میان تمامی فرهنگها بهطور ذاتی دیده میشود .دالیل اقلیمی،
اجتماعی و فرهنگی از جمله این موارد هستند .در هریک از این عوامل رفتار انسان در برخورد با محیط و شرایط
کیفیتهای فضایی نشاندهنده هویتها و ساختارهای متنوعی در فرم و سیمای محیط خواهد بود و تعامالت و
خلوتهای فردی و اجتماعی مطلوبی برای رفاه انسان ایجاد میکند (موسوی .)1395 ،بنابراین در محیط شهر
اسالمی این عناصر در سطوح مختلف اجزای شکلدهنده شهری و ساختار کاربری بناها قابل تأمل است.
 -5-2درونگرایی

معانی و مفاهیم درونگرایی از دیدگاه اخالق ،عرفان و بهویژه تعالیم اسالمی مورد اهمیت قرار دارد .گرایش به
درون و باطن،
عدم تفاخر ،محرمیت ،خلوت ،تفکر و  ...در ارتباط معنای درونگرایی دیده میشود .این بحث بهویژه در بعد
اجتماعی اهمیت بیشتری دارد چرا که درونگرایی فردی از نظر اسالم مردود شناخته شده و تنها به دلیل ایجاد ارتباط
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معنوی با خداوند متعال و سیر رسیدن به توحید الهی از این راه مورد اهمیت است .بنابراین وجوه اجتماعی آن برای
ایجاد زندگی اجتماعی متعادل و آرمانی در شکل و ساماندهی اجزاء مختلف محیطی قابل تأیید اسالم میباشد .در
معماری اسالمی این شاخص ارزشی بهطور متداول و با ویزگیهای خاصی دیده میشود.
 -6-2سلسلهمراتب

ساماندهی و ترکیب فضاها و عناصر براساس عملکردهای کارکردی و هویتی با معیارهای ارزشی سلسلهمراتب
فضایی را ایجاد میکند .در بافت شهر اسالمی این شاخص بهصورتی متعادل و هماهنگ با هنجارها و ایدههای
تعالیم اسالمی بر مبنای سیر تحولی درون و بیرون ایجاد میشود .رعایت نظم ،اندازه و موقعیت ،ایجاد عرصههای
فضایی و  ...از نمودهای سلسلهمراتب در برقراری ارتباط اجزاء و عناصر با یکدیگر میباشد .بنابراین میتوان گفت
در طراحی آرمان شهر اسالمی وجود تمامی معیارهای فوق برای رسیدن به محیطی با نشاط و فعال در راستای
جهانبینی توحیدی الزم خواهد بود.
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نمودار  .4بررسی اصول و معیارهای معماری و شهرسازی در آرمانشهر اسالمی
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ح -بررسی ساختار شکلی ارزشهای دینی در طراحی آرمانشهر اسالمی
با توجه به مباحث فوق و شناخت اصول بنیادی تعالیم اسالمی راهکارهای مناسبی برای طراحی فضاهای
مختلف در شهرسازی بهکار گرفته می شود .در معماری امروز نیز بازآفرینی اصول فوق به تناسب نیاز زمان و مکان
استفادهکنندگان الزم و ضروری است .چگونگی نحوه نگرش به شهر و آرمانشهر اسالمی با محوریت مساجد و
بازار ،و فضاگزینی آنها برای توسعه محالت بهصورت فرآیندهای مشابه و ساختارهایی که بر ادراک ذهنی و عینی
انسان تبعیت کند شکل گرفتهاند .مرکزیت کانونی با محوریت بعد معنوی در کنار ابعاد تجاری و توجه به
دسترسیهای مناسب ،آسان و همگانی به مسیرهای منتهی به این کانونها ،برای باالبردن کیفیتهای فضایی در
عرصههای عمومی و نیمهعمومی مانند اماکن خدماتی ،آموزشی ،فرهنگی ،بهداشتی ،تجاری و  ...سبب تنوع و
کیفیتهای زنده محیط شهری خواهد شد.
ایجاد امنیت و حفظ قلمروها در تعیین عرصههای خصوصی ،عمومی ،نیمهعمومی – نیمهخصوصی برای صیانت
از حریم فکر و اندیشه ،در پرتو اعتقادات دینی و مذهبی با فاکتورها و عوامل گفتهشده باید دارای هماهنگی و تعادل
یکنواخت باشد .برخورداری سیمای شهری از وحدت و هماهنگی بین معیارها ،ارزشها و هویتهای مکانی،
قومی ،و بومی هر منطقه ،برای حفظ هویتهای محلی و ایجاد رابطه با هویت ملی در استفاده از شبکهای از الگوی
سلسلهمراتب هویتی توصیف میشود .این ساختار شبکهای ضمن شناسایی خصوصیات سایت ،منطقه و محیط
پیرامون ،در توافق کامل با طبیعت و نفوذ در آن برای داخل شدن در فضاهای شهری ،حس مکان و رضایتمندی
فضاها را با زیباییشناسی ترکیبی نشان خواهد داد.
امنیت و نظارت در شرایط کالبدی موقعیت شهر و مکانیابی استراتژیهای خاص اقتصادی ،فرهنگی ،مذهبی،
سیاسی و  ...را میتوان با نمادین کردن معیارهای ارزشی در مشابهتهای محیطی ،و کاربریهای متفاوت فضاهای
درونشهری و برونشهری مدیریت و حفاظت کرد .استفاده از نشانههای تبلیغاتی و تنوع چیدمان مبلمان با
حفاظهای فیزیکی و گاه نمادین ،عالوه بر تعامالت اجتماعی و کیفیتهای متنوع ادراکی در خاطره فردی و
جمعی شهروندان ،نظارت و امنیت فردی و جمعی را در طراحی شهر ایدهآل و آرمانشهر اسالمی به شکلهای
متنوع ایجاد کرد.
براساس مطالعه این مقاله معنادار بودن طراحی آرمانشهر اسالمی با ارزشهای اخالقی و رفاه محور ،متناسب با
انواع دسترسی و ترکیب هندسی در ساماندهی اجزاء شهری و همسویی ویژگیهای مادی و معنوی انواع امکانات،
همراه است .بهعنوان مثال یکی از اجزای مهم در ساختار فوق تعریف بخش مسکونی با مجموعهای از مناطق و
محالت متجانس و همگن در بافت شهری است که همزیستی و تعامالت اجتماعی در محیط شهری را به صورت
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فضاها و عناصر مختلفی از سلسهمراتب وجودی معین تعریف میکند .در این راستا الزم است مواردی مانند طراحی
انواع فضاهای باز  ،احداث یا توسعه و تعریض معابر و خیابانها ،پارکها ،فضاهای ویژه عمومی به لحاظ ارائه
تسهیالت و خدمات و امکانات رفاهی ،انواع نشیمن ،میزان روشنایی ،آبنما ،طراحیهای نمادین ،وسایل و
تجهیزات ترافیکی و عبور و مرور و  ...بهگونهای مکانیابی شود که عالوه بر آسایش و سهولت بهکارگیری آنها،
همراه با نظارت و کنترل محیطهای مورد استفاده باشد.
 -1نظم و بینظمی ،یگانگی و گوناگونی
آنچه در ترکیب شهرسازی اسالمی بهواسطه عواملی چون درونگرایی و تعیین قلمروهای فضایی برای حفظ
کرامت انسان و فضاهای کالبدی مهم بوده ایجاد ترکیب هندسی پیچیده در عین سادگی فرمی میباشد .بهعنوان
مثال «محالت مسکونی به صورت بسیار فشرده بودند و فضای باز بین آنها اغلب بسیار کم بود ،شبکه دسترسی به
خانهها بسیار پیچیده بود .گذشته از بافت مسکونی فشرده ،مجموعههای بزرگ تجاری ،خدماتی و مذهبی نیز
بهصورت فشرده و همگن ایجاد میشوند و اغلب یک درون پیوسته را تشکیل میدادند (افشار نادری ،1375 ،صص
 .)44-53این ترکیب شهرسازی در نگاه برخی از شرقشناسان ،نبود ساختار و بینظمی ذاتی در شهرهای اسالمی را
با وجود خیابان و کوچههای تنگ و تودرتو معنی کردهاند .نکته قابل تأمل اینکه در ساختار تفکر شهر اسالمی
حاکم بر روابط اجتماعی ویژگیهایی مانند :استقالل ،پوشیدگی ،امنیت ،حریم و  ...از لزوم زمانی و مکانی ساختار
زیست محیطی شهری و زندگی جمعی به حساب میآمد و بهطور بالقوه دارای نظمی ذاتی با سلسلهمراتب وجودی
ساماندهی میشد .امروزه این ساختار مورد توجه شهرسازی مدرن قرار گرفتهاست.
گوناگونی فضاهای شهری در شهرسازی اسالمی با ریختشناسی در بافت شهری توسط شاخصه یگانگی در
عین تنوع و گوناگونی آن در ترکیب شکل محیط کالبدی شهر مورد استفاده قرار میگرفت .تیتوس بورکهارت،
بافت شهر اسالمی را بافتی میخواند که پارههای آن جدا از هم ،ولی بههمان ترتیب یگانه و پیوستهاند
( .) Burckhardt, 2009: 203این حالت به مرکزیت یا عدم تمرکز به عناصر شهری و زنده ،نماد و معنا میبخشد.
هرچند توجه به ساختار کانونی ،اگر مرکز ،تعینیافته و خوشفرم باشد ،فضای معین ایجادشده به نیرومندترشدن آن
یاری میرساند (الکساندر ،1392 ،صص .)141-145

خ -ارزیابی تحقیق
این پژوهش ضمن معرفی شهر اسالمی و آرمانشهر اسالمی ،تعامل قابلیتها و کیفیتهای موجود از ایدهها و
نیروهای مؤثر بهکارگرفته شده کالبد محیط شهری ،را در ساختار زیستمحیطی وارزشها و هویتهای فرهنگی –
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اجتماعی هر منطقه بیان میکند ،و تغییر و تحوالت صحیح برای رسیدن به اهداف تحقیق یعنی رفاه و آسایش انسان
وحس سرزندگی محیطی تا رسیدن به تعالی و کمال عبودیت را بهواسطه دقت و مراقبت در مفاهیم و مبانی هویت
فرهنگی – اجتماعی تعالیم اسالم میداند .به همین دلیل هویت فضای شهری که بهواسطه تعریف شکل ،معنا و
اجتماع تعریف شد ،می تواند عاملی برای رسیدن به تحوالت و تعامالت اجتماعی و فردی مطلوب در نهایت توسعه
پایدار و ماندگار و ارتباطات متقابل شهرهای اسالمی باشد.
در این راستا حفاظت و استفاده صحیح از منابع طبیعی و غیرطبیعی ،همچنین تکنولوژی و فناوریهای نوین
عصر حاضر مورد تأکید طراحی آرمانشهر اسالمی است که با محوریت کانونی عناصر مذهبی و تجاری ارتباط
داشته باشد و فضاهایی با امنیت ،عدالت ،تعریف قلمرو و  ...برای ارتباط حضور انسان و رفع نیازها ایجاد نماید.
بنابراین میتوان با دقت در مکانیابی و استفاده صحیح از ابزار و عناصر شکلدهنده آرمانشهر اسالمی،
الگوهای رفتاری و مکانهای معنادار با کیفیتهای فضایی متنوعی بهوجود آورد .در ادامه به برخی از شاخصهای
ارزشی ،ایدهها و معیارهای تعالیم اسالمی برای ایجاد آرمانشهر اسالمی میپردازیم:
 پرداختن به فضای درون نسبت به بیرون در عین ایجاد تعامالت اجتماعی سازنده و محرک جامعه با ترکیب
پرمایگی و ناهمگونی دو موقعیت مادی و معنوی بازار و مسجد در بافت شهر
 تأکید بر فضای خصوصی ،نیمهخصوصی و عمومی برای تعریف حریم و عرصههای فضایی در بافت
شهری دقت در محلهگزینی و نحوه دسترسی به فضاها با چشمانداز و دید و منظر مطلوب
 رعایت فاصله همسایگیهای مجاور بناها و قلمروهای فضایی و عدم سایهاندازی ساختمانها بر نمای
ساختمانهای اطراف
 وجود فضاهای فیمابین یا فضای خالی برای ایجاد حریم و تعامالت اجتماعی و حفاظت از شرایط اقلیمی
 بحثهای اکولوژیکی و توسعه پایدار ساختارهای زیست محیطی ،در تهویه و نورگیری مناسب در محیط
کالبدی شهر با فاصله میان بناها و عملکردهای مختلف
 توجه به زیباییشناختی محیط شهری و نوع کاربری صحیح آن در سیما و منظر شهری ،فضاها ،میدان،
خیابان ،فضاهای عمومی ،کاربرد عناصر سبز ،نماد و المانهای شهری و توسعه امکانات رفاهی با طراحی
پایدار در منظر شهری براساس الگوهای مورد قبول در منظر تعالیم اسالمی
 تبیین اصول طراحی شهری متناسب با نیاز شهروندان در تعیین رعایت سلسلهمراتب فضایی و مکانی و ایجاد
امنیت و ایمنی راههای دسترسی به آنها
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 تع یین نوع انتخاب مصالح و چیدمان کالبدی عناصر و مبلمان شهری ،نوع وسایل ارتباطات درون و برون
شهری ،سیستمهای روشنایی و ...
 سادگی و زیبایی فرم و رنگ برای حیات شکل ظاهری شهری در عین تنوع ساختاری کاربریهای مختلف
در ترکیب تلفیقی مناسب فرم و رنگ
 تنوع سبکهای هنری با ترکیب عناصر مختلف و هندسه ترکیبی از الگوهای اسالمی و ایدههای روز مطابق
با مسائل روانشناسی انسان و مباحث اسالمی در ترکیب عناصر و فضاهای کالبدی شهری
 استفاده از پتانسیلهای طبیعی مکان مانند منابع آب ،کوه ،و  ....در ایجاد چشماندازهای مناسب و طراحی
فضاهای مناسب برای کاربریهای اجتماعی و ایجاد اشتغال
 استفاده از عناصر هویت بخش به فضاها با ارائه الگوهای دینی ،بومی ،جهانی که مورد قبول ارزشهای
فرهنگی – مذهبی اسالماند مانند :نمادسازی ،محوریت و جهتیابی به کانونهای رشد و توسعه مادی و
معنوی انسانی ،تعادل ،احترام و عدم ابهامگرایی
 رابطه ساختمان و محیط با ایجاد تجانس ،تضاد و تقابل و ارتباط بین درون و بیرون و کاربرد تمثیل و معانی
مفاهیم مادی و معنوی آن در فضاهای درونگرا و برونگرا
 معیارهای برنامهریزی شهریی و عوامل شکلدهنده شرایط محیطی و اقلیم ،فرهنگ و سنت بومی ،تاریخی،
جغرافیایی محل و نیز منطبق با ارزشها و اهداف جامعه در مسائل فلسفی و فکری جامعه مورد نظر در
طراحی شهری
 ارتباط شهر و محیط پیرامون با مسجد و مراکز مذهبی و فرهنگی و سهولت دسترسی به این مراکز با تنوع
شبکه راههای شهری
 حریم ،برای ایجاد هویت ،ایمنی ،امنیت ،تنوع ،انتخاب و آزادی عرصههای مختلف عمومی و خصوصی و
فضاهای مابین ،مانند تناسب ارتفاع ساختمانها ،دید و منظر و عدم اشرافیت
 مقیاس و تناسب انسانی و مشارکت اجتماعی برای ایجاد تعامالت اجتماعی مطلوب در فضاهای محیط
کالبد شهری
 سازگاری و ارتباط انسان با طبیعت و شرایط کیفیتهای محیط کالبدی و بهرهگیری از فناوریهای نوین
برای رفع نیازهای مختلف انسان و توسعه پایدار که منجر به تحرک و پویایی فضایی شود
 آرامش بخشی برای مطلوبیت طراحی فضاها در رازگونگی و قدسیت طراحی و هندسه فضاهای متنوع،
مثبت ،تهی ... ،و ایجاد غنای حسی و حس تعلق
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 مردمواری ،خودبسندگی ،پرهیز از بیهودگی ،نیارش و ...
 سرزندگی و نشاط از کیفیتهای محیطی با فعالیتهای تحرکپذیر برای تعامالت اجتماعی مطلوب و
مناسب
 حلقه یا برجهای دفاعی شهر ،و عناصر نمادین یا کالبدی طراحی برای پدافند غیر عامل

نتیجهگیری
اسالم بهعنوان تنها دینی است که شهر و معماری بهواسطه حضور و محتوای معانی آن شکل گرفته و در آن
نقش داشته نسبت داده میشود .بنابراین ایجاد آرمانشهر اسالمی با کیفیتهای خاص شهرسازی و قوانین دین
اسالم برای تمام دنیای اسالم ،قابل تعریف و اجرایی خواهد بود ،و الزم است حضور معنیدار انسان در طراحی
آرمانشهر اسالمی ،براساس باورها و ارزشهای مورد نظر به راهبرد و فرآیندی جهت تحقق مدلعینی قراربگیرد.
براساس مطالعه این تحقیق استفاده از معانی ،ایدهها و الگوهای اسالمی با مفاهیم و اصولی مانند :امنیت ،عدالت،
توحید ،تعاون و رفاه ،مشارکت ،حفظ حریم و قلمروهای فضایی با رعایت سلسلهمراتب فضایی هر عرصه ،احترام به
طبیعت و پایداری محیط ،دوری جستن از مادیگرایی صرف و  ...در تعین هویت شهر آرمانی اسالمی و اصول
طراحی ،معماری و شهرسازی فضاهای شهری آینده میتواند بهراحتی قابل استفاده و بازآفرینی شود.
در عصر حاضر معماری و شهرسازی بدون درنظرگرفتن اصول و معیارهای ارزشی و فلسفی وجود انسان و
شرایط کیفیتهای محیطی خاص هر تمدن و فرهنگی ،فاقد روح ،معنا و هویت اصیل خود دیده میشود .بنابراین
لزوم آ گاهی ،نگرش و مهارت برنامهها و راهبردهای طراحی و معماری در شهرسازی و نیز تفکر شهروندان برای
تعالی اصول اخالقی و انسانی جوامع بهصورت پایدار و ماندگار در تعیین سبک و روش صحیح زندگی اسالمی مفید
خواهد بود .در این راستا حضور تعامالت اجتماعی مناسب در استقرار زمان و مکانهای زنده و متحرک بهگونهای
هماهنگ و متعادل عمل میکنند.
با این توصیف هرچند به دلیل تنوع جلوهها ،ویژگیها و کیفیتهای محیطی بهواسطه وجود تفاوت ساختارهای
زیستمحیطی نمیتوان شکل ثابتی در ترسیم شهر اسالمی مطلوب یا آرمانشهر اسالمی ارائه نمود ،به همین دلیل
تنوع آرمانشهرهای اسالمی به تعدد شهرها امکان ایجاد خواهد داشت .این تحقیق امیدار است بتوان با بهرهگیری از
تمامی قابلیتها ،قدرتها و نیروهای مادی و معنوي ،برجستهترین صفات و ویژگيهای آرمانشهر اسالمي برگرفته
از معانی و معیارهای تعالیم اسالم اصیل را در راستای تکامل شگرف علوم و فناوریهای نوین ،با اصول یکسان و
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مشابهی ،برای اتصال به حکومت آخرالزمان و عدل حضرت مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه شریف) به وجود
آید.
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