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تمدّن نوین اسالمی
ما میتوانیم تمدّن نوین اسالمی را برپا كنیم و دنیایی بسازیم كه سرشار باشد از معنویّت و
با كمک معنویت و هدایت معنویت راه برود.
مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی 9911/91/91
تمدّن از پدیدههای مصنوع آدمی است ،ما انسانها هستیم که تمدّن را میسازیم .این سخن بدین معناست که تمدّن اصوال در نتیجه تالش
برای حل مسائل بشری ایجاد میشود و تا وقتی باقی و پایدار است که از عهده حلّ مسائل و مشکالت بشری برآید .برای یک تمدن ،عدم توفیق
در حلّ مسائل همان و زوال و فنای تمدّن نیز همان .پس میتوان نتیجه گرفت که :تمدّن نوین اسالمی الف) باید درباب تشخیص مسأله
] [=problem-identifyingسعی و تأمّل کند؛ ب) باید درباب حلِّ مسأله ] [=problem-solvingتالش و حرکت نماید.
یک روش سودمند برای فهم نوین بودن تمدّن آن است که بفهمیم که این تمدّن بیشتر سعی در حلّ چه مسائلی دارد و چگونه در جهت حللّ
آنها میکوشد .از این رو ،نقطهی قابل اتکاء برای شروع روند تمدنسازی نوین اسالمی این است که با چراغ اسالم و معنویت ،خلود را آملادهی حلل
بحرانهای برآمده از تمدّن غرب کنیم ،تمدّنی که به گواهی متخصصان ،در انواع و اقسام بحرانها دست و پا میزند.
بحرانهای فردی ،بحرانهایی است که آدمی با خودش و به تعبیری در ساحتی از ساحتهای وجودی خود با آن مواجله ملیشلود .بله عبلارت
دیگر ،اگر بپذیریم که آدمی دارای ساحات یا ابعاد وجودی مختلفی شامل جسم ،ذهن ،نفس ،و روح است ،این قسم از بحران زمانی مصداق ملی یابلد
که آدمی به لحاظ جسمی ،ذهنی ،روانی ،و روحی دچار نقص ،خلل ،فقدان و ناهماهنگی شود؛ طبیعی است که متناسب با هر یک از سلاحات و ابعلاد
وجودی ،بحران یا بحران های خاصی قابل ذکر است که شناخت و درمان آنها نیز راهکارهای مربوط به خود را میطلبند .بحرانهای فردی عمدتا بله
قرار زیر هسلتند :خلداناباوری و مادیّلت اخالقلی ،احساسلات گرایلی ،شلکّاکیّت ،خودناشناسلی و معنویلت گریلزی ،بلی معنلایی ،مصلر زدگلی،
ایدئولوژیزدگی ،نارضایتی ،شتابزدگی و انفجار اطالعات.
بحرانهای اجتماعی ،بحرانهاییاند که در ارتباط انسان با انسانهای دیگر پدید میآیند ،بر این اساس و از آنجایی که در جامعله چنلدین نهلاد
مهم اجتماعی وجود دارند ،بحران هایی در ارتباط با نهاد خانواده ،نهاد تعلیم و تربیت ،نهاد اقتصاد ،نهاد سیاست ،نهاد حقوق و نهاد ارتباطلات بلرای او
متصوّر است .تأمل در هر یک از این بحران ها و پرداختن به آنها نیز در حیطه ی وظایف متخصصین علوم انسانی است؛ بحران های اجتماعی عموملا
عبارتند از :فردگرایی افراطی ،از خود بیگانگی ،تنهایی ،مدزدگی ،برابری طلبی افراطی ،گسست نسلی ،جباریت نهادها ،جباریت تکنولوژی.
بحران های مرتبط با طبیعت ،یا بحرانهای مربوط به رابطه ی انسان با محیط زیست هم بر دو نوعند :بحران زیست محیطی (در نتیجه محدودیت
منابع طبیعی) و بحران دوری از طبیعت .با همهی این احوال در دین مبین اسالم مواریث ارزشمند و گرانبهایی در اختیار داریلم کله ملیتلوان از دل
آنها برای این بحرانها راهحلهای قاطعی پیشبینی و ارائه کرد و از متن و بطن این راهحلهاست که تمدّن نوین اسالمی زاده خواهد شد و نوین بودن
تمدّن اسالمی نیز به دلیل ارائهی راه درمان و نسخهی جدیدی است برای این همه بحران که تمدّن غرب در حل آنهلا علاجز مانلده اسلت .در ایلن

فرصت کوتاه میخواهیم به این سئوال مهم و حیاتی بپردازیم که چرا تمدّن نوین اسالمی؟ چرا ما باید به سمت تشکیل تمدنی «نوین» پیش برویم؟
به عبارت دیگر ،چرا در این همایش واژه ی «نوین» اهمیّتی فوق العاده دارد .هد غلایی در برقلراری تملدن نلوین اسلالمی تحقلق رسلالت دینلی ،
فرهنگی ،انسانی و اسالمی مان در راستای فراهم آوردن زندگانی پاکیزه تر و حرکت به سوی حیات طیبه با بهره مندی از همه ی ظرفیتهای ملادی و
معنوی ای است که خداوند برای تأمین سعادت و تعالی انسان ،در عالم طبیعت و در وجود خود آنان تعبیه کرده اسلت .حیلاتی کله در آن خلردورزی،
اخالق ،معنویت ،انساندوستی و روابط اجتماعی دینمدار و اخالقمدار حاکم باشد .باید در زمینه تحقق تمدن نوین اسالمی کرسیهای نظریه پردازی
سازماندهی شوند و زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری و سبک شناسی زندگی مرتبط با آنها تعریف شوند .آرایلش ظلاهری ایلن تملدن را بایلد در
حکومت مردمی ،در قوانین برگرفته از قرآن ،در اجتهاد و پاسخگوئی به نیازهای نوبهنوی بشر جستجو کرد.
بر این اساس در این همایش سعی شده است تا در جهت نیل به اهدا فوق راه گشایی آغاز شود .در تعریف محورها به «تمدّن نوین اسالمی» از
سه منظر نگاه شده است :اول؛ چیستی تمدّن نوین اسالمی؛ دوّم؛ چرایی تمدّن نوین اسالمی؛ و سوّم؛ چگونگی دست یافتن به تمدّن نوین اسلالمی.
در مبحث «چیستی» به تمایز تمدّن اسالمی با سایر تمدّنها و نیز به تمایز تمدّن نوین اسالمی از تمدّن اسالمی پیشین پرداخته شده است .به عبارت
دیگر ،این موضوع بررسی شده است که در دل این تمدن چه مؤلفهها و عناصری وجود دارد که این تمدّن را از سایر تمدنها متمایز میکند .در مبحث
«چرایی» به امتیاز تمدّن نوین اسالمی نسبت به سایر تمدّنها پرداخته شده است ،ما در پی آن هستم که به این پرسش پاسخ دهیم کله چلرا تملدّن
نوین اسالمی و نه تمدّن دیگری؟ در مبحث «چگونگی» به راهکارهایی پرداخته شده است که می تواند ما را به این تمدّن رهنمون سازد.
ضمن سپاس و قدردانی از همه همراهانی که در برگزاری این همایش به یاری ما شتافتند ،امیدواریم که برگزاری این همایش ما را در مسیر نیل
به تمدن نوین اسالمی که به بیان مقام معظم رهبری ،همان پیشرفت همهجانبه مادی و معنوی است قراردهد.
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نویسندگان بدون هرگونه دخل و تصرف در
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نظر علمی و ویرایشی به عهده نویسنده یا
نویسندگان میباشد.
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دانشگاه شاهد بوده و بدون کسب مجوز ،مجاز
نمیباشد.
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 مبانی و مولفه های تمدن نوین اسالمی با تأکید بر اندیشه های رهبر معظم انقالب اسالمی
مجید خاری آرانی و زهرا علی اکبرزاده آرانی

 بررسی تطبیقی فرجام شناسی تمدنی
علی خزاعی و محمدحسین رجبی دوانی

 تمدن نوین اسالمی؛ بنیادها و چشم اندازها
دکتر محمدرضا دهشیری

 بررسی نقش بنیادین فلسفه نظری تاریخ در تحقق تمدن نوین اسالمی
حسین زمانیها

 الزامات تحقق تمدن نوین اسالمی
دکتر محسن فرمهینی فراهانی

 واکاوی خصوصیات و ویژگیهای تمدن نوین اسالمی
محمد رضا فریدی

 مؤلفه های شکل گیری عدالت در تمدن نوین اسالمی و جایگاه آن در زمینه سازی جامعه مهدوی(عج)
رسول محمدجعفری

 تبیین ماهیت و ظاهر هنر اسالمی به عنوان عاملی موثر در شکلگیری تمدن نوین اسالمی و جهانیشدن آن
ناصر مقدمپور

پوسترها
 تمدن نوین اسالمی و سبک زندگی از دیدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی
کسری بقائی پور

 تمدن نوین اسالمی مؤلفهی اثرگذار براستحکام ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی ایران
دکتر محمد حسین رجبی دوانی و علی خزاعی
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حبيب زماني محجوب
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سخنرانیها
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پوسترها
 اقتضائات تحقق تمدن نوین اسالمی
مریم مالشاهی

 واکاوی فلسفه سیاسی فاضله فارابی و استنتاج داللت های آن در تعلیم و تربیت از منظر تمدن نوین اسالمی
محمدحسن میرزامحمدی

 کیفیت برنامه ریزی برای تشکیل دولت تمدن بزرگ اسالمی جهانی امام عصر (عج)
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 تبیین شاخصها و وظایف دولت اسالمی (دولت مقدمهساز تمدن نوین اسالمی) از منظر رهبر معظم انقالب اسالمی
محمدمهدی شهبازی و مهران کریمی سادات محله

 پیشدرآمدی بر هویتبخشی به ساختار کالبدی شهرها با رویکردی به شهر اسالمی
مهدی علیان و محمدحسین سرائی
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علی نقی فقیهی ،حسن نجفی و سمیه دریساوی

 تمدن نوین اسالمی ،نبایدها و بایدها
دکتر احمدعلی قانع

 بررسی نقش و کارکرد انقالب اسالمی ایران در فرآیند تحقق تمدن نوین اسالمی
عباس کشاورز شکری ،مهدیه رهنمای و زیبا عابدی

 ظهور تمدن نوین اسالمی و افول تمدن غربی
مصطفی ملکوتیان

 تبیین نقش و جایگاه اصل تربیتی " گذر از ظاهر به باطن" در سبک زندگی اسالمی و تأثیر آن بر شکلگیری تمدن
نوین اسالمی
محمدحسن میرزامحمدی ،حسین جعفریان و لطفعلی جباری

پوسترها

 راهبردهای مطلوب هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی برای صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
احمد امین فرد

 زمینههای شکل گیری و فرایند تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظم رهبری
فاطمه حسینائی و زهرا علیپورمقدم

 موانع و آفات درونی در تحقق تمدن نوین اسالمی
کلثوم رستمی

 چگونگی کارکرد مدیریت جهاد اقتصادی در کشور در جهت بهبود رضایت مردم و زمینه ساز تمدن نوین اسالمی
امیر ساالر رئیسی و جعفر کریمی

 نقش نوروز در همبستگی اجتماعی در عرصهی تمدن نوین اسالمی با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری
ملیحه سالم و زاهد غفاری هشجین

 تبیین سلوک اجتماعی زنان درتمدن اسالمی با بهره گیری از تفسیرالمیزان
مهدی سبحانی نژاد ،علی کشاورززاده و شهالنفیسی مقدم

 تحلیل گفتمانی تکوین الگوی قدرت سیاسی در تمدن نوین اسالمی؛ با تأکید بر گفتمان والیت فقیه
علی شامی خاکی و سید محمد موسوی

« علم»؛ اهرمِ تحققِ تمدن نوین اسالمی
وحیده صادقی خرّم دشتی

 تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسالمی و موانع و راهکارهای آن
محمدرضا عزیزاللهی

 چالشهای (ساختاری-هویتی) تمدن نوین اسالمی و نقش ایران در کاهش و رفع آن
محسن فرمهینی فراهانی ،حمید احمدی هدایت ،سعید صحابت انور و مصطفی کریمی

 بررسی تحلیلی نقش اراده انسانی در ساخت و تحقق تمدن نوین اسالمی
علی نقی فقیهی ،لیال صالحی و حسن نجفی
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چکیده

تمدن نوین اسالمی همان احیاء تمدن اسالمی است که اوج و شکوفایی آن در سده چهارم هجری بود که با عنوان «رنسانس
اسالمی» شناخته میشود .اگرچه آغاز شکل گیری تمدن اسالمی با محوریت دین اسالم از شبه جزیره عربستان بود ،اما در
پیشرفت و تعالی آن جوامع و ملل مختلف نقش داشتند .به همین دلیل گفته شده است؛ زبان آن عربی ،فکرش ایرانی ،خیالش
هندی ،بازویش ترکی ،اما دل و جانش اسالمی و انسانی بود .بنابراین برای احیای تمدن اسالمی اهتمام تمام کشورها و
ملتهای اسالمی الزم است و همه باید در بازشکوفایی آن شرکت فعال داشته باشند .رهبر انقالب اسالمی به مناسبتهای
مختلف به عوامل ،زمینهها و نقش ملت ایران در احیای تمدن اسالمی اشاره کردهاند که بازخوانی آنها میتواند در این زمینه
راهگشا باشد .بنابراین مقاله حاضر درصدد واکاوی برخی از عوامل و زمینههای احیای تمدن اسالمی و نقش ایران در این
زمینه با محوریت سخنرانیهای رهبر انقالب اسالمی است.

کلیدواژهها :تمدن ،تمدن نوین اسالمی ،تمدن اسالمی ،عرصههای پیشرفت.

۳

مقدمه
تمدن اسالمی با بعثت پیامبر شروع شد و با دستاوردهای مختلفی که در زمینههای گوناگون به دست آورد ،توانست جایگاه
واالیی به خود اختصاص دهد ،اما به مرور زمان و با گذشت چندین قرن دچار رکود شد .آنچه که تمدن اسالمی را به پیشرفت
رساند همان تسامح  ،تساهل و توجه به تمام جنبه های مادی و معنوی بشر بود که به مرور زمان رنگ باخت و ضربه بزرگی بر
پیکره تمدن اسالمی وارد ساخت .توجه به ابعاد انسانی و الهی زندگانی انسانها در دنیای امروز از جایگاه برجسته ای برخوردار
نیست و این امر هم ناشی از دیدگاهی است که آنها نسبت به این جهان و انسان دارند .بنابراین نیازهای حقیقی انسان مانند
سعادت ،امنیت و آرامش روانی و معنوی حلقههای مفقود در زندگی انسانهایی است که در دنیای امروز به سر میبرند .اگر از
دیدگاه رهبر انقالب به این موضوع نگاه کنیم این تمدن فقط جنبه ابزاری و سخت افزاری دارد [ ،]21بنابراین انسان نیاز به
تمدنی دارد که در سایه آن همه نیازهای مادی و معنوی او برآورده شود و این تمدن چیزی جز تمدن اسالمی نیست .بنابراین
احیای تمدن اسالمی ضرورت مییابد .رهبر معظم انقالب در سخنرانیهای خود راهکارهایی را برای رسیدن به تمدن نوین
اسالمی ارائه دادهاند که پرداختن به آنها می تواند در احیای تمدن اسالمی راهگشا باشد .پژوهش حاضر به بررسی دیدگاههای
ایشان در زمینه احیای تمدن اسالمی در قالب تمدن نوین اسالمی پرداخته است.

تمدن ()civilization
برای تمدن تعاریف مختلفی ارائه شده است به عنوان نمونه از نظر ساموئل هانتینگتون ،تمدن باالترین گروه بندی فرهنگ و
گسترده ترین سطح هویت فرهنگی به شمار میآید ]11[ .هنری لوکاس ،تمدن را پدیدهای به هم تنیده میداند که همه
رویدادهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و حتی هنر و ادبیات را در بر میگیرد ]11[ .تاملین معتقد است مقصد تمدن انسانی
ایجاد مناسبات انسانی است درواقع می توان چنین برداشت کرد که بر اساس نگاه این محقق هر گاه جامعهای شکل گیرد و در
آن مناسبات انسانی ایجاد شود و این مناسبات استعداد و قریحۀ خدادادی انسان را شکوفا کند میتوانیم آنرا تمدن بنامیم .وی
تمدن را چنین توصیف میکند « :تمدن حرکت است نه سکون ،سفر است نه توقف ،هیچ تمدن شناخته شدهای 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»]1[ .
ویل دورانت در تعریف تمدن میگوید« :تمدن را میتوان به شکل کلی آن ،عبارت از نظمی اجتماعی دانست که در نتیجه وجود
آن ،خالقیت فرهنگی امکان پذیر میشود و جریان پیدا میکند .تمدن دارای چهار رکن و عنصر اساسی است که شامل :پیشبینی
و احتیاط در امور اقتصادی ،سازمان سیاسی ،سنناخالقی ،و کوشش در راه معرفت و بسط هنر میشود» ]11[ .چنانکه دیدیم
برای تمدن معانی مختلفی ذکر شده است ولی اصلی ترین معنای آن شهر نشین شدن و اقامت در شهر است ]7[ .البته رابطه میان
شهر و تمدن رابطه جزء و کل است نه ظرف و مظروف بنابراین ،اگر چه تمدن ( )civilizationاز مدینه به معنای شهر ()civil
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ریشه میگیرد ولی در اصل شهر معلول تمدن است نه علت آن ،یعنی به واقع شهر جزء تمدن است [ ]3به همین دلیل تمدن به
مفهوم خو گرفتن با اخالق و آداب شهریان آمده است]17[ .

سیر شکل گیری تمدن اسالمی
بررسی تاریخ اسالم نشان میدهد که فرهنگ و تمدن اسالمی مسیری مضبوط و دقیق دارد و بر پایه منطقی قابل درک و بیان
شدنی شکل گرفته است که در اینجا به صورت خالصه به مراحل شکل گیری تمدن اسالمی می پردازیم :برای شکل گیری
تمدن اسالمی ده مرحله ذکر شده است مرحله اول با دعوت پیامبر از مکه آغاز شد .مرحله دوم با تشکیل حکومت اسالمی در
یثرب شکل گرفت مرحله سوم گسترش اسالم بود که میتوان به دو بخش تقسیم کرد ،بخش اول ،انتشار دین اسالم در جزیره
العرب و بخش دوم گسترش آن در جهان متمدن آن روزگار ،شامل بین النهرین ،ایران ،روم ،مصر ،حبشه ،هند ،ماورالنهر ،چین و
ماچین ،شمال آفریقا و سرانجام جنوب اروپا بود .اوج این مرحله در سده های اول و دوم هجری نمایان گردید.
مرحله چهارم مجاور شدن فرهنگ و تمدن نوپای اسالمی با تمدنهای کهن جهان و کوشش برای شناخت و انتقال آن تمدنها
به حوزه تمدن اسالمی است .این نهضت به شکل جدی از سده دوم آغاز و تا سده های سوم و چهارم ادامه یافت .این انتقال
تمدن از چند طربق انجام شد :یکی از طریق ترجمه که جدی ترین شکل انتقال بود ،دوم تاسیس کتابخانه ها و مدارس و انتقال
کتابها از حوزه های تمدنی مجاور به حوزه تمدن اسالمی ،و سومین راه از طریق انتقال دانشمندان و به تعبیر امروز «جذب
مغزهای متفکر» به مراکز علمی و آموزشی چهان اسالم بود .مرحله پنجم عصر خودجوشی و شکوفایی تمدن اسالمی است که از
سده سوم آغاز و تا سده پنجم هجری ادامه یافت .مرحله ششم عصرشکوفایی فرهنگ عمیق اسالمی و ادبیات عرفانی است
شکوفایی این مرحله از سده چهارم آغاز و در سده هفتم به اوج خود رسید.
مرحله هفتم عصر هنر و معماری است؛ شاید این سنت منطقی تاریخ است که تا علوم عقلی و تجربی به کمال نرسد و تا
معرفت انسان نسبت به هستی و حیات عمیق نشود و تا ادب به کمال خود نرسد هنر متعالی شده خط و نقاشی و معماری متجلی
نخواهد شد .شگفت اینکه پس از دو ضربه سهمگین صلیبیها و مغوالن و از میان ویرانه های به جای مانده از آن بالیای خانمان
برانداز ،نهضت هنری – معماری قد برافراشت و مبشر آغاز تجدید حیات اسالم در عصر صفوی – عثمانی -گورکانی بود .از
این رو تصادفی نیست که اوج هنر اسالمی را از سده های نهم تا دوازدهم هجری در ایران و عثمانی و هند می بینیم.
مرحله هشتم عصر رکود است دو حمله بزرگ و طوالنی صلیبی و مغول از مغرب و مشرق جهان اسالم که با آثار و
پیامدهایشان – یکی حدود دویست سال و دیگری حدود سیصد سال به درازا کشید – توان و رمق مسلمانان را گرفت و
خرابیهای بسیاری بر جای گذاشت .آنان با قساوتها و بی رحمیهای بی سابقه در فرهنگ بالنده اسالمی روح ناامیدی دمیده و با
تخریب شهرها ،اساس مدنیت مسلمانان را متزلزل کردند .با اینکه اسالم در ذات خود جوهر حرکت ،پیشرفت ،تحول و تکامل
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دارد ،ولی این دو حمله عظیم ،آثاری مخرب بر پیکره تمدن اسالمی بر جای نهاد که سرانجام منجر به پیدایش عصر رکود شد
که اوج این مرحله در سده هشتم و نیمه نخست سده نهم هجری است .مرحله نهم را می توان خیزش مجدد اسالم نامید .این
تمدن بعد از دو قرن رکود توانست دوباره از زیر بار هجوم اقوام ویرانگر قد علم کند و در جهان اسالم در دوران سه دولت
یعنی عثمانی در غرب  ،صفوی و گورکانی در شرق جهان اسالم دست به نوزایی فرهنگی بزند .در این مقطع این دولتها
توانستند قسمتهایی از شکوه تمدن مسلمانان را بازسازی کنند .مرحله دهم هجوم استعمار و آغاز دومین دوره رکود است []21
در این مقطع نیز استبداد داخلی و استعمار خارجی ،عصر جدیدی از رکود و ایستائی را درتمدن مسلمانان ایجاد کرد و موجب
شد تا خودباختگی و غرب زدگی در اندیشه واراده مسلمانان راه بر هر نوآوری و پویائی فرهنگی و تمدنی در جهان اسالم ببندد
و سنّت و فرهنگ غربی به عنوان نماد تمدن و مدنیت در باور مسلمانان ،آنان را به دنباله روی از غرب بکشاند []11
این دنباله روی از غرب در جهان اسالم با واکنش های متفاوتی مواجه شد ،متفکرین و اندیشمندان زیادی دل درگرو جامعه
و تمدن ایده آل اسالمی داشتند و تالشهایی برای احیاء اندیشه اسالمی انجام دادند کسانی چون محمد عبده و اقبال الهوری از
آن جمله اند .ادامه این رویکرد منجر به ایجاد نهضت بازگشت به اسالم و هم چنین احیاء تفکر دینی شد ،لذا باید گفت این نگاه
نو به مختصات جامعه اسالمی ،در انقالب اسالمی ایران و در اندیشه بنیانگذار انقالب و معمار بزرگ جمهوری اسالمی یعنی
امام راحل (ره) با تأسیس واستقرار نظام جمهوری اسالمی روند عینی خود را آغاز کرد و در تکاپو برای ایجاد تمدن و جامعه
طراز انسان مسلمان است که در آن شکوفائی اقتصادی و توسعه علم و فناوری و رفاه مادی در کنار بهره مندی از زندگی
سرشار از باور و معنویت پیگیری میشود2[ .و]4
ع بارت تمدن سازی نوین که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است در واقع همان احیاء تمدن اسالمی است که با
پیروزی انقالب اسالمی نگاه ها به آن معطوف گردیده است ،یعنی احیاء عزت و کرامت انسان مسلمان در کنار برخورداری
ازدستاوردهای علمی و تکنولوژیکی که میتواند نویدبخش ایجاد تمدنی نمونه باشد و تأکید مقام معظم رهبری بر عنصر
پیشرفت همه جانبه به عنوان ماهیت واقعی تمدن نوین اسالمی در واقع به معنای تاکید بر عنصر حرکت و تعالی در همه عرصه
ها و همه جنبه های زندگی مادی و معنوی است]21[ .
تمدن نوین اسالمی تمدنی است که ضمن پاسخگویی به نیازهای طبیعی ومادی انسانها بعد معنوی و روحی آنان را به سمت
کمال و سعادت راهنمایی میکند و این ساختار مطلوب که ریشه در برنامههای انسان ساز اسالمی دارد نه تنها بعد مادی و
سخت افزاری تمدن را نفی نمیکند بلکه به آن جهت داده وآنرا از آفاتی که بشر دچار آن شده است مثل پوچ گرائی ،عدم
احساس امنیت ،نابرابری و فقدان معنی در زندگی نجات خواهد داد.

تعریف تمدن نوین اسالمی
برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی در ابتدا باید بدانیم معنی و مفهوم تمدن نوین اسالمی چیست .از آنجا که هدف ما در این
پژوهش بررسی دیدگاه رهبرمعظم انقالب در این زمینه است و تمدن نوین اسالمی را رهبر انقالب در سخنرانیهای خود مطرح
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کردند لذا به تعریف تمدن نوین اسالمی از دید ایشان می پردازیم ایشان پیشرفت همه جانبه را به عنوان تمدن نوین اسالمی در
نظر گرفته و هدف انقالب اسالمی و ملت ایران را ایجاد یک تمدن نوین اسالمی میدانند ]21[ .البته باید دانست زمانی که کلمه
پیشرفت به کار می رود نباید توسعه به مفهوم رایج غربی تداعی شود امروز توسعه در اصطالحات سیاسی و جهانی و بینالمللی
حرف رایجی است غربیها با اجرای یک تاکتیک زیرکانهی تبلیغاتی در طول سالهای متمادی کشورهای جهان را به سه دسته
توسعهیافته ،در حال توسعه و توسعهنیافته تقسیم کردند در نگاه اول انسان خیال میکند کشور توسعهیافته آن کشوری است ،که
از فناوری و دانش پیشرفتهای برخوردار است ،توسعهنیافته و در حال توسعه هم به همین نسبت در نظر گرفته میشود؛ در حالی
که اینگونه نیست .عناوین توسعهیافته ،در حال توسعه و توسعهنیافته یک بارِ ارزشی و یک جنبهی ارزشگذاری به همراه خود
دارد .در حقیقت منظور غرب از کشور توسعه یافته ،یعنی کشور غربی! با همهی خصوصیات ،فرهنگ ،آداب ،رفتار و
جهتگیری سیاسیاش؛.کشور در حال توسعه یعنی کشوری که در حال غربی شدن است؛ کشورتوسعه نیافته یعنی کشوری که
غربی نشده و در حال غربی شدن هم نیست]21[ .
در واقع در فرهنگ امروز غربی ،تشویق کشورها به توسعه ،تشویق کشورها به غربی شدن است! اگر چه در مجموعهی رفتار
و کارها و شکل و قوارهی کشورهای توسعهیافتهی غربی ،نکات مثبتی وجود دارد ولی مجموعهای از چیزهای ضد ارزش هم
در آن وجود دارد .لذا ما مجموعهی غربی شدن ،یا توسعهیافتهی به اصطالحِ غربی را مطلقاً قبول نمیکنیم .پیشرفتی که ما
میخواهیم چیز دیگری است .در عین حال باید در نظر داشت که پیشرفت برای همهی کشورها و همهی جوامع عالم ،یک الگو
و یک معنای مطلق واحد ندارد .شرائط گوناگون اعم از شرائط تاریخی ،جغرافیائی ،جغرافیای سیاسی ،طبیعی ،انسانی و شرائط
زمانی و مکانی در ایجاد مدلهای پیشرفت ،اثر میگذارد .ممکن است یک مدل پیشرفت برای فالن کشور یک مدل مطلوب باشد؛
عیناً همان مدل برای یک کشور دیگر نامطلوب باشد ب نابراین یک مدل واحدی برای پیشرفت وجود ندارد که ما آن را پیدا کنیم،
و در کشورمان پیاده کنیم؛ و باید الگوی پیشرفت متناسب با شرایط خودمان پیدا کنیم]21[ .
باید در نظر داشت پیشرفت در منطق اسالم با پیشرفت در تمدن مادی غرب متفاوت است آنها از بعد مادی به پیشرفت نگاه
می کنند پیشرفت در غرب در درجه اول عبارتند از :پیشرفت در ثروت ،علم و فناوری و پیشرفت نظامی .اما در منطق اسالم
پیشرفت دارای ابعاد بیشتری است و عبارتند از پیشرفت در علم ،اخالق ،عدالت ،رفاه عمومى ،اقتصاد ،عزت و اعتبار بینالمللى،
استقالل سیاسى و در کنار اینها پیشرفت در جنبهی معنوی و الهی یعنی عبودیت و تقرب به خداى متعال ،و هدف نهایی ما
تقرب به خداست ] 21[ .بنابراین پیشرفت در اسالم دارای دو بعد مادی و معنوی است و دنیا و آخرت در نظر گرفته شده است و
هدف اصلی از پیشرفت در اسالم رسیدن به خداست.

موانع در رسیدن به تمدن نوین اسالمی
تمدن نوین اسالمی به معنای پیشرفت همه جانبه است حال باید دید منظور از پیشرفت همه جانبه چیست پیشرفت همه جانبه
یعنی به هر دو بعد مادی و معنوی انسان توجه شود و دنیا و آخرت با هم در نظر گرفته شود در احادیث آمده است («اعْمَلْ
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لِدُنْیَاکَ کَأَنَّکَ تَعِیشُ أَبَداً وَ اعْمَلْ آلِخِرَتِکَ کَأَنَّکَ تَمُوتُ غَداً چنان براى زندگى دنیا تالش کن که گویا تا ابد زنده هستى و براى
آخرت خویش آنچنان کار کن که گویى فردا از دنیا خواهى رفت ]1[ .یعنی دنیا را برای آخرت نباید ترک کرد ،همچنان که
آخرت را نباید فدای دنیا کرد .و برای هر دو نهایت تالش را انجام داد]21[ .در راه رسیدن به این هدف هموار امکان انحراف
وجود دارد .در یک دسته بندی آسیبهای موجود در رسیدن به تمدن نوین اسالمی را به دو دسته میتوان تقسیم کرد .یکی بی
توجهی به مسائل اخروی و دیگری بی توجهی به مسائل دنیوی است در توضیح آن باید گفت اینکه کسانى دنیا را اصل بدانند و
آخرت را فراموش کنند؛ یعنى همۀ تالش جامعه و برنامهریزان و سیاستگذاران و حکومت ،براى این باشد که زندگى مردم را
از لحاظ دنیائى آباد کنند .ولی به بعد معنوی توجهی نشود .از طرفی اقبال به مسائل اخروى و دینى ،و بىتوجهى به مواهب عالم
حیات و استعدادهائى که خداى متعال در این عالم قرار داده است؛ و غفلت از دنیا هم یکى ازانحرافهاست .بنابراین تعادل دنیا و
آخرت و نگاه به دنیا و آخرت هم در برنامهریزى ،هم در عمل شخصى و هم در ادارهى کشور الزم است [ ]21یعنی در راه
رسیدن به تمدن نوین اسالمی هر دو بعد دنیوی و معنوی باید مورد توجه قرار گیرد و بی توجهی به هر کدام از آنها انحراف
است.

عرصه های پیشرفت
تمدن نوین اسالمی به معنای پیشرفت همه جانبه معنی شد بنابراین برای رسیدن به این پیشرفت باید عرصه های آن را
شناخت رهبر انقالب چهار عرصه اساسی برای پیشرفت و رسیدن به تمدن نوین اسالمی بیان کردهاند که عبارتند از :
عرصه فکر
عرصه علم
عرصه زندگی
عرصه معنویت []21

عرصه فکر
تفکر در معنای دقیق ویژگی اساسی انسان است و در فرایند تعلیم و تربیت جایگاه ویژهای دارد و مربیان بزرگ ،چه در
گذشته و چه در قرن حاضر ،تفکر را محور اساسی تعلیم و تربیت تلقی میکنند .از جمله سقراط در مکالمات خود که به وسیله
افالطون تحریر شده است آیین اندیشیدن یا تفکر را محور مباحثههای خود قرار داده است و جان دیویی مربی بزرگ قرن بیستم
در کتاب ما چگونه فکر میکنیم که در سال 1111منتشر شد ،تفکر را پایه و اساس تعلیم و تربیت تلقی کرده است]14[ .
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اسالم دینی است که به تفکر اهمیت فراوانی داده است اسالم دینی است که آغاز آن با تاکید بر تعقل و اندیشیدن بوده است.
در قرآن آیات فراوانی انسان را به اندیشیدن فراخوانده است .رهبر معظم انقالب می فرمایند « :شما ببینید در قرآن چقدر «لقوم
یتفکّرون»« ،لقوم یعقلون»« ،أفال یعقلون»« ،أفال یتدبّرون» داریم»]21[ .
قرآن با طرح مسائل عمیق ،موجب تحولی عظیم در آن روزگار (طلوع اسالم) شد چرا که به یکباره سطح فکری اعراب
جاهلیت را در زمانی کوتاه چنان متحول کرد که پیدایش فرهنگ تازه اسالمی و عظمت و کمال آن در حد اعجاز بود و از این
حیث می توان آن را معجزۀ اسالمی همانند معجزۀ یونانی قلمداد کرد [ .]13تمثیل ها و سوگندهای قرآن نظیر قسم به ستارگان
،آفتاب ،شب ،روز ،فجر ،آفرینش و صو رتگری در رحم ،خلقت شتر ،زندگانی مورچگان و زنبوران عسل » [ ]1مردم را به فرا
گرفتن از جنبه های سطحی و ظاهری زندگی تشویق میکرد و همین عامل موجب ایجاد مباحثات و مجادالت مختلف میان
مسلمین در بسیاری از زمینه ها شد که خود پیشرفت مباحث تفسیری و استداللی را در پی داشت سوال از صفات خدا ،نوع فعل
خدا در عالم ،جبر و تفویض و اختیار ،کیفیت روح و بقای آن ،فلسفۀ سیاسی و اصل رهبری و امامت ،رویش مجدد و زنده
شدن مردگان ،تجسم اعمال ،روز بزرگ ،ابدیت و بقا ،احکام شرع ،تربیت نفس و اخالق دینی و مسائل دیگر [ ]1موجب رشد و
شکوفایی بس یاری از علوم شد که بیشتر وابسته به قرآن بودند و این علوم ،خود بعدها منشا تولد و زایش علوم دیگری شدند .به
نوعی می توان گفت دعوت به تفکر و پیشرفت در آن ،زمینه را برای پیشرفت علم فراهم کرد .
رهبر معظم انقالب نیز با درک این موضوع پیشرفت در این عرصه را مهم دانسته و معتقدند که که خط و جهت تالشهاى
علمى و اقتصادى و اجتماعى و سیاسى جوامع را اندیشه و تفکر ترسیم میکند .همچنان که تحول در علم و پیشرفت در علم
داریم ،پیشرفت در فکر هم باید پیدا کنیم]21[ .
عرصه علم
شاید در تاریخ ،هیچ دینی به اندازه دین اسالم به تشویق و حمایت از علم و دانش و عالمان و دانشمندان نپرداخته باشد از
بسیاری از آیات کتاب الهی و احادیث معصومان این نکته به خوبی روشن میگردد .پیامبر(ص) مردم را به کسب دانش و طلب
آگاهی فرا میخواند و این کار را محترم میشمرد از این جهت با اغلب مصلحان دینی تفاوت نمایانی داشت]1[ .
قرآن مکرر مردم را به فکر و تدبر در احوال کائنات و به تامل در اسرارآیات دعوت کرده است و مکرر به برتری اهل علم و
درجات آنها اشاره نموده است ]13[ .کلمه علم به جز مشتقات آن حدود هشتاد بار در قرآن کریم در مواضع مختلف به کار رفته
است ]11[ .از جمله می توان به این آیات اشاره کرد “یرفع اهلل الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات” (مجادله، )11 :
“قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون” (زمر “،)1 :انما یخشی اهلل من عباده العلماء” (فاطر.)21 :
پیامبر(ص) عالوه بر سخن در عمل نیز مسلمین را به آموختن تشویق میکرد چنانکه بعد از جنگ بدر هر کس از اسیران که
فدیه نمی توانست بپردازد در صورتیکه به ده تن از اطفال مدینه خط و سواد میآموخت آزادی مییافت ]13[ .ابن سعد در
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طبقات این مورد را بیان کرده و میگوید« :رسول خدا (ص) در روز بدر هفتاد اسیر از مشرکان گرفت و از آنها به اندازه توانایی
شان فدیه میگرفتند .مردم مکه می نوشتند و مردم مدینه نوشتن نمیدانستند؛ هر اسیری که مال نداشت ده کودک از کودکان
مدینه به او میسپردند تا بدیشان نوشتن بیاموزد و چون کودکان نوشتن فرا میگرفتند و ورزیده میشدند  ،همین کار فدیه او بود
و آزاد میشد .زید بن ثابت از کسانی بود که به همین ترتیب نوشتن آموخت ]11[ ».
ثمرۀ تحریص و تاکید اسالم در این مقوله ،چند قرن ایستادن بر بلندای علم و دانش و پرکردن سفره های بشریت از فواید
علوم دانشمندان امت اسالم بود که نه تنها مسلمانان بلکه اندیشمندان شرق و غرب نیز بر این برتری خارق العاده اذعان دارند
[ ] 12در حقیقت تمدن اسالمى به برکت حرکت علمى که از روز اول در اسالم شروع شد ،به وجود آمد .هنوز دو قرن به طور
کامل از طلوع اسالم نگذشته بود که حرکت علمى جهشوار اسالمى -آن هم در آن محیط -بهوجود آمد؛ اگر بخواهیم آن
حرکت علمى را با امروز مقایسه کنیم ،باید قطبهاى علمى امروز دنیا را در نظر بگیریم ،بعد کشورى را فرض کنیم که در
نقطه ى دوردستى از دنیا که دور از هر گونه مدنیتى است قرار دارد؛ این کشور وارد میدان تمدن مىشود و به فاصلهى مثالً صد
یا صدوپنجاه سال ،از لحاظ علمى بر همۀ آن تمدنها فائق مى آید؛ این یک حرکت معجزآساست؛ اصالً قابل تصور نیست .این
برتری به این دلیل بود که اسالم به علم ،فراگیرى آن و تعلیم دادن علم و زندگى عالمانه ،تحریص داشت ]21[ .با در نظر گرفتن
این نقش مهم علم رهبر معظم انقالب نیز پیشرفت در این عرصه را مهم دانسته و می فرمایند« :علم پایه پیشرفت همه جانیه یک
کشور است ،علم اقتدار است هر کس این اقتدار را داشته باشد ،میتواند به همۀ مقاصد خود دست پیدا کند ]21[ .البته ایشان
اهمیت این عرصه را کمتر از عرصه فکر میدانند و در این زمینه می فرمایند « :این عرصه که اهمیتش کمتر از عرصه اول است
محصول فکر میباشد]21[ .
با توجه به اهمیتی که علم در اقتدار یک کشور دارد الزم است که به این موضوعات بپردازیم که مفهوم تولید علم چیست؟
چه می توان کرد که در علم سبقت بگیریم ،آیا امکان سبقت در علم وجود دارد؟ چگونه میتوان از کسانی که در مسائل علمی
بسیار جلوتر از ما هستند پیشی گرفت ؟ آیا برای سبقت در این راه باید از همان مسیری برویم که آنها رفتهاند؟
مفهوم تولید علم
ایشان تولید علم را به معنای شکستن خط مرز دانش و فتح کردن آفاق جدید ،اضافه کردن بر فناوری موجود دنیا و اختراع
صد در صد ایرانی دانسته و فرمودهاند تولید علم فقط معنایش این نیست که علم دیگران را یاد بگیریم .ما باید به فناورى جهشى
دست پیدا کنیم؛ ما باید بتوانیم بر فناورى هاى موجود دنیا بیفزاییم؛ ما باید بتوانیم اختراع صددرصد ایرانى را در بازارهاى دنیا
مطرح کنیم ]21[ .ایشان در جایی دیگر با مثالی این مفهوم را توضیح داده و میفرمایند« :زمانی شما هواپیمایی را که دیگران
اختراع کردهاند بدون کمک دیگران در داخل کشور می سازید این از خرید هواپیمای ساخته شده بهتر است اما زمانی شما
وسیلهای در سطح هواپیما در کشورتان تولید میکنید این همان چیزی است که ما الزم داریم ما باید بر ثروت علمی بشر
بیفزاییم»]21[ .
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راههایی برای پیشرفت در علم
از نظر ایشان امکان سبقت گرفتن در مسائل علمی وجود دارد و در بیانات خود به راهحلهایی اشاره کردهاند که با کمک آنها
میتوان به این مهم رسید از جمله این راهحلها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
پیدا کردن راههای میانبر

یکی از راههای سبقت گرفتن در علم پیدا کردن راههای میانبر است کسی نمیتواند این قضیه را انکار کند که برای ساخت
یک وسیله یا حل مشکل می توان راههای مختلفی پیدا کرد چنانکه به مرور زمان این مسئله به اثبات رسیده است .مثال هم اکنون
وسایل حمل و نقلی ساخته می شود که با روشی متفاوت از روشهای گذشته قادر به حرکت و تامین انرژی است فناوری نانو که
اکنون برای همگان شناخته شده است تا چندین سال پیش قابل تصور نبود پس برای جبران عقب ماندگی می توان راههای نرفته
را پیدا کرد .ایشا ن در سخنان خود اشاره به عقب ماندگی ایران از لحاظ علمی کرده و میفرمایند« :واقعیت این است که ما
دویست سال از علم دنیا عقب ماندهایم ] 21[ .اگربخواهیم عیناً همان خطى را که دیگران رفتند دنبال بکنیم ،دائماً و تا ابدالدهر از
آنها عقب خواهیم ماند ]21[ .چون آن کسى که با فاصله زیاد در جلو حرکت مىکند با استفاده از ابزارهایى که روزبهروز
پیشرفتهتر مىشود ،حرکتش سرعت پیدا کرده ،مرتّب فاصلهاش بیشتر مىشود ]21[ .از طرفی معناى رسیدن به مرزهاى دانش این
نیست که راهى را که اروپایىها در طول دویست سال رفتهاند ،ما هم همان مسیر را در طول همین زمان طی کنیم و به آن جایى
که امروز رسیدهاند برسیم ]21[ .البته در این شکی نیست که برداشتن قدمهاى جدید ،مستلزم پیمودن راههاى رفته و طىشدهى به
وسیلهى دیگران است؛ .اما هیچ وقت نباید ذهن را از کاوش و جستجو براى یافتن راههاى میانبر محروم و ممنوع کرد]21[ .
آفرینشِ الهى راههاى تو در توى عجیب و غریبى دارد؛ آنها را باید کشف کرد .همۀ این پیشرفتهاى علمى ،کشف راههاى میانبر
است ]21[ .ما میخواهیم راههاى کشف نشده را کشف کنیم .در زمینهى علم و فناورى ،آن کارى را که ذهن بشر به آن دست
نیافته است ،آن را وجههى همت قرار داده و دنبال بکنید؛ اینگونه می توان خط مقدم علم را شکست و یک قدم به جلو برداشت.
[]21
داشتن شجاعت علمی و نوآوری در زمینه علمی

از آنجا که دانشگاهها نقش مهمی در تولید علم دارند ایشان در این زمینه اساتید دانشگاه را مورد خطاب قراد داده و گفتهاند:
یکی از مشکالت در گذشته این بود که در زمینه های علمی چشم بسته و تقلیدی به غرب نگاه می کردیم درست است که
غربیها حداقل دو قرن ،دو قرن و نیم از ما در حرکت علمى جلوتر بودند و به مناطق خیلى عجیب و باورنکردنىاى هم رسیدند؛.
آنچه که اساتید ما براى پیشرفت علم ،وجههى همت خودشان باید قرار بدهند ،داشتن «شجاعت علمى» در همهى بخشها ؛ اعم
از علوم انسانى ،علوم تجربى ،علوم پایه و بخشهاى نزدیک به عمل و فناورى ،است شجاعت علمی یعنی دنبال کردن نظریه،
تولید و خلق آن ،نقد نظریه ،چشمبسته و تقلیدى کار نکردن است []21
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اعتماد به نفس شخصی و ملی

از نظر ایشان داشتن اعتماد به نفس شخصی و ملی برای یک استاد دانشگاه ضرورت دارد .اعتماد به نفس شخصی یعنی
اینکه شخصا اعتماد به نفس داشته کار علمی بکند و به آن کار علمی تکیه کرده و افتخار کند اعتماد به نفس ملی یعنی به
قابلیتها و تواناییهای ا ین ملت اعتماد داشته باشد اگر این موارد در یک استاد وجود داشته باشد در محیط درس به دانشجو منتقل
خواهد شد]21[ .
پرکاری

ایشان در این زمینه میفرمایند« :ما یک مقدارى از ناحیهى کمکاریهایمان و تنبلیهایمان  -در بخشها و سطوح مختلف -
ضربه خوردیم .باید کار کرد و از کار نباید خسته شد» (همان) بنابراین نوآورى و ابتکار ،شجاعت علمى ،اعتماد به نفس
شخصى و ملى و کارِ متراکم و انبوه ،عالج کارِ پیشرفت علمى ماست .مخاطب این هم اساتید دانشگاهند]21[ .
هدفدار کردن تحقیق با توجه به نیاز کشور

برای رسیدن به این هدف در ابتدا باید نیا زهای کشور را بشناسیم یعنى ببینیم واقعاً کشور به چه احتیاج دارد و پژوهشها را
در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم ،الزمه این امر داشتن بانک اطالعاتی است .که به وسیله آن همه بتوانند بدانند چه الزم
است ،چه انجام شده است و براى تکمیل یک پژوهش چه الزم است ،تا بتواند این قطعات گوناگون در کنار هم جمع بشود.
نکته دیگر اینکه نظام اعطاى امتیازات علمى و آییننامه هایى که در این زمینه هست ،باید با همین مطلب که کدام تحقیق منطبق
با نیاز کشور است و کدام تحقیق تکمیلکنندۀ یک زنجیرۀ تحقیق و پژوهش است تطبیق کند .ما گاهى در زمینههایى یک
زنجیرهاى داریم؛ حلقههاى وسطِ این زنجیره مفقود است .تأمین این حلقه ها خیلى اهمیت خواهد داشت وگرنه صرف اینکه مثالً
یک مقاله در یک مجلۀ آى.اس.آى منتشر کرده یا چه تعداد مقاله منتشر کرده ،کافى نیست؛ یعنى محقق و پژوهشگر ما نباید براى
کسب رتبۀ علمى به دنبال این باشد که مقالهاى را تهیه و تولید کند که براى کشور هیچ فایدهاى ندارد و هیچ خألیى از خألهاى
پژوهشى کشور را پر نمیکند]21[ .
تقویت روحیه ایمان و عنصر ایثار

ما باید روحیه ایمان و عنصر ایثار و فداکارى را در درجه اوّل در خودمان و سپس در مردم تقویت کنیم ...چرا که بخش
مهمی از قدرت ملی ما همین روحیه ایثار بود که در جنگ به صورت شهادتطلبى ظاهر شد در میدانى هم که امروز در مقابل
خود داریم  -که یقیناً از میدان جنگ پیچیدهتر و دشوارتر است – باید نیروى ایثار و فداکارى که همه معادالت را به هم
مىریزد ،مطرح شود .اگ ر ما بتوانیم این را در خودمان تقویت کنیم ،همه معادالت قدرت در دنیا به سود ما به هم خواهد ریخت
]21[ .
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شناسیایی آسیبهای موجود در زمینه تولید علم
برای پیشرفت علم و رسیدن به هدفهای مورد نظر آسیبهایی در جامعه علمی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد و درصدد
رفع آنها برآمد در اینجا به تعداد از آسیبهایی که ایشان مطرح کرده اند میپردازیم:
گسترش روحیه مدرك گرایی در دانشگاه

ایشان در بیانات خود فرمودهاند علم آموزی یک فرهنگ است و چنانکه به مسائل فرهنگی در دانشگاه توجه شود
دانشجوعاشق و راغب به علم شده و دنبال علم و تحقیق می رود و صرفا دنبال مدرک نیست و استاد هم از حالت ادای تکلیف
در کالس خارج میشود]21[ .
دوری از فرهنگ تعمق و تحقیق در نظام آموزشی و تأکید بر حفظ محورى

نظام آموزشى باید به گونهای طراحى بشود که جوان ما به تحقیق ،طلبگارى در تعمیق علم و دانش عالقهمند بشود .حفظ
محورى ،غلط است ...باید فکر کرد؛ باید افراد برگزیده و شاخص بنشینند نظامى را طراحى کنند که جوان ما میل به پژوهش،
تعمق و تحقیق پیدا کند]21[ .
دور شدن جوانان دانشجو از فرهنگ خطرپذیری

خطرپذیرى می تواند جامعه را موفق کند .در همهی میدانهای مادی و معنوی که انسان موفقیتی مشاهده می کند ،این جرئت
و گستاخی و نترسیدن از احتمال موفق نشدن ،عامل بسیار مهمی است که ما را پیش میبرد ترس از اینکه شاید نشود ،خیلى چیز
بدى است .گاهى اوقات تصورات انسان ،آیندهاى را براى انسان تصویر میکند که بکلى او را مأیوس می کند؛ سواالتی مانند
اینکه اگر وارد دانشگاه شدیم ،اگر درس خواندیم ،اگراین تحقیق را کردیم ،اگر وارد رشتهى تحقیق و پژوهش شدیم ،آیا قبول
می شود؟ آیا دست ما را به جایى بند میکنند؟ آیا نمیکنند؟ باید وارد شوید! به قول شاعر عرب میگوید« :شر من الشر خوف
منه عن یقعى»؛ ترس از بال ،از بال بدتراست]21[ .
بعد از دانستن مفهوم تولید علم و شناخت آسیبها و روشهای سبقت گرفتن در علم الزم است درباره یکی از شروط الزم
برای رشد علم و اندیشه بحث شود این شرط  ،آزاد اندیشی است و در دوره طالیی تمدن اسالمی هم نقش عمده ای در
گسترش علم ایفا کرده است .در گفتگوهای مختلف از این کلمه برداشتهای متفاوتی شده و چه بسا این برداشتها خطا بوده است
و همین سبب شده که این مفهوم به درستی اجرا نشود  .سعی ما بر این است که به مفهوم آزاد اندیشی از دیدگاه رهبرمعظم
انقالب پرداخته شود و اینکه آزاد اندیشی در جامعه ما چه وضعیتی دارد و در این زمینه چه کارهایی میتوان کرد .

01

آزاد اندیشی
به فرموده ایشان آزاد اندیشی شرط الزم برای رشد فرهنگ و علم است ایشان در این زمینه میفرمایند " :اگر بخواهیم در
زمینه گسترش و توسعه واقعىِ فرهنگ و اندیشه و علم حقیقتاً کار کنیم ،احتیاج داریم به اینکه از مواهب خدادادى و در درجه
اوّل آزاداندیشى استفاده کنیم "]21[ .
الف -معنای آزاد اندیشی چیست ؟
فهمیدن معنای تحجر به فهم مفهوم آزاد اندیشی کمک خواهد کرد تحجر معانی متعددی دارد که از آن جمله می توان به
ایستایی ،تحول ناپذیری ،جمود و برنتابیدن فرهنگ و ار زشهای حقیقی و متعالی اشاره کرد .تحجر در حوزه اندیشه و تفکر رخ
میدهد و اگر در زمینه گرایش و رفتار ظاهر شود ،جمود نام دارد .در مفاهیم قرآنی نیز از تحجر به عنوان مرحله یا مانعی برای
شناخت حقیقت یاد شده است« :ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهی کالحجارۀ او اشد قسوۀ» ( بقره  . )74:از دید قرآن کریم این
دسته افراد آنهایی هستند که از حوزه اندیشه و تفکر فاصله گرفته ،هدایت ناپذیر شدهاند پس تحجر علت عدم پذیرش حق و
گرایش به کمال و سعادت واقعی است و متعاقبا مانعی جدی در شکوفایی اندیشه دینی و ایجاد تعامل مثبت نظری و عملی با
حقیقت ،معرفت ،حکمت ،حکومت ،مدیریت و سیاست و حتی تقدیر معشیت است و متحجران از اسالم جز آموزه های بسته،
رسوب یافته و انعطاف ناپذیر در برخورد با اقتضائات زمان و مکان و تغییر موضوع و محمولها ندارند و هرگز پذیرای فقر
اندیشه و عمل خویش ،و باز شناسی و باز نگری فکر و فعل به اصطالح ،اسالمی خود نیستند و همواره راکد و تحول ناپذیرند.
پس یک انسان متحجر پیله سخت و نفوذ ناپذیر فکری به دور خویش می تند و به هیچ وجه حاضر به تغییر افکار و عقاید خود
نیست []11
پس به طور خالصه میتوان گفت « :معناى تحجّر این است که از هر آنچه که بهصورت یک باور در ذهن انسان واردشده،
بدون اینکه پایههاى استداللى و استناد مستحکمى داشته باشد ،بى دلیل ومتعصّبانه دفاع کردن» ]21[ .
در عین حال باید توجه داشت که در بیان مفهوم آزاد اندیشی همان گونه که تحجر جایی ندارد بیبند و باری نیز جایگاهی
نخواهد داشت ر هبر معظم انقالب با ذکر مثالی تفاوت آزاد اندیشی و بی بند و باری را به وضوح بیان میدارند آنجا که
میفرمایند« :آزاداندیشى غیر از بىبندوبارى است .آزاداندیشى یک حرف و بىبندوبارى یک حرف دیگر است .آزاداندیشى این
است که شما در حرکت به سمت سرزمینهاى ناشناخته ،معارفخودتان را آزاد کنید ،بروید ،نیروها و انرژیهایتان رابهکار بیندازید
و حرکت کنید؛ اما معناى بى بندوبارى این است که در حرکت به سمت قله یک کوه ،اصالً اهمیت ندهید که از کدام راه بروید.
نتیجه این مىشود که از راهى مىروید و به نقطهاى مىرسید که نه راه پیش دارید و نه راه پس و فقط راه سقوط دارید! » ]21[ .
با ذکر این مقدمات مفهوم آزاد اندیشی را بهتر می توان درک کرد ایشان می فرمایند « :آزاداندیشى یعنى آزادانه فکر کردن؛
آزادانه تصمیم گرفتن؛ ترجمه اى ،تقلیدى و بر اثر تلقین دنبال بلندگوهاى تبلیغاتى غرب حرکت نکردن]21[ .از طرفی در جایی
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دیگر میفرمایند« :آنى که کمک می کند به پیشرفت کشور ،آزادى واقعىِ فکرهاست؛ یعنى آزادانه فکر کردن ،آزادانه مطرح
کردن ،از هیاهو و جنجال نترسیدن ،به تشویق و تحریض این و آن هم نگاه نکردن» []21
ب -وضعیت آزاد اندیشی در جامعه
ایشان در زمینه وضعیت آزاد اندیشی در جامعه ما میفرمایند " :آزاداندیشى در جامعه ما یک شعار مظلوم است ]21[ .دو
گروه در جامعه ما به آزاد اندیشی ظلم کردند گروهی که آزاداندیشی را برابر با شکستن بنیانهای اصیل میپندارند و از آنجا که
به این بنیانها دلبستهاند می ترسند ،و به پایهه ایی چسبیدند که باید روی آن پایه ها نوآوری میشد .گروه دوم فکر میکنند که با
آزاداندیشی باید این بنیانهای اصیل شکسته شود ،آنها به نام آزاداندیشی مرزهای فضیلت و حقیقت را لگد کوب کرده و همه
اصول مقدس حقیقی را نادیده گرفته یا تحقیر و مسخره کردند .از آنجا که آزاد اندیشی شرط الزم برای رشد فرهنگ و علم
است .در زمینه ایجاد آن باید دانست که آزاد اندیشی محیط خاصی دارد باید به ایجاد محیط آزاد اندیشی پرداخت ،ادب استفاده
از آزادی را آموخت و یاد داد ،و در ضمن باز گذاشتن راه آزاد اندیشی ،آن را مدیریت نمود( .همان) و باید در نظر داشت
بهترین راه برای عالج بیماریها و هتاکیها و مهار هرج و مرجفرهنگی این است که آزادی بیان در چارچوب قانون و تولید
نظریه درچارچوب اسالم ،حمایت و نهادینه شود]21[ .

عرصه زندگی
یکى از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسالمى سبک زندگى کردن است ،ما چه از بعد معنوی به این موضوع نگاه کنیم و چه به
معنویت اعتقاد نداشته باشیم براى زندگى راحت ،زندگى برخوردار از امنیت روانى و اخالقى ،باز پرداختن به سبک زندگى مهم
است .سبک زندگی بخش حقیقی تمدن نوین اسالمی است مسائلی مانند مسئلهی خانواده ،سبک ازدواج ،نوع مسکن ،نوع لباس،
الگوی مصرف ،نوع خوراک ،نوع آشپزی ،تفریحات ،مسئلهی خط ،مسئلهی زبان ،مسئلهی کسب و کار ،رفتار ما در محل کار،
رفتار ما در دانشگاه ،و  ...که متن زندگی ما را تشکیل می دهد در این مقوله جا دارد]21[ .

عرصه معنویت
عرصۀ چهارم در پیشرفت از همه چهار عرصه دیگر مهم است و روح همه آنهاست .معنویت با علم ،سیاست ،آزادی و
عرصه های دیگر هیچ منافاتی ندارد .می توان با معنویت قلههاى علم را صاحب شد و فتح کرد ،دنیای امروز دنیای جنگلی
است .دنیایی که در آن علم و تمدن و ثروت با معنویت همراه باشد دنیای انسانی خواهد بود .دنیایی خواهد شد که شایسته
زندگی انسانی است []21
ایشان در بیاناتشان به پاره ای از مصادیق معنویت اشاره کرده اند که بدین شرح است اینکه کسی اهل اخالص باشد کار را
برای خدا انجام دهد هر کاری را که احساس میکند تکلیف الهی است انجام دهد به خدا توکل کند .از او استمداد و یاری
بطلبد .به این عقیده داشته باشد که عالم محضر خداست و ما همواره در محضر خدا هستیم .
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از طرفی بخش مهمی از معنویت در اسالم اخالق است که شامل ،دورى از گناه ،دورى از تهمت ،دورى از سوءظن ،دورى
از غیبت ،دورى از بددلى ،دورى از جداسازى دلها از یکدیگر ،دچار غرور نشدن خود را برتر از دیگران ندانستن میباشد]21[ .

نتیجه
احیای تمدن اسالمی امری است که توجه تمام ملت های اسالمی را می طلبد .در این بین انقالب اسالمی به عنوان الگویی
برای بازشکوفایی تمدن اسالمی می تواند راهنما و راهگشاه باشد .از آنجا که تمدن نوین اسالم به معنای پیشرفت همه جانبه
است بنابراین باید در عرصه های مختلف پیشرفت صورت بگیرد تا هر چه زودتر به مقصد برسیم .در این بین رهبر معظم انقالب
برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی توجه به چهار عرصۀ فکر ،علم ،زندگی ،معنویت ضروری دانسته اند که هر کدام از این
عرصه ها ازجایگا ه و اهمیت خاصی برخوردارند .در هر کدام از این چهار عرصه ابتدا باید وضعیت موجود را بررسی ،آسیب ها
و ضعف های موجود را شناسایی کرد تا در دام تکرار و تقلید گرفتار نشویم .سپس وضعیت مطلوب را در نظر گرفت و برای
رسیدن به آن برنامه ریزی کرد .نیز نباید از این نکته غافل شد که که برای رسیدن به جایگاه مورد نظر و بازشکوفایی تمدن
اسالمی برنامه ای منظم و طوالنی مدت همراه با رفع نکات ضعف ،همکاری همه سازمانها ،نهادها ،مردم و فرهنگ سازی نیاز
است و همگان باید اهمیت این موضوع را درک کنند که این راه راهی نیست که یک شبه و بدون فراهم آوردن مقدمات طی
شود .عمل به این امور و همکاری همه جانبه سبب پیشرفت جوامع اسالمی میگردد که در نهایت به تمدن نوین اسالمی ختم
می شود.
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هویت و کارکرد متمایز هنر در تمدن اسالمی و لزوم
تدوین مبانی و احیای آداب آن

دکتر حسن بُلخاری قهی
دانشیارگروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران
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چکیده

هیچ ناظر و عالِمی را در هیچ کجای جهان نمیتوان یافت که منکر عظمتها و شکوه آثار هنری و معماری اسالمی در گستره
پهناور تمدن اسالمی شود .جهان گواهی میدهد آنچه به عنوان هنر و معماری در تمدن اسالمی ظاهر و در گسترهای پهناور از
چین تا جنوب اسپانیا را درنوردید ،گرچه در مواردی اقتباسی خالقانه و منتقدانه از سرزمینهای متصرفه خویش بود اما در
تداوم خویش هویتی تازه آفرید که ریشه در عمق مبانی و تعالیم اسالم داشت؛ هنری بکر که تمام هستی را صحنه جلوهگری
حقیقتی مطلق در ساختاری هندسی و مقدّر (إِنَّا کُلَّ شَیْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ)[ ]1میپنداشت و هنرمندانش را سالکانی که به تمامی
ترجمان حقیقتاند در قالب فرم و ساختار و نه هنر نمایانی که اسیر جلوهگریهای نفس خویشاند .لیکن رمز این قدرت و
عظمت ،در آداب و مناسکی نهفته است که هنرمندان این تمدن در پهنه روزگار ،متأثر از قرآن و سنت خلق و وضع نموده و در بستر
جاری زمان سینه به سینه به اهل آن سپردند .لیک آیا چنین هنری که ترجمان بصری و زیباییشناختی عقیده و باور مسلمانان بود،
امروزه نیز ایدههای مکنون در عمق هستی را به زیباترین جلوه ها تصویر میکند تا هر جلوه آن معرفتی باشد از ظهر و بطن هستی
و مهمتر خالق هستی؟ این مقاله از آداب معنوی حاکم بر هنر اسالمی سخن میگوید و بر این باور است عظمتهای بیبدیل این هنر
محصول باور پنهان در بطن آن است و معتقد است احیای تمدن نوین اسالمی بدون رجعت به سنتهای اصیل هنری ،معماری و
زیباییشناختی این تمدن غیرممکن است دقیقاً بدین دلیل که در تمدن اسالمی ،هنر و زیبایی نوعی تجربه زیستی محسوب میشوند و
نه تفننهایی برآمده از نفس و هوس.

کلیدواژهها :تمدن اسالمی ،احیا ،هنر ،زیبایی ،آداب معنوی.

۱۸

مقدمه
الف) تمدن وجه ساختاری ایده وعقیدهای است که به آن فرهنگ می گوییم .بر این اساس ،نقش تمدن نهادینه کردن و قوام
بخشیدن به فرهنگ است و به یک عبارت آن را از حالت مکنون ایده و نظر خارج ساختن و به عمارت و نظام و ساختار بدل
کردن.
عامل پایایی (و نه لزوماً پویایی) فرهنگ تحویل و تبدیل آن به تمدن است ورنه ماهیت فرهنگ که امری مطلقاً نظری است
صرفاً سرگذشتی از انبوه اندیشهها خواهد بود و نه ساختارهایی که تحقق و تجسم عینی آن اندیشهها باشند .تاریخ زندگی بشر
نشان میدهد حیات انسان بر پایه دو رکن نظر و عمل یا ایده و فرم ،ظهور و دوام یافته است .محال است حیات آدمی صرفاً
اندیشه و نظر باشد یا صرفاً ساختار و عمل .حیات انسان متشکل از ایده و فرم است؛ یعنی همان فرهنگ و تمدن .فرهنگ روح
تمدن است و تمدن کالبد آن .بنابراین تمدن وجه عینی و تجسمی فرهنگ است و تکرار میکنم عامل ماندگار کردن و پایا ماندن
آن.
ب) اندیشه وحیانی اسالم از همان ابتدا ،پایایی و بقای خویش را در تجری و تسری روح خود به ساختارهای عینی جامعه
میدید بنابراین تشکیل حکومت توسط پیامبر اکرم(ص) در مدینه و تبیین قواعد و احکام خاص فردی و اجتماعی در تمامی
ابواب و ابعاد زندگی ،از اساسیترین ارکان این دین به حساب آمد .تأکید شدید قرآن به عمل و برجسته کردن افرادی چون
لقمان و مهمتر تعریف و تبیین حکمت که خیر کثیر 0و نوعی عقالنیت منتج به عمل محسوب میشد ،طریقی برای ماندگار کردن
آموزههای دین و مهمتر عاملی برای تحول رفتارها و کردارهای انسان در سطح جامعه بود .مثالی در این باب ،مفید و روشنگر
است.
نماز رکن اسالم و عمود آن است؛ فریضهای که در ماهیت خود نوعی راز و نیاز با پروردگار است .این راز و نیاز که بنا به
امر دین چند بار در شبانهروز تکرار میشود در ذات خود گفتگویی است میان عابد و معبود ،و در بدو امر به نظر میرسد هیچ
کنشی ،جز عمل نماز را برنمیانگیزد یا به عبارتی هیچ نسبتی با کنش یا عملِ فراتر از خود را ندارد .گرچه چنانچه گفتیم به
صورت یک عمل ارائه می شود یعنی در قالب حرکاتی خاص با اذکار و گفتارهایی خاص اما همچنانکه ذکر شد در نگاه اول
بیانگر هیچ کنشی نیست .در این صورت نماز به عنوان یک امر فرهنگی صرف در نظر گرفته میشود که البته میتواند حاوی
تأثیراتی خاص در تهذیب و تزکیه نفس باشد .اما ،به عنوان امری که میتواند سبب ظهور کنشهایی خاص در جامعه و عامل
ایجاد رفتارهای اجتماعی و مدنی اجتماع گردد ،محسوب نمیشود.

 0يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِالَّ أُوْلُواْ األَلْبَابِ( :خدا) به هر كس كه بخواهد حكمت مىبخشد ،و به هر
كس حكمت داده شود ،به يقین ،خیرى فراوان داده شده است؛ و جز خردمندان ،كسى پند نمىگیرد (بقره .)169 :در مقاله «مفهومشناسی حكمت
در شاهنامه حكیم ابوالقاسم فردوسی» ،حكمت در قرآن را مورد بحث قرار دادهام .رک .كتاب اورنگ (مجموعه مقاالت درباره مبانی نظری هنر)،
حسن بلخاری قهی ،نشر سوره مهر.0188 ،
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اما تاکید و تأمل قرآن بر کارکرد اجتماعی و رفتاری نماز نشان میدهد هدف از وضع و جعل صلوۀ در اسالم ،صرفاً مکالمه
یا گفتوگوی بنده با خدا نیست بلکه این عامل فرهنگیِ (نظری) صرف ،بنا به تأثیرات رفتاری خاص خویش به عاملی تمدنی
تبدیل گشته و ایده مکنون در بطن خویش را با ظهور درستکاریها و صداقتهای نمازگزار در جامعه آشکار میسازد .آیه
شریفه «إِنَّ الصَّلَاۀَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنکَرِ»[ ]1یکی از روشنترین دالیل ادعای فوق است 0.شریفهای که در آن خداوند متعال
نماز را به تأکید و تشدید عامل بازداشتن نمازگزار از فحشا و منکر میداند .فعالً سخن در چگونگی ظهور این کنش از متن آن
ایده (گفتو گوی بنده با خدا) نیست بلکه نفس تأثیر آن ایده در ظهور رفتارهای درست و صحیح اجتماعی است .اینچنین است
که امری عبادی ،هویت و ساختاری تمدنی مییابد ،یعنی با اصالح رفتارهای فردی و اجتماعی انسان ،نهتنها قوام و دوام آن
فرهنگ را تضمین بلکه انسان را در یک حوزه و عرصه وسیع جمعی به سوی کمال هدایت و رهنمایی میکند.
فعل یک تمدن استخراج عمل از بطن یک ایده و تبدیل آن به قاعده در سطح زندگی انسان است ،بنابر این هر دین و
اندیشهای که عالوه بر ایده و نظر ،دغدغه عینیت و عمل آن ایده را نیز داشته باشد مسیری تمدنی پیموده است .پس جان سخن
این است که در جهان فرهنگها ضروری است ایدهها تحقق یابند و اندیشهها از حوزه پنهان نظری خویش خارج گردند .تنها در
این صورت است که یک تمدن تمدن ظاهر میشود.
ج) سخن از تمدن نوین اسالمی قطعاً نمیتواند به معنای ایجاد یک تمدن نوین باشد .اگر واضعان این اصطالح ،پیریزی
تمدنی جدید را پیمیجویند مسلماً خطا میکنند زیرا مدنیت وتمدن در روح اسالم جاری است و این دین آنگاه که ظاهر شد
مدنیت خویش را در مدینه و سپس در اطراف و اکناف جهان آشکار ساخت .بنابراین آنچه ذاتی اسالم است و خود بیش از
پیروانش ،در پی تجلی ظهور و تحقق آن است نمیتواند به عنوان جعل و وضعی نوین مورد توجه قرار گیرد.
اما میتوان از نقد ،نوسازی ،بازسازی یا احیا یک تمدن سخن گفت .میتوان از پیرایش و ویرایش یک تمدن سخن گفت.
میتوان حرکت یک تمدن را در مسیر پر فراز و نشیب تاریخیاش در تحقیق و تحلیلی جامع مورد تأمل و بازشناسی دقیق قرار
داد تا علل و عوامل بالندگی آن کشف و نقاط ضعف و سستی آن ،که یقیناً ریشه در عملکرد مجریان آن دارد ،شناخته شود و
البته چنین حرکتی بسیار اندیشمند انه و دقیق است لکن قطعاً به معنای ساختن یک تمدن جدید نیست .همچنانکه بنای یک
عمارت شکوهمند بر اثر مرور زمان سست می شود تمدنها نیز بر اثر عوامل مختلف مستحدثه زمان رو به فرسودگی میروند،
اما در همه اعصار و ادوار یک فرهنگ و تمدن ،هستند معماران و سازندگان و اندیشمندانی که ساختارها را با نوکردن ایدهها
قوام میبخشند.

 0اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ :آنچه از كتاب به
سوى تو وحى شده است بخوان و نماز را برپا دار كه نماز از كار زشت و ناپسند بازمىدارد و قطعاً ياد خدا باالتر است و خدا مىداند
چه مىكنید (عنكبوت.)45 :
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در این میان نقش هنر و زیبایی نقشی تعیینکننده و بسیار تأثیرگذار است .نه صرفاً به دلیل جذابیتهای ذاتی آنها ،بلکه به
دلیل اهمیت شگرف و عظیمی که امروزه در ظهور و قوام تمدنها یافتهاند .اگر تا دیروز هنر ،تجلی زیباییشناختی یک ایده در
قالب و فرمی صرفاً زیبا و ذوقپسند بود اینک خود ،جزء مهم و بنیادی یک فرهنگ محسوب میشود .جزیی بنیادین که کارکرد
تمدنی آن ،متأثر یا برآمده از فرهنگ نیست ،بلکه خود ،یک فرهنگ است .رسانهها که از مهمترین مصادیق هنر محسوب
میشوند و امروزه به بنیادیترین رکن جامعه بشری ارتقا یافتهاند به مدد قواعد هنری و اصول حاکم بر زیباییشناسی است که
میتوانند ایدهها را قالبسازی و قالبریزی کنند .یعنی نهتنها فرهنگ را در صورت تمدنی آن عرضه کنند بلکه خود یک فرهنگ
شوند« :رسانهها با وارد کردن سیاست در فضای الکترونیکشان ،صرفنظر از هدف واقعی یا اثربخشی پیامهای معین به طور
تعیینکنندهای فرایند و پیامها و نتایج سیاسی را قالبریزی میکنند» ]2[.گرچه امانوئل کاستلز در اثر بسیار مهم خویش با عنوان
عصر اطالعات و در پس سخنانی که ذکر کردیم تأکید میکند رسانه همان پیام نیست (سخن مشهور مک لوهان )0اما بر یک
نکته تأکید دارد :قالبگذاری و قالبسازی توسط رسانهها در عصر حاضر.
بنابراین نقش و کارکرد هنر در جوامع امروزی چنانکه اشاره کردیم نقشی است سرنوشتساز و تعیینکننده .نقشی که هم با
تمدنهای دیروز نسبت دارد و هم با تمدن های فردا .تعمق در معنا و کارکرد آن نشان میدهد بدون تردید سند ماندگاری و
پایداری تمدنهای گذشته و برنامهای برای تمدن های آینده است .در این میان نقش و کارکرد تمدنی هنر در جهان اسالم ویژه و
منحصر بهفرد است.

هنر چیست و در تمدن اسالمی چه جایگاهی دارد؟
در آغاز این بحث ،سخن گفتن از ماهیت نظری و فلسفی هنر ،سبب تطویل کالم و غرقه شدن در گرداب تعاریف مختلف و
متعدد میشود لکن در گام اول شناساندن آن در حد ضرورت ،مطلقاً ضروری است.
هنر ،فن و صناعت ،سه اصطالح رایج در تمدن اسالمی هستند که در زمانها و مکانهای مختلف بیانگر نوعی استعداد و
مهارت ویژهاند که به تعبیر اخوانالصفا قادرند ایده را در قالب فرمها و ساختارهایی دقیق و زیبا ،تعیّن یا عینیت بخشند]3[.
اصطالح اول (هنر) کامالً اوستایی است و در سرگذشت و تطور زبان فارسی (از اوستایی تا پهلوی و سپس فارسی دری و اینک
زبان فعلی ) تا به امروز همچنان صورت و معنای خود را حفظ کرده است تنها با این تفاوت که در تلفظ اوستایی

0

«هونره»1

مارشال مکلوهان (به انگلیسی 10( )Marshal McLuhan :ژوئیه  10-0900دسامبر  ،)0981استاد مركز مطالعات رسانهای تورنتو ،و

مطرحكنندة مفهوم «دهكدة جهانی و جملة معروف «رسانه خود پیام است» بود .مکلوهان معتقد بود كه كل فناوریهای رسانهای از الفبا تا كامپیوتر
در واقع امتداد انسان بودهاند .بقیة كارهای مکلوهان كه در واقع تالش میكند نشان دهد رسانه چگونه «بودن در جهان» ما را تعیین میكند ،در
واقع تالش او برای ارائة يک تحلیل پديدارشناسانه از زندگی در «دهكدة جهانی» و در كل فضاهای رسانهایست كه رسانهها ايجاد میكنند.
 1تبارشناسی كلمه هنر را در مقاله «مفهومشناسی واژه هنر در متون اوستايی و پهلوی» به تفصیل مورد بحث قرار دادهام .رک .فلسفه هنر اسالمی،
حسن بلخاری قهی ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ دوم.0191 ،

10

خوانده میشد .دو اصطالح دیگر یعنی فن و صناعت بی تردید ترجمه  0 Techneیونانی هستند که در نهضت ترجمه وارد
تمدن اسالمی شدهاند .در اندیشه پیروان زرتشت و در قاموس اوستا ،هونر (یا هنر) قدرت تمیز حق از باطل است که صفتی از
صفات اهورا مزدا است و نیز ازجمله صفات وهومنه یا بهمن که به عنوان ایزد خرد و دانایی در اندیشه ایرانیان باستان شناخته
میشود .همچنین تعمق در متن و بطن هنر در اوستا و فرهنگ ایران باستان نشان میدهد ،آنچه ایرانیان هنر مینامیدند هم دارای
وجه معقول بود هم وجه محسوس .وجه معقول آن ملکه ای باطنی بود در روح و جان انسان که به او قوه تمییز و درک عمیق
میبخشید و وجه محسوس آن انجام دقیق ،کامل و ماهرانه یک عمل.
این دو وجهی بودن هنر ،دقیقترین ت مثیل اجتماع نظر و عمل یا توأمانی فرهنگ و تمدن است .شاید چنین اجتماعی سبب
شد آثار هنری بی نظیری در عرصه و حوزه تمدن ایرانی خلق شود .امری که با حضور اسالم در ایران تداوم نیز یافت و بلکه با
ظهور این فرهنگ ،روح جدیدی نیز بدان دمیده شد .لیکن آنچه بارز بود توأمانی نظر و عمل یا ایده و فرم در متن فرهنگ ایرانی
بود؛ امری که یقیناً در پایهگذاری نوعی هنر متمایز در فرهنگ اسالمی -ایرانی بسیار مؤثر و کارساز بود.
بنابراین هنر در قلمرو معنا از ارکان اصلی یک فرهنگ و در عرصه عمل یا عینیت نیز رکن بسیار مهم و ساختاری یک تمدن
محسوب میشود به قسمی که امروزه عمق و عظمت ایده و عقیده انسانهای گذشته را با استناد به محسوسات قابل رؤیتی چون
آثار هنری و معماری مورد توجه قرار میدهند .به عنوان مثال به روایتی که هیدگر از فرهنگ یونان باستان با استناد به معماری
آن دارد بنگرید .وی در کتاب سرآغاز کار هنری ،معبد یونانی را بنایی پابرجا بر سینۀ صخرهها میداند که پیکرۀ خدا را در خود پنهان دارد؛
جایی که «بهواسطۀ معبد ،خدا در معبد حضور دارد ،اما معبد و حریم آن در نامتعین ناپیدا نمیرود .معبد گرداگرد خود ،رشته و
سلسلهنسبتهایی را سامان و وحدت میدهد که از آنها ،انسان چهرۀ حوالت خود را ،از زایش و مرگ ،شکر و شکایت ،پیروزی و شکست،
پایندگی و فروپاشی نصیب میبرد ....معبد با برجا ایستادگیش ،به چیزها دیدار چیزها را میدهد و به مردم چشمداشت آنان را از خود .این
همان آشکارگی حقیقت است که در آثار هنری روی میدهد»]4[.
*****
چنین کارکردی در تمدن اسالمی (به دلیل جامعیت این دین و دو سویگی نظر و عمل در آن که در مفهومی چون «حکمت»
متبلور می شود) کارکردی کامالً بنیادین و مؤثر بوده است .رویکرد و احکام فقهی که البته متأثر از برخی وجوه ناصواب
هنرنمایان ( و نه هنرمندان) بود نیز نمیتوانست در ابداعات خالق هنرمندان مسلمان به عنوان یک مانع مؤثر عمل نموده و ظهور
آثار هنری و معماری حیرتانگیز را به اغما برد .به تعبیر ارنست گامبریج در کتاب تاریخ هنر هنرمندان مسلمانی که بنا به
آموزههای دینی اجازه بازنمایی و تصویرپردازی انسان را نداشتند قوه تخیل خود را معطوف نقوش و نگارهها کرده و
شاهکارهایی آفریدند که خردترین اثر آنها تعالی روح است در هنگام رؤیتشان .همچون الحمرا که به تعبیر ویکتور هوگو گویی
شعری است نغز و بیمانند که فرشتگان در خیال خود آفریدهاند .به تعبیر گامبریج «گردش در حیاط تاالرهای الحمرا و لذت

 0در باب تخنه و معنای آن رک .آشنايی با فلسفه هنر ،سوره مهر ،چاپ سوم ،0191 ،فصل اول.
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بردن از تنوع بیانتهای نقش و نگارههای تزئینی به راستی تجربهای فراموش نشدنی است.حتی خارج از قلمروهای اسالمی،
جهان به واسطه قالیهای شرقی با این ابداعات و آفرینشها آشنا گردید .این نگارههای دلانگیز و نقوش پرمایه رنگین را در
نهایت باید مدیون اسالم باشیم که فضایی را به وجود آورد که در آن هنرمندان از مسائل دنیوی و امور واقع روی برگیرند و در
سپهر رؤیایی و تخیلی خط فرهنگ ناب سیر کنند»]1[.
بنابراین اسالم نهتنها مانع هنرها نبود بلکه گشاینده جهانی فراختر و متعالیتر در افق دیدگان هنرمندان بود .آثاری که در
جهان اسالم متأثر از این نظر خلق گردید امروزه از اعجازهای شگفتانگیز جهان هنر محسوب میشود و به تنهایی میتوانند
پرده از رخسار تمدنی بردارند که خالقیت و زیبایی از ارکان معنوی آن محسوب میشد .به اعتقاد بسیاری از متفکران هنر شناس
اگر همه وجوهات اسالم نادیده گرفته شود و تنها هنر و معماری آن مدنظر قرار گیرد کافی است به تنهایی حقیقت و عظمت
معنایی و معنوی این دین را به صورت کامل روشن و آشکار سازد.
لکن نکته بسیار مهم و دقیق این که عظمت زیبایی و هنر اسالمی نه در جلوههای شکوهمند و خیرهکننده آن که در مبانی
نظری پنهان در بطن و مهمتر آداب معنوی آن نهفته است .این آثار هنری گرچه نشان از مهارتی فوقالعاده دقیق دارد اما عمیقتر
از آن نشان عشقی است در جان و روح هنرمندان مسلمان که با حقیقت هنر زیسته و آن را وسیله ارتزاق و کسب نام و نان
خویش نساختند.

آداب معنوی در هنر اسالمی ،وجهی متمایز
بدون تردید مهمترین و برجسته ترین وجه هنر و معماری اسالمی ،آداب معنوی نهفته در جان آن است؛ آدابی که فتوتنامهها
مهمترین دلیل بَیّن و آشکار آنهاست .به عنوان مثال جعفر افندی در رساله معماریه خود (نگاشته شده در قرن دهم هجری) از

مناقب محمدآغای معمار سخن میگوید که از بزرگترین معماران مسلمان ترکیه محسوب میشود" :محمدبن عبدالمعین پس از

معمارسنان ،یکی از بزرگترین معماران اسالمی در دربار عثمانی و سازنده معظمترین بنای عثمانی یعنی مجموعه سلطاناحمد
در نزدیکی بنای تاریخی ایاصوفیه است .بنا به روایت افندی ،محمدآغا از مبرزترین شاگردان سنان بوده زیرا «هرگاه مصنوعی
آراسته میساخت و به مرحوم مزبور سنانآغا فرا مینمود .سنانآغا گهگاه میگفت :آفرین شاگرد! چیز بینظیری ساختهای .اکنون
کس یافت مینشود که ساختن مانند آنچه تو سازی تواند»[ .]1اما مهمترین آثار او پس از بنای مسجد سلطان احمد ،تعمیر و

مرمت اماکن متبرکه مکه و مدینه است .جعفر افندی در فصل پنجم رساله معماريه

شرح کاملی از معماری او در مکه شامل

احداث منبر در مقام ابراهیم ،تعویض ناودان طال و نصب آن در سمت شمال غربی خانه کعبه ،اتصال قطعات دیوار کعبه و در
مدینه ساخت ضریحهایی در گوشه جنوب شرقی مرقد پیامبر و نیز قفلهایی از زرِ ناب برای این ضریحها میدهد .عالوه بر آثار
یاد شده محمدآغا معمار چند جامع شریف ،مسجد لطیف ،گرمابه ،سرا ،کوشک ،معبر ،پل و چشمه نیز است .خوانش رسالههایی
چون رساله معماریه ،تذکرۀاالبنیه نقاش ساعی مصطفی چلبی ،رسالۀالمعماریه و تحفۀالمعماران ،نهتنها نمایانگر تاریخ صنع و
صناعت معماران که بیان سیر و سلوک این بزرگان نیز است .تأمل در مناقبنامه جعفر افندی این معنا را به خوبی نشان میدهد.
گذر از یادگیری موسیقی به معماری آن هم با رجوع به عارف و مرشدی بزرگ و نیز حاالت عرفانی خاص محمدآغا دلیلی
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بزرگ بر حضور این معنا و اثبات طریقت معنوی هنرمندان و معماران ایرانی ـ اسالمی در گستره سنت است ]7[".جعفر افندی
در مقام شاگردی مرید ،حاالت عرفانی استاد خود را شرح و شنود فتوتنامهای که از برای معماران قرائت میشده را آغاز
تحول روحی او میداند " :اینک محمد با احساس ندامتی عظیم حاصل از صرف عمر در راه صناعتی که مرشد و پیری بزرگ در
پی رؤیایی صادق ،آن را مُضل خوانده است ،نادم و مستغفر در باغ سلطنتی از این سو به آن سو میرود تا به تصادف یا در
اصل درخشش لمعهای منور ،مستمع صدای مهندس جوانی میشود که برای صدفکاران قصر رسالهای میخواند و گاه کلمات
رساله را برای آنان ،تفسیر و تعبیر می کند .گفتاری شیرین و نغز از برای این جوانِ سرخورده از صناعت موسیقی و طالب بیقرار
صناعتی دیگر (که محمل و منزل استعداد فروزانش باشد) ظاهراً نخستین کلمات شنوده از زبان آن مهندس جوان ،بیان تبار
معنوی و الوهی صناعت معماری بوده است .این کلمات که به نظر میرسد فتوتنامه معماران بوده (و امروزه با کمال تأسف
سراغی از آن نداریم) از طریقت معنوی معمارانی سخن میگفت که همه پیامبران الهی بودند .رسالهای که استادان سنگکار و
سازندگان مساجد شریفه و جوامع لطیفه را شیث پیامبر ،فرزند آدم صفیاهلل و ملقب به هبهاهلل و عطااهلل معر فی میکرد« :شیث را
که پیامبر است میسزد نخستین بنایش ،مقدسترین بنای کره ارض یا بیتاهلل (خانه خدا) باشد» ]1[.محمدآغا حیران و مست از
این واقعه غریب ،عطشناک و شعفناک گوش جان میسپارد و می شنود که شیث ،خانه خدا را با الگو گرفتن از نمونه ازلی بیت
معمور بنا کرده است .روایتی که متذکر می شود بیت معمور از بهشت بر زمین نازل شد و در جای کعبه کنونی قرار گرفت و
آنگاه که به حکمت ،بیت معمور به جایگاه خویش بازگشت «شیث پیامبر ـ علیهاسالم ـ بر جای پاک آن ،کعبه گرامی را از گل
و مرمر بنیاد کرد» ]1[.محمدآغا تمامی توان خویش را بهکار میگیرد تا بیشتر و بهتر بشنود .جوان از برای مخاطبان خویش
سرگذشت مقدسترین بنای تمامی تاریخ اسالم یعنی کعبه را بازمیگوید تا آنان را که مهندسان و معماران و صدفکارانند به
قداست معنوی صناعت هایشان آشنا سازد .محمد در حین قرائت رساله روایتی نیز از ابن عباس عموی پیامبر و ازجمله
بنیادگذاران تفسیر قرآن میشنود 0.و آنگاه شاهد زبانه کشیدن شعلهای فروزان در جان بیقرارش میشود که آرامآرام جان و دل
او را می گدازد .در این نخستین باب آشنایی محمد با معماری ،هرچه هست ذکر قرآن و نبوت و مسجد و کعبه است .جوان
همچنان در حال قرائت رساله است و بیان روایتی که معمار دیگر کعبه پس از شیث ونوح ،ابراهیم خلیلالرحمان است و روایتی
دیگر که نخستین بنیادگر کعبه را حضرت آدم و پیر سنگتراشان را شیث و پیر درودگران را نوح معرفی میکند .جعفر افندی که
کالمش به خوبی نمایانگر عمق ارادت خالصانه او به محمدآغا است ،در اینجا به ابیاتی استناد میکند که نهتنها ذکر و بیان
معماران بزرگ الهی است بلکه هندسه را نیز که بنیان و بنیاد معماری است به پیامبران نسبت میدهد.
پیر خود جویی بیا ،اینک طریق
پیر ما خود ،بانی بیت عتیق
بانی این بیت ابراهیم است و شیث و آدم

 .0اشاره جوان به ابنعباس مهم است زيرا وی كه ملقب به الحبر يعنی دانشمند بود (كلمه عبری دانشمند متأثر از كلمه احبار در قرآن است).
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پس درود تو بر ایشان باد ای مرد صدیق
این رسوالن جمله پیران تواند
هندسه اینسان بود بحر عمیق
جوان همچنان در حال قرائت رساله است و محمد بی تاب شنیدن .این معانی مسموع ،برای محمدآغای جوان که توبه کاری
نادم از یک صناعت (موسیقی) و شیفته روی آوردن به صناعتی دیگر است (تا مورد قبول عارف و مرادی بزرگ چون محمد
افندی قرار گیرد و از او اذن و اجازت معنوی کسب و تحصیل آ ن را یابد) بسان کلماتی است که گویی مستقیم از سوی خدا بر
قلب و جان او نازل میشود .شبیه به همان کالم نغز و شریفی که شیخاشراق به مریدان و طالبان دارد که چون قرآن میخوانند
چنان بخوانند که گویی صرفاً در شأن آنان نازل شده است« :.واقرا القرآن كانه ما انزل اال فی شانک فقط» :قرآن را چنان
بخوان که گویی فقط در شان تو نازل شده است]1[".
ادامه این استماع ،ظاهراً حجت را بر محمدآغا تمام میکند زیرا همچنان از ابرار و اخیار و انبیا میشنود؛ از ادریس که واضع
علم حساب و جذر و علم نجوم بود و داود نبی و سلیمان نبی که سازندگان بیتالمقدس بودند و نیز فیثاغورث حکیم که به
تعبیر علما و متفکران مسلمان از مشکات نبوی نوشیده

بود0.

به نظر می رسد شوریدگی ،شیدایی و شیفتگی محمد در شنود این کلمات ،چنان شور بیاختیاری آفریده که جمع حاضر را
متوجه او ساخته و آنان در پس این شیدایی ،بارقه استعدادی عظیم در او یافتهاند پس به جوان رسالهخوان که به نظر میرسید
صرفاً معلمی در قرائت رسائل نیست و استاد در فن هندسه است گفتهاند« :این فرزند دلباخته علم تو و آرزومند صفت
صدفکاری و معماری شده است» .به روایت جعفر افندی محمد به آزمایش و آزمون توسط خلیفه و رئیس آن جمع یعنی استاد
محمد ،فراخوانده می شود تا ظرفیت این شیدایی به محک آزمون ،عیاری گیرد .پس به دست محمدآغایی که تا به حال تیشه
بدست نگرفته تیشهای میدهند و از او می خواهند با توکل به خدا و طلب خیر از او تیشه را فراز برده و مستقیم بر تختهای فرو
کوبد .به ر وایتِ از روی ارادت جعفر افندی از استاد و مراد خویش ،محمدآغا تیشه را با دست راست برمیگیرد ،همان دستی
که مشق زخمه کرده بود و با ذکر «بسماهللالرحمنالرحیم متوكال علیاهلل الملک المعین» هزار بار بر تخته میکوبد راستِ
راست بدون حتی یک بار خطا و تخلف .این مهارت و استادی محمدآغا که برای نخستینبار ارائه میگشت «چنان حیرتی
برانگیخت که بیدرنگ به حلقه آخوت معماران دعوت شد» .این روایت افندی که به تصریح خود او در سال  177هجری روی
داده البته دلیل روشن و بیّنی بر وجود حلقههای اخوت در میان هنرمندان و معماران به عنوان امری رایج و مصطلح است .دعوت
معماران از محمدآغا چنین است « :دست و بازوت پر نیرو باد! حق تعالی عمر درازت دهاد! تو را سزد که در صنعتهای
معماری و صدفکاری استاد گردی .چنین شاید از همین حال به حلقه اخوت ما درآی و در این صنعت بیاموز و ببار» .جوان
 .0در نزد حكمای مسلمان فیثاغورث و افالطون جزو علمای الهی محسوب میشوند .مالصدرا در اسفار و شواهدالربوبیه معتقد است آنان از
مشكات نبوی نوشیدهاند .اخوانالصفا نیز در رسائل تجلیل عظیم از فیثاغورث میكنند.
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قاری تقبل میکند محمدآغا را علم هندسه آموزد و نسخهای از کتابی که به نظر میرسد فتوتنامه معماران بوده (و چنانکه
گفتیم اثری از آن نیست مگر آنکه صاحب همتی در موزه توپکاپی استانبول مدتی به تحقیق و تفحص در نسخ خطی آنجا نشیند
تا شاید ردپایی از آن بیابد) را به وی هدیه میک ند .چنین دعوت و درخواستی از سوی معماران و صدفکارانی که حذاقت و
مهارتشان آنان را به مقام معماران سلطنتی رسانده بود ،آن هم از جوانی که تا چندی پیش خدمتکار و نگهبان باغچههای سلطنتی
بود میبایست چنان شور و شعفی در جان محمد برانگیزد که بیدرنگ دعوت را پذیرا شود اما جواب شگفت او که خود دلیل
دیگری در ضرورت طی این طریق به اذن و اجازت معنوی حضرت استاد و مرشد پیر است ،چنین است« :مرا با بزرگی بیعتی
است ،رخصتی تا بازگردم و از وی دستوری خواهم پس آنگاه به خواست خدای تعالی ،با دستور و دعای خیر وی بازگردم و
به آموختن این صنعت پردازم» .محمدآغا شتابان به نزد شیخ میآید دستش را بوسه میدهد و واقعه را بازمیگوید ،شیخ به
روایت افندی زمانی به تفکر و مراقبه مشغول و سپس چنین میگوید« :ای جان پدر! این صنعت و کار سزاوار و شایسته تو
مشاهده شد زیرا که بیشتر کارهای معماران ساختن جوامع شریف و مساجد لطیف و مدرسهها و پلها در تکیهها و قلعهها و

دیوارها و جمله اقسام بناهای خیرات و صفات است بر مقتضای حدیث شریف« :من بنی مسجداً و لو كمفحص قطاة بنی
اهلل له بیتأ فی الجنه» ،چون کسی مسجدی سازد اگرچه به قدر اسپرودی 0باشد خدای ـ سبحانه و تعالی ـ در عوض وی را
خانهای در بهشت سازد و احادیث دیگر.
این اذن معنوی ،آغاز مبارک تعلیم معماری و صدفکاری توسط محمدآغا است« :با عنایت و هدایت حضرت حق ـ جل و
عال ـ و کرامت و دعای خیر آن بزرگ» [عارف محمد افندی] روایت افندی از تأثیر عمیق آن عارف بزرگ بر معمار بلندمرتبه
عثمانی با فعل شگفت محمدآغا کامل می شود .وی پس از اقامه نماز به مدرسه داخل شده و به تأثیر از بتشکنی حضرت
ابراهیم با تبری آالت موسیقیای را که پیش از آن عمری صرف آموختنشان کرده بود خرد و ریز میکند .با این برهان که« :پیر ما
ابراهیم نبی(ع) است که بتها را شکست پس من نیز این بتان بشکنم» .و هرچه مصاحبان و دوستانش اصرار میکنند و پای
میفشرند که از این بت شکنی دست بردارد و بابت این سازها دینارها گیرد و از شکستنشان درگذرد نمیپذیرد و جمله آنها را
خرد میکند.
از آن پس محمد جان خویش را وقف تعلیم صناعتی میکند که پیامبران بزرگ ازجمله صناعتگرانش بوده و حاصل آن کعبه
مطهره ،مدینه منوره ،جوامع شریفه و مساجد لطیفه است .این وقف و ایثار جان چنان صادقانه و عاشقانه است که علیرغم
رسیدن به بزرگترین مقام معماری در دربار عثمانی و نیز انجام مأموریتهای سیاسی و حتی نظامی از طریقت معنوی و سلوک
عرفانی و عبادیاش دست نمیکشد .روایت زیر که بیان واقعهای در اثنای ساخت مسجد سلطان احمد است دلیلی روشن بر این
مدعاست ......« :در این اثنا بنایان مزدِ دریافته و روزی خود ببوسیدند و بر سر بسودند و جملگی برخاستند و رفتند .پس این
کمینه با حض رت آغا تنها ماند .چون به مصاحبت و مکالمت و محاورت و معاملت آغاز کردیم ،خاطر شریفش را قدری افسرده
و بشولیده یافتم .از سبب آن پرسیدم؛ گفت :جعفر افندی! طبع ما افسرده و بشولیده چون نباشد؟ بنگر که بار سنگین چنین بنای
 ۱ﻻﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪﻩ
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شریفی چهسان بر دوش من افتاده است! اگر خود همین بود و بس ،پی اوراد و اذکار خود میگرفتم و به عسرت درنمیافتادم.
لیکن افزون بر این بنای شریف ،بناهای دیگری هم در جایهای پراکنده هست .به یکیک آن باید پرداخت و از هیچیک نتوان
پرداخت .این است سبب دلمشغولی و به شولیدگی که در خاطر ما دیدهای .اندیشناک این بناهای پراکنده دیگرم .و به حقیقت
این بنده کمینه بناهای پراکندهای که وی بدان ها مشغول بود بررسیدم و برشمردم و دلم بر حال وی رقت آمد .در هنگام این
مصاحبت نظر وی به کتاب شریفی افتاد که به دست داشتم .آن را بگرفت و بوسه داد و و بدان تفألی زد .پس گفت« :معنای
شریف فال مرا از این کتاب مبارک بیان کن!» .این بنده فقیر در آن فقره نظر کرد و فال وی را حدیثی خجسته یافت .اینک آن

حدیث شریف « :يؤتی برجُلٍ يوم القیامه عند المیزان ،فیخرجُ له تِسعَ و تسعون سجَّالً كلُ مَدَّ البصرِ فیها خطاياهُ و
ذنوبُه ،فیوضَعُ فی كَفَّهِ الم یزان ،ثم يخرجُ قرطاسٌ مِثلُ االنمَلَهِ فیها شهادهُ ان ال اله اال اهلل و ان محمد عبده و رسوله،
فیوضعُ فی كفَّهٍ اُخری ،فیَرحَجُ علی خطاياه»  .صدق رسول اهلل و صدق حبیب اهلل .معنای شریف حدیث ـ که خدای تعالی و
رسول بدان داناترند ـ چنین است« :به روز قیامت مردی ر ا ـ یعنی کسی را ـ نزدیک ترازو آورند .پس نود و نه نامه گناه بیرون
کنند که بر قدری که چشم کار کند گسترده است .در این نامهها گناهان وی نبشتهاند .نامهها بر یک کفه ترازو نهند .سپس
کاغذی بر قدر انگشتی بیرون کنند که بر آن نبشتهاند اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد انّ محمدا عبده و رسوله .این کاغذ را ،که بر
آن کلمه شریف شهادت است ،بر کفه دیگر ترازو نهند .وزن این پارۀ خرد کاغذ شریفی که بر قدر انگشت و حاوی کلمه
شهادت است ،بر جمله نامههای گناهان غالب آید و از آنها گرانتر باشد» .وقتی معنی لطیف حدیث شریف بر این وجه برای
حضرت آغا بیان شد ،چون فال بر وفق مراد و بر حسب حال وی بود ،چندان مسرور و محظوظ شد که به وصف نیاید .پس با
مسرت دست این فقیر بگرفت و به حجره خاص خود در بنای شریف برد .تا رسید و داخل شد ،هر آنچه از نقد در همیان و
پیش تخته خود داشت بدین فقیر عطا کرد .آن شب قوچی نیز بفرستاد تا در بندهخانه بریان کنم ،و هم چندین هدایا به تعظیم و
تکریم این بنده حقیر فرستاد .در جمله بر همین منوال معرض احسان وی شدم ،و چون به خانه رسیدم ،به اتمام رساله
پرداختم» 1[.و]1
مثال فوق اندکی به درازا کشید اما در اثبات حضور بیبدیل آداب معنوی در عرصه هنر و معماری اسالمی بهشدت الزم
مینمود .در آثار خویش از این امثال بسیار آورده ام که هرکدام خود دلیلی کافی و وافی برای اثبات ادعای فوق است و خود
بیانگر این که تمدن اسالمی در جان و نهاد خود هنری پدید آورده بود که نهتنها هستی را دلپذیر و روح افزا تصویر مینمود و
مصداق مطلق تعین «إن اهلل جمیل و یحب الجمال »0میشد بلکه مؤید تداوم و تحقق آن در حیات نظری و عملی هنرمند نیز بود.
این نکته دقیق را میتوان با مثالی روشن و بین ساخت .چرا معماریهای بازار ،مسجد ،حمام و مدرسه در تمدن اسالمی
نکات اشتراک فر اوانی در ساختار و فرم تزئینات و نقوش دارند؟ یک ایده معنوی عقبه نظری این اشتراک را رقم زده است و آن

 0به درستی خداوند زيباست و دوستدار زيبايی است
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وحدت ابعاد متکثر زندگی انسان در پناه توحید است .0بنیادیترین رکن اسالم (وحدانیت و توحید حق تعالی) در سریان
خویش ،ماده و معنای زندگی یک مسلمان را مطلقاً در تصرف خویش میگیرد .در چنین گسترهای الجرم ماده و صورت مستقیماً
از جان و نهاد معنا نشأت یافته و ظهور مییابند و اینگونه است که فرم تجلی معنا میشود و ساختار نسبتی ذاتی با آن مییابد.
به تعبیر قرآن امر حق که همان خلق اوست در قالب هندسه ظاهر میشود :إِنَّا کُلَّ شَیْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ 1.این قَدَر همان هندسه الهی
است و رمز فرم و نقش در هنر و معماری اسالمی.
به هرحال اشتراک فرمها در معماریهای مساجد ،مدارس ،حمامها و بازارها نشان میدهد تالش مسلمان درتعلیم و تعلم
خود مطلقاً نوعی عبادت محسوب میشود ،همچون عبادتی که در مسجد ،مؤمن را به حقیقت قرب واصل میسازد کما اینکه در
بازار ،تجلی و تأللؤ فرم مساجد و عبادتگاهها خود تذکاری بود بر عبادی بودن کسب و تجارت و جهت بخشیدن به رفتار
مسلمانان که مبادا کم فروشی کنند و حق مردم را به نفع خویش ضبط و اخذ نمایند .اینگونه فرم هنری جهتبخش رفتار
مسلمانان میشد و هنرِ برآمده از مبانی ،تأثیری عمیق و عینی در سلوک عملی مسلمانان ین میگذاشت .ولی آیا امروزه نیز چنین
است؟!! احیای چنین هنری مهمترین وجه احیای تمدن نوین اسالمی خواهد بود.
بنابراین هنر در تمدن اسالمی تجلی آیات و در عرصه عملی جهتساز زندگی انسان بود اما امروزه چنین دیدی از هنر بنا به
تقلید از مبانی نظری غرب و فقدان اهتمام مسلمانان در تدوین مکتب نظری هنر اسالمی دچار دگرگونی و تحول شده است.
تکرار میکنم فقدان نظامنامه نظری هنر و زیبایی در تمدن اسالمی و غرب زدگی هنری ما ظرف یکصد سال گذشته ،هنر را
از هویت معنایی و معنوی خویش دور ساخته و گاه به ضد آن تبدیل کرده است .باید اقرار کنیم همچنانکه در علوم ،نظام
آموزشی خویش را به تقلید از غربیان آراستیم در هنر نیز از همان نظام استفاده کردیم و حتی عنوان نخستین واحد آموزشی
دانشگاهی هنر را «هنرهای زیبا» نام نهادیم تا بالصراحه اعالم کنیم از زیست جهانی (هنر اسالمی) فاصله میگیریم که زیبایی اثر
در معنا ،فرم و کارکرد آن نهفته بود و تمایز میان هنرهای کاربردی و هنرهای زیبا بهشدت بیاعتبار و نامشروع بود؛ همان
مسیری که غرب در زیست حیات هنری خویش پیمود؛ مسیری که به یک عبارت با کانت و بدفهمیهای فلسفه هنر او آغاز شد.
ورود غربیان به جهانی جدید که فلسفه نه در پی تفسیر جهان که تغییر آن بود به تحولی عمیق در بسیاری از مفاهیم حاکم بر
اندیشه و زندگی آنها انجامید .در این میان هنر نیز در معرض این طوفان قرار گرفت و از نظر ماهوی تغییر یافت .تکرار میکنم
بهویژه هنگامی که کانت از بیغرضی در هنر سخن گفت و خود سبب ظهور جنبشهایی در عالم هنر و ادبیات گردید که هنر را
فارغ از هرگونه تعهد یا کارکردی میخواست ،هنرهای زیبا نیز در چنین دورهای ظاهر شد .این اصطالح بر ماهیت
 ۱تیتوس بوركهارت نسبت توحید و هنر اسالمی را چنین شرح میدهد« :هنر اسالمی اساساً مأخوذ از توحید است – يعنی از تصديق به وحدت
الهی يا تدبر در آن مأخوذ است -ذات توحید ورای الفاظ است .ذات توحید خود را از طريق پرتوهای دفعی و منقطع عیان میسازد .اين پرتوها با

برخورد به سطح تخیل بصری در قالب صورتهای بلورين منعقد میشود و همین صورتها نیز ذات هنر اسالمی را تشكیل میدهد» .هنر و
معنويت ،مقاله «ارزشهای جاويدان در هنر اسالمی» ،تیتوس بوركهارت ،ترجمه انشااهلل رحمتی ،فرهنگستان هنر ،0181 ،ص .115

 1مايیم كه هر چیزى را به اندازه آفريدهايم (قمر.)49 :
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زیباییشناختی هنر تأکید داشت و هر وجه و بُعد دیگر از هنر را نادیده میگرفت .تنها این نیز نبود .هنر تمامی مرزهای اخالق را
در برخی وجوه درنوردید و جهانی آفرید که تمیز میان هنر و ناهنر یا ارزش و ضدارزش در آن بیرنگ یا کمرنگ بود.
بدینسان ما نیز از آن مبا نی و معانی فاصله گرفتیم و گرچه پس از انقالب اسالمی تالشی وسیع صورت گرفت تا همان هویت
هنری مبتنی بر سنت احیا شود اما گستره هجوم از یک سو و فقدان مکتب مدون هنری در نظام تمدنی ما شدت این تالشها را
کمرنگ نموده است.
بنابراین در ورود به عرصه احیای تمدن اسالمی ،احیای فرهنگ و اندیشه هنری حاکم بر این تمدن که در سطور فوق اندکی
از آن را بازکردیم ضرورت دارد .اما چگونه و با کدامین راه حل؟
حال راه حل چیست؟
بدون تردید بازگشت به سنت های در حال فراموشی گذشته .این معنا صرفا از طریق تحقیق و تامل در آثار و آداب هنری
گذشته قابل تحقق است .خارج ساختن هنر از چرخه نظام دانشگاهی که تکنیک را جایگزین معنا کرده است( .این البته به معنای
نفی مطلق نظام دانشگاهی در عرصه هنر نیست بلکه احیای نظام گذشته در مراکزی خاص در جنب نظام دانشگاهی است) ،و
احیای نظامی که شاگردان در ابتدا به تلمذ و مریدی معنا می آمدند و سپس تقلید از استادی که خود تجسم آن معنا بود ،و
تأسیس نگارستانهایی که استادان ،شاگردان خویش را بیازمایند و سپس گزینش نمایند و آنگاه در تربیت روح و جانشان بر
بنیاد تعالیم معنوی بکوشند و نهایت آنان را مهارت و صناعت آموزند ،و بهره بردن آموزش هنر از نظام حوزوی که تذهیب و
دراست نسبتی وسیع و وثیق دارند و اخالق بزرگترین سرمایه محسوب میشود ،و تالش در بنیادگذاری و تدوين مبانی مكتب
نظری هنر و معماری اسالمی ،و شناسايی و تدوين مبانی زيبايی در تمدن اسالمی.

منابع
[ ]1قرآن کریم
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[ ]3در این باره رجوع کنید به هندسه خیال و زیبایی (پژوهشی در حکمت هنر و زیبایی نزد اخوانالصفا) ،از نگارنده ،نشر
فرهنگستان هنر.1311 ،
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.111-147
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یاد شده بیابند.
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چکیده

تمدن مرواریدی است که در خالء شکل نمی گیرد لذا در ایجاد آن عوامل متعددی نقش دارد .در میان عوامل سازنده و شکل
دهنده به تمدن مبانی دینی در کنار مبانی عقلی دارای نقش تعیین کننده و اساسی هستند .نقشی که علیرغم توجه محققان و
نظریه پردازان تمدن به دین و اخالق ،به عنوان عوامل تمدن ساز ،مورد توجه اغلب آنها قرار نگرفته است .بر همین مبنا،
نوشتار حاضر متکفل بررسی مختصر مبانی دینی (اسالمی) سازنده و نگهدارنده تمدن است .در جهت انجام این تحقیق با
روشی تبیینی و نظری به بررسی مهمترین مبانی و ارکان دینی و اعتقادی سازنده و نگهدارنده تمدن پرداختهایم .این مبانی بر
اساس یک حصر منطقی و با تکیه بر منابع و متون دین اسالم مطرح شده اند و عبارتند از  :توحید گرایی ،عدالت محوری،
جاودانگی گرایی ،عقل محوری و خرد گرایی ،اعتدال گرایی ،کمال طلبی ،نظم گرایی ،انسان گرایی متعالی ،برابری گرایی ،حق
محوری و حقیقت گرایی ،فضیلت محوری( تکیه بر ایمان ،تقوا ،عدالت ،علم  ،جهاد و وحدت).

کلیدواژهها :تمدن ،مبانی ،دین  ،مبانی دینی تمدن  ،اسالم

۳۱

مقدمه
تمدن چهره آشکار فرهنگ و نگرش انسانی برای تحقق رشد و توسعه و کمال اوست .یعنی تالش انسان برای شدن در شکل
کلی در قالب پدیدهای جمعی به نام تمدن تجلی پیدا می کند .تمدن از سوی دیگر نشان تالش انسان ها برای مقابله با طبیعت و
در جهت تحقق آرمان هاتی متعالی انسانی اش می باشد .همچنین تمدن برآیند رشد و کمال انسانی در تمام ابعاد زندگی اعم از
مادی و معنوی است و در کلیت خویش تصویر نمادین آرمان ها و ایده آل های او در زندگی بر روی کره خاکی می باشد .هر
تمدنی بنوعی نشان از هویت جمعی ایجاد کنندگان آن تمدن و ادامه دهندگان می باشد .شناخت تمدن ها و بویژه آگاهی از
عوامل سازنده و شکل دهنده آنها نقش اساسی در ایجاد تمدن و شکل گیری هویت تمدنی دارد .جامعه ما که جامعه ای پسا
انقالب و به معنایی جامعه ای انقالبی محسوب می گردد و در عین حال از سویی جامعه ای است نوپا و از سوی دیگر وارث
بزرگترین تمدن های جهان بویژه تمدن ایران باستان و تمدن اسالمی – ایرانی برای رشد و شکوفایی خود و تحقق ارزش های
انقالب اسالمی نیاز به ایجاد تمدن جدید یا احیای تمدن هماهنگ با ارزش های خود یعنی تمدن ایرانی – اسالمی دارد .از
همین رو پرداختن به تمدن و عوامل شکل گیری و احیای آن ،از مسائل م هم جامعه و عصر ما محسوب می گردد .این در حالی
است که هر تمدنی دارای مبانی و اصول نظری  ،اعتقادی و نگرشی خاصی است که شالوده و بنیان آن را می سازند .اگر آگهی
از تمدن و ابعاد و عوامل سانده آن برای احیای تمدن یا ایجاد آن ضروری است ،شناخت مبانی و اصول سازنده و و شکل
دهنده تمدن به مراتب ضروری تر و تعیین کننده تر است.

طرح مساله
هیچ تمدنی ،هرگز در خالء و فضای تهی شکل نمی گیرد ،بلکه بر بنیان ها ،شالوده ها و عوامل متعددی ساخته و پرداخته
می شود .به تعبیر ویل دورانت « :تمدن نه امری است که جبلی انسان باشد و نه چیزی که نیستی در آن راه نداشته باشد بلکه
امری است که هر نسل باید به شکلی جدید آن را کسب کند و هرگاه توقف قابل مالحظه ای در سیر آن پیش آید ،ناچار پایان
آن نیز فرا می رسد 01 ».در واقع تمدن ها بر فرهنگ و نگرش های خاص بنا می شوند .به بیانی دیگر تمدن چونان مروارید است
که بدون محرک و انگیزه بوجود نمی آید .یا همچون قنات و چاه آب است که بدون تالش و کوشش آب از آن فوران نمی کند.
هر تمدنی حاصل کوشش ها  ،دسترنج ها و بهاهای سنگینی است که بشر در هر عصر یا منطقه ای زمانی و مکانی برای رسیدن
به آن پرداخته است .به بیان دیگر می توان گفت تمدن شاخساری است که با تالش زحمت کشان تاریخ و خون آزادگان آبیاری
شده است .تمدن نه از آسمان می آید و نه از زمین می روید .رویا و ایده محض نیست بلکه واقعیتی است مبتنی بر اندیشه و
عمل .در واقع دو رکن اساسی تمدن را بوجود می اورد و آن را شکل می دهد یکی اندیشه ونگرش و دیگری کنش و عمل .اما
در بین این دو رکن مهم  ،اندیشه از اهمیت و جایگاه برتری برخوردار است زیرا عمل و کنش بدون اندیشه و نظر و دیدگاه راه
 - 01ويل دورانت ،تاريخ تمدن ،ترجمه احمد آرام و ديگران ،تهران ،سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى ،0176 ،ج ،0ص.7
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بجایی نخواهد برد .بعالوه هر عملی نیازمند اندیشه و نظریه یا دیدگاهی است .به تعبیر امیر مومنان (ع) :یا کُمَیل ،ما مِن حرکۀٍ
إالّ وأنت محتاجٌ فیها إلى معرفۀ01هیچ حرکتى نیست مگر آنکه تو را در انجام آن به معرفت و آگاهى نیاز دارى.
در این میان از مهم ترین مبانی تمدن ارزش ها ی معنوی و فرهنگی بویژه مبانی دینی و ارزش های دین محور است .لذا
تمدن به دلیل ارزش گرایی و معنویت خواهی با دین و نگرش متعالی مبتنی بر وحی و خداگرایی دارای ارتباطی تام و تمام می
باشد بدین معنا که از سویی تمدن مورد عنایت و توجه دین و وحی می باشد و از دیگر سوی تمدنها غالبا بر بنیانهای دینی و
ارزش های اخالقی ،اعتقادی و متعالی بنا شده اند .یعنی با بررسی تاریخ تمدن های بشری ،هیچ تمدنی را نمی یابید که بنوعی
از انواع یا بنحوی از انحاء با اخالقیات ،ارزش ها ،دین و امور متعالی ارتباط عمیق و معناداری نداشته باشد .از همین روی
شناخت تمدن بدون درک صحیح این ارزش ها یا مبانی فاقد معنا خواهد بود .با توجه به جایگاه دین و ارزش های دینی در
شکل گیری و ایجاد و بقای تمدن است که مساله نقش مبانی و عوامل دینی در تمدن اهمیت می یابد .این موضوع بویژه برای
جامعه ما که جامعه ای دینی و معتقد محسوب می شود  ،از اهمیت برتری برخوردار است .از این روی مساله ما در این نوشتار
بیان مبانی ارزشی یا مبانی متعالی دینی و اعتقادی در شکل گیری و بقای تمدن است و پرسش اصلی نوشتار این است که مبانی
دینی که در پیدایش و شکل گیری ،بقا و نگهداری تمدن نقش اساسی و سازنده دارند ،از منظر اسالم چیستند؟ بر این مبنا فرضیه
نوشتار بیانگر این است که ارکان اساسی دین از منظر یعنی مبانی سازنده و نگهدارنده تمدن محسوب می شود و با تکیه بر انها
امکان ساخت و حفظ تمدن و دستاوردهایش تضمین می گردد .روش جمع اوری داده ها در این پژوهش کتابخانه ای و اسنادی
و روش تحقیق تبیینی است و هدف ارائه دیدگاه نظری منسجم در باب عوامل و ارکان دینی سازنده تمدن و نگهدارنده آن است
و از همین روی تحقیق از نوع بنیادی است .یافته های این تحقیق در دو محور تمدن و دین و مبانی دینی و اعتقادی تمدن تنظیم
شده است .

تمدن و دین
تمدن از مدنیت و بیانگر تشکل سامان یافته جمعی انسان در پیشبرد اهداف مادی و معنوی است .در نگرش تاین بی تمدن
عبارت است از تالش برای آفریدن جامعه ای که کل بشر بتوانند با هم نوایی در کنار یکدیگر درون آن زندگی کنند .14در واقع
او تمدن را مرحله یا نوع خاصی از فرهنگ می داند .وی در کل بر جنبه ی معنوی تمدن تاکید می ورزد و آن را جهد و
اهتمامی در جهت در ایجاد وضع و زمینه ای در جامعه می داند که در آن همه افراد توانا می شوند و همچون اعضای خانواده

 - 01ابو محمد حسن بن علی بمن حسین بن شعبه حرانی ،تحف العقول ،تهران ،كتابفروشی اسالمیه0198 ،ه ، .ص 065
 - 04آرنولد تاين بی 0176 ،بررسی تاريخ تمدن ،ترجمه محمد حسین آريا ،چاپ اول ،تهران ،امیر كبیر ،ص.48
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واحد با یکدیگر هم آهنگ زندگی می کنند .این مقصود و هدفی است که تمام تمدن ها هشیارانه و یا ناخودآگاه آن را در نظر
داشته اند11.
ویل دورانت نیز ،تمدن را در شکل کلی ،نوعی نظ م اجتماعی می داند که در نتیجه وجود آن ،خالقیت فرهنگی امکان پذیر
شده و جریان می یابد .به عقیده او « درتمدن چهار رکن اساسی را می توان تشخیص داد که عبارتند از :پیش بینی و احتیاط در
امور اقتصادی ،سازمان سیاسی ،سنن اخالقی ،و کوشش در راه معرفت و بسط هنر .ظهور تمدن هنگامی امکان پذیر است که
هرج و مرج وناامنی پایان پذیرفته باشد ،هنگام از بین رفتن ترس است که کنجکاوی و نیاز به ابداع و اختراع پیش می آید و
انسان خود را تسلیم غریزه و فطرت می کند تا او را به شکل طبیعی به راه کسب علم و معرفت و تهیه وسایل بهبود زندگی
سوق دهد 11.ویل دورانت در جایی دیگر «تمدّن» را این گونه تعریف می کند« :تمدّن نظامی است اجتماعی که موجب تسریع
دستاوردهای فرهنگی شده و به منظور بهره گیری از اندیشه ها ،آداب و رسوم و هنر ،دست به ابداع و خلّاقیت می زند; نظامی
است سیاسی که اخالق و قانون ،نگه دارنده آن می باشد و نظامی است اقتصادی که با تداوم تولید ،پایدار خواهد ماند17 .او
همچنین ،عوامل تکوین تمدن ها را در چهار عامل زیر جمعبندی میکند:
 .1عوامل اقتصادی تمدن :شکار ،کشاورزی ،صناعت و سازمانهای اقتصادی.
 .2عوامل سیاسی تمدن :حکومت ،دولت ،قانون و خانواده.
 .3عوامل اخالقی تمدن :ازدواج ،اخالق جنسی ،اخالق اجتماعی ،دین و آداب دینی..
 .4عوامل عقلی وروحی تمدن :ادبیات ،علم و هنر11.
همان گونه که دیده می شود  ،وی نیز بر اخالقیات و آداب و رسوم دینی و ارزش های معنوی به عنوان یکی از عوامل
تمدن ساز تاکید دارد .او قائل است ک ه اخالق به عنوان عامل سوم تمدن برپایه دین و اعتقادات و تقدس دینی است که موثر
واقع می شود.زیرا دین هاله تقدیسی بر گرد مقررات اخالقی ایجاد می کند 11.مییوکیشی فوکوتساوا تمدن پژوه و تمدن شناس
ژاپنی در اثر علمی اش به نام «نظریه تمدن» با چنین رویکردی به تعریف مفهوم تمدن می پردازد .او تمدن در معنای گسترده را
پاالیش معرفت و پرورش فضیلت به نحوی که زندگی بشر را به مرحله باالتر برساند ،می داند 21که در واقع به بعد معنوی و
فضیلت گرایانه تمدن توجه دارد .وی برای تمدن سه مرحله در نظر می گیرد و قائل است که در سومین مرحله تمدن ،روح

 - 05همو 1516 ،تحقیقی در باب تاريخ ،ترجمه وحید مازندرانی ،تهران ،انتشارات توس ،ص.01
 - 06ويل دورانت  0165بررسی تاريخ تمدن ،ترجمه احمد بطحايی و ديگران ،تهران ،سازمان انتشارات انقالب اسالمی ،ص.1
 - 07ويل دورانت  ،پیشین  ،ج ،0ص.1
 - 08دينپرست ،منوچهر 0179جنگ هفتاد و دو ملت ،تحلیلی بر گفتمان برخورد غربی و گفتگوی شرقی تمدنها ،تهران ،سفینه ،ص.18
 - 09ويل دورانت ،همان  ،ج ،0ص.69
 - 11فوكوتساوا ،يوكیشی 0189نظريه تمدن ،ترجمه چنگیز پهلوان ،تهران ،نشر نی  ،صص.011-009

14

انسان آزاد شده ،انسان ها کورکورانه به سنت های کهنه نمی گرایند ،مستقل عمل کرده و دانش و خرد خود را توسعه داده؛
برای دست یابی به پیشرفت های بزرگ ،برنامه ریزی کرده و اصل اختراع را اختراع می

کنند21.

در حکمت فارابی ،عامل ائتالف و ارتباط اهل مدینه که تمدن را بوجود می اورد ،اشتراکنظر درباره امور مشترکی است که
خود عامل افعال مشترک گردیده است 22.این رأی مشترک ،که ریشه در عالم باال دارد و از طریق رئیس مدینه به اندیشه مردم
وارد شده ،منشأ افعال جمیع اهل مدینه گردیده است .آنچه شهروندان این شهر آرمانی را از سایر شهرها متمایز میسازد ،معرفت
نظری به اصولی آسمانی و تقید عملی به فضائل و مکارم اخالقی

است23.

در نگاه ابن خلدون تمدن یا «الحضاره» هدف عمران و پایان آن به حساب می آید24.در این نگاه دین باعث اتحاد و همدلی
و تساوی طلبی مردم میشود 21.و در نتیجه سبب تقویت عصبیت گردیده و راه غلبه هموار میشود .عصبیت و دین مکمل
یکدیگرند و دین هم در پیشبرد خود به عصبیت نیازمند است؛ « اگر حق هم باشد تنهایی و نداشتن عصبیت اورا از رسیدن به
مقصود باز خواهد داشت» .21با پیروی از دین و شریعت میتوان جامعه بهتر و سالمتری ایجاد کرد و پشت پا زدن به قوانین و
تعلیمات دینی و اخالقی انهدام دولت و تمدن را باعث میشود .آن گاه تمدناز بین میرود که «از لحاظ دینی فاسد میشود،
زیرا عادات و فرمانبری از آنها مایه تباهی میشود و ملکات اخالقی او به جز در افراد نادری تغییر مییابد و هرگاه انسان از
لحاظ قدرت ،خود و سپس در اخالق و دین فاسد شود در حقیقت انسانیت خود را از دست داده است» .27.ابن خلدون عامل
اصلی انهدام و نابودی تمدنهای اسالمی را فراموشی و دوری و بیتفاوتی به دین دانسته و بیبشتر بر «تاثیر سیاسی مذهب با
جنبههای تمدن سازی و اخالقیاش توجه دارد 21».او همچنین «دور شدن امت وحکومتهای اسالمی از شریعت آغازین را
ازعوامل انحطاط جهان اسالم

میداند»21.

در نظرامام خمینی مهمترین عنصر تمدن نه در نمادهای فیزیکی آن ،بلکه در توان انسانسازی آن یعنی بعد معنوی و دینی آن
نهفته است .با این مقیاس ،ایشان فرهنگ غرب را با تمام تواناییهایی که در تولید مصنوعات بشری و کشف قوانین طبیعت
دارد ،به لحاظ نگاه تکبعدیاش به انسان ،تمدنی مناسب نمیدانند .زیرا بر مبانی دینی راستین و حقیقی بنا نشده است.

[31]11

در واقع هر چند ایشان به پیشرفت اقتصادی به عنوان الزمه ی تمدن اشاره می نمایند اما معتقدند هر تمدنی که ظهور می کند
 - 10فوكوتساوا ،يوكیشی 0161نظريه تمدن ،ترجمه چنگیز پهلوان ،تهران ،نشر آبی ،ص.11
 - 11ابونصرفارابی 0996 ،آراء اهل المدينه الفاضله ،تعلیق البیر نصری نادر ،بیروت ،دارالمشرق ،ص .014
 - 11همان،ص.014
 - 14عبدالرحمان ابن خلدون  0961المقدمه ،تاريخ العالمه ابن خلدون ،بیروت ،دارالكتاب اللبنانی و مكتبه المدرسه ،ج،0ص.656
 - 15عبدالرحمان ابن خلدون 0151 ،مقدمه ،ترجمه محمد پروين گنابادی ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب،ص .111
 - 16همان،ص.116
 - 17همان ،ص.761
- Rosenthal, Ervin. 1958. political thought in medieval Islam, London, Cambridge university press.p.97.

 - 19سیدجواد طباطبائی .0167 ،ابن خلدون وعلوم اجتماعی ،تهران ،طرح نو ،ص.164
 - 11امام خمینی 0168 ،صحیفه امام  ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره ،ج.168 ،8
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بایدبا تکیه بر دین و معنویت استعداد تعالی انسان در دو جنبه مادی و معنوی را داشته باشد .به عبارت دیگر در نظر ایشان
تمدنها باید با تکیه بر مبانی و ارزش های دینی و متعالی ،نیازهای فردی و اجتماعی بشر را رفع و درصدد رشد و تعالی انسان
ها باشند.
از نظر علی شریعتی نیز  «:تمدن به معنای کلی عبارت است از مجموعه ساخته ها و اندوخته های معنوی و مادی جامعه
انسانی .وقتی می گوییم ساخته های انسانی ،مقصود آن چیزی است که درطبیعت در حالت عادی وجود ندارد و انسان آن را می
سازد ،بنابراین ساخته انسانی دربرابر ساخته طبیعت قرار می

گیرد31».

شهید مطهری نیز ضمن انتقاد از تمدن غربی که در آن به ارزش های حقیقی انسان توجهی نمی شود ،تمدن حقیقی را
مجموعه ای بر می شمارد که ابتدا « کمال و استعداد های انسان تعریف کنند و بعد کمال جامعه را که همان کمال انسان است
مشخص کنند که جامعه در چه نظامی می تواند انسان را به نهایت استعداد های خودش ،به کمال فرهنگی خودش ،به کمال
معنوی خودش

برساند32».

جوادی آملی هم رشد و پیشرفت را که در جامعه اگر جریانی پایدار باشد متضمن ایجاد یک تمدن است را فرآیندی می
داند که بر اساس «رشد مداوم در ابزار و روابط مادی ومعنوی و بنیان های اقتصادی – اجتماعی می باشد .و انسان در این
جریان می تواند به کمال

برسد33».

پس در نگاه این چهار اندیشمند نیز تمدن با دین و مبانی آن پیوندئی ناگسستنی دارد .اهمیت دین و فرهنگ ،و ارزش ها و
مبانی دینی ،در ایجاد  ،حفظ و بقای تمدن به حدی است که هانتینگتون در دفاع از نظریه خود ،به حمله امریکا به عراق اشاره
می کند می گوید « :تنها پشتیبانی که امریکا موفق شد طی حمالت اخیر به صدام به دست بیاورد از جانب کشورهایی بود که از
نظر فرهنگی خیلی به ما شبیه هستند ،یعنی انگلستان ،کانادا و استرالیا» (جهانبگلو34.)112:1371،اشاره او در این جا به دسته
بندی تمدن ها بر مبنای فرهنگ و مذهب متمایز است .او همچنین ،به طور خاص به تمدن اسالمی به عنوان دشمن تمدن غرب
اشاره می

کند31.

به لحاظ تاریخی نیز تمدن اسالمی به عنوانی یکی از تمدن های بزرگ بشری حاصل مبانی دین اسالم و باور به آنها بوده
است .شهید مطهری در این باره می نویسد « :ملل بسیاری به اسالم گرویدند ودر خدمت این دین درآمدند ودر راه نشر و بسط
تعالیم آن کوشیدند و با تشریک مساعی با یکدیگر تمدن عظیم و باشکوه به نام تمدن اسالمی به وجود آوردند 31».سید علی

 - 10علی شريعتی  0189 ،تاريخ تمدن ،تهران ،نشر قلم ،ج ،0ص.5
 - 11مرتضی مطهری 0169 ،فلسفه تاريخ ،تهران ،انتشارات صدرا ،ج ،0ص.141
 - 11عبدهلل جوادی آملی 0181 ،انتظار بشر از دين ،قم ،اسراء ،ص.101
 - 14رامین جهانبگلو« ،0178 ،بازبینی نظريه برخورد تمدن ها در گفتگو با ساموئل هانتینگتون» ،گفتگو ،شماره.011ٌ ،11
 - 15سید حسین نصر 0171 ،جوان مسلمان و دنیای متجدد ،ترجمه مرتضی اسعدی ،تهران ،طرح نو ،صص.11-01
 - 16مر تضی مطهری 0157 ،خدمات متقابل اسالم و ايران ،تهران ،صدرا ،صص.04-01
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خامنه ای نیز معتق د است که بن مایه و پایه اصلی تمدن اسالمی ،مکتب اسالم است که با تکیه بر علم و دانش و حمایت از
اندیشمندان و متفکران به شکوه و عظمت دست یافت .ایشان می فرمایند:
«با پیدایش تمدن اسالمی ،همه چیز اروپا در مقابل آن رنگ باخت زیرا جوهره این تمدن بزرگ از مکتب اسالم بود .تمدن
اسالمی با بکار گرفتن علم ،کشف حقایق درجه یک عالم وجود و استخدام اندیشهها ،ذهنها و فعالیتهای عظیم علمی توانست
دانشگاههای بزرگ را در مقیاس جهانی ایجاد کند و دهها کشور ثروتمند و مقتدر و یک قدرت سیاسی بینظیر را در طول تاریخ
پدید

آورد37».

عبدالحسین زرین کوب نیز در کتاب کارنامه اسالم این حقیقت را اینگونه بیان می کند« :تمدن اسالمی که الاقل از پایان
فتوح مسلمین تا ظهور مغول ،قلمرو اسالم را از لحاظ نظم و انضباط اخالقی ،سطح زندگی ،سعه صدر و اجتناب نسبی از
تعصب و توسعه و ترقی ع لم و ادب ،طی قرن های دراز پیشاهنگ تمام دنیای متمدن و مربی فرهنگ عالم انسانیت قرار داد ،بی
شک یک دوره درخشان از تمدن انسانی است و آنچه فرهنگ و تمدن جهان امروز بدان مدیون است ،اگر از دینی که به یونان
دارد بیشتر نباشد کمتر

نیست31».

حسن حنفی از دانشمندان اسالمی معاصر نیز می نویسد  « :تمدن اسالمی همه آثاری را مسلمانان در زمینه های علوم نقلی
مانند قران ،حدیث ،تفسیر ،سیره وفقه و علوم عقلی مانند حساب ،هندسه ،نجوم و موسیقی و علوم نقلی مانند اصول دین ،اصول
فقه ،فلسفه و عرفان ،تالیف کرده اند شامل می شود .این علوم متن تمدن اسالمی را تشکیل می دهند 31.سید حسین نصر نیز
جامعه مدینه النبی و معیار های آن را کامل ترین الگوی تمدنی برای تمدن اسالمی می داند41 .او معتقد است زمانی تمدن
اسالمی در اوج قرار خواهد داشت که بتواند حقایق اسالم را در سطوح گوناگون حیات بشری متجلی سازد41 .از دیدگاه نصر
تمدن اسالمی خصلتی با ثبات وتغییر ناپذیر دارد.

42

و بر همین مبنا اندیشه هایی را که با روح اسالم سازگاری داشت را بدون

اینکه خدشه ای به کلیت و اصول آن وارد شود از منابع گوناگون جذب

نمود43.

بنابراین جایگاه ارزش های متعالی و معنوی مبتنی بر دین و اخالق متعالی در ایجادو شکل گیری ،حفظ و بقای تمدن ها غیر
قابل انکار است.

 - 17سید علی خامنه ای ،بیانات در ديدار فرماندهان سپاه با رهبری ،تاريخ .0171|6|19
 - 18عبدالحسین زرين كوب )0180( ،كارنامه اسالم ،تهران ،امیر كبیر ،ص.10
 - 19حسن حنفی" )0179( ،انديشه و تمدن اسالمی و مباحثی پیرامون آن" ،نامه علوم انسانی ،شماره ،1ز صص 19-15
 - 41سید حسین نصر( )0181اسالم و تنگناهای انسان متجدد ،ترجمه انشاء اهلل رحمتی ،تهران ،دفتر پژوهش و نشر سهروردی ،صص .167-168
 - 40همان،ص087
 - 41همو )0184( ،علم و تمدن در اسالم ،ترجمه احمد آرام ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی،ص.0
 - 41همان ،صص.00- 01
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مبانی دینی سازنده و نگهدارنده تمدن
 -مبانی چیستند؟

مبانی جمع مبنا و به معنای اصل  ،شالوده و بنیان است .در اینجا منظور از مبانی ،ایده ها  ،نگرش ها و اعتقادات اساسی و
تعیین کننده ای هستند که باور به آنها و پذیرش انها در ایجاد تحول در روح و جان آدمی و جامعه نقش افرین است .لذا مبانی
به مثابه نوعی جهان بینی و جهان نگری  ،سازنده و شکل دهنده و بوجود اورنده ایدئولوژی ها و باید و نباید هایی هستند که
عمل به انها و حرکت در مسیر انها راعه را بسوی تکامل و رشد و توسعه و در نتیجه ایجاد تمدن و حفظ و نگهداری آن باز می
کند .پس مبانی ،اصول و موضوعات بنیادینی هستند که در شکل دادن به ارزشها و ایجاد آنها در زندگی و دخیل دانستن آنها در
ایجاد تمدن نقش اساسی دارند و جهتگیری فرد و جامعه را در مسیر زندگی و حرکت به پیش تعیین می کنند.
مبانی را انواع گوناگونی  ،چون دینی ،فلسفی ،اخالقی  ،سیاسی  ،فرهنگی و جز آن است .در این میان بحث ما متمرکز بر
مبانی دینی آنهم از منظر دین اسالم به عنوان دین جامع و در عین حال بدور از تحریف است .اما اهمیت مبانی دینی بر می گردد
از سویی به نقش و جایگاه و رسالت و کارکرد دین در جامعه و از سوی دیگر به فرهنگ و نقش سازنده آن .و فرهنگ به بیانی
«هویت یک ملت است .ارزشهای فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت است .همه چیز مترتب بر فرهنگ است 44» .یا به بیانی
دیگر « :فرهنگ مثل آب وهواست ...فرهنگ یعنی باورها و اعتقادات ما و چیزهایی که زندگی شخصی و اجتماعی و داخل خانه
و محیط کسب یک جامعه با آنها روبه رو

ست41».

بر همین مبنا ،مطهرى می نویسد «:فرق مى گذارند میان تمدّن و فرهنگ و مى گویند :تمدّن همگانى است یعنى تمدّن به هیچ
قومى اختصاص ندارد ولى فرهنگ هر ملتى همان روح آن ملت است .جامعه خودش یک روح دارد روحش همان فرهنگش
است و هر ملتى مادامى که فرهنگش باقى باشد باقى است و اگر فرهنگش از بین برود او دیگر از بین رفته است .واین است که
مى گویند :براى این که ملتى را از بین ببرند اول فرهنگش را از او مى گیرند فرهنگش را که از او بگیرند روحش را از او گرفته
اند وقتى روحش را از او بگیرند دیگر مرده است یک الشه بیش تر نیست و دیگر نمى تواند باقى بماند… به هر حال فرهنگ
یعنى روح جامعه» 41شریعتی نیز معتقد است فرهنگ وجه معنوی تمدن می باشد« :مجموعه تمدن بشری عبارت است از میراث
گذشته ،تقلید از دیگرا ن و ساخته اکنون خود است و وجه مادی و معنوی دارد .وجه معنوی تمدن را فرهنگ می

گویند»47

بنابراین شناخت مبانی به نوعی شناخت جهان بینی و فرهنگی است که تمدن بر ان بنا می شود .بویژه مبانی دینی بیانگر
شناخت جهان بینی الهی و قدسی و فرهنگ متعال تمدن است .از این رو اهمیت توجه به آن نیز در پاالیش تمدن هم آشکار
است .در ادامه به بررسی مختصر این مبانی دینی از منظر اسالم می پردازیم.
 - 44بیانات مقام معظم رهبری ،تاريخ 0191|9|09:
 - 45همان.69|0|01،
 - 46مرتضی مطهری ،همان.45،
- 47علی شريعتی ،همان ،ج ،0ص.9
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 .1توحید گرایی
اصل توحید بنیان اساسی آیین اسالم ،جامعه و تمدن اسالمی و منشأ احکام شریعت است .بر همین اساس توحید محوری و
گرایش به وحدت مبتنی بر توحید رکن و مبنای اصلی اندیشهورزی اندیشمندان اسالمی و لذا شکل گیری تمدن مورد نظر دین
و اسالم را تشکیل میدهد .این مبنا بهعنوان اساس و بنیان تمدن اسالمی شناخته شده است .امیرمؤمنان(ع) در خطبهی اول نهج
البالغه توحید و خداشناسی را چنین توضیح میدهد:
نخستین پایه دین شناخت او [خدا]ست ،و کمال شناخت او راست دانستن (تصدیق) اوست ،و کمال راست دانستن او یگانه
دانستن اوست ،و کمال یگانه دانستن او اخالص برای اوست ،و کمال اخالص برای او نفی چگونگی (صفات) از اوسـت .زیـرا
هر صفتی گواه آن است ،که غیر موصوف است و هر موصوفی گواه آن است که غیر صفت

است41.

در بررسی اندیشه متفکران مسلمان از فارابی گرفته تا امام خمینی رکن اصلی و اساسی تمدن تلقی میشود .باور بـه توحیـد
در هستی بهگونه ای بر نگرش اندیشمندان تأثیر گذاشته است که در معرفت و دانش نیز به وحدت قائل هستند .اندیشه وحدت نه
تنها مفروض قبلی علوم و فنون اسالمی است بلکه بر نحوهی بیان آنها نیز مسلط است .مثالً در فلسفه ،فیلسوفان به وحدت فلسفه
قائلند .در رابطه فلسفه و دین بسیاری از فیلسوفان این دو را واحد میدانند .در بحث حقیقت بـه وحـدت حقیقـت و مطلقیـت
حقیقت قائلند .بهطورکلی در همه زمینهها توحید اساسی است که وحدت بخش تفکر اسالمی اسـت .براسـاس دیـدگاه توحیـد
محور و وحدت گرایانه؛ جهان از یک سری نظامات تشکیل شده است که همگـی از اراده واحـدی فرمـان مـیبرنـد و بـا هـم
هماهنگ هستند .این نظامها عبارتند از:
الف) نظام مافوق طبیعت (نظام ملکوت و الهوت) یا نظام ماوراء طبیعت« .یُؤْمِنُونَ

بِالْغَیْبِ»؛41

ب) نظام طبیعت یا نظام مادی؛
ج) نظام وجود انسانی یا نفس و اجزا و قوای آن (عالم اصغر) «اتزعم انک جرم صغیر و فیک انطوی العـالم االکبـر» 11:آیـا
گمان میبری تو یک جثهی کوچکی؟ درحالیکه جهان بزرگتر در تو پیچیده شده است؛
د) نظام مدنی یا مدینه انسانی (جامعه مدنی) یا نظام تمدنی.
بر مبنای توحیدباوری و وحدت گرایی مبتنی بر آن ،این نظامات بر یکدیگر انطباق دارند و همگونگی و انطباق میـان آنهـا از
باال به پایین است یعنی اصل و محور عالم ،نظام مافوق طبیعت است که در رأس آن واجب الوجود یا سـبب اول قـرار

دارد11.

برخی تصور کرده اند که در نگاه اندیشمندان مسلمان هماهنگی و تطابق بین نظام انسانی و مدنی با نظام طبیعی و مادی است در
حالیکه این تصور اشتباه است .چه نظام طبیعت نیز در نگاه اینان باید با نظام دیگری هماهنگ و انطباق داشته باشـد و آن نظـام
«ماوراء طبیعت» یا نظام عالم مجردات یا عالم غیب است که جهانی برتر از ماده تلقی میگردد و جهان ماده بایـد از آن پیـروی

 .48امیر مومنان علی (ع)  ،نهجالبالغه ،گرد اوری و تالیف سید رضی ،خطبه اول.
 .49بقره .1 :1
 .51محمد تقی جعفری ،ترجمه و تفسیر نهجالبالغه ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،چ دوم ،ج  ،0158 ،5ص .167
 .50ر.ک.به :ابونصر فارابی ،سیاسة المدنیه ،ترجمه و شرح حسن ملكشاهی ،تهران :سروش ،0176 ،صص .17-18
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کند.
پس بر مبنای این باور ،در رأس هستی -از طبیعت تا ماوراء طبیعت -سبب اول ،یعنی خدای واحد و یکتا قـرار دارد کـه از
طریق عقل فعال یا جبرئیل و فرشتگان با عالم ماده و طبیعت ارتباط برقرار سـاخته و آن را بـهسـوی نـور و روشـنایی هـدایت
میکند 12.به طورکلی آنچه در اینجا مورد توجه است این است که کلیت عالم و هستی از یک سبب و علتالعلل واحد بهوجـود
آمده است و صرفاً قائم بهجود اوست و لذا او «واجب الوجود» و کمال مطلق است و او در رأس نظام مابعدالطبیعه قـرار دارد و
لذا الگوی حرکت انسان ها در ایجاد تمدن است .پس از آنجایی که سه نظام دیگر نیز تابع نظام مابعدالطبیعه هستند لـذا جریـان
امور باید به گونهای باشد که آن سه نظام به عنوان نظامهای فرعی و در هماهنگی و وحدت و انسجام با جهان و نظام اصـلی در
یک خط قرار بگیرند .بر همین مبنا ،نظام موجود نظام اکمل و احسن است و در چنین نظامی هر موجـودی دارای یـک جایگـاه
خاص خود میباشد .بهعالوه هر موجودی از ویژگیها ،استعدادها و خصایص خاص خود برخوردار خواهد بود.
بنابراین نظام طبیعت و ماده و حیات انسانی و مدنی نیز در اصل به دلیل اینکه ذیل وجود اجمل یا سبب احسن قرار گرفتـهانـد،
پس ظل جمیل ،جمیل و صاحب جمال خواهد بود و بر همین اساس نظام طبیعت و کل هستی زیبا و نظام موجود نظـام احسـن و
اجمل است که بر محور توحید بنا یافته و استمرار مییابد.
بهترین نقش فردی و اجتماعی در ایجاد تمدن و حفظ و بقای آن چنین اعتقادی این است که تمام حرکتها ،ایدهها و گرایشها
و نگرشهای انسان ها را در جهت آن مبدأ واحد و هدفی کامل که همان ایدههای مطلق و برتر هستی است سوق میدهد .انسـان
مؤمن با توجه خود همه عالم هستی را در ذیل پروردگاری دانا و توانایی می داند کـه اداره جهـان هسـتی را بـه عهـده دارد و
لحظهای از تدبیر آن نمیآساید و غفلت از جهان هستی در او راه ندارد به تعبیر صدر در باب عبادات:
انسان مؤمن بوسیله انجام آنها یک قصد و همت مستقل از همه امور دنیا و منافع مادی در ذات خویش به وجود آورد تـا بـا
دستیابی به اخالص و پاکی و احساس مسئولیت به مرحله ایثار و فداکاری

برسد13.

باید دانست که نقش ایمان به مبدأ واحد در زندگی انسان آن چنان تأثیر دارد که بسیاری از اندیشمندان مادهگرای غرب نیـز
نتوانستهاند از آن غافل بمانند برای مثال برتراندراسل مینویسد:
کاری که منظور آن فقط درآمد باشد ،نتیجه مفیدی بار نخواهد آورد .برای چنین نتیجهای باید کـاری پیشـه کـرد کـه در آن
«ایمان» به یک خود ،به یک مرام به یک غایت نهفته

باشد14.

به لحاظ ایجاد تمدن و حرکت به سمت توسعه و کمال ،توحید و ایمان به خدای واحد  ،هم جهت و سوی و انگیزه را تعیین
می کند و هدف اساسی را برای انسان را مشخص میسازد به گونه ای که احساس مسئولیت وجدانی در قبال خدا و مردم میکند
و توانایی گذشت از خواستها و تمایالت خود به هنگام ضرورت داشته باشد تا بتواند خود را بـا نظـام عمـومی جهـان هسـتی
منسجم سازد 11.و انسان را به حرکت وا می دارد زیر ا به انسان شوق و رغبت می دهد و آینده را در پـیش چشـمان او روش و
ﺎﺱ ِﻣﻦَ ﱡ
ﻮﺭ ﺑِﺈ ِ ْﺫ ِﻥ َﺭﺑﱢ ِﻬ ْﻢ» ابراهیم.0 :04
« .51ﺍﻟﺮ ِﻛﺘَﺎﺏٌ ﺃَﻧ َﺰ ْﻟﻨَﺎﻩُ ﺇِﻟَ ْﻴ َ
ﻚ ﻟِﺘُ ْﺨ ِﺮ َﺝ ﺍﻟﻨﱠ َ
ﺍﻟﻈﻠُ َﻤﺎ ِ
ﺕ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﻨﱡ ِ
 -51سیدمحمدباقر صدر ،عبادت در اسالم ،ترجمه كاظم خلخالی ،تهران :مؤسسه مطبوعاتی عطايی ،چ اول ،0160 ،ص .59
 -54مرتضی مطهری،انسان و ايمان ،قم :انتشارات صدرا ،چ دوم ،0157 ،صص  18-19به نقل از :برتراندراسل ،زناشويی و اخالق.
 -55سیدمحمدباقر صدر،همان ،ص .97
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نورانی به نمایش می گذارد و امید را در او بر می انگیزد و انسان در سایه امید و روشن بینی به پیش می رود و تمدن می سازد.
[11]44

بعالوه بین افراد جامعه هماهنگی و همگرایی ایمانی ایجاد می کندو لذا مسیرها و حرکت ها یکدست شده و جامعه وجـودی
یکپارچه می یابد و در نتیجه حرکت بسوی پیش و سازندگی میسر و حتی سـاده مـی گـردد .انسـان و جامعـه ای کـه خـدا را
میپرستد ،در واقع خود را به معنای صحیح و واقعی در مییابد .به زبان فخرالدین مزارعی:
قطــره دریاســت اگــر بــا دریاســت

ورنـــه او قطـــره و دریـــا،

ـت17
دریاســ

مطابق این تصویر و طرز تفکر اسالمی ،عبادت و بندگی و خدامحوری و وحدت گرایی ،نه تنها از خود بیگانگی نیست ،بلکه
با عین خود بودن و خودشناسی است و میان شناخت خدا و شناخت خود پیوندی عمیق وجود دارد .همانگونه کـه در روایـت
آمده است« :من عرف نفسه فقد عرف ربه» 11.لذا در اندیشهی اسالمی انسان و خدا رقیب یکدیگر نیستند و در نتیجه اندیشمندان
ما همگی معتقد هستند که خدا خواهی و خدامحوری نه تنها باعث انکار حیثیت انسان و جامعه و مانع رشد او نمیشـود ،بلکـه
واالترین مرتبه انسانگرایی حقیقی در خدا باوری حقیقی تحقق پیدا میکند و با خداباوری است که هویت انسان در جامعه معنـا
پیدا میکند و زمینه ساز حرکت او در ایجاد تمدن و تکامل می گردد.
برهمین اساس ،در نگاه شرقی اندیشه «خدامحوری» سلطه بر اذهان همگان دارد .زیرا خداوند هیچ چیـز را از انسـان دریـ
نمیدارد ،بلکه همه چیز را برای انسان میخواهد لذا تکامل و رشد و حرکت او به جلو را می خواهد .این موضـوع بـهویـژه در
مکاتب توحیدی که خداوند را بینیاز علیاالطالق« اهلل الصمد» 11میدانند اهمیت بسزایی دارد .بنابراین توحید باوری و وحـدت
گرایی یعنی جامعه ای واحد،انگیزهای واحد ،هدفی واحد ،راهی واحد و مسیری مشخص بسوی ایدهآلـی مطلـوب و مطلـق در
تمامی ایدهها و حرکتها و رفتارها در زندگی انسان برای ایجاد تمدنی واحد و در عین حال متعالی .
 -2عدالت محوری

در اسالم خداوند مظهر «عدل کلی» است و در نظام آفرینش او جز داد و دادگری و دادگستری وجود ندارد .اساس آفـرینش
در تمام ابعاد و زندگانی موجودات بر مدار عدل و داد استوار است .خداوند ،خود به عدل و داد فرمان میدهد 11و مردم دادگـر
را دوست میدارد 11.ایمان به عدل و داد الهی و وجود آن در سرتاسر جهان هستی و بنا شدن آن بر علم و حکمت حـق تعـالی
نیز نقشی عظیم در زندگانی سیاسی انسان و نوع اندیشه های او و حرکت او بسوی کمال  ،ترقی و توسعه و ایجاد تمدن ایفا می

 - 56ر .ک :.مرتضی مطهری ،همان.
 .57منصور رستگار فسايی ،پرويز ناتل خانلری ،تهران :طرح نو 0179 ،ص.009
 .58محمد باقر مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،1ص .11
 - 59توحید1 :
 -61اناهلل يامر بالعدل واالحسان ،نحل.91 :06
 -60واقسطوا ان اهلل يحب المقسطین .حجرات9 :49
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نماید .بر همین مبنا ،عدل در اینجا به مثابه یکی ارکان و پایههای دین در نظر گرفته میشود که دین و شرع و قانون و در نتیجـه
حرکت انسان ها و نهاد های سیاسی و اجتماعی براساس آن بنا و ایجاد می شود و بدون آن معنا ندارد .پس عـدل محـوری ،در
اینجا عالوه بر اهمیت فی نفسه و ذاتیاش دارای امتیاز و نقش بسیارمهم و اجتماعی و سیاسی است .بدین معنـا کـه عـدل بعـد
دیگری یا چهره ای دیگر از توحید و ب خش الینفک آن است زیرا صفتی از صفات ذات مقـدس باریتعـالی اسـت ولـی از میـان
صفات او برآمده و تبدیل به اصلی از اصول دین شده است .این امر عالوه بر اهمیت ذاتی عدل به علت اهمیت و نقش اجتماعی
و سیاسی آن میباشد و به تعبیر شهید صدر:
همانا عدل صفتی است که بازدهی و نقش اجتماعی دارد ،جامعه و حرکت اجتماعی را بینیاز میسـازد و جامعـه بشـری و
حرکت اجتماعی بیش از هر صفت دیگری شدیداً نیازمند عدل است.

[12]11

زیرا با اعتقاد به مسئله عدل و تأثیر سیاسی و اجتماعی آن است که انسان مبارز و فعال خود را در مظهر محضر عـدل الهـی
احساس میکند و لذا رفتار خود را به گونهای تنظیم مینماید که تحقق بخش عدل الهـی در جامعـۀ بشـری باشـد و ایـن امـر
زمینهساز ایجاد تمدن بر محور عدل و قسط می گردد .رشد و تعالی جامعه و حرکات تمامی افراد ،در این دیدگاه جـز براسـاس
عدل الهی و تحقق آن در جامعه بشری ارزش ندارد .به عنوان مثال در حدیث آمده است که ابی امامه نقل میکند مردی خـدمت
رسول

اکرم(ص)

رسید و از حضرت پرسید :مردی که جنگ می کند به امید آنکه هم اجری ببرد و هم به نام و شهرتی برسـد چـه

پاداشی خواهد داشت؟رسول اکرم(ص) فرمود هیچ پاداشی به او نمیدهند.آن مرد سؤال خود را سه بار تکرار کرد و هر سـه بـار
حضرت فرمود هیچ پاداشی ندارد .پس رسولخدا(ص) فرمود :خداوند در میان اعمال فقط عمـل خاصـی را مـیپـذیرد و عمـل
غیرخالصی ارزشی در پیشگاه خدا ندارد .پس ،عمل باید به خاطر او انجام گیرد و هدفش فقط گرایش بسـوی او باشـد .از ایـن
گونه روایات استنباط می شود که حرکت در صحنۀ سیاسی جامعه جز در راه خدا و بر مبنای عدالت و قسـط ،معنـا نـدارد .در
قرآن آمده است« :یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین هلل شهداء بالقسط و الیجرمنکم شنآن قوم علی ان اال تعدلوا اعدلوا هـو اقـرب
للتقوی و اتقواهلل ان اهلل خبیر بما تعلمون 13».همچنین ،در قرآن مجید بارها به ضرورت برقراری بـه عـدل اشـاره شـده اسـت و
تأکیدات بسیاری به کار رفته تا مردم لحظهایی از آن غافل نمانند و تمام امور حیات مادی و معنوی خودرا بر آن محـور اسـتوار
بگردانند مانند قل امر ربی بالقسط …14قال رب احکم بالحق 11...ان اهلل یأمر بالعدل و

االحسان11...

بنابراین ،عدل اساس و بنیانی است که کل هستی بر آن بنا شده است و انسان نیـز موظـف اسـت وجـود ارادی و تشـریعی
خویش و نیز جامعه خود را بر اساس آن بنا نماید .برای نمونه پیامبر اسالم می فرماید« :العدل میزان اهلل فی االرض فمـن اخـذه

 -61سیدمحمدباقر صدر ،المدرسه القرانیة ،تهران :دار الكتب االيرانی 0410 ،ه ،.ص 097؛ تفسیر موضوعی سنتهای تاريخ در قرآن ،ترجمه سید جمال موسوی
اصفهانی  ،قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین  ،چاپ دوم ،0188 ،ص .177
 -61مائده. 8 :5
 -64اعراف.18 :7
 -65انبیاء.001 :10
 -66نحل.91 :06
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قاده الی الجنه و من ترکه ساقه الی النار 17».یعنی :عدالت میزان خدا در زمین است پس هـر کـس آن را برگیـرد ،او را بسـوی
بهشت رهبری می کند و هر کس ترکش نماید او را به سوی دوزخ سوق می دهد .و حضرت علی میفرماید« :زمان العادل خیـر
االزمنه» 11یعنی زمان (فرمانروای)عدالت گستر برترین زمانهاست .یا آن حضرت می فرماید« :لیس ثواب عنداهلل سبحانه اعظم من
الثواب السلطان العادل و الرجل المحسن» 11یعنی :پاداش هیچ کس در نـزد خداونـد منـزه و پـاک بـاالتر و بزرگتـر از پـاداش
فرمانروای عادل و شخص نیکوکار نیست.
 -3جاودانگی گرایی(اصل باور به معاد و جهان آخرت )

تمامی متفکران مسلمان به پیروی از کتاب خدا ،باور به معاد را پس از باور به مبدا (خـدامحوری و توحیـد) اصـل بنیـادین
اسالم می دانند .این موضوع در مشرق زمین -حتی پیش از اسالم -نیز دارای جایگاهی واال بوده است .مهمترین نتیجه پـذیرش
این اصل نقش «اراده انسانی» و توجه به «اختیار» و «آزادی» انسان برای ساختن و شدن او و جامعه در مسیر کمال و ایجاد تمدن
است .یعنی اگر اعتقاد این باشد که ما برای حساب و کتاب به جهان آخرت باز میگردیم ،پس ایـن مـا هسـتیم کـه سرنوشـت
خویش را با اراده و از روی اختیار می سازیم و رقم میزنیم .بنابراین این مساله در نزد تمامی متفکـران برجسـته و آزادانـدیش
پذیرفته شده است که «هرکس بهشت و دوزخ خود را خودش میسازد» 71.از نظر قرآن ،زندگی دنیا دارای هدفی است که انسان
باید آن را بشناسد71.و بسوی ان گام بردارد .این هدف همان ساختن خود و جامعه برای ابـدیت و جـاودانگی اسـت .بنـابراین،
نمیتوان تنها به ظاهر دنیا بسنده کرد ،بلکه باید دانست که دنیا ،باطن و حقیقتی دارد که شـناخت آن حقیقـت مهـم اسـت72.از
حضرت علی(ع) نقل شده که پیامبر(ص) فرمود« :ان هلل تبارک و تعالی تسعه و تسعین اسما من احصاها دخل الجنـۀ» :همانـا بـرای
خداوند تبارک و تعالی نود و نه اسم است؛ هرکس آن را احصا کند ،پس وارد بهشت میگردد.
مراد از این احصا همان تحقق و فعلیت بخشی به اسمای الهی سرشته در ذات و وجود انسان برای رسیدن بـه کمـال اسـت؛
زیرا خداوند به نفخ روح خویش همه ی اسمای الهی را در انسان به غیر از یک اسم مستأثر ودیعت گذاشته است کـه بـا حسـن
فاعلی و نیت خیر و حسن فعلی و کارهای نیک ،این اسمای الهی فعلیت مییابد و انسان متأله میگردد 73.اندیشمندان مسلمان با
عنایت به قرآن مطرح میساختند که «وَأَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى» 74.و در نتیجه به اصل مهمی میرسیدند و آن اینکه اگر انسان
تعیینکننده آینده خودش است پس عوامل سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و محیطی هرچند میتوانند بر او تأثیر گذارند ولـی نـافی
اراده او نیستند و آزادی او را سلب نمیکنند .حضرت علی(ع) خطاب به مالک اشتر فرمود :بر نفس خود حاکم نخواهی بود ،مگر
 -67ممیرزا حسین نوری،مستدرک الوسائل ،قم :مؤسسة آل البیت0418 ،هـ  ،.ج  ،00ص .107
 -68عبدالواحدين محمد تمیمی آمدی،غررالحكم و دررالكلم ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی0166 ،ش ،ص .199

 -69همان.
 .71در روايات در مورد بهشت و دوزخ آمده است« :انما هی اعمالكم ترد الیكم» ،بحاراالنوار ،ج ،1ص.91
 .70مؤمنون  001 :11و .005
 - 71روم.7:
 .71سید محمد حسین طباطبايی ،تفسیر المیزان ،ترجمه سید محمدباقر موسوی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،بیتا ،ج ، 8ص.175
 .74نجم.19 :51
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آنکه همه هدفت روز قیامت و بازگشت به خدا

باشد71....

این باور بدان معناست که هرگز نکوهش دنیا از سوی برخی آیات و روایات نیز بدان معنا نیست که دنیا و حرکت بـه پـیش
در مسیر دنیا ارزش ندارد .اگر دنیا ارزش نداشت ،خداوند دنیا را نمیآفرید .اگر پیشرفت و تمدن و رشـد و توسـعه بـی ارزش
بود در هستی ایجاد نمی شد .آنچه مورد نکوهش قرار گرفته ،دلبستگی به دنیا و مظاهر مادی آن اسـت کـه خـود در اسـالم از
معایب و آفت های یک تمدن واقعی و حقیقی محسوب می گردد .چنانکه حضرت علی(ع) نیز به آن تصریح کرده

است71.

استاد مطهری ،در این خصوص ،مینویسد:
در نهج البالغه ...آمده است که شخصی خدمت امیرالمؤمنان(ع) آمد و شروع کرد به مذمت از دنیا که دنیا چه قدر بد اسـت؟
این مرد شنیده بود که بزرگان دنیا را مذمت می کنند ،خیال کرده بودکه مقصـود از مـذمت دنیـا واقعیـت ایـن جهـان اسـت...
نمی دانست که آن چه بد است دنیاپرستی است ...این بود که علی(ع) به او فرمود :تو فریب دنیا مـیخـوری ،دنیـا تـو را فریـب
نمیدهد ،...تا آنجا که فرمود :دنیا با کسی که با صداقت رفتار کند ،صدیق است و برای کسی که آن را درک کند ،مایه عافیـت
است .دنیا معبد دوستان خدا ،مصالی فرشتگان خدا ،فرودگاه وحی خدا ،تجارتخانه اولیای

خداست77...

اگر دنیا تجارتخانه اولیای خداست پس حرکت بسوی سازندگی و تمدن عین عبـاد ت حـق تعـالی اسـت  .همانگونـه کـه
روایات عدیده ای در این خصوص وجود دارد .برای نمونه حضرت محمد (ص) می فرماید :
امْنُنْ عَلَیْنَا بِالنَّشَاطِ وَ أَعِذْنَا مِنَ الْفَشَلِ وَ الْکَسَلِ وَ الْعَجْزِ وَ الْعِلَلِ وَ الضَّرَرِ وَ الضَّجَرِ وَ

الْمَلَل71

خدایا نعمت سرزندگی و کوشایی را به ما ارزانی دار و از سستی  ،تنبلی  ،ناتوانی  ،بهانه آوری  ،زیان  ،دل مردگی و مالل ،
محفوظمان دار.
یا حضرت علی (ع) می فرماید :عَلَیْکُمْ بِالْجِدِّ وَ الِاجْتِهَادِ وَ التَّأَهُّبِ وَ

الِاسْتِعْدَاد71.

بر شما باد به تالش و سخت کوشی و مهیا شدن و آماده شدن
آنچه حایز اهمیت است اینکه در این نگاه به تعبیر پیامبر اسالم(ص) «الدنیا مزرعه االخرۀ» اسـت و براسـاس نظـر قـرآن «وَ
وَجَدوُا ما عَمِلُوا حاضراً11»....یعنی هر عملی که آدمیان در این دنیا انجام دادهاند در آنجا حاضر میبینند .بر همین اساس اعتقاد به
جهان آخرت نقش بزرگی در تصمیمها ،ایدهها ،آرمانها ،اعتقادها ،رفتارها و گفتارهـای آدمیـان در ایـن جهـان دارد و از افـراد
انسانهای مسئول و متعهد میسازد .انسان مؤمن به زندگانی جاویدان همواره نوعی جهتگیری خاص در کنشها و رفتارهای خود
دارد .او همواره کمال دقت را دارد در اندیشهها و خلقخویها و کردار خویش به کار میگیرد زیرا میداند که به اینها بـه چشـم
یک سلسله امور گذرا و نابود شده نباید نگاه کرد اینها همه پیش فرستادههای او بر جهان آخرت هستند و سـرمایههـایی کـه در
 .75نهجالبالغه ،ترجمه سید جعفر شهیدی ،تهران  :علمی و فرهنگی  ،ص  ، 119نامه 51؛ ابن ابی الحديد ،شرح نهجالبالغه ،ج  ،08ص .81
 .76عبدالمجید معاديخواه ،فرهنگ آفتاب ،فرهنگ تفصیلی مفاهیم نهجالبالغه ،تهران :انتشارات ذره ،ج  ،0171، 8ص .4566
 .77مرتضی مطهری ،سیری در نهجالبالغه ،تهران :صدرا ،بیتا ،ص .167
 - 78محمد باقر مجلسی ،بحار االنوار  ،تهران :علمیه اسالمیه ،بی تا ،ج  ، 90ص 015
 - 79حسن حر عاملی ،وسايل الشیعه قم  :دفتر انتشارات اسالمی جامع ه مدرسین  ،ج  ، 0ص  ، 91ح 107
 -81كهف.49 :08
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دنیای دیگر باید با آنها زندگی کرد .این اعتقاد در شیوه تالش ،ایستادگی و مقاومت ،ترک یا امید و… در میدان ایجاد تمدن نقش
اساسی دارد .یکی از مهمترین تأثیرات اعتقاد به معاد را ما در جنگهای خود در قالب شوق برای شهادت میبینیم .این مسـئله در
تاریخ اسالم جایگاه بزرگی را به خود اختصاص داده است.
حاصل چنین باور و اعتقادی ایجاد صحنههای پرشور و تکاندهنده است که نمونه برجسته آن را میتوان در ماجرای کربال و
شهادت یاران اباعبداهلل الحسین(ع) مشاهده کرد .به بیان مطهری :این است منطق شهید که نتیجه اعتقاد و توجه بـه عـدل و معـاد
است ،منطق عشق الهی و خدایی است و در اینجاست که تربت شهید و خون و لباس او نیز قداست پیدا میکند .در جـایی کـه
نگرش به جهان دیگر و زندگی جاوید نباشد چنین منطقی شکل

نمیگیرد11.

همچنین اسالم ،حاکمان و فرمانروایان را به باور و توجه به قیامت و حساب آن سفارش کرده است تا آنها از حکومت سـوء
استفاده نکرده از ستم و بیعدالتی و اهمال و سستی در امور جامعه بپرهیزند.
مثال ،رسول اهلل(ص) فرمودند :هرکس بعد از من منصبی را بپذیرد ،روز قیامت او را کنار صراط نگاه میدارند و فرشتگان نامـه
اعمالش را میگشایند؛ اگر عادل بود ،خدا او را به برکت عدالتش نجات میدهد ،اگر ستمگر بـود ،صـراط چنـان بـر او فشـار
میآورد که تمام مفاصلش از هم جدا میشود و سپس در آتش سرنگون

میگردد12.

البته تعدادی از اندیشمندان تحت سلطه نگرش جبرگرایانه اهل حدیث و اشاعره به محدود کردن آزادی انسان و مجبور بودن
او در زندگی نظر داده اند .در واقع اینگونه مسائل از آنجا مطرح میشد که از سویی در کتب آسمانی بر اراده خدا و سـلطه او
بر بشر «وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لَکِنَّ اللّهَ رَمَی» 13اشاره دارد در حالیکه از سوی دیگر میگوید انسان مرید است یا فاعـل مختـار
است و جوابگوی کنشهای خود است .آزاداندیشان وجود پارادوکس در این مسئله را رد کردند و مطرح ساختند که یـک نـوع
رابطه طولی و قیومی میان اراده خدا و اراده انسان هست .بدین معنا که اراده خدا علت اراده انسان است و اراده انسـان ،معلـول
اراده خدا و نتیجه آن نظریه «الجبر و ال تفویض بل امر بیناالمرین» بودکه مورد قبول شیعه است .بدین معنا کـه اراده الهـی در
قالب یک سری سنن و قوانین جهان هستی تجلی پیدا میکند و بشر در قالب آنها و در چهارچوب آنهاست که میتواند تصـمیم
بگیرد و رفتار کند .انسان در چهارچوب این قوانین آزاد و مختار است و میتواند دست به انتخاب بزند .به تعبیر مولوی:
ایــن دلیــل اختیــار اســت

این کـه فـردا ایـن کـنم یـا آن کـنم

ایصــنم14

و این تصویری است روشن از آزادی انسان که توسط بسیاری از اندیشمندان مسلمان مورد توجه قرار گرفت .میدان انتخاب
یا حوزه گزینش از ناحیه اراده خدا و در قالب سنتهای حاکم بر جهان هستی تعیین میشود ولی انتخـاب و گـزینش از سـوی
انسان در چنین چهارچوبی صورت میگیرد .به بیان حافظ:
بیــا تــا گــل برافشــانیم و مــی در

فلــک را ســقف بشــکافیم و طرحــی نودرانــدازیم

 -80مرتضی مطهری ،قیام و انقالب مهدی از ديدگاه فلسفه تاريخ و شهادت ،تهران :جهادسازندگی ،چ پنجم بیتا ،ص011
 .81ابن ابی الحديد ،شرح نهجالبالغه ،ج  ،06صص  95و .101
 .81انفال.07 :8
 .84جاللالدين محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،به تصحیح رينولد نیكلسون ،تهران :بهزاد ،چ سوم ،دفتر پنجم ،بخش.0170 ،010
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ســـــــــــــــــــــــاغراندازیم

مــن و ســاقی بــه هــم تــازیم و بنیــادش برانــدازیم

اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشـقانریزد

انـــدازیم11

نســـیم عطرگـــردان را شـــکر در مجمـــر

شراب ارغوانی را گالب اندر قدح ریزیم
امام خمینی نیز آزادی در درون تمدن اسالمی برای رشد فکری و معنوی انسان را یکی از مولفه های اساسی تکـوین تمـدن
می دانند« :اول مرتبه تمدن ،آز ادی ملت است .مملکتی که آزادی ندارد ،تمدن ندارد یک مملکتی که استقالل ندارد و وابسته به
غیر است ،نمیشود گفت یک مملکت متمدن» [ 11]74و در بیانی دیگر می فرمایـد :مملکـت متمـدن آن اسـت کـه آزاد باشـد،
مطبوعاتش آزاد باشد ،مردم آزاد باشند در اظهار عقاید و آرائشان»

[17]71

 -4عقل گرایی وعقالنیت محوری

یکی دیگر از بنیانهای اندیشۀ سیاسی در اسالم خرد ،خردگرایی ،عقالنیت محوری و باور به تعقـل صـحیح اسـت .از منظـر
اسالم ،وجود عقل از هر چیز دیگ ر برای انسان بهتر و ارزشمندتر است و دین بدون عقل نیـز بـرخالف ادراک مسـیحیان قـرون
وسطی و ارباب کلیسا معنا و مفهوم ندارد .اصب بن نباته از حضرت علی(ع) این گونه روایت میکند« :جبرئیل بر آدم فرود آمد و
او را فرمود :ای انسان من مأمور شدهام که تو را در انتخاب یکی از سه چیز مخیر سازم .پس از این سه چیز یکـی را برگـزین و
آن دوتای دیگر را واگذار .آدم در جواب گفت :آن سه چیز کدامین هستند جبرئیل فرمود :عقل ،حیا و دین آدم گفت :قطعاً عقل
را برگزیدم ،جبرئیل حیا و دین را فرمود بازگردید و او (عقل) را واگذارید آن دو در جواب گفتند :ای جبرئیل ما مأموریم که هر
کجا عقل باشد با او باشیم گفت اینک خود دانید و باال

رفت11».

کار کرد عقل باوری و عثالنیت محوری این است که از سویی انسان را تبدیل به شخصیتی آزاد ،مختار ،مرید و مستقل ،پویا
و سعادتمند می سازد که از رسالت ،مسئولیت و توان برخوردار است و به او کرامت و شرافت ذاتی میدهد .بر همین اسـاس در
نگرش سیاسی نیز عقل تصمیم گیرنده نهایی است .از سوی دیگر نیز او را موجودی قانونمند و منطقی می کند کـه در راسـتای
تحقق تمدن بر مبنای منطق و قانون حرکت می کند .بعالوه در واپسین نگرش عقل بر ماده اولویت مییابـد و اراده و تصـمیم و
تدبیر انسانی بر ابزار و روش ترجیح و اولویت پیدا میکند :
« ...و مخصوص ساخت حیوانات را به شهوت و غضب و آنها را از عقل بینصیب کرد و مشرف گردانید انسان را بـه همـه
اینها پس اگر شهوت و غضب را مطیع و عقل گرداند افضل از مالئکه خواهد بود .زیرا که خود به این مرتبه رسانیده بـا رجـوع
شارع و مالئکه را منازع و مزاحمی

نیست11».

 .85حافظ شیرازی ،ديوان حافظ ،به تصحیح قدسی ،به كوشش ابوالفضل علی محمدی و حسن ذولفقاری ،تهران :نشر چشمه ،غزل  ،0180 ،191ص .461
 - 86امامخمینی ،صحیفه امام  ،همان ،ج ،1ص.55
 - 87همان،ص11.
 -88بحاراالنوار ،ج  ،0ص  96؛ ابوجعفر كلینی،اصول كافی ،چهار جلدی تهران :انتشارات اسالمیه ،ج  ،0ص  ،00كتاب العقل ،حديث شماره 0
 -89همان ،ص .11
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بنابراین درمییابیم که عقل در وجود انسان به کنش ارزشمند فهم و ادارک و تعقل و«تصمیم» و«بازدارندگی» دست مییـازد
و لذا فالسفه مسلمان آن گفتهاند:
عقل خود سرچشمه علم و منبع و اساس آنهاست و در حقیقت دانش ثمرۀ درخت عقل و به منزله نور نسبت بـه خورشـید و
رؤیت نسبت به چشم میباشد .سرمایه کسب سعادت در دنیا و آخرت

است11.

پس اگر عقل سرچشمه و منبع دانش و فرهنگ است بدون تردید ابزار محرکه تمدن می باشد .همه تمدن های بشری در سایه
توجه به خرد و خرد باوری شکل گرفته اند .از این رو اهمیت و جایگاه خود در نگرش اسالمی امری اساسـی و بـدیهی تلقـی
میگردد به گونهای که برجستهترین و اولین موجود «عقل» است و در مورد انسان نیز برترین ویژگی او «عقل» و «خرد» و عامـل
حساب و کتاب و رسیدگی به رفتار ما نیز میباشد .اهمیت آن به گونه ای است که به تعبیر پیامبر دین و جهـاد و سـایر صـفات
واالی انسان بدون عقل و تعقل و خیر همه در سایه عقل بدست میآید« :انما یدرک الخیـر کلـه بالعقـل و الدیـن لمـن العقـل
له»11یعنی همانا تمام خیر با خرد بدست میآید و کسی که خرد ندارد ،دین ندارد.
همچنین در نگرش اسالمی ،عقل محوری به گونه ای است که فرمانروایی عقل بر سایر قوای نفس (غضبیه ،وهمیه و شهویه)
امری پذیرفته شده و قطعی است تا اینکه انتظام ساختار بدن و روح انسان و جامعه حفظ گردد و بتواند بسوی تعالی و سـعادت
حقیقی گام بردارد و در غیر این صورت بین دادن اختیار نفس به فرمان قوای دیگر مثل قـوه غضـبیه باعـث خـوابی مملکـت و
وجود و جان آدمی میگردد و به تعبیر عالمه نراقی:
پس اگر سلطنت از برای عقل باشد در مملکت نقش آثار مالئکه ظاهر میگردد و احوال مملکت انتظـام بهـم مـیرسـاند و
صاحب آن داخل در صف فرشتگان می شود و همیشه چنین است و اگر غلبه از برای دیگران باشد آثار آن به آنجا پیـدا شـده و
مملکت خواب و دیوان و امر معاش و معاد اختالل بهم می رساند و صاحب آن داخـل در حـزب بهـایم یـا سـباع یـا شـیاطین
میشود12.

اعتقاد به وجود گرایشهای قوا و نیروهای نفسانی در وجود انسان ،آدمی را به این باور اساسی میرسـاند کـه «عقـل» را بـه
عنوان ویژگی برجسته انسان ،مهمترین قوه نیرو و گرایش معنوی او در نظر بگیرد .در این نگاه انسان سـرآمد تمـامی موجـودات
جهان هستی یا گل سرسبد آن است این تمایز و برجستگی انسان حاصل «عقل» است ،انسـان حیـوان نـاطق اسـت یعنـی تنهـا
موجودی است که از قوه عقل برخوردار است و عقل نیروی ادراک ،تعقل فهم تشخیص و تمیز است .بر همـین اسـاس انسـان
موجودی است که میفهمد ،درک میکند ،فکر مینماید ،تشخیص و تمیز میدهد و تصمیم میگیرد اینها همه حاصل عقل است.
فلسفه وجودی عقل عالوه بر ادراک و تشخیص و تصمیمگیری ،کنترل سایر قوای نفسانی است لذا گفتهاند عقـل از عقـال و بـه
معنای پایبند و ابزار کنترل هواهای نفسانی اس ت و عامل بازدارندگی سایر قوا از افراط و تفریط و حرکـت دادن آنهـا در مسـیر
عدالت و اعتدال میباشد.
 -91محسن فیض كاشانی ،راه روشن و ترجمه الجنه البیضا ،فی تهذيب االحیاء ،ترجمه سیدمحمدصادق عارف ،مشهد :آستان قدس رضوی ،ج ،0171 ، 0صص
 194و .191
 -90نهجالفصاحه،گردآوری و ترجمه قاسم پاينده،تهران :انتشارات جاويدان ،حديث .950
 -91همان ،ص .11

47

 -5اعتدالگرایی

هر چند اعتدالگرایی شاخص مهم اندیشه شیعیان است .شخصی از امام صادق(ع) درباره جبر و قدر سؤال کرد .امام فرمود:
«الجبر و القدر و لکن منزله بینهما ،فیها الحق التی ال یعلمها اال العالم أو من علمها ایاه

العالم»13

یعنی :نه جبر است و نـه قـدر،

ولی میان آن دو مرتبهای است که حق در آن است و آن مرتبه را جز فرد آگاه یا کسی که انسان آگاه او را تعلیم دهد نمیداند .ولـی
اعتدال در تمام امور مساله و اصلی است که ریشه در اصل اسالم دارد .همانگونه که در قرآن آمده است « :وَکَذالِکَ جَعَلنـاکُم أُمَّـۀً
وَسَطًالِتَکونوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ »14اعتدال بدین معناست که ما هر چیزی را در حد وسط و معتدل بـهگونـهای مطـرح کنـیم کـه از
افراط و تفریط یا زیاده روی و نقصان به دور باشد .اعتدال گرایی که از ارکان اساسی نگرش اسالمی است در نزد متفکرانـی چـون
افالطون  ،فیثاغورث  ،زرتشت و لذا در اندیشه ایرانی نیز مطر ح بوده است.
بهعنوان مثال ،در نگاه افالطون اگر هر بخش از بدن و جامعه وظیفه خاص خودش را انجام دهـد اعتـدال در پیکـره فـرد و
جامعه تحقق خواهد یافت 11.پس این نگرش قبل از اسالم نیز مطرح بود ،اما با اسالم ایـن نگـرش اهمیـت اساسـی و جایگـاه
تعیینکنندهای پیدا کرد .در اسالم عاقل و عادل و حرکت کننده در صراط مستقیم فرد یا جامعه ای است کـه هـر چیـزی را در
جای خودش قرار دهد و امور را براساس اصل اعتدال تنظیم کند .ابونصر فارابی نمونه برجسـته اندیشـمند اعتـدالی و نگـرش
اعتدال گرا در جهان اسالم است بهگونهای که حتی سعی در تلفیق آرای متعدد و رسیدن به راه میانه و معتدل در ایـنگونـه آراء
دارد .او این نوع نگرش را هم در روش ،نظیر طرح «روشهای وحیانی و برهانی» در کنار هم به صورتی اعتدالی و هم در کـار
پژوهش و تحقیق پی گرفته است .نمونه این کار،کتاب الجمع بین رأی الحکیمین 11است .حکمـت متعالیـه صـدرایی نمونـه ای
دیگر از اعتدال گرایی در اندیشه را به نمایش می گذارد 17.اعتدال گرایی به معنای پرهیز از افراط و تفریط همـوار کننـده راه و
مسیر ایجاد تمدن است  .بعالو ه حافظ و نگهدارنده دستاوردها و ارزش های آن می باشد.
 -6کمال گرایی (کمال طلبی و اعتقاد به کمال فرد و جامعه)

اصل کمال گرایی انسانی یعنی اینکه انسان بالقوه این استعداد و توانایی را دارد که رشد پیدا کند و به پیش برود و بـه تعـالی و
کمال برسد .انسان در اصل ترکیبی است از استعدادهای گوناگون که میتواند آنها را شـکوفا کنـد و برخـی را تقویـت کنـد و در
جهت کمال پیش برود و برخی را که در جهت حیوانیت و ضعف هست کنار گذارد 11.به بیان حکمای اسالمی انسان قابلیـت همـه
چیز شدن را دارد .ابونصر فارابی در بیان کمال میگوید« :کمال چیزی است که بذاته مطلوب باشد ،نـه بـرای رسـیدن بـه امـر

 - 91ابوجعفرمحمد بن يعقوب كلینی ،اصول كافی ،تهران :علمیه اسالمیه ،بی تا ،ج  ،0باب الجبر و قدر ،روايت 01
 - 94بقره.041 :
 .95ر.ک .به :افالطون ،جمهور ،ترجمه فؤاد روحانی ،تهران :علمی و فرهنگی.
 .96ر.ک.به :ابونصر محمد فارابی ،الجمع بین رأی الحكیمین ،شرح و تعلیق علی بوملحم ،بیروت :دار و مكتبة الهالل.
97

 .ر.ک :.صدر الدين محمد شیرازی مالصدرا ،الحمه المتعالیه فی اسفار االربعه ،تهران :وزارت ارشاد اسالمی .

 .98ر.ک.به :ابونصر فارابی ،تحصیلالسعادة ،قدّم له و علّق علیه و شرحه علی بوملحم ،بیروت :دار و مكتبة الهالل0995 ،م  ،ص.41
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دیگر 11».او در رساله التعلیقات آورده است« :حکما چیزی را که در وجود و بقایش به او نیاز است ،کمال اول نامیدهاند و آنچـه
را در وجود و بقایش به او نیازی نیست ،کمال دوم گفتهاند 111».و برهمین اساس است که کماالت مطلوب انسان را به دو قسـم
معیشتی و اخروی تقسیم کرده که در کمال معیشتی ،انسان به واسطه تأمین معاش و احتیاجات ضروری زندگی و همچنین کسب
فضایل اخالقی و معنوی ،بدان نایل میشود و در کمال اخروی ،که همانا «سعادت قصـوی» اسـت و در عـالم آخـرت محقـق
میشود ،از مجرای کمال معیشتی و کمال نخست میتوان آن را تحصیل کرد« .انسان دو کمال دارد :کمال اول و کمـال اخیـر...
بهواسطهی کمال اول،کمال اخیر ،که همانا سعادت قصوی و خیر مطلق است ،تحصیل میشود 111» .با این بیان معلوم مـیشـود
که انسان کمال گراست وکمال انسانی امری نسبی است و به تعبیر معلم ثانی« ،تکوین هر موجودی برای رسیدن به نهایت کمـال
شایسته مقام و مرتبه وجودی آن

است112».

ابنسینا نیز معتقد است« :هر وجودى زمینهها و استعدادهاى وصول به فعلیتهایى را دارد که متناسب با آسـایش و سـازگار بـا
طبیعت و سرشت و استعدادهاى درونى او

هستند113».

همچنین حرکت انسان در جهت کمال بحثی است که در جهان اسالم با دقت و عمق خاصی مطرح شده است در حالی کـه در
اندیشههای غربی -اعم از قدیم یا جدید -جایی ندارد .بهعنوان مثال ،در آرای هابز مطرح نیست .انسان هابز موجودی است ماشـینی
و مکانیکی مثل ساعت که باید آن را کنترل کرد و برآن نظارت داشت .باید آن را به قول معروف کوک کرد .اما نمیتـوان آن را بـه
کمال رساند درحالیکه در نگاه متفکران مسلمان انسان موجودی کمال گرا وکمالطلب است و قوا و شایستگیهـای الزم را بـرای
رسیدن به رشد ،شکوفایی وکمال دارد و از طریق کسب فضایل و علوم و معارف میتواند کمـال الزم را کسـب کنـد و در مسـیر
ترقی و تکامل فردی و اجتماعی و ساختن تمدن گام بردارد .و تحصیل کمال ،امری اکتسابی است و انسانهـا ،اگرچـه بـر فطـرت
کمالخواهی خلق شدهاند ،اما کمال بالفعل ندارند .فطرت آدمی هم میل به کمال دارد و هم گرایش به هبوط «الیکاد یوجـد انسـان
مفطوراً من اول امره علی الکمال»114.راهها و مکانیزمهای کمالطلبی نیز در اندیشهی فـارابی عبارتنـد از :عقـل فعـال ،دانـشهـا و
معارف ،اجتماعات مدنی و تعاون و همکاری 111.بر همین مبنا ایجاد تمدن امری است اکتسابی اما توانایی آن به صورت استعداد در
وجود کمال گرای انسان نهاده شده است.
 -7نظم گرایی (اصل گرایش به نظم در هستی و امور )

همه اندیشمندان مسلمان قائل به اصل نظم و سامان در جهان هستی و ضرورت تحقق ان در حیات مدنی انسان هسـتند .بعـالوه

 .99همان ،ص.46
 .011ابونصر فارابی ،التعلیقات ،تحقیق جعفرآل ياسین ،تهران :حكمت ،0170 ،ص .18
 .010فصول منتزعه ،صص .45-46
 .011تحصیل السعادة ،علی بوملحم ،ص .80
 - 011ابنسینا ،االشارات و التنبیهات ،تهران ،دفتر نشر كتاب0418 ،ق.ص .81
 .014ابو نصر فارابی  ،فصول منتزعه ،تهران :انتشارات الزهراء 0999 ،م ،.ص .011
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در بحث از نظم ،فرض براین است انسان در دایره هستی از آنجایی که از یک مرحله ابتدایی عقل (عقل بالقوه) شـروع مـیکنـد و
رشد و کمال خود را بتدریج به دست میآورد در واقع در مسیر این نظم مستقر در عالم پیش میرود و وقتی از این نظم هماهنگ با
فطرت و ساختار وجودی خود خارج میشود ،نظم عالم را به هم زده است و لذا برای حرکت در مسیر صحیح باید دوباره بـه نظـم
عالم بازگردد ،بازگشت به نظم عالم از طریق اصالح امور و سامان بخشی آنها -خواه در سطح و خـواه در بنیـانهـا و ریشـه هـا-
تحقق مییابد و این اصالح ابتدا باید در انسان صورت گیرد و از طریق آن به جامعه منتقل شود و سـاختن جامعـه بـدون اصـالح
انسان شدنی نیست .این است که نظم گرایی مکانیزمی برای ایجاد تمدن وحفظ آن محسوب می گردد و در روایات ما بر آن تاکیـد
شده است :اُوصیکُما وجَمیعَ وُلدی وأهلی ومَن بَلَغَهُ کِتابی بِتَقوَى اللّه ونَظمِ أمرِکُم 111.من  ،به شـما و همـه فرزنـدان و خانـدانم و
کسانى را که نامه من بدانان مىرسد  ،به پروا کردن از خدا و نظم در کارها سفارش مىکنم .
 -8انسان گرایی متعالی ( باور به ارزش و کرامت واالی انسان)

در نگرش اسالمی ،انسان آفریده برجسته و ممتاز پروردگار جهان است که به قدرت منطق و نیروی اختیار و توانایی اراده و
اخذ تصمیم مسلح گشته است .این موجود واال که از نفخه روح الهی در وی دمیده شده و دارای دو بعـد روحـانی و جسـمانی
گشته است از ارزشی برتر در جهان و در میان سایر موجودات هستی برخوردار میباشد .خداوند خود در بیـان ایـن کرامـت و
ارزش واالی انسان میفرماید :و لقد کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البّر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضّلناهم علی کثیر ممـن
خلقنا تفضیال : 117.و هر آیینه ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را به مرکب خشکی و دریا سوار کردیم و از هر غذای
لذیذ و پاکیزه ای آنها را روزی دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بخشیدیم .در این نگرش به لحاظ سیاسـی
«انسان» بر «اداره» و «سازمان» و «عقل و تدبیر» بر کنش و رفتار و تکنولوژی تقدم دارد .همـان گونـه کـه «اراده» بـر وسـایل و
امکانات تفوق دارد .البته این بدان معنا نیست که جایی برای بررسی امکانات ،تواناییها ،شرایط و مقتضیات وجود نـدارد ،بلکـه
بدین معناست که در تصمیمگیریها و در راهبردهای سیاسی و نظامی و کاربرد آنها آنچه در اولویت قرار میگیرد «انسان» است و
نقش و اهمیت او و لذا «هدف» برتر و واالتراست نه سالح؛ تدبیر است نه تکنولوژی و اراده است نه عوامـل طبیعـی و جبـری.
سایر عوامل نظیر «تکنولوژی» و امکانات در ردیف دوم قرار میگیرند .و به عنوان «وسیله» در نظر گرفته می شوند .انگیزه و نیت
نیز بر عملکرد و کنش تقدم مییابد زیرا در ایجا تمدن نقش عوامل انسانی که او را به حرکت وامـی دارنـد بیشـتر از ابزارهـای
مادی است.
در نتیجه نیت در ایجاد تمدن و حرکت به پیش برتر از هر چیز است و تعهد و تکلیف و حرکت بدان منوط است .به گونهای
که پیامبر خدا می فرماید« :انما االعمال بالنیات» 111یعنی کنشهای انسان وابسته به نیتها و انگیزهها هستند .معیار نیـت و انگیـزه و
هدف را نیز خداگونه شدن فرد و جامعه و حرکت در راه او و رضایت و خشنودی او تشکیل می دهد .چه زیبا امام ششـم(ع) در

 - 016نهج البالغه  ،نامه .47
 -017اسراء01 :07
 - 018وسايلالشیعه،جهمان ،0 ،ص 48
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مورد پشیمان ترین انسانها در قیامت میفرماید« :ان اشد الناس حسره یوم القیامه من وصف عدالً ثم عمل بغیره» 111یعنی :محققـا
پشیمانترین و با حسرت ترین مردم کسی است که از عدالت دم زند و بر خالف عدالت عمل کند.
البته باید توجه داشت که انسان گرایی اسالم و دید او نسبت به انسان « با دیدگاه اومانیسم کـامال متفـاوت اسـت» از منظـر
آموزه های اسالمی انسان خلیفه خداوند بر روی زمین است « .انسان مرکب از دو بعد وجودی یعنی عنصـر ملکـوتی و عنصـر
مادی است و این دو از هم جدایی ندارند» 111.و به تعبیر امام خمینی «هر مکتبی به استثنای مکتـب اسـالم  ...انسـان را حیـوان
تصور کرده است ،یک موجودی که همان خوردن و خوابیدن است ،منتهی بهتر خوردن و بهتر خوابیدن  ...انسان مراتـب دارد ...
اسالم برای این انسانی که همه چیز است یعنی از طبیعت تا ماورا طبیعت و تا عالم الوهیت مراتب دارد اسـالم تـز دارد ،برنامـه
دارد ...ادیان آمده اند تا این میوه نارس را رسیده اش

کنند»111

 -9برابری گرایی (اصل مساوات و برابری آدمیان)

یکی از مهمترین اصول نگرش سیاسی و اجتماعی در اسالم که مبنایی برای مشارکت برابر همه انسان ها در ایجـاد و حفـظ
تمدن و دستاوردهای ان است  ،باور به اصل مساوت و برابری افراد انسانی است .پیامبر اسالم (ص) به محض اینکه از فشارهای
مشرکان و بت پرستان فراغت یافت ،بر آن شد که با الغای امتیازات جاهلی ،اصل مساوات و برابری را عرضه فرمایـد و عـادات
زشت اعراب را که در عصر جاهلیت به برتری نژادی و نسبی افتخار میکردند لغو نماید .لذا همه انسان هـا را برابـر و هماننـد
دانههای شانه دانست .همچنین آن حضرت در خطبۀ معروف حجۀ الوداع ،این سخنان را خطاب به مسلمانان بیان داشت:
ای مردم ،خدای شما یکتا و پدرتان نیز یکی است؛ همۀ شما از آدمید و آدم از خاک آفریده شـده ،گرامـیتـرین شـما نـزد
خداوند پرهیزکارترین شماست .عرب را بر عجم و عجم را بر عرب برتری نیست مگر به
و امام صادق علیه السالم فرمود :اَلنّاسُ سَواءٌ کَاَسْنانِ الْمُشْطِ وَ الْمَرْءُ کَثیرٌ

تقوی112.

بِاَخیهِ113

مردم ،همانند دندانه هاى شانه با هم برابرند و انسان با برادرش پر تعداد (و پرتوان) مى گردد.
تحت تأثیر اسالم ،رابطۀ ایمانی مبتنی بر برابری جایگزین رابطۀ مبتنی بر قبیله و قوم گردید و پس از آن همۀآدمیان بـا «یـک
ضابطه و مالک انسانی به یکدیگر مینگریستند و حق نداشتند به بهانههای پوچ و بـیاسـاس ادوار جهـل و ظلمـت بـه تفـاخر
بپردازند و مردم دیگر را فرومایه و ناچیز و بیارزش بخوانند 114».قرآن در این مورد میگوید:
مؤمنان برادر یکدیگرند .میان برادران خود صلح و سازش برقرار سازید و تقوا الهی را پیشه خود سازید .باشد کـه مشـمول

 -019بحاراالنوار ،همان  ،ج  ،69ص .111
 - 001محمد حسین جمشیدی ،انديشه سیاسی امام خمینی ،تهران :انتشارات پژوهشكد ه امام خمینی و انقالب اسالمی  ،0178 ،ص.41
000

 -صحیفه امام جلد  ،1ص  ،054به نقل از :محمد حسین جمشیدی" 0178 ،غرب از ديدگاه امام خمینی" ،مطالعات فرهنگی در دانشگاه اسالمی ،شماره

9و ،01صص.47-11
 -001ابن شعبة حرانی،تحف العقول ،با ترجمه و تصحیح علی اكبر غفاری ،تهران :كتابفروشی اسالمیه0198 ،ه.ق ،ص .11
 - 001همان ،ص.168
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مهر و رحمت الهی قرار

گیرید111.

و نیز پیامبر ص در همان خطبه فرمود :ای مردم ،سخن مرا بشنوید ،و بفهمید .بدانید که هر مسلمانی برادر مسلمان دیگر است
و مسلمانان

برادرند…111

بعالوه این اصل ممتازکه محو کنندۀ امتیازات طبقاتی است در قرآن مجید به روشنی و وضوح آمده است :یا ایها النـاس انـا
خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عنداهلل اتقیکم ان اهلل علیم خبیر117.یعنی :ای مردم ،هر آینـه
ما شما را از انسانی نر و انسانی ماده آفریدیم و شما را شعبهها و قبیلهها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید به تحقیق گرامیتـرین
شما نزد خدا پرهیزکارتر شماست .همانا خدا دانا و آگاه است.
حضرت علی(ع) در نامه ی  43نهج البالغه ،خطاب به مصقله بن هبیره شیبانی ،فرماندار فیروز آبـاد فـارس در مـورد عـدم
تبعیض میان عرب و عجم می فرمایند« :گزارشی از تو دادند که اگر چنان کرده باشی ،خدای خود را بـهخشـم آوردهای و امـام
خویش را نافرمانی کرده ای .خبر رسید که تو غنیمت مسلمانان را ،که نیزه ها و اسب هایشان را گرد آورده ،و با ریختـه شـدن
خون هایشان به دست آمده به اعرابی که خویشاوند تو اند و تورا برگزیدند می بخشی .به خدایی که دانه را شکافت و پدیده هـا
را آفرید ،اگر این گزارش درست باشد در نزد من خوار شده و منزلت تو سبک گردیده است .پس حـق پروردگـارت را سـبک
مشمار و دنیای خود را با نابودی دین آباد نکن که زیانکارترین انسانی .آگاه باش ،حق مسلمانانی که نزد من یا پیش تو هسـتند
در تقسیم بیت المال مساوی است .همه باید به نزد من آیند و سهم خود را از من

گیرند»111

در نظامی که پیامبر اسالم بر بنیانگذارش بود جای برای امتیازات طبقاتی و نژادی وجود نداشت .و «دیگر قومی نمیتوانست
ضعیف را به بهانههای قبیلهایی آزار دهد و بر او فخر فروشد و از اظهار و غرور و تفاخر خویش لذت

ببرد111».

در تاریخ میبینیم که قریش که چسان با تفاخر به آباء و تکاثر به اجداد و نیاکان ،انسانیت انسان را زیر پا میگذاشتند و برای
عدالت ،محبت و مساوات ارزش قایل نبودند و این در حالی بود که پیامبر اسالم حضرت محمد(ص) همۀ آنها را با یک چشم می
بیند و با شهامت و صراحت تمام میفرماید :ان اهلل عزوجل قداذهب عنکم عبیه الجاهلیه و فخرها باالباء مؤمن تقی و فاجر شـقی
انتم بنو آدم و آدم من تراب لید عن رجال فخر هم باالقوام انما هم فحم من فحم اولیکونن اهون و علی اهلل مـن الجعـالل التـی
تدفع بانفسها

النتن121...

در زمان پیامبر از میان برداشتن امتیازات طبقاتی با اجرای دستورات دین و شرایع الهی تحقق پـذیرفت .یکـی از آن شـرایع
تجمع همۀ مسلمانان در خانۀ خداست برای اجرای مناسک حج ،این اعمال را فقیر و غنی ،فرمانروا و فرمانبردار ،عـالی و دانـی،
عالم و جاهل ،زن و مرد ،سیاه و سفید همه و همه که در تحت لوای اسالم قرار دارند با شرایط واحد و در روزهای مخصـوص
 -005حجرات .01 :49
 -006ابن هشام ،سیرة ابنهشام ،ص .969
 -007همان.01 ،
 - 008نهج البالغه ،همان.191،
 -009عسكر حقوقی،همان ،ص .51
 -011سنن ابیداود ،چاپ مصر ،ج دوم 0916 ،م ،ص .111
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در خانۀ خدا و مهبط وحی انجام می دهند.
بنابراین برابری گرایی از حیث حضور و مشارکت برابر و انسانی همگان بزرگترین نقش را در ایجاد و نگهداری تمدن دارد.
 -01حق گرایی و حقیقت جویی

مهمترین نگرش اسالم از لحاظ نظری و عقیدتی در حوزه اندیشه و عمل بویژه در کنش فردی  ،اجتماعی وسیاسی و جـزآن،
که می تواند به مثابه موتور محرکه ای برای ایجاد تمدن و ثبات و حفظ آن در نظر گرفت ه شود ،حـق گرایـی ،حـقخـواهی و
«حقیقتجویی» تشکیل میدهد .حق یا «حقیقت» که در اصل به معنای این معانی امر با واقع آن و واقع در اینجا در امور طبیعـی
و ماورالطبیعی ،نقش واقعی امور آن گونه که هستند میباشد پس زمانی امری «حق» است که همان گونه که هست مـورد توجـه
قرار گیرد .و در امور انسانی حق بودن امر بدون معناست که امری مسلم ،قطعی و یقینی اسـت و جـای تردیـد در آن نیسـت و
واقعیت آن امر با ادراک آن مطابقت تمام و کامل دارد .پس حقیقت هر چیز ،عینیت واقعی آن است و آنچه بـودن آن امـر بـدان
معنا مییابد به تعبیر جرجانی« :حقیقه الشیء آنچه شیئت شیئ به آن است ،مثل حیوان ناطق بـرای انسـان بـرخالف ضـاحک و
کاتب که تصور انسان بدون آن ممکن است121».بنابراین آنگاه که «میگوییم این سخن حق است ،به این معنا که ایـن سـخن بـا
واقعیت عینی منطبق است122».به تعبیر شهید صدر« :بنـابراین وقتـی حکمـی را حـق مـیگـوییم کـه بـا امـری مسـلم تطبیـق
میکند123».حق خواهی و تنظیم امور و جریان حق نیز انطباق با امر مسلم و قطعـی و عینـی از ارکـان اساسـی اندیشـه سیاسـی
پیشوایان اسالم محسوب میشود و بر همین اساس آنها جز حق بر هیچ چیـز نمـیاندیشـیدند و تحـت هـیچ گونـه الزامـات و
مالحظات دیگری قرار نمیگرفتند« .حق بودن» آنها نیز مؤید این معنا بود چه آنها با چنین نگرشی حق جویانهای خود شایستگی
آن را داشتند که با حق همراه باشند این نگرش نحوه اداره امور و برخورد آنها با دشمن و سیاست و دفاعی آنها را تعیین میکرد
.
پیامبر در خصوص دو صفت از هفت صفت نیک که پروردگارش او را بدانها امر کرده است می فرماید ...« :و ان ال یاخذنی
فی اهلل لومه الئم و ان اقول الحق و ان کان مرا... 124»...و اینکه در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کنندهای نهراسم و اینکه حق
را بگویم هر چند گفتنش تلخ و ناگورا باشد...
بر این مبنا حق محوری و حقیقت گرایی با برداشتن موانع جدی که بر سر راه ایجاد یا احیای تمدن وجود دارد زمینـه سـاز
تحقق تمدن می گردد .حق محوری در تاریخ اسالم نیز در ایجا تمدن اسالمی نقشی بسزا داشته است.

 -010میرسیدشريف جرجانی ،تعريفات ،ترجمه سیدحسن عرب و سیما نوربخش ،تهران :نشر فروزان ،چ اول ،0177 ،ص .61
 -011سیدمحمدحسین بهشتی ،حق و باطل از ديدگاه قرآن،تهران :تهیه و تنظیم بنیاد نشر آثار و انديشههای شهید آيتاهلل بهشتی ،ص .09
 -011سیدمحمدباقر صدر ،فدک فی التاريخ ،تحقیق عبدالجبار شراره ،بیروت :مركزالغدير لدراسات االسالمیه ،بیتا ،ص 097؛ فدک در تاريخ ،ترجمه محمود
عابدی ،تهران :انتشارات روزبه ،0161 ،ص .087
 -014سیدمحمد حسین طباطبايی،سنن النبی ،ترجمه عباس عزيزی ،قم :انتشارات صالة ،چ سوم ،0181 ،ص .011
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 -00فضیلت گرایی

منظور از فضیلت گرایی ،باور به اصول و موضوعات بنیادینی است که در شکل دادن به ارزشها و ایجـاد آنهـا ایجـاد و در
نتیجه شکل گیری تمدن بر مبنای ارزش ها ،نقش اساسی دارند و نوعی ارزش اخالقی و کـنش رفتـاری متعـال محسـوب مـی
گردند .این ار زشها در واقع فضیلتهایی هستند که در فرد و جامعه ایجاد می شوند و جهتگیری فرد و جامعه را در مسیر زندگی
و حرکت به پیش و ایجاد تمدن تعیین می کنند .اساسا در نگرش حکیمان مسلمان فضیلت معیار و مالک اساسی یـک جامعـه و
مدینه خوب است که آن را مدینه فاضله می نامند .مردم مدینه فاضله ،یکدیگر را برای تحصیل سعادت یاری میکنند121.و آنچـه
اعضای مدینه فاضله و مراتب آنها را با یکدیگر پیوند میدهد« ،محبت» است .در حالیکه «عدالت» و روابط عدالتمحور ،ضامن
بقا و عامل حفاظت از مدینه و اعضای آن است .محبت میان اعضای مدینه ،اساساً نتیجه اشتراکنظر اهل مدینـه در آرا و افعـال
است121.

فضیلتهای مهم به صورت خاص از منظر اسالم شامل ایمان ،تقوا ،عدالت ،علم و جهاد و وحدت یا فضائل برتر انسانی است
که به عنوان پنج شاخص ارزشی و متعالی سازنده تمدن در اینجا مورد بررسی قرار می گیرند.
باور گرایی یا فضیلت ایمانی

ایمان یا باور در نگرش اسالم به عنوان فضیلتی مثبت و سازنده که جهـت دهنـده بـه زنـدگی انسـان در دو بعـد فـردی و
اجتماعی است مطرح شده است .ایمان در لغت به معنی «گرویدن و تصدیق و اطمینان» آمده و نیز در معنی «خود را به مرجعـی
سپردن و اعتماد نمودن به آن» و همچنین «خود را به امانت سپردن» به کار رفته و در مقابـل کفـر هـم آمـده اسـت .متشـرعین
می گویند ایمان یعنی تصدیق به آنچه که از جانب پیامبر آمده و ارکان آن عبارتست از اقرار به زبان و تصدیق به دل و عمل بـه
اعضا 127.رسول اکرم(ص) فرمود :ایمان عبارت «از تصدیق بما جاء به النبی و تصدیق کتـاب و رسـوالن حـق اسـت» در شـرح
تعرف121

اوصافی برای ایمان آمده که عبارتند از :خوف ،رجا ،شکر ،صبر ،محبت ،معرفت ،ثبات ،یقین ،خضوع ،تواضع و انقیاد.

و مینویسد ایمان بدون این اوصاف بقا نیابد.
همچنین یکی از اسماء جلیله خداوند «مؤمن» 121است و به قول شریف جرجانی« :مؤمن بودن حق بدین معنی است که خـود
بر حقیقت خود شهادت میدهد .او خود ،گواه خویشتن است 131»،بـی گمـان مـنم خداونـد ،خـدایی جـز مـن نیسـت .سـخن
نبیاکرم(ص)

بر این استنباط گواه است که فرمود :ایمان در بهشت جاویدان است .مؤمن مایۀ سود اسـت ،اگـر همـراهش شـوی

- 015فارابی )0991(،السیاسه المدنیه ،بیروت ،دار المشرق ،ص.75
 - 016همان ،صص 051ـ046
 -017االيمان معرفة بالقلب و قول باللسان و عمل باالركان .از سخنان رسول اكرم

ص

 -018شرح تعرف يا نورالمريدين و فضیحه المدعین شرحی است به فارسی بر كتاب التعرف لمذهب التصوف از امام ابوابراهیم اسماعیل بن عبداهلل مستملی
بخاری و آن جملة قديمترين كتب تصوف به پارسی است و در چهار مجلد ترتیب يافته و در  0111ه.ق و در هند به چاپ رسیده است .از مراجع مهم تصوف و
از متون بسیار معتبر زبان فارسی محسوب میشود.عسكری  ،همان.
 -019هواهلل الذی الاله االهوالملک القدوس السالم المؤمن المهیمن العزيز الجبار المتكبر .حشر 11 :
 -011اننی انا اهلل الالهاالانافاعبدنی و اقم الصلوه لذكری .طه04:
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سودت دهد و اگر با وی مشورت کنی سودت دهد و اگر شریک شوی سودت دهد و اگر با وی مشورت کنـی سـودت دهـد و
اگر شریکش شوی سودت دهد و همه کار وی مایۀ سود است 131مؤمن برادر مؤمن است و به هرحال ،از خیرخـواهی او چشـم
نپوشد [ 132]121مؤمن کم حاجت

است133

مؤمن کسی است که مردم او را بر جان و مال خویش امین شمرند 134مؤمن شریف و

کریم است و فاجر فریبکار و فرومایه است 131مؤمن در پیشگاه پروردگار از بعضی فرشتگان او عزیزتر است 131.مؤمن نسبت بـه
اهل ایمان چون سرنسبت به تن است؛ مؤمن از رنج مؤمنان رنجور شود 137.چنانکه تن از رنج سررنجور گردد 131.بر این اسـاس
در اسالم آنچه حایز اهمیت است دو چیز است  .یکی شرایط ایمان است و آن اعتراف به زیان و ادای شهادتها و اجرای احکـام
و دستورات قرآنی و این موارد را باید به اعتراف و قبول معاد و رستاخیز الهی و معاد جسمانی افزود که همـه از معتقـدات هـر
فرد مؤمن است .حضرت علی(ع) فرمود :ایمان را چهار رکن است :توکل به حق و تفویض کارها بدو و رضا به قضـای ایـزد و
تسلیم به فرمان خدای عزیز و

بزرگ131.

دومین نیز نقش سازنده ایمان در حرکت و تحول انسان و جامعه است که با ایجاد انگیزه  ،شـور  ،امیـد و آینـده نگـری در
انسان بر قدرت و توان او می افزاید و او را در مسیر حرکت به پیش مصمم می سازد.
تقوا گروی و عدالت محوری (فضیلت براساس تقوی و عدالت نفسانی)

تقوی گاه در لغت به معنی پرهیزکاری آمده است هر چند در اصل از «وقایه» به معنای صـیانت و نگهـداری آمـده اسـت و
منظور نگهداری و صیانت نفس در برابر گناه و محرمات است که در اصطالح فقهی دوری کردن از عقوبت حق است به واسطۀ
انجام دادن فرامین حق و بعضی را عقیده بر این است که تقوی به معنی احتراز از محرمات و بدیهاست .مالمحسن فیض کاشانی
میگوید:
تقوی آنست که محامد حق را وقایت خود سازد و همۀ کماالت و فضائل را به حضرت او اضافه کند و خداوند همـاره بـا
چنین کسان باشد چنانکه فرمود« :ان اهلل مع الذین اتقوا و الذین هم

محسنون141»141

در شرح تعرف  ،تقوی را به دو معنی آورده :یکی ترسیدن و دیگر پرهیز کردن و تقوای بنده از خداوند به دو وجـه صـورت
می پذیرد :یا خوف از عقاب است و یا از فراق .در صورت اول از اوامر و نواهی حـق روی برنگردانـد و سـرپیچی نکنـد و در

 -010نهجالفصاحه ،حديث .1198
 -011همان ،حديث .1196
 -011همان ،حديث .1191
 -014همان ،حديث ش.1185
 -015همان ،حديث .1187
 -016همان ،حديث .1019
 -017همان ،حديث .1016
 -018االيمان له اركان اربعه ،التوكل علی اهلل و تفويض االمر الی اهلل و الرضا بقضاء اهلل و التسلیم المراهلل عزوجل.
 -019وادخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتهااالنهار خالدين فیها باذن ربهم تحیتهم فیها سالم.ابراهیم11 :
 -041نحل.018 :06
 -040عسكر حقوقی ،همان ،ص .61
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صورت دوم از غیرحق پرهیز ند و با غیر او آرام نیابد تا از خدا جدا نماند و از هر چه بدان میل نماید بپرهیزد چون هر قـدر بـه
غیر حق نزدیک و مایل شود از حق دور

بماند142.

باید دانست که در قرآن از تقوی به «لباس» و پوشش تعبیر شده و آن را پوششی برتر از پوششهای دیگر (لباس التقوی خیر)
دانسته است .خداوند در قرآن میفرماید:
ای فرزندان آدم هر آینه برای شما پوششی فرستادیم که پنهانیهای شما را میپوشاند و زینت شماست .لباس تقـوی از دیگـر
لباسها بهتر است و آن از نشانههای فضل و رحمت خداست ،باشد که ایشان پند

گیرند143.

در تفسیر «لباس التقوی» نوشته اند که لباس بر دو گونه است :یکی لباس فتوی است و آن مفوض اسـت بـه امـر شـریعت و
دیگری لباس تقوی است و آن متعلق است به حکم حقیقت از لباس فتوی همین بدن بهرهمند اسـت کـه او را بپوشـاند ولـی از
لباس تقوی دل و روح و سر و خفی بهره دارند و هر یک به چیزی پوشیده میگردند ،بهرۀ دل از لبـاس تقـوی صـدق اسـت و
حفظ روح از لباس تقوی محبت حق است و بهرۀ خفی از لباس تقوی بقای اوست به هویت حق و به آن پوشیده میشود هویت
خلق و انانیت انسان 144.بدون تقوا و خود نگهداری ،معنویات زندگانی معنا و مفهوم حقیقی خود را ندارد و معیار برتری انسـان
را همین معنویات و بویژه تقوا تشکیل میدهد« :لیس لعربی علی عجمی افضل اال بالتقوی141».در اثر ممارست بر تقوا برای انسان
ملکه عدالت ایجاد می شود که حافظ و نگهدارنده او در مسیر صحیح زندگی اسـت  .انسـانی کـه از تقـوا و عـدالت نفسـانی
برخوردار است در مسیر زندگی با دیگران با رفتار انسانی زمینه ساز رشد و تعالی همگانی می گردد .یعنی با دیگران چون خـود
رفتار می کند و این در ساخت یک تمدن معنوی نقشی اساسی دارد .رسول خدا (ص) می فرمانید  :من صـاحب النـاس بالـذی
یحب ان یصاحبوه کان عدالً 141هرکه با مردم چنان رفتار کند که دوست دارد آنان با او رفتار کنند  ،عادل است .بـر ایـن مبنـا
تمدن اسالمی بر تقوا و عدالت بنا نهاده شده است  ،یعنی آن چه را بر خود نمی پسندی بر دیگران نیز مپسند  .در این تمدن بـه
فرمـــوده رســـول گرامـــی اســـالم ظلـــم نیســـت  ،دروغ وجـــود نـــدارد  ،خـــالف وعـــده عمـــل نمـــی شـــود:
من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم فهو ممن کملت مروئته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته
و حرمت غیبته 147کسی که در رفتار با مردم ستم نکند و چون سخن گوید دروغ نگوید و چون وعده دهـد  ،خـالف نکنـد  ،از
کسانی است که مروتش کامل و عدالتش آشکار شده است و برادری با او واجب و غیبتش حرام

است.

شریعتی معتقد است یکی از تاثیرات سرمایه داری و ماشینیسم ،چند پارگی و شیانگاری است که هر موجود بشری و انسانی
را به مانند یک شی موضوع مطالعه قرار میدهد .در این حالت انسان به یک کاال بدل گشته و با خودش بیگانـه مـیشـود 141.او

 -041همان ،ص .64
 -041يا بنی آدم قد انزلنا علیكم لباساً يواری سواتكم و ريشاً و لباس التقوی ذلک خیر ذلک من آيات اهلل لعلكم يذكرون .اعراف.15 :7
 -044عسكر حقوقی ،همان ،ص  64به نقل از كتاب آيات النعم.
 -045جاحظ،البیان و التبین ،ج  ،1ص .19
 - 046محمد محمدی ری شهری ،میزان الحكمه ،تهران  :دار الحديث  0179،ج، 7ص.1511
 - 047همان،ص.1498
 - 048شريعتی ،همان ،صص.095-096
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برای توصیف این انسان محصول سرمایه داری از واژه «الینه» استفاده میکند .شریعتی این واژه را به دیوانه و یا «جـنزده» معنـا
میکند که برای کسی به کار برده می شود که «جن» یا «دیو» در او حلول کرده است .به تعبیر شریعتی انسـان مجنـون و الینـه ،
خود را حس نمی کند بلکه کس دیگری را در خود نمییابد 141.از دیدگاه شریعتی انسان امروز به دست خویش اشیاء مصـنوعی
ساخته و خود را چنان به این اشیاء نیازمند شاخته که تصور اینکه بدون آنها بتواند زندگی کند برایش مشکل اسـت .در چنـین
وضعیتی انسان از کار و اشیایی که خود ساخته است بیگانه می شود و شخصیت واقعی اش زایل می گردد ،آنچنان که بـه نظـر
می رسد شخصیت بیگانه ای در آن حلول کرده و انسان «غیر» را «خود» احساس می کند111.و لذا عامل رهایی از این وضعیت و
رسیدن به استقالل و ایجاد تمدن انسانی مستقل  ،تقوا و عدالت است.
علم گروی (معرفت گرایی)

شاخص دیگر تمدن نبوی  ،توجه بنیادین به علم و معرفت است .اساسا تحقق تمدن چه در بعد مادی و چه در بعـد معنـوی
بدون باور به دانش و معرفت و عمل بدان ناممکن است .این است که علم گروی و دانش محوری جایگـاه مهمـی را در اسـالم
بخود اختصاص داده است .بر همین مبنا ،پیامبر(ص) متاثر از آن در سیره و سنت خویش ،علم آموزی و جست وجـوی علـم و
دانش را بسیار مورد تاکید قرار داده اند.
به فرموده ی رسول خدا (ص) ،نزدیک ترین مردم به درجهی پیامبری دانشمندان و جهادگرانند 111و دانش پژوهان محبـوب
خداوند هستند .112از دیدگاه ایشان  ،تفکر دانشمند بر عبادت عابدان افضل است113.و پژوهش گران و دانش طلبان تا زمانی کـه
در جست و جوی دانش اند  ،در راه خدا کار می کنند 114.و در حقیقت علم و معرفت سرآمد همهی خوبیها و نـادانی ریشـهی
همه بدیهاست 111.پیامبر (ص) بر مبنای آموزههای قران کریم و جهد و کوشش خویش بنیانگذار نخستین تمـدن اسـالمی مـی
باشند .شناخت فرهنگ و عصر پیش از رسالت پیامبر ،که با عنوان جاهلیت توصیف می شود ،ارزش کار پیـامبرص رادر ایجـاد
تمدن اسالمی ،آشکار میسازد.
در اسالم علم و عقل در اسالم بر خالف بسیاری از مذاهب دیگر مالک یافتن حقیقت و رستگاری اسـت .اسـالم از ابتـدای
دعوت خویش،علم و دانش را مورد توجه قرار داده است .در این دین قلم دانشمندان از خون شهیدان گرامی تر است .به تعبیـر
شریعتی  :به طور کلی از علم و عالم تجلیل های شگفت و موکدی صورت گرفته است و همه کس در همه جا به قراگیری علـم
ترغیب شده اند .و لذا اسالم نه تنها موجب رکود علم و دانش نشد بلکه با ظهور خود ،سبب رشد چشمگیر آن
 - 049همان.098،
 - 051همان ،ص.111
 - 050میزان الحكمه ،همان،ج  ،8ص . 1918
 - 051همان،ص1948
 - 051همان،ص1941
 - 054همان،ص1951
 - 055همان،ص.1911
 - 056شريعتی ،همان،ص. 057
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گردید111.

جهاد گروی(فضیلت مبتنی بر مبارزه و قیام)

اسالم دین مبارزه  ،قیام و تالش و جهد مستمر و پی گیر است  .لذا تمام ابعاد زندگی انسان و جامعـه پویـا را در جهـاد و
مبارزه می بیند .کار و تالش در عرصه هستی  ،حرکت بسوی رشد و توسعه و کمال و شدن و تغییر و تحـول انسـان و سـاختن
تمدن و مدنیت  ،همه و همه انگاه که با قصد و انگیزه الهی و متعالی و خیر خواهانه باشد جهاد است .قیام و جهاد در راه خـدا
یکی از عبادتهای بزرگ و واجبات ارزشی دین اسالم است«.جهاد» از ریشه جهد یا جهد به معنای کوشش و تالش یا سـختی و
مشقت و یا توان و طاقت آمده است و لذا در اصل بدون معناست که مجاهد و قیام کننده هر آنچه را که در توان و طاقـت دارد
برای رسیدن به هدف خود به کار گیرد و با سختیها و مشکالت دست و پنجه نرم کرده تا به هدف برسـد.جهاد در چنـد معنـای
کلی – در اصطالح – آمده است:
 )1مبارزه و قیام و تالش طاقت فرسا در راه حق و رسیدن به هدف؛
 )2تالش و کوشش در حد توان برای مقابله با خواسته های نفسانی؛
 « )3ایثار جان و مال در راه اعتالی پایگاه اسالم و پایداری در راه اقامه شعایر دینی بـا تحمـل مشـکالت در برابـر طوفـان
حوادث»؛117

 )4کارزار در راه خدا برای گسترش اسالم و فراخواندن امتها و اقوام به این دین.
از این معانی آنچه در اینجا مورد بحث است معنای اول است که مفهوم کلی جهاد در نگرش اسالم و قرآن میباشد و بیانگر
مبارزه و تالش در حد توان و همراه با تحمل سختیها در راه خداست و شامل جهاد با طبیعت برای ساختن جامعه و رسیدن بـه
تمدن  ،جهاد اکبر (مبارزه با نفس) و جهاد اصغر (مبارزه با دشمنان حق و دین) میگردد .
جهاد چه در بعد فردی و چه در بعد جمعی و چه در برخورد با دشمن و چه در مقابله با طبیعـت و نفـس از سـویی راهـی
است بر ای شدن انسانها و ایجاد ارزشهای متعالی در آنها و تأمین عزت و اعتبار جامعه؛ از همین روی جهاد فضیلت ساز اسـت
چون خود فضیلت است و ثمره آن سازندگی و رشد و تعالی معنوی و مادی فرد و جامعه در میدان انسانیت و ارزشها ،پـرورش
روحهای پر از صالبت و شجاعت و وابسته به خدا و ایثارگر در راه او ایجاد شهامت و شجاعت برای حق گویی و عدالت طلبی
و ...است .حضرت

علی(ع)

در بیانی ارزش و فضیلت ساز بودن جهاد را این گونه ترسیم کرده است ...«:فـان الجهـاد بـاب مـن

ابواب الجنه فتحه اهلل لخاصه اولیائه و هو لباس التقوی و درع اهلل الحصینته و جنته

الوثیقه111»....

آنچه از این فراز از سخن حضرت علی استفاده می شوند عبارت است از:
 )1جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را به روی یاوران خاصش باز می کند.
 )2جهاد پوشش تقوا و صیانت نفس و باز دارنده از انحرافات و فساد و گمراهی و گناه است.
 )3جهاد زره محکم اله ی است یعنی در واقع زره محکمی و محافظی است که فرد و جامعه را در برابر خطرهـا حفـظ مـی
کند.

 -057حسین نوری ،جهاد ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،چ پنجم ،0175 ،ص .10
 -058نهجالبالغه،ترجمه و شرح فیض االسالم ،خطبه  ،176ص .94
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 )4جهاد سپر مطمئن و محکم خدایی است ،یعنی جامعه و فرد را در برابر توطئهها و خطرات دشمن مصونیت می بخشد.
سید علی خامنه ای نیز ضمن اینکه معتقدند تکوین تمدن ها یک امر تدریجی است ،الزمه ی ایجاد یک تمدن را مجاهدت و
تالش پیوسته می دانند« :همهی پیشرفتها ،همهی تمدن سازیها ،به برکت مجاهدتِ دائم شده است .مجاهدتِ دائم هم همهاش بـه
معنای رنج کشیدن نیست .جهاد ،شوقآفرین است .جهاد ،شادی و نشاط آفرین

است111.

وحدت گروی

وحدت و انسجام نیز فضیلتی است انسانی که در جهت تحقق امور جمعی چون تمد ن و مدنیت نقشـی اسـاس دارد و لـذا
مورد توجه اسالم به عنوان اصلی اساسی قرار گرفته است .برای نمونه علی(ع) را به حق میتوان بزرگترین منادی وحدت امّـت
اسالم نامید .آغاز اختالف میان امت اسالمی پس از وفات پیامبر(ص) آغاز شد و امیرالمومنین (ع) را می بایست نخستین فرد در
تاریخ اسالم دانست که به اشکال مختلف با پراکندگی جامعه اسالمی به مبارزه برخاست .نخستین و با اهمیت ترین اقدام ایشـان
برای پرهیز از اختالف در امت اسالمی نوپا ،سکوت در برابر غصب حق الهی ایشان بر جانشـینی پیـامبر(ص) اسـت .111ایشـان
پیامدهای تفرقه را به خوبی شناخته بودند و میدانستند که تفرقه در میان امّت اسالمی در ابعـاد سیاسـی ،اقتصـادی ،اجتمـاعی،
فرهنگی و نظامی ،اثرات منفی بسیاری بر جای میگذارد که اگر رفع آن غیرممکن نباشد ،مشکل است .او در چنین فضـایی مـی
فرماید :موجه ای فتنه را با کشتیهای نجات بشکافید ،از ایجاد اختالف و دودستگی دوری گزینید ،و نشانههای فخرفروشـی را از
سر بردارید .اگر سخن بگویم ،میگویند :بر فرمانروایی حریص است ،و اگر خاموش بنشینم ،میگویند :از مرگ میترسد .بـه خـدا
سوگند ،عالقه فرزند ابوطالب به مرگ بیش از عالقه کودک به پستان مادر است .اگر سکوت میکـنم ،بـه سـبب علـم و آگـاهی
خاصی است که در آن فرورفتهام ،و اگر شما را از آنچه می دانم آگـاه مـی کـردم ،بسـان ریسـمان چـاه ،مضـطرب و لـرزان
میشدید111.

در دوران معاصر ،امام خمینی نیز ،وحدت را به عنوان یک استراتژی قبول داشتند؛ وحدت ملی برای حفظ کشور ،به غـارت
نرفتن منافع ملی؛ انسجام و اتحاد اسالمی ،برای حفظ عزت مسلمانان و ضربه نخوردن اسالم و قرآن ،و اتحـاد بـین مستضـعفان
برای مبارزه با استکبار؛ زیرا ایشان بارها و بارها بر اتحاد برای پیروزی مسلمانان تأکید نموده و میوههـای وحـدت را پیـروزی،
نابودی دشمنان ،شکوفایی ،پیشرفت کشور و مسلمانان و  ...بر میشمرند .امام خمینی(ره) وحدت را علت محدثه و مبقیـه نظـام
اسالمی و اسالم و وحدت را ضامن بقای مسلمانان

دانستهاند112.

او تفرقه میان امّتهای اسالمی را عامل انحطاط و سقوط تمدن اسالمی قلمداد کرده ،معتقد است :استعمارگران دو نوع تفرقه
در میان جوامع اسالمی پدید آوردند« :یکی تفرقه مذهبی میان شیعه و سنّی ،و دیگری تفرقه ملّی میان قبایل و طوایف کرد و لـر
و عرب و فارس و ترک و بلوچ .دیدند که با این سیطره ،با این وحدت دول اسالمی نمیشـود تحمیـل کـرد چیزهـایی را کـه
- 059شريعتی ،همان،ص.057
 - 061نهج البالغه ،خطبه (،)1شقشقیه.
 - 060نهج البالغه ،خطبه .5
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میخواهند ،نمیشود ذخایر اینها ،طالی سیاه اینها را ،طالی زرد اینها را نمیشود قبضه کرد .درصدد چاره برآمدند .چـاره ایـن
بود که بین ممالکاسالمی

تفرقهبیندازند»113

بر مبنای نگرش امام خمینی(ره) ،روابط کشورهای اسالمی ،اگر معطوف به اشتراک عقیده ،وحدت کلمه و دیگـر مشـترکات
باشد ،راه احیای تمدن اسالمی هموار می گردد:
« اگر مسلمانان ،آن عزت و عظمتی را که در صدر اسالم داشتند ،بازیابند ،به اسالم و وحدت کلمه روی آورند ،آن اتّفاق بـر
محور اسالم بود که آن قدرت و شجاعت مافوقالطبیعه را به وجود

آورد»114

نتیجه گیری
تمدن از سویی ضرورت حرکت انسان به پیش و از سوی دیگر در خالء ایجاد نمی شود یعنی نیازبه عوامـل و زمینـه هـا و
مبانی سازنده و نگهدارنده دارد .در میان این عوامل و مبانی یقینی ترین و مطمئن ترین اصول و بنبان ها را دین و از طریق وحی
از ناحیه منبعی که خود کمال مطلق است در اختیار انسان ها قرار داده است .اینجاست که برای شناخت علل و عوامل و ارکـان
و مبانی تمدن و تحقق عملی آن ،باید به شناخت مبانی دینی ،روی اورد و این کار از طریق تحقق در متون و منابع دین اسالم -
به عنوان تنها دینی که از دو ویژگی اساس برخوردار است یکی جامعیت و کمال الزم را نسبت به عصر و زمانه دارد و دیگـری
از تحریف و انحطاط مصون مانده است -ممکن است .این امر را تاریخ صدر اسالم و ایجاد تمدن عظیم اسـالمی  -ایرانـی نیـز
مورد تایید قرار می دهد .بر این اساس هر چند تجارب دیگر تمدنها میتواند برای ما و جامعه ما مفید و درس آموز باشـد امـا
تنها با تکیه بر مبانی دینی است که می توان به تمدن مورد نظر اسالم رسید .لذا بسیاری از متفکران مسلمان  ،علتالعلل ضـعف
و شکست مسلمانان در مقابل غرب را «دور شدن مسلمانان از مبانی و تعالیم دینی» میدانند ،به طوری که عواملی نظیـر خیانـت

حاکمان کشورهای اسالمی ،سستی مسلمانان در مبارزه و مقابله با هجوم فکری و سیاسی غرب ،دلمشغولی مسلمانان بـه ارزش-
های مادی ،گسترش فساد در جوامع اسالمی و ...باعث افول تمدن اسالمی ،ضعف ،تفرقه و شکست آنان در مقابل غرب شـدند،
و این موارد همگی ریشه در یک عامل اساسی دارند که آن غفلت از مبانی دینی و الهی میباشد
لذا به تعبیر امام خمینی «خضوع در مقابل مذهب و قانون ،تجدیدنظر در تصویبنامهها و تسلیم مذهب و قانون شدن عالمت
شهامت و تمدن

است»111

بعالوه تکیه تک بعدی بر مظامر مادی تمدن نه تنها راهگشا که به تعبیر اغلب عالمان مسلمان و دینی دور شـدن از حقیقـت
تمدن است .به بیان امام خمینی« :این چیزهایی که در ممالک دیگر شما خیال میکنید تمدن است ،وقتی که درست تأمّـل کنیـد
تمدن نیست ،بلکه به توحّش نزدیکتر است؛ برای اینکه تمام سالحهای مدرنی که درست کردند همـه بـرای کشـتن همجـنس
خودشان و قتلعام کردن بشر است ...تمدن صحیح در اسالم است؛ چنانچه حریت صحیح در اسالم

است111».

بر اساس بررسی متون و منابع اسالمی مهمترین مبانی دینی تمدن که در ایجاد و شکل دادن و نگهداری پایه هـا وارکـان آن
 - 061صحیفه امام  ،همان،ج ،0ص.175
 -064همان  ،ج ،5ص.11
 - 065همان ،ج ،0ص.001
 - 066همان ،ج ،8ص.011
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نقش اساسی دارد به اختصار عبارتند از .1 :توحیدگرایی یا توحیدمحوری .2 ،عدالت محوری .3،جاودانگی گرایی (اصل گرایش
و باور به معاد و جهان آخرت) .4 ،عقل گرایی و خرد محوری .1 ،اعتدال گرایی .1 ،کمـال گرایـی .7 ،نظـم گرایـی .1 ،انسـان
گرایی متعالی  .1 ،برابری گرایی  .11 ،حق محوری و حقیقت گرایی .11 ،فضیلت گروی (تکیه بر ایمان ،تقـوا ،عـدالت ،علـم ،
جهاد و وحدت) .در وحدت گرای نیز باید به «وحدت هدف»« ،وحدت موضوع»« ،وحدت راه» و گـاه «وحـدت رویـه» توجـه
داشت.
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 .2آمدی،عبدالواحدین محمد تمیمی ،غررالحکم و دررالکلم ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی1311 ،ش.
 .3آملی ،عبدهلل جوادی  1311انتظار بشر از دین ،قم ،اسراء.
 .4ابن ابی الحدید ،شرح نهجالبالغه ،بیروت.
 .1ابن خلدون عبدالرحمان  1111المقدمه ،تاریخ العالمه ابن خلدون ،بیروت ،دارالکتاب اللبنانی و مکتبه المدرسه.
 1312 .1مقدمه ،ترجمه محمد پروین گنابادی ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 .7ابنسینا ،االشارات و التنبیهات ،تهران ،دفتر نشر کتاب1411 ،ق.
 .1ابن هشام ،سیرۀ ابنهشام ،بیروت.
 .1ابی داود ،سنن ابیداود ،چاپ مصر ،ج دوم 1121 ،م.
 .11افالطون ،جمهور ،ترجمه فؤاد روحانی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
 .11امام خمینی ، 1371 ،صحیفه امام  ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره22 ،ج.
 .12امیر مومنان علی (ع)  ،نهجالبالغه ،گرد اوری و تالیف سید رضی ،ترجمه و شرح فیض االسالم ،تهران :فیض االسالم  ،بی تا.
 .13نهجالبالغه ،گرد اوری و تالیف سید رضی ،ترجمه سید جعفر شهیدی ،تهران  :انتشارات علمی و فرهنگی.
 .14بلخی ،جالل الدین محمد  ،مثنوی معنوی ،به تصحیح رینولد نیکلسون ،تهران :انتشارات بهزاد ،چاپ سوم.1371 ،
 .11بهشتی ،سیدمحمدحسین ،حق و باطل از دیدگاه قرآن،تهران :تهیه و تنظیم بنیاد نشر آثار و اندیشههای شهید آیتاهلل بهشتی.
 .11تاین بی ،آرنولد  1371بررسی تاریخ تمدن ،ترجمه محمد حسین آریا ،چاپ اول ،تهران ،امیر کبیر.
 2131 .17تحقیقی در باب تاریخ ،ترجمه وحید مازندرانی ،تهران ،انتشارات توس.
 .11جاحظ،البیان و التبین ،بیروت.
 .11جرجانی ،میرسیدشریف تعریفات ،ترجمه سیدحسن عرب و سیما نوربخش ،تهران :نشر فروزان ،چ اول.1377 ،
 .21جعفری ،محمد تقی ،1311 ،ترجمه و تفسیر نهجالبالغه ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،چاپ دوم ،ج .1
 .21جمشیدی ،محمد حسین ،1311 ،اندیشه سیاسی امام خمینی ،تهران :انتشارات پژوهشکد ه امام خمینی و انقالب اسالمی  ،چاپ دوم.
" 1371 .22غرب از دیدگاه امام خمینی" ،مطالعات فرهنگی در دانشگاه اسالمی ،شماره 1و.11

 .23و احساناهلل محمدی« )1311( ،مبانی تحقق وحدت حوزه و دانشگاه از دیدگاه امام خمینی(ره)» ،فصلنامه
 .24معرفت در دانشگاه اسالمی ،سال چهاردهم ،شماره .1
 .21جهانبگلو ،رامین« ،1371 ،بازبینی نظریه برخورد تمدن ها در گفتگو با ساموئل هانتینگتون» ،گفتگو ،شماره.23
 .21حافظ شیرازی ،دیوان حافظ ،به تصحیح قدسی ،به کوشش ابوالفضل علی محمدی و حسن ذولفقاری ،تهران :نشر چشمه.1311 ،
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 .27حرانی ،ابو محمد حسن بن علی بمن حسین بن شعبه تحف العقول ،تهران ،کتابفروشی اسالمیه1311 ،ه.
 .21حر عاملی  ،حسن  ،وسایل الشیعه قم  :دفتر انتشارات اسالمی جامع ه مدرسین .
 .21حقوقی،عسکر ،اندیشه های سیاسی در اسالم  ،تهران :دانشگاه تهران.

 .31حنفی ،حسن (" )1371اندیشه و تمدن اسالمی و مباحثی پیرامون آن" ،نامه علوم انسانی ،شماره21.
 .31خامنه ای ،سید علی بیانات در دیدار فرماندهان سپاه با رهبری ،تاریخ .1373|1|21
، _______ .32بیانات در تاریخ .1311|1|11

 .33دورانت ،ویل 1371 ،تاریخ تمدن ،ترجمه احمد آرام و دیگران ،تهران ،سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى.1371 ،
 1311 _________ .34بررسی تاریخ تمدن ،ترجمه احمد بطحایی و دیگران ،تهران ،سازمان انتشارات انقالب اسالمی،

 .31دینپرست ،منوچهر 1371جنگ هفتاد و دو ملت ،تحلیلی بر گفتمان برخورد غربی و گفتگوی شرقی تمدنها ،تهران ،سفینه.
 .31رستگار فسایی ،منصور  ،پرویز ناتل خانلری ،تهران :طرح نو. 1371 ،
 .37زرین کوب ،عبدالحسین ( )1311کارنامه اسالم ،تهران ،امیر کبیر.
 .31شریعتی  ،علی  1311تاریخ تمدن ،تهران ،نشر

قلم.

 .31صدر ،سیدمحمدباقر المدرسه القرانیۀ ،تهران :دار الکتب االیرانی 1411 ،ه.

 ،________ .41تفسیر موضوعی سنت های تاریخ در قرآن ،ترجمه سید جمال موسوی اصفهانی  ،قـم :دفتـر انتشـارات اسـالمی جامعـه
مدرسین  ،چاپ دوم.1311 ،

 ________ .41عبادت در اسالم ،ترجمه کاظم خلخالی ،تهران :مؤسسه مطبوعاتی عطایی ،چ اول.1311 ،
 ،________ .42فدک فی التاریخ ،تحقیق عبدالجبار شراره ،بیروت :مرکزالغدیر لدراسات االسالمیه ،بیتا.
 ، ________ .43فدک در تاریخ ،ترجمه محمود عابدی ،تهران :انتشارات روزبه.1311 ،

 .44طباطبایی،سیدمحمد حسینسنن النبی ،ترجمه عباس عزیزی ،قم :انتشارات صالۀ ،چ سوم.1313 ،
 .41سید محمد حسین طباطبایی ،تفسیر المیزان ،ترجمه سید محمدباقر موسوی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،بیتا.،
 .41طباطبائی ،سیدجواد  .1317ابن خلدون وعلوم اجتماعی ،تهران،

طرح نو.

 .47ابونصر فارابی ،تحصیلالسعادۀ ،قدّم له و علّق علیه و شرحه علی بوملحم ،بیروت :دار و مکتبۀ الهالل1111 ،م.
 .41ابونصر فارابی ،التعلیقات ،تحقیق جعفرآل یاسین ،تهران :حکمت.1371 ،
 .41ابو نصر فارابی  ،فصول منتزعه ،تهران :انتشارات الزهراء 1111 ،م.
 .11ابو نصر فارابی ،تحصیل السعادۀ ،شرح و تعلیفق علی بو ملحم ،بیروت  :دار و مکتبه

الهالل.

 .11ابونصر محمد فارابی ،الجمع بین رأی الحکیمین ،شرح و تعلیق علی بوملحم ،بیروت :دار و مکتبۀ الهالل.
 .12فارابی )1113(،السیاسه المدنیه ،بیروت ،دار المشرق.

 ،__________ .13سیاسۀ المدنیه ،ترجمه و شرح حسن ملکشاهی ،تهران :سروش.1371 ،
 .14فارابی ،ابونصر 1111،آراء اهل المدینه الفاضله ،تعلیق البیر نصری نادر ،بیروت ،دارالمشرق.
 .11فیض کاشانی ،محسن راه روشن و ترجمه الجنه البیضا ،فی تهذیب االحیاء ،ترجمه سیدمحمدصادق عارف ،مشهد :آستان قدس رضوی،
ج.1372 ، 1
 .11کلینی ،ابو جعفرمحمد بن یعقوب ،اصول کافی ،تهران :انتشارات علمیه اسالمیه  ،بی تا4 ،ج.
 .17محمدی ری شهری ،محمد ،میزان الحکمه ،تهران :دار الحدیث11 ،1371 ،ج.
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 .11مجلسی ،محمد باقر بحار االنوار  ،تهران :علمیه اسالمیه ،بی تا.
 .11مطهری،مرتضی انسان و ایمان ،قم :انتشارات صدرا ،چ دوم.1317 ،

 1317 ،_________ .11خدمات متقابل اسالم و ایران ،تهران ،انتشارات
 ،1311 ،_________ .11فلسفه تاریخ ،تهران ،انتشارات صدرا.

صدرا.

 ،_______ .12سیری در نهجالبالغه ،تهران :صدرا ،بیتا.

 ،_______ .13قیام و انقالب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ و شهادت ،تهران :جهادسازندگی ،چ پنجم بیتا.
 .14معادیخواه ،عبدالمجید ،فرهنگ آفتاب ،فرهنگ تفصیلی مفاهیم نهجالبالغه ،تهران :انتشارات ذره ،ج .1372، 1
 .11مالصدرا ،صدر الدین محمد شیرازی ،الحمه المتعالیه فی اسفار االربعه ،تهران :وزارت ارشاد اسالمی .
 .11نصر ،سید حسین  1373جوان مسلمان و دنیای متجدد ،ترجمه مرتضی اسعدی ،تهران ،طرح نو.

 )1313(________ .17اسالم و تنگناهای انسان متجدد ،ترجمه انشاء اهلل رحمتی ،تهران ،دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
 )1314( _________ .11علم و تمدن در اسالم ،ترجمه احمد آرام ،تهران ،انتشارات علمی و

فرهنگی.

 .11نهجالفصاحه،گ ردآوری و ترجمه قاسم پاینده،تهران :انتشارات جاویدان.
 .71نوری ،حسین جهاد ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،چ پنجم.1371 ،
 .71نوری ،میرزا حسین  ،مستدرک الوسائل ،قم :مؤسسۀ آل البیت1411 ،هـ  ،.ج .11
 .72یوکیشی فوکوتساوا 1311 ،نظریه تمدن ،ترجمه چنگیز پهلوان ،تهران ،نشر نی .
 1313 ،________ .73نظریه تمدن ،ترجمه چنگیز پهلوان ،تهران ،نشر آبی.

Rosenthal, Ervin. 1958. political thought in medieval Islam, London, Cambridge university press.
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i.

مبانی و مولفه های تمدن نوین اسالمی با تأکید بر اندیشه های
رهبر معظم انقالب اسالمی
2

مجید خاری آرانی 1و زهرا علی اکبرزاده آرانی

 0دانشجوی دكتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد
 1مربی گروه اتاق عمل دانشكده پیراپزشكی دانشگاه علوم پزشكی قم
*Email: khari322_m@yahoo.com

چکیده
نگاه گذرا به شرایط و مولفه های تمدن به طور عام و تمدن اسالمی به طور خاص از نظر مقاام معظام رهباری ،
مورد اهتمام تحقیق حاضر است .پویایی ماهیت اسالم ،تجرباه اساالم دوره پیاامبر ،شاکل گیاری تمادن عظایم
اسالمی در مدینه النبی (ص) ،آرمانگرایی و قانون مندی تمدن اسالمی ،احساس برگشت به اساالم و ارزش هاای
دینی ،پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی «ره» ،همه نوید بخش تمدنی نوین به محوریت اسالم است.
از دیدگاه مقام معظم رهبری ،مولفه های تمدن چون نظام ارزشای ،رهباری ،قاانون منادی ،نهادهاای سیاسای و
اجتماعی و شهرنشینی با بازگشت حقیقی به قرآن و اقتدا باه سانت رساول اص (ص) و ا ماه اطهاار(ع) ،زمیناه
سازتمدن نوین اسالمی است .بنابراین ،افراد باید در راستای دستیابی به تمادن ناوین اساالمی ،نظاام ساازی،
بازخوانی اصول انقالبی و رسیدن به وحدت جهانی ،جزء اولویت های خود قرار دهند.
نتیجه تحقیق ،بیانگر تحقق تمدن نوین اسالمی است .تمدنی که تجلی هماهنگ اصول گرایی و خالقیت ،عقالنیات
و معنویت ،ارزش و معرفت ،اخالق و قدرت ،تعالی و قداست است .لذا ،هدف نهایی را باید رسیدن به تمدن ناوین
اسالمی بر پایهی دین و عقالنیت و علم و اخالق ،قرار داد.
واژگان کلیدی :اسالم ،تمدن نوین اسالمی ،رهبری ،فرهنگ ،مبانی ،مولفه های تمدن

٦٤

مقدمه
فلسفه تشریع اسالم ،هدایت همه جهانیان است .پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد (ص) در انجـام ایـن رسـالت الهـی ـ
انسانی ،بسیار موفق عمل کرد و توانست انقالب اجتماعی کاملی در جامعه زمان خودش ایجاد نمایـد .مسـلمانان نیـز بـا الهـام
گرفتن از اصول و شاخصههای اسالم و سیره رسول اکرم (ص) موفق شدند در مدت کمتر از یک قرن ،بـا تأسـیس امپراطـوری
عظیم اسالمی ،طی چند قرن بر بخش عظیمی از جهان حکومت کنند .توفیق شگرف اسالم در تمدن سـازی و اعـتالی فرهنـگ
اعجاب برانگیز است.
تمدن اسالمی پس از قرون متمادی درخشش در عرصه جهانی ،روندی نزولی را طی نمود ،در حالی که جهان غرب پـس از
انقالب صنعتی و پیشرفت های تکنولوژیک و ایجاد و بهره برداری از ابزارهای مختلف ،قدم های بزرگی در راه آسایش و رفـاه
زندگی مادی انسان ها برداشت .ضعف های داخلی حکومت های اسالمی و خود کم بینی مفرط ملت های مسلمان در رویارویی
با پیشرفت های غرب ،باعث گردید عده ای از غرب زدگان راه پیشرفت را در پیروی از این تمدن جدید بدانند.
اما فرهنگ و تمدن برخاسته از اندیشه اسالمی ـ برغم گسست های عملی سیاسی و اجتماعی دولـت هـا ـ هـیچ گـاه بـه
فراموشی سپرده نشد و احساس بازگشت به اسالم و تمدن نوین اسالمی ،به عنوان دغدغه اصلی اندیشمندان جهان اسالم همواره
وجود داشت .نهضت های اسالمی صد ساله اخیر تجلی این احساس ارزشمند است که نقطه اوج آن را در نهضت امـام خمینـی
«ره» میتوان به تماشا نشست.
مسئله تمدن نوین با زمینه اسالمی از مسایل مهم دوران معاصر است .نظر به استیالجویی تمدن غرب از یک سـو ،و بیـداری
اسالمی از سوی دیگر؛ ضرورت پژوهش در زمینه مبانی و مولفه های تمدن نوین اسالمی ،امری کامال واضح

است.

در این راستا یکی از اندیشمندان مسلمان حضرت آیت اهلل خامنه ای است که نکات و دیدگاه قابل مالحظه ای در ایـن بعـد
دارد و پرداختن به اندیشه ایشان به این دلیل است که وی بعنوان یک اندیشمند ایرانی و اسالمی نظرات کامالً روشـنی در بـاب
تمدن اسالمی دارد که بررسی و تحلیل آرای ایشان می تواند در رسیدن به تمدن نوین اسالمی موثر و مفید باشد.
پرسش های پژوهش
-9

عوا

مل و مولفه های تمدن ساز کدامند؟
-1

عوا

مل و شرایط تمدن نوین اسالمی کدامند؟ این مسئله در اندیشه رهبری شامل چه مبانی است؟
روش پژوهش با توجه به ماهیت و کیفیت ،از نوع توصیفی -تحلیلی است.
با نگاهی به روند فراز و فرود تمدن اسالمی در طول تاریخ و چالش ها و خطراتی که با آن مواجه بوده است ،شـاید بتـوان
گفت :هیچ زمانی به اندازه شرایط کنونی شاهد پویایی و رشد اسالم در عرصههای مختلف نبودهایـم .بـه طـور قطـع ،پیـروزی
انقالب اسالمی و نظام سازی بدیع بنیانگذار آن ـبر پایه اسالم ناب محمدیـ از اتفاقات کمسابقه و شـاید بـیسـابقه در طـول
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تاریخ بودهاست .نظامی که به گفته رهبری معظم انقالب ،خط کلی آن رسیدن به تمدن نوین اسالمی[ ]1در پرتو اتکال به هدایت
الهی است؛ «داعیه ما ایجاد تمدنى است متکى به معنویت ،متکى به خدا ،متکى به وحى الهى ،متکى به تعلیم الهـى و متکـى بـه
هدایت الهى»[.]2
نظر به طرح مسئله تمدن نوین اسالمی از سوی رهبری معظم انقالب ،در این نوشتار سعی بر آن است کـه بـه اصـلیتـرین
مؤلفههای این موضوع و برخی الزامات و راهبردهای تحقق آن ـ از دیدگاه معظم له ـ اشاره شود.
عوامل و مولفه های تمدن ساز
تعریف تمدن

زمانی که بشر با خط آشنا شد ،قلم بدست گرفت ،افکار خود را قلمی کرد و به نسلهایی بعدی انتقـال داد ،تمـدن پدیـدار
گشت .پس از آن ،واژه تمدن بر انواع پیشرفت ها در مظاهر متنوع زندگی بشر ،اطالق شده است.
تمدن از نظر لغوی عبارت از شهر نشینی ،اخالق مردم شهر نشین را پذیرفتن ،از حالت خشونت و جهل به حالت معرفـت و
شهر نشینی انتقال یافتن و به طور خالصه روشها و اسباب شهر نشینی را اختیار کردن است[.]3
در فرهنگ های عربی واژه تمدن به معنای حضارۀ (تمدن ،شهر آئینی) نقطه مقابل بداوت (بادیه نشینی)به کار رفته است .در
فرهنگ های جدید ،تحضر به تمدن و حاضره به شهر بزرگ اطالق می شود[]4واژه انگلیسـی Civilizationاز ریشـه Civilizبـه
معنای مدنیت و رهایی از وحشیگری ،است[ .]1در ادبیات فارسی ،تمدن به معنای همکاری افـراد جامعـه در امـور اجتمـاعی،
اقتصادی ،سیاسی و انس گرفتن با آداب و اخالق شهریان بکار می رود[ .]1ابن خلدون ،حالت اجتماعی شـدن انسـان را تمـدن
نامیده است[ .]7بعضی دیگر ،گفته اند :تمدن مجموعهای از عوامل معنوی و مادی است که با ایجاد فرصت برای جامعه و ادغـام
عرصه های زندگی ،زمینه همکاری الزم را در راستای رشد و توسعه اجتماعی ،فراهم می سازد[ .]1در نظر «ویل دورانت» تمـدن
عبارت از تجلی نظم اجتماعی و امکان پذیر ی خالقیت فرهنگی است[]1به اعتقاد «هنری توماس» ،تمدن پدیدهای است بـه هـم
تنیده که همه رویدادهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و حتی هنر و ادبیات را شامل می شود[.]11
در نگاه جامع ،واژه تمدن ،از ریشه «مدینه»« ،مدُن» و «مدنیت» به معنای خروج از بادیـه نشـینی و گـام نهـادن در راسـتای
نهادینه شدن امور اجتماعی و عمران یافتن است .حاکمیت ،نهاد های حکومتی ،نظم پذیری ،شهر نشینی ،تعالی فضـائل انسـانی
همانند علم و هنر ،از عالیم مدنیت اجتماعی و تعالی فرهنگی

است.

مولفه های تمدن

ایجاد و اعتالی تمدن از مولفه خاص تبعیت می کند؛ مهم ترین آنها عبارتند

از:

-1نظام ارزشی :تمدن برایند حرکت تکاملی و اندوختههای مادی و معنوی بشر است .انسان ممکن است نیازهای مادی تمدن
را با تالش های تجربی و عقلی تأمین کند؛ اما رفع نیازهای معنوی که زیر بنای زندگی و اساسیترین بعد تمـدن انسـانی اسـت،
هرگز در توان محدود بشر نیست .بلکه در قلمرو انتظارات بشر از دین قرار میگیرد .پس تمدن خاستگاه الهـی ـ بشـری دارد.
همان گونه که اندیشه خالق انسان عامل شکوفایی تمدن است ،نقش آموزههای دین در پدیداری و اعـتالی تمـدن ،بـه مراتـب
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تعیین کننده تر می نماید .اگر تمدن شامل باورها ،قوانین ،سازمانهای اجتماعی ،اخالق ،فلسفه ،فـن ،ادبیـات ،فرهنـگ و شـیوه
تعامل انسان با محیط پیرامون او باشد ،دین در همه این امور نقش بسیار اساسی دارد .تحقیقات تاریخی و مردم شناسی نشان می
دهد که مراکز مربوط به آئینها و شعایر ،هسته اصلی شهرهای اولیه بودهاند که بیانگر نقش مستقیم دین در تقویت هویت جمعی
است[ .]11می توان گفت" :دین و ایمان باطن هر تمدنی است و گویی روحی در کالبد سازمان اجتماعی است[]12یعنی تمدن با
هر سرزمین و نژادی سازگار و قابل دوام است ،اما در سرزمینی که ارکان مادی و معنوی تمدن هماهنگ باشـد ،توسـعه و دوام
تمدن آسان تر خواهد بود .جامعه ای که خواهان تمدن و اعتالی آن است ،بایستی در وهله اول ،به اسـتقرار یـک نظـام ارزشـی
بیانگر معیارهای خوبی و بدی ،نائل گردد .زیرا تمدن محصول فکر فردی یا ملتی خاص نیست ،بلکه زیربنای آن ،عقیده مشـترک
مردم است[.]13
-2شهر نشینی :با توجه به نقش دو عامل وحدت و امنیت در ایجاد تمدن و تداوم مدنیت ،شهر نشینی از مولفه های تمدن بـه
شمار می رود .مادامی که جامعه روحیه شهر نشینی پیدا نکند ،وحدت و تمدن ایجاد نمیشود[ .]14زیرا تمدن نتیجه "عصبیت"
و فعالیت های نیروی انسانی شهر نشین است یعنی ،امنیت ،وحدت و تمدن فقط در زندگی شهری قابل تحقق است.
-3قانون مداری :نقش قانون و قانونمداری در زایش و اعتالی تمدن بسیار برجسته مینماید .قانون بسـان خـون در رگهـای
جامعه است .استحکام جامعه و ماندگاری تمدن در گرو قانون مطلوب و وفاداری آحـاد جـامع بـه آن اسـت[]11در غیـر ایـن
صورت ،اجتماعی شکل نمیگیرد تا تمدنی ایجاد گردد.
-4حکومت :منظور از حکومت ،نهادها ،تأسیسات و سازمانهایی است که به استناد قانون جهت اداره کشور پدید میآینـد.
نقش رهبری در رأس نهاد های حکومتی بسیار برجسته می نماید .وجود قانون و حکومت شـرط الزم نظـم اجتمـاعی و تمـدن
سازی است ،اما کافی نیست .جامعه ،زمانی سامان مییابد و به تمدن مطلوب ،نایل میگردد که از رهبری آگاه و پایبند به اصول
جامعه برخوردار باشد تا مردم با تعاون و همیاری بر محور او ،حرکت تکاملی خود را آغاز کنند[ .]11حاکمیت (اقتـدار) شـرط
الزم تأثیرگذاری نهادهای حکومتی در پیدایش و اعتالی تمدن است .زیرا ،فقط حکومت مقتدر میتواند با ایجـاد فرصـتهـای
تمدن ساز ،چالشهای برونی و درونی تهدید کننده تمدن و فرهنگ را مرتفع

سازد.

مولفه های تمدن اسالمی

عنایت به مولفه های تمدن اسالمی به منزله ریشه یابی و بازیابی نخستین اندیشه های تمدن ساز اسالمی است که مهم تـرین
آنها عبارتند

از:

-1دینمداری :هیچ فرهنگ و تمدنی را نمیتوان یافت ،مگر آنکه عنصر عقیده ـ حق یا باطل ـ در آن نقـش دارد[]17تمـدن
اسالمی نیز از این قاعده مستثنا نیست .در اسالم ،عقیده توحیدی سنگ بنای زندگی انسانی ،تمدن و فرهنگ متعالی است .توحید
باوری است که همواره در حال پویایی است .امیدواری ،حرکت آفرینی ،عزت و اعتالی اجتماعی ،رستگاری دنیـوی و اخـروی
ارمغان عقیده توحیدی به موحدان ،است .چنانکه ،کفر ورزی ،انکارآیات خدا ،و نافرمانی از دستورات حق ،عامل انحطاط جوامع
و تمدنها به شمار

میروند.

-2امتسازی :با توجه به نقش جمعیت هم عقیده در ایجاد و اعتالی تمدن ،پیامبر اکـرم (ص) از همـان آغـاز ،سـازماندهی
67

جمعیتی ـ هرچند کوچک ـ اعتقادی را در نظر داشت .طرح بیعت مسلمانان با پیامبر اکرم (ص) در قالب گروههای چند نفـره و
چند ده نفره در مکه و پیمان بزرگ مدینه[ ]11در این راستا قابل ارزیابی

است.

اندیشه امت خاستگاه قرآنی دارد .امت را جامعه معتقدان تشکیل می دهد نه مجمع شهروندان .در روان شناسی اسالمی ،امت
همیشه مفید نوعی «همریشگی» بوده که نه با مکان و خون که با داشتن یک ریشه معنوی مشترک (عقیده)تأمین می گـردد .آنچـه
امت را پدید می آورد ،یک وضع سیاسی انسجام یافته نیست ،بلکه اراده زندگی با هم است ،آن هم اراده ای که در پرتو قواعـد
اخالقی ـ بویژه آنچه که در قرآن به عنوان چارچوب روابط اجتماعی ترسیم گردیده ـ پدید آمده است[.]11توفیق پیـامبر اکـرم
(ص) در امت سازی از شگفتیهای تاریخ

است.

-3حکومت :اسالم دین حکومت و سیاست است .به همین دلیل ،پیامبر اسالم (ص) تأسیس حکومت ـ هرچند ابتدایی ـ را
جزء اولویت های کاری خود قرار داد .مسجد پیامبر (ص)با آن سادگی عجیب ،پایگاه اصلی حکومـت و کـانون نظـام اجرائـی
بود[ .]21تمام اقدامات داخلی و بین المللی حکومت اسالمی در مسجد انجام میگرفت .حتی نامههای تاریخی پیـامبر بـه سـران
کشورهای بزرگ از مسجد ارسال گردید .این روش بعد از آن حضرت نیز ادامه یافت ،مخصوصا در دوران خالفـت امـام علـی
(ع) نظام سازی دقیق و تنظیمات گسترده تری به موازات پیشرفت اسالم ،ایجاد شدکه اصول آن در فرمان امـام علـی بـه مالـک
اشتر تبیین شده است.
-4قانونمداری :مورد تأکید اسالم است .پیامبر اکرم (ص) با درک عمیق از نقش قانون و قانون مداری در تمدن سازی ،مـی
فرمودند که" :اقوام و ملل پیشین که دچار سقوط و انقراض شدند ،به آن سبب بود کـه در اجـرای حـدود الهـی تبعـیض روا
داشتند ،حدود را بر بینوایان جاری ساختند و توانمندان را به حال خود وانهادند ".در رویکرد دینی ،اجرای حدود الهـی نسـبت
به افراد دور و نزدیک ،و حکم بر طبق کتاب خدا در خشنودی و غضب و تقسیم عادالنه میان سیاه و سفید .عامل رستگاری دنیا
و آخرت است[.]21حاکم اسالمی نیز موظف به اجرای دستورات خدا در جامعه است.
 -1امنیت :نخستین شرط زندگی اجتماعی است .کاربرد متعدد این واژه در قرآن کریم نشانگر اهمیت آن است .امنیت ،اساس
بهترین مظاهر فرهنگ و تمدن اسالمی ،نخستین تقاضای ابراهیم خلیل (ع) هنگام بنای کعبه ،انگیزه ساخت سد معروف ذوالقرنین،
دلیل هجرت پیامبر اکرم (ص) از مکه به یثرب ،و یکی از اهداف حکومت اسالمی است .در فقه اسالمی شدیدترین مجـازاتهـا
برای اخالل گران امنیت اجتماعی اعتبار شده است[]22
پیامبر اکرم (ص) ،اقدامات متعددی در راستای تأمین امنیت انجام داد :انعقاد قرارداد صـلح بـا همسـایگان ،امضـای پیمـان
زندگی مسالمتآمیز با یهودیان مدینه ،عقد برادری میان اوس و خزرج ،پیمان همبستگی ملی مسلمانان ،تالش در راستای پیونـد
برادری میان مسلمانان ،اهتمام به وحدت ،و هشدار نسبت به پیامدهای تفرقه از جمله آنهاست .در اثر اقـدامات شایسـته رسـول
اکرم (ص) ،قبایل انحصارطلب به جامعهای ایثارگر ؛ مردمان بی فرهنگ به امت با فرهنگ ؛ دستانی متخاصـم بـه یـد واحـد؛ و
آسیب ناپذیر تبدیل

گشت[.]23

افزون بر مؤلفههای مشترک میان همه تمدنها ،تمدن اسالمی از ویژگیهایی همانند خدامحوری ،حقمداری ،عدالتگسـتری،
حاکمیت اخالق و کرامت انسانی و مانند آن ،برخوردار است[.]24در مدنیت اسالمی و تمدن مـورد نظـر مسـلمانان« ،توحیـد»،

68

تعالی انس ان ،احترام به مقدسات در درجه نخست قرار دارد .به تناسب تجلی روح توحید و والیت در طراحی و بازسازی تمدن
اسالمی ،مفاهیم قدسی نیز حضور و ظهور می یابد .این مهم در معماری مساجد و شهر ها ،در هنر و ادبیات ،در همـه ابعـاد بـا
نظمی خاص و مراتبی ویژه تجلی می یابد.
مؤلفهها و شاخصههای تمدن نوین اسالمی از دیدگاه رهبری

-1کرامت انسانی :تأکید اسالم ناب محمدی ،بر حفظ کرامت انسان به عنوان یکی از آرزوهای دیرینه بشر ،یکـی از اساسـی
ترین مؤلفه های تمدن نوین اسالمی است که نیل به این هدف ،تنها در عمل همهجانبه به تعالیم اسالم و قرآن ممکن است؛ "هیچ
مکتبى به قدر اسالم ،ارزش و کرامت انسان را واال نمى داند .یکى از اصول اسـالمى کـه همیشـه در تعریـف و معرفـى اسـالم
مطرحشدهاست ،اصلِ تکریم انسان است .ما که منتظر نمىنشینیم غربیها بیایند حقوق بشر را به ما یاد بدهند یا ما را توصـیه بـه
حفظ حقوق انسان کنند! ما خودمان ،اوّل طرفدار حقوق انسان هستیم .منتها حقوق انسان در سایه اسالم ،قابل دفـاع مـىشـود و
حقوق انسان به حساب مىآید .اسالم است که با احکام خود (همه گونه احکام؛ چه احکام قضایى و جزایى ،و چه احکام مـدنى
و حقوق عمومى و مسائل سیاسى) از حقوق انسانها دفاعکرده است؛ نه آنچه که در اختیار آنهاست ،نه آنچه که آنها بـه فریـب،
حقوق انسان به حساب آوردهاند و اسمگذارى کردهاند"[.]21
-2علم و معرفت :در نخستین آیاتی که بر پیامبر اسالم نازل گردید علم و ایمان به غیب دو امر مهم تمدن سـاز اعـالم شـد،
بدون شک علم پایه تمدن است؛ اما شرط کافی برای مدنیت نیست.
با توجه به نگاه دین به علم ،مشخص می شود که دین برترین جایگاه و منزلت را به علم و دانش ،اختصاص داده اسـت؛ تـا
آنجا که قرآن کریم ،صاحبان علم را به درجات رفعت و بزرگی نوید میدهد" :یرفع اهلل الذین آمنوا منکم والـذین اوتـوا العلـم
درجاتٍ واهلل بما تعلمون خبیر؛ خداى تعالى مؤمنین را به یک درجه ،و علم داده شدگان را به چنـد درجـه برتـرى داده و خـدا
بدانچه مى کنید با خبر است "(مجادله)11:به این ترتیب در تمدن نوین اسالمی ،تحصیل علم عبادت بهشـمار مـیآیـد و عـالم
مورد تکریم و احترام است .رهبری معظم انقالب نیز با اشاره به روایتـی از امیـر مومنـان(ع) بـه ارزش علـم در اسـالم اشـاره
مینمایند« :در احادیثى که در زبانهاست و گاهى مورد تعمق قرار نمىگیرد ،چقدر بعضى از نکات مهم هست" :النّـاس ثالثـه:
عالم ربانی و متعلم على سبیل نجاه و همج رعاع"؛ اصوالً ما سه دسته انسان داریم :انسانهایى دانشـمندند؛ انسـانهایى در طریـق
دانستن هستند؛ بقیه ،همج رعاع هستند .همج رعاع ،یعنى انسانهاى سرگردان ،بىارزش و بىوزن .مىبینید که اسالم اصالً نسـبت
به علم ،در درجه ى اول ،ارزش را روى علم مى برد؛ چه داشتن علم و آموختن آن به دیگران و چه فراگیرى علم .محیط اسالمى،
چنین محیطى است[]21
در نگاه نظام مند مقام معظم رهبری به علم ،به مثابه کلید اقتدار و آقایی مسلمانان بر جهان یاد می شود ایشان اعتقـاد دارنـد
فردای بدون علم تاریک است و چراغ راه تحقق تمدن اسالمی مجاهده علمی است .علم از دیـدگاه ایشـان سـلطه آور اسـت و
جامعه صاحب علم را قدرتمند می سازد .کسانی که دنیای معاصر را از حیث علمی و عملی در چنبره خود دارند ،علم را به زیر
آورده اند .از این رهگذر ،تاکید فراوان می کنند که باید علم را فرا گرفت بلکه بایسته است که تولید کننده و صـادر کننـده آن
شد و به مصرف آن ن باید دل خوش کرد .روش تولید علم از نظر ایشان ،اجتهاد به معنی مصطلح ،یعنی استنباط ازمنـابع دینـی و
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رجوع به عقلی است که پشتوانه آن وحی است .در این صورت است که تولید علم در مسـیر رشـد و اعـتالی تمـدن اسـالمی
خواهد بود.
نکته بسیار مهم در مباحث ایشان در باب علم ،اقدام مسلمانان در شکستن مرزهای دانش است .تاکید ایشان براین است کـه
تحجر و جزم گرایی در باب یافته های علمی گذشتگان و متفکران غربی ،آفت اصلی تحقق رشـد علمـی اسـت .آزاداندیشـی و
خودآگاهی جمعی راه برون رفت از این مشکل است .ایشان اعتقاد راسخ دارند زمانی که علم با هدایت ایمان ،عواطف صـحیح
و معرفت روشن بینانه و آگاهانه همراه شود ،معجره های بزرگی می کند[.]27
-3عدالت گستری :همواره موضوع عدالت اجتماعی به مثابه؛ انصاف بی طرفی و برابری فرصتها[،]21بهعنوان یکی از اهداف
دعوت پیامبران الهی مطرح بوده است .در آموزه های اسالمی و پیشوایان دینی ،عدالت اهمیت به سزایی در دوام و پایایی و رشد و
پویایی جامعه دارد و جامعۀ متمدّن اسالمی ،آن است که در اجرای عدالت و تأمین حقوق همۀ مردم بر اساس شایستگی های آنـان
می کوشد .بر این اساس ،بهره مندی از نظام به پادارندۀ عدل و قسط در جامعه و پرهیز از ظلم و ستم به افراد جامعه ،از معیارهـا و
بایسته های جامعه و تمدّن اسالمی و عوامل رشد و شکوفایی جامعه به شمار می رود و نادیده انگاشتن آن ،مخالفت با نظام طبیعی
هستی است.

رهبری انقالب ،با اشاره به موضوع عدالت گستری ،این امر مهم را یکی از شاخصههای پیشـرفت در منطـق اسـالم معرفـی
نموده و فرمودهاند" :اگر کشورى در علم و فناورى و جلوههاى گوناگون تمدن مادى پیشرفت کند ،اما عدالت اجتمـاعى در آن
نباشد ،این به نظر ما و با منطق اسالم ،پیشرفت نیست .امروز در بسیارى از کشورها علم پیشرفت کرده است ،صـنعت پیشـرفت
کرده است ،شیوههاى گوناگون زندگى پیشرفت کردهاست ،اما فاصلهى طبقاتى عمیق تر و شکاف طبقاتى بیشتر شدهاسـت؛ ایـن
پیشرفت نیست؛ این پیشرفتِ سطحى و ظاهرى و بادکنکى است"[.]21لذا شاخصـه عـدالت ،از مهمتـرین خصوصـیات تمـدن
اسالمی در برابر تمدن غربی است؛ چرا که در مکاتب غربی مثال :لیبرالیسم نه تنها جایی برای تحقـق عـدالت و حفـظ کرامـت
انسانی وجود ندارد بلکه به فرموده رهبر انقالب عمیق تر شدن فاصله و شکاف طبقاتی را شاهد

هستیم.

-4عزت :تمدن مبتنی بر دین و عقالنیت و دانش و اخالق ،عزت آفرین است .عزت به معنای صالبت ،غیرت و حالتی اسـت
که انسان و ملتی را مقاوم و شکست ناپذیر می سازد .تمدن توحیدی عزت آفرین است .زیرا،خداوند عزیز اسـت ،تمـام خـزائن
هستی از آن او است ،هر کس عزتی کسب می کند از برکت دریای بی انتهای اوست[ ]31در پرتو الهامات عزت آفـرین قـرآن،
رسول خدا و مسلمانان صدر اسالم در سختترین اوضاع و شرایط حیات سیاسی و معنوی خود ،لحظه ای دچار تردید

نشـدند .

چرا که آنها یقین داشتند که مرگ و زندگی ،عزت و ذلت به دست خداست .این فرمایش نبوی است" :اگر دستم را تا مرفـق در
دهان اژدها فرو ببرم ،نزدم محبوبتر است تا چیزی از تازه به دوران رسیده ها ،طلب کنم[.]31
یکی از خصوصیاتی که اسال م برای یک جامعه پویا و سرافراز ترسیم نموده ،عزت ملی است .قرآن کریم در آیه هشتم سوره
منافقون؛ عزت را از آن خدا و پیامبر(ص) و مومنان باهلل میداند و میفرماید" :یقولون لئن رجعنا الى المدینۀ لیخرجنّ األعزّ منها
األذلّ و للَّه العزّۀ و لرسوله و للمؤمنین و لکنّ المنافقین ال یعلمون؛ می گویند اگر به مدینه باز گردیم ،عزیزترین افراد ،ذلیل ترین
افراد را بیرون خواهد کرد ،در حالی که عزت و اقتدار مخصوص خدا و پیامبرش و مومنان است ،ولی منافقان نمی دانند ".بدین
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معنی که منافقان ،در جنگ بنی المصطلق سوگند یاد کردند :پس از بازگشت به مدینه ،پیامبر(ص) را از آن شهر اخراج کنند امـا
اراده الهی ،بر عزت و پیروزی پیامبر(ص) و مؤمنان تعلق گرفت .حضرت آیت اهلل خامنهای با اشاره به ایـن موضـوع ،عـزت را
الزمه یک ملت عنوان کرده و آنرا نقطه مقابل احساس حقارت میدانند و میفرمایند" :عزت ملى عبارت اسـت از اینکـه :یـک
ملت در خود و از خود احساس حقارت نکند .نقطه مقابل احساس عزت ،احساس حقارت است؛ یک ملت وقتى به درون خـود
 به سرمایه هاى خود ،به تاریخ خود ،به مواریث تاریخى خود ،به موجودى انسانى و فکرى خود  -نگاه میکند ،احساس عـزتو غرور کند ،احساس حقارت و ذلت نکند .این یکى از چیزهائى است که براى یک ملت الزم است[]32
-1والیت :به معنای یک نظام ارزشی است که همراه با محبت و عاطفه نسبت بـه آحـاد مـردم بـوده و تنهـا ،فرمـانروایی و
حکمرانی تلقی نمیشود[]33این استقرار والیت است که موجب تحقق دیگر مؤلفههای تمدن اسالمی از جمله :عدالت ،آزادی و
عزت می گردد .والیت در این مفهوم در مقابل سلطنت قرار میگیرد .سلطنت حکومتی است که در آن شخص حاکم هیچ مالکی
را برای سنجیدن تصمیمات در نظر نمیگیرد و خود را ملزم به پاسخگویی به سؤاالت نمیداند .در این حکومـت هـیچ نظـارتی
خارج از فرد یا گروه حاکم برای سنجش تصمیمات وجود ندارد و تصمیمات براساس منافع شخصیِ گروه حاکم گرفته میشود.
اما در تمدن اسالمی ،فرد حاکم نه تنها در برابر قانون الهی پاسخگوست بلکه نسبت به نقـد ،نظـارت ،نصـیحت و انتقـاد افـراد
مسلمین نیز پاسخگو خواهد بود[.]34
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به این موضوع تحقق والیت را تحکیم پیوند و ارتباط مسئوالن کشور بامردم می دانـد و
می فرمایند :تحکیم پیوند ،ارتباط و علقه مسئوالن کشور با مردم الزمه تحقق والیت به معنای حقیقی کلمه می باشد و در سـایه
چنین پیوند و ارتباطی با مردم ،تمام سالح های دشمن در برابر نظام قرآنی و الهی جمهوری اسالمی ،کند خواهـد شـد و مـردم
راهی را که آگاهانه انتخاب کردند با اداره و همت خود طی خواهند کرد و به فضل پروردگار نظام مقدس جمهوری اسالمی این
امکان را پیدا خواهد کرد که پایه های تمدن اسالمی را در کشور و در تمامی جوامع اسالمی ،مستحکم کند[.]31
بنابراین ،تشکیل حکومت اسالمی به محوریت والیت فقیه عادل اوالً بسیاری از موانع وعلل انحطاط جهـان اسـالم و تمـدن
اسالمی را از بین خواهد برد ثانیاً موانع خارجی مانند هجوم سیاسی ،فرهنگی و نظامی غرب ،گرچه لطماتی به انقالب ما می زند
اما به هیچ وجه نظام اسالمی را از بین نمی برد.
-1آزادی :در اندیشه توحیدی جایگاهی ویژه دارد .قرآن کریم ،تأمین موهبت آزادی در جهت حیات معقول انسان را ،جـزء
فلسفه های بعثت انبیا بر می شمارد .پیامبر اسالم (ص) نیک می دانست که در شرایط خفقان استبداد ،ابتکار و خالقیت و شـکل
گیری تمدن امکان پذیر نیست .لذا تالش کرد هر گونه بار سنگین معنوی و انواع زنجیر های بت پرسـتی و خرافـات ،عـادات و
رسوم غلط ،جهل و نادانی ،تبعیضات طبقاتی ،قوانین نادرست ،و سیطره طاغوتیان را از دوش انسان ها بـردارد "ویضـع عـنهم
إصرهم واألأغالل التی کانت علیهم؛ و از آنان بار گران(تکالیف سخت) و بندهایی که بر آنان بوده برمـی دارد"(اعـراف)117:و
پیام آزادی بخش اسالم "الیتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اهلل؛ و بعضی از ما بعضی دیگر را بجـای خـدا اربـاب نگیـرد"( آل
عمران)14:را جهانیان اعالم نماید .به فرموده امام علی (ع)" ،خداوند محمد را به حق برانگیخت تا انسان ها را از بت پرسـتی و
پیروی شیطان باز داشته داده و به پیروی و پرستش خدا دعوت کند[]31
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لذا آزادی اجتماعی در چارچوب کلّی مصالح واقعی انسان ،از اموری است که سبب رشد و شکوفایی اسـتعدادهای فکـری و
خالقیت های ذهنی افراد و زمینه ساز پیشرفت اجتماعی است .در مقابل ،سلب آزادی های مشروع و ایجاد خفقان اجتماعی نیز مایۀ
خمودگی و عقب ماندگی جامعه خواهد شد.

البته ،مبنا و منشاء آزادی در اسالم با مبنای آزادی به مفهوم غربی آن متفاوت است .ریشه آزادی در غرب بـر لـذت و رنـج
انسان استوار بوده و مبنای آن خواست و تمایالت انسان است؛ بهطوری که هر چیـزی کـه بـرای انسـان لـذتآور بـوده و بـا
خواهش های قلبی او هماهنگی داشته باشد پسندیده و هر چه سبب رنج او گردد ناپسـند و مـذموم اسـت کـه ایـن امـر مبنـای
قانونگذاری در این جوامع نیز بهحساب میآید؛ چرا که آرزوها و تمنیات اکثریـت افـراد جامعـه ،قـانون را بـهوجـود آورده و
آزادی های عمومی را در چهارچوب خود قرار می دهد .رهبری انقالب با اشاره به اینکه حقیقت آزادی وجود تقـوا و تزکیـه در
انسان است و انسان تنها در این صورت می تواند بر قدرت های بزرگ عالم پیروز شود ،ریشه آزادی در فرهنگ و تمدن اسالمی
را دارای روح توحیدی دانسته و فرموده اند" :ریشهى آزادى در فرهنگ اسالمى ،جهانبینى توحیدى است .اصل توحیـد ـ بـا
اعماق معانى ظریف و دقیقى که دارد ـ آزاد بودن انسان را تضمین می کند؛ یعنى هر کسى که معتقد بـه وحـدانیت خداسـت و
توحید را قبول دارد ،باید انسان را آزاد بگذارد .لذا شما مىبینید در دعوت انبیا در سورههاى مختلف قرآن؛ در سورهى انبیاء ،در
سورهى اعراف ،در برخی سورهها که از پیغمبران مختلف حرف میزند ،مثالً می گوید" :و الى عاد اخـاهم هـودا قـال یـا قـوم
اعبدوا اللّه"؛ اول آنها را از خدا میترساند و به دنبال آن ،اطاعت از خدا و اطاعت از خودش را که نماینده خداست ،بـه مـردم
پیشنهاد می کند .تمام پیغمبران ،شروع دعوتشان عبارت بوده از اینکه :از خدا اطاعت کنید و از طاغوت ـ از کسانى که غیر خدا
هستند و میخواهند انسان را اسیر کنند و برده کنند ـ اجتناب کنید؛ "ان اعبدوا اللّه و اجتنبوا الطّاغوت" بنابراین آزادى اسـالمى
متکى بر توحید است و روح توحید عبارت است از اینکه :عبودیت غیر خدا باید نفى شـود؛ یعنـى توحیـد در هـر دینـى و در
دعوت هر پیغمبرى معنایش این است که انسان باید از غیر خدا چه آن غیر خدا یک شخص باشد ،مثل فرعـون و نمـرود و چـه
غیر خدا یک تشکیالت و یک نظام باشد .چه یک نظام غیر الهى؛ چه غیر خدا یک شى باشد؛ چه غیر خدا هـوىهـا و هوسـهاى
خود او باشد؛ چه غیر خدا عادتها و سنتهاى رایج غیر الهى باشد  -و از هرچه غیر خداست ،اطاعت و عبـادت نکنـد و فقـط از
خداى متعال اطاعت کند[]37
 -7استقامت و مقاومت" :استقامت ،یعنى راه را گم نکردن؛ فریب جلوههاى مادّى را نخوردن؛ اسیر هـوى و هـوس نشـدن؛
دستورها و فرایض اخالقى و معنوى و ادب اسالم را رها نکردن و به لذّتطلبى و عشرتطلبى رو نیـاوردن .اینهـا اسـاس کـار
است".باید گفت الزمه رسیدن به اهداف عالی اسالمی ،استقامت و مقاومت در برابر ابرقدرتها و دفاع از مستضعفین و مظلـومین
در سطح عالم است .این راه استقامت و مقاومت است که پرچم تمدن اسالمی و قرآن را در سراسر عالم برافراشته خواهد کرد و
عدالت و مردم ساالری به معنای واقعی ،کرامت انسانی و آزادی ،با تأسی به آن تحقق پیدا خواهد کرد و این ،وعده الهی اسـت:
"خداى متعال وعده قطعى کرده است که " :انّ الّذین قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا تتنزّل علیهم المالئکۀ الّـا تخـافوا و التحزنـوا"؛
استقامت در راه درست نتیجه اش این است که خداى متعال ،اندوه و ترس را از یک انسان و یک جامعه سلب مىکند و موفقیت
را نصیب آنها مى کند .ما راهى که انتخاب کردیم ،راه خداست .ملت ما این راه را انتخاب کرد و در این راه پافشارى هم کـرده
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است؛ با سختی هایى که در این راه هست ،مقابله کرده و از آنها نهراسیدهاست .انشـاءاللَّه میـوههـاى شـیرین و دلنشـین ایـن
ایستادگى را خداى متعال به او خواهد چشاند[]31
-1اصالح طلبی :به طور قطع اصالحات انقالبی و اصالحات حقیقی مورد نظر اسالم ،نقد ،اصالح و پاسـخگویی در جهـت
اهداف نظام اسالمی و در چهارچوب آن است؛ در صورتی که دشمنان اسالم تغییر اصـل سـاختار دیـن را هـدف قـرار داده و
اصالحات از نظر آنان تغییر و تبدیل اسالم به یک مجموعه وابسته و سرسپرده به غـرب ،بـدون دخالـت در امـور اجتمـاعی و
سیاسی مردم است .در حالیکه قرآنکریم این نوع اصالح طلبان را مفسد معرفی میکند؛ چنانچه رهبری انقالب در تفسیر آیـه 11
سوره بقره میفرمایند" :برای یک ملت :هدف استقالل ،هدف رها شدن از سلطه قدرتهای بیگانه ،هـدف رسـیدن بـه ارزشـهای
اخالقی و هدف آلوده نبودن به کاالهای فاسد و پس مانده فرهنگ فاسد غربی( ،که امروز در اروپا و امریکا خودشان بـه سـتوه
آمدهاند) و سر باز زدن از این ها و سرتافتن از اینها ،هدفهای واالیی است که اگر کسی بتواند با یک بیـنش منصـفانه حرکـت و
جهاد و مقاومت این مردم را مشاهده بکند تأیید میکند که اگر مانعی برایشان به وجود آوردند ،این فساد انگیـزی اسـت .قـرآن
بهشکلی قاطع میگوید :اینها مفسدند ،اما خودشان نمی فهمند و ملتفت نیستند ،لذا به خیال خودشان دارند کار خوب میکننـد و
نمونههای اینچنینی را میتوان در جامعهی کنونی مشاهده کرد که چیزی میگویند و مینویسند و یا کاری میکنند که در جهـت
مقابله با این هدف و با این حرکت است و خیال می کنند این یک اصالح است و یک حرکت به نفع مردم یا به نفع کشور است؛
درحالیکه اگر با بینش درست نظرکنیم ،میبینیم درست در جهت مصالح دشمنان و جهت عکس مصالح ملت است[]31
 -1استقالل :یکی از ایدههایی که همواره بـرای عمـوم مسـلمانان مطـرح بـوده و در طـول تـاریخ ،بـر آن تکیـه ویـژهای
میشده است ،اصل استقاللخواهی و دشمنستیزی است .اصل مبارزه با دخالت و نفوذ بیگانگان که یـک سـرمایه حیـاتی بـرای
ملت های مسلمان تلقی می گردد .باید در همه ابعاد مختلف زندگی مانند :عرصههای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اعتقـادی و...
تقویت گردد ،بطوریکه استمساک به دشمنستیزی و استقالل طلبی برای تحقق تمدن نوین اسالمی ،امری غیر قابل انکار بـه نظـر
میرسد.

استقالل و خود اتکایی خاستگاه قرآنی دارد .مسلمانان با الهام گرفتن از آیه " وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیالً ؛
و خداوند هرگز بر [زیانِ] مؤمنان ،براى کافران راه [تسلّطى] قرار نداده است(".نساء )141:باید تالش کنند تـا اسـتقالل جامعـه
اسالمی را در ابعاد گوناگون سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و نظامی آن تأمین کنند .سیره رسول اکرم (ص) و رفتار مسلمانان صـدر
اسالم می تواند الهام بخش تمدن نوین اسالمی

باشد.

-11اخالق عمومی و رفتار اجتماعی :مقام معظم رهبری می فرمایند :اخالق آن هوای لطیفی است که در جامعه بشـری اگـر
وجود داشت ،انسان می تواند با تنفس او زندگی سالمی داشته باشند[]41
در این عبارت اخالق که مهندسی و مدیریت الیه دوم وجود آدمی را برعهده دارد ،عبارت است ازهوای لطیف؛ یعنی انسان
ها به همان مقدار به اخالق نیاز دارند که به هوا؛ نه به آب و نه به غذا .انسان ممکن اسـت بـدون آب و غـذا چنـد روزی دوام
آورد ،اما بدون هوا چند دقیقه هم نمی تواند سر کند .بنابراین ،اخالق در زندگی آدمی و به عنوان یکی از پایه های تمدن نـوین
اسالمی ،نه فقط نقش کلیدی و مهم ،که نقش حیاتی دارد ".اخالق اگر نبود ،بی اخالقی وقتی حاکم شد؛ حرص ها ،هوای نفس
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ها ،جه الت ها ،دنیا طلبی ها ،بغض های شخصی،حسادت ها،بخل ها ،سوظن ها به یکدیگر وارد شد -وقتی این رذایل اخالقـی
به میان آمد ،-زندگی سخت خواهد شد؛ فضا تنگ خواهد شد؛ قدر تنفس سالم از انسان گرفته خواهد شد"[.]41
مقام معظم رهبری با اشاره به پیشرفت های کشور در عرصههای مختلف از جمله :زمینههای علمی ،نظامی ،صنعتی و ...بخش
اصلی و نرم افزاری پیشرفت را معطوف به موضوع سبک زندگی نموده و فرمودهاند« :اصل قضیه ،درست کردن سـبک زنـدگى
است ،رفتار اجتماعى است ،اخالق عمومى است ،فرهنگ زندگى است .باید در این بخش ها پیش برویم؛ باید تالش کنیم .تمدن
نوین اسالمى که ما مدعى اش هستیم و دنبالش هستیم و انقالب اسالمى میخواهد آن را بهوجود بیاورد ،بدون این بخش تحقـق
پیدا نخواهد کرد"[ .]42ایشان ،مسایلی مانند اخـالق حرفـه ای ،کـار جمعـی ،رعایـت حقـوق اجتمـاعی ،صـداقت ،پرهیـز از
پرخاشگری ،وجدان کاری ،قانونگرایی ،انضباط اجتماعی ،نشاط اجتماعی ،کرامت اجتماعی زن و همچنین حوزههـایی از قبیـل
حوزه مصرف ،حوزه اوقات زندگی ،حوزه پوشش و حوزه تعامالت اجتماعی را از مهمترین شاخص های اصالح سبک زنـدگی
برشمردند که میتوان با آسیب شناسی و یافتن شیوههای آن به پیشرفت در این حوزهها نیز امید

داشت.

الزامات تحقق تمدن نوین اسالمی از دیدگاه رهبری
-1-3ایمان :یک تمدن بزرگ و عمیق و ریشه دار زمانی میتواند فکر و فرهنگ خود را در دنیا گسترش دهد که با مکتـب و
ایدئولوژی خود و با ایمان به آن در جهت تحقق این امر برآید و بر آن استقامت ورزد .این در حالی است کـه دشـمنان اسـالم
برای توقف این حرکت عظیم به دنبال کشاندن جامعه به بیایمانی است که این امر یکی از توطئههایی است که به فرموده رهبـر
انقالب با شدت و جدیت دنبال میشود ":کشاندن جامعه به بىایمانى ،یکى از همان توطئههائى است که دشمنان تمـدنسـازى
اسالمى دنبال آن بودهاند و االن هم با شدت این را دارند دنبال میکنند .پس در درجهى اول ،نیاز تمدنسازىِ اسالمىِ نوین ،بـه
ایمان است .این ایمان را ما معتقدین به اسالم ،پیدا کردهایم .ایمان ما ،ایمان به اسالم است .در اخالقیات اسالم ،در آداب زندگى
اسالمى ،همه آنچه را که مورد نیاز ماست ،میتوانیم پیدا کنیم؛ باید اینها را محور بحث و تحقیقِ خودمان قرار دهـیم .مـا در فقـه
اسالمى و حقوق اسالمى زیاد کار کرده ایم؛ باید در اخالق اسالمى و عقل عملى اسالمى هم یک کار پرحجم و بـاکیفیتى انجـام
دهیم"[.]43
عمل به تعالیم قرآن :در فرهنگ اسال می ،قرآن کریم به عنوان تبیین کننده همه نیازهای آدمی در رأس منابع دینی قـرار دارد.
سرگذشت تمدن های پیشین و مطالعه تاریخ آنان به خوبی ضرورت عمل به تعالیم قرآن را بر ما آشکار خواهد نمود .بشر بـرای
رسیدن به کمال نیازمند برنامه ای جامع و کامل است که بتواند با اعتماد و تکیه بر آن در مسیر نیل به کمال حرکت کند .خداوند
متعال می فرماید" :وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَانًا لِکُلِّ شَیْءٍ وَهُدًی وَرَحْمَۀً و بُشْرَی لِلْمُسْلِمِینَ؛ و ما این کتاب را بر تو نازل کـردیم
که بیانگر همه چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است"( .نحل )11:بر این اساس ،برای ساختن تمدن نـوین
اسالمی می بایست سبک زندگی اسالمی را با بهره گیری و عمل به مفاهیم قرآنی طرح ریزی نمود .توجه بـه مفـاهیم قرآنـی در
عرصه های مختلف زندگی و به کار بردن آنها می تواند راهگشای بشر در برون رفت از بیراهه هایی باشد که تمدن مادی غـرب
پیش روی انسان ها قرار داده است .این کتاب آسمانی به اصول اخالقی فردی و اجتماعی انسان نیز اشارت دارد؛ از این حیـث
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ضرورت دارد که انسان با قرآن مأنوس باشد .دوری از معنویات باعث گردیده است که علی رغم همه پیشـرفت هـای علمـی و
صنعتی ،عدم د ستیابی به آرامش ،جامعه غرب را در پی معنویات بکشاند .این نکته از روند رو به گسترش روی آوردن به اسـالم
در این جوامع به خوبی آشکار می باشد.
 -2-3اهتمام در به کارگیری عقالنیت اسالمی  :از منظر اسالم عقالنیت ناظر به قوه عاقله درون انسان است که بـه کـارگیری
آن ،یعنی تعقل ،انسان را به سوی خدا سوق می دهد و بندگی او را به ارمغان می آورد .بنابراین عقالنیت اسـالمی بـدین معنـی
است که انسان با بهره مندی از قوه عاقله در جهت گرایش های عالی انسانی و الهی تعقل می کند و حیات فـردی و اجتمـاعی
خود را به سوی خدا و بندگی او سوق می دهد" .در واقع تمدن اسالمی بدون عمومی شدن عقالنیت اسالمی بوجود نمی آیـد،
لذا امروز وظیفه دانشمندان و روشنفکران مسلمان است که از یک سو در عقالنیت اسالمی به کاوش بپردازند و با اتکا به معارف
فقهی و اصولی و همچنین با استفاده از دستاوردهای علمای اسالم در فلسفه  ،عرفان و حدیث و  ...و معـارفی کـه امـروز بشـر
بدانها نائل شده ،ماهیت عقالنی اسالم را کشف و اجزا و ارکان آن را دریابند و از سوی دیگر این معرفـت را در حـد مبـانی و
اصول که در عمل قابل کاربرد باشد برای عموم تشریح کنند"[.]44
از این رو در دوران معاصر با توجه به سیطره تمدن غربی بر دنیا می بایست پیشقراوالن عقالنیت اسالمی به دنبال شـناخت و
ارائه ساختارهای نوین تمدن اسالمی و تالش در جهت مقبولیت عمومی آن باشند[.]41
-3-3پرهیز از سطحی نگری :رهبری انقالب ،تحجر ،سطحی نگری و ظاهرگرایی را بعنوان عوامل سکوالریسمِ پنهان نام برده
و پرهیز از سطحی نگری و مواردی از این دست را از دیگر الزامات تدوین تمدن سازی اسالمی برمـیشـمردند و مـیفرماینـد:
" گاهى اوقات در ظاهر ،تبلیغات ،تبلیغات دینى است؛ حرف ،حرف دینـى اسـت؛ شـعار ،شـعار دینـى اسـت؛ امـا در بـاطن،
سکوالریسم است؛ جدائى دین از زندگى است؛ آنچه که بر زبان جارى میشود ،در برنامهریزىها و در عمل دخالتى ندارد .ادعا
میکنیم ،حرف میزنیم ،شعار میدهیم؛ اما وقتى پاى عمل به میان مىآید ،از آنچه که شعار دادیم ،خبرى نیست"[.]41
-4-3پرهیز از تقلید از غرب :الزمه ساختن تمدن نوین اسالمی پرهیز از تقلید از تمدن های غربی است .در دوره ای فـردی
مثل تقی زاده که در بین چهرههای روشنفکر غربگرا ،از شهرت خاصی برخوردار است ،نه تنها شعار "از ناخن پا تـا مـوی سـر
باید غربی شد" را سرداد ،بلکه به تعبیر خود "اولین بمب تقلید از غرب را در ایران منفجر کرد" و در نهایت به این آموزهها نیز
عمل نم ود و تالش فراوانی در همسان سازی اعمال و رفتار مردمان با شیوه های تمدنی غرب صـورت داد امـا نتیجـه ای جـز
تعارضات اجتماعی را در بر نداشت .تقلید کورکورانه و تناسب نداشتن فرهنگ و تمدن غربی با فرهنگ اسالمی جاری در ایران
موجب از هم گسیختگی اجتماعی شد .تهاجم فرهنگی یکی از مظاهر تالش برای تحمیل سبک و سلوک زندگی غربی بـه سـایر
ملت هاست.
تحمیل روش های زندگی و سیر و سلوک زندگی از سوی غرب به ملتها و تمدن های مختلف و الزام آنها بـه تقلیـد از ایـن
شیوه ها ،نه تنها کمکی به پیشرفت ملتها نداشته است بلکه ضرر و فاجعههایی را نیز برای آنها به همراه داشته است .بطـوری کـه
علی رغم آنکه در ظاهر ،بعضی از این کشورها پیشرفتهایی را نیز کسب کرده اند اما هویت ملی خود را از دسـت داده و ایـن
تقلید و انحراف به فرموده رهبری انقالب ،علم بدون اخالق ،مادیّتِ بدون معنویّت و دین و قدرتِ بـدون عـدالت را بـه همـراه
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داشته است[ .]47ایشان میفرمایند" :فرهنگ غرب ،یک فرهنگ مهاجم است .فرهنگ غرب ،فرهنگ نابودکننـده فرهنـگهاسـت.
هرجا غربى ها وارد شدند ،فرهنگهاى بومى را نابود کردند ،بنیانهاى اساسىِ اجتماعى را از بین بردند؛ تا آنجـائى کـه توانسـتند،
تاریخ ملتها را تغییر دادند ،زبان آنها را تغییر دادند ،خط آنها را تغییر دادند"[.]41
راهبردهای تحقق تمدن نوین اسالمی از دیدگاه رهبری
-1-4تولید

فکر:

اسالم در جامعه ای ظهور کرد که مردم آن از جهل و بی سوادی به شدت رنج می بردند .در سرزمین حجـاز فقـط  17نفـر
سواد خواندن و نوشتن داشتند .انقالب ف رهنگی صدر اسالم از شگفتی های تاریخ است .پیامبر اکرم (ص) در مدت سیزده سـال
در مکه به تعلیم و تربیت و نشر فرهنگ و عقاید اسالمی پرداخت و اصحاب خود را چنان آموزش داد کـه بعـد از هجـرت در
مدینه ،پایه گذاران اصلی حکومت اسالمی شدند یعنی انقالب سیاسی و اجتماعی و نظام اسالمی بر پایـه هـای همـان انقـالب
فرهنگی تأسیس شد .انقالب فرهنگی صدر اسالم خاستگاه قرآنی داشت .فلسفه آفرینش دانش گستری و هدف بعثت پیامبر (ص)
نیز تعلیم و تربیت است .روایات نبوی ضمن مذمت جهل و نادانی؛ علم آموزی را امری واجب ،حسنه ،صدقه ،تسـبیح و جهـاد
دانسته و عالمان را ارجمندترین انسانها معرفی می کند؛ ظهور اسالم با خواندن و نوشتن ،سوگند قرآن کریم بـه قلـم ،و تکـریم
دانشمندان ،نشانه اعجاز این دین مبین در اصالح فرهنگ و پی ریزی تمدن است .روش قرآن کریم در امر به ژرفنگـری ،خـرد
ورزی ،قرائت ،کتابت ،تمجید از علم و عالمان ،از یک سو؛ و سیره پیامبر اسالم (ص) در وجوب همگانی تحصیل علم ،توصیه به
دانش آموزی در شرایط سنی مطلوب ،ضرورت تحصیل علم در هر زمان و در هر شرایط ،تحمل مشکالت علم آمـوزی ،تشـویق
مسلمانان به حکمت اندوزی از هرکسی ،لعن و نکوهش کتمان کنندگان دانش،و آزادی اسیران جنگ بدر در قبال آموزش بـه ده
نفر مسلمان از سوی دیگر؛ موجب نهضت علمی شکوهمندی در قلمرو اسالم گردید؛ علمآموزی در موضوعات مختلف تأسـیس
مدارس ،وکتابخانه ها از برکات این نهضت علمی و جلوه هایی از تمدن اسالمی است که به تدریج جهانی شد .از نظر نویسـنده
تاریخ تمدن ،اسالم طی پنج قرن از (سال  11تا  117هـ ق) برابر با ( 711تا  1211م) از لحاظ نیرو و نظم ،بسط قلمرو حکومت،
تصفیه اخالق و رفتار ،سطح زندگانی ،وضع قوانین منصفانه انسانی ،تساهل دینی ،دانشوری ،علم طب و فلسفه ،پیشاهنگ جهـان
بوده است و اروپای مسیحی ،غذاها ،شربتها و دارو و درمان ،اسلحه ،استفاده از نشانهای مخصوص خانوادگی ،سلیقه و انگیزه
هنری ،ابزار فنون صنعت و تجارت ،و قوانین راه های دریایی را از اسالم فراگرفت و غالباً کلمات آن را نیز از مسلمانان اقتبـاس
کردند[.]41
عمق معارف دینی به مثابه ژرفای اقیانوسی است که سیر در آن ،در همه زمانها ممکن بوده و مجاهدت متفکران آگاه اسالمی
که الزمه تولید فکر متناسب با نیازهای هر زمان میباشد ،باعث پویایی این مکتب و به تعبیر حضرت آیت اهلل خامنـه ای :تولیـد
اندیشه راهنما و راهگشا برای بشریت ،از این اقیانوس عظیم معارف است؛"در همهى زمانها ایـن امکـان بـراى متفکّـران آگـاه،
قرآنشناسان ،حدیثشناسان ،آشنایان با شیوه استنباط از قرآن و حدیث ،آشنایان با معارف اسالمى و مطالبى کـه در قـرآن و در
حدیث اسالمى و در سنّت اسالمى هست ،وجود دارد که اگر به نیاز زمانه آشنا باشند ،سؤال زمانه را بدانند ،درخواست بشـریّت
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را بدانند ،مىتوانند سخن روز را از معارف اسالمى بیرون بیاورند .حرف نو همیشه وجود دارد؛ تولید فکر ،تولید اندیشه راهنما و
راهگشا براى بشریّت[]11
-2-4پرورش

انسان:

پرورش انسان از مهمترین رسالت انبیاست که در سایه اعتقاد به قیامت ،مبارزه با ظلم و رعایت حقوق مردم اجرا می شود و
اینها همه از اصول استوار تمدن است .قرآن کریم ،هدف از ارسال رسل و انزال کتاب را تزکیه و تعلـیم بشـر مـی دانـد .البتـه
پرورش انسان و تربیت یک دفعه امکان ندارد .رهبری انجام این کار را ،عظیم می داند و می فرماید :تربیت یـک جامعـه و یـک
ملت بزرگ ،در طول چن د سال کوتاه عملی نیست! این حادثه عظیمی که اتفاق افتاده است دیگران هم شهادت می دهند خود ما
هم هر وقت دقت و فکر کنیم خواهیم دیدکار عظیمی شده است[]11
باید گفت نقش آفرینان تولید فکر ،باید توانایی هدایت افکار و همچنین پرورش انسانها و تقویت نیـروی ایمـان در آنهـا را
داشته باشند چرا که تنها با حضور آحاد مردم و پرورش روح ایمان آنهاست که مسیر برای تحقق تمـدن نـوین اسـالمی همـوار
می گردد .رهبری انقالب این وظیفه را در درجه اول بر عهده علمای دین قرار میدهند« :باید کسانى باشند که بتوانند روح ایمان
را در انسانها پرورش دهند .بدون شک ،مدیران جامعه جـزء نقـشآفریناننـد؛ سیاسـتمداران جـزء نقـشآفریناننـد؛ متفکّـران و
روشنفکران جزء نقش آفرینانند؛ آحاد مردم هر کدام به نحوى مى توانند در خور استعداد خود نقشآفرینى کنند؛ اما نقش علمـاى
دین ،نقش کسانى که در راه پرورش ایمان مردم از روش دین استفاده مىکنند ،یک نقش یگانه اسـت؛ نقـش منحصـر بـه فـرد
است[.]12

نتیجه گیری
در این مقاله تالش شد تا به دو پرسش درباره ی عوامل و مولفه های تمدن ساز و مولفه ها ،الزامـات و راهبردهـای تمـدن
نوین اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری پاسخ داده شود.
پس از تبیین و تعریف گوناگون از ،مفهوم تمدن این تعارف عرضه شد :واژه تمدن ،از ریشه «مدینه»« ،مدُن» و «مـدنیت» بـه
معنای خروج از بادیه نشینی و گام نهادن در راستای نهادینه شدن امور اجتماعی و عمران یـافتن اسـت .حاکمیـت ،نهـاد هـای
حکومتی ،نظم پذیری ،شهر نشینی ،تعالی فضائل انسانی همانند علم و هنر ،از عالیم مدنیت اجتماعی و تعالی فرهنگی

است.

آنگاه گفته شد تمدن مولفه هایی دارد که شامل :نظام ارزشی ،شهرنشینی ،قانون مداری و حکومت است .تمدن اسـالمی نیـز
عالوه بر داشتن اینها ،مولفه های مانند دین مداری ،حق محوری ،عدالت گستری و کرامت خواهد داشت.
در پاسخ دومین پرسش مولفه های تمدن نوین اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری شامل موارد زیر معرفی گردید:
کرامت انسانی ،علم و معرفت ،عدالت گستری،عزت،والیت ،آزادی ،استقامت ،اصالح طلبی ،استقالل ،اخالق عمومی.
آنگاه الزامات تمدن نوین اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری عبارتند از :ایمان ،اهتمام به کار گیـری عقالنیـت و پرهیـز از
تقلید از غرب.
سرانجام در پاسخ به سومین پرسش تحقیق ،راهبردهای تمدن نوین بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری بحث شده عبارتنداز:
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تولید فکر و پرورش انسان.
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بررسی تطبیقی فرجام شناسی تمدنی
علی خزاعی *1و محمدحسین رجبی دوانی
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 0مربی گروه مديريت وجامعه شناسی،دانشگاه آزاداسالمی ن هبندان،ن دانشجوی دكتری مديريت راهبردی فرهنگی،ويسنده مسئول،
 1دكتری،استاديارگروه فرهنگ وتمدن دانشگاه امام حسین(ع)
*Email: A_khazaea1353@yahoo.com

چکیده
مسأله اصلی تحقیق حاضر ،فقدان نظریه ی تطبیقای پیراماون نقااش اشاتراف وافتاراق دومکتاب دینی(اساالم)
وغیردینی غربی درخصوص فرجام تمدن بشری براساس نظریه های موجوداست.
نگارندگان مقاله،بابررسی نظریاات موجودتمادنی نشاأت گرفتاه از دودیادگاه هکرشاده فرجاام تمادن بشاری
رادرانحصار اراده خداوند که با حکومت صالحین که وعده آن درقرآن کریم داده شده اسات تحقاق خواهادیافت
مفروض دانسته و با بررسی این فرضیه به این یافته ها دست یافته اند که مکتاب لیبارال وغیردینای غربای از
پیش بینی پایان وفرجام مناسبی متناسب باا فطارت حاق گراوخاداجوی انساانی کاه بتواناد راهگشاای بشار
سرگردان امروزی به سوی صراش مستقیم هدایت باشدعاجز است واین فرصت مناسبی برای اشاعه ی اندیشاه
ی تمدنی دین مبین اسالم است تادرصدد تمدن سازی نوین جهانی باشد.
این پژوهش به روش کیفی انجام پذیرفته وداده های آن بامطالعه ی کتابخانه ای،اسنادی به دست آمده است .
کلید واژه ها :تمدن،فرجام شناسی،نظریه های تمدنی،مکاتب دینی وغیر دینی

۸۰

مقدمه
در یک تقسیم بندی کلی و کالن دو مکتب دینی و غیردینی مکاتبی هستند که نگاه ویژه وبعضا متضادی نسبت بـه آفـرینش
انسان و جهان ،هدف از آفرینش و در نهایت پایان تاریخ انسان و جهان دارند .مکاتب مذکورهریک به مکتب هـا و نظریـه هـای
خردتری منشعب میشوند که هرکدام از جنبهها و با نگرش هایی خاص ،گذشته و آینده انسان و جهان را تفسیر میکنند.
یکی از این مکاتب ،مکتب غیردینی (لیبرال)غرب است که باشعارسکوالریسم واومانیسم تمرکزخودرابرانسان مداری وپرهیـز
از دین داری قرار داده وبه تمدن سازی غیردینی وخارج ازمحدوده دین باوردارد.گرچه بسـیاری از صـاحب نظـران غـرب بـه
جایگاه ونقش دین در تمدن سازی اذعان نموده انداما چون نگاه غالب که بعضا برخاسته ونشأت گرفته از فضای گفتمان سیاسی
غرب می باشد به تمدن نگاه غبر دینی دارد وبرای دین در تمدن سازی جایگاه مطلوب ومعقولی قائل نیست ؛مـی تـوان نتیجـه
گرفت که درفرجام شناسی تمدنی ازمنظر این گفتمان نیز دین آنگونه که باید وشاید دیده نشده وبرخالف گفتمان های دینی کـه
پایان تمدن بشری را درانحصار اراده وتدبیر خداوندباحکومت صالحین می دانندپایانی بشری وغالبا غیـر دینـی وبـا محوریـت
انسان غربی برای آن قائلند لذا دراین پژوهش به بررسی فرجام تمدن بشری از دیدگاه این مکتب ومکتب دینی اسـالم پرداختـه
خواهد شد.

فرضیه
بابررسی نظریات موجودتمدنی نشأت گرفته از دودیدگاه ذکرشده فرجام تمدن بشری درانحصار اراده خداونداسـت کـه بـا
حکومت صالحین(حکومت جهانی حضرت مهدی(عج)) که وعده آن درقرآن کریم داده شده است تحقق خواهدیافت .
سؤال پزوهش
•

وجوه تمایزوتشابه نظریات تمدنی متفکران تمدنی غرب ونظریه ی تمدنی اسالم
چیست؟

•

فرجام تمدن بشری درانحصارکدامیک از نظریات ذکر شده است؟

روش تحقیق
این تحقیق با روش کیفی انجام پذیرفته است.
جامعه ی آماری
متن نظریات تمدنی متفکرین غربی ونظریه تمدنی دین مبین اسالم.
روش گردآوری داده ها
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اطالعات این پژوهش با روش کتابخانه ای ومطالعه اسنادی به دست آمده است.
ابزارهای گرد آوری داده ها
ابزارهای گرد آوری داده ها دراین پژوهش فیش برداری ازکتاب ها واسناد بوده است.

یافته های تحقیق
فرجام تمدن بشری ازنگاه صاحب نظران غربی
برخی از بارزترین نظریاتی که صاحب نظران غربی درمورد فرجام تمدن ها بیان داشته اند رابرای تبیـین چـالش موجـودبین
فرجام شناسی تمدنی از منظر مکاتب دینی به ویژه مکتب اسالم وتشیع ونظریات مبتنی بر لیبرالیسم ومکاتب مادی گرایانه غـرب
بیان می نماییم.
 نظریه توین بیاز نظر توینبی بر اثر پیکار متقابل اقلیت خالق جامعه با اکثریت فاقد خالقیت جامعه ،تمدن به مرحله ی انهدام میرسد ،امـا
توینبی اعتقاد دارد سرانجام این دگرگونی بنیادی در مرحله ی انهدام تمدن ،به ظهور چهار گـروه شخصـیت و منجیـان بشـری
منجر میشودکه عبارتنداز:
 . 1کهنه پرست.
 . 2آیندهنگر.
 . 3عزلت گزین و منفعل.
 . 4منجیان مذهبی یا مبشران عالم الهوتی.
اما سرانجام تمامی تاریخ بشر یا کل فرآیند یک تمدن به عدل الهی خالق منتهی می شود ،از نظر توین بـی مسـیحیت هـدف
نهایی تاریخ بشر و باالترین حد خیر برای بشر روی کره ی زمین است .بنابراین ،کل روند تاریخی چیزی جز رسـیدن بـه عـدل
الهی نیست]1[.
درنظریه ی مذکورنقطه اشتراکی با نظریه ی تمدنی اسالم به چشم می خوردکه عبارت است ازمنتهی شدن تمدن بشـری بـه
عدل الهی امادرآغوش آیین مسیحیت وفراترازآن که دردکترین مهدویت ظهورمنجی عالم بشریت بوده است درنظر گرفته نشـده
است.
 -نظریه ی اشپینگلر

اشپینگلر تاریخ تمدن بشر را مجموعه ای از آغازها ،فرازها و زوال ها می داند و غرب را هم از این قاعده مستثنی نمی بیند .در
نظریه ی اشپینگلر فرهنگ غرب از اول قرن دهم میالدی شروع و از قرن نوزدهم وارد مرحله ی «تمدن» شده است .این فرهنـگ
از بعضی جهات به اوج عظمت خود رسیده است و در بعضی از نقاط جغرافیایی آن ،آثار فرسودگی نمایان شده و به تدریج در
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آینده ای نزدیک در نقاطی مانند اروپا و آمریکا و در تمام رشته های حیاتی آنان ،دوره ی انحطاط آغاز خواهد شد .غرب با همه
عظمت و بزرگی که چشم جهانیان را خیره ساخته است به دنبال رومیان و چینیان خواهد رفت]2[ .
دراین نظریه نیزبا توجه به ویژگی های بارزتمدن غربی ناشی ازدین گریزی وانسان مداری پایان تمدن غربی محتـوم دانسـته
شده گرچه اشپینگلر همچون توین بی پایانی دینی برای تمدن غربی پیش بینی نکرده است.اما اشتراک آن با نظریه تمدنی اسـالم
در فروپاشی تمدن غربی است که ادعای جهان شمولی وبقای همیشگی دارد.
 -نظریه ناسیونالیسم و نژادگرایی

کنت گوبینو فیلسوف معروف فرانسوی برخی از نژاد ها (نژاد شمالی) را موتور محرک تاریخ مـی دانـد .وی معتقـد اسـت
بعضی از نژاد ها استعداد تمدن آفرینی دارند و بعضی دیگر فاقد آن هستند .بعضی قدرت تولید علم،فلسفه ،صنعت و  ...دارند و
در مقابل عده ای صرفا مصرف کننده هستند نه تولید کننده .ارسطو فیلسوف معروف یونانی معتقد بود بعضی از نژاد ها مسـتحق
آقا بودن و برده داشتن و بعضی دیگر مستحق برده شدن هستند و بر همین اساس نتیجه می گرفتند باید کارها در بین نـژاد هـای
مختلف بر اساس استعدادشان تقسیم شود]3[.
دقت نظر دراین نظریه این نکته را روشن می سازدکه برتری جویی واستیال طلبی درذات تمـدن غربـی نهفتـه وبنیـان هـای
فلسفی آن را تشکیل داده است .براساس این نظریه از ابتدای زندگی تا عصر حاضر تنها نژاد عامل نیرومند و اصیل و سرچشـمه
ی همه جلوه های زندگی در جوامع انسانی بوده است و تاریخ سلسله ی پیوسته ای از جلوه های مبارزه میان نژادهایی است که
به خاطر بقای خویش درگیر پیکار زندگی بوده اند .در این مبارزه ،پیروزی به نام نژادهای نیرومنـد نوشـته شـده و ملـت هـای
ضعیف محو و نابود می شوند[]4که درنهاداین نظریه اعتقاد به برتری نژادانسان غربـی وپایـداری ومانـدگاری تمـدنی آن نهفتـه
است؛وتعارض بنیادینی با نظریه تمدن دینی اسالم دارد.
 -نظریه ی هانری کربن

"هانری کربن" ایران شناس و اسالم شناس غربی است که پس از مطالعه پیرامون مکتـب اسـالم ومـذهب تشـیع یکـی از
مؤلفه های بنیادینی که در اندیشه ی شیعه برای او جلب توجه می کند را مسأله ی "مهدویت" می داند .وی آن را از محوری ترین
عناصر اعتقادی حکمت شیعی تلقی می کند .از دیدگاه کربن ،مهدویت به معنای تفسیر باطن دین و ظهور امام و احیـای دوبـاره
انسانها میباشد.
وی می گوید « :ظهور امام عین تجدید حیات آنان است و معنای عمیق اندیشه شـیعی غیبـت و ظهـور امـام نیـز جـز ایـن
نیست]1[».
 -دیدگاه موج سومی

در نظریه ی موج سومی تافلرها ،دانایی ،اصلی بنیادین و زیربنایی است  .این اصل مهم ،در زمینـه هـای گونـاگون سیاسـی
،اجتماعی  ،اقتصادی و فرهنگی حرف اول را می زند و جهان آینده نیز در پرتو آن شکل می گیرد و تمدن می آفریند  .آن گروه

81

از کشورهایی که به این واقعیت تاریخی تن دهند ،سوار بر موج خواهند شد و آینده خود و فرزندان خویش را خواهند سـاخت
و کشورهایی که این واقعیت را در نیابند ،در کام تنوره ی طوفان تاریخ فرو خواهند غلتید ]1[.
اروپا محوری  ،آمریکا مرکزی و چیرگی بر فرهنگ های پیرامونی و فراهم کردن روند جهانی شدن ،دورنمای دیـدگاه تـافلر
است  .البته ،این دیدگاه و داوری نسبت به آینده جهان ،نه مبنای فلسفی دارد و نه مبنای جامعـه شـناختی; بلکـه از یـک نقطـه
شروع می کند و با ارائه ی مثال و نمونه به سمت دیگری می رود و بر این اساس ،می کوشد ،تا آینـده ی بشـر را بـا نظریـه ی
موج سوم و محور بودن «دانایی » آینده ای روشن جلوه دهد  .اماآینده ای که بامحوریت اروپا وآمریکاخواهد بود.
 -نظریه ی برخورد تمدن ها

این نظریه توسط ساموئل هانتینگتون مطرح گردیده است .وی در ترسیم و تصویر جهان آینده و آینده جهان و تمـدن هـای
بشری ،نگاه و داوری دیگری دارد که بازتاب های گسترده و گوناگونی را درپی داشته است  .در باور وی ،رشته های گسل میان
تمدن ها به عنوان نقطه های بروز بحران و خون ریزی ،جانشین مرزهای سیاسی و ایدئولوژیک دوران جنگ سرد خواهد شد[]7
او تمدن های زنده را هفت تمدن می داند :غربی ،کنفوسیوسی ،ژاپنی ،اسالمی ،هندو ،ارتدکس ،آمریکای التین و به احتمـال
آفریقا و در فرجام به این نتیجه می رسد که تمدن اسالمی و کنفوسیوسی ،در کنار هم ،رویـاروی بـا تمـدن غربـی و مسـیحی
خواهند بود و دومی ،بر اولی پیروز خواهد گردید]1[ .
به اعتقاد وی رهبری جهان ،از نظر سیاسی در قرن آینده در دست آمریکا و اروپا خواهد بـود و احتمـاال مرکـز قـدرت ،از
آمریکا به اروپا منتقل خواهد شد  .پس از آنها ،ژاپن  ،چین و روسیه سرمایه گذاری خواهند داشت  .پس اگر قـرن آینـده ،قـرن
آمریکا نباشد ،به احتمال زیاد ،قرن اروپا خواهد بود]1[.
 -نظریه پایان تاریخ

فرجام تاریخ و واپسین انسان نام نظریه ای است که فرانسیس فوکویاما مطرح کرده است  .به عقیده ی وی ،در جهان آینـده
نه فاشیسم و نه کمونیسم ،هیچ یک جایی نخواهد داشت و تنها لیبرال دموکراسی است که بررقبا وهمتایـان ایـدئولوژیک خـود،
چیرگی می یابد و ممکن است نقطه ی پایان تاریخ و آخرین شکل حکومت بشری نیز باشد.وی می گویـد« :آیـا در پایـان قـرن
بیستم ،سخن گفتن دوباره از نوعی تاریخ منسجم و جهت دار بشری که در نهایت بخش اعظم بشریت را بـه دموکراسـی لیبـرال
رهنمون خواهد ساخت ،معنایی دارد یا خیر؟ پاسخی که من به آن رسیده ام به دو دلیل جداگانه پاسخی اسـت مثبـت :یکـی از
دالیل با اقتصاد ارتباط دارد و دیگری با آنچه پیکار برای شناسایی نامیده ام]11[ .
به اعتقاد فوکویاما ،دموکراسی لیبرال ،آرزوی یکپارچه ای است که الهام بخش سرزمین ها و فرهنگ هـای گونـاگون جهـان
است  .در این مدل از حکومت و تمدن ،کشورها با یکدیگر همانندی می یابند و ناگزیر از دید و نگـرش ملـی ،در قالـب یـک
دولت متمرکز(بامحوریا لیبرال دموکراسی غربی) به یکپارچگی دست می یابند .
در جامعه ای که وی ترسیم می کند ،شور و شوق و نبردهای ایدئولوژیکی ،جای خودرابه حسابگری اقتصـادی و بـرآوردن
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چشم داشت های مصرفی ،خواهد داد .
شمال و جنوب ،بیداری جهان اسالم ،رشد ملی گرایی و  . . .ناسازگاری بنیادین با لیبرالیسم ندارند؛[]11در واقع لیبرالیسم ،از
آن رو بر جهان چیره می شود که در برابرش ایدئولوژی بسیج کننده ای برای رویارویی وجود ندارد .عده ای از جملـه «مایکـل
اریچ لسناف » در نقد فوکویاما می نویسند:این ادعا گستاخانه است  .نظریه ی فوکویاما هم ،مثل نظریه ی هگل ،مبتنی بر نظـری
فوق العاده اروپا محور ،نسبت به تاریخ است  .مثال تمدن چینی هرگزمبتنی براصول آزادی و برابری یا دموکراسی لیبـرال نبـوده
است ؛ همچنین دست کم ،یک ایدئولوژی غیر غربی هست که هنوز به نظر ،پر از نیروی زندگی به نظرمی آید و آن اسالم اسـت
 .اسالم ،در هر شکل آن ،اعم از اسالم در روندکلی ،اسالم رادیکال ،یا اسالم بنیادگرا ،وی می گوید:گرچـه بـرای مـن روشـن
نیست که آیا اسالم ،یا شاخه ای از آن ،مدعی تجسم اصول آزادی یا برابری است ،یا نه؟ اما به نظر من ،کامال قابل تصور اسـت
که آنها هم می توانند مدعی چنین اصولی باشند ]12[.
بدین سان ،می توان نتیجه گرفت که چهار اندیشه و چهار فلسفه ی اخیر که درغرب درمورد فرجام تمدن هـا ارائـه شـده;
یعنی نظریه تافلر ،هانتینگتون  ،فوکویاما وگوبینوهمه خصلتی واگرایانه و یکسان انگارانه دارند وبا باور بـه مانـدگاری وجهـانی
شدن تمدن غرب بخش های زیادی از فرهنگ ها  ،سنت ها و مذهب های پیرامون خود را نادیده می گیرند و بـه همـین دلیـل،
واقع بینانه نیستند .
البته دیدگاه های دیگری نیزبارویکردی متفاوت با نظریات فوق وبا نگاهی واقع بینانه تردرغـرب وجـود دارد ازایـن جملـه
اشپینگلروتوین بی همانگونه که ذکر گردیددرنظریه ادواری وپیاپی آیی تمدن ها بر این باورندکه تمدن غربی ،خود به خـود ،در
اواخر قرن بیستم به پایان خود نزدیک خواهد شد  .البته در قرن های پسین ،بدبینی ،بیشتر به صـورت اعتقـاد بـه فسـاد تمـدن
موجود و زایش تمدنی جدید و نوین درآمده است ]13[.
در حقیقت تمدن غرب به نظر بسیاری از بزرگان از جمله اشپینگلر پایان یافته است .البته در نظر هانتینگتون و فوکویامـا نیـز
پایان تاریخ با تمدن غرب است ،با این تفاوت که در نظر اولی نزاع تمدنی آغاز می شود ،و طبیعتاً در این نـزاع از نفـوذ تمـدن
غرب کاسته می شود ،و در نظر دومی هیچ افقی از بهبود اوضاع بیش از آن چه در تمدن غرب واقع شده مشاهده نمی شود ،کـه
هر دو به نحوی از پایان تمدن غرب با قدری نشیب و فراز حکایت می کنند.
نظریه های سیاسی ذکرشده که در سالیان اخیر خلق شده اند و چند صباحی هم مورد توجه قرار گرفته اند ،با مبانی و بسترهای
مادی و برخاسته از اندیشه ی اومانیستی تمدن غرب ،آیندهی جهان را آینده ای پر از برخورد و درگیری می پندارند که البتـه بـه
اذعان بسیاری از این نظریهپردازان ،پیروزی نهایی با اردوگاه غربیان خواهد بود .هرچند کـه از منظـر هـانتینگتون خـالق نظریـه
برخورد تمدن ها ،آینده ی جهان را برخورد و سپس پیروزی تمدنی  -فرهنگی تعیین خواهد کرد و نـه برخـورد قـدرت هـا و
ایدئولوژی ها.
دیدگاه های ذکرشده به جز نظریه ی هانری کربن که به توصیف نگاه شیعه به پایان تاریخ پرداخته وهمچنـین اشـپینگلر کـه
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تمدن غرب را درحال نابودی ارزیابی نموده است باوجود اختالفات جزئی در تحلیل پایان تاریخ و سرنوشت بشـرو بـا وجـود
تفاوت های ظاهری ،در اصل نظریه ،باطن و ریشه ای یکسان دارند؛ یعنی در همه این نظریه ها پایان جهان از آنِ لیبرال دموکراسی
دانسته شده است .از نظر اینان لیبرال دموکراسی یگانه قبله گاه بشر خواهد بـود و همـه انسـان هـا بـر آسـتان آن سـر خواهنـد
سایید.تاآنجاکه می توان گفت در این اندیشه(حتی دراندیشه توین بی) موعود ،شخص خاصی نیست ،بلکه موعـودی کـه قـرار
است ،لیبرال دمکراسی را در تمام جهان حاکم کند و برای تمام انسان ها رهایی بخش باشد ،ایاالت متحده آمریکاست]14[».
به نظر می رسد که این نوع دیدگاه ها مبتنی بر اندیشه ی غالب لیبرالیسم به ویژه در قرن اخیر جهان غرب است .همانگونه که
"پوپر" در کتاب معروف "جامعه باز و دشمنانش" ،لیبرالیسم را تنها راه حل سیاسی در جهـان معاصـر مـی دانـد و پیـرو آن
جامعهی آمریکا را آزادترین و دموکراتترین کشور معرفی میکند[ ]11ساموئل هانتینگتون اندیشمند ،نظریهپرداز و استراتژیسـتی
است که در همان ایاالت متحده که پوپر آن را تمجید می کند ،پرورش یافته ونظریه ی «برخورد تمدن ها» را بـه صـورت پـیش
بینانه در رابطه با آینده ی جهان ارائه نموده است.
به باور او پایان جنگ سرد آغازی برای دوران جدید "برخورد تمدن ها" است .در فرضیه ی او نقطه ی اصلی برخوردها در
آینده نه رنگ ایدئولوژیکی دارد و نه بوی اقتصادی .به نظروی در حقیقت اکنون نوبت به جنگ تمدن ها و فرهنـگ هـا رسـیده
است؛ که در اوج آن ،جنگ تمدنی اسالم و غرب جای دارد .البته هانتینگتون خود با تردید و تأمل بسیار ،آینـده ی جهـان را بـه
نفع تمدن غرب و اندیشه ی لیبرالیستی آن می داندوی می گوید « :غرب در حال حاضر قوی ترین تمدن هاست و در سـال هـای
آینده نیز قوی ترین تمدن ها خواهد ماند ،اما قدرت غرب نسبت به تمدن های دیگر در حال افول است .در همان حال که غـرب
بر ارزش های خود پافشاری می کند و تالش دارد که منافع خود را حفظ کند ،جوامع غیرغربی بر سر یک دوراهی قرار گرفته اند،
بعضی جوامع غیرغربی تالش می کنند تا غرب را سرمشق قرار داده بـا آن هـم رنـگ شـوند یـا بـه آن بپیوندنـد ،امـا جوامـع
کنفوسیوسی و اسالمی می خواهند قدرت اقتصادی و نظامی خود را افزایش دهند تا در برابر غرب مقاومت کرده ،با آن به تعادل
برسند]11[».

آینده جهان در نگاه دین مبین اسالم
در بستر تاریخ ،همواره پیامبران الهی آینده جهان را به گونه ای دل پذیر،سامان یافته وآرامش بخش ترسیم کـرده انـد ،همـه
ادیان الهی ،در این ویژگی ،مشترک هستندو با اندک اختالفی در مصداق ،در اصل آینده درخشان و آمدن مصلحی نجات بخش،
هم عقیده اند.
در این نگاه خوش بینانه ،آینده تاریخ نه ابتر و ناتمام است و نه ناکام ،بلکه انسان ها با فطرت کمال جویی و آرمان خـواهی
که دارند ،به سمت و سوی تکامل فکری  ،اخالقی و معنوی پیش می رونـد؛[]17و پیـروزی ازآن صـالح  ،پارسـایی  ،فـالح و
رستگاری است  .وپیروزی صلح  ،عدالت  ،آزادی و صداقت را بر زور  ،مکر ،استکبار و استعباد قطعی می شمارند  .و بـر ایـن
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باورند که بشر هر چه جلوتر برود ،بر بلوغ عقلی و پختگی اش افزوده می شود و نیاز به مصلح و منجی را بیشـتر و بهتـر حـس
خواهد کردودرچشم انداز آن تیرگی وابهامی نمی بیننداز این روی ،به شیوه هـای گونـاگون از آینـده ای کـه محرومـان زمـین
حاکمیت را در دست خواهند گرفت سخن می گویند.
فرجام تمدن بشری در اندیشه ی ناب اسالمی به گونه ای دیده شده است که درآن ،حق بر باطل پیـروز مـی گـردد ،ارزش
های اسالمی ،همه جا رافرا می گیردو مدینه ی فاضله تشکیل می شودو آن کسی که این تغییررارهبری می کند ،تا بـه ایـن اوج
برسد «مهدی »(عج) است .
از منظر مسلمانان ،به ویژه شیعیان ،یک ساحل نجات و یک تکیه گاه استوار در آینده ی تاریخ وجود دارد که دور یا نزدیک،
برای انسان ها پیش خواهد آمد و آنان را از امواج نابسامانی ها ،بحران ها و چالش ها به آرامش و آسایش رهنمون خواهد شد .
از این حقیقت ،در فرهنگ دینی با عنوان هایی چون :فرج بعد از شدت[]11و انتظار فرج ،یاد شـده و انتظـار فـرج ،از برتـرین
عبادت ها به شمار آمده است .
از آنچه بدان اشاره کردیم مشخص می شودکه دیدگاه دین باوران و مسلمانان نسبت به فرجام تمـدن هـا و تـاریخ بشـری،
دیدگاهی ویژه و جامع است .دراین میان دین مبین اسالم در حالی که نظریه ی جهان وطنی را مطرح می کند ،با فرهنـگ هـای
پیرامونی خود تا زمانی که در راستای همکاری و زندگی مسالمت آمیز با مسلمانان قرار داشته باشند ،هیچ گونه برخوردی ندارد
]11[ .

نظریه ی قرآنی
ازآنجا که دراین پژوهش امکان بررسی نظریات تمدنی کلیه صاحبنظران مسلمان با رویکرد فرجـام شناسـی تمـدنی وجـود
نداردوبه سبب اینکه نظریه تمدنی قرآن کریم منشأکلیه نظریات تمدنی متفکران مسلمان است به اختصار به تبیین این نظریه مـی
پردازیم .
قرآن کریم پایان و انجام جهان را از آنِ صالحان می داند« :إن األرضَ یَرِثُها عِبادِی الصالِحون»[ ]21و آنانی را که در دنیـا بـه
استضعاف کشیده شدهاند ،پیشوایان انسان ها و وارثان زمین میانگارد« :نُریدُ أن نَمُن عَلیالَذین استُضعِفوا فِـیاألرض و نّجعلهـم
أئِمۀ و نَجعلهم الوارِثین»]21[.
و تمام این تغییرات را از مصادیق وعده خویش مبنی بر پیروزی حق بر باطل بر می شمرد :قُل جاءَ الحق و زَهـق الباطِـل ،إن
الباطلَ کان زَهوقا[،]22قل جاء الحق و ما یبدء الباطل و ما یعید]33[.
در نگرش الهی که دین اسالم سرآمد و سردم دار آن است ،آفریننده ،نگهدارنده و به فرجام رساننده جهـان خداونـد اسـت.
اوست که جهان را با شگفتی های بی شمارش آغاز نموده و به سرانجام خواهد رساند .به لحاظ فرجام انسانی «،از دیدگاه اسـالم
،حرکت و مسیر تاریخ به سوی عبودیت و حاکمیت ارزش ها و متعالی شدن انسان است و اگر غیر از این می بود ،حرکت تاریخ
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امری لغو و پوچ مینمود ،هرچند در این حرکت فراز و فرودها ،موانع وچالش هایی وجود داشته باشد]24[ ».
دراین میان اگرحتی به نظریات هانتینگتون نظری بیفکنیم خواهیم دید که حساسیت وی نسـبت بـه تمـدن اسـالم ،صـبغه ی
تاریخیتری نیز دارد،وی هنگامی که به گذشتههای دور نظر می کندباتأکیدی که نوعی اذعان به توانایی تمـدن اسـالمی درغلبـه
برتمدن غرب درآن به چشم می خوردمی گوید« :اسالم تنها تمدنی است که بقای غرب را با تهدید مواجه کرده اسـت و دسـت
کم دو بار در این امر موفق بوده است]21[ ».
"مک آیور" ،اسالم شناس غربی آینده بشری را بر اساس جهان بینی اسالمی این گونه تشریح می کند « :اسالم بر اساس این
بینش آینده جوامع بشری را نیز تفسیر می کند .بنابراین نظریه ی اصالت فطرت و یگانگی فطری انسان ها ،این که وجود اجتماعی
انسان و زندگی جمعی او در جامعه وسیله ای است که فطرت نوعی انسان آن را برای وصول به کمال نهایی خود انتخاب کـرده
است ،حرکت آینده جوامع  ،تمدن ها و فرهنگ ها را به سوی یگـانگی و ادغـام مـی دانـد و بـا رشـد انسـان و بـارور شـدن
استعدادهای وی و به فعلیت رساندن همه ارزش های انسانی او ،رسیدن به جامعه واحد تکامل یافتـه را مرحلـه نهـایی زنـدگی
اجتماعی بر میشمارد]21[».
هانتینگتون نیزدرتغییرنگرش نسبت به ایدئولوژی اسالمی می گوید «باززایی اسالم با گستره و عمقی که دارد تازه ترین مرحله
در روند تطبیق تمدن اسالمی با غرب است ،تالشی که راه حل را نه در ایدئولوژی های غربی ،بلکه در اسالم جستجو و تجسـم
میکند .پذیرش مدرنیته ،نفی فرهنگ غربی و تعهد دوباره اسالم به عنوان راهنمای زندگی در جهان مدرن است»[]27
نکته قابل توجه دراین بحث نگاه جامع قرآن به جامعه ی بشری ونوع انسانی است ،در بینش اسالم جامعه بشری مجموعهای
به هم پیوسته و واحد است که در فطرت و تفکر و هدف هم گون هستند ،سرنوشت مشترک و واحدی در انتظـار همـه ی آنـان
است و تمامی اختالف ها ،تفرقه ها و پراکندگی ها ،عرضی و ناشی از خصلت های منفی و به دور از مقام و منزلت بشری اسـت.
از دیدگاه اسالم تاریخ جهان رو به تکامل بوده است و هرچه جهان رو به جلو حرکت کرده بر جامعیت آن در عرصههای مـادی
و معنوی افزوده شده است و جهان میرود که در همهی ابعاد کلیت یک پارچهاش را به دست آورد.
در این مورد باید گفت« :تحول و تکامل تاریخ تنها جنبه ی فنی ،تکنیکی  ،ابزاری و آنچه بدان تمدن ها نام می دهند ،نـدارد،
گسترده و همه جانبه است؛ همه شئون معنوی و فرهنگی انسان را در بر می گیـرد و در جهـت آزادی انسـان از وابسـتگی هـای
محیطی و اجتماعی است]21[».
باید گفت ازنگاه این مکتب جامعه ها  ،تمدّن ها و فرهنگ ها به سوی یگانه شدن ،متحد الشکل شـدن و در نهایـت امـر در
یکدیگر ادغام شدن سیرمی کنند و آینده جوامع انسانی جامعه ی جهانی واحد تکامل یافته اسـت کـه در آن همـه ارزش هـای
امکانی انسانیت به فعلیت می رسد و انسان به کمال حقیقی و سعادت واقعی خود و باألخره بـه انسـانیت اصـیل خـود خواهـد
رسید]21[.
امادراندیشه ی شیعه و دیگر معتقدان دکترین مهدویت ،همانگونه که تاریخ جهان با مشیت الهی آغاز شد ،با مشیت الهی بـه
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پایان خواهد رسید و مشیت الهی در خصوص پایان جهان اینگونه تعلق گرفته است که پس از مدت های مدید ،جهان و بشـریتِ
خسته و درمانده از نامالیمات و مشکالت بیرونی و درونی را با ظهور منجی ،نجات بخشد.
ایدئولوژی اسالمی به ویژه از نوع شیعی آن آینده جهان را نه در دست حکومت ها  ،قدرت ها وتحوالت اجتماعی و سیاسی
دانسته ،و نه فرجام آن را جبری می داند ،بلکه جهان را صرفا با ظهور حضرت مهدی (عج) در آخرالزمان دارای فلسـفه و آینـده
می داند « :به حکم ضرورت آینده جهان روزی را در بر خواهد داشت که در آن روز جامعه بشری پر از عـدل و داد شـده و بـا
صلح و صفا ،هم زیستی نماید و افراد انسانی غرق فضیلت و کمال شوند .البته استقرار چنین وضعی به دست خود انسان خواهد
بود .رهبر چنین جامعهای منجی جهان بشری و به لسان روایات مهدی (عج) خواهد بود]31[».
در مکتب شیعی منجی کل جهان و بشریت کسی نیست جز دوازدهمین امام معصوم(ع) غایب که روزگاری با اراده خداونـد
آشکارخواهدشدو رسالت نجات بخشش را آغاز خواهد نمود" .هانری کربن" ایران شـناس و اسـالم شـناس غربـی ،یکـی از
مؤلفههای بنیادین که در اندیشه ی شیعه برای او جلب توجه میکند را مساله ی "مهدویت" میداند .وی آن را از محوریتـرین
عناصر اعتقادی حکمت شیعی تلقی می کند .از دیدگاه کربن ،مهدویت به معنای تفسیر باطن دین و ظهور امام و احیـای دوبـاره
انسانها می باشد.وی میگوید « :ظهور امام عین تجدید حیات آنان است و معنای عمیق اندیشه ی شیعی ،غیبت و ظهور امام نیـز
جز این نیست]31[ ».
تمایز و اشتراک نظریات پایان تاریخ در نگاه دینی،اسالمی و نظریات اندیشمندان غربی
 -نقاط اشتراک

وجه مشترک این دو دیدگاه این است که هم مکاتب دینی وبه ویژه مکتب اسالم ودربطن آن دکترین مهـدویت در فرهنـگ
اعتقادی شیعه و هم نظریهی های غیر دینی تمدنی به نوعی اشاره به تک قطبی شدن نظام جهانی درپایـان تمـدن بشـری دارنـد
امامکتب دینی اسالم این نظام تک قطبی را نظام واحد جهانی به رهبری منجی موعود می داند ودرنقطه ی مقابل مکتب غیر دینی
غرب آن را به مفهوم نظام تک قطبی لیبرال تفسیر وتعبیر می نماید.
نقطه ی اشتراک دیگر درمجموع دوطیف نظریات ذکر شده این است که به نظر می رسد نظریه پردازان غربی نیز درواقـع بـه
جهانی بودن تمدن اسالمی باور داشته ادعای جهانی بودن دین و تمدن اسالم را درک کرده و جدی گرفته اند و حال آنکه دیگـر
ادیان و تمدن ها چنین آرمان هایی ندارند.به عنوان مثال « طرح کلی اندیشه پارادایم در نظریه "رویارویی تمدن ها"  ،اگر چـه
ظاهرا نظریه ی "مک لوهان" ( نظریه پرداز دهکده جهانی در سال 1111م) و پیرو آن سیاست یاد شـده را مـورد حملـه قـرار
می داد و با دالیلی که همراه داشت ،نظام نوین جهانی را به باد انتقاد می گرفت ،اما  ،طرح این نظریـه ی اجتهـادی -علمـی ،در
واقع هشداری به دولت مردان آمریکایی نسبت به خطر جهان گیرشدن تمدن اسالمی به ویژه ایرانی و در پی آن نابودی تمـدن و
فرهنگ غربی است و در حقیقت هر دو نظریه همانند دو تیغهی یک قیچی عمل میکنند»]32[.
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نقطه ی دیگراشتراک نظرصاحب نظران غربی ودینی را می توان با این مصداق تبیین نمود که هـانتینگتون در جـایی دیگـراز
باززایی اسالم و بازگشت به دوران شکوهمندش سخن می گوید .امری که تحمل آن برای غربی ها سخت است « :باززایی اسالم
با گستره و عمقی که دارد تازه ترین مرحله در روند تطبیق تمدن اسالم با غرب است ،تالشی که راه حـل را نـه در ایـدئولوژی
های غربی ،بلکه در اسالم جستجو می کند و تجسم کننده ی پذیرش مدرنیته ،نفی فرهنگ غرب و تعهد دوباره اسـالم بـه عنـوان
راهنمای زندگی در جهان مدرن است»]33[.
نکته ی قابل ذکرآنکه براساس روایات مهدویت ،درعصرظهوروحکومت جهانی حضرت مهدی(عج) تعامالتی میان حضـرت
و غربیان نیز صورت خواهد گرفت .طبق روایات وارده هنگام ظهور حضرت در آخرالزمان پیمان صلحی میان ایشان و غربیان به
مرکزیت روم منعقد خواهد شد که هدف امام (عج) ایجاد بستری مناسب برای فعالیتهای خود و برنامه های حضرت مسـیح(ع)
است تا او بتواند به شکل طبیعی در هدایت ملل غربی گام بردارد و تحولی در عقایـد و سیاسـتهـای آنهـا بـه وجـود آورد و
انحرافات حکومت ها را برمال سازد .از روایات مربوط به این قرارداد می توان فهمید؛ بین این صلح و صلح حدیبیـه کـه پیـامبر
گرامی با قریش منعقد کرد ،شباهت زیادی وجود دارد .اما در مرحلهی دوم پیروزی نهایی به نفع یاوران مهدی(عج) رقم خواهـد
خورد و بیتردید نفوذ کالم ،در دنیای غرب ،متعلق به مسیح ،مهدی و موج افکار اروپا پشتیبان آن دو بزرگـوار خواهـد بـود .و
این گونه وعده های خداوند مبنی بر پیروزی مستضعفین بر مستکبرین ،حق بر باطل ،جهانگیر شدن شـریعت اسـالمی و تشـکیل
حکومت جهانی به دست مهدی(عج) تحقق خواهد پذیرفت]34[.
 -نقاط افتراق وتعارض ها

درتبیین تعارضات موجود بین دوطیف از نظریات ذکر شده همانگونه که ذکرشد بایدگفت دردکترین مهدویت آینده و فرجام
جهان صورت دیگری دارد و اساسا فضای اندیشیدن میان دکترین مهدویت و نظریات مادی گرایانه متفاوت است چـرا کـه « در
دکترین مهدویت اصلی ترین مبنای نظری حکومت حضرت مهدی(عج) توحید و خدا محوری است یعنی توحید ریشه ی درخت
حکومت مهدوی به شمار می رود و دیگر تعالیم اعتقادی و علمی ،شاخ و برگ و میوه های آن هستند ...اما اومانیسم اصلی ترین و
محوری ترین ایده و پایه ی تمدن غرب است .در این دیدگاه ،انسان ،محور تعیین ارزش ها و بایسـته هـای اجتمـاعی بـه شـمار
میرود و باید و نبایدهای زندگی اجتماعی و فردی را تعیین میکند]31[».
بنابراین از ابتدا راه دو دیدگاه از هم جداست چرا که نظریه ی مکتب اسالم بربنیان های وحیانی والهی استوار است وپایـانی
محصور دراراده خداوندی وباخالفت مستضعفین برجهان را به تصویر می کشد امـا نظریـات مـادی گرایانـه نشـأت گرفتـه از
اندیشه ی اومانیستی و عقالنی محض و خارج از محدوده ی اراده ی خداوندی است وفرجامی مادی گرایانـه بااسـتیالی تمـدن
لیبرال راباور دارد؛اما در کنار هم قرار دادن و مقایسه ی دکترین مهدویت منشعب از دیدگاه مکتب اسالم و نظریه ی غربـی هـا
تنها این ویژگی را دارد که وجاهت و استواری اندیشه ی مهدویت را در برابر اندیشه ی ضد دینی (اسالمی) ،آشـکار مـی کنـد.
هرچند که عده ای طور دیگری فکر می کننداما سزاوار است در عصر جدید ،دکترین مهدویت ،به عنوان مدل و الگوی منحصر به
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فرد ادیان به ویژه اسالم ،در کنار تئوری های افرادی چون مک لوهان ،تافلر ،فوکویاما و دیگران مطرح گردد.
عالوه برآن دکترین مهدویت را نباید به عنوان یک تئوری صرفا مذهبی مطرح نمود بلکه بایـدآن را در کنـار تئـوری هـای
جهان و دوشادوش نظریههای بزرگ نظریه پردازان آورد»]31[.
نظریات صـاحب نظـران غربـی از لحـاظ سیاسـی متکـی برلیبرالیسـم واز لحـاظ اقتصـادی برسـرمایه داری استواراسـت.
تصورهانتینگتون وهم فکرانش این است که این ویژگی های تمدن غرب علی رغم مخاطراتی که تمدن اسـالم بـرای آنهـا دارد
روزی فراگیر خواهد شد و نظام جهان تک قطبی خواهد شد که محور آن تمدن غرب به سرکردگی ایاالت متحده خواهـد بـود؛
در حالی که در حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) نظام تک قطبی معنا و مفهوم دیگری دارد « .در این نظام هیچ قطب حـاکم
و یا مسلط بر جهان وجود نخواهد داشت .بلکه هر قدرتی با توجه به رشد اخالقی و پیشرفت در تمدن و رفتار اجتمـاعی نقـش
ایفا خواهد کرد .مردم جهان در یک زندگی مسالمت آمیز و بدون تبعیض و برخوردار ،ادامـه زنـدگی خواهنـد داد .کشـورها از
هرگونه دخالت در امور داخلی یکدیگر و کارشکنی نسبت به تصمیمات یکدیگر پرهیز خواهند کرد]37[».
در این نظام که به صورت تک نظام جهانی خواهد بود و دین و قوانین شریعت اسـالم در پهنـهی جهـان گسـترش خواهـد
یافت ،امت به جای دولت ،اقتدارات یک طرفه و ملی محدود به وجود جغرافیایی و رهبری مستضعفان نیـز در جهـان در شـکل
امامت جهانی خواهد بود و امت در یک حرکت هم گون با هدف های مشخص برای بارورکردن ارزش هـای متعـالی بشـری در
یک مسیر بدون وقفه در تالش خواهد بود .اگر به شرایط کنونی نگاه کنیم باید مانند هانتینگتون بیندیشیم اما اگر عاقبت اندیشانه
و ارزشی فکر کنیم ،نباید آینده و فرجام جهان را همانند حال در دامان تمدن غیرالهـی و انسـان محـور غـرب جسـتجو کنـیم.
همانگونه که "الن دوبنوآ" معتقد است « :ملت ها و فرهنگ ها عوامل راستین تـاریخ هسـتند .سـرمایه داری دموکراتیـک ،اینـک
صاحب بالمنازع میدان است .اما اشتباهی بزرگ است که فکر کنیم برای همیشه می تواند صحنه را کنتـرل کنـد و بـا پیـروزیش
تاریخ متوقف خواهد شد]31[».

بحث ونتیجه گیری
از مجموع آنچه گذشت می توان چنین نتیجه گرفت که فرجام شناسی جهان از دیدگاه اسالم با آنچه که مـادی گرایـان ارائـه
میدهند ،در دو فضای مجزا و در قالب اندیشهای متفاوت قابل بررسی است.درمکتب اسالم دکترین مهدویت بر اسـاس و بنیـان
الهی پایان جهان را روشن می بیند که در آن نیکی ها ،عدالت و حق بر بدی ها ،ظلم و باطل چیره خواهد شد .بر اساس نظریه ی
مهدویت تحقق این وعده های الهی توسط دوازدهمین امام معصوم(ع) در عصر ظهور و بـا تشـکیل حکومـت جهـانی صـورت
خواهد گرفت و طبیعتا قدرت ها و قطب های کنونی و اندیشه های مبتنی بر عقالنیت انسان مداردر اندیشه هـای اسـالم حقیقـی و
حکومت جهانی استحاله خواهند شد.
همانگونه که هانتینگتون می گوید « تمدن اسالمی تا به حال پابرجا مانده و این دلیلی بر امکـان بازگشـت مجـدد مسـلمانان
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برای رهبری جهان است «.در کتابم به نام "برخورد تمدن ها" گفته بودم ،بیگمان قضیهی اسالم یکسره خواهد شد و کـار ایـن
تمدن به پایان خواهد رسید ،اما اکنون پس از مشاهدات وملموسات ،دریافتم که نظریه ی پیشین مـن در مـورد اسـالم و تمـدن
اسالمی که آن را پایان یافته می دانستم اشتباه بوده است .من اکنون باور دارم که تمدن اسالمی ،تمدنی ماندگار و پایاست (».قانع
بصری)1377 ،
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چکیده
در عصر کنونی به عنوان دوران گذار در نظام بین الملل ،تمدن نوین اسالمی به عنوان باازیگری ناوین در رواباط باین الملال
قابلیت ان را دارد که از رهگذر بازخوانی مجدد تمدن اسالمی با توجه به مقتضیان زمان و مکاان و بازساازی مفهاومی و عملای
نظام اعتقادی اسالم ،به نقش آفرینی در هندسه جدید قدرت جهانی بپردازد .بر این اساس ،در مبحث نخسات بنیادهاای تمادن
نوین اسالمی مورد مداقه قرار می گیرد .در این مبحث ،پایاه هاای تمادن ناوین اساالمی مشاتمل بار :دیان بااوری امات مادار،
اخالقمداری ،خردباوری ،تمدناندیشی ،خودباوری ،غربپژوهی و تکثرپذیری وحدتگرا مورد واکاوی قرار میگیرد .در مبحاث
دوم ،به واکاوی استلزامات و پیشنیازهای نقشآفرینی تمدن نوین اسالمی در نظام بینالملل پرداخته میشود .در ایان مبحاث
تالش میشود که پیش نیازهای اجرایی بالندگی تمدن نوین اسالمی شامل :توسعه عدالتمحور ،آموزش ،همگرایی اعتدال محور
و اهتمام به فضای مجازی مورد تاکید قرار گیرد.
مبحث سوم به چالشهای فراروی تمدن نوین اسالمی برای ایفای نقش فعال در دنیای کنونی مای پاردازد و مبااحثی از قبیال:
تفرقه درون تمدنی ،درف نامتوازن از دین ،تهاجم تمدنی غرب و نظامهای آموزشای و شاناختی متعاارض را ماورد واکااوی و
امعان نظر قرار می دهد.
مقاله با تاکید بر نظریه «وحدت در عین کثرت» معتقد است که تمدن نوین اسالمی ضمن استواری بر بنیادهاای قاویم اساالمی
روشهای متنوع را با اهتمام به تکثر فرهنگها و اقوام مورد عنایت قرار میدهد.
کلید واژگان :تمدن نوین اسالمی ،بنیادها ،پیش نیازها ،چالش ها ،نظام اعتقادی اسالم.

۹٤

مقدمه
در عصر کنونی که تمدن به عنوان بازیگری نوین در روابط بینالملل قلمداد میشـود و قابلیـت آن را دارد کـه دوشـادوش
دولت ها و سازمانهای بین المللی به ایفای نقش بپردازد ،تمدن نوین اسالمی از رهگذر بازخوانی مجدد تمدن اسالمی با توجه به
مقتضیان زمان و مکان و بازسازی مفهومی و عملی نظام اعتقادی اسالم قابلیت آن را دارد که در دوران گذار در نظام بینالملـل
به نقشآفرینی در هندس ه جدید قدرت جهانی بپردازد .نظر به اینکه اسالم نه محدود به مکانی خاص و نه مخـتص بـه طبقـه ای
خاص است بلکه متعلق به تمامی بشریت با افقی وسیع است تا برادری انسانی را تحقق بخشد ،تمدن نوین اسالمی که بـر نظـام
اعتقادی اسالم و آموزههای آن برای تحقق وظایف مختلف دینی متناسب با دنیای جهانی شده استوار اسـت ،قابلیـت آن را دارد
که دستورات ،سنتها و آیین های ناشی از مجموعه اعتقادات اسالمی را فارغ از هرگونه تبعیض نژادی ،قـومی و زبـانی تحقـق
بخشد .تمدن نوین اسالمی ضمن تحکیم اخوت و برادری همه گروههای قومی و نژادی ،این امکان را برای آنان فراهم مـی آورد
که با یکدیگر در زمینه های مختلف علمی ،اجتماعی و فرهنگی همکاری کنند و به توسعه زنـدگی فکـری و فرهنگـی خـود در
سطح فراملی اقدام نمایند .از این روست که مقاله حاضر با تاکید بر نظریه «وحدت در عین کثرت» معتقد است که تمـدن نـوین
اسالمی ضمن استواری بر بنیادهای قویم اسالمی روشهای متنوع را با اهتمام به تکثر فرهنـگهـا و اقـوام مـورد عنایـت قـرار
می دهد .بر این اساس ،در مبحث نخست بنیادهای تمدن نوین اسالمی مورد مداقه قرار مـی گیـرد .در بحـث دوم ،بـه واکـاوی
استلزامات و پیشنیازهای نقش آفرینی تمدن نوین اسالمی در نظام بینالملل پرداخته مـی شـود و در بحـث سـوم چـالشهـای
پیشروی تمدن نوین اسالمی برای ایفای نقش فعال در دنیای کنونی مورد بررسی واقع میشود.
مبحث نخست :بنیادهای تمدن نوین اسالمی
الیه های درونی تمدن نوین اسالمی بر بنیادهای فکری و اعتقادی اسالم در عین اهتمام به سازگاری آن با شرایط و مقتضیات
زمان و مکان استوار است که اساس قدرت نرم را تشکیل می دهد .در این مبحث ،پایه های تمدن نوین اسالمی مشتمل بر :دیـن
باوری امت مدار ،اخالقمداری ،خردباوری ،تمدناندیشی ،خودباوری ،غربپژوهی و تکثرپذیری وحدتگرا مورد واکاوی قـرار
میگیرد.
الف -دینباوری امتمدار

یکی از بنیادهای تمدن نوین اسالمی اعتقاد به اسالم به عنوان پایهگذار تمدن اسالمی و تعیـینکننـده ریشـههـا و اصـول آن
است .اسالم به عنوان بنیاد یک تمدن جهانشمول ،جهانگرا و خدامحور می تواند موجب بازیابی شکوه جهـان اسـالم بـه عنـوان
قدرت بالقوه جهانی بر اساس شکوفاسازی «قدرت نرم»)« ،(Soft Powerقدرت با») (Power withو «قدرت معنـایی»

(Ideational

) powerدین شود .دین بنیاد بودن تمدن نوین اسالمی به این معناست که توحیدمداری و تاکید بر اصول اعتقادی مشترک و باور
به وحی به عنوان منبع اولیه دانش ،موتور محرک همگرایی بین جوامع اسالمی در سطوح ملـی ،منطقـهای و جهـانی بـه شـمار
می آید .تمدن نوین اسالمی با برخورداری از نگرشی جامع به چالشهای جهانی در تالش برای ایجاد تمـدنی جهـانی براسـاس
درکی متوازن از نقش دین در روابط بین الملل است که از هرگونه افراط و تفریط به دور باشد .با توجه به ایدههای جهانی اسالم
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و رویکرد امت محور آن ،تمدن نوین اسالمی خواستار احیا یا نوزایی دینی براساس پیوند سنت و مدرنیته است .در این رهگذر،
اسالم تمدنی به عنوان رویکردی بالنده که معتقد به نقشآفرینی دین در متن جامعه و سیاست است ،مـیتوانـد موجـب تقویـت
اب تکارات از پایین به باال در جامعه جهانی شود و با برقراری پیوند بـین آرمـان هـا و واقعیـات براسـاس دیگـاه «آرمـانخواهی
واقعبینانه» به عنوان بازیگری نوین در روابط بینالملل به ایفای نقش بپردازد .افزون بر این ،درک جامع از دین و توجه بـه کلیـه
سطوح فردی ،خانوادگی ،اجتماعی ،محلی ،ملی ،منطقهای و بینالمللی آن ،قلمروی اقدام تمدن نوین اسالمی را گسترهای وسـیع
می بخشد .بنابراین دین در روابط بین الملل مستحق آن است که تصویری منصفانه از آن عرضه شود و منصفانه با آن رفتار شـود
و تصویری مثبت از آن ارائه شود.

)(Reese, 2015

افزون بر این ،امت محوری را می توان بنیاد تمدن نوین اسالمی دانست .تالش برای تحقق بخشیدن به امت اسالمی به معنای
استقرار جامعه جهانی مومنان بیانگر رویکرد جهان گرایانه اسالم و قلمروی فراملی ایده های جهانی اسالم است .امت بـه عنـوان
جامعه مفسر و تحقق بخش آینده ای مطلوب و به عنوان جامعه ای پویا که گذشته را بازتفسیر میکند و به مقابله با چـالشهـای
جدید می پردازد ،مسئولیت اخالقی و عملی را برای یک جامعه نمونه و وسط به رسمیت میشناسد .چنین جامعه معتدل ،عقالنی
و ارزش محور به عنوان مدل جوامع چندفرهنگی ،چندقطبی و تکثرگرا میتواند نقش دین در برقراری مصالحه ،آشتی ،بخشـش،
روامداری ،دوستی ،مروت ،گفتگو و انعطاف را براساس رویکرد رابطهای و صلحسازی در فضای عمومی به منصه ظهور برساند.
چنین رویکردی که بر هویتیابی ایجابی و نه سلبی استوار است ،میتواند موجب تحقق جهانی متعلق به تمامی بشریت با افقـی
عادالنه برای تحقق برادری انسانی شود :جامعه ای که ضمن گسترش برادری دینی و ترویج فرهنـگ همبسـتگی اجتمـاعی بـین
مسلمانان ،به حقوق غیرمسلمانان نیز احترام میگذارد و از فرآیندهای مسالمت آمیز برای تبیین استداللی هویـت و دیـدگاههـای
خود بهره میگیرد.
ب -اخالقمداری

تمدن نوین اسالمی اساس تصمیمات جامعه دینی را بر پایه نهادینه سازی اخالق اسالمی مطابق با نیازهای توسعه در جامعـه
دینی ،تقویت اصول و هنجارهای جهانشمول و ارتقای جایگاه اخالق و معنویتگرایی قرار میدهد و برای برقراری نظام جهـانی
نیز خواستار تکامل روحی و معنوی با تکیه بر دستاورهای اخالقی نظام اعتقادی اسالم است .پرهیز از بیحرمتـی بـه معتقـدات
پیروان دیگر ادیان الهی ،حلوفصل مسالمت آمیز اختالفات از طریق گفتگـوی منطقـی و اخالقـی بـا تکیـه بـر روح بـرادری و
حقیقت جویی ،اجتناب از هرگونه هیاهو و ایجاد رعب و وحشت ،احترام به حقـوق و کرامـت بشـری ،اهتمـام بـه همکـاری و
همیاری و روامداری و تقواپیشگی و توصیه به حق و صبر و دوری از تفرقه و کشمکش میتواند آیندهای امیدبخش را براسـاس
شیوههای اخالقی نوید بخشد.
به عالوه ،تبیین جهانشمولی ارزشهای معنوی اسالم می تواند فرصتی جدید برای ارائه چشماندازی اخالقی به جامعه جهانی
از سوی تمدن نوین اسالمی به شمار آید .البته اخالق مداری عالوه بر احترام به کرامت انسانی ،توجه به سرشـت معنـوی بشـر،
کمال جویی و آرمان طلبی بر لحظهشناسی و موقعیتسنجی نیز استوار است ،بدین معنـا کـه در موضـعگیـریهـا و رفتارهـای
اخالقمدار ،صالح و مصلحت جامعه اسالمی نیز مدنظر قرار میگیرد.
می توان اذعان داشت که تمدن نوین اسالمی بر نقش آفرینی نوعی اخالق جهانی و فراگیر استوار است کـه زبـان مشـترک
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ادیان الهی به شمار می آید و این رویکرد می تواند عامل وحدت بخش همه انسان ها به ویژه دینداران باشد .اخالق از آنجا کـه
سالمت زندگی فردی و استقرار و دوام زندگی اجتماعی بشر را سامان می دهد ،اجماعی بنیانی را بر پایـه ارزشهـای الـزامآور
تحقق می بخشد ،زیرا که بر فرازمانی و فرامکانی و فرانژادی بودن آموزهها و ایدههای جهانی و ارزشهای اخالقی اسالم استوار
است .به عبارت دیگر ،اسالم با ارائه الگوهای کامل تربیتی و جامعنگری در باره ابعـاد و شـئون انسـان ،منظومـهای اخالقـی را
عرضه میدارد که پاسخگوی شئون حیات بشری و حل معضالت معنوی آن است( .خسروشاهی.)42-17 :1311 ،
جهانی بودن دین اسالم و منطبق بودن آموزههای اخالقمدار آن با فطرت بشر در آیات قرآنی به وضـوح بیـان شـده اسـت.
اخالق دینی را میتوان دارای ویژگی هایی از قبیل :دارا بودن قوانینی هماهنگ و منطبق با فطرت آدمی ،نگاه جـامع و کامـل بـه
همه جنبههای جهان هستی و نیازهای بشری ،تاکید بر برابری همه انسانها و نفی تبعیض و برتری های نـژادی ،مـادی ،قـومی و
زبانی و نفی سلطهپذیری و عبودیت غیر خدا دانست (افتخاری و ملکزاده.)71-71 :1314 ،
البته اهتمام تمدن نوین اسالمی به اخالق مداری نیازمند ایجاد امنیت ذهنی همگانی و تالش مسلمانان برای برقراری عدالت و
استقرار اخالق جهانشمول انسانی است .ترویج فرهنگ مدارا ،انسان دوستی ،کمک به همنوع از هـر نـژاد و آیـین ،تحمـل نظـر
مخالف و ترویج و تبلی باورهای دینی با نرمش و محبت و خلق نیکو ،نفی تبعیض و تحقیر و بیعدالتی ،به کمال رسیدن قـوای
خالقه و شایسته وجود آدمی در همه شئون ،به فعلیت درآمدن استعدادهای انسان ،آراسته شدن بـه فضـائل اخالقـی و صـفات
خدایی در مسیر وصول به مقام انسان متعالی ،ترویج ارزش های معنوی و فرهنگی و تقویت روحیه ایثار و فـداکاری زمینـهسـاز
افزایش قابلیتهای نرم افزاری تمدن نوین اسالمی میشود ،به گونه ای که ضـمن جهـانی کـردن اخالقیـات در جوامـع بشـری
موجبات ترویج اخالق جهانشمول دینی در دنیای جهانی شده را فراهم میآورد.
ج) خرد باوری

خرد باوری را می توان مبنای عمده تقویت بنیه عقلی ایمان محور بشریت و موجبات احیای نقش حکمت اسالمی در جهـان
کنونی دانست به نحوی که با تکیه بر عقالنی بودن دین و توانایی پاسخگویی آن به نیازهای اساسی بشر آینـدهای امیـدبخش را
نوید می دهد .عقالنیت چندبعدی اسالم که بر توسیع دایره عقالنیت استوار است خواستار جایگزینی عقالنیت دینی چندبعدی بـه
جای خردگرایی لیبرالیستی سودمحور و سوداگرایانه است .به عبارت دیگر ،عقالنیت غربی یک عقالنیت خودبنیاد و ابزاری است
که با استفاده از ابزارهای مادی مانند حواس و تجربه و بر اساس تحلیل فایده گرایانه شکل گرفته است ولی عقالنیـت اسـالمی
راه های دیگر شناخت چون وحی و اشراق را نیز مورد اهتمام قرار میدهد و غایت آن کسب سعادت و نه دسـتیابی بـه قـدرت
است.
باید توجه داشت که قلمروی عقالنیت در اسالم بسیار گسترده تر از عقالنیت غربی است .در اسـالم ،عقالنیـت سـه سـطح
معرفتشناختی ،هنجاری و ابزاری را در بر میگیرد .عقالنیت معرفتشناختی یا غایی به معنای نگاه تمـدن اسـالمی بـه معـاد و
پاسخگو بودن انسان ها در برابر خداوند در روز قیامت است .تنظیم رابطه بین انسان و عالم وجود و نیز با خالق جهان و اهتمـام
به مبدا و معاد و غایت خلقت در جهان هستی موجب می شود که همگان رفتارها و کردارهای خـود را بـا علـم بـه پیامـدهای
اخروی آن تنظیم کنند .عقالنیت هنجاری یا اخالقی به معنای آن است که بـرای تحقـق ارزشهـای مقـدس نبایـد از ابزارهـای
نامشروع بهره گرفت زیرا که در اسالم "هدف وسیله را توجیه نمیکند" .به عبارت دیگر ،در رفتار انسـانی بـرای دسـتیابی بـه
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اهداف مورد انتظار و رسیدن به هدف مشروع باید از ابزارهای اخالقی ،هنجاری و مشروع و مبتنی بر اخالق دینـی بهـره گرفتـه
شود و در عین حال باید بر تدبیر و عقالنیت و حکمتمداری برای مدیریت زمان و فرصتها تاکید گردد .عقالنیـت ابـزاری بـر
اساس محاسبات مادی برای کسب سعادت و ارتقای قدرت نرم از طریق روشی خردمندانهتر و قابل توجیهتر شکل میگیرد .بـه
عبارت دیگر ،عقالنیت ابزاری به محاسبه هزینه – فایده به لحاظ کمهزینهترین ،پرفایدهترین ،کوتاهترین و آسانترین مسیر بـرای
وصول به هدف اهتمام می ورزد .این نوع عقالنیت تحت دو نوع دیگر عقالنیت یعنی معرفت شناختی و هنجاری قرار میگیرد .از
این روست که تمدن نوین اسالمی بر انطباق و سازواری سه سطح معرفتشناختی ،اخالقی و ابزاری تاکید میورزد زیرا عقالنیت
دینی موسع را مهم ترین مبنای فهم دین و معیار تعامالت فرهنگی – تمدنی با دیگر جوامع و از بنیادیترین مولفههای فرهنـگ و
تمدن دینی می داند( .دهشیری 17 :1313 ،و .)141-141
افزون بر این ،خردباوری بر پذیرش تاویلگرایی و تفسیرگرایی از دین مبین اسالم در عین نفی تحجر و تعصب استوار اسـت
که بیانگر اهتمام تمدن نوین اسالمی به پویایی اجتهاد اصولگرایانه با توجه به شرایط و مقتضیات زمان و مکان ،اهتمام به مصالح
عامه مسلمانان ،برخورد محترمانه با اختالفات به عنوان نتیجه پذیرش تعدد اجتهاد در اسالم و به رسمیت شـناختن اصـل آزادی
بحث است که اختالف دیدگاهها و تنوع اجتهادها را امری طبیعی میداند .چنین رویکردی که بر تقویت تفکر و تعقـل و قـدرت
نقادی و انتخاب در عرصه تالقی و تعاطی افکار و نضج فرهنگ آزاداندیشی ،خردورزی ،نظریهپردازی و نواندیشی دینی استوار
است موجب ارائه تصویری منصفانه و ایجابی از دین میشود.
د) تمدن اندیشی

تمدن اندیشی را می توان وجه معرفتی تمدن نوین اسالمی دانست که در عین فرهنگ مداری ،بـر علـم بـاوری و نیازمنـدی
فعالیت های تمدنی به پشتوانه های علمی و معرفتی تاکید دارد .اعتقاد به اهمیت قدرت نرم فرهنگی-تمـدنی در تثبیـت هویـت
ایجابی مسلمانان و صلح سازی و حل و فصل منازعات درون تمدنی در عین باور به کارکرد آن در تقویـت ،تعمیـق و هـدایت
بیداری اسالمی بیانگر اهمیت تفکر علمی و برنامه ریزی راهبردی تحول آفرین بر اساس اندیشه خالق و سـازنده و انتقـادی در
تمدن نوین اسالمی است.
بن یاد تمدن اندیشی را شناخت مشترک جهان اسالم در باره عقالنیت ،راهبردها  ،ترجیحات و عقاید مسلمانان و نیز دیـدگاه و
ذهنیت مشترک در باره مسائل درون تمدنی و وضعیت جهان برون تمدنی تشکیل می دهد .به عالوه ،تاکید بر بازسازی فکـری و
ترسیم نقشه راه با تکیه بر دستاوردهای علمی و فکری مسلمانان و با بهره گیری از ابزارهای عقل ،دانایی و علم مداری و اهتمام
به قدرت نظریه پردازی ناظر به مشکالت زمان و در باره موضوعات تحول پذیر موجب گشایش فرصت های جدید برای تبیـین
جهانشمولی ارزش های معنوی تمدن نوین اسالمی بر اساس بازنگری در روش های ارتباطی و عرضه پیام های جدید ،جـذاب،
معقول و عملی به جامعه جهانی می

گردد(Inayatullah, 2011: 103-117).

از دیگر سو ،رویکرد تمدنی بر اساس تمدن آگاهی می تواند جنبه اجرایی نظریـه پـراکنش یـا اشـاعه ) )Diffusionهویـت
اسالمی در عرصه جهانی به شمار آید به گونه ای که ضمن تقویت جغرافیای فرهنگی اسالم با تکیه بـر اشـتراکات و پیونـدهای
تاریخی و فرهنگی مسلمانان زمینه را برای تعامل با سایر مناطق در نظام کنونی بین الملل فراهم آورد و در چارچوب رویکـرد"
هم افزایی فرهنگها" روابط فرهنگی بین المللی تمدن نوین اسالمی را با سایر تمدن ها در عرصه افقی تعمیق و توسعه بخشـد و
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از این طریق با مشارکت در تصمیم گیری های بین المللی ،نقش دین را در تاثیر گذاری بر روندهای جهـانی بـه منصـه ظهـور
رساند .افزون بر این ،توجه به فرهنگ و هنر متعهد با محوریت معنویت و معنا گرایی می تواند موجب تقویت ژئوکـالچر اسـالم
در عرصه جهانی گردد.
ه)غربپژوهی

تمدن نوین اسالمی معتقد است که نه غرب کل واحد است که بتوان آن را تماما نفی کرد و نه متناسـب بـا نظـام اعتقـادی
مسلمانان است که بتوان آن را تماما پذیرفت .بلکه به جای غربستیزی یا غربپذیری باید در صدد شـناخت غـرب بـه عنـوان
واقعیتی موجود در جامعه جهانی برآمد .این رویکرد نه به معنای از بین بردن سنتهای اسالمی است و نه بـه معنـای انقیـاد در
برابر رویکرد مدرنیستی تمدن غرب است بلکه به معنای تعامل انتقادی با آن است .سنتگرایی انتقادی و منفتح درصدد آن است
که با بهرهگیری از ابزارهای انتقادی ،از گذشته تاریخی خود برای ایجاد آیندهای روشن بهره بگیرد تا نوعی مدرنیتـه آلترنـاتیو را
به ارمغان آورد .شایان ذکر است که سنت دینی در مقابل مدرنیسم (مبتنی بر اومانیسم ،سکوالریسم ،تقدسزدایی ،پوزیتیویسـم،
ماتریالیسم یا مادیگرایی ،کاپیتالیسم ،تقلیلگرایی به تجربهگرایی و اثباتگرایی و لیبرالیسم سیاسی و اقتصـادی) و نـه در برابـر
مدرنیته قرار دارد .به عبارت دیگر ،اسالم خواستار جایگزین مدرنیته ها به جای مدرنیسم یکسان انگار غربی است .به گونهای که
می توان سخن از مدرنیته اسالمی به میان آورد .همانگونه که مردمساالری دینی ،جامعـه مـدنی دینـی و روشـنفکری دینـی در
چارچوب سازگاری اسالم و تجدد ،قابل ارائه هستند .از این روست که تمدن نوین اسالمی بر پیکـار فکـری بـرای نشـان دادن
اسالم به عنوان نظام آلترناتیو برای سرمایه داری لجـام گسـیخته غربـی از رهگـذر اصـالح هسـتیشناسـی ،معرفـتشناسـی و
روششناسی موج ود در غرب استوار است و با داشتن تحلیـل روشـن و مشـخص نسـبت بـه تمـدن غـرب ،غـربپژوهـی و
غرب شناسی را جایگزین دو رویکرد متعارض غربپذیری و غربستیزی میکند .این مهم از طریق تعامل با دیگر فرهنـگهـا و
تمدنها در فرایند گفتگوی جامع و فراگیر امکانپذیر است .در پرتوی چنین گفتگوی میان تمدنی اسـت کـه امکـان هـمافزایـی
فرهنگ ها با رویکردی تکثرگرا برای ایجاد جامعه جهانی حول ایدهآل های مشترک در عین پذیرش تنوع و تکثر فرهنگی و تالش
برای یافتن اصول مورد توافق به منظور رقم زدن جهان آلترناتیو فراهم میشود.
و -خودباوری

یکی از پیامدهای تمدن نوین اسالمی ،خودباوری مسلمانان به برخورداری از نقش فعال و سازنده در شکوفایی علوم و فنون
بشری در طول تاریخ است .تمدن نوین اسالمی خواستار بازگرداندن اعتماد به نفس به امت اسالمی با یادآوری پیشینه مشـارکت
مسلمانان در عرصه های علوم بشری است تا با تکیه بر اس تقالل فکری و فرهنگی مجددا قدرت و عظمت خود را بازیابند و عمق
پیام اسالم را که با علم آموزی عجین است ،به جهانیان نشان دهند .این رویکرد نوعی خودباوری در مسلمانان ایجاد مـیکنـد و
موجب بازتولید سرمایه اجتماعی آنان میشود .تقویت آگاهی مسلمانان از ظرفیتهـای بـومی ،اعطـای خودبـاوری فرهنگـی و
استقالل اندیشه ای ،ترویج فرهنگ و تفکر استداللی ،از بین بردن خودباختگی در حوزه فکر و اندیشه ،اهتمام بـه ایجـاد هویـت
مستقل ایجابی ،تقویت توان تعاملی و تبادلی دنیای اسـالم ،اسـتقالل تفکـر نخبگـان فکـری و فرهنگـی و اندیشـهای ،تقویـت
ارزشهای بومی و معنوی ،دگرگونی سازنده در بینش و نگرش مسلمانان و تکیه بر فرهنگ خودی و باورهای دینی و عقیدتی در
زمره کارکردهای تمدن نوین اسالمی محسوب میشوند.
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تکیه مسلمانان به ظرفیتهای درونزا و اهتمام به استقالل مداری جهان اسالم موجب پیشرفت مسلمانان براسـاس شـعار «مـا
میتوانیم» و ایجاد فرهنگ تولید علم ،ارتقای قدرت علمی و جرات علمی ،پرورش و شـکوفایی اسـتعدادها ،نفـی الگوپـذیری
تقلیدی از فرهنگ غرب ،ایجاد تحوالت و پیشرفتهای علمی در چارچوب ارزشهای دینمدار ،ارتقای روحیـه خودبـاوری ،و
اتکا به نفس و اندیشه و اراده خودی ،استفاده از ظرفیتهای علمی بومی ،تقویت بنیه پژوهش و تعالی و رشد اقتصادی و علمـی
جهان اسالم موجب پیشرفت درونزا و دانشبنیان و توسعه پایدار اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی جهان اسالم میشود و با برقراری
روابط پایدار با دیگر جوامع بر اساس پایبندی به قراردادها و همزمان برقراری حکمرانی مطلوب در داخل ،موجبات ایجاد یـک
نظام اجتماعی تعامل گرا و توسعه محور را فراهم میآورد.
بهره گیری از توانایی ژئوپلیتیکی ،ژئواستراتژیکی ،ژئواکونومیکی و ژئوکالچر جهان اسالم موجب تبدیل آن به قـدرتی عمـده
در عرصه نظام ژئوپلیتیک جهانی میشود ،به گونهای که به لحاظ سیاسی می تواند با همگرایی و همپوشـانی منـابع ،نقـش یـک
قدرت جهانی را برای خود بازتعریف کند و قابلیت و توانایی دسترسی خود به رهبری جهـانی را بـه منصـه ظهـور رسـاند .از
این رو ،مسلمانان به جای فرافکنی مشکالت خود به دیگران باید درصدد پیشرفت درونزا برآیند و با ایجـاد جامعـه امـتمحـور
حول ایدهآلهای مشترک راه را برای آینده آلترناتیو هموار سازند( .حافظنیا و زرقانی)141 :1311 ،
تمدن نون اسالمی از رهگذر بازتعریف فرهنگ اسالمی و اهتمام به آرمانهایی چون :استقالل ،عزت و عدالت و با تکیـه بـر
الگوی تفکر ،آگاهی ،تصمیمگیری و اطالعرسانی میتواند باب خالقیت اسالمی را براساس خودباوری بگشاید .این مهم نیازمنـد
استقالل مداری تمدن نوین اسالمی از رهگذر استکبارستیزی است .در واقع تمدن نوین اسالمی در عین غـربپژوهـی و انفتـاح
تعاملی در قبال تمدن غرب ،خواستار نفی جریان تحمیلی تکفرهنگی و یکسان سازی فرهنگی و مقابله با استعمار فرانو است که
خواستار استیالی فکری بر جهان اسالم و استحاله فرهنگی آن اسـت .تمـدن نـوین اسـالمی در عـین برخـورداری از ویژگـی
چندفرهنگی در درون ،خواستار مقابله با رویکرد هژمونیک و یکسان انگارانه غربی برای ایجاد نظم جهانی تکقطبی و تکخطـی
و درصدد مقابله با قدرتهایی است که تنها به زبان ظلم سخن میگویند .به طـور کلـی ،ظلـمسـتیزی ،استعمارسـتیزی و نفـی
سلطهگری و سلطه پذیری سرلوحه رویکرد تمدن نوین اسالمی را تشکیل میدهد .در این رهگذر ،خودباوری مسلمانان و وحدت
درون تمدنی آنان میتواند براساس احساس تهدید مشترک از سوی قدرتهای استعماری و صهیونیسم بینالملل علیه مسـلمانان
شکل بگیرد .قدرت های استکباری که خواستار استعمار فکری و فرهنگی جوامع مسلمان براساس ترویج مصرفگرایی و ابـاحی
گری مفرط با تکیه بر انسانمداری و کشتن خدا به تعبیر نیچهای آن هستند و درصدد تضعیف و تفرقه در جهان اسالم و تصـاعد
بحران های قومی و سیاسی ناشی از رهگذر دامن زدن به تفرقه شیعه و سنی برآمدهاند ،اجرای نظم نوین جهانی مبتنی بر تحمیـل
سلطه هژمونیک غرب بر دیگر تمدنها را وجهه همت خود قرار دادهاند .بنابراین مقابله با قدرتهای اسـتکباری یکـی دیگـر از
ابعاد خودباوری فرهنگی مسلمانان را تشکیل میدهد( .دهشیری.)114 :1313 ،
ز -تکثرپذیری وحدتگرا

تمدن نوین اسالمی با تکیه بر اصل "وحدت در عین کثرت" بر این باور است که هـیچ اصـالح اجتمـاعی جـز از طریـق
پذیرش تنوع و تکثر سالیق میسور نیست و تنوع موجود در جهان اسالم یک سرمایه تمدنی به شمار میآید .بنابراین تمدن نوین
اسالمی در عین تنوع پذیری ،بر وحدت گرایی اخالقی و عقالنی اسالم و احیای امت اسالمی براسـاس تقریـبگرایـی ،فـارغ از
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قومیت ،نژاد و جهت گیریهای فرهنگی و سیاسی استوار است که از آن میتوان به «وحدت پایدار» تعبیر کرد.
رویکرد تکثرپذیری وحدتگرا بر این باور است که اختالف بین مذاهب سیاسی نوعی تنوع و تکامل است نه تضاد .بـه ایـن
معنا که اعتقادات و تفکر مشترک ،فرهنگ و تمدن مشترک و نظام اخالقی مشترک بنیادهای وحدت مسلمانان را تشکیل میدهند.
به عبارت دیگر ،تقویت روابط درون تمدنی ،سرزندگی کارکردی امت و تحکیم برادری جهانی در پرتوی «وحدت پایدار» بین
مسلمانان امکان پذیر است همانگونه که وحدت الهی در پرتوی وحدت کیهان و همپیونـدی همگـان خـود را در تنـوع و تکثـر
جوامع انسانی متجلی می بیند .پذیرش وحدت در راهبردها و تکثر در روش های حکومتی و نوع نظامهای سیاسی در عین تاکید
بر ابتنای حکمرانی اسالمی بر مشروعیت و مقبولیت مردمی نوعی همزیستی مسالمت آمیز و همگرایی و همنـوایی را میـان همـه
مذاهب اسالمی به ارمغان می آورد زیرا که بر توجه به نیازهای مشترک امت اسالمی و تقویت مناسـبات میـان مـذاهب اسـالمی
استوار است .بعالوه ،با توجه به تغییر نسل ها در جهان اسالم که دائم در حال شدن هستند ،توجه به گفتگوهـای میـان نسـلی و
ایجاد زمینه تعامل میان پیروان مذاهب میتواند جامعه اسالمی را به جهتی ایجابی و صلحآمیز رهنمون سازد و موجـب گسـترش
تقریب گرایی و رفع تخاصم میان مسلمانان شود.

)(Mandaville & Silvestri, 2015: 1-13

در عوض ،رویکردهای تقلیلگرایانه به دین که با ناسیونالیسم و پان عربیسم مشوب شده است ،آن را از نگرش جهانشمول به
نگرش محلی فروکاست می دهد .لذاست که در صورت تکیه بر نقاط اشتراک فراقومی در جهان اسالم ،دین میتواند بـه عنـوان
موتور محرک برای همگرایی های مختلف میان جوامع اسالمی در سطوح ملی ،منطقهای و جهانی عمل کنـد (سـیمیر و قربـانی
شیخنشین)121 :1311 ،
مبحث دوم :پیشنیازهای شکوفایی تمدن نوین اسالمی
برای نقش آفرینی تمدن نوین اسالمی در نظام تصمیمگیری جهانی شایسـته اسـت مـواردی از قبیـل :هنجارسـازی ،تعمـیم
ارزشهای مشترک عینی و آرمانهای مطلوب در فرهنگ جهانی ،تکیه بر قدرت معنوی و تقویت معنویـتگرایـی و معنـاگرایی،
پیوند دین و سیاست ،احیای هویت تمدنی و نقشآفرینی اندیشه اسالمی در عرصه گفتمانسازی و نظریه پردازی ،نفی انگیزههای
قومی و نژادی و پرهیز از دامن زدن به اختالفات مذهبی و فرقهای و تبیین جهانشمولی اسالم در همه ساحات زندگی بشر مـورد
عنایت قرار گیرد لیکن در این مبحث تالش میشود که پیش نیازهـای اجرایـی بالنـدگی تمـدن نـوین اسـالمی شـامل :توسـعه
عدالتمحور ،آموزش ،همگرایی اعتدال محور و اهتمام به فضای مجازی مورد تاکید قرار گیرد:
الف -توسعه عدالتمحور

عدالت به معنای «قرار دادن هر چیزی در جای خود» ارزشی مطلق اما طریقی است .اصول عدالت قواعدی عینی ،مطلق ،عام
و فراگیر هستند و دریچه حقیقتی ماورایی را عرضه میدارند که معیار درستی و نادرستی طرز رفتار آدمیان است .بنابراین عدالت
دارای ارزش ذاتی است و حقیقت نفساالمری به شمار میآید اما طریقیت دارد چون از این طریق است که فضیلتهای انسـانی
شکوفا می شود و جامعه مسیر خیر و صالح را می پیماید .در واقع ،عدالت بر مدار اصول و مفاهیم فطری استوار است زیـرا کـه
مفهوم مشترک انسانی است و ناشی از امور ثابتی است که در سرشت انسان به ودیعت نهاده شده است .از اینرو ،تمـدن نـوین
اسالمی اساس توسعه را بر عدالت اجتماعی و نفی تبعیض نژادی یا قومی و ریشهکنی فقر برای برساختن آینـدهای امـتمحـور
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قرار داده است.
در صورت توسعه عدالت محور است که تمدن نوین اسالمی قادر است آیندهای را رقم زند که مفاهیم خطی پیشرفت را بـا
مفاهیم دوری توسعه در بستر زمان همبسته و همپیوند سازد ،و رشد اقتصادی را با توزیـع اقتصـادی ،تعـالی معنـوی و توسـعه
سیاسی همگون و سازگار گرداند .توجه به حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان و تقویت جامعه مدنی برای پاسـخ دیـالکتیکی
آن به نقش آفرینی اسالم سیاسی و رعایت کرامت انسانی و ارتقای معنویت آگاهی و در نهایت رعایت اعتدال و توازن در جامعه
یعنی دوری از افراط و تفریط ازجمله پیامدهای توسعه عدالتمحور است که موجب برقراری نوعی موازنه صحیح در مناسـبات
اجتماعی براساس شایستهساالری و فضیلتمداری

میشود(Enayat, 1982:129).

ب -آموزش

نقش آموزش در بالندگی تمدن نوین اسالمی انکارناپذیر بوده است زیرا عمق پیام واقعی اسالم با علمآمـوزی عجـین بـوده
است .آموزش مناسب میتواند زمینه جامعهپذیری مطلوب را براساس اخالقیات و اندیشه خالق ،سازنده و انتقادی ،پیوند اخالق
و مذهب در نظام آموزشی و تقدیم تربیت بر تعلیم به گونه ای فراهم سازد که امت اسالمی بتواند آگاهانه جایگاه خود را بازباید.
آموزش را می توان یکی از راهکارهای انتقال هنجارها و ارزشهای منحصر به فرد فرهنگی و شناساندن فرهنگ و تمدن اسـالمی
به جامعه بینالمللی دانست ،به گونهای که بر برداشتها ،ادراکات ،افکار ،انگارهها ،ایدهآلهـا ،ارزشهـا ،ایسـتارها و باورهـای
دیگر تمدنها تاثیر مثبت گذارد.
با توجه به پیشینه و پیشگامی تمدن اسالمی در یادگیری و تحقیق و درنوردیدن مرزهای دانش ،نقش آموزش را میتـوان در
رشد درخشان و سریع تمدن اسالمی برجسته دانست .به ویژه آنکه از مسجد تا بیمارسـتان و از رصـدخانه تـا مدرسـه همـواره
مکانی برای یادگیری مسلمانان بوده است .در این رهگذر ،پیوند نظام آموزشی مدرن و سنتی در کشورهای اسـالمی مـیتوانـد
تم ام ظرفیت آموزشی جهان اسالم را به منصه ظهور برساند .توجه به دانشگاه تمدن ساز به عنوان نهاد فرهنگی عالوه بر نهـادی
آموزشی و پژوهشی ،می تواند زمینه تربیت نسل جدیدی از شهروندان مسلمان و مسوولیت پذیر را فراهم آورد کـه ضـمن دیـن
آگاهی خواستار احیای عقل بر اساس حکمت یا حقیقت و با الهام از وحی الهی هستند.
در این رهگذر ،شایسته است تمدن غربی مساهمت و مشارکت پیشین تمدن اسالمی را در عرصههای علمی و آموزشـی بـه
رسمیت بشناسد .همان گونه که مقتضی است تمدن نوین اسالمی با اتکا به آموزه های دینی و علمی و دانش فنـی و تخصصـی،
قابلیت خود را در برقراری پیوند میان گذشته ،حال و آینده به منصه ظهور رساند .بدینمعنا که از گذشته تاریخی برای رقم زدن
آینده ای روشن استفاده کند .تمدن نوین اسالمی با توجه به نظام آموزشی همپیوند بین مراکز علمی مدرن و سنتی و روشهـای
تدریس ابتکاری موجود در هر کدام و با عنایت به ماهیت جهانشمول خود می توانـد بقیـه جهـان را تحـت تـاثیر قـرار دهـد.
همانگونه که با دیگر تمدن ها به تعامل علمی و آموزشی بپردازد .در این صورت اسـت کـه نخبگـان مسـلمان مـیتواننـد بـه
تصویرسازی مناسب از تمدن نوین اسالمی همت گمارند و با اتکا به دیپلماسی علمی و آکادمیک موجبات ارتقای قـدرت نـرم
جهان اسالم را فراهم آورند.
ج) همگرایی اعتدالمحور

رویکرد اعتدالی تمدن نوین اسالمی را میتوان به معنای رعایت توازن و پرهیز از افراط و تفـریط در سـاختارها دانسـت .از
011

آنجا که قرآن کریم ویژگی امت اسالمی را «امت وسط» میداند (سوره بقره ،آیه  )143و از راه راست بـه عنـوان راه میانـه یـاد
کرده است (سوره قصص ،آیه  )22و پیامبر اکرم(ص) نیز سیره خود را بر میانـهروی و اعتـدال در امـور قـرار دادهانـد ،مشـی
اعتدالی از رهگذر تالش برای یافتن یک راهحل اصولی و منطقی و اقدام سنجیده با تدبیر و تفکر و بهرهگیری از قدرت منطـق و
استدالل به عنوان منبع عظیم قدرت نرم می تواند موجب ایجاد روابط جدیدی بر پایه فرهنگ توسعه و توسعه فرهنگـی و تولیـد
ایدهها و گفتمانهای جدید فرهنگی برای تنظیم قواعد و هنجارهای بینالمللی شود .تاکید بر همافزایی و همتکمیلی فرهنگهـا و
اهتمام به مشترکات فرهنگی در عین احترام به تنوع فرهنگی می تواند فرهنگ اعتدال و صلح را در سطح بینالمللی نهادینه سازد
و زمینه تقویت فرهنگ تقریب بین مذاهب اسالمی را همزمان با تقارب با دیگر ادیان الهی فراهم آورد .در این رهگـذر ،تـرویج
شیوه تعامل با دیگران براساس نفی افراطیگری و مقابله با جریانهای ارهاب و ارعاب و تکفیر و مبارزه با گـرایشهـای فکـری
افراطی ،تندرو و تروریستی میتواند چهره ای متعادل را از تمدن نوین اسالمی عرضه دارد و نقش مـوثری را در ذهنیـتسـازی
ایجابی نزد افکار عمومی بینالمللی ایفا نماید.
اعتدالمحوری با تکیه بر منافع مشترک و متقابل و نهادینه سازی همکاریهای درونتمدنی و تقویت گفتگـوی مسـلمانان بـا
یکدیگر موجب تقویت همگرایی جهان اسالم براساس بازیابی اصول مورد توافق میشود و زمینه انسجام و یکپارچگی تمدنی را
فراهم میآورد .همگرایی اعتدالمحور در تمدن نوین اسالمی موجب گسترش همبستگی میان مذاهب اسالمی با یکدیگر و از بین
بردن خصومت و تعصبات فرقهای میان پیروان مذاهب اسالمی می شود.
د -اهتمام به فضای مجازی

در دنیای کنونی با توجه به درهمتنیدگی نظام اطالعاتی و ارتباطاتی در عصر جهانی شدن ،انسانها در اثر فناوری ارتباطـات
این امکان را به دست آورده اند که بدون واسطه با یکدیگر سخن گویند ،ارتباط برقرار کنند ،از افکار و دیدگاههـای هـم مطلـع
شوند و بر یکدیگر تاثیر گذارند .همین قدرت جادویی رسانه های نوین است که آنها را به سالح موثر فرهنگی بدل کرده اسـت.
تمدن نوین اسالمی قابلیت آن را دارد که با بهرهگیری از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به تبیـین ارزشهـا و هنجارهـای
اسالمی در جامعه بین المللی مبادرت کند .ارتباط معنادار تمدن نوین اسالمی با مخاطبانش و نفوذ معنوی و فکـری در آنـان بـه
گونه ای که اقناع عقول و جذب مخاطبان را در پی داشته باشد ،موجبات شکلگیری شهروندان شبکهای )(Netizensرا در دنیـای
جهانی شده فراهم میآورد .در این رهگذر ،مخاطبپژوهی در فضای مجازی به عنوان فرآیندی ارتباطی بـا عنایـت بـه منـابع و
نیازهای مختلف درون تمدنی و توجه به افکار عمومی بینالمللی از اهمیت خاصی برخوردار است( .حقیقت)433 :1371 ،
ارائه اسالم به عنوان مدلی آلترناتیو که بر رحمانیت ،تکثرپذیری ،اجتماع محوری و قدرت نرم اسـتوار اسـت ،مـیتوانـد دو
فضای واقعی و مجازی را به یکدیگر پیوند دهد و بذرهای جامعه کیهانی را در پهنه گیتی بگستراند .این مهم نیازمند اهتمـام بـه
کثرت ارتباطات و مبادالت و افزایش تحرک و مشارکت در فضای مجازی با تکیه بـر اشـاعه باورهـای وحیـانی و ارزشهـای
اخالقی و با بهرهگیری از روشها و مهارتهای ارتباطی خالق و سازنده با مخاطبان است .تمدن اسالمی میتوانـد بـا عملیـات
نرمافزاری بهویژه بهرهگیری از فضای مجازی و شبکههای ماهوارهای و ابزارهای نوین رسانهای به افکار عمومی بینالمللی جهت
دهد و با ترویج اسالم معتدل و عقالنی و تمدنساز به سازماندهی ادراک نخبگان سیاسـی و گـروههـای اجتمـاعی بـینالمللـی
بپردازد .در عین آنکه با انگاره سازی تهاجمی علیه استکبار جهانی به سوق دادن فضای اطالعاتی در جهت اقناع افکـار عمـومی
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جهانی بپردازد .چنین رویکردی موجب تغییر ذهنیتها و اندیشه ها و تصویرسازی مثبت ،انتقال مـوثر پیـام ،مـدیریت زمـان در
فرآیند مخاطب پژوهی و فتح فضاهای آینده با توجه به ارتباطات مدرن و فناوریهای نوین ارتباطی مـیشـود .نقـش بـیبـدیل
فناوریهای نوین در شبکه سازی اجتماعی و فرهنگی و انتقال پیام تمدن نوین اسالمی و نمایاندن دستاوردهای علمی ،اندیشگی،
اجتماعی و سیاسی آن به نخبگان جهان در فراسوی مرزهای بینالمللی فرصتی است که بهرهگیری از آن موجب تقویت ظرفیـت
تمدن نوین اسالمی در دنیای مجازی میشود.
مبحث سوم :چالشهای فراروی تمدن نوین اسالمی
مهمترین چالش فراروی تمدن نوین اسالمی را میتوان حاکمیت رویکـرد سیاسـی – ایـدئولوژیک بـر رویکـرد تمـدنی –
فرهنگی دانست که زمینه استفاده از ظرفیت فرهنگی جهان اسالم را به حداقل میرساند .این چالشها هم میتواند ذهنی و نظری
و هم عینی و عملی باشد که زمینه راهبردهای تقریبی و همگرایی درونی را تضعیف میسازد و نقشآفرینی تمدن نوین اسـالمی
در معادالت بینالمللی را با دشواریهایی روبهرو میسازد .لذا شایسته است ذیال چالشهـای پـیشروی تمـدن نـوین اسـالمی
شامل :تفرقه درون تمدنی ،درک نامتوازن از دین ،تهاجم تمدنی غرب و نظامهای آموزشی و شناختی متعارض مورد واکـاوی و
امعان نظر قرار گیرد.
الف -تفرقه درونتمدنی

ظهور مکاتب مذهبی متعدد که مباحثه با یکدیگر را برنمیتابند و حتی برخی در تکفیر دیگران تردیدی به خود راه نمیدهنـد
منجر به تقابل در درون امت اسالمی و تقسیم آن به گروهها ،فرقهها و اردوگاههای مختلف شده است .تکیه بـر نقـاط افتـراق و
تفاوت به جای اهتمام به نقاط اشتراک و وحدت نظر میان مسلمانان عالوه بر فقدان تالشهای هماهنگ و نبود راهبرد جمعـی از
سوی مسلمانان برای مقابله با مشکالت جهان اسالم ،ازجمله فلسطین و داعش ،زمینهساز تفرقه درون تمدنی شده است .البته این
تفرقه درونتمدنی می تواند ناشی از جنگ نرم برونزا علیه جهان اسالم باشد کـه برخاسـته از رهیافـتهـای گونـاگون «نفـوذ و
استحاله» و «شبیخون فرهنگی» برای ایجاد شکافهای مذهبی و قومی در تمدن اسالمی است.
ب -درک نامتوازن از دین :فقدان توازن در درک دین میان مخاطبانی که تصویری خشونتآمیز و تراژیک از اقدامات افراطی
دارند ،موجب بازنمایی نامطلوب از دین در جامعه جهانی به عنوان مروج افراطی گری و تروریسـم شـده اسـت .ایـن مهـم از
آنروست که افراد به ظاهر دیندار ،یکسری اقدامات افراطی را به نام خدا مرتکب

شدهاند(Joanna Kulska, 2015).

در حالی که برخی نویسندگان اشاره به «بازگشت»« ،احیا» یا «نوزایی» دینی میکنند،

(Thomas, 2005; Petito, Hatzopoulos,

) 2003; Fox2001دیگران معتقدند که به کشف «واقعیتی نهفته» مبادرت ورزیدهاند که همیشه موجود بوده است ،امـا بـه تـازگی
نمایانتر شده

است(Haynes, 2006:539).

در طول دو دهه اخیر ابتکارات متعددی صورت پذیرفته تا درکی متوازن از نقشهایی را ارایه دهند که توسط دین در عرصه
جهانی ایفا میشود .گرچه فضیلت صلحطلبانه دین کمتر از جنبه خشونتآمیز آن عرضه شده

است(Appleby, 2000:122).

مفهوم «ابهام مقدس» ) (Ambivalence of the Sacredکه توسط اسکات اپل بای مطرح شده ،به گونهای گسترده بـه رسـمیت
شناخته شده است .مارک گوپین دین را «خالق و نابودکننده صلح» مینامد )(Gopin, 2012:271-279و جوزه کاسـانووا بـه ایـن
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پدیده به عنوان «چهره ژانوس (دو چهره)» دین اشاره میکند (Casanova, 1994:4).دین بدون تردید یک شمشیر دولبه است .امـا
به نظر می رسد که هر تحلیلی که در باره نقش های مختلف دین در عرصه روابط بینالملل ارائه میشود غالبا یکسـویه اسـت و
رویکردی که عامل دینی را به رسمیت میشناسد تا حدودی مستغرب قلمداد می گردد .با وجـود ایـن ،هنـوز چهـره دومـی از
فعالیتگری مذهبی و نگاه جهانی ایمانمحور وجود دارد که صلحسازان دینی را قادر میسازد تا منازعات الینحل را حل وفصل
نمایند .شایان ذکر است که بسیاری از مفاهیم غیرسیاسی از قبیل :مصالحه و آشتی و بخشش و روامداری که در علوم اجتمـاعی
طی دهه های اخیر توسعه یافته است بیشتر در دیدگاههای جهانی دینی ریشه داشته و به آن مرتبط است.
زمانی که در سال  1114دوگالس جانستون و سینتا سامپسون کتاب خود با عنوان «دین ،بعد مفقود حکمرانـی» را بـه رشـته
تحریر درآوردند آنان واقعیتی را کشف کرده بودند که برای مدتهای مدید وجود خارجی داشت گرچه تا آن زمـان درک نشـده
بود یا به گونهای نظاممند برای مخاطبان وسیع تری ارائه نشده بود .در زمان انتشار اثر مزبور ،نقش دین و عوامـل دینـی در حـل
منازعات و بازسازی روابط بین جوامع در حال ستیز تنها برای گروه محدودی از متخصصان دخیل در صلحسازی طی سالها یـا
دهههای اخیر شناخته شده بود.
از رهگذر بیان "گزارشهای ناگفته" از صلحسازیهای دینی از دهه  1111مردم بیشتری در سراسر جهان تشویق بـه نشـان
دادن چهره کمتر شناخته شده دین شدند .واقعیت صلحسازی دینی به تدریج در مرای و منظر صاحبنظران قرار گرفت تا بر مقابله
با خشونت دینی تاکید بیشتری شود زیرا تا آن زمان گفتمان خشونت مدار بر روابط میان دیـن و امـور جهـانی حکمفرمـا بـود.
)(Hertog, 2012:12

دوگالس جانستون و سینتیا سامپسون موارد متقاعدکننده بیشماری را از تعهد دینی در خدمت صلح ارائه کردهاند که میتوان
آن را نمایانگر گذار از رویکرد واقعگرایانه به سوی رویکرد دین مدار دانست.
عرصه صلحسازی دینی در هزاره سوم با انتشار آثار عمدهای مورد تاکید قرار گرفته که بر پیچیدگی حضور دیـن در عرصـه
جهانی تاکید دارد و بیانگر گرایش آن به دو طیف خشونت و صلح است .دو اثر عمده در این حـوزه نشـانگر توسـعه قلمـروی
مزبور هستند؛) (Hertog, 2010:1یکی کتاب "ابهام مقدس :دین ،خشونت و سازش" توسط اسکات اپل بای ) (Appleby,2000و
دیگری کتاب مارک گوپین با عنوان «بین آدم و آرماگدون :آینده ادیان جهانی ،خشونت و صلح") (Gopin, 2000است.
تقریبا از سال  ،2111عرصه صلح سازی دینی به عنوان یک قلمروی آکادمیک از طریق توسعه مجموعهای از ادبیات ،کنکاش
صاحبنظران دانشگاهی ،ایجاد مراکز تحقیقاتی ،سازماندهی رشتههای مجزا و واحدهای درسی خاص تجلی یافته است.

(Hertog,

) 2010:1امروزه ،رشتههای مجزا درباره صلحسازی دینی توسط مراکز تحقیقاتی پیشرو عرضـه مـیشـوند .از یکسـو ،شناسـایی
قلمروی مزبور اساسا تا حدودی ناشی از توجه فزاینده ای است که به نقش دین در فضای عمومی به طور کلـی معطـوف شـده
است .از سوی دیگر ،این مهم نتیجه تالش قابل توجه برخی بازیگران دینی و کارآمدی آنان بوده است .آگاهی رو بـه رشـد در
باره اینکه چگونه بعد دینی برای برقراری صلح طوالنی مدت ضروری بوده است ،منجر به توسعه روابط بین صلحسازان دینـی و
غیر دینی شده است ،به گونهای که به حل و فصل منازعات در عرصههای نظری و عملـی نزدیـک شـده اسـت .سـازمانهـای
مردمنهاد و سازمانهای بین المللی و مراکز دانشگاهی که زمانی با موضوعات دینی فاصله می گرفتند یا دین را به عنوان پیشـران
خشونت قلمداد میکردند (Hayward, 2012a: 1) ،به گونهای فزاینده جوامع و نهادهای دینی را به عنوان شرکای خود در عرصـه
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صلحسازی دخیل کردهاند .به گفته کاترین هرتوگ در سالهای اخیر ابتکـارات صـلحسـازی دینـی ،آشـکارتر ،اضـطراریتـر،
پرشمارتر و شناختهشدهتر

شدهاند(Hertog, 2010: XV).

مباحث معناگرایانه صلح سازی دینی را به عنوان امری منحصر بهفرد و متمایز دانسته اند و آن را به عنوان قلمروی تخصصـی
در حوزه مطالعه صلح و منازعه قلمداد نمودهاند (Matyok, Flaherty, 2014: 5).همزمان ،دین به عنوان شالوده رویکرد وسیعتر و
چند رشتهای به منازعه و مظهر برقراری صلح مثبت ،صرفا به معنای فقدان جنگ نیست بلکه زمینه اسـتقرار همزیسـتی در درون
جامعه و ایجاد یک نظم اجتماعی و بالمآل توسعه تمامی جامعه را امکانپذیر می سازد .بسـیاری از قلمروهـای معنـوی موجـود
کمک به مطالعه صلحسازی دینی میکنند و مطالب زیادی را از آن برمیگیرند .صلحسازی دینی به یک قلمروی مطالعـاتی میـان
رشته ای تبدیل شده است که دارای قلمروهای مشترکی است که به الهیات و فلسفه محدود نمیشوند بلکه حوزه هایی از جمله
جامعهشناسی ،روانشناسی ،حقوق ،ارتباطات و رشتههای دیگر را نیز در بر

میگیرند(Hertog, 2010:8-9).

اکنون مطالعات صلح با مفاهیم دینی درآمیخته شده است .موضوعاتی ازقبیـل مصـالحه ،صـلح ،عـدم خشـونت ،و روابـط
مسالمت آمیز مثالهایی از آن دست است .به عنوان مثال ،مصالحه از سنت دینی نشات گرفته و سپس جنبـه سـکوالر بـه خـود
گرفته است .اکنون تغییرات پارادایمی در حال پدیداری است.

)(Van Antwerpen, 2008:25-47

اگر دین میتواند بعد مفقود حکمرانی قلمداد شود همچنین میتواند پدیدهای به شمار آید که در عرصـه مطالعـات صـلح و
ستیز بیشتر از دیگر واقعیتها کم اهمیت انگاشته شده است ،استداللهایی وجود دارد که بیانگر آن است که دین دیگر نمیتواند
به عنوان عاملی عمده در صلح سازی نادیده انگاشته شود .راه به سوی صلح در ادیان ابراهیمی ریشه دوانده است و به ما توجـه
به دیگران را میآموزد .اسالم به عنوان دینی که بر صلح تاکید دارد ابتکارات صلحسازی خود را توسعه بخشیده

است(Matyok, .

)Flaherty, 2014:2

براساس گونه شناسی دیوید استیل ،صلحسازی دینی میتواند از سوی بازیگران بومی و بیرونی ،افراد و نهادها ،کمیسیونهای
فوقالعاده ،سازمانهای بینادینی ،رهبران دینی دارای انگیزههای سیاسی و رهبران سیاسی دارای انگیزههای دینی صـورت گیـرد.
آنها نقشهای متعددی را ایفا می کنند که می تواند شامل :ناظر ،مربی ،آموزگار ،طرفدار و میانجی
) 280به نحوی که در دو سطح محلی و جهانی به عنوان بازیگران عمده فراملی به شمار

باشد(Sampson, 1997: 279-

آیند(Haynes, 2011: 178-188).

نقش آفرینان دینی با برخورداری از انگیزه اعتقاد ایمانی خود را به عنوان افراد مومنی میداننـد کـه بایـد «تعقیـبکننـدگان
صلح» باشند (Smock, 2001:2).آنها تعهد خود را در راستای ایفای مسئولیت برای تامین مقاصد معنوی مـی داننـد .بنـابراین در
فعالیتهای صلحسازی و برقراری روابط درگیر میشوند.
بازیگران دینمحور برای اقدام در عرصههایی که دیپلماسی سنتی از محدودیت برخوردار است کارآمدی بیشتری را از خـود
بروز دادهاند .دین بهتر میتواند دیپلماسی دوستی و مودت برقرار سازد و به عنوان واسط بین طرفهای منازعـه عمـل کنـد تـا
زمینه تحقق دوستی ،گفتگو و انعطاف را فراهم

آورد(Riccard, 2013: 12).

دین میتواند تقویتکننده ابتکارات از پایین به باال )(Bottom-Up Initiativesباشـد .در ایـن فرآینـد ،رهبـران دینـی محلـی
نقشآفرین هستند .کارآمدی آنها ناشی از جایگاهی است که در جوامع خود دارند .اغلب آنان افراد دینی محترمـی هسـتند کـه
دارای جایگاهی شناخته شده در جوامع خویش هستند .آنان به عنوان افراد معتبر و قابل اطمینان و معتمد قلمداد میشـوند .آنـان
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عضوی از جامعه به شمار می آیند که در درک آالم مردم سهیم

هستند(Little, 2007:5).

مادلین آلبرایت درباره سازمان های اعتقادمحور معتقد است که آنان در مقایسه با حکومتها دارای منابع بیشتر ،پرسنل ماهرتر،
تجربه و تعهد بیشتر و موفقیت بیشتر در برقراری مصالحه هستند.

)(Albright, 2007:77

اهمیت بعد فرهنگی در عرصه حل و فصل منازعه و صلحسازی عمدتا ناشی از بعد دینی بوده است ،کـه بـر قـدرت نـرم
تاکید داشته است .یک رویکرد رابطهای) (Relational Approachبه منظور بازسازی روابط همواره بنیادی برای صلحسازی دینـی
بوده است زیرا این راهی است که بسیاری از ادیان نسبت به افراد و روابـط بـین مـردم در پـیش گرفتـه انـد.

(Cox, Philpott,

)2003:31-40

مهمترین چالش پیش روی تمدن نوین اسالمی درک نامتوازن مخاطبان غیر مسلمان از دین است که بیشتر برآمده از تصـویر
خشونتآمیز و تراژیک اقداماتی است که دینداران به نام خدا مرتکب شدهاند .همانگونه که اسکات اپلبای خاطرنشـان سـاخته
است در آغاز هزاره سوم بخش عمدهای از مشکل آن است که چگونه دین بازنمایانده میشـود .گزارشـگران و مفسـران گـاهی
اوقات انگیزههای دینی و جنبه های معنوی فعالیت های صلحسازان را نادیده میانگارند (Appleby, 2000:122) .دین به گونهای
گمراهکننده با عطف توجه بیشتر به کسانی عرضه میشود که به نام دین اقدام به کشتن دیگران میکنند و نه به نام کسانی که در
راه برقراری صلح تالش می کنند .آنان بیشتر افراطی گری دینی و تروریسم را ناشی از نقش دین در روابط بـینالملـل قلمـداد
میکنند .دانش و شناخت آنان در باره دین به عنوان راهحل مشکالت موجود در سیاست جهانی بـه جـای اینکـه منبـع مشـکل
قلمداد شود غالبا محدود است .البته نمی توان مردم را سرزنش کرد که در باره فعالیتهای صورت گرفته توسط بازیگران دینـی
در عرصه حل و فصل منازعه و صلحسازی آگاهی چندانی ندارند زیرا که آنها بیشتر شـاهد اقـدامات خشـونتآمیـز داعـش و
بوکوحرام بودهاند که توسط رسانههای جهانی عرضه میشود .با وجود این ،هم محافل دانشگاهی و هم رسانههـا بایـد تشـویق
شوند که به رغم آنکه داعش و بوکوحرام اقدام به کشتارهای وحشیانه میکنند همزمان افراد و سازمانهای انگیزه منـدی وجـود
دارند که به حفظ زندگی مردم کمک میکنند و زندگی خود یا زندگی خانوادههای خود را برای حفظ زندگی سایر انسان ها بـه
خطر

میاندازند(Lederach, 2014: 17-28).

ج -تهاجم تمدنی غرب
تمدن غربی با تکیه بر سه دکترین اساسی :دموکراسی ،آزادی فردی و اقتصاد بازار آزاد نوعی تصویر خودساخته رهبـری در
نظم جهانی تکقطبی و تکخطی را برساخته است و با دستکاری سیاسی و تبلیغاتی رسانهها موجی از اسالمهراسی را عالوه بـر
به راه انداختن جنگ اقتصادی و فرهنگی علیه جهان اسالم با هدف مشوه جلوه دادن تصویر اسالم و تحمیـل هژمـونی خـود در
جامعه بینالمللی به راه انداخته است .در این رهگذر ،تمدن غربی با تعرض به مسلمانان از طریق تقویـت صهیونیسـم موجـب
تقابل و صفبندی دنیای اسالم در برابر دنیای غرب شده است( .حافظنیا ،ورزقانی )77-112 :1311 ،نظریه برخورد تمدنها بین
اسالم و غرب در اندیشه ساموئل هانتینگتون بر این باور استوار است که نظام فکری غرب با ادعـای جهانشـمولی خـود معتقـد
است که فرهنگها ،ارزشها و ایدهآلهای تمدن غربی پیشرفته ترین نوع دستاورد بشری است و مـدعی اسـت کـه نظـامهـا و
نهادهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی غرب سرنوشت نهایی بشریت قلمداد میگردند .این ادعا دارای محتوایی تهـاجمی اسـت
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که بر خودبرتربینی و اعتقاد به برحق بودن خود استوار است و پیامد آن این است که تمدن غربی خود را مجاز میداند که برای
گسترش دستاوردهای خود به کلیه ابزارها ازجمله :تسلط ،کنترل و اشغال با صرف میلیونها دالر مبادرت ورزد .این بـه معنـای
آن است که تمدن غربی خود را تمدن اصلح در فرآیند تنازع بقا و داروینیسم اجتماعی قلمداد میکند و به خود حق میدهد که
دیگر تمدن ها را در فرآیند گزینش طبیعی خاموش و حذف کند .ریشه برخورد واقعی در وجود دو تفکر جهانشمول نهفته است:
یکی تمدن غربی و دیگری تمدن اسالمی .تمدن اسالمی با برخورداری از نظام اعتقادی جهانشمول که پیام قرآنی را خطـاب بـه
تمامی جهانیان عرضه می دارد در قبال توسعه جهانشمول تمدن غربی ایستاده است .چنین تقابل دو تفکر جهانشمول را میتـوان
بنیاد دیالکتیک منازعه معاصر

دانست(Huntington, 1993: 22-49).

د -نظامهای آموزشی و شناختی متعارض
عدم تعامل دو نوع نظام آموزشی نوگرا و سنتگرا موجب تعارض در نظام آموزشی و شناختی جهان اسالم شده است .نظام
آموزشی نوگرا فاقد هرگونه رهنمود دینی و جهت گیری اخالقی است .در حالی که نظـام آموزشـی سـنتگـرا فاقـد توانـایی
آمادهسازی جامعه برای پذیرش مسئولیت های ناشی از زندگی در دنیای جهانی شده است .نظام آموزشی نوگرا صرفا دانش عینی
در معنای تقلیلگرای آن است .در حالی که نظام آموزشی سنتگرا دانشی ترکیبی و ارزشبنیان است که مبتنی بر تعهد ایمانی به
درک جهان است .نظام آموزشی نوگرا خواستار انقطاع از پیشینیان و از اصول مبتنی بر وحی و معنـای جهانشـمول آن اسـت و
تجلیات دینی و الهی را در تعارض با اصول انسانمحوری میداند در حالی که نظام آموزشی سنتگرا مدرنیسم را فاقـد اصـول
ثابت میداند؛ چرا که طبیعت بشر آن قدر متغیر و بیثبات است که نمیتواند بنیانی برای پایهریزی نظام آموزشـی قلمـداد شـد.
بنابراین یک شیوه فکری مدرنیستی نمیتواند از سطح بشری فراتر برود و یا دارای اصول پایدار باشد ،مضافا آنکه آموزش مدرن
با تکیه بر بوروکراسی آموزشی ،به تهی شدن انسانیت منجر می شود و در حال نابودن کردن بشریت به نـام بشـریت اسـت .در
مقابل ،اندیشمندان مسلمان سنتگرا وحی را به عنوان منبع اولیه شناخت و نه صرفا به عنوان ابزاری برای یـادگیری حقـوق و
اخالق مرتبط با زندگی فعال بشری می دانند و آموزش ارزش مدار را موجب معنا بخشیدن به زندگی انسان محسوب مـیدارنـد.
یک اندیشمند مسلمان قدرت عقل را برای دانستن پذیرفته است اما این عقل مرتبط با وحی و فطرت بشری است .اما معتقدان به
نظام آموزشی نوگرا معتقد به استقالل عقل از وحی و الهام فکری هستند .آنان هم وحی و هم الهام فکری را به عنوان ابزار دانش
رد میکنند .در این رهگذر ،برخی اصالحگران و احیاگران مسلمان درصدد برآمده اند تا نوعی سازگاری بین دو نظام آموزشـی
اسالمی سنتی و نظام آموزشی مدرن برقرار سازند ،به این ترتیب که اسالم به عنوان محتوای ارزش مدار در آموزش و مدرنیته به
عنوان سبک روشی شناخت و شیوه آموزشی مطمح نظر قرار میگیرند.

نتیجهگیری
با عنایت به آنچه گذشت مشخص شد که تمدن نـوین اسـالمی از رهگـذر احیـای ارزشهـایی چـون :عـدالتمحـوری و
عدالتگستری ،توسعه و تعالی هم جانبه ،پایدار و درونزا ،اهتمام بـه عـزت نفـس ،کرامـت انسـانی و آزادی هـای مشـروع،
خودباوری و استقالل گرایی ،توسعه اخالقمحور ،دین مدار و عدالتمحور قابلیـت آن را دارد کـه بلـوک تمـدنی واحـدی را
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تشکیل دهد .در واقع ،تمدن نوین اسالمی با نگاهی جهانشمول و فراگیر برای حـل معضـالت جامعـه بشـری ازجملـه :بحـران
معنویت ،راهحل آن را عمل بشریت به آموزههای اسالم می داند و بر این اعتقاد است که بحران بشریت در جهان مدرن ناشـی از
دور بودن از آموزههای اخالقی و وحیانی است .مشکل زندگی انسان عصر مـدرن آن اسـت کـه بـیش از حـد بوروکراتیـک و
فنساالر است و در کشاکش مدرنیسم و پسامدرنیسم به انسانزدایی عالوه بر خدازدایی منجر شده است.
تمدن نوین اسالمی ضمن اهتمام به جنبه های مادی و معنوی انسان خواستار توازن در شیوه زندگی انسان معاصر اسـت کـه
البته با شیوه انسانگرایی سکوالر و نگاه تنگ و تقلیلگرایانه اومانیسم "خودخواهی مقدس" را جایگزین خدامحوری انسان ساز
نموده است .چنین شیوه زندگی مستلزم تدبر در طبیعت ،اعتقاد به جهان غیب ،نظر افکندن انسان به سرشت وجودی خـویش و
ارتباط همدالنه و نوع دوستانه با همنوعان خویش است .تمدن نوین اسالمی ،به عنوان تمدنی مترقی و پویا ،ضمن پای فشـردن
بر احترام به کرامت انسانی ،دیدگاهها و ایدههای فرهنگهای مختلف را نادیده نمیانگارد بلکه تمدن بشری را به سـان کـاروانی
می داند که در گذر زمان د چار تحول و گاه دگردیسی شده است و باید به جای مقابله با حرکت این کاروان یا همراهـی بـا آن،
راهکار تعامل نقادانه را از طریق برقراری توازن بین دو دیدگاه غربستیز و غربپذیر برگزیند .با وجود این ،به نظر میرسد کـه
هرگز یک کاروان تمدنی در طول تاریخ بشریت وجود نداشته است بلکه تمدنهای متعددی در فرآیند تاریخ بشری نقـشآفـرین
بوده اند که در طول زمان دچار فراز و فرود شده اند .بنابراین تمدن نوین اسالمی در وهله نخست نیاز به ترسیم نقشه راهی دارد
که بر شناخت ظرفیتهای درونزا و مقابله با چالشهای برونزا با تکیه بر ابزار عقل و دانایی استوار است .در زمـره چـالشهـای
برونزا می توان به تالش امپریالیسم غربی برای استعمار فکری ،ترویج مصرفگرایی مفرط ،اباحیگری و اسـالمهراسـی اشـاره
کرد تا هیاهوی خود را به عنوان تنها صدای خودخوانده در جامعه جهانی قلمداد کند .در مقابل ،جهان اسالم با وجود تباینها و
تفاوت های مذهبی و سیاسی مسلمانان بیانگر یک هویت واحد و منحصربه فرد است که اختالفنظرهای سیاسی میان دولتهـای
اسالمی مانع از وحدت آن در سطوح مردمی و تمدنی نمیشود .اسالم پایهگذار تمدنی پویاسـت کـه ضـمن نفـی نظریـههـای
مادیگرایانه و سکوالریستی سرمایهداری لجام گسیخته غربی ،قابلیت آن را دارد که از طریـق ارزشهـای جهانشـمول خـود،
هویت امت اسالمی و شکوه گذشته تمدن اسالمی را به منصه ظهور رساند و با فراهم آوردن فضایی برای دیدگاههای متنوع و با
تکیه بر تمدناندیشی به عنوان وجه معرفتی تمدن آگاهی ،زمینه را برای اصالح هستیشناسی و معرفتشناسی موجـود در غـرب
فراهم آورد و با بازتعریف نظام آموزشی مدرن و همبسته سازی آن با نظام آموزشی سنتی براساس اصول اطمینانبخـش اسـالم،
روش هایی را متناسب با معیارهای اسالمی در قلمروهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی تنظیم کند تا جامعـه جهـانی بـه درکـی
مشترک از جایگاه اخالق ،دین و معنویت نایل آیند.
در این فرآیند ،کاربست دیپلماسی وحدت اسالمی از جایگاهی محوری در دستیابی به انسجام اسالمی در عـین تکثرپـذیری
فرهنگی برخوردار است .بدین منظور ،شایسته است برای تحقق راهبرد وحدت در میان امت اسالمی در چارچوب تمـدن نـوین
اسالمی سه اقدام عمده صورت پذیرد :نخست :شبکه سازی یعنی برقراری ارتباط هماهنگ و منسجم بین علمای اسـالم چـه در
فضای واقعی و چه در فضای مجازی و نیز برگزاری جلسات منظم هم اندیشی و تبادل نظـر بـین نخبگـان جهـان اسـالم .دوم:
فرهنگسازی و جریانسازی از رهگذر بهرهگیری از رسانهها و وسایل ارتباطجمعی و جریان ارتباطات و اطالعات برای رساندن
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پیام اسالم به گوش جهانیان و جهت دهی به افکار عمومی بینالمللی و سوم؛ کادرسازی که این مهـم از طریـق آمـوزش نسـل
جوان و تالش علمای مسلمان برای آموزش پیروان خود در مسیر وحدت و نیز تالش برای گنجانیدن مفاهیم وحدتآمیز در نظام
آموزشی سنتی و پرهیز از بیان مطالب تفرقهآمیز در کتب دینی قابل تحقق است .بعالوه ،این مهم در درون تمدن اسالمی نیازمند
نهادینه ساختن یک ابرسیستم فرهنگی است که بتواند بین تعالیم خانواده ،گروههای همسال ،گروههای مرجع ،رسانههـا و جامعـه
پیوند و انسجام برقرار سازد و در روند مناسبات بین المللی مستلزم اتخاذ رویکرد تمدنی تعاملی است.
بر این اساس ،تمدن نوین اسالمی از رهگذر معرفی ارکان هویت اصیل دینی و تمدنی ،تحکیم هویت فرهنگی جهان اسالم و
هویتسازی ایجابی در عین تقابل با نظام سلطه و استعمار فرانو ،بازسازی و توسعه ظرفیتهای رسانهای و قدرت نـرمافـزاری،
تقویت همکاریهای علمی با دیگر حوزه های تمدنی ،برنامهریزی جامع و همهجانبه آموزشی ،به کارگیری همـه توانـاییهـای
فکری و فرهنگی جهان اسالم ،اتخاذ سیاستهای متعادل و متوازن بر اسـاس "آرمـانخواهی واقـعبینانـه" و نظریـهپـردازی،
اندیشه ورزی و تقویت جنبش نرم افزاری و تولید علم در سطح جهان میتواند به تصحیح محیط ادراکـی -روانشـناختی جامعـه
بینالمللی بپردازد.
به نظر می رسد که برای تقویت تمدن نوین اسالمی باید تحولی مفهومی و عملی در پنج سطح تحلیل زیر صورت پذیرد:
نخست ،سطح تحلیل فردی که هر فرد با دیگران براساس اخالق شایسته و احسان مدار ،به برقراری ارتبـاط بـا همنوعـان
همت میگمارد.
دوم ،سطح تحلیل اجتماعی که بر تعامل جوامع مسلمان بر اساس همکاری فرهنگی و بازرگانی و تحکیم روابـط دوسـتی و
مودت تاکید میکند.
سوم ،سطح تحلیل فکری -فرهنگی که بر تبادل اندیشه میان تمدنها و فرهنگهای مختلف براساس همافزایی و هـمتکمیلـی
فرهنگی تاکید میورزد.
چهارم ،سطح تحلیل سیاسی که بر ضرورت تعامل دولتها با ملتها و اهتمام رهبران سیاسی به خواست ملتهای خود پای
میفشارد
و پنجم ،سطح تحلیل بینالمللی که بر ضرورت تعامل تمدن اسالمی با دیگر تمدنها بر مبنای منافع کل بشریت تاکید دارد.
سطوح تحلیل فوق با توجه به ویژگی های منحصر به فرد تمدن نـوین اسـالمی کـه مشـتمل بـر فطـرت انسـان ،فراگیـری،
چندمرکزیتی ،تداوم و پویایی است موجب افزایش نقش تمدن نوین اسالمی در ورای مرزهای محلـی و مسـتقل از دولـتهـا
می شود .چنین روندی با افزایش اهمیت سیاسی دین در روابط بین الملل به افزایش تعامالت علمی و دینـی و فرهنگـی جوامـع
می انجامد که خود موجب تعامل فکری و فرهنگی اندیشمندان و نخبگان جهان اسالم با یکدیگر و نیز با تمدن غربـی مـیشـود.
همچنین ،تالشهای هماهنگ و اتخاذ راهبرد جمعی بر پایه عناصر مشترک و وحدتبخش جهان اسالم ازجمله :اعتقادات و تفکر
مشترک ،نظام اخالقی مشترک ،روابط درون تمدنی پایدار بر پایه مشترکات تاریخی و فرهنگـی و اعتقـادی ،بـرادری جهـانی و
دینمداری امتمحور و بر پایه خرد و عقالنیت و بهرهگیری از قدرت کالم و منطق گفتگو میتواند زمینـهسـاز تحقـق آینـدهای
امیدبخش ،ایجابی و صلح آمیز برای جهان اسالم در نظام بینالملل در حال گذار کنونی شود و با رقم زدن "همافزایی فرهنگی"
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. موجبات تحقق"وحدت در عین کثرت" را فراهم آورد،در جهان مبتنی بر نوع و تکثر فرهنگها
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چکیده
فلسفه نظری تاریخ حوزهای از تأمالت فلسفی است که در قرن هجدهم و نوزدهم ،تحت تأثیر تأمالت فیلسوفانی
مانند کانت ،هگل و هردر به عنوان یکی از زیر شاخه های فلسفه مطرح شد .در هر فلسفه نظری تاریخ بایساتی
حداقل به سه سؤال اساسی پاسخ داده شود -1.موتور محرف تاریخ چیست؟  -2غایت تاریخ چیست؟  -3مسیر
تاریخ چیست؟ پیش از هر حرکتی برای ساخت تمدن نوین اسالمی باید پاسخی به این سؤاالت داشته باشیم تا
در پرتو آن جایگاه تمدن نوین اسالمی در مسیر کلی تاریخ مشخص شود .هر چند قارآن و آماوزه هاای شایعی
واجد نوعی نگاه تاریخی است که در پرتو آن نگاه تاریخی می توان پاسخهایی به این سه سؤال جستجو کرد؛ اما
با کمال تأسف با این همه تأکید قرآن بر تأمالت تاریخی به دلیل بی توجهی فالسفه اسالمی به این حوزه ،شکافی
عظیم بین تأمالت فلسفی محض و تأمالت تاریخی به وجود آمد و علیرغم تالش برخای از متفکارین اساالمی از
جمله ابن مسکویه ،ابن خلدون؛ فلسفه نظری تاریخ هیچگاه به معنی واقعی کلمه در جهان اسالم شکل نگرفات و
این ضعف تا به امروز نیز ادامه دارد .در این مقاله به روش تحلیلی -تاریخی سعی خواهیم کرد تا نشاان دهایم
فقدان فلسفه تاریخی که مبتنی بر مبانی عقلی -فلسفی و ملهم از معارف قرآنی باشدمی تواند به عنوان چالشای
جدی در مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی تلقی شود .در انتهای این مقاله نیز به برخای از محورهاای کلای نگااه
قرآن به تاریخ اشاره خواهیم کرد ،محورهایی که می توانند در ایجاد یک فلسفه نظری تاریخ چراغ راه متفکاران
و اندیشمندان اسالمی قرار گیرند.
کلید واژه ها :فلسفه نظری تاریخ ،تمدن نوین اسالمی ،ابن خلدون ،قرآن ،سنتهای الهی در تاریخ

۱۱٤

مقدمه و بیان مسأله
فلسفه تاریخ امروزه یکی حوزههای غنی تأمالت فلسفی است .این شاخه از فلسفه در قرون هجده و نوزده در اثـر تـأمالت
فلسفی برخی فیلسوفان غربی از جمله کانت ،هگل و هردر نشو و نما یافت و تا به امروز به حیات خود ادامـه داده اسـت .ایـن
شاخه از فلسفه از ابتدای ظهور خود تا به امروز هم مورد توجه فالسفه و هم مورد توجه تاریخدانان قرار گرفته است و هر یـک
به سهم خود عمق و غنای بیشتری به آن بخشیده اند .آنچه به عنوان فلسفه تاریخ در قرون هجده و نوزده در غرب شکل گرفـت
نوعی نگاه کلی و عقلی به تاریخ مبتنی بر مبانی متافیزیکی و معرفت شناختی بود که امروزه از آن بـا عنـوان فلسـفه نظـری یـا
جوهری تاریخ یاد می شود؛ و غالبا در مقابل شاخه دیگری از فلسفه تاریخ با عنوان فلسفه تحلیلی تاریخ قرار می گیرد که ما در
بخش بعدی به تفصیل به تمایز بین این دو شاخه از فلسفه تاریخ خواهیم پرداخت.
هر چند نگاه فلسفی به تاریخ در قرون هجدهم و نوزدهم مورد توجه خاص قرار گرفت و خود واژه فلسفه تاریخ نیز در قرن
هجدهم برای اولین بار به وسیله ولتر )1114-1771(117استفاده شد(Jensen, 1995) .111اما به هیچ وجه نباید چنین پنداشـت کـه
نگاه کلی به تاریخ برای یافتن کالن الگوهای تاریخی برای اولین بار به وسیله فیلسوفان ارائـه شـده اسـت .خـود فیلسـوفان و
متفکرانی که در این حوزه به تأمل پرداخته اند بر این عقیده اند که نگرش کلی به تاریخ پیشینه بسیار کهن در بین اقـوام و ملـل
مختلف دارد .اینکه مسیر تاریخ به چه سمتی در حرکت است و سرنوشت بشر در پایان تاریخ چیست سؤالی است که از دیربـاز
مورد توجه اقوام ،ملل و ادیان مختلف بوده است .برای ما که با فرهنگ غنی قرآنی آشنا هستیم بسیار روشـن اسـت کـه قـرآن
خیل ی پیش از آنکه فالسفه غربی در قرون هجدهم ونوزدهم به تأمالت در حوزه تاریخ بپردازند واجد نوعی نگاه کلی به تـاریخ
بوده است.
آنچه در اینجا الزم به ذکر است این است که باید بین آنچه که امروزه از آن به فلسفه نظری تاریخ یاد می شود با نگاه کـالن
و کلی به تاریخ تمایز قائل شد .هر چند یکی از عمده ترین مسائل فلسفه نظری تاریخ همان نگاه کلی به مسـیر و غایـت تـاریخ
بشر است اما هر نگاه کالن به تاریخ را نمی توان فلسفه نظری تاریخ به معنی خاص آن دانست .اصوال هر نظام فلسفی مبتنی بـر
مبانی هستی شناختی ،معرفت شناختی و انسان شناختی خاص خود است و فلسفه تاریخ نیز از این قاعده مستثنی نیسـت؛ مبـانی
ای که صرفا مبتنی بر اصول عقلی و جهانمشول بوده و می توان در یک گفتمان برون فرهنگی و برون دینی از آن دفاع کرد .لـذا
نمی توان صرف داشتن یک نگاه کلی به تاریخ را فلسفه تاریخ نامید بلکه فلسفه تاریخ تنها زمانی شکل می گیرد کـه ایـن نگـاه
کلی در چارچوب یک نظام عقلی و مبتنی بر هستی شناسی و انسان شناسی و معرفت شناسی خاص خود ارائه شود .با توجه بـه
آنچه گفته شده می توان نتیجه گرفت که به هیچ وجه نمی توان آنچه را در کتب آسمانی به طور عام و در قرآن به طـور خـاص
در باب سرنو شت بشر و مسیر کلی تاریخ ذکر شده ،یک فلسفه تاریخ نامید؛ هر چند وجود چنین دیـدگاههای کلـی بـر شـکل
گیری فلسفه تاریخ تأثیر داشته است.
به عالوه نباید فراموش کرد فلسفه ،دانشی بشری است که بر اساس تأمالت عقلی بشر شکل می گیرد و به همین دلیـل قابـل
- Voltaire

 - 068ولتر برای اولین بار واژه فلسفه تاريخ را در مقاله ای با عنوان در باب آداب و رسوم و روح ملتها ( )0775به كار می برد.
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نقض و ابطال است؛ لذا نسبت دادن فلسفه به کتاب آسمانی ای مانند قرآن نه تنها فضلی برای آن محسوب نمی شود بلکـه ایـن
انتساب دون شأن قرآن است .آنچه در قرآن ارائه شده است بیانگر خطوط کلی حاکم بر تاریخ بشر است و این ما هستیم کـه بـا
تأمل در این خطوط کلی باید به تأسیس فلسفه تاریخی که ملهم از قرآن و آموزه های دینی باشد ،مبادرت ورزیـم .ایـن دقیقـا
همان کاری است که فالسفه اسالمی در حوزه هستی شناسی و متافیزیک انجام داده و بر این اساس فلسـفه اسـالمی را تأسـیس
کردند.
ما در این مقاله نشان خواهیم داد که به دلیل کم توجهی یا بی توجهی فالسفه برجسته اسالمی به تاریخ ،هیچگـاه در جهـان
اسالم یک فلسفه تاریخ شکل نگرفت و این یکی از چالشهای عمده در مسیر حرکت به سوی تمدن نوین اسالمی است .آنچه در
این مقاله به طور خاص مد نظر ماست این است که به این سؤال اساسی پاسخ دهیم که داشتن یک فلسفه تاریخ چـه نقشـی در
حرکت ما به سوی ت مدن نوین اسالمی دارد .به عبارت دیگر ما در صددیم که بر ضرورت تأسیس یک فلسفه نظـری تـاریخ بـه
عنوان نقشه راهی برای حرکت به سوی تمدن نوین اسالمی تأکید کنیم .در انتها نیز با تأمل در برخی از خطوط کلی حـاکم بـر
تاریخ بشر از دیدگاه قرآن نشان خواهیم داد که چنین فلسفه تاریخی در صورت تأسیس بایستی واجد چه ابعـاد و مؤلفـه هـایی
باشد و نسبت هر یک از این مؤلفه ها با تمدن نوین اسالمی چیست؟
روش مورد استفاده ما در این مقاله روشی تحلیلی تاریخی با تأکید بر تحلیل مبانی معرفتی است که خود ایـن روش را مـی
توان ذیل روشهای تحقیق کیفی -توصیفی گنجاند .درباره پیشینه تاریخی این مقاله نیز باید اشاره شـود تـا جـایی کـه نگارنـده
جستجو کرده مقاله یا پژوهشی که نشاندهنده اهمیت و ضرورت تأسیس فلسفه تاریخ در مسیر حرکت به سـوی تمـدن اسـالمی
باشد ،نوشته نشده فقط الزم به ذکر است که در فصل چهارم که به برخی خطوط کلی و سنتهای حـاکم بـر تـاریخ از دیـدگاه
قرآن پرداخته می شود تحقیقات چندی انجام شده که مهمترین آنها جلد چهارم فلسفه تاریخ شهید مطهری است که مـا نیـز در
این مقاله از آن بهره بردهایم.
تمایز بین دو معنای فلسفه تاریخ
پیش از هر چیز الزم است به تمایز مشهور بین دو برداشت متفاوت از فلسفه تاریخ اشاره شود .اصوال واژه فلسفه تـاریخ بـه
دو معنای متفاوت استعمال می شود که این دو معنا عبارتند از -1فلسفه نظری(جوهری) تاریخ  -2فلسـفه تحلیلـی یـا انتقـادی
تاریخ (.اتکینسون)23-21 ،1317 ،
ریشه این تفاوت در معنای فلسفه تاریخ را باید در تمایز بین دو معنای متفاوت واژه تاریخ جستجو کرد .گاهی منظور مـا از
تاریخ همان عرصه زندگی و زیست بشر است بدین معنا هر جامعه ای و به بیان دقیق تر هر انسانی واجد تاریخ اسـت .در ایـن
معنا از تاریخ هر انسان و هر جامعه ای تاریخی دارد که این تاریخ ،بخشی از هویت آن جامعه و فرد است و بدین معنـا گذشـته
چیزی جدای از حال و آینده نیست بلکه همگی عناصر مقوم هویت فرد یا جامعه هستند .اما تاریخ در معنای دوم به معنای علـم
تاریخ است و منظور از آن مجموعه گزارشها از وقایع و رویدادهایی است که در گذشته اقوام و ملل مختلف اتفاق افتاده است.
با توجه به اختالف بین دو معنای متفاوت تاریخ ،فلسفه تاریخ نیز دو معنای متفاوت می یابد.
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 .1فلسفه نظری (جوهری) تاریخ :همانگونه که پیش از این شاره شد این شاخه از فلسفه تاریخ در قـرون هجـده و نـوزده و
تحت تأثیر تأمالت فلسفی فیلسوفانی مانند ویکو ،کانت ،هردر و هگل شکل گرفت .و تا به امروز نیز به حیات خود ادامـه
داده است .منظور از فلسفه نظری(جوهری) تاریخ رویکردی فلسفی به تاریخ است که در آن تاریخ به عنوان عرصه زیسـته
بشر مورد توجه قرار گرفته و هر فیلسوفی سعی می کند با نگاهی کلی به تاریخ و براساس مبانی متافیزیکی خاص خود بـه
تأمل در این حوزه بپردازد .به تعبیر ویلیام دری فلسفه نظری تاریخ کوششی است تا معنا و مفهوم روند کلی پدیـده هـای
تاریخی را کشف نماید و به ماهیت عمومی فرآیند تاریخی دست یابد( .سالکی )2 ،1371 ،در هـر فلسـفه نظـری تـاریخ
بایستی حداقل به سه سؤال اصلی پاسخ داده شود-1:غایت تاریخ چیست؟  -2مسیر تـاریخ بـرای رسـیدن بـه آن غایـت
چیست؟  -3موتور محرک تاریخ و مکانیسم نحوالت تاریخی چیست؟(میر محمدی )37 ،1314 ،البتـه در فلسـفه نظـری
تاریخ سؤاالت دیگری نیز مورد نظر قرار می گیرد سؤاالتی از این قبیل که :آیا سیر تاریخ خطی است یا دوره ای؟ آیا سیر
تاریخ به سمت تکامل یا سیر آن نزولی و قهقرایی است؟ نقش انسانهای بزرگ در پیش برد تاریخ چیست؟ نسـبت اراده و
اختیار انسان با سیر تاریخ چیست؟ نقش تاریخ در شکل دهی هویت انسانی چیست؟ آیا عقل انسان به عنوان عـالی تـرین
قوه معرفتی وی هویتی تاریخی دارد؟ آیا شکل گیری و ظهور تمدنها در طول تاریخ الگویی مشخص دارد؟ اما با تأمـل در
تمامی این سؤاالت مشخص می شود که تمامی این سؤاالت به نحوی به همان سه سؤال اصلی باز می گردد.
 .2فلسفه تحلیلی(انتقادی) تاریخ :فلسفه تحلیلی تاریخ حاصل تأمالت فیلسوفان تحلیلی در اواخر قرن نوزدهم و اوایـل قـرن
بیستم است .فلسفه تحلیلی تاریخ ناظر به معنای دوم تاریخ یعنی علم تاریخ است و در حقیقت یکی از زیـر شـاخه هـای
فلسفه علم به شمار می رود و از این رو نوعی معرفت درجه دوم به حساب می آید(اتکینسون .)21 ،1317 ،ویلیام دری که
خود یکی از فیلسوفان تحلیلی تاریخ است در تعریف آن چنین می گوید":فلسفه تحلیلـی تـاریخ تحلیـل فلسـفی تـاریخ
نگاری است و به توصیف و تبیین منطقی ،عقالنی معرفت شناختی آنچه مورخان انجام می دهنـد مـی پـردازد(".سـالکی،
 ) 3-4 ،1371سؤاالتی که در این رویکرد به فلسفه تاریخ مطرح می شود عموما ناظر به روشن شناسی مطالعات تاریخی و
تمایز تاریخ با سایر علوم در حیطه روش شناختی است .سؤاالتی از این قبیل که آیا تاریخ می تواند یک علم باشـد؟ اگـر
بپذیریم تاریخ یک علم است روش تبیین در این علم چیست؟ آیا در علم تاریخ نیز می توان مانند سایر علوم از راه تجربـه
و استقراء به نتیجه گیری رسید؟ آیا در علم تاریخ امکان پیش بینی حوادث بر اساس زمینه ها و بسـترهای وقـوع حـوادث
وجود دارد؟ آیا قانون علیت مانند علوم دیگر در علم تاریخ نیز ساری و جاری است؟ و( ...اتکینسون)21-21 ،1317 ،
همانگونه که مشاهده می شود فلسفه نظری تاریخ ماهیتا با فلسفه تحلیلی تاریخ متفاوت است زیرا اولی فلسفه خود تاریخ به
معنی عرصه زیسته بشر و دومی فلسفه علم تاریخ است .اما علیرغم این تفاوت ماهوی این دو رویکرد به فلسفه تاریخ در برخـی
حوزه ها با یکدیگر همپوشانی پیدا می کنند .مثال در پاسخ به این سؤال که آیـا علیـت در تـاریخ جـاری اسـت؟ متفکـران و
اندیشمندان با دو رویکرد متفاوت به فلسفه تاریخ به این سؤال پرداخته اند با این تفاوت که توجه متفکران حوزه فلسـفه نظـری
تاریخ از این جهت به این سؤال جلب شده است که آیا مسیر حرکت تاریخ تابع جبر علی و معلولی است و آیـا اصـوال نـوعی
جبر علی بر سرتاسر تاریخ حاکم است؟ اما متفکران حوزه تحلیلی تاریخ از این جهت به این سؤال عالقمندند که نشان دهند که
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آیا تبیینهایی از نوع تبیینهای علی که در علوم تجربی رایج است در حوزه علم تاریخ نیز کاربردی دارد.
آنچه در این مقاله مد نظر ماست همان فلسفه نظری و جوهری تاریخ است و هدف ما این است که نشان دهیم پـیش از هـر
حرکتی برای ساختن تمدنی نوین باید پاسخی به سؤاالت اساسی مطرح شده در حوزه فلسفه نظری تاریخ داشته باشیم تا از این
رهگذر بتوانیم جایگاه این تمدن را در مسیر کلی تاریخ مشخص کنیم .پر واضح است کـه از دیـد مـا بـه عنـوان کسـانی کـه
باوردارند فرهنگ اسالمی ایرانی که با اعتقادات شیعی عجین شده است می تواند پـرچم دار حرکـت بـه سـوی تمـدین نـوین
اسالمی باشد؛ این حرکت بایستی مبتنی بر نگاهی به تاریخ باشد که ملهم و برگرفته از منابع اصیل اسالمی و معارف ناب شیعی
است .به عبارت دیگر برای حرکت به سوی تمدن نوین اسالمی بایستی پیش از هر چیز فلسفه تاریخی داشته باشیم که با الهام از
منابع اصیل اسالمی و معارف ناب شیعی با پاسخ به سه سؤال اصلی در حوزه فلسفه نظری تاریخ نقشه راه و افق آینده و جایگاه
تمدن نوین اسالمی در مسیر حرکت کلی تاریخ را مشخص نماید.
نکته دیگر اینکه در این فلسفه تاریخ ضمن استفاده از منابع دینی بایستی به صورت کامال عقلی و استداللی و مبتنی بـر یـک
نگاه هستی شناسانه و انسان شناسانه به تأمل در باره تاریخ پرداخت تا صرفا مصرف داخلی نداشـته و بتوانـد بـا دیـدگاهها و
نظرات رقیب تعامل و گفتگویی سازنده داشته باشد .دقیقا از همینجاست که ما متوجه یک نقطه ضعف اساسی در حوزه تـأمالت
فلسفی در جهان اسالم می شویم و آن نقطه ضعف شکاف عمیق بین تأمالت هستی شـناختی و انسـان شـناختی از یـک سـو و
تأمالت تاریخی از سوی دیگر است؛ شکافی که باعث شده تا به امروز چیزی به عنوان فلسفه نظری تاریخ به معنی خاص آن در
جهان اسالم شکل نگیرد و این مهمترین آفت در راه حرکت به سوی تمدن نوین اسالمی است.
فالسفه اسالمی و ضعف نگاه فلسفی به تاریخ
با نگاه اندک به قرآن به عنوان اصیل ترین منبع معرفت اسالمی به این حقیقت پی می بریم که قرآن برای تاریخ اهمیت ویـژه
ای قائل است .در قرآن بیش از  211مورد داستان و روایت تاریخی وجود دارد(پشم فروش )14 ،1311 ،و بارها و بارها در این
کتاب ،مسلمانان به تأمل در باره تاریخ و سرنوشت اقوام و ملل پیشین دعوت شده اند.آیاتی از قبیل "بگو در زمین سیر کنیـد و
ببینید که خداوند چگونه خلق را آغاز کرده ("...عنکبوت )21 ،یا "بگو در زمین سیر کنید و ببینید سرنوشت مجـرمین چگونـه
بوده است("....نمل)11 ،یا " چرا در زمین سیر نمی کنید تا ببینید عاقبت کسانی را که پیش از شما بوده اند و از شما قدرتمندتر
بودند("...فاطر )44 ،تنها نمونه های هستند از دعوت قرآن به تأمل در عاقبت و سرنوشت گذشتگان و پند گرفتن از آنها.
نگاه قرآن به تاریخ تنها به نقل روایات و داستانهای پند آموز خالصه نمی شود بلکه تاریخ از نظر قرآن عرصه تحقـق وعـده
های خداوند و مجلی و مظهر سنتهای الهی است که به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نیستند" .در باره کسانى که پیشتر بودهاند [
همین ] سنّت خدا [ جارى بوده ] است ; و در سنّت خدا هرگز تغییرى نخواهى یافت ( ".احزاب)12 ،
با تأمل در قرآن می توان به این حقیقت پی برد که قرآن واجد نوعی نگاه تاریخی است؛ نگاهی کـه در پرتـو آن مـی تـوان
پاسخهایی را به برخی سؤاالت اصلی در حوزه فلسفه نظری تاریخ جستجو کرد .اما با تمام تأکید قرآن بر تأمل در تاریخ و مسیر
و غایت آن با کمال تعجب با این حقیقت مواجه می شویم که فالسفه و حتی متکلمان اسالمی نه تنها به تأمالت فلسفی و عقلـی
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در مورد تاریخ نپرداخته اند بلکه تا حدود زیادی از آن غافل بوده اند .از طرف دیگر ما می دانیم که در بین فرق اسالمی ،شـیعه
امامیه نگاه خاصی به غایت تاریخ و رستگاری بشر در پایان تاریخ دارد .نظریه مهدویت که یکی از آموزه های مسلّم شیعه امامیه
است بیانگر نگاه خاص معارف شیعی به مسیر تاریخ و غایت آن است؛ نگاهی که در پرتو آیـات و روایـات متـواتر رسـیده از
معصومین شکل گرفته و به یکی از اصول پذیرفته شده این فرقه اسالمی تبدیل شده است .البته هر چند آموزه مهدویت به عنوان
پذیرش نوعی منجی آخر الزمانی منحصر در فرقه شیعه نبوده و فرق اسالمی و حتی ادیان دیگر نیز هر یـک بـه نحـوی بـه ایـن
آموزه معتقدند اما در هیچ فرقه دیگری مانند شیعه امامیه ،آموزه مهدویت اینچنین با تار و پود اعتقادی آن عجین نشده است.
با این همه تأکید بر اهمیت تاریخ و تأمل درباره آن در قرآن و آموزه غایت اندیشانه شیعه امامیه در باره تاریخ جای تعجب
مضاعف است که چرا بسیاری از فالسفه ما که برخی از آنها حتی شیعی بوده اند و متکلمین امامیه به عنوان بنیانگـذاران مبـانی
عقلی تفکر شیعی به تأمل فلسفی و عقلی در مورد آن نپرداخته اند و صرفا به نگاهی روایی و حدیثی در مورد تاریخ و غایـت و
مسیر آن بسنده کرده اند .بی شک اگر تأمالت عقلی در این حوزه در جهان اسالم شکل می گرفت ما خیلی پیش از ایـن شـاهد
تأسیس فلسفه تاریخ اسالمی  -شیعی بودیم.
اما به راستی چرا فالسفه اسالمی فاقد چنین تأمالتی در باب تاریخ هستند .چرا فالسفه بزرگـی ماننـد فـارابی ،ابـن سـینا و
مالصدرا با این همه تأکیدات فراوان قرآن بر تأمل در تاریخ بشر اندک توجهی به آن نداشته و فاقد درک و نگاه تاریخی هستند.
بسیاری در پاسخ به این سؤال تنها به این نکته بسنده می کنند که از آنجا که فالسفه اسالمی تحت تأثیر اندیشمندان یونان بـوده
اند و اندیشمندانی مانند افالطون و ارسطو خود فاقد چنین نگاه تاریخی هستند لذا فالسفه اسالمی نیز این فقر ذاتی را از فلسـفه
یونان به ارث برده اند.
به نظر نگارنده در پاسخ فوق هر چند می توان وجه صحیحی جستجو کرد اما به هیچ وجه نمی توان آن را به عنوان پاسخی
کامل و قانع کننده پذیرفت .زیرا اوال :فالسفه یونان آنگونه که برخی پنداشته اند نسبت به تاریخ کامال بی توجـه نبـوده انـد .در
نظر حکمای یونان باستان طبیعت و به تبع آن حیات بشر در تحول و دگرگونی دائمی بود به ایـن دلیـل ایشـان در پـی کشـف
بنیانهای ثابت و الیتغیری بودند که در مسیر پر فراز و نشیب حیات به آن توسل جویند .به همین دلیل یونانیان به تاریخ تـوجهی
خاص داشتند ز یرا از دید ایشان با نگاه به تاریخ می توان به اصول کلی حاکم برحیات بشر دست یافت و این امری است که در
نمایشنامه های یونان باستان به خوبی مشهود است.
لذا نزد یونانیان باستان توجه به گذشته وسیله ای بود برای فهم بهتر آنچه در حال اتفاق می افتد .اما قطعا مطالعه تاریخ نمـی
تواند ما را به آن معرفت ثابت و الیتغیری برساند که افالطون در فلسفه خود به دنبال آن بود به همین دلیل است که افالطـون از
تاریخ به عنوان شبه دانش یاد می کند(کالینگوود )34 ،1311 ،و ارسطو آن را همتراز شعر قرار می دهد(.همان) اما به هیچ وجـه
نباید چنین پند اشت که شبه دانش نامیدن تاریخ نزد افالطون به این معناست که وی کامال نسبت به تاریخ بی اعتنـا اسـت زیـرا
افالطون صریحا تاریخ را شبه دانشی می داند که در پیشبرد زندگی بشر مؤثر است(.همان)
فالسفه اسالمی پا را از این حد فراتر گذاشتند تا جایی که همان اندک توجه فالسفه یونان به تـاریخ نیـز در فلسـفه ایشـان
رنگ می بازد .لذا نمی توان این بی توجهی فالسفه اسالمی به تاریخ را صرفا مرهون تبعیت ایشـان از فالسـفه یونـانی دانسـت.
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حتی اگر بپذیریم که فالسفه یونان به تاریخ بی توجه بوده اند که البته چنین نیست؛ با این وجود باز هم جای این سـؤال وجـود
دارد که چرا علیرغم تأکیدات فراوان قرآن و معارف دینی بر تأمل عقلی درباره تاریخ ،فالسفه اسالمی به آن بی توجه بوده اند.
چرا فیلسوفانی مثل فارابی و ابن سینا که با تأمالت فلسفی خود روح فلسفه یونان را تغییر داده و آن را با روح توحیدی اسـالم
هماهنگ کردند؛ در این مورد سعی نکردند تا خود را با معارف قرآنی هماهنگ کرده و به همان نسبتی که قرآن به اهمیت تـاریخ
و مطالعات تاریخ در زندگی بشر توجه دارد به آن توجه داشته باشند.
ما در این مقاله در صدد این نیستیم که دالیل بی توجهی فالسفه اسالمی به تاریخ را واکاوی کنیم چه اینکه خود این مطلـب
مطالعه ای جداگانه می طلبد هدف ما از بیان مطالب باال صرفا این بود که نشان دهیم ریشه این بی توجهی فالسـفه اسـالمی بـه
تاریخ را صرفا نباید در فلسفه یونان جستجو کرد .اما آنچه مسلم است این است که چنین بی توجهی به تأمالت عقلی در حـوزه
تاریخ باعث عدم شکل گیری نگاه فلسفی به تاریخ در بین فالسفه اسالمی شده است.
البته در اینجا ذکر این نکته الزم است که هر چند در بین متفکران اسالمی چهره هایی وجود دارند که تأمالتی درباره تاریخ
داشته اند؛ اما این چهره ها هیچگاه در جریان اصلی تفکر فلسفی در جهان اسالم قرار نگرفتند و عموما تأمالت آنها را به دلیـل
فقدان مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی الزم نمی توان به عنوان یک فلسفه تاریخ به معنای خاص آن تلقی کرد .از جملـه
این چهره ها می توان به دو چهره برجسته یعنی ابن مسکویه و ابن خلدون اشاره کرد.
ابن مسکویه( 321-421هـ.ق) د ر چندین اثر خود از جمله تجارب االمم ،الفوز االکبر ،الفوز االصـغر ،الحکمـۀ الخالـدۀ و
الهوامل و الشوامل با مطالعه احوال گذشتگان سعی در آن دارد تا به استنتاج قواعدی کلی در باب تحوالت تاریخی بپردازد .وی
در آثار خود از حد یک تاریخ نگار صرف فراتر رفته و سعی می کند تا بـه جـای تـاریخ نگـاری صـرف بـه تحلیـل و تبیـین
رویدادهای تاریخی بر اساس قواعد کلی که آن هم از متن خود تاریخ استباط می شود ،دست یابد .بنا به نظر وی " تاریخ صرفا
داستانی سرگرم کننده در مورد پادشاهان نیست .بلکه به منزله آیینه ایست از بنیـاد سیاسـی ،اقتصـادی ،اجتمـاعی در زمانهـای
معین"( ابن مسکویه ،1311 ،مقدمه ،ص ) 2از دید او آنچه از تاریخ بیش از هر چیز دیگر مهم است تجربه آموزی و پند گـرفتن
از آن است و این تنها در پرتو کشف الگوها یا به تعبیر دقیق تر علل رویدادهای تاریخی رخ می دهـد و بـا درک ایـن الگوهـا
است که انسان می تواند از تاریخ در زندگی امروز خود استفاده کند(.همان11 ،و)12
بر اساس نگاه او تاریخ روندی استکمالی دارد و مشیت الهی بر کل این روند استکمالی حاکم است .اما این مشیت الهـی از
کانال اراده انسانها در تاریخ متجلی می شود .از نظر او برای فهم سیر تکوینی تاریخ باید به مطالعه تمدنها که از دید وی واحـد
مطالعه تاریخ هستند ،پرداخت(.همان ) 13 ،به عقیده وی سه عامل مهم در روند استکمالی تاریخ دخیل اند این سه عامل عبارتند
از :دین ،معامله معاشرت بر اساس عدالت ،پادشاهی و حکومت( .ابن مسکویه 1371 ،ق )121 ،وی سپس سعی می کنـد تـا بـه
نقش هر یک از این عوامل در شکل گیری تمدنها و تکامل و افول آنها بپردازد.
ابن خلدون( 732-111هـ.ق) :ابن خلدون از جمله اولین دانشمندانی بود که سعی کرد ضمن توجه به سنت تـاریخ نگـاری
پیشین در جهان اسالم ،با تعریف موضوع خاص برای علم تاریخ و به دنبال آن ارائه روشـی خـاص بـرای مطالعـات تـاریخی،
جایگاه تاریخ را به عنوان یک علم مستقل در بین علوم متفاوت مشخص کند .این تالش از این جهت اهمیت دارد که تا آن زمان

011

تاریخ به عنوان علمی مستقل تلقی نمی شد و از نظر روش نیز بسیار متأثر از علوم نقلی و روایی بود(.آئینـه ونـد-131 ،1377 ،
 .)121به عقیده وی موضوع علم تاریخ پدیده های اجتماعی است و هدف آن نیز این اسـت کـه پدیـده هـای اجتمـاعی را در
بسترهای شکل گیری آنها مطالعه کرده و از این نظر به نوعی علت یابی در ظهور و شکل گیـری پدیـدهای تـاریخی-اجتمـاعی
دست یابد(.ابن خلدون ،1312 ،ج )14 ،1وی از این منظر برای اولین بار تاریخ را به منزلـه علمـی کـه در آن قواعـد علـی و
معلولی حاکم است معرفی نماید .هدف وی از اینکار این بود تا تاریخ را به عنوان یکی از زیر شاخه های حکمـت وارد تقسـیم
بندی معروف حکمت نزد فالسفه اسالمی نماید .در همین راستا ابن خلدون در مقدمه معروف خود سعی می کند تـا بـا معرفـی
عصبیت به عنوان موتور محرک جوامع و مهمترین عامل شکل گیری تمدنها ،مراحل ظهور و افول تمدنها را بـر اسـاس قـوت و
ضعف این عامل تبیین نماید( .ابن خلدون ،1312،ج)313-331 ،1
هر چند برخی از ابن مسکویه و ابن خلدون به عنوان پیشگامان فلسفه تاریخ یاد می کنند (زرین کوب )71-73 ،1371 ،و به
نظر نگارنده نفس این امر درست است اما تالشهای متفکرینی مانند ایشان هیچگاه به شکل گیری یک فلسفه تـاریخ منسـجم در
جهان اسالم نیانجامید .زیرا نگاه این دو متفکر ،علیرغم نوآوریهای بسیار به دلیل فقدان مبانی متافیزیکی و هسـتی شـناختی الزم
ه رگز نتوانست به یک چارچوب فلسفی برای تأمل در باره تاریخ تبدیل شود .از طرف دیگر با کمال تأسف فیلسوفان طـراز اول
اسالمی که در حوزه هستی شناسی و معرفت شناسی تأمل و تعمق داشته و در این زمینه صاحب اندیشه و نظـر مـی باشـند بـه
تاریخ بی توجه بوده و از آن غفلت کرده اند .تا جایی که نزد فیلسوفانی مانند ابن سینا و مالصدرا کوچکترین نشانی از توجه به
تاریخ به عنوان یک منبع اصیل معرفت بشری دیده نمی شود .به همین دلیل در جهان اسالم همواره نوعی شـکاف بـین تـأمالت
متافیزیکی و هستی شناسانه از یک سو و تأمالت تاریخی از سوی دیگر وجود داشته و این شکاف تا به امروز نیز ادامـه دارد؛ و
دقیقا همین شکاف مانع شکل گیری چارچوبی نظری و عقلی به عنوان مبنایی برای فلسفه تاریخ نزد فالسفه اسالمی شده است.
در عصر حاضر نیز استاد شهید مطهری در مجموعه دروسی که از سالهای  1311تا  1317ارائه شـد و بعـدها تحـت عنـوان
فلسفه تاریخ در  4جلد از سوی انتشارات صدرا به چاپ رسید ،سعی کرده است تا ضمن بیان دیدگاه های رایج در آن دوره در
مورد تاریخ ،به نقد برخی از دیدگاههای مطرح در مورد مسیر و غایت تاریخ بپردازد .از جمله دیدگاههایی کـه در ایـن کتـاب
بیشتر مورد نقد قرار گرفته است می تو ان به دیدگاههای جبرگرایانه هگل به تاریخ و ماتریالیسم تـاریخی مـارکس اشـاره کـرد.
ایشان به تفصیل در جلد دوم این کتاب به نقد دیدگاه مارکسیستی در باره غایت تاریخ و مراحل تکامل آن پرداخته و سعی مـی
کند به شبهات مطرح شده در آن زمان از ناحیه مارکسیستها پاسخ دهد و در نهایت در جلد آخر این مجموعه نیـز ایشـان سـعی
می کند دیدگاههای قرآن در مورد تاریخ و سنتهای حاکم بر آن را شرح و تفسیر نماید( .نک ،مطهری)1313 ،
هر چند کتاب شهید مطهری از حیث توجه به تاریخ از سوی یک متفکر و اندیشمند اسالمی حائز اهمیت بسیار اسـت و هـر
چند در جلد چهارم این کتاب وی سعی بلی نموده است تا دیدگاه قرآن در مورد تاریخ بشر را با دیدی نو ارائه دهـد و از ایـن
حیث این کتاب و اقعا کتابی خواندنی است؛ اما کوشش ایشان برای ارائه یک فلسفه تاریخ اسالمی نیز به همان دالیل پیش گفته
به سرمنزل مقصود نمی رسد .زیرا فلسفه تاریخ تا با مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی ارتباط نیابد نمـی تـوان آن را فلسـفه
تاریخ نامید و صرفا باید آن را دیدگاههای کلی در مورد تاریخ دانست.
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ضرورت تأسیس فلسفه نظری تاریخ به عنوان مبنای حرکت به سوی تمدن نوین اسالمی
اصوال ملتی یا فرهنگی می تواند در تاریخ تمدن ساز باشد که دیدگاهی درباره جایگاه خود در تاریخ بشـرو سـیر کلـی آن
داشته باشد .پیش از هر حرکتی برای ساخت یا ایجاد تمدن بایستی به چند سؤال اصلی پاسخ داده شود این سؤاالت عبارتنـد از
 -1اصوال آیا ساختن تمدن ممکن است -2 .چرا باید برای ساختن تمدن تالش کنیم -3 .جایگاه این تمدن در مسیر کلی تـاریخ
چیست؟ -4نقش انسانها در شکل گیری این تمدن چیست ؟ -1نقش این تمدن در سیر کلی تاریخ چیست؟ با کمی تأمل در این
سؤاالت متوجه می شویم این سؤاالت در ارتباط تنگاتنگ با سؤاالت اساسی پیش گفته در فلسفه نظری تاریخ قرار دارد.
ما در بخش گذشته تعریفی از فلسفه نظری تاریخ ارائه دادیم اما برای بررسی رابطه بین فلسفه نظری تاریخ و تمـدن سـازی
بایستی تعریفی از تمدن نیز ارائه شود .در باره تمدن تعاریف متفاوتی ارائه شده است والبته مانند بسـیاری از مفـاهیم رایـج در
علوم انسانی اجماع کاملی در مورد معنای آن وجود ندارد .ویل دورانت در کتاب معروف خود تاریخ تمدن در تعریف آن چنین
می گوید ":تمدن در کلی ترین معنای آن عبارت است از نظمی اجتماعی که در نتیجه آن خالقیـت فرهنگـی امکانپـذیر شـده و
ادامه می یابد( ".ویل دورانت ،1317،ج )3 ،1وی برای تمدن چهار عنصر اصلی را بر می شمارد که این چهار عنصر عبارتند از:
 -1برنامه ریزی و آینده نگری اقتصادی  -2سازوکار سیاسی  -3سنتها و ارزشهای اخالقی  -4بسط معرفت و هنر (همـان) امـا
شاید بهترین تعریفی که بتوان به آن اشاره کرد تعریفی است که اشپنگلر یکی از مورخین و نظریه پردازان معاصر از آن ارائه مـی
ده د .به عقیده اشپنگلر تمدن مرحله تجسد و تثبیت یک فرهنگ است .بر این اساس در مرحله ابتدایی شکل گیری یک تمدن بـا
یک فرهنگ مواجه می شویم فرهنگ روح یک تمدن و عنصر معنوی آن است است وقتی تمدن به مرحلـه ای از بلـوغ رسـید
خود را قالب شهر های بزرگ با برج و بارو و معماری خاص و منحصر به فرد متجسد می کند  (Spengler,1991,73-74).اشپنگلر
خود با مطالعه تمدنها مختلف به این نتیجه می رسد مرحله گذر از فرهنگ به تمدن به طور متوسط پانصـد سـال بـه طـول مـی
انجامد .
اگر ما این تعریف از تمدن و نسبت آن با فرهنگ را از اشپنگلر بپذیریم در آن صورت آنچه سرانجام به ایجاد تمـدنی عظـیم
می انجامد فرهنگی غنی و پویا است .از طرف دیگر ما می دانیم تفکر اسالمی واجد چنان غنای درونی است که ظرفیت ایـن را
دارد تا در نهایت به برساختن تمدنی عظیم منجر شود کما اینکه در طول تاریخ یکبار شاهد ظهور تمدن اسالمی بوده ایم  .سخن
ما در اینجا بر روی ظرفیتها و قابلیتهای فرهنگ اسالمی نیست بلکه هدف اصلی در این مقاله این است که نشان دهیم ملتـی کـه
می خواهد بر اساس فرهنگی غنی تمدنی را ایجاد کند باید دیدی کلی نسبت به جایگاه خود در سیر تاریخ داشته باشد .و ایـن
یعنی ،این ملت بایستی واجد نوعی فلسفه تاریخ باشد .اصوال از آنجا که حرکت برای تأسیس یک تمدن حرکتی مقطعی و گـذرا
نیست بلکه بایستی حرکتی مداوم و طوالنی مدت باشد لذا چنین حرکتی بدون داشتن افقی تاریخی و نگاهی عقلی و فلسفی بـه
مسیر حرکت تاریخ میسر نیست .از طرف دیگر ملتی که داعیه آغاز چنین حرکتی را در تاریخ دارد بایـد خـود از هویـت غنـی
تاریخی برخودار بوده و به این هویت خود در تاریخ واقف باشد.
همانگونه که پیش از این اشاره شد هر فلسفه نظری تاریخ باید به چند سؤال اساسی ،پاسخ دهد با کمی دقـت در هریـک از
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این سؤاالت مشخص می شود که پاسخ به هریک از این سؤاالت نقشی مبنایی در حرکت به سوی تمـدن نـوین اسـالمی دارد.
اولین سؤالی که در هر فلسفه نظری تاریخ باید به آن پاسخ داده شود این است که غایت تاریخ چیست؟ پـر واضـح اسـت کـه
پاسخ به این سؤال نقشی کلیدی در ساختن تمدن نوین اسالمی دارد .زیرا پاسخ به این سؤال می تواند نقـش و جایگـاه تمـدن
نوین اسالمی در حرکت به سوی غایت نهایی تاریخ را مشخص کند .دومین سؤال اساسی در هر فلسفه نظری تـاریخ پاسـخ بـه
این سؤال است که مسیر تاریخ برای رسیدن به آن غایت نهایی چیست؟ پاسخ به این سؤال از این جهت مهم است که مشـخص
شود جایگاه تمدن نوین اسالمی در این مسیر چیست .سؤال سومی که در هر فلسفه نظری تاریخ باید به آن پاسخ داده شود ایـن
است که موتور محرک تاریخ چیست؟ به عبارتی چه نیرو یا نیروهایی تاریخ بشر را به پیش می برند؟ چه عواملی باعث ظهور و
شکوفایی تمدنها و یا باعث ذبول و اضمحالل آنها می شوند؟ بدون شک پاسخ به این سؤال نقشی بسـیار اساسـی و کلیـدی در
ساختن تمدن نوین اسالمی دارد .زیرا تنها در پرتو پاسخ به این سؤال است که به درستی می توان از عوامل و نیروهایی کـه بـه
شکل گیری یک تمدن می انجامند به درستی مدد جسته و از عوامل مخربی که باعث اضمحالل یـک تمـدن مـی شـوند دوری
جست.
با توجه به آنچه گفته شد مشخص می شود که داشتن یک فلسفه تاریخ که ملهم از تعالیم قرآنی باشد پیش شـرط ضـروری
ساختن تمدن نوین اسالمی است .ما ذیال سعی خواهیم کرد با دقت در معارف قرآنی برخی خطوط کلی حاکم بر تاریخ بشـر را
که می تواند ما را در پاسخ گویی به سؤاالت پیش گفته یاری کند ،بر شماریم .اما باز هم بر این نکته تأکید می کنیم کـه صـرف
بیان خطوط کلی نمی تواند به عنوان یک فلسفه تاریخ تلقی شود بلکه همانگونه که پیش از این نیز گفته شد هر فلسـفه تـاریخی
باید مبتنی بر مبانی هستی شناختی  ،انسان شناختی و معرفت شناختی خاصی باشد و کار سترگ و بزرگ آن اسـت کـه بتـوانیم
مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی الزم را برای تبیین عقالنی این خطوط کلی فراهم آوریم و تنها در آن صورت است کـه
می توانیم ادعا کنیم که به یک فلسفه تاریخ دست یافته ایم.
اصول کلی حاکم بر تاریخ بشر از دید گاه قرآن و نسبت آن با تمدن نوین اسالمی
ما در بخشهای قبلی ابتدا بیان کردیم که هر فلسفه نظری تاریخ باید به چند سؤال اصلی پاسخ دهد .سپس اشاره کردیم قرآن
و تعالیم شیعه واجد نوعی نگاه کالن و کلی به تاریخ هستند اما در سنت فلسفه اسالمی به دلیل عدم توجه فالسفه بزرگ اسالمی
به تاری خ هیچگاه فلسفه نظری تاریخ به عنوان یکی از زیر شاخه های فلسفه شکل نگرفت .به دنبـال آن اشـاره کـردیم کـه هـر
فرهنگی برای حرکت به سوی ساخت یک تمدن باید دارای یک فلسفه تاریخ باشد و همین فقدان فلسفه نظری تاریخ در جهـان
اسالمی می تواند مانعی بزرگ بر سر راه حرکت به سوی تمدن نوین اسالمی باشد و لذا اولین قدم برای حرکت به سوی تمـدن
نوین اسالمی تأسیس یک فلسفه نظری تاریخ بر اساس آموزه های اسالمی -شیعی است.
در این بخش هدف ما این است تا اصول حاکم بر تاریخ را با تأمل در آموزه های اسالمی دینی که عمدتا از قـرآن اسـتنباط
شده اند ،بیا ن کرده و سپس نسبت این اصول را با تمدن نوین اسالمی مشخص کنیم .به عبارت دیگر ما خواهان این هسـتیم تـا
نشان دهیم که چگونه هر یک از این اصول می تواند ما را در حرکت به سوی تمدن نوین اسالمی رهنمون شود .در اینجا تأکید

011

می کنیم که هدف ما به هیچ وجه تأسیس یک فلسفه تاریخ نیست چه اینکه این کار ،کاری سترگ و عظیم اسـت و احتیـاج بـه
جریان سازی دارد اما هدف ما این است تا نشان دهیم که در چنین فلسفه تاریخی باید به اصولی چند توجـه داشـت کـه ایـن
اصول عبارتند از :
حاکمیت مشیت خداوند بر کل تاریخ

بر طبق آموزه های مسلم قرآنی ،آنچه در آسمانها و زمین است همگی در اراده خداوند متعال است" .آنچـه در آسـمانها و
آنچه در زمین است از آنِ خداست  .هر که را بخواهد مىآمرزد  ،و هر که را بخواهد عـذاب مـىکنـد  ،و خداونـد  ،آمرزنـده
مهربان است( ".آل عمران )121 ،و هیچ چیز در عالم اتفاق نمی افتد مگر به علم و اراده الهی و "کلیـدهاى غیـب  ،تنهـا نـزد
اوست  .جز او [ کسى ] آن را نمىداند  ،و آنچه در خشکى و دریاست مىداند  ،و هیچ برگى فرو نمىافتد مگـر [ اینکـه ] آن را
مىداند  ،و هیچ دانهاى در تاریکیهاى زمین  ،و هیچ تر و خشکى نیست مگر اینکه در کتابى روشن [ ثبت ] است ( ".انعام)11 ،
تاریخ بشر نیز از این قاعده مستثنی نیست بنا بر آموزه های قرآنی آنچه بر کل تاریخ بشر حاکم است و آن نیرویی که کل تـاریخ
را به سر منزل مقصود رهنمون می شود مشیت الهی است و هر نیروی دیگری از جمله انسانها در طول تـاریخ بـه اذن و مشـیت
الهی تأثیرگذارند .لذا بر اساس این آموزه هر حرکت تاریخی تنها در پرتو اعتقاد به مشیت الهی بر کل تاریخ بشر معنای و جهت
گیری الهی می یابد و حرکت برای ساختن تمدن نوین اسالمی نیز از این قاعده مستثنی نیست .آیاتی از قبیل "و براى هر امّتـى
اجلى است ; پس چون اجلشان فرا رسد  ،نه [ مىتوانند ] ساعتى آن را پس اندازند و نه پیش ( ".اعراف )34 ،به خوبی اشـاره
به این نکته دارد که مشیت الهی بر کل تاریخ بشر حاکم است و این مشیت است که تاریخ را به سر منزل مقصـود هـدایت مـی
کند اما همانگونه که ذیال اشاره خواهد شد این به هیچ وجه به معنی اعتقاد به جبر نیست
عدم اعتقاد به جبر تاریخی

جبر تاریخی بیانگر این نکته است که تاریخ مسیر محتومی را دارد که در طی این مسیر محتـوم اراده انسـانها هـیچ نقشـی
ندارند .به عبارت دیگر تاریخ مانند رودی است که در مسیر خود هر چیزی را با خود می برد و اراده انسانها در آن بی تأثیرنـد.
ب ه عنوان مثال هگل که از او به عنوان یکی از بنیانگذارن جبرگرایی تاریخی یاد می شود بر این عقیده است که کل تـاریخ بشـر
عرصه خود آگاهی روح مطلق است و تاریخ چیزی جز تجلیات و پدیدارهای روح مطلق نیسـت(.اردبیلی )27 ،1311 ،بـر ایـن
اساس ارواح انسانی در مسیر کلی حرکت تاری خ نقشی ندارند.لذا این انسانها نیستند که مسیر تاریخ را مشخص می کننـد بلکـه
این تاریخ است که در مسیر خویش اراده های انسانی را با خود همراه می کند.
واضح است که بر اساس آموزه های قرآنی چنین نگاهی به تاریخ اصوال قابل قبول نیست .درست است که در نگـاه قرآنـی
این مشی ت الهی است که برکل تاریخ بشر حاکم است اما مشیت الهی در تاریخ از کانال اراده های انسان تحقـق مـی یابـد .بـه
عبارت دیگر مشیت الهی به این تعلق گرفته که انسانها با اراده خود مسیر تاریخ را مشخص کنند.
بر اساس آموزه های قرآنی سرنوشت هر قوم و ملتی تنها به دست خود ایشان رقم می خورد .....".در حقیقت  ،خـدا حـال
قومى را تغییر نمىدهد تا آنان حال خود را تغییر دهند("...رعد )11 ،لذا ملتی می تواند در تاریخ ،تمدن ساز باشد که با تکیه بر
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توانایی های درونی و ظرفیتهای بالقوه خویش با عزم و اراده ای مصمم مسیر خود را در تاریخ مشخص نماید.
تاریخ عرصه جدال بین نور و ظلمت و حق و باطل

بر اساس آموزه های قرآنی تاریخ بشر عرصه جدال حق و باطل است.در نگاه قرآنی تاریخ بشـر بـا هبـوط حضـرت آدم از
بهشت که خود این هبوط نیز نتیجه جدال درونی نور و ظلمت و حق و باطل در شخصیت ایشان است ،آغاز می شود و سـپس
این جدال به نحو بارزتری در زندگی فرزندان آدم یعنی هابیل وقابیل نمایان شده و تا به امروز نیز ایـن جـدال ادامـه دارد .بـر
اساس این آموزه هر انسان و هر قوم وملیتی با اراده خود تصمیم می گیرد که در این نبرد بین حق و باطـل و نـور و ظلمـت در
کدام مسیر قرار گیرد؛ راه ظلمت و تاریکی یا راه نور و رستگاری".این بدان سبب است که آنان کـه کفـر ورزیدنـد  ،از باطـل
پیروى کردند  ،و کسانى که ایمان آوردند از همان حقّ که از جانب پروردگارشان است پیروى کردند( ".محمد )3 ،الزم به ذکر
است که در این نبرد بین نور و ظلمت آنچه اصیل و حقیقی است همان نور و آنچه پوچ و باطل است همانا ظلمـت اسـت .بـر
اساس این آموزه تمدن نوین اسالمی حرکتی است در مسیر غلبه نهایی حق بر باطل و طبیعتا در این مسیر رویـارویی بـا جتـود
باطل امری اجتناب ناپذیر است.
غلبه نهایی حق بر باطل در پایان تاریخ

یکی از آموزه های محتوم قرآنی غلبه نهایی حق بر باطل و مستضعفین بر مستکبرین در پایان تاریخ است" .و بگـو  :حـق
آمد و باطل نابود شد  .آرى  ،باطل همواره نابودشدنى است ﴿".اإلسراء ﴾11 ،بر اساس این آموزه نبرد بین نور و ظلمت و حـق
و باطل در پایان تاریخ به پیروزی نهایی حق بر باطل منجر خواهد شد .و با پیروزی نور بـر ظلمـت کـه از دیـد قـرآن همـان
حکومت صالحان بر زمین است مستضعفان و مظلومان از یوغ مستکبران و ظالمان نجات خواهند یافت و وعده های الهـی بـرای
ایشان محقق می شود".و خواستیم بر کسانى که در زمین مورد استضعاف واقع شدند ،منّت نهیم و آنـان را پیشـوایان [ مـردم ]
گردانیم  ،و ایشان را وارث [زمین] کنیم﴿ ".قصص.﴾1 ،
در معارف شیعی پیروزی نهایی حق بر باطل و حکومت صالحان در زمین در آموزه مهدویت متجلی می شود .بر اساس این
آموزه در پایان تاریخ مردی از نسل نیکان و صالحان که از نوادگان حضرت فاطمه (س) و فرزند امام یازدهم شیعیان امام حسن
عسگری(ع) است ظهور می کند .وی به اذن الهی در پرده غیبت به سر می برد تا روزی که پرده برافتد و چشمان منتظر مظلومان
و ستمدیدگان به قدوم ایشان روشن شود .اما در دوره غیبت نیز همواره انسانها از برکات وجود ایشان بهره مند مـی شـوند هـر
چند که خود از آن غافل باشند .با ظهور ایشان نبرد نهایی بین حق و باطل در می گیرد و نهایتا با رهبری و هدایت ایشان نـور
بر ظلمت و حق بر باطل پیروز می شود.
لذا با اعتقاد به این دیدگاه قرآنی و آموزه شیعی باید اذعان داشت که تمدن نوین اسالمی حرکتی اسـت در جهـت پیـروزی
نهایی حق بر باطل و نور بر ظلمت و زمینه سازی است برای حکومت صالحان در پایان تاریخ .بر این اسـاس کسـانی کـه مـی
خواهند پرچم داران چنین حرکتی باشند بایستی خود صالح بوده و در جدال درونی بین نور و طلمت حیران نباشند .حرکـت در
چنین مسیری نیازمند انسانهایی ثابت قدم و استوار است که اوال شناخت دقیق از حق و باطل داشته و ثانیا :به هیچ وجه خود را
در مسیر باطل قرار نداده و همواره در مسیر نور حرکت کنند .بدون وجود چنین انسانهایی هر حرکتی برای تأسیس تمدن نـوین
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اسالمی از ابتدا محکوم به شکست است .لذا اولین قدم برای حرکت به سوی تمدن نوین اسالمی تربیت چنین انسانهایی است.
نصرت الهی در تاریخ

یکی از خطوط کلی نگاه قرآنی به تاریخ اعتقاد به نصرت الهی در طول تاریخ بشـر اسـت .خداونـد در قـرآن بـه نیکـان و
صالحان وعده داده است "اى کسانى که ایمان آوردهاید  ،اگر خدا را یارى کنید یاریتان مىکند و گامهایتان را اسـتوار مـىدارد
(".محمد ) 7 ،با تأمل در آیات قرآنی به این حقیقت پی می بریم که همین نصرت الهی باعث شده تا در طـول تـاریخ بارهـا و
بارها جبهه حق به رغم عده و تجهیرات مادی کمتر بر جبهه باطل پیروز شود..." .چه بسیار گروهی اندک که بر گروهی کثیر بـه
اذن خداوند غلبه کرد و خداوند با صابران است( "...بقره )241 ،این یکی از سنتهای الهی است که بر کـل تـاریخ بشـر حـاکم
است و همواره نوید بخش این حقیقت است که هر گاه در طول تاریخ ملتی برای حق و حقیقت قیام کنـد خداونـد آن قـوم را
یاری خواهد کرد و در پایان تاریخ نیز همین نصرت الهی ضامن غلبه نهایی حق بر باطل است .تأمل در این سنت الهی حاکم بر
تاریخ بشر از این جهت در مسیر ساخت تمدن نوین اسالمی حائز اهمیت است که بدانیم برای حرکت به سوی ایجاد تمدن نوین
اسالمی نباید از سختیها و مشکالت پیش روهراسید و با اعتماد بر وعده نصرت الهی در این مسیر گام برداشت.
آنچه در باال گفته شد اجماال بیانگر برخی سنتها و خطوط کلی حاکم بر تاریخ بشر از دیدگاه قرآن است که توجـه بـه ایـن
خطوط می تواند ما را در مسیر کلی حرکت به سوی تمدن نوین اسالمی رهنمون شود .خود این خطوط کلـی هـر چنـد واجـد
نوعی نگاه کالن به تاریخ و سنتهای حاکم بر آن می باشند اما به هیچ وجه نمی توان آن را یک فلسفه نظـری تـاریخ بـه معنـی
خاص آن نامید .این خطوط کلی برای اینکه بتواند مبنایی عقلی و جهانشمول را برای تمدن نوین اسالمی و نقـش و جایگـاه آن
در مسیر تاریخ بشر فراهم نماید باید در قالب یک نظام عقلی و فلسفی که مبتنی بر مبـانی هسـتی شـناختی ،انسـان شـناختی و
معرفت شناختی است ارائه شود و تنها در آن صورت است که می تواند چارچوب نظری الزم برای تأسیس تمدن نوین اسـالمی
را فراهم نماید و چنین چارچوبی همان فلسفه نظری تاریخ است  .فلسفه تاریخی که براساس خطوط کلـی دیـدگاه قرآنـی بـه
تاریخ استنباط شده و سپس بر مبانی و اصول عقلی استوار گردیده است.

نتیجه
فلسفه نظری تاریخ به عنوان یکی از شاخههای تأمالت فلسفی ،سعی بر آن دارد تا به سه سؤال عمده پاسخ دهد که این سـه
سؤال متوجه مسیر ،غایت و عامل حرکت جوامع در طول تاریخ هستند .بی شک پاسخ به این سؤاالت می تواند در حرکـت بـه
سوی تمدن نوین اسالمی راهگشا باشد .در جهان اسالم علیرغم تأکیدات فراوان قرآن بر تأمالت عقلی در باره تاریخ ،بـه دلیـل
عدم توجه فالسفه اسالمی به تاریخ ،هیچگاه یک فلسفه تاریخ مدون مبتنی بر مبانی هستی شـناختی و معرفـت شـناختی خـاص
خود شکل نگرف ت و این نقطه ضعف تا به امروز نیز ادامه دارد .تالشهای متفکرینی مانند:ابن مسکویه ،ابن خلدون در گذشـته و
شهید مطهری در عصر حاضر به دلیل شکاف بین تأمالت متافیزیکی و معرفت شناختی و تأمالت تاریخی هنـوز نتوانسـته اسـت
منجر به تأسیس یک فلسفه تاریخ مدون مبتنی بر مبانی قرآنی شود .ما در مقاله حاضر ضمن تأکید بر ایـن نقطـه ضـعف سـعی
کردیم تا ضرورت تأسیس یک فلسفه نظری تاریخ برای حرکت به سوی تمدن نوین اسالمی را نشان دهیم.
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چکیده
تکوین تمدن نوین اساالمی در عصار حاضار یکای از اساسای تارین موضاوعاتی اسات کاه ههان بسایاری از
اندیشمندان درداخل وخارج کشوررا به خود مشغول کرده است.در ایان راساتا براسااس دیادگاه مقاام معظام
رهبری بایدمراحل پنج گانه ای برای نیل به تمدن نوین اسالمی برداشت که به ترتیب عبارتند انقالب اساالمی،
نظام اسالمی ،دولت اسالمی ،جامعه اسالمی و تمدن اسالمی است .ما امروز در زنجیره تمدن سازی اساالمی در
مرحلهی دولت اسالمی قرار داریم .در جهت ایجاد تمدن نوین اسالمی ،ضروری است که به طور همزمان دو جنبه
ابزاری و حقیقی تمدن مورد توجه قرار گیرد .بررسی حاضر بامطالعه کتابخانه ای واسنادی وبا بهره گیاری از
روش تحلیل محتوای کیفی در پاسخ به این سوال اصلی است که چه اقتضا ات والزامات ابزاری (سخت افزاری)
و چه اقتضا ات و الزامات اصلی وحقیقی (نرم افزاری) برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی ضروری است .مقاله
حاضر الزامات سخت افزاری ونرم افزاری شکل گیری تمدن نوین اسالمی را در سه بعد دانش ،نگرش وتاوانش
ظبقه بندی خواهد کردودر قالب جداول مشخصی مورد بررسی قرارخواهدداد.
کلمات کلیدی :تمدن نوین اسالمی ،بعد نرم افزاری تمدن ،بعد سخت افزاری تمدن ،الزامات
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مقدمه
تمدن نوین اسالمی در پی آن است که ضمن بهره برداری از امکانات و ابزارهایی که در اثر پیشـرفت هـای علمـی و فنـی
تمدنی بشر به دست آمده است ،در کنار ایجاد رفاه و آسایش مادی ،آرامش معنوی بشر را نیز به او عطا نماید.تحقق تمدن نوین
اسالمی بدون داشتن نقشه راه و چارچوب والگویی جامع و پیشرو ممکن نخواهد بود.البته این الگو باید بر مبانی نظری و فلسـفی
اسالم و مبانی انسان شناختی اسالم استوارباشد .در جهت ایجاد و شکوفایی تمدن نوین اسالمی ،ضـروری اسـت کـه بـه طـور
همزمان هر دو جنبه ابزاری و سخت افزاری تمدن مورد توجه قرار گیرد .در این زمینه الزم است شاخص ها و مولفـه هـایی در
سه سطح شناختی ،ارزشی و رفتاری به عنوان الزامات مورد توجه قرار گیرد .چنین خاستگاهی مجموعه ای از الگوهای معرفتی،
ارزشی و رفتاری را فراهم میسازد که هویت خود را در قالب سبک زندگی اسالمی -ایرانی به ظهور رسانند .در تمـدنسـازی
نیاز است به ابعاد سهگانهی دانش ،نگرش وتوانش توجه شود .عینیت پیدا کردن مسیر بستگی به دانش دارد و دراین زمینـه بایـد
نگرش های الزم ومثبت ایجاد شود و با حفظ ارزش ها ،دانش را به تکنولوژی وعمل تبدیل کرد .این سه حوزه الینفـک از هـم
هستند .نمودار زیر چار چوب مفهومی شکل گیری تمدن نوین اسالمی را نشان می دهد .و براساس این چارچوب الزامات تحقق
تمدن نوین اسالمی به تفکیک سه بعد دانش،نگرش وتوانش به تفکیک خواهد آمد.

روش تحقیق
با توجه به اهداف تحقیق ازمنابع موجود اعم از کتب ،مقاالت ،پایان نامه ها و جستجوی اینترنتـی اسـتفاده گردیـده اسـت.
مطالعه حاضر از نوع تحقیقات بنیادی و نظری است که از روش توصیفی تحلیلی برای شناسایی الزامـات تحقـق تمـدن نـوین
اسالمی بهره گرفته شده است ابزارجمع آوری اطالعات فرم فیش برداری بوده است.

یافته های تحقیق
براساس چارچوب اشاره شده ا لزامات تحقق تمدن نوین اسالمی به تفکیک دوجنبه سخت افزاری ونرم افزاری در سـه بعـد
دانش ،نگرش وتوانش به شرح زیر است:
الف -الزامات جنبه سخت افزاری (ابزاری) در بعد دانش
 -1وجوددانشگاه تمدن ساز  :تمدن سازی ،نیروهای تربیت شده ای را می طلبد که به طور آگاهانه و بـا بصـیرت تـاریخی،
پیام و رسالت تمدن سازی را در جامعه دمیده و اجزا ،زیرساختها و نیازهای تمدن جدید را برآورده سازند .این وظیفه مهم مـی
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تواند برعهده یک دانشگاه تمدن ساز باشد.دانشگاه به عنوان یکی از کانونهای علم ،دانش و فرهنگ که وظیفه اش تولید ،تبیین و
تعمیق علم ،معرفت و فرهنگ است ،از مهمترین مراکز تأثیرگذار در شکل گیری و رشد هر تمدنی است تا بدان حد که می توان
به جرأت ادعا کرد دانشگاهها به عنوان ستونهای برپادارندۀ تمدنی هستند و بدون دانشگاه هیچ تمدنی ره به جایی نخواهـد بـرد.
در عصر جدید کارکرد دانشگاه تنها در آموزش ،پژوهش ،کارآفرینی خالصه نمی شود بلکه در نقـش یـک پایگـاه معرفتـی بـه
فرهنگ سازی و تمدنسازی نوین می پردازد.برای اینکه بتوان به احیای تمدن ایرانی ـ اسالمی فکـر کـرد و بـا ظرفیـت سـازی
مناسب آن را به عنوان الگوی تکامل گرا و سعادت بشری معرفی کرد ،الزام است علل فروپاشی تمـدنها از دیـدگاهها و نظریـه
های مختلف شناخت و موانع موجود بر سر راه را مرتفع کرد .نظریه دانشگاه تمدن ساز ،چنین رسالت مهمـی را برعهـده دارد و
درصدد است در یکی از مهمترین شرایط تاریخی کشور ،امت مسلمان را حول محور هویت ایرانی ـ اسالمی متحد سازددانشگاه
به عنوان یک نهاد پیچیده فرهنگی و کانونی مهم ،به انتظام اخالقی و اجتماعی جامعه کمک میکند و در جهـت بهبـود کیفیـت
زندگی و حفظ و پویایی و نشاط جامعه برای خود مسئولیتهایی قایل است .این نهاد بزرگ اجتماعی همچنـین بـه عنـوان هسـته
پیشتاز تحوالت عمل کرده و از طریق رصد تغییرات اجتماعی و فرهنگی به ویژه در عرصه علم و فناوری ،جامعه را برای تسلط
بر رویدادهای مهم آینده توانمند و مهیا میکند( .ذاکر صالحی ( 10 :1384،دانشگاه تمدن ساز محیطی است با ساختار هوشمند و
خالق که دغدغه بازاندیشی تمدنی و بازسازی اجتماعی دارد و در پی تولید و اشاعه الگوی تمدنی ،فرهنگی و اجتمـاعی اصـیل
منطبق با زمانه است (.خرمشاد و آدمی)1311 ،
 -2نوآوری در عرصه علمی :این نوآوری ،به معنی تعطیل تمدن غرب در فضای کنونی نیست ،بلکه به معنی عبـور از ایـن
تمدن است .نمی توان با اتکای به دستآوردهای دیگران که در مسیر اهداف و ارزشهای دیگری طراحی شده است برای احیای
تمدن دینی مبتنی بر هویت اسالمی و ارزشهای اسالمی تالش کرد .بنابراین ،نیاز قطعی به نوآوری پیدا میشود.
 -3افزایش دانش سیاسی جهت تعامالت بین المللی  :در جهان کنونی و شرایط حاکم بر کشـورهای در حـال توسـعه کـه
متأسفانه سهم بسیار اندکی در تولید علم و فنّاوری جهانی دارند ،اتخاذ راهبردی مشارکت جویانه در همکاری ها و روابط علمی
بین المللی ،ضرورتی غیرقابل انکار است .در عصر تحوالت عظیم و شگرف علمی و فنّاوری برای کاهش فاصله علمی ،جبـران
عقب ماندگی علمی و ارتقای جایگاه علمی در سطح بین المللی ،عالوه بر تالش و کوشش بی وقفه برای تولید علـم و فنّـاوری
در داخل ،باید با حضور فعال در محافل و مجامع علمی جهانی ،مبادرت به همکاری های علمی بین المللی و توسعه ارتباطـات
و مبادالت علمی در جهت بهره گیری و انتقال علم و فنّاوری به کشور به صورت گسترده اقدام نمود.و باآلخره اینکه باید با ایـن
واقعیت نیز توجه داشت که در فرایند جهانی شدن به دلیل پیچیده گی و نفوذ گسترده شبکه های سیاسـی اقتصـادی و فرهنگـی
نظام حاکم بین المللی  ،با اتخاذ راهکارهای اصولی از افتادن در دام جهانی سازی قـدرتهای بـزرگ مصـون مانـده و همـواره
استقالل و پیشرفت کشور و منافع ملی و ارزشهای اسالمی سرلوحه همکاریهای بین المللی

باشد.

 -4رشد علمی توجه به علم و تبدیل آن به یکی از گفتمانهای اصلی جامعه و ایجاد فضای مساعد ،برای شـکوفایی و تولیـد
علم و فناوری بر مبنای آموزههای اسالمی یکی از راهبردهای کلیدی است.در این زمینه ضروری است راهبردهای کالن توسـعۀ
علم و فناوری همچون نقشه علمی کشور البته با تاکید برویژگی های وظرفیت های کشورهای اسالمی بـرای افـق بیسـت سـاله
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وپنجاه ساله تدوین شود.از جمله راهبردها و اقدامات کلیدی برای رشدو توسعۀ علمی می توان به اصالح ساختارها و نهادهای
علم و فناوری و انسجام بخشیدن به آنها و هماهنگسازی نظام تعلیم و تربیت وتعامل فعال و اثرگذار در حوزۀ علم و فناوری با
کشورهای دیگر بهویژه کشورهای منطقه و جهان اسالم اشاره کرد.
 -1عامل انسانی آگاه (تربیت نیروی انسانی ومدیران الیق ) از دیگر الزامات تحقق تمدن اسالمی،ظرفیتسازی و پـرورش
نیروهای کارآمد متناسب با رسالت انقالب اسالمی در تحقق تمدن اسالمی است .تحول تنها در سایه نیروی انسـانی شـکل مـی
گیرد .اگر در نیروی انسانی ،انگیزه ها و روابط خاصی شکل بگیرد ،بالطبع آن روابط خاص ،زمینه سـاز تصـرفات خاصـی مـی
گردند و بدنبال آن طبیعتاَ ابزار و تکنولوژی خاصی در اختیار بشر قرار می گیرند.تمدن سازی پدیده ای چند بُعدی است که بـه
مدیریت کارآمد نیاز مبرم دارد .صرف قرار گرفتن داشته ها و اندوخته های مفید و قابل سـتایش در کنـار هـم  ،تمـدن سـاز،
نیست؛ بلکه ارتباط و مناسبات منطقی اندوخته ها با یکدیگر و تحت لوای برنامه ریزی هدفمند است که شـکل گیـری تمـدن را
موجب می شود .تبدیل منابع به امکانات قابل دسترس و هدایت آن امکانات در جهت تحقق اهداف مـورد نظـر ،اصـل اصـیلی
است که در پرتو مدیریت کارا ،حاصل می شود(ملکی وملکی)1312،
 -1اجتهاد پویا «:جاودانگی» و «جهانی بودن» تعالیم اسالم ،متضمن ظرفیت علمی و پژوهشی پایان ناپـذیری اسـت کـه بـه
موجب آن عالمان دینی این امکان را می یابند که بر محوریت اجتهادی پویا  ،پاسخ های اسالمی درخوری را ارائه کنند .همـین
مقابله سر افرازانه دین در قبال پدیده های جدید ونوظهور موجب اثبات کارآمدی دین و پذیرش مشـتاقانه آن از سـوی عمـوم
انسان ها می گردد( .ملکی وملکی«)1312،اجتهاد دینی» را باید حد وسط میان « تحجر» و « تجدد» دانست  .که هر کدام به طور
جداگانه سد راه تولد و تداوم تمدن اسالمی به شمار می آیند .
ب -الزامات جنبه سخت افزاری در بعد نگرش
 -1خودباوری احساس هویت و خودباوری ،به معنی اتکای به ارزشهای اصـیل الهـی و ارزشهـای خـودی اسـت .اگـر
بخواهیم در مقابل جامعه آرمانی که تمدن مادی پیش روی بشر قرار داده است ،افقی جدید بگشاییم باید خودباور باشیم در واقع
اولین گامی که در این راستا باید برداشته شود ایجاد خودباوری در امت اسالمی است.همان چیزی است که در واقع بـا انقـالب
اسالمی اتفاق افتاده است .خودباوری ،در مقابل مسیری است که دشمنان برای منحل کردن تمدن دینی در تمدن مادی خـودش،
پی گرفتهاند و آن« ،تحقیر»« ،فریفتگی» و «انحالل» امت اسالمی است.
 -2معرفی ویژگی ها وظرفیت تمدن سازی اسالم با بکار گیری ازتبلی و ابزارهای تبلی  :شناساندن تمدن و تاریخ درخشـان
اسالم و همچنین دستاوردهای آن ،مستلزم یک نظام تبلیغاتی کارگشاست .بازخوانی و یادآوری تعالیم و دسـتورات دیـن مبـین
اسالم در این حوزه و بیان شیوا و در زبانی قابل پذیرش و امروزین از سوی رهبران فکری و فرهنگـی جامعـه و تـالش بـرای
گسترش روحیه تعاون و همیاری در میان مسلمانان و اجرای درست احکام و قواعد اقتصادی اسالم نظیر احکام تجارت ،خمـس
و زکات
 -3اعتبار بینالمللی ومقابله با اسالم هراسی :ایجاد اسالمهراسی به راهبردی فعال نزد بازیگران غربی تبدیل شده است که بـا
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استفاده از ابزارهای مختلف ،آموزشی ،فرهنگی ،رسانهای ،اقتصادی و حتی نظامی در پـی توسـعۀ ابعـاد و عمـقبخشـی بـه آن
میباشند ،اگرچه مصادیق اسالمهراسی ریشه در تاریخ تحوالت سیاسیـ اجتماعی جامعۀ جهانی دارد ،بهطور مشـخص در دهـۀ
 11اصطالح «اسالمهراسی» ) (Islamophobiaوارد ادبیات غربی شده است (افتخاری و همکاران )1311،و از آن پس ،شاهد سیر
تحول این اصطالح و پدید آمدن تعابیر مختلف آن هستیم .تنوع تلقیها در این زمینه تا آنجاست که میتوان آنها را در دو گروه
متفاوت «بدبین» (آنها که اسالمهراسی را ناظر بر ماهیت اسالمی میدانند) و خوشبین (آنها کـه آن را وسـیلهای بـرای نظـام
سیاسی لیبرال یرای ضربه زدن به جهان اسالم ارزیابی میکنند) ،دستهبندی کرد( .صالحی11 :1311 ،ـ .)11متاسفانه گـروههـایی
افراطی چون طالبان و تفکراتی همانند «القاعده» به این اسالم هراسی دامن میزنند( .سید احمد و الشبوکی131 :1317 ،ـ .)143
 -4احساس امنیت( فرهنگی  ،اجتماعی،سیاسی ،روانی و : )...هر الگو و مدلی برای تمدن سـازی ،بـا امنیـت پیونـد عمیـق
دارد.امنیت در ابعاد مختلف از جمله امنیت فرهنگی و اجتماعی برای رشد و تعالی جامعه الزم و ضروری است .جامعه ای که در
آن هرج و مرج حاکم است و رعایـت قـانون در دسـتور کـار مـردم

و در اجتمـاع قـرار نـدارد ،روی امنیـت را نخواهـد دیـد.

(عزیزانی ) 1390،پایه و اساس هر حرکتی امنیت است .چنانچه امنیت اجتماعی برقرار باشد ،مسیر برای حرکت به سمت پیشرفت
و فعالیت اقتصادی باز است .در غیر این صورت ،همهی راههای پیشرفت به بنبست ختم خواهند شد .رسیدن به امنیت اقتصادی
برای حرکت به سمت تمدن سازی نوین نیازمند برپایی عدالت اجتماعی است که این مهم ،جزء از طریق سیاستها و برنامههای
مناسب و هدفمند به دست نمیآید .دراین زمینه ضروری است خودکفایی ایجاد شود و اشتغال فزونی یابد تا بتوان با تـورم بـه
مقابله پرداخت(.چگینی 1314،وخلیلی .)1314،اهمیت امنیت فرهنگی و اجتماعی به حدی است که مقام معظم رهبری می فرماینـد
"اگر امنیت اجتماع و فرهنگی نباشد ،فعالیت اقتصادی هم دیگر نخواهد بود .اگر امنیت نباشد ،عدالت اجتماعی نخواهـدبود .اگـر
امنیت نباشد ،دانش و پیشرفت علمی هم نخواهد بود .اگر امنیت نباشد ،همه ی رشته های یک مملکت بـه تـدریج از هـم گسسـته
خواهد شد .لذا امنیت ،پایه و اساس است(بیانات مقام معظم رهبری ) 1379/1/6،
ج -الزامات جنبه سخت افزاری در بعد توانش
-1اقتدار( اجتماعی،سیاسی و نظامی) :اقتدار از اساسی ترین مؤلفه های«پدیداری» و«پایداری» یک نظام سیاسی است.تولد و
تداوم نظام ها و بلکه تمدن ها به میزان اقتدار آن ها بستگی دارد .هرچه میزان اقتـدار بیشـتر باشـد ،گسـترهء نفـوذ جغرافیـایی
وتاریخی بیشتری خواهد داشت.مهجوریت اندیشهء حق ،نشان می دهد که صرف حقانیت ،برای حاکمیت یافتن آن کافی نیسـت
و حاکمیت اندیشه های باطل در طول تاریخ نشان می دهد که غیر حق نیز می تواند به حاکمیت برسـد.بنابراین ،تولـد و تـداوم
نظام ها و تمدن ها مبتنی بر «اقتدار» آن هاست ومرگ آن ها ریشه در ضعف و نبود اقتدار دارد .اقتدار در فلسفهء سیاسی اسالم،
مبتنی بر «اتحاد دینی» است .تفکر سیاسی اسالم ،نه قدرت کاریزماتیک را مبنای اصلی اقتدار مـی دانـد و نـه قـدرت نظـامی و
اقتصادی و نه هیچ قدرت دیگری  ،بلکه نظریهء اسالم در باب اقتدار« ،قـدرت اجتمـاعی» برآمـده از اتحـاد و همراهـی مـردم
است(.پسندیده )1313 ،
 -2انضباط کاری :وجدان کاری و انضباط پیش شرط مهم تحقق برنامه های پیشرفت جامعه می باشد.انسان در حوزه کـاری
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خودش باید از انضباط و وجدان کاری برخوردار باشد و هر کاری را با استحکام و درستی انجام دهد .از آثار و نتـایج نظـم و
انضباط ،محکم کارى است  .کسى که منظم و منضبط است  ،کارهایش را به گونه اى انجام مى دهد که استوار و پایـدار باشـد.
چنین کسى ،از سستى و سهل انگارى در کار بیزار است .3 .مسجد به عنوان پایگاه مقبول اجتماعی :بـرای ایجـاد ،گسـترش و
همگانی نمودن تمدن نوین اسالمی در جوامع اسالمی الزم است به این پایگاه مهم توجه کـافی مبـذول گـردد «در کشـورهای
اسالمی نهادی به چشم می خورد که قدرت ،قادر به دسترسی بدان نمی باشد و آن نهاد مسجد است .بـا ایـن نهـاد نمـی تـوان
مذاکرات پنهانی داشت و یا به آن رشوه داد ،زیرا انجام چنین عملی به مثابه توهین به عمیق ترین و گرامی ترین اعتقادات مـردم
است .مسجد برای اجتماع مردم مکانی فراهم آورد که حتی از دسترس مؤثرترین پلیس مخفی بـه دور اسـت .مـردم بـه قیمـت
جانشان از مسجد دفاع می کنند( ».هیکل،ترجمه احمدی1313ص )231امروزه مساجد با ارائه کارکردهای مثبـت و متناسـب بـا
نیاز روز جامعه می توانند همسطح با رسانه های مدرن و چه بسا پیشروتر ظاهر شوند چرا که بواسطه ارتباطـات مسـتقیم میـان
ارتباط گران و مخاطبان ،روابط چهره به چهره و دریافت بازخوردهای فوری و تأثیرات عاطفی و احساسی می توانند بـه عنـوان
نقطه اتکا و مرکز ثقل سازمان جامعه به ایفای نقش بپردازند و بنیانهای اساسی یک تمدن نوین اسـالمی را پایـه ریـزی کننـد(.
طوقانی،

.)1312

الزامات جنبه نرم افزاری
الف -الزامات جنبه نرم افزاری در بعد دانش

-1تبیین مبانی نظری و فلسفی و تئوریک در زمینه سبک و سلوک زندگی با نگاهی آسیبشناسانه بـه وضـعیت فرهنگـی و
شیوهزندگی جامعه میتوان دریافت که مشکالت فرهنگی اجتماعی صرفاً ناشی از تهاجم فرهنگی غرب نمیباشد ،بلکه ناشـی از
نبود مبانی نظری و فلسفی و تئوریک در زمینه سبک و سلوک زندگی و تمدن سازی دینـی در جامعـه اسـت .در زمینـه سـبک
زندگی عموم توجه به روبنا و ظواهر زندگی انسانها میباشد و در باب مبانی فلسفی و نظری نیازمند نظریـههـا و دیـدگاههـای
تئوریک هستیم.
 -2توحید گرایی :در واقع توحیدگرایی الزامات معرفتی ،ارزشی و رفتاری افراد را در روند تصمیمگیری در عرصـه اجتمـاع
فراهم می سازد .تمدن سازی مانند هر سازه و یا سیستم مادی و معنوی دیگر محتاج مصالح و مواد اولیه مناسب می باشد .مـواد
اولیه تمدن سازی دینی مفاهیم ،علوم و معارف قرآنی اند.،حفظ صبغه الهی و دینی در تمام فرآیندهای ناظر بـه انسـان سـازی و
تمدن سازی است که خروجی آن انسان های الهی و جامعه الهی است.
-3نوآوری در عرصه فرهنگی:از جملـه راهکارهـای عملـی بـرای تحقـق نـوآوریو شـکوفایی در عرصـههـای مختلـف
اجتماعی،علمی،سیاسی  ،اقتصادی و...در جامعه،نوآوری فرهنگی است.با نوآوری فرهنگی و فرهنگ سـازی اسـت کـه فرهنـگ
نوآوری ایجاد شده و باعث شکوفایی استعدادها و منابع مادیو انسانی جامعه میشود.مهندسی و نـوآوری فرهنگـی بهتـرین راه
سرمایهگذاری مادام العمر(جاودان)برایهر کشوری است( زلفیگل ،قدسی ،کیانی و بختیاری)1317 ،
 -4عقالنیت اسالمی :عقالنیت اسالمی بدین معنی است که انسان با بهره مندی از قوه عاقله در جهـت گـرایش هـای عـالی
انسانی و الهی تعقل می کند و حیات فردی و اجتماعی خود را به سوی خدا و بندگی او سوق می دهد« .در واقع تمدن اسالمی
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بدون عمومی شدن عقالنیت اسال می بوجود نمی آید ،لذا امروز وظیفه دانشمندان و روشنفکران مسلمان است که از یک سـو در
عقالنیت اسالمی به کاوش بپردازند  ،ماهیت عقالنی اسالم را کشف و اجزا و ارکان آن را دریابند و از سوی دیگر این معرفت را
در حد مبانی و اصول که در عمل قابل کاربرد باشد برای عموم تشریح کنند( ».الریجانی )23: 1371،عقالنیت» در فرایند تمـدن
سازی اسالمی از جهتی هم «طریقیت» دارد و هم به عنوان رکن یا وسیله در برپایی تمدن اسالمی باید مورد استفاده قرار گیـرد.
به عبارت دیگر نه تنها در طراحی و مهندسی تمدن اسالمی باید عقالنی عمل کنیم و از مولفه های مورد تایید عقل مدد گیـریم؛
بلکه در خلق تمدن نیز به رکن رکین «عقالنیت» سخت نیازمندیم( .ملکی وملکی )1312،با عنایت به جایگاه ممتاز و برجسته ای
که «عقالنیت» در ساختار کلی تمدن اسالمی دارد ،می توان از یک منظر تمدن اسالمی را «تمدن معقول» نام نهاد .لذا به جـرات
می توان گفت بدون تربیت عناصر عاقل ،تمدن سازی اسالمی امری محال و ناممکن خواهد بود  « .عالم شدن سخت نیست ولی
عاقل شدن دشوار است و تمام تالش دین این است که انسان را پس از عالم شدن عاقل کند(».جوادی آملی)231 :1311،
-1تبیین نظری وبرخورداری از اقتصاد پویا :وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه مسلمانان همواره دغدغه اصـلی متولیـان و
آحاد مردم بوده است .در واقع در صورتی که این مؤلفه با مشکل روبهرو شود ،تأثیر فراوانی بر سایر جنبههای مـادی و معنـوی
جامعه خواهد گذاشت .همانطور که می دانیم ،تقریباً تمامی کشورهای مسلمان از عدم توسعه پایدار رنج میبرنـد ،گرچـه طـی
سالهای اخیر توانسته اند به جلو حرکت کنند ،اما اقتصاد این کشورها همچنان دچار مشکالت عدیده است که مستلزم دگرگونی
در اقتصاد رانتی و مسائل مرتبط با آن است(رضایی.)13 :1311،استقالل اقتصادی همانند استقالل فکـری ،فرهنگـی ،سیاسـی و
اجتماعی از عناصر محوری تمدن است .
 -1آگاهی از ارزشهای ایرانی -اسالمی الزم است امت اسالمی وآحاد جمعیت مسلمانان از ارزشهای اسـالمی در حـوزه
مصرف (نوع مسکن ،نوع خرید و مصرف) ،اوقات فراغت (کسب و کار وتفریحات) ،،پوشش(نوع لباس) تعـامالت اجتمـاعی(
ازدواج ،رعایت حقوق خانواده،حقوق اجتماعی ،الزامات آپارتماننشینی ،رانندگی و ترافیک) آگاهی یابنـد .واز آن گذشـته هـر
کشوری ارزشهای خاص خود را دارد که طی نسل های متمادی به آنها رسیده وجزئ سواد فرهنگی آنهـا محسـوب مـی شـود
نیزقابل احترام است.
-7فرهنگسازی :هویت اصلی نظام اسالمی ،فرهنگی است و لذا مسئولیت علمل ودانشمندان ،دیـن شناسـان و کارشناسـان
دینی در اداره ی فرهنگ جامعه و تغذیه ی فرهنگی آن بسیار مهم می باشد.یکی از نقش های اساسی حوزه ودانشگاه در تحقـق
دولت وتمدن اسالمی ،حضور در فرهنگسازی میباشد .به دیگر سخن هویـت اصـلی نظـام اسـالمی ،فرهنگـی اسـت و لـذا
مسئولیت دینشناسان و کارشناسان دینی در ادارهی فرهنگ جامعه و تغذیه ی فرهنگی آن بسیار مهم میباشد .آنچه در این میـان
توجه به آن بسیار مهم است.
ب-الزامات جنبه نرم افزاری در بعد نگرش

این الزامات در دو بخش اساسی قابل طرح است .بخش مربوط به ایجاد وتقویت ارزش های دینی وبخش مربوط بـه ایجـاد
نگرش مطلوب .
بخش مربوط به ایجاد وتقویت ارزش های دینی  :اگر ساحت ارزش واخالق را با آن پهنای وسیعی که در تعالیم دینی دارد و
به «نگین تمدن اسالمی» لقب دهیم سخن بجایی است  .شوکت و درخشش تمدن اسالمی مرهون رشـد روز افـزون ارزش هـا
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وشاخص های اخالقی در جهات گوناگون است.از مهمترین این ارزشها می توان به  ،صـداقت در معاشـرت ،اهمیـت امـر بـه
معروف ونهی از منکر،تقویت حس کرامت،مدارا وسعه صدر ، ،صبر و تحمل در رسیدن به نتیجه مطلوب،قانون مـداری ،اخـالق
حرفه ای که به تعدادی از آنها در حد اختصار اشاره خواهد شد.
-1اخالق حرفه ای :اخالق حرفه ای به چگونگی رفتار ،ادب و عمل شخص هنگام انجام کار حرفه ای مـی پـردازد .اخـالق
حرفه ای مجموعه ای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و گروه ها در یک ساختار حرفه ا ی را تعیین می
کند و مفهوم آن از علم اخالق اتخاذ شده است .به عبارت دیگر ،مجموعه قوانین اخالقی که از ماهیت حرفه یا شغل به دست آمده،
اخالق حرفه ای نام دارد (.قرا ملکی )1311،هدف از اخالق حرفه ای ،مسـئولیت اخالقـی اسـت کـه فـرد در شـغل خـود دارد.
(شریفیان وعابدی)1311،حرفه های گوناگون بر حسب میزان حساسیت و وظیفه ای که در خـدمت بـه جامعـه دارنـد معیارهـای
اخالقی متفاوتی دارند .آشنایی با این معیارهای اخالقی و پایبندی به آنها در تعالی اخالقی و حرفه ای افراد شاغل در یک نهاد و به
تبع آن ارتقاء جایگاه اجتماعی آن نهاد یا سازمان در جامعه و تأثیرگذاری آن بر افراد کمک می نمایـد) (Morris ,2011از اصـول
اخالقی با توجه به آموزه های دینی می توان به  :اصل احترام و تکریم ،اصل آزادی ،اصل انصاف،اصل وفای بـه عهـد و پیمـان،
اصل امانت ،اصل صداقت ،اصل مسئولیت پذیری ،اصل قانون مداری ،اصل مدارا و سعۀ صدر ،اصل نقادی و انتقادپذیری ،اصـل
اعتدال ،اصل فروتنی و مهربانی ،و اصل رازداری اشاره کرد (فرمهینی فراهانی و اشرفی)1313 ،
-2تقویــت حــس کرامــت:اخالق در اســالم بــر محــور خــود شناســی و احســاس کرامــت در خــود واقعــی بنــا شــده
است(».مطهری )421-422: 1311،در فرایند تمدن سازی ،گاهی متغیر هایی مزاحم و اخالل گر کـه هـدفی جـز تحقیـر و بـی
هویت کردن جامعه پیشرو را ندارند ،قد علم می کنند .در برابر این متغیر ها تنها با توسل به عامل ارزشـی کرامـت  ،مـی تـوان
ایستادگی و مقاومت نمود « .ملتی که احساس حقارت کرد و به جای محور دیدن ارزش های خویش ،ارزش هـای دیگـران در
نگاه او جلوه نمود ،به تدریج هویت و کرامت آن ملت و امت از کف خواهد رفت" (میرباقری)1: 1311،
-3مدارا و سعه صدر« :سعه صدر» همچون« تساهل و مدارا» از لوازم اخالقی اجتناب ناپـذیر در امـر تمـدن سـازی اسـت.
جامعه سالم و اخالق مدار که تمدن اخالقی ثمره آنست مرهون تالش مربیان و مدیران با ضریب تحمل باالست« .امرا» و «علما»
دو طیفی هستند که به دلیل نقش الگویی که دارند؛ بیش از سایرین موظف به پروراندن ایـن صـفت در خـویش انـد .همـواره
حاصل جمع عملکرد این دو گروه ،حد قابلیت جامعه را برای دستیابی به قله های پیشرفت و تمدن نشان می دهد.
-4صبر و تحمل در رسیدن به نتیجه مطلوب (استقامت و مقاومت)«استقامت ،یعنى راه را گم نکردن؛ فریب جلوههاى مـادّى
را نخوردن؛ اسیر هوىو هوس نشدن؛ دستورها و فرایض اخالقى و معنوى و ادب اسـالم را رهـا نکـردن و بـه لـذّتطلبـى و
عشرتطلبى رو نیاوردن .اینها اساس کار است( ».بیانات مقام معظم رهبری  )1311،باید گفت الزمه رسـیدن بـه اهـداف عـالی
اسالمی ،استقامت و مقاومت در برابر ابرقدرتها و دفاع از مستضعفین و مظلومین در سطح عالم است.
 .-1امر به معروف و نهى از منکر :امر به معروف و نهى از منکر این واجب فراموششـدهى اسـالم یـک وظیفـهى عمـومى
وازمهمترین واجبات اجتماعی اسالم محسوب می شود .برای امر و نهی فرآیندی نیز بر شمرده شدهاست که بهصورت زیر عنوان
می گردد.گام اول شناخت :در این مرحله آمر و ناهی ،الزم است نسبت به موضوع و مصداق آنچه متعلق امر و نهی قرار میگیرد،
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شناخت اطمینانبخش پیدا کند.گام دوم تشخیص امکان و یا ضرورت امر به معروف و نهـی از منکراسـت.گام سـوم تشـخیص
آمادگی پذیرش مخاطب :مخاطب میتواند فرد ،جمع ،یک ملت و حتی ملتها ،شخصیت حقوقی و دستگاه دولتـی (بـه معنـای
حکومتی) باشد.گام چهارم انتخاب روش مناسب است .
-1مسئولیت پذیری و اهتمام داشتن به امور:یکی از الزامات فرهنگی الگوی پیشرفت ،وجود فرهنگ مسئولیت پذیری است ،به
این معنا که افرادپایبند و متعهد به امور باشند و در قبال کارهایشان مسئولیت آن را بپذیرند و در عین حال مسـئولیتی کـه بـه آنهـا
محول شده است به نحو احسنت انجام دهندو هرگونه سهل انگاری و کوتاهی در امور سبب را باعث ناکارآمدیوکاهش بهـره وری
وکارایی نظام اسالمی تلقی کنند..
بخش مربوط به ایجادنگرش مطلوب
 -1تغییر نگرش به نقش خانواده واهمیت جایگاه و محوریت خانواده ،نحوه ارتباط پدر و مادر و اهمیت با هـم بـودن و در
کنار هم بودن اعضای خانواده از وجوه تمایز سبک زندگی اسالمی با سبک زندگی غربی است .در سبک زندگی ایرانی -اسالمی
روابط گسترده خانوادگی از اهمیت برخورداراست.
 -2تغییر نگرش نسبت به افزایش جمعیت مسلمانان( افزایش منطقی جمعیت مسلمان ) :امروزه جمعیـت بـهعنـوان یکـی از
عوامل مهم تأثیرگذار بر قدرت دولتها شناخته میشود .البته جمعیت هم دارای ویژگی هـای کمّـی و کیفـی از لحـاظ وجـود
تخصص ،تعداد نیروهای نظامی ،میزان رشد و سطح سواد است .مثالً امروزه کشور چین با جمعیتی بـیش از یـک میلیـارد نفـر،
نسبت به کویت با جمعیت کمتر از سه میلیون ،دارای قدرت تأثیرگذاری بیشتری برسیاست بینالمللی است.
-3ایجاد نگرش مطلوب نسبت به کار جمعی ( فرهنگ کار و تالش مجدانه وجود پیشرفت در سـطوح گونـاگون فرهنگـی،
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ،مربوط به گسترش فرهنگ وجدان کاری است که بر میزان تالش و همت می افزاید و پیشرفت همـه
جانبه را به همراه خواهد (جواد قربی )1312،
-4آینده نگری آ ینده نگری و توجه به پیامدهای رفتار ،یکی از توصیه های مهم در آموزه های اسالمی است کـه مـی توانـد
چارچوبی برای سبک زندگی اسالمی و نقشه راهی برای شکل گیری تمدن نوین اسالمی باشد .دین اسالم عالوه بر نویـد آینـده
ای روشن در پایان تاریخ ،همواره پیروان خود را به رعایت برخی امور برای ایجاد جامعه ای مطلـوب در هـر عصـر و زمـانی
دعوت کرده است .جامعه اسالمی همواره باید بکوشد تا حرکتش ،حرکتی تکاملی و رو به رشد بـوده و همـواره نـوعی آینـده
پژوهی دینی را مد نظر قرار دهد که در تعیین ارزش ها و هنجـارهای جامعـه موجود و نیـز جهت دادن به نحـوه کـنش هـای
اجتماعی اثرگذار باشد .
 -1معرفی وتغییر نگاه تمدن غرب به تمدن نوین اسالمی راه درست عرضه اسالم و معرفی آن  ،شـناخت درسـت اسـالم و
پیاده کردن آن در جامعه است .گوستاولوبون در این خصوص معتقد است احکامی از قبیل وضو ،غسل ،تحریم مسـکرات و یـا
آنچه در قرآن ذکر شده در نهایت حکمت بیان شده اند که برای حفظ سالمتی مفید و نافع می باشد .دستورات و تعلیمـاتی هـم
که در این باب از شخص پیامبر رسیده تماماً متین و غیرقابل اعتراض است( .موسوی الری )1311،نمونه عملی چنین معرفـی را
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می توان در نامه رهبر انقالب به جوانان غربی دید .رهبر انقالب در این نامه از جوانان غرب می خواهد در خصوص فهم از دین
اسالم ،فضا و جو غالبی که در رسانه های این کشورها وجود دارد را بشکنند و خودشان مستقیماً به سراغ دین اسالم بروند.

ج -الزامات جنبه نرم افزاری در بعد توانش
-1عمل به تعالیم قرآن واجرای صحیح تعالیم مکتب اسالم تمدن جامعه انسانی در آیینه تدین او ظهور میکند .چنین مسافری
هماره با حق همراه بوده و از منظر حق ،جهان جماد و نبات و حیوان و انسان و فرشته را می نگردد و در قلمرو هر یـک حکـم
مناسب دارد.در درجهى اول ،نیاز تمدنسازىِ اسالمىِ نوین ،به ایمان است.
-2پرهیز از تقلید  :الزمه ساختن تمدن نوین اسالمی پرهیز از تقلید از تمدن های غربی است .تقلیـد کورکورانـه و تناسـب
نداشتن فرهنگ و تمدن غربی با فرهنگ اسالمی جاری در ایران موجب از هم گسیختگی اجتماعی شده است .تحمیل روشهای
زندگی و سیر و سلوک زندگی از سوی غرب به م لتها و تمدن های مختلف و الزام آنها به تقلید از این شیوهها ،نه تنها کمکی به
پیشرفت ملتها نداشته است بلکه ضرر و فاجعه هایی را نیز برای آنها به همراه داشته است .بطوری که علی رغم آنکـه در ظـاهر،
بعضی از این کشورها پیشرفتهایی را نیز کسب کردهاند اما هویت ملی خود را از دست داده و این تقلید و انحراف به فرمـوده
رهبری انقالب ،علم بدون اخالق ،مادیّتِ بدون معنویّت و دین و قدرتِ بدون عدالت را به همراه داشـته اسـت ( .بیانـات مقـام
معظم رهبری)1371،
-3ایجاد وحدت در جهان اسالم :از نظرگاه قرآن تمامی تعصبات ملی ،قبیله ای ،نژادی ،منطقه ای ،زبانی و  ...ملغی اعالم می
شود و مسلمانان که معتقد به آیین اسالم هستند ،در ذیل عنوان امت اسالمی جمع می شوند قرآن با طرح آموزه امـت واحـده و
امت اسالمی یکی از اصول نرم افزاری تمدن نوین اسالمی را تحقق امت اسالمی می داند .با توجه به شرایط نـامطلوب حـاکم
بر اغلب دولتهای کشورهای مسلمانان ،باید با کمک پایگاههای سنتی و NGOها ،وحدت و همدلی در میان ملتهای اسـالمی
گسترش یابد و از ترویج هر نوع فکر و رفتار تنشزا و اختالف آفرین جلوگیری شود .این امر یکی از مسـتلزمات تحقـق تمـدن
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اسالمی است( .موثقی) 1377،
-4پیروی از رهبری واحد وپرهیزاز اختالفات قومی بین مسلمانان  :جدا از اختالفات مـذهبی بـین مسـلمانان ،در هریـک از
کشورهای مسلمان ،گروه های قومی متفاوتی وجود دارد که بعضاً قومیت خود را به شکل متعصبانه قبول داشته و حاضر نیسـتند
از اصول خود برای تحقق یک تمدن مشترک کوتاه بیایند .این مسئله به ویژه در لبنان ،سـوریه و عـراق کـه دارای قومیـتهـای
مختلف هستند ،نمود بیشتری دارد(براتلو و همکاران .)1311،هرگونه حرکت اجتماعی و فرهنگی در حـال شـکلگیـری ،بـرای
جلوگیری از تشتت و چندگانگی در مسیر حرکت ،نیازمند آن است که از مبدأ واحدی هدایت و رهبری گردد.
-1سبک زندگی  :برای احیای تمدن اسالمی ،یکی از اقدامات اولیه و ضروری ،توجـه ویـژه بـه سـبک زنـدگی اسـالمی و
الگوهای رفتاری متناسب با آن خواهد بود.سبک و شیوهزندگی مؤلفه هایی چون تشکیل خانواده و ازدواج ،نوع البسه و خوراک،
مسکن و معماری ،الگوی مصرف ،تفریحات و شیوهگذران اوقات فراغت ،روش معیشت و کسب و کـار ،نـوع هنـر ،ادبیـات و
سینما و ...را تشکیل میدهد ،برای تمدن سازی نوین اسالمی باید در هر کدام از ایـن بخـشهـا فرهنـگ سـازی الزم صـورت
گیرد..مقام معظم رهبری در دیدار جوانان خراسان شمالی به ارائه فهرستی از آسیبهای سبک زندگی پرداختند و بیست پرسـش
مطرح کردند.گفتنی است ،پرسشهای زیر بخشی از پرسش های مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری است :چرا فرهنـگ کـار
جمعی در جامعه ما ضعیف است؟ علت کار گریزی چیست حد زادوولد در جامعه ما چیست؟ الگوی تفریح سالم چیست؟ نـوع
معماری در جامعه ما چگونه است؟ در بین ما دروغ چقدر رواج دارد؟ چـرا در برخـی از بخـشهـای کشـورمان طـالق زیـاد
است؟ وجدان کاری در جامعه چقدر وجود دارد؟ چرا در بین بسیاری از مردم ما مصرفگرایـی رواج دارد؟ چـرا پشـت سـر
یکدیگر حرف میزنیم؟ چرا در برخی از بخشهای کشورمان روی آوردن جوانها به مواد مخدر زیاد است؟ چرا صله رحـم در
بین ما ضعیف است؟  .برای تحقق تمدن نوین اسالمی پرداختن به مسائل فوق ضروری است  .در ادامه به برخی از جنبـه هـای
سبک زندگی که در تحقق تمدن نوین اسالمی نقش کلیدی دارند اشاره می شود.
فرهنگ مصرف صحیح و پرهیز از تجمل گرایی و اسراف:مصرف و به طور کلی آداب مصرف کردن و پرهیز از امور تجمالتی و
اسراف کردن ،یک امر فرهنگی است وریشه در فرهنگ یک جامعه داد .البته باید توجه داشت که مصرف در فرهنگ اسالمی دارای
ابعاد مختلفی است که می توان به حق مصرف ،چگونگی مصرف ،نوع مصرف ،سطح مصرف ،مقدار مصرف ،انگیزه های مصرف و
مواردی از این دست اشاره کرد

(حاجی صادقی( 1388 ،

رعایت مسائل رفتاری در تعامالت اجتماعی :رعایت حقوق اجتماعی ،کارجمعی ،انضباط اجتماعی ،قانونگرایـی ،صـداقت
،پرهیز از پرخاشگری ،وجدان کاری نشاط اجتماعی ،فرهنگ عبور و مرور،کرامـت اجتمـاعی زن اصـالح سـبک فرزنـدپروری
مهمترین اولویت تعامالت اجتماعی امروز است.
رعایت مسائل رفتاری در مصرف اقتصادی رعایت کیفیت تولید داخل ،نوع مسکن ،حمایت از تولید داخل،مبـارزه بـا ربـا،
تضعیف روحیه سرمایه داری و اوقات زندگی وتفریح سالم جنبه هایی از این رفتارها در مسائل اقتصادی است .سبک زنـدگی
اسالمی میتواند شاکله اقتصاد اسالمی را تعیین کند و موجب رشد و اجرایی شدن اهداف گسترده نظام اسالمی بشـود .یکـی از
مسائل دیگری که در باب سبک زندگی مؤثر است فرهنگ سازی و تبلیغات در جهت مصرف کاالهای داخلـی اسـت .در واقـع
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ریشه اقتصاد مقاومتی در اصالح الگوی سبک زندگی بر اساس الگوی اسالمی است .
 -1استفاده از کارکردهای مسجد :مسجد بزرگترین و مهم ترین پایگاه اسالم اسـت( .عزیـزی).1371 ،مسـجد در شـهرهای
اسالمی ،جایگاه محوری داشته و دارد و اصلیترین مکان در تمدن اسالمی است .در صدر اسالم ،تمامی اموری کـه در مسـائل
اجتماعی به جهان اسالم و مسلمین مربوط میشد ،در مسجد صورت میگرفت (بلخاری ))1313 ،به طور کلی "نقش مسجد در
اسالم بسیار متمایز از معابد ادیان دیگر بوده و به عنوان پایگاهی کـه کارکردهـای متنـوعی داشـته مـورد توجـه قـرار گرفتـه
است(".جوان آراسته )1311 ،برخی از کارکردهای مهم مسجد در طول تاریخ را می توان به موارد زیر اشـاره نمـود.1کـارکرد
عبادی -معنوی  -2کارکرد اجتماعی -سیاسی -3 :کارکرد تعلیمی و تربیتی .به غیر از کارکردهای ذکر شده ،مساجد کارکردهای
دیگری نیز به عهده داشته اند که پژوهش گران با بررسی های خود آن ها را ذکر کرده اند به عنوان مثال (مهدوی نژاد ،مشایخی،
 )1311با تحلیل مسجد پیامبر(ص) و بررسی ادبیات و پیشینه کارکردهای دیگری را برای مسجد برشمرده اند :پایگاه عبودیـت،
بندگی و وارستگی ،انجام مراسم آیینی ،انجام فعالیت های هنری ،برگزاری جشن ها و مناسبت های عمومی ،کانون های فرهنگی
و اجتماعی ،مشورت و قضاوت ،دفاع و بسیج عمومی ،ارائه خدمات عمومی .همچنین "...بنابراین مسجد ،هم مدرسه اسـت ،هـم
دانشگاه ،هم مرکز تفکّر و تأمل ،هم مرکز تصفیه روح ،هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده بـه خداسـت(". .امـام خامنـه ای،
)1371/11/11

نتیجه گیری
برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی الزامات زیادی ضرورت دارد  .این الزامات در دوجنبـه نـرم افـزاری وسـخت افـزاری
ضروری است ضمن این که در هرجنبه بعد باید فعالیت های متعدد در سه بعد دانش  ،نگرش وتوانش ضرورت گیـرد .شـئون
اساسی انسان در زندگی درسه جلوه ی جهان دانی (بینش) ،جهان داری (دانش) و جهـان آرایی(تـوانش) نمایـان مـی شـود .
بنابراین اگر ما بخواهیم به تمدن نوین مبتنی بر آموزه های دینی اسالم برسیم گام اول این است که یـک بیـنش و شـناختی بـه
جامعه بدهیم نسبت به این که چه چیزهایی میتواند معرف یک سـبک زنـدگی اسـالمی باشـد.صـرفاً شـناخت و دادن آگـاهی
نمی تواند کفایت کند چرا که داشتن آگاهی ،گام اول است و گام دومی که ما را به تحقق تمدن نوین نزدیک میکند ایـن اسـت
مواردی که در شناخت مؤثر بوده و مدل زندگی اسالمی را تشکیل میدهد ،نسبت به آن در جامعه ایجاد گـرایش و تمایـل هـم
بکنیم .این ایجاد گرایش و تمایل ،آن چیزی است که در واقع جامعه نسبت به آن رفتارها حس ارزشـمندی بایـد داشـته

باشـد.

بینش و گرایشها وابسته به یک دیگرند ،بینش را می توان مقدمهای بر گرایش دانست .تا شناخت نباشد گرایش ایجاد نمیشـود
و شناخت و گرایش و احساس ارزشمندی ،زمانی که با هم جمع شوند نمود رفتاری پیدا

میکنند.

از طرف دیگر نتایج تحقیق حاضر هم نشان می دهد اگر قرار است تمدن نوین اسالمی صورت گیرد این فعالیت ها باید در
هردو جنبه نرم افزاری وسخت افزاری صورت گیرد ویکی را نباید فدا دیگری کرد وتحقق یکی از دو جنبه بـرای تحقـق کـافی
نیست بلکه هردو باید در کنار هم تحقق یابند  .ضمن این که این نکته را باید مد نظر داشت که بعد نرم افزاری به خـاطر جنبـه
اساسی تری که دارد نمود بیشتری در زندگی فردی واجتماعی دارد  ،بُعدی که به سبک زندگی شهره است و مجموعه رفتارهـا،
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کنشها و عالیق ما را شکل می دهد.نکته دیگر لحاظ دیدگاه سیستمی ونظام گرا در تحقق تمدن نوین اسالمی است  .مدل سازی
الگوی تمدن سازی اسالمی مبتنی بر نگرش های سیستمی و فرآیندی است که نقشه مفهومی آن در قالب نمودار زیر ارائه شـد ه
است.

تالش ها در این زمینه باید هرسه بعد دانش نگرش وارزش را شامل شود .تازمانی که فرد ونهایتا افراد جامعه دانش وآگـاهی
الزم را در مورد نمدن نوین اسالمی پیدا نکنند ودر ادامه آن نگرش مثبت به ضرورت ایجاد وتکوین تمدن اسـالمی را در نیابنـد
ودرعرصه عمل هم موفق به پیاده ساری آن نشوند زنجیره تحقق تمدن نوین اسالمی ابتر می ماند .تمـدن سـازی امـری پیچیـده
است ومتغیرهای زیادی در آن دخیل است .همانطور که مقاله حاضر نیز مبین این امر است.قطعا تمدن بر پایه یک پشتوانه نظری
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است ولی خود تمدن از جنس فعل است .حصول هیچ تمدنی ،دفعی نیست .مسلم است که تمدنسازی در یک فرآیند تـاریخی
شکل می گیرد و نباید انتظار داشت که یکباره همهلوازم آن احصاء گردد .برای همراهی جامعـهی جهـانی و اقبـال کشـورهای
همسو به تأسیس جامعه تمدنی اسالم باید مدلی کارآمد در مقیاس کوچک و در اندازهیک کشور اسالمی به وجود آید .این الگـو
می تواند دیگر دولتها را به پذیرش ساختار حکومتی مورد نظر ترغیب کند و حتی افکار عمومی جهان را به سمت وادارسازی
دولتمردان خود برای بازخوانی چنین مدلی در کشور متبـوع تشـویق نمایـد.از مهـم تـرین الزامـات مهندسـی تمـدن اسـالمی
مفهومسازی در این افق است.

پیشنهادها
-1تدوین نقشه جامع مهندسی تمدن اسالمی :همانطور که از وسعت متغیرهای دخیل در شکل گیری تمدن اسالمی مشـخص
است تدوین نقشهجامع مهندسی تمدن اسالمی یک ضرورت است که مقاله حاضر تالشی در این زمینه بوده است.
-2تبیین نظری و کارآمد چارچوبها ،اهداف و الگوهای ناظر به تحقق تمدن اسالمی :از مهمترین الزامات مهندسـی تمـدن
اسالمی مفهوم سازی در این افق است .به عبارت دیگر ،اولین و مهم ترین رسالت نخبگان فرهنگی انقالب اسالمی و مراکز علمی
و پژوهشی ،تبیین نظری و کارآمد چارچوبها ،اهداف و الگوهای ناظر به تحقق تمدن اسالمی است تا بر اساس آن ،جریان دین
در تمام عرصه ها و سطوح حیات اجتماعی و تمدنی صورت گیرد .به دیگر سخن ،سرپرستی ،هدایت و تکامل نظام اسالمی تـا
رسیدن به تمدن اسالمی می بایست در چارچوب مبانی ،آموزهها و اهداف دین صورت گیرد.
-3ظرفیتسازی و پرورش نیروهای کارآمد متناسب با رسالت انقالب اسالمی در تحقق تمـدن اسـالمی :از دیگـر الزامـات
تحقق تمدن اسالمی ،ظرفیتسازی و پرورش نیروهای کارآمد متناسب با رسالت انقالب اسالمی در تحقق تمدن اسالمی اسـت،
البته با توجه به پیچیدگیهای امر اداره و حکومتداری در دنیای امروز و با توجه بـه وابسـته شـدن ابعـاد مختلـف توسـعه و
پیشرفت ،نوع حضور و سطح حضور نیروهای انقالبی و نخبه در مسئلهتحقق تمدن اسالمی و ادارهنظام اسـالمی ،هـم از لحـاظ
کمی و هم از لحاظ کیفی ،بسیار متنوع میتواند باشد .از یک منظر ،این حضور میتواند هم در قالب مدیریت و هم مشـارکت و
مشاورت رخ دهد.
-4نقش نرم افزاری وسخت افزاری و رسالت دانشگاهیان ومتفکران دینی :برای تحقق آرمان تمدن اسالمی ،رسالت سـنگینی
را بر دوش دانشگاهیان ومتفکران دینی است تا برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی بـه نـرمافزارهـا و سـختافزارهـای تمـدن
اسالمی را طراحی نمایند.
 -1تهیه سند الگوی بهینه سازی دربخش های مختلف :با توجه به نقش اساسی الگوی مطلوب در عرصه های مختلف تمـدن
نوین ،پیشنهاد می شود تمامی دستگاه های دولتی در حوزه صنعت ،خدمات ،انرژی و کشاورزی ضمن بررسی و تعیین مصـادیق
و عناوین اسراف و بی انضباطی مصرفی در حوزه برنامه ریزی ،خدماتی یا اجرایی متبوع می توانند این الگوهارا تهیه نماینـد .بـه
عنوان مثال تهیه سند الگوی بهینه سازی پخش و مصرف در حوزه انرژی (سوخت) توسط وزارت نفت میباشد.تهیه سند الگوی
بهینه سازی تولید ،توزیع مصرف در حوزه تغذیه و غذا (خصوصاً اقالم اساس مثل نان) بر توسط وزارت جهـاد کشـاورزی بـا
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همکاری وزارت بهداشت.تهیه سند الگوی بهینهسازی سفر و رفت و آمد شهروندان (ترافیـک) (حـوزه حمـل و نقـل) توسـط
وزارت راه وترابری .تهیه سند الگوی بهینه سازی مصرف در حوزه دارو و درمان توسـط وزارت بهداشـت ،درمـان و آمـوزش
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شناختی جامعه کار میکنیم در حالی که گرایشها و آنچه که انسانها ارزش میپندارند به یک سمت دیگر است.
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چکیده
سرگذشت انسانها از معبر تمدنها میگذرد و تمدنها در طول تاریخ در شکلدهی به هویت بشر ،گستردهتارین
نقش را داشته اند .امروزه تمدن ،به سند تاریخی فرهنگ ملل تبدیل گشته و از اهمیتی ویژه برخوردار است .دین
اسالم پس از استقرار ،به سرعت توانست بنیانگذار تمدن شگرفی در جهان شود به گونهای که تمدنهاای دیگار،
از جمله تمدن غربی را وامدار خود نماید .بر این اساس ،تمدن اسالمی و خصوصیات و ویژگیهاای آن اگار باه
صورت جدی مرکز توجه و فعالیت قرار گیرند و از غفلت نسبت به آنها خودداری شود ،ضامن ایجااد تحاولی
عمیق در جامعۀ انسانی ،مجموعهای از اندوختههای مادی و معنوی جهت نیل انسان به کمال مطلوب به بشریت
عرضه خواهد نمود .در همین راستا پژوهش حاضر با هدف واکااوی خصوصایات و ویژگایهاای تمادن ناوین
اسالمی انجام شد .برای نیل به این مقصود ،پژوهشگر خالصاهای از مهمتارین مفااهیم مارتبط باا تمادن ناوین
اسالمی را که برگرفته از اسناد و مقاالت بودند ،را ارا ه داده است؛ تعریف تمدن نوین اسالمی ،عوامل تمدنسااز
در جوامع اسالمی ،تفاوت تمدن غربی با تمدن اسالمی ،اصول تمدنسازی اسالمی ،فرهناگ ایرانای – اساالمی و
نسبت آن با تمدن اسالمی ،مؤلفهها و ویژگیهای تمادن اساالمی ،اساتلزامات تمادنساازی اساالمی و اندیشاه
مهدویت و تمدن نوین اسالمی ،مباحث اصلی ارا ه شده در این پژوهش مایباشاند .در نهایات نیاز ،بار اسااس
مطالب گفته شده در هر یک از مباحث اصلی ،به طور مختصر و موجز ،جمعبندی و نتیجهگیری ارا ه گردید.
واژگان کلیدی :تمدن ،تمدن نوین اسالمی ،ویژگیها و خصوصیات تمدن نوین اسالمی.
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Analyses of Characteristics and Properties of New Islamic Civilization
ABSTRACT
Human history passes through civilization and civilization had greaest role in forming Man identity in the
history. Today, civilization had become a historical document for the culture of human being and has a
significant importance. After the establishment of Islam, it could soon founded a great civilization in the
world in such a way that other civilizations, particularly western one were indebted to it.so if serious
attention paid to Islamic civilization and its characteristics and donot forget them, in addition to develop
an extensive development in human society, it presents a set of material and spiritual reserves for Man to
achieve the ideal point of humanity. In doing so, the present paper tries to analyze the characteristics and
properties of a new Islamic civilization. Researcher offered a summary of the most important concepts
related to the new Islamic civilization. The main issues presented in this study include The definition of a
new Islamic civilization, the civilization factors in Islamic society, the difference between Western
civilization and Islamic civilization, Principles of Islamic civilization, Islamic- Iranian culture and its
relation with Islamic Civilization, Components and characteristics of Islamic civilization, the necessities
of making Islamic Civilization, The idea of millenarianism and a new Islamic civilization, Finally,
according to the information given in each of the main topics, conclusions were briefly and succinctly
presented.
Keywords: new Islamic civilization, characteristics and components of new Islamic civilization
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مقدمه
از آنجایی که تمدنشناسی گامی مؤثر در جهت تمدنسازی و خروج از سلطه تمدنهای دیگر است و در راستای تشـخیص
کارآمدی نظامهای اندیشهای ،مؤثر واقع میشود ] [1بنابراین ،چنین به نظر میرسد که ارائه خصوصـات و ویژگـیهـای تمـدن
اسالمی به طور اعم و تمدن نوین اسالمی به طور اخص ،بتواند گامی مؤثر در راستای تمدنسـازی و خـروج از سـیطره دیگـر
تمدنها باشد] .[2تمدن اسالمی و شاخصهایش اگر به صورت جدی مرکز توجه و فعالیت قرار گیرند ،مجموعهای از اندوختههای
مادی و معنوی جهت نیل انسان به کمال مطلوب به بشریت عرضه خواهد نمود؛ همانطور که در بعضی از اعصـار اندیشـمندان و
آگاهان دیگر جوامع به وضوح به تأثیرپذیری تمدن و فرهنگ جوامعشان از تمدن اسالمی اقرار داشته و اعتـراف مـیکننـد .ویـل
دورانت از جمله نویسندگانی است که به این برتری تمدن اسالمی و تأثیرش بر تمدن غربی تأکید مینماید؛ بر این اساس ،آگـاهی
از ویژگی های تمدن اسالمی و پیاده کردن آن در جامعه ،فرصت بسیار مغتنمی است که در سایه آن ،افراد بشر به رشد و پویایی
و کمال حقیقی دست یابند و در نهایت آیندهای سرشار از آرامش و پیشرفتهای مادی و معنوی و  . . .برای خود و نسـلهـای
آینده رقم زنند .در نتیجه ،باید به صورت جدیتر و عمیقتر به نهادینه کردن و در مرحله بعد عملی کردن این شـاخصهـا کـه
میتوان گفت تاکنون مورد غفلت واقع شده است ،پرداخت تا تمدن اسالمی به معنای واقعی در حیات انسانی رخ دهـد ] .[2در
همین راستا ،شاخصهی اصلی تمدن اسالمی ،توسعه و تکامل همه جانبهی انسانی است ،نه رشد یک بعدی و تک ساختی .از این رو
نه جامعهی راهبان دیرنشین و صوفیان خانقاهنشین ،اما فقیر و مفلوک مطلوب است ،نه جامعهی مرفّه مترفینِ غرق در دنیا و غافل از
خدا .جامعهی مطلوب قرآنی جامعهای است که در آن عقالنیت ،دیانت ،عدالت و پیشرفت در عالیترین حد ممکن باشـد .تمـدن
قرآنی به داشتن برجها و آسمان خراشها و اتومبیلهای لوکس نیست .برجی که در اطرافش عدهای کارتونخـواب باشـند ،کـاخ
نمرود است و ثروتی که سودش به نیازمندان نرسد گنج قارون است و تمدنی این چنین ،تمدن شیطانی است .قرآن کریم از چنـین
تمدنهایی در گذشته یاد میکند که وقتی به قدرت دست یافتند به ستم و فساد و طغیان رو آوردند و سرانجام به عذاب و نـابودی
کشیده شدند .هر تمدنی که حاصلش ستم و فساد و طغیان باشد شیطانی است .امروزه شاهد چنین تمدنی در دنیا هسـتیم .قـدرت
تمدن شیطانی امروز بیسابقه است ،چنان که ستم و فساد و طغیانش هم بیسابقه است و بر اساس سنت الهی همان سرنوشت عاد و
ثمود هم در انتظار این تمدن است و پروردگار در کمین آنهاست .تمدن قرآنی که بر مدار بندگی است ،رسـالتش تحقـق عـدل و
احسان و تقوی و پیشگیری از ستم و فساد و طغیان و مبارزه با آن است .در جامعهی مطلوب اسالمی ،هیچ بعدی از ابعـاد واقعـی
انسانی نادیده گرفته نمیشود و فدای بعد دیگر نمیشود؛ بلکه بستری فراهم میشود که حداکثر ظرفیتهای انسانی شکوفا شود .از
این رو در این جامعه ،عقالنیت ،معنویت ،اخالق ،عدالت ،حقوق انسانی ،علم ،تکنیک ،هنـر ،رفـاه و بـاالخره همـهی ارزشهـا و
مطلوبهای انسانی به صورت متوازن و هماهنگ در کانون توجه قرار میگیرد و تحقق پیدا میکنـد .همچنـین جامعـهی مطلـوب
قرآنی جامعهی چند قطبی و طبقاتی نیست که یک طبقه از حداکثر امکانات برخوردار باشند و طبقهای از حداقل آن محروم باشـد.
ضمن این که تفاوتهای ناشی از تفاوت استعدادها و ظرفیتها و همتها محفوظ است ،اما حد معقولی از امکانات رشد در اختیار
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همهی آحاد جامعه باید باشد .مراد از جامعهی مطلوب اسالمی نیز یک کشور یا ملت خاص نیست ،بلکه همـهی بشـریت اسـت و
حکومت ایدآل اسالمی حکومت جهانی است .بعد معنوی و الهی تمدن اسالمی آن را از تمدن مادی متمایز میکند .در نگاه مادی و
سکوالر به تمدن ،ابعاد انسانی و معنوی و خداآگاهی و خدا پرستی جایی ندارد ،بلکه تمام توجه صرفا بـه پیچیـدگی و توسـعهی
مادی اجتماعی و سازمانی متمرکز است و تنها مقیاس این پیشرفت و توسعه نیز مادی است].[3
متفکران بشری از دیرباز ،اهتمام ویژهای به این مسئله داشته و به فراخور رویکرد و مجال فکری خویش ،عناصـری را برجسـته
دیدهاند .عناصر الزم و ارکان هویت بخش یک جامعۀ پیشرفته و متمدن در فرهنگ مادی و سکوالر و غیر الهی ،بـر حسـب مبنـای
متافیزیکی آن ،پیشرفت در علم و فناوری ،سلطه بر طبیعت ،اقتدار اجتماعی سیاسی و اقتصادی و مانند آن به منظور تـأمین رفـاه و
آسایش همگان است .اما پیشرفت مقبول و تمدن مطلوب جامعه بر مبنای نگرش توحیدی در صورتی محقق اسـت کـه افـزون بـر
عناصر فوق ،ارزشهای اساسی دیگری در آن جامعه جریان داشته ،زمینۀ سعادت آحاد آن فراهم آید .قرآن کریم در این میـان ،بـا
رویکردی همه جانبه به جایگاه انسان در نظام هستی و روابط عینی او با مبدأ و معاد و ارتباط تنگاتنگ میان زندگی مادی و معنوی و
دنیوی و اخروی ،طرحی نو افکنده و با ارائه ویژگیهایی مشخص ،سیمای جامعۀ مطلوب توحیدی را ارائه کرده است .در نگـاهی
کلی به جامعۀ مطلوب قرآنی دو گروه عناصر اساسی با تعریف و جایگاهی ویژه ایفای نقش مینماینـد .در ایـن جامعـه از سـویی
تمامی مظاهر مادی و اسباب سخت افزاری و نعمتهای دنیوی (عوامل آسایش) با انگارۀ طّیبات دارای مطلوبیت و ارزش است و
نه مطرود؛ اما به عنوان اهداف میانی و ابزار حرکت انسان به سوی افقهای برتر .در این نگاه اصـالت از آنِ ارزشهـایی اسـت کـه
مربوط به بعد حقیقی وجود انسان و بخش نرم افزاری حیات مطلوب و انسانیِ انسان میشـود] .[4از سـوی دیگـر ،تمـدن نـوین
اسالمی با مفاهیمی مانند؛ بیداری اسالمی ،بیداری انسانی ،انقالب آزادی ،بهار عربی و موج دموکراسی خواهی ،رابطـه نزدیکـی
دارد؛ یکی از نظریههایی که به نوعی میتوان مفاهیم فوق را با آن تحلیل نموده و مورد کاوش و بررسی قرار داد ،نظریه خیـزش
تمدنی است؛ بر اساس نظریه ((خیزش تمدنی)) بیداری اسالمی نهضتی است احیاگر و هویتبخش که به صورت مستمر از یک
و نیم قرن پیش در جهان اسالم به راه افتاده است و مراحل متعددی را طی کرده است .منشأ این بیـداری اراده خداونـد ،تعـالیم
دین اسالم و مجاهدت علما و مصلحان اسالمی است و عمق آن تا بعد تمدنی اسالم پیش رفته است .ایـن حرکـت مسـتمر ،از
فریاد و مبارزه در مقابل استبداد و استعمار گرفته تا دوران تجربه و عملکرد و تـا خیـزش تمـدنی اخیـر ،دورانـی از بیـداری،
استقاللخواهی و هویت جویی را شکل داده است .انقالب اسالمی در میانه این دوران و با بیش از سی سـال تجربـه و عملکـرد
موفق خود ،توانست این حرکت را از سطح مبارزه و قیام و انقالب ،به سطح نظامسازی و حرکت در مسیر تکامل با افق تمـدن
اسالمی ارتقا دهد .بر این اساس ،جنبشهای اخیر نوپای جهان اسالم ،با نظر به انقالب اسالمی در یک منزعه تمـدنی بـه وقـوع
میپیوندند؛ منازعه ای که میان تمدن غربی و بزرگترین نامزد تمدن آینده یعنی اسالم به نماینـدگی انقـالب اسـالمی در جریـان
است].[1
با توجه به مطالبی که درباره تمدن نوین اسالمی و مفاهیم مرتبط با آن ارائه گردید ،همچنین با اذعان بـه اینکـه هـر یـک از
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پژوهشهای انجام شده در این رابطه ،به یکی از ابعاد و مؤلفههای تمدن نوین اسالمی متمرکز شده و به آن پرداختهاند؛ پـژوهش
حاضر در صدد است با هدف واکاوی خصوصیات و ویژگیهای تمدن نوین اسالمی پا را فراتر نهاده و به عبارتی ،مختصـری از
مفاهیم مختلف و متنوع مرتبط با تمدن نوین اسالمی را ارائه نماید .برای نیل به این مقصود ،پژوهشگر ضمن مراجعه به اسـناد و
مقاالت چاپ شده در رابطه با موضوع پژوهش و مطالعه آنها ،به برخی از مهمترین مطالب آنها اشاره نموده است.

تعریف تمدن نوین اسالمی
تمدن از جمله مفاهیمی است که به دلیل غامض بودن ،تعاریف متعددی از آن ارائه شده است؛ برخـی تمـدن را بـا علـم و
تکنولوژی یکی انگاشتهاند ،برخی آن را محدود به قدرت سیاسی کردهاند .برخی مانند تایلور ،تمدن را به عناصـر و مؤلفـههـای
تمدنی مثل هنر ،اخالق ،آداب و رسوم تعریف کردند و برخی مانند آلفرد وبر به ویژگیهای تمدنی توجه داشتند و کسانی ماننـد
هومبولت در تعریفشان از تمدن به قلمرو آن اشاره کردهاند .بنابراین ،در تعریف تمدن اختالف رویکرد وجود دارد] .[1تمـدن از
واژه التین ) (Civitasمعادل کلمه ) (Poleisیونان قدیم میباشد .یونانیان باستان با استفاده از کلمـه تمـدن ) (Civilizationنشـان
دادند که شهر را مجموعهای از نهادها و روابط اجتماعی میدانند که سازنده شکلی برتر از زندگی است .با توجه به ایـن نکتـه،
تمدن معانی مختلفی دارد ولی اصلیترین معنای آن شهرنشین شدن و اقامت در شهر است و بر همین اساس ،این کلمـه معـادل
شهر آیینی و به معنای حسن معاشرت است] .[7تمدنها براساس نوع تکوین ،اشکال مختلفی دارند و هر یک دارای ویژگیهـایی
هستند که میتوان به وسیلۀ آن تمدنها را از یکدیگر بازشناخت و تقسیم بندی نمود .تمدن اسالمی از نوع تمدنهـای یکجانشـین
مبتنی بر حیات دینی و ایدئولوژی درون دینی است .از این رو تمدن اسالمی ،تمدنی دینی است که پایه و اساس آن بر محور دیـن
اسالم پایهریزی شده است؛ همان طوری که مدینۀ النبی براساس همین ارکان و مؤلفهها شکل گرفت] .[2تمدن اسالمی بـه عنـوان
نمونۀ کاملی از تمدن دینی شاخصههایی دارد که آن را از دیگر تمدنها متمایز مینماید .این شاخصهها منبعث از قرآن و سنت بوده
و از این جهت میتواند پاسخگوی پرسشهای فراروی بشر باشد و الگو و نمونهای بـرای سـایرین محسـوب شـود .عمـدهتـرین
شاخصهای تمدن اسالمی عبارتند از :خدامحوری و الهی بودن ،عدالت گستری ،اخالق مداری ،مدارا ،تعقـل و اندیشـهورزی].[2
در جمعبندی تعریف تمدن می توان آن را حاصل امتداد فرهنگ و پذیرش نظم اجتماعی دانست که در آن از مرحله بادیهنشـینی
خارج و در شاهراه نهادینه شدن امور اجتماعی و مدنیت گام گذاشته میشود .بر این اساس ،تمدن حاصل عینیتیافتگی و امتداد
مبانی شناختی هنجاری است که در آن به سؤاالت بنیادین هستیشناختی ،انسانشناختی و معرفتشناختی پاسخ داده میشـود و
بر آن اساس ،ارزشها و نیز هنجارها که نسبت به ارزشها انضمامیتر است ،تعیین میگـردد .در گـام بعـدی مبتنـی بـر مبـانی
هنجارهای شناختی ،نظامهای نظری – عملی تولید میگردد و بر آن اساس ،نهادها شکل میگیرند و نهادها متکفل بازتولید نظام-
های نظری عملیاند .تفاوت تمدنها از همینجا نشأت میگیرد و به عبارتی مدلهای نظری عملی گوناگون ،تمدنهـای مختلـف
را شکل میدهند .به عبارت ملموستر ،تمدنها اشکال انضمامیشده مدلهای نظریاند که انتزاعی هستند].[1
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عوامل تمدنساز در جوامع اسالمی
به اعتقاد رحیمی] ،[1مهمترین عامل تمدنساز در هر جامعهای نظام علمی به معنای اعم آن است؛ به عبارت دیگر ،هر تمدنی
از یک نظام علمی قدرتمند ،پویا و زاینده برخوردار بوده است .تمدن یونانی به رغم محدودیت مرزهای جغرافیایی و طول عمـر
کوتاه ،یکی از تمدنهای بشری است .علت اصلی زایایی و شکوفایی آن ،نظام علمی قدرتمندی بود که بر اسـاس فعالیـتهـای
پیشروانه دانشمندان برجسته ایجاد شده بود .اما ،امپراتوری روم ،به رغم دیرپایی ،اقتصاد توانا ،قدرت نظامی برتر و در برخـی از
مقاطع زمانی نظام سیاسی پیشرو ،هیچگاه تمدنساز نشد و علت اصلی فقدان نظام علمی پویا و کارآمد بود .مهمترین بخشهـا و
مؤلفههای سازنده نظام علمی (و فنآوری) در هر تمدنی بدین قرارند:
الف) نظام آموزشی یاد نظام یادگیری و یاددهی؛
ب) سنت علمی ،یا طریق و سلوک فردی و جمعی اتخاذ شده در کسب و انتقال معرفت علمی؛
ج) روش تحقیق و شیوه کسب معرفت جدید؛
د) نحوه بهکارگیری علم در حوزه عمل.
در رابطه با تمدن اسالمی ،وی اظهار میدارد ،ریشههای تمدن اسالمی را نمیتوان بدون نظام علمی ،که برخاسته از آمـوزه-
های اسالمی است ،شناخت و تحلیل کرد .به یقین ،یکی از مهمترین عوامل رشد و شکوفایی تمـدن اسـالمی ،مبـانی و اصـول
برآمده از آموزه های اسالمی در خصوص نظام یاددهی و یادگیری و تحقیق و نوآوری است .خاستگاه تمدن استوار و زاینـدهای
که در جهان اسالم پدید آمد و چند قرن ،برجستهترین و غنیترین تمدن جهانی محسوب میشد ،متعلق به مکتبی بود کـه در آن
علم و عالم ،جایگاهی منحصر به فرد دارد .مکتبی که قرائت به حق آن ،منشأ تولید علم ،مبدأ نوآوری و گشایشگر فضای تعلـیم
و تحقیق است].[1

تفاوت تمدن غربی با تمدن اسالمی
به اعتقاد آیتاهلل خامنه ای ،تمدن غربی در قالب ((نظام سلطه)) و بر اساس قدرت و علم خود و خـوی اسـتکباری توانسـته
است جهان را به سیطره خود درآورد و جاهلیت نوینی را ایجاد کند .به اعتقاد ایشان ،پیشرفت علمی غرب نتوانسته اسـت مایـه
رستگاری مردمان آن باشد .حضرت آیتاهلل خامنهای در تبیین علت اینکه علم مایه رستگاری در تمدن غربـی نگردیـده ،دربـاره
جدایی علم از دین در غرب صحبت کردهاند] .[1حضرت آیتاهلل خامنهای در جایگاه فقیهی که رهبری حکومت اسـالمی را بـر
عهده دارند ،به موضوع تمدن اسالمی توجه کردهاند .در اندیشه ایشان ،برای حل مشکالت جهان اسالم باید با یک ((جنبش نرم-
افزاری)) به تولید علم پرداخت و مقدمات ایجاد تمدن نوین اسالمی را در آینده ایجاد کرد .همانطور که در تاریخ گذشته اسالم
نیز ((تمدن اسالمی به برکت حرکت علمی که از روز اول در اسالم شروع شد ،به وجود آمد))] .[11ایشان نیز نگاهی آیندهنگـر
و تمدنگرا به مسایل جهان اسالم دارند و قائل به رسالتی اساسی برای جمهوری اسالمی ایران در این حوزه هسـتند .بـه اعتقـاد
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ایشان ((ما در حال پیشرفت و سازندگی و در حال بنای یک تمدن هستیم  . . .مسأله ما این نیست که زندگی خودمان را نجـات
دهیم و گلیم خودمان را از آب بکشیم .مسأله این است که ملت ایران – همچنان که شأن اوسـت -در حـال پدیـد آوردن یـک
تمدن است))] .[11ایشان از منظری آیندهنگرانه ،تشکیل دولت اسالمی را مقدمهای برای تشکیل تمدن اسـالمی دانسـتهانـد .بـه
اعتقاد ایشان ((ما یک انقالب اسالمی داشتیم ،بعد نظام اسالمی تشکیل دادیم ،مرحله بعد ،تشکیل دولت اسالمی اسـت ،مرحلـه
بعد ،تشکیل کشور اسالمی است و مرحله بعد ،تشکیل تمدن بینالملل اسالمی است))] .[12ایشان الزمه تمدنسـازی را دسـت-
یابی به علم و فنآوری دانستهاند و بر اهمیت فکر و نیروی انسان ،تأکید نمودهاند] .[13بدین ترتیب ،میتوان گفت که در اندیشه
ایشان ،چشم انداز پیشروی جمهوری اسالمی ایران برای آینده ،تشکیل تمدن است .این تمدن ،بعدی بینالمللی دارد که دستیابی
به آن ،مستلزم طی چهار مرحله راهبردی یعنی انقالب اسالمی ،تشکیل نظام اسالمی ،تشکیل دولت اسالمی و تشکیل کشور اسالمی
است .آنگاه با تشکیل یک کشور که به تمام معنا اسالمی باشد ،این کشور الگویی برای سایر جوامع اسالمی خواهد بود و نظایر آن
در دنیا تشکیل میگردد و جهان ،شاهد تمدن نوین اسالمی خواهد شد .تمدنی که در آن علم ،قدرت و ثروت در خدمت رستگاری
و تحقق عدالت در جامعه بشری خواهد بود و در آن علم و معنویت ،توأمان خواهند بود .به اعتقـاد ایشـان ،الزمـه تحقـق تمـدن
یادشده ،تقوای فردی و جماعت و امت و دستیابی مسلمانان به قلههای علمی در حوزه جهانی است].[1
تمدن غربی بر پایه نظام فکری لیبرالیستی و صرفاً دنیوی شکل گرفته و آثار و نتایج آن نیز با پایههـای فکـریاش تناسـب و
هماهنگی دارد .مصلحت نیست در نظام اسالمی از الگوی تمدنی غرب اقتباس شود .مـا وارثـان تمـدن اسـالمی – ایرانـی ،از
منتقدان جدی این تمدنیم و ضمن رعایت انصاف ،صراحت و برهانگویی نباید فرصت راهبرد انتقادی را از دست بدهیم .تمـدن
غربی پس از پیمودن راهی که به اشباع درون رسید ،به جهانیسازی رو آورده است و با پروژه جهانیسازی ،قصـد سـیطره بـر
جهان را دارد .هرچند بیداری ملتها این پروژه را ناکام خواهد گذاشت ولی موفقیتهایی نیز در ایـن جهـت بـه دسـت آورده
است .تردیدی نیست که تمدن غربی در پاسخگویی به نیازهای اساسی بشر ناکام مانده است .این ناکامی به ذات و سرشت ایـن
تمدن ارتباط پیدا میکند .تمدنی که مبتنی بر تحلیل درستی از فطرت الهی انسان و جامعه توحیدی پدید نیامده است ،نمیتوانـد
به نیازهای فطری پاسخ گوید .همین ناکارآمدی تمدن غرب ،دلیل روشنی است که باید بـرای طراحـی و تـدوین طـرح تمـدن
اسالمی همت گماشت و راه دیگری ساخت .مهمترین دلیل برای طرح بحث تمدن اسالمی – ایرانـی ،کارآمـدی دیـن در اداره
امور زندگی و قابلیت آن در برنامه زندگی است .شریعتی که از سوی خداوند متعال برای زنـدگی انسـان ،طـرح و نقشـه دارد،
ظرفیت تمدنسازی نیز دارد و فقط باید این ظرفیت را در ابعاد نظری و عملی احیاء کرد .اعتقاد بر این است کـه تمـدن کنـونی
غرب در جنبههای مادی رشد کرده ولی در امور معنوی که از فطرت بشر ریشه میگیرد ،عقب مانده است و گاهی نیز اخـالق و
معنویت کاذب را در دامن خود پرورش داده است .بیتردید برای ایجاد جامعه توحیدی و انسان موحد ،متفکر و آگاه ،به تمدنی
نیاز است که بر پایه تحلیل دقیق و صحیح از فطرت الهی انسان استوار شـود؛ تمـدنی کـه در آن مادیـات و معنویـت در یـک
سازگاری و انسجام انسانساز با یکدیگر ترکیب شده باشد].[14
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اصول تمدنسازی اسالمی
بر اساس نظر رحیمی] [1برخی از مهمترین قواعد سنتساز و اصول جاری در فعالیتهای علمی و شیوههای کسب معرفـت
در تمدن اسالمی بدین شرح است:
اصل اول :میراث داری علوم؛ انتقال ،مطالعه و فهم آثار دانشمندان پیشین

تمدنهای بالنده خود را میراثدار علوم و فنون و محاسن و نقاط قوت تمدنهای پیشین میدانند و مهمترین نماد آن را بایـد
در شناسایی و بهرهگیری از آثار و تجربیات علمی و فنی تمدنهای قبلی جست .سنت زنده و پیشرو علمی ،بر دستیابی ،مطالعه،
بررسی و تبیین آخرین یافتههای دانشمندان دیگر قبل از آغاز هر فعالیت پژوهشی حکم میکند .امری که اینک به ((مرور پیشـینه
علمی)) مشهور است و پیش نیاز شروع هر فعالیت تحقیقاتی است .در تمدن اسالمی ،این موضوع در جغرافیای وسیع جهـانی و
در پهنه فراخ زمانی بیش از یک قرن رخ داد؛ جریانی که به نهضت گسترده و فراگیر ترجمه در تمـدن اسـالمی مشـهور شـد و
عینیت یافتن آن بهترین گواه این اصل است.
اصل دوم :بهرهگیری عالمانه و نقادانه از آثار دانشمندان گذشته

در تمدن اسالمی ،میراثداری علمی فقط به حراست از دانشهای منتقل شده ،حفاظت از سنتهای بر جای مانده و تحویـل
آن به نسلهای آینده محدود نگشت .بلکه تالش وسیعی صورت گرفت تا تمام منابع منتقل شده با دقت علمی بـینظیـر و نگـاه
نقادانه و موشکافانه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
اصل سوم :میراثسازی؛ نوآوری

دانشمندان مسلمان پس از انتقال ،مطالعه و بررسی ،تجزیه و تحلیل ،هضم و جذب ،نقادی و طرد اغالط علمی آثـار و آرای
دانشمندان پیش از خود ،به توسعه دانش موجود و نوآوری در آنها و پدید آوردن شاخهها و رشـتههـای جدیـد دانـش همـت
گماشتند.
اصل چهارم :آزاداندیشی؛ حقیقتجویی بیتعصب

آزاداندیشی علمی ،تالشی آگاهانه برای دستیابی به حقایق مبتنی بر خرد و اندیشه درست ،روش استوار و برهانهـای متـین،
فارغ از مغاطات بیمبنا ،تعصبات جاهلی و پیشداوریهای گمراهکننده است .دانشمندان برجسته تمدن اسالمی منادی بی چون و
چرای آزاداندیشی در عرصه علم و عمل بودهاند .در طول حیات پربرکت تمدن اسالمی ،یکی از تالشهای مستمر و گاه طاقت-
فرسای دانشمندان مسلمان مبارزه با دیدگاههای متعصبانه ،معارضه با خرافات و انحرافات در پوشش علم و مقابله بـا برداشـت-
های محدودکننده از علوم مختلف بوده است .آزاداندیشی پیشنیاز هر نوع نوآوری در هر تمدنی است.
اصل پنجم :جامعنگری در کسب معرفت علمی؛ وحدت علوم در معرفتشناسی اسالمی

در فعالیتهای علمی دانشمندان مسلمان دو رویکرد علمی کامالً مشهود است :نخست آنکـه ،شـاخههـای متعـدد علمـی را
دارای مبادی مشترکی می دانستند و لذا بر نگاه آنها به طبیعت و ماورای طبیعت و انسان ،نوعی وحدت رویه حاکم بـوده اسـت.
دوم آنکه ،آنها هیچگونه منافاتی بین علم و دین نمیدیدند ،بلکه برعکس آنها را کامالً سازگار و به هم پیوسته میدانستند.
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اصل ششم :روشمندی در کسب معرفت؛ روش تجربی در علوم طبیعی

دانشمندان مسلمان بر این نکته حیاتی در کسب معرفت علمی آگاه و عامل بودهاند که دستیابی به دانش در هر حوزه علمـی
باید به مدد روشی متناسب و در خور آن حوزه صورت گیرد .دانشمندان مسلمان از بنیانگذاران روش درست پژوهش علمی از
جمله روش تجربی در علوم طبیعی میباشند.
اصل هفتم :کاربردی کردن دانش؛ علم معطوف به عمل

در حوزه علوم طبیعی راهبرد اصلی آثار دانشمندان مسلمان ،کاربردی بودن آنهاست .مصادیق چنان زیادند که به جرأت می-
توان گفت اکثر آنها با رویکرد کاربردی و به منظور استفاده مردم و صنفهای ذیربط نوشته شده است.
اصل هشتم :تواضع علمی

از خصلت های بارز دانشمندان مسلمان ،تواضع همراه با اعتماد به نفس علمی است .ابوریحان بیرونی ،از نواب علمی تمـدن
اسالمی ،در صفحات آخر کتاب خود آثارالباقیه و به عنوان آخرین نکته مینویسد(( :خوانندگان این کتاب از سـه دسـته بیـرون
نیستند؛ یا شخصی است که در علم با من همپایه و همسنگ است .این شخص مرا سپاس خواهد گزارد و در موضوعاتی که من
در آن سعی مبذول داشتم ،زحمات مرا تقدیر خواهد کرد و یا اینکه مرتبه علمی او از من برتر و باالتر است ،این شخص باید در
اصالح خلل این کتاب بر من تفضل نماید و اگر لغزشی در آن مشاهده کند مرا معذور دارد و یا آنکه خواننده این دفتر هیچ یک
از این دو طبقه که گفته شد ،نیست و دانش او از دانش من کمتر است .من برای این شخص ،اسباب استفاده را فراهم کـردهام و
اگر اهل عناد است او را از اتیان بمثل (آوردن مثل آن) عاجز و ناتوان ساختهام.
اصل نهم :جدل احسن علمی

جلسات مباحثه و نشستهای بحث و اقناع علمی و مناظرههای مکتوب علمی در تاریخ تمدن اسالم فراوان اسـت .شـاید از
بارزترین مناظرات علمی تمدن اسالمی بین دو نابغه علمی زمان ،یعنی ابوعلی سینا و ابوریحان بیرونی رخ داده باشد.
اصل دهم :کتابت و انتشار نتایج فعالیت علمی

دانشمندان مسلمان در تدوین یافتههای علمی خود و انتشار آنها بسیار فعال بودند .تعـداد معـدودی از دانشـمندان مسـلمان
هستند که تألیفات اندکی دارند ،اکثریت آنها پرتألیف بودهاند.
اصل یازدهم :آئینمندی تعلیم و تعلم

در تمدن اسالمی ،نظام یاددهی و یادگیری از قواعد ،رسومات و آداب خاصی برخوردار بوده است که جمعاً از آن میتـوان
به ((فرهنگ آموزش در تمدن اسالمی)) یاد کرد.
اصل دوازدهم :تحمل سختیها و مقابله با دشواریها

دانشمندان مسلمان گاه از جانب امرای دانشدوست و افراد حقیقتطلب حمایت میشدند ولی اغلب با مصائب و سختیهای
فراوان و شرایط دشوار فعالیتهای علمی خود را دنبال میکردند و برای رسیدن به حقیقت ،لحظهای از پای نمینشستند.
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فرهنگ ایرانی – اسالمی و نسبت آن با تمدن اسالمی
در مباحث مربوط به تاریخ تمدنها ،فرهنگ و تمدن اسالمی جایگاه ویژهای دارد .میراث فرهنگ و تمدن اسالم ،به هیچ وجه
کمتر از میراث یونان باستان نیست .اسالم نه تنها به عنوان یکی از ادیان یزرگ الهی حایز سهمی بسزا در تحوالت تاریخ بشـری
است ،بلکه به واسطه نگاه ویژه به اجتماع و سیاست ،که حاصل آن ظهور تمدن و فرهنگی مختص به خـود بـوده ،نیـز حضـور
پررنگتری در عرصه تاریخ جهان یافته است؛ به گونهای که شناخت تاریخ تمدن جهانی بدون عنایـت ویـژه بـه تـاریخ تمـدن
اسالمی تقریباً ناممکن است .از همین روی ،محققان و پژوهشگران غربی از همان آغاز آشنایی با مشرق زمین به این مهم پی برده
و با نگرش خاص خود تا عصر حاضر ،بخشی از آثارشان را به شناخت جنبههای گوناگون تاریخ و فرهنگ اسـالمی اختصـاص
دادهاند .با وجود این ،غالب ایشان به تمدن و فرهنگ اسالمی نگاهی موزهای دارند و آن را واقعیتی مربوط به گذشته میدانند که
یکبار اتفاق افتاده و به رغم درخشش اولیه و تأثیر در رشد و گسترش تمدن بشری ،اکنون شعلههـای آن خـاموش گشـته و بـه
تاریخ پیوسته و سخن از احیا و بازسازی آن ،امری مهمل است .مورخان معاصر جهان عرب هم که در زمینه معرفـی و بازیـابی
عناصر تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم ،گامهای بلندی برداشتهاند ،عمدتاً گرفتار عربگرایی شده و میـراث اسـالمی را اغلـب در
چهارچوب میراث عربی بررسی کرده و به ناحق ،تمدن اسالم را همان تمدن عرب فرض کردهاند؛ غافل از اینکـه شـکلگیـری
تمدنی سترگ و تازه در جهان با نام ((تمدن اسالم)) ،در اصل معلول دیدگاه جهانشمول اسالم بوده است .بر این مبنـا تـا حـد
بسیاری بر اساس میراث تمدنی سایر اقوام و ملل شکل گرفته است .بنابراین ،محصور کردن و مسـاوی دانسـتن آن بـا عـرب و
تمدن عربی نامیدن آن ،اشتباهی فاحش است] .[11درباره مهندسی تمدن اسالمی آنچه در گام اول بسیار اهمیـت دارد ،شـناخت
جامع و کامل از مفهوم تمدن اسالمی ،گستره آن و فرآیند دستیابی به آن است و در گام دوم ،شناخت مبانی استواری اسـت کـه
قرار است تمدن اسالمی بر آن بنا گذاشته شود .عدم توجه به مبانی تمدن اسالمی سبب میشود که یا در تصـویر تمـدنی یـا در
اسالمیت تمدن اسالمی به خطا رویم .اکنون و با لحاظ این واقعیت که امروزه مطالعات دین و عرصه دینپژوهی گویای یکـی از
جدیترین و بارورترین بسترهای ژرفاندیشی در حوزه اندیشه است ،باید آموزه مهدویت را محل مالقات اندیشهها و پژوهش-
های فاخر در عرصه دینپژوهی و مطالعات تطبیقی دین و مناسبات ملموس عصر جدید قرار دهیم .رویکـرد تمـدنی بـه آمـوزه
مهدویت تصویرگر فهمی تازه و ارائه برداشتی نوآمد از نقشآفرینی این آموزه در جامعه است .نگاه سـطحی ،تلقـی حـداقلی و
رویکرد سادهانگارانه به این آموزه ،آسیبی است که میتواند متوجه این آموزه شود؛ همچنـان کـه حرکـت عالمانـه و رویکـرد
راهبردی میتواند زمینهساز تحقق اهداف عالی این آموزه گردد .به هـر روی ،خـروج از روزمرگـی و برنامـههـای غیرمنسـجم،
بازگرداندن هویت واقعی مهدویت به چهارچوب استانداردهای برخاسته از فرهنگ دینی ،افزایش سهم حضور مطالعات مهـدوی
در عرصه بینالملل ،تأثیر گذاری بر افکار به جای کنترل نتایج ،دریافت و درک زودهنگام خطرات تهدیدکننده اندیشه مهدوی از
جمله کارکردهای رویکرد تمدنی به آموزه مهدویت است].[11
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مؤلفهها و ویژگیهای تمدن اسالمی
به طور کلی ،مؤلفههای یک تمدن را میتوان به دو دسته مؤلفههای نرمافزاری و مؤلفههای سختافـزاری تقسـیم نمـود؛ در
نگرشی عام ،مؤلفههای نرمافزاری شامل علم ،دین و هنر است .این سه ،عناصر ذهنی و معنوی یک تمـدن هسـتند کـه در طـول
تاریخ آن تمدن ،تجلیات عینی چندی را محقق ساختهاند .مؤلفههای سختافزاری ،مواردی نظیر جمعیت انسانی ،شـهر (هـم بـه
معنی دولت و نظام سیاسی و هم به معنای سرزمین) ،اقتصاد و فنآوری را شامل میشود] .[17از چشماندازی دیگر ،مهمتـرین و
اولین ویژگی تمدن اسالمی ،اصالت و غنای فرهنگ اسالم است .در این تمدن ،قرآن مرکز و نقطه اساسـی علـم و علـمآمـوزی
است .در مرتبه پس از قرآن ،سخنان و تعالیم پیامبر که از به سنت تعبیر میشود ،قرار دارد .در این قسـمت ابتـدا بـه برخـی از
مشکالت و نابسامانیهای موجود که گریبانگیر جهان اسالم و تمدن اسالمی شده و در ادامـه راهکارهـای مقابلـه بـا مسـایل و
مشکالت جهان اسالم از نگاه امام (ره) اشاره میشود]:[11

مشکالت و نابسامانیها
 .1فرقهگرایی :شیوه سنتی بهرهکشی از ملتها ،پراکندن تخم نفاق میان آنهاست .در قرآن نیز به این موضوع اشـاره شـده کـه
فرعون نیز از همین شیوه برای به برده کشیدن مردم دروه خود استفاده میکرد .فرعون و فرعونیان زمان نیز از همین شـیوه
در به بردگی کشاندن مسلمانان بهره میجویند .امروزه فرقههای متفاوتی از جمله شیعه و سنی ،حنفـی و مـالکی و  . . .در
میان مسلمانان دیده میشود .گرایش به مسأله فرقهگرایی از خواستههای امپریالیسم است که از این طریق جهـان اسـالم را
مجبور کند هویت اساسی خود را از دست داده و به فرقههای مختلف گرایش پیدا کند.
 .2نابسامانیها و چالشهای ناشی از جهانی شدن :جهانی شدن چه در سطوح تولید و چه در سطح ابزار و روشها ،چـالش-
های بی شماری را برای فرهنگ اسالمی با خود به همراه آورده است .در این زمینه باید اعتراف کنیم که مـا در روشهـای
آموزشی و برخورد با مشکالت و پدیدههای نوین جهانی ،هنوز هم به طور انفعالی عمل میکنیم و در مسأله جهانی شـدن،
ابتکار عمل را در دست نداریم.
 .3رهبری امت اسالم :با تأمل در اندیشه امام (ره) در مییابیم که ریشه بسیاری از مشکالت و مسایل امت اسالم ،نبود رهبری
یا خأل تئوریک رهبری است .این کمبود ،موجب تضعیف سازمانهای اسالمی از جمله سـازمان کنفـرانس اسـالمی شـده
است .یک فرد در مقام رهبری باید جهت حل مسایل امت اسالم بیـنش سیاسـی داشـته و بـرای رویـارویی بـا نیروهـای
استثمارگر ،از شهامت و شجاعت کافی برخوردار باشد .امام خمینی (ره) رهبری با این خصوصیات برای ملت ایران بودند
و تمام رهبران جنبشهای اسالمی از ایشان الهام گرفته و دنبالهرو راه ایشان میباشند.
 .4حاکمیت حکام ظالم و فاسد :از نگاه امام خمینی (ره) بخش عظیمی از نابسامانیهای موجـود در جهـان اسـالم ناشـی از
وجود حکام جور است .اصوالً بخشی از گرفتاریها از قبیل وابستگی به قـدرتهـای ظـالم ،احسـاس حقـارت در برابـر
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قدرتهای سیاسی و اقتصادی از ناحیه حاکمیت طاغوت و قدرتهای غیرمشروع در جوامع اسالمی میباشد.
 .1اسالم آمریکایی :بازخوانی گفتارهای امام خمینی (ره) نشان میدهد که ایشان همواره از برداشتهای سـوء و نادرسـت از
اسالم نگران بود .مهمترین نگرانی درباره روایتی از اسالم بود که بعدها در گفتار ایشان با عنوان اسالم آمریکایی از آن نـام
برده شد.
 .1مشکل وابستگی :بزرگترین وابستگی ملتهای مستضعف به ابرقدرتها و مستکبرین ،وابستگی فکری و درونی اسـت کـه
سایر وابستگیها از آن سرچشمه میگیرد .تا زمانی که استقالل فکری برای ملتی حاصل نشود ،استقالل در ابعاد دیگـر نیـز
حاصل نخواهد شد.

راهکارهای مقابله با مسایل و مشکالت مطرح شده از نظر امام (ره)
 -1ضرورت وحدت :به نظر می رسد امام خمینی (ره) ،طرح راهبردی تحقق وحدت سیاسی جهان اسالم را در قالب یک نظریه
سیاسی و تلقی وحدت به عنوان امری راهبردی و استراتژیک طی چند فرآیند و مرحله به تصویر میکشد که شـامل ایجـاد
بستر و شرایط مناسب برای تحقق وحدت ،فعال شدن نخبگان سیاسی و مذهبی به عنـوان مجریـان وحـدت ،بـه کـارگیری
ابزارهای الزم برای حرکت در مسیر اتحاد سیاسی مسلمانان و در نهایت تشکیل دولت بزرگ اسالمی میشود .وحدت امت
اسالمی به معنای تحقق وحدت اسالمی در مجموعه امت اسالم و سراسر جهان اسالم اسـت ،بـه گونـهای کـه در نهایـت
نویدبخش تشکیل امت واحد اسالمی باشد.
 -2ضرورت خودباوری :با تحلیل و بررسی آثار امام (ره) چارهای برای ما نیست ،جز به راه انداختن جنبش و حرکت فراگیری
که طی آن امت به خود آید تا بتواند داشتهها و امکانات مادی و تواناییهای معنوی خود را در جهت تجدید اعتبار در میان
امتهای دیگر ،به کار گیرد .تکیه بر دیگران و وابستگی به آنها در هر صورتی که باشد ،با تعـالیم اسـالم کـه بـر اسـتقالل
شخص یت مسلمانان  ،چه در مسایل اعتقادی و حوزه اندیشه و چه در مسایل ظاهری و چه در رفتار و کردار ،تأکید فـراوان
دارد ،سازگار نیست؛ بنابراین پیروی و اطاعت از دیگران در مسایل اعتقادی و رفتاری ،جز با ضعف ایمان و یا عدم اعتقـاد
و وفاداری به خدا توجیهپذیر نیست.
 -3ضرورت ا حیای تفکر اسالمی از منظر امام (ره) :امروزه در جهان اسالم به ویژه در خلیج فارس فعالیتهـای دینـی مجـدداً
سازمان یافتند و روند احیاگری اسالمی به عنوان یک حرکت اجتماعی وسیع در مقابله با بحران نوسازی غربی ظهـور یافتـه
است .در بسیاری از این کشورها اکثر جوانان مسلمان به ویژه کسانی که عضو طبقات متوسط و پایین میباشند اسالم را به
عنوان فرهنگی که آنان را از خودبیگانگی و ناامیدیهای مفرط نجات میدهد و مـدل عملـی حیـات سیاسـی ،اقتصـادی و
فرهنگی را در جهان تحت سلطه غرب ارائه میکند ،پذیرفتهاند .در یک کالم ،امروز اسالم همچنان نیروی قدرتمند فرهنگی
در جوامع اسالمی و در خاورمیانه است.
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مفتخری] ،[11نیز مؤلفههای تمدن اسالمی را به شرح ذیل برمیشمرد:
 -1اندیشه جهانی ،جهانشمولی و نبود مرز و محدوده :اسالم از همان آغاز ،داعیه جهانشمولی داشته و خود را در حصار تنـگ
نژادی ،قومی و زبانی محصور ن ساخته است .گرچه خاستگاه آن در میان قوم عرب بود ،رسالتی جهانی را تبلی مـیکـرد .از
سوی دیگر ،اسالم در محلی ظهور یافت که مرکز فرهنگی جهان زمان خود محسوب میشد و فرهنگها ،تمـدنهـا و ادیـان
بزرگ آن زمان در اطراف آن حضور داشتند.
 -2تساهل و مدارا ،گشادگی مشرب ،آمادگی برای پذیرش افکار تازه و عناصر فرهنگی دیگران و منطبق سـاختن آنهـا بـا روح
توحیدی اسالم از دیگر ممیزات اساسی فرهنگ و تمدن اسالمی بود .تمدن اسالمی ،درهای خود را به روی تمدنهای دیگـر
نبست.
 -3سادگی و سهولت احکام اولیه اسالمی در مقایسه با آداب و تشریفات خستهکننده آیینهای هـمعصـرش ،همچنـین بـرخش
تشابهها با سایر ادیان توحیدی در احکام ،عبادات و مفاهیم مذهبی میتوانست نقش مهمی در جذب افراد به اسالم و توسـعه
فرهنگ و تمدن اسالمی داشته باشد.
 -4تبلیغی و باز بودن اسالم در مقایسه با آیینهای بستهای چون یهود و زردشتی ،از دیگر ویژگیهای دیانت جدیـد بـود ،لکـن
نهادی مشخص و متشکل که اختصاصاً وظیفه تبلی دین را بر عهده گیرد ،وجود نداشت؛ بـا وجـود ایـن ،معمـوالً در میـان
سپاهیان مسلمان گروهی را روانه میساختند که در دینداری و ایمان سرآمد بودند.
 -1تعادل در نگرش میان دنیا و عقبا و نیز توجه به سیاست و اجتماع از دیگر ممیزات درخور توجه فرهنـگ و تمـدن اسـالمی
است.
 -1تأکید بر عدالت و برابری اقوام و نژادها و احترام به حقوق ملل و مذاهب دیگر ،از مشخصات بارز احکـام اسـالم بـود کـه
بعدها در زمان امویان با سیاست برتریجویی عربی ایشان به فراموشی سپرده شد.
 -7و سرانجام باید به مؤلفه ایجاد زمینه فکری برای گسترش نهضت علمی ،با تأکید بر فرصت برابر برای همه اقشـار اجتمـاعی
در زمینه علمآموزی ،اشاره نمود.

استلزامات تمدنسازی اسالمی
در باب استلزامات تمدنسازی ،ملکی و ملکی] ،[14به سه دسته از استلزامات شامل :اسـتلزامات عقلـی ،اخالقـی و معنـوی
اشاره مینمایند که شرح مختصری از آنها در ادامه آمده است.
الف) استلزامات عقلی تمدنسازی :عقالنیت در فرآیند تمدنسازی اسالمی ،از جهتی هم ((طریقیت)) دارد و هم بـه عنـوان
رکن یا وسیله در برپایی تمدن اسالمی باید مورد استفاده قرار گیرد و شامل مؤلفههای ذیل میباشد:
 -1اجتهاد پویا و بالنده :جاودانگی و جهانی بودن تعالیم اسالم ،متضمن ظرفیت علمی و پژوهشی پایـانناپـذیری در ایـن دیـن
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است که به موجب آن ،عالمان دینی این امکان را مییابند که بر محوریت اجتهادی پویا ،پاسخهایی متناسب بـا زمانـه ارائـه
کنند .همین مقابله سرافرازانه دین در قبال پدیدههای جدید و نوظهور ،موجب اثبات کارآمدی دین و پذیرش مشتاقانه آن از
سوی عموم انسانها می شود .اجتهاد دینی را بایدحد وسط میان تحجر و تجدد دانست که هر کدام به طور جداگانه سـد راه
تولد و تداوم تمدن اسالمی به شمار میآیند.
 -2مدیریت کارآمد :تمدنسازی پدیده ای چندبعدی است که به مدیریت کارآمد ،نیاز مبرم دارد .صرف قرار گرفتن اندوختههای
مفید در کنار هم ،تمدنساز نیست ،بلکه ارتباط و مناسبات منطقی اندوختهها با یکدیگر و برنامـهریـزی هدفمنـد اسـت کـه
شکلگیری تمدن را موجب میشود .تبدیل منابع به امکانات قابل دسترس و هدایت آن در جهت تحقق اهداف مـورد نظـر،
اصل مهمی است که در پرتو مدیریت کارآ عملی میشود.
 -3اهتمام به تولید دانش بومی :در ضرورت تولید و نشر علم و تأثیرات تمدنی فوقالعاده آن ،همین بس که با طلـوع خورشـید
اسالم در عربستان مقارن بوده است .مکتب اسالم پیروان خود را در کنار تربیت معنوی ،تربیت علمی میکند و به آنان مـی-
آموزد که دستهبندی های ارزشی و عقیدتی را وارد فضای تبادالت و مناظرات علمی نکنند و بدون غرور و تعصب ،هر سخن
حقی را در هر جایی که یافتند ،فرا بگیرند؛ زیرا الزمه حیات و پویایی علمی ،زوال تعصبات باطل و برخـورداری از روحیـه
علمی است.
 -4عبرتگیری :عبرتگیری از حوادث و پدیدهها ،نوعی عملیات فکری است که طی آن ،عبرتگیرنده از مقدمات حسـی مثـل
دیدنیها و شنیدنیها بهره میگیرد و با گذر از آنها به معرفتی ورای آنها منتقل میشود و به نتیجهای منطقی و معقـول دسـت
مییابد.
ب) استلزامات اخالقی تمدنسازی :نقش بیبدیل فضایل اخالقی در امر تمدنسازی بر کسی پوشیده نیست .هر اجتمـاعی از
انسانها که تقیدی به خصلتهای نیکو نداشته باشد؛ حتی اگر از همه سطوح و ابعاد عالم طبیعت آگاهی داشته و از حد اعـالی
آن نیز برخوردار باشد ،حالوت انسانیت را نخواهد کشید .در حقیقت ،لزوم خصلتهای نیکو برای یک جامعه متمدن ،لـزوم آب
برای هر روییده نیازمند آب است .تبلور آن دسته از مؤلفههای اخالقی که زمینهساز تمدنسازی اسالمی خواهد بود عبارتند از:
 -1تقویت حس کرامت :ارزش کرامت در میان شبکه وسیع و به هم پیوسته ارزشهـای انسـانی و الهـی از مـوقعیتی ویـژه
برخوردار است .از آنجاییکه انسان پرتوی از عالم غیب و ملکوت است ،ریشه احساسات اخالقی از همین ناحیه پیدا میشود.
 -2اصالت اخالقی :منظور از اصالت اخالقی ،مجموعهای از خصوصیات نژادی و اقلیمی است که باعث مـیشـود ملتـی از
ظرفیت اخالقی باالیی برخوردار باشد .مطابق کتب تاریخی ،ایرانیان از نوادر قومی در تاریخ بودند کـه از همـان ابتـدای ورود
اسالم به ایران ،آگاهانه و مشتاقانه ،پذیرای تعالیم اسالمی شدند .این خصوصیات به مثابه ظرفی است که در برگیرنده مظروفی به
نام ارزشهای اخالقی است.
 -3پرهیز از غرور و خودستایی :غرور و خودپرستی ،صفت اخالقی مذمومی است که فرد و جامعـه را بـه عقـبمانـدگی و
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فالکت میکشاند و عامل بازدارندهای است که پیشرفتهای علمی و معنوی را کند و گاهی متوقف میکند.
-4مدارا و سعه صدر :مدارا و سعه صدر به نوبه خود از استلزامات اخالقی اعجابانگیز به حساب مـیآیـد و دامنـه آن بـه
فراتر از حیات فردی انسانها گسترش مییابد.
-1مهرورزی و خوشرفتاری :تشکیل پیوندهای محکم انسانی بر محوریت دوستیها و صمیمیتهای خالصانه از اهم توصیه-
های اجتماعی دین مبین اسالم است .آنچه باعث استحکام درونی مناسبات اجتماعی میشـود ،مهـرورزی و اظهـار محبـت بـه
یکدیگر است.
ج) استلزامات معنوی تمدنسازی اسالمی :تمدن اسالمی که به درستی باید آن را تجسم عینی فطرت دانست ،همانند ساختار
وجود انسان ،از جسم و روح به هم پیوستهای برخوردار است .جسمیت تمدن اسالمی ،در قالب مظاهر و نمادهای خیـرهکننـده
تمدن قابل مشاهده است .اما در ورای این صورت ظاهری ،معنویت اصیل و پرجاذبهای قرار دارد که بـدون آن ،مظـاهر تمـدن
اسالمی به مظاهری بیروح و عاری از کشش و تأثیر معنوی تبدیل می شـوند .پرواضـح اسـت کـه تولیـد چنـین معنـویتی بـه
استلزامات خاصی نیازمند است که به اهم آنها اشاره میشود:
 -1تقویت نگرش توحیدی :معرفت به وحدانیت الهی ،اساسیترین اصل در اعتقادات اسـالمی شـمرده مـیشـود و نسـبتی
حیاتبخش با جریان معنویتگرایی اسالمی دارد .جهت اصلی که یک انسان معنوی باید طبق آن حرکت کند ،از مبـدأ و غایـت
مشخصی برخوردار است .علم به این ابتدا و انتها ،به اندازهای مهم و سرنوشتساز است که بدون آن ،گفتمـان معنویـتگرایـی
اسالمی معنا و حجیت خود را از دست می دهد .توحیدباوری برای انسان معنوی تنها لقلقه زبان نیست بلکه قلـب تپنـده حیـات
معنوی وی به شمار میرود.
 -2مقابله با عناصر معنوی کاذب :ذات معنویت که از ارتباط انسان با عالم معنا حکایت دارد ،به دلیل سـیال بـودن ،نـامرئی
بودن و قرار گرفتن انسان در موضعی منفعل ،به انضباطبخشی و مراقبت دائم نیاز دارد .آنچه دین و شریعت بر عهده مـیگیرنـد،
پاسداشت از مرزهای معنویتگرایی است تا به واسطه ورود تدریجی و مخفیانه عناصر معنوی کاذب ،زمینه انحرافـات فکـری و
رفتاری ایجاد نشود.
 -3تبیین صحیح مؤلفههای معنوی :تمدنسازی واقعیتی است که به بازخوانی و تبیین صحیح مؤلفههـای معنـوی نیـاز مبـرم
دارد .گاهی در جامعه اسالمی ،ممکن است تلقیهای وارونهای نسبت به برخی از مؤلفههای معنوی به وجود آید که شکلگیـری
مجموعهای از این پنداشتهای نارو ،جامعه را در وضعیتی راکد و ایستا نگه داشته و فرصتهای رشد و ترقی را از بین میبرد.
اندیشه مهدویت و تمدن نوین اسالمی
اگر بپذیریم که تمدنی نو در بین مسلمانان در حال شکلگیری است .به آسانی میتوان درباره نقش آموزه مهدویت در تمدن
جدید سخن گفت .پیدایش تمدنی جدید ،یعنی جوامع اسالمی رو به سوی مقصدی دارند که در آن ،متأثر از آموزههای اسالمی،
تمدنی جایگزین تمدن غرب را تجربه خواهند کرد .این تمدن جدید ،اگر الگویی مشخص پیش رو داشته باشد ،میتواند با معیار
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قرار دادن آن ،مسیر و گامهای خود را به سوی آن جهت دهد و همواره موقعیت خود را با آن بسنجد .آموزههـای مهـدویت بـه
دلیل در بر داشتن مدلولهای تمدنی ،از این قابلیت و ظرفیت برخوردار است که به مثابه چشماندازی برای تمدن نوین اسـالمی
مورد توجه قرار گیرد ،یعنی میتواند پاسخگوی این پرسش باشد که آینده این تمدن چگونه باید باشد] .[11در نگاهی کلی می-
توان گفت جایگاه آموزه های مهدوی در تمدن جدید اسالمی ،جایگاه ترسیم آینده اسـت؛ ولـی بـه ایـن موضـوع از دو زاویـه
متفاوت میتوان نگریست :از منظر فلسفه تاریخ و دیگری از منظر ویژگیهای تمدنی .یکی از رایجترین نگاهها به فلسفه تـاریخ،
گویای آن است که تاریخ به سوی غایت مشخصی حرکت میکند و آموزه مهدویت ،گویای یکـی از دیـدگاهها دربـاره فرجـام
تاریخ است] .[21در نهایت میتوان اینطور نتیجه گرفت که وجه پیوند اندیشه مهدویت و تمـدن نـوین اسـالمی کـه در حـال
شکلگیری است؛ چشماندازی تجویزی برگرفته از ارزشها و اهداف نهفته در اندیشه مهدویت است که با فرض مدیریتپـذیری
تمدن ،میتواند نقطه آغاز برنامهریزی برای دغدغهمندان این تمدن باشد و به سطوح مختلف برنامههای اجرایی نیز سمت و سـو
بدهد[.[11

نتیجهگیری
با توجه به اینکه اولین قدم برای تمدنسازی ،شناخت عمیق و دقیق تمدن میباشد و برای نیل به این مهم ،مطالعـه مهمتـرین
خصوصیات و ویژگیهای تمدن اسالمی دارای اهمیت ویژهای است؛ لذا پژوهش حاضر با هدف واکاوی خصوصیات و ویژگی-
های تمدن نوین اسالمی انجام شد .در باب تعریف تمدن به طور اعم و تمدن نوین اسالمی به طور اخص ،بین آثار محققان ایـن
حوزه ،همگرایی مشاهده نگردید و درواقع ،هر یک بیشتر متمرکز بر جنبهای از تمدن نوین اسالمی بوده و بحث خود را حول آن
محور قرار دادند .ولی به طور کلی میتوان اظهار داشت که محور اصلی تمدن اسالمی ،خدامحوری ،عـدالتگسـتری ،اخـالق-
مداری ،عقالنیت و مواردی از این دست میباشد .در رابطه با عوامل تمدنساز به طور اعم ،به نظامهای آموزشی ،سنت علمـی،
روشهای پژوهش و نحوه به کارگیری علم در میدان عمل اشاره گردید که در جوامع اسالمی نیز این عوامل در زمـره مهمتـرین
عوامل تمدنساز به شمار می روند .در ادامه تفاوت بین تمدن غربی و تمدن اسالمی از دیدگاه حضرت آیتاهلل خامنهای بررسـی
گردید و در همین راستا ،ایشان مراحلی را برای تمدنسازی اسالمی برشمردند .تمدن اسالمی بـر پایـه فطـرت الهـی و جامعـه
توحیدی شکل گرفته و از این جهت با تمدن غربی که عمده تأکید آن بر نظام دنیوی و مادی است ،متمایز میباشد .در رابطه بـا
اصول تمدنسازی اسالمی نیز بر اساس مطالعه مقاالت مربوط به این حوزه ،اصول دوازدهگانهای از قبیـل؛ میـراثداری علـوم،
بهرهگیری عالمانه و نقادانه از آثار دانشمندان ،میراثسازی ،آزاداندیشی و  . . .ذکر گردید .در بحث فرهنگ ایرانی – اسـالمی و
نسبت آن با تمدن اسالمی ضمن ارائه توصیفی مختصر از تاریخ تمدنها ،صاحبنظران این حوزه خاطرنشان سـاختند کـه تمـدن
اسالمی – ایرانی ،متمایز و متفاوت از تمدن عربی میباشد و به اندیشه مهدوی و منجیگرایی در این تمـدن اشـاره گردیـد .در
باب مؤلفهها و ویژگیهای تمدن اسالمی نیز برخی محققان به طور کلی به وجود دو جنبه نـرمافـزاری و سـختافـزاری تمـدن

059

پرداخته و برخی دیگر ،مؤلفهها و شاخصهای دیگری از جمله قرآن و سنت را به مثابه مهمترین شاخصهـای زیربنـایی تمـدن
اسالمی معرفی نمودند .تبعاً در هر تمدنی مشکالت و نابسامانیهایی نیز وجود دارد و تمدن اسالمی نیز مبری از ایـن مشـکالت
نخواهد بود؛ به همین دلیل در ادامه بحث مربوطه ،مسائل و مشکالت تمدن اسالمی و راهکارهای ارائه شـده از سـوی حضـرت
امام خمینی (ره) ارائه گردید .که به عنوان چراغی برای هدایت و روشـنگری مـورد اسـتناد مـیباشـد .در ادامـه بـه مهمتـرین
استلزامات تمدن سازی اسالمی در قالب سه بعد عقلی ،اخالقی و معنوی اشاره گردید و زیرمؤلفههای هر یک از ابعاد فوقالـذکر
مختصراً تشریح گردید .آخرین مبحث ارائه شده ،اندیشه مهدویت و تمدن نوین اسالمی بود که به جهت سـمت و سـو دادن بـه
تفکرات اندیشمندان این حوزه و آیندهنگری ،حائز اهمیت فراوان است .بدون تردید یکی از اولین گامها برای کـاوش در تمـدن
اسالمی ،شناخت جنبههای مختلف این تمدن است؛ هرچند شمول و گستردگی دین مبین اسالم و تمدن نوین اسالمی که بر پایـه
آموزههای آن شکل گرفته ،بسیار گسترده و ژرف بوده و نیازمند تحلیل همهجانبه عوامل دخیل و ذیربط فراوانی اسـت کـه بـه
هیچ عنوان در قالب این نوشتار نمیگنجد ،با این حال ،تالش گردید تا اشارهای مختصر به برخی از این ابعاد و مؤلفهها نموده و
به نوعی ،این نوشتار مختصر ،سرآغازی برای انجام پژوهشهای عمیق و ژرفنگرانـه اندیشـمندان و صـاحبنظران عالقمنـد بـه
مباحث تمدنشناسی باشد.
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مؤلفههای شکل گیری عدالت در تمدن نوین اسالمی و
جایگاه آن در زمینه سازی جامعه مهدوی(عج)
رسول محمدجعفری
عضوهیات علمی دانشگاه شاهد
Email: rasulmohamadjafari@yahoo.com

چکیده
در طول تاریخ بشریت همواره انسان ها از نابرابری ها و تبعیض ها رنجور بوده و از عمق جان تمنای مساوات
و برابری داشته اند ،در این بین غالب تمدن های بشری -از دیر باز تاکنون ،-باه وسایله زماماداران و حاکماان
ستم پیشه و مساوات ستیز هدایت شده اند .این رویه با طلوع خورشید اسالم دگرگون گردید و یکی از محاوری
ترین شعارها و اقدامات این آیین و پیامبرش ،در برافراشتن تمدن عظیم اساالمی برقاراری مسااوات در جامعاه
بود .پس از افول حیات مبارف پیامبر(ص) ،جامعه اسالمی به قهقری رفت و از نو تبعیض هاا و ناابرابری هاا در
چهره های گوناگون رخ برنمود و تمدن نوپای اسالمی در طول حیاات هازار و پانصاد سااله خاود کام و بایش
گریبان گیر این معضل بوده است ،لذا احیای این اصل در پایه ریزی تمدن نوین اساالمی و آمااده ساازی جهات
شکل گیری مدینه فاضله مهدوی(عج) ،ضروری بوده و این سؤال را مطرح خواهد کرد که مؤلفه های شکل گیری
مساوات در تمدن نوین اسالمی و جایگاه آن در زمینه سازی جامعه مهدوی(عج) کدام هستند؟ ایان پاژوهش باا
روش توصیفی و تحلیلی ،از نوع تحلیل مفهومی صورت پذیرفته و هادف آن تبیاین مؤلفاه هاای شاکل گیاری
مساوات میان انسان ها در تمدن نوین اسالمی و جامعه مهدوی(عج) از منظر آیات و روایاات مای باشاد .نتاایج
حاصل از پژوهش بیان گر تحقق نظیر به نظیر آن مؤلفه ها در تمدن نوین اساالمی و جامعاه مهادوی(عج)  -از
طلوع ظهور تا برپایی آرمان شهر مهدوی(عج) -می باشد.
کلید واژه :مساوات ،تمدن اسالمی ،تمدن نوین اسالمی ،عصر ظهور ،جامعه مهدوی(عج)
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مقدمه
یکی از مهمترین مسائلی که همواره گریبان گیر جوامع بوده و توده مردم از فقدان آن رنجـور بـوده انـد ،اصـل بـی بـدیل
مساوات می باشد .از دیرباز مدعیان تمدن و صاحبان زور و زر و تزویر با اعمال فشار بر طبقه محـروم -کـه در اکثریـت قـرار
داشتند -آنان را از دستیابی به حداقل حقوق انسانی خود ناکام می گذاشتند .در بسیاری موارد مستمسـک اسـتثمار پیشـه گـان،
پست انگاری جایگاه اجتماعی ،نژاد ،قومیت و ملیت مستضعفان بوده است؛ شواهد تاریخی -چنان که خواهد آمـد -گـواه ایـن
حقیقت می باشد و سوگمندانه در نظریات برخی اندیشمندان نیز تأییداتی دیده می شود؛ چنان کـه «ارسـطو در بـاب اخـتالف
نژادها برخی را مستحق برده داشتن و برخی را مستحق برده شدن میدانست»[.]1
شهید مطهری در تبیین علت عدم تأثیر جدی برخی نژادها در تمدن ها می نویسد« :این یک مسئله قابل بحث است کـه آیـا
نژادها «عقب نگهداشتهشده» هستند یـا «عقـبمانـده» ؟ خیلـی فـرق اسـت کـه اینهـا از نظـر طبیعـی عقـبمانـده باشـند یـا
عقب نگهداشته شده ،ظاهراً این نظر ،از نظر کلی هیچ قابل قبول نیست که کسی بیاید تفاوتی تا آن حد برای نژادها قائل باشد که
بعضی نژادها اساساً بههیچوجه ،تمدنساز و فرهنگ ساز نیستند و فقط قدرت اقتباس و تقلید را دارند و نه چیز دیگـر (و بعضـی
دیگر تمدنساز و فرهنگساز هستند)» [.]2
بنابراین عدم رعایت برابری و مساوات میان همه مردم ،از عمده علل زوال تمدن ها بوده است و موجب گردیـده کـه در در
طول زمان بسیاری از استعدادها و توانمندی های مردمان تحت فشار یوغ تبعیض فرصت شکوفایی نیابند و با مرگ آنان انبـوهی
از قریحه ها در سینه خاک دفن گردیده و در طی قرون متمادی جوامع بشری از شکل گیری یک تمدن متعالی باز بمانند.
ظهور اسالم نوید بخش شکل گیری تمدنی متفاوت بود ،اما دیری نپایید که به آفت ها و آسیب هایی دچار شد که از شـتاب
خود بازماند و مدت ها است که اندیشمندان دلداده به این مکتب تمدن ساز ،انتظار تمدن نوین اسالمی را می کشند که ایـن بـه
نوبه خود زمینه ساز شکل گیری مدینه فاضله مهدوی(عج) می باشد و گمان آن می رود ،برابری و مساوات نقشی سترگ در این
راه داشته باشد ،از این روی این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال است که :مؤلفه های شکل گیـری مسـاوات در تمـدن نـوین
اسالمی و جایگاه آن در زمینه سازی جامعه مهدوی(عج) کدام هستند؟
بررسی ها نشان می دهند که ظاهرا پژوهش مستقلی با این رویکرد سامان نیافته است ،لذا این پژوهش بـا روش توصـیفی و
تحلیلی از نوع تحلیل مفهومی انجام خواهد پذیرفت .جامعه تحقیق متنی است و شامل متن آیات قرآن و روایات بر اساس سوال
تحقیق است .نمونه تحقیق متنی برابر با جامعه تحقیق است که شامل آیات قرآن با بهره گیری از تفاسیر و جوامع روایی شـیعه و
اهل سنت ،بر اساس سوال تحقیق می باشد .ابزار تحقیق فیش است .شیوه تحلیل داده ها بدین صورت است که ابتدا مؤلفه هـای
ایجاد مس اوات از آیات و روایات استخراج گردیده ،سپس نقش آن ها در شکل گیری تمدن نوین اسالمی تحلیل شده و آن گـاه
جایگاه هر یک آن ها در جامعه مهدوی(عج) مقارن با طلوع ظهور و پس از ظهور تبیین می گردد.

یافته های تحقیق
این عنوان که متکفل پاسخ به سؤال پژوهش می باشد ،ابتدا تحت سه عنوان مقدماتی اجماال به بررسی جایگـاه مسـاوت در
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تمدن ها و تمدن اسالمی پرداخته است ،این عناوین عبارتند از -1 :جایگاه مساوات در تمدن ها -2 ،ظهـور تمـدن اسـالمی بـا
محوریت مساوات -3 ،نگاهی گذرا به چالش نابرابری در تمدن اسالمی؛ از رحلت پیامبر(ص) تا زمـان معاصـر ،سـپس تحـت
عنوان اصلی این پژوهش« :مؤلفه های شکل گیری برابری و مساوات در تمدن نوین اسـالمی و جامعـه مهـدوی(عـج)» ،سـؤال
پژوهش را واکاویده است.
جایگاه مساوات در تمدن ها
شاید بتوان بدون اغراق مدعی شد که در تمام تمدن های بشری ،عدم توجه به حقوق یکسان انسان ها و تبعیض میان اقوام و
نژادهای گوناگون ،اصلی خدشه ناپذیر بوده است ،در ادامه نمونه وار به مواردی چند اشاره می رود:
أ« -در سیتههای 1یونان افراد یک نژاد و قبیله معتقد بودند که از جد واحد که بانی سیته است یا یک حیوان مورد پرستش یـا
یک خدا به وجود آمدهاند و سایر قبایل را به عنوان نژاد ناپاک ،کافر یا پستتر تحقیر میکردند .در نظام ملی و اجتماعی یونـان
باستان مردم هر سیتهای به سه گروه متمایز از هم تقسیم می شدند که از لحاظ سیاسی و حقوقی بـا هـم تفـاوت داشـتند؛ طبقـه
غالمان ،طبقه خارجیان ،طبقه اتباع»[.]3
ب« -در رم ،چهبسا افراد الیق ،با استعداد و شایستهای در میان فقرا که لیاقت احراز جایگاه نمایندگی ،قضاوت و حکومـت
را داشتند ،اما به مقتضای نظام طبقاتی و حکومت اشرافی «طبقه اعیان و نجبا» به آنان اجازه تصدی چنین مقاماتی را نمیدادنـد،
مردم رم باستان نیز به چهار دسته تقسیم میشدند :اشراف ،شوالیهها ،بردگان و طبقه متوسط»[.]4
ج -در تمدن عظیم ایران نیز وضع بدین گونه بوده است ،چه این که «ایران ساسانی ،ایران اشکانی و حتی ایـران هخامنشـی
یک جامعه طبقاتی بوده است»[« .]1اجتماع ایرانی در زمان هخامنشیان به چهـار طبقـه تقسـیم مـی شـد :روحـانیون ،سـپاهیان،
کشاورزان و صنعتگران .افراد نژاد آریایی (ایرانیان اصیل) سه شغل اول را انتخـاب مـی کردنـد و تجـارب و صـنعت را جـزء
حرفههای پست و درخور افراد نژاد پست و غیر ایرانی میدانستند[.]1
د« -در اواخر قرن هفتم (ق.م) که آریاییها سراسر دره گنگ را تحت قبضـۀ خـود درآوردنـد ،چنـدین تشـکل و سـازمان
اجتماعی در آنجا به ظهور رسید .قوم مغلوب-که به بشرۀ گندمگون و چهره تیره موصوف بودند -تحت یوغ استیالی آریاییهـا
قرار گرفتند .چهار صنف متمایز و یا چهار گروه اجتماعی جداگانه صورت تشکیل یافت؛ آن ها عبارت بودند از :کشتریه یا طبقه
امرا و شاهزادگان ،برهمنان یا طبقۀ روحانیون ،ویسیهها یعنی طبقه عامه آریایینژاد(کشاورزان و صنعتگران) و طبقه مغلوب و قوم
غیر آریایی بودند که آن ها را شوردهها مینامیدند؛ یعنی سیاهپوستان غیر آریایی .آن سه طبقـه اول  -کـه همـه از ریشـه و بُـن
آریایی (نجیب) صرف بودند -پیوسته خود را از طبقۀ چهارمین جدا و دور میگرفتند و مسأله رنگ بشـره کـه بـه سانسـکریت
«وارنا» 2گویند .اهمیت اساسی در اجتماع حاصل نمود .نه تنها مسأله مزاوجت و آمیختگی نوعی و یا رنگی با نوع و رنگ دیگـر
در اجتماع حرام شناخته شد ،بلکه آمیزش و نشست و برخاست و همسفره شدن با همدیگر نیز ممنوع گردیـده و طبقـات عـالی
 -0مقصود از سیته ‐  ‐ Citeشهر و واليتی است كه دارای تشكیالت اجتماعی و فرهنگی مخصوص به خود میباشد[.]7
 -1كلمهای است كه بر طبقه اجتماعی -كاست -نیز اطالق و معمول گرديد[]05
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آریایی سعی میکردند که خون خود را پاک و مصفا نگاه دارند[ .]1با ظهور بودیزم در هند جامعه طبقـاتی برچیـده شـد لـیکن
شرط آن ورود در این مسلک بود؛ از این روی بودیزم نیز به تساوی ذاتی میان انسانها اعتقاد نداشـت و فقـط پیـروان خـود را
یکسان میانگاشت[.]1
گمان می رود بر این اساس این پیشینه تمدن ها است که از اواخر قرن هجده میالدی در کشـورهای اروپـایی تـالش بـرای
علمی کردن فرضیههای نژادی -فرضیههایی که در قرون گذشته به صورت شفاهی در میان مردم اروپا رایج بـود -آغـاز شـد و
سپس به سایر نقاط جهان توسعه یافت[ .]11ارائهکنندگان فرضیههای نژادی در سدههای هجده و نوزده مـیالدی در اروپـا – بـه
رغم اختالف نظر در باب مسأله خلقت انسان -انسان ها را دارای نژادهای مختلف با مشخصات خاص جسمانی دانسـته و ایـن
تفاوت را به فکر و فرهنگ تعمیم داده و بر این اساس انسانها را به نژادهای برتر و پستتر ،زبرین و زیـرین ردهبنـدی کردنـد.
واضعان فرضیههای نژادی با تعمیم فرضیات خود به جامعهشناسی ،علوم سیاسی و بررسیهای تاریخی که بررسی دوران باستان،
تاریخ جهان ،سرزمینها و اقوام ناشناخته را دربرمیگرفت به این نتیجه میرسیدند که نژاد سفید (اروپایی؛ گاهی تمـام و گـاهی
بخشی از آن) پایهگذار تمدن ،مشعلدار و حافظ تمدن در جامعه بشری بوده و هست[.]11
ظهور تمدن اسالمی با محوریت مساوات
ملت ها و تمدن های کهن -که به برخی از آن ها اشاره رفت -جوامعی پیشرفته و مترقی بودند اما عرب حجاز و مقـارن بـا
ظهور اسالم تقریبا تهی از تمدن بود و شاید عمده دلیل بازماندگی و واماندگی آنان ،روحیۀ تعصب قبیلـهای شـدید و گریـز از
یکپارچگی و انسجام ملی بود؛ احمد امین مصری مینویسد :عرب ها در جاهلیت احساس نیرومندی نسبت به ملیت خود نداشتند
و احساسات فردی و قبیله ای بر آنان حکم فرما بود .اگر به اشعار صحیح جاهلی رجوع کنیم عُلقه قبیله ای را فراوان درمییابیم،
آنان قبیله را مدح کرده ،سرود پیـروزیش را سـراییده ،محاسـنش را برشـمارده و بـه نفـع قبیلـه خـود ،قبیلـه دیگـر را هجـو
میکردند[ .]12شیوه زندگانی آنان بر این مَثَل ابتنا داشت« :اُنصُر أخاکَ ظالماً أو مظلوماً»(برادرت را چه ظالم باشد و چه مظلـوم
یاری کن)[ .] 13تعلیم و تعلم انساب قبل و بعد از اسالم در میان عرب دلیل دیگری بر این روحیه عرب است؛ آنان علم انسـاب
را میآموختند تا بر یک دیگر فخر بفروشند ،اظهار تنفر کنند و عیوب یک دیگر را نمایان کنند[]14
در این حیص و بیص نسیم شکل گیری تمدن اسالمی آغازیدن گرفت ،آیات ،روایات و تاریخ اسالم گواه این واقعیت است
که رسول خدا(ص) با نهادینه کردن اصل ثابت مساوات انسانی ،توانست تمدن اسالمی را در جامعه آن روز پایه گذاری کند .با
ظهور ا سالم بسیاری از ضد ارزش ها که ارزش می نمود ،رو به افول نهاد و استقرار و پیشرفت گسترده حاکمیت اسـالمی خـط
بطالنی بود بر همه دیدگاه هایی که پیشبرد رو به جلوی جوامع و تأسیس تمدن ها را در انحصار گروه خاص و محـدودی مـی
دانستند و اکثریت را از چنین صالحیتی بیگانه می پنداشتند.
رسول خدا(ص) در اندک زمانی به پایه ریزی و برافراشتن بنای عظیم تمدن اسالمی نائل آمد ،در دستیابی بـه ایـن موفقیـت
بی نظیر بردگان -که مطرودان جامعه و حقیرترین افراد بودند -نقشی غیر قابل انکار ایفا کردند؛ سلمان فارسی ،صهیب رومـی و
بالل حبشی جملگی از بردگان آزاد شده بودند که از نظر عرب آن روز نژاد پستی داشتند اما اسالم بستری را برای آنـان فـراهم
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آورد که توانستند در ردیف صحابه ممتاز پیامبر(ع) و مهتران جامعه قرار گرفته و هر یک چنان جایگاه و نقشی عهده دار گردنـد
که کمتر کسی از صحابه برخوردار بود.
از این روی است که شهید مطهری می نویسد :تحقیقات تاریخی و جامعهشناسی نشان میدهد که همه نژادهـای بشـری ،در
صورت حضور در شرایط اجتماعی و اخالقی معین ،می توانند از تمام خصوصیات انسانی برخوردار شـوند؛ چنـان کـه قبـل از
اسالم مجمعی از تعصبات و نزاع و ستیزهای قبیلگی و خرافات محصول این تعصبات بودند ولی با ظهور اسالم و ارمغـانهـای
اخالقی و سنّت های انقالبی و توحیدی و عدالت اجتماعی که به ایشان داد ،همان خصوصیاتی را یافتنـد کـه از متمـدنتـرین و
راقیترین جامعههای انسانی انتظار می رود .اگر بعد از زمانی باز خصوصیات نژادی سابق آن ها شروع به خودنمایی و ظهـور و
بروز کرد ،به سبب سستی گرفتن همان شرایط اخالقی و سنّتهای اجتماعی توحیدی و اسالمی بود و این حاکی از آن است که
مختصات نژادی اصالت دائمی و الیزال ندارند ،بلکه تحت شرایط اجتماعی و اخالقی دیگری میتوان آنها و نقش و اثر آنهـا را
تغییر داد[.]11
نگاهی گذرا به چالش نابرابری در تمدن اسالمی؛ از رحلت پیامبر(ص) تا زمان معاصر
بعد از وفات پیامبر(ص) توده مسلمانان از سیره نبوی عدول کرده و به عادات ناپسند جاهلی بازگشتند .چه بسیار رفتارهـایی
که قرآن و پیامبر(ص) منکوب کرده بودند ،اما از نو احیا شده و چون آتش زیر خاکستر شعلهور گردید .بازگشت به سیره آباء و
اجداد ،با کنار زدن وصی و جانشین منصوص پیامبر(ص) آغاز شد و به دیگر سنّتهای جاهلی و قبیلهای سرایت یافـت و یـک
به یک ،سر از پوستین خود بیرون آوردند ،از بارزترین این سنّتهای جاهلی ،اعمال تبعیض و کنار نهادن مساوات بود.
پس از وفات پیامبر(ص) تا زمامداری امام علی(ع) ،به مدت  21سال سه خلیفه زمام دار امور حکومـت اسـالمی گردیدنـد.
دوران خالفت خلیفه اول ،نقطه شروع تبعیض و چشم پوشی از اصل مساوات و برابری بود ،طبری در تاریخ خود گـزارش مـی
کند :قیس بن عبد یغوث بعد از رحلت پیامبر(ص) در یمن مرتد شد و یکی از فرماندهان مسلمان ایرانی به نـام «دادویـه» را بـه
قتل رساند ،ایرانیانِ مسلمانِ یمن و قبیلۀ عک و عقیل به فرماندهی فیروز ،قیس بن عبد یغوث و طرفـداران اسـود عنسـی(مدعی
نبوت و مقتول به دست فیروز) را هزیمت کردند ،قیس اسیر شد ،او را در بند کرده به مدینـه آوردنـد ،ابـوبکر از قصـاص وی
درگذشت[.]17
با شروع دوران خالفت عمر بن خطاب این سیاست شتاب فراوانی گرفت ،کتاب های تاریخی ،سیره و روایی فریقین آکنـده
از گزارش های متنوع راجع به سیاستهای نژادپرستانه در دوران خالفت خلیفه دوم است؛ تبعیض در تقسیم بیتالمـال ،برتـری
دادن مهاجران بر انصار و انصار بر عرب و عرب بر عجم 1در توزیع بیت المال ،سیاستی بود که برای اولـینبـار عمـر آن را در
جامعه اسالمی پایه گذارد[ .]11خلیفه دوم ازدواج مردان قریش با زنان عرب و عجم ،و ازدواج مردان عـرب بـا زنـان عجـم را
اجازه می داد ولی از ازدواج مردان عرب با زنان قریشی ،و مردان عجم با زنان عرب منع می کرد[ ،]11او به هیچ یـک از عجـم
اجازه نمی داد ،بر مدینه داخل شوند[.]21
 -0عجم در مقابل عرب استعمال شده و به كسی اطالق میگرديد ،كه عرب نبود[]18
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سیاستهای خلیفه دوم منشوری برای زمامدارن پسین به حساب آمد؛ طبری ذیل حوادث سال بیست و چهـارم هجـری مـی
نویسد :عثمان در نامه ای که برای عموم مردم می نگارد دستیابی به موفقیت را در گرو فرمانبرداری و پیروی می داند و آنـان را
از به هم آمدن سه امر که به بدعت می گراید ،بر حذر می دارد« :تکامل النعم ،و بلوغ أوالدکم من السـبایا ،و قـراءۀ االعـراب و
األعاجم القرآن»[]21؛ «تکامل النعم» :اشاره به رفاه طلبی است ،که البته خود عثمان علمدار آن بود« ،بلوغ أوالدکم مـن السـبایا»:
فرزندانی می باشند که از زنان اسیرشده ایرانی و رومی متولد می باشند که مبادا جامعه عربی را به فساد بکشند« ،قراءۀ االعـراب
و األعاجم القرآن» :مراد آن است که عرب بادیه و عجمان قرآن بخوانند[.]22
پس از پنج سال و اندی حکومت امام علی(ع)( 41-31ق)[ ]23و به شهادت رسیدن ایشان ،و درپی صـلح امـام حسـن(ع)،
معاویه -نخستین خلیفه امویان -به قدرت رسید« ،معاویه مردی بود که به اتفاق آرای مورخان محقق ،ایدئولوژی اسـالمی را کـه
تمام نژادها و جوامع و سرزمینها را با برداشت مرزها متحد میساخت وسیلهای در راه زمامداری شخص خود و یـا برگردانـدن
آن به نژادپرستی اوالً و نژاد عرب به وسیله پسرش یزید ،خواسته و استخدام کرده است»[ ]24وی عرب را انسان و غیر عـرب را
شبهانسان محسوب میکرد[ .] 21حاکمان پس از معاویه نیز سیاست های وی را دنبال کردند تا آن جا که ظلمها و تبعـیضهـای
بنی امیه به ظهور نهضت شعوبیه در اواخر عصر اموی منجر گردید؛ نهضتی که در ابتدا منادی تساوی بین قومیتهـای گونـاگون
جامعه اسالمی بود لکن از مسیر خود منحرف شد و طریق دیگری در فخرفروشی و برتری میان قومیتها اتخاذ کرد[.]21
در روزگار عباسیان ،غیر عرب در پیدایش و جهت دادن تحوالت سیاسی نقـش اساسـی داشـتند؛ تحـوالتی کـه در ظهـور
تعصبات قومی و نژادی که گاه در اندازههای مختلف از نظر شدت و ضعف پدید میآمدند ،تأثیر روشنی داشتهاند .همزمـان بـا
این تحوالت ،برای غیر عرب فرصت و مجال اظهار نظر آزادانه پیرامون مسائل تبعیض نژادی و دفاع از اصل برابری بـین مـردم
فراهم شده بود؛ اما تبعیض قومی و دیدگاه نژادی در بسیاری از مواضع و مواقع همچنان نقش خود را ایفا میکرد و در بسـیاری
از تحوالت و رویدادها تأثیر داشت[]27
از این روی از آغاز خالفت بنیعباس تبلیغات شعوبیه علنیتر شد؛ در زمان هارون و مأمون شـدت یافـت و در قـرن سـوم
هجری به منتهای شدت خود رسید .در عهد عباسی اول -از خالفت سفاح تا پایان عهد معتصم -طرفداران مسلک شعوبیه اکثـر
ایرانی بودند ،با نهایت شور و عالقه مشغول تبلی مرام خود بودند و تا حدودی که امکان داشت پیشرفت کرد .از عهـد معتصـم
عباسی به بعد ضدیت با عرب که روح عقاید شعوبیه بود طرفداران بسیار داشت و ترکان نیز در طرفداری این مسـلک ،کمتـر از
ایرانیان نبودند[.]21
نهضت شعوبیه در نخستین مرحله به مساوات میان عرب و غیر عرب دعوت نمود که با دالیل و تعلیمات اسالمی همراه بـود
و چون مطابق با ذوق و افکار غیر عرب بود و با اصول و موازین شرعی نیز توافق داشت ،پیشـرفت زیـادی حاصـل کـرد .امـا
مرحله دوم؛ دشمنی با جنس عرب بود که با روی کار آمدن عباسیان و نفوذ وزیران ایرانی در دستگاه آنان امکان فعالیت و تبلی
و پیشرفت برای طرفداران این نهضت بهطوری فراهم آمد که از این مرحله همقدم فراتر گذاشتند .مرحله سوم؛ دشمنی با جـنس
عرب بود و هر آنچه به عرب منسوب بود ،در این مرحله برخی از شعوبیه حتی با دین اسالم که منتسب به عرب است مخالفـت
کردند و از دایره تعلیمات دین و موازین شرع خارج شدند[.]31

067

نهضت شعوبیه در قرن سوم هجری بینهایت شدت یافت و عاملی که این نهضت را کمک میکرد ،سـهلانگـاری و تسـامح
خلفای عباسی بود؛ زیرا آنان نسبت به عرب تعصبی نداشتند ،با زندقه و کفر ستیز میکردند ولی چندان کـاری بـه جنـبشهـای
شعوبیان نداشتند[ .] 31دنباله نهضت شعوبیه تا قرن ششم هجری کشیده شد و از آن به بعد حزب شعوبی در سایر احزاب مذهبی
و سیاسی مستهلک شد[.]32
در اوایل قرن بیستم ناگهان در خالفت اسالمی نهضتهای «پان» پدید آمد :پانعربیسم و پانترکیسم و سپس ،پـانلیبانیسـم،
پان ایراکیسم (تکیه بر عراق چهار پنج هزار سال پیش :بابل و سومر و آکاد )...و در مصر ،پانکویتیسم (وحدت قبطیها در برابـر
عربهای مصر) و در الجزایر ،پانبربریسم (وحدت بربرها علیه عربها) و همه میکوشیدند تا ریشـههـای تـاریخی و فرهنگـی
خود را به دوره های باستانی پیش از اسالم فروبرند .ترک ها به عصر بیزانس و روم شرقی ،مصر به عصر فراعنه ،عراق بـه دوران
حمورابی و تمدن بابل و سومر و حتی عرب نیز با تکیه بر شعر جاهلی و تمدنهای یمن و عاد و ثمود و نیـز تفـاخر بـه عصـر
اموی که عصر پیروزی عربیت بر روح انسانی اسالمی است[.]33
مؤلفه های شکل گیری برابری و مساوات در تمدن نوین اسالمی و جامعه مهدوی(عج)
همان گونه که گذشت تمدن اسالمی با محوریت اصل مساوات شکل گرفت و زیر پا گذاردن این اصل ،تمدن اسالمی را بـه
چالش کشانده و با مخاطره مواجه کرد .حال ،بی گمان در شکل گیری تمدن نوین اسالمی و زمینه سازی جامعـه مهـدوی ،ایـن
اصل اصیل نقش پر رنگی خواهد داشت.
با مراجعه به قرآن و سنت و جستجوی مؤلفه های شکل گیری اصل برابری و مساوات ،در پایه گذاری تمدن نوین اسالمی و
زمینه سازی جامعه مهدوی می توان مؤلفـه هـای ذیـل را برداشـت کـرد -1 :دعـوت جهـانی -2 ،همبسـتگی اجتمـاعی-3 ،
ارزشگذاری براساس فضایل اکتسابی و نه فضایل ذاتی -4 ،مواجهه عادالنه و نیکوکارانه با همگان -1 ،پایمردی بر محور نیکی
و پارسایی -1 ،ارزشگذاردن به دیگران با نهادینه ساختن فرهنگ مشورت.
دعوت جهانی

اولین مؤلفه شکل گیری مساوات در تمدن نوین اسالمی دعوت جهانی به آیین جهانشمول و زمانشمول اسالم اسـت ،چـرا
که قرآن فروفرستاده شده تا تمامی قلوب و نفوس را متوجه خود سازد و خود قرآن ،این حقیقت را اعـالن داشـته اسـت .ایـن
مقصود گاه با آیاتی محقق شده است که عامه انسانها مورد خطاب واقع شدهاند؛ این قبیل آیات از دو دسته خارج نیستند :یـک
دسته خطابهای «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ» می باشد که مخصوص مؤمنانی است که به پیامبر(ص) گرویدهاند و فرقی نمـیکنـد ایـن
مؤمنان از کدام قوم و ملت باشند؛ دسته دیگر خطابهای «یا أَیهَا النَّاسُ» است که عموم انسانها در میان میباشد .در هیچ جـای
قرآن ،خطابی به صورت «یا أیها العرب» یا «یا أیها القرشیون» نیامده است[.]34
و گاه با آیاتی می باشد که به عمومیت و فراگیری رسالت پیامبر خاتم(ص) اشعار دارند .عالمه طباطبایی در تفسیر گرانسنگ
خود به مناسبت سخن از کیفیت آشکار شدن دعوت قرآن می نویسد :قرآن یک سیر تدریجی منظم در انتخـاب مخاطبـان خـود
پیموده است و بیگمان پیامبر(ص) به سوی همه انسانها برانگیخته شده و امر رسالت هرگز اختصاص به یک قوم و یک مکان و
زمان ندارد .خداوند در قرآن خود میفرماید« :قُلْ یا أَیهَا النَّـاسُ إِنیـی رَسُـولُ اللّـه إِلَـیکمْ جَمِیعًـا الَّـذِی لَـهُ مُلْـک السَّـمَاوَاتِ
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وَاألَرْضِ»[« ،]31وَأُوحِی إِلَی هَذَا الْقُرْآنُ ألُنذِرَکم بِهِ وَمَن بَلَ َ»[« ،]31وَمَا أَرْسَلْنَاک إِلَّا رَحْمَۀً لیلْعَـالَمِینَ»[ .]37تـاریخ گویـای ایـن
واقعیت است که پیامبر(ص) ،قوم یهود  -که همان بنیاسرائیل باشند  -مردمان روم ،ایران ،حبشه و مصـر را کـه جملگـی غیـر
عرب بودند به دین اسالم دعوت کرد .عدهای از مشاهیر چون سلمان از ایران ،مؤذن پیامبر(ص)  -بالل  -از حبشه و صـهیب از
روم به آن حضرت گرویدند .در آغاز امر حکمت اقتضا می کرد دعوت از گروهی آغاز شود و آن گـروه ،قـوم رسـول اهلل(ص)
بودند ،پس از استقرار و استواری دین در میان آنها ،دعوت به دیگر اقوام سریان یابد[.]31
و گاه با آیاتی که بر اساس آن ها قوم عرب تهدید شدهاند در صورتی که از اسالم و قرآن روی برگرداننـد خداونـد قـومی
شایستهتر جایگزین آنان میکند ،آیاتی چند در قرآن بر این حقیقت اشاره دارند « :فَإِنْ یَکْفُرْ بِها هؤُالءِ فَقَدْ وَکَّلْنا بِها قَوْمـاً لَیْسُـوا
بِها بِکافِرِین»[« : ]31و اگر اینان [مشرکان] بدان کفر ورزند ،بىگمان ،گروهى [دیگر] را بر آن گماریم که بدان کافر نباشـند»« ،إِنْ
یَشَأْ یُذْهِبْکُمْ أَیُّهَا النَّاسُ وَ یَأْتِ بِآخَرِینَ وَ کانَ اللَّهُ عَلى ذلِکَ قَدِیرا»[« : ]41اى مردم ،اگر [خدا] بخواهد ،شما را [از میان] مىبَرَد و
دیگران را [پدید] مىآورد ،و خدا بر این [کار] تواناست»« ،وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَیْرَکُمْ ثُمَّ ال یَکُونُوا أَمْثالَکُم»[« :]41اگر شـما
به قرآن پشت کنید ،گروهی دیگر جای شما را خواهد گرفت که مانند شما نباشند»[.]42
اما طلوع ظهور امام عصر(عج) نیز با دعوت عمومی و جهانی همراه خواهد بود ،با الهام از شیوه قرآن در فراخوان عالم گیـر
این نهضت عظیم جهانی ،تمام انسان ها ،مخاطب قائم آل محمد(ص) خواهند بود .روایات دال بر این حقیقت دو دسته اند؛
دسته اول احادیثی هستند که به دعوت همه اقوام و مردم اشاره دارند؛ چنان که در حدیث بلندی از امام باقر(ع) آمده اسـت
که قائم(ع) از مکه ظهور می کند و تکیه به بیت الحرام داده و در پناه آن ندا سر دهد :ای مردم!(یَا أَیُّهَا النَّـاسُ) ،مـا از خداونـد
طلب یاری کنیم و هر یک از شما مردم ،ما را اجابت کرد ،بداند که ما اهل بیت پیامبر شـما هسـتیم[ ،]43نیـز از امـام بـاقر(ع)
روایت شده است که از نشانه های حتمی ظهور آن است که در ابتدای روز ندا دهنده ای از آسمان ندایی دهد که همه اقوام بـا
هر زبانی آن را می شنوند[.]44
دسته دوم ،روایات فراوانی می باشند که بیان می دارند چون قائم(ع) قیام می کند نسبت به عرب سخت گیـری کـرده و بـا
شدت با آن ها برخورد خواهد کرد[ .]41بنابراین ،امام عصر(ع) به مصادره هیچ قوم و ملتی در نخواهد آمد و با دعـوت جهـانی
خود همه اقوام و ملل و ادیان را به نهضت الهی خود فرا خواهد خواند.
همبستگی اجتماعی

بی گمان یکی از مهمترین عوامل شکل گیری مساوات در هر جامعه ای وجود اتحاد و انسجام میان افراد آن جامعه می باشد؛
قرآن یاد آور می گردد که مسلمانان بلکه همه پیروان فرستادگان خداوند امت واحدی هستند و آنـان را سزاسـت کـه بـر مـدار
عبودیت و تقوا گام بردارند« :إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّۀً وَاحِدَۀً وَأَنَا رَبُّکـمْ فَاعْبُـدُونِ»[« ،]41وَ إِنَّ هَـذِهِ أُمَّـتُکمْ أُمَّـۀً وَاحِـدَۀً وَأَنَـا رَبُّکـمْ
فَاتَّقُون»ِ[ ،] 47همچنین قرآن مؤمنان را برادر یکدیگر دانسته و به اصالح و رفع اختالف میان آنان امر کرده است« :إِنَّمَا الْمُؤْمِنُـونَ
إِخْوَۀٌ فَأَصْلِحُوا بَینَ أَخَوَیکمْ»[.]41
با نزول آیه اخیر« :إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَۀٌ» ،پیامبر(ص) میان مسلمانان عقد اخوت برقرار کرد[ .]41پیـامبر(ص) دو بـه دو میـان
میان نژادهای گوناگون پیوند برادری منعقد کرد ،ایشان میان سلمان فارسی و ابو دردای عرب ،بین بالل سیاهپوسـت و ابوریحـه
خثعمی سفیدپوست و میان حمزه -عموی پیامبر(ص)  -و زید بن حارثه  -برده سابق -عقد اخوت برقـرار سـاخت[ .]11افـراد
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یادشده هیچ پیوند نسبی و نژادی و قومی با یکدیگر نداشتند و همانندی و هم قطاری آنان صرفاً در معیارهای روحـی و فضـایل
اخالقی بوده است چنان که از نوع پیوندها نمایان است ،از این روی همبستگی اجتماعی تأثیری بسزا در شکل گیـری مسـاوات
ایفا خواهد کرد.
قرآن برای حفظ یکپارچگی مسلمانان و بازداشتن از گسست میان آنان ،نسبت به پراکندگی هشـدار داده اسـت« :وَاعْتَصِـمُواْ
بِحَبْلِ اللّه جَمِیعًا وَالَ تَفَرَّقُواْ»[ ،]11اسالم حبل و ریسمان خداوندی(حَبْلُ اللّه) اسـت کـه سـبب یکپـارچگی اسـت و از عوامـل
پراکندگی(«وَالَ تَفَرَّقُواْ») :تعصبات فردی ،خانوادگی ،قومی ،نژادی ،ملی و جغرافیایی شکاف عمیق میان مسلمانان است[.]12
در طلیعه ظهور مهدوی(عج) نیز یکپارچکی و همبستگی شگفت آوری رخ خواهد داد ،به طوری که تا پیش از آن ،بشـریت
در طول تاریخ حیاتش ،چنین انسجامی را به خود ندیده است ،در تفسیر آیه «لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلیهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْـرِکُونَ»،]13[1
از ابن عباس  -صحابی ممتاز رسول خدا(ص) -نقل شده است که در زمان قیام قائم است که هیچ یهودی ،مسـیحی و صـاحب
دینی نماند مگر آن که اسالم را اختیار کند[ .]14گسترش اسالم و فراگیر شدن آن به معنای ایجاد همبستگی تحت لوای برابری و
مساوات خواهد بود.
شهید مطهری در این ارتباط می نویسد« :کوشش کنید فکر خودتان را در مسأله حضرت حجت با آنچه کـه در مـتن اسـالم
آمده تطبیق بدهید .غالب ما این مسأله را به صورت یک آرزوى کودکانه یک آدمى که دچار عقده و انتقـام اسـت درآوردهایـم.
گویى حضرت حجت فقط انتظار دارند که کى خداوند تبارک و تعالى به ایشان اجازه بدهند که مثال بیایند ما مردم ایران را غرق
در سعادت کنند یا شیعه را غرق در سعادت کنند ،آن هم شیعهاى که ما هستیم که شیعه نیستیم .نه ،این یک فلسفه بزرگ جهانى
است ،چون اسالم یک دین جهانى است ،چون تشیع به معنى واقعىاش یک امر جهانى است .این را ما بایـد بـه صـورت یـک
فلسفه بزرگ جهانى تلقى کنیم .وقتى قرآن مىگوید« :وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذیکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ»[]11
صحبت از زمین است ،نه صحبت از این منطقه و آن منطقه و این قوم و آن نژاد»[.]11
ارزشگذاری براساس فضایل اکتسابی و نه فضایل ذاتی

در جوامع انسانی غالبا امتیازاتی چون :نژاد ،رنگ پوست ،استعداهای ذاتی ،ملیت و غیره معیار ارزشگـذاری مـیباشـد امـا
قرآن تنها معیار حقیقی سنجش ارزش انسانها را تقوا معرفی میکند« :یا أَیهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکم مِّن ذَکرٍ وَأُنثَی وَجَعَلْنَاکمْ شُـعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکرَمَکمْ عِندَ اللّه أَتْقَاکمْ إِنَّ اللّه عَلِیمٌ خَبِیرٌ».]17[2
قرآن کریم برای اینکه اثبات کند که رنگ ،نژاد ،نسب ،قومیت و ملیت مالک و معیار فضیلت انسانها بـر یکـدیگر نمـیباشـد،
آنها را اموری قراردادی و اعتباری میداند و تحقّق عینی این قرارداد و اعتبار در روز قیامت بر همگان آشکار میشود« :فَـإِذَا نُفِـخَ
فِی الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَینَهُمْ یوْمَئِذٍ»[.]11
در نهضت جهانی امام عصر(عج) ،یاوران ایشان از قومیت ها و ملیت های گوناگون هستند؛ سید بن طاووس در کتـاب مالحـم
خود روایتی بلند از امیرمؤمنان(ع) نقل می کند که برابر آن اصحاب امام عصر(ع) ،سیصد و سیزده نفر از مشـرق و مغـرب عـالم و
 -0تا اسالم را بر هر چه دين است پیروز گرداند ،هر چند مشركان خوش نداشته باشند.
« -1ای مردم ،ما شما را از مرد و زنی آفريديم و شما را ملّتملّت و قبیلهقبیله گردانیديم تا با يكديگر شناسايی متقابل حاصل كنید .درحقیقت ارجمندترين شما نزد
خدا پرهیزگارترين شما است .بیترديد ،خداوند دانای آگاه است».

071

گرد آمده و ترکیبی از سرزمین ها و اقوام متنوع می باشند و مالک حضور آنان فضـائل و ویژگـی هـای روحـی و اخالقـی بـوده
است[ .]11از امام باقر(ع) نیز نقل شده است :اصحاب قائم(ع) سیصد و سیزده نفرند و برخی از آنان ،عجـم مـی باشـند[ ،]11ایـن
روایت گویای این حقیقت است که مالک امام عصر(ع) ،زبان یا خون و نژاد نمی باشد ،زیرا در این صورت غیر عـرب را در میـان
یارانش نمی پذیرفت[.]11
بر اساس همین اصل فضیلت محوری است که در عصر ظهور ،هیچ مسلمانی نباید در یوغ بردگی و اسارت باشـد و لـذا امـام
عصر(عج) ،هر برده مسلمانی را خریداری کرده و آزاد خواهد ساخت[.]12
مواجهه عادالنه و نیکوکارانه با همگان

قرآن ادای امانت به اهلش و حکم کردن براساس عدل میان مردم  -از هر نژاد و دینی -را بر همگان الزم دانسته اسـت« :إِنَّ
اللّه یأْمُرُکمْ أَن تُؤدُّواْ األَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا وَإِذَا حَکمْتُم بَینَ النَّاسِ أَن تَحْکمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّه نِعِمَّا یَعِظُکم بِـهِ إِنَّ اللّـه کـانَ سَـمِیعًا
بَصِیرًا».]13[1
فراتر از عدل ورزیدن ،نیکی کردن حتی به غیر مسلمانانی که سر ستیز با جامعه اسالمی ندارند ،مورد سـفارش قـرآن اسـت؛
چنان که در آیه هشتم سوره ممتحنه از عدالت پیشگی و نیک ورزی با کافران غیر حربی سخن به میان آمده است« :لَا ینْهَاکمُ اللّه
عَنِ الَّذِینَ لَمْ یقَاتِلُوکمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یخْرِجُوکم مِّن دِیارِکمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیهِمْ إِنَّ اللّه یحِبُّ الْمُقْسِطِینَ».]14[ 2
بر اساس همین منطق قرآن است که امام علی(ع) در نامه خود به مالک اشتر ،مردمان را از دو گـروه خـارج نمـیدانـد؛ یـا
برادران دینی هستند و یا انسانی نظیر وی .از همین رو هر دو دسته باید مشمول لطف و رحمت قرار گیرند[ ،]11در سیره رسـول
خدا(ص) نقل شده است که جنازه یکی از یهودیان در حال تشییع بود پیامبر(ص) از جای خود برخاست ،به ایشان گفتـه شـد:
این جنازه یک یهودی است ،ایشان در پاسخ میفرماید :آیا او انسان نیست؟[.]11
در عصر ظهور نیز امام عصر(عج) دستورات قرآن را سرلوحه برنامه های اصالحی خویش قرار داده و سیره اجـدادش را در
پیش خواهد گرفت ،چنان که از امام باقر(ع) مروی است که چون قائم(ع) قیام کند اموال را مسـاوی تقسـیم کـرده و در میـان
مخلوقات خداوند رحمان ،نیک باشند یا فاجر ،عدالت پیشه کند ،به سنت رسول خدا(ص) عمل می کند و زمـین را پـس از آن
که از ظلم ،ستم و بدی پُر شده است از دادگری ،عدالت و نور پُر کند[ ]17و نیز از ایشان نقل شده است :هنگامی کـه قـائم(ع)
قیام کند و در دوران حکومتش ستم ریشه کن گردد و راه ها ایمن گردد و زمین برکاتش را خارج کند[.]11
پایمردی بر محور نیکی و پارسایی

قرآن پایمردی و یاری رسانی امت اسالمی را بر محور «نیکی و پارسایی» پذیرفته و هر گونه همکاری و یاریرسانی و تعامل
را بر اساس «بدکارى و افزون جویى» مطرود میداند« :وَتَعَاوَنُواْ عَلَی الْبری وَالتَّقْوَی وَالَ تَعَاوَنُواْ عَلَی اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّـه إِنَّ
اللّه شَدِیدُ الْعِقَابِ».]11[ 3
« -0خدا به شما فرمان میدهد كه سپردهها را به صاحبان آن ها رد كنید و چون میان مردم داوری میكنید ،به عدالت داوری كنید .در حقیقت ،نیكو چیزی است كه
خدا شما را به آن پند [قرآن] میدهد .خدا شنوای بینا است».
« -1خدا شما را از كسانی كه در [كار] دين با شما نجنگیده و شما را از ديارتان بیرون نكردهاند ،بازنمیدارد كه با آنان نیكی كنید و با ايشان عدالت ورزيد ،زيرا خدا
دادگران را دوست میدارد».
« -3و در نيکوکاری و پرهيزگاری با یکدیگر همکاری کنيد و در گناه و تعدّی دستيار هم نشوید و از خدا پروا کنيد که خدا سختکيفر است».
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پیامبر(ص) در پرتو تعالیم قرآن ضرب المثل معروف دوران جاهلیت« :أنصر أخاک ظالمـاً أو مظلومـاً» را چنـین بـازتعریف
کردند« :لینصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما؛ إن کان ظالما فلینهه فانه له نصـر و إن کـان مظلومـا فلینصـره»[« :]71انسـان بایـد
برادرش را ،ظالم باشد و یا مظلوم ،یاری رساند؛ بدین صورت که اگر ظالم است او را از ظلمش بازدارد که این پشتیبانی اوست
و اگر که مظلوم است به فریادش رسد».
در نهضت عالم گیر مهدوی ،چون سیصد و سیزده تن اصحاب گرد امام مهدی(ع) جمع آیند ،امام(ع) بر رعایت چهل ویژگـی
اخالقی با آنان بیعت می کند و در مقابل امام(ع) بر خود ده چیز را شرط می کند؛ اصحاب بیعت می کنند که :دزدی نکننـد ،دامـن
به زنا نیاالیند ،قتل نکنند ،حرمتی را نشکنند ،مسلمانی را دشنام نگویند ،بر خانه ای هجوم نبرند ،جز به حق کسی را نزننـد ،مرکـب
راهوار سوار نشوند ،فریفته ثروت نگردد ،لباس نرم و نازک به تن نمی کنند ،جامه حریر نپوشند و  ،...امام عصـر(ع) نیـز بـر خـود
شرط می کند ،از جمله آن شروط این است که به اندک رضایت دهد ،زمین را  -پس از آن که از ستم پُر شده اسـت -از عـدالت
پُر کند و خداوند را چنان که سزاوار است بندگی می کند[ .]71آن چه که در این معاهده دو طرفه جهـت برقـرای جکومـت عـدل
جهانی به شدت نمایان است ،تعهد بر همکاری طرفین بر اساس تقوا و نیکی می باشد و اجتنباب از دخالـت دادن نـژاد ،قومیـت و
ملیت است.
ارزشگذاردن به دیگران با نهادینه ساختن فرهنگ مشورت

خداوند در سوره شوری طی آیات  31تا  31هشت صفت برای مؤمنان برمی شمارد ،برخی از این ویژگی ها ناظر بر اخـالق
اجتماعی و در تعامل با دیگران می باشد؛ از جمله آن ها مشورت است« :وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاۀَ وَأَمْـرُهُمْ شُـورَی
بَینَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ینفِقُونَ» .]72[1ممکن است چنین توهم شود که معدود افرادی که برخـوردار از نـژاد و ملیـت برتـر هسـتند
استوارتر از دیگران تدبیر امور می کنند ،اما مطالعه سیره پیامبر(ص) ،مجالی برای این توهم باقی نمی گزارد .در جنـگ احـزاب
چون اتخاذ راهبرد نظامی برای مقابله با جبهه کفر ،به مشورت گذاشته شد ،تدبیر سلمان فارسی  -که مسلمانی غیـر عـرب و از
نژاد عجم بود -به تصویبرسیده و در نهایت مسلمانان بر کافران فائق آمدند[.]73
همان گونه که پیامبر(ص) در برخی امور با اصحاب خود مشورت می کرد ،امام عصـر(عج) نیـز چنـین خواهـد کـرد و در
بعضی امور با یاران خود به مشورت خواهد کرد[ ،]74از محیی الدین عربی در این باره گزارش شده است کـه خداونـد متعـال
گروهی را  -که آنان را در خزانه غیبش پنهان داشته و حق را بر ایشان آشکار ساخته است -وزرای مهدی(ع) قـرار مـی دهـد،
آنان از عجم هستند و میان آنان عرب وجود ندارد ،اما جز به زبان عربی سخن نگویند .مهدی(ع) با نظر خود هیچ کـار صـورت
ندهد و تنها با این وزرا مشورت می کند ،آنان عارفان به مسائل هستند[.]71

بحث و نتیجه گیری
یافته های تحقیق حکایت از آن دا رند که تمدن های بشری ،همواره با چالش مهم ،نابرابری و تبعیض مواجه بودند و چه بسا
یکی از عمده دالیل سقوط آن ها ،بی توجهی به آن بوده است ،اما اسالم با ظهورش ،با نگاهی الهی ،اصل مساوات را سـرلوحه
برنامه های انسان ساز خود قرار داد و توانست در مدت کوتاهی ،تمدنی بزرگ را رقم زند .اگرچه اندکی پس از رحلت رسـول
« -1و کساني که [ندای] پروردگارشان را پاسخ [مثبت] داده و نماز برپا کردهاند و کارشان در ميانشان مشورت است و از آنچه روزیشان دادهایم انفاق ميکنند».
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اسالم ،این اصل مورد بی مهری اغلب خلفا و دولت های اسالمی قرار گرفت ،مع ذلک وجدان های بیدار همـواره میـان رفتـار
حاکمان و آموزه های اسالمی تفکیک قائل شده اند ،در حالی که وضعیت دنیای امروز و تحوالت شگفت آور و روز به روز آن،
ضرورت برپایی تمدن نوین اسالمی را اقتضا دارد ،بی شک در شکل گیری آن احیای بایسته اصل مساوات و برابری -بسـان آن
چه که در بدو اسالم رخ داده است -نقشی مهم ایفا کرده و زمینه ساز جامعه مهدوی(عج) نیز خواهد بود .با الهام از آموزه های
ثقلین می توان مؤلفه های مساوات را نظیر به نظیر در تمدن نوین اسالمی و جامعه مهـدوی(عج) احصـا کـرد ،ایـن مؤلفـه هـا
عبارتند از -1 :دعوت جهانی -2 ،همبستگی اجتماعی -3 ،ارزش گذاری براساس فضایل اکتسابی و نه فضایل ذاتی -4 ،مواجهه
عادالنه و نیکوکارانه با همگان -1 ،پایمردی بر محور نیکی و پارسایی -1 ،ارزش گذاردن به دیگران با نهادینه سـاختن فرهنـگ
مشورت.
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تبیین ماهیت و ظاهر هنر اسالمی به عنوان عاملی موثر در
شکلگیری تمدن نوین اسالمی و جهانیشدن آن
ناصر مقدمپور
عضو هیات علمی گروه هنر دانشگاه پیام نور
Email: moghadampour@yahoo.com

چکیده
نقش و کارکرد بخش عمده ای از هنر اسالمی در سه دسته کلی "تز ینی"" ،نمادین"" ،تعلیمی" قرار میگیارد.
از دیدگاه هنرشناسان غیرمسلمان ،هنر اسالمی بیش از هر چیز ،خاصایتی تز ینای دارد ،حاال آنکاه از دیادگاه
اسالمی و مخصوصاً سنتگرایان ،هر نوع مصنوعاتی و طبیعتاً آثار هنری نیز ،اشااره و تاذکر باه هات الهای و
اصل توحید داشته ولذا ،ارزشهای بصری آن نیز بابت انتسابش به اهداف قدسی ،واجد زیبایی ملکوتی است.
با توجه به اهمیت ایجاد تمدن نوین اسالمی و استفاده از ابزارهای مناسب برای این کار ،بیش از هر چیاز نقاش
تعلیمی هنر مهم و ضروری خواهد بود .این امر نه تنها نفی ارزشهای بصری در هنر اسالمی و خصوصاً بخش
مشهوری از آن از جمله کاشیکاری ،گچبری ،آجرکاری و مخصوصاً کتابت نیست ،بلکه تأکید بایش از پایش بار
اصول اسالمی و عامل توحید به عنوان محور اصلی در این جهانبینی میباشد کاه گذشاته از ایجااد وحادت در
مضمون و زبان و بیان هنر اسالمی ،آن را به ابزاری جهانی برای نشر ایدههای اسالم و جهانیسازی تمدن نوین
اسالمی ،بدل می سازد .برای تحقق این هدف متعالی ،باید به هنری با خصوصیات بنیادین اسالم و زبانی فراگیر
در آن توجه داشت .تاکید بر جلوههای بصری هنر اسالمی اگر چه جذابیتهای خاص خود را دارد ،اما فاقد قدرت،
صالبت و رسالت مورد نیاز برای ستونهای شکلدهی و قوامبخشی به تمدن ناوین اساالمی خواهاد باود .ایان
نوشته ضمن بررسی کلی خصوصیات هنر اسالمی در دوران گذشته و بررسی کلی نقاش ضاعف و قاوت آن در
حال حاضر به دنبال ارا ه اصول و الگوهایی برای هنر اسالمی مطلوب با تاکید بر نقش تعلیمی آن است.
کلیدواژهها :هنر اسالمی  -تمدن اسالمی -هنر تعلیمی -کتابت  -جهانی شدن
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مقدمه
تمدن اسالمی ،در دوره تاریخی طوالنی و جغرافیای وسیعی بهوجودآمد و رشدکرد .در این تمدن ،هنرهای ارزشمندی نیز در
کنار سایر امور اعتقادی و فرهنگی ،متولد شد و نقش مهمی ایفا کرد .توجه به خصوصیات این هنرها و نقش و کارکرد آنهـا در
تمدن گذشته اسالمی ،نه با هدف ثبت تاریخی که برای یافتن الگوهای مفید در هدفی بزرگ ،ضروری است .توجه به اصول این
هنر ،میتواند شاخصههای مهمی در درک تازه از هنر اسالمی ارائه داده و ما را در مسیری که به یافتن الگوها منجر میشود ،قرار
دهد.
فرضیه :هنر اسالمی ،از عناصر ضروری در تمدن نوین اسالمی و عاملی موثر در جهانیسازی آن اسـت و در تبیـین اصـول
اعتقادی اسالم ،ایجاد فضا و فرصت تفکر ،و تجربه در خصوص معنویت ،کارآمد میباشد.
سوالهای پژوهش
میان هنر اسالمی و تمدن اسالمی چه ارتباطی وجود دارد و آیا هنر نقشی در شکلدهی تمدن اسالمی داشته است؟
نقش و تاثیر هنر اسالمی در ایجاد تمدن اسالمی پیشین چگونه بوده است؟
جلوه و بروز هنر در تمدن اسالمی چه بوده است؟
هنر اسالمی کارآمد برای این هدف ،چه خصوصیاتی دارد؟

روش پژوهش
روش پژوهش در این مبحث به طور کلی توصیفی تحلیلی میباشد ،که با در نظر گرفتن ماهیت کلـی هنرهـای اسـالمی در
نهایت به بررسی دقیقتر یکی از این هنرها پرداخته شده است.
هنر و تمدن
هنر یکی از مهمترین و چشمگیرترین جنبههای تمدن بشری است ،انواع مختلف هنرها در سطوح گوناگون ،در تمامی جوامع
و در همه ادوار حیات بشر وجود داشته است .با در نظر گرفتن تفاوتهای ماهیتی ،ساختاری و ظاهری تمدنها با یکدیگر ،قطعاً
هنر ن یز شرایط و خصوصیات مختلفی دارد ،بروز ظواهر این خصوصیات و البته دستاوردهای آن ،باعـث تنـوع در هنرهـای هـر
تمدنی میشود .ضمن اینکه در چرخهای معکوس ،هنر نیز با استفاده از بازخوردهای عوامل موثر ،به ترمیم ،جهتدهی و تشـدید
بسیاری از موارد مرتبط در آن تمدن کمک میکند .هنر همچنین بسته به شرایط ،با فرهنگها و تمدنهای دیگر به تقابل یا تعامل
پرداخته ،بر آنها تاثیر میگذارد یا تاثیر میپذیرد .البته باید متذکر شد که در بدو امر هنر نقش شکلدهنده یـا بنیـادین در ایجـاد
تمدن نداشته یا نقش آن ثانوی است .اما وقتی بحث احیای دوباره یک تمدن در میان است ،هنر میتواند نقشی اساسی یا شکل-
دهنده به صورت نوین تمدن پیشین داشته باشد .با این مقدمه روشن است که اگر هنر نقشی در تمدن اسالمی داشته است ،مـی-
تواند در شکلگیری یا احیای تمدن نوین نیز نقش داشته باشد.
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هنر در تمدن اسالمی
پیش از پرداختن به مفهوم هنر اسالمی و خصوصیات و جلوههای آن ،ابتدا نگاهی به وضـعیت کلـی هنـر در جهـان اسـالم
خواهیم داشت.
رشد و رواج دین مبین اسالم در آغاز به یاری تبلی و فتوحات جنگی محقق شد اما دوام آن در سدههای بعد بیشتر مبتنی بر
عناصر تمدن و فرهنگ ،از جمله هنر بودهاست .آنچه بهطور مشخص از سنت اسالم درباره هنر دیدهمیشود ،نهی است(اینکه چه
چیزی نباید باشد و نباید انجام شود) اما در سدههای بعد چهارچوب یا قاعده و روال عمومی در کـار هنـری ،خـود بـه سـنتی
استوار تبدیل شد .از این رو اساس هنر اسالمی برخاسته از دین اسالم است" تعالیم و عقاید اسالمی بر کل شئون و صور هنری
رایج در تمدن اسالمی تاثیر گذاشتهاست و صورتی وحدانی به این هنر داده و حتی هنرهای باطل نیز نمیتوانستهاند خـود را از
این حقیقت متجلی بر کنار دارند .بنابراین همه آثار هنری در تمدن اسالمی به نحوی مهر اسالم خوردهاند ]1[".هنر اسـالمی بـا
این وصف ،آینه تمدن اسالمی است .در آغاز ،سادگی و صراحت آن با وضعیت عمومی قرون ابتدایی ظهور اسالم انطبـاق دارد،
در سده های بعد ،شرایط فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی که به طور کلی به سمت رشد و توسعه عمومی و گاه در حـدی وسـیع و
چشمگیر سوق مییابد ،به وضوح در هنر بازتاب دارد .با در نظرگرفتن اینکه مبحث ما بررسـی تـاریخی و سـیر تحـوالت هنـر
اسالمی نیست ،در ادامه بیشتر به موضوعات کلی مربوط به اصول و روابط هنر اسالمی میپردازیم که خود بررسی بخش مهمـی
از تمدن اسالمی است.
رابطه هنر و جهانیشدن تمدن اسالمی
تمدن اسالمی با در نظرگرفتن وسعت جغرافیایی و تداوم تاریخی ،موضوع ارزشمندی برای بررسی ارتبـاط هنـر و تمـدن و
اشاعه فرهنگ است .باید توجه داشت که اسالم تقریباً به تمامی مناطقی که امکان دسترسی داشـت و موانـع خـاص طبیعـی یـا
غیرطبیعی در برابر آن نبود ،نفوذ کرده است .این نفوذ چه همراه با حاکمیت سیاسی بوده و چه بـه ایـن مرحلـه نرسـیده باشـد،
تاثیرات مهمی به جا گذاشته است .تنوع نقاطی که اسالم بدانجا رسیده و سازگاری آن با فرهنگهای مختلف(تاثیر اساسی بر آنها
و مجاورت با ریشههای بومی آنها) نشان از ظرفیت باالی نفوذ ،همجواری و دوام فرهنگ و تمدن اسـالمی دارد .در ایـن میـان
بررسی نقش هنر با تاکید بر این امر آغاز می شود که اساساً در جوامع سنتی(پیش از دنیای مدرن) چیزی به عنوان هنر مستقل بـا
ماهیتی متفاوت از فن و صنعت یا کار و پیشه وجود ندارد .هنر نیز بخشی از فعالیتهای عادی اما با ثمرات خاص بوده است که
از چند جنبه شایان توجه است؛ نخست آنکه اثر هنری واجد خصلتهای زیباییشناسانه میباشد .جنبه دیگر به واسطه خصـلت
بیانی آن برای مخاطبان است؛ چه مخاطبان مسلمان و چه بیگانگان یا غیرمسلمانان .البته باید توجه داشت کـه" بـیتردیـد هنـر
اسالمی در مقام هنردینی ،جلوهگاه حقیقت اسالم است"[ ]2و مخاطبان در هر حال با مظاهر دین اسالم مواجه هستند .این جنبـه
یا خصلت هنر اسالمی ،مهمترین مورد در بحث ماست .خصلتهای مشترک هنر اسالمی در این قلمرو وسیع ،با تشـدید و هـم-
افزایی بی نظیر خود در چند زمینه خاص از هنر که در اسالم بیش از هر دین و مسلک و تمدنی ،رشد کرد و مورد استفاده بـود،
قدرت گفتگو و نفوذ معنویت اسالم را باال برده و دامنهای جهانی برای آن ایجاد کرد .در عینحال استفاده از قابلیتهـای بـومی
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به تنوع و جذابیت و پویایی دنبالهدار آن منجر شد و امکان استفاده از همه ظرفیتهای منطقهای ،گروهی و فردی را برای هـدفی
بزرگ فراهم کرد.
مبادی و مبانی هنر اسالمی
منشاء تاریخی هنر اسالمی بر پایه هنر تمدنها و سرزمینهای اطراف حجاز شکل گرفته است .اما با وجود تمام تـاثیرات ،در
مدت زمان نسبتاً کوتاهی ،این هنر از ریشههای اولیه خود تا حدی مستقل و متمایز شد؛ حضور نشانهها و تاثیرات هنـر پـیش از
اسالم در هنر اسالمی ،عمدتاً به شکل پنهان دیده میشود ،این حضور موازی ،به هیچوجه نافی و ناقض اسالمیبودن آن نیسـت،
و متقابالً با وجود ماهیت آشکار هنر اسالمی ،مخصوصاً "درباره کشورهای اسپانیا و مصـر ،سـوریه و ایـران ،ترکیـه و هنـد ،و
علیرغم گشایشی که در بهکارگیری اصطالح «اسالمی» به عنوان واژهای فراگیر وجود دارد ،همه دارای سنتهـای محلـی خـود
هستند ]3[".منظور از تفاوت یا تشابه هنر اسالمی با سنتهای بومی در اینجا ظواهر بیرونی نیست ،چرا که اساساً "هنر اسـالمی
از نظر پیدایش ،ثمره معنویت اسالمی و از نظر شناخت مبداء یا بازگشت به آن ،نوعی یـاور ،مکمـل و حـامی حیـات معنـوی
است ]4[".و تاکید بر جلوهها و خصوصیات بصری ،راه به جایی نمیبرد .هنر اسالمی" با نخستین تجلیات خـود ،زبـان هنـری
جدیدی ،بسیار سخت و زاهدانه پدیدآورد و هم]همت[ خود را مصروف تجمیع و تنظیم عناصر خود کرد .همچنین زبان یگانهای
پدید آورد که به جای تعبیرات هنری قدیم ،که بر معنی و تصویر ،بنا و شکل ،جسم و لباس مبتنی بود ،بر رابطـه میـان اصـل و
صورت ،و صورت و معنی ،بنا شده بود ]1[".هنر اسالمی در ظاهر انتزاعی و غیرپیکرهنما (غیرفیگوراتیو) است اما عمـالً هنـری
تعلیمی است که به حقیقتی برتر تذکر میدهد و ذکر توحید را تکرار میکند .از این جهت ،حتی تذکر و ذکر هم بر نقش تعلیمی
هنر اسالمی تاکید دارند .به طور کلی محور همه هنرها در تمدن اسالمی ،اعتقاد به توحیـد و وحـدانیت الهـی اسـت؛ در واقـع
توحید به عنوان نخستین و مهم ترین اصل اعتقادی اسالم ،بیشترین تاثیر را بر هنر اسالمی داشته است .اصل توحید بـه مفهـومی
اشاره دارد که هنرمند بر اساس آن ،اثری خلق میکند ،و مخاطب با شاخصههای آن ،اثر را درک میکند" هنر اسالمی مبتنی بـر
معرفتی است که خود سرشت روحانی دارد؛ معرفتی که استادان سنتی هنر اسالمی آن را حکمت از هم جـداییناپـذیر و وجـوه
مختلف یک حقیقت به حساب می آورند ،حکمتی که هنر اسالمی بر این استوار است چیزی جز جنبه خردمندانه خود روحانیـت
اسالمی نیست ]1[ ".جنبه خردمندانه و مبتنی بر حکمت تنها جنبه این هنر نیست .از نظر برخـی عرفـا و حکمـا از جملـه ابـن
عربی "1هنر در حقیقت جلوه محسوس نامحسوس و به تعبیر دیگر جلوه محسوس دیدار است و ایـن دیـدار بـه نحـوی تجلـی
حقیقی وجود موجود و کشف حجاب حاصل میشود ]7[".رفع و کشف این حجاب ،امری فراتـر از خـرد و در حـوزه عرفـان
است؛ در این مرحله کشف باطن رخ میدهد و شهود به ماورا".هر قدر هنرمندان مسلمان از وحی و پرتـو نـور نبـوی و ولـوی
بیشتر بهره میگیرند«عالم اسالمی» را بیشتر به ذوق حضور و دیده باطن در مییابند و هر قدر از این پرتو محروم میگردند ،عالم
اسالمی برایشان در حجاب ظلمت مستور و مختفی میماند ،و از حقیقت و والیت و توحید حقیقی فاصله مـیگیرنـد ]1[".ایـن
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موضوع را می توان از منظری دیگر نیز بررسی کرد .در هنر اسالمی راز و نظم ،جوهر جمال است .طبـق نظـر فریتـوف شـوان،1
حکیم الهی معاصر"زیبایی به عنوان تجلی حقیقت -که مطلق و بینهایت است -کمال میطلبد و این کمال از سـنتز نظـم و راز
تحقق مییابد و نظم ،متجلیکننده جنبه مطلقیت خداوند ،و راز متجلیکننده جنبه بینهایتی اهلل است .زیبایی در حالی که مطلـق
را آینهوار منعکس میکند ،به یک نظم خاص تحقق میبخشد و در همانحال ،بازتاب بینهایـت رازی اسـت کـه در آن نهفتـه
است .لذا جوهر زیبایی«نطم» و «راز» است" [ ]1در هنر مقدس ،نظم به خودی خود مولد زیبایی است و از طرف دیگر در همه-
جا و به صورتی مشخص و الزامی ،راز نیز دیده میشود ،زیبایی حاصل از نظم با وجود راز ،فضـا و عمـق مـییابـد .موضـوع
رازآلودگی و ابهام را در ادامه بیشتر بررسی خواهیم کرد.
هنرهای خاص و مهم اسالمی
آنچه در تقسیمبندیهای کالسیک انواع هنرها از طرف صاحبنظران غربی ذکر می شود در جهان اسالم ،چندان معتبر و جاری
نیست ،بخشی از این امر به دلیل عدم سابقه چنین هنرهایی در دوران پیش از اسالم اسـت بـه عنـوان مثـال نمـایش ،نقاشـی و
مجسمهسازی در ایران پیش از اسال م ،در قیاس با یونان و روم ،چندان رواج و اهمیتی تداشته اسـت .گذشـته از ایـن برخـی از
هنرها و خصوصاً نقاشی و مجسمه سازی ،با مخالفت شرع اسالم روبرو شده و عمالً امکان رشد نداشت .در عوض هنرهای دیگر
بیش از حد انتظار مورد توجه قرار گرفتند .صاحبنظران عمده هنرهای اسـالمی را در قالـبهـای زیـر تقسـیمبنـدی مـیکننـد:
«معماری»« ،هنرهای صناعی» و «کتابت» .البته در برخی تقسیمبندیها« ،هنرهای تزئینی» به عنوان جانشین هنرهای صـناعی ذکـر
میشود که نادرست به نظر میآید و چنین امری ،بیتوجهی به بخش عظیمی از هنر جهان اسالم یعنی صنایعدستی اسـت .البتـه
باید اذعان کرد که هنرهای تزئینی به عنوان یک روش و رویکرد در هر سه مورد فوقالذکر حضور دارد و عمومـاً ایـن حضـور
بسیار اساسی و محوری است .البته چنانچه تقسیمبندی هنرها را بر اساس هنرهای کاربردی و تزئینی انجام دهیم ،آنگاه سه نقـش
نسبتاً همسوی "تزئینی"" ،نمادین"" ،تعلیمی" نیز قابلتوجه و بررسی خواهد بود؛ مخصوصاً نقش تعلیمی هنر اسالمی کـه بـا
توجه به ریشههای سنتی و مذهبی آن موضوع مهمی به نظر میرسد.
نسبت آموزههای دینی و علمی با هنر و ادبیات در ایران و اسالم
درباره ارتباط هنر ایرانی -اسالمی با دین اشاراتی رفت ،این ارتباط در حوزه ادبیات نیـز بـه همـان نسـبت دارای وسـعت،
سابقه ،تنوع و تاثیر است و پیوندی عمیق بین آنها وجود دارد .این ارتباط مخصوصاً در حوزه نگارگری که با کتابت مرتبط است
مشهودتر میباشد":از ویژگیهای اساسی نقاشی ایران در سدههای پس از استقرار اسالم ،پیوستگیاش با ادبیات فارسـی اسـت.
نقاش از مضامین متنوع ادبی مایه میگیرد؛ اشخاص و صحنههای داستانها را مینمایاند؛ و سخن شاعر یا نویسـنده را بـه زبـان
خط و رنگ مجسم می کند .اما کار او ،بیشتر از مصورسازی(ایلوستراسیون) در معنای متعارف آن است .ادبیـات فارسـی و هنـر
ایرانی پیوند درونی و همخوانی ذاتی داشتهاند ،زیرا هنرور و سخنور مسلمان -هر دو -بر اساس بینشی یگانـه و ذهنیتـی مشـابه
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دست به آفرینش میزدهاند .آنان از خالل زیباییهای این جهان ،به عالم ملکوتی نظر داشتند .هدفشان دستیافتن به صور مثـالی
و درک حقایق ازلی بود .در هنر آنان قلمرو زیبایی با جهان معنی قرین بود ]11[ ".از طرف دیگر باید توجه داشت کـه یکـی از
مهم ترین انواع ادبی در ایران نوع تعلیمی آن است که مخصوصاً بعد از قرن چهارم و پنجم هجری و با رشد عرفان و تصوف در
ایران و متعاقب آن رشد قابلتوجه تالیف رساالت عرفانی که کارکرد دینی و تعلیمی داشـتند ،یکـی از بنیادهـای ادب ایـران را
تشکیل می دهد .اگرچه ممکن است بسیاری از تصاویر مجموعه نگارگری ادبیات ایران ،خارج از مقوله دین و عرفان باشند ،امـا
همین موارد ،تاکیدی بر وسعت حضور آثار شاعران عارف و حکیم ،در هنر هستند .اساساً حوزه وسیعی از کالم این شاعران بـه
اموری مانند تذهیب نفس ،مراقبه ،جایگاه انسان در مناسبات دنیوی و اخروی و الهیات در شکلهای مختلف مربـوط اسـت کـه
این رویکرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم ،بر هنر نیز تاثیر میگذارد " هنر در بیان رابطه میان «دنیـا» و «آخـرت» یـا ،بـه زبـان
صوفیان« ،عالم شهادت» و «عالم غیب» است .هنر ،با ایجاد پلی میان این دو عالم ،به پر کردن شکافی که انسان را از اصل الهـی
خود جدا میکند یاری میدهد؛ به او یاری می کند تا آیات و رموزی را که خداوند در اطراف او ،در کتاب بزرگ طبیعـت و در
درون خود او ،در ذهن و قلب او نهاده است ،بخواند؛ بنابراین ،هنر نفس انسان را از انفعاالت دنیوی فراتـر مـیبـرد و او را بـه
طبیعت حقیقیاش ،و «علت وجودیاش» یعنی پرستش و بندگی خدای تعـالی مـیرسـاند ]11[ ".در بسـیاری از ایـن مـوارد،
موضوعات مذهبی ،علمی ،تاریخی و  ...همه از یک جنس و معنا هستند و همه با شهادت به مفاهیمی برتر ،کارکردی تـذهیبی و
تعلیمی دارند.
خصوصیات تعلیمی هنر اسالمی
کارکرد تعلیمی هنر اسالمی ،بخشی به صورت مستقیم و بخشی غیرمستقیم است .کتیبهها از مهمترین موارد مربـوط بـه هنـر
تعلیمی مستقیماند چرا که متن آنها به صورت مستقیم و واضح به موضوعی اشاره دارد که در دل عبـارت قـرار گرفتـه اسـت و
متناسب با محل درج می باشد .اما مواردی از قبیل نقوش هندسی و تزئینی ،شمسه زیر گنبد ،فرم و تزئین مناره و محراب و  ...را
می توان جزو هنرهای تعلیمی غیرمستقیم دانست؛ گروه اخیر با ترکیب فرم و رنگ و نقش ،سیر و سلوک عرفانی را تعلـیم مـی-
دهند ،نشانههایی از بهشت ،وحدت ،معنویت آسمانی و آسایش و امن را بازسازی میکنند که همه این موارد حاصـل از فضـای
قدسی است که فرد در آن قرار میگیرد .شایان ذکر است که هنر قدسی اساساً میخواهد رویتکننده را به خداوند نزدیک کنـد
و فضاهای حاوی آثار هنری فوقالذکر ،به خوبی چنین شرایطی را فراهم میکنند .کتیبه به عنوان محـل تجلـی مسـتقیم آیـات،
تاکیدی بر این ادعاست که" قرآن منشاء هنر اسالمی است ،هر چند نه به معنی بیرونی آن ]12[".اما نکته مهم دیگر این است که
در بسیاری از هنرهای اسالمی ،خصوصاً در بخش تزئینات شاهد ترکیبی از موارد مستقیم و غیرمستقیم هستیم و ترکیب آنهـا در
نهایت به شکلی استعاری ،و چندالیه و در شرایط و فضایی خاص به دنبال تحقق قصد تعلیمی خود هستند .در ادامه بـا نگـاهی
دقیقتر به یکی از سه هنر اصلی اسالمی یعنی کتابت داریم و موارد فوق را به طور مشروح بررسی میکنیم.
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بررسی هنر کتابت و نقش تعلیمی آن در هنر و تمدن اسالمی
هر یک از موارد سهگانه فوق ،آنقدر ارزش و تاثیر دارند که نمیتوان به راحتی یکی را بر دیگری ترجیح داد .در هر یک از
سه دسته هنرهای ذکر شده ،ارزشها و خصوصیات جالبی دیده میشود که نقاط اشتراک زیادی نیز دارند .اما دلیل اصـلی ایـن
انتخاب ،به واسطه ارتباط خاص کتابت با معنویت و عرفان اسالمی است که در ادامه بحث ما نقش مهمی ایفا میکند.
ریشههای رفیع و قدسی کتابت
خط و کتابت جایگاهی رفیع در تمدن بشری دارد .بخشی از این فضیلت به سنتی باستانی بر میگردد که در سرتاسر جهان و
در تمدنهای صاحب خط دیده میشود ،به عنوان مثال ،عبارت هیروگلیف 1که خط تصویری مصر باستان است ،به معنـی خـط
مقدس است ،طبیعی است که در دوران باستان ،خاستگاه و محل استفاده عمده خط در دربار و معابد بوده باشد ،و"در جنب هر
معبد ،مکتبی نیز دائر بوده ،در آنجا کاتبان و محرران را تربیت میکردهاند ]13[ ".در این خصـوص گذشـته از حکومـتهـا و
تمدنهای شاخص ،ادیان بزرگ نیز تاثیر فراوانی داشتند؛« ظهور ادیان و کتابهای مقدس در سرنوشت خط و تحوالت و رواج
آن و حفظ آثار ،موثر بوده است و در همه ملل باستانی دین و مذهب ،نقش مهمی را بازی میکرده است ]14[ ".چنین نقشی در
تمدن اسالمی بسیار بارز است.
خط و کتابت در تمدن اسالمی
متون مذهبی در دین اسالم اهمیت باالیی دارند .قرآن کریم ،روایات و احادیث ،منبع اصلی تعالیم و رفتار مسـلمانان اسـت،
دانستن و قرائت قرآن کریم ،نیز فضیلت و صواب عظیمی محسوب میشود و طبق سنتتی دیرین ،حفظ و نقل آنها نیز همین شأن
و ارزش را دارند .در صدر اسالم ،ناقالن و کاتبان وحی و احادیث ،گذشته از ترویج شریعت ،نگهبانان آن نیـز محسـوب مـی-
شدند؛ این جایگاه کامالً متمایز از وضعیت کتابت در قبل از اسالم در عربستان و البته متفاوت از تمدنهای معاصـر خـود بـوده
است .نگاهی به شرایط کتابت و سوادآموزی در پیش از اسالم تاکیدی بر این مطلب است ،حکایات مربوط به طبقاتیبودن سواد
و علم ،تکراری و آشناست که مشهورترین نمونه آن با عنوان "حکایت انوشیروان و مرد کفشگر" است که کفشگر از انوشیروان
می خواهد در ازای تامین هزینه جنگ لشگریان ،اجازه دهد پسرش به طبقه دبیران راه یابد اما انوشیروان نمـیپـذیرد[.]11امـا در
دین اسالم ،کتابت و خط ،تقدس و ارزش خود را از جهتی دیگر یافته است که نگاهی به سیر تحول آن در این خصوص ،کامالً
گویاست .قبل از ظهور اسالم ،قطعاً خط در عربستان وجود داشته اما " پیش از نزول قرآن خط عربی هنوز صورت هنری نیافتـه
بود .هنوز مسئلهای به نام خوشنویسی در کار نبود .در آن زمان ،خط در مقاصد معمولی به کار میرفت ]11[".این نوع اسـتفاده،
احتماالً در تمامی جوامع ،چه پیشرفته و چه عقبمانده آن روزگار ،وجود داشته است .تحول مهم از همان آغاز سالهای نخست
نشر اسالم و نزول قرآنکریم بوده است .مومنان در آیات الهی چیزی میدیدند که فراتر از حد تصور بود ،هر آیه ،معجزهای بـود
که زندگی فردی و جمعی آنها را متحول میکرد؛ چنین عاملی باید قداستی بینظیر مییافت؛"میتوان تصور کرد که بسـیاری از
 -Hieroglyph. 0كلمه يونانی به معنی «كندهكاری مقدس» متشكل از دو بخش  hierosبه معنی مقدس و  gluphoبه معنی كندهكاری.
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مردم از خود میپرسیدند «آیا نمی توانیم برای چشم هم چیزی داشته باشیم کـه بـه شایسـتگی چیـزی باشـد کـه بـرای گـوش
داریم ]17[".کتابت آیات الهی ،قلب مومنان را از ثبت و تکرار آن خرسند کرد اما هنوز در خط ابتدایی خود چیزی نمـیدیدنـد
که شایسته قداست بی حد آیات الهی باشد ،این امر به ایجاد تدریجی هنر خوشنویسی در جهان هنوز کوچک آن روزگار ،منجـر
شد".نخستین هنر خوشنویسی اسالم مدتها طول کشید تا پرورده شد ،ولی وقتی هم که پرورده شد به وضوح برای آن بود کـه
چیزی مقدس ،شبیه به اصوات وحی ،شود هنگامی که به آواز خوانده میشود ]11[ ".هنر خوشنویسی در دورههای بعـد رو بـه
کمال نهاد و در سرتاسر قلمرو اسالمی مخصوصاً در مصر و ایران و ترکیه ،عالوه بر توسعه هنری ،به سبکهای محلی نیز رسید.
ارتباط کتابت با معنویت و عرفان
مشخص است که خط و زبان ،نقشی اساسی در رواج شریعت اسالم و ایجاد وحدت معنوی میان مسلمانان داشت؛ حتـی در
بین مسلمانانی که عربی نمی دانستند .این تاثیر بیش از آنکه مستقیما به شکل خط و زبان مربوط باشد ،برخاسته از معنویتی تـازه
اما اصیل و از تاثیرات قرآن کریم بود که در هنر شریف کتابت متجلی شد؛ درست مانند لحن زیبای قرائت قرآنکریم .خوانـدن
کالم مقدس وحی چه به آواز بلند و چه در دل و دیده ،تکرار همان چیزی است که بار اول از دهان پیامبر بر آمد ،لذا در تکـرار
آن نیز فضا و زمان همان تقدس را یافته و به عملی شریف مشغول میشوند .به همین منوال" خوشنویسی و تذهیب قرآن کـریم،
تنها هنر نیست ،بلکه برای هنرمندانی که آن را به وجود میآورند نوعی عبادت نیز هست ]11[".در تایید قداست خوشنویسی در
اسالم ،باید گفت"خوشنویسان اسالمی سلسلهای روحانی دارند .آنها به هنر خود به دیده امری کامالً روحانی مینگرنـد ،هنـری
مبتنی بر این اصل متعارف که پاکی نوشتن پاکی روح است ]21[".در ایـن میـان نقـش عرفـان را هـم نمـیتـوان در تکامـل
خوشنویسی نادیده گرفت؛ زیرا این دو همواره پیوندی نیرومند داشتهاند و "خوشنویسان و صوفیان هر دو تبار معنـوی خـود را
به حضرتعلی(ع) میرسانند ]21[".و در ادامه همین امر و سنت رسالهنویسی عارفان است که بیشترین رساالت مرتبط با هنـر،
از قرن سوم تا دوره قاجار در حوزه هنر خوشنویسی تالیف شده است .اگر بپذیریم که تاثیر کالم به واسطه روح و نیت آن است
معنویت و پاکی ابزار ،مواد و مطالب ،شیوه خلق و ارائه و  ...همه باید پاک و روحانی باشد .در میان عرصههـای هنـر اسـالمی،
خوشنویسی از آن رو حائز اهمیت است که این هنر ،در دامان قرآنکریم پا به عرصه وجود نهاده و با معنویت و پاکی رشد کرده
است؛ به همین دلیل این هنر مقدس نه تنها چیزی فراتر از مهارت فنی و یا تزئینی است بلکه رابطهای نزدیک با تهـذیب نفـس،
طهارت روح و جاودانگی وجدان خوشنویس دارد و به مخاطبان نیز اجازه می دهد تـا حجـاب صـورت را کنـار زده و بطـون
کلمات الهی و معارف اسالمی را درک کنند .خوشنویسی ابزاری است برای ارائه کالم الهی در قالب فرمهای بصری زیبا .توجه
به قرآنکریم و متون مذهبی در طول یک اعتقاد خاص میان هنرمندان و صنعتگران سنتی است؛ این عقیده که زیبایی و یا زشـتی
و خوبی و بدی معانی ،به الفاظ و کلمات سرایت کرده و نگارش آنها میتواند بر نویسنده(حیات و ممات و آخرت او) نیز تاثیر
بگذارد .بنابراین در میان این هنرمندان ،کتابت مفاهیم عالی و متون معنوی ،در درجه اول اهمیت بوده و بابی برای ورود به عـالم
معنویت است .از این رو چنین هنری ،در این بخش جنبه قدسی پیدا میکند چرا که "مقدس چیزی است کـه امـر الهـی در آن
حاضر باشد ،هنر مقدس هنری است که در آن حضور و قرب حق باشد و دیدن آن ،انسان را به یـاد خـدا بینـدازد ]22[ ".ایـن
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اتفاق در عین حال تجربهای عرفانی نیز هست.
نکته مهم دیگری که بر ارتباط کتابت با معنویت و عرفان تاکید دارد ،خلوتگزینی هنرمند خوشنویس است ،خوشنویسی در
ذات خود طالب سکوت و خلوت بوده و متعاقباً خوشنویس نیز ،اهل خلوت است ،او در جریان کار خود بـه تجربـهای قدسـی
میرسد درست مانند یک عارف که به مدد ذکر و استغراق ،از محسوسات جدا شده و در تجربه شهودی 1از فیض قدسـی بهـره
برده و غرق حقیقت و انوار الهی میشود.
زمینه یا ظرف کتابت
واضح است که هدف از کتابت در درجه اول ،ثبت متن بر برگ کتاب یا ورق است .این امر مخصوصاً در کتابت قرآنکـریم
خود را نشان می دهد .اما خوشنویسی در دو عرصه دیگر از هنرهای اسالمی که به آنهـا اشـاره شـد یعنـی هنرهـای صـناعی و
معماری نیز ،کاربرد وسیعی دارد .نمونههای فراوانی از انواع مصنوعات دارای نوشته ،وجود دارد که عبارات مختلفی از آیـات و
احادیث ،اشعار ،ضربالمثلها ،ادعیه و اسامی بر آنها درج شده است .مشهورترین این موارد در آثار فلزی و سفالهای سدههای
چهارم تا هفتم هجری دیده میشود .اما مهم ترین کاربرد کتابت در تزئینات معماری مخصوصاً بناهای مـذهبی اسـت .مسـجد و
آرامگاه(در شکلها و عناوین مختلف) عرصه تجلی انواع کتیبهها با مضامین مذهبی هستند که بـا خطـوط مختلـف بـه یکـی از
زیباترین زمینههای بروز هنر اسالمی بدل شدهاند .در این میان ،ایوان ورودی ،محراب ،نوار حاشیه باالیی داخل و خارج بناهـا و
حتی منارها و گنبدها ،محل مناسب برای این کار بوده است .ارزش هنری و نمادین خوشنویسی در روزگار معاصر حتی بیشتر از
قبل شده است ،خوشنویسی دیگر ابزاری کاربردی(و تنها ابزار) تولید کتاب و رساله نیست و بیشتر صورت هنری یافته اسـت و
این امر ،تاثیر مثبتی در نتیجهگیری این مبحث دارد.
نگاهی به کتیبههای بنای مقدس کعبه ،روشنگر مطالب فوق است ،مهمترین عنصر موجود بر روی پرده کعبـه و درب ورودی
آن ،کتیبه است که با نقوش کوچک تزئینی آراسته شدهاند .در این کتیبهها عباراتی مانند «ال اله اال اهلل»« ،محمد رسـول اهلل»« ،اهلل
جل جالله»« ،سبحاناهلل و بحمده»« ،سبحاناهلل العظیم»« ،یا حنان» و «یا منان» دیده میشود .این تزئینات اگر چه به طور مستقیم بر
مصالح بنا درج نشدهاند ،اما بخش اساسی و چشمگیری از بنای کعبه به شمار میآیند.
جمعبندی
با مقدمات فوق در خصوص هنر کتابت در تمدن اسالمی اکنون میتوان به جمعبندی مطالب در قالبهای زیر رسید:
خصوصیات فنی و عملی :اصول کتابت یا خوشنویسی ،مشخص و بهقاعده است و نمیتوان به دلخواه شکل حروف را تغییر
داد .تخطی از سنت و آداب خوشنویسی نتیجه مطلوبی ندارد و معموالً نشانه ناتوانی و عدممهارت اسـت .یـادگیری آن سـخت
بوده و کسب مهارت در این کار ،مراحل و منازل دارد و نسبتاً بامرارت و تکرار در طوالنیمدت و به تدریج حاصـل مـیشـود.

 -شهود  :حاضر شدن ديدن ،معاينه ،عیان ،پیدا .در كل به معنی حضور دل ،و درک موضوع از درون و بدون استفاده از حواس . intuitive experience
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میزان مهارت در خوشنویسی با عناوین و مراتب مشخصی ذکر میشود .خوشنویسی ،معیار و میزان مخصوص به خود را دارد و
نسبت خط ،بر اساس نقطه و عرض قلم تعیین میشود .معیار زیبایی آن در پیروی از الگوی قدماست و مهمترین خالقیت در آن
ابداع ترکیبات جدید و متناسب است که با توجه به تنوع کلمات و عبارات ،این امر به نتایج مختلف و ارزشمندی میانجامد .در
سنت خوشنویسی ،نباید و نمیتوان چیز زشتی نوشت ،همانطور که مومن نباید کلمات زشت و کفرآمیز بگوید.
از توحید تا وحدت :باید اذع ان داشت در کمتر تمدن و دینی ،تا این حد به کتابت توجه شده است و از طرف دیگر ،آغاز و
اصل آن بیش از آنکه تحت تاثیر میراث قبل از اسالم قلمرو اسالمی و یا تعامالت با همسایگان بـوده باشـد ،کـامالً درونـزاد و
مستقل است .نکته دیگر اینکه"خط که از اواخر قرن دوم هجری در آثار مختلف هنری رایج شد ،به عنوان اولین عامل وحـدت-
بخش از عناصر غیرتصویری ،جایگاه مناسب و شایستهای در تزئینات برای بیان مفاهیم واال و ارسـال پیـام روحـانی اسـالم بـه
صورت زیباشناسانه در همه هنرها مخصوصاً معماری پیدا کرد ]23[".باید متذکر شد که این وحدتبخشی ،برخاسته از مهمترین
اصل هنر اسالمی یعنی توحید است که نقش آن بیش از هر هنر دیگری در خوشنویسی تجلییافته و هنوز هم بـا همـین صـفت
دیده میشود.
شرافت " :شریفترین هنر بصری در اسالم ،خوشنویسی است ]24[".که این شرافت منبعث از قرآن کریم است .مضـامین و
موضوعات کتابت در اسالم ،همه همین حرمت را دارند و معنوی ،حکیمانه ،محترم و زیبا هستند؛ ضمن اینکه پرهیـز از نوشـتن
عبارات زشت و بد ،بر شرافت این هنر می افزاید .از طرف دیگر ،شرافت خط به صفحه ،قاب ،کادر و عناصر تزئینی اطراف نیـز
منتقل میشود.
واالئی و رفعت :از خصوصیات خط عربی ،واالیی و رفعت آن است .از دیدگاه متفکر غربی ادموند برک"1مهمتـرین علـت
امر واال ،موارد مبهم است ]21[".که ما این ابهام را در فرهنگ اسالمی به «رمزوارگی» روحانی تعبیر میکنـیم" ،واالئـی صـفتی
جدای از زیبائی است ،زیرا زیبائی در شکل(فرم) میباشد ،اما واالئی شگفتزدگی و مرعـوب عظمـتشـدن اسـت ،بـه گفتـه
کانت«واال آن است که به طور ناب و ساده عظیم باشد ».واال از نظـر کانـت ،امـری اخالقـی اسـت ]21[".و کتابـت در عـین
رمزواری ،اساساً هنری اخالقی است
فضاسازی :پیش از این به امر تعلیم مستقیم و غیرمستقیم اشاره شد و گفتیم که نوشته بهخودیخود ،بهطـور مسـتقیم معنـا را
انتقال میدهد ،اما بسیاری از کتیبهها در ترکیب با فضای معماری و تزئینات وضعیت دیگری مییابند "با توجه به خـط مقـدس
عربی و نقش آن به عنوان حامل وحی ،طبیعی است که در بناهای مذهبی اسالمی ،کتیبهها تقریباً مهمترین وسیله تزئینی در خـور
توجه ،به شمار روند ]27[ ".تاثیر کتابت بر فضا هم از نظر تزئین ،هم بهواسطه متن و موضوع و هم به لحاظ معنـوی ،چشـمگیر
است .معماری مذهبی ،جایگاه بزرگداشت کالم خداوند است و مجموعهای از کتیبهها در کنار نقـوش هندسـی و گیـاهی ،ایـن
فضای عبادی را به محیطی آسمانی و خاص و تاثیرگذار تبدیل میکنند.
فرصت تجربه امر قدسی :کتیبههای مذهبی در ترکیب با بنا تاثیرات یا کارکردهایی از قبیل فضاسازی ،تذکر ،ذکـر ،حضـور،
وقف(فضا و زمان و ماده را وقف درگاه الهی می کند) ،استعاره و ابهام(حیرت) و  ...دارند .کتیبه به مدد متن خود نه تنهـا بنـا و
( 0797–1۲۷۱میالدی) اندیشمند ومنظریه پرداز ایرلندی . Edmund Burke
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فضا را بلکه عناصر تزئینی اطراف خود از جمله نقوش اسلیمی و هندسی را به موضوعی مقدس و البته با مفهومی فلسـفی بـدل
می کند .کتیبه از نظر تنوع عبارات و نوع خط ،ترکیباتی که با عناصر دیگر تزئینی میسازد ،به چیزی فراتر از خط و نوشته ارجاع
میشود ،به عنوان مثال" یکی از زیباترین و در ضمن رازورزانهترین خطوط کوفی ،عبارت است از خطوط تزئینی موشح ،که در
حقیقت نوعی نقاشی-خط مبتنی بر طرح هندسی با حالتی روحانی بود .این خط با ایجاد گرههای متنوع و مختلف چنین حـالتی
را بیشتر القاء میکند؛ خطی مصور و مزین که ظهور و بتون را با هم دارد؛ از جهتی هم به ظاهر آمده و از جهتی به باطن برمـی-
گردد و خواننده و بیننده را به طریقی از عالم طبیعت بر میکند]21[ ".
صورت نمادین تعلیم وعبادت :در خوشنویسی وقتی آیه ،حدیث یا عبارت حکمتآمیزی کتابت مـیشـود ،در واقـع امـری
عبادی در کنار اموری مانند ذکر ،بیان ،نشر ،ثبت و اشاعه آن کالم عبادی و مقدس رخ میدهد .از طـرف دیگـر نوشـتن امـری
نمادین نیز هست ،البته این موضوع ،معطوف به خود نوشته میشود" جنبه نمادین حروف بسیار شناخته شده و این هنر نوشتاری
با حرکتی تصوفی ،به سمت یک نوع علم مذهبی توسعه و گسترش مییابد .هر یک از بیستوهشت حرف الفبای عربی(که بـین
آنها و بیست و هشت وضعیت ماه ارتباط وجود دارد) ارزش عددی و رقمی خود را دارد که این ارزشگذاری بر طبـق دسـتور
الفبای قدیمی سامی و با هدف شمارش اعداد به منظور تعیین یک تاریخ مشخص انجام میگیرد ]21[ ".این نوع نگرش میتواند
صورتهای نمادین متنوعی را آشکار و بر وسعت وجوه کتابت بیافزاید.
دلیل و شاخص :وضوح و صراحت عبارتی که نوشته میشود ،مانع گمراهی و تفسیر اشتباه میشود .نوشته وقتی بـا کیفیـت
بصری همراه باشد ،اثری هنری و فراتر از یک نوشته است ،با این حال به دلیل حضور همان نوشته ،قصد و هدف اولیه کماکـان
قابلتشخیص خواهد بود؛ درست مثل یک پرچم یا آرم یا نشانی عقیدتی که عبارتی به همراه دارد .این روش در هنر اسالمی بـا
مسیری که تصویرگری حضرت مریم و مسیح در هنر غرب رفت(سقوط به دامان هنر طبیعتگرای رومی بهجای بیان پیام ،مصائب
و آمال) متفاوت است د ر اینجا دیگر چیزی وجود دارد که شفاف و قطعی است و اصل آن گرفتار وهم و گمان نمیشـود .یـک
آیه یا عبارت ممکن است به دشواری خوانده شود اما هیچگاه به صورت غلط خوانده نمیشود چرا که منابع اصـلی آن همیشـه
در دسترس است .اما باید اذعان داشت با توجه به ساختار حروف عربی ،یک کلمه یا عبارت را هم میتوان به صورت واضح و
خوانا و هم درهمپیچیده و مبهم نوشت ،البته بعضی از کلمات مانند «اهلل» یا « بسماهلل» و نیز اسامی خاص مانند اسامی یـا القـاب
ائمهاطهار ،بهواسطه تجربه و تکرار ،حتی در مبهمترین حاالت نیز به سهولت قابلتشخیص هستند.
صراحت و ابهام همزمان :در قسمت قبل به صراحت و وضوح کتیبهها اشاره شد که به عنوان دلیل و شاخص هستند ،بـااین
حال پیچیده نویسی یک عبارت در کنار عناصر تزئینی هندسی و گیاهی ،به عامل دیگری نیز منجر میشود :ابهام .مشخص اسـت
که بخش ساده و صریح آن ،به سند ،قطعیت و صراط مستقیم اشاره دارد .صراحت و وضوح باعث میشود هدف گم نشود ،امـا
ابهام و استعاره موجود در بطن متن ،به خیالانگیزی و وسعت کمک میکند تا تجربه امر قدسی مذکور ،محقق شود .ضمن اینکه
این پیچیدهنویسی شاید بازمانده همان نگاه رمزآلود به خط باشد.
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برداشت غربیان از هنر اسالمی
وقتی صحبت از تمدن نوین اسالمی است ،با گروههای مختلفی از مخاطبان هنر ،چه مسلمان و چه غیرمسلمان روبرو هستیم.
شاکله اصلی تجزیه و تحلیل هنر اسالمی ،متاسفانه بر سنت نقد و تفسیر غربی است .باید توجه داشت که شـواهد و اسـناد ایـن
کار تنها بخش کوچکی از آثار بوده و یا فقط بر اساس گروهی از آثار باقیمانده یا مستقر در موزهها انجام میشود ،قطعاً انبـوهی
از آثار از بین رفته و گروهی از آثار نیز مورد توجه نبوده و گزارش نشدهاند و البته بسیاری از گزارشات نیز ریشه غربی(ناآشنا)
و احتماالً غلط دارند .حتی اگر گزارشات ب یگانگان و تفاسیر آنها غلط نباشد ،کامل نیست و اساساً بدون توجه و درک درست از
ریشه های هنر اسالمی بوده است .باید متذکر شد هنر اسالمی در درجه اول برای غربیان خلق نشده است .این هنـر اگـر چـه در
قلمروی بسیار وسیع در جریان بوده اما اصوالً مصرف داخلی داشته است .حتی مسائل اقتصادی حاصـل از نیازهـای بازارهـای
غیراسالمی مخصوصاً از قرن  13و  14میالدی به بعد برای شیشه و سفال و فلز و منسوجات و مخصوصاً قالی به اروپا که جنبه-
ای افسانه وار یافته است ،در ماهیت کلی هنر اسالمی تاثیر خاصی نداشته است .ضمن اینکه نگرش به هنر در تمدن اسـالمی ،بـا
آنچه که در جهان غرب وجود داشته و دارد ،متفاوت است و مفهوم شی ،نقش هنرمند و فردیت او ،و بسیاری موارد دیگـر ،بـه-
شکل دیگری است .ظاهر و جلوههای این هنر برای غربیان شگفتآور ،رازآلود ،متنوع ،پرنقش و نگار ،خیالانگیز و خیـرهکننـده
است ،صفت کلی این هنر" هنر تزئینی" است .به عنوان مثال حتی کتابت را نیز در کنار آثار تزئینـی معمـاری همچـون نقـوش
هندسی و اسلیمی قرار میدهند ،]31[".ضمن اینکه این برداشت بدون در نظر گفتن مسائل حادتری از قبیل بیگانهسازی و بیگانه
ستیزی ،تحریف لذتجویانه ،رویاپردازی رمانتیک ،سطحینگریهای عامیانه بسیاری از بیگانگـان بـا هنـر اسـالمی و در شـکل
معتدل برداشتها ذکر شد .از این رو بدیهی است که برای یک مخاطب بیگانه و غیرمسلمان و یا حتی شاید یک مسـلمان بـدون
آشنایی با ریشههای اصیل هنر اسالمی ،این کتیبهها و نقوش هندسی و اسلیمی نیز ،صرفاً تزئینی هستند .و در نهایت اینکه بـا در
نظر گرفتن تمام کجفهمیها و برداشتهای نادرست ،جذابیت هنر اسالمی که هنوز هم موجود است ،فرصتی برای جلب مخاطب
و تاثیرگذاری است .با تکیه بر این سخن ،قطعاً معنا و باطن آن نیز چنین جذابیتی خواهد داشت؛ حتی بسیار بیشتر از آنچه کـه
تاکنون به تجربه در آمده است.
سبکهای جدید ایرانی  -اسالمی
در نگاه اول به نظر میرسد فعالیتهای گروهی از هنرمندان ایرانی و اسالمی ،برای استفاده از عناصـر و نقشـمایههـای هنـر
سنتی(دینی) آغاز راهی برای هنر اسالمی در روزگار معاصر و بسط آن به آینـدهای مطلـوب باشـد ،تجربیـات و دسـتاوردهای
هنرمندان معاصر در سبکهای مختلف انتزاعی ،مدرن ،پستمدرن و یکی از سبکهای خاص با عنـوان سـبک سـقاخانه کـه در
بسیاری از موارد با کتابت همراه بوده است ،در واقع تقلیل جلوههای هنر اسالمی و کتابت به موضوعی صرفاً بصری است .ایـن
رویکرد با وجود ارزشها و بازتابهای جهانی و دستاوردهای خالقانهاش ،نمیتواند روح ناب هنر اسالمی را نشان دهد و گـاه
حجاب غفلت و اشتباه بر آن میکشد .در یک جمعبندی کلی و نه جامع و کامل ،میتوان گفت بخش عمدهای از هنـر اسـالمی،
انتزاعی و نمادین(سمبلیک) است و رویکرد صرف به یکی از این دو(همراه با چشمپوشی از دیگری) ،چندان درست نیست.
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بحث و نتیجهگیری
نخستین مورد ،پاسخ به این سوال است که میان هنر اسالمی و تمدن اسالمی چه ارتباطی وجـود دارد و آیـا هنـر نقشـی در
شکل دهی تمدن اسالمی داشته است؟ نقش مهم آیات الهی و احادیث و روایات در تبلی و تشریح دین اسالم بیـان شـد ،قـرآن
کریم ،محور معنوی و منبع الهام هنر اسالمی است و نقش هنر و مخصوصاً کتابت در نشر همهجانبه کالم و محتوا و معنای آن در
سرتاسر جوامع اسالمی آشکار است .آیات قرآن از آغاز تا امروز و قطعاً در آینده ،بخش ارزشمند تزئینات در کتابت ،معماری و
هنرهای صناعی خواهد بود .طنین صوت و تصویر قرآن کریم مهمترین نماد جوامع اسالمی و تذکر دائمی حضـور خداونـد در
تمام جوانب زندگی مسلمانان است .جوهره نمادین اعتقادات اسالمی ،به شعبات مختلفی تکثیرشـده و جلـوههـای آن در انـواع
هنرها تجلی یافته است .این موارد در قالب عوامل هنر اسالمی و به عنوان یک مفهوم کلی ،در شئونات مختلف حیات مسلمانان،
در زندگی عادی ،عبادی ،آیینی و موارد دیگر ،حضوری تاثیرگذار داشته و فرهنگ و اعتقادات افراد را بـه انسـجامی عمـومی و
ساختارمند رسانده است .و این بخش مهمی از تمدن اسالمی است.
نقش و تاثیر هنر اسالمی در ایجاد تمدن اسالمی پیشین چگونه بوده است؟ توحید مهمترین اصل در دین اسالم اسـت و هـر
هدف و عملی نیز معطوف به وحدانیت خداون متعال است .انسان مؤمن به دنبال اتصال به این منبع یگانه بـوده و در اینجاسـت
که خود عنصری از وحدت تام همه موجودات میشود .همه چیز در این میان وحدت دارند ،وحدت میان موضوعات ،اشـکال و
ایده ها ،وحدت میان عناصر ،وحدت حاصل از تعامل با این آثار و وحدت میان انسان و فیض الهی" هماهنگی و وحدت حقیقی
انسانها از گرویدن به تکامل الهی به وجود میآید ،و احساس جدی این وحدت از نتایج اعتالی مغز و روان آدمی میباشد .این
عامل از یک جهانبینی عالی به وجود میآید که اعتقاد به معنیدار بودن جهان هستی را نتیجه بدهد .این معنی عبـارت اسـت از
وابستگی هستی به خداوند فیاض مطلق"[ ]31لذا فعالیت هنری ،اثر هنری و درکـی کـه مخاطـب از آثـار هنـری دارد و سـایر
تعامالت نیز ،باید معنی دار باشد و فیض الهی در آن تجلی یابد .تجلی ،درک درونی از توحید ،تزکیه نفس و کنار رفتن حجاب-
هاست .هنر اسالمی به عنوان نماد و تجلی الهی در زندگی انسانهاست ،این تجلی هم در مضمون و هم در صورت ،مـرتبط بـا
دین و نگرش الهی و تزئین ،جلوه جالل و جمال الهی است.
جلوه و بروز هنر در تمدن اسالمی چه بوده است؟ در نگرش اسالمی ،عالم همه آینه جالل و جمـال الهـی اسـت .بنـابراین
مصنوع انسانی نیز همانند صنع الهی باید زیبا باشد .آثار تزئینی در شکلها و زمینههای مختلف همین جلوه را دارند اما بـیش از
هر چیز نقش نمادین و تعلیمی آن است که باید مورد توجه باشد .باید تأکید کرد که نقوش هندسـی و اسـلیمی اگـر چـه فـرم
انتزاعی دارند اما این صورت واقعی موضوع نیست ،انتزاع در این هنر ابزاری برای صراحت بیان و سهولت درک است.
آیا هنر اسالمی میتواند ابزاری در ایجاد تمدن نوین اسالمی باشد؟ باید توجهداشت که در بسیاری از موارد ،فلسفه ،الهیـات
و حتی فقه ،توان و امکان بیان بخشی از ایدههای خود را ندارند و قادر به برقرای ارتباط کامل با طیف وسیع و متنوع مخاطبان و
تبلی نیستند .این مسئله وقتی حادتر میشود که مخاطبان حتی به زبانی دیگر تکلم کننـد .وقتـی قـرار اسـت پیـامی مشـترک و
وحدتبخش برای انبوه مشتاقان و مؤمنان عرضه شود ،هنر بهعنوان ابزاری مناسب و توانا ،نقش بیبدیلی ایفا میکند.
هنر اسالمی کارآمد برای این هدف ،چه خصوصیاتی دارد؟ هنر اسالمی در نهایت ترکیبی از جذابیت ،صراحت ،ابهام و البته
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خیالانگیزی است .این هنر در عین حال که نمادین است ،رازآلود نیز میباشد .ایـن ترکیـب فرصـت و فضـای مناسـبی بـرای
تجربهای قدسی و عرفانی است ،به عنوان مثال در یک بنای مذهبی با همین نقشها ،کتیبهها ،فرمها و تزئینات کاشی آجر و گـچ
و کاشی ،میتوان تعابیری از مراحل مختلف عرفان یافت در واقع فضایی چنین مملو از اشارات و بشارت ،شخص حاضـر را در
وادی کشفی تازه از جهان درون و بیرون قرار میدهد .البته جستجوی موشکافانه این امر و تطبیق چنین فضاهایی یا مراحـل یـا
وادیهای عرفان ،مخصوصاً با توجه به اینکه بسیاری از بناهای مذهبی همزمان چندین کاربرد دارند ،فرصت و رویکـردی دیگـر
میطلبد اما همین نکته میتواند اشارهای به خصوصیات و نقش کارآمد هنر اسالمی و مخصوصاً وجه ترکیبـی آن بـا تزئینـات و
کتابت باشد.
تأکید می شود که مطالب فوق ،نه با هدف توصیف و شرح خصوصیات یا بیان ارتباطات میان بنیانها و ظواهر هنـر اسـالمی
در روزگار گذشت ه ،بلکه تبیین این نکته است که اگر در تمدن اسالمی ،هنر نقش تبلیغی ،تشریحی و تبیینی موثری داشته اسـت،
این هنر می تواند و باید در تمدن نوین اسالمی نقش مهمی داشته باشد .تشریح خصوصیات ،در واقع تأکید بر الزامات ایـن هنـر
در شرایط معاصر است.
بایدها و نبایدها
در هر صورت با توجه به شرایط و فضای موجود ،نمیتوان انتظار داشت همه هنرمندان در یک قالب واحد و هدف و زبـانی
خاص کار کنند ،اما دستیابی به الگوهایی کاربردی برای متمرکزساختن تالشها ضروری است .حفظ و اشاعه هنـر اسـالمی بـا
رویکرد تعلیمی و با ماهیتی شریف ،نقش مهمی در ایجاد تمدن نوین اسالمی خواهد داشت ،ضمن اینکه فعالیت در دیگر قالب-
ها و ایدهها ،می تواند به پاالیش و تقویت همین هنر کمک کند .موارد زیر به طور کلی به عنوان بخشی از ضرورتها و الزامـات
ارائه میشود:
ارتقای سطح نگرش و شناخت مخاطبان مسلمان به آثار هنری ،مخصوصاً آثار موجود در فضاهای عمومی و مذهبی.
اصالح دیدگاه غربی نسبت به هنر اسالمی
تمرکز بر اصول ثابت ،جهانشمول ،بدون مرز و فارغ از ضرورت ها و نیازهای عاجل زمانی و مکانی
تمرکز بر حفظ و اشاعه هنر شریف و پرهیز از آثار خارج از حوزه نفع عمومی
تمرکز بر بیان غیرمادی و مفاهیم بیرون از شرایط محدود زمان و مکان
تجمیع عناصر برای ایجاد فضای معنوی و ایجاد امکان تجربه فردی و گروهی امر قدسی
تعیین نشانهها ،شاخصها و دالیل راهنما برای تشخیص مسیر صحیح و درک درست از پیام آثار هنری
خلق آثار واجد بیان و پیام ،و پرهیز از خلق آثار محدود به جلوههای بصری
در انتها باید گفت تجربه ایجاد هنری در وسعت جهانی و با تاثیرات عمیق و نافذ ،در تمدن اسالمی وجود دارد؛ هنـری کـه
در تقابل و تعامل با هنر و فرهنگ تمدنهای دیگر ،رشد کرد ،بر آنها تفوق یافت و رسالتی بزرگ را به انجام رسـاند .تأسـیس و
توسعه هنر اسالمی ،نه به مدد تکنیک و سبکپردازی که با محور قراردان همهجانبه اصول اسالم و معنویت اصیل آن بوده است.
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این امر در روزگار معاصر و برای ایجاد تمدن نوین اسالمی ،امکانپذیر است
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پوسترها

تمدن نوین اسالمی و سبک زندگی از دیدگاه
رهبر معظم انقالب اسالمی
کسری بقائیپور

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
Email:k.baghaei52@yahoo.com

چکیده
سبک زندگی اسالمی به عنوان مقوله ای که بیشتر در قالب رفتاار نمایاانگر مای شاود،در واقاع نشاان دهناده
پشتوانه تصمیم های روزانه انسانها است .سئوالی که مطرح میشود این است که چاه عاواملی در رشاد تمادن
اسالمی تأثیر داشته است؟ اینکه افراد چگونه فکر میکنند؟وچگونه نسبت به این شناخت و فکرهایشان احساس
مینمایند؟ چگونه مطابق با این شناخت و احساس عمل مینمایند؟ و علل انحطاش آن چه بوده است؟و یا عوامل
رشد پیشرفت چه می باشد؟ موضوع قابل تاملی است که به نوعی در سبک زندگی اسالمی باید به آن پرداخات.
لذا به کتابخانهها ،پایگاههای اینترنتی و نرم افزارهای مرتبط مراجعه نموده و به این نتیجه رسیده کاه عوامال
متعدی در رشد تمدن نوین اسالمی تأثیر داشته است.
سبک زندگی و نو بودن آن در ادبیات گفتمانی و پرهیز از تقلید که از کساب و سالوف زنادگی در تمادن غربای
نشات گرفته و بحث مهندسی نوین تمدن اسالمی و شکوفایی آن کاه باعاث پیشارفت در علام ،صنعت،اقتصااد،
سیاست و بعد ابزاری تمدن اسالمی(جنبه ابزاری و حقیقی(سبک زندگی)) نمایان است از دیادگاه رهبار فرزاناه
انقالب حضرت آیت ا ...خامنه ای که می گوید :خطی که نظام اسالمی ترسیم می کند خط رسیدن به تمدن اسالمی
است .بنابراین تئوری مهندسی تمدن اسالمی بستری مناساب بارای طراحای نقشاه ایجااد ایان آرزوی دیارین
صالحان میباشد ،مورد بررسی قرار داده شده است.
کلید واژه:رهبر معظم انقالب اسالمی -سبک زندگی اسالمی –تمدن نوین اسالمی -مهندسی نوین اسالمی
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طرح مساله
مطالعه و بررسی سبک زندگی اسالمی و تمدن نوین اسالمی با پیدایش جامعه مورد توجه قرار گرفت.از ایـن رو بسـیاری از
نظریه های اجتماعی به بررسی حوزه فعالیتهای سبک زندگی اسالمی و هویت شخصی و اجتماعی گرایش دارند.در حقیقـت بـه
دنبال تغییر در مفاهیمی چون طبقه وفراغت ،فرهنگ بر عامل اقتصادی وساختار اجتماعی تولید اولویت یافته و باعـث گسـترش
شاخه مطالعات فرهنگی و از جمله سبک زندگی اسالمی گردیده است(.پاینده)1311 ،
درتعاریف مرتبط با سبک زندکی گاه بر مقوله رفتار وگاه بر مقوله ذهنیت وبه عنوان پدیده ای گروهی تمرکز میشود .دسـته
ای از تعاریف سبک زندگی ،تعاریفی هستند که بیشتر جنبه روانشناختی دارند و در تعریف این مفهوم جمع رفتـار و ذهنیـت را در
نظر میگیرند.سوبل اعتقاد دارد که شاخص سبک زندگی باید ابزاری بوده و درجامعه قابل تشخیص باشد(.سوبل)1981،1
ادبیات م وجود در سبک زندگی و تمدن نوین اسالمی نیز نشان می دهد که شاخص های در نظرگرفته شده توسـط محققـان
نیز غالبا چنین ویژگی ای ندارند .حتی مانتز سه نوع نیاز انسان را از هم متمایز می کند.1:نیازهای اساسی که برای بقـای انسـان
الزم اند .2نیازهای ضروری که شخصیت را شکل می دهند .3نیازهای تجملی (منز )111،2ومعتقد است برآوردن نیازهای اساسی
پرسش از سبک زندگی را پیش می کشد.
ضرورت و اهمیت مساله
از آنجایی که سبک زندگی برگرفته از ارزش ها و نمود رفتار افراد در زندگی می باشـد .عوامـل زیـادی از جملـه عوامـل
اقتصادی و طبقاتی ،خالقیت و شخصیت فردی ،ساختارهای اجتماعی در تولید سبک زندگی اسالمی نقش دارند.سـبک زنـدگی
منحصر به این موارد نیست و می تواند شامل رفتارهای افراد در بخش های مختلف زندگی باشد.
ب -اهمیت و ضرورت عملی
در مجموع می توان از نظر کاربردی به موارد زیر در اهمیت این تحقیق اشاره کرد:
شاخص های سبک زندگی اسالمی در واقع می توانند به عنوان معیارهایی برای افراد در تصمیم گیـری باشـند.اینکه نگـرش
افراد نسبت به این شاخص ها چگونه باشد کمک عمده ای می نماید؛ البته عوامل زمینه ای دیگر را نیز نباید از نظر دور داشـت
و در صورت درنظر گرفتن همه موارد است که می توان تحلیل درستی از فرایند سبک زندگی توسط افراد جامعه نمود.
هدف های تحقیق
اهداف اصلی

سنجش تاثیر شاخص های سبک زندگی اسالمی

1. sobel
2. Manz
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شاخص های تمدن نوین اسالمی از دیدگاه رهبر اسالمی
اهداف فرعی

 سنجش تاثیر نگرش به سبک زندگی  -سنجش تاثیر ارزشها -سنجش تاثیر هویت –سنجش تمدن نوین اسالمی از دیـدگاهرهبری
فرضیه ها یا سوال تحقیق
فرضیه های اخص

 -1ارزش ها(الگوی ارزشی)
 -2هویت (الگوی هویتی)-ارزش ها از دیدگاه رهبری
انواع تحقیق
از نظر هدف :این تحقیق برحسب هدف از نوع کاربردی می باشد.با پی بردن به تاثیر شاخص های سبک زندگی اسالمی بـر
تمدن نوین اسالمی می توان تا حد زیادی مبتنی بر این عوامل موثر را پیش بینی کرد.متغیرهای مستقل این تحقیق شامل شـاخص
های سبک زندگی اسالمی (مصرف،ارزشها ،هویت و اوقات فراغت)می باشند .متغیر وابسته شامل تمدن نوین اسالمی می باشد.
متغیرهای تحقیق
شایان ذکر است که از میان شاخص های متعدد برای مقوله سـبک زنـدگی اسـالمی وتـاثیر آن بـر تمـدن نـوین اسـالمی،
شاخصهای مد نظر این تحقیق شامل سه مورد ذیل هستند:
 .1مصرف (الگوی مصرف) .2 ،ارزش ها (الگوی ارزش) .3،هویت -شاخص های تمدن نوین اسالمی از دیدگاه اسالمی
با قائل شدن به دو عالَم (گفتمان)مدرن و دینی با توجه به اینکه فضای غالب گفتمانی در دنیای کنونی حـول ایـن دو شـکل
میگیرد؛ بنابراین ،برای هر کدام از این شاخص ها ،زیرشاخههایی به شکل زیر در نظر گرفته شده است:
الگوی مصرف (دینی و مدرن) ،ارزش ها ( دینی و مدرن) ،هویت ( دینی ،مدرن)
درنقطه مرکزی و معیار اصلی «مصرف دینی» مؤلفه «اعتدال» « ،مطابق با نیاز بودن» و برای «مصـرف مـدرن» مؤلفـه «لـذت
گرایی»« ،نیاز کاذب»«،مصرف برای دوری از زندگی تکراری» و «مدگرایی» مدنظر اسـت .بـرای « ارزش هـای دینـی» مؤلفـه «
خدامحوری» و برای « ارزشهای مدرن» مؤلفه « بشر محوری» مد نظر است .البته برای ارزش ها دو معیار فرعی دیگر نیز مطرح
شده است که عبارتند از« :قرض گرفتن یا نگرفتن» و «تاثیر فقر دیگران و همنوعان در میزان نگرش به تمدن نوین اسالمی» .برای
«هویت دینی» مؤلفه «معرفی کننده به عنوان فردی دین مدار» « ،توجه به نظرات خانواده و یا خانواده محوری» و بـرای «هویـت
مدرن» مؤلفه «نشان دادن به دیگران و تمایز از دیگران» مورد نظر است.
متغیرهای مستقل :الگوی مصرف (دینی و مدرن) ،ارزش ها ( دینی و مدرن) ،هویت ( دینی ،مدرن) شـاخص هـای تمـدن
نوین اسالمی از دیدگاه رهبری
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مبانی نظری و پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق

الف -تحقیق خارجی
تاکنون تحقیقی برای بررسی تاثیر شاخص های سبک زندگی و تمدن نوین اسالمی صورت نگرفته اسـت امـا پیرامـون ایـن
موارد تحقیقاتی انجام شده که به بعضی از آنها اشاره می گردد.
از آنجا که توجه به خانواده به عنوان یکی از محورهای شاخص هویت در این تحقیق مطرح است ،باید گفت که محققـان و
صاحب نظران زیادی ازقبیل :ویلیام لوید وارنر ،ون هوتن ،گردن ،سگالن ،سولومون بـرنقش خـانواده درسـبک زنـدگی تأکیـد
داشتهاند؛به گونهای که یکی ازاین محققان به نام ون هوتن ضمن توجه به شاخص خانواده و زن ،درخصوص ارتباط با فرزنـدان
و ضوابط و روش های تربیت کودک نیز توجه نموده و یا لیبرسون نیز شاخص نام گذاری فرزندان را درنوع سبک زندگی مـؤثر
دانسته است.
ب -تحقیق داخلی
در تحقیقی توسط ربانی و رستگار( )1317تحت عنوان« جوان ،سبک زندگی اسالمی وفرهنگ مصرفی» سبک زندگی اسالمی
از نظر متغیرهای فرهنگی –اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.
وحید شالچی در مقالهای تحت عنوان« سبک زندگی اسالمی جوانان کافی شاپ» هر چند تنها به قشری از جوانـان ،آن هـم
افرادی که معموالً بخشی از اوقاتشان را در کافی شاپ میگذرانند ،میپردازد؛ اما توجـه بـه آن تـا حـدی نمایـانگر نـوعی از
رفتارهای موجود در جامعه ماست .یکی از عناصر مهم سبک زندگی ،سلیقه و هنجارهـای مصـرف اسـت .نتـایج ایـن پـژوهش
نشان 32,7درصد جوانان کافی شاپ مطابق مد بودن را یکی از دو اولویت خود در انتخاب لبـاس مـی داننـد 13,1 .درصـد ایـن
جوانان زیبایی و رنگ لباس را یکی از دو اولویت اول خود برای انتخاب لباس می دانند .در مقابل تنها 1,3درصـد جوانـان کـافی
شاپ ارزانی را جزءو اولویت های خود در انتخاب لباس ذکر می کنند .مارک لباس نیز برای 21,1درصد ایشان یکی از دو عامـل
مهم در انتخاب لباس است 43,1 .درصد جوانان کافی شاپ تک بودن لباس را به منزلۀ یکی از دو اولویت مهم خود ذکر می کنند و
تنها  1,1درصد مقتضیات فرهنگی کشور را در انتخاب لباس مهم دانستها ند و  21,7درصد نیز دوام لباس را عامل مهمی در انتخاب
لباس خود می دانند.
مقدمه
سبک زندگی دانشی است با پیشینه کم ،که متعلق به تمدن جدید غرب می باشد و بـه همـین خـاطر دارای معنـای خـاص
مربوط به همین تمدن مذکور است .برای فهم سبک زندگی اسالمی بهتر است به سایر واژه های مرتبط این مفهوم رجوع شود تا
فهم عمیق تری را نائل آییم .از واژه های مرتبط می توان به سنت و مدرنیته اشاره کرد .در واقع با پرداختن بـه ایـن دو مفهـوم
است که می توان تفا وت معنای سبک زندگی در زندگی پیشینیان و مردم امروزی و همچنین مردمی که تحـت تـاثیر ارزشـها و
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فرهنگ موجود در عالم دینی با مردمی که در عالمی غیر دینی( نه لزوماً ضد دینی) زندگی می کنند را درک نمـود .اینکـه چـه
شاخص هایی در هر یک از عوالم بیشتر مدنظر قرار دارد و به نوعی زندگی مردمان تحت آن عالم را هدایت می کند ،بـه نـوعی
نشان دهنده محوریت های زندگی هر یک از آنهاست.
سبک زندگی اسالمی به عنوان یک دانش پیشینه چندانی ندارد ،اما به عنوان مقوله ای درهم تنیده با زندگی ،میتوان پیشـینه
ای به قدمت پیدایش انسان بر روی زمین برای آن قائل شد .نظریه های مختلفی بر پایه چارچوب های گوناگون توسط متفکـرین
اسالم وغربی در مورد سبک زندگی اسالمی وشاخص های مورد نظر آن ارائه شده است.
باید اشاره کرد که به طور کلی سه نظریه مهم برای تحلیل سبک زندگی در چارچوب تمدن غـرب وجـود دارد .ایـن سـه
نظریه منتسب به کارل مارکس ،ماکس وبر و گیدنز می باشند.
مارکس چارچوب تحلیلی خود را براساس عوامل اقتصادی و تولیدی قرار میدهد .وبر با نگاهی به نظریـه مـارکس ،آن را
کامل نمی داند و به نوعی آن را تک بعدی می شمارد .وبر معتقد است که عوامل اجتماعی و غیراقتصادی نیـز بایـد در تحلیـل
گنجانده شود .بوردیو کسی است که با تمرکز بر نقش سرمایه های گوناگون افراد  ،به نوعی به جمع بنـدی نظریـات مـارکس و
وبر اقدام می کند.
سبک زندگی اسالمی :شیوه زندگی قشرها،طبقات وگروه های اجتماعی مختلـف را در جامعـه سـبک زنـدگی اسـالمی مـی
نامند.هر یک از قشرهای اجتماعی سبک زندگی اسالمی ویژه با رویکردها و باورداشت های خاص خود را دارند .سبک زنـدگی
اسالمی  ،کارهای روزمره ،عادات لباس پوشیدن ،خوردن ،شیوه روبه روشدن با دیگران ،گذران اوقات فراغت وبـه طـور کلـی
چگونگی انتخاب های افراد را در برمی گیرد(.سازگارا)1312،
به باور گیدنز شیوه زندگی مجموعه ای کم وبیش جامع از عملکردهاست که فرد آنها را به کار می گیرد چون نه تنها نیازهای
جاری او را برآورده می سازند ،بلکه روایت خاصی را هم که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است در برابر دیگران متجسم
میسازد.به باور گیدنز شیوه زندگی مجموعه ای کم وبیش جامع از عملکردهاست که فرد آنها را به کار می گیرد چـون نـه تنهـا
نیازهای جاری او را برآورده می سازند ،بلکه روایت خاصی را هم که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است در برابر دیگران
متجسم میسازد( .گیدنز)121:1311،1
مصرف فرهنگی شامل مولفه های زیر است:
ســلیقهی هنــری در بــاب اســتفاده از فــیلم ،کتــاب  ،موســیقی.میزان اســتفاده از رســانه هــای جمعــی (رادیو،تلویزیــون،
ماهواره،اینترنت)  .خرید پوشاک را می توان رفتاری دانست که مشتمل بر مصرف مادی و فرهنگی اسـت .در واقـع نـوعی فهـم
الگوی مصرف افراد است .الگوی مصرف به دو دسته دینی و مدرن تقسیم شده است.
هویت(الگوی هویتی) :در اصطالح علمی ،هویت به معنی چیستی شناسی یا کیستی شناسی است .این که افراد جامعه خـود
را «که» یا «چه» بدانند در واقع هویت خود را مشخص می نمایند(.توسلی )324 :1374،هویت یعنی چیزی که مـا بـه آن تعلـق
داریم«.خود»به صورتی که شخص آن را به طور بازتابی و برحسب زندگینامه رسمی خویش درک می کند(گیدنز1312:321،
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نگرش  :شیوه ای که افراد نسبت به جنبه خاصی از محیطشان ،فکر  ،احساس وعمـل مـی کننـد(.هاوکینز ،1بسـت و کـانی،
) 2111نگرش را با ویژگی هایی چون جذابیت ،ارزشمند بودن،سودمند بودن ،مربوط بودن ،مورد نیاز بودن و ...می تـوان انـدازه
گرفت.
دیدگاه غیر بعدی گرایانه به نگرش( صمدی)144 ،
نگرش ها( احساس)

مقاصد

رفتارها

اعتقادات( شناخت )

طبق رویکرد غیربعدی گرایانه،نگرش تنها از یک جزء احساسی تشکیل شده و ابعاد رفتاری و شناختی اجزءا نگرش نبـوده و
در تاخیر و تقدیم آن می آیند.
مدل نگرش
نگرش افراد نسبت به رفتارها و تصمیم گیری
جزء شناختی
آگاهی

دانش و

جزء احساسی
عالقه

جزء رفتاری نگرش
عدم تمایل-

اولویت

معلومات

-تكرار

تمایل-قصد

شناخت

جمعآوری-

ارزیابی

نیاز

اطالعات و

گزینهها

تهییجی-/عوامل غیرمنتظره-

رفتار پس از

نگرش دیگران

آن

منابع آن
آگاهی

ادراك /دانش

دوست

آزمایش

ترجیح

داشتن و
تمایل

مدلپاسخ

مدل نگرش

رفتاری

تمایالت بخردانه یا عاطفی –

تصمیم

مدل ABC

ارزیابی و

فرایندمنطقی

فرایند

تصمیم گیری

تصمیمگیری

مصرف منظم

هرم سلسله

مدل

و مداوم

مراتب

اثربخشی

تاثیرات

در مطالعه نگرش ها،دو گرایش عمده وجود داشته است.گرایش اول دیدگاه سه جزءئـی و گـرایش دوم دیـدگاه غیربعـدی
گرایانه (حاصل تکامل دیدگاه سه جزءئی) است که نگرش را به عنوان یک ساختار مجرد احساسی در نظر مـی گیرنـد .عنصـر
شناختی عبارت از اعتقادات و دانش افراد نسبت به یک شی است .عکس العمل های احساسی افراد نسـبت بـه اشـیا بـر جـزء
احساسی یک نگرش داللت دارند ،جزء رفتاری نگرش تمایل به پاسخگویی به روش خاص و مشخص به یک شـی یـا فعالیـت
است .انتظار می رود که این سه جزء دارای سازگاری کلی در مورد مطلـوب یـا نـامطلوب بـودن یـک شـی داشـته باشـند(.
صمدی 143:و)144
ارزش ها(الگوی ارزشی):عقیده یا باور نسبتا پایدار را گویند که فرد و یاجامعه باتکیه بر آن  ،غایات خاصـی را طلـب مـی
کند و رفتارهای خاصی را از خود بروز می دهد( .مهدیزاده )1311،ارزش ها به دو دسته دینی و مدرن تقسیم و شاخص هـای
. Hawkins, Best, & Coney
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متناسب با هریک تعیین شده است .
حضرت آیت اهلل خامنه ای می گوید :برخی کشورها ،بدون ایمان به مکتبی خاص ،مقلد تمدن غربند .این ها ممکن است بـه
پیشرفتهای صوری نیز برسند اما زیانهای بی انتهای ذلت تقلید ،آنها را دچار آسیبهای جدی می کند و ریشه آنها را از بـین مـی
برد بنابراین اگر طوفانی بپا شود توانایی استقامت ندارند.رهبر انقالب خاطرنشان می کنند :برخالف این کشورهای مقلد ،ملتهایی
که در مقابل تمدن غرب ،مکتب توحید را انتخاب می کنند هم به پیشرفت حقیقی و همه جانبه دست مـی یابنـد و هـم تمـدنی
عمیق و ریشه دار می سازند که فکر و فرهنگ آنها را در جهان گسترش می دهد.ایشـان از کسـانی کـه در محـیط هـای شـبه
روشنفکری ،ملت ایران را از شعارهای مکتبی می ترسانند ،انتقاد کردند وافزودند :آنها می خواهند ترس و واهمه خود را به مردم
منتقل کنند به همین علت مدام می گویند شعارهای مکتبی ،دردسر و تحریم و تهدید می آورد .اگر خوشبینانه به ایـن گفتـه هـا
نگاه کنیم باید بگوییم این افراد از تاریخ بی خبرند .در بحث سبک و فرهنگ زندگی ،اسالم عزیز همه نیازهای انسان را بـرآورده
می سازد و دانشوران حوزه و دانشگاه باید عالوه بر تالش در فقه و حقوق ،در بحث اخالق اسـالمی و عقـل و سـلوک عملـی
اسالم نیز کارهای متراکم و با کیفیت انجام دهند تا نتایج این تالشها مبنای برنامه ریزی و تعالیم نسلها قرار گیرد.
سبک زندگی اسالمی و فرهنگ
اگر فرهنگ را به ارزش ها ،هنجارها وکاالها ونمادهای تولید شده دریک جامعه نسبت دهیم،در رابطه بـا نسـبت دو مفهـوم
فرهنگ وسبک زندگی اسالمی چندین نظریه وجود دارد .اما درصحیح ترین ومعقول ترین تعریف،هرفرهنگ شامل مجموعـه ای
از سبک های زندگی یک پهنهی اجتماعی است(.مهدیزاده )1311،رهبر معظم انقالب اسالمی «سبک زندگی» را بخش اساسـی و
حقیقی پیشرفت و تمدن سازی نوین اسالمی می خوانند و با دعوت از نخبگان و صاحبان فکر و اندیشه برای «پرداختن بـه ایـن
مفهوم مهم ،آسیب شناسی وضع موجود سبک زندگی در ایران و چاره جویی در این زمینه» تأکید می کنند :پیشرفت در علـم و
صنعت و اقتصاد و سیاست که بُعد ابزاری تمدن اسالمی را شکل می دهد وسیله ای است برای دسـتیابی بـه سـبک و فرهنـگ
صحیح زندگی و رسیدن به آرامش ،امنیت ،تعالی و پیشرفت حقیقی.ایشـان ،مفهـوم پیشـرفت را تـداعی کننـده حرکـت ،راه و
صیرورت می دانند .در هر برداشتی (چه مادی و چه معنوی) از مفهوم توقف ناپذیر پیشرفت ،سبک زنـدگی ،رفتـار اجتمـاعی و
شیوه زیستن اهمیت فراوانی دارد.ایشانبرای تبیین بیشتر اهمیت سبک زندگی وجایگاه آن در تمدن نوین اسالمی می گویـد :اگـر
پیشرفت همه جانبه را به معنای تمدن سازی نوین اسالمی بگیریم این تمدن دارای دو بخش ابـزاری  -و "حقیقـی و اساسـی"
خواهد بود که سبک زندگی بخش حقیقی آن را تشکیل می دهد .تحقق هر دو بخش تمدن نوین اسـالمی ضـروری مـی باشـد:
بخش ابزاری ،یا سخت افزاری این تمدن ،موضوعاتی است که در فضای امروز ،به عنوان نمودهای پیشرفت مطرح می شـود از
قبیل علم ،اختراع ،اقتصاد ،سیاست ،اعتبار بین المللی و نظائر آن .در این زمینه البته پیشرفتهای خوبی داشته ایم اما بایـد توجـه
کرد که این پیشرفتها ،وسایل و ابزاری است برای دستیابی به بخش حقیقی و نرم افزاری تمـدن اسـالمی یعنـی سـبک و شـیوه
زندگی .در تشریح مفهوم سبک و فرهنگ زندگی ،به مسائلی نظیر خانواده ،ازدواج ،نوع مسکن ،نـوع لبـاس ،الگـوی مصـرف،
تفریحات ،کسب و کار و رفتارهای فردی و اجتماعی در محیطهای مختلف ،اشاره کردند که در واقـع سـبک زنـدگی بـه همـه
مسائلی بر می گردد که متن زندگی انسان را شکل می دهند.در معارف اسالمی ،اصطالح عقل معـاش در مفهـوم جـامع خـود،
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مترادف مفهوم سبک و فرهنگ زندگی است و در قرآن کریم نیز آیات فراوانی در این زمینه وجود دارد.ایشان با تأکید بر اینکـه
بدون پیشرفت در بخش حقیقی تمدن سازی نوین اسالمی یعنی «سبک و فرهنگ زنـدگی» ،اهـداف ایـن تمـدن بـزرگ محقـق
نخواهد شد  .متأسفانه ما در این بخش ،پیشرفت چشمگیری نداشته و مثل بخش اول یعنی علـم و صـنعت و نظـائر آن پیشـرفت
نکرده ایم.در خصوص آسیب شناسی و علت یابی در زمینه عدم پیشرفت الزم در بخش سـبک و فرهنـگ زنـدگی را ضـروری
دانسته و همه اندیشمندان حوزه و دانشگاه ،نخبگان سیاسی و فکری ،دستگاههای مرتبط با فرهنگ و تعلیم و نیـز جوانـان را بـه
این امر دعوت می کند که در این زمینه باید همه به خود نهیب بزنیم و ضمن تالش جدی برای آسیب شناسی ،به چاره جویی و
جستجوی راههای عالج بپردازیم .اگر گفتمانی در زمینه آسیب شناسی و چاره جـویی مشـکالت موجـود در سـبک و فرهنـگ
زندگی بوجود آید ،با توجه به نشاط و استعداد جوانان ،حتماً درخشندگی ملت ایران در این زمینه نیز ،چشم جهانیان را متوجـه
خود خواهد کرد.
سبک زندگی اسالمی و ارزش
اکثر قریب به اتفاق دانشمندان معتقدند که مفهوم مرکزی وعنصر محوری تولید وبازتولید سـبک زنـدگی اسـالمی  ،مفهـوم
ارزش است.این ارزش ها خواه ارزش های اصیل انسانی یا الهی باشند،خواه ارزش های برگرفته از بهره منـدی از متـاع مـادی
ودنیایی باشد،بههرحال سبکزندگی اسالمی فرایند بازتابی ارزشها(والبته هنجارهایی برآمده ازآن)درفرد وجامعـه اسـت(.مهدی
زاده)11 ،
رابطه ارزشها و توسعه جوامع
در جمالت پیش رو سه دیدگاه رایج در مورد رابطه ارزشها و توسعه کشورها مطرح می شود ،که به نوعی بایـد گفـت کـه
دیدگاه غالب وحاکم در بین متفکرین جامعه است که به زندگی مردم نیز تسری پیدا می کند و تصمیم هـای آنـان را در مـوارد
مختلف تحت تاثیر قرار می دهد .اینکه کدام یک از سه دیدگاه زیر در جامعه ،مورد پسند و انتخـاب قـرار گیـرد ،میـزان تـاثیر
ارزشها بر تصمیم گیری ها( از جمله خرید های گوناگون) را به طور متفاوتی نمایان می سازد.
از جمله مهم ترین دل مشغولی جامعه شناسان متقدم ومتاخر ،همچون کنت ،دورکیم ،پارسونز ،وبر ،زیمل وتـونیس بررسـی
ارتباط و اثرات متقابل توسعه اقتصادی –اجتماعی و صنعتی شدن از یک سو و ارزشها از سوی دیگر بوده است.درزمینه سنت و
مدرنیته و رابطه آنها با توسعه اقتصادی-اجتماعی جوامع دیدگاهها را در مجموع به سه بخـش مـی تـوان تقسـیم کرد:نخسـت
دیدگاهی که مدرنیته و ارزشهای مدرن را مساوی با غربی شدن می داند(داریاپور)11 :و ویژگی های مدرنیته را ناشی از شـرایط
خاص اقتصادی – اجتماعی و سیاسی غرب می داند که نمی تواند با ویژگی های کشورهای در حال توسعه و غیر غربی سازگار
باشد.دوم اختص اص به نظریه نوسازی ( مدرنیزاسیون)دارد و معتقد است برای تحقق توسعه ،بایستی از سنت و ارزشهای سـنتی
که مانع توسعه هستند ،دست کشید و به مدرنیته و ارزشهای مدرن روی آورد .دیدگاه سوم مدعی است کـه سـنت و ارزشـهای
سنتی همیشه معکوس و ضدتوسعه نبوده و بازسازی و متحول نمودن سنت وسازگاری آن با تحوالت اجتماعی می تواند مشـوق
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توسعه باشد .براساس رویکردهای نوین توسعه اجتماعی ،نیروی انسانی مهم ترین عامل توسعه محسوب مـی شـود و بـا ایجـاد
نگرشها و ایستارهای مطلوب می توان فرایند رسیدن به توسعه اقتصادی – اجتماعی را که حرکتی درجهت فراهم نمودن بسـترها
و شرایط الزم برای به فعلیت درآوردن استعدادهای انسانی است ،تسریع نمود (.همان )11 :
جدول زیرنشان دهنده یکی از تقسیم بندی های مربوط به ارزش ها می باشد که توسط راکیچ ارائه شده است:
ارزش های غایی و ابزاری راکیچ ( داریاپور)57 ،
ردیف

ارزش غایی

ردیف

ارزش ابزاری

9

زندگی آسوده

9

بلندپرواز

1

زندگی هیجان انگیز

1

آزادمنش

9

احساس موفقیت

9

توانا

4

یک دنیای در صلح

4

بشاش

7

یک دنیای زیبا

7

نظیف

6

مساوات

6

دلیر

5

امنیت خانوادگی

5

بخشنده

8

آزادی

8

یاری گر

1

خرسندی

1

صادق

99

هماهنگی درونی

99

تخیل گر

99

عشق کامل

99

مستقل

91

امنیت ملی

91

باهوش

99

لذت

99

منطقی

94

رستگاری

94

مهربان

97

احترام به خود

97

مودب

96

پذیرش اجتماعی

96

مسئول

95

حكمت

95

خودنگهدار

98

دوستی حقیقی

98

مطیع

باید گفت ارزشها در ارتباط مستقیم با گرایش ها ،هنجارها و کنش های افراد بوده و بازتاب روشی هسـتند کـه افـراد یـک
جامعه  ،در فرهنگ و برهه زمانی خاص به آن می اندیشند .توجه به نقش ارزشها در دستیابی به اهداف جامعه ضروری است .بـا
توجه به تقسیم بندی که از مفهوم ارزش در بین نظریه پردازن مطروحه در سطور قبل ،ارائه شده است؛ یعنی تقسیم به دو دسـته
سن تی و مدرن و یا دسته های فرعی تر ابزاری و غایی ،به دلیل برداشت متفاوت از مفهوم سنت ،این تقسیم بندی به طـور کامـل
قادر به توصیف جامعه ایران نمی باشد و به جای آن از تقسیم بندی ارزشهای دینی و مدرن استفاده می گردد؛ با آگاهی از ایـن
امر که ممکن است ،لزوماً برخی از گویه های مورد نظر این تقسیم بندی بیانگر معنای افاده شده از آنها را نکند .بدین معنـا کـه
وقتی ارزشها را به دو دسته مدرن و دینی تقسیم می نماییم ،انتظار تحلیل رفتار در معنای کامالً دینی و یا کامالً مدرن به عنـوان
عضوی از جامعه نیست؛ بلکه این رفتار به صورت یک طیف می تواند از مدرن تا دینی قابل تغییر باشد.
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نکته دیگر اینکه برخی از گویه های مرتبط به موضوع تحقیق ،از جداول فوق انتخاب شـده اسـت کـه ایـن امـر در مـورد
گویه های ارزشهای مدرن کامالً صدق می کند و در مورد گویه های ارزش های دینی  ،بدون اتکا بـه ایـن جـداول و از منـابع
مرتبطتر به جامعه ایران استفادهشدهاست .برای مثال برخی از گویههای مورد استفاده در قسمت ارزشـهای مـدرن شـاملمـوارد
( )21،23،2،3،4،1،11،12،11می باشند ،که به نوعی برخی از آنها به سایر شاخص های تحقیق تسری پیدا کرده اند.
جدول گویه های ارزش های سنتی و مدرن ( داریاپور)199- 915 :
گویه های ارزش های سنتی

ردیف

ارزش های مدرن

ردیف

9

مساوات

9

قدرت اجتماعی( توان کنترل دیگران وتسلط)

1

آرامش درونی

1

لذت( ارضای امیال)

9

یک زندگی روحانی( تاکید بر معنویات)

9

آزادی ( آزادی عمل و اندیشه)

4

احساس تعلق( احساس اینكه دیگران به فكر من هستند)

4

یک زندگی پرهیچان

7

نظم اجتماعی ( ثبات جامعه)

7

ثروت

6

معنی دار بودن زندگی( هدف داشتن)

6

احترام به خود ( اعتقاد به ارزشمند بودن خود)

5

مودب بودن ،پذیرش سهم خوود در زنودگی ( تسولیم شورایط

5

خالقیت ( تخیل ،منحصر به فرد بودن)

زندگی خویش)
8

امنیت ملی

8

حریم خصوصی

1

جبران یاری و کمک دیگران( پرهیز از مدیون بودن)

1

اعتبار اجتماعی( مورد تایید دیگران بودن)

99

جهانی در صلح

99

یک زندگی متنوع( چالش ،نوآوری)

99

احترام به سنت( حفظ آداب و رسوم متداول)

99

اقتدار( حق دستور دادن و رهبری)

91

عشق کامل و بلوغ یافته( صمیمیت عمیق عاطفی و معنوی)

91

مستقل

99

انضباط شخصی( خودداری در برابر لغزش و وسوسه)

99

بلند پرواز( سخت کوش ،جاه طلب)

94

امنیت برای خانواده

94

باجرات

97

وحدت با طبیعت

97

با نفوذ

96

فهم و حكمت( درك صحیح از زندگی)

96

انتخاب اهداف شخصی( گزینش مقاصد شخصی)

95

دوستی حقیقی ( دوستان حامی و صمیمی)

95

توانا(کاردان ،موثر ،باکفایت)

98

جهانی سرشار از زیبایی( زیبایی طبیعت و هنر)

98

حفظ ظاهر( حفظ وجهه در برابر مردم)

91

عوودالت اجتموواعی ،یوواری دهنووده ( بوورای آسووایش دیگووران

91

با هوش ( منطقی و متفكر)

کارکردن) ،حفظ محیط زیست
19

معتدل و میانه رو ،فرمان بردار( وظیفه شناس و مطیع)

19

لذت بردن از زندگی ( لذت از غذا ،تفریح)

19

وفادار( وفادار به دوستان و گروه خود)

19

کنجكاو( عالقمند به فهمیدن همه چیز ،جستجوگر)

11

با مدارا( تحمل عقایود دیگوران) ،موذهبی ( موومن ،دینودار)،

11

موفق( از نظر نیل به اهداف)

احترام( احترام به والدین و بزرگترها)
19

19

فروتن ،مسئول ،با گذشت  ،پاکیزه ( تمیز) سالم ،صادق

خوش گذران

سومین شاخص از شاخص های سبک زندگی اسالمی مورد نظر تحقیق  ،هویت می باشد.
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سبک زندگی اسالمی و هویت
در مطالعات سبک زندگی وهمچنین آرایی که برخی نظریه پردازان درباره سبک زندگی ابراز کرده اند  ،تاکید بر نقش سـبک
زندگی درخلق هویت –فردی یا جمعی– بیشتر به چشم می خورد .
آنچه یک جامعه و حکومت اسالمی را از غیر آن متمایز می سازد ،برخورداری آن جامعه و حکومت از الگوهای اصیل برخاسته
از تعالیم اسالمی در روابط و مناسبات فردی و اجتماعی آن جامعه است.گروهی معتقدند تعالیم اسالمی گونه ای خـاص از نحـوه
زندگی و تعامالت اجتماعی را بنیان می نهد که از اساس برگرفته از اندیشه های اسالمی است .این گروه معتقدند ،اسالم و تعـالیم
اسالمی توان ارائه طرح و اداره جامعه و زندگی انسان را ازکالن ترین سطوح تا جزءئی ترین موارد دارد .آنچه موجب برجسـتگی
این موضوع شده این واقعیت است که در این رویکرد ،مجموعه این تعالیم در قالب یک طرح کامل و به هم پیوسته و منسجم ،یک
نظام کامالً هماهنگ و معنادار را پیش روی ما قرار میدهد ،نظامی که درصورت پیاده شدن ،بستری کامالً مناسـب بـرای رسـاندن
انسانها به اعلی علیین و اقامه قسط وعدل در جامعه فراهم می

کند.

در مقابل ،گروهی دیگر معتقدند که زندگی انسان امروز و آنچه از روابط و مناسبات درآن جریان دارد ،حاصل و دستاورد قرنها
اندیشهورزی و تجربه اندوزی بشر بر کره خاکی است که به سادگی قابل انکار و کنار گذاشتن نیست.در این میان آنچه ادیان و بـه
ویژه اسالم برای بشر به ارمغان آورده است ،قواعد و چارچوبهایی است که انسان را ناگزیر می کند در این بازی از ایـن مقـررات
تخطی و تعدی نکند و سهم ادیان تنها عمل کردن به مثابه محافظی است که نمی گذارد او از چارچوب طراحی شده

بیرون رود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای ،با توجه به نو بودن بحث "سبک زندگی" در ادبیات و فضای گفتمانی کشـور،می گویـد.:چـرا
فرهنگ کار جمعی در ایران ضعیف است؟ چرا در روابط اجتماعی ،حقوق متقابل رعایت نمـی شـود؟ دروغ چقـدر در جامعـه
رواج دارد؟ علت برخی پرخاش گریها و نابردباریها در روابط اجتماعی چیست؟ طراحی لباسها و معماری شهرها چقدر منطقـی
و عقالنی است؟ آیا حقوق افراد در رسانه ها و در اینترنت رعایت می شود؟ علت بروز بیماری خطرناک قانون گریزی در برخی
افراد و بعضی بخشها چیست؟ چقدر وجدان کاری و انضباط اجتماعی داریم؟ چرا برخی حرفها و ایده های خوب در حد حرف
و رؤیا باقی می ماند؟چه کنیم ریشه ربا قطع شود؟ و چه کنیم تا زن هم کرامت و عزت خانوادگیش حفـظ شـود و هـم بتوانـد
وظایف اجتماعی خود را انجام دهد؟ودهها سؤال و مسئله اساسی دیگر نیز وجود دارد که همه آنها با سبک و فرهنـگ زنـدگی
مرتبطند و به علت اهمیت این مسائل در زندگی انسان است که قضاوت در مورد یک تمدن با توجه بـه پیشـرفت آن در بخـش
سبک و فرهنگ زندگی صورت می پذیرد.ایشان درباره سبک زندگی از منظر اسالم می گویـد :اسـالم« ،خـردورزی ،اخـالق و
حقوق» را مایه های اصلی فرهنگ صحیح می داند و ما نیز باید بطور جدی به این مقوالت بپردازیم وگرنه پیشـرفت اسـالمی و
تمدن نوین اسالمی شکل نخواهد گرفت.ایشان در ترسیم چگونگی شکل گیری سبک و شیوه زندگی افزودند :فرهنـگ زنـدگی،
متأثر از تفسیر ما از زندگی است و هر هدفی را برای زندگی تعیین کنیم ،سبک خاصی را به همراه می آورد.ایشان ،تحقق هـدف
اصلی تعیین شده در هر «مکتب و نظریه سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی» را نیازمند اعتقاد و ایمان بـه آن هـدف مـی داننـد و مـی
گوید :بدون اعتقاد جدی و تالش هیچ هدفی محقق نمی

شود.

افرادی درباره نظر فیلسوفان غربی و مقلدان داخلی نظر می دهند و می گویند جامعه را با ایدئولوژی و مکتب نمی شود اداره
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کرد اما تمام تجربیات تمدن ساز ،نشان می دهد که مکتب ،هدایت کننده و اداره کننده حرکات عظیم اجتمـاعی اسـت و بـدون
داشتن مکتب و ایدئولوژی ،و بدون «ایمان و تالش و پرداخت هزینه های الزم» ،هیچ تمدنی امکان تحقق نمی

یابد.

ما برای ساختن این بخش از تمدن نوین اسالمی ،به شدت باید از تقلید پرهیز کنیم؛ تقلید از آن کسانی که سعی دارند روش
های زندگی و سبک و سلوک زندگی را به ملت ها تحمیل کنند .امروز مظهر کامل و تنها مظهر این زورگویی و تحمیـل ،تمـدن
غربی است ».اصوالً تمدن سازی نوین اسالمی ،امری فراتر از تعمیر ،اصالح و ایجاد اصـالح در تمـدن موجـود اسـت .از ایـن
روست که از «مهندسی» تمدن جدید بحث می کنیم .در این نگاه ،اقتباس و تقلید جایی ندارد و نسخه برداری و تلفیق قابل قبول
نیست.ایجاد تغییر اساسی در شاکله تمدن موجود و تصرف در مبانی نظری ،ساختارها و محصوالت آن ،اجتناب ناپذیر است .در
غیر این صورت ،سخن گفتن از مهندسی تمدن نوین اسالمی گزافه گویی است .پی گیری تحقق تئوری مهندسی تمـدن اسـالمی
در پایان دهه سوم انقالب اسالمی امید جدیدی در وجود جامعه بشری شعله ور کرده است و مشـتاقان خسـته و سـرخورده از
تمدن مادی در انتظار حضور یک موجود نامأنوس با فضای زیست کامال مادی هستند که با طرح شـعارهایی بنیـادین خواهـان
تحول اساسی و جایگزینی در مفاهیم و ساختارها و محصوالت تمدنی موجود می باشد.
اما باید باور کرد که از زمان پیدایش نظام نوپای اسالمی تا تحقق آرمانشهر اسالمی ،راهی نه چنـدان طـوالنی وجـود دارد.
همانگونه که رهبر فرزانه می گوید :خطی که نظام اسالمی ترسیم می کند خط رسیدن به تمدن اسالمی اسـت .بنـابراین تئـوری
مهندسی تمدن اسالمی بستری مناسب برای طراحی نقشه ایجاد این آرزوی دیرین صالحان میباشد.
با توجه به شواهدی که در باال اشاره شد ،می توان برای هر یک از هویت های دینی(اسالمی -ایرانی) و مدرن  ،محورهـایی
را قائل شد« .خانواده محوری» و «توجه هویت دینی » که به نوعی تمایل به مشابهت و وحدت اجتماعی و تاریخی در آن جلـوه
گر است ،به عنوان محورهای هویت دینی و «تمایزطلبی و تمایز از دیگران» با تمایل به نوعی هویت فردی به عنـوان محورهـای
هویت مدرن ،مدنظر می باشد.
فرهنگ غرب ،اصوالً فرهنگی مهاجم است و به هر دلیلی در هر کشوری رواج یابد بتدریج فرهنگ و هویت آن ملت را نابود
می کندپوسته فرهنگ غربی پیشرفت ظاهری است اما ،باطن آن «سبک زندگیِ مادیِ شهوت آلودِ گناه آفرین هویـت زدایِ ضـد
معنویت »است.ایشان ،با اشاره به تقلید از فرهنگ غربی در برخی مظاهر زندگی در کشور افزودند :باید با فرهنـگ سـازی الزم،
یک حرکت تدریجی در زمینه اصالح این مسئله ایجاد شود.رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود ،سوء اسـتفاده
گسترده غرب از ابزار هنر بویژه هنرهای نمایشی و سینما را مورد اشاره قرار دادند و افزودند :سیاستمداران غربی بـا اسـتفاده از
این روش ،بدنبال سلیقه سازی و ترویج سبک زندگی غربی در جوامع دیگر هستند .آنها در پـروژه هـایی تعریـف شـده ،و بـا
استفاده ا ز جامعه شناسان ،روانشناسان و مورخان ،نقاط ضعف ملتها بویژه ملتهای اسالمی را بررسـی مـی کننـد و بـا شـناخت
راههای تسلط بر آنها ،ساخت فیلمهای خاصی را به فیلم سازان سفارش می دهند که در این زمینه همه مسئوالن و مردم بایـد از
فرهنگ اصیل خود و کشور ،مراقبت

کنند.

نتیجهگیری
 1ـ پیش فرض های تئوری مهندسی تمدن اسالمی:
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الف ـ جامعیت دین و حضور حداکثری دین در روابط فردی و اجتماعی ،موضوعات و سـاختارهای قـدرت ،اطالعـات و
ثروت است.
ب ـ کارآمدی :مکتبی که نتواند کارآمدی خود را در قالب سرپرستی تکامل الهی به اثبات برساندو احکام خود را در بسـتر
جامعه و تمدن جریان دهد و وظایف یک شهروند جامعه را از مهد تا لحد سازماندهی کند حتمـا از کارآمـدی و جامعیـت الزم
برخوردار نیست .در این صورت چنین مکتبی نخواهد توانست دو حوزه اعتقاد و محل اجتماعی را به یکدیگر پیوند زند.
 2ـ الزامات قطعی مهندسی تمدن اسالمی:
ـ هماهنگی سه حوزه مفاهیم ،ساختارها و محصوالت اجتماعی حول هدف و غایت واحد (ایمان به خدا)
ـ هماهنگیسهحوزهمفاهیمارزش،بینش ودانش یا علوماخالقی ،فلسفی و تجربیحول کالم وحی در جامعه پردازی و مهندسی
تمدن اسالمی
ـ ضرورت تبدیل مفاهیم مربوط به کیفیت پرستش به مفاهیم مربوط به کمیت پرستش (ترجمه کیف به کم)
ـ وجود فلسفه و منطق کارامد که مفسر حرکت و تبدیل و تغییرات و شدن پدیده ها باشد.
ـ ضرورت هماهنگی نهادهای علمی و مدیریتی تولیدعلم
ـ ضرورت تأسیس بانک توسعه اطالعات اسالمی و تحقیقات شبکه ای
ـ ضرورت طراحی مدل انتقال برای گذر از وضع موجود به مطلوب
 3ـ موانع پیش رو
ـ مطلق نگری و نفی نسبیت دینی در حوزه شناخت شناسی الهی
ـ فقدان منطق شامل برای هماهنگ کردن دین و عینیت
ـ فقدان فلسفه عمل یا چگونگی اسالمی
ـ ناهماهنگی منطق معرفت دینی ،عقلی و تجربی
مادام که شناخت صحیح و علمی از فلسفه حاکم بر دو تمدن الهی و مادی انجام نشود و ارکـان و اصـول موضـوعه تمـدن
سازی اسالمی تدوین نشود ،نمی توان در مسیر تحقق عملی تمدن سازی گام برداشت .به همین دلیـل کـم نیسـتند شـمار دیـن
باورانی که به سبب نداشتن یک اندیشه منسجم و خالی بودن دست آن ها از یک نظام فکری کارآمـد ،تـن بـه پـذیرش تمـدن
موجود می دهند و از ترویج کنندگان مبانی فکری آن ها به حساب می آیند .علت این نقیصه را بیش از هر چیز بایـد در غالـب
شدن روح نسخه برداری ،ترجمه و اقتباس بر جوامع الهی جست و جو کرد که مبنا و بنای موجود را تنها گزینه در جمـع میـان
«شریعت و معیشت» می دانند؛ غافل از آن که هر یک از سه نظام الحادی ،التقاطی و الهی به عنوان سه مکتب متفاوت ،دارای سه
نوع فلسفه تاریخ ،سه نوع اندیشه متفاوت در نظام سازی و سه نوع دکترین مختلف در مدیریت اجتماعی

اند.

راهکارها
 -1آسیب شناسی و علت یابی در زمینه عدم پیشرفت الزم در بخش سبک و فرهنگ زندگی
 -2آسیب شناسی خانواده به عنوان یکی از ارکان مهم سبک زندگی
 -3متولیان دولتی و فرهنگی جامعه باید با تشکیل کارگروه های مختلف و کمیته های تخصصی ،بررسـی ابعـاد سـبک زنـدگی
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اسالمی را مورد توجه قرار دهند و متناسب با شرایط زندگی امروز جامعه ،ضرورت ها و برنامه های رسیدن به سبک زندگی
اسالمی را ارائه

کنند.

 -4ایجاد گفتمانی در زمینه آسیب شناسی و چاره جویی مشکالت موجود در سبک و فرهنگ زنـدگی اسـالمی و تمـدن نـوین
اسالمی
 -1وزارتخانه های آموزش و پرورش ،علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان نهادهای اصـلی در
پرداختن به این موضوع و با توجه به مخاطبان اصلی که همان نوجوانان ،جوانان و عموم جامعـه هسـتند ،مـیتواننـد نقـش
موثری در این باره ایفا

کنند.

 -1نهادینه سازی سبک زندگی اسالمی از دوران کودکی در بین دانش آموزان ،اثر پذیری بیشتری را به همراه دارد و حتـی ایـن
موضوع میتواند با رفتن به کتابهای درسی زمینه ساز توجه بیشتر شود که بهترین مأمن آن مدارس کشور

هستند.

 -7شاید تدوین سند جامع وزارت علوم و استفاده از عنوان و پرداختن به سبکهای زندگی اسالمی و تمدن نویسـن اسـالمی و
رفع چالشهای موجود آن بتواند آیندهای را برای کشور ترسیم کند تا به آنچه در نظر داریم تا در سال  1414بـه آن دسـت
یابیم ،نزدیک

کند.

 -1برای نهادینه شدن سبک زندگی اسالمی ،و متعاقب آن تمدن نوین اسالمی باید نخبگان علمی و دینی ،نسبت به تبیین ویژگی
ها و اهمیت این نوع سبک زندگی اقدام و بسترسازی کنند
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چکیده
درعصرحاضر که نظریات تمدنی حجم وسیعی از نظریات فرجاام شناسای وگفتماان هاای جهاانی را باه خاود
اختصاص داده است نمی توان تمدن را بدون تأثیر برساخت درونی قادرت نظاام دانسات لذامساأله ی تحقیاق
حاضرعبارت است از فقدان نظریه ی تأثیرتمدن اسالمی وتمدن سازی ناوین اساالمی برسااخت درونای نظاام
جمهوری اسالمی ایران مستخرج از بیانات رهبرانقالب .
نگارندگان مقاله،تأثیرتمدن اسالمی وتمدن سازی نوین اسالمی ومؤلفه هاای آن رادر اساتحکام سااخت درونای
نظام ،مفروض دانسته وباآزمون این فرضیه که با پرداختن به مؤلفه های تمادن اساالمی وتمادن ساازی ناوین
اسالمی می توان به استحکام ساخت درونی قدرت نظام اهتمام ورزیدبه این یافته ها دست یافته اند که چنانچاه
به عناصرومؤلفه های تمادن اساالمی وتمادن ساازی ناوین اساالمی برآماده ازمناابع علمای و اندیشاه هاای
رهبرانقالب توجه شودبه استحکام ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی وافازایش قادرت درون زای آن خواهاد
انجامید.
این پژوهش به روش ترکیبی (کمی وکیفی)انجام پذیرفته واطالعات مورد نیاز آن بااروش مطالعاه ی کتابخاناه
ای،اسنادی به دست آمده وروش تجزیه وتحلیل اطالعاات درایان پاژوهش روش تحلیال محتاوا از روش هاای
تجزیه وتحلیل کمی بوده است.
کلید واژه ها:تمدن،تمدن اسالمی،تمدن سازی نوین اسالمی ،استحکام ساخت درونی نظام.
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New Islamic civilization The effective factor on The strength of
The internal construction of The Islamic Republic of Iran
ABSTRACT

Nowadays that Theories of civilizationTo be allocated A large number of ideas and discourse of global
appeal Civilization can not be know civilization without impact on the system 's internal construction.
So the present research Issue is The lack of impact theory of Islamic Civilization and Islamic new
Civilization Obtained From the Leaders comments on The strength of the internal construction of the
Islamic Republic of Iran.
Authors The impact of Islamic civilization and Iran's new Islamic Civilization bulding And its
components onThe strength of the internal construction of the system Have given Supposed and
withTesting this hypothesis That address the elements of Islamic civilization and i ran"sIslamic
civilization modern can be achieved To strengthen internal build system These findings have that If
looking for the indices , elements of Islamic civilization and Islamic civilization Iranian modern that
obtained from thought leaders system . will be powerful The internal construction of the Islamic regime
and increase the power of its endogenous
This study donewith combination approach and its required Information obtained with A library study
documents studyand Analysis style of data was Content analysis atyle.

Keywords: Civilization, Islamic civilization, Islamic and Iran's new Civilization Build, strengthen the
internal construction of the system
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مقدمه
تمدن اسالمی وتمدن سازی نوین اسالمی از کلید واژه هایی هستند که درسال های اخیر به موازات افزایش تهـاجم فرهنـگ
غربی واشاعه ی گفتمان نظم نوین جهانی وتمدن جهانی بنابرضرورت حصول پیشرفت وتوسعه ی همه جانبه وبـرای جلـوگیری
ازایجادسستی وعدم انسجام درساخت درونی نظام توسط رهبر معظم انقالب به کارگرفته شده وریشه هـای اساسـی آن را مـی
توان دراندیشه های امام راحل(ره)مشاهده نمود.
نکته قابل توجه اهمیت تمدن اسالمی وایده ی تمدن سازی نوین اسالمی درتأثیربراستحکام ساخت درونی نظام است چراکه
مؤلفه های تمدن اسالمی همان مؤلفه هایی هستند که می توانند درجهت استحکام ساخت درونی نظام به کار آمده وبراسـتحکام
ساخت درونی نظام بیفزایند.
اهمیت این تحقیق را می توان درشناسایی تأثیر تمدن سازی نوین اسالمی براستحکام ساخت درونی نظام دانسـت زیـرا بـا
توجه به تأکید غالب دولت ها وملت ها ی اسالمی وغیراسالمی برتمدن سازی وادعای مکاتب غیر دینی غرب مبنـی برانحصـار
فرجام تمدن بشری درتمدن غیر دینی وسکوالر غربی وتالش در جهت نهادینه سازی این نگرش وتبدیل آن به نظریه ای غالـب
وفراگیرنمی تواند بدون درنظر گرفتن تأثیر تمدن سازی براستحکام ساخت درونی جوامع مختلف انجام پذیرفته باشد.
دربیان ضرورت پژوهش باید گفت عدم پرداختن نظریه پردازان تمدنی ما،درحوزه های مختلـف نظریـه پـردازی بـه تـأثیر
بنیادین تمدن سازی براستحکام ساخت درونی قدرت وعدم شناسایی مبانی پارادایمی آن دراندیشه های رهبران نظام سبب عـدم
پیدایش الگوهای نظری مسلط وفراگیربومی به منظور استفاده در سیاست گذاری وهدف گذاری ها ی مربوط به استحکام ساخت
درونی نظام ودرنتیجه سبب ناشناخته ماندن این نظریه ی مهم گردیده است.
سؤال پژوهش
سؤال این پژوهش عبارت است ازاینکه مؤلفه های مؤثربراستحکام ساخت درونی نظام درتمدن اسالمی وتمدن نوین اسالمی
براساس اندیشه های رهبرانقالب کدامند؟
فرضیه ی پژوهش
تمدن نوین اسالمی ازمؤلفه های اساسی تأثیر گذار برساخت درونی قدرت نظام به شمار می آیدواندیشه ی تمدن سازی می
تواند به استحکام ساخت درونی قدرت نظام بیانجامد.
هدف این پژوهش عبارت است ازتبیین تأثیرمؤلفه های تمدن اسالمی وتمدن سازی نوین اسالمی براستحکام ساخت درونـی
نظام جمهوری اسالمی ایران براساس نظریات واندیشه های رهبرانقالب .
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روش تحقیق
این پژوهش به روش ترکیبی(تحلیل محتوا وکتابخانه ای اسنادی)انجام پذیرفته است.
ابزارگردآوری داده ها
ابزارهای گردآوری اطالعات دراین پژوهش فیش ومصاحبه بوده است.
روش تجزیه وتحلیل داده ها
روش تجزیه وتحلیل داده ها دراین پژوهش روش تحلیل محتوا خواهد بود.
مبانی نظری تحقیق
تاکنون تأثیر عناصر متعددی برساخت درونی نظام مورد بحث وبررسی قرار گرفته اما تأثیرتمدن اسالمی وتمدن سازی نـوین
اسالمی برآن مورد بررسی قرار نگرفته ودراین مورد ادبیات قابل توجهی نیزموجود نمی باشد.
رهبرمعظم انقالب می فرمایندما اگر پیشرفت همهجانبه را به معنای تمدنسازی نوین اسالمی بگیریم  -باالخره یـک مصـداق
عینی و خارجی برای پیشرفت با مفهوم اسالمی وجود دارد؛اینجور بگوییم که هدف ملت ایران و هدف انقالب اسـالمی ،ایجـاد
یک تمدن نوین اسالمی است] 1[.بنابراین نظام جمهوری اسالمی ،تحقق تمدنی نوین را آرمان وهدف غایی خود می داندواندیشه
ی تمدن سازی می تواندعامل استحکام بخش ساخت درونی قدرت نظام گردیده ومسیر دشوار تمدن سازی را هموار نماید.
ساخت درونی نظام
ساخت درونی قدرت که همان ساخت درونی نظام به شمار می آیددر مقـام تعریـف ،چـارچوبی را شـامل مـی شـود کـه
ظرفیت های فکری ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و…نهفته درآن چه درعرصه نظری وچه درعرصه عملکرد،برگرفته ازمبانی انقالب
وعلل حدوث انقالب اسالمی است که باید به عنوان علل بقای نظام سیاسی و بالندگی هرچه بیشتر آن ایفای نقش کند]2[.
هرکدام از رویکردهای ساخت درونی وبیرونی قدرت دارای مبانی وپیامدهایی هستند که به مبـانی سـاخت درونـی قـدرت
اشاره می شود.
مبانی رویکرد به ساخت درونی قدرت
این مبانی عبارتند از:
افزایش قدرت ملی وتوان چانه زنی دردیپلماسی وایفای نقش تعیین کننده درتحوالت منطقه ای وجهانی. افزایش مقاومت دربرابرهرنوع فشاروباج خواهی فراملی. -توسعه وپیشرفت.
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 ضمانت بخشی به روند رشدوپیشرفت کشوربااتکابه منابع وظرفیت های داخلی. حل مسائل اساسی ومشکالت پیش روی کشور. تبدیل جمهوری اسالمی ایران به الگویی برای دیگرملتها. حفظ استقالل وعزت ملی []3جدول  : 9گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری درموردساخت درونی قدرت،منبع:محققین)9914،
برخی از مصادیق بیانات رهبرمعظم انقالب مبنی بر توجه به «استحكام ساخت درونی قدرت نظام»
تاریخ و عنوان دیدار

متن بیانات

عاملی که می تواند کشور شما را در مقابل هر افزونطلبی ،هر انحصارطلبی ،هور تجواوز ،بیانووات در دیوودار دانشووجویان دانشووگاه
شهید بهشتی9981/1/11 ،

هر ماجراجویی و هر بحرانسازی حفظ کند ،استحكام ساخت داخلی نظام است.
عناصر این استحكام ،برخی عناصر همیشگی است ،برخی هم عناصر فصلی است .آنچوه
که جزو عناصر همیشگی است ،عزم راسخ است؛  ...به سمت آرمان ها حرکت کردن ،این

عزم راسخ را نیاز دارد... .هم عزم راسخ مسئولین الزم است ،هم عزم راسوخ موردم الزم بیانات دردیدارمسئوالن نظام،
9911/4/99

است.
اما آنچه که فصلی است  -آنچه که در حال حاضر برای کشور اولویت دارد  -به نظر مون
مسئلهی اقتصاد و مسئلهی علم است.
ساخت اقتدار درونی ملّت که در درجه ی اوّل با ایمان صحیح و راسخ و بوا اتّحواد آحواد

مردم و با عمل درست مسئولین کشور و با همراهی مسئوالن و آحاد مردم و با توکّل بوه بیانوووات دردیووودار کوووارگزاران حووو
خدای متعال انجام خواهد گرفت؛ یعنی به کار گرفتن عقل و معنویّت و توکّل و حرکوت و 19/96/9911
عمل؛ بالشک در اوضاع منطقه هم اثر می گذارد ،کما اینكه تا حاال هم اثر گذاشته است.
ما گفتهایم «علم» بایستی رشد پیدا کند؛ ما گفتهایم «تولید داخلی» بایستی اساس کوار
باشد؛ « وقتی کشوری با تكیهی به استعدادهای درونی ،با تكیهی به ابتكار نیروی انسانی
خود ،با تكیهی به علم و دانش خود ،با تكیهی به ایمان خود و با اتّحاد حرکت موی کنود،
قطعاً به نتای مطلوب خواهد رسید.
چنانچه تنبلی و کوتاهی و خودخواهی و دنیاپرستی و دل دادن به این ظواهر ،چشم ما را

بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران
انقالب اسالمی 16/96/9911،

یک قدری پُر کند ،ساقط کند ما را ،در درون خودمان ریزش  -چوه ریوزش شخصوی در
درون ،چه ریزش اجتماعی  -پیدا بكنیم ،االبتّه دیرتر به دست خواهد آمود؛ امّوا بودون
تردید به دست خواهد آمد و این به برکت مجاهدت ها و فداکاریها است
آنچه برای نظام جمهوری اسالمی حائز اهمّیّت است ،استحكام سواخت درونوی نظوام مراسم تحلیف دانشوجویان دانشوگاه هوای
افسری ارتش99/95/9911

جمهوری اسالمی است ،استحكام درونی ملّت ایران است.

از تحلیل محتوای بیانات رهبر معظم انقالب در موردعوامل استحکام بخش ساخت درونی قدرت کـه گزیـده ای ارآن ذکـر
گردیداین نتایج حاصل می گردد که معظم له نمواردذیل را (نمودارشـماره)1از مؤلفـه هـای بنیـادین سـاخت درونـی قـدرت
دانستهاند.
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نمودار : 9نمودارمؤلفه های استحكام ساخت درونی دربیانات رهبر معظم انقالب،منبع:محققین)9914،

ازآنجا که فراوانی کاربرد واژه ها توسط رهبران سیاسی که تعیین کننده دکترین نطام خود به شمار می آیند نشان گـر ارزش
آن واژه یا واژگان درحوزه سیاستگذاری وارزش آن درچشم اندازتوسعه ی هرکشوربا رویکرد توسعه ی همه جانبه به شمار می
آید وبا عنایت به اینکه رهبرمعظم انقالب تعی ین کننده دکترین نظام جمهوری اسـالمی بـه شـمار مـی آینـد؛می تـوان فراوانـی
کاربرداین واژه را بامؤلفه های ذکرشده ،درگفتمان ایشان مؤید اهمیت تحقق استحکام سـاخت درونـی قـدرت نظـام ارزیـابی
نمودکه درمواجهه ی نظام با شرایط دشوار داخلی وبین المللی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
براساس نمودار زیر(نمودارشماره)2استحکام ساخت درونی قدرت از سال 1311که همان آغازین سال رهبری ایشان به شمار
می آیدتا کنون سیر صعودی داشته ،که نشان گر دقت نظر ایشان در برنامه ریزی وراهبرد نویسی برای فائق آمدن بر بحران هـای
بین المللی دشمن ساخته برای نظام جمهوری اسالمی ایران تاکنون می باشد.

نمودار : 1نمودارعددی،تاریخی کاربردکلید واژه استحكام ساخت درونی دربیانات رهبر معظم انقالب،پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
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پس از تعریف ساخت درونی قدرت وبرشمردن مبانی ومؤلفه های آن اکنون باید به تعریف تمـدن اسـالمی وویژگـی هـای
تمدن نوین اسالمی پرداخته شود.
تمدن اسالمى
تمدن اسالمی یا آنچه بعضی به اشتباه تمدن عرب می نامند نامی است که به تمدن شرق هم زمان بـا قـرون وسـطی اطـالق
می شود .تمدن اسالمی تمدن یک ملت یا نژاد خاص نیست بلکه مقصود ،تمدن ملت های اسالمی است کـه عـرب هـا ،ایرانیـان،
ترک ها و دیگران را شامل می شود[ ]4که به وسیله ی دین رسمی یعنی اسالم و زبان علمی و ادبی یعنی عربی با یکـدیگر متحـد
شدند[]1
این تمدن ،تمدن ملت هایی است که به وسیله ی دین رسمی یعنی اسالم و زبان علمی و ادبی یعنی عربی با یکـدیگر متحـد
شدند.این تمدن با هنر ایرانی ،رومی و سایر جوامع ترکیب گردید و تمدنی به نام تمدن اسالمی به وجود آورد]1[. .
براین اساس تمدن اسالمی میراث مشترک مردم و ملتهایی است که روزگاری اسالم در سرزمین آنها نفوذ کرد و در ساخت
و شکوفایی آن ایفای نقش کردند .به این ترتیب ،تمدن اسالمی نه به نژاد خاصی تعلق دارد و نه تمدنی ملی است که بـه مـردم
خاصی تعلق داشته باشد ،بلکه همه گروه های نژادی و قومی را که در پیدایش ،رونق و طراوت و گسترش آن نقش داشتهاند ،در
برمیگیرد]7[..
به عقیده توین بی تمدن اسالمی محصول ترکیب دو جامعه ی متمایزیعنی جامعه ی ایرانی و جامعه ی عرب می باشد ،ولـی
درست تر آن است که بگوییم تمدن اسالمی تمدن شرق قرون وسطی بوده و نام گذاری چنین تمدنی به «تمدن اسالمی » بـدین
لحاظ است که وجه غالب کسانی که به آفرینش این تمدن همت گماشتند مسلمانان بودند; اقوام ،ملیت ها و نژادهـای مختلفـی
که وجه مشترک آن ها را اعتقادات و اندیشه های اسالمی تشکیل داده است]1[.
هنری لوکاس درتعریف تمدن اسالمی می گوید :بعد از اسالم آوردن بسیاری از اقوام غیر عرب و در آمیختن آنها با عرب ها
قوم تازه ای به وجود آمد که قرآن کتاب اصلی آنان بود در نتیجه جهان اسالم آمیزهای از اقوام گوناگون بود کـه قـرآن و زبـان
عربی عامل یگانگی آنها گردید که به این تمدن ،تمدن اسالمی میگفتند]1[.
باتوجه به دیدگاه های ارائه شده می توان گفت:تمدن اسالمی تمدنی است که در محیط اسالمی وگستره ی ژئوپلتیک جهـان
اسالم در طول تاریخ شکل گرفت وروح وبن مایه ی اصلی آن را اسالم واندیشه های برآمده از وحـی شـکل مـی دادوعناصـر
نژادی فراوانی که برخی از آنان غیر مسلمان بودنددر شکل گیری آن کوشیدند.
اما پس از شکل گیری وپیروزی انقالب اسالمی ایران ایده ی تمدن اسالمی در اندیشه ی رهبران نظام با تعریفی جدیدنمایان
گشت که درگفتمان واندیشه ی مقام معظم رهبری به بلوغ وتکامل رسیدومفهومی نوین به نام تمدن سازی نوین اسالمی به وجود
آمداین مفهوم نوین در منظومه ی فکری ایشان به دلیل هژمونی وفراگیری تمدن غربی تقویت گردید وبه اندیشه ی غالب تبـدیل
گشت .
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اصول و ارکان تمدن اسالمی
تحقق ایده ی جهانی شدن اسالم وشکل گیری تمدن اسالمی ایرانی به عنوان آرمانی که بتواند به اسـتحکام سـاخت درونـی
قدرت نظام وامت اسالمی بیانجامدمستلزم شکل گیری و قوام آن بر پایه ی مبانی فکری و فلسفی و منوط به ارکان و سـاختاری
مناسب است که می توان آنرا از اصول نیل به تمدن اسالمی ایرانی به شمار آوردوبرخی از آنها عبارتند از:
الف  -خداشناسی
ب -خلیفۀ اللّهی انسان
ج -انسان شناسی
د -هستی شناسی
وجه اشتراک تفکر اسالمی و نگرش هستی شناختی در تمدن ایرانی سه عنصر حق مداری ،هدفمندی و نظام احسـن اسـت.
این اندیشه که جهان ،بیهوده آفریده نشده و براساس حق است ،درتمدن اسالمی مفهومی بنیادین است .نتیجه ی چنین دیدگاهی،
عالوه بر اثبات ببهوده نبودن انسان ،او را از پوچ گرایی نجات داده و سنگ بنای تعهدپذیری است .از سویی ،نظام فعلـی عـالم
خلقت ،بهترین نظام قابل تصوراست[]11
ه -سیاست و اخالق (عقل عملی)
و -معرفت شناسی (:عقل نظری)علم و دانش در تمدن اسالمی ایرانی اهمیـت خاصـی دارد .خـردورزی نـزد مسـلمانان از
برترین فضایل محسوب می شده و از سویی نهاد معرفت نیز پیوسته با نهاد دین درآمیخته است[]11

اصول وارکان تمدن نوین اسالمی

خداشناسی

خلیفة اللهی انسان

معرفت شناسی

هستی شناسی

انسان شناسی

سیاست واخالق

نمودار  :9نموداراصول وارکان تمدن نوین اسالمی ،منبع:محققین)9914،
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عناصر تمدننوین اسالمی
اگر ازاندیشه ونظریه ی دست یابی به تمدن نوین اسالمی سخن گفته می شودکه باید به استحکام ساخت درونی نظام منتهـی
گردد؛ توجه به عناصر تشکیل دهنده این تمدن ازضرورت های بحث به شمار می آیداینک به برخی عناصرتمدن اسالمی ایرانـی
مبتنی برعناصر تمدنساز اسالم پرداخته می شود.
 .1عقلگرایی
 .2عدالتگرایی
در دین مبین اسالم ،عدالت چنان اهمیتی دارد که پیامبر اکرم(ص) در تعظیم عدالت می فرماینـد :عـدالت میـزان و تـرازوی
خداوند در زمین است ،هر که آن را دریابد به بهشت رود و هر که آن را رها سازد به دوزخ افتد]12[ .
 .3علمگرایی
 .4جامعگرایی
مهم ترین مشکل تمدن کنونی غرب نگاه تک ساحتی آن به انسان اسـت کـه آن را بـه ورطـه ی سـقوط سـوق داده اسـت.
اضمحالل مارکسیسم که خود بخشی از تمدن غرب به شمار می آمد ،محصول همین نگاه تک ساحتی به انسان بـود ]13[ .همـین
عامل در لیبرالیسم نیز به گونهای دیگر وجود دارد و آثار مخرّب آن امروزه کامالً نمایان شده است.
اما در اندیشه ی اسالمی انسان صرفا موجود طبیعی نیست .انسان از سویی مسئول رفتار خودو پیامدهای آن است و بـا ایـن
ویژگی سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی خود را پیریزی می کند و از سوی دیگر،می تواند به موجودی ابـدی و زوالناپـذیر
تبدیل گردد ،این نگاه به انسان نبز فرهنگ و تمدن خاصی را نتیجه میدهدکه همان تمدن اسالمی است.
 .1جهانگرایی
اسالم مروّج جهان وطنی است .یکی از طرح ها و آرمان های بزرگ اسالم این بود که مجموعه بشریت را زیر پرچم حکومـت
واحدی به نام «حکومت اسالمی» گرد آورد]14[ .
 .1آسانگیری
اسالم با وجود آنکه دغدغه ی سعادت تمام بشریت را در سر میپروراند ،اما به گونهای سخن میگوید که هر انسانی بـا هـر
درجه از معلومات می تواند با آن ارتباط برقرار کند و انس بگیرد .امتیاز اسالم در آن است که این دستورات را به اندازه ای ساده
و طبیعی بیان کرده که همه کس به خوبی میتواند آن را درک کرده و به کار بندد]11[ .
و به همین خاطر است که ملت های زیادی از مسیحیان را می بینیم دین اسالم را مـی پذیرنـد و آن را بـر عیسـویت تـرجیح
می دهند؛ مانند مصریان که در زمان امپراطوران قسطنطنیه مسیحی بودند و به محض آشناشدن با اصول اسالم یک بـاره مسـلمان
شدند .و به همین سبب است که هر ملتی مسلمان شد دوباره زیر بار دین نصرانیت نخواهد رفت ،خواه پیروز شوند یـا شکسـت
بخورند]11[ .
 .7اخالقگرایی
اسالم ضمن آنکه کامالً عقالنی است اصوالً مروّج ملکات اخالقی نیز بوده است .پیامبر (ص) فلسفه بعثتش را اتمـام مکـارم
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اخالق معرفی کرده است .پیامبر اکرم(ص) فراتر از عدالت ،اهل رأفت و رحمت بوده است .ایشان به قدری دلسوز و غم خـوار
مردم بود که قرآن کریم در چندین آیه به آن تصریح فرموده است؛ از جمله خداوند درسوره توبه آیه ی 127مـی فرمایـد« :لَقَـدْ
جَاءکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُم بِالْمُؤْمِنِینَ رَئوفٌ رَّحِیمٌ]17[ » .

عقل گرايی
عدالت گرايی
علم گرايی

عناصرتمدن نوین اسالمی

جامع گرايی
جهان گرايی
آسان گیری
اخالق گرايی
نمودا  :4نمودارعناصر تمدن نوین اسالمی ،منبع:محققین9914،

الزامات تمدن سازی نوین اسالمی
تعالیم اسالمی همواره دو هدف اساسی را پی گیری می کند ،هدف اول انسان سازی و هدف دوم تمدن سازی اسـت کـه آن
هم فضای رشد و تعالی انسان کامل را تأمین می کند .به تعبیر آیت ا ...جوادی آملی «مهم ترین هدفی که حکومـت اسـالمی بـه
همراه دارد ...دو چیز است :اول انسان ها را به سوی خلیفۀاهلل شدن راهنمایی و مقدمات سیر و سلوک آن را فـراهم کـردن ،دوم
کشور اسالمی را مدینه ی فاضله ساختن».
هدف اول حفظ صبغه ی الهی و دینی در تمام فرآیندهای ناظر به انسـان سـازی و تمـدن سـازی اسـت کـه خروجـی آن
انسانهای الهی و جامعه ی الهی است
هدف دوم از تبیین الزامات نرم افزاری و فرهنگی ،ناظر به پیاده سازی و تحقق عینی تمدن اسالمی است؛ به این معنا که باید
تمام فرآیندهای الزم برای تحقق فرهنگ و تمدن اسالمی تبیین و طراحی گردیده ،حلقه های الزم برای اجرای طرح تمدن سازی
دینی بر اساس محاسبات و مهندسی الهی تکمیل شوند .در این باره میتوان به نکات زیر توجه نمود :
-1توجه به علوم ومعارف قرآنی:مواد اولیه تمدن سازی دینی مفاهیم ،علوم و معارف قرآنی اند ،و قرآن کریم نیـاز بـه مفسـر
107

دارد و معصومین (ع) مفسران قرآنند؛به تعبیر رسول مکرم اسالم (ص) «هر که طالب علم پیشـینیان و آینـدگان از اول تـا آخـر
دنیاست در قرآن کندو کاو کند]11[.».
 -2تالش مجدانه با اعتقاد راسخ :این ویژگی موجب شد تا در صدر اسالم تمدنی پایه گـذاری نماینـد کـه پایـه و اسـاس
تمدنهای بعدی گردد.
 - 3رعایت ارزشهای اخالقی در بعد علمی وعملی :در این خصوص مسلمانان بر این باورند که:
الف ) نسلی مدیون نسل قبلی است ،بدون این که بعضی لغزشها و اشتباهات پیشینیان چیزی از ارزش آن بکاهد.
ب )برای تجدیدنظر در گفته های پیشینیان هیچ مانعی وجود ندارد ،به شرط این که در ردّ و ایراد زیاده روی و اشکال تراشی
نشود.
ج )به عقیده ی دانشمندان اسالمی ،هیچ دانشمندی به هر مرتبه ای که از دانش رسیده باشد ،از لغزش و خطا مبرّا نیست]11[.
 -4بومی سازی علمی و فرهنگی :گرچه مسلمانان دانش را گمشده ی خود می دانند که می بایست در دست هر کسی هسـت
آن را فرا بگیرند ،ولی به تقلید و اقتباس اکتفا نکرده و آن را با محک اصول هستی شناختی ،انسان شناختی و معرفتـی و روشـی
خود سنجیده ،بازسازی کرده و رنگ بومی بدان میدادند]21[..
 -1الزم است با تدوین الگوی توسعه ی اسالمی نقشه ی راهبردی و کالن تربیت انسان متعالی و ایجاد تمدن نوین اسـالمی
طراحی شود و مبتنی بر آن ،برنامه ی بخش های مختلف زندگی تدوین و مرحله به مرحله اجرایی گردد .با وجود یک نقشه کلـی
تکلیف تمام بخشهای زیرمجموعه نیز به راحتی تعیین خواهد شد]21[.
 -1اصالح سبک زندگی به عنوان بعدنرم افزاری تمدن نوین اسالمی
الزامات تمدن سازی نوین اسالمی

توجه به علوم ومعارف قرآنی
تالش مجدانه با اعتقاد راسخ
بومی سازی علمی وفرهنگی
اصالح سبک زندگی

رعایت ارزشهای اخالقی در بعد علمی وعملی
تدوین نقشه ی راهبردی و کالن تربیت انسان متعالی
نمودار  :7نمودارالزامات تمدن نوین اسالمی ،منبع:محققین9914،
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ویژگی های تمدن نوین اسالمی
اصوال تمدن نوین اسالمی درجای خود وبه عنوان تمدنی که داعیه ی جهان گیر شدن دارددارای ویژگی هایی اسـت کـه آن
را از سایر تمدن های بشری تاکنون وتمدن هایی که برخی از ایدئولوژی ها درصدد بنیان گذاری آن هسـتندوغالبا برمدارانسـان
وجهان مادی طراحی گردیده وبرای انسان غایت شایسته ای را متصور نمی باشد؛متمایز می نمایدواز عوامـل پـیش راننـده ایـن
تمدن بزرگ به شمار می آیدبرخی از این ویژگی ها عبارتند از:
•

ایجادخود باوری واعتمادبه نفس درجامعه

اعتماد و اتکا به نفس در عرصه ی تالش علمی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ،ترسیم کننده خـط و جهـت اصـلی اسـت .از
مهم ترین لوازم نوسازی تمدن اسالمی عوامل روانی است .تمدن اسالمی اگر بخواهد اوج گیرد باید به خودباوری برسد .به بیـان
دیگر ،مسلمانان باید باور کنند که توسعهیافتگی و عقبماندگی ،ذاتی نیست و میتوان آن را تغییر داد و باید این کار را کرد.
تقدیس کاذب تاریخ گذشته و دل خوش کردن به آن ،خود مخالف حرکت اسالم است و چاره ای برای درمان درد فرهنگ و
تمدن اسالمی نیست]21[.وبه ایجادتمدن نوین اسالمی ایرانی کمکی نخواهد نمود]22[.
•

توجه به دین ،مبناقراردادن وکشف تلفیق علم ووحی

عالوه برآنچه ذکر گردیدامروزه تمدن نوین اسالمی در صورتی فعلیت می یابد که دانشمندان افزون بر علم و دانایی ،به دیـن
و ایمان مذهبی به عنوان دو بال تمدن اسالمی متکی بوده و مسلمانان اندیشمند ،تلفیق میان علم و وحی را کشف کننـد و آن را
با گذشت زمان ،از طریق مدلسازیهای متعدد ،اصالح نمایند]23[.
از مهم ترین اقدامات در این زمینه ،تغییر ساختار آموزش در جوامع اسالمی است که گام نخست آن تغییر رویکرد به علـم و
جهان شناسی است ؛احیای جهان شناسی سنتی مستلزم جدایی و یا غفلت از روش های تجربی و ابزارهای نوین پـژوهش نیسـت.
چنین ابزارهایی در زمینه مطالعات کمی طبیعت ،کارآیی خود را نشان داده اند ،اما در نگرش تازه نسبت به واقعیت و دانش بایـد
دگرگونیهایی بنیادین روی دهد]24[.
•

جامعه سازی

پژوهش گران تاریخ غالبا بر این نظرند که اجتماع بشری بر اثر عقاید مذهبی پدید آمده اسـت :از تحقیـق در قـدیمی تـرین
عقاید پیشینیان مسلّم شده است که مذهب ایشان در بدو امر مبتنی بر پرستش نیاکان بوده و ایجاد خانواده و وضع قـوانین اوّلیـه
نتیجه ی همین مذهب بوده است]21[ .
برای نمونه می توان به کنت و .فلنری ـ Kent.v. Flanneryو رابرت درنان ـ Robert Drennanـ اشاره کرد کـه از عنصـر
دین در تشکیل جامعه های نخستین گفته انددین و آداب و شعائر برای تشکیل نخستین مجموعه جوامع پیش از کریستف کلمب
نظیر تمدّن اولمک ـ  Olmecـ در مکزیک نقش حیاتی داشته است]21 [.
به مدت چند دهه محققانی که مشرب تاریخی یا مردم شناسانه داشته اند از جمله میرچا الیاده و پـاول ویتلـی چنـین بحـث
کرده اند که مراکز مربوط به آیین ها و شعائر هسته ی اصلی شهرهای اولیه بوده است]27[ .
 پایه گذاری قانون -توجه به جایگاه علم وتولید آن

109

به نظر می رسد یکی از مهم ترین عوامل در ساخت تمدن ،موضوع «علم» است .بدون تردید تمـدن هـا بـرای «تأسـیس» و
«تداوم» خود نیازمند توجه ویژه به کسب علم و معرفت اند .در طول تاریخ حیات اجتماعی سیاسی بشر ،تمـدنی را نمـی تـوان
یافت که بدون توجه به علم توانسته باشد مؤلفه های گوناگون تمدنی خود را پایه ریزی کند.
برای اثبات این موضوع ،می توان نیم نگاهی به تمدن اسالمی و عوامل شکوفایی آن در «عصر طالیی» داشت .اندیشمندان و
تاریخ نگاران معتقدند اساساً یکی از دالیل شتاب و سرعت باالی پیشرفت تمدن اسـالمی در «عصـر طالیـی» ،توجـه ویـژه ی
مسلمانان به مقوله ی «علم» بوده است]21[.
•

توجه ویژه به نقش وکارکرد علوم انسانی واسالمی سازی آن

نکته دیگر ،توجه به علوم انسانی است .با آغاز بیداری اسالمی ،بسیاری از فرهیختگان و اندیشمندان جهـان اسـالم تنهـا راه
پیشرفت و تعالی را توجه به علوم تجربی و رشد در این علوم انگاشته و از علوم انسانی غفلت ورزیدند(خیری،همان) این امـر،
سبب افول بیش از پیش علوم انسانی در جوامع اسالمی شد و برآیند خوشایندی برای مسلمانان در پی نداشت.
دانشمندان و صاحب نظران مسلمان ،به ویژه درایران اسالمی که داعیه ی ایجاد تمدن نوین اسالمی رادارد وظیفه دارنـد ایـن
رویکرد را تغییر دهند و بار دیگر بذر توجه به علوم انسانی را در جوامع اسالمی بیفشانند.
•

آزادی فکر واندیشه

برای ایجادتمدن نوین اسالمی باید فضایی فراهم آید که نویسندگان و متفکران ،اندیشه های انتقـادی خـود را طـرح کـرده،
نظریههای خود را ابراز نموده و گروهی از دانشمندان و نخبگان فن نیز در پی پاسخ این انتقادها برآمده و آنها را نقـد و بررسـی
کنند.
اقبال الهوری معتقد است تنها راهی که در برابر ما باز است این است که قشر سختی که اسالم را پوشـانیده و نظـر پویـا و
بالنده ی آن را نسبت به زندگی متوقف ساخته است ،از روی آن برداریم و از نـو حقـایق اصـلی آزادی و برابـری و مسـئولیت
مشترک را اکتشاف کنیم]21[.

توجه به اسالمی سازی علوم انسانی
توجه به جايگاه علم وتولیدآن

پايه گذاری قانون

ايجادخودباوری واعتماد به نفس
آزادی فكر وانديشه

نمودا ر :6نمودارویژگی های تمدن نوین اسالمی ،منبع،محققین9914،
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اسالمی

توجه به دين

ویژگی های تمدن نوین

جامعه سازی

درتحلیل محتوای بیانات رهبرمعظم انقالب درمورد تمدن نوین اسالمی نمودار زیر (نمودار )1نمودار عددی – تاریخی تبیین
کلید واژه تمدن اسالمی دربیانات مقام معظم رهبری است که نشان گر اهمیت وتأثیر کلید واژه ی مذکور دراسـتحکام سـاخت
درونی نظام می باشد.

نمودار  :5نمودارعددی تاریخی تبیین کلید واژه تمدن اسالمی دربیانات مقام معظم رهبری (پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری)

همچنین نمودار زیر (نمودار  )1نمودارعددی تاریخی کاربرد کلید واژه تمدن سازی نوین اسالمی است کـه مؤیـد تـأثیر آن
براستحکام ساخت درونی نظام جمهوری اسالمی ایران می باشد.

نمودار  :8نمودار عددی ،تاریخی تبیین کلید واژه تمدن سازی نوین اسالمی دربیانات رهبر معظم انقالب،
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
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همانگونه که ازتحلیل محتوای ب یانات مقام معظم رهبری استنباط می گرددفراوانی کاریرد کلیدواژه های تمدن اسالمی وتمدن
سازی نوین اسالمی دربیانات ایشان نشانگر اهمیت این مقوله درمنظومه فکری ایشان وتأثیرآن دراستحکام ساخت درونی قـدرت
نظام به شمار می آید.

نتیجه گیری
چنانچه ماندگاری وجهان شمول شدن تمدن اسالمی ایرانی به عنوان یکی از اهداف بنیادین نظام جمهـوری اسـالمی درنظـر
گرفته شودباید دانست که این امرنیازمنداتکابه قدرتی فراگیر ودرون زاست که این مهم درنظامی که درآن نگاه هـا معطـوف بـه
ساخت بیرونی قدرت باشد محقق نخواهدگردیدبنابراین درگام نخست بایداندیشه ی تمدن سازی وویژگی هـا ومؤلفـه هـای آن
برای ایجاداستحکام ساخت درونی قدرت به کارگرفته شده درجامعه نهادینه گردد.
بررسی وتحلیل محتوای بیانات رهبرمعظم انقالب ودانش صریح وضمنی موجودنشان گروجود مؤلفه هاوویژگی های مشترک
تمدن سازی واستحکام ساخت درونی قدرت به عنوان دومحور مکمل درتحقق آرمان های نظام جمهوری اسالمی ایران به شمار
می آید.
اصوال نظامی که اتکا به ساخت درونی قدرت وبه عبارت بهترقـدرت درون زای (تولیـد علم،اسـتعدادبومی،معنویت،اخالق
و)...خود نداشته نباشد نمی تواند داعیه ی تمدن سازی داشته باشد؛چراکه دردنیای پرتنازع کنونی که مکاتب مادی وغیر مـادی
درصددجهان گیر نمودن تمدن های خود هستندنظامی که خارج ازچرخه وفرآیند ذکر شده گـام درایـن مسـیر بگـذارد موفـق
نخواهد بود.
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آزاداندیشی و تمدن نوین اسالمی
حبیب زمانی محجوب
استادیار و مدیر گروه تاریخ و تمدن اسالمی پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق
Email: zamani1358@Gmail.com

چکیده
یکی از مهم ترین مقوالتی که معرکه آراء اندیشمندان و سیاستمداران می باشد ،آزادی و آزاداندیشی است .با مروری بر تااریخ
تمدن اسالمی به تأثیر آزاداندیشی بر رونق تمدن اسالمی ،در سده های اوج آن ،پی می بریم .داعیه این نوشتار ایان اسات کاه
برای طراحی تمدن نوین اسالمی نیز بایستی به این مقوله توجه جدی شود و زمینه های تحقاق آن در عرصاه هاای گونااگون
فرهنگی و علمی فراهم شود .چرایی و چ گونگی این امر مسائله ای اسات کاه ایان مقالاه باا روش توصایفی – تحلیلای در پای
پاسخگویی به آن می باشد.
در پژوهش حاضر ،که پژوهشی میانرشته ای با رویکرد تاریخی است ،اطالعات مورد نیااز مارتبط باا آزاداندیشای ،باا روش
کتابخانهای و اسنادی ،گردآوری ،و سپس نسبت آن با تمدن اساال می ماورد تبیاین و تحلیال قارار گرفتاه و درنهایات مواناع
آزاداندیشی و راهکارهای برونرفت از آن ارا ه گشته است.
واژههای کلیدی :آزاداندیشی ،تمدن اسالمی ،پیشرفت ،آزادی ،نقد.
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مقدمه
آزادی و آزاداندیشی 1از موضوعات مهمی است که بررسی تأثیر آن بر تمدن نـوین اسـالمی بسـیاری از شـبهات و مسـائل
فرهنگی در این باره را پاسخ خواهد داد.
آزاداندیشی از مهمترین ویژگی های جامعه برآمده از انقالب اسالمی است و بیتوجهی به آن یکی از تهدیدهای پـیش روی
نظام جمهوری اسالمی است ]1[.امام خمینی(ره) یکی از مؤلفههای برتری تمدن اسالمی بر تمـدن غـرب را همـین آزاداندیشـی
می داند .ایشان پس از نقد تمدن انحرافی غرب میفرماید « :تمدن صحیح در اسـالم اسـت چنانچـه حریـت صـحیح در اسـالم
است ]2[».آزاداندیشی در اندیشه رهبر معظم انقالب ،حضرت آیتاهلل خامنهای ،نیز نه یک شعار گـذرا بلکـه اسـتراتژی انقـالب
اسالمی در دهه چهارم(دهه پیشرفت و عدالت) میباشد ]3[ .در فرایند پنجگانه تحقق اهداف انقالب اسالمی (انقـالب اسـالمی،
نظام اسالمی ،دولت اسالمی ،کشور اسالمی ،و امت و تمدن اسالمی) ،که مقام معظم رهبری نخستین بار  24مهر سـال  1371در
جمع دانشجویان و دانشگاهیان استان کرمانشاه بیان فرمود ،اآلن در مرحله دولت اسالمی ،و در آستانه ورود به مرحلـه چهـارم،
یعنی کشور اسالمی ،هستیم[ ،]4مرحله ای که در آن بسیاری از ساختارها و سیستم های اقتصادی و اجتماعی و  ،...که در مراحل
قبلی اصالح نگردیده است ،تغییر خواهد کرد و باید بر اساس اصول اسالمی بازتعریف شود .انجام مؤثر و صحیح این تغییـرات
نیاز به تدوین الگویی کامل ،جامع و دقیق برای پیشرفت کشور است؛ تولید علم مهمترین و اصلی ترین نیاز برای تدوین چنـین
الگویی است که ما را برای تمدن نوین اسالمی آماده میکند ،و این امر محقق نمیشود مگر با آزاداندیشی .درواقع ،آزاداندیشـی
راه ورود دوباره به جاده تمدن اسالمی است]1[.
در این مقاله برآنیم پس از بیان مفهوم آزاداندیشی و اهمیت و ضرورت آن ،موانع آزادیشی و راهکارهای حل ایـن موانـع را
بررسی و تبیین نماییم.
مفهوم آزاداندیشی
آزاداندیشی فکرکردنِ بدون قید و بند و روشی منسجم و هماهنگ برای درستاندیشـیدن اسـت؛ ازایـنرو ،یکـی از پـیش-
شرطهای تعقل محسوب می شود و برهمیناساس ،برخی آن را یک مکتب خواندهاند]1[.
منظور از آزاد بودن در ترکیب آزاداندیشی آزادی به مفهوم سیاسی نیست .اینجا یک مفهوم انسانشناختی وجود دارد؛ یعنـی
انسان باید و میتواند برای اندیشیدن فارغ از تعلقات باشد .در واقع ما از آزادی انسان برای اندیشیدن سخن میگوییم.
آزادی و آزاداندیشی
آزادی موهبتی الهی که باعث بروز استعدادها و تکامل انسان است .بر این اساس آزاداندیشی حق هـر انسـان و احتـرام بـه
کرامت انسانی است]7[.
آزاداندیشی و تفکر از مختصات اساسی دین اسالم است ]1[.دلیل این مدعا آیات فراوان قرآن مجید اسـت کـه بـا عبـارات
. Libertyanxienty.
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گوناگون دستور به تفکر و تعقل می دهد .از دیدگاه قرآن بیان واقعیات و حقایق ،چه در قلمرو مادی و چه قلمرو معنوی ،نه تنها
آزاد ،بلکه واجب است[ ]1و اگر کسی کوتاهی کند و حق را کتمان نماید ،مورد سرزنش قرار میگیرد ]11[.اسالم پیروان خویش
را به آزاداندیشی و نداشتن جمود فکری و تعصب فرا میخواند[ ]11و شرط ایمان و مسلمانی را آزادی عقیده و اندیشـه انسـان
میداند ]12[.دلبستگی روح بشر به هرگونه عقیده و ایمان هنگامی طبیعی و ارزنده است که از آزادی کامل برخوردار باشد.
در روایات و تعالیم شیعی آزادی و آزاداندیشی جایگاه ویژهای دارد .حضرت علی(ع) به فرزندشان ،حسن (ع) ،می فرمایـد:
«هرگز بنده دیگری مباش ،در حالی که خداوند سبحان تو را آزاد آفریده است ]13[».اگر به سیره معصومان(ع) توجه کنیم آنهـا،
نه ت نها در قالب نظر ،بلکه در قالب عمل نیز پیروان خویش را به آزاداندیشی فراخوانده انـد .مجلـس درس امـام صـادق(ع) در
مسجد مدینه جلوه ای عظیم از ظهور و بروز آزادی اندیشه است؛ به گونه ای که در مجلس درس امام صادق(ع) از همه فِـرق و
مذاهب حضور می یافتند و آزادانه اظهار نظر میکردند ]14[.در تمام احتجاجات ائمه یک اعتدال و مالحظـه کرامـت انسـانی و
حق آزادیِ اندیشه برای طرف مقابل می بینیم .برخی آیات قرآن حاکی از آن است که پیامبر(ص) در مدینه با اهل کتاب منـاظره
می کرد و آنها آزادانه عقیده خود را ابراز می کردند ]11[.خوارج ،در دوران خالفت علی(ع) ،تنـدترین انتقـادات را در مسـجد
کوفه به حضرت می کردند تا جایی که برخی از اصحاب برآشفتند؛ ولی علی(ع) اجازه برخورد با آنـان را نـداد و بـه خـوارج
اجازه داد آزادانه نظرات خود را مطرح کنند .مورد دیگر در این باره حکایتی است که مُفَضّل -از شاگردان امام صادق(ع) -نقل
میکند«:ابن ابی العوجا یکی از زنادقه بود .روزی نزدیک قبر رسول اهلل(ص) گفت :درباره عظمت کسی که در اینجا مدفون است
درشگفتم که چه کرده است ،چگونه بر گردن مردم افسار زده است؟ در پنج وقت صدای شهادت به پیـامبریِ او بلنـد اسـت ،و
آغاز به کفرگفتن کرد .مفضل نتوانست تاب بیاورد و با خشم فریاد کشید :ای دشمن خدا ،در مسجد پیامبر چنین سـخنانی مـی-
گویی؟! ابنابی العوجا پرسید :تو از کدام نحله کالمی هستی؟ اگر از اصحاب جعفر بن محمدی ،ما همین سخنان و باالتر از اینها
را در حضور خود او میگوییم و او با کمال مهربانی به سخنان ما گوش میسپارد؛ چندانکه ما گمان میکنیم که تسلیم حـرف-
های ما شده است .سپس ،با سعۀ صدر به ما پاسخ میدهد؛ دلیل ما را باطل ،و حجت را بر ما تمام میکند و راه بهانـهجـویی را
میبندد و ما نمیتوانیم پاسخش را رد کنیم؛ پس تو اگر از اصحاب او هستی با ما بحث کن]11[».
مرز آزاداندیشی
برخی آزاداندیشی را با رهایی و آزادی در اظهار هر اندیشه های خلط کرده و آن را دستاویزی برای تمسک به ارزش هـای
لیبرالی قرار می دهند .در حالی که آزاداندیشی به معنای آزادی در اندیشیدن است نه اظهار هر آنچه می اندیشیدیم]17[ .
نه آنهایی که بهدور آزادی اندیشه مرز قرار میدهند ،و نه آنهایی که آزادی اندیشه را در بدون حد و مـرز طلـب مـیکننـد،
نمی توانند به آزاداندیشی کمک کنند .آزاداندیشی بدان معنا نیست که هر انسانی حق داشته باشد ،به هرگونـه ،در تمـام امـور و
مسائل نقد و بحث کند بدون آنکه کسی مانعی در برابرش قرار دهد یا اندازه ای برای این آزادی او قائل باشند.
آزادی اندیشه ،با وجود کمال اهمیت ،نباید موجب اهانت به دیگران و بیاحترامی به شرف و کرامت انسانی شود .همچنـین
تفکرکننده باید از هرگونه غرض ورزی و خودبینی دوری گزیند]11[.
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اهمیت و ضرورت آزاداندیشی
یکی از شرایطی که باعث پیدایش تمدن و دانش میشود ،بهرهمندی جامعه و نخبگان از آزادی است ]11[.دین ،هنر ،فلسـفه،
عرفان و دانش در شرایطی نسبتاً آزاد توانسته اند ظهور یابند و ظهور یک تمدن نیـز بـا توجـه بـه تحقـق شـرایطی اسـت کـه
آزاداندیشی در صدر آن میباشد[ ]21زیرا به سبب آن آرای مختلف مطرح میشود؛ دانش و اندیشه رونق میگیرد و بشـر رو بـه
تکامل و پیشرفت میرود ]21[.در حقیقت معرفت و اندیشه ورزی در چنین بستری ممکن میشود]22[.
رونق و پیشرفت هر انقالبی ،افزون بر مسئولین اجرایی قوی ،پشتوانه فکری اندیشمندان را نیاز دارد که در ایـن مسـئله نیـز
نیازمند فضای آزاد در جامعه و آزاداندیشی است؛ چنانکه ،پیشرفت علمی و اقتصادی غـرب ،از پشـتوانه فکـری اندیشـمندانی
چون دکارت و جان الک و  ...برخوردار بوده است ]23[.درحالی که مغرب زمین در عصر تاریک قرون وسطی ،که آزاداندیشـی
دانشمندان سرکوب میشد ،بدترین روزگار را میگذرانید.
تمدن اسالمی ،که چند سده پیشاهنگ تمدنهای عالم بود ،در نتیجه آزاداندیشی و بیتعصبی رو به رونق نهاد .این روحیه ،نه
فقط مناظرات کالمی و دینی را در قلمرو اسالمی ممکن میساخت ،بلکه سبب همکاری اهل کتاب با مسلمانان در حوزه علـم و
دانش گردید .در بیتالحکمه بغداد ]24[،بسیاری از مترجمان آثار یونانی ،سریانی و هندی ،غیرمسـلمان بودنـد .در دوران رونـق
تمدن اسالمی دانشمندان با ملیت ،زبان و حتی دین مختلف ،در کنار یکدیگر ،فعالیت علمی داشـتنند و حاکمیـت هـم آنـان را
تحمل میکرد[ ]21این رمز شکوفایی فرهنگ و تمدن اسالمی و هنر مسلمانان بود که از همه دانشمندان و نواب حوزه سـرزمینی
خود بهره می گرفتند .درواقع ،همین تسامح و فضای آزاد سیای فرهنگی بود که در اسالم ،بین اقوام و امتهای گوناگون ،همکاری
الزم برای پیشرفت تمدن واقعی ،را به وجود آورد و همزیستی مسالمتآمیز عناصر نامتجـانس را ممکـن سـاخت ]21[.در ایـن
دوران تمام مذاهب می توانستند افکار و اندیشه های خود را مطرح کنند .بسیاری آزادانه در مجامع اسالمی حرف هـای خـود را
می زدند و کتب «احتجاج» در برابر همین مباحث پدید آمد]27[.
بررسیهای تاریخی گویای این نکته است که حکومت های پیشرفته اسالمی ،دستکم ،در زمینه میداندادن به علم و اندیشه و
فراهمساختن آزادی عمل الزم برای اندیشهورزان ،با سعه صدر عمل کردهاند .به عنوان نمونه ،تحمل شنیدن سـخنان مخـالف و
تساهل و تسامح ،که از ویژگی های اخالقی و اجتماعی امیران سامانی بود ،از عوامل اصلی رشد صـراحت بیـان دانشـوران آن
دوره بود ]21[.بر اثر فضای آزاداندیشی از طرف سامانیان(311-271ق) جوّی از امنیت فکری پدید آمده بود ،کـه هـر صـاحب
عقیدهای می توانست عقاید قلبی خود را به زبان آورد؛ به طوری که ،وقتی ابوطیب طاهر ،نصر بن احمد سامانی(331-311ق) را
هجو کرد[ ]21و امیر از آن آگاه شد ،چنان بزرگوارانه با او برخورد کرد که ابوطیب ،از پیش وی شرمسار درآمد و از هجـوکردن
توبه کرد ]31[.بیشک ،اگر در حکومت سامانیان چنین فضای آزاداندیشی نبود ،عقاید و آرای گوناگون رشد نمیکرد و تقریـب
اندیشهها و دادوستد فکری امکانپذیر نمیگشت و رنسانسی که در این دوران پدید آمد ،تحقق نمییافت.
موانع آزاداندیشی
 -1مهمترین مانع آزاداندیشی «تحجر و استبداد» است .به فرموده حضرت علی(ع) استبداد عامل هالکت است ]31[.گردبادی
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که از عدم تسامح و تعصب کور فراهم میآید ،ریشه علم را میزند و به اجتهاد و بیان ایدههای نو آسیب وارد میسازد.
حکومت استبدادی که عرصه را برای اندیشمندان و مراکز تولیدکننده اندیشه تنگ میسازد[ ]32و هر نـوع سـخن ،نظریـه و
اندیشه جدیدی را تهدید برای خود تلقی میکند و آنها را برنمی تابد ،قطعاً در حوزه تولید دانش پیش نخواهد رفـت .درنتیجـه،
زمینه برای بهرهمندی جامعه و حکومت از عقل و علم دانشوران و عالمان فراهم نخواهد گردید]33[.
وقتی حکّام خودکامه و حکومتهای استبدادی به علم و عالم مجال نمیدهند و آنها را ارج نمینهند ،باعث هجرت نخبگـان
و اندیشمندان میشوند .معضل فرار مغزها که در بیشتر جوامع استبدادزدۀ جهانِ سومی هر روز در حال وقوع اسـت ،بـه خـوبی
عمق و تأثیر این فاجعه را نشان میدهد .عبدالرحمان کواکبی در طبایع االستبداد مینویسد :غالباً مـردان اسـتبداد ،اهـل علـم را
عقب نموده ،گزندشان رسانند .پس خوشبخت از ایشان کسانی باشند که بتوانند از دیار خویش هجرت نمایند و همین سبب بود
که تمامی انبیاء عظام و اکثر دانشمندان اعالم و ادباری باهوش ،از بالدی به بالدی درافتاده ،در غربت بمردند]34[.
سیاستهای استبدادی حکومت های خودکامه حتی اگر به فرار مغزها و هجـرت دانشـمندان نیـز منجـر نشـود ،بـه انـزوا و
حاشیهنشینی آنان خواهد انجامید .در چنین وضعیتی ،بیاعتنایی حکومت به متفکران و ارج ننهادن به نظریات و اندیشههای آنـان
و نیز قرارنگرفتن آنها در جایگاه واقعی شان ،خسارات جبران ناپذیری در پی دارد که یکی از مهمترین آنها کنارهگیـری آنـان از
فعالیتهای علمی و حتی اجتماعی خواهد بود.
در طول تاریخ هرجا که با زوال یک تمدن روبرو میگردیم ،یکـی از مهـمتـرین دالیـل آن اسـتبداد و کنارنهـادن عالمـان
آزاداندیش بوده است .تولید اندیشه و دانش محصول تکاپوی اندیشهها و تضارب آراست .دوره خیزِ تمدن اسالمی نیـز در دوره
فراز آزادی اندیشه و انحطاط آن در دوره فرود آزادی اندیشه است ]31[.از زمانی که حکام مستبد در جوامع اسالمی روی کـار
آمدند و به مبارزه با اندیشههای آزاد فکری و مباحث کالمی و عقلی دانشمندان و طرد آنان دست زدند ،افول تمدن اسالمی آغاز
شد]31[.
سیطره حکومت های متعصب در مذهب خاص و ترویج نقل گرایی به جای عقل گرایی ضربهای جدی بـر فرهنـگ و تمـدن
اسالمی زده است .رویکارآمدن سـلجوقیان (111-421ق) ،پـس از دوران مترقـی سـامانیان (311-271ق) و آل بویـه (-321
 447ق) ،بازار اندیشه و ادب و علوم عقلی را سست کرد .پیش از آن دانشمندان ،از هر مذهب و مکتبی ،آزادانه نظرهای خـویش
را ابراز میکردند ،درحالیکه ،در دوران سالجقه ،بویژه با تأسیس نظامیهها ]37[،تنها عالمان شافعی با تفکر اشعری مـورد توجـه
بودند .مدارس نظامیه ،با آن همه شهرت و اعتبار ،که بعدها الگی ساخت نخستین دانشگاههای مغربزمین شد ،چونکه بر مـدار
تعصب میچرخیدند ،آنگونه که بایدوشاید بالندگی تمدن اسالمی را در پی نداشت؛ بلکه ،بهتدریج ،باعـث مجـادالت مـذهبی،
کشمکشهای فرقهای و شعلهورشدن کینههای مذهبی و تاریکشدن فضای علمی جامعه گردید و پیرو آن ،باب اجتهـاد و آزادی
فکری در مسائل دینی بسته شد .این فضای بسته باعث رکود اندیشهورزی و نظریهپردازی در جهان اسالم و درنهایـت ایسـتایی
حرکت تمدن اسالمی گردید؛ بهطوریکه ،در سده های بعد ،از تعداد اندیشمندان کاسته شد و اگر اندیشمندانی هم ظهور کردند،
نظرات نوین خود را پنهانی و به دشواری عرضه مینمودند .نمونه بارز آن صدرالمتألهین است که مدتی از عمـرش را در کـنج
عزلت و انزوا گذرانید و فرصت و آزادی مناسب برای اظهار نظراتش نیافت ،به گونه ای که گویا کتاب اسفار اربعۀ وی در زمان
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خودش انتشار نیافت و پس از فوتش ،بنا به وصیت ،آثارش را از داخل چاهی درآوردند! یعنی فضای بسته معرفتی باعـث شـد
حداقل در دوره زمانی خود مالصدرا از وجود وی بهره چندانی نبرند]31[ .
 -2از آفات و محدودیت های آزاداندیشی باقیماندن متفکران بر مفروضات و پیشفرضهایی است که جلوی نـوآوری را مـی-
گیرد .بسیاری از کشفیات ،که در تاریخ تمدن بشری به نام غربی ها ثبت است ،حاصل تالش اندیشمندان مسلمان بود ،ولـی
چون بسیاری از آنها جرئت عبور از پیشفرضهای رایج را نداشتند ،از اظهار نظر میهراسیدند .به عنوان نمونه اندیشـمندان
مسلمانی چون یوحنّا بن ماسویه و ابن طُفیل به نادرستی پیشفرض رایج زمینمرکزیِ بَطلمیوس پی برده بودند ولی جسارت
عبور از آن و بیان دیدگاه جدید خود را نداشتند[ ]31و نتیجه آن ثبت نظریه گردش زمین به دور خورشید بـرای دانشـمندان
غربی چون گالیله و کِپلر و کُپِرنیک شد ]41[.قرآن کثرت را مالک پذیرش نظری نمی داند[ ]41و پیروی از اکثریت و قناعت
کردن به اندیشه های آنان مذمت شده است .پس نباید صرفاً چون نظریه های غالـب اسـت و اکثریـت طرفـدار آن هسـتند
پذیرفته شود .اساس قرآن بر سرزنش کسانی است که اسیر تقلید و پیروی از اباء و گذشتگان هستند و تعقل و تفکر نمیکنند
تا خود را از این اسارت برهانند]42[.
به نظر می رسد حتی در حوزه مسائل دینی و مذهبی نیز ما نباید پیشفرض برای متفکرین و پژوهشگران تعیین بکنـیم؛ چـرا
که این مسئله نبوغ اهل علم را از بین میبرد .متأسفانه در بسیاری از حوزهها ،ذهن پژوهشگر را میبنـدیم و ،بـا ایـدوئولوژیکی
کردن حوزه های پژوهشی ،می خواهیم آن را به مسیری هدایت کنیم که نتیجه دلخواه تأمین شود کـه ایـن غلـط اسـت و بـاب
اجتهاد را می بندد.
 -3برچسبهای سیاسی و اجتماعی که به طراحان اندیشههای نو زده میشود ،دیگر مانع آزاداندیشی است .گاه در جامعـه مـا
وقتی حرفی زده میشود ،آن را به حزب و باند سیاسی مربوط میکنند و تحمل ،برای حرفهای متفـاوت ،خیلـی محـدود
است .باید در مراکز علمی حریت فکری باشد و اجازه دهیم اهل علم آزادانه حرفهایشان را بزنند ،نه اینکه دانش در اختیار
قدرت سیاسی قرار گیرد.
 -4از دیگر عوامل عدم آزاداندیشی ،که از مهمترین عوامل فقر علمی نیز جامعه محسوب میشود ،جایگزین شـدن «تخویـف»
به جای «تحلیل» است که نتیجه آن خودسانسوری میباشد ]43[.به این معنا که نخبگان علمی از ترس اینکه اگر حرف نـویی
را بزنند جامعهی علمی با آنها چگونه برخورد خواهد کرد ،از اظهارنظر خودداری میکنند .استاد مطهری با ابـراز گالیـه از
این روحیه در میان روحانیت شیعی مینویسد« :چرا اساساً در میان ما [روحانیت شیعی] سکوت و سکون و عادت بر حریـت
و تحرک ترجیح دارد و هر کس که بخواهد مقام و موقعیت خود را حفظ کند ،ناچار زبان در کام میکشد و پـای در دامـن
میپیچید؟»[ ]44این مسئله باعث می شود اعتماد به نفس در جامعهی علمی ما پایین بیاید؛ و به همین جهـت ممکـن اسـت
جرقههای نویی در اذهان اهل علم ،چه در حوزه و چه در دانشگاه ،زده بشود ،اما فقدان جرئت اجازهی طرح آن و ابـراز آن
را نمیدهد.
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راهکارهای تحقق آزاداندیشی در جامعه
حال باید دید آزاداندیشی چگونه در یک جامعه پدید می آید و وظیفه نهادهای حکومتی در این باره چیست و به تعبیر بهتـر
راهکارهای تحقق آزاداندیشی در جامعه کدامند .در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.
 .1ویژگی یک جامعه علمی همان بسط و گسترش آزادی برای عالمان و اندیشمندان و افرادی است که اندیشهای بـرای بیـان و
سخنی برای گفتن دارند .باالبودن ظرفیت حکومت از جنبه انتقادپذیری ،برتافتن دیدگاههای دانشمندان و عالمان و میداندادن
به اندیشه های علمی نوین ،و در یک کالم ،تساهل علمی حکومت و رفتار کریمانه با متفکران در فراهمشدن زمینههای تولیـد
دانش و اندیشه تأثیری انکارناپذیر دارد.
 .2نهادهای دولتی باید در نقش حامی و ناظر باشند ،آن هم در چارچوبهای تضمین شده .نظام سیاسی باید زمینه آزاداندیشـی
را فراهم آورد ]41[ .ایجاد فضایی آرام و به دور از تنش برای اندیشیدن و سپس ارائه و نشر اندیشه و نظریـه بـدون واهمـه،
فراهم آمدن مقدمات بحث و مناظره ،بررسی و نقد اندیشه و نظریۀ ارائه شده در فضای مناسب و منصفانه علمی و سـرانجام
حرکت به سوی تولید نظریه های استوار در حوزه نظام ارزشی و فرهنگی ،همه در تقدم آزادی و بویژه آزادی اندیشـه اسـت
که میبایست در جامعۀ علمی و سیاسی کشور محقق گردد.
 .3برای مقابله و برخورد با اندیشه های مخالف هم ابزار و روش های مشخص وجود دارد که باید عملی شود مانند :اسـتدالل،
نقد علمی و....؛ ازاینرو ،روش های دیگر مثل تهدید و ارعاب و برچسب زنی نباید جایی داشته باشد .خط قرمـز هـم بایـد
اقدام عملی باشد و ما نباید حتی از اظهار نظر مخالفان فکری خود ابایی داشـته باشـیم ]41[.اسـتاد مطهـری معتقـد بـود در
دانشکده الهیات دانشگاه تهران باید یک مارکسیست بیاید نظرات مارکس را تدریس کند و در مقابل ،اسالمشناسان به نقد او
بپردازند .] 47[.یعنی ایشان حتی برای بیان عقاید کمونیست ها هم مجالی قائل بود ،ولی درعوض اندیشمندان مسـلمان را بـه
مطالعه و پاسخ به آنها فرا می خواند.
 .4توجه جدی به کرسیهای آزاداندیشی و کرسیهای نظریهپرداز ]41[.کرسی های آزاداندیشی در حـوزه و دانشـگاه محملـی
است که افراد بتوانند در یک فضای معقول در ارتباط با حوزه ها و موضوعات مختلف ،بدون تـرس و واهمـه ،بـه بحـث و
بررسی بنشینند و در این میان حقیقت است که خود رخ می نمایاند ]41[.آزاداندیشـی مقدمـه نظریـهپـردازی اسـت .بحـث
آزاداندیشی ،یک حالتی است که میتواند برای همه اعم از دانشجو و استاد باشد و موضوعش معموالً در حـوزههـای علـوم
انسانی است؛ در حالی که نظریهپردازی کار متخصصین است و افراد باید کارشناس و صاحبنظر باشند.
 .1علم در ذات و ماهیت خود محدودیت پذیر نیست .آزاداندیشی در علم بدین معناست که ما اجازه دهیم علم رشد ذاتی خـود
را داشته باشد و در برابر رشد آن ،موانع خارجی ایجاد نکنیم .در مقام جمع آوری دانش باید ظرف فراخی آماده کرد تـا هـر
چیزی از هر کسی و هر جایی در آن جای گیرد .در متون دینی ،این مسئله مورد توجه قرار گرفته ،تا آنجا کـه توصـیه شـده
علم را از هر کس و هر جا فراگیرید ]11[.بنابراین بستنهای درهای علم به روی خود به هر بهانه ،محدودکردن ظرف پذیرش
اندیشههای علمی است که در نتیجه تولید علم را نیز دچار محدودیت خواهد کرد.
 .1قناعت بر یافتههای دیگران و انجام چشمبسته آنچه که دیگران میگویند ،نتیجه ای جز وابستگی همیشگی فکـری و مصـرف
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زدگی علم ندارد .هرچند شکستن فضای تسلیم و تقلیدِ حاکم بر نهادهای علمی کشور ،که مصرفکنندۀ دانش ترجمهشـده و
تجربهگردیدۀ غرب هستند ،کار آسانی نیست ]11[،وابستگی فکری دانشمندان بایسـتی از بـین بـرود و آنهـا بـا شـجاعت و
جسارت به ارائه نظرات نوین ،ولو مخالف اندیشمندان غربی ،بپردازند .به فرموده رهبر معظم انقالب پس از انقالب این تـابو
شکسته شده و باید آن را تقویت کرد و پیش رفت .ایشان در جمع اساتید و نخبگان دانشگاهها میفرماید« :در حرکت علمـی
کشور مهم ترین اولویت تولید علم و جرأت برای گشودن افق های جدید و شکستن مرزهای علمی است]12[».
 .7احترام به اندیشمندان واجب است ،ولی شخصیتپرستی و اعتماد کامل به نظرات اساتید پیشین درست نیسـت .اندیشـمندان
نباید از ترس از ناراحتی علما و داشمندان دیگر طرح اندیشه های نو بترسند .اینکه ما بترسـیم وارد حـوزه نقـد اندیشـه ای
بزرگان علمی و دینی بشویم غلط است .هرگاه بترسیم آزاداندیشی سرکوب شده است ،نوآوری و اجتهاد ازبین رفتـه اسـت.
بیشک اگر در حوزه فلسفه هم به ابن سینا و فلسفه مشاء بسنده میکردند و از نقد این مکتب میترسیدند ،مکتـب اشـراق و
صدرایی پدید نمیآمد.
 .1توجه به نقد و نقادی :پایه و اساس تولید علم نقد و نقدپذیری است .چنانکه حضرت علی(ع) فرمود :آرا و نظرات را با هـم
مقایسه و مقابله کنید ،بعضی را به بعضی بزنید تا دیدگاه صحیح زاده شود ]13[.معرفت تاریخی بـه مـا مـیگویـد :یکـی از
مقولههای آزاداندیشی ،جدیگرفتن نقد به عنوان یکی از راههای پویایی و حرکت اسـت .پـیشنیـاز نقـد شـناخت اسـت و
شناخت نیز زمانی حاصل میشود که دریچه ذهن به روی اندیشههای مختلف گشوده شود .بی گمان اگر کسی نظریه خود را
بر منع نقد استوار نماید و ،بدون رویارویی و مقابه اندیشه خود با اندیشه دیگران ،دائم بر صحت اندیشه خود استدالل آورد،
نه پیشرفتی خواهد داشت و نه ابتکار و خالقیتی .بیشتر نوآوریها با نقادی آغاز میشود و نقدها سبب نـوآوریانـد ]14[.بـه
تعبیر بهتر ،نهضت آزاداندیشی بدون جنبش نقد راه به جایی نمی برد و آزاداندیشی به همان بدعت و ساختارشکنیِ بی منطق
منجر می گردد .درواقع یکی از الزامات آزاداندیشی نقد عالمانه است.
تاریخ دینی ،علمی ،فرهنگی و تمدنی ما مشحون از تجربههای کامیـاب از نقـد و منـاظرات علمـی -عقیـدتی و فرهنگـی
است ]11[.ابنسَبعین ]11[،که به نقد آثار و اندیشههای علمای روزگار خویش و پیش از آن مشهور است ،حتی از کسانی چـون
ابن رشد ]17[،بهدلیل پیروی چشمبسته از ارسطو ،و از غزالی ،به دلیل تشویش آرایش و جابجایی نظرات فکریاش ،انتقاد مـی-
کند ]11[.مورد دیگر اینکه ،سه کتاب عظیم و ماندگار «تأسیس الشیعه لعلوم االسالمی»« ،الذریعه الی تصانیف الشیعه» و «النقّـود
و الرّدود» در پاسخ به یکی از انتقادهایی که درباره پیشینه فرهنگی شیعه در کتاب تاریخ آدب اللغه العربیه ،به قلم جرجی زیدان،
نویسنده معروف فرانسوی ،اظهار شده بود ،نگاشته شده است]11[.

نتیجهگیری
با مروری بر این نوشتار روشن میشود که تا چه اندازه آزاداندیشی برای انقالب اسالمی و پیشرفت آن و ایجاد تمدن نـوین
اسالمی اهمیت دارد .جمهوری اسالمی ایران در حال حرکت به سمت تمدن نوین اسالمی و اهداف الهی حکومت است کـه در
کاملترین و پیشرفتهترین حالت خود به منزلگاه مقصود ،یعنی حکومت امام زمان(عج) ،منتهی خواهد شد .در ایـن مسـیر همـه
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مردم موظفند برای افزایش عقالنیت فردی و اجتماعی آزادانه بیندیشند .پس آزاداندیشی هدف و مقصود نیست ،بلکـه وسـیله و
راهبرد است؛ ازاین رو ،باید فضای گفتمانی برای رواج آن در جامعه مهیا شود و عالوه بر اندیشمندان ،دولتمردان نیز برای تحقق
آن در جامعه بکوشند.
اگر آزاداندیشی در کشور سکه رایج شود ،بالندگی فکری و تولید علم در جامعه پدیدار میشود؛ چراکه تولید علم در بسـتر
آزاداندیشی مهیا می شود و پیشرفت علمی هر کشوری هم مبتنی بر تولید علم در آن کشور است .لزوم توجه به تولید علـم ،بـه
عنوان یک اصل بنی ادی برای پیشبرد انقالب ،برهمگان روشن است .تکرار مباحث در تدوین و ترجمه هر کتاب یا مقالـه جدیـد
تولید علم نیست .تولید علم به معنی پدیدارشدن موضوعی است که در گذشته وجود نداشته و حاال میخواهد پدید آیـد و ایـن
تنها از مسیر آزاداندیشی به دست می آید .چراکه الزمه تولید علم در شاخه های مختلف به چالش کشیدن نظریات گذشته و بیان
نظریات و ایده های جدید در حوزه های گوناگون است .ازاینرو ،آزاداندیشی روح تولید علم است و علم در پرتو آزاداندیشـی
به حیات زایشگر خود میرسد و استمرار مییابد.
سخن پایانی اینکه ،آزاداندیشی از مهم ترین مسائلی است که با بسترسازی آن در جامعه می توان روح پیشرفت دوباره را در
کالبد بیرمق تمدن اسالمی دمید و تمدن نوین اسالمی را محقق ساخت.
پی نوشت ها:
 .1مرتضی مطهری ،پیرامون انقالب اسالمی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،بی تا ،ص  11 ،1و.14
 .2امام خمینی ،صحیفه ام ام (مجموعه آثار امام خمینی (ره) ،تدوین و تنظیم مؤسسه تنظیم و نشـر آثـار امـام خمینـی ،تهـران،
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ،1371 ،ج  ،1ص .311
 .3ر.ک :محمدرضا بشارتی و غالمرضا گودرزی ،آزاداندیشی در نگاه مقام معظم رهبری،تهران ،سخنوران.1313 ،
 .4ابوذر مظاهری ،افق تمدنی آینده انقالب اسالمی ،اصفهان ،آرما،1313 ،ص .111
 .1ر.ک :بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی.1311/3/21 ،
 .1گفتگو با رضا غالمی« ،مکتب آزاداندیشی معنا ،مبنا و رسالت» ،فصلنامه علوم انسانی اسالمی ،ش4و ،1زمستان  11و بهار ،12
ص .131-121
 . 7محمدتقی جعفری ،حکمت اصول سیاسی اسالم ،ترجمه و تفسیر فرمان مبارک علی(ع) به مالک اشتر ،قم ،موسسه فرهنگـی و
اطالع رسانی تبیان،1311 ،ص.222
 .1آیاتی مانند «ال اِکراه فِی الدّین»(بقره« ،)211 :انّا هَدَیناهُ السَّبیلِ ،امّا شاکراً و اِمّا کَفوراً»(انسان )3 :و «قُل الحَق مِن ربّکـم فَمَـن
شاء فَلیؤمِن و مَن شاء فَلیَکفُر»(کهف )21 :بهترین مستندات برای نظر اسالم درباره آزاداندیشی است.
 .1محمدتقی جعفری ،همان،ص.233
 .11آل عمران71 :؛ بقره .111
 .11حسین عبدالمحمدی ،تساهل و تسامح از دیدگاه قرآن و اهل بیت ،قم ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،1311 ،ص
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.111-114
 .12انسان3 :؛ آل عمران14 :؛ زمر.17 :
 . 13نهج البالغه ،ترجمه و شرح فیض االسالم ،تهران ،مرکز نشر آثار فیض االسـالم  ،1372 ،نامـه 31؛ عبدالواحـد بـن محمـد
تمیمی آمدی ،غررالحکم و دررالکلم ،شرح جمال الدین محمد خوانساری ،تصحیح میرجالل الدین حسینی ارمـوی ،تهـران،
دانشگاه تهران ،1311 ،ج ،1ص .317
 .14مهدی پیشوایی ،سیره پیشوایان .قم ،موسسه امام صادق(ع)،1311 ،ص 312؛ اسدحیدر ،امام صادق(ع) و مذاهب اهل سنت،
ترجمه حسین سرانجام ،قم ،دانشگاه ادیان و مذاهب ،1311 ،ج ،1ص  111و .117
 .11آل عمران.21:
 .11محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،بیروت ،مؤسسه الوفا1413 ،ق1113/م ،ج ،17ص .11
 .17مرتضی مطهری ،پیرامون انقالب اسالمی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،بی تا،ص .1
 .11محمدتقی جعفری ،علم و دین در حیات معقول ،تهران ،موسسه تدوین و نشر آثـار عالمـه جعفـری ،1313،ص 14؛ همـو،
حکمت اصول سیاسی اسالم ،ص .237
 .11شریف لک زایی«،مناسبات آزادی و دانش» ،مجموعه مقاالت درآمدی بر آزاداندیشی و نظریه پردازی در علوم دینـی ،دفتـر
دوم،
تهیه و تنظیم دبیرخانه نهضت آزاداندیشی و تولید علم حوزه علمیه ،قم ،مرکز مدیریت حوزه علمیه قم،1314 ،ص .211
 .21رضا داوری اردکانی ،درباره علم ،تهران ،هرمس ،1311 ،ص.12
 .21مرتضی مطهری ،همان ،ص 1؛ لک زایی ،همان ،ص .211
 .22عبدالکریم سروش ،اخالق خدایان ،تهران ،طرح نو ،1311 ،ص .11
 .23عظیم حمزئیان« ،نقش آزاداندیشی در تکوین تمدن اسالمی» ،نشریه کیهان اندیشه ،ش  ،17مرداد و شهریور ،1371ص .111
 . 24بیت الحکمه از بزرگ ترین مراکز علمی جهان اسالم در سده های نخست اسالمی است که در عهد هـارون الرشـید(-171
 113ق) ،به تقلید از مدرسه جندی شاپور ،در بغداد پایه گذاری شد و در دوران مأمون عباسـی(211-111ق) بـه اوج خـود
رسید؛ ولی پس از آن از رونق افتاد .فعالیت اصلی این مرکز علمی ترجمه آاثار فلسفی و علمی یونانی االصل به زبان عربـی
بود.
 .21جرجی زیدان ،تاریخ آداب اللغه العربیه .بیروت ،دار مکتبه الحیاه1113 ،م ،ج ،1ص .324
.21عبدالحسین زرین کوب ،کارنامه اسالم ،تهران ،امیرکبیر ،1311 ،ص .21
 .27ر.ک :دائره المعارف تشیع« ،االحتجاج علی اهل اللجاج» ،تهران ،بنیاد اسالمی طاهر ،1311 ،ج ،1ص ..413
 . 21ر.ک :ذبیح اهلل صفا ،تاریخ ادبیات ایران ،تهران ،فردوسی ،1371 ،ج ،1ص 11؛ مهدی گلجان ،میراث مشترک :نظری اجمالی
بر حوزه فرهنگ و تمدن شرق ایران و ماوراءالنهر ،تهران ،امیرکبیر ،1313،ص .11 -11
 .21ابی منصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل ثعالبی نیشابوری ،یتیمه الدهر فی محاسن اهل العصر ،قـاهره ،مطبعـه السـعاده،
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1377ق ،ج ،4ص .11
 .31محمد بن علی ظهیری سمرقندی ،اغراض السیاسه فی اعراض الریاسه ،تهران ،دانشگاه تهران،1341 ،ص .372-371
 .31نهج البالغه ،حکمت .112
 .32لک زایی ،همان ،ص .211
 .33مسعود اخوان کاظمی«،سیاست ،حکومت و تولید علم» .مجموعه مقاالت درآمدی بر آزاداندیشی و نظریه پـردازی در علـوم
دینی ،تهیه و تنظیم دبیرخانه نهضت آزاداندیشی و تولید علم حوزه علمیه ،قم ،مرکز مدیریت حـوزه علمیـه قـم ،1314 ،ص
 . 34 .113عبدالرحمان کواکبی ،طبایع االستبداد ،ترجمه عبدالحسین قاجار ،به کوشش صادق سجادی ،تهـران ،نشـر تـاریخ
ایران،1314 ،ص .44
 .31داوری اردکانی ،همان ،ص .111
 .31حمزئیان ،همان ،ص .114
 .37نظامیه ها از نخستین نمونه مدا رس دینی پیشرفته در جهان اسالم هستند که با نظامی خاص و سبکی نوین در شهرهای مهـم
مانند بغداد ،نیشابور ،اصفهان ،بلخ ،هرات و ....تاسیس شده بودند .بانی احداث این مدارس خواجه نظام المـک وزیـر آلـب
ارسالن(411-411ق) و ملکشاه سلجوقی(4111-411ق) است(در این باره ر.ک :نوراهلل کسایی ،مدارس نظامیـه و تـأثیرات
علمی و اجتماعی آن ،تهران ،امیرکبیر.)1373 ،
 . 31ر.ک :سیدجالل الدین آشتیانی ،شرح حال و آراء فلسفی مالصدرا ،تهـران ،نهضـت زنـان مسـلمان ،1311 ،ص 1؛ محمـد
خواجوی ،انوارالعارفین فی احوال صدر المتألهین ،تهران ،مولی ،1311 ،ص .42
 .31ف رانتز روزنتال ،مناهج العلماءالمسلمین فی البحث العلمی ،ترجمه انـیس فریحـه ،بیـروت ،دارالثقافـه1413 ،ق1113/م ،ص
.114 -113 ،111
 .41علی اکبر والیتی ،پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران ،تهران :وزارت امور خارجه ،1317 ،ج ،1ص .111 -114
 .41انعام.111 :
 .42بقره171 :؛ مرتضی مطهری ،تعلیم و تربیت در اسالم ،تهران ،صدرا ،1311 ،ص .31
 .43میان محمد شریف ،تاریخ فلسفه در اسالم ،ترجمه زیر نظر نصراله پورجوادی ،تهران ،مرکز نشر دانشـگاهی ،1371،ج ،4ص
.17
 .44مرتضی مطهری ،ده گفتار ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،1313 ،ص .111
 .41سروش ،همان ،ص  1و .11
 .41علی شریعتی ،اسالم شناسی ،مشهد ،چاپخانه طوس ،1347 ،ص .11
 .47مطهری ،پیرامون انقالب اسالمی ،ص .11
 .41فرزاد جهانبین« ،آزاداندیشی؛ پیشران تحقق اهداف انقالب اسالمی» ،فصلنامه علوم انسانی اسالمی ،ش4و ،1زمسـتان 1311
و بهار  ،1312ص .217 -211

114

 .41ماهنامه معارف« ،کرسی های آزاداندیشی و تفاوت آن با کرسیهای نظریه پردازی» ،قم ،نهاد مقام معظم رهبری در دانشـگاه
ها ،ش  ، 11دی و بهمن  ،1311ص .11
 .11نهجالبالغه ،حکمت 77؛ مجلسی ،همان ،ج ،1ص .113
 .11عطاءاهلل رفیعی آتانی«،نسبت جمهوری اسالمی با آزاداندیشی» ،فصلنامه علوم انسانی ،قم ،مرکز پژوهش های علـوم انسـانی
صدرا ،ش 4و ،1زمستان  1311و بهار ،1312ص . 1
 .12مقام معظم رهبری1313 /1/21 ،
 .13تمیمی آمدی ،همان ،ج  ،2ص . 211
 .14رشاد ،همان ،ص .111
 .11ر.ک :جرجی زیدان ،تاریخ آداب اللغه العربیه ،بیروت ،دار مکتبه الحیاه1113 ،م  ،ج 1ص.311 ،
 . 11ابن سبعین از دانشمندان اندلسی در قرن هفتم هجری است که به دلیل مواضع انتقادی اش ،به ویژه علیه فالسـفه ،در جهـان
اسالم شهرت یافت.
 .17فیلسوف نامدار اندلسی که در سال  121ق قرطبه زاده شد .وی به دلیل افکار خاص فلسفی و دینی اش همواره مغضـوب و
مورد انتقاد علمای زمانش بود .ابن رشد در سال  111در مراکش از دنیا رفت.
 .11جورج مقدسی ،نشأه الکلیات :معاهد العلم عندالمسلمین و فیالغرب ،ترجمـه محمـود سـیدمحمد ،جـده ،جامعـه الملـک
عبدالعزیز،مرکز النشر العلمی1414 ،ق1114/م ،ص .131 -137
 .11جرجی زیدان مدعی شده بود که شیعه طایفه کوچکی است که کارنامه درخشان فرهنگی نـدارد و تـأثیر شـیعیان در علـوم
اسالمی کمرنگ بوده است .این ادعا شیخ آقابزرگ طهرانی و دو تن از دوسـتانش ،سیدحسـن صـدر و شـیخ محمدحسـین
کاشف الغطاء ،را برانگیخت تا در نقد ادعای جرجی زیدان و معرفی شیعه و فرهنـگ غنـی شـیعه آثـاری بنگارنـد .عالمـه
سیدحسن صدر نقش شیعیان در پایه شیعهگذاری علوم اسالمی را بیان نمود و با تدوین کتاب تأسیس الشیعه ثابت کرد بدون
شیعه علوم اسالمی جایگاه امروزی خود را هرگز به دست نمیآورد .شیخ آقابزرگ طهرانی با کاویدن کتابخانـههـای بـزرگ
اسالمی دائرهالمعارف سی جلدی از آثار مکتوب شیعه به ما را الذریعه إلی تصانیف الشـیعه را پدیـد آورد و فعالیـت 1311
ساله شیعیان را منتشر کرد و عالمه محمدحسین کاشفالغطاء نیز به طور مستقیم به اصل اشکال زیدان پرداخـت و ،در نقـد
آداب اللغه العربیه جرجی زیدان ،کتاب النقود و الردود را نوشت .به گواهی تاریخ پس از ایـن آثـار مشـترک کمتـر کسـی
ادعاهای از این مقوله را تکرار کرده است(محمدرضا حکیمی ،شیخ آقابزرگ تهرانی ،تهران  ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی  ،بـی
تا.)24-22 ،
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محور دوم:
چرایی

سخنرانیها

تمدن ،تبلور حکمت عملی مومن ،حکیمِ در عمل
محمدرضا بهزادی مقدم

Email: mrbehzadi@yahoo.com

چکیده
تمدن ،خارجیترین الیه از سهگانهی به هم پیوسته «تفکر ،فرهنگ و تمدن» است و محصول تفکری است کاه باه
عنوان پشتوانه برای آن تمدن ضروری است .هر تمدنی بر پایه تفکر منسجمی بنا شده که ماندگاری و استواری
آن را تأمین میکند .از سویی ،حکمت عملی بایدهاونبایدهای عملیِ فاردی و اجتمااعیای اسات کاه در ارتبااطی
مستقیم یا غیرمستقیم با هستها و نیستهای تبیین شده از سوی مکتبی فکری بوده و وظیفه آن رساندن فارد
و جامعه به سعادتی از پیش تعریفشده میباشد .این اشترافِ در بنیان فکری ،برای برقراری ارتباش مهمی میان
حکمت عملی و تمدن ،بستر بسیار مناسبی را فراهم میآورد .به عبارتی ،در هر جامعهای ،تفکری که تأمین کننده
بایدهاونبایدهای حکمت عملی است همان تفکری است که در فرهنگ و تمدنِ برخاساته از آن باروز مایکناد .در
نتیجه ،برای دستیابی به تمدن جدید اسالمی ،توجه به حکمت عملی از اهمیت فراوانی برخوردار است .هر تفکار،
تا زمانی که از انسجام باالیی برخوردار نباشد قادر نخواهد بود تا حکمت عملی قابل قبولی را شکل دهاد؛ و اگار
چنین حکمت عملی ای شکل گرفت ،این بایدهاونبایدهای مشخص شده مسیر شکلگیری تمدن را مشخص خواهند
کرد؛ تفکر تا وقتی که به صورت حکمت عملی درنیاید نمیتواند به یک تمدن مبدل شود .راه حل آن نیز توجه باه
دو پایه تولید علم و تربیت نیرو بر اساس سبک زندگی مَستخرج از حکمت عملی اسالم است .خروجی توجه باه
این دو پایه «مومن واقعی» است ،کسی که بر اساس آموزههای برگرفته از حکمت عملی ،فرایند تمدنسازی که به
دو عنصر تربیت نیرو و تولید علم نیاز دارد را در پیش بگیرد و محکِ موفقیت یاا عادم توفیاق خاود را در ایان
مسیر ،عینیت یافتن این بایدهاونبایدها قرار دهد .به هر میزان که زندگی فردی و اجتماعی رناگ و باوی حکمات
عملی به خود بگیرد امیدواری در طی درست مسیرِ تمدنسازی بیشتر خواهد بود.
کلید واژهها :حکمت عملی ،جهانبینی ،بایدها و نبایدها ،سبک زندگی ،تمدن نوین اسالمی.
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مقدمه
ضرورت توجه به تمدن نوین اسالمی جهت عبور از شرایط تاریخی موجود ،چیزی است که هر اندیشمند مسلمان و متعهدی
متوجه آن بوده و دغدغه تحقق آن تمدن را دارد .در این بین آنچه مهم است ،مسیری است که باید برای رسیدن بـه ایـن تمـدن
طی گردد .شناخت مؤلفهها ،مبانی و عوامل مختلف در تحققبخشی و دستیابی بدان از الزاماتی است که هر متفکری باید به آنهـا
بپردازد؛ که البته تفاوت دیدگاهها در این زمینه قابل چشمپوشی نیست .از میان علل و عوامل مختلفی که در این فرایند برشـمرده
می شوند ،متأسفانه نقش حکمت عملی از آنچه بایسته و شایسته آن است کمرنگتر دیده شده و به دالیل مختلفی مغفـول مانـده
است .احیای این جایگاه و استفاده از توان و قدرت باالی این بخش می تواند ما را در ترسیم بهتر فضای موجود و آینده مطلوب
و نیز دستیابی بهتر و سریعتر به دوران درخشان تمدن نوین اسالمی یاری فراوانی برساند؛ انشاءاهلل.

فرضیه و سوالهای پژوهش
بر همین اساس در این تحقیق ،مهمترین مسأله ای که پیش روی ماست این است که در ساخت و شـکلدهـی تمـدن نـوین
اسالمی جایگاه حوزهی کمتر دیده شده ای چون حکمت عملی کجاست و اصالً آیا ارتباطی بین این حوزه و فعالیتهای ناظر به
دستیابی به این تمدن قابل تصوّر هست؟ اگر رابطه ای وجود دارد این رابطه چه الزاماتی را در پی دارد؟ و در نهایت تبیین این
رابطه چه تأثیر ملموس و مشهودی در خروجی این تمدن و عینیت یافتن آن دارد؟
نتیجه ای که ما در پایان در پی آنیم این است که نه تنها حکمت عملی بیارتباط با تمدنی که در آینده امید رسـیدن بـدان را
داریم نیست ،بلکه همه آنچه برای دستیابی بدان نیازمندیم از راه همین حکمت عملی تأمین میشود؛ چه سختافزارهـای مـورد
نیاز و چه نرم افزارها و محتواهای مورد اسـتفاده .و همـین مسـأله ضـرورت و اهمیـت حـوزه عمـل و حکمـت عملـی را در
برنامهریزیهای کالنی که برای این آینده مطلوب صورت میگیرد روشن می سازد .سرانجام نیز ،تجلی و تبلور ایـن تـأثیر را در
انسان طراز تمدن نوین اسالمی پی میگیریم؛ انسانی که به خاطر بهرهمندی از آموزههای این حکمت عملی در مسیر تربیتی خود
به فردی حکیم مبدل شده و رفتار و گفتار و کردارش شایستگی احراز عنوان حکیمانه را یافته است.
روش پژوهش ،جامعه آماری ،برآورد نمونه و روش نمونه گیری ،ابزارهای پژوهش ،شیوه تحلیل دادهها
روش پژوهش در اینجا عقلی (فلسفی) بوده و در مواردی که نیاز به ورود به مباحث تاریخی و ارائه مثال وجـود داشـته بـه
تناسب ،از نمونههای مختلف برای فهم بهتر اسفاده شده است .به خاطر نوع پژوهش نیز ،نیـازی بـه نمونـهگیـری و اسـتفاده از
روش های آماری نبوده است .گردآوری اطالعات در این پژوهش نیز ،بـه روش کتابخانـهای بـوده و روش تحقیـق ،توصـیفی-
تحلیلی میباشد.

140

یافته ها
تمدن چیست؟
برای ورود به بحث و قبل از هر چیز باید به این سؤال بپردازیم که تمدن چیست و چرا بشر بدان نیازمند است؟ علـت نیـاز
انسان به تمدن در درون خود او نهفته است .این موجود ،طبیعتاً اجتماعی و به اصطالح مدنیّ الطبع است ،درنتیجه حتماً نیازمنـد
زندگی اجتماعی بوده که این حیات اجتماعی را تمدن 1میگویند.
در اثبات نیاز بشر به اجتماع و تمدن فیلسوفان شواهد و دالیل خوبی آوردهاند؛ مثالً فارابی میگوید :ایـنکـه بشـر قـدرت
گفتگوکردن دارد نشان میدهد که ما به ارتباط با غیر خود نیاز داریم ] ،[1وی همچنین معتقد است که این نیاز ،نیازی است کـه
توسط خالق در ما نهاده شده است؛ ما زبان را از روی تفنّن و تفریح اختراع نکردهایم ،بلکه استعداد گفتگو و ایجاد صوت همراه
با معانی ،ذاتیِ ماست .به عبارت دیگر ،این قدرت گفتگو ،برای ارتباط با دیگران است .بنـابراین در ذات مـا «ارتبـاط بـا غیـر»
سرشته شده است .به همین روی ،ما نمیتوانیم کسی را بیابیم که بدون زندگی جمعی و بودنِ با دیگران زندگیکند.
عالمهی طباطبایی(ره) از این منظر به بحث ورود میکنند و بیان میدارند که اوّالً ما معتقدیم که اگر از جمع انسانها فاصـله
بگیریم ،زمینهی رشد بسیاری از استعدادهایمان را از دست میدهیم و چون این استعدادها در ذات ما گذاشته شده و الزم اسـت
شکوفا شود و چون این استعدادها از طریق اجتماع با انسانها و تشکیل مدینه شکوفا میگردد ،پس انسانها در کنـار هـم و بـر
اساس نیازهای فراوانی که به یکدیگر دارند ،الزم است مدینه یا شهری را تشکیل بدهند ].[2
ایشان همچنین در مورد نیاز بشر به قانون اینگونه بیان میدارند که با توجه به اینکه نیازهای بشر در اجتمـاع بهتـر بـرآورده
میشود و چون انسان کمالطلب است ،در نتیجه به اجتماع روی میآورد؛ از طرفی به خـاطر غریـزهی سـودجویی و اسـتخدام
همنوعان ،در اجتماع نزاع و تزاحمِ منافع پیش میآید -هرکس میخواهد دیگری را به نفع خود به کار گیـرد -بنـابراین قـوانینی
جهت کنترل خودخواهی و سودجوییِ انسانها در این اجتماع نیاز است ].[3
ایشان معتقدند اکنون با پذیرش وجود غریزه ی استخدامِ یکدیگر ،دو راه پیش روی ما تصویر میشود؛ یا باید به خاطر وجود
چنین غریزه ای که تضاد و تزاحم را در پی دارد تمدن و مجتمع بودن انسان ها را رها کنیم و از دستیابی بدان ناامیـد شـویم ،یـا
اینکه نتایج و جنبههای منفی این غریزه را با وضع برخی قوانین اصالح نماییم.
تأمین اسالمی بودن تمدن
اکنون سؤالی که بیدرنگ رُخ می نماید این است که داشتن کدام ویژگی این قوانین را قادر میسازد تا آفـت گرفتـاری بـه
جنبههای منفی غریزه استخدام را برطرف نماید؟ عالمه در ادامه خصوصیات آن قوانین را طرح میکنند و میگوینـد در ایـنکـه
بشر جمعیتگراست و تمدن داشتن الزمهی طبیعت اوست و در اینکه انسان موجودی استخدامگر است ،شکی نیست .در نتیجـه
باید قوانینی را که وضع می نماییم بتوانند مشکل ناشی از این تجمع را از بین ببرند .خصیصه و ویژگی این قوانین این است کـه
Civilization
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باید جنبهی روحانی و تکاملی بشر را در نظر بگیرد .در این حال ،چنین اجتماعی با چنین خصوصیاتی تمدنی میسازد کـه بشـر
به پوچی گرفتار نشود.
برای توضیح بیشتر پرداختن به یک تجربۀ تاریخی ،مفید به نظر میرسد .تجربۀ تاریخیِ سکوالریسم در غرب ،بـه مسـیحیان
آموخته است که امکان زندگی دینی در نهادهای اجتماعی سکوالر ناممکن است .الهیدانان مسیحی ،برای اینکه هویت مسـیحی
خود را در نظام اجتماعی کنونی حفظ نمایند و راه را برای ورود آموزههای مسیحی به زندگی اینجهانی هموار کنند ،تالشهای
بسیاری انجام دادهاند که نمونۀ آن را میتوان در الهیات سیاسی ،1الهیات اجتماعی ،[4] 2الهیات شبانی [1] 3و اخیـراً در الهیـات
عملی [1] 4به وضوح مشاهده کرد.
در الهیات عملی ،بسیاری از الهیدانان میکوشند از پدیدههای اجتماعی ،تفسیری دینی ارائه کرده و در حل معضالت عینـی
از دین مدد بگیرند تا راهی متفاوت از علوم اجتماعیِ سکوالر در رتق و فتق امور اینجهانی پیشنهاد نمایند .آنها برای این منظور
و به جهت فعالکردن جنبههای عینی و عملیِ معارف دینی و مسیحی از «عقل عملی» بسیار استفاده کردهاند.
به بیان روشنتر ،جامعۀ اسالمی در صورتبندی زیست و هویت اجتماعی خود ،صرفاً بر شریعت (فقه) کـه مـیتـوان آن را
دینداری حداقلی تصور کرد ،بسنده نموده و از ظرفیتهای دیگر علوم دینی؛ مانند الهیات و اخالق غفلت نموده است .در ایـن
میان ،به نظر میرسد مهمترین عاملی که باعث گردیده تا اندیشـۀ دینـی و اسـالمی در عرصـۀ تمـدنی ناکارآمـد جلـوه کنـد،
رویکردهای نظری به دین و غفلت از جنبههای عملی آن بوده است؛ بهگونهای که حتی دانش فقه که دانشی معطـوف بـه عمـل
است ،گاه به موجب همین رویکرد نظری و انتزاعی ،از چالشهای عینی و تمدنی دور مانده که مثال بارز آن را میتوان در خـأل
فقه سیاسی (مثالً در مقولۀ امنیت ،روابط با دیگر کشورها) ،فقه اقتصادی (در مورد بانکداری بدون ربـا ،پـول و بیمـه) و فقـه
فرهنگی (دربارۀ هنر و هویت) در جامعه امروز مشاهده کرد.[7] 1
 1الهیات سیاسی يا الهیات عمومی ) ، (political theologyشاخه ای از فلسفه سیاسی و الهیات عملی است كه مباحث فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی را
با رويكرد الهیاتی و برپاية مفاهیم برآمده از الهیات ،مورد مطالعه قرار میگیرد.

 1الهیات اجتماعی ) (social theologyشاخهای از الهیات است كه تالش میكند از ظرفیتهای الهیات در حل معضالت اجتماعی استفاده نمايد .در ايران،
برخی چنین تعريفی را از الهیات اجتماعی عنوان كردهاند« :الهیات اجتماعی» را در چارچوب انديشة اسالمی چنین تعريف كردهاند« :الهیات اجتماعی» به آن
بخش از دانش الهیات اطالق میشود كه به حیات اجتماعی انسان و عوا رض و لوازم و تبعات آن حیات؛ همچون حكومت ،دولت ،اقتصاد ،داد و ستد ،تعلیم و
تربیت ،قضاوت و فصل خصومت ،جنگ و صلح ،ازدواج و طالق ،هنر و ورزش ،آيینها و مناسک دينی میپردازد.
 1الهیات شبانی ) ،(pastoral theologyشكل سادة الهیات عملی است كه محدود و متمركز به رفتارهای كلیسايی و اعمال مربوط به روحانیون میشود و امور
حرفهای كشیشان را مورد مطالعه قرار میدهد.
 4الهیات عملی ) ، (practical theologyانديشیدن درباره عمل فردی و اجتماعی انسان به روش الهیاتی است .اين نوع از الهیات كه مسائل الهیاتی خود را از
«خیابان» برمیگزين د ،در گام نخست ،به تحلیل و تفسیر الهیاتی از واقعیات اجتماعی و فرهنگی پرداخته و سپس با نگرش انتقادی به آسیبهای ايمانی و دينی
فرهنگ موجود ،به طرح پیشنهاداتی برخاسته از منابع الهیاتی ،برای گشودن راه زندگی ايمانی برای مؤمنان (حل معضل انديشه دينی و زندگی دينی) و همینطور
حل معضالت زندگیِ انسانِ غیر مؤمن تالش میكند.
 5البته جامعه اسالمی در اين زمینه تجربههايی هم دارد كه كم و بیش موفق بودهاند .شخصیتهای عالیقدر و بزرگی چون ابن سینا و خواجه نصیرالدين طوسی
به جهت اعتقاد به ارتباط دو ساحت حكمت نظری و عملی با يكديگر ،به عنوان متفكران و فالسفه عظیم الشان ،عهدهدار مقام وزارت حكومتهای وقت
گرديدند .اما از آن جهت كه حكومت در زمان آنها ،در اختیار فرمانروايان غیر «حكیم» بود نتوانستند علیرغم اعتقادشان به ارتباط تنگاتنگ فكری و عینی دو
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نتیجه آنکه ،این قوانین و بایدها و نبایدها که رسالتشان حفظ وجهه تمدنی زندگی بشـری در عـین کنتـرل غریـزه اسـتخدام
است ،فقط ممکن است از طریق پیامبران برای انسان آورده شود؛ به عبارت دیگر ،چنین قوانینی با خصوصـیت تبیـین شـده ،در
عهدهی آفریننده بشر است که همۀ ابعاد وجود فردی ،اجتماعی ،مادی و معنوی او را میشناسد .بر اسـاس آمـوزههـای اسـالم،
کاملترین و جامع ترین نسخه ارائه شده این قوانین از سوی آفریدگار ،توسط پیامبر رحمت (صلیاهلل علیـه و آلـه و سـلم) و در
قالب دین اسالم برای بشر فرستاده شده است .به همین دلیل متعالیترین و مترقیترین تمدنی که در آینده میتواند شکل بگیـرد
بر اساس همین نسخه اخیر یعنی اسالم است و همین مسأله موجب میگردد تا ما این تمدن را «تمدن نوین اسالمی» نام نهیم.
نکته قابل توجه این است که اگر هدفی که بشر بر اساس آن ،جامعه را تشکیل داده برآورده نشود ،چون فلسفهی وجودی آن
جامعه از بین رفته است خودِ آن جامعه نیز از بین خواهد رفت .مثالً ،اگر انواع گناهان در جامعه شایع شد و به جای امنیت ،عدم
امنیت جایگزین گردید ،بقای چنین جامعهای مختل خواهد شد .به گفتهی عالمه طباطبایی (ره) بشر می خواهد از اجتمـاع خـود
بهره ببرد ،اگر هدفی که بشر بر اساس آن هدف ،جامعه را ساخته است برآورده نشـود ،افـرادِ چنـین جامعـهای نمـیتواننـد از
جامعهشان استفادهکنند ،در نتیجه چنین جامعهای عمالً مضمحل میشود .به همین دلیل ،توجه به این آسـیب ،لـزوم انجـام کـار
جدی و پیگیری بیشتر در این زمینه را روشن میسازد ].[1
قانون ،باید و نباید ،حکمت عملی
حال با صرف نظر از اسالمی بودن یا نبودن این قوانین ،به یکی دیگر از ویژگیهای آنها میپردازیم .این قوانین ،همان «بایدها
و نبایدها»یی است که انسانها برای مدیریت اجتماع و سامان بخشیدن به ارتباطات بین یکدیگر و کنتـرل حـس اسـتخدام ،الزم
است به کار گیرند و از آنها غفلت ننمایند؛ چه قوانین حقوقی و چه دستورات اخالقی ،که فعالً در این مجال نیازی به پـرداختن
به چنین تفکیکی نیست .نام دیگری که برای این بایدها و نبایدها میتوان برگزید «حکمت عملی» اسـت .بـرای درک بهتـر ایـن
نامگذاری به تفاوت بین «باید و نباید» و «هست و نیست» (همان جهانبینی) میپردازیم.
جهانبینی مجموعهای از هستها و نیستها در مورد عالم و موجودات درون آن است؛ عالوه بر این ،چگونگی ارتبـاط بـین
این موجودات را نیز توصیف مینماید .به عبارت بهتر ،در تعریف جهان بینی باید به وجود دو مؤلفه توجه داشـته باشـیم؛ یکـی
اعضای این مجموعه -که میتواند اضافه و کم گردد -و دیگری نحوه ارتباطی است که این اعضا با یکدیگر برقرار میکنند .بـر
همین اساس ،پُر واضح است که میتوان دو مجموعه از موجودات را در نظر گرفت که از نظر تعـداد و گونـهی اعضـا یکسـان
باشند اما ارتباط بین آنها متفاوت باشد .1پس ،یک جهانبینی عالوه بر تعدادی عضو ،دارای مکانیسمی برای توصیف ارتباط بـین
آنها نیز بوده و اتفاقاً تفاوتها و اختالف دیدگاهها اکثراً در نحوه تبیین این ارتباطات رخ میدهد .کارکرد توجه به این دو مؤلفه،
ساحت حكمت نظری و عملی با يكديگر ،عهده دار تحقق عینی حكمت عملی در همه ابعاد اجتماعی و سیاسی آن شوند و تنها در عرصه نظر و محدودهای بسیار
كوچک از عمل و سلوک فردی ،قادر به تحقق آن در عرصه زندگی اجتماعی شدند.
 0می توان دو مجموعه يكسان را در نظر گرفت كه هر دوی آنها فقط از دو عضو الف و ب تشكیل شده باشند ،اما ارتباطی كه بین اين دو عضو در هر مجموعه
تصوير می كنیم با هم متفاوت باشد .مثالً ،هر دو مجموعه از موجودی به نام چوپان و موجود ديگری به نام گوسفند تشكیل شده باشند! اما در يكی ،گوسفند
صرفاً حیوانی باشد كه برای چوپان فقط تأمینكننده گوشت و شیر و پوست است اما در مجموعه دوم عالوه بر اينها آفريدهای قابل احترام و دارای حق است.
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در بیان آنچه که «هست» بوده و نیمنگاهی به «نیست»ها نیز دارد؛ یعنی فقط جنبه «توصیفی» دارد.
از طرفی «حکمت عملی» مسئولیت ارائه بایدونبایدها را بر عهده دارد و به همین دلیل جنبه «تجویزی» بـه خـود مـیگیـرد.
جهانبینی مربوط ب ه حوزه نظر است و هدفش افزایش شناخت و معرفت است اما حکمت عملی به عمل مربوط است و مقصـود
از آن به دست دادن راهبردها و راهکارهای عملی به منظور بهکارگیری در زندگی افراد بشر میباشد .ایـن بایدونبایـدها گـاه در
قالب قوانین و قواعد حقوقی رخ مینمایند و گاه در قالب دستورات اخالقی ،گاه به شکلی فردی ارائه میشوند و گاه از جنبهای
اجتماعی ،گاه خود را در قامت «اخالق» نمایان میسازند ،گاه به عنوان «تدبیر منزل» و گـاهی هـم بـه عنـوان «سیاسـت مـدن»
جلوهگر میگردند .حکمت عملیْ سازنده بشر ،مدیر جامعه بشری و به سعادت رسانندۀ بشر است به لحاظ رعایت همـاهنگی بـا
جهانی که خداوند با ما و برای ما آفریده و آن فطرتی که در شریعت اسالم هم دستور داده شده است ،همان فطرتاهلل که باید با
آن هماهنگ بود و با آن پیش رفت و در نهایت به سعادت رسید.
جایگاه تفکیک عقل عملی و عقل نظری در نگرش تمدنی
توجه به این نکته ما را به سوی اندیشیدن بر روی توان مندی و مثمرثمر بودن حکمت عملی در نسـبت بـا عقـل و حکمـت
نظری در مباحث تمدنی رهنمون می شود .پیش از این و البته تاکنون ،بسیاری از اندیشمندان در مقام مقایسـه ،عقـل و حکمـت
نظری را ارزشمندتر از عقل و حکمت عملی دانسته اند .از تعابیری که برخی از دانشمندان؛ مانند خواجه نصیرالدین طوسـی [،]1
قطبالدین رازی [ ،]11الهیجی [ ،]11غزالی [ ]12و دیگران آوردهاند ،به نظر میرسد که عقل نظری ،متأثر از عـالم باالسـت؛ در
حالی که عقل عملی با تأثیرگذاری بر بدن ،در عالم ادنی تأثیر و تصرف دارد .از آنجا که علوم حاصل از عقل نظـری از توجـه
نفس به معقوالت به دست می آید و عقل عملی ،نفس را متوجه تدبیر بدن و عالم طبیعت میکند ،باید عقل نظری ،موجب ترقّـی
نفس و عقل عملی به تنزّل نفس بیانجامد.
با این همه ،برتری عقل عملی نسبت به عقل نظری از منظری دیگر مورد تأکید قرار گرفته است که «عقل نظری ،چون مربوط
به معارف الهیه و علوم قدسی است ،بلندمرتبهتر از عقل عملی قلمداد میشود ،وگرنه اساسـاً منزلـت علـم ،پـایینتـر از عمـل
میباشد؛ چون علمْ وسیله و عملْ مقصود است و همانطور که میدانیم ،وسیله ،همیشه پستتر از مقصود است» ].[13
با در نظر گرفتن منزلت عمل و اهمیت آن در مقایسه با منزلت علم( ،فارغ از موضوعات آن دو) حکمت عملی و عقل عملی
در تدوین چشم انداز و مسیر دستیابی به تمدن نوین اسالمی کاربردیتر از عقل نظری و حکمت نظری به نظـر مـیرسـد؛ زیـرا
گرچه عقل نظری پایههای فکری و بنیادهای معرفتی عمل را استوار میکند ،اما سلوک فردی و اجتماعی -به عنوان غایت علـم-
تنها با عقل عملی میسر میگردد .این برتری در صحنه عملِ تمدنی و صورتبندی نظامات اجتماعی بیشتر جلب توجه مـیکنـد؛
هرچند شکل تمدنی و هویت آن ،منوط و مبتنی بر مبانی نظری و مباحث پایه درباره «هستها» اسـت ،لکـن در مرحلـه تعیـین
اهداف و غایات زندگی اجتماعی و صورتبندی مناسبات رفتارهای تمدنی با غایات آن ،تنها عقل عملی است که میتواند بدان
اهتمام بورزد و نقش مدبرانۀ خود را در شکلبندی زندگیِ شایسته ،به درستی ایفا کند.
از طرف دیگر ،به لحاظ اهمیت در حوزه مطالعات مربوط به نسبت دین و تمدن نیز عقل عملی مهمتر از عقل نظری بـه نظـر
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میرسد؛ چرا که اوالً :تعداد چالشهای امروزین میان عقل بشری از یک سو و وحی از سویی دیگر ،به عنـوان مـدعیان سـاخت
تمدن ،در ساحت عمل -مانند مسأله حقوق بشر ،آزادی ،دموکراسی ،هویت ،خشونت و صلح که همه اینها در مباحـث تمـدنی
بسیار بااهمیت هستند -بیش از تعداد آنها در وادی تئوری و نظر است.
ثانیاً :این چالشها که حاصل عقل و عقالنیت عملی است ،پیوند تنگاتنگی با حوزه عینیت اجتماعی و زندگی انسان معاصـر
داشته و آثار آن نیز در متن زندگی ،کامالً محسوس و فوری است.
ثالثاً :تغییر شتابان در عقالنیت عملی که نه فقط با امور کلی (استنباط رأی کلی در امور شایستۀ فعل) ،بلکه با امور جزئـی -
در مرحله تطبیق کلی بر مصادیق -هم سر وکار دارد و دگرگونی مداوم در ساحت عمل (متعلَّق عقل عملی) ،پیچیدگی نسبت آن
را با حوزه دین بیشتر نموده و توجّهِ پیوسته و نو به نو به آن را ضروری میسازد.
رابعاً :و از همه مهمتر ،این عقلِ عملیِ مبتنی بر اندیشه دینی است که میتواند با نظام تمدنیِ سکوالر چـالش کـرده و راه را
برای زندگیِ دینی هموار سازد .به بیان دیگر ،نظام تمدنیِ سکوالر ،حاصل عقالنیتِ عملی و تمدنیِ مبتنی بر نظام فکریِ سکوالر
است و چالشکردن با چنین نظام تمدنی سکوالر و مدرن نیز تنها از رهگذر عقالنیتِ عملی و تمدنیِ مبتنی بر نظام اندیشه دینـی
امکانپذیر میشود ].[14
باری ،در اینکه دقیقاً حوزه نفوذ حکمت عملی چیست و چه تفاوت هایی با حکمت نظـری دارد نظـرات و اقـوال مختلفـی
مطرح است که نه این مقال را حوصله پرداختن بدان است و نه بحث در مورد آن نتیجـه و اثـر مفیدفایـدهای برایمـان خواهـد
داشت؛ آنچه از مجموع این مباحث و نظرات -که برخی از آنها در باال نیز اشاره شد -در اینجا راهگشای ماست این اسـت کـه
درهم تنیدگی این دو حوزه به حدی است که نمی توان با قطعیت مرزی را بین این دو مشخص نمود و آنها را مستقل از یکـدیگر
به شمار آورد ،بلکه وابستگیها و ارتباطاتی وثیق بین اینها برقرار است« .حقیقت این است که بین این دو رابطـهای مثـل رابطـه
مادر با فرزند وجود دارد؛ حکمت نظری می تواند مادر حکمت عملی باشد ولی همین حکمت نظری در نهایت از حکمت عملی
مایه میگیرد و این آن دور صحیحی است که در اینجا وجود دارد» ].[11
به عبارت دیگر ،آنچه برای ما مهم است این است که حکمت عملی نمی تواند بدون ارتباط با یک جهانبینی که تغذیهکننده
آن بوده و هستها و نیست های جهان را برای او بنمایاند وجود داشته باشد .این بایدها و نبایدها -حداقل بخش عظیمی از آنها-
باید از یک عقبه تئوریک تأمین شده و در نتیجه ،برای سامان دادن به حوزههای مختلف حکمت عملی ،ناگزیر از رجوع به یـک
پشتوانه محکم فکری و یک جهانبینی هستیم.
حضرت آیت اهلل جوادی آملی نیز در تأیید این سخن چنین میفرمایند« :آدمی در سایه عقل نظری بـه معـارف و علـوم روی
می آورد و با کسب بصیرت ،حقایق عالم را می یابد و آنگاه به کمک عقل عملی ،به نظم و ترتیب امور زندگی و قانون گذاری در
آن میپردازد .از این منظر ،اصوالً بدون جهانشناسی ،مصادیق و صغریات قضایای حکمت عملی تأمین نشده و آدمی نمیتوانـد
به قانون که حاصل ترکیب منطقی حکمت نظری با حکمت عملی است ،دست پیدا بکند« .پـس از تـأمین ایـن مصـادیق و بـه
تناسب آنهاست که احکام مربوط به حکمت عملی که در حوزۀ اوامر و نواهی و در محدودۀ بایستیها و نبایستیها است ،صادر
میشوند» ].[11
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نسبت تفکر 0و تمدن (سه گانه تفکر ،فرهنگ ،تمدن)
پس از اینکه به پیشنیاز بودن یک تفکر منسجم و یک جهانبینی نظاممند برای حکمت عملی پی بردیم در پی آنیم تا روشـن
سازیم آیا بین این تفکر و جهانبینی ،با تمدنی که به دنبال به سامان رساندن و شکلدهی آن هستیم نیز نسـبتی وجـود دارد؟ بـه
همین روی ،به توضیح نسبت بین سهگانه تفکر ،فرهنگ و تمدن خواهیم پرداخت .الزم به ذکر است که برای ایـن هـدف ،بایـد
مالک واحدی برای تعریف تفکر ،فرهنگ و تمدن بیابیم.
ما انسان ها ساحات مختلفی داریم که این ساحات اجماالً با هم تناسبی دارند و یک کل و نظام هماهنگ را تشکیل میدهنـد.
ساحاتی که ناظر به جهانبینی و عقاید ماست «تفکر» ،ساحاتی که ناظر به رفتار و اعمال ماست «فرهنگ» و ساحاتی که ناظر به ابـزار و
امور عینی و محسوس حیات ماست «تمدن» نامیده میشوند .هریک از این ساحات برای خود الیهها و بروزاتی دارد؛ مثالً ،اعتقاد ما بـه
وجود خداوند تفکر ما ،نماز خواندنمان فرهنگ و مسجد که -تسهیل کنندهی عمل است -تمدن است.2
با اندک دقتی میتوان به این نکته رسید که باطن مظاهر تمدنی ،فرهنگ است و باطن فرهنگ ،تفکر؛ به عبارت دیگر ،فرهنـگ تنـزل یافتـه
تفکر و تمدن تنزل یافته فرهنگ است .زمانی که سخن از تنزل پیدا کردن یک چیز به میان میآید ،لزوماً منظور از این تنزل ،تغییر ماهیت به
معنای تغییر حقیقت وجودی آن شیء نیست .به عنوان مثال آب ،بخار و یخ را هم میتوان سه چیز جدا از هم دانست و هم میتوان آنها را
یک چیز دانست .در واقع به لحاظ شکل و ظاهر سه چیز هستند ولی به لحاظ حقیقت ،هر سه یک چیزند .تفکر مثل همان بخار آب است که
قابل دیدن و اشاره حسی نیست؛ لذا فهم دقیق تفکر سخت است .این بخار تفکر تنزل پیدا میکند و مادیتر میشود و با مـادیتـر شـدن
ملموستر میگردد .صورت تنزل یافته تفکر ،فرهنگ است و به همین دلیل است که فرهنگ ملموستر از تفکر است .تمدن یا بـه عبـارتی
همان یخ که در مثال ذکر شد ،حالت نهایی و شکل گرفته تفکر است .فرهنگ ،تمدن و تفکر یک چیز هستند و تنها سطح ظهورشان متفاوت
است .3بر اساس همین مبنا ،میتوان گفت امکان ندارد فعلی که ما انجام میدهیم بدون تفکر باشد.
ارتباط جهانبینی ،حکمت عملی و تمدن نوین اسالمی
حال که از یک طرف ارتباط تنگاتنگ مابین جهانبینی و حکمت عملی روشن شد و از طرف دیگـر دارای حقیقـت واحـد بـودن
 0مراد از تفكر ،همان نوع نگاه فرد نسبت به عالم و آدم است كه با تسامح میتوان آن را جهانبینی نام نهاد.
 1يكی از بارزترين مظاهر تمدن ها شهرها هستند .معماری و شهرسازی از رويی ترين و روشن ترين نمادها و مؤلفه های تمدنی هستند كه معموالً نسبت بین
تمدن و فرهنگ و تفكر را بازنمايی می كنند .با ديدن شهرها می توان زمانه و وقت ساكنانش را دريافت و اولويت ها و نسبت آن ها را با هستی و حقیقت آفتابی
نمود و دريافت كه ساكنان اين شهرها كیستند و به دنبال چیستند.
1

واژهی تمدن يا  Civilizationو واژه فرهنگ يا  Culturواژههايی هستند كه عمالً به همديگر پیچیدهاند .به گفتهی فردريک.م ،بارنارد« :در مواردی تكامل

روحی يا معنوی انسان را با فرهنگ يكی دانستهاند ،و در مواردی با تمدن .گاهی از فرهنگ به عنوان جزء خاصی از تمدن بحث میشود ....و گاهی نیز فرهنگ را
لفظی كلیتر محسوب كردهاند و حال آنكه تمدن به فرهنگ شهرها محدود شده»]  .[07چنانكه به نظر میرسد ،نمیتوان تعريف مشخصی برای تمدن يا فرهنگ
در متون علمی پیدا كرد؛ زيرا هر مكتبی با توجه به مبانی خود تعريفی از آن دو واژه ارائه میدهد .شايد بتوان در مجموع اينگونه بیان كرد كه فرهنگ همان
مبادی فكریای است كه منشأ حركات افراد می گردد ،كه در اينجا اسالم به عنوان مبادی فكری مورد نظر ماست و در مورد تمدن از يک جهت با اشپنگلر هم
عقیده هستیم كه میگويد« :شايد بتوان گفت :تمدن ،ظهور نهايی فرهنگ است» و از يک جهت به اصل واژهی  Civilizationيا مدنیّت و توجه به شهری و
جمعی بودن طبع انسان مینگريم.
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جهانبینی و تمدن ،در عین تفاوت ظاهریشان ،مشخص گردید میتوان به این نتیجه مهم دست یافت که پل عبور از جهانبینی و رسیدن
به تمدن ،و آنچه که یک تقکر را قادر میسازد تا خود را به صورت تمدنی بزرگ و عظیم متجلی ساخته و جلوهگری کند ارائه نسخهای
کابردی و عملیاتی از این تفکر به نام حکمت عملی است؛ یعنی تفکر تا وقتی به صورت حکمت عملی درنیاید نمیتواند به یک تمـدن
مبدل شود.
تمدن اسالمی زمانی شکل میگیرد که بتوانیم اعتقادات ،ارزشها و الگوهای رفتاری مبتنی بر اسـالم را در همـهی روابـط زنـدگی
فردی و اجتماعی خود استقرار و عینیت ببخشیم؛ یعنی بتوانیم جلوههایی از اعتقادات و ارزشهـای دینـی را در معمـاری ،شهرسـازی،
نحوهی سازماندهی امور جامعه ،روابط درونی خانوادهها ،غذا خوردن ،لباس پوشیدن و مناسبات اجتماعی مشاهده کنـیم .همـین طـور
مصادیقی از آن را در عرصههای سیاسی و اقتصادی و بینالمللی مسلمانان ببینیم ].[11
پایههای تمدن نوین
برای شکلدهی به این تمدن نوین ،فراهم ساختن بنیانها و پایهها امری ضروری است .دو پایه مهمی که در اینجـا مـد نظـر
است یکی «تولید علم» -به معنای گسترده آن که علوم انسانی و علوم تجربی (فنی و پزشکی و حتی تولیـدات تکنولـوژیکی) را
در بر میگیرد -و دیگری« ،تربیت نیرو» است؛ که هر دوی اینها با داشتن نگاه تمدنی به حکمت عملی ،قابل دستیابی است.
توضیح آنکه ،هر تمدنی بر این دو پایه استوار است و فقدان هر کدام از آنها تحقق آن را با مشکل روبرو مـیسـازد .تولیـد
علم در معنای گسترده خود ،دربرگیرنده عرضه نرم افزارها و دانش مدیریت کـالن اجتمـاع در عرصـههـای مختلـف فرهنگـی،
اقتصادی ،سیاسی ،روانشناسی ،دانش خانواده ،قـوانین و ارتباطـات حقـوقی و ...بـوده و همچنـین شـامل تولیـد دانـشهـا و
تکنولوژیهای بومی در زمینههای مختلف علوم فنی و صنعتی و نیز پزشکی میباشد .حتی از حضور در عرصه هنـر نیـز غفلـت
نمیکند .به عبارت بهتر ،تولید علم هم باید عهدهدار پرداختن به مسـائلی چـون مشـکالت اقتصـادی و اجتمـاعی و سیاسـی و
فرهنگی باشد و برای آنها راه حل ارائه دهد ،هم باید در زمینه مسـائل مربـوط بـه علـوم تجربـی (اعـم از فیزیـک و شـیمی و
زیست شناسی و نیز فنی و پزشکی) و حتی هنر و معماری و شهرسازی ورود کرده و راهبرد ارائه دهد و به طـور کلـی بایـد در
همه شئون مختلف زندگی انسان ،دانش مربوط به «نحوه عمل» (حکمت عملی) و بایدها و نبایـدهای مـرتبط بـا موقعیـتهـای
مختلف زندگی را در اختیار او قرار دهد.1
0

به عنوان نمونه ،مباحثی چون اقتصاد اسالمی ،روانشناسی دينی و مديريت خانواده مبتنی بر نگاه اسالم ،قانونگذاری مبتنی بر دين در جنبههای مختلف زندگی

افراد جامعه اسالمی ،هنر دينی ،معماری اسالمی و ...در اينجا قابل طرح است .اينكه در عرصه بانک داری با مقوله ربا چگونه بايد برخورد كرد ،اينكه در تربیت
فرزند و ارتباط اعضای خانواده اعم از والدين و فرزندان ،خود والدين با يكديگر و حتی ارتباط با خويشان و آشنايان چه نگرشی بايد داشت ،اينكه در عرصه
اجتماع انسان ها نسبت به يكديگر چه حقوق و تكالیفی بر عهده دارند و حتی نسبت به بقیه موجودات ملزم به رعايت چه چیزهايی هستند ،اينكه در ساخت و
ساز شهری و بنا كردن خانهها رعايت چه نكاتی الزم است تا فضای ظاهری اجتماع الهی تر بوده و زمینه نزديكی به خدا را بیشتر فراهم سازد ،اينكه در دانش
پزشكی چگونه میتوان نگاهی كلنگر و جامع داشت و عالوه بر اينكه در درمان بیمار به جسم او توجه میشود به بعد نفسانی وی و جنبههای معنوی و فوق
مادی او توجه گردد ،همه و همه ذيل حكمت عملی قابل دست یابی است؛ به شرط آنكه با رويكرد استخراج راهبردهای عملی به سراغ دين رفته و از قبل در
جهانبینی خود اين گزاره را پذيرفته باشیم كه «دين در همه عرصه های مختلف زندگی انسان و برای تأمین سعادت دنیا و آخرت او دستوراتی را آورده است»
].[09
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از طرفی ،تربیت نیرو نیز بدین جهت در ساخت یک تمدن الزم و ضروری است که اوالً برای تأمین پایه اول -تولید علم -و
دستیابی به این دانشها الجرم به افرادی نیازمندیم که عهده دار فعالیت در این بخش باشند؛ یعنی این پایه فارغ از فعالیت انسانی
قابل تولید نیست و اینگونه نیست که در کتابی از آسمان آمده حاضر و آماده در اختیار ما قرار گیـرد ،بلکـه طـی برنامـهریـزی
بلندمدت و با زحمت و تالش افراد بشر قابل دستیابی است که این ،ضرورت برنامه ریزی برای تربیت عالمان و دانشمندانی کـه
توانایی بر عهده گرفتن چنین مسئولیتی را داشته باشند روشن می سازد .همچنین ،ما به هر میزان هم در زمینه تولیـد علـم موفـق
بوده باشیم و از نظر تولید راهکارها و راهبردهای عملیاتی برای زندگی نگرانی نداشته باشیم ،تا انسانهـا و افـراد جامعـه بـرای
اجرای این تجویزها توجیه نباشند و توانایی پذیرش و اجرای این بایدها و نبایدهایِ عملیِ حکیمانه را نداشته باشند در رسـیدن
به هدف خود موفق نبودهایم .زیرا تمدن وقتی جنبه عینی و بیرونی به خود میگیرد که همه این بایدونبایدهای استخراج شـده در
عرصه عمل توسط افراد انسان اجرا شده و نتیجه و اثرِ عمل بدان در جامعه نمایان گشته و به تدریج و با گذشـت زمـان تمـدن
نوین ،شکل واقعی خود را بیابد .عالوه اینکه ،هدف نهایی تشکیل تمدن اسـالمی تجلـی بـیش از پـیشِ بنـدگی و عبودیـت در
انسانها و رسیدن آنها به سعادت دنیوی و اخروی است؛ یعنی هدف همه این تالشها و تحمل رنجها در راه ایجاد تمدن نـوین،
همان تربیت مسلمان واقعی و نمونه اصیل خلیفهاهلل است و اگر در رسیدن به این مرحلـه موفـق نباشـیم همـه زحمـات پیشـین
بینتیجه خواهد ماند.
بر همین اساس ،کوتاهی در پرداختن به هر کدام از این دو بنیان ما را در رسیدن به تمدن نوین اسـالمی بـا مشـکل مواجـه
می سازد .در همین راستا و به جهت عملی ساختن این بنیانها ،رهبـر معظـم انقـالب مفهـوم پیشـرفت اسـالمی را بـه معنـای
تمدنسازی نوین اسالمی تلقی نموده و فعالیت و برنامهریزی در این عرصه را ناظر به دو «بخش ابزاری» یا همان سختافـزار و
«بخش حقیقی» یا همان نرمافزار دانسته ،بخش ابزاری را دربرگیرنده موضوعاتی میدانند که در فضای امروز به عنوان مصادیق و
نمودهای پیشرفت مطرح شده و بخش حقیقی را سبک زندگی کردن انسانها معرفـی کـرده و جایگـاه آنهـا را اینگونـه ترسـیم
مینمایند« :این تمدن نوین دو بخش دارد :یک بخش ،بخش ابزاری است؛ یک بخش دیگر ،بخش متنی و اصلی و اساسی اسـت.
به هر دو بخش باید رسید.
آن بخش ابزاری چیست؟ بخش ابزاری عبارت است از همین ارزش هایی که ما امـروز بـه عنـوان پیشـرفت کشـور مطـرح
میکنیم :علم ،اختراع ،صنعت ،سیاست ،اقتصاد ،اقتدار سیاسی و نظامی ،اعتبار بینالمللی ،تبلی و ابزارهای تبلی ؛ اینها همه بخش
ابزاری تمدن است؛ وسیله است . ...اما بخش حقیقی ،آن چیزهائی است که متن زندگی ما را تشکیل میدهد؛ کـه همـان سـبک
زندگی است که عرض کردیم .این ،بخش حقیقی و اصلی تمدن است» ].[21
همان گونه که مشخص است ایشان در اینجا پرداختن به دو پایه ضروری دستیابی به تمـدن نـوین را از منظـری دیگـر و بـا
ادبیاتی دیگر بیان میدارند .یک بخش را بخش ابزاری میدانند و بخش دیگر را هر آنچه مربوط به انسان است و به طور مسـتقیم
با متن زندگی او در ارتباط است مطرح نموده و نام آن را «سبک زندگی» میگذارند کـه در ادامـه بـه هـر دوی آنهـا خـواهیم
پرداخت.
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 .0ارتباط جهانبینی و حکمت عملی با تولید علم

گفته شد که جهانبینی مجموعهای از هستها و نیستها در مورد موجودات عالم بوده و چگونگی ارتباط بین این موجودات
را نیز توصیف مینماید .از سویی ،جهان بینی به قدری با اهمیت است و پرداختن بدان ضروری مینماید که بدون اغراق میتوان
گفت هیچ فردی نمی تواند در این جهان زندگی کند مگر اینکه به جهانبینیای ملتزم باشد؛ به عبارتی هر فرد در زندگی ،نـاگزیر
از داشتن جهانبینی است .توضیح آنکه انسان برای زندگی کردن ناچار برای بعضی از مفاهیم واقعیت خارجی یا تأثیری در نظـر
می گیرد وگرنه بدون در نظر گرفتن این واقعیت دلیلی برای انجام کارهای او وجود ندارد .حتی در اولیهترین اعمـال وی ،ماننـد
نوشیدن و خوردن ،وی قبل از انجام این کارها باید بپذیرد که خود او واقعیت دارد ،آب یا غذا نیز واقعی هستند و ارتبـاط ایـن
دو به عنوان «سیراب» و «سیر» کردن تعریف می شود .یعنی اگر فرد واقعاً به وجود خارجی خود یا آب و غذا باور نداشت دست
به عمل خوردن و آشامیدن نمیزد .پس ،میتوان گفت حتی در این عمل سطحی جهانبینی او به اندازه مجموعـهای دو عضـوی
است -خودش و آب (غذا) -و ارتباط بین آنها نیز مشخص گردیده است .حال ،هر چه فعالیتهای او بیشتر و بیشـتر مـیشـود
مجموعه سازنده جهانبینی او بزرگتر و بزرگتر شده و اعضای آن بیشتر میگردد ،گونههای مختلف ارتباط بین این اعضا -کـه
میتوان با مفهومی به نام گراف در ریاضیات توضیح داد -نیز افزایش مییابد.
یکی از جنبههای زیستن انسان علمورزی اوست؛ فعالیتهای علمی بشر -عالوه بر اینکه پایهای برای هر تمدن است -یکـی
از مؤلفههای اصلی انسان بودنِ اوست و به عنوان جزئی از کلی به نام زندگی -که جهانبینی پیشنیاز آن است -آن نیز از چنـین
قاعدهای مستثنا نیست.
توضیح آنکه ،ما در علم به دنبال توصیفی از جهان پیرامون خود هستیم ،حال این توصیف به زعم عدهای کشف واقع میکند
و به زعم عدهای برای ما سودمند و فایده دار است و به زعم برخی دیگر ...؛ اما به هر گونه ،همه اینها در ارائه توصیف مشترکند.
دانشمند به دنبال «شناخت جهان» است ،ولو به عنوان دریافتِ فهمی استعاری از آن؛ و این دقیقاً آغاز ورود به گستره جهانبینـی
است ،یعنی دانشمند حداقل بخشی از جهان بینی خود را در قالب علم تولیدی خود به دیگران عرضه میکند .گویا او در کتابها
و مقاالت خود فریاد میزند که «ای مردم! من جهان را -با عینکِ فیزیکیِ(زیستیِ ،جامعهشناسانهی ،اقتصادیِ و )...خود -اینگونه
میبینم» .به همین دلیل ،کار یک دانشمند ارائه بخشی از فهم خود از جهان است؛ که البته همه فهم وی از جهان در عرضهی این
بخش مؤثر بوده است.
نتیجه مهمی که از این تحلیل به دست میآید این است که تفاوت در جهانبینی هر دانشمند ،تفاوت در ارائه آن به دیگران -
یا همان علم تولیدی -را در پی دارد .به عنوان نمونه ،در شاخهای از علم مانند روانشناسـی ،توصـیفات ارائـه شـده از سـوی
روانشناسان از مشکالت و بیماریهای روانی و نیز شیوهها و مراحل درمانی و نیز ارائه بایدونبایـدهای الزم بـرای ایـن بخـش،
تفاوت های فراوانی دارد که همگی از گوناگونی فهم این افراد از جهان و بخصوص عضو مهمی از آن به نام انسان خبر میدهد.
صرفاً مادی دیدن انسان گونهای از فهم را برای دانشمند رقم میزند که با فهم ناشی از دو ساحتی دیدن او و مرتبط دانسـتن وی
با عالمی فراتر از ماده متفاوت بوده و نتیجه آن اختالف در تولیدات علمی و دسـتاوردهای معرفتـی بشـر اسـت .در اقتصـاد و
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جامعهشناسی و حتی علوم دیگر -ازجمله فیزیک 1و پزشکی 2و -...نیز وضع به همین منوال است ].[21
 .2تجلی حکمت عملی در سبک زندگی

بخش دیگر و در واقع بال اصلی تحقق تمدن نوین اسالمی از نظر رهبری آن چیزهایی است که متن زندگی را تشکیل داده و
به عنوان بخش حقیقی و روح تمدن اسالمی مطرح می باشد که همان «سبک زندگی» است و در کالم ایشان از مـوارد متعـددی
همچون «مسأله خانواده ،سبک ازدواج ،نوع مسکن ،نوع لباس ،الگوی مصرف ،نوع خوراک ،نوع آشپزی ،تفریحات ،مسأله خـط،
مسأله زبان ،مسأله کسبوکار ،ر فتار در محل کار ،رفتار در دانشگاه ،رفتـار در مدرسـه ،رفتـار در فعالیـت سیاسـی ،رفتـار در
ورزش ،رفتار در رسانه ای که در اختیار ماست ،رفتار با پد ر و مادر ،رفتار با همسر ،رفتار با فرزند ،رفتار بـا رئـیس ،رفتـار بـا
مرئوس ،رفتار با پلیس ،رفتار با مأمور دولت ،سفرها ،نظافت و طهارت ،رفتار با دوست ،رفتار با دشمن ،رفتـار بـا بیگانـه کـه
بخشهای اصلی تمدن است» تشکیل میشود ].[22
اصطالح «سبک زندگی» از جمله واژگانی است که برای نخستین بار در فرهنگ مدرنیته مطرح شد .اگرچه سبک زنـدگی در
آموزههای دینی و قرآنی بطور مکرر و با الفاظ و عبارات گوناگون مطرح شده است اما بشریت ،بخصوص در جامعـه غربـی در
دویست سال پیش ،موضوعی به نام سبک زندگی در محاورات روزمره خود نداشت و اساساً چنین پرسشی در آن زمان جایگـاه
و معنایی قابل فهم نداشته است .ولی امروز این واژه نه تنها معنادار شده بلکه به طور جدی نیز مورد توجـه اندیشـمندان حـوزه
جامعهشناسی و سایر علوم انسانی قرار گرفته است.
در مورد اهمیت و جایگاه سبک زندگی همین بس که گفته شود بشر امـروزی معنـای خـود را در سـبک زنـدگی جسـتجو
میکند ،به این معنا که انسانها خود را در شکل زندگی معنا میکنند ،از شکل زندگی تأثیر میپذیرند و در همان مسـیری قـدم
میگذارند که شکل زندگی آنها را به آن مسیر راهنمایی میکند در حدی که در رابطه با بشر امـروز مـیتـوان اینگونـه اذعـان
داشت« :بگو چگونه و به چه شکل زندگی میکند تا بگوییم چگونه فکر و اندیشه میکند» .در صورتی که قبالً چون بشر معنـای
خود را در نسبتش با حقایق عالم و سنن پیدا کرده بود ،سبک و شکل زندگی چندان برایش مهم نبود هر چند در آن دوران هـم

 0به عنوان نمونه ،در فیزيک شاهد هستیم كه مفاهیم ارائه شده توسط دو دانشمند بزرگ ،نیوتن و انیشتین ،تفاوتهای فراوانی دارد؛ گرچه شايد در برخی از
موارد نامی كه برای يک مفهوم انتخاب كرده اند يكسان بوده است .اصطالحاتی چون نیرو ،مكان و ...توسط هر دو استفاده شده اما مفهوم تحت اين اصطالحات
برای هر دانشمند بسیار تفاوت دارد .علت اين امر ،تفاوت در نگرش كلی اين دو به جهان و پذيرش مبانی و اصولی است كه بايد در جايی فراتر از فیزيک به
دنبال آنها بود .پذيرش مكان مطلق توسط نیوتن ناشی از تفكر مطلق انگار وی بوده و همین سبب شده كه وی به نسبیت دست نیابد؛ زيرا اين مطلق انديشی مانع
نسبیگرايی در وی می گردد .اما در مقابل ،انیشتین بدون هیچ مشكلی از بسط مبانی نسبیگرايانه خود به نسبیت عام و خاص در فیزيک ره میگشايد .تأثیر فلسفه
ارسطويی در فیزيک نیوتنی و تفكرات افالطون در نسبیت انیشتین نیز كامالً مشهود است.
 1تأثیر جهانبینی در پزشكی را به راحتی می توان در آثار بوعلی مشاهده كرد .وی در بخشی از كتاب قانون خود ،وقتی كه به تبیین عوامل بیماریزا میپردازد و به
به فهرست نمودن اين عوامل مبادرت میورزد ،رتبه نخست اين فهرست را به «گناه» اختصاص میدهد و آلودگی محیطی و تغذيهای را در رتبههای بعدی جای
می دهد .اين كار بیانگر آن است كه چنین دانشمند بزرگی در روند درمان يک بیماری ،اولین چیزی كه به عنوان سبب و موجب اين بیماری به ذهنش خطور
می كند گناهی است كه فرد بیمار انجام داده و در مراحل بعدی در پی يافتن میكروبها و باكتریها و ويروسها برمیآيد.
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سعی میکرد زندگی خود را طوری شکل دهد که بتواند به بهترین شکل ممکن با حقایق عالم مأنوس باشـد ولـی در هـر حـال
بیشتر به باالها نظر داشت] .[23
پرداختن به بحث سبک زندگی در این مجال از دو جهت برای ما دارای اهمیت است .اول ،همان چیزی است که در باال و از
زبان ولیّ جامعه اسالمی بیان شد؛ یعنی سبک زندگی از منظر کارکرد تربیتی و نقش محتوایی برای جامعه و فرد مسلمان .جهـت
دوم ،نسبت و ارتباطی است که این مقوله با حکمت عملی برقرار میکند .یکـی از محصـوالت نهـایی و فـراوریشـدهتـرین و
کاربردیشده ترین خروجی مباحث حوزه حکمت عملی ،همانا سبک زندگی است؛ به بیانی روشنتر ،هر انسانی در زندگی خود
روش و مدلی را برای زیستن خود در جنبه های مختلف رفتاری و زندگی فردی و اجتماعی خود برمیگزینـد .آداب معاشـرت،
نوع انتخاب و ارتباط با حلقه دوستان ،نحوه گذران وقت در روز و هفته و ماه ،نوع خوراک و پوشـاک ،تفریحـات و  ...همـه و
همه فعالیتهایی است که هر فرد در زندگی روزمره خود با آنها سروکار دارد .نکته قابل توجه در اینجا این است که انتخاب هر
یک از روشهای مختلف برای تک تک این فعالیتها بر اساس و مبنای یک نگـرش خـاص و جهـانبینـی مشخصـی صـورت
میگیرد که البته این بدان معنا نیست که همه این انتخابها از روی توجه و آگاهی به این عقبه تئوریکی و شناخت این نگرش و
جهانبینی صورت میگیرد ،بلکه این گزینش و انتخاب می تواند به صورت ناخودآگاه انجام شود که معموالً نیز همینگونه است.
« رفتار اجتماعی و سبک زندگی ،تابع تفسیر ما از زندگی است :هدف زندگی چیست؟ هر هدفی که ما برای زندگی معین کنـیم،
برای خودمان ترسیم کنیم ،به طور طبیعی ،متناسب با خود ،یک سبک زندگی به ما پیشنهاد میشود .یک نقطه اصلی وجـود دارد
و آن ایمان است .یک هدفی را باید ترسیم کنیم -هدف زندگی را -به آن ایمان پیدا کنیم .بدون ایمان ،پیشرفت در این بخشهـا
امکانپذیر نیست؛ کار درست انجام نمیگیرد؛ بر اساس این ایمان ،سبک زندگی انتخاب خواهد شد»] .[24
به عبارت دیگر ،دین و گرایش افراد را جهانبینی شکل میدهد و به تبع آن ،نمودهای رفتاری نیز شکل میگیرد .ایـن جهـانبینـی
همان جهانبینیای است که پشتوانه بایدها و نبایدهای حکمت عملی است و ارتباط بین سبک زندگی و جهـانبینـی ،نـاگزیر از
طریق حلقه واسطهای صورت میگیرد که همان حکمت عملی است .به عبارتی ،سبک زنـدگی نسـخه کـابردی و بـهروز شـده
حکمت عملی است .پس در مجموع ،آنچه برای ساختن تمدن اسالمی در این عصر الزم است ،عبارت است از تصـحیح اعتقـادات و
گرایش افراد جامعه ،به عالوهی فراهم کردن بستر رفتارها و کنشهای اجتماعی مورد نیاز برای زندگی اعضا.
باز بر این نکته تأکید مینماییم که هر پدیده ،زمانی میتواند اسالمی باشد یا از مصادیق سبک زندگی اسالمی به شـمار رود
که در معارف و سنت اسالمی ریشه داش ته باشد .در واقع سبک زندگی اسالمی ،آن بخش از رفتارهایی است که افزون بر آن که
نباید با فقه و شریعت مخالف باشد ،باید از منظومه فکری ،معرفتشناسی و هستیشناسی مسلمانان برآید.
مؤمن ،حکیمِ در عمل
تربیت نیرو ،شکل دهی مؤمنی است که بر اساس حکمت عملی تربیت یافتـه و در عمـل حکیمانـه رفتـار مـیکنـد .سـبک
زندگی ای که محصول حکمت عملی است تأمین کننده محتوای زندگی فردی و اجتماعی مؤمنین بوده و علم تولیدی بـه دسـت

151

آمده از بایدها و نبایدهای برآمده از جهان بینی اسالمی ساماندهی و مدیریت ساختارهای فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی جامعـه را
عهدهدار میگردد و در نتیجه هر فرد مؤمن و معتقد به این جهانبینی و این بایدونبایدها رفتاری را از خـود بـروز مـیدهـد کـه
صفت «حکیمانه» شایسته و برازنده آن است.
توضیح آنکه ،انسانِ مطلوب از منظر اسالم دارای دو مؤلفه اساسی ایمان و انجام عمل شایسته بر مبنای تقـوا 1اسـت .بـرای
روشن شدن منظور ،بهتر است تا معنای واژه «تقوا» بهتر مشخص شود .انسان اگر بخواهد در زندگی اصولی داشته باشـد و از آن
اصول پیروی کند ،خواه آن اصول از نگرشی دینی گرفته شده باشد و یا اینکه از مکتبی غیر دینی و حتی انسـانمدارانـه ،ناچـار
باید یک خط مشی معینی داشته باشد تا هرج و مرج بر کارهایش حکمفرما نگردد .الزمه خط مشی معین داشتن این است که بـه
سوی یک هدف و یک جهت حرکت کند و از اموری که با خواستهها و تمایالت لحظهای او موافق است اما با هدف و اصـولی
که اتخاذ کرده منافات دارد ،خود را «نگهداری» کند .بنابراین ،تقوا به معنای عام کلمه ،الزمه زندگی هر فردی اسـت کـه مـی-
خواهد انسان باشد و تحت فرمان عقل زندگی کند و از اصول معینی پیروی نماید ] .[21بر همین اساس ،انسان مؤمن بـه خـاطر
«ایمان»ی که دارد و مطمئن و معتقد است که این بایدها و نبایدها از سوی آفریدگاری حکیم برای مدیریت زندگی او تهیه شـده
و نیز بر مبنای مؤلفه «تقوا» تمام تالش خود را به کار می گیرد تا کمترین تخطی را از ایـن دسـتورات حکیمانـه داشـته باشـد،
رفتاری را از خود بروز میدهد که آن رفتار نیز حکیمانه است.

نتیجهگیری
همانگونه که بیان شد ،بشر دارای زندگی اجتماعی است و در تعامالت اجتماعی متنوعی به سر میبرد .اگـر ایـن تعـامالت
مبتنی بر آموزههای دینی باشند ،آنگاه توانستهایم سبک زندگی اسالمی را به منصهی ظهور برسـانیم .بـیشـک بـا فعـال شـدن
عقالنیت مبتنی بر حکمت عملی و نگاه تمدنی ،میتوان گامی مؤثر در جهت شکلگیری علوم دینیِ معطوف بـه تمـدن و آنگـاه
زندگی و جامعه کارآمد دینی برداشت .با بسط و توسعه حکمت عملی در عرصههای مختلف زندگی فردی و اجتماعی است که
میتوان امیدوار بود تا نگاه تمدنی اسالم به سرانجامی مطلوب برسد.
تمدن نوین اسالمی بر دوش مؤمنینی استوار خواهد شد که از حکمت عملی «اخالق» را برای ساختنِ خودِ فردی و اجتماعی
(جامعه انسانی) برگزیده و ملکه «ایمان» و «تقوا» را در خود و دیگران پرورش داده و نحوه رفتار و سـبک زنـدگی خـود را در
برخورد با دیگر موجوداتِ عالم تنظیم نمایند .همچنین ،به مدد این اخالق و «تدبیر منزل» و «سیاست مدن» بـه تـدوین و تولیـد
علوم مورد نیاز به منظور نیل به هدف نهایی و غایی یعنی سعادت مادی و معنوی ،دنیوی و اخروی ،در بسـتر بنـدگیِ آفریـدگار
یگانه و حکیم پرداخته و از همه اینها در ساختن جامعهای بهرهمند و شکوفا تحت مدیریت الهی بهره برند.
راه عملی پی بردن به اینکه آیا ما در مسیر درستی برای رسیدن به تمدن مطلوب گام برمیداریم یا اینکه خدای ناکرده راهـی
که می رویم به ترکستان است این است که همیشه نسبت فعالیتهای خود را با حکمت عملی مُستخرج از اسالم ناب بسـنجیم و
 0وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ،آنها پیشگامان در ايمان و سبقت گیرندگان در تقوا هستند] .[16
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محکی مداوم و مدام به دست دهیم .به عبارت دیگر ،جایگاه عمل و توجه به حکمـت عملـی و کـاربردی نمـودن راهبردهـا و
راهکارهای استخراجی از آن ،مالک و سنجه حرکت ما به سوی تمدن نوین اسالمی است؛ و به هر میزان که در پیاده نمودن این
موارد موفق باشیم در دستیابی به تمدن مطلوب نیز توفیق خواهیم یافت ،انشاءاهلل.
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اقتضائات تحقق تمدن نوین اسالمی
مریم مالشاهی
کارشناس ارشد و مربی گروه معارف اسالمی دانشگاه زابل
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چکیده
اقتضا ات تحقق تمدن نوین اسالمی فرایندی ظریف،پیچیده و چند بُعدی اسات .نگارناده مقالاه حاضار نیاز باا
آگاهی نسبی از جنبه های فکری و علمی این ضرورت بسیارمهم به تحلیل استلزامات و اقتضاا ات در ساه بعاد
اساسی یعنی؛ عقالنی ،اخالقی و معنوی تمدن سازی پرداخته و در هر کدام نسبت و رابطه سه عنصر ماذکور را
با موضوع تمدن مورد بررسی قرار داده است  .در بُعد اخالقی تمدن سازی اسالمی مولفه هاای متعادد از قبیال:
حس کرامت ،اصالت اخالقی،پرهیز از خود ستایی ،مدارا وسعه صدر ،مهرورزی و در بُعاد عقالنای مولفاه هاای:
اجتهادپویا ،مدیریت کارآمد ،اهتمام به دانش بومی ،عبرت گیری و همچنین در بُعد معناوی مولفاه هاای :نگارش
توحیدی ،مقابله با عناصرمعنوی کاهب و تبیین درست مولفه های معنوی ،مشخص شده وبه شیوه توصایفی-
تحلیلی تجزیه و تحلیل شدند.
واژگان کلیدی :اقتضا ات تمدن نوین اسالمی ،استلزام عقلی ،استلزام معنوی ،استلزام اخالقی ،تمدن سازی
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مقدمه
از شواهد تاریخی و اظهار نظر مورخان و جامعه شناسان داخلی  ،خارجی و مستشرق شناشسان  ،چنان بر می آید کـه دیـن
اسالم از آغاز ظهور در مسیر تمدن سازی قرار داشت و در کنار دولت های ساختارمندی مانند ایران و روم ،ساختارهای تمـدنی
و سبک زندگی مبتنی بر نظر خداوند بر پا ساخت؛ در مدت زمان کوتاهی شاخصه های پیشرفت جامعه را تحقق بخشید و بـرای
جامعه ساختارهای حقوقی ،آموزشی ،کشاورزی ،اقتصادی ،مدیریتی و مانند آن را بنیان نهاد .این ساختارها و برنامه هـا موجـب
تحول و پدید آمدن تمدنی در جامعه جاهلی و بادیه نشین اعراب گردید و آنان را به بزرگتـرین و اثرگـذارترین تمـدن تبـدیل
نمود[ .]1از جمله دالیل پرداختن به طرح بحث تمدن نوین اسالمی ،پویایی و کارامدی دین در اداره امور زنـدگی و قابلیـت آن
در برنامه زندگی بودن است  .شریعتی که از سوی خدای متعال برای زندگی انسان طرح و نقشه دارد ،ظرفیت تمدن سـازی نیـز
دارد و این ظرفیت را باید در ابعاد نظری و عملی احیا کرد .احیای نظری آن در گرو پژوهش ها و مطالعات بنیادی و کـاربردی
مناسب و به موقع است .پژوهش های بنیادی می تواند تمدن سازی را تئوریزه کنند و پژوهش های کاربردی آنها را به نقشـه راه
تبدیل نماید .چنانچه در بعد نظری توفیقاتی به دست آید ولی در بعد کاربردی و عملی اقدام جدی صورت نگیرد درخت تمدن
اسالمی به مثابه درختی خواهد بود که میوه ای در آن ظاهر نشده است  .اگر قرار است انسان های توحیدی تربیـت شـوند ایـن
انسان در بستر آماده تمدن نوین اسالمی تربیت می گردد .ارتباط و همراهی نظر و عمل است که زمینه های شکل گیـری تمـدن
نوین را بوجود خواهد آورد.
اما گستره نگاه به مسائل تمدن پژوهی ،ویژگی میان رشته ای بودن مطالعات از حصر در یک یا چند دسـتۀ تخصصـی خـاص
بیرون کرده و در گسترۀ وسیع تری قرار می دهد .این چالش به ویژه در تحلیل اصل مفهوم تمدن بیش از هر جـای دیگـر خـود را
نمایان می سازد ،چراکه در بحث تمدن با واژه ای چندوجهی برخورد کرده که مفاهیم هم عرض دیگری را نیز در جنب خود قرار
می دهد؛ مقوله های انسان ،فرهنگ ،جامعه ،تاریخ ،و دین ،واژگان هم خانوادۀ مفهوم تمدن به حساب آمده و حل گرۀ فهـم کرانـه
های ناپیدای این معنا ،در گرو فهم پیکرۀ این خانواده است .از سویی پیراستن حوزۀ مفهومی هر واژه و از سوی دیگر در هم تنیـدن
نظام وارۀ آن ها با یک دیگر تا نسبت تأثیر هر کدام در دیگری آشکار شده و در نهایت به توافق بر سر پذیرش تعریف نظام منـد و
جامع از اقتضائات و ضروریات تحقق تمدن نوین اسالمی منجر شود .از آن جا که مکتب اسالم یک دین جهانی است ،ضـرورت
تحقق تمدن اسالمی با توجه به آموزه های جهانی و جهان شمول اسالم نیز امری بدیهی قلمداد می شود ،اما تصویرسازی و مفهوم
پردازی از واژۀ تمدن اسالمی پیش زمینه ای برای این امر محسوب می شو د و بر ای به دست آوردن این پیش زمینه باید به ترسـیم
مفهوم سه بعد اساسی تمدن نوین اسالمی یعنی ابعاد عقالنی ،اخالقی و معنوی تمدن سازی پرداختـه و در هـر کـدام نسـبت و
رابطه سه عنصر مذکور را با موضوع تمدن مورد بررسی قرار داده است که در بررسی جزئی به موضوع در بُعد اخالقـی تمـدن
سازی اسالمی مولفه های متعدد از قبیل :حس کرامت ،اصالت اخالقی،پرهیز از خود ستایی ،مدارا وسعه صدر ،مهـرورزی و در
بُعد عقالنی مولفه های :اجتهادپویا ،مدیریت کارآمد ،اهتمام به دانش بومی ،عبرت گیری و همچنین در بُعد معنوی مولفـه هـای:
نگرش توحیدی ،مقابله با عناصرمعنوی کاذب و تبیین درست مولفه های معنوی ،مشخص گردد تا به مدد این تالش وبـه شـیوه
توصیفی-تحلیلی تجزیه و تحلیل گردند .
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مفهوم تمدن
مفاهیم تمدن هم در زبان شرقی و هم در زبان التین ,انتساب به شهر و شـهر نشـین را مـالک تمـدن گرفتـه انـد.تمـدن در
اصطالح« ,شامل مجموعه پیچیده ای از پدیده های اجتماعی قابل انتقال حاوی جهات مذهبی ,اخالقی ,زیبایی شناختی ,فنـی و
یا علمی و مشترک در همه اعضای یک جامعه وسیع و یا چندین جامعه مرتبط با یکدیگراست»[.]2تمدن یک واژه عربی است که
از ریشه مدینه به معنی شهرو شهرنشینی گرفته شده و به معنای به سوی عقل و انسانیت و نظم دادن به امور زندگی و به اخـالق
شهری گرائی دن تفسیر شده است .اما این معنای لغوی در مکتبهای مختلف مورد بحث قرار گرفته و دانشمندان علـوم اقتصـادی،
اجتماعی و  ...هرکدام به نوبه خود تفسیر مخصوصی بر آن نموده اند.]3[».در این توضیح رابطه تمدن با فرهنگ در تعاریفی کـه
از تمدن وفرهنگ ارائه شده است ,گاهی تمدن صورتی از فرهنگ محسوب می شود که در این صورت ,تمدن و فرهنگ ممکـن
است مترادف باشند و در صورتی که فرهنگ دارای پیچدگی بیش تر و خصوصیات فراوان تر و کیفیتا پیشرفته تر باشد ,در یـک
معنا به کار می روند .الزم به ذکر است که الزمه ارائه تعریفی از تمدن اسالمی پرداختن به مفهوم تمدن قرآنی است که در ایـن
تمدن سیطره گسترده حداکثری و سیستمی بودن دین در عرصه اداره جامعه و راهبردی بودن گزاره هـای دینـی اسـت[ . ]4امـا
تمدن شبکۀ پایدار ساختارها و سیستمهای معرفتی ،قانونی ،فرهنگی و هنری ،زندگی در مقیاس حرکـت جمعـی ،جهـت پاسـخ
گویی به هرم نیازهای تک تک

انسانها[.]1

با توجه به تعریف اصطالحی که از تمدن ارائه شد ,می توان تمدن اسالمی را این گونه تعریف کـرد :مجموعـه هماهنـگ و
سازمان یافته ای از عقاید ,باورها ,سنن ,خالقیت ها ,اختراعات و فنون و علم که به نحوی از انحا متإثر از اندیشه اسالمی بـوده
و در جامعه اسالمی و مسلمانان فراهم آمده باشد.هر چند به عقیده توین بی تمدن اسالمی محصول ترکیب دو جامعه متمـایز ــ
یعنی جامعه ایرانی و جامعه عرب ـ می باشد,به دیگر تعبیر می توان اذعان کرد که  :تمدن اسالمی تمدن شرق قرون وسطاسـت
که بنیان گذاران آن فقط ایرانی و عرب مسلمانان نبودند ,بلکه به طور محدود مسیحیان و یهودیان نیز در آن مشـارکت داشـتند.
بنابراین ,نامگذاری چنین تمدنی به تمدن اسالمی بدین لحاظ است که وجه غالب کسانی کـه بـه آفـرینش ایـن تمـدن همـت
گماشتند مسلمانان بودند; اقوام ,ملیت ها و نژادهای مختلفی که وجه مشترک آن ها را اعتقادات و اندیشه های اسـالمی تشـکیل
داده

است.

اقتضائات عقلی تمدن اسالمی
هر مکتبی به نوع و سطح خاصی از دخالت عقل در حیات بشر اعتقاد دارد  .مکتب اسالم به لحاظ ارزش فوق العاده ای کـه
برای این موهبت الهی قائل است و نیز راهکارهایی که برای دفاع از حریم «عقالنیت» ارائه می دهد؛ قابل قیـاس بـا هیچیـک از
نظام های فکری نیست  .تکاپوی عقلی آزاد حقیقتی است که مکتب اسالم آن را به نیکوترین وجهی ،ترسیم و تبلیـ مـی کنـد.
منظور از «تکاپوی آزادانه خرد» آنست که هر گاه عقول بشری ،آزاد و رها از تمامی قیود و وابستگی های درونی و بیرونـی بـه
جریان افتد منجر به خلق دستاورد های مفید و ماندگاری خواهد شد .برای عقل در تفکر اسالمی کارکرد های سه گانه ای قابـل
تعریف است؛که هر کدام جلوه خاصی در فرایند تمدن سازی اسالمی دارند .در وهله نخست ،عقل ،میزان و مالک قوی و قطعی
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برای تمیز میان «حق و باطل» در ساحت نظر و «خیر و شر» در ساحت عمل می باشد
امروز وسایل ارتباط جمعی ،باورهای انسانها را طوری می سازند که خود مایلند نه آنطور که مصلحت واقعـی آنهاسـت یـا
مطابق آنچه انسانها برای خود انتخاب کرده اند .وقتی چیزی را بخواهند مدام به گوش آدم مـی خواننـد ،جلـوی چشـم او مـی
آورند ت ا جاییکه روح انسان را مسخ می کنند و انسان دیگر نمی تواند غیر آن فکر کند .مساله مسخ انسان کـه در تمـدن امـروز
وجود دارد به شکلی است که هیچ کس از انتخاب هیچ چیز نمی تواند آزادی داشته باشد [.]1با این توضیح ودرک این معنا کـه
نقش آفرینی عقل در تمدن سازی اسالمی با نقش آفرینی عقل در تمدن غربی تفاوت جدی دارد ؛ به کنکاش در مفهوم آن دسته
از استلزامات تمدن سازی که برجنبه های عقلی و شناختی دارد تاکید داشته که در ذیل آورده شده است.
اجتهاد پویا و بالنده
تمدن سازی ،فرایندی نیست که در خال انجام پذیرد .همواره اقتضائات گریز ناپذیری وجود دارند که نمی توان با دیـده بـی
اعتنایی به آنها نگریست .بویژه در مورد تمدن اسالمی که جهت گیری دینی دارد و روح آن را فرامین شریعت تشکیل می دهـد؛
رسالت سنگینی را از حیث مواجهه دین با اقتضائات زمانه ،بر عهده دانشمندان اسالمی می نهد.در مبانی کالمی اجتهاد] [1اثبـات
گردیده است که منابع دین  -که عبارتند از قرآن کریم ،اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و عقل توحید محور -پاسـخگوی همـه
نیازهای بشری هستند؛ پس اگر دین ظرفیت پاسخ گویی به نیازهای فردی و اجتماعی را دارد ،باید بتواند به نیازهای تمدنی کـه
ساختارها و سیستم های اداره کننده جامعه بشری در بستر تاریخ هستند ،پاسخی پایدار بدهد.
از این رو بنا بر اصل القاء االصول و اصل یهدی من یشاء(اصل هدایت) که در آیات سوره مبارکه یونس و بقره بیـان شـده
است می توان گفت ،خداوند با زبان قرآن و زبان خلقت ،بندگانش را به سوى خوشبختی پایدار دعوت و هدایت مىنماید ،و از
میان آنان هر که را بخواهد به سوى صراط مستقیم هدایت مىکند[.]7
«جاودانگی» و «جهانی بودن» تعالیم اسالم ،متضمن ظرفیت علمی و پژوهشی پایان ناپذیری در این دین است که به موجـب
آن عالمان دینی این امکان را می یابند که بر محوریت اجتهادی پویا  ،پاسخ های اسالمی درخوری را ارائه کنند .همـین مقابلـه
سر افرازانه دین در قبال پدیده های جدید ونوظهور موجب اثبات کارآمدی دین و پذیرش مشتاقانه آن از سوی عموم انسان هـا
می گردد«.اجتهاد دینی» را باید حد وسط میان « تحجر» و « تجدد» دانست  .که هر کدام به طور جداگانه سد راه تولد و تـداوم
تمدن اسالمی به شمار می آیند  « .تحجر و تجدد» دو پرتگاه جهنمی هستند که در این سوی و آن سوی صراط عدل ،دهان بـاز
کرده اند .زاهدان متنسک و عالمان متهتک ،آنان فلسفه و عرفان و شعر و موسیقی را تکفیر می کنند و اینان فقه را از پاسخگویی
به مسائل عاجز می دانند ،و صراط عدل از میانه این دو پرتگاه و از بطن آن می گذرد .]1[ ».متحجرین یا همان ظاهر گرایان کـه
تمامی داللت های راه را از ظواهر می گیرند و نه تنها از مدیریت تغییرات به نفع تعالی جامعه ناتواننـد؛ بلکـه بـا همـه مظـاهر
مدنیت و پیشرفت به مقابله بر می خیزند .در مقابل متجددینی وجود دارند که به شکلی دیگر گرفتار ضعف در مدیریت تغییـرات
می باشند .آنان تحت سلطه و حاکمیت زمان زندگی می کنند و به یک معنا زمان ارباب آنهاست .بـاور عمـومی تجـدد گرایـان
آنست که « امروز به طور حتم بهتر از دیروز و فردا نیز به طور قطع بهتر از امروز می باشد ».بالی جانکاهی کـه سـیالب تنـد و

161

مهار ناپذیر تغییرات بوجود آورده ؛ تمدن غرب را با چالش های عدیده ای روبرو ساخته است.یکی از علل برتری تمدن اسالمی
بر دیگر تمدن ها ،همین اجتهاد پویایی است که سعی دارد نگاهی معقول و تکاملی به جریان تغییرات و اقتضائات زمانـه داشـته
باشد.
مدیریت پویا و کارآمد
تمدن سازی پدیده ای چند بُعدی است که به مدیریت کارآمد نیاز مبرم دارد .صرف قرار گرفتن داشته هـا و اندوختـه هـای
مفید و قابل ستایش در کنار هم  ،تمدن ساز ،نیست؛ بلکه ارتباط و مناسبات منطقـی اندوختـه هـا بـا یکـدیگر و تحـت لـوای
برنامه ریزی هدفمند است که شکل گیری تمدن را موجب می شود .تبدیل منابع به امکانات قابل دسترس و هدایت آن امکانـات
در جهت تحقق اهداف مورد نظر ،اصل اصیلی است که در پرتو مدیریت کارا ،حاصل می شود .مدیر یا رهبر به شخصی اطـالق
می شود؛ که در اثر نفوذ در قلب انسانها مقبولیتی همگانی یافته است و دیگران از روی شوق و آگاهی از وی اطاعت می کننـد.
بدیهی است با این تلقی عمیقی که اسالم از مقوله مدیریت و رهبری دارد تحقق مدیریت کارآمد ،توفیقات بیشـتری از آنچـه در
دنیای غرب می گذرد را به بار خواهد آورد .راز حکومت داری موفق و اقتدار سیاسی اسالم را ،که بدون آن تمدن سازی محال
و ناممکن خواهد بود؛ باید در نفوذ معنوی رهبر اسالمی و رابطه والیی مردم با ایشان جستجو کرد  .بی جهـت نیسـت کـه « در
یکی از آیات متاخر مکی ،قرآن بر قدرت سیاسی اسالم تاکید دارد[ .]1در قرآن به پیغمبر(ص) گفته شده است که دعـا کنـد تـا
خداوند او را از مساعدت  ،حمایت و پشتیبانی قدرت سیاسی بر خوردار نماید ( .سوره17آیه)11
اهتمام به تولید دانش بومی
درضرورت تولید و نشر علم و تاثیرات تمدنی فوق العاده آن همین بس که با طلوع خورشید اسـالم در سـرزمین عربسـتان
مقارن بوده است «.صحابه واجد شرایط ،در سفر به سرزمین های فتح شده برای آموزش ،کوتاهی و درنگ روا نداشتند و گـروه
بزرگی از آنان راهی این سرزمین ها شدند .اینان برای نشر علم ،شوری به سر داشتند و آن را واجب مـی شـمردند .عالمـان آن
روزگار حفاظت از علم را در این می دانستند که آنرا به کسانی که در خور بودند آموزش دهند .]11[».مکتب اسالم پیروان خود
را در کنار تربیت معنوی ،تربیت علمی نیز می نماید و به آنان می آموزد که دسته بندی هـای ارزشـی و عقیـدتی را داخـل در
فضای تبادالت و مناظرات علمی نکنند و بدون غرور و تعصب ،هر سخن حقی را در هر جایی که یافتند؛ فرا بگیرند؛ زیرا ،الزمه
حیات و پویایی علمی ،زوال تعصبات باطل و برخورداری از روحیه علمی است .اهتمام جدی به مساله تولید علم از اسـتلزامات
عقلی بسیار مهمی به شمار می رود که تحقق آن نیازمند عبور از پاره ای مراحل است از جمله تالش ها به تکـاپو بـرای تطبیـق
اسالم با پیشرفت به سبک غربی ،منجر به کوشش هایی برای وارد کردن مفاهیمی بیگانه در فرهنگ اسالمی گردید.]11[».
عبرتگیری
عبرت گیری در منطق محکم قرآن کریم از عالئم و خصایص انسان های با بصیرت است(.حشر )2:همان کسانی که با عبـور
هوشمندانه از کنار پدیده ها ،سعی در استخراج داللت ها و قواعد عقالنی از متن و بطن رویدادهای اطراف هستند  .بـر خـالف
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تصور برخی ،عبرت گیری تنها مشاهده نقطه ضعف ها  ،کاستی ها و عقـب مانـدگی هـای خـود و دیگـران نیسـت؛ بلکـه بـه
درسآموزی مطلق اعم از مثبت و منفی نظر دارد  .مزیت عیرت گیری آنست که از تکرار خطاها و اشتباهات جلو گیری کـرده و
ضمن صرفه جویی در هزینه های مختلف ،به ترسیم آگاهانه تر و دقیق تر نقشه حرکت در مدار فـردی و اجتمـاعی کمـک مـی
نماید  .به خصوص در امر تمدن سازی که هر خطا و اشتباهی ممکن است تبعات سنگین و گاه جبران ناپذیری را در پی داشـته
باشد.عبرت گیری از حوادث و پدید ه ها« نوعی عملیات فکری است که طی آن عبرت گیرنده از مقدمات حسی مثل دیدنی هـا
و شنیدنی ها بهره می گیرد و با گذر از آنها به معرفتی ورای آنها منتقل می شود و بـه نتیجـه ای منطقـی و معقـول دسـت مـی
یابد.مثالً وقتی انسان داستان حضرت موسی و فرعون را می شنود به شنیدن صرف اکتفا نمی کند بلکـه در جزئیـات آن اندیشـه
کرده ،رابطه میان اجزاء آن را تجزیه و تحلیل می کند  .گاهی همین حالت در اثر دیدن یک اثر تاریخی و یا حادثه زنـده پدیـد
می آید.]12[».
استلزامات اخالقی تمدن سازی اسالمی
ساختارهای معرفتی ،قانونی و فرهنگی تمدن اسالم ،متخذ از گزاره های اسالم است و در تقسیم بندی رایج از معارف دینی،
به سه دسته اصول اعتقادات ،احکام و اخالق تقسیم شده اند .برای معادل گذاری و بهره منـدی از آمـوزه هـا در سـاختارها ،از
گزاره های اعتقادی برای ساختار معرفتی ،از گزاره های فقهی که ناظر به وجوب و حرمت اند برای سـاختار قـانونی مـی تـوان
معادل گذاری نمود .از طرفی بر این باوریم که دین اسالم ،مشتمل بر آخرین دستورات و توصیه های الهـی اسـت[ .]13اسـالم
کامل ترین و جامع ترین دین برای سعادت بشر و برنامه زندگی انسان هاست .بنابراین می توان گزارههای اخالقی و گزاره هـای
فقهی مستحب و مکروه را در تمدن اسالمی ناظر به ساختار فرهنگی دانست ،و می توان ساختار فرهنگی تمدن اسالم را از ایـن
گزاره ها استخراج نمود[.]14همچنان که ذکر شد نقش بی بدیل فضائل اخالقی در امر تمدن سازی بر کسی پوشیده نیست «.هـر
اجتماعی از انسانها که تقیدی به خصلت های نیکو نداشته باشد؛ حتی اگر از همه سطوح و ابعاد عالم طبیعت آگاهی داشـته و از
حد اعالی آن نیز برخوردار باشد؛ حالوت انسانیت را نخواهد کشید درحقیقت لزوم خصلت های نیکو برای یک جامعه متمـدن،
لزوم آب برای هر روئیده نیازمند آب است  .بدون پایبندی به اخالق ،آدمیان در خوشی های بی اساس و زنـدگی بـی هـدف و
بیمارگونه ای غوطه ور می شوند .]11[ ».تبلور آن دسته از مولفه های اخالقی که زمینه ساز تمدن سازی اسـالمی خواهـد بـود
عبارتند از:
تقویت حس کرامت
ارزش« کرامت» در میان شبکه وسیع و بهم پیوسته ارزش های انسانی و الهی از موقعیتی ویژه بر خوردار است  «.از آنجـایی
که انسان پرتوی از عالم غیب و ملکوت است ریشه احساسات اخالقی از همین ناحیه پیدا مـی شـود .در مکتـب اسـالم تمـام
احساسهای اخالقی از پیدا کردن«خود» ظاهر می شوند .اخالق در اسالم بر محور خود شناسی و احساس کرامت در خود واقعی
بنا شده است.]11[».تقویت بنیان کرامت از دو جهت می تواند در آفرینش تمدن نوین اسالمی مفید و موثر باشد؛ نخسـت اینکـه
در فرایند تمدن سازی ،گاهی متغیر هایی مزاحم و اخالل گر که هدفی جز تحقیر و بی هویت کردن جامعه پیشرو را ندارند ،قـد
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علم می کنند .در برابر این متغیر ها که عمده آنها از سوی مهاجمان فرهنگ خودی طراحی می شوند تنهـا بـا توسـل بـه عامـل
ارزشی کرامت  ،می توان ایستادگی و مقاومت نمود .بدیهی است؛ جامعه کریم هیچگاه تن به انواع زبـونی هـا اعـم از علمـی،
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی نمی دهدو نا امیدی و وابستگی را بر نمی تابد .از دیگر سو ،با تقویت کرامت ،هسته مرکزی فرهنگ
یعنی نظام ارزشها ،استحکام درونی پیدا می کند و نمود بیرونی فرهنگ یعنی عمل ها و عکس العمل ها  ،رو به بهبـود و ثبـات
می رود .به تدریج ،با استمرار رفتارهای ارزش مدار ،فضای مولد و رشدآور بر جامعه حکمفرما می شود .نظـام سـلطه جهـانی
برای ممانعت از تقویت هویت دینی و ملی  ،از دیرباز ،با طراحی سناریوهای مختلف در صدد ایجاد فضایی یـاس آور در میـان
جوامع اسالمی و در راس آنها ،جامعه اسالمی ایران است  .دشمن به خوبی می داند « ملتی که احساس حقارت کرد و به جـای
محور دیدن ارزش های خویش ،ارزش های دیگران در نگاه او جلوه نمود ،به تدریج هویت و کرامت آن ملت و امـت از کـف
خواهد رفت  .سران استکبار و تمدن مادی همواره خواسته اند ملت های مومن و امت ایمانی را به نقطه ای برسانند که در مقابل
ارزش های آنها احساس حقارت کنند .البته در طول تاریخ تحقیر ملت ها ،شیوه ها و شکل های متفاوتی داشـته اسـت؛ کـه در
دوره بعد از رنسانس بسیار پیچیده تر و به خصوص بعد از انقالب صنعتی و فراگیر شدن محصوالت صنعتی ،بستر آن ،فراهم تر
شده است».

[.]17

اصالت اخالقی
نظام اخالقى قرآن بر پایه اعتقاد به اراده مطلق خدا و معاد استوار است .هدف قرآن اصالح کامل شکل زندگى بر پایه از بین
بردن آداب جاهلى و جایگزین کردن اخالق و رفتار بر شالوده توحید اسـت ،امـا منظـور از اصـالت اخالقـی ،مجموعـه ای از
خصوصیات نژادی و اقلیمی است که باعث می شود ملتی از ظرفیت اخالقی باالیی برخـوردار باشـد .مطـابق کتـب تـاریخی،
ایرانیان از نوادر قومی در تاریخ بوده اند که از همان ابتدای ورود اسالم به ایران ،آگاهانه و مشـتاقانه ،پـذیرای تعـالیم اسـالمی
شدند .این خصوصیات ،به مثابه ظرفی است که در بر گیرنده مظروفی به نام ارزش های اخالقی است  « .وراثت و محیط طبیعی
همچنانیکه در خصوصیات جسمی افراد بشر از رنگ پوست و چشم مو و خصوصیات اندام موثر است؛ در خصوصیات روحـی
و مشخصات اخالقی آنها نیز تاثیر دارد .با این تفاوت که عامل نژادی یعنی وراثت در اثر اختالط ها و امتزاجهـا و ازدواجهـا و
مهاجرت ها از بین می رود و شکل دیگر پیدا می کند اما عامل منطقه ای و جغرافیایی از یک ثبات نسـبی بـر خـوردار اسـت .
عاطفه و مهربانی ،خونگرمی ،مهمان نواری ،تیز هوشی و سرعت انتقال ،آبروداری و صـورت بـا سـیلی سـرخ نگـه داشـتن از
خصایصی است که ایرانیان در همه دوران ها  ،بدانها ستوده شده اند».

[.]11

پرهیز از غرور و خود ستایی
لمروزه در نگاهی کلی به تمدن و آنچه مدنیت خوانده می شود دارای دو الیه درونی و بیرونی است که الیه درونی مـدنیت
که زیر بنای الیه بیرونی است؛ با آراستگی به فضایل ،آباد می شود و به الیه بیرونی سرایت می کند .چگونه ممکن است بـدون
درون سازی ،مدعی تمدن سازی اسالمی باشیم؟ « غرور مسلمین به حقانیت خود ،منشا تحویل دادن میدان دعوت بـه معانـدین
است و موجب قناعت کردن به اسالم انفرادی  ،ترک تبلیغات و امر به معروف و نهی از منکر گردیده است .چنانچـه غـرور بـه
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شفاعت ،منشا ارتکاب انواع رذیله اخالقیه و اقسام معاصی کبیره گردیده ،به حدی که افتخار به اشتهار می نمایند .با اینکه غرور
به اسال م و شفاعت منجر به حرمان از هر دو خواهد شد .چرا که سیر کفر و فسق در ارواح ،اسرع است از سـیر وبـا در ابـدان»
[.]11

مدارا و سعه صدر
«سعه صدر» همچون« تساهل و مدارا» از لوازم اخالقی اجتناب ناپذیر در امر تمدن سازی است .جامعه سالم و اخالق مـدار
که تمدن اخالقی ثمره آنست مرهون تالش مربیان و مدیران با ضریب تحمل باالست .گذشته تمدن اسالمی نشان مـی دهـد کـه
« این تمدن از وقتی به رکود و انحطاط افتاد که در آن تعصبات قومی و محلی پدید آمد و وحدت و تسامحی را کـه در آن بـود
از میان بُرد .این تسامح نسبت به «اهل کتاب» که نزد مسلمین اهل ذمه و معاهد خوانده می شدند مبتنی بر یک نـوع «همزیسـتی
مسالمت آمیز» بود که اروپای قرون وسطی بهیچوجه آن را نمی شناخت .در واقع با وجود محدودیتی که اهل ذمه در داراالسالم
داشتند اسالم آزادی و آسایش آنها را تا حد ممکن تضمین می کرد و بندرت ممکن بود بدون نقض عهدی مورد تعقیب باشند».
[.]21

مهرورزی و خوش رفتاری
اگر زیر بنای روابط اجتماعی را مهرورزی های بجا و خوش رفتاری های بهنگام شکل دهد ،و شعاع آن به عرصه قـدرت و
حکومت داری نیز کشیده شود؛ بی شک ،یکی از گامهای مهم تحقق تمدن سازی اسـالمی برداشـته خواهـد شـد .خوشـرفتاری
مسلمان ان و تاثیری که در پیشرفت اسالم داشته است از موضوعاتی است؛ که حتی دانشمندان غیر مسـلمان نیـز بـدان اعتـراف
کردهاند« .جرجی زیدان» مسیحی در کتاب تاریخ تمدن اسالم می نویسد«:چه کسی می تواند منکر تاثیر دادگستری و پرهیزگاری
و خوشرفتاری مسلمانان باشد؟ و چه کسی می تواند منکر شود که بزرگان اسـالم در آغـاز کـار ،دارای ایـن صـفات نبودنـد؟
رعایای ایران و روم که تحت استیالی مسلمانان در میآمدند از دوزخ جور و ظلم به بهشت عدل و انصاف انتقال می یافتند و هر
گاه که سپاهیان اسالم ،برای کشورگشایی از پایتخت خود(مدینه) بیرون می آمدند ،توشه راهشان پند و انـدرز بزرگـان دربـاره
خوشرفتاری با زیر دستان بود.]21[ ».اسالم ،دینی است که نه فقط بر «تشریک عقول» ؛ بلکه «تالیف قلوب» را هم بـرای تقویـت
بنیان های اجتماعی ضرورتی حیاتی بر می شمرد.

استلزامات معنوی تمدن نوین اسالمی
یک تمدن بزرگ و عمیق و ریشه دار زمانی میتواند به صورت کارا و روزآمد فکر و فرهنگ خود را در دنیا گسترش دهد و
داعیه نوین بودن داشته باشد که با مکتب و ایدئولوژی خود و با ایمان به آن در جهت تحقق این امـر برآیـد و بـر آن اسـتقامت
ورزد.هر حرکت و تالشی برای احیای اسالم ،که طی سالیان گذشته در این عرصهی گسترده عنوان شده ،در حقیقت بـرای نیـل
به آمال اندیشمندان مسلمان بودهاست و آن چیزی جز احیای مجدد حاکمیت اسالم بهسان عهد رسولا ...نیسـت[ ]22دیـن پایـه
تمدنهاست ،تمدنها حول عقالنیتی حرکت می کنند که آن عقالنیت ،عقالنیتی دینی است و این ادیان هستند که مادر تمـدنهـا
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می باشند .در فرهنگ و تمدن اسالمی به خاطر وجود مؤلفههایی همچون اهتمام توأمان به دنیا و آخرت ،تامین آزادیهای اساسی
و معقول ،ارج نهادن به علم و تفکر و کار و تالش و ارتباط پیوسته و مستمر با مبدا آفرینش ،بهترین گزینه برای پاسخگـویی بـه
پرسشهای اساسی بشر امروز و مناسبترین سرمشق برای ایجاد تعادل بین مادیت و معنویت ،آزادی ،دینداری ،دانـش و ارزش
و دنیا و آخرت است[.»]23
تمدن اسالمی که به درستی باید آنرا«تجسم عینی فطرت» دانسـت؛ هماننـد سـاختار وجـود انسـان ،از جسـم و روح بهـم
پیوستهای برخوردار است  «.جسمیت» تمدن اسالمی  ،در قالب مظاهر و نمادهای خیره کننده تمدن قابل مشاهده اسـت .امـا در
ماورای این صورت ظاهری ،معنویت اصیل و پرجاذبه ای قرار دارد؛ که بدون آن ،مظاهر تمدن اسالمی به مظـاهری بـی روح و
عاری از کشش و تاثیر معنوی ،تبدیل می شود .پر واضح است که تولید چنین معنویتی ،به استلزامات خاصی نیازمند می باشـد؛
که به اهم آنها اشاره می گردد.
تقویت نگرش توحیدی
اسالم با توجه به جهان بینی توحیدی که دارد،و با جهان بینی غیر مادی حاکمیت دارد؛ لذا انسان موجودی غیـر مـادی (آن
جهانی) است .تمدن آنها و مؤلفه های آن ،در جهت تأمین نیازهای مادی و معنوی شکل گرفته است .مالک برتری نگرشی آن در
این تمدن ،برطرف کردن نیازهای مادی و غیر مادی است و این امر ،به وسیله تقویت نگرش توحیدی پوشش داده می شـود کـه
این تقدم(،زندگی غیر مادی) در ساختن تمدن نوین اسالمی امروزی نقش تعیین کننده ای داشـته اسـت .تمـامی مظـاهر تمـدن
اسالمی که ترکیب فراگیری از علم و معنویت را در ابعادی وسیع به نمایش می گذارند؛ پاسخگوی نیاز هـای اصـلی و اساسـی
بشر بر محوریت توحید گرایی است  .اگر تمدن اسالمی از شاکله واحد و یکپارچه ای بر خوردار است؛ به دلیل جهان بینی الهی
است که بر تمامی مظاهر متکثرآن حکمفرماست « .می توان ویژگی جهان بینی اسالمی را تکثیر در خدمت توحید دانست.معرفت
به وحدانیت الهی ،اساسی ترین اصل در اعتقادات اسالمی شمرده می شود .و نسبتی حیات بخـش بـا جریـان معنویـت گرایـی
اسالمی دارد .مسیر اصلی تعریف شده ای را که یک انسان معنوی باید بپیماید از مبدا و غایت مشخصی برخوردار است .یکی از
خدمات معنوی اسالم بعد از ورود به ایران ،نجات این سرزمین از تشتت افکار و عقاید مذهبی بـود « .مـردم شـرق و غـرب و
شمال و جنوب این کشور که برخی سامی و برخی آریایی بودند و زبان و عقاید گوناگون داشتند و تا آن وقت ربط میـان آنهـا
فقط زور و حکومت بود ،برای اولین بار به یک فلسفه گرویدند .فکر واحد ،آرمان واحد و ایده آل واحد پیدا کردند .احساسـات
برادرانه میان آنها پیدا شد .هر چند این کار به تدریج در طول چهارقرن انجام گرفت [.]24
مقابله با عناصر معنوی کاذب
رونق روز افزون بازار عرفان های نوظهور در تمدن غربی و صدور آن به جوامع شرقی و اسالمی ،تهدیدی جـدی بـر علیـه
باورهای دینی و مذهبی جوانانی است که محور مهندسی فرهنگی – به عنوان مهمترین پیش شرط تمـدن سـازی -خوانـده مـی
شوند « .از نظر اسالم ،همانگونه که روان آدمی در کالبد انسانی گرفتار بیماری می شود .روان تمدنی نیـز گرفتـار بیمـاری مـی
شود .به این معنا که بیماری فرهنگی ،تمدن ها را ناکارامد کرده و در نهایت موجب نابودی تمدن می شود .فراز و فـرود تمـدن
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ها ارتباط تنگاتنگی با قدرت و ضعف فرهنگی دارد  .هرچه فرهنگ سـرزنده تـر باشـد ،تمـدن از رشـد و شـکوفایی بیشـتری
بر خوردار خواهد بود.در مقابل ،ضعف فرهنگی در یک جامعه به معنای ضعف تمدنی و فرود و در نهایت نابودی تمدنی است ».
[.]21
تبیین صحیح مولفه های معنوی
به طور کلی در تمدن اسالمی ،ایرانی دو بُعد«نرم» و«سخت» وجود دارد که هر دو آثار معنوی دارند .بُعد نـرم شـامل جنبـه
های ف رهنگی و ارزشی است که در روابط انسانی تجلی پیدا مـی کنـد .مهـروزی و خـوش رفتـاری ضـمن اینکـه از عوامـل
تمدن سازی است از آثار آن نیز محسوب می شود .اصوالً در تمدن اسالمی ،امت شکل می گیرد که مالط آن مودت و مهـروزی
است .همچنین نگرش توحیدی که در تکوین تمدن نقش بسیار موثر دارد از نتایج آن نیز محسوب می شود .عالوه بر این ،جنبـه
های «سخت» تمدن نیز خالی از معنویت و دور «ارزش» نمی باشد .طبق آیات قرآن کریم(اسراء )11-21:خداوند می فرمایـد« :
ما مدد خودمان را ،هم به آنان که خداخواه و آخرت خواه هستند و مقصدشان باالتر از مادیت است؛ می رسانیم و هم به آنها که
نمی خواهند به آنجا بروند و می خواهند محصول و نتیجه را دردنیابگیرند .با یک تفاوت و آن اینکه چون دنیا دار تزاحم علـل و
اسباب است خدا تضمین نمی کند که هرکس برای دنیا و مقصد دنیا تالش کند صد در صد به آن می رسد ،چون ممکـن اسـت
به موانعی بر ب خورد ،بذری را بپاشد ؛ ولی بذرش در همین جا فاسد و خراب بشود .نه افرادش را تضمین می کنیم و نه در همه
اعمال تضمین می کنیم که در همه اعمال صد در صد بدهیم .ولی بذری که برای خدا و برای تقـرب بـه حـق و بـرای آخـرت
پاشیده شود؛ دیگر تخلف بردار نیست .آن بذر مطابق با مزاج هستی است و بلکه بـیش از مقـداری کـه شـخص کاشـته اسـت
محصول می دهد .]27[ .]21[ ».این آیات ،نه تنها بر لزوم کار و تالش یرای رسیدن به اهداف ،بلکه بر نتیجه بخش بـودن قطعـی
تالش فرد یا جامعه ایمانی -نسبت به تالش فرد یا جامعه بی ایمان -تاکید می کند .لذا مسیر تمدن سازی اسالمی؛ مسیر تضمین
شده ایست که به شرط دوری از تنبلی ها ،بی برنامه گی ها ،بی تدبیری ها و غیره که متاسفانه گاهی نتیجه سوء فهم هـا و سـوء
تفسیرها از مولفه های معنوی است ،قابل تحقق خواهد بود.این وعده تخلف ناپذیر خداوندی است ،که فرصتی استثنایی را پیش
روی مدیران و بر نامه ریزان فرهنگی ،اقتصادی وسیاسی قرار می دهد که با ترسیم دقیق افق آینـده ،بـه سـوی فـتح قلـه هـای
پیشرفت در ابعاد مادی و معنوی گام بردارند.

نتیجهگیری
دین الهی ،برنامه زندگی انسان ها در جامعه بشری ،با هدف اولیه ی ایجاد تعادل در فعل و انفعـاالت میـان مطلوبیـت هـای
جسمی ،فکری ،روحی ،محیطی و جمعی با شاخص پایداری رو به ابدیت ،برای حصول هدف نهایی افزایش احسـاس حضـور
خدا با شاخص گسترش رو به بی نهایت است .تمدن اسالمی ،به معنای درست آن ،تمدنی است متکامل که با درایت و عزم بلند
انسان های رو به کمال ساخته می شود .تفاوت ظریفی که میان «تمدن مترقی» و« تمدن متکامـل» وجـود دارد؛ جایگـاه حیـاتی
معنویت و نسبت آن را با ساختار تمدن اسالمی به خوبی نشان می دهد  « .معنای تکامل و تعالی تدریجی انسان درمعارف ما بـا
آنچه که غربی ها در باب ترقی بشر می گویند زمین تا آسمان متفاوت است  .تکامل و تعالی برای ما اصالتا یک اعتالی معنـوی
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است که الجرم دارای آثار و برکات دنیایی نیز هست  .ما نیز نوعی تعالی و تکامل که ناشی از حرکت جوهریه است برای انسان
قایل هست .اما این صیرورت تکاملی هرگز یک سیر خطی مستقیم و بی وقفه را در جهت تمتع هر چه بیشـتر از حیـات دنیـایی
طی نمی کند .]21[ ».در پایان چنان استباط می گردد که تمدن اسالمی در طـی تـاریخ یکـی از مهـمتـرین و بحـثانگیزتـرین
تمدنهای جهان بوده است .موقعیت استراتژیک جغرافیایی این تمدن به همراه ایدههایی که در بطن آن وجود داشته ،سـبب شـد
که در طی تاریخ چهارده قرنی خویش ،تأثیر بسیاری بر شرق و غرب عالم بگذارد و داعیه تمدن نوین جهانی گردد کـه در ایـن
مسیر اقتضائات واستلزامات تحقق تمدن نوین اسالمی در سه بعد اساسی یعنی؛ عقالنی ،اخالقی و معنوی تمدن سازی پرداختـه
شد و در هر کدام نسبت و رابطه سه عنصر مذکور را با موضوع تمدن مورد بررسی قرارگرفته شد .که در بُعـد اخالقـی تمـدن
سازی اسالمی مولفه های متعدد از قبیل :حس کرامت ،اصالت اخالقی،پرهیز از خود ستایی ،مدارا وسعه صدر ،مهـرورزی و در
بُعد عقالنی مولفه های :اجتهادپویا ،مدیریت کارآمد ،اهتمام به دانش بومی ،عبرت گیری و همچنین در بُعد معنوی مولفـه هـای:
نگرش توحیدی ،مقابله با عناصرمعنوی کاذب و تبیین درست مولفه های معنوی ،مشخص شده وبه شیوه توصیفی-تحلیلی تجزیه
و تحلیل شدند.که در مسیر تعالی و تحقق اقتضائات ناگزیر به ذکر آفاتی بوده که در این مسیر وجود دارد و بنا به توصیه رهبـر
معظم انقالب شرط اصلی توفیقات تمدن ا سالمی ،نوسازی معنوی مردم و تخلق به اخـالق الهـی و حسـنه و تـالش در جهـت
استقرار واقعی ارزشها و احکام اسالمی است و ایضاً امام عظیمالشأن بر توحیدیبودن و عدالتخواهانه بودن تمـدن اسـالمی و
حکومت اسالمی اصرار دارند.سخن آخر آن که ،تمدنی که در آن روحانیت و معنویت نباشد ،همچون جسمی است کـه روح از
آن خارج شدهباشد و جسم بیروح جداست و مرده است .اساساً تمدن مانند انسان است .یعنی یـک موجـود دوبعـدی اسـت و
همانگونه که انسان با ماده و معنا میتواند به سوی کمال حرکت کند ،تمدن هم اگر فاقد یکی از ماده یا معنا باشد ،بـدون شـک
سقوط خواهد کرد .اصوالً اگر تمدنی از قانون الهی پیروی نکند و نظم تمدنی خود را بر پایهی قانون الهی برقرار نسازد ،دیر یـا
زود سقوط خواهد کرد.
حضرت آیت الّه امام خامنه ای در نطق گهر بار خود در جمع حضار کنگره حج فرموده اند:
تمدن نوین اسالمی در راه

است...

به هر تقدیر ،انشااهلل شاهد تحقق وعده الهی و تشکیل تمدن نوین اسالمی در سراسر دنیا خواهیم بود« :من با اطمینان کامـل
میگویم :این هنوز آغاز کار است ،و تحقق کامل وعده الهی یعنی پیروزی حق بر باطل و بازسازی امـت قـرآن و تمـدن نـوین
اسالمی در راه است :وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی األَْرْضِ کَمَا اسْـتَخْلَفَ الَّـذِینَ مِـنْ قَـبْلِهِمْ وَ
لَیُمَکینَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی ال یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُـمُ
الْفاسِقُون.]21[ .
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واکاوی فلسفه سیاسی فاضله فارابی و استنتاج داللت های آن در تعلیم
و تربیت از منظر تمدن نوین اسالمی
محمدحسن میرزامحمدی
دانشیار دانشگاه شاهد
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چکیده
تحقیق حاضر با هدف واکاوی فلسفه سیاسی فاضله فارابی ،و استنتاج داللت هاای تربیتای آن از منظار تمادن
نوین اسالمی به انجام رسیده است .برای رسیدن به هدف فوق ،سه سوال پژوهشی صورت بنادی شاده اسات:
الف) مفهوم و جایگاه فلسفه سیاسی و علم مدنی در اندیشه فارابی چه می باشاند ب) ساطوح و سااختار نظاام
سیاسی فاضله فارابی چگونه می باشند ج) داللت های فلسفه سیاسی فاضله فارابی در تعلیم و تربیت از منظار
تمدن نوین اسالمی چه می باشند .روش های مورد استفاده در تحقیق حاضر ،شامل روش تحلیل مفهومی(از نوع
تفسیر مفهومی) ،و استنتاجی می باشند .یافته اصلی حاصل از پاسخ به سوال اول تحقیق نشاان مای دهاد کاه:
برای فارابی ،فلسفه سیاسی همانا شناخت فضایل و توانایی ایجاد آن ها برای اهال مدیناه اسات .یافتاه اصالی
حاصل از پاسخ به سوال دوم تحقیق نشان می دهد که نظام سیاسی فارابی از سه سطح شامل مدینه  ،امات  ،و
معموره ارض تشکیل شده است .یافته اصلی حاصل از پاسخ به سوال سوم تحقیق نشان می دهد که آموزه های
تربیتاای حاصاال از فلساافه سیاساای فاضااله فااارابی از منظاار تماادن نااوین اسااالمی شااامل مدرسه(دانشااگاه)،
معلم(استاد) ،و اهداف می باشند .
واژه های کلیدی :فلسفه ،سیاست فاضله ،تعلیم و تربیت ،داللت ،فارابی  ،تمدن نوین اسالمی
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مقدمه
اصطالح فلسفه سیاسی  ،اولین بار در جهان اسالم ،توسط فارابی مطرح شده است .برای وی ،سیاست نه برای قدرت ،بلکـه
برای کمال است .فارابی ،با بازسازی حکومت نبی(ص) به زبان فلسفی ،طرحی برای یک حکومـت راسـتین ارائـه مـی کنـد و
الگویی از ریاست و سیاست فاضله ارائه می کند .عصر فارابی ،عصر هرج و مرج ،تشتت و زوال بنیادهای سیاسـی و اجتمـاعی
جهان اسالمی است .این شـرایط هـم در بعـد دینـی و مـذهبی ،وهـم در بعـد اجتمـاعی در عـالم اسـالمی حـاکم بود(نـاظر
زاده،1371،ص  .)117فارابی مسائل جهان اسالمی عصر خود را در دو عامل می بیند :حکام نامشروع که به قهر و غلبه ،بر هستی
مادی و معنوی مسلمین چیده شده اند و پیروان و حکومت شوندگانی که با انحراف از اصول و روح تعلیمات اسالم بـه انگیـزه
کسب قدرت و ثروت ،بر مشروعیت این حکام صحه گذارده اند(پیشین ،صص .)111-112
معلم ثانی ،در این شرایط به ارائه فلسفه سیاسی و طراحی مدینه فاضله خویش می پردازد .البته نباید تصور کـرد کـه صـرفا
شرایط عصر فارابی موجب شکل گیری فلسفه سیاسی وی شده است .فلسفه مدنی فارابی ،فرع بر فلسفه نظری اوسـت بـه ایـن
نحو که میان نظام موجودات و ساختار مدینه فاضله با کلیت کائناتی وجود ،تطابق و نسبتی وجود دارد .ایـن امـر واحـد کلـی
ثابت ،نمی تواند در محدوده مالحظات تاریخی قرون سوم و چهارم هجری محدود و مقید گـردد(داوری ، 1317 ،صـص -111
 .) 117لکن به هر حال شرایط عصر فارابی بر شکل گیری فلسفه سیاسی او و طرح مدینه فاضـله اش تـاثیر گـذار بـوده اسـت.
فارابی در رساله اراء اهل مدینه فاضله (  ، )1111مدینه فاضله را مدینه ای می داند که درآن به وسـیله اجتمـاع بـرای نیـل بـه
اشیایی که به وسیله آن ها افراد مدینه به سعادت حقیقی نایل می گردند ،قصد تعاون شود .نکات مهمی در ایـن تعریـف وجـود
دارد :الف) اجتماع مدنی وسیله ای برای رسیدن به سعادت است ،ب) اعضای آن به اختیار سعادت را می خواهنـد ،ج) تعـاون
اعضای اجتماع موجب سعادت آنان می شود ،د) سرنوشت افراد اجتماع به هم مرتبط است(ناظر زاده ،ص.)113
فارابی در مقابل سیاست فاضله ،سیاست غیر فاضله را هم در نظر دارد و به تفصیل ،آن را در آثار مختلـف خـویش معرفـی
کرده است .لکن در تحقیق حاضر ،با توجه به محوری بودن بحث تربیتی ،به طور عمده به سیاست فاضله فارابی پرداخته شده و
سیاست غیر فاضله مورد نظر ایشان ،مطرح نشده است .بنابراین ،مسئله اصلی تحقیق حاضر ایـن اسـت کـه از مـتن و محتـوای
سیاست فاضله فارابی چه مباحث و موضوعات تربیتی را می توان از منظر تمدن نوین اسالمی برداشـت کـرد .بـر اسـاس ایـن
مراتب ،برای تحقیق حاضر ،سواالت زیر تعریف شده است:
 -1مفهوم و جایگاه فلسفه سیاسی و علم مدنی در اندیشه فارابی چه می باشند؟
 -2سطوح و ساختار نظام سیاسی فاضله فارابی چگونه می باشند؟
 -3داللت های فلسفه سیاسی فاضله فارابی در تعلیم و تربیت از منظر تمدن نوین اسالمی چه می باشند؟

روش شناسی
روش مورد استفاده در تحقیق حاضر " ،روش تحلیل مفهومی" 1و استنتاجی می باشـد  .هـدف روش تحقیـق مفهـومی یـا
- conceptual analysis
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تحلیل فلسفی  ،عبارت است از فهم و بهبود بخشیدن به مجموعه مفاهیم یا ساختارهای مفهومی که ما بر حسب ان هـا تجربـه را
تفسیر می کنیم  ،مقاصد را بیان می کنیم  ،مسائل را ساخت بندی می کنیم  ،و پژوهش ها را به اجـرا در مـی اوریـم (بـاقری و
همکاران  . ) 1311 ،به این ترتیب  ،در تحقیق حاضر  ،به تحلیل مفهوم " سیاست" در فلسفه فـارابی پرداختـه شـده  ،مـوارد
استفاده و شرایط و ابعاد گسترده تر و از نظر معنا عمیق تر ان  ،مورد تحلیل مفهومی قرار گرفته است .
روش تحقیق تحلیل مفهومی  ،خود به سه صورت اصلی قابل اجرا است که شامل "تفسیر مفهوم"" ،1مفهوم پـردازی" ، 2و
"ارزیابی ساختار مفهوم" 3می باشد ( پیشین ) .درتفسیر مفهوم ،هدف پژوهشگر  ،دست یافتن به تفسیر عینی قابل دفاع از یـک
اصطالح که ان هم مستلزم فهم معتبری از استفاده یا معنای ان در زبان عادی است  ،می باشد .در مفهوم پردازی  ،مفـاهیم نـوین
ایجاد می گردد  ،به خصوص در مواقعی که مفاهیم موجود دارای ابهام باشد و نیازمند مفهوم پردازی جدید باشند  .در ارزیـابی
ساختار مفهوم  ،عالوه بر فهم  ،ساختار مفهومی زیرساز یک نظریه  ،الگو  ،برهان  ،یا یک برنامه پژوهشی مد نظر اسـت  ،تعیـین
کفایت یک ساختار مفهومی برای استفاده در یک تحقیق تربیتی نیز جز ء غایات ان به حساب می اید .
در تحقیق حاضر  ،که هدف ان واکاوی معنا و جایگاه سیاست در فلسفه فارابی و استنتاج کاربردهای ان در تعلیم و تربیـت
از منظر تمدن نوین اسالمی می باشد ،از میان انواع روش های تحقیق مربوط به تحلیل مفهومی ،از تفسیر مفهـوم اسـتفاده شـده
است .چرا که هدف اساسی تحقیق ،در وهله اول ،دستیابی به تفسیری عینی و قابل دفاع از اصطالح سیاست در فلسفه فـارابی و
در وهله دوم ،استنتاج کاربردهای ان در تعلیم و تربیت می باشد  .به این ترتیب  ،در این تحقیق ،گام های انجام تحلیل مفهـومی
(از نوع تفسیر مفهوم) به ترتیب زیر  ،طی شده است:
الف) در ابتدا ،مفهوم و جایگاه سیاست در فلسفه فارابی مورد شناسایی و تحلیل قرار قرار گرفته و حدود و دامنه ان تعیـین
شده است .ب ) سپس سطوح و ساختار نظام سیاسی فاضله فارابی مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است .ج ) ان گـاه  ،داللـت
های فلسفه سیاسی فاضله فارابی در تعیم و تربیت از منظر تمدن نوین اسالمی احصاء و معرفی شده اند  .بـا توجـه بـه مراتـب
فوق ،چهارچوب مفهومی تحقیق حاضر در شکل زیر امده است:
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concept development

1

concept interpretation

۷

conceptual structure assessment

3

یافتهها
پاسخ سوال اول تحقیق :مفهوم وجایگاه فلسفه سیاسی و علم مدنی در اندیشه فارابی چه می باشند؟
فارابی در رساله «التنبیه علی السبیل السعاده » ( ، 1371ص  )11فلسفه را به دو بخش نظری وعملـی تقسـیم کـرده ،فلسـفه
نظری که در خصوص موجودات غیر ارادی است و آن شامل علوم تعالیم  ،علم طبیعی وعلم مابعدالطبیعه و فلسفه عملی(مدنی)
که درخصوص موجودات ارادی است وآن شامل صناعت خلقی وفلسفه سیاسی است .فلسفه سیاسی از نظـر فـارابی ،شـناخت
اموری است که به واسطه آن ها زیبایی ها برای اهل مدینه به دست می آید و قدرت بر تحصیل آن است زیبایی ها برای آن هـا
و نگهداری آن برای آن ها امکان پذیر می شود(پیشین  ،ص.)11
بیشترین حجم آثار سیاسی فارابی،به علم مدنی اختصـاص یافتـه اسـت .وی در رسـاله هـای «الجـدل»( ، 1111ص )11و
«التوطئه»( ، 1111ص ،)11علم مدنی را علم«سعادت شناسی» مـی دانـد .در«احصـاءالعلوم»( ، 1311ص،)17و «الملـه»(، 1117
ص ،)11علم مدنی را «قدرت شناسی» هم دانسته است .معلم ثانی ،در احصاء العلوم(ص ،)14علم مدنی را علم مستقلی می داند
ولی در المله(ص )11آن را جزئی از فلسفه معرفی می کند .در «الحروف»( ، 1111ص ،)1علم مدنی را در مقابـل علـم طبیعـی
قرار داده و موضوع آن را معقوالت ارادی می داند ودراحصاءالعلوم(ص ،)14آن را چنین تعریف می کند« :علـم مـدنی علمـی
است که از انواع افعال و رفتار ارادی و از ملکات و اخالق و سجایا و عاداتی که افعال و رفتار ارادی از آن ها سرچشـمه مـی
گیرند ،بحث می کند و از هدف هایی که این افعال و رفتار برای رسیدن به آن ها انجام می شود ،یاد می کند و بیان می کند کـه
چه حرکاتی برای انسان شایسته است و از چه راه می توان زمینه پذیرا شدن این ملکات را در انسان فراهم کرد تا بـه گونـه ای
شایسته ،در وجود او بنیان گیرند و چه راهی را باید دنبال کرد تا این ملکات در وجود آدمی پایدار گردند و نیز از طبقـه بنـدی
نتایجی که این افعال و رفتار ،برای ایجاد آن ها از انسان ها سر می زند ،بحث می کند و بیان می دارد که برخی از ایـن نتـایج،
سعادت حقیقی و برخی سعدات پنداری است.
فارابی در «المله»(ص ،)14و «احصاء العلوم»(ص ،) 11سیاست را به معنای اخص آن به کـاربرده وآن را قـدرت سیاسـی و
حرفه زمامداری می داند .در این معنا ،سیاست برای فارابی عبارت است از ایجاد افعال و ملکات و فضایل در مدینه و نگهداری
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از آن هاست .این سیاست خاص ،از دو راه دانش و تجربه سیاست مداران به دست می آید .گاهی نیز برای فارابی ،سیاسـت بـه
معنای اعم به کار رفته وشامل همه انواع سیاست می شود .وی در رساله«السیاسه» ،آن را به سه بخش تقسیم می کند-1 :سیاست
انسان در مورد زیردستان -2،در مورد رئیسان -3،در مورد طبقه هم سطح خود .فارابی ،به طور کلی هر جا که از سیاست بحـث
می کند ،آن را متاخر از علم مدنی تلقی کرده است .فارابی زمامداری را که در اصطالح او« ،مهنه ملکیه» نامیده می شود ،قدرتی
می داند که در اختیار ریاست مدینه است و به مدد آن ،اعمال و رفتارهای سیاسی تحکیم ،و خیرات در مدینه ،تقسـیم و توزیـع
می گردد و از آن ها محافظت می شود( المله ،ص ،)14و به واسطه آن ،اهل مدینه به سوی سعادت هـدایت مـی شوند(فصـول
منتزعه ، 1171،ص.)47
در فلسفه سیاسی فارابی« ،علم مدنی» از جایگاه ویژه ای برخوردار است .معلم ثانی در برخی از آثار خویش ،از فضـیلت و
مرتبه علم مدنی در بین علوم مختلف و همچنین از موضوع و کارکردهای آن بحث کرده است ،تا آن جا که به نظر می رسد فهم
فلسفه سیاسی فارابی وابسته به تبیین علم مدنی است.
فارابی نخستین دانشمند اسالمی که به طبقه بندی جامع علوم پرداخته و براین اساس به ارائه نظام علمی جامعی اقدام کـرده
است .به این دلیل است که و ی را معلم ثانی نامیده اند .طبقه بندی علوم فارابی و نظام علمی وی ،برجهان بینی فلسفی و علمـی
او مبتنی بوده و بر اساس نظام سلسله مراتبی هستی است .از نظر وی ،کلیه علوم دارای نظامی ویژه و سلسله مراتبی مـی باشـند
که از مبادی عام شروع شده ،به مبادی خاص هر علم ادامه یافته ،و تا غایت علم پیش می رود.
به نظر فارابی ،علم مدنی ،اوال علمی کلی و فراگیر بوده و روابط فرد و اجتماع انسانی را شامل می شود و ثانیا علمی نهـایی
بوده که تمام علوم و موضوع ها ،مبادی آن محسوب می شوند .معلم ثانی  ،علم مدنی را از دو نظر برجسته می داند :یکـی ایـن
که دارای بر تری موضوع می باشد زیرا موضوع آن انسان ،اجتماع مدنی ،مدینه و سیاست است ،دوم این که در بقـاء و تکامـل
انسان ،به شدت مورد نیاز است .فارابی در احصاءالعلوم از علم مبداء و علم مدنی نه به عنوان علم آخر و صرفا آخرین گستره یا
حلقه علوم ،بلکه به مثابه مرتبه نهایی و در مقام علم اعلی و علم غایی یاد می کند.
در دیدگاه فارابی علم مدنی کلی و غایی است .کلی بودن این علم ،به این معنا است که تمام اجزاء و عناصر مدینه یا پدیده
های فردی ،اجتماعی را در بر می گیرد ،و غایی بودن آن به این معنا است که انسان و جامعه مدنی الزم است که به سوی کمال
مطلوب حرکت کنند .براین اساس علم مدنی پیچیده ترین علوم در نظام علمی معلم ثانی به شمار می آید(صدرا ،1317،ص.)71
پاسخ سوال دوم تحقیق :سطوح و ساختار نظام سیاسی فاضله فارابی چگونه می باشند؟
سیاست فاضله فارابی جهان شمول است .وی به سه نظام سیاسی مدینه(حکومت ملی) ،امت(حکومت منطقـه ای) ،معمـوره
ارض(حکومت جهانی) معتقد است .وی با توجه به دیدگاه ارزش مدارانه خویش در فلسفه سیاسی هرکدام از این نظام ها را بـه
«فاضله» و «غیرفاضله» تقسیم می کند .فارابی بر این باور است که این نظام ها به صورت ترتبی هستند ،یعنی از مدینه آغاز مـی
شود ،به امت می رسد و از مجموع چند امت  ،دولت جهانی تشکیل می شود .نظام سیاسی فارابی دایره ای بوده و هرمی نیست،
به این معنا که همه مدینه با عشق و محبت به گرد ریاست فاضل می چرخند .فارابی برای تبیین مفهوم نظام سیاسـی در سـطوح
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مختلف ،از چهار منظر آن را تعریف می کند(مهاجرنیا ،صص : )211-217
الف) از منظر عناصر آن :در نظام سیاسی فارابی دو عنصر غایت و تعاون اهمیت بیشتری دارند .عنصـر غایـت بیـان گـر آن
است که در هر سه نظام سیاسی از نظر فارابی ،رسیدن به سعادت وکمال و خیر ،مطلوبیت ذاتی دارد .عنصر تعاون نیز بیـان گـر
آن است که رسیدن به سعادت ،مستلزم همکاری شهروندان در امور خیر است.
ب) از منظر سیاست فاضله :فارابی سیاست را به فاضله و غیر فاضله تقسیم می کند .سیاست فاضله از نظر او سیاستی است
که انسان را به سعادت می رساند .فارابی سیاست فاضله را در هریک از نظام های سیاسی سه گانه خود در نظر می گیرد.
ج) از منظر ریاست و رهبری :در فلسفه سیاسی فارابی رهبری از جایگاه بسیار باالیی برخوردار است و رهبـر فاضـل دارای
ریاست فاضله است و نظامی که تحت رهبری این گونه رئیس قرار دارد ،نظام فاضله است .اساس مدینه فاضله فارابی یکـی بـر
ریاست فاضل ،و دیگری آراء اهل مدینه فاضله است(ناظر زاده ،ص.)113
د) از منظر غایت :از آن جایی که فارابی فیلسوفی غایت گرا است ،در موضوع نظام سیاسی خویش نیز با توجـه بـه غایـات
مورد نظر ،آن را طراحی و تعریف می کند .معماری مدینه فاضله براساس نظام هستی است .وی غایت را برای هریـک از نظـام
های سیاسی سه گانه خود در نظر می گیرد.
فارابی خاستگاه حکومت را اجتماعی بودن انسان دانسته و دولت فاضله را محل به کمال رسیدن او به شمار می آورد .معلـم
ثانی ،مشروعیت حکومت را از حاکمان شروع می کند .وی در «آراء » بر این باور است که حاکم با دو ویژگی استعداد فطری و
طبیعی ،و ملکه ارادی ،مستعد دریافت فیض الهی می شود .در «السیاست المدنیه»( ، 1114ص )71چنین انسانی را اهـل «طبـایع
فائقه»  ،که با عقل فعال و فرشته وحیانی در ارتباط است ،می داند و آن را انسان الهی می نامد .ایـن انسـان از راه تقویـت قـوه
ناطقه و قوه مخیله فیوضات الهی را دریافت می کند .بنابراین از این نظر هم «حکیم» است وهم «نبی» و هم «واضع النـوامیس» و
«امام» و «ملک» و دارای مشروعیت الهی است ،اگر چه در مقام تحقـق خـارجی ممکـن اسـت «ریاسـت» و حکومـت نداشـته
باشد.این نکته ،دقیقا نشان دهنده مبانی فکری شیعی فارابی است(مهاجرنیا ،ص.)221چنین انسانی تنها با قطع ارتباط وحیـانی و
از دست دادن ویژگی «حکمت» مشروعیت خود را از دست می دهد.
فارابی از این مشروعیت حاکم ،بـه مشـروعیت حکومـت و حاکمیـت او مـی رسـد .وی در «آراء»(ص )131مـی گویـد:
حکومت(مدینه فاضله) تا زمانی که حاکم حکیم دارد ،مشروع است و هر گاه شرط حکمت از او زایل گردد ،پایـه اقتـدار آن از
میان می رود و در معرض زوال قرار می گیرد .این نوع مشروعیت ،از نظـر فـارابی متوجـه «رئـیس اول» و «رئـیس مماثـل» و
حکومت آن هاست ،اما روسای تابعه ،که ویژگی روسای اول را ندارند و از استعداد فائقه و فیض اتصال به عقل فعال ،محـروم
هستند ،فارابی منبع مشروعیت آنان را بر گرفته از «فقه» و «شریعت» رئیس اول می داند.
در فلسفه سیاسی فارابی مردم نقش اساسی در تحقق نظام سیاسی دارند .رابطه تعاون مبتنی بر عشق مردم بـه رئـیس عنصـر
وحدت بخش مدینه فاضله و مصدر مشروعیت حکومت ا ست .معلم ثانی  ،در کنار مشروعیت الهی به مقبولیت اجتماعی نیز بـه
عنوان یکی دیگر از خاستگاه های مشروعیت حکومت توجه فراوانی نشان داده است .از نظر وی مشروعیت الهی شرط «ثبـوتی»
174

حاکمیت و مقبولیت اجتماعی ،شرط «اثباتی» آن است .بنابراین نه مشروعیت الهی سبب تحمیل حکومت بر مردم می شود و نـه
مردم نقشی در مشروعیت الهی حاکم ،در مقام ثبوت دارند(مهاجرنیا ،ص .)221
ساختار نظام سیاسی فارابی را می توان به سه بخش رهبری ،نهادهای حکومتی ،و گروه هـای مخـالف تقسـیم کرد(پیشـین،
فصول یازدهم تا سیزدهم):
الف) رهبری
در نظام سیاسی فارابی  ،رهب ری مهم ترین رکن است که در باالی هرم قدرت سیاسی قرار می گیرد .ایـن رکـن دارای پـنج
سطح شامل  :رئیس اول ،رئیس مماثل ،رئیس سنت ،روسای سنت ،و روسای افاضل می باشد« .ریاست اولـی» یکـی از اشـکال
حکومت فردی است که در هر سه سطح نظام سیاسی قابـل تحقـق اسـت و در راس آن  ،نـوعی از رهبـری قـرار دارد کـه از
حاکمیت برتر برخوردار است  .فارابی در «تحصیل السـتعاده » ( ، 1413ص )13وی را بـا تعـابیری از قبیـل «ملـک مطلـق» ،
«فیلسوف» « ،امام» « ،واضع نوامیس» و «رئیس اول» معرفی کرده است .چنین رئیسی یک انسان استثنایی است که با عـوالم بـاال
در ارتباط ا ست و از دو امر فطری و طبعی و ملکات و هیئات ارادی بهره گرفته مراحل کمال را پیموده و کامل شده است و بـه
مرتبه عقل بالفعل و معقول بالفعل رسیده است .قوه متخیله اش بالطبع به نهایت کمال خود نایل آمده ،و در همه حاالت خـویش
آمادگی دریافت فیوضات وحیانی را از طریق «عقل فعال» دارد و مورد عنایت الهی است .چنین انسانی از آن نظر کـه فیوضـات
را از طریق عقل فعال به واسطه عقل مستفاد وعقل منفعل دریافت می کند ،فیلسوف نامیده می شود و از آن نظـر کـه فیوضـات
عقل فعال به قوه متخیله او افاضه می شود ،دارای مقام «نبوت» و انذار است .فارابی در رساله های "فصول المدنی" « ،سیاست
المدنیه» «آراء» و «تحصیل السعاده» ویژگی ها و شرایطی را برای رئیس اول تعریف می کند .به طور کلی برخی از آن ها فطـری
و برخی اکتسابی می باشند .برای فارابی اتحاد تعقل نظری و قدرت سیاسی برای تحقق سیاست حقیقی ضروری است.
فارابی مع تقد است در زمان فقدان رئیس اول ،ریاست مماثل وظایف وی را انجام می دهد .معلم ثانی ،در اینجا از منظر کالم
شیعی به تبیین رهبری مماثل می پردازد و با ویژگی هایی که برای او ارائه می دهد ،فلسفه امامت را در تشـیع بـه نمـایش مـی
گذارد .از دیدگاه وی ضرورت ادامه حیات سیاسی اجتماعی و حفظ آیین و شریعت ،بعد از رئیس اول و رئیس مماثـل اقتضـاء
می کند که نظام سیاسی بدون رهبری رها نشود .فارابی با درایت خاص خویش و مبتنی بر تفکر شیعی خود «رئـیس سـنت» یـا
«والیت فقیه» را پیشنهاد می کند .وی با ارائه نظریه حکومت فقهای فیلسوف راهی عملی برای رهایی از بن بست امـت اسـالمی
ارائه نمود .فارابی شش شرط را به این شرح برای رئیس سنت بر می شمارد :حکمت ،فقاهت ،دین شناسی ،زمان شناسی ،قدرت
هدایت ،قدرت جهاد(مهاجرنیا ،صص.)241-247
فارابی در آراء معتقد است در صورتی که انسان واجد شرایط ریاست سنت یافت نشود ،دو نفر بـه عنـوان رئـیس انتخـاب
شوند .یک نفر از آن ها که حکیم باشد ،و نفر دوم که شروط پنج گانه دیگر را داشته باشد ،به شرط همکاری و سازگاری آن ها،
می توانند رهبری سیاسی را برعهده بگیرند.
آخرین سطح از رهبری در نظام سیاسی فارابی ،شورایی مرکب از شش نفر کارشناس فقیه است کـه هـر کـدام در یکـی از
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شروط رهبری آگاه باشند .اگر برخی از آن ها ،بیش از یک ویژگی را داشته باشند ،از تعداد شش نفر آن ها کاسته می شود.
ب) نهادهای حکومتی
فارابی در «فصول منتزعه» اجزاء مدینه را به پنج بخش تقسیم کرده است :بخش فضایل و علوم :فارابی از این نهاد به عنـوان
«افاضل» یاد کرده و آن ها را شامل حکیمان و متعلقان و صاحبان اندیشه در امور مهم می دانـد .بخـش کـار گزاران(مقـدران):
مقدران در نظام سیاسی فارابی ،بخش متصدی سامان دادن و تنظیم و تقدیر امـور داخلـی جامعـه بـر اسـاس عـدالت هسـتند.
مسئولیت امور اجرایی جامعه ،از سوی حاکم ،برعهده آنان گذاشته شده است .فارابی برای این افراد ،دو شرط کسب معرفت بـر
کلیات ،و داشتن تجربه اجرایی را الزم می داند .بخش فرهنگ :فارابی این نهاد را شامل گروه هایی مـی دانـد کـه بـه تعلـیم و
ترویج فضایل در سطح جامعه ،به شیوه اقناعی اقدام می کنند .این گروه ها شامل عالمان دین( متکلمان و فقیهـان ) ،خطیبـان ،و
شاعران ،خوانندگان ،موسیقی دانان ،و نویسندگان می باشد .بخش اقتصادی :فارابی این نهـاد را شـامل کسـانی مـی دانـد کـه
مسئولیت بخش مالی مدینه را برعهده دارند .این افراد ،کسانی هستند که برای جامعه ،ثروت تولید می کنند .از جمله این ها مـی
توان به کشاورزان ،دامپروران ،و تاجران اشاره کرد .بخش نظامی :فارابی این نهاد را شامل کسانی می داند که هم بـه تحکـیم و
تثبیت فضایل و ترویج ارزش ها و تقسیم کارها و صنایع و توزیع قدرت و امکانات در داخل و هم حفاظت از کلیـت نظـام در
مقابل دشمن خارجی می پردازند .در فلسفه سیاسی فارابی ،در کنار آموزش و تعلیم فضایل و ارزش ها  ،تادیب نیز مطرح مـی
شود .طبعا همه افراد جامعه ،واکنش مثبتی به تادیب نخواهند داشت .برای وادار کردن آنان به انجام فضایل  ،بخش نظـامی وارد
عمل می شود.
ج) گروه های مخالف
مدینه فاضله فارابی ،نظامی پویا است و همه گروه ها می توانند در این مدینه به صورت آزاد دیدگاه های خود را بیان کننـد
و از حقوق اساسی برخوردار هستند .اما در این میان ،گروه هایی هستند که با آرای فاضله ،به دشمنی بر می خیزند ،فارابی ایـن
گروه ها را به دو دسته «نوابت» ،و «بهیمیون» تقسیم می نماید.
معلم ثانی در السیاسه المدنیه(ص ) 17نوابت را گروه های خود سر و خـود رو در مدینـه فاضـله مـی دانـد کـه در حکـم
علف های هرز بدون هیچ فایده ای در مدینه حضور دارند .فارابی ،نوابت را به ده گروه تقسیم می کند .وی وظیفه دولت در قبال
نوابت را در درجه اول شناخت رفتار های آنان در مدینه می داند .وی معتقد است ،دولت وظیفه دارد تالش هـای الزم را بـرای
اصالح نوابت به عمل آورد و در صورتی که این گروه ها اصالح نشدند ،آن ها را از مدینه جدا کند.
«بهیمیون» به نظر فارابی در حکم حیوانات هستند و استعداد شان به سوی بدی گرایش دارد .وی در السیاسه المدنیه(ص)17
آن ها را به هشت گروه تقسیم می کند .به نظر فارابی ،وظیفه دولت در مقابل بهیمیون آن است که آن ها را تدبیر و تحت کنتـرل
در آورد .به نظر فارابی ،این گروه ها قابل تربیت و اصالح نیستند و باید با آنان مانند حیوانات برخورد کرد.
پاسخ به سوال سوم تحقیق :داللت های فلسفه سیاسی فاضله فارابی در تعلیم و تربیت چه می باشند؟
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اساس فلسفه سیاسی فاضله فارابی را می توان تعلیم و تربیت دانست .این که چرا معلم ثانی نام مهم ترین اثر خویش را نـه
مدینه فاضله بلکه آراء اهل مدینه فاضله انتخاب می کند ،دلیل مهمی بر این ادعا است .آراء و اندیشه های اهل مدینـه ،حاصـل
تعلیم و تربیت آنان است که اگر به درستی حاصل شده باشد ،آن مدینه فاضله ،و اگر به اشتباه حاصل شده باشـد ،غیـر فاضـله
میگردد.
سیاست برای فارابی یک علم است که باید آن را به دست آورد و مسیر اکتساب آن ،تعلیم و تربیت می باشـد .معلـم ثـانی
تعلیم و تربیت را در ذیل علم اجتماع قرار می دهد .وی در مقام یک نظریه پرداز اجتمـاعی و یـک سیاسـت مـدار ،در سلسـله
مراتب اداره اجتماع ،تعلیم و تربیت را نهادی اجتماعی دانسته ،در آثار مختلف خویش به صورت مستقیم و غیر مستقیم بـه ایـن
موضوع پرداخته است(میرزامحمدی ،1313 ،ص .)14برای نمونه در آراء (صص )121-144گفته اسـت «تعلـیم و تربیـت اهـل
اجتماع ،وظیفه همه دو لت ها ست» ،در سیاست مدنیه (ص )71 ،71 ،11بیان می کند که «دولت ها موظف اند اخالقیات مـردم
را اصالح کنند و برای ترویج ارزش ها در جامعه بکوشند» .در احصاء العلوم(ص )11می گوید« :دولت بایـد همـه شـهروندان
جامعه را به سوی سعادت سوق دهد» .در فصول منتزعه(ص )11بیان می کند «دولت ها موظفند ضمن حفظ ارزش ها از تنوع و
تکثر فکری و اعتقادی حفاظت کنند» .در تحصیل السعاده می گوید« :تادیب افراد ناسازگار ،وظیفه دولت است».
همان گون ه که در بخش روش شناسی تحقیق گفته شد آموزه های تربیتی حاصل از سیاست فاضـله فـارابی از منظـر تمـدن
نوین اسالمی در سه بخش مدرسه(دانشگاه) معلم(استاد) و اهداف مورد بررسی قرار می گیرند:
الف) مدرسه (دانشگاه) :از نظر فارابی مدینه فاضله به مثابه یک محیط سالم تربیتـی بـه حسـاب مـی آیـد و نقـش یـک
مدرسه(دانشگاه) را ایفا می کند .این مدرسه(دانشگاه) می تواند به وسعت یک شهر(مدینه) ،منطقه(امت) و کل جهـان (معمـوره
ارض) باشد .معلم ثانی پس از تقسیم مدینه فاضله به بخش های مختلف برای هر کدام از آنان وظایف تربیتی تعریف می کند تا
بتوانند محیط مدینه را پاکیزه کنند .وی بخش مهمی از مدینه را فضایل و علوم می داند .کسانی که مسئول ایـن بخـش هسـتند،
الزم است که خود از طریق تعلیم و تربیت آن فضایل و علوم را اکتساب کرده و سپس به مدینه تزریـق نماینـد .فـارابی بـرای
بخش کارگزاران نیز کسب معرفت را ضروری می داند .در خصوص بخش فرهنگ ،معلم ثانی با حساسیت بیشـتری عمـل مـی
کند .از نظر او ،مسئوالن فرهنگی مدینه فاضله تعلیم و تربیت فضایل را برعهده دارند .بنـابراین بایـد خـود بـه کسـب فضـایل
مبادرت کنند و آن گاه به نهادینه کردن آن فضایل در سطوح مدینه اقدام کنند .این وظیفه را فارابی برای بخش نظامی هـم قائـل
است زیرا آنان نیز به تحکیم و تثبیت فضایل در مدینه اقدام می کنند لکن روش مسئوالن بخش فرهنگی با مسئوالن بخش نظامی
متفاوت است .در بخش فرهنگی روش مورد نظر فارابی تعلیم است که جنبه ایجابی دارد .ولی در بخـش نظـامی روش تـادیبی
مورد نظر اوست که جنبه انضباطی و سلبی دارد .در نهایت ،در مدرسه(دانشگاه) فارابی ،برای گروه های «نوابت» نیز ،تـا جـایی
که ممکن باشد ،تالش های الزم صورت می گیرد تا از طریق تعلیم و تربیت صحیح ،این گروه ها نیز دوبـاره بـه دامـن مدینـه
فاضله برگردند.
ب) معلم (استاد) :از دیدگاه فارابی ،ریاست مدینه فاضله ،در مقام معلم(استاد) است .مهم تـرین وظیفـه او ،از نظـر معلـم
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ثانی ،تعلیم و تربیت اهل مدینه فاضله می باشد .فارابی در فصول منتزعه(ص ،)11شش شرط را به شرح زیر برای ریاست مدینه
فاضله  ،در حکم معلم(استاد) بر می شمارد :حکیم باشد ،از تعقل تام برخوردار باشد ،از جوده تخیل برخوردار باشد ،قدرت بـر
جهاد داشته باشد ،از سالمت بدنی بهره مند باشد .معلم ثانی در سیاست مدنیه(ص ،)71آراء(ص )121و تحصیل السعاده(ص)11
پس از ذکر این شرایط ،ویژگی های زیر را برای ریاست مدینه فاضله در حکم معلم(استاد)نام می برد :تام االعضاء باشد و قوای
وی در انجام کارها توان مند باشد ،خوش فهم و سریع االنتقال باشد ،خوش حافظه باشد ،هوش مند و زیرک باشد ،خوش بیـان
باشد ،دوست دار تعلیم و تربیت باشد ،به دور از لهو لعب باشد ،دوست دار کرامت و بزرگوار باشد ،دوست دار راسـت گـو و
دشمن دروغ گو باشد ،بی اعتنا به مال دنیا باشد ،دوست د ار عدالت و دشمن ظلم باشد ،شـجاع و مصـمم و دارای اراده قـوی
باشد ،بر نوامیس و عادات مطابق با فطرتش تربیت شده باشد ،به آیین خویش ،صحیح االعتقاد باشد ،التزام عملی به آیین داشـته
باشد ،به ارزش ها و فضایل مشهور پای بند باشد .ریاست مدینه فاضله در مقام معلم(استاد) ،با این شرایط و ویژگی ها است که
می تواند اعضای مدینه را به سوی سعادت رهنمون باشد .فارابی معتقد است که در میان تمامی ویژگـی هـای فـوق ،حکمـت،
اولین و مهم ترین آن ها ست .بنابراین معلم(استاد) از نظر او باید حکیم باشد .حکمت ،اکتسابی است .بنابراین ،ریاسـت مدینـه
فاضله باید تربیت یافته باشد.
ج) هدف :هدف غایی تعلیم و تربیت برای فارابی ،رسیدن به سعادت است(میرزا محمدی ،1312 ،ص .)141از آن جایی که
رسیدن به سعادت ،از نظر فارابی مستلزم زندگی در مدینه است ،غایت نظام سیاسی معلم ثانی نیز اماده کردن زمینه های نیل بـه
سعادت مردم مدینه فاضله می باشد .فلسفه سیاسی فارابی با " شناخت " فضایل آغاز می شود .سـپس فضـایل در نهـاد مـردم
مدینه "ایجاد" می شود ،آن گاه این فضایل باید در وجود مردم " تثبیت " گردد و به تدریج " پایدار " گردد .بر این اسـاس،
فارابی معتقد است که با شن اخت ،ایجاد ،تثبیت ،و پایدار کردن فضایل و سجایای اخالقی در مردم مدینه ،سعادت حاصـل مـی
گردد .تمام این فرایند ،مستلزم تعلیم و تربیت است .فارابی سعادت را پیوستاری می داند که شروع آن از طریق زندگی در مدینه
فاضله و نهایت آن در آخرت و پیوستن به خداوند است که همانا سعادت حقیقی(قصوی) است .برای معلم ثانی ،سـعادت هـم
شکل فردی و هم اجتماعی دارد .سعادت جامعه ،در گرو سعادت افراد آن است .آن جایی که فارابی از سعادت در دنیـا بحـث
می کند ،زندگی در مدینه فاضله را در نظر دارد و رسیدن به این سعادت را در گرو انجام دادن درست وظایف مـدنی از سـوی
افراد مدینه می داند (پیشین ،ص .)147

بحث
در این قسمت سه نکته مساله خیز به عنوان بحث مطرح می شود:
نکته اول :فارابی اولین فیلسوفی است که در دنیای اسالم به سیاست می پردازد .نکته مهم و البته قابل تامل این که نه پـیش
از او ،و نه بعد از وی کسی از فیلسوفان به این موضوع نپرداخته است و به ویژه پس از طراحی مدینه فاضله از سوی معلم ثانی،
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موضوع اجتماع و سیاست جایی در اندیشه فیلسوفان و اندیشمندان مسلمان نداشته است .این موضوع نکتـه ای اسـت کـه مـی
تواند مورد مطالعه قرارگرفته  ،و پژوهش جدی درباره علل آن صورت گیرد.
نکته دوم :در میان برخی از فارابی شناسان (چه در غرب و چه در شرق) این مسئله مطرح است که فلسفه سیاسی فارابی و
به طور ویژه مدینه فاضله وی ،تقلیدی از فلسفه سیاسی افالطون و به ویژه کتاب جمهوری اوست و فـارابی صـرفا بـا کـاربرد
عبارات دینی(اسالمی) ،ظاهر آن را تغییر داده ا ست .این نگاه به طور کلی نادرست است  .البته در این جا فرصت پـرداختن بـه
این بحث نیست و هدف از طرح آن نیز بیان مساله خیز بودن موضوع و ایجاد زمینه برای مطالعه دقیـق در ایـن خصـوص مـی
باشد .اما ذکر این نکته الزم است که فضای فکری ،شرایط اجتماعی ،ساختار ،غایت و مراتب مدینه فاضله فارابی به طور کلی با
جمهوری افالطون متفاوت بوده و مدینه فاضله ابداع بی نظیر فکری و فلسفی معلم ثانی است.
نکته سوم :بررسی ارتباط میان سیاست و تربیت ،مسئله ای است که از قدیم در اندیشه فیلسوفان مطرح بوده و تا امروز نیـز
ادامه دارد .آیا این دو به هم ارتباط دارند؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه ارتباطی بین آنها برقرار است؟ البته پاسخ فیلسـوفان بـه
این سواالت متفاوت است .آن چه در خصوص فارابی می توان گفت ،وی فیلسوف تعلیم و تربیت نبوده و به طور مستقیم به آن
نپرداخته است .لکن مطالعه آثار مختلف وی به ویژه دو اثر گران سنگ آراء و سیاست مدنیه نشان می دهـد کـه اسـاس فلسـفه
سیاسی معلم ثانی را تعلیم و تربیت تشکیل می دهد ،در بخش های قبلی تا حدود مختصری این موضوع بیان شد ،اما بـه عنـوان
یک مساله ،مطالعه و تحقیق درباره آن پیشنهاد می شود.
به طور کلی ،و به عنوان جمع بندی بحث  ،الزم است به این نکته مهم توجه شود  :اکنون که بحث از تمدن نـوین اسـالمی
مطرح شده است ،چگونه می توان با توجه به اندیشه های فیلسوفان بزرگ اسالمی که اندیشه های انان وجه تاسیسـی دارد  ،در
معماری و استقرار تمدن نوین اسالمی بهر گرفت .در این مقاله  ،ادعا بر این است که می توان از اندیشه های سیاسـی فـارابی ،
در شکل دادن به نظام تربیتی اسالمی نوین به طور جدی استفاده کرد .
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چکیده
با ظهور اسالم و پیشرفت و گسترش آن ،به تدریج تمدنی پدید آمد ،که امروزه به ناام تمادن اساالمی یاا تمادن
مسلمانان مشهور است .در عصر جهانی شدن ،نقش منحصر به فرد خودمانبه انجام رساندن چهار هادف بازر
است .در این پژوهش که از نوع کتابخانه ای وتوصیفی –تحلیلی است ،در پی ایجاد یک برنامه عملی وپویا برای
اصالح تمدن جدید ،تجدید حیات تمدن اسالمی و آمادگی برای تشکیل تمدن بازر جهاانی اماام عصار (عاج)در
است،که برای این اقدام مهم برنامه هایی را در چهارحوزه در ایان مقالاه پیشانهاد نماوده ایام -1:حاوزه فاردی
:الف)تقویت توانایی های فردی ب) تقویت ایمان واراده -2حوزه اجتماعی :الف)تحکیم بنیان خانواده ب)تقویات
بنیانهای جامعه خود ج)همراه کردن دیگران با خاود-3حاوزه علمای :الاف)تالش بارای پیشاگام شادن در علام
وفنآوری ب)استحکام بخشیدن به نظام اسالمی ج)تقویت عزت نفاس عماومی -4 .حاوزه جهاانی:الف) حضاور
موثر وفعال در جامعه جهانی ب) تاکید بر محتوای عقالنی وخردمندانه دیان ج) بکاار گیاری بهتارین ابزارهاای
رساندن پیام د) طرح انتظار بعنوان عام ترین وبنیاادی تارین تعاالیم دینای در عرصاه جهاانی ه) مباارزه باا
ستمگران وتقویت روحیه فرهنگ جهاد،شهادت وصبر خ) برقراری عدل وعدالت چ) کیفیت ارتباش با بیگانگان ز)
مبارزه همه جانبه عقالنی با افراش گرایی دینی در پرتو دکترین انتظار.
واژگان کلیدی :قرآن،جامعه جهانی ،تمدن اسالمی ،تمدن بزر جهانی امام عصر،انتظار و برنامه ها.

مقدمه وبیان مساله
فرهنگ تنها مربوط به مباحث کالن نیست بلکه اگر بخواهیم فرهنگمان را مطابق با آنچه که بزرگان و انبیای الهی به آن توجه
داریم ،تنظیم کنیم و تطبیق دهیم ،باید به مسائل ریز نیز توجه شود زیرا برخی مواقع یکسری معضالت فرهنگی کوچـک باعـث
می شود که مسائل و معضالت بزرگتر در جامعه بهوجود آید لذا اگر به فرهنگ مهدویت و انتظار ورود کردیم ،ساختار و فرهنگ
جامعه درست میشود.رسول خدا دعوت خود را در جامعه ای آغاز کرد که نشانه هایی بسیار اندک از تعقل و تفکر و دانایی در
آن یافت می شد .زندگی شان سرشار از خرافات و مظاهر جهل بود .شعر می سرودند ،اما برای شـراب ،شـکار ،غـارت ،عشـق
حیوانی و بت .برای آمدن باران آتش می افروختند .شتر سالم را با آهن حرارت داغ می زدند تا شتر دیگری کـه مـریض اسـت
بهبود یابد .اگر گاو ماده آب نمی خورد ،گاو نر را می زدند تا دیو پنهان شده در شاخ های او خارج شود .گفته اند در میان ایـن
مردم فقط هفده نفر بودند که خواندن و نوشتن می دانستند .نبی اسالم آمد تا این آداب جاهلی را نابود کند و مردم را بـه سـوی
زندگی مبتنی بر تفکر و علم سوق دهد)1( 1.اولین آایاتی که بر رسول خدا نازل شد و آغازگر رسالت وی بود ،دربـاره دانـش و
آموختن بود.اقرء بسم ربک الذی خلق 2.)2( ...کتاب آسمانیش به دانایان برترری داد و اعالم کرد:
قل هل یستوی /الذین یعلمون و الذین ال یعلمون انما یتذکر اولوا االلباب ( 3.)3دعوت به تفکر ،تعقل ،تدبر و خـردورزی در
جای جای این کتاب آسمانی مشاهده می شود .نزول تدریجی آیات قرآن کریم و دعوت مکرر این کتاب به خردورزی و دانـش
از یک طرف و تشویق های دائمی رسول خدا از طرف دیگر ،سد جاهلیت و خرافه گرایی را شکسـت و یکـی از جاهـل تـرین
جوامع آن روز را مشتاق علم ساخت .در حالی که در بزرگترین کشور متمدن آن روز ،ایران فقط بخشی از مردم حـق آمـوختن
داشتند ،رسول خدا نه تنها همه را دعوت به علم آموزی کرد ،بلکه فرمود« :طلب علم بر هر مرد و زن واجب اسـت)4(4».تحـول
مهمی که پس از ظهور اسالم در نظام سیاسی و اجتماعی رخ داد ،توجه به حقوق اقشار مختلـف جامعـه و تـدوین قـوانین ،از
جمله قوانین اقتصادی ،قضایی و سیاسی توسط فقیهان بود .منشاء اصلی چنین تحولی ،قـرآن کـریم بـود کـه مبـانی حقـوقی،
مسئولیت ها و قوانین را مشخص کرده بود .سیره ی حکومت داری رسول خدا و پیشوایان مـا منشـاء دیگـر ایـن تحـول بـود.
عهدنامه ی امیرمومنان به مالک اشتر ،رساله الحقوق امام سجاد از اولین متن های مربوط به حقوق اجتماعی به شمار می آید.
-1توماس واکر وهمکاران ،میراث اسالم،ص114:
تدوین قوانین فردی و اجتماعی توسط فقیهان سبب می شد نظام زندگی فردی و اجتماعی در چارچوب معینی قـرار گیـرد،
مفهوم قانون و عمل به قانون ،توسعه یابد و نظام حکومتی از شکل ابتدایی آن خارج شود و خالتی پیشرفته تر پیدا کند .ایـن در

 ۱جعفر سبحانی ،فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم،ص22:
 ۲سوره ی علق 1 ،تا 1
 ۳سوره زمر ،آیه 1
 ٤جرجی زیدان،تاریخ تمدن اسالم،ج،1ص12:
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شرایطی بود که جوامع آن روز از قوانین مدون که توسط مراکز علمی و تحقیقی تنظیم شده باشـد ،کـم تـر بهـره مـی

بردنـد1.

()1اکنون اروپا  ،قرن بیستم میالدی را پشت سرگذاشته و وارد قرن بیست و یکم شده است .حدود چهار قرن از تمدن جدید می
گذرد و بسیاری از پیامدهای مثبت و منفی آن پدیدار شده است؛ می توان آن ها را برشمرد و درباره ی آن ها داوری کرد .شاید
حدود چهار قرن پیش ،برای معماران تمدن جدید پیش بینی این پیامدها سخت و مشکل بود .ما مسلمانان ،مانند سایر امت هـا و
ملت ها ،با این تمدن ارتباط مستقیم داریم؛ هم تحت تاثیر آن قرار می گیریم و هم می توانیم بر آن تاثیر بگذاریم .هـر قـدر کـه
توانمندی ،هوشیاری و کرامت نفس ما بیشتر باشد ،قدرت تاثیرگذاری مـا افـزایش مـی یابـد .در پـرداختن بـه بنیـادی تـرین
موضوعات ،دیدگاه تمدن جدید به جهان ،انسان و دین را بیان می کنیم .جهان ،در این دیدگاه ،بیشتر منحصر بـه همـین جهـان
مادی است .مراتب غیب عالم یا انکار می شود و یا اگر انکار نشود ،ارتباطی با جهان طبیعت ندارد .گویی خداوند این جهـان را
آفریده و مانند یک ساعت آن را برای همیشه تنظیم کرده و به خود واگذار نموده است .گویی خداوند از جهـان طبیعـت غایـب
است و هیچ نظارت و دخالتی در آن ندارد.
انسان در این دیدگاه ،یک موجود زنده ی طبیعی ،مانند دیگر موجودات زنده ی شناخته شده ،ولـی پیچیـده تـر اسـت ،بـا
یکسری نیازهای طبیعی و مادی .از بعد معنوی و فطرت الهی او ،که او را مسجود فرشتگان و مقرب پروردگار می سازد ،خبـری
نیست .او حق دارد این نیازهای طبیعی و مادی را در هر حدی که بخواهد تامین کند .آزادی و حق هر کس در برآوردن نیازهای
طبیعی و تمایالت مادی را فقط آزادی و خق دیگران محدود می کند و خواست انسان محور همه چیز است و هیچ کس ،حتـی
خداوند ،محدود کننده ی او نیست)1(.امام خمینی معتقدند دو اشکال بر تمدن مادی غرب وارد است :یکی آن کـه انسـان را در
ردیف سایر حیوانات قرار داده و تمامی استعداد ها و کماالت وی را با ترازوی ماده وزن میکند؛ دوم آن کـه آنـان صـرفا بـه
ادراکات مادی و امور عینی اهمیت میدهند؛ یعنی صرف «عالم طبیعت» در حالی که عوالم دیگری نیز وجود دارد که از عینیـت
بیشتری نسبت به عالم طبیعت برخوردارند)2 (2.
دین در تاریخ تمدن جدید ،به خصوص در این چند قرن اخیر ،با نگاه های متفاوتی مواجه شده است؛ این نگاه ها که متـاثر
از حاکمیت کلیسا در قرون وسطی و در تقابل با اندیشه های دینی آن پدید آمده ،عموما نگاهی منفی گراست .یک نگاه غالب و
گسترده این است که دین یک امر شخصی است و فقط بخش کوچکی از زندگی هر فرد را که مربوط به عبادت و راز و نیاز بـا
خداست ،در بر می گیرد و دارای کمترین ارتباط با زندگی اجتماعی و سیاسی انسان ها است .برخی دین را فقط دارویـی بـرای
درمان بیماری های عصر جدید و وسیله ای برای آرامش می پندارند .برخی نیز هیچ جنبه ی مثبتـی در دیـن ندیـده و آن را در
کنار اموری مانند جادو و خرافه قرار داده و علت عقب ماندگی جوامـع تلقـی مـی کننـد )3(3.غفلـت از خداونـد و خالصـه
محرومیت جامعه ی غربی از یک تفکر عمیق و درست عقلی نسبت به هستی ،انسان و خداست .همـین از دسـت رفـتن معنـای

۱محمد تقی جعفری ،فرهنگ پیرو فرهنگ پیشرو،ص11:
۲رضا ،داوری اردکانی  ،تمدن و تفکر غربی ،ص21:
 ۳آن چه در این جا به عنوان نگاه تمدن جدید به جهان ،انسان و دین می آید ،نگاه غالب و حاکم است .در همین دوران متفکرین بزرگی در غرب و سایر
سایر نقاط جهان بوده اند که نسبت به این تمدن نگاه انتقادی داشته و کتاب های فراوانی هم در این باره نوشته اند.
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زندگی برای بسیاری از جوان های غربی است که آن ها را به بیراهه ی لذت های آنی جسمانی از طریق روابط جنسی با استفاده
از مواد مخدر و قرص های روان گردان و یا گاهی خشونت و جنایت کشانده (شهوت و خشوننت ،دو صفت بسیار ناپسند است
که همواره پیشوایان ما ،مسلمانان را از آن ها برحذر داشته اند .رسول خدا می فرماید« :به کسـی کـه جـانم در دسـت اوسـت
سوگند که انسان دشمنی به بدی شهوت و خشونت ندارد» .امام علی نیز می فرماید« :در میان انگیزه هـای شـهوت و خشـونت،
عقل نابود می شود ».یا برخی دیگر را به جستجوی فلسفه ها و فرهنگ ها و حتی «ادیان جدیـد» واداشـته اسـت( .نصـر،1311:
 1.)14در همین جاست که جوان مسلمان ایرانی مسئولیت بزرگ و سنگینی را بر دوش خود می یابـد :مسـئولیت رسـاندن پیـام
نجات بخش معنویت و عدالت اسالمی و ارائه ی تفکر عمیق اندیشمندان اسالمی دربـاره ی انسـان ،جهـان و خـدا( .صـاحب
الزمانی)1 ،1313:
 -1سیدحسن ،نصر، ،جوان مسلمان و دنیای تجدد ،ترجمه مرتضی اسعدی،ص12:
 -2روح ا ، ...خمینی ،صحیفه امام،ج،4ص1:
 -3مرتضى ،مطهرى،مجموعه آثار،ج،11ص42:

اهداف پژوهش
هدف کلی
تجدید حیات تمدن اسالمی براساس آموزه های انتظار و آمادگی برای تشکیل تمدن بزرگ جهانی امام عصر (عج) .
اهداف جزیی
 -1تجدید حیات تمدن اسالمی بر اساس معیارهای اصیل دینی خصوصا انتظار .
 -2حل مشکالت فرهنگی جامعه باشناخت نیازسنجیها و آسیبشناسیها با محوریت مهدویت .
مبانی نظری پژوهش
کنار گذاشتن دین و تاکید افراطی بر بعد مادی انسان ،روح فرهنگ  .هنر عصر جدیـد را تشـکیل داده اسـت .کـافی اسـت
نگاهی به فیلم های سینمایی و رمان ها و تصویرهای تبلیغاتی آن ها بیندازیم تا دریابیم که محور اصلی بخش عمده ای از آن ها
آدم کشی و خشونت ،مسائل جنسی و لذت های مادی است .اگر بعد معنوی و الهی انسان دارای اهمیت و جایگـاهی در تمـدن
جدید بود ،حتما وضع دیگری در تولید فیلم ها ،رمان ها ،و تصاویر تبلیغاتی حاکم می شد(.گنون ،1374:
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در هیچ دوره ای غفلت از خداوند و نیز غفلت از نیازهای معنوی و متعالی انسان به شدت امروز مشاهده نشده و توجـه بـه
نیازها و خواسته های مادی نیز به گستردگی امروز نبوده است .نتیجه ی این غفلت بزرگ آسیب ها و بیمار های خطرناکی اسـت
که امروزه بسیار عادی جلوه می کند.
 ۱سیدحسن ،نصر، ،جوان مسلمان و دنیای تجدد ،ترجمه مرتضی اسعدی،ص12:

۲رنه ،گنون،بحران دنیای تجدد ،ترجمه نسرین هاشمی ،نامه فرهنگ ،سال چهارم ،شماره4ص23:
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اگر می بینیم امروزه کانون خانواده کارایی قبلی خود را از دست داده و خانواده در بسیاری از نقاط جهـان ،دیگـر محیطـی
برای عفاف و تعالی اخالقی محسوب نمی شود و اگر می بینیم بی حجابی و لباس های کوتاه و بدن نما بـرای زنـان در بعضـی
نقاط جهان عادی شده است ،ناشی از محور قرار گرفتن لذت های مادی و جنسی و استفاده ی ابزاری از زنـان اسـت ،واقعیـت
این است که تمدن جدید و جوامع کانونی آن ،یعنی جوامـع غربـی بـا سـرعتی شـتابان از معیارهـای متعـالی دور مـی شـود.
(قاضی 1)12 ،1311:برای مثال ،تا یکی دو نسل قبل ،با این که روابط جنسـی در غـرب ،آزاد بـود ،بنیـان خـانواده هـم چنـان
استحکام نسبی داشت و بسیاری از ارزش ها حفظ می شد .مفهوم پوچی و بی معنایی زندگی و هیچ انگـاری ،از هـم گسـیختن
خانواده ،از دست رفتن نقش های سنتی زن و مرد ،و باالخره بر باد رفتن اقتدار و مرجعیت اخالقی و معنوی پدر و مادر در چند
دهه اخیر سرعتی فزاینده یافته است .شاید در میان نسل های اخیر ،هیچ نسلی بیش تر از نسل کنونی جوانان غربی برای گریز از
سنت های اجداد خود نکوشیده است .این گریز باعث ایجاد پدیده ای موسوم به شکاف بین نسلی شده که تاکنون به ایـن نحـو
در جهان وجود نداشته است .بر این پدیده ها باید این واقعیت را نیز افزود که امروزه شمار فزاینده ای از کودکان در غـرب ،در
خانواده ها یا خانه هایی بزرگ می شوند که پدر یا مادر در آن حاضر نیست و آن یکی هم که حاضرست ،چون نمی تواند یـک
تنه وظیفه ی پدر و مادر و مادر را تواما ایفا کند ،غالبا از زیر بار مسئولیتی که پدرها و مادرها در خانواده های اصیل برای انتقال
دادن ارزش های اخالقی به جوانان بر عهده داشته اند ،شانه خالی می کند و لذا بسیاری از جوانان ناچارند به تـدریج خودشـان
زندگی شان را شکل دهند(.فلسفی ،1371:ج)34 ،2
چرا چنین اتفاقاتی در دهه های اخیر در غرب رخ داده و برخی جوانان به سمت چنین روش هایی در موسیقی ،مد لبـاس و
سر و صورت و به سمت چنین هیجانهایی رو آورده اند؟ آیا این قدمی در جهت پیشزفت در فرهنگ جامعه ی غربی اسـت؟ راه
مقابله با این فرهنگها در جامعه خودمان چیست؟
اولین خطرفروپاشی بنیاد خانواده است؛ خانواده منشاء عفاف ،حیا و تنظیم کننـده و کنتـرل کننـده ی تمـایالت جنسـی در
محدوده ی رابطه ی زن و شوهری است و این ویژگی با توجه افراطی به لذت های مادی و جنسی سـازگار نیسـت .بـه همـین
جهت ،برخی از افراد در جوامع غربی ،خانواده را فقط به عنوان محلی برای استراحت می خواهند و دنبال هوس هـای خـود در
بیرون خانواده اند .همین امر سبب شده تا مرد و زن به زودی از هم جدا شوند و خانواده های تـک سرپرسـت و کودکـان بـی
سرپرست زیاد شود .در آمریکا روزانه  1311کودک نامشروع به دنیا می آید و  1111تـای دیگـر سـقط مـی شـوند (سـیاحت
غرب ،1371:ش ،7ص)12،
توجه داشته باشیم که :اگر فقط نام مسلمان باشد ،اما همان اندیشه ها ،اهداف و نگرش های غربی در میان ما گسترش یابـد،
همان سرنوشت نیز ما را تهدید می کند .باید آن مباحث فرهنگی در دین اسالم است را در جامعه اجرایی کنیم  .الزمه ایـن امـر
شناخت و آشنایی با جامعه است و باید یکسری نیازسنجیها و آسیبشناسیهایی صورت گیرد تا در هر دو مورد بـا محوریـت
فرهنگ مهدویت جامعه ورود پیدا کرده و مشکالت را حل

کند.

۱
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واکاوی موضوع
برنامه ی ما برای اصالح تمدن جدید ،تجدید حیات تمدن اسالمی و آمادگی برای تشکیل تمدن بزرگ جهـانی امـام عصـر
(ج) چیست؟
خوشبختانه ،ما به عنوان ایرانی مسلمان ،دو تجربه ی بسیار موفق و زیبا را پشت سر داریم ،دو تجربه ای که بار اصلی آن بر
دوش استوار پدران و مادران ما ،یعنی نوجوانان و جوانان دیروز بود :آفریدن انقالب اسالمی و پیروزی در دفاع مقدس .ایـن دو
تجربه ،هم اعتقاد مردم جهان را درباره ی تاثیر ایمان به غیب در پیروزی های مادی و اثرات مثبت حکومت مبتنی بر دین مبـین
اسالم افزایش داد و هم آنان را نسبت به نظم ستم پیشه ی جهانی آگاه تر کرد و برای رسیدن به معنویت و عدالت مشـتاق تـر و
تشنه تر ساخت و رسیدن به این ارزش ها را خواست عمومی بسیاری از ملت ها قرار داد .اکنون در مرحله ای حساس از تاریخ
سرزمین خود قرار داریم .در مسیر تکاملی این ملت ،مسئولیت به ما منتقل شده است .تا در عصر جهانی شدن ،نقش منحصر بـه
فرد خود را چگونه به انجام خواهیم رساند و در جهت سه هدف بزرگی که در مقابل ماست .چگونه عمل خواهیم کرد.این سـه
هدف بزرگ عبارتند از:
 -1تجدید حیات تمدن اسالمی بر اساس انتظاریکی از معیارهای اصیل دینی.
 -2کمک به رفع کاستی های تمدن کنونی.
 -3آماده سازی جهانی برای ظهور منجی بزرگ بشریت و موعود پیامبران.
برنامه ریزی
شاید در نگاهی ابتدایی به این سه هدف بزرگ و مقایسه ی آن ها با توان و قابلیت های موجود ،کسـانی باشـند کـه چنـین
طرحی را یک بلندپروازی بپندارند و رسیدن به آن هدف را دور از دسترس تلقی کنند .اما این یک تلقی ظاهری و سـطحی نگـر
از توانمندی ذاتی انسان ،مردم هوشمند جامعه و جوانان و نوجوانان پاک اندیش ما و ناشـی از عـدم آشـنایی بـا آمـوزه هـای
بیدارکننده و حیات بخش اسالم می باشد .البته می دانیم که این مسئولیت بزرگ و حساس ،نیازمند برنامه ای است که مـا را بـه
آن سطح از توانمندی ارتقا دهد و قدرت الزم برای ایفای نقش در جهان کنونی را به ما ببخشد .عالوه بر این ،کسی که آرمـانی
به این عظمت و بزرگی را بر می گزیند ،هزینه ی آن را هم می پردازد و رنج ها و مشکالتش را تحمـل مـی کنـد .مـا بـه ایـن
حقیقت معتقدیم که:
«حجم تحمل زحمت ها و رنج ها و فداکاری ها و جان نثاری ها و محرومیت ها ،مناسب حجم بزرگی مقصود و ارزشمندی
و علو رتبه ی آن است (امام خمینی)11 ،1371:
با توجه به اهمیت این اقدام بزرگ ،برنامه هایی را در چهار حوزه پیشنهاد می کنیم.
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حوزه ی اول :فردی
الف) تقویت توانایی های فردی

اولین قدم آن است که هر یک از ما خود را برای ایفای چنین نقش مهمی آماده کنیم و توانمندی الزم را بـه دسـت آوریـم.
برای رسیدن به این آمادگی ،برنامه های زیر پیشنهاد می گردد:
 -1تالش برای کسب آگاهی دقیق از تمدن اسالمی و تمدن جدید:
اجرای هر طرحی برای فردا ،بدون آگاهی از موفقیت ها و دستاوردهای دیروز میسر نیست .گذشـته ،دربردارنـده ی تجربـه
های فراوان است که عوامل پیروزی ها و شکست ها را به ما نشان می دهد و بصیرت و روشنی ما را باال می برد.
شناخت دنیای جدید نیز جهت درک درست واقعیت ها و انتخاب روش های موثر ،ضرورری است.
پس هر یک از ما باید برنامه ای برای آشنایی دقیق با تمدن بزرگ اسالمی و شرایط جهانی که در آن زندگی می کنیم ،تنظیم
کنیم( .حائری)13 ،1311:
ب -تقویت ایمان و اراده(اخالق فردی واجتماعی)

مشارکت در این اقدام بزرگ نیازمند اعتقاد راسخ به دین ،عزت نفس ،توکل و اهتماد به خداوند ،شجاعت ،پایداری ،عـزم و
اراده ی قوی ،و طهارت نفسانی است .این درسی است که قرآن کریم به ما داده است ،آن جا که می فرماید:
و قال موسی لقومه :موسی به قومش گفت.
استعینوا باهلل و اصبرو :از خدا یاری جویید و پایداری کنید.
ان االرض هلل :که زمین ،متعلق به خداست
یورثها من یشاء من عباده :و آن را به هرکس از بندگانش بخواهد ،می دهد.
والعاقبه للمتقین :و سرانجام [نیک] از آن تقوا پیشگان است.
مقام معظم رهبری به عنوان مبانی کارگشای تمدن نوین اسالمی ،تأکید دارند :اسالم خـردورزی ،اخـالق و حقـوق را مایـه
اصلی فرهنگ صحیح میداند و ما نیز باید به طور جدی به این مقوالت بپردازیم وگرنه پیشرفت اسالم و تمـدن نـوین اسـالمی
شکل نخواهد گرفت( .مأخوذ از بیانات ایشان در جمع دانشجویان ،دانـش آمـوزان و سـایر جوانـان خراسـان شـمالی ،مـورخ
 )1311/7/23معظم له در زمینه این که اخالق چیست و وجود و عدم آن در جامعه چه نقش دارد؟ چه ارتبـاطی بـا عقالنیـت و
دیانت و علم دارد؟ میفرمایند:
«اخالق آن هواى لطیفى است که در جامعهى بشرى اگر وجود داشت ،انسانها مىتوانند با تنفس او زنـدگى سـالمى داشـته
باشند» (بیانات معظم له)1311 /14 /21 :
اخالق که از منظر ایشان مهندسی و مدیریت الیه دوم وجود آدمی را بر عهده دارد ،عبارت اسـت از هـوای لطیـف ،یعنـی
انسانها به همان مقدار به اخالق نیاز دارند که به هوا ،نه به آب و نه به غذا.
به طور کلی ،انسان جزء اصلی تشکیل جامعه صالح و سالم و محور اصلی برنامهریزیها ،قوانین ،علوم و دیگر مسائل جامعه
است .انسان برای اصالح جامعه و تشکیل اجتماعی سالم باید نخست ،اصالحات و تحوالت را از درون خود آغـاز کنـد؛ زیـرا
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تمام مسائل اقتصادی ،سیاسی ،جنگ ،صلح ،نظم ،بی نظمی و ...در اجتماع به انسان مربوط است .پس انسان با ایجاد انقالبـی در
درون خود ،میتواند در جامعه نیز انقالب و تحول به وجود آورد.
اساساً در هر جامعهای بهترین برنامه ها و قوانین باید به دست بهترین و شایسته ترین افرد و مجریان اجرا شود .به همین دلیل،
ساختن انسان و پرورش و رشد افراد صالح ،مقدمه اصلی برای تشکیل هر نظام صالح و انسانی است (.صالحی )72 ،1312 :یکی
از واالترین اعمال مستحب ،درتقویت ایمان واراده وتعالی فرهنگی افرادوبه تبع آن جامعه ،نماز امام زمان (عج) است .که همراه
دعای پس از آن ،از صدر تا ساقه اش ،مدرسه توحید است .در این نماز جمله توحید که واسطۀ العقد و بیت الغزل سوره مبارکه
فاتحۀ الکتاب است﴿ :اِیّاکَ نَعبُدُ واِیّاکَ نَستَعین﴾ صدبار تکرار میشود .که گویای سرّی عمیق است :نمازگزاری که صدبار توحید
تلقی کند و آن را به گونهای که ﴿اِیّاک﴾ را که مفعول است بر ﴿نَعبُد﴾ و ﴿نَستَعین﴾ مقدم دارد ،به قلب خـویش تلقـین سـازد (در
حالی که هر دو جمله چه در بخش استعانت و چه عبادت ،مفید حصرند) به توحید ناب بار می یابد .اگر جامعه اسالمی ما ایـن
موضوع را محور قرار دهد فرهنگ تعالی و پویا دارد.
حوزه دوم :اجتماعی
الف) تحکیم بنیان خانواده

از مهمترین ابزارهای اجتماعی برای تخریب خانواده  ،گسترش بی عفتی است.فساد اجتماعی اعم از راهها و روشـهای ضـد
فرهنگی است که ممکن است از عناصر داخلی گرفته شده و یا از فرهنگ بیگانه وارد اجتماع گردد.از جملـه مفاسـد اجتمـاعی،
گسترش فساد جنسی در جامعه است.فیلمهای ویدیوئی ،برنامههای تلویزیونی ماهوارهای ،مجـالت و تصـاویر مبتـذل کاتـالوگ
کاالهای لوکس و تبلیغات روانی که از این ابزارها نشات میگیرد ،همگی سعی دارند تا قشر جوان جامعه ما را در فساد جنسـی
فرو برند و بدینوسیله آنان را از اهداف معنوی و فرهنگی انقالب اسالمی منحرف کنند (.فلسفی:بی تا)33،
ورود مدهای مبتذل لباسهای زنانه و مردانه نیز یکی از روشهای اجتماعی است.حتی در داخل کشور عـدهای بـا اسـتفاده از
امکانات داخلی ،در تولید و توزیع لباسهای مبتذل دست دارند که وابستگی عده زیادی از آنها روشن گردیده است.الزم بـه یـاد
آوری است که مبنای کار اینگونه تولید کنندگان ،مجالت و نیز مدل لباسهای غربی است که وارد کشور میگردد.البته این موارد
می توانند علت معده باشند علت اصلی برای وجود عفت باورهای فردی است که باید تقویت گردند (.قاضی)1311 :
از دیگر اقدامات اجتماعی تهاجم فرهنگی ،ایجاد روحیه مدگرایی و اخالق خـاص تـرویج کننـدگان ایـن مـدها در قالـب
گروههای رپ ،هوی متال و...دیده میشود که ترویج کننده ارزشهای ضد اخالقی از جمله همجنس بازی و برقراری روابط آزاد
جنسی و...هستند .برای تقویت عفاف در بین افراد می توان در دو بعد اقتصادی مانند از بین بردن فقر توزیع عادالنه ثروت حالل
خواری از بین بردن ربا و....وبعد سیاسی مانند مقابله با ناتوی فرهنگی ایجاد راهکارهای بر مبنای اصولی دین اسالم در مقابله با
پروژه جهانی سازی ،جایگزینی برای بازیهای ضد اخالقی این بازیها را می توان به سه دسته تخریبی تقسیم نمود که عبارتند از :
 )1تخریب تفکر ومکتب دین مبین اسالم خصوصا اندیشه منجی آخر الزمان )2.تخریب فرهنگ وسنت هـا واخالقیـات واشـاعه
فساد وبی بندو باری مانند اکثر بازیهایی که در مراحل دوم وسوم کـاربر وارد مراکـز فحشـا ماننـد کازینوهـا مـی گـرددو. ...
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)3براندازی نرم از طریق آموزش دادن کاربر امروزه به بازی های رایانه ای نمی توان تنها به عنوان ابزاری جـذاب بـرای تفـریح
وسرگرمی کودکان نگاه کرد بلکه باید به آنها از دید دشمنان تفکر اسالمی –ایرانی نگریست ،تغذیه ی صحیح سیاسی ـ عقیـدتی
جوانان وتعدیل غریزه جنسی با فرهنگ سازی ازدواج موقت و(......غالمی)41 ،1311 :
برخی از راههای تقویت بنیان خانواده ها از منظر نگارنده مقاله عبارتند از :

تقویت فرهنگ نماز،زدودن عوامل تحریک کننده ی غریزه ی جنسی؛ بیان احکام اسالم به شیوه ی صحیح -:ارایه ی الگوی
مناسب معاشرت زن و مرد؛ -فراهم کردن زمینه حفظ عفاف بانوان -مجازات متجاوزان به حریم عفّت عمومی؛ -ترویج اسـتفاده
از پوششهای مناسب با موازین دینی و اخالقی؛ -ترک خودآرایی در انظار عموم؛ -عدم اخـتالط زن و مـرد؛ -احیـا و تـرویج
ارزشها و شعایر دینی؛ -عمق بخشی به بصیرت دینی ـ سیاسی و فرهنگی جامعه؛ـ اقامه ی امر به معـروف و نهـی از منکر؛ــ
ترسیم و تعیین مقام و منزلت واقعی زنان؛ـ:تعریف روابط زنان و مردان ـ احیای عزّت نفس؛سامان دهی نظام آموزش و پرورش
تعریف دقیق روابط دختر و پسر و بیان حدود و مرز آن در دین اسالم و بیان عواقب آن-.دانشگاهها و مقابله با بـی عفّتی؛سـالم
سازی محیط و محصوالت فرهنگی حمایت مادّی و معنوی از آثار و تألیفات مهم در حوزه ی مسایل ارزشـی و عقیـدتی ماننـد
عفاف.تبلی غیر مستقیم ارزشها و مقدّسات دینی.باالبردن کیفیّت علمی و دینی و رشد و بالندگی نسـل جوان.تقویّـت وحـدت
وارتباط بین حوزههای علمیّه و دانشگاهها بوسیله ی استفاده بهینه از اندیشمندان حوزوی ،مبارزه با اندیشههای انحرافی؛مواظبت
و حراست از بنیان خانواده مانع گسترش بسیاری از مشکالت احالقی و فرهنگی می شود که هم اکنون تمدن جدید بدان گرفتار
شده است .بنابراین الزم است راه های حراست از بنیان خانواده را بیابیم و در جامعه تبلی کنیم.
ب) تقویت بنیان های جامعه خود

حضور فعال در جهان و تاثیرگذاری بر آن ،با اقدامات فردی پراکنده میسر نیست .هر یک از ما ،عالوه بر خودسازی فردی و
به فعلیت رساندن قابلیت ها و استدادهای خود ،الزم است بکوشد جامعه ی خود را به شاحص های تمدن متعالی اسالم نزدیک
کند و به جامعه ای اسوه و نمونه برای دیگران تبدیل نماید(.گللشنی)31 ،1373:
ج -همراه کردن دیگران با خود

در قدم اول شایسته است بکوشیم این رسالت بزرگ و متعالی را برای دوستان ،نزدیکان و افراد جامعه ی خود تبیین کنیم .تا
آنان نیز به این مسئولیت آگاه شوند و یار و پشتیبان آن گردند .این عمل ما مصداق این بخش از آیه ی  114سوره ی آل عمـران
است که می فرماید:
ولتکن منکم امه :از شما باید مردمی پدید آید
یدعون الی الخیر :که به سوی نیک دعوت کنند( .آل عمران) 114 ،
مسلما هدف های سه گانه ی مطرح شده ،از بزرگ ترین «خیرها» در جهان امروز می باشند ،که شایسته اسـت دیگـر مـردم
جامعه را به آن ها دعوت کنیم و با خود همراه نماییم.
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 -3حوزه سوم :علمی
الف) تالش برای پیشگام شدن در علم و فناوری

پیشرفت علمی ،پایه های استقالل یک ملت را تقویت می کند و مانع تسلط بیگانگان می شود .هر یک از ما باید بکوشیم بـا
همت بلند و پشتکار فراوان ،استعداد خود را به کار بگیریم تا به مرتبه ای از قدرت علمی برسیم که توجه دیگر ملت هـا را بـه
سوی خود جلب کنیم .پیشرفت همه جانبه مظاهر مادی و معنوی مسلمانان در دو بخش ابزاری و سخت افزاری ،از قبیـل علـم،
اختراع ،اقتصاد ،سیاست ،اعتبار بین المللی و  ...و بخش نرم افزاری تمدن اسالمی ،به عنوان حاکمیت «سبک زندگی اسالمی» در
همه مظاهر زندگی؛ بر اساس عقالنیت دینی ،اخالقی ،حقوقی و ابزاری جهت شکوفا سازی دنیای مـادی مسـلمانان در راسـتای
پیشرفت دنیوی و سعادت اخروی (.اصفهانی و ابوترابی)2 ،1311:
مقام معظم رهبری در این باره این گونه تذکر می دهند« :باید علم را که مایه ی اقتدار ملی است ،همه جدی بگیرند و دنبـال
کنند .کشوری که مردم آن از علم بی بهره باشند ،هرگز به حقوق خود دست نخواهند یافت .نمی شود علم را از دیگران گـدایی
کرد .علم ،درون جوش و درون زاست .باید استعدادهای یک ملت به کار افتد تا یک ملت به معنای حقیقی کلمـه ،عـالم بشـود
(سخنرانی در مراسم سالگرد امام خمینی «ره» ،خردادماه .)1311پیشرفت های اخیر دانشمندان جوان کشور مـا ،در رشـته هـای
مختلف علمی ،مانند پزشکی و سلول های بنیادی ،فناوری نانو و هسته ای ،صنایع نفت ،پتروشیمی و سدسازی قدم های اولیهای
است که باید با همت بلندتر و عزم قوی تر ادامه یابد و همه ی عرصه های دانش را بپیماید.
الف .رهنمودهای مقام معظم رهبری بر اساس چارچوب منظم ،منطقی ،انسانشناسانه و جهانشناسانه امام خمینی ارائه شـده
است .مجموعه این فرمایشات ،یک راهبرد و نقشه راه جامع و کامل را در سه سطح ملی ،جهان اسالم و کل جهان ترسیم میکند
و یکی از پایههای تشکیل تمدن بزرگ جهانی امام عصر (عج)را تشکیل میدهد.وشکستن مرزهای دانـش بـه وسـیله مسـلمانان
است .تأکید ایشان بر این است که تحجر و جزمگرایی در باب یافتههای علمی گذشتگان یا متفکران غربی ،آفـت اصـلی تحقـق
رشد علمی است و آزاد اندیشی راه برون رفت از این آفت است( .بیانات مقام معظم رهبری.)1371 /12 /11 :
ب -استحکام بخشیدن به نظام اسالمی

استحکام و اقتدار نظام حکومتی یک کشور مهم ترین عامل برای حضور کارآمد در میان افکار عمـومی جهـان اسـت .یـک
کشور ضعیف ،به طور طبیعی منزوی می شود و همراه و همدلی در دنیا نمی یابد .پس شایسته است نظام اسـالمی خـود را بـه
مرتبه ای از پیشرفت و تعالی برسانیم که ملت های دیگر به طور عینی و ملموس ثمره ی اندیشه ها و آرمان هـای مـا را ببیننـد.
استحکام پایه های اقتصادی و تالش برای کاهش فقر ،توسعه ی عدالت در همه ی ابعاد ،تقویت اتحاد ملی ،انسـجام اسـالمی و
مشارکت عمومی و عمل به وظیفه ی مقدس امر به معروف و نهی از منکر ،متحد کردن جماعتها و ملتها ،برداشتن دیوارهـای
امتیازات و اعتبارات بیهوده ،برقرار کردن توحید کلمه ،ایجاد همکاری و ارتباط بین مردم از مهم تـرین عوامـل اسـتحکام نظـام
اسالمی است (.مکارم شیرازی )11 ،1311:انقالب اسالمی دارای توانایی ،ظرفیت و انرژی متراکمی است که میتواند همه موانع
را از سر راه بردارد و تمدن «ممتاز ،متعالی ،برجسته و باشکوه» اسالمی را در مقابل چشم همه جهانیان بر پا سازد.
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ج -تقویت عزت نفس عمومی

ملتی که به توانایی هود ایمان و باور دارد و عبارت «ما می توانیم» را ،نه صرفا در لفظ ،که در عمل بیان می کند ،قلـه هـای
افتخار را به سرعت فتح خواهد کرد .ایمان و باور به این که «ما می توانیم» زنده کننده ی تمدن اسالمی و بـزرگ تـرین نیـروی
محرکه ،برای پیمودن راه و گذر از گردنه های سخت آن است .آن خودباوری که پیامبر گرامی اسالمی در یاران اندک خـود بـه
وجود آورد ،سبب شد در شهر کوچک مدینه امتی تربیت شود که برای اصالح جهان قیام کند و از همان ابتدا برای آزادی سـتم
دیدگان جهان و گسترش توحید در تمام دنیا برنامه ریزی نماید( .معینی پور ،لکزایی ،فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات انفـالب
اسالمی ،سال نهم ،بهار  ،1311ش ،21ص ) 13
حوزه ی چهارم :جهانی
الف) حضور موثر و فعال در جامعه ی جهانی

پیامبر اسالم ،پیامی باری فطرت انسان هاست .هر انسان حقیقت طلب و روشن ضمیری که جویای حقیقت باشد ،در مواجهه
ی با این پیام ،جذب آن می شود و تحت تاثیر قرار می گیرد .آنچه اهمیت دارد ،انتخاب روش های درست برای انتقال این پیـام
است( .آملی)11 ،1373:به همین منظور ،برنامه های زیر را پیشنهاد می کنیم:
 -0تاکید بر محتوای عقالنی و خردمندانه ی دین

میان یک پیام و روش تبلی آن باید تناسب منطقی و معقول برقرار باشد .از این رو حق را نمی توان با روش هـای نادرسـت
به دیگران رساند ،خداوند روش های تبلیغی زیر را به پیامبر گرامی اش آموزش می دهد و می فرماید:
ادع الی سبیل ربک :به راه پروردگارت دعوت کن
بالحکمه و الموعظه الحسنه :با دانش استوار و اندرز نیکو
و جادلهم بالتی هی احسن :و با آنان به شیوه ای که نیکوتر است ،مجادله نما
(نحل) 121 ،
الزمه ی بکارگیری این روش ها ،تقویت عقل و خرد و تامل خردمندانه در اسالم اسـت؛ بـه طـوری کـه بتـوانیم معقـول و
خردمندانه از دین الهی دفاع کنیم و پاسخگوی پرسش های جویندگان حقیقت باشیم( .آملی)11 ،1373:
مقام معظم رهبری در مورد این حوزه بیان فرموده اند :که عقالنیت یعنی نیروی خرد انسـان را اسـتخراج کـردن و آن را بـر
تفکرات و اعمال انسان حاکم قرار دادن .برای تشکیل مدینه فاضله و امت واحده اسالمی و تمدن بـزرگ اسـالم ،بایـد عقـل را
معیار و مالک قرار بدهیم .اولین کار در این راستا آن است که تقویت نیروی عقل و خرد در جامعه انجام بگیـرد .عقالنیـت بـه
معنای محافظه کاری ،مسامحه و تساهل نیست( .بیانات معظم له)1311/4/21 ،
همچنین ایشان در این زمینه تأکید دارند :یکی از مشکالت بزرگ مسلمانان ،به کار نبستن عقل و خرد خـدادادی اسـت کـه
سبب خسارتهای مادی و معنوی و دنیوی و اخروی شده و تشکیل امت بزرگ واحد اسالمی را با اخالل مواجـه کـرده اسـت.
(بیانات معظم له)1311/4/21 ،
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 -2استفاده از بهترین و کارآمدترین ابزارها برای رساندن پیام

امروزه ابزارهای رساندن پیام بسیار متنوع و گسترده است ،این ابزارها ،به همان میزان که می توانند در اسـتخدام حـق قـرار
گیرند ،می توانند حامل پیام های باطل باشند و به گمراهی مردم کمک کنند.
شبکهی جهانی اطالع رسانی (اینترنت) بهترین شاهد این مدعاست .در این میدان ،که شاید سخت تـرین همـاوردی حـق و
باطل در جریان است ،مشاهده می کنید که چگونه باطل پیشگان به تمام اصول و موازین اخالقی و انسانی حمله می کنند و هیچ
حد و مرز اهالقی را رعایت نمی نمایند.
 -1امروزه چه ابزارهایی برای رساندن پیام حق و گفت و گو با دیگر مردمان وجود دارد که می توان از آن ها کمک گرفت؟
 -2دشمنان حق چگونه از این ابزارها سوء استفاده می کنند؟ و راه مبارزه با آن ها چیست؟
 -3طرح عام ترین و بنیادی ترین تعالیم دینی در عرصه ی جهانی
از آن جا که مخاطبان ما در این مرحله ،مردمانی از سرزمین های دیگر هستند ،خوب است آن دسته از تعالیم را با آنان طرح
کنیم که پایه و اساس تعالیم دینی محسوب می شوند و عموم مردم دنیا نیاز به آن ها را احساس می کنند .توحید ،رسالت انبیـا،
کرامت های اخالقی ،معاد و زندگی اخروی ،عدالت ،مبارزه با ستم ،کرامت انسان ،منزلت خانواده ،خردورزی و زندگی سـالم و
آرامش بخش از موضوع های مورد نیاز مردم دنیاست که عالقه مندند بهترین دیدگاه ها را در این باره بشنوند و انتخاب نماینـد.
طرح دیدگاه اسالم درباره ی این موضوع های عمومی ،راهی برای مبارزه با اندیشه های باطل و ایجاد فرصت برای جذب حـق
طلبان است( .طاهر زاده)12 ،1311:
 -3مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و انتظار

می دانیم که یکی از رسالت های اصلی انبیاء ،مبارزه با ظلم و برقراری عدل در روابط جهانی و گسترش حق و حقیقت بوده
است .هر چند که بسیاری از مردم با شنیدن سخن حق دلشان نرم می شود و پذیرای حق و حقیقت و عدالت می باشند ،اما بایـد
هوشیار باشیم که همواره گروهی از اهل باطل هستند که نه تنها زیر بار حق و حقیقت نمی روند ،بلکه سد راه حق جویی و حق
پرستی می باشند و گسترش عدالت ،منافع آن ها را بر هم می زند و تا همه را تابع خط و مشی خود نکننـد و یـوغ اسـارت بـر
دیگران نیفکند ،آرام نمی گیرند(.الهوری )3 ،1141:
قرآن کریم درباره ی گروهی از یهودیان و مسیحیان می فرماید:
و لن ترضی عنک :هرگز از تو راضی نخواهند شد
الیهود و ال النصاری :یهودیان و هم چنین مسیحیان
حتی تتبع ملتهم :مگر این که از آیین آن ها پیروی کنی
قل ان هدی اهلل :بگو فقط هدایت خدا
و لئن اتبعت اهواء هم :و اگر از هوا و هوس های آنان پیروی کنی
بعد الذی جاءک من العلم :بعد از این که علم به تو رسیده است
مالک من اهلل :دیگر از جانب خدا نخواهی داشت
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من ولی وال نصیر :هیچ سرپرستی و هیچ یاوری
 -4دعوت به حق وعدالت

امام خمینی – رحمه اهلل علیه – می فرمایند:
«نکته ی مهمی که همه ی ما باید به آن توجه کنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم ،این است کـه
دشمنان ما و جهان خواران تا کی و تا کجا ما را تحمل می کنند و تا چه مرزی استقالل و آزادی ما را قبول دارند .به یقین ،آنان
مرزی جز عدول از همه هویت ها و ارزش های معنوی و الهی مان نمی شناسند.
به گفته ی قرآن کریم هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما بر نمی دارند مگر این که شما را از دین تان برگردانند (سـوره ی
بقره ،آیه  .)217ما چه بخواهیم و چه نهواهیم صهیونیست ها و آمریکا و شوروی در تعقیبمان خواهند بـود تـا هویـت دینـی و
شرافت مکتبی مان را لکه دار نمایند (امام خمینی 1311:ج  ،21ص .)237
بدین ترتیب ،اگر واقع بینانه نگاه کنیم ،در می یابیم که دعوت به حق و عدالت را نباید منحصر به صحبت و شعار کرد ،بلکه
برای تحقق سخن خق باید قیام نمود و موانع حق و حق پرستی را در کل جهان زدود و این میسر نمی شـود مگـر بـا جهـاد و
آمادگی برای شهادت در راه خدا ،که همان راه حق و حقیقت است و تحمل همه ی سختی های این راه.
امام خمینی «ره» در این باره در پیام برائت از مشرکین در حج سال  1311فرمودند:
« ...تجربه ی انقالب اسالمی در ایران ،با خون بهای هزاران شهید و مجروح و خراب شدن منزل ها و به آتش کشـیده شـدن
خرمن های کشاورزان و کشته شدن تعداد بسیاری در بمب گذاری ها و اسیر شدن فرزندان انقالب و اسالم بـه دسـت دژیمـان
بعث عراق و هزاران گونه تهدید و فشار اقتصادی و جانی به دست آمده است .ملت ایران تجربه ی پیروزی بر کفر جهانی را در
خراب شدن منازل خود بر سر کودکان در خواب ،به دست آورده و با فداکاری و مجاهدت ،انقالب و کشور خود را بیمه نموده
است ،و ما به تمام جهان تجربه هایمان را صادر می کنـیم و نتیجـه ی دفـاع و مبـارزه بـا سـتمگران را بـدون کوچـک تـرین
چشمداشتی ،به مبارزان راه حق انتقال می دهیم و مسلما محصول صدور این تجربه ها ،جز شکوفه هـای پیـروزی و اسـتقال و
پیاده شدن احکام اسالم برای ملت های در بند نیست.
 ...من به تمام دنیا با قاطعیت اعالم می کنم که اگر جهان خواران بخواهند در مقابل دین ما بایسـتند مـا در مقابـل همـه ی
دنیای آنان خواهیم ایستاد و تا نابودی تمام آنان از پای نخواهیم نشست؛ با همه آزاد می شویم و یا بـه آزادی بـزرگ تـری کـه
شهادت است می رسیم و همان گونه که در تنهایی و غربت و بـدون کمـک و رضـایت احـدی از کشـورها و سـازمان هـا و
تشکیالت جهانی ،انقالب را به پیروزی رساندیم ،و همانگونه که در جنگ نیز ،مظلومانه تر از انقالب جنگیـدیم و بـدون کمـک
حتی یک کشور خارجی متجاوزان را شکست دادیم ،به یاری خدا باقیمانده ی راه پر نشیب و فراز را بـا اتکـاء بـه خـدا ،تنهـا
خواهیم پیمود و به وظیفه ی خود عمل خواهیم کرد :یا دست یکدیگر را در شادی پیروزی جهان اسالم در کل گیتی می فشاریم
و یا همه به حیات ابدی و شهادت روی می آوریم و از مرگ شرافتمندانه استقبال می کنیم ولی در هر حال پیروزی با ماسـت و
دعا را هم فراموش نمی کنیم ( »...امام خمینی ،1311:ج  ،21ص .)111
نمونه ی بارز حق ستیزی و زورگویی در عرصه ی جهانی ،اقدامات صهیونیست ها در فلسطین اشغالی است .فجایع و ظلـم
191

هایی که امروزه در فلسطین رخ می دهد ،بر کسی پوشیده نیست و تاکنون سازمان های بین المللی ده ها قطعنامه در محکومیـت
جنایات رژیم اسرائیل صادر کرده اند؛ اما آیا این قطعنامه ها توانسته اند در رویه های ظالمانه ی این رژیم غاصب اندک تـاثیری
داشته باشند؟ آیا در مقابل یک جاه طلب قدرتمند می توان به مذاکره و نصیحت اکتفا نمود؟
بنابراین با شناخت دقیق فرصت ها ،مردم دنیا را باید نسبت به شرایط سخت و ظالمانه ای که در آن قرار گرفتـه ایـم ،آگـاه
کنیم و با زنده کردن روحیه ی جهاد و مبارزه ،به تقویت جبهه ی عدالت خواهان بپردازیم .با اقتدا به امـام خمینـی – رحـه اهلل
علیه – عزت و کرامت ذاتی انسان ها را بدان ها یادآوری کنیم .روحیه ی خودباختگی و ترس را از ملت ها بزداییم و آن را بـه
سوی استقامت و مبارزه ای معقول و عزتمند هدایت کنیم .زندگی و سخنان امام خمینـی پـر از روحیـه ی حماسـه و جهـاد و
شهادت طلبی لست .جالب این جاست که حتی در پیامی که هنگام قبول قطعنامه ی مربوط به تهاجم عراق به ایران صادر کـرد،
نه فقط بر تداوم روحیه جهاد ،بلکه بر تداوم خود این جهاد مقدس علیه ظلم و ستم تاکید نمودند و بیان داشتند هدف ما نه فقط
رفع فقر ،بلکه محو هر گونه ظلم و کفر از کل جهان است:
«  ...آری [مبارز] فلسطینی ،راه گم کرده ی خود را از راه برائت ما یافت و دیدیم که در این مبارزه چگونه خون بر شمشیر و
ایمان بر کفر و فریاد بر گلوله پیروز شد ،و چطور خواب بنی اسرائیل در تصرف از نیل تا فرات آشفته گشت و دوباره ذریـه ی
فلسطین از شجره ی مبارکه ی الشرقیه و ال غربیه ی ما برافروخت و امروز همانگونه که فعالیت های وسیعی در سراسـر جهـان
برای به سازش کشیدن ما با کفر و شرک در جریان است[ ،فعالیت هایی] برای خاموش کردن شعله هـای خشـم ملـت مسـلمان
فلسطین نیز به همان شکل ادامه دارد و این تنها یک نمونه از پیشرفت انقالب است ...
امروز جنگ حق و باطل ،جنگ فقر و غنا ،جنگ استکبار و استضعاف و جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی درد شروع شده است
و من دست و بازوی همه عزیزانی که در سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفته اند می بوسم و سالم و درود خالصـانه
ی خود را به همه ی غنچه های آزادی و کمال نثار می کنم؛ و به ملت عزیز و دالور ایران هم عرض می کـنم خداونـد آثـار و
برکات معنویت شما را به جهان صادر کرده است و شراره ی کینه ی انقالبی تان جهان خواران چـ

و راسـت را بـه وحشـت

انداخته است... .
جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی شناسد و ما باید در جنگ اعتقادی مان ،بسیج بزرگ سـربازان اسـالم را در
جهان به راه اندازیم ...
اذناب آمریکا باید بدانند که شهادت در راه خدا مساله ای نیست که بشود با پیروزی یا شکست در صحنه های نبرد مقایسـه
شود .مقام شهادت ،خود ،اوج بندگی و سیر و سلوک در عالم معنویت است ،نباید شهادت را تا این اندازه به سقوط بکشانیم که
بگوییم در عوض شهادت فرزندان اسالم ،تنها خرمشهر و یا شهرهای دیگر آزاد شـدند ،تمـامی ایـن هـا خیـاالت باطـل ملـی
گراهاست و ما هدفمان باالتر از آن است .ملی گراها تصور نمودند ما هدفمان پیاده کردن اهداف بین الملـل اسـالمی در جهـان
فقر و گرسنگی است ،ما می گوییم تا شرک و کفر هست ،مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم .ما بر سر شهر و مملکـت بـا
کسی دعوا نداریم؛ ما تصمیم داریم پرچم «ال اله اهلل» را بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز در آوریم ....
جهان خواران و سرمایه داران و وابستگان آن ها توقع دارند که ما شکسته شدن نونهاالن و به چاه افتادن مظلومان را نظـاره
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کنیم و هشدار ندهیم؛ و حال آن که وظیفه ی اولیه ی ما و انقالب اسالمی ماست که در سراسر جهان صال زنیم کـه ای خـواب
رفتگان! ای غفلت زدگان! بیدار شوید و به اطراف خود نگاه کنید که در کنار النه های گرگ ،منزل گرفته اید؛ برخیزید کـه ایـن
جا جای خواب نیست! و نیز فریاد کشیم :سریعا قیام کنید که جهان ایمن از صیاد نیست ...
من به صراحت اعالم می کنم که جمهوری اسالمی ایران با تمام وجود برای احیای هویت اسالمی مسلمانان در سراسر جهان
سرمایه گذاری می کند و دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قـدرت در جهـان دعـوت نکنـد و
جلوی جاه طلبی و فزون طلبی صاحبان قدرت و پول و فریب را نگیرد .ما باید برای پیشبرد اهداف و منافع ملت محـروم ایـران
برنامه ریزی کنیم ،ما باید در ارتباط با مردم جهان و رسیدگی به مشکالت و مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و
محرومان با تمام وجود تالش نماییم و این را از اصول سیاست خارجی خود بدانیم (امام خمینی ،1311:ج  237 ،21تا .)234
کیفیت روابط با بیگانگان

 -1اگر خرید کاالهای وارداتی از کشورهای غیراسالمی و استفاده از آن ها باعث تقویت دولت های کافر و اسـتعمارگر کـه
دشمن اسالم و مسلمین هستند ،شود و یا قدرت مالی آن ها را برای هجوم به سرزمین های اسالمی یا مسلمین در سراسر عـالم،
تقویت نماید ،واجب است که مسلمانان از خرید و به کارگیری و استفاده از آن اجتناب کننـد (امـام خامنـه ای 311 ، 1373:و
.)311
 -2هر نوع تجارتی که به نفع دولت غاصب صهیونیستی که دشمن اسالم و مسلمین است ،تمـام شـود ،حـرام اسـت .وارد
کردن و ترویج کاالهای آنان که از ساخت و فروش آن سود می برند ،جایز نیسـت .اگـر ایـن قبیـل کـاال در فروشـگاه هـای
کشورهای اسالمی باشد ،خرید آنها بر مسلمانان حرام است (امام خامنه ای.)317 ، 1373:
 -3خرید و پوشیدن لباس هایی که توسط دولت های استعماری تولید شده اند ،اگر مستلزم تـرویج فرهنـگ غیـر اسـالمی
دشمن باشد و باعث تقویت اقتصاد آنان برای استعمار و استثمار سرزمین های اسـالمی شـود ،یـا منجـر بـه وارد شـدن ضـرر
اقتصادی به دولت اسالمی گردد ،جایز نیست (.امام خامنه ای)317، 1373:
 -4آگاهی از خاستگاه مدهایی که در غرب پیدا می شود و به سرزمین های دیگر منتقل می شود ،بسار اهمیت دارد؛ چرا که
بسیاری از این مدها در بردارنده ی پیامی منفی یا ترویج دهنده ی یک گروه غیراخالقی است .به طور کلی ،تقلید از مدهایی کـه
شبیه شدن به دشمنان اسالم و ترویج فرهنگ آن ها را به دنبال دارد ،حرام است( .امام خامنه ای)311، 1373:
مبارزه عقالنی با افراط گرایی دینی وتکفیری در پرتو نماز

سلفیگری پدیده ای ناخواسته و نسبتا نو خواسته است که انحصار طلبانه مدعی مسلمانی است و همـه را جـز خـود ،کـافر
میشمارد؛ فرقهای خود خوانده که با پوشیدن جامه انتساب به سلف صالح و با طرح ادعای وحدت در فضای بدون مذهب ،بـا
بنیان مذهب مخالف است .سلفیگری یعنی همان بستر وهابیت ،مدعی است که هیچ مذهبی وجود ندارد و باید به عصـر سـلف
یعنی دوران صحابه و تابعین بازگشت و از همه دستاوردهای مذاهب که حاصل قرنها تالش و جست و جو عالمان فرقهها بوده
و اندوخته ای گران سنگ از فرهنگ اسالمی در ابعاد گوناگون پدید آورده است ،چشم پوشید و «اسالم بـال مـذهب» را اختیـار
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کرد( .علمی )11 ،1377:اندیشه سلفی دستی به دعوت بلند میکند و میگوید :بیایید با کنار گذاشتن همه مذاهب به سوی یگانـه
شدن برویم ،اما با دست دیگر ،شمشیر تکفیر بر می کشد و مدعی است که با حذف دیگر ان از جامعه اسالمی و راندن آنـان بـه
جمع کفار ،جامعه اسالمی را یک دست می کند .جالب آنکه مبارزه با پیروان برخی مذاهب اسالمی ،حتی از جهـاد علیـه کفـار
واجب تر است .زیرا در نگرش سلفی  ،مبارزه با کافر اصلی واجبتر است (.البوطی )277، 1373:حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای
فرموده اند :اینجانب همچون بسیاری از علمای اسالم و دلسوزان امت اسالمی بار دیگر اعالم میکنم که هـر گفتـه و عملـی کـه
موجب بر افروختن آتش اختالف میان مسلمانان شود و نیز اهانت به مقدسات هر یک از گروههای مسـلمان یـا تکفیـر یکـی از
مذاهب اسالمی ،خدمت به اردوگاه کفر و شرک و خیانت به اسالم ،و حرام شرعی است(.پیام حج  )1312مهمترین عامل حضور
فعال ومستمر اسالم شیعی در جهان برای تحقق تمدن بزرگ اسالمی استفاده از تمام ظرفیت های جهانی برای مقابله وریشه کـن
کردن این پدیده استعماری در جهان اسالم است .آیا نوبت ما نرسیده که در برابر تمدنی که سـعی در نـابودی و از میـان بـردن
تمدن اسالمی ما دارد قد علم کنیم و به تعرض بپردازیم؟ وقتی که دشمن به طور همه جانبه از بیرون و درون فشـار بـی حـد و
حصری را بر ما اعمال می کند به گونه ای که اگر این روند ادامه پیدا کند صدای شکسته شـدن اسـتخوان هـای اسـالم شـنیده
خواهد شد ،ما باید دست روی دست بگذاریم و عقب نشینی و مذاکره کنیم و مانند گوسفند رامی در چنگال گرگ باقی بمانیم.
برنامه ای پیشنهادی برای تحقق تمدن جهانی امام عصر (عج):
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نتیجه گیری و پیشنهادها
تالش ما برای احیا و بازسازی تمدن اسالمی و اصالح وضع کنونی جهـان ،صـرفا یـک وظیفـه در کنـار سـایر وظـایف و
مسئولیت ها نیست؛ مجاهده و قیامی است برای یکی از قدیمی ترین و مقدس ترین آرمان ها و اهداف انبیای الهی ،یعنی تشکیل
جامعه ی عدل جهانی به رهبری موعود الهی ،حضرت مهدی (عج).
شاید کسانی که در یکی دو قرن گذشته می پنداشتند که بشریت به کمک علم و دانشی که به دست آورده است ،بی نیـاز از
تعالیم خداوند ،زندگی خود را به سوی بهروزی و سعادت سامان خواهد داد ،اما اکنون ،در ابتدای قرن بیسـت و یکـم ،روشـن
شده که چنین پنداری ساده اندیشانه بوده استف دیدیم که انسسان امروز با تمـام پیشـرفتی کـه در علـم و فـن آوری کـرده و
دستاورد فراوانی که در تسهیل شیوه ی زندگی به دست آورده ،همچنان از رسیدن به بزرگ ترین آرزوهای خود بازمانده اسـت.
جامعه بشری ،امروزه تشنه تر از هر زمان ،از بی هدفی و بی آرمانی در اضطراب به سر می برد و در جسـت و جـوی سـعادت،
خوش بختی واقعی و آرامش درونی است.
مسئولیت رساندن پیام رهایی بخش اسالم ،امروزه بر دوش ماست .فردای انسان ها ،به آگاهی ،ایمان ،همت و عزم راسخ مـا
برای ایفای نقش منخصر به فرد خود در جهان امروز بستگی دارد .در حالی که جهان به دهکده ای کوچک تبدیل شده و آدم ها
در نزدیک ترین ارتباطات با یکدیگر قرار گرفته اند ،تالش ما برای رساندن پیام حق ،به انسـان هـای دیگـر فرصـت مـی دهـد
حقیقت را دریابند و امید به آینده پیدا کنند .امید به اینده ای که در آن تمامی اختالفات نژادی ،طبقاتی ،ملی ،وطنی ،جغرافیایی،
مسلکی ،حزبی و زبانی از میان خواهد رفت و سبب امتیاز ،افتخار و اعتبار نخواهد بود و حتی در آن حکومت ،اختالفات دینـی
نیز کنار گذاشته خواهد شد و همه مردم در زیر پرچم اسالم ،تسلیم فرمان خدا خواهند بود .در این حکومت واحد جهانی ،کـره
زمین با یک حاکم ،یک نوع حکومت و با یک شیوه و روش عادالنه اداره خواهد شـد .اسـالم چنـین حکـومتی را بـرای بشـر
پیش بینی کرده و در حدودی که وظیفه تشریع است ،مقدمات آن را فراهم ساخته و عملی شدن آن را به آماده شدن زمینه کامـل
آن موکول کرده است.

پیشنهادات
 -1ضرورت نهادینه کردن انتظار بر حول محور «مدینه النبی» رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله وسلم) و «دار الحکومه»ی پدر
بزرگوارشان یکی از راههای نجات تمدن اسالمی است.
 -2ایجاد جامعه اسالمی نماز خوان مهمترین راه احیای تمدن اسالمی است .جامعه اسالمی ،جامعهای والیی است که تحـت
والیت اهلل حرکت میکند.البته ،شکل گیری تمدن نوین اسالمی باید با توجه به «مبانی مشترک تمام مذاهب اسالمی» و نـه ایـران
شیعی باشد.
 -3برای ایجاد تمدن اجتماعی و احیای تمدن اسالمی ،نیازمند ایجاد جامعه اسالمی هستیم و جز از این طریق ،نمیتـوان بـه
نتیجه رسید.در قرآن کریم در یک دستهبندی کلی و اساسی دو جامعه معرفی شده است .همانطور که حاکمیت هم بـه تبـع ایـن
تقسیم بندی به دو گروه تقسیم شده؛ یک نوع جامعه که در قرآن به "جامعه جاهلی" تعبیر میشود و دیگری "جامعه والیی" که
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در مقابل جامعه جاهلی مطرح شده

است.

 -4ضرورت حاکمیت عقالنیت معرفتی ،اخالقی و ابزاری؛ نگاه سیستمی به آموزههای اسالم؛ تقارن علم با عمل و الهی شدن
علوم با نیت الهی.
-1
انقالب اسالمی باید سرآغاز احیای تمدن اسالمی در جهان باشد.خردورزی ،علم محوری ،اخالق ،حقوق ،ایمان به هـدف،
،فرهنگ نماز،تالش ،تفسیر دینی از زندگی؛ اشتمال بر دو حوزه نرم افزاری و سخت افزاری ،اجتنـاب از تقلیـد سـبک زنـدگی
غربی ،اجتناب از سطحی نگری و تحجر و سکوالریزم پنهان ،سلیقه سازی از طریق هنر و این که انقالب اسالمی دارای توانایی،
ظرفیت و انرژی متراکمی است که می تواند همه موانع را از سر راه بردارد و تمدن «ممتاز ،متعالی ،برجسته و با شکوه» اسـالمی
را در مقابل چشم همه جهانیان بر پا سازد.
-1
ضرورت ایجاد گفتمان آسیب شناسی در زمینه سبک و فرهنگ زندگی با دعوت از نخبگان و صاحبان فکر و اندیشه.
 -7ضرورت نگاه اسالمی به علوم انسانی ،متناسب با تمام ابعاد وجودی انسان و جهان.
 -1مدیریت دینی و نقشه راه دین قطعا میتواند در تولید علوم دینی کاربردی بنیادی ایفـا نمایـد و انسـانی کـه بـا تبعیـت
اسالمی و دینی همگام شود ،تمدن اسالمی احیا میشود.
 -1اخالق سازی و دین مداری از مولفههای مهم در تمدن اسالمی است.هدف از دین اسالم تربیـت مطـابق بـا ارزشهـای
اخالقی و دین مداری است و اگر این امر در دانشگاهها تحقق یابد قطعا تمدن اسالمی به تعالی و رشد خواهد رسید.
 -11از نظر اسالم ،فرهنگ ،جامعه و تمدن ،برمحور انسان به وجود میآید و معنا و شکل مییابد .بنابر این ،افراد انسانی بـه
عنوان پایههای فرهنگ و جامعه و تمدن ،موضوع تعلیم و تربیت قرار میگیرد .از این رو تعلیم و تزکیه یکایک افراد جامعه برای
رسیدن به هدف جامعه عالم و سالم و متمدن و فرهنگی در دستورکار قرار گرفته است .پیش از هـر چیـزی در راه رسـیدن بـه
غایتی به نام تمدن اسالمی ،بر منابع انسانی توجه شود .منابع انسانی فاقد فرهنگ اسالمی است؛ زیرا اگر روح فرهنگ اسالمی در
جان مسلمانان وجود داشت .بطور طبیعی تمدن اسالمی تحقق مییافت .بنابر این ،میبایست تمام تالش و همت خود را مبـذول
این معنا کنیم که منابع انسانی را براساس فرهنگ اسالمی تعلیم و تربیت کنیم( .انفال ،آیه  ،21رعد ،آیه  )1از نظر اسالم ،هرگونه
اختالل در منابع انسانی به معنای فساد تمدنی و فرهنگی است .از این رو با گزارش کردن از تمدنهای پیشین غیراسـالمی بیـان
میکند که چگونه عوامل فکری و فرهنگی موجب شده تا منابع انسانی آن تمدنها از مسیر طبیعی خارج شده و موجبات تبـاهی
تمدنی خود را فراهم آورند .از نظر قرآن ،تمدنهای پیشین با آموزش و پرورش درست منابع انسانی ،توانستند فرهنگ و تمـدنی
بزرگ را ایجاد کنند ولی همین تمدنها و فرهنگها به سبب خروج از مسیر طبیعی کمالی ،نابودی خود را رقم زدند.
-11ایجاد ام القری برای تحقق تمدن جهانی :که جمهوری اسالمی ایران ،دوباره تمدن اسالمی را بازسازی و بازآفرینی کـرد
و به جهانیان معرفی و ارایه کرد .این هدفی است که امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسـالمی و مقـام معظـم رهبـری امـام
خامنه ای(مدظله العالی) در نظر دارد و با ارائه راهکارهایی بر آن است تا این مهندسی فرهنگی مبتنی بر آموزههای اسالمی شکل
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گیرد و تمدن اسالمی تحقق یابد.
 -12تمدن اسالمی میبایست در چارچوب آموزههای وحیانی اسالم انجام گیرد؛ زیرا این آموزهها در بردارنده نظام فکری و
فرهنگی و نیز اخالقی و رفتاری و حقوقی و قانونی خاصی است که فرهنگ اسالم را بیان میکند .هدف از تمدن نوین مبتنی بـر
اسالم ،مدیریت تعادل و تکاملی همه دادهها و متغیرها برای نیل به هدف انسان کامل و جامعه سالم و برتر است
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چکیده
تولید علم و فناوری از شاخصهای اساسی توسعۀ و تمدن یک جامعه تلقی میشود به شرطی کاه باه تاوان در
بخش های مختلف جامعه به خصوص در بخش پژوهش به گونه کاربردی از آن استفاده نمود .داشتن جامعاهای
مبتنی بر علم و دانایی میتواند راهگشای بسیاری از مسا ل مهم باشد .ایران نیز در ایان راساتا تاالشهاایی را
انجام داده است ولی در این میان نتوانسته است به جایگاه متناسب نا لاید که بر ایان اسااس نیازمناد برناماه
ریزی راهبردی و شناخت همه جانبه در این زمینۀ میباشد .این پژوهش نیز در این راستا و بار اسااس روشای
تحلیلی-توصیفی و بهره گیری از منابع موجود در این زمیناۀ و اساتفاده از مادل راهباردی  SWOTباه تادوین
استراتژی ها و راهبردهای اساسی در زمینۀ توسعۀ علم و فناوری کاربردی در ایران اقدام نموده اسات .جامعاه
آماری دربردانده  055نفر از اساتید برجسته دانشگاههای سطح شهر اصفهان میباشد که حجم نمونه بر اساس
فرمول کوکران به  225نفر تقلیل یافتند .نتایج بیانگر آن بودند که؛ فراهم شادن زیرسااختهاای دسترسای باه
شبکههای اطالعاتی در اغلب دانشگاههای ایران ،سازمانها و صنایع مختلف با بهره مند شادن از امتیااز وزنای
 5/05در جایگاه نخست نقاش قوت ،فقدان برنامه ریزی راهبردی-کاارکردی در بخاش علام و فنااوری ایاران باا
امتیاز وزنی  5/372در جایگاه نخست ضعف ها ،توساعۀ فنااوری اطالعاات و ارتباطاات و اینترنات در تماامی
دانشگاهها با امتیاز وزنی  5/556باالترین امتیاز وزنی را داشته و در مرتبه اول فرصتهای موجود و تناسب کم
نظام دانشگاهی ایران با نیازهای علمی ،و نوآوری کشور با امتیاز وزنی  5/45در جایگاه نخست تهدیادها قارار
دارد .در این زمینۀ مهم ترین راهبردهای اساسی را نیز میتوان ،ارا ه یک چهارچوب اساسی در گسترش فناوری
اطالعات و اینترنت در سطح دانشگاههای ایران به طور متوازن و هماهنگ ،تأسیس و توساعۀ هار چاه بیشاتر
مراکز رشد علمی و پارفهای علم و فناوری در سطح دانشگاههای ایران و تاالش در راساتای ایجااد جامعاهای
دانش محور برای نیل به جامعهای توانمند و کوشا و متمدن و تالش برای تناسب میزان نیاز و تولید نیروهاای
تحصیل کرده در صنایع ،شرکتها و سازمانهای کشور و اساتفاده بهیناه از نیروهاای جاوان تحصایل کارده
دانشگاههای ایران برای نیل به اهداف اساسی توسعۀ و پیشرفت و تمدن ،بیان کرد.
کلید واژهها :علم ،فناوری ،ایران ،دانش محوری ،توسعۀ ،تمدن.SWOT ،
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مقدمه
امروزه همگان پذیرفتهاند که دانش یکی از مهمترین منابع برای رقابت و توسعۀ در اقتصاد امروز است .در واقـع بقـای مـردم،
افراد ،شرکتها و سیستمهای منطقهای به طورفزایندهای

وابسته به توانـایی آنهـا در کـارکردن بـا منـابع دانشـی اسـت (Lerro and

) .Schiuma, 2009: 387-400دانش ،تحقیق و خالقیت پیش شـرط اصـلی بـرای اختـراع و نـواوری در منـاطق شـناخته شـده
است) .(Stefanie Hohn, 2010, 281در واقع مدیریت دانش را فرایند خلق ،انتشار و بکارگیرى دانش به منظور دستیابى به اهـداف
سازمانى تعریف نمود) .(Akhavan, 2010: 135بسیارى از شرکت ها ،صنایع و سازمانهایى که در حال تالش براى آغـاز مـدیریت
دانش هستند ،در خصوص تعیین بهترین رویکرد به منظور پذیرش آن از اطالعات کافى برخوردار

نمـى باشـند (Moffett Sandra,

).2003: 25
از مهمترین ویژگى هاى جهان امروز ،تغییرات گسترده ،افزایش پیچیدگىها و رقابت هاست .سازمان هاى امروزى در محیطـى
پیچیده و در عین حال پویا فعالیت مى کنند .تحوالت عظیم و مستمر از خصوصیات این محیط و فضاى کسب و کار است که لزوم
توجه به هماهنگى با محیط را پر رنگ مى کند و از آنجایی که در عصر حاضر ،دارائیهای دانشی یک کشور بـه منزلـه سـوخت
موتور رشد آن تلقی میشود ،فهم ارزش سرمایه دانشی ملل اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است

((Passerini ،2007

و میزان دست یابی به دانش و چگونگی قرار گیری متخصصین در زمینـه محلـی مربوطـه و تعـامالت آنهـا از کلیـت خاصـی
برخوردار شده است ( .)Lange et al ،2010
امروزه اغلب صاحب نظران آموزش عالى معتقدند که دانشگاهها به عنوان اصلى ترین نهاد اشـاعه دهنـده فراینـد آمـوزش و
یادگیرى در جامعه ،به منظور مقابله با چالش هاى هزاره جدید ،ناگزیر از انتقال و دگردیسى به جوامـع یـادگیرى ،ایجـاد فرهنـگ
تسهیم دانش و بهره گیرى از راهبرد کارآمد مدیریت دانش هستند) .(Nemati, 2006: 27به گفته دولت مالزى ،یکى از راهکارهـاى
اساسى که دولت براى رسیدن دانش تولیدی در پیش گرفته ،افزایش کارآیى دانشگاهها به وسیله پیـاده سـازى و کـاربرد سیسـتم
مدیریت دانش است).(Mohayidin, 2007: 308
پیشرفتهای جهان بر مبنای فناوریهایی که اکثر آنها بر کشفیات علمی استوارند شکل گرفته و به وسیله آن پایـدار خواهـد
ماند .فناوری به عنوان فراورده تحولی تمدن جدید بشری به عنصری اساسی و تعیین کننـده در مبـادالت اقتصـادی و سیاسـی
جوامع درآمده و بیانگر سطح پیشرفت و توانمندی یک جامعه و عامل برتـری آن محسـوب مـیشـود(کینگ،

Webster, :1371

.)1991
با توجه به این نکته که تولید هر دانشی هرگز منجر به تمدن نمی گردد حقیقتی است که کمتر به آن توجه میشود به طـوری
که از میان دانشمندان ایران زمین تنها تعداد انگشت شماری از آنها به دانش تمدنی احاطه داشته و یا موفق به اجرایی نمودن آن
شده اند ،محصول و تولیدات معرفتی وقتی می توانند منجر به مدنیت و تمدن شوند که در مدل و الگوهای خاصی تبلور یابنـد و
برمبنای نیازهای ،سازمانی و شرکتی تدوین یافته و به عبارت دیگر دانش تمدن ساز خود یک رشـته خـاص از معرفـت بشـری
است که دارای اصول و قوانین خاصی است .ایران نیز در سالهای اخیر تالشهای گستردهای را در راستای تولید علم ،دانـش و
فناوری در راستای تناسب با نیازهای کشور انجام داده است ،اما نتایج بیانگر آن هستند که این تالشهای با یک بی برنامه گی و

114

عدم مدیریت و نگرش توانمند روبرو بوده است که نیازمند بررسی همه جانبه و جامع نگر در این زمینۀ میباشد.

دانش و مدیریت آن در جامعه
دانش ،ظرفیت استفاده و به کارگیری اطالعات است .دانش بدین معنی است که مدیران میتوانند اطالعات راتفسیر کـرده و در
تصمیم گیری خود به کار گیرند(علی احمدی .)1 :1312 ،بنابراین ،دانش را درک ،آگاهی یا شناختی که در طول زمـان از طریـق
مطالعه ،تحقیق ،مشاهده و تجربه به دست میآید ،تعریف کرده اند .دانش ،تلفیق تفکر با اطالعات است و در واقع تفسیری فردی از
اطالعات بر پایۀ تجربیات،مهارتها و توانمندیهای شخصی است(داورپناه .)21 :1314 ،مدیریت دانش عبارت است از توسـعۀ،
تسهیم و بکارگیری دانش در سازمان به منظور دستیابی به مزیت رقابتی پایدار.
مدیریت دانش ،مجموعه فرایندها ،قواعد و روش های دورن و بین سازمانی است کـه بـر پایـه زیرسـاختهـای سـازمانی،
فرهنگی و تکنولوژیکی در پی بهره گیری بهینه از سرمایه دانشیی سازمان در قالب تبدیل دانش فردی به سازمانی و هـم افزایـی
دانشی در سازمان در راستای افزایش توان رقابتی میباشد.
در اقتصاد دانشی برای آنکه دانش ارزش خود را نشان دهد باید به صورت فرآیندها و محصوالت فیزیکی تبدیل شـود (ثبـت
اختراع ،عالمت تجاری ،دارایی فکری و همچنین رویه ها ،قوانین و روشهای اکتشافی) .از سوی دیگـر سـرمایه و منـابع انسـانی
اصلی ترین نگاه دارنده و تولید کننده دانش هستند و بنابراین الزم است پرورش ،تربیت و آموزش یافته باشند .با این همـه کمـی
کردن ارزش بالقوه موجود در تعامالت انسانی و دانش خلق شده توسط آنها و شبکههای اجتماعی کار بسیار مشکلی است .دانـش
تنها زمانی قابل اندازه گیری است ،که مولفههای ضمنی و پنهان آن ،با تدوین و به کار بستن دانش ،صریح شوند .با وجود این بـاز
هم ارزش ،امکانات و ابعاد بالقوه دانش ضمنی همچنان بیشتر از ابعاد قابل اندازه گیری دانش صریح است .همین دوگـانگی سـبب
میشود رو شها و رویههای مختلفی برای مدیریت دانش و به ویژه درک ارزش داراییهای دانشی ملل و سازمانها به وجود بیایـد.
همچنین از آنجا که داراییهای دانشی یک کشور به منزله سوخت موتور رشد آن در عصر حاضر تلقی میشـود ،لـذا فهـم ارزش
سرمایه دانشی ملل اکنون بیش از هرزمانی دیگری اهمیت یافته است.(Passerini, 2007).
به هرحال با توجه به توزیع نابرابر منابع دانشی در سراسر جهان ،درکنار سواالتی مانند چه تعداد موسسه علمی مانند دانشـگاه و
پژوهشگاه و با چه کیفیتی وجود دارد؟ سواالتی مثل میزان دستیابی به دانش و چگونگی قرارگیـری متخصصـین در زمینـۀ محلـی
مربوطو تعامالت محلی آنها از اهمیت خاصی برخوردارند).(Lange et al, 2010
دو تعریف مخالف از توسعۀ دانش بنیان وجود دارد .از یک سو توسعۀ دانش بنیان میتواند به عنـوان انباشـته پـولی ناشـی از
تولیدات فناورانه و آموزشی دانش بنیان در نظر گرفته شود و غالباً هم چنین است .از سوی دیگر توسعۀ دانش بنیان با ویژگی ایجاد
تعادل بین تمام عناصر ارزشی معمول جامعه ،اعم از اجتماعی -فرهنگی ،فیزیکی ومالی شناخته

میشود.

به این ترتیب باید گفت توسعۀ دانش بنیان شهری مرزهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاست گذاری شـهری را در مـینـوردد .در
اقتصاد جهانی ،توسعۀ دانش بنیان شامل توانایی یک ملت نه تنها برای تولید ،انتقال و کاربرد دانش بلکه برای بـه کاربسـتن دانـش
خارجی در کنار تعدیل آن برای پاسخگویی به نیازهای خاص است .برای آنکه توسعۀ پایدار دانش اتفاق بیافتد ،کشورها نیـاز بـه
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استقرار مکانیزمی دارندکه چرخش داده ،اطالعات و دانش را در میان ملل توسعۀ یافته و در حال توسعۀ ممکن میسـازد .مفهـوم
تسهیم دانش چند ملیتی بسیار به مفهوم توسعۀ دانش بنیان نزدیک است ).(Chou and Passerini, 2009

وضعیت علم و دانش در ایران
در ایران تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی شمار مستندها و مدارک علمی جهانی پژوهشگران ایران از شماری چنـد بیشـتر
نمیشد .این در حالی است که تا پایان سپتامبر  2112شمار مستندات نمایه شـده ایـران در پایگـاه اسـکوپوس 21121 ،عنـوان
رسیده است و ایران در این پایگاه جایگاه نخست را در منطقه از آن خود نمـوده اسـت(بیات .)17 :1311 ،همچنـین ،بـر پایـه
جدیدترین آمار تا پایان ژانویه سال  ،2112شمار مستندات علمی نمایه شده جمهوری اسالمی ایران در موسسه اطالعات

علمی1

نزدیک به  24741نوشتار بوده است که پس از ترکیه با  27112مستند علمی در رتبه دوم منطقه قرار گرفته ایم(صـبوری:1311 ،
 .)12که این پژوهش نیز در راستای این هدف و ضرورت علم و دانش در توسعۀ کشور تدوین یافته است.
برای نمونه ،راه اندازی دورههای تحصیالت تکمیلی ،ایجاد انجمنهای علمی در زمینۀهای تخصصی ،راه اندازی کانونهـای
رشد و قطب های علمی ،گسترش و پیشرفت فناوریهای نو ،انتشارات نشریات علمی با کمک مالی دانشگاههـا و سـازمانهـای
پژوهشی و آغاز ارائه مجوز و اعتباردهی به نشریات علمی تخصصـی از سـوی وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری و وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و ایران تالش های مهمی بودند که زیرساختهای الزم برای شکوفایی علمی کشـور را فـراهم
نموده اند(مهراد.)27 :1311 ،
اختصاص  3درصد از تولید ناخالص داخلی برای گسترش و پیشرفت پژوهشها در برنامه چهارم توسعۀ هدفگذاری شد کـه
تا به حال برآورده نشده است ،ولی جهش پذیرفتنی را در بخشهای علمی ،پژوهشی و فناوری کشور فراهم نمود(قانون چهـارم
برنامه توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران .)41 :1314 ،در سـال  ،2112بـر پایـه رتبـه بنـدی بانـک
جهانی ،2سوئد با رتبه نخست در بین  141کشور باالترین و هایتی با رتبه  131کمتـرین شـاخص اقتصـاد دانـش را بـه خـود
اختصاص دادند .ایران با رتبه  14نسبت به رتبه سال  2111خود که  11بود ،یک رتبه پیشرفت نموده است .جمهـوری اسـالمی
ایران از دیدگاه شاخص دستیابی فناوری میان  72کشور از رتبه  41برخوردار است). (www.nationmaster.com
در واحدهای پژوهش و پیشرفت 3شمار نوآوریها و شمار انتشارات علمی در هر یک میلیون نفر است (موحدی.)11 :1371 ،
جمهـــوری اســـالمی ایـــران از دیـــدگاه شـــاخص گنجـــایش نـــوآوری از رتبـــه جهـــانی  11برخـــوردار اســـت
) . (www.innovationfordevelopmentreport.orgدر برنامه پنجم توسعۀ کشور در زمینۀ ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات ،هـدف
رسیدن به جایگاه دوم در برخی از شاخص های فناوری اطالعات و ارتباطات بوده است ،در حالیکـه کشـور در زمینـۀ توسـعۀ
فناو ری اطالعات و ارتباطات به غیر از ضریب نفوذ تلفن ثابت ،در دیگر شاخصها چون ضریب نفوذ تلفن همراه ،ضریب نفـوذ
اینترنت و اینترنت پرسرعت فاصله بسیاری با جایگاه نخست در منطقه دارد .دستاوردهای به دست آمده حکایت از آن دارند که
1

ISI
KEI
)3 (R&D
2

116

در مواردی چون گسترش دولت الکترونیک و سرانۀ پهنای باند اینترنت نسبت به آنچه در سند چشم انداز هـدف گـذاری شـده
است ،فاصله زیاد داریم .بر این پایه در زمینۀ شاخص گسترش دولت الکترونیک ،با اینکه باال رفتن  1پلـهای ایـران در مقیـاس
جهانی ،باال آمدن با شتاب تر کشورهای منطقه باعث شده که جایگاه ایران در فاصله سالهای  2111تا  2112بدون تغییـر بـاقی
بماند).(WEF, 2012: 201

پیشینه تحقیق
چند سال پیش مدیریت دانش و به تبع آن سیستمهای مدیریت دانش ،به عنوان بزرگترین پدیده ،پس از مهندسی مجدد 1پا بـه
عرصه وجود گذاشت .ابتدا مدیریت دانش در سیستمهای اطالعاتی متمرکز بود و سپس نیروی خود را به توسعۀ سازمانی ،مدیریت
سرمایه هوشی فکری و مهارتهای مدیریتی تغییرداد .در اواخر دهه  11نیز یادگیری اجتماعی ،فهم سازمانی ،نوآوری سیستماتیک و
مدیریت تغییر به عنوان موضوعاتی برتر در مدیریت دانش مطرح گردیدند(صیف و همکاران.)34 :1311 ،
پیش از آنکه مدیریت دانش در دهههای  1111و  1111به عنوان یک رویکرد جدید مدیریت ارزش سازمانی به وجـود بیایـد،
وجود داشت .سایر رشتهها مثل جامعه شناسی و انسان شناسی نیز نقش مهمی در توسعۀ اقتصادی و اجتمـاعی داشـتند .از سـوی
دیگر ،مطالعات شهری و برنامه ریزی شهری مدتها پیش از ظهور توسعۀ دانش بنیان شهری ،شهرها را به عنوان واحدهای توسعۀ در
نظر گرفته بود .سایر رشتهها همچون جغرافیا و آمار در راه مفهوم سازی شهرهای دانشی نقش بنیادین داشـتند .از آنجـا کـه هـیچ
رشتهای به صورت منفرد نمیتواند با واقعیتهای پیچیدۀ جوامع دانشی کنار بیاید ،چندرشتهای بودن تبدیل به یک پیش شـرط در
شکل گیری توسعۀ دانش بنیان به عنوان یک رشته نو شده است).(Carrillo, 2006
رویکرد توسعۀ دانش بنیان نخستین بار در سال  1111برای احیای شهرهای اروپا و آمریکا ،از طریق ارتقای ظرفیتهای انسانی،
نهادی و ایجاد محیطهای مساعد خالقیت ،نوآوری ،آموزش و تغییر ،شکل گرفت .منظور از توسعه در اینجا نه تنها رشد اقتصـادی
است بلکه تمام پارامترهایی که کیفیت زندگی و پایداری را در یک زمینۀ بین المللی منعکس میکند ،شامل میشود و بنـابراین از
فعالیتهای تولید محور سنتی کامالً متفاوت است .توسعۀ دانش بنیان بر فاکتورهای نرم تاکید دارد یعنی نرم افزار ،موجـود زنـده،
سازگاری و نیازمند استراتژیهای متفاوتی است ).(Wang and Lihua, 2006
پژوهش والترز و رابینسون( ،) 1113حاکی از آن بود که گسترش آموزش تأثیر مهمی بـر تولیـد داشـته ،امـا در مقایسـه بـا
مطالعات قبل ،مقدار آن کمتر بوده است .نتایج بررسی شیهان و تیگارت( ،)1111حاکی از آن بود که در دادههای تجـاری بهتـر
می توان تغییرات و رشد دانش و فناوری را مشاهده کرد .هاوکینز( )2112نشان داده است که چگونه خوشههای خالق در آمریکا
بر رشد اقتصادی اثر گذاشته است.
عصاره و معرفت( )1314به بررسی مشارکت پژوهشگران ایرانی درتولید علم جهانی در مدالین پرداختنـد و بـه ایـن نتیجـه
دست یافتند که پژوهشگران ایرانی موفقیتهای چشمگیری را در سطح بـین الملـل در دهـه اخیـر بـه دسـت آوردنـد .پایگـاه
استنادسازی علوم ) (ISIو پایگاه شبکه اطالع رسانی علوم پزشکی 2گویای رشد سریع سهم دانشمندان ایرانی در تولید علم جهانی
TQM
)(Medline
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و گسترش مرزهای دانش میباشد .البته الزم به ذکر است که سهمی از مقاالت پژوهشگران ایران در مجالت داخلی و یا نشـریات
بین المللی غیر ISIو غیر مدالین به چاپ میرسد که به دست آوردن آمار آنها در حال حاضر امکان پذیر نمیباشد .نتایج پژوهش
صادقی و آذربایجانی( ) 1311در مورد نقش و جایگاه اقتصاد دانش محور در تقاضای نیروی کار ایـران حـاکی از آن بـود کـه
قدرت توضیح دهندگی و تأثیر مثبت و معنی دار شاخصهای دانش و فناوری بر تقاضای نیروی کار ایـران اسـت .احمدونـد و
روحانی( ،)1311در مقالهای تحت عنوان به سوی پلیس دانش محور ،تقویت توان آینده پژوهی در پلیس و پیش ضـرورتهـای
مدیریتی شامل تغییر فرهنگ دانشوری و تغییر صفات فرمانده از «مدیریت پلیسی» به «رهبری پلیسی» اشاره کرده است .سیدی و
همکاران( ،)1311به امکان سنجی تحقق سازمان دانایی محور در ایران واحد شیراز پرداخته و نتایج نشان دهندۀ آن بـود کـه از
نظر پاسخگویان امکان تحقق سازمان دانایی محوری در ایران شیراز وجود دارد.
منصوری ( )1317به پردازش معماری علم در ایران پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که برای معماری علم تا رسیدن
به مرحلهای که جامعۀ ما در سیاستهای خود و اعمال و اجرای آنها ،خردگرا شود نقش بسیار مهمی به عهدۀ خود دانشگران است
تا بکوشند اجتماع علمی به وجود آورند ،اجتماعی که مورد اعتنای اجتماع بین المللی باشد .هم اکنـون زمینـههـای اولیـۀ ایجـاد
اجتماع علمی در ایران به وجود آمده است ،اما هنوز تا تحقق آن راه درازی درپیش است .دولت میتواند به این تحقق کمک کند،
اما ما نباید و نمی توانیم منتظر شروع حمایت دولت بشویم ،به خصوص که باید در شرایط فرهنگی و تـاریخی کنـونی کشـور در
انتظار حرکتهایی باشیم که مانع تحقق این امر حتمی هستند .از طرف دیگر باید بکوشیم تا نهادهای سیاستگذار علمی پا بگیرند و
پایدار باشند و از تکرار حرکتهایی که باعث تعطیلی شوراهای سیاستگذار قبلی شدند بپرهیزیم .به موازات آن بکوشیم دولـت را
متقاعد کنیم پروژههای کالن علمی تصویب و اجرا کند و نیز تسهیالت الزم برای مشارکت بیشینهای در پـروژههـای علمـی بـین
المللی فراهم کند .رشیدی( ،)1317در مقالهای تحت عنوان شهر دانایی محور بستری برای نوآوری ،بـه تعریـف شـهر دانشـی و
مفاهیم مرتبط با آن پرداخته است .باقری و شرفی جم( ،)1311در تأملی بر مفهوم دانش و آموزش در جامعۀ دانایی محـور ،بـه
این نتیجه رسیدهاند که باید دانایی تجربی -فناورانه را در گستره همه گونههای دانایی ،در جای خودش مستقر ساخت.
پایا و کالنتری نژاد( )1311به ارزیابی فلسفی و داللتهای سیاستگذارانه تأثیرات چهارمین موج توسعۀ علمی و فناورانـه بـر
فرهنگ و جامعه :مالحظاتی از دیدگاه عقالنیت نقاد ،اقدام نمودند و در واقع در بخش نخست پژوهش توضیحاتی درباره چهارمین
موج توسعۀ علمی و فناورانه ارائه داده اند .در بخش دوم برخی تبعات پیشرفتهایی که در زمینه این علوم و فناوری حاصل شده و
یا در حال حصول است بر فرهنگ و جامعه ،بیان شده است .توجه اصلی این پژوهش فلسفی ناظر به گزینههایی است که در برابـر
انسان مدرن و در ارتباط با تحوالت بی وقفه علوم و فناوریهای جدید قرار دارد .در سومین بخـش مقالـه شـماری از آمـوزههـای
سیاستگذارانه برای دست اندرکاران سیاستها و سیاستگذاریها در ارتباط با تأثیرات موج چهارم توسعۀ علمی و فناورانه بر اجتماع و
فرهنگ در ایران ارائه شده است.

 )2111(Stefanie Hohnدر مطالعهای تحت عنوان فاکتورهای کلیدی برای موفقیت شهرهای دانش بنیان در آلمان ،که حاصل
یک مطالعه تجربی در سال  2111میباشد ،به بررسی نقش دانش در شهرهای آلمان و مقایسه شهرها با یکدیگر پرداخته و به این
نتیجه رسیده است که شهرهایی که دانش تا حدودی نقش محوری را در آن بازی میکند  41تا  11درصـد موفـق تـر از دیگـر
شهرها عمل کرده اند.
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 ،) 2111(Austin Leyدر گزارشی تحت عنوان ،آینده شـهر دانـش محـور و توسـعه اقتصـادی شـهر ملبـورن ،بـه ارزیـابی
شاخصهای یک شهر توسعه یافته به لحاظ اقتصادی و دانشی پرداخته و میزان پیشرفت و همچنین بـا توجـه بـه ارقـام کنـونی
حاصل شده و برنامههای پیشروی شهر ملبورن پرداخته است.
یوسفی نژاد عطاری و نیشابوری جامی( )1311به بررسی پیاده سازى جدول  SWOTبراى پارک هاى علم و فناورى و تعیـین
بهترین راهبرد جهت نیل به اهداف با استفاده از  ANPفازی پرداختهاند به همین منظور براى رسیدن به بهترین راهبرد ابتـدا نقـاط
قوت ،ضعف ،تهدیدات و فرصت هاى پیش روى پارکها و مراکز رشد علم و فناورى مشخص گردید .پس از تعیین نقاط قـوت،
ضعف ،تهدیدات و فرصت هاى پیش رو ،هفت راهبرد به عنوان راهبردهای مناسب براى پیشبرد اهداف پارکها و مراکز رشد علم
و فناورى مطرح گردید .در ادامه سعى شد با استفاده از ابزار کارآمد تصمیم گیری چند معیاره ،تحلیل شبکهای فرایند محیط فـازی
بهترین راهبرد انتخاب گردد .در نهایت با توجه به راهبردهای مختلف مطرح شده و جدولهای مقایسه اى ،راهبرد ایجاد تفاهم نامه
بین وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری ،صنایع و بهداشت و بانکها جهت حمایت الزم از متخصصان به عنوان بهترین راهبرد
انتخاب گردید.

بهاری و همکاران( )1311به شناسایى و اولویت بندى عوامل کلیدى موفقیت پارک علـم و فنـاورى خراسـان رضـوى اقـدام
نمودند و اولویت بندى این عوامل نشان مى دهد که عامل حمایتى از مؤسسات دانش بنیان در جهت تولید فناورى ،عامـل نیـروى
انسانى ،عوامل توسعۀ زیرساخت هاى مرتبط با فناورى و عامل توسعۀ و ایجاد مراکز مرتبط با فناورى ،به ترتیب از اهمیت ویژه اى
در توسعۀ پارک هاى علمى برخوردارند .اهمیت و اولویت این عوامل کلیدى موفقیت را مى توان راهنمایى براى مدیران و مؤسسان
پارکهاى علم و فناورى

در جهت موفقیت در ایجاد و توسعۀ پارکهاى علمى دانست.

حسن پور و همکاران( )1311در مقالهای تحت عنوان شناسایى و تحلیل عوامل مؤثر در میزان آمادگى دانشگاهها براى پیـاده
سازى موفق مدیریت دانش به این تحلیل دست یافتند که عامل «رهبرى و حمایت مـدیریت از پیـاده سـازى مـدیریت دانـش» و
«اشتراک مناسب دانش میان اعضا» ،از دیدگاه خبرگان این تحقیق ،بیشترین اولویت را به دسـت آوردنـد و عوامـل «درجـه عـدم
تمرکز» و «درجه عدم رسمى سازى» ،از کمترین رتبه و اهمیت برخوردار شدند .این رتبه بندى انجام شده از عوامل ،مى تواند براى
مدیران دانشگاه ،قبل از پیاده سازى مدیریت دانش ،مفید و سودمند باشد ،زیرا از آنجایى که عوامل زیادى باید قبل از پیاده سازى
مدیریت دانش در دانشگاه بهبود یابند و مدیریت همزمان این عوامل کار سخت و دشوارى است ،این رتبه بندى مى تواند به عنوان
راهنمایى براى دانشگاهها جهت اولویت بندى و تنظیم فعالیت ها ،مورد استفاده قرار گیرد .همچنین مدیران مى توانند بر اساس رتبه
بندى انجام شده در این تحقیق،

عوامل بحرانى موفقیت را شناسایى کنند.

روش و فرایند پژوهش
این پژوهش بر اساس روشی تحلیلی-توصیفی و بهره گیری از منابع موجود در زمینۀ علم و دانش و توسـعۀ اسـتراتژیک و
کاربردی آن در دانشگاه های کشور و نیز بررسی همه جانبهای که از روش تحلیل  SWOTاستفاده شده اسـت بـه تعیـین نقـاط
قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها اقدام شده و در ادامه بر اساس نظر کارشناسان و مصاحبه شـوندگان بـه هـر گزینـه وزن آن
تعیین و در نهایت با ادغام مهم ترین این نقاط ،راهبردهای اساسی جهت توسعۀ راهبردی دانش در کشور تعیین گردیـد .جامعـه
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آماری دربردانده  111نفر از اساتید برجسته دانشگاههای سطح شهر اصفهان میباشد که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران بـه
 221نفر تقلیل یافتند .پرسشنامه محقق ساخته بوده و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ به میزان  1/121مورد تایید و روایـی آن
نیز بر اساس نظر کارشناسان تایید گردید.
نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها با استفاده از مدل SWOT
تحلیل  SWOTبه منظور شناسایی و بررسی عوامل مؤثر درونی ( نقاط قوت و نقاط ضعف ) و عوامل تـأثیر گـذار بیرونـی
ناحیه ( فرصتها و تهدیدها ) بر توسعۀ استراتژیک علم و دانش و کاربردی آن در در کشور به کار بـرده مـیشـود

(Wheelen,

) .1995:341در حقیقت از این روش به عنوان ابزاری جهت شناسایی مسایل استراتژیک و ارائه راهبردها و استراتژیهای مناسب
استفاده می گردد .در ابتدا با سنجش محیط داخلی و محیط خارجی ناحیه ،فهرستی از نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیـدات
مورد شناسایی قرار گرفت و سپس به وسیله نظر خواهی و صحبت با مردم ،مسووالن و کارشناسان ،این عوامل مشخص و جهت
برطرف نمودن یا کاهش نقاط ضعف و تهدیدها و نیز تقویت و بهبود نقاط قوت و فرصتهای موجود در ارتبـاط بـا دانـش در
کشور ،پیشنهادات و استراتژیهای مناسبی ارائه گردید.
عوامل داخلی مؤثر بر توسعۀ استراتژیک علم و دانش و کاربردی آن در ایران
با استفاده از ماتریس ارزیابی داخلی روابط بین موضوعات مختلف را شناسایی و ارزیابی کنند و به ارائۀ راه حلهایی برای آنها
بپردازند(دیوید .)31 :1313 ،در این قسمت سه مقوله استراتژیهای موجود ،عملکردها و منابع مورد توجه و بررسی قرار گرفتـه
و تحت عنوان نقاط قوت و نقاط ضعف به شرح ذیل تقسیم بندی شده است:
جدول  :9نقاط قوت
شماره

9

قوت ها

9

فراهم شدن زیرساختهای دسترسی به شبكههای اطالعاتی در اغلب دانشگاههای ایران ،سازمانها و صنایع مختلف

1

تأسیس و توسعۀ مراکز رشد به خصوص در محدوده دانشگاههای ایران

9

وجود نیروی انسانی جوان تحصیل کرده و مستعدد در کشور

4

رشد سریع تعداد مقاالت منتشر شده در ISI

7

وجود منابع طبیعی مورد نیاز برای پژوهش و تولید علم

6

وجود امكانات مناسب تحقیقاتی

5

وجود بخشهای خاص برای انجام تحقیقات

8

وجود دانشگاهها و مؤسسات علمی و پژوهشی فراوان

1

افزایش نیروی انسانی در بخشهای مختلف ایران

99

گسترش رویه فزایندۀ دورههای تحصیالت تكمیلی

99

تشویق انتشار مقاالت علمی در داخل و خارج از کشور

91

نشریات فراوان علمی در کشور

99

همایشها و کنفرانسهای علمی متعدد در ایران
Strenghts

101

1

جدول  :1نقاط ضعف

9

شماره

ضعف ها

9

فقدان برنامه ریزی راهبردی-کارکردی در بخش علم و فناوری ایران

1

کم توجهی به شایسته ساالری در انتخاب و انتصاب

9

غلبه مدرك گرایی بر دانش افزایی کاربردی

4

ضعف ارتباط بین سازمانها و مراکز علمی و پژوهشی ایران به خصوص بخش صنعت

7

فقدان پرورش روحیۀ جستجوگر در نظام آموزشی

6

غیر قابل استفاده بودن بسیاری از نتای پژوهشی

5

مهاجرت و فرار مغزها

8

کمبودنیروی انسانی مجهز به دانش و مهارت برای مدیریت و اجرای پژوهشهای ارزشمند

1

کم توجهی به جذب و حفظ نیروی انسانی کارآمد

99

فقدان استفاده از تجارب بین المللی در تدوین برنامههای توسعۀ علمی

99

فقدان الگوی مناسب بومی برای مدیریت مراکز علمی

91

مناسب نبودن جایگاه مادی و معنوی پژوهشگران در جامعه

99

فقدان نظام مناسب نظارت و ارزیابی در فعالیتهای علمی ایران

94

ضعف در تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی

97

غلبۀ نگاه کمیت گرایی بر کیفیت گرایی

96

دیوان ساالری و ضعف عمومی ساختار اداری مراکز پژوهشی کشور ایران

95

عدم امكان مشارکت با کشورهای پیشرو

98

فقدان یک نظام پاسخگو در خصوص آمار و اطالعات

91

کم توجهی بخش خصوصی به تولید علم و فناوری

19

تكیه زیاد بر نظام آموزش عالی و دانشگاه در تولید علم

19

توجه بر جنبههای فردی بر کار گروهی

11

کم توجهی به تحوالت محیط پیرامونی

عوامل خارجی مؤثر بر توسعۀ استراتژیک علم و دانش و کاربردی آن در ایران
برنامه ریزان استراتژیک با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی میتوانند عوامـل اقتصـادی ،اجتمـاعی ،فرهنگـی ،بـوم
شناسی ،محیطی ،سیاسی و جز اینها را مورد ارزیابی قرار دهند(دیوید .)31 :1313 ،هدف این مرحلـه کنـد و کـاو آثـار محـیط
خارجی بر توسعۀ علم و دانش جهت شناسایی فرصتها و تهدیدهایی است که نظام علمی کشور با آن مواجـه اسـت .در ایـن
راستا باید گفت که فرصتها ،مجموعه امکانات و قابلیتهایی است که خارج از محیط ناحیه بر عملکرد علـم و دانـش بـه طـور
مستقیم یا غیر مستقیم مؤثر واقع میشوند و همچنین تهدیدها نیز مجموعه عوامل خارج از ناحیه محسوب میشوند کـه در عـدم
کارایی این نواحی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم دارند .بر اساس مطالعات انجام شده و بررسی وضعیت پیرامون کشور ،مجموعه
فرصتها و تهدیدهای موجود و مؤثر بر استراتژیک علم و دانش و کاربردی آن در ایران که به صورت زیر قابل ترسیم میباشند:
Weaknesses

100

1

جدول  :9فرصتها

9

شماره

فرصت ها

9

توسعۀ فناوری اطالعات ،ارتباطات و اینترنت ایران

1

تمرکز بر اقتصاد دانایی محور در برنامههای چهارم و پنجم به خصوص در بخش سازمانها و صنایع

9

رشد سریع علمی ایران و انعكاس آن در جهان

4

وجود نسل جوان مناسب مشتاق علم

7

وجود تقاضای بالقوه در کشور و منطقه برای محصوالت علمی

6

توجه ویژه به گسترش جنبش نرم افزاری و تولید علم

5

امكان استفاده از تجارب کشورهای موفق در زمینه کارکردی کردن دانش به خصوص در بخش پژوهش

8

حضور گسترده تر زنان در عرصه تحصیالت و فناوری

1

انگیزه مسوولین به اصالح نظام علم و فناوری به خصوص در زمینه ارتباط سازمانهای دانشی با ایران

99

پیشینه قوی و غنی فرهنگ ایرانی

99

وجود فرهنگی غنی اسالمی و توصیه به علم آموزی

91

وجود گسترده دانشمندان ایرانی در جهان

جدول :4تهدیدها

1

شماره

تهدیدها

9

تناسب کم نظام دانشگاهی ایران با نیازهای علمی ،و نوآوری کشور

1

ناکارامدی ساختارهای و شیوههای مدیریتی و انگیزشی

9

ساختار ضعیف علم و فناوری و ضعف واحدهای ستادی پژوهش و تولید علم در ایران

4

کم توجهی به بهره گیری از نتای پژوهشها در سیاست گذاریهای علمی

7

بهره گیری ناچیز از تخصص نیروهای متخصص ملی خارج از کشور

6

تداوم و افزایش پدیده فرار مغزها

5

جاذبه پایین نظام علمی کشور برای پژوهشگران جوان

8

کمبود سرمایه گذاری در پژوهش

1

تحریم اقتصادی و فناوریهای نوین از سوی غرب

99

کمبود مشارکت بخش خصوصی در پژوهش و تولید علم

99

عالقه و تمایل به واردات محصوالت علم و فناوری

91

شتاب در ظهور فناوریهای نوین و نیاز به زیرساخت گسترده

99

جذابیت کمتر فعالیتهای علمی نسبت با سایر فعالیتهای کسب و کار

94

شكاف عمیق فناوری کشور با کشورهای پیشرفته

97

فقدان توازن و تناسب بین تولید علم و فناوری با دیگر بخشهای کشور به خصوص اقتصادی

96

کمبود پژوهشگران حرفه ای

Opportunities
Threats

101

1
2

تجزیه و تحلیل نهایی عوامل مؤثر بر توسعۀ استراتژیک علم و دانش و کاربردی آن در ایران
برای تجزیه و تحلیل نهایی جدولی تشکیل داده که بر اساس عوامل داخلی(ضعفها و تهدیدها) و عوامل خارجی(فرصتها
و تهدیدها) دارای  4ستون در بردارنده عوامل ،وزن ،درجه بندی و امتیاز وزنی مـیباشـد .در سـتون یـک( عوامـل خـارجی و
داخلی) ،مهم ترین قوت ها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای فراروی سیستم را نام

میبریم.

در ستون دو(وزن) ،به هر یک از این عوامل و بر اساس اثر احتمالی آنها بر موقعیت استراتژیک فعلی سیستم(بر اسـاس نتـایج
یافتههای حاصل از شناخت و تجزیه و تحلیل وضع موجود) وزنی از یک(مهم ترین) تا صفر(بی اهمیت ترین) میدهیم .هر چقدر
وزن بیشتر باشد ،تأثیر بر موقعیت کنونی و آینده آن سیستم بیشتر خواهد بود(جمع ستون  2بدون توجه به تعداد عوامل 1 ،است).
در ستون سه(درجه بندی) ،به هر عامل و بر اساس اهمیت و موقعیت کنونی سیستم به آن عامـل خـاص امتیـازی از (1بسـیار
خوب) تا (1ضعیف)( ،بر اساس نتایج یافتههای حاصل از شناخت و تجزیه و تحلیل وضع موجود) میدهیم .این درجه بندی نشان
میدهدکه سیستم چگونه به هر یک از عوامل خارجی پاسخ

میدهد.

در ستون چهار(امتیاز وزنی) ،وزن را در درجه هر عامل(ستون  2ضرب در ستون  )3ضرب میکنیم تا به این وسیله امتیاز وزنی
آن به دست آید .به این ترتیب ،برای هر عامل ،یک امتیاز وزنی از  1تا  1به دست میآید،که به طور متوسط(میانگین) این امتیاز عدد
3

است.

سرانجام ،امتیازات وزنی تمام عوامل خارجی و داخلی در ستون  4را به طورجداگانه با یکدیگر جمع میزنیم و امتیاز وزنـی را
محاسبه میکنیم .امتیاز وزنی کل نشان میدهد که یک سیستم چگونه به عوامل و نیروهای موجود و بالقوه در محـیط بیرونـی اش
پاسخ میدهد .همیشه متوسط امتیاز وزنی کل در یک سیستم در یک زمینه ،عدد  3است(هانگر و ویلن .)12-11 :1314 ،چنانچـه
باالتر از آن باشد ،اهمیت آن بیشتر و اگر کمتر از آن باشد ،از اهمیت و تأثیر گذاری کمتری

برخوردار است.

نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی مؤثر بر توسعۀ استراتژیک علم و دانش و کاربردی آن در ایران

)(IFAS

برای سازماندهی عوامل داخلی در قالب مقوله قوتها و ضعفهای فراروی سیستم ،با استفاده از عوامل درجه بندی و با توجه
به اهمیت هر یک از قوتها و ضعفها و با توجه به میزان تأثیر گذاری هر یک از آنها (ابراهیم زاده و آقاسی زاده )117 :1311 ،بر
میزان توسعۀ متناسب علم و دانش ایران ،محاسبه و به شرح جدول

 1تعیین گردید:

از دیدگاه کسانی که مورد سؤال قرار گرفتند مهم ترین نقاط قوتی که ایران در زمینۀ توسعۀ علـم و دانـش از آن برخـوردار
است ،عبارتاند از :فراهم شدن زیرساختهای دسترسی به شبکههای اطالعاتی در اغلب دانشگاههای ایران ،سازمانها و صـنایع
مختلف با بهره مند شدن از امتیاز وزنی  1/11در جایگاه نخست میباشد که دسترسی به ابزار فنـاوری اطالعـات و اینترنـت در
حال حاضر به عنوان مهم ترین شاخص توسعۀ علمی و دانش یک کشور میباشد که ایران نیز در این زمینۀ تـالشهـای زیـادی
انجام داده است و باید این تالش ها گسترش یابد .تأسیس و توسعۀ مراکز رشد به خصوص در محدوده دانشگاههـای ایـران بـا
امتیاز وزنی  1/41در جایگاه دوم به لحاظ نقاط قوت قرار دارند که این امر در تعدادی از کالنشـهرها و دانشـگاه مهـم کشـور
تأسیس شده و سبب تمرکز تحقیقات علمی و دانش محوری در آنها شده و نتایج مثبتی را در پی خواهد داشت .وجـود نیـروی

101

انسانی جوان تحصیل کرده و مستعدد در کشور با امتیاز وزنی  1/44در جایگاه سوم نقاط قوت قرار گرفته است ایران از معـدود
کشورهایی می باشد که دارای نیروی انسانی فراوان و نیز تحصیل کرده میباشد که در سطوح مختلف و نیز در انـواع رشـتههـا
فعالیت دارند و دارای استعداد سرشاری میباشد و باید از آنها استفاده بهینه را نمود .جدول  1نتـایج تجزیـه و تحلیـل عوامـل
داخلی(ضعف ها) را ارائه مینماید.
جدول  :7نتای تجزیه و تحلیل عوامل داخلی(قوت ها)
قوت ها

وزن

فراهم شدن زیرساخت های دسترسی به شبكههای اطالعاتی در اغلب دانشگاه هوای ایوران ،سوازمانهوا و

9/94

درجووووه

امتیوووواز

بندی

وزنی

4

9/76

صنایع مختلف
تأسیس و توسعۀ مراکز رشد به خصوص در محدوده دانشگاههای ایران

9/91

4

9/48

وجود نیروی انسانی جوان تحصیل کرده و مستعدد در کشور

9/99

4

9/44

رشد سریع تعداد مقاالت منتشر شده در ISI

9/917

4

9/98

وجود منابع طبیعی مورد نیاز برای پژوهش و تولید علم

9/981

4

9/918

وجود امكانات مناسب تحقیقاتی

9/98

9

9/14

وجود بخشهای خاص برای انجام تحقیقات

9/951

9

9/196

وجود دانشگاهها و موسسات علمی و پژوهشی فراوان

9/969

9

9/981

افزایش نیروی انسانی در بخشهای مختلف ایران

9/961

9

9/986

گسترش رویه فزاینده دورههای تحصیالت تكمیلی

9/979

1

9/991

تشویق انتشار مقاالت علمی در داخل و خارج از کشور

9/949

1

9/986

نشریات فراوان علمی در کشور

9/94

9

9/94

همایشها و کنفرانسهای علمی متعدد در ایران

9/991

9

9/991

جمع

9

9/151

بر اساس جدول  1مشاهده میگردد که فقدان برنامه ریزی راهبردی-کارکردی در بخش علم و فناوری ایران با امتیاز وزنـی
 1/372در جایگاه نخست ضعف ها قرار دارد و باید رویکردی را به کار گرفت که در آن بـه ارائـه یـک برنامـه ریـزی مـدون
پرداخت و بر اساس آن ،یک سری برنامههای کوتاه ،میان و بلند مدت تعیین شده و بر اساس آن به اقدامات اساسـی پرداخـت.
کم توجهی به شایسته ساالری در انتخاب و انتصاب با امتیاز  1/31در جایگاه دوم قرار گرفتهاند که این امر یکی از مهـم تـرین
مشکالت سیستم اداری و اجرایی کشور فقدان نظام شایسته ساالری علیرغم توصیه بزرگان میباشد که باید رویکـردی اساسـی
برای مواجه با این مشکل به کار گرفت .غلبه مدرک گرایی بر دانش افزایی کاربردی -با امتیاز وزنـی  1/321در جایگـاه سـوم
نقاط ضعف قرار دارد .متأسفانه در بسیاری از دانشگاه های کشور به سمت و سویی سوق پیدا کردهاند که تالش در جذب بیشتر
دانشجو بدون در نظر داشتن محتوا و افزایش کیفیت دارند و حتی به نیازهای بخشهای مختلف کشور به خصوص بخش صنعت
در بهره برداری آن توجه نشده و باید برای این مسأله چارهای اندیشیده شود.
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جدول -6نتای تجزیه و تحلیل عوامل داخلی(ضعف ها)
وزن
ضعف ها
9/919
فقدان برنامه ریزی راهبردی-کارکردی در بخش علم و فناوری ایران
کم توجهی به شایسته ساالری در انتخاب و انتصاب
9/91

درجه بندی
4
4

امتیاز وزنی
9/951
9/96

4
4

9/918
9/184

فقدان پرورش روحیه جستجوگر در نظام آموزشی
غیر قابل استفاده بودن بسیاری از نتای پژوهشی

9/967

4
4

9/18
9/16

مهاجرت و فرار مغزها

9/967

9

9/917

کمبودنیروی انسانی مجهز به دانش و مهارت برای مدیریت و اجرای پژوهشهای ارزشمند

9/969

9

9/981

کم توجهی به جذب و حفظ نیروی انسانی کارامد
فقدان استفاده از تجارب بین المللی در تدوین برنامههای توسعۀ علمی
فقدان الگوی مناسب بومی برای مدیریت مراکز علمی
مناسب نبودن جایگاه مادی و معنوی پژوهشگران در جامعه
فقدان نظام مناسب نظارت و ارزیابی در فعالیتهای علمی ایران
ضعف در تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی
غلبه نگاه کمیت گرایی بر کیفیت گرایی
دیوان ساالری و ضعف عمومی ساختار اداری مراکز پژوهشی کشور ایران
عدم امكان مشارکت با کشورهای پیشرو

9/977
9/97
9/947
9/94
9/997
9/99
9/917
9/917
9/919

9

9/967

9
9
9
1
1
1
1
1

9/97
9/997
9/91
9/95
9/96
9/97
9/97
9/911

فقدان یک نظام پاسخگو در خصوص آمار و اطالعات
کم توجهی بخش خصوصی به تولید علم و فناوری
تكیه زیاد بر نظام آموزش عالی و دانشگاه در تولید علم

9/91
9/91
9/91

9
9
9

9/91
9/91
9/91

توجه بر جنبههای فردی بر کار گروهی
کم توجهی به تحوالت محیط پیرامونی
جمع

9/997
9/99
9

9
9

9/997
9/99
9/957

غلبه مدرك گرایی بر دانش افزایی کاربردی-
ضعف ارتباط بین سازمانها و مراکز علمی و پژوهشی ایران به خصوص بخش صنعت

9/981
9/959
9/95

نتایج تجزیه و تحلیل عوامل خارجی مؤثر بر توسعۀ استراتژیک علم و دانش و کاربردی آن در ایران )(EFAS

برای سازماندهی عوامل خارجی در قالب مقولههای فرصتها و تهدیدهای فراروی سیستم ،با استفاده از عوامل درجه بندی و با
توجه به اهمیت هر یک از فرصتها و تهدیدها و با توجه به میزان تأثیر گذاری(ابراهیم زاده و آقاسی زاده )111 :1311 ،هر یک بـر
توسعۀ علم و فناوری در ایران،

محاسبه و به شرح جدول  7تعیین گردید:

چنانچه مشاهده میگردد گزینه توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات و اینترنت در تمامی دانشگاهها بـا امتیـاز وزنـی 1/111
باالترین امتیاز وزنی را داشته و در مرتبه اول فرصت های موجود قرار گرفته است که که دسترسی به ابزار فنـاوری اطالعـات و
اینترنت در حال حاضر به عنوان مهم ترین شاخص توسعۀ علمی و دانش یک کشور مـیباشـد کـه ایـران نیـز در ایـن زمینـۀ
تالش هایی انجام داده است که باید این تالش ها گسترش و فاصله ایران با سایر کشورهای پیشرفته به حداقل ممکن کاهش یابد.
باالترین امتیاز بعدی متعلق به تمرکز بر اقتصاد دانایی محور در برنامههای چهارم و پنجم به خصـوص در بخـش سـازمانهـا و
صنایع که با میزان  1/124که نشان دهنده نقش مهم سهم علم و دانـایی در تحـول سـاختار اقتصـادی مـیباشـد کـه بایـد در
چهارچوب برنامههای کوتاه برد نیز عملی گردد.
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جدول -5نتای تجزیه و تحلیل عوامل خارجی(فرصت ها)
فرصت ها

وزن

درجه بندی

امتیاز وزنی

توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات و اینترنت در تمامی دانشگاه ها

9/971

4

9/698

تمرکز بر اقتصاد دانایی محور در برنامههای چهارم و پنجم به خصوص در بخش سازمانها و صنایع

9/999

4

9/714

رشد سریع علمی ایران و انعكاس آن در جهان

9/911

4

9/488

وجود نسل جوان مناسب مشتاق علم

9/99

4

9/44

وجود تقاضای بالقوه در کشور و منطقه برای محصوالت علمی

9/915

4

9/988

توجه ویژه به گسترش جنبش نرم افزاری و تولید علم

9/958

9

9/194

امكان استفاده از تجارب کشورهای موفق در زمینه کارکردی کردن دانش به خصوص در بخش پژوهش

9/966

9

9/918

حضور گسترده تر زنان در عرصه تحصیالت و فناوری

9/969

9

9/989

انگیزه مسوولین به اصالح نظام علم و فناوری به خصوص در زمینه ارتباط سازمانهای دانشی با ایران

9/971

1

9/994

پیشینۀ قوی و غنی فرهنگ ایرانی

9/97

1

9/ 9

تأکید فرهنگ اسالمی و توصیه به علم آموزی

9/947

9

9/91

وجود گسترده دانشمندان ایرانی در جهان

9/996

9

9/996

جمع

9

9/919

رشد سریع علمی ایران و انعکاس آن در جهان با امتیاز وزنی  1/411در جایگاه سوم فرصتهـای دیگـر قـرار دارد و بایـد
تالش گردد که رشد علم و فناوری در کشور هر چه سریع افزایش یابد تا بیشتر بتواند در جهان حرفی برای گفتن داشته باشد تا
به عنوان الگو و سرمشق بسیاری از کشورهای دیگر قرار گیرد .جدول  1نتایج تجزیه و تحلیل نقاط تهدید را با وزن و نیز امتیـاز
وزنی آن نشان میدهد.
جدول -8نتای تجزیه و تحلیل عوامل خارجی(تهدید ها)
تهدیدها
تناسب کم نظام دانشگاهی ایران با نیازهای علمی ،و نوآوری کشور
ناکارامدی ساختارهای و شیوههای مدیریتی و انگیزشی
ساختار ضعیف علم و فناوری و ضعف واحدهای ستادی پژوهش و تولید علم در ایران
کم توجهی به بهره گیری از نتای پژوهشها در سیاست گذاریهای علمی
بهره گیری ناچیز از تخصص نیروهای متخصص ملی خارج از کشور
تداوم و افزایش پدیده فرار مغزها
جاذبه پایین نظام علمی کشور برای پژوهشگران جوان
کمبود سرمایه گذاری در پژوهش
تحریم اقتصادی و فناوریهای نوین از سوی غرب
کمبود مشارکت بخش خصوصی در پژوهش و تولید علم
عالقه و تمایل به واردات محصوالت علم و فناوری
شتاب در ظهور فناوریهای نوین و نیاز به زیرساخت گسترده
جذابیت کمتر فعالیتهای علمی نسبت با سایر فعالیتهای کسب و کار
شكاف عمیق فناوری کشور با کشورهای پیشرفته
فقدان توازن و تناسب بین تولید علم و فناوری با دیگر بخشهای کشور به خصوص اقتصادی
کمبود پژوهشگران حرفه ای
جمع
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وزن
9/997
9/997
9/9
9/911
9/989
9/95
9/965
9/967
9/977
9/977
9/947
9/998
9/995
9/997
9/917
9/997
9

درجه بندی
4
4
4
4
4
9
9
9
9
9
1
1
1
9
9
9

امتیاز وزنی
9/46
9/41
9/ 4
9/968
9/914
9/14
9/199
9/917
9/967
9/967
9/91
9/956
9/954
9/997
9/917
9/997
9/988

بر اساس جدول  1مشاهده می گردد که تناسب کم نظام دانشگاهی ایران با نیازهای علمی ،و نوآوری کشور با امتیـاز وزنـی
 1/41در جایگاه نخست تهدیدها قرار دارد که باید در نظام آموزشی کشور طوری بررسی و برنامه ریـزی صـورت پـذیرد کـه
میزان نیاز به متخصص با میزان نیاز خروجی سازمانهای آموزشی هماهنگ بوده تا شاهد نتایج ناگوار افزایش فزاینده قشر بیکـار
جوانان تحصیل کرده نباشیم و توسعه همه جانبه بخش صنعت و اقتصاد باشیم .ناکارامدی ساختارهای و شیوههـای مـدیریتی و
انگیزشی با امتیاز  1/42در جایگاه دوم قرار گرفته است که باید در سیستم مدیریتی کشور و نیز میـزان سـنجی تـدابیر اساسـی
سنجیده شود تا بتوان مدیریتی کارامد همراه با افزایش انگیزش توجه به علم و فناوری حاصل گردد.
ساختار ضعیف علم و فناوری و ضعف واحدهای ستادی پژوهش و تولید علم در ایران و اقتصادی با امتیـاز وزنـی  1/4در
مرتبه دیگر تهدیدها قرار دا رد که باید سعی شود ساختاری مستحکم در شاخص علم و فنـاوری حاصـل گـردد و نقـاط قـوت
ستادهای پژوهشی در تولید علم و فناوری افزایش یابد.
جدول  -1تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک)(SFAS

برنامه ریزی

عوامل

وزن

درجه بندی

امتیاز وزنی

 =S1فراهم شدن زیرسواخت هوای دسترسوی بوه
شبكه های اطالعاتی در اغلب دانشگاه های ایوران،
سازمانها و صنایع مختلف
 =S2تأسیس و توسعۀ مراکز رشد بوه خصووص در
محدوده دانشگاههای ایران
 =S3وجود نیروی انسانی جووان تحصویل کورده و
مستعدد در کشور
 =W1فقدان برنامه ریزی راهبوردی-کوارکردی در
بخش علم و فناوری ایران
 =W2کم توجهی به شایسته ساالری در انتخواب و
انتصاب
 =W3غلبه مدرك گرایی بر دانش افزایی کاربردی-
 =O1توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات و اینترنت
در تمامی دانشگاه ها
 =O2تمرکز بر اقتصاد دانایی محور در برناموههوای
چهارم و پنجم به خصوص در بخوش سوازمانهوا و
صنایع
 =O3رشد سوریع علموی ایوران و انعكواس آن در
جهان
 =T1تناسب کم نظام دانشگاهی ایران بوا نیازهوای
علمی ،و نوآوری کشور
 =T2ناکارامدی ساختارهای و شیوههای مدیریتی و
انگیزشی
 =T3سوواختار ضووعیف علووم و فنوواوری و ضووعف
واحدهای ستادی پژوهش و تولید علم در ایران

9/94

4

9/76

9/91

4

9/48

*

9/99

4

9/44

*

9/919

4

9/951

*

9/91

4

9/96

*

9/981
9/971

4
4

9/918
9/698

*
*

*

9/999

4

9/714

*

*

9/911

4

9/488

*

9/997

4

9/46

*

9/997

4

9/41

*

*

9/9

4

9/ 4

*

*

کوتاه مدت
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میان مدت

بلند مدت

*

*

*

تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک
در این مدل ،با استفاده از جدولهای تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی و ترکیب آن ها ،مهم ترین عوامل استراتژیک علم
و دانش و کاربردی آن در ایران ارایه گردیده است .در واقع ،با تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک ،برنامه ریزانی که تصـمیمهـای
استراتژیک را اتخاذ میکنند ،میتوانند نقاط قوت ،نقاط ضعف ،تهدیدها و فرصتها را به تعداد کمتری از عوامل محدود نماینـد.
این کار با بررسی دوباره وزنهای هر یک از عوامل موجود در جدولهای تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی ،انجـام گرفتـه
است .در واقع ،سنگین ترین عوامل موجود در این دو جدول از حیث وزن ،باید به جدول تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک منتقل
شوند(هانگر و ویلن .)127-131 :1311 ،این مهم در خصوص عوامل استراتژیک تأثیر گذار بر میزان توسعۀ متناسب علم و دانش
در ایران در جدول  1خالصه

شده است:

اینک با تداخل هر یک از عوامل بر یکدیگر ،به تدوین راهبردهای مختلف رقابتی /تهـاجمی) ،(soتنـوع) ،(stبـازنگری) (woو
باالخره راهبردهای تدافعی) (wtمیپردازیم(بهزادفر و زمانیان )111 :1317 ،که در ادامه به آن پرداخته شده است.

تدوین راهبردها
راهبردهای رقابتی /تهاجمی)(so

در این راهبردها تمرکز بر نقاط قوت درونی و فرصتهای بیرونی استوار است که عبارتاند
•

از:

ارائۀ یک چهارچوب اساسی در گسترش فناوری اطالعات و اینترنت در سطح دانشگاههای ایران بـه خصـوص بخـش

صنعت به طور متوازن و هماهنگ؛
•

تأسیس و توسعۀ هر چه بیشتر مراکز رشد علمی و پارکهای علم و فناوری در سطح دانشگاههای ایران به خصوص در

محدودههای و تالش در راستای ایجاد جامعهای دانش محور برای نیل به جامعهای توانمند و کوشا؛
-2-1راهبردهای تنوع)(st

در تنوع بخشی بر نقاط قوت درونی و تهدیدهای بیرونی متمرکز بوده و
•

شامل موارد زیر است:

تالش برای تناسب میزان نیاز و تولید نیروهای تحصیل کرده در صنایع ،شرکتها و سازمانهای کشور و استفاده بهینـه

از نیروهای جوان تحصیل کرده دانشگاههای ایران برای نیل به اهداف اساسی توسعۀ و پیشرفت؛
•

ساختارمند کردن توانمند نظام علم و فناوری در کشـور و نیـز عوامـل دسـت انـدرکار پژوهشـی کشـور بـا ایجـاد

زیرساختهای فناوری اطالعات و پارکهای علم و فناوری؛
راهبردهای بازنگری)(wo

ضمن تاکید بر نقاط ضعف درونی ،سعی بر بهره گیری از فرصتهای بیرونی در جهت توسعۀ علم و فناوری در ایران بـوده و
در برگیرنده موارد زیر
•

است:

ارائه یک برنامه ریزی راهبردی در علم و فناوری کشور با تمرکز بر ساختار دانایی محور در کلیه امورات کشوری بـه
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خصوص بخش اقتصاد و استفاده از توان علمی ایران در این زمینه؛
•

تالش در استفاده از نیروهای جوان و نخبه و توانمند در ساختار مدیریتی و مسـوولیتی کشـور بـرای توسـعۀ علـم و

فناوری و دانایی محوری در جامعه و نیز رشد سریع دانش در ایران جهت تبدیل شدن به یک مدل موفق در دنیا؛
راهبردهای تدافعی)(wt

این راهبردها بر رفع آسیب پذیری علم و دانش در ایران تأکید داشته ،عبارتند از:
•

بهره گیری از افزایش تناسب بین نیاز و افزایش نیروهای تحصیل کرده ایران برای افزایش میزان کیفیت در علم و دانش

و غلبه بر مدرک گرایی صرف و تالش در استفاده بهینه در بخش پژوهش؛
•

افزایش ارائه برنامه های کوتاه ،میان و بلند مدت در بخش علم و فناوری ایران و افـزایش بهبـود سـاختار مـدیریتی و

افزایش پژوهشهای کاربردی در بخش اقتصاد و صنعت؛

نتیجهگیری
افزایش علم و فناوری در یک جامعه میتواند زمینۀ ساز توسعۀ همه جانبه باشد به خصوص زمانیکه تناسب کافی بین بخش
علمی و دانشی با بخش صنعت وجود داشته باشد و باید کشور در مسیری حرکت نماید که به سـمت و سـوی دانـش محـوری
بوده و بتواند کلیه امورات را بر اساس دانش و با تدبیر حل نماید که در این زمینه بسیاری از کشورها تالشهای گسـتردهای بـه
خصوص در زمینۀ سازمانهای اقتصادی انجام دادهاند و در ایران نیز در سالهای اخیر کارهای زیادی صورت گرفته اسـت ،امـا
برای افزایش برد باید برنامه ریزی های اساسی صورت پذیرد که این پژوهش نیز در این راستا تدوین یافته است .نتایج بیانگر آن
بودند که؛ فراهم شدن زیرساختهای دسترسی به شبکههای اطالعاتی در اغلب دانشگاههای ایران ،سازمانها و صنایع مختلف با
بهره مند شدن از امتیاز وزنی  1/11در جایگاه نخست نقاط قوت ،فقدان برنامه ریـزی راهبـردی-کـارکردی در بخـش علـم و
فناوری ایران با امتیاز وزنی  1/372در جایگاه نخست ضعف ها ،توسعۀ فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و اینترنـت در تمـامی
دانشگاهها با امتیاز وزنی  1/111باالترین امتیاز وزنی را داشته و در مرتبه اول فرصتهای موجود و تناسب کم نظام دانشـگاهی
ایران با نیازهای علمی ،و نوآوری کشور با امتیاز وزنی  1/41در جایگاه نخست تهدیدها قرار دارد.
در این زمینه مهم ترین راهبردهای اساسی را نیز میتوان ،ارائه یک چهـارچوب اساسـی در گسـترش فنـاوری اطالعـات و
اینترنت در سطح دانشگاه های ایران به طور متوازن و هماهنگ ،تأسیس و توسعۀ هر چه بیشتر مراکز رشد علمی و پارکهای علم
و فناوری در سطح دانشگاههای ایران و تالش در راستای ایجاد جامعهای دانش محور برای نیل به جامعهای توانمنـد و کوشـا و
تالش برای ایجاد تناسب میزان نیاز و تولید نیروهای تحصیل کرده در صنایع ،شرکتها و سازمانهای کشور و استفاده بهینـه از
نیروهای جوان تحصیل کرده دانشگاههای ایران برای نیل به اهداف اساسی توسعۀ و پیشرفت ،بیان کرد .در این زمینـه مـیتـوان
پیشنهادات زیر را برای بهبود شرایط ارائه نمود:
•

استفاده از نیروهای متعهد و متخصص در نهادهای علمی موثر و نظارتی همه جانبه و مداوم بر عملکـرد آنـان و بهـره
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گیری از آنها در واحدهای اقتصادی ؛
•

استفاده از تجربیات سایر سازمانهای موفق در زمینه دانش محوری اقتصادی -و نیز کشورهای پیشرو در این زمینه؛

•

تالش در بهبود شرایط کیفی در راستای شرایط کمی در تولید علم و دانش در ایران ؛

•

ایجاد یک نهاد پیگیر و کارا بر سنجش و عملکرد نهادها و سازمانهای دانشی در کشور؛
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چکیده
با پیروزی انقالب اسالمی نقطه عطفی برای ایجاد تمدن نوین اسالمی پدید آمد و با دگرگون شدن معادالت حاکم
بر زندگی جمعی ،فضای مناسبی برای تمدن سازی اسالمی فراهم شد از این رو میتاوان گفات انقاالب اساالمی
فرصتی بی بدیل را در اختیار متولیان معارف دینی قرار داد تا الگوی اجرایی تمدن اسالمی را طراحای و مراحال
اجرایی آن را قدم به قدم دنبال کنند .تمدن نوین اسالمی بر آن است که با بهره گیری از دستاوردهای مفید تمدن
مادی غرب ،به ایجاد تمدنی نوین بپردازد که بتواند تمامی جنبههای تمدنی را دربرداشاته باشاد .بارای حرکات
تمدن نوین اسالمی در مسیر صحیح ،آسیبهایی نظیر عدم پیروی از رهبری واحد ،چالشهاایی مانناد فرهناگ
مهاجم غربی و اختالف افکنی در میان مسلمانان ،و موانعی چون مشکالت اقتصادی جوامع مسلمان و عدم توجاه
به عقالنیت دینی وجود دارد .توجه به نقش رهبران دینی ،فکری ،فرهنگی و گروههای مرجع و نخبگان در هدایت
مردم راهکار اصلی فرهنگ سازی در جامعه و مقابله عملی با مشکالت و مواناع اسات .در ایان پاژوهش ضامن
آسیب شناسی به بررسی موانع و چالشهای پیش رو در تحقق تمدن نوین اسالمی پرداخته شده و راهکارهاای
مناسب برای تهدیدهای ممکن ارا ه گردیده است.
کلید واژگان :آسیب شناسی ،چالش ،تمدن غرب ،تمدن سازی ،تمدن نوین اسالمی.
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مقدمه
تمدن اسالمی پس از قرون متمادی درخشش در عرصه جهانی ،روندی نزولی را طی نمود ،در حالی که جهان غرب پـس از
انقالب صنعتی و پیشرفتهای تکنولوژیک و ایجاد و بهره برداری از ابزارهای مختلف ،قدمهای بزرگـی در راه آسـایش و رفـاه
زندگی مادی انسانها برداشت .ضعفهای داخلی حکومتهای اسالمی و خود کم بینی مفرط ملتهای مسلمان در رویارویی بـا
پیشرفتهای غرب ،باعث گردید عدهای از غرب زدگان راه پیشرفت را در پیروی از این تمدن جدید بدانند .با این وصف ،علـی
رغم تمام پیشرفتهای صورت گرفته در ایجاد آسایش مادی ،امروزه بشر نتوانسته به آرامش واقعی که همانا آرامـش روحـی و
روانی است دست

یابد .

دین اسالم از آغاز ظهور در مسیر تمدن سازی قرار داشت و در کنار دولتهای ساختارمندی مانند ایران و روم ،ساختارهای
تمدنی و سبک زندگی مبتنی بر نظر خداوند بر پا ساخت؛ در مدت زمان کوتاهی شاخصههای پیشرفت جامعه را تحقق بخشید و
برای جامعه ساختارهای حقوقی ،آموزشی ،کشاورزی ،اقتصادی ،مدیریتی و مانند آن را بنیان نهاد .ایـن سـاختارها و برنامـههـا
موجب تحول و پدید آمدن تمدنی در جامعه جاهلی و بادیه نشین اعراب گردید و آنان را بـه بزرگتـرین و اثرگـذارترین تمـدن
تبدیل نمود .اعتقاد به اسالم به عنوان سیستم جامعی که برای تمام ابعاد وجود انسان و جهان ،در تمامی زمینهها برنامـه دارد ،از
مبانی و پیش فرضهای امت واحده و تمدن نوین اسالمی

است .

تمدن نوین اسالمی که جوانههای شکوفایی آن با انقالب اسالمی ایران پدیدار گردید ،در سالهای اخیر با بروز جنـبشهـا و
قیامهای مردمی در میان ملتهای مسلمان جهان که با نام بیداری اسالمی شناخته شده است روندی رو به رشد بـه خـود گرفتـه
است .با الگو برداری از انقالب اسالمی ایران و مشاهده پیشرفتهای شگرفی که با اتخاذ نگرشی نوین در فرایند تمـدنی جهـان
صورت گرفته است ،جرقههای بازیابی شوکت و عظمت گذشته تمدن اسالمی زده شده است .با توجه به عـدم اقنـاع فکـری و
فرهنگی بشر از طریق پیروی و بهره گیری از تمدنهای موجود و رویکرد و اقبال گسترده و روزافزون جوامع بشری به اسـالم و
فرهنگ و تمدن اسالمی که موجبات نگرانی دولتهای غربی را نیز فراهم نموده است ،لزوم هوشیاری و توجه دقیـق در مسـاله
ایجاد ،پرورش و گسترش تمدن نوین اسالمی بیش از پیش نمایان

است.

در چند قرن اخیر پیشرفتهای علم ،تکنولوژی ،صنعت ،اطالعات و ...مرهون تمدن مدرن غرب بـوده اسـت .تمـدن نـوین
اسالمی سعی بر آن داشته است که با بهره گیری از ابزارها ،مواهب و دستاوردهای مفید تمدن مادی غرب ،به ایجاد تمدنی نوین
بپردازد که بتواند تمامی جنبههای تمدنی را در برداشته باشد .فرهنگهای جاری جوامع ،توسعه امکانات ارتباطی و آسـیبهـای
آن ،گروههای فکری -اجتماعی مختلف و نیز رویارویی تمدنهای مستقر جهانی با فرایند تمدن سازی نوین اسالمی ،باعث بـروز
آسیب ها ،چالشها و موانعی بر سر راه این تمدن گردیده است .برای وصول به هدف حرکـت تمـدن نـوین اسـالمی در مسـیر
صحیح خود ،ضروری است بررسی گردد که :چه آسیبهایی متوجه این تمدن است؟ مهمترین چالشهای پیش روی آن چیست
و چه موانعی بر سر راه آن قرار گرفته است؟
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تعریف آسیب ،چالش و مانع
اگر بخواهیم به اختصار تعریفی از این سه واژه و تفاوت آنها بیان کنیم میتوان چنین گفت کـه آسـیب اجتمـاعی هـر نـوع
رفتاری است که با ارزشهای شناخته شده جامعه در تعارض باشد و باعث اختالل در کارکرد فرد ،خانواده یا جامعـه بشـود .در
واقع آسیب مسالهای درونی است که از درون تمدن ریشه گرفته و مرتبط با شیوه رفتار مردمان است .از سوی دیگر چـالش بـه
مشکالت بزرگ و بغرنجی گفته میشود که در مسیر یک جریان یا حرکت ایجاد می شـود و مقابلـه بـا آنهـا و حـل مشـکل بـا
دشواریهای زیادی روبروست .چالش میتواند از سوی هر دو نوع عوامل دورنی و بیرونی ایجاد گردد ،هرچند اغلب چالشهـا
از بیرون تحمیل میشوند .سومین واژه ،مانع ،همچنان که از خود کلمه بر میآید به معنای بازدارنده و جلوگیری کننـده اسـت و
چیزی است که باعث توقف حرکت و سد شدن یک جریان میشود .از این رو و با توجه به تفاوتهای این سه دسـته بـه بیـان
مهمترین عوامل هر کدام

میپردازیم .

آسیبهای تمدن نوین اسالمی
با عنایت به وضعیت فعلی ملتهای مسلمان و جوامع اسالمی که در حال طرح ریزی و شکل بخشیدن به ایـن تمـدن نـوین
هستند میتوان آسیبهای زیر را بر

شمرد:

. 0عدم پیروی از رهبری واحد

هرگونه حرکت اجتماعی و فرهنگی در حال شکل گیری ،برای جلوگیری از تشتت و چندگانگی در مسیر حرکت ،نیازمند آن
است که از مبدا واحدی هدایت و راهبری

گردد.

در اینجا نباید این موضوع با تک محوری اشتباه گرفته شود .تمرکز و یگانه بودن اتاق فرمان چنین حرکـتهـایی الزمـه بـه
نتیجه رسیدن آن است .بدین معنا که ضروری است تفکرات و پیشنهادات مختلف و متنوعی که ممکن است از طریق متفکـران و
اندیشمندان و گروههای نخبه جامعه ارائه گردد در مرکز واحدی تجمیع و مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نتیجـه نهـایی بـرای
اجرا تعیین گردد تا بتواند مورد قبول اکثریت جامعه قرار گیرد .در تفکر اسالمی – و بـه طـور خـاص شـیعی -محوریـت ایـن
تصمیمگیری والیت فقیه است( .رضایی :1311،ص )12یکی دیگر از موانع احیای تمدن اسالمی ،وجـود برخـی روایـات و یـا
استنباطها و برداشتهای نادرست از روایاتی است که در منابع اسالمی آمده است؛ از جمله ،روایاتی که پرچمداران قیامهـا را،
طاغوت معرفی کرده و یا قیامهای قبل از ظهور حجت را شکست خورده تلقی میکند ،در حالی که تمسک به چنین اخبـاری از
جهاتی ممنوع است؛ چرا که برخی از آنها جعلی و برخی هم به موضوع و حادثه شخصی مربوط اسـت .بعضـی از روی تقیـه
صادر شده و قسمتی هم از برداشتهای غلط ناشی بوده است .عالوه بر این ،تمسک به چنین روایاتی با ادله قطعی عقلی و نقلی
سازگاری ندارد؛ چرا که آیات و روایات زیادی مثال درباره امر به معروف و نهی از منکر ،مبـارزه و جهـاد بـا دشـمن و عـدم
پذیرش ظلم و ...وارد شده است ،که با مفاد آن روایات در تعارض است.
در هر حال این هم یکی از چالشهای موجود بوده است که حضرت امام خمینی(ره) بارها در مقابل آن موضع گیری کـرده
اند .ایشان در این خصوص

میفرمایند:
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«ممکن است فراوان ،روایت را نشان بدهند که [بوسیله] عمال ظلمه و آخوندهای درباری در تعریف و تمجید سالطین جعل
شده است .به طوری که مالحظه میکنید با دو روایت ضعیف چه بساطی راه انداختهاند و آن را در مقابل قـرآن قـرار داده انـد.
قرآنی که جدیت دارد [که] بر ضد سالطین قیام کنید و موسی را به قیام علیه سالطین وا میدارد» (خمینی :1377 ،ص

.)131

برخی عقیده دارند تشکیل حکومت اسالمی تنها وظیفه امام معصوم (علیه السالم) است و هر حکومتی جز حکومت معصوم
(علیه السالم) ناحق است .یکی از طرفداران این نظریه

می¬گوید:

«شما آن مصداق حاکم اسالمی را نشان بدهید ،آنی که معصوم از گناه باشد .آنی که از هوا و هوس و حب ریاسـت و ...بـه
هیچ وجه در او اثر نکند ،نشان بدهید ،او بیاید میدان ،جلو بیفتد ،ملت میافتد به پایش» .حضرت امام راحل رحمه اهلل در پاسـخ
به این نوع تفکر

میفرمایند:

«اعتقاد به چنین مطالبی یا اظهار آن ها ،بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسالم است ...هر کـه اظهـار کنـد کـه تشـکیل
حکومت اسالمی ضرورت ندارد ،منکر ضرورت اجرای احکام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دیـن مبـین اسـالم را انکـار
کرده است» ( ضمیری :1317 ،ص

. )131

بر مبنای این مقدمات ،یکی از آسیبهایی که به شدت تمدن نوین اسالمی را تهدید میکند عدم پیروی از رهبـری واحـد و
نداشتن اتاق فکر و تصمیم گیری است .در تاریخ موارد متعددی از تمدنها و حرکتهای تمدنی فکـری و فرهنگـی بـه چشـم
می خورد که در اثر تشتت آرا و عدم تصمیم گیری واحد ،نتوانستهاند دوام چندانی داشته باشند .گروههای مرجـع در جوامـع از
اهمیت فراوانی در عرصه فرهنگ سازی و ایجاد مدنیت نوین برخوردار میباشند .هرچه این گـروههـا بهتـر و بیشـتر در مسـیر
صحیح و اسالمی حرکت کنندتمدن سازی نوین اسالمی بادقت و سرعت باالتری صورت خواهد گرفت .به یقین یکی از راهها و
راهبردهای اساسی مبارزه با تهدیدهای فرهنگی و مقابله با هجمه تمدنی و فرهنگی دنیای غرب ،تأکید بر روی هویت و اصـالتها
و ارزشهای دینی جوامع اسالمی و بالتبع تجدید اعتالی تمدن اسالمی میباشد ،علی الخصوص بـرای نسـلهـای جـوان و نیـز
نخبگان و تحصیل کردگان جامعه که به عنوان گروههای مرجع شناخته شده اند .انحراف و غرب زدگـی در میـان ایـن طبقـه از
جامعه منجر به ایجاد انحراف و دور شدن از اهداف و آرمانهای تمدن نوین اسالمی خواهد شد (نقوی :1313 ،ص .)131آنچـه
مسلم است این است که وظیفه گروههای مرجع در این حوزه بسیار خطیر است و بر آنان است که با توجه کامل بر ایـن مسـاله
زمینه ساز ایجاد و گسترش تمدن نوین اسالمی

گردند.

 .2جدایی دین از سیاست

یکی دیگر از عوامل انحراف و سقوط مسلمین از قدرت ،تلقی جدا بودن دین از سیاست و نیز ترویج آن است .الزم به ذکـر
است که ریشه چنین تفکری به پایان قرون وسطی در اروپا بر میگردد و پیدایش این تفکر در اروپا به منظور تقلیل و یا از بـین
بردن قدرت کلیسا و نیز فلسفه «اسکوالستیک » حاکم بر آن بود .بدیهی است وارد کـردن چنـین تفکـری در فرهنـگ اسـالمی
سزاوار نبوده و امری نابخردانه است .قیاس اسالم با مسیحیت موجود از جهاتی مع الفارق است :الف) رویکرد کلیسای سنتی در
تبیین جهان و شکوفایی علم ،متحجرانه بود در حالی که چنین رویکردی مطرود اسالم است و با شکوفایی علم ،مخـالف نبـوده
است بلکه در تعالی آن کوشیده و در موقعیت¬های متعدد مشوق عالمان بوده است .ب) سیره و سنت عملی کلیسا ،پرداختن به
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حوزه اخالق و غفلت از حوزه¬های دیگر بود .تفکیک کار حکومت از کار خدا و دین و به عبارتی جدا انگـاری نهـاد دیـن از
نهاد سیاست به صراحت در گفتار کشیشان مطرح بوده

است .

در حالی که اسالم چنین رویکردی را نپذیرفته و برای تمام شؤونات فردی و اجتماعی دنیوی و اخروی انسـان برنامـه ارائـه
کرده است (ورعی :1317 ،ص

. )1

متاسفانه جوامع مسلمین از خطر این نوع تفکر در امان نماند و بعضـی از عمـال حکومـتهـای مسـلمین و نیـز بعضـی از
روشنفکران وابسته ،به ترویج و اشاعه این تفکر نامیمون در جوامع اسالمی پرداختند و اثرات نامطلوب آن هم بر ایـن جوامـع و
جامعه اسالمی ایران ،هویدا گردید و این خود ،موجب وارد آمدن ضربه سنگینی بر پیکره قدرت سیاسی اسالم

گردید.

ویه حرکتهای بیدارگرانه و ضد استعماری و با ماهیت مبارزه با غرب ،به سرعت در حال افزایش و گسترش است .با توجه
به سرعتی که این گونه فعالیتها دارند تشخیص و دقت نظر در بطن حرکتها و توجه به ماهیت آنهـا بسـیار ضـروری اسـت.
سیاست زدگی و افسون قدرت باعث سو استفاده از اینگونه جریانهای مردمی و خیزشها به سوی تشکیل تمدنی نوین میگردد.
در بعضی از موارد پس از موفقیت اولیه حرکت ،ماهیت واقعی آن به تدریج تغییر یافته و مبتنی بر منـافع مـادی و سیاسـی کـه
میتواند ملی گرایانه محض و غیر دینی باشد ،نمود پیدا میکند و ماهیت درونی اسالمی آن مورد غفلت واقع

میشود.

. 3عدم احساس استقالل ملتها و خود باختگی آنها در برابر بیگانگان

از سویی سلطه فراگیر فرهنگ غرب و شرق بر جوامع اسالمی و باوراندن این مطلب که چنـین جـوامعی بـدون اتکـای بـر
فرهنگ غربی و شرقی نمیتوانند به حیات خود ادامه دهند و از طرفی ،تاثیرپذیری برخی از روشنفکران داخلی از فرهنـگهـای
بیگانه ،این باور را در آنها بوجود آورد که با عدم اتکا بر قدرتهای اجنبی ،نمیتوانند زنده باشند و یا حق حیات بـرای آنهـا
ثابت نیست .و چنین تفکری باعث جایگزینی فرهنگ بیگانه به جای فرهنگ دینی و نقطه انحراف از اسالم ناب محمـدی (صـلی
اهلل علیه و آله) گردید .امام خمینی(ره) در این زمینه

میفرمایند:

«یکی از مصیبتهای مهمی که برای ملت بار آوردند این که ملت را نسبت به خودشان هم بدبین کردند .به این معنا کـه مـا
اگر یک مریض پیدا کنیم در تهران ...،میگویند که این جا نمیشود ،بروید به انگلستان ،بروید به پاریس ،این مطلبی است که از
دست آنها برای ما پیدا شده است؛ یعنی ما خودمان را باختیم در مقابل آن ها» (موسوی خمینی :1311،ص .(211
چالشهای تمدن نوین اسالمی
در راه ایجاد و توسعه تمدن نوین اسالمی مشکالتی وجود دارد که غلبه بر آنهـا مشـکل اسـت .نمونـههـایی از ایـن گونـه
مشکالت که میتوان آنها را چالش قلمداد کرد عبارتند

از:

 .0تقلید گرایی از فرهنگ غرب :الزمه ساختن تمدن نوین اسالمی پرهیز از تقلید از تمدنهـای غربـی اسـت .در دورهای
فردی مثل تقی زاده که در بین چهرههای روشنفکر غربگرا ،از شهرت خاصی برخوردار است ،نه تنها شعار «از ناخن پا تا مـوی
سر باید غربی شد» را سرداد ،بلکه به تعبیر خود «اولین بمب تقلید از غرب را در ایران منفجر کرد» (علوی :1311 ،ص )23و در
نهایت به این آموزهها نیز عمل نمود و تالش فراوانی در همسان سازی اعمال و رفتار مردمان با شیوههای تمدنی غرب صـورت
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داد اما نتیجهای جز تعارضات اجتماعی را در بر نداشت .تقلید کورکورانه و تناسب نداشتن فرهنگ و تمدن غربـی بـا فرهنـگ
اسالمی جاری در ایران موجب از هم گسیختگی اجتماعی شد .تهاجم فرهنگی یکی از مظاهر تالش برای تحمیل سبک و سلوک
زندگی غربی به سایر ملت

هاست.

اجم فرهنگی از جمله مهم ترین چالشها در روند استقرار تمدن نوین اسالمی در جامعه است .فرهنگ و تمدن غربی که بـا
تکیه بر ابزارها و امکاناتی که در قرون اخیر بدان دست یافته است در تالش است که بتواند سیطره فرهنگـی خـود را بـر تمـام
جوامع بشری افکند .بدین روی تمدن غربی در تالش است فرهنگ مادی صرف که همـه چیـز را در مادیـات و منـافع دنیـوی
میبیند در تمام جوامع تبدیل به فرهنگ غالب نموده و راه را بر هر نـوع بـدیلی ببنـدد .آنچـه تمـدن غـرب بـا وجـود تمـام
پیشرفتهای خود ،نتوانست به آن دست یابد عدم اعطای آرامش معنوی و روحی به انسان به واسطه عدم توجـه بـه جنبـههـای
حقیقی تمدن و رعایت اصول و مبانی الهی در سبک زندگی انسان و دوری از اخالق و معنویات است .چالش جدی تمدن نوین
اسالمی در تقابل با این تهاجم فرهنگی و بیرون راندن آن از الیههای مختلف اجتماع است .با توجه به تالشهـای فراوانـی کـه
غرب در حداقل صد ساله اخیر در راستای گسترش فرهنگ خود در سطح جهانی نموده است توانسته اسـت از طـرق مختلـف
موفقیتهای فراوانی را کسب کند .رواج فرهنگ مصرف گرایی و تجمل در جوامع از جمله نتایجی است که در اثر این تالشها
ایجاد شده است (محمد مدنی بجستانی:1374 ،

ص.)14

تاثیرپذیری شتابزده از فرهنگ بیگانه و باور این نکته که سعادت و رشد ما در گرو پـذیرش بـی-چـون وچـرای فرهنـگ و
عملکرد بیگانه است ،اثر هجوم افکار بیگانگان غربی و شرقی در کشورهای اسالمی بود .این عامل نیز یکی از مشکالت مهـم در
استقرار فرهنگ و حکومت دینی و استقالل عزت اسالمی به شمار می¬رود .در این زمینه حضرت آیـتاهلل خامنـهای در زمینـه
پرهیز کامل از تقلید از سبک و سلوک زندگی در تمدن غربی خاطر نشان کردند :ما البته بنـای بـر غـرب سـتیزی نـداریم ،امـا
براساس بررسی و تحقیق تأکید میکنیم که تقلید از غرب ،هیچ ملتی را به جایی نمیرسـاند .پوسـته فرهنـگ غربـی پیشـرفت
ظاهری است اما ،باطن آن «سبک زندگی مادی شهوت آلودِ گناه آفرین هویت زدای ضد معنویت» است .ایشان ،با اشاره به تقلید
از فرهنگ غربی در برخی مظاهر زندگی در کشور افزودند :باید با فرهنگ سازی الزم ،یک حرکت تـدریجی در زمینـه اصـالح
این مسئله ایجاد شود .چنانچه در بخش دیگری از سخنان خود ،سوء استفاده گسترده غرب از ابزار هنر بویژه هنرهای نمایشـی و
سینما را مورد اشاره قرار دادند و افزودند :سیاست مداران غربی با استفاده از این روش ،بدنبال سـلیقه سـازی و تـرویج سـبک
زندگی غربی در جوامع دیگر هستند .ایشان همچنین با استناد تحقیقات به عمل آمده افزودند :آنها در پروژههایی تعریف شده ،و
با استفاده از جامعه شناسان ،روانشناسان و مورخان ،نقاط ضعف ملتها بویژه ملتهای اسالمی را بررسی مـیکننـد و بـا شـناخت
راههای تسلط بر آنها ،ساخت فیلمهای خاصی را به فیلم سازان سفارش میدهند که در این زمینه همه مسئوالن و مـردم بایـد از
فرهنگ اصیل خود و کشور ،مراقبت کنند .معظم له بر این نکته تأکید دارند که :انقالب اسالمی دارای توانایی ،ظرفیت و انـرژی
متراکمی است که میتواند همه موانع را از سر راه بردارد و تمدن «ممتاز ،متعالی ،برجسته و باشکوه» اسالمی را در مقابل چشـم
همه جهانیان بر پا سازد (معینی پور :1311 ،ص

. )71

 .2اختالفات و عدم انسجام و وحدت در بین مسلمانان :وحدت و همبستگی از عالئم حیاتی یـک اجتمـاع مـیباشـد و
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جامعه امروز مسلمین به دلیل اختالفات داخلی و نزاع عای آنان یک جامعه مرده میباشد .چالش بسیار جدی کـه امـروزه اکثـر
کشورهای اسالمی با آن دست و پنجه نرم میکنند اختالفات قومی و مذهبی است .این مساله قرن هاست که بـه طـرق مختلـف
ایجاد گردیده و بر آن دامن زده شده است .وحدت میان مسلمین به معنی نزدیک شدن فرقههای اسالمی بـه یکـدیگر ،بـا حفـظ
کیان و ماهیت

آنهاست.

با توجه به گسترش دنیای اسالم و اینکه جمعیت مسلمانان بیش از یک میلیارد نفـر و روز بـه روز در حـال افـزایش اسـت
طبیعی است که دشمنان اسالم نیز بیشتر میشوند و بیکار نمینشینند و با نیرنگها و دسیسهها باعث تفرقه و از بین بـردن اتحـاد
بین مسلمین میشوند .از این رو باید عوامل وحدت مسلمین را شناسایی و با راهکارهای درست و بجا به کار بسـت و اسـتفاده
نمود تا روابط بین آنها تحکیم شود و احدی نتواند زنجیر پیوند آنها را از هم بشکند و از بین ببرد.
امام خمینی (ره ) به عنوان یک روشنفکر مذهبی و یک مسلمان واقعی تمامی جوانب را در نظر گرفته و برای امـت اسـالمی
تالش میکرد .اندیشه وحدت از دیدگاه امام خمینی وسیله و ابزار اصلی نفی سبیل و سلطه غیر مسلمان بر امت اسالمی بـوده و
وحدت رمز پیروزی و بقای امت اسالمی است ( موسوی خمینی :1311 ،ص  .)1از جمله چیزهایی که بـرای قیـام مسـلمانان و
مستضعفان جهان علیه چپاولگران جهانی و مستکبران جهانخوار الزم به تذکر است آن است کـه نوعـا قـدرتهای سـتمگر از راه
ارعاب و تهدید یا بوسیله بوقهای تبلیغاتی خودشان و یا بوسیله عمال مزدور بومی خائن شان مقاصد خود را اجرا مـیکننـد در
صورتی که اگر ملتها با هوشیاری و وحدت در مقابلشان بایستند موفق به اجرای آن نخواهند شد ( موسوی خمینـی ،1311 ،ص
.)11

امام خمینی تفرقه -چه تفرقه میان دولت ها ،چه تفرقه میان ملتها و دولت ها ،چه تفرقه بـین مسـلمانان و چـه بـین فـرق
مختلف اسالمی و چه تفرقه میان مسلمانان و غیر مسلمانان -را یکی از مهم ترین مشکالت جهان اسالم و اساسی ترین آسیبهـا
در دستیابی به «تمدن اسالمی» میدانند که به وسیله استعمار گران ساماندهی میشود ( موسوی خمینی:1311 ،

.)374

رمز این که امام پیوسته بر وحدت شیعه و سنّی تأکید میکردند و وحدت میان اقشار گوناگون ،اعم از حوزوی و دانشگاهی،
عرب و فارس ،کرد ،لر ،بلوچ ،ملّت و دولت را در سخنرانیهای متعدد عنوان میکردند ،همین بود که مبـادا دشـمنان اسـالم و
دیگر ملتها از اختالفها به نفع خود بهرهبرداری

کنند.

ر صورتی که وحدت در میان مسلمانان جاری گردد تحقق تمدن نوین اسالمی با سرعت بسیار بیشتری امکان پذیر خواهـد
بود .دشمنان به خوبی بر این نکته واقف گردیده و در تالش هستند تا بتوانند این روند را با روشهای گوناگون متوقف سـازند.
نمونههای این تالش ها ،ایجاد و حمایت از گروههای تروریست و ارهابی در میان مسلمانان و تقویت و پشتیبانی از آنـان ماننـد
طالبان و القاعده

است.

 .3طغیان مادی نگری و پوچ گرایی در تفکر جامعه :با توجه به ظهور و بروز اغلب جریانهای پوچگرا در غرب و شـیوع
آنها به نقاط دیگر ،می توان گفت :ایدئولوژی مکاتب غربی که بر پایه اومانیسم بنا نهاده شده است ،پاسخگوی نیازهای اساسـی
بشر نبوده و علیرغم توسعه علم ،ثروت و قدرت نظامی در این کشورها ،احساس آرامش و امنیت در میان مردم وجود نـدارد و
روز به روز آمار جنایت ،قتل و انواع فسادها رو به افزایش است؛ لذا تدوین و تبیین تمدن نوین اسالمی که بر پایه خدامحـوری
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و ارزشهای واالی انسانی بنا نهاده شدهاست ،میتواند نقش مهمی؛ اوال در اصالح رویهها و ساختارهای کشور و الگو شـدن آن
برای دیگر کشورهای مسلمان داشته باشد و در ثانی ،در رشد اسالم و صدور آن به جهان ،تأثیر بهسزایی داشته

باشد .

بزرگترین انتقادی که بر تمدن غرب وارد میشود این است که تمدن غرب بیشتر محصول تجربه مادی است تا تجاربی که از
خاستگاه و نیازهای معنوی بشر شکل گرفته باشد .در قرون وسطی رفتـار دور از انسـانیت داعیـه داران مـذهب( کشیشـان) بـا
دانشمندان و مردم ،باعث فاصله گرفتن آنها از دین شد ،که این امر دو نتیجه را دربرداشـت -1 :پـرداختن بـه ظـواهر اشـیاء و
بیاعتنایی به تحقیق در ماهیت آنها -2جایگزین کردن تفکر انسان محوری به جای تفکر

خداپرستی.

دستاورد دیگر غرب مدرن ،نیهیلیسم بود که در فارسی معادل پوچانگاری یا یأس فلسـفی ترجمـه شـده اسـت .طرفـداران
نیهیلیسم ،ساحت غیبی و حضور خدا را نیست میانگارند یا اگر به آن اعتقاد دارند برای این ساحت غیبی ،جـز مقـام خالقیـت،
شأن حضور قائل نیستند؛ یعنی حضور ،هدایت و تأثیرگذاری آن را بر زندگی رد میکنند ( بهمن پـور :1311 ،ص  .)1بنـابراین
عقالنیت در دنیای متمدن غرب ،در خدمت منافع مادی قرار گرفت و به چیزی جز مناقع مادی

نمیاندیشد.

مادی نگری از آثار مخربی است که تمدن غرب بر جوامعی که بر آنها تسلط پیدا میکند جاری مـینمایـد .تفکـرات صـرفاً
مادی و بر پایه منافع شخصی که چهره ویژهای در مکاتب سیاسی و اجتماعی غرب دارد با گسترش در میـان مسـلمانان چـالش
بزرگی را در میان اقوام و جوامع مسلمان ایجاد نموده است .نگاه مادی غالب در تفکر تمدن غرب بـا امکانـات نظـامی کـه در
اختیار مستکبران قرار داده است در تعارض جدی با دستورات و تعالیم اسالم قرار دارد .این تفکر و رویکرد باعث شده است که
تالش مردمان نه بر رفع مشکالت و حوائج اقتصادی ،بلکه بر ثروت اندوزی و تجمل گرایی و تکیه و توجه به منـافع شـخص و
مادی متمرکز گردد و مهمترین مشکلی که ایجاد خواهد نمود جلوگیری از جاری شدن فرهنگ اصیل اسالمی و به تبع آن ایجـاد
مانع در تشکیل تمدن نوین اسالمی خواهد شد (مددپور:1377 ،

ص.)31

. 4بی توجهی به ارزشها و سرمایههای دینی :به هدر رفتن نیروهای فکری جامعه  :یکی از سرمایههـای بـا ارزش در هـر
جامعه مغزهای متفکر آن میباشد و بکارگیری صحیح این نیروها زمینههای ترقی و پیشرفت یک ملت را فـراهم مـیسـازد و در
صورتی که این استعدادها و اندیشهها در مجرای صحیح هدایت نشوند و در مسیر بیهوده مصرف شوند جامعه ذخایر قیمتی را از
دست میدهد.
امام خمینی(ره) در تبیین علت شکست ها و ضعف مسلمانان و برتری غرب بر آنها به عوامل مختلفی اشاره میکند ،ولی در
بین آنها بر یک مورد بیش از همه تأکید مینماید ،به طوری که از نظر امام میتوان آن را علت العلل ضعف و شکست مسلمانان
در مقابل غرب دانست .اما به دلیل این که اندیشه و نظام فکری شان بر توحید و تعالیم دینـی اسـتوار اسـت ،آن دلیـل را «دور
شدن مسلمانان از تعالیم دینی» میدانند ،به طوری که عواملی نظیر خیانت حاکمـان کشـورهای اسـالمی ،سسـتی مسـلمانان در
مبارزه و مقابله با هجوم فکری و سیاسی غرب ،دل مشغولی مسلمانان به ارزشهای مادی ،گسترش فساد در جوامع اسـالمی و...
که باعث افول تمدن اسالمی ،ضعف ،تفرقه و شکست آنان در مقابل غرب شدند ،همگی ریشه در یک عامل اساسی دارنـد کـه
آن غفلت از تعالیم الهی میباشد (طاهری:1311 ،

ص.)123

افراط و تفریط در ارزشها  :احساس شخصیت و منش سبب پایداری اجتماع و سبب ایجاد حس بی نیازی از جوامع دیگـر
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میگردد .ملتی که شخصیت و فلسفه مستقلی در زندگی دارا باشد در ملل دیگر تحلیل نرفته و جذب آنها نخواهد شد .افراط در
پارهای ارزشها و غفلت از ارزشهای دیگر سبب خروج از جاده اعتدال اسالم میگردد .هیچ تفاوتی نمیکند که عبادت گـرای
جامعه گریز باشیم یا جامعه گرای خدا گریز ،این افراط و تفریطها زیانهای جبران ناپذیری در پی دارد.
شهید مطهری در مورد تمدن اسالمی میفرماید  :اسالم پنج قرن (پانصد سال) تمدنی را در سه مرکز بزرگ (اندلس ،مصر ،و
بغداد و ایران) به وجود آورد که مجموع اینها را «تمدن اسالمی» مینامند .شما از قول جامعه شناسان غرب در نظر بگیرید .مـثال
توین بی که یک مورخ جامعه شناس در زمان خودمان بود و چهار پنج سال بیشتر نیسـت کـه مـرده اسـت تمـدنهای عـالم را
تقسیمبندی کرده است .سی و چند تمدن در دنیا تشخیص داده ،بعد بعضی را کنار زده و بعضی را درجه ی اول در نظر گرفته تا
به پنج تمدن رسیده است .باز برخی از آنها را کنار زده و به سه تمدن رسانده است .در میان آن سه تمدن بزرگ جهانی یکـی را
تمدن اسالمی میشناسد .دنیا تمدنی به نام تمدن اسالمی -نه تمدن عربی ،نه تمدن ایرانی ،نه تمدن هنـدی ،نـه تمـدن ترکـی-
میشناسد .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 عـرب .حتـی گوسـتاو لوبـون وقتـی کتـاب
مینویسد میگوید تمدن عرب .گو این که مترجم فارسی اش گفته تمدن اسالم و عرب ،ولی او میگوید تمدن عرب ،برای ایـن
که عرب بگوید این تمدن مال من بود .ولی وقتی که به ایران میآمدند نقیض و ضد آن را به ایران تلقـین مـیکردنـد کـه ایـن
تمدنی که در گذشته بوده تمدن ایرانی بوده ،بوعلی سینا وابسته به تمدن ایرانی است و از بقایای تمدن  2111ساله ی پـیش تـر
است! در جشن  2111ساله چقدر کوشش میکردند روی مسئله استمرار فرهنگی تکیه کنند کـه مـا در  2111سـال پـیش یـک
فرهنگ را آغاز کردیم و آن فرهنگ با روح خاصی که داشته است ادامه داشته تا به زمان ما رسیده است؛ بوعلی سینا ،ابوریحان
بیرونی ،حافظ ،مولوی و خواجه نصیرالدین طوسی زاده ی آن فرهنگ اند ،همان روح است که تا زمان ما استمرار پیدا کرده؛ در
صورتی که این یک دروغ محض است .تمدنی که در دوره اسالم شروع شد با یک روح مخصوص شروع شد .این تمـدن مثـل
هر تمدن دیگری از تمدنهای دیگر جهان استفاده کرد اما به صورت تغذیه نه به صورت التقاط ،مثل هر جاندار جوانی کـه پیـدا
میشود و از محیط خودش تغذیه میکند ،ولی معنی تغذیه این است که او را هضم میبرد و بـه شـکل خـودش در مـیآورد و
روح خودش را به او میدهد .اما کاری کردند که ملت ما از تاریخ خودش بی خبر و بـه آن بـی اعتقـاد و بـی اعتمـاد باشـد.
سالهاست که در میان ما تبلی میکنند ،یک تبلی دروغ که اسالم نه تنها تمدنی را پایه گذاری نکرد ،تمدنهای گذشته را هم نابود
کرد ،تمدن مصر و تمدن ایران را از بین برد .اینها کارهای حساب شده است ،میخواهند ملت مسلمان به تاریخ اسالمی خودش
بدبین شود .تمدن امروز اروپا در کمال صراحت خودش را مدیون تمدن اسالمی میداند .خوب است کـه کتابهـای فارسـی در
همین زمینه چاپ شده .همان کتاب تمدن اسالم و عرب گوستاو لوبون را بخوانید کافی است .کتاب کارنامه ی اسالم اثر یکـی
از اساتید دانشگاه تهران را بخوانید ،روی مدارک ثابت میکند که تمدن امروز دنیا و تمدن اروپا تا چه حد مدیون تمدن اسـالم
است! ولی ما از تاریخ خودمان بی خبریم (مطهری :1311 ،ص

.)42
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موانع تمدن نوین اسالمی
بر سر راه تمدن نوین اسالمی ،در کنار آسیبها و چالشهایی که وجود دارد موانعی نیز باعث کندی حرکت و جلوگیری از
انجام برنامهها و تمدن سازی میگردد .نمونههایی از این موانع را میتوان این گونه نام

برد:

 .0مشکالت اقتصادی جوامع مسلمان :وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه همواره دغدغه اصلی متولیان و آحاد مردم بـوده
است .در واقع در صورتی که این مولفه با مشکل روبرو شود تاثیر فروانی بر سایر جنبههـای مـادی و معنـوی جامعـه خواهـد
گذاشت .احادیث فراوانی درباره فقر در کتب حدیثی موجود است و توجه به بابهای مربوط به امر تجارت و مسـائل مـالی در
احکام فقهی نشانگر اهتمام خاص اسالم بر این مساله بوده است .فرهنگ سازی و ایجاد تمدن نوین جـز بـر پایـه سـاختهـای
اقتصادی که توان اجرای آنها را داشته باشد امکان پذیر نخواهد بود .منظور از این بحث رفاه کامل مادی جامعـه نیسـت ،بلکـه
ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از برهم ریختگی در این حوزه کمک زیادی بر پیشبرد اهداف فرهنگی خواهد نمود (رضـایی،
:1311

ص.)13

البته یکی از ضروریات حل مسائل اقتصادی نیز ارائه راهکارهای فرهنگی و باالبردن وضعیت فکری جامعه و دادن قوه درک
و فهم دقیق مسائل بر مردمان است تا مسئوالن امر را در رسیدن به اهداف مطلوب خویش یاری

نمایند.

. 2عدم توجه به عقالنیت اسالمی :از منظر اسالم عقالنیت ناظر به قوه عاقله درون انسان است که به کـارگیری آن ،یعنـی
تعقل ،انسان را به سوی خدا سوق میدهد و بندگی او را به ارمغان میآورد .بنابراین عقالنیت اسالمی بدین معنی است که انسان
با بهره مندی از قوه عاقله در جهت گرایشهای عالی انسانی و الهی تعقل میکند و حیات فردی و اجتماعی خـود را بـه سـوی
خدا و بندگی او سوق میدهد« .در واقع تمدن اسالمی بدون عمومی شدن عقالنیت اسالمی بوجود نمیآید ،لـذا امـروز وظیفـه
دانشمندان و روشنفکران مسلمان است که از یک سو در عقالنیت اسالمی به کاوش بپردازند و با اتکا به معارف فقهی و اصـولی
و همچنین با استفاده از دستاوردهای علمای اسالم در فلسفه ،عرفان و حدیث و .. .و معارفی که امروز بشر بـدانها نائـل شـده،
ماهیت عقالنی اسالم را کشف و اجزا و ارکان آن را دریابند و از سوی دیگر این معرفت را در حد مبانی و اصول کـه در عمـل
قابل کاربرد باشد برای عموم تشریح کنند( ».الریجانی :1371 ،ص)23
امام خمینی(ره) معتقدند انسان به طور کلی دارای سه نشئه و صاحب سه مقام و عالَم است -نشئه آخرت ،عالم غیب و مقـام
روحانیت و عقل؛ نشئه برزخ و عالم متوسط بین العالمین و مقام خیال؛ نشئه دنیا و مقام مُلک و عالم شهادت -از این رو ،بر این
باورند که انسان دارای سه الیه عقلی ،قلبی و ظاهری است که بعد عقلی ،نیازمند به کمال ؛ بعد اخالقی نیازمند تربیـت؛ و بعـد
ظاهری او نیازمند به عمل است .و دستورات انبیا و اولیا الهی برای عقل ،کمال و برای قلب ،تربیت و برای جوارح حسی ،عملی
مناسب محسوب میشود (خمینی ،1377 ،ص .)317بر اساس مبنای فوق-اعتقاد به الیههای سه گانه وجود انسان -ایشان معتقـد
به سه سطح برای عقالنیت انسان هستند.
الف« :عقالنیت معرفتی» که درآن انسان به دنبال شناخت فلسفه آفرینش جهان و انسان و تنظیم رابطه خویش با خالق هسـتی
و جهان و پاسخ به پرسشهای بنیادین بشریت

است.

ب« :عقالنیت اخالقی» که به موجب آن انسان در پی آن است که با مجاهده نفس و استخدام اخالق حسنه و ملکات فاضـله

111

در مسیر رسیدن به غایت قصوای الهی

برآید.

ج« :عقالنیت ابزاری» که براساس آن انسان ضمن همخوانی با سطوح دیگر عقالنیت -عقالنیت معرفتی و اخالقی -در پی آن
است که با کاربست عقل در محاسبات مادی به شکوفاسازی جهان ماده و پیشرفت دنیوی نایل آید .نتیجه آن که امام خمینی(ره)
عقالنیت معرفتی ،اخالقی و ابزاری و کار و تالش را از ارکان تمدن نوین اسالمی برمی شمارند( .خمینی ،سال :1311

ص . )1

یکی از موانع اصلی پیشرفت در جامعه اسالمی دگم اندیشی دینی و مذهبی و عدم توجه به عقالنیت دینی اسـت .اشـاعره و
اخباریان نمود اولیه و اصلی این نوع تفکر بوده اند .پویایی دستورات و احکام دینی که به اصطالح فقه پویا نامیده شـده اسـت
یکی از جنبههای مهم اسالم است که در میان برخی از جوامع مورد غفلت واقع شده و یا در برخی موارد دیگر با افراط مواجـه
گردیده و آسیبهای جدی وارد نموده

است.

عمده مشکالت و فاصلههایی که میان احکام و دستورات دینی و رفتار و فرهنگ مردم در جوامع مختلف بروز نمـوده اسـت
ریشه در نبود عقالنیت دینی داشته و عدم تفکر و تعقل رهبران دینی در احکام و بازنگری همراه با تفسیر و توضـیح درسـت آن
میباشد .از سوی دیگر عقالنیت صرف بدون داشتن سبقه و رنگ دینی و عدم مراجعه به ضروریات دین ،باعث کـج رویهـای
زیادی شده است .هر دو لبه این بحث که همانا تکیه بر عقل بدون توجه به تعالیم دینی و بر خالف آن دگم اندیشی و عدم اعتنا
به تفکر و استنتاج عقلی در فرایند احکام فقهی مانع حرکت درست تمدن نوین اسالمی خواهند شد (براتلو :1311 ،ص .)211از
این رو در دوران معاصر با توجه به سیطره تمدن غربی بر دنیا میبایست پیشقراوالن عقالنیت اسالمی به دنبال شـناخت و ارائـه
ساختارهای نوین تمدن اسالمی و تالش در جهت مقبولیت عمومی آن باشند (الریجانی :1371 ،ص)17

نتیجهگیری
تمدن نوین اسالمی که در سالهای اخیر روند ایجاد و تکوین آن در حال صورت گرفتن است با توجه به وضعیت اقتصادی،
فکری و فرهنگی جوامع اسالمی و تالشها و مقابلههای صورت گرفته از سوی غرب با آسیب ها ،چـالشهـا و مـوانعی روبـرو
گردیده که از جمله آنها میتوان به عدم پیروی از رهبری واحد ،انحراف از مسیر و ماهیت سیاسی و غیر دینی برخـی از جنـبش
ها ،تقلید گرایی از فرهنگ غرب ،اختالفات و عدم انسجام و وحدت در بین مسلمانان ،طغیان مادی نگری و پوچ گرایی در تفکر
جامعه ،مشکالت اقتصادی جوامع مسلمان و عدم توجه به عقالنیت اسالمی اشاره
راهکارهای مقابله با این چالشها و موانع را میتوان چنین بیان

نمود.

کرد:

انحراف از مسیر و ماهیت سیاسی و غیر دینی برخی از جنبش ها :دقت در تطابق فعالیتها و اهداف با مبانی اسـالمی و نیـز
شناساندن رهبران و مجریان حرکتها پیش از رسیدن به مراحل

نهایی.

تقلید گرایی از فرهنگ غرب :متفکران و اندیشمندان حوزه تمدن نوین اسالمی میبایست با ارائه راهکارهـا وروشـنگری در
میان مردم و همچنین تالش در معرفی اهداف و نتایج پنهان فرهنگهای مهاجم غربی و آثار و نتایج مخرب آن تالش نماینـد تـا
این چالش جدی تبدیل به فرصتهای مغتنمی برای هدایتگری بیشتر در جامعه گردد .بهـره گیـری مناسـب و بـه روز از همـان
ابزارهایی که در روند تهاجم فرهنگی مورد استفاده غرب قرار میگیرد از جمله مـاهواره و اینترنـت در جهـت مقابلـه بـا آن از
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راهکارهای مناسبی است که میتواند مورد استفاده قرار گیرد ..آنچه تمدن غرب با وجود تمام پیشرفتهای خود ،نتوانست به آن
دست یابد عدم اعطای آرامش معنوی و روحی به انسان به واسطه عدم توجه به جنبههای حقیقی تمدن و رعایت اصول و مبـانی
الهی در سبک زندگی انسان و دوری از اخالق و معنویات است .از این رو در جهت شکوفایی و گسترش تمدن نـوین اسـالمی
میبایست از تقلید گرایی پرهیز شود.
اختالفات و عدم انسجام و وحدت در بین مسلمانان :راهکار اصلی در فرهنگ سازی و روشنگری در میان جوامـع مسـلمان
است .این وظیفه میبایست توسط دولتمردان از یک سو و از سوی دیگر توسط اهل فکر و فرهنگ و متفکـران و اندیشـمندان و
رهبران دینی انجام پذیرد (موثقى :1371 ،ص .)31برای تبدیل عوامل تفرقه به وحدت باید به حدیث ثقلین پیامبر توجه داشـت،
حدیث ثقلین یکی از حدیثهای متواتر پیامبر اسالم است یعنی زیاد تکرار شده و امکان جعلی بـودن آن صـفر و غیـر ممکـن
است .شیعه و سنی باید به دقت به آن توجه کنند .پیامبر میفرمایند  :انی تارک فیکم الثقلین کتاب اهلل وعترتی ما ان تمسکتم بهما
لن تضلوا بعدی :کتاب اهلل فیهالهدی والنور حبل ممدود من السماء الـی االرض وعترتـی اهـل بیتـی وان اللطیـف الخبیـر قـد
اخبرنیانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض وانظروا کیف تخلفونی فیهما« .من در میان شما دو امانت نفیس و گرانبها میگذارم
یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترت و اهل بیت خودم .مادام که شما به این دو دست بیازید هرگز گمراه نخواهید شـد و ایـن
دو یادگار من هیچ گاه از هم جدا

نمیشوند.

در این حدیث کامل به قرآن اشاره شده است که منبع محکمی برای شیعه و سنی است و آیات بسیاری در مـورد وحـدت و
تفرقه آورده است که اگر شیعه و سنی به آن چنگ بزنند گمراه نمیشوند .همچنین در روایات بسیاری از ائمه معصوم نیز به ایـن
دو مهم یعنی وحدت و تفرقه اشاره شده است .فقط کافیست با دیدی متفکرانه به آنها نگریست و نکات آن را استخراج کرد.
طغیان مادی نگری و پوچ گرایی در تفکر جامعه :بازخوانی و یادآوری تعالیم و دستورات دین مبین اسالم در ایـن حـوزه و
بیان شیوا و در زبانی قابل پذیرش و امروزین از سوی رهبران فکری و فرهنگی جامعه و تالش برای گسـترش روحیـه تعـاون و
همیاری در میان مسلمانان و اجرای درست احکام و قواعد اقتصادی اسالم نظیر احکام تجارت ،خمس و زکات .جامعهای که در
پی ساختن تمدن نوین اسالمی است ضرورت دارد در جهت رسیدن به این هدف متکی به خود باشد و خودباوری را در جامعه
رواج دهد .سرمایه دینی ،سرمایهای بس گرانبها برای هر جامعهای است .تمدن سازی نوین دارای مشکالت و دشواریهایی است
که صبر و استقامت و پشتکاری میطلبد که جز با توسل به سرمایههای امکان پذیر نخواهد بود .آنچه باعث میگردد هر فعـالیتی
به سرانجام مطلوب خود برسد داشتن خودباوری و باور به موفقیت است .این باور در ذات خود نیرویی به انسان مـیدهـد کـه
تالش او را چندین برابر مینماید.
برای انجام هر کار ،باید اول باور پیدا کنیم که این کار ،میتواند انجام شود .اعتقاد داشتن به این که کاری میتوانـد انجـام
پذیرد ،ذهن را برای یافتن راه انجام آن به حرکت وا میدارد .وقتی به کاری باور داشته باشید ،فکرتان راههای انجام آن را پیـدا
میکند .این آزمایش ،تنها یک نتیجه دارد و آن این که وقتی بپذیرید که چیزی ناممکن است ،فکرتان در پی دالیلی میگردد کـه
این مطلب را اثبات کند؛ ولی وقتی باور حقیقی داشته باشید که کاری شدنی است ،فکرتان راههای انجام آن را مـییابـد .بـاور
داشتن به امکان تحقق مسائل ،در حقیقت ،جاده را برای راهحلهای خالق ،هموار میسازد؛ در حالی که بـاور داشـتن بـه عـدم
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تحقق آنها ،تفکری ویرانگر است .باور به اینکه میتوان تمدن نوینی در جهان اسالم ایجاد نمود مسیر حرکت را روشن و هموار
خواهد نمود.
مشکالت اقتصادی جوامع مسلمان :در تمدن سازی جدید اسالمی ،هدف اصلی اجرای صحیح تعالیم مکتب اسالم است .بـه
کار بستن بی کم و کاست تعالیم اسالم باعث آن خواهد شد که از رویگردانی از اسالم به بهانههای مختلـف جلـوگیری گـردد.
اسالم هراسی که امروزه به شدت از سوی بنگاههای تبلیغاتی غرب ترویج میگردد ناشی از برخی کج فهمیها و کج رویها در
عمل به تعالیم اسالم است .در گستره زندگی فردی و اجتماعی انسان ،از اصطالح عقل معاش نام برده شده است .عقل معاش را
میتوان در مفهوم جامع خود مترادف سبک زندگی دانست ،زیرا ناظر به مهمترین محورهای سبک زندگی است ،عقل معـاش بـه
تعبیری همان عقل زندگی ،عقل اقتصادی و عقل اجتماعی است که به فردی که در جامعه زندگی میکنـد و بـه نـوعی درگیـر
مسائل اقتصادی و اجتماعی است توانایی فعالیت موثر را میدهد .عقل معاش با شاخصهایی مانند الگوی مصرف ،کار و تولید،
شیوه گذران اوقات فراغت ،آداب معاشرت ،الگوهای زندگی خانوادگی ،بهداشت ،سالمت و بسـیاری از مسـائلی کـه در مـتن
زندگی ما مطرح است ارتباط دارد.
عدم توجه به عقالنیت اسالمی :در فرهنگ اسالمی ،قرآن کریم به عنوان تبیین کننده همه نیازهای آدمی در رأس منابع دینـی
قرار دارد .سرگذشت تمدنهای پیشین و مطالعه تاریخ آنان به خوبی ضرورت عمل به تعالیم قرآن را بر ما آشکار خواهد نمـود.
بشر برای رسیدن به کمال نیازمند برنامهای جامع و کامل است که بتواند با اعتماد و تکیه بر آن در مسیر نیل بـه کمـال حرکـت
کند .ارائه الگوهای برجسته تفکر صحیح عقالنی بر پایه اصول و مبانی دینی پرداخت و نخبگـان و اندیشـمندان اسـالمی را بـه
سوی این مسیر روانه

نمود.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .1قرآن کریم.
 .2اردوش ،محمد حسن .1314 .تأملی بر مسأله ی وحدت اسالمی از دیرباز تا دیروز با تکیه بر جنبش اتحاد اسالم .تهران .مجمـع جهـانی
تقریب مذاهب اسالمی.
 .3براتلو ،فاطمه« .1311 .درآمدی برسرمایۀ اجتماعی بر پایه عقالنیت دینی» .نامه پژوهش فرهنگی .سال دهم .شمارۀ ششم.
 .4بهمن پور ،محمد سعید .1311 .فراز و نشیب عقالنیت.
 .1خمینی ،روح اهلل .1377 .والیت فقیه .تهران .موسسه تنظیم ونشرآثارامام خمینی.
 .1خیری ،حسین .1311 .تمدن نوین اسالمی .قم .مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی.
 .7رضایی ،عبدالعلی .1311 .مهندسی تمدن اسالمی .قم .انتشارات فجروالیت.
 .1ضمیری ،محمد رضا .1317 .تمدن اسالمی از دیدگاه امام خمینی .تهران .عروج.
 .1علوی ،سید علی .1311 .زندگی و زمانه سیدحسن تقی زاده ،.تهران .انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
 .11الریجانی ،محمد جواد « .1371 .تمدن نوین بر اساس عقالنیت اسالمی» .نشریه مجلس و پژوهش .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعـات
فرهنگی.
 .11مددپور ،محمد .1377 .زندگی در برزخ تمدن غربی و تمدن اسالمی .تهران .کتاب نقد.

115

 .12مدنی بجستانی ،محمد .1374 .مقابله با تهاجم فرهنگی .قم .دفتر تبلیغات اسالمی.
 .13مطهری ،مرتضی .1311 .آینده انقالب اسالمی ایران .قم .نشر صدرا.
 .14معینی پور ،مسعود « .1311 .ارکان امت واحده و تمدن اسالمی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری» .فصـلنامه علمـی-پژوهشـی
مطالعات انفالب اسالمی .سال نهم .ش .21ص .11 – 71
 .11موثقی ،سید احمد .1371 .استراتژى وحدت در اندیشه سیاسى اسالم .قم .دفتر تبلیغات اسالمى.
 .11موسوی خمینی ،روح اهلل .1311 .صحیفه انقالب ،وصیتنامه سیاسی – الهی رهبر کبیر انقالب اسالمی و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران.
تهران .سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .17موسوی خمینی ،روح اهلل .1311 .صحیفه نور .تهران .سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .11میثم طاهری ،میثم .1311 .فرهنگ وتمدن غرب ازدیدگاه امام خمینی .تهران .مرکز اسناد انقالب اسالمی.
 .11نقوی ،علی محمد .1313 .جامعه شناسی غرب گرایی .تهران .انتشارات امیرکبیر.
 .21ورعی ،جواد .1317 .امام خمینی و احیای تفکر دینی.
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مدلسازی تحقق تمدن نوین اسالمی به کمک شبکهسازی اجتماعی
حامد سمسار ،*1محمدصادق سمسار 2و صدیقه کریمی

3

 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت فناوی اطالعات ،دانشگاه پیام نور واحد تهران شمال
 2طلبه درس خارج فقه و اصول و طلبه سطح سه گرایش فلسفه ،مدرس حوزه علمیه
 3دکترای برنامه ریزی درسی ،مدرس دانشگاه پیام نور
*Email: s.email@chmail.ir

چکیده
مقاله حاضر با هدف تببین چگونگی تحقق تمدن نوین اسالمی در صدد پاسخ به این سواالت است :ویژگایهاای
حرکتی جریان تمدن نوین اسالمی چیست؟ ،مناسبترین مدل برای شبیهسازی حرکت جریان تمدن نوین اسالمی
کدام است؟ ،با استناد به مدل اکتشافی ،آیا شبکهسازی اجتماعی میتواند زیرساخت مناسبی برای تحقق جریاان
تمدن نوین اسالمی باشد؟ .برای جستجوی پاسخ ،در مطالعهای توصیفی -کتابخانهای ،سی و پنج مقاله ،بیست
و پنج متن سخنرانی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری ،نه کتاب و پنج منبع مرجع مطالعاه و تحلیال شاده
است.
یافتههای تحقیق نشان میدهد جریان تمدن نوین اسالمی دارای ویژگیهای حرکتی شامل «اصالحگری ،مردمای
بودن ،نوگرایی ،انعطاف پذیری ،اتکاء به خرد جمعی ،تاثیر و تاثر در سطح جهانی» (سطح یک)« ،آرماان گرایای،
تقید به اصول» (سطح دو) ،و «جایگاه رهبری» (سطح سه) میباشد .با توجه به «تاثیر» این ویژگیهای نُهگاناه
بر جریان ،الگوی مسیریابی چشمه ،مناسب ترین مدل برای شبیه سازی شیوه حرکتی تمدن نوین اسالمی اسات.
بر مبنای تحلیل مدل چشمه ،حرکت انقالب اسالمی ایران در مسیر تحقق این تمدن ،با چالش گران رَوی یا ضاعف
«سرعت و وسعت» اثرگذاری ویژگی های سطح یک مواجه است .بارای روان ساازی ایان جریاان ،شابکه ساازی
اجتماعی مناسبترین ساز و کار میباشد.
کلید واژگان :تمدن نوین اسالمی ،انقالب اسالمی ،مدلسازی ،تحلیل حرکت ،شبکهسازی اجتماعی.
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مقدمه
بیتردید نوع نگاه مکتب شیعه به مقوله «تمدن نوین» از دیگر مکاتب پراگماتیک رایج امروز متفاوت اسـت .بـرخالف نگـاه
سایرین که منبعث از واقعگرایی مادی و آیندهپژوهی مبتنی بر تحلیل سناریوهای ممکن است ،در تفکر شیعه انگاره تمدنسـازی
نوین اسالمی با یک آرمان موعود به نام مهدویت گره خورده و در حدود و ثغور آن تفسیر میشود .در این نگرش ،واقعگرایی و
آرمانگرایی در نسبت با تمدنسازی ،توامان دنبال شده و از هیچکدام غفلت نمیشود .به این معنا که فرآیند بسترسازی رویـداد
موعود ،مبتنی بر نگرشی واقعگرایانه و با تکیه بر مولفههای کامال ملموس ،منطقی و میدانی بوده و ابتناء چشمانداز آرمانی آن ،بر
امداد موسع الهی و متکی بر برکات موعود در آیات و روایات خواهد بود.
تحقق عدالت ،توحید ،علم و حکمت ،رشد عقول ،رفاه و آبادانی ،امنیت و آرامش ،فراوانی و برکت و ...از اوصـاف تمـدن
موعود در روایات ائمه معصومین علیهمالسالم است .اما توجه دقیق به این شاخصهها حاکی از آن است که آنها ،صـرفا در یـک
مقدار مشخص محدود نمی شوند بلکه قابل ارتقـاء هسـتند .از ایـن رو در تمـدن آرمـانی موعـود ،حرکـت در جهـت بهبـود
شاخصه های تمدنی ،یک روند مستمر الی االبد است .به عبارت دیگر «بشریت دارد همینطور این راه را طى میکند تا به اتوبـان
برسد؛ این اتوبان ،دورانِ مهدویت است ...این جور نیست که وقتى به آنجا رسیدیم ،یک حرکت دفعى انجام بگیـرد و بعـد هـم
تمام بشود؛ نه ،آنجا یک مسیر است  .زندگى اصلى بشر و حیات مطلوب بشر از آنجا آغاز میشود و بشریت تازه مىافتد در راهى
که این راه یک صراط مستقیم است و او را به مقصد آفرینش میرساند» [.]1
لذا در بیان چیستی تمدن نوین اسالمی ،این تمدن ماهیتی سیال و از جنس حرکت خواهد داشت و نه از جـنس موقعیـت و
مقصد ،چراکه این ضرورت یک تمدن پویا و روان به سوی «هدف نهائی ،تعالی و تکامل و قرب الهی است» [.]2
در این راستا ،انقالب اسالمی ایران به گفته امام خمینـی(ره) [ ]3و همچنـین در بیـان مقـام معظـم رهبـری [ ]4آغـازی بـر
شکلگیری جریان تمدنساز موعود است.
پدیده انقالب اسالمی در حقیقت ،نه یک مقطع تاریخی پایانپذیر بلکه یک حرکت مسـتمر و پـیشرونـده بـه سـوی افقـی
مشخص و معین است که میثاق خود را تا اتصال به جریان عظیم موعود محکم میکند [ .]1البته این سوال مطرح اسـت کـه بـه
رغم آرمان بلند انقالب ،چرا موقعیت کشور در زوایای مختلف همواره دچار فاصلهای معنادار با چشمانـداز حکومـت مهـدوی
بوده [ ]1و در این شرایط چه نسبتی میان انقالب اسالمی در ایران و آرمان تمدن موعود متصور است؟
پاسخ این پرسش در توجه به ماهیت حرکتی انقالب نهفته است .واژه «انقالب اسـالمی» در معنـای صـحیح خـود نـه یـک
وضعیت بیعیب و نقص ،بلکه روندی مستمر ،روبه جلو و سازنده است که دائما در حال اصالح فرآینـدها و تطبیـق خـود بـر
اصول اسالم است [ 7و  .]1با تفسیر این معنا در دکترین مهدویت ،انقالب اسالمی جریانی است که علیالدوام مسیر بسترسـازی
را با قطبنمای چشمانداز موعود منطبق نموده و خطاهای خود را اصالح میکند.
در یک نگاه کالن به سیر حرکت انقالب اسالمی ایران ،میتوان مشاهده کرد که به رغم تمام کاستیها و نواقص و با وجـود
فشارها و دشمنیها ،مبانی حرکت و خطوط قرمز اصولی مورد اهتمام حاکمیت و تودهها بوده و حرکـت پـیشرونـده انقـالب
ادامهدار مانده است [ 1و .]11درعین حال ،همسویی با آرمان مهدویت اهتمام دیگر حرکت انقالب اسالمی ایـران اسـت کـه بـا
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جهتگیریهای اصیل و ویژگی های اصولی خود ،به آن وفادار مانده است [ .]11فراتر از اینها ،انقالب اسـالمی ایـران بـا عـزم
راسخ و مقاومت و اصرار بر اصول ،الهام بخش قلوب سلیم در خارج از مرزها بوده که این به نوبه خود رویشهای جدیـدی را
به دنبال داشته و خواهد داشت .تا آنجا که امتداد فرامرزی انقالب در مورادی حتی بیش از داخل ،به فرآینـد بسترسـازی رونـق
بخشیده است [ .]12به این ترتیب ،و با استناد به سخنان حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ،انقالب اسالمی ایران را باید یک
مقیاس کوچک از جریان جهانی موعود به شمار آورد که می توان با تکیه بر تجارب میدانی آن ،به شناسایی ویژگیهای حرکـت
تمدن نوین اسالمی پرداخت .لذا سواالت زیر با هدف تببین چگونگی تحقق تمدن نوین اسالمی پاسخ داده میشود:
 ویژگیهای حرکتی جریان تمدن نوین اسالمی چیست؟ مناسبترین مدل برای شبیهسازی جریان تمدن نوین اسالمی کدام است؟ با استناد به مدل اکتشافی ،آیا شبکهسازی اجتماعی میتواند زیرساخت مناسبی برای تحقق جریان تمدن نوین اسالمی باشد؟در فرآیند شناسایی ویژگیها ،استناد به سخنان و منویات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری معتبرترین منبع برای
این پژوهش خواهد بود.

روش تحقیق
مقاله حاضر پژوهشی کیفی و از لحاظ هدف کاربردی است و بر اساس نحوه گردآوری داده ها توصیفی-کتابخانه ای می باشد.
برای شناسایی ویژگیهای حرکتی جریان تمدن نوین اسالمی ،مناسب ترین مدل بـرای شـبیه سـازی ایـن جریـان ،و جسـتجوی
زیرساخت مناسب برای تحقق جریان تمدن نوین اسالمی ،از طریق جستجوی کتاب ها ،مجالت و اینترنـت ،سـی و پـنج مقالـه،
بیست و پنج متن سخنرانی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری ،نه کتاب و پنج منبع مرجع شامل قرآن کریم ،نهج البالغه ،بحار
االنوار ،اصول کافی و مصباح الشریعه جمع آوری و با روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شدند .داده ها ابتدا در سه مقوله کلـی
ویژگی های حرکتی ،مدل سازی حرکت و زیرساخت مناسب دسته بندی شدند .سپس برای هرکدام از آنها مقولههـای جزیـی تـر
شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است.

یافتههای تحقیق
دراین قسمت ،دادههای بهدست آمده از تحلیل محتوای منابع کتابخانهای مطالعه شده ،بهترتیب سوالها بررسی میشوند:
سوال اول -ویژگیهای حرکتی جریان تمدن ساز نوین اسالمی
ویژگی های حرکتی جریان تمدن نوین اسالمی با تکیه بر تجارب انقالباسالمی عبارتاند از «آرمانگرایی ،تقید بـه اصـول،
اصالحگری ،مردمیبودن ،نوگرایی ،انعطافپذیری ،اتکاء به خردجمعی ،تاثیر و تاثر در سطح جهانی ،جایگاه رهبری».
 -0آرمانگرایی

حرکت تمدن موعود آنگونه که از متون روایی بر میآید کامال رو به آرمانهای دین مبـین اسـالم دارد و از آنجـا کـه ایـن
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آرمان ها غایت ناپذیرند ،این تمدن هیچگاه دچار رخوت و کندی نشده و میل در رسیدن به سطوح باالتر کمال ،انگیـزه حرکـت
مستمر را فراهم میآورد .در نگاه شهید مطهری «عاملاصلى حرکت تاریخ ،فطرت تکاملجو و قناعتناپذیر انسان است که به هر
مرحلهاى برسد مرحله باالتر را آرزو و جستجو مىکند .تضادها -آن هم نه به صورت دیـالکتیکى -آهنـگ حرکـت را تنـدتر و
سریعتر مىکند» [ .]13از سوی دیگر ،این وجود آرمانهاست که برای هر جریانی مفاهیم باال ،پایین و عقب و جلو را معنـا و بـه
تبع آن پسرفت و پیشرفت جریان را تعیین میکند .بدون آرمان ها نسبیت ،همه چیز را فراخواهد گرفت و در خال هرگونه سـمت
و سو ،هیچ جریانی در هیچ جهتی شکل نمیگیرد و حرکت تمدنی بشر دچار رکود و منجالب و تعفن میشود.
 نقش میدانی این ویژگی در تاریخ انقالب اسالمی :در سابقه انقالب اسالمی ایـران نیـز آرمـانهـا از جایگـاه برجسـتهایبرخوردار است و به رغم تمام کارشکنیهای داخلی و خارجی ،تداوم این آرمانگرایی موجب استمرار روحیه صـبر و پایـداری
در تودهها بوده و مردم به لطف وجود همین آرمانها ،در برابر سختیها ،کوتاهیها و کمبودها نشاط خود را حفظ کردهاند .مقام
معظم رهبری در این باره میفرمایند «این آرمانها فطری و خدایی هستند به همین علت ذاتا کهنه شـونده نیسـتند و هیچگـاه از
طراوت و تازگی نمی افتند بنابراین جامعهای نیز که به دنبال این اهداف واال حرکت کند ،هیچگاه دچـار کهنگـی و فرسـودگی
نمی شود و همیشه میتواند جوان باقی بماند» [14و .]11
 اثرات این ویژگی بر حرکت جریان تمدن سازی :با این اوصاف ،آرمان گرایی را باید به مثابه یک عامل کشـش بیرونـی ویک نیروی جریان ساز برای ایجاد حرکتی رو به مقصود و کمال نهایی درنظر گرفت .آنچنانکه با جذابیت بیپایان خود ،تودهها را
به سوی خود جلب کرده ،جریان به راه می اندازد و همواره این جریان را برای رسیدن به مرتبه باالتری از تکامل ،بـه جلـو فـرا
میخواند( .اثر آرمانگرایی ،حرکت رو به مقصود است).
 -2تقید به اصول

پایبندی به اصول الهی جزء ویژگیهای ذاتی تمدنهای دینی است زیرا بر خالف مکتب ماکیاولیسـم رسـیدن بـه اهـداف و
آرمانها به هر شیوهای ممکن نیست .برای رسیدن به یک رشد واقعی و متوازن در تمام ابعاد و آرمانها ،تقیـد بـه اصـول امـری
ضروری است .به همین معنا «در اسالم ،کسب قدرت به هر قیمتی وجود ندارد ،در اسالم روشها خیلی مهـمانـد .امـروز ،اگـر
میخواهیم حکومت ما به معنای حقیقی کلمه ،اسالمی باشد ،بدون مالحظه باید در همین راه حرکت کنیم [ ]11نصرت الهی هـم
بستهی به همین است که ما این مبانی و اصول را حفظ کنیم» [.]17
 نقش میدانی این ویژگی در تاریخ انقالب اسالمی :در خط و مشی انقالب اسالمی ،پایبندی به اصول در قالب خطوط قرمزترسیم شده از سوی رهبری نظام همواره مورد اهتمام تودهها و غالب مسئولین بوده است و بهرغم فـراز و نشـیبهـای فـراوان
عدول از اصول در سیاستگذاری دستگاههای حکومتی ممکن نشده است .هرچند «سیاستهای نظام ممکن است تغییر پیدا کند؛
اما این تغییر بایستی مبتنی باشد بر اصول اسالمی» [ .]11در سوی دیگر ،مردم نیز با رای به جمهوری اسـالمی و قـانون اساسـی
اسالمی به درخواست امام (ره) ،حراست از کشور در دفاع مقدس با تکیه بر اصل جهاد ،تایید منویات و اصول تبینیی از سـوی
مقام معظم رهبری با حضور گسترده مردم در انتخابات و راهپیمایی ها ،و ...پایبندی خود را به اصـول و مبـانی اسـالمی اثبـات
نمودهاند.
البته ،این پایبندی بیهزینه نبوده است و رهبر معظم انقالب از چالشهای بین حفظ اصول با پیشـرفت در جهـت آرمـانهـا
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اینگونه سخن میگویند «تحقق اهداف کالن مادی و معنوی این نظام ،بطور طبیعی به زمان طوالنی نیاز دارد و بـه همـین علـت،
ممکن است این تصور در ذهن برخی پیشاید که حفظ و پایبندی به اصول و مبانی نظام ،مانع از پیشرفت و محقق شدن اهـداف
شده است» [ .]11ایشان تذکر میهند « حفظ اصول از یک طرف ،و از طرف دیگر ،دست یافتن به آن اهدافی کـه نظـام تعریـف
کرده است ،با یکدیگر سازگار است .ما نمیتوانیم به آن اهداف برسیم ،مگر اینکه به این اصول پابند باشـیم ،اگـر مـا از اصـول
دست برداشتیم ،هویت نظام از بین خواهد رفت ،به آن هدفها هم نمیرسیم» [.]21
 اثرات این ویژگی بر حرکت جریان تمدنسازی :بر اساس این گفتار ،تقید به اصولی کـه از منشـاء وحیـانی برخوردارنـدمانند یک کانال و حریم برای رودخانه ،از هرز و هدر رفتن جریان در مسیرهای انحرافی جلوگیری کرده و توان تـودههـا را در
بستر جریان اصیل نگاه میدارد تا از شدت و سرعت جریان تمدن به سوی آرمانهای واقعی کاسته نشود( .اثر پایبندی به اصول،
حرکت در حریم حدود است).
 -3اصالحگری

در تعالیم دین مبین اسالم مفهوم اصالح در تضاد با افساد تعریف میشود .اصالح به معنای عملی است که در جهت تکامـل
و رشد بشریت به بازسازی مادی و معنوی دنیا و حل مشکالت آن میپردازد .در بیان شهید مطهـری «اصـالحات جزئـى و آرام
آرام ،کمک به مبارزه انسان حقجو و حقطلب با انسان منحط است و آهنگ حرکت تاریخ را به سود اهل حق تند مىنمایـد .و
بر عکس ،فسادها ،تباهی ها ،فسق و فجورها کمک به نیروى مقابل است و آهنگ حرکـت تـاریخ را بـه زیـان اهـل حـق کنـد
مىنماید» [ .]21با این تعریف ،پیامبران و اولیاء الهی بزرگترین مصلحین تاریخ بشریتاند که بـه اصـالح عقایـد باطـل مـردم و
همچنین آبادانی جهان آنها در طول تاریخ مبادرت کرده اند .حضرت امام زمان (عج) نیز تحت عنوان مصلح جهانی بـه اصـالح
دنیای پس از ظهور اقدام میکند [ .]22پس مطمئناً حرکت تمدن موعود نیز در ذات خود ماهیتی اصالحگر داشـته و بـا حضـور
خود در هر زمان و مکانی به اصالح و آبادانی بالد و قلوب میپردازد.
 نقش میدانی این ویژگی در تاریخ انقالب اسالمی :انقالب اسالمی ایران نیز با هدف اصالح امور دینی و دنیـوی کشـور ورهایی از فساد و افساد طاغوت ،بدست یک مصلح الهی به جریان افتاد و در سیر تکامل خود اصالحگری را به عنوان یک اصل
حرکتی ،در عرصه های خرد و کالن مورد اهتمام قرار داده است .این روحیه اصالحگری در تودهها و حاکمیـت نمـود یافتـه و
منشاء برکاتی در صحنههای مختلف شده است .ازجمله آنها میتوان به اقدامات عمرانی و فرهنگی در سطح داخلی و بینالملـل
توسط دولت و مشارکت مردمی در جهاد سازندگی ،نهضت سواد آموزی ،تشکیل اردوهای جهادی و فرهنگی و ...اشـاره کـرد.
لذا ترویج این روحیه اصالحگری و اعتقاد به ضرورت اصالحات در هر میدان و عرصهای از لوازم اصلی تمدنسازی اسـت .در
این باره مقام معظم رهبری میفرمایند «ما به اصالحات احتیاج داریم .اصالحات ،تصحیح روشها ،تصحیح هدفهاى مرحلهاى،
تصحیح تصمیمگیریها و تعصب نورزیدن روى تصمیمهای ناحق است .اصالحات باید ضابطهمند و مبتنى بر ارزشها و معیارهـا
و خطکشهاىاسالمى و ایرانى باشد » [.]23
 اثرات این ویژگی بر حرکت جریان تمدنسازی :ویژگی اصالحگری در جریان تمدنساز را بایـد عامـل رفـع مشـکالت،بهبود محیط و درنتیجه کاهش اصطکاک جریان دانست که با اصالحکردن موانع به روان شدن جریان در حرکـت تمـدنسـازی
کمک میکند( .اثر اصالحگری ،روانکنندگی حرکت است).
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 -4مردمی بودن

مردمی بود هر جریان و انقالب ،به میزان تعلق آن مجموعه به مردم بستگی دارد کـه در بـاالترین سـطح ،مـردم احسـاس و
باوری واقعی نسبت به مالکیت انقالب پیدا میکنند .در قاموس انقالب اسالمی ایران نیز به فرموده حضرت امام (ره) میفرماینـد
[ ]24و مقام معظم رهبری [ ،]21مردم صاحبان این نظام هستند؛ زیرا اوالً اسالم بیشترین حق را در اداره نظامهـای اجتمـاعی بـه
مردم می دهد و هر دستگاه حاکم را یک دستگاه خدمتگزار برای مردم میداند .ثانیاً چون مـردم تشـکیل دهنـدگان و بـه وجـود
آورندگان این نظام بودند زیرا این نظام مبتنی بر یک انقالب بود و آن انقالب را مردم به وجود آوردنـد .ثالثـاً چـون دخالـت و
نظارت مردم بیشترین تضمین را برای حفظ این نظام از انحراف میکند» [ .]21همچنین از نظر ایشـان «در نظـام اسـالمی ،رأی،
خواسته و عواطف مردم ،تأثیر اصلی را دارد و نظام اسالمی بدون رای و خواست مردم تحقق نمی یابد» [.]27
 نقش میدانی این ویژگی در تاریخ انقالب اسالمی :در حرکت اصیل انقالب اسالمی ،همـواره مردمـی بـودن و اعتقـاد بـهمالکیت مردم یک شاخصه اصلی بوده که تخطی از آن حرکت را از مسیر اصیل خود منحرف خواهد کـرد .البتـه تـداوم تعلـق
انقالب به مردم و بالعکس ،در حقیقت یک رابطه دو سویه است که نیاز به کنشی از سوی حاکمیت و واکنشـی از سـوی مـردم
دارد .در این باره حضرت امام (ره) فرمودهاند «همه باید کوشش بکنید که رضایت مردم راجلب بکنید در همـه امـور ...امـروز
مردم میدانند که دولت ازخودشان است و انتخابات هم ازخودشان است .شما باید کوشش کنید که این چیزی که االن در ذهـن
مردم هست ،که دولت را از خودشان میدانند ...از دل آنها بیرون نرود» [ .]21و «ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آنها تبعیـت
میکنیم» [ .]21مقام معظم رهبری نیز در این رابطه تاکید میکنند «جمهـورى اسـالمى حکومـت مـردم و شایسـتگان اسـت .در
جمهورى اسالمى ،رسیدن به مقامات مؤثر در سلسله مراتب حکومتى ،تابع صالحیتهاست .هـر کـه صـالحیت دارد ،بایـد در
میدانهاى فعالیت و تالش و مسؤولیت جلو برود؛ از هر نقطهى کشور و از هر قشر اجتماعى باشد؛ .. .و امتیاز دادن به یک قشـر
خاص ،با نظام جمهورى اسالمى سازگار نیست» [ .]31بر این اساس وظایف حاکمیت را در این زمینه میتوان اینگونه برشمرد:
•

تعیین اولویتهای نظام بر مبنای دغدغههای واقعی مردم و در جهت رضایت افکار عمومی

•

توجه به رای مردم در تصمیمگیریها و کاستن از فاصله مردم با سطوح تصمیمگیری

•

شایستهساالری در تمام صحنهها و حذف هرگونه رانت و ویژهخواری

در صورتی که با این تمهیدات ،مردمی بودن انقالب به یک باور و احساس فراگیر در میان تودههـا تبـدیل شـود ،خـود بـه
واکنش طبیعی مردم میانجامد« .در اساس کار جمهوری اسالمی ،اصالحات الزم است و این اصالحات با مشارکت کامل همـه
مردم خواهد بود» [« .]31اینکه دولت ایستاده است و به خوبی دارد عمل میکند برای این است که مردم هسـتند ،کمـک مـردم
است ،هرجا هر نقیصهای پیدا میشود مردم دنبالش هستند ،برای رفعش دنبال هستند» [ .]32و با ایـن اوصـاف «آگـاهی مـردم و
مشارکت و نظارت و همگامی آنها با حکومت منتخب خودشان ،خود بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه خواهد بود» []33
و با این شرایط «مردم از همهی مسؤوالن ،جناحها و احزاب جلوتر هستند» [ .]34بنابراین میتوان گفت که تودهها در واکنش به
خدمات یک نظام مردمی بازخورد مثبت خود را اینگونه ابراز میکنند:
•

همکاری و مشارکت فعال مردم در جریان سازندگی ،اصالحات و رفع مشکالت

•

مراقبت مداوم از امنیت و کیان نظام اسالمی با انگیزه باال
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•

نظارت و ارزیابی بر تمام عملکردها از مردم و مسئولین در هر مکان و مسند

که در نتیجه آن «مشارکت مردم» به افزایش فعالیتهای سازندگی« ،مراقبت مردم» به رعایت خطوط قرمـز در فعالیـتهـا و
«نظارت و ارزیابی مردم» به ترویج و ارتقاء عملکردهای مثبت و کاهش عملکردهای منفی در حوزههای مختلف و میانجامـد .و
تمام این آثار سازنده حاصل انگیزهای سرشاری است که از درون تودهها میجوشد.
•

اثرات این ویژگی بر حرکت جریان تمدنسازی :در تمدن نوین اسالمی حضور مردم در صـحنه ،موجـب حرکتـی
خودجوش در تمامی عرصهها میشود و تودهها (همانند صحنههای تاریخی انقالب اسالمی و جنـگ تحمیلـی) در
هر زمینهای به دنبال روزنههای مشارکت در پیشبرد اهداف بی قراری کرده و از هم سبقت میگیرند .آنگونه کـه در
قرآن کریم میفرماید «در نیکیها پیشى گیرید .هر جا که باشید خدا همه شما را فراهم آورد» [ .]31لذا بنا بـر اصـل
فَاسْتَبِقُواْ الْخَیرَاتِ عناصر قویتر به جای آنکه بزرگتر ،حجیمتر و کندتر شده و مانعی در حرکـت جریـان باشـند،
کوچکتر و سریعتر شده و به افتخار حضور در خط مقدم جریان و شکستن مرزهای پیشرفت نائل میشـوند .لـذا
این مردمی بودن ،متضمن درون زایی و خودجوش بودن حرکت جامعـه تمـدن سـاز اسـت( .اثـر مردمـی بـودن،
درونزایی حرکتی است).

 -5نوگرایی

نوگرایی به معنای روحیهای اصالحگر ،که صرفا در پی حل مسائل نیست بلکه به دنبال حل آنها با طرحی نو و تازه اسـت و
در این راه از تکرار تجارب گذشته و درجازدن گریزان و به دنبال فتح قلههای جدید است .این درحقیقـت بـه معنـای «تحـول
همراه با تکامل» است ،که در نگاه مقام معظم رهبری یعنی «پیش رفتن به سمت آنچه که درستتر است ،آنچه که کاملتر است.
یعنی آنچه را که ساختیم ،ببینیم نقصهایش کجاست ،آن را برطرف کنیم؛ ببینیم کجا کم داریم ،آن را اضافه کنـیم .ایـن جریـان
بایستی ادامه پیدا کند» [ .]31بنابراین نوگرایی را میتوان یک اصل در حرکتهای توحیدی دانست .زیرا با نگاه توحیدی به نظام
خلقت ،این باور شکل میگیرد که همیشه یک راه بهتر و کاملتر از قبل وجود دارد .در حقیقت از نظر یک انسان مـومن ،جهـان
آفرینش به مثابه کارگاه شناخت مقام ربوبی است .لذا شناخت اجزاء جهان نیز با هدف افزایش معرفت به آن مقام الیتنهی انجـام
میشود ،که این معرفت با هر مشاهده و هر تالش خالصانه یک مرحله ارتقاء مییابد .و در این فرآیند بیانتهـا ،هرآینـه معرفتـی
تازه و شناختی نو به نو نهفته است که راههای جدیدی در برابر آدمی میگشاید .و به این معنا ،بی اعتنایی به نـوگرایی در مسـیر
معرفت الهی که هدف و آرمان بلند خلقت است ،خدشه وارد خواهد کرد.
 نقش میدانی این ویژگی در تاریخ انقالب اسالمی :در تاریخ انقالب اسالمی ایران نوگرایی جلوههای مهمی در صحنههـایمختلف داشته و مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است« .مسئلهى رویشهاى نوبهنو در نظام جمهورى اسالمى ،یکـى از
اساسىترین و مهمترین مسائل است .اگر هر انقالبى و هر حرکت و نهضتى در عالم ،رویشهاى نوین و پىدرپى نداشـته باشـد،
محکوم به زوال و فنا است .جمهورى اسالمى در طول این  31سال توانسته است در هر برههاى از خود جلوهاى نو و متناسب با
نیاز ،بُروز بدهد» [ .]37همچنین «اصالح روشها به صورت روز به روز و نو به نو» [ ،]31اتخاذ یک روند دائمی توسط مجموعه
دستگاهها برای انتخاب آنچه درستتر و کاملتر است [ ،]31و نوگرایی درفقه اسالمی برای پاسخ به مسائل و چالشهای جدیـد
حکومتی و سایر مسائل نو در جامعه [41و ،]41همگی از مصادیق تاکیدات ایشان در باب نوگرایی است.
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 اثرات این ویژگی بر حرکت جریان تمدن سازی :بر این اساس در حرکت تمدن نوین اسـالمی ،نـوگرایی را بایـد نیـرویمهیجی دانست که برای حرکت رونده جریان به هر سو و شکستن مرزهای دانش ،تولید انگیزه نموده و بسنده کردن بـه شـرایط
فعلی را نامطلوب میسازد( .اثر نوگرایی ،روندگی همه جانبه حرکت است).
 -6انعطاف پذیری

هنگامی که یک تمدن پیشرو در مسیر حرکت خود ،با راهی بهتر و بستری مهیاتر مواجه میشود و یا اینکه با مانعی سـخت و
غیرقابل نفوذ برخورد می کند در هر دو حالت به یک تغییر جهت موقتی یا دائم در مسیر قبلـی خـود اقـدام مـیکنـد .در غیـر
اینصورت حرکت این تمدن پس از مدتی کند ،متوقف و به زوال کشیده خواهد شد .بنابر این ،هر تمدنی باید از فرآیند تغییرات
مثبت استقبال کند که از آن میتوان به انعطافپذیری تمدن تعبیر کرد.
تاریخ ایران یک نمونه کامل از تمدنی انعطاف پذیر ترسیم میکند که توانسته در مواجهه با تمدنهای مهاجم همچـون روم و
مغول با انعطافپذیریهای بی نظیر خود از آنها گذر نماید و در برخی موارد تمدن مهاجم را به تدریج در خـود حـل نمـوده و
توان آنها را در رشد و پیشبرد آرمانهای خود به خدمت درآورد.
در تعالیم مکتب تشیع نیز انعطافپذیری هنگام مواجهه با خطرات ،مصداق دارد .آنجا کـه در جهـت حفـظ حیـات دیـن و
دینداران جامعه احکامی چون تقیه ،احکام ثانویه ،حکم جهاد و ...از سوی جایگاه والیت و مرجعیت صادر میشود.
به بیان مقام معظم رهبری ،نظام اسالمی دارای انعطافپذیری «در ساز و کارها ،خطوط و شکل حرکـت اسـت .و تغییـر در
سیاستها و نظامها و تدابیر میتواند مانع از تحجر بشود و با تکیه بر آرمانهای همیشه جـوان و نـو نظـام اسـالمی را ،همیشـه
جوان ،شاداب ،بالنده و پیش رونده نگه دارد» .البته در این میان «برداشت خطرناکی که باید از آن بر حـذر بـود اشـتباه گـرفتن
انعطاف با انحراف و کوتاه آمدن در مقابل فشارهای بیرونی است .نباید در هیچ مسئلهای ،از اصول و مبانی کوتاه آمد چـرا کـه
این مسئله تجدید نظر و انحراف است نه انعطاف» [.]42
 نقش میدانی این ویژگی در تاریخ انقالب اسالمی :در تاریخ انقالب اسالمی ایـران نیـز ،انعطـافپـذیری را مـیتـوان درمقاطعی مشاهده نمود .موضوعاتی چون مماشات با ریاست جمهوری بنی صدر ،پذیرش قطعنامه  ،111تعلیق موقت فعالیتهـای
هسته ای ،مقوله نرمش قهرمانانه و ...بهرغم آنکه از سرفصلهای پرچالش و حاشیهدار تاریخ انقالب هسـتند و ابهامـات پیرامـون
علل و عوامل آنها فراوان است ،لیکن هریک را باید از مصادیق انعطافپذیری انقالب در مواجهه با حوادث مختلف برشمرد.
 اثرات این ویژگی بر حرکت جریان تمدن سازی :انعطافپذیری در جریان تمدن موعود نیز به اتکاء همـین تجـارب قابـلتصور است .هرچند که امروز تعیین مصادیق آن در تمدن موعود آسان نیست با این حال از سنتهای دائم خداونـد متعـال کـه
برای آزمایش و رشد بشریت ،او را در شرایط مختلف قرار میدهد چنین برمیآید .البته به نظر میرسد که ویژگی انعطافپذیری
در تمدن موعود نه به منظور مواجهه با موانع سخت و بزرگ (که اقتضاء آن تمدن انعطاف در برابر موانع نیست) بلکه در هنگـام
انتخاب مسیرهای بهتر و موثرتر بکار میآید( .اثر انعطافپذیری ،انعطافپذیری حرکت است).
 -7اتکاء به خرد جمعی

توجه به اصل شور و مشورت موضوعی است که در مبانی دینی مورد تاکید قرار گرفته است [43و44و .]41در تاریخ اسـالم
نیز رخدادهایی نظیر ماجرای جنگ احزاب ،از نمونه های تاریخی بکارگیری اصل مشورت توسط بزرگان دینی است و این بـدان
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معنا است که اولیاء خدا که خود مصداق واقعی عقل کاملند و واجد عصمت از هرگونه خطا مادی و معنوی هسـتند ،بـر اصـل
شور و مشورت تاکید داشته اند .در این باره شهید مطهری میفرماید «پیغمبر نیامده است که تمام قواى وجود بشر را معطل کند،
بگوید شما فکر نکنید ،تمام کارها را ما به جاى شما انجام مىدهیم .این امر خالف نظم عالم است» .1زیرا همانگونـه کـه عنـوان
شد ،هدف و آرمان خلقت ،عبودیت و شناخت مقام باری تعالی توسط نوع بشر است .پس برای رسیدن به این هدف ،عقل کـل
بشر و عموم مردم می بایست در فرآیند شناخت خلقت که کارگاه شناخت الهی است ،درگیر و به دنبال حل مشـکالت و پاسـخ
مسائل برآید .و این حضور جمعی برای خردورزی تایید الهی را نیز در پی دارد .آنگونه که حضرت علی (ع) خطاب به خوارج
نهروان میفرمایند «دست خدا بر سر جماعت است ،از تفرقه بپرهیزید ،زیرا شخص تکرو ،شکار شیطان اسـت همـان گونـه کـه
گوسفند تک رو ،طعمه گرگ است» [.]41
از سوی دیگر ،در حوزه علوم دینی نیز الگوی خرد جمعی کارگشا است .چراکه مفاهیم وحیانی و حتی روایـات اهـل بیـت
علیهم السالم بعنوان سرچشمههای حقیقی علم و دانش ،دارای معانی چند الیهای و ذو وجوهند که در طول زمانها و دورههـای
مختلف با رشد عقل و خرد بشری جلوهای تازه از آنها نمایان میشود .و از این رو برای رسیدن به کنـه حقـایق آن ،هـم متـون
وحیانی در جایگاه مفهوم و هم عقل و دریافت بشری در جایگاه مفسر مفهوم ،هر دو حائز اهمیت خواهند بود .و بیتردید اجماع
عقول متخصص (و متدین) در موضوعات متنوع ،ابعاد بیشتری از حقیقت آن موضوع را آشکار میسازد.
در جریان تمدن سازی اسالمی نیز هنگام رویارویی با مشکالت و حوادث با استناد به الگوی خرد جمعی ،نوعی عزم همگانی
برای رسیدن به راهحلها الزم است .در این باره مقام معظم رهبری میفرمایند «گفتمان اصلی ملـت ،ایـن اسـت کـه هــــمه،
راههایی را برای تقویت نظام ،اصالح کارها و روشها ،گشودن گرهها ،تبیین آرمانها و هدفها بـرای آحـاد مـردم ،اسـتفاده از
نیروی عظیم ابتکار و حرکت و خواست و انگیزه و ایمان اینمردم و راه بهسمت آرمانهای عالی پیدا کنند [.»]47
اما در منابع اسالمی ،مقدمات و ملزوماتی برای رسیدن به الگوی خرد جمعی در نظر گرفتـه مـیشـود [41و41و ]11کـه بـه
اختصار ،شرایط رسیدن به خرد جمعی را میتوان اینگونه برشمرد :
•

مشورت و نظرخواهی میبایست در اموری صورت گیرد که در قلمرو دین محسوب شده و خارج از خطوط قرمز،
جای هیچگونه شور و نظرسنجی نیست.

•

رسیدن به این باور و اعتقاد که حقیقت هر موضوع در تکثر آراء و با مشاهده جنبههای مختلف موضوع نهفته است.

•

عزم گروهی و همگانی برای رسیدن به پاسخها و راهحلها هنگام مواجهه با چالشها.

•

اعتقاد به اینکه ،هنگام تالش جمعی برای کشف و شناخت است که خدای متعال هدایتگری میکند.

•

وزن و ارزش نظر افراد مختلف برای مشورت ،بـه تناسـب تـوان روحـی و عقلیشـان ،و تخصـص و تجـارب در
زمینههای مختلف متفاوت است.

•

در الگوی خرد جمعی اهمیت هر نظر بیش از نظر دهنده آن است .به این معنا که هر رای و نظری فـارغ از اعتبـار
نظردهنده آن در بوته آزمایش افکار سایرین تجزیه و تحلیل میشود ،که این به شایستهساالری نظرات میانجامد.

 0اسالم و مقتضیات زمان ،جلد اول
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نقش میدانی این ویژگی درتاریخ انقالب اسالمی :از جمله نمونههای مراجعه بـه خـرد جمعـی در تـاریخ انقـالب اسـالمی
می توان به تشکیل مجالس مختلف شورایی نظیر شورای اسالمی ،شورای نگهبان ،خبرگان رهبری ،تشخیص مصلحت نظـام و،.. .
و از سوی مردم نیز برگزاری همهپرسی قانون اساسی ،انتخابات و رایگیریهای مختلف و ...اشاره کرد .مقام معظـم رهبـری در
بیاناتی پیرامون اقتصاد مقاومتی ،از عقل و خرد جمعی و نتایج آن میگویند «سیاستهای اقتصاد مقاومتی ...تـراوششـدهی عقـل
جمعی است ،یعنی محصول یک فرآیند معقول و مدبّرانهای است» [ .]11ایشان نتیجه این خرد جمعی را اینگونه بیان مـیفرماینـد
«لذاست که اقتصاد مقاومتی را همه تأیید کردند ،یعنی من یک مو رد سراغ ندارم که این سیاستها را تخطئه کرده باشند؛ نه ،همـه
قبول کردند» [.]12
 اثرات این ویژگی بر حرکت جریان تمدن سازی :ویژگی خرد جمعی ،یک سازوکار انتخاب و تصمیم گروهی است .و بـراین اساس در جریان تمدن سازی نیز هر عنصر فردی یا گروهی ،جریان را به یک جهت میکشاند و درنهایت جریان بـه سـمت
برآیند مجموع جهتها حرکت میکند و لذا از این حالت میتوان به «جهتگیری برآیندی» تعبیر نمود .از آنجـایی کـه در ایـن
روش ،نظر همگان به تناسب لحاظ می شود ،هر مسیری که انتخاب و مورد استفاده قرار میگیـرد از حمایـت و تاییـد همگـانی
برخوردار است( .اثر خرد جمعی ،جهتگیری برآیندی حرکت است).
 -8تاثیر و تاثر در سطح جهانی

برخالف ادیان ابراهیمی دیگر که وسعت تعالیمشان عموماً در یک قلمرو خاص یا قومی خاص محدود میشـد ،دیـن مبـین
اسالم از همان ابتدا داعیه «و ما هو اال ذکر للعالمین» [ ]13داشته و گستره مخاطبین خود را سراسر عالم معرفی مینمایـد .علـت
هم بر کسی پوشیده نیست ،زیرا خداوند در قرآن کریم میفرماید «پس حق گرایانه به سوى این دین روکن با همان فطرتـی کـه
خدا مردم را بر آن سرشته است» [ . ]14لذا گرایش به دین اسالم مبتنی بر فطرت الهی نوع بشـر اسـت و ایـن خـود دلیلـی بـر
جهان شمولی تعالیم این دین است .از همین رو شعاع حرکت تمدن موعود نیز در جهت تکمیل بنای دین مبین اسالم و اسـتقرار
آرمان «لِیظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلیهِ» [ ،]11پهنای عالم را دربر گرفته تا آنکه «فوج فوج مردم به دین خدا وارد میشوند» [ ]11و تعالیم
و اصول دین اسالم را می پذیرند .بنابراین تاثیر حرکت این تمدن در شعاع جهانی ،و با مخاطب جهـانی [ ،]17امـری محتـوم و
قطعی است.
البته این رابطه یک سویه نیست .قدر مسلم ،این حرکت در اصول و آرمانهای خود بـه سـبب اتصـال بـه مبـانی وحیـانی،
هیچگونه اثر و نفوذی نخواهد پذیرفت لیکن در زمینه شیوهها و ابزار از تجارب سایرین بهره میگیرد .زیرا در تعالیم دیـن مبـین
اسالم طبق حدیث شریف «اطلبوا العلم ولو بالصین» [ ]11استفاده از علوم و تجارب سایرین (آنجا که مغایر بـا اصـول اسـالمی
نباشد) مورد تاکید قرار گرفته است .کما اینکه «مسلمانان در نیمه دوم سده دوم هجری از گنجینههای پزشکی یونان استفادههـای
زیادی کردند» [11و.]11
 نقش میدانی این ویژگی در تاریخ انقالب اسالمی :این تاثیر و تاثر در انقالب اسالمی ایران نیز نمود یافته اسـت .انقـالباسالمی ایران اثرات غیرقابل کتمانی را در سراسر جهان برجاگذاشته است که شاید در بهترین تعبیر از آن بـه «صـدور انقـالب»
[ ]11یاد میشود« .این که امروز در سرتاسر دنیا ،گرایش و ایمان اسالمی زنده شده است؛ ملتها در شمال آفریقا و در خاورمیانه و
در شرق و غرب کشورهای اسالمی بیدار شدهانـد و جوانـان مسـلمان در کشـورهای گونـاگون بـه زیباییهـای دیـن و قـرآن
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روآورندهاند ،همه حاکی از این است که انقالب اسالمی در اوّلِ وقوع خود صادر شده است»

[.]12

از سوی دیگر بکارگیری برخی شیوهها و روش های تمدن غربی در زمینه تقسیم قوا ،نهادسازی ،قانون اساسی ،انتخابات و.. .
همراه با اصالحات الزم در راستای انطباق با شریعت اسالمی اسالمی نشانه تاثیرپذیری انقالب اسالمی از دیگر تمدنهاسـت .و
این در واقع بیانگر آن است که در تمدن اسالمی موعود نیز عالوه بر اهتمامی که به جهانگیر شـدن شـریعت اسـالمی و کلمـه
توحید وجود دارد ،توجه به دستاورد تمدنهای دیگر بهشرط آنکه دچار تضاد و تعارضی با مبانی اسالمی نباشد ممکن و بلکه به
دو علت ضروری است :اول آنکه جامعه اسالمی و مسلمانان ،به سبب برخورداری از مبانی وحیانی ،خود را بـینیـاز از جامعـه
بشری نپنداشته و دچار رخوت و غرور نشوند .دوم آنکه مسلمین به سبب تکلیفی که در اکتساب علوم و تجارب مختلف حتـی
در نقاط دوردست عالم دارند ،به ایجاد رابطه و تعامل با مردمان دیگر ،شناخت نقـاط قـوت و ضـعف آنهـا و ارزیـابی میـزان
آمادگی شان جهت پذیرش احکام الهی پرداخته و به این ترتیب تمدن اسالمی از تمام ظرفیتها و دسـتاوردهای جامعـه بشـری
برای بسط و شکوفایی خود و رسیدن به حاکمیت جهانی دین خاتم استفاده نماید [.]13
 اثرات این ویژگی بر حرکت جریان تمدن سازی :بر این اساس ،تـاثیر و تـاثر جهـانی را بایـد عامـل پیوسـتگی جریـانتمدن ساز موعود در سطح جهان دانست که تمام ظرفیت ابناء بشر را در خدمت گسترش شریعت اسالمی و در عین حال رسیدن
به رستگاری دنیا و آخرت بکارمیگیرد( .اثر تاثیر و تاثر در سطح جهانی ،پیوستگی حرکت در تمام عالم است).
 -9جایگاه رهبری

رهبری در تمدن اسالمی بنابر تصریح متون دینی و روایی ،یک مرتبه میانی در سلسله مراتب حاکمیت اهلل است ،و لـذا ایـن
جایگاه به هیچ وجه خارج از شرایطی که تحت عنوان والیت امام معصوم و یا والیت فقیه (در زمان غیبت) مطرح میشود ،قابل
احراز نیست .مقام معظم رهبری در این باره میفرمایند « در نظام جمهوری اسالمی ،رهبری فقط تابع این نیست که کسی او را به
خاطر اینکه شرائط را از دست داده ،عزل کند؛ اگر این شرائط در او وجود نداشته باشد ،خودش به خودی خود عزل شده است»
[« .]14والیت فقیهی که امام بزرگوار ما معنا کردند یعنی یک مدیریت زنده و بالنده و پیشرونده رهبری یک مدیریت اسـت؛ بـه
این معنا که از حرکت کلی نظام مراقبت کند .در واقع رهبری ،یک مدیریت کالن ارزشی است مسئولین در بخشـهای مختلـف،
مسئولیتهای مشخصی دارند .در همهی اینها رهبری نه میتواند دخالت کند ،نه حق دارد دخالت کند ،نه قادر است دخالـت کنـد.
بله ،آنجائی که اتخاذ یک سیاستی منتهی خواهد شد به کج شدن راه انقالب ،رهبری مسئولیت پیدا میکند» [ .]11در ادامه ایشان
مسئولیت رهبری را اینگونه بیان میکنند « حرکت کالن و کلی نظام اسالمی به سمت آن آرمانها باید منحرف نشود؛ اگر منحـرف
شد ،باید گریبان رهبری را گرفت ،او را بایستی مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد» [ .]11بیانات حاکی از آن اسـت کـه
رهبری در جامعه اسالمی به عنوان باالترین جایگاه و موقعیت ،مسئولیت مدیریت و مراقبت از حرکت تمدنی در مقیاس کالن را
برعهده دارد .که از جمله آن ،تعیین مصادیق آرمانها و اصول و خطوط قرمز به تناسب شرایط روز جامعه و گفتمانسازی در آن
راستا است .تا مردم نیز براساس آن گفتمان ،جهتگیری فعالیتهایشان را در مقیاس خُرد بر مصادیق موردنظـر رهبـری منطبـق
سازند.
 نقش میدانی این ویژگی در تاریخ انقالب اسالمی :این رویه در طول تاریخ انقالب نیز مسبوق به سـابقه اسـت و رهبـریجامعه آنجا که خطر انحراف را در حرکت اصیل انقالب احساس کرده وارد صحنه شده و ایفای نقش نموده اسـت .از مـدیریت
147

جریان ا نقالب در زمان طاغوت ،مدیریت هشت ساله دفاع مقدس و ...در دوره رهبری حضرت امام خمینـی (ره) تـا توجـه بـه
شبیهخون فرهنگی ،نهضت تولید علم ،نظریه اقتصاد مقاومتی و .. .در دوره زعامت مقام معظم رهبری همگی نمونههـای از نقـش
آفرینی رهبری در حرکت تمدنی انقالب اسالمی در مقیاس کالن است.
 اثرات این ویژگی بر حرکت جریان تمدن سازی :نقش رهبری در جریان تمدنسازی اسالمی بـه مثابـه جریـان پیشـگامیاست که خط حرکت را به تناسب شرایط جامعه مشخص می نماید تا مسیر جریان در مقیاس کالن مشخص شـده و تـودههـای
مردم فعالیتهای خود را در آن جهت تنظیم نمایند .به این ترتیب جریان تمدنی با بهرمندی از عنصر هـدایت رهبـری در مسـیر
اهداف و آرمانها و در بستر اصیل خود جریان خواهد داشت( .اثر جایگاه رهبری ،حرکت هدایتشونده است).
در مجموع ،ویژگیهای شناسایی شده نُهگانه و اثرات آنها بر جریان تمدنسازی در جدول شماره ( )1بیان میشود.
جدول  -9جدول موثر و اثر (تاثیر ویژگیهای حرکتی تمدن نوین اسالمی بر جریان تمدنسازی)
اثر بر جریان تمدنسازی

ویژگی حرکتی تمدن نوین اسالمی

حرکت رو به مقصود

9

آرمانگرایی

1

پایبندی به اصول

حرکت در حریم حدود

9

روحیه اصالحگری

روانکنندگی حرکت

4

مردمی بودن

7

نوگرایی

6

انعطافپذیری

5

خرد جمعی

8

تاثیر و تاثر جهانی

1

جایگاه رهبری (جریان پیشگام)

درونزایی حرکت
روندگی همه جانبه حرکت
انعطافپذیری حرکت
جهتگیری برآیندی حرکت
پیوستگی حرکت
حرکت هدایتشونده

سوال دوم -مدلسازی جریان تمدن نوین اسالمی
مدلسازی برای پدیده ها و مفاهیم ،موضوعی است که از اعتبار دینی در آیات و روایات برخوردار است .این شـیوه کـه در
علوم قرآنی به «ضرب المثل» تعبیر میشود بهدنبال تبیین مفاهیم ذهنی با استفاده از تشبیهات عینـی اسـت [17و« .]11در قـرآن
مسائل عقلی بسیاری وجود دارد که اکثر مردم قابلیت فهم و جذب آن را پیدا نمیکنند و از سوی دیگر مردم بـه محسوسـات و
عینیات عادت کرده اند بدین خاطر ،خداوند متعال برخی از مفاهیم بلند عقلی را در قالب مثلها بیان فرموده است تا عموم مـردم
آنها را به تناسب ادراک خود دریابند» [ .]11تعابیری همچون «مَثَلُ الَّذینَ ]71[ »...و یا تعابیر مشابه دیگر [71و ]72را میتـوان از
این دست برشمرد .این شیوه تبیینی در روایات نیز مصداق دارد .آنجاکه پیامبر اکرم (ص) قرآن کریم را به طعام گسـترده الهـى
تشبیه مینمایند [ ]73و ....استفادههای متعدد از مثلها در آیات و روایات دارای این پیام ضمنی اسـت کـه نظـام خلقـت دارای
الگوهای تکرارپذیر در موقعیت های ملموس و غیرملموس است و خداوند با ارائه سرنخهایی در پدیدههـای عینـی و ملمـوس،
شناخت انسان از مفاهیم نامانوس و غیرملمومس را ممکن میسازد .که بیشک این از جلوههای لطف و هدایت الهی برای آدمی
است.
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در بحث تمدن نوین اسالمی نیز ،مدل سازی با هدف شناخت شیوه حرکت جریان تمدنساز موعـود و ملمـوس سـاختن آن
امری ضروری است .در این راستا ،با توجه به ویژگیهای حرکتی تمدن نوین اسالمی ،و همچنین بررسی اثر وضعی هرکدام بـر
حرکت ،باید مدلی را جستجو نمود که دارای حرکتی رو به مقصود (اثر آرمانگرایی) ،در حریم حدود (اثر پایبندی به اصـول)،
روانکننده (اثر اصالحگری) ،درون زا (اثر مردمی بودن) ،رونده (اثـر نـوگرایی) ،انعطـاف پـذیر (اثـر انعطـافپـذیری) ،دارای
جهت گیری برآیندی (اثر خرد جمعی) ،پیوسته (اثر تاثیر و تاثر جهانی) ،و هدایت شونده (اثر جایگاه رهبری) باشد .در «الگـوی
مسیریابی چشمه آب» ،این ویژگیهای نُهگانه به نهایت خود می رسند .در این الگو طبـق مثـل معـروف «آب راه خـود را پیـدا
میکند» چشمه پس از جوشش (درون زایی) به سبب ماهیت سیال خود به تمام اطراف گسیل شده و به هر گوشه و کنجـی ورود
میکند ( روندگی همه جانبه) .سپس به سمت سراشیبیها جاری شده و هر موضع شیبداری مقداری در جهتگیری جریان تاثیر
میگذارد (جهتگیری برآیندی) و موقعیتی که از شیب بیشتری برخوردار است کل جریان چشـمه را بـه سـمت خـود متمایـل
می سازد (پیوستگی) .هر چند ممکن است چشمه در میانه راه دچار موانع و یا چالههای انحرافـی شـود لـیکن هرچالـه پـس از
پرشدن جذابیت خود را از دست داده و چشمه مجددا شروع به مسیریابی میکند (انعطافپذیری) .این الگوریتم کـه در نمـودار
شماره ( )1نمایش داده شده در طول مسیر چشمه ادامه می یابد .همچنین در طی این جریان ،چشمه به کنار زدن موانع مـزاحم و
ناهمواریهای کوچک و همچنین سایش تدریجی موانع سخت و بزرگ میپردازد (روانکنندگی).

نمودار  -9فلوچارت الگوریتم مسیریابی چشمه در شكل ساده و با حذف جزئیات

چشمه همواره حرکتی رو پایین و به سوی دریا یعنی پایینترین ارتفاع دارد (رو به مقصود) .در صورتیکـه جریـان چشـمه
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مستمر و ادامهدار باشد ،به تدریج حریم و کانال چشمه شکل می گیرد که موجب تقویت جریان و افزایش سرعت چشمه شـده و
از انحراف حرکت در مواقع و مواضعی که شدت جریان کم است جلوگیری می کند (در حریم حدود) .البته مدل حرکتی چشمه
به سبب عدم اشراف بر تمام مسیر و جهل نسبت به آینده ،به یک حرکت کورکورانه شبیه است که این موضوع برای هر چشـمه
سرانجام متفاوتی را رقم می زند .از جاری نشدن ،راکد و متعفن شدن تا سرایز شدن به باتالقها و مردابهـا .درحـالیکـه اگـر
جریان چشمه توسط یک جریان «پیشگام واصل به دریا» هدایت شود به یک نهر آب تبدیل شده و حیاتش تا رسیدن بـه مقصـد
پایانی تضمین میشود .در این حالت میتوان گفت که جریان از ویژگی هدایت ،بهرهمند است (هدایتشونده).
به این ترتیب در تحلیل مدل حرکتی چشمه ویژگیهای نهگانه به سه سطح تقسیم میشود .ویژگیهای درونزایـی ،رونـدگی
همه جانبه ،جهتگیری برآیندی ،پیوستگی ،انعطافپذیری و اصالحگری متعلق به سطح یک است .این ویژگیها در حقیقـت بـا
ماهیت سیال جریان در ارتباطاند و اگر چشمه در همین ویژگیها محدود شود از جاری شدن باز میماند .لیکن در صـورتیکـه
حرکت چشمه از ویژگی های سطح دو یعنی رو به مقصود بودن و تقید به حدود برخوردار شود ،جریان بلندمدتی بـرای چشـمه
فراهم می آید که البته نهایت جریان آن نامشخص است .و سرانجام در ویژگی سطح سه ،یعنی هدایت جریان پیشگام اسـت کـه
رسیدن به مقصود (دریا) برای چشمه تضمین میشود.
جدول  -1سطحبندی ویژگیهای نهگانه
سطوح

ویژگیهای هر سطح

کارکرد سطوح

سطح یک

درونزایی ،روندگی ،جهتگیری برآیندی ،پیوستگی ،انعطافپذیری ،اصالحگری

تضمین سیال بودن جریان

سطح دو

رو به مقصود بودن ،تقید به حدود

تضمین تداوم جریان در بلند مدت

سطح سه

هدایتشوندگی

تضمین رسیدن به مقصود

به طورکلی ،الگوی مسیریابی چشمه مدلی است که با قدرت انطباق باال در تبیین مفاهیم متعددی بکار میآیـد .در ایـن بـاره
تفسیر تمدنی کلمه «ال اله اال اهلل» به عنوان شعار اصلی حرکت تمدن اسالمی ،بعنوان گواه ادعا و آزمونی بـرای کارآمـدی ایـن
مدل بررسی میشود.
با کنکاش در کلمه «ال اله اال اهلل» میتوان دریافت که سیر رشد و تکامل تمدنهای غیر الهی ،برپایه تحدی الهی و نفی رقیب
است .یعنی در این سازوکار ،هر پدیده جذاب برای بشر امکان بُروز یافته ،پیروان خود را جذب کـرده و تمـدنهـایی را شـکل
می دهد ،سپس به مرور زمان و غنی شدن تجربه بشری ،عدم کارایی آن بصورت عینی اثبات میشـود .لـذا از ایـن پدیـدههـا و
الـههای دروغین میتوان به چالههای انحرافی مدل چشمه تعبیر نمود که پس از پر شدن ،جذابیت خود را از دست مـیدهنـد و
جریان شناخت بشری ،مسیریابی را از نو آغاز میکند تا شاید به مسیر واقعی «اال اهلل» وارد شود .بعنوان مثـال مکتـب کمونیسـم
یک نمونه از اله های جذابی بود که پس از مدتی ،جریان تمدن بشری از آن گذشت .بر این اساس مـیتـوان گفـت کـه تـاریخ
تمدنهای بشری مملو از حرکتهای پر فراز و نشیب است که سعی در یافتن راهی رو به جلو دارد .نظر شهید مطهـری در ایـن
باره شایان توجه است «هرچند در مجموع ،حرکت تاریخ تکاملى است ولى -بر خالف نظریه ابزارى -سیر تکاملى تاریخ جبرى
و الیتخلف نیست .نظر به اینکه عامل اصلى این حرکت انسان است و انسان موجودى مختار و آزاد و انتخاب گر است ،تاریخ در
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حرکت خود نوسانات دارد؛ گاهى جلو مىرود و گاهى به عقب برمىگردد ،گاه به راست منحرف مىشود و گاه به چ  ،گـاهى
تند مىرود و گاهى کند و احیاناً براى مدتى ساکن و راکد و بىحرکت مىماند .یک جامعه همچنانکه تعالى مـىیابـد انحطـاط
پیدا مىکند .تاریخ تمدنهاى بشرى جز یک سلسله تعالیها و سپس انحطاطها و انقراضها نیست .در عـین حـال همچنـان کـه
توین بى ،مورخ و دانشمند شهیر معاصر گفته است :انحطاط تمدن ها امرى اجتنابناپذیر نیست ،ولى تاریخ بشـریت در مجمـوع
خود یک خط سیر تکاملى را طى کرده است» [ .]74البته در مورد تمدن اسالمی شرایط متفاوت است و بهمـدد تعـالیم آسـمانی
اسالم ،موضوع انحطاط و انقراض تمدنی مطرح نمی شود .چراکه احکام و باید و نبایدهای الهی به مثابه حریم و کانـال چشـمه،
حرکت تمدن را کنترل و از مسیرهای انحرافی برحذر میکند .با این حال در قلمرو دین اسـالم نیـز جسـتجو و کنکـاش بـرای
رسیدن به رشد و تکامل در محدوده حریم و حدود الهی وجود دارد و از همین رو است که حد یقفی برای شناخت و آگـاهی و
علم نمیتوان متصور بود .آنچنانکه میفرماید «فوق کلّ ذی علم علیم» [ .]71و لذا در این آیین همواره عبودیتی مبتنی بر شناختی
نو به نو از مقام بی نهایت الهی منظور است که توقف بر تصور قبلی را نفی و به دنبال شناختی کاملتر در جریانی ادامهدار است.
آنگونه که در قرآن کریم میفرماید «ای کسانی که ایمان آورده اید! به خدا و پیامبرش ،و کتابی که بر او نازل کرده ،و کتب کـه
پیش از این فرستاده است ،ایمان بیاورید ]71[ »...با این اوصاف ،شاید بتوان حدیث قدسی «کَلِمَۀُ إالَ اِله اِالَّ اللّـهُ حِصْـنِی فَمَـنْ
دَخَلَ حِصْنِی اَمِنَ مِنْ عَذَابِی» [ ]77را اینچنین تفسیر نمود که ورود به جریان مستمر و حرکت نو به نوی ال اله اال اهلل ،در حقیقت
ورود به حریم و دژ مستحکم الهی است که انسان را از عذاب خدا ایمن میدارد.
در مجموع ،الگوی مسیریابی چشمه را به سبب برخورداری از جریانی پویا ،سیال و همراه با ویژگیهـای سـطح دو و سـه،
میتوان یک مدل موفق برای جریان تمدنساز موعود درنظر گرفت.
ا ما در سوی دیگر ،زنجیره حرکت انقالب اسالمی طبق نظر مقام معظم رهبری هنوز هم به حلقه جامعـه اسـالمی بـه عنـوان
جامعه ای بدون توقف و درحال پیشروی دائم به سمت آرمانها ،نرسیده است [ ]71و به طریق اولی از امت اسـالمی کـه همـان
جریان تمدن موعود است فاصله دارد.
حال سوال اینجاست که الگوی مسیریابی چشمه از چه خصوصیات ویژهای برخوردار است که در مقایسه بـا مـدل حرکـت
انقالب اسالمی ،تناسب و تشابه بیشتری را با مدل حرکتی جریان موعود بدست میآورد؟
قدر مسلم ،هر دو مدل حرکتی انقالب و چشمه ،کم و بیش از ویژگیهای سطح دو و سه برخوردارند ،بنـابراین تفـاوت در
سطح یک ،موجب تمایز این دو مدل از هم میشود .ویژگیهای سطح یک به سبب ماهیت پویا و سیال ذات آب ،با توان باال بـر
جریان چشمه اثر می کنند .درحالیکه تاثیر ویژگی های سطح یک بر حرکت انقالب به دلیل گرانرَوی 1باالی جریان ،ضعیف بوده
و لذا حرکت آن در مقایسه با جریان چشمه با شتاب کم و اصطکاک زیادی همراه است .که این را میتوان نتیجه ضـعف نسـبی
در پویایی و سیال بودن جریان دانست .منظور از گرانروی در واقع« ،سرعت و وسعت» پایین جریان در شرایط مشابه است.
برای توضیح علمی این موضوع ،با استفاده از مباحث علم مکانیک سیاالت ،سرعت و وسعت اثرگذاری بر جریان چشـمهآب
(سیال نیوتنی با میزان باالی پویایی و سیالبودن) و جریان مادهای غلیظی همچون آب گِل (سیال غیـر نیـوتنی بـا میـزان پـایین
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پویایی و سیال بودن) باهم مقایسه می شوند .در علم مکانیک سیاالت ،به طور کلی سیال به صـورت الیـههـای مجـازی فـرض
میشود که بر روی یکدیگر می لغزند .با این حال همه سیاالت نوعی رفتار گرانروی از خود نشان میدهند .نیروهـای گـرانرو،
نیروهای کند کننده جریان هستند که بر سطح الیههای مجازی به صورت مماس عمل می کنند و تمایـل دارنـد کـه بـا جریـان
مخالفت کنند .نیروهای عملکننده به صورت موازی با سطح (مانند جاذبه زمین) ،نیروهای برشی نامیده میشوند و نیروی برشـی
در واحد سطح همان تنش برشی( 1

) است .هنگامی که تنش برشی به یک سیال وارد میشود ،سیال نمـیتوانـد تـنش را

تحمل کند و به جای آن تغییر شکل یافته یا به عبارت دیگر جریان مییابد .فاکتور دیگری که برای تحلیل رفتار سیاالت استفاده
میشود نرخ برش یا آهنگ برش 2است که به دوصورت تبیین می شود .یکی تغییـر زاویـه الیـههـای فرضـی در واحـد زمـان
(

) و دیگری تغییر نسبی در سرعت الیهها نسبت به فاصله الیههای فرضی (

تنش برشی و آهنگ برش به دست میآید (

) .ضریب گرانروی ( ) از رابطه بین

) .مایعاتی که بین تنش برشی و آهنگ برشی آنها نسبت مسـتقیمی وجـود

دارد ،سیاالت نیوتنی نامیده می شوند .آب و ترکیباتی که درصد باالیی از آنها را آب تشکیل میدهد عمدتاً ویژگیهای نیوتنی از
خود نشان میدهند .نمودار شماره ( )2مربوط به تفاوت رفتار سیال نیوتنی و غیر نیوتنی در برابر تنش برشی است.

نمودار  -1تفاوت سیاالت در برابر تنش برشی یكسان

در نمودار شماره ( )2با توجه به شیب خط ( ) که نماینده گرانروی سیال است میتوان نتیجه گرفت که با آلوده شـدن آب
زالل به گل ،گرانروی سیال افزایش می یابد (شیب خط افزایش یافته است) .در این شرایط ،با یک تنش برشی( ) ثابت (شتاب
جاذبه ناشی از یک شیب ثابت) روشن است که آهنگ برش( ) آب بیشتر از آب گل آلود خواهد بود .و میتوان نتیجـه گرفـت
«سرعت» نسبی حرکت الیه های سیال در مورد آب بیشتر است و همینطور تغییر زاویه الیههای سیال نسبت بههم نیز درمورد آب
بیشتر است یا بهبیان دیگر «وسعت» حرکت آب نسبت به آب گلآلود بیشتر خواهدبود.
به بیان غیرتخصصی ،درصورتیکه جریانی از آب گِل به راه افتاده و جاری شود ،با حرکتی کامال آرام و بـا وسـعتی بسـیار
کمتر از آب شروع به پیشروندگی به اطراف میکند .حرکت این جریان به سمت سراشیبیها بسیار کند و کمدامنه است .و تمـام

Shear stress
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ویژگیهای انعاطفپذیری ،جهتگیری و ...با سرعت و وسعت پایینی صورت میگیرد .اگر در این جریان مـوجی ایجـاد شـود،
سرعت انتقال و دامنه وسعت آن بسیار محدود است .به این ترتیب میتوان گفت که مزاحمت ذرات گِل موجود در آب موجـب
کاهش پویایی و سیال بودن جریان آب شده که این خود کاهش سرعت و وسعت تاثیر ویژگیهای سطح یک بـر جریـان را در
پی دارد .حال با بررسی این نتایج در الگوی حرکتی انقالب مشخص میشود که چرا این جریان دچار گرانروی در ویژگیهای
سطح یک است.
در این باره مقام معظم رهبری با تبیین مولفههای کند کننده حرکت انقالب ،بارها این عوامل را به مردم و مسـئولین گوشـزد
فرمودند .برخی عوامل مهم مشکلساز در حرکت جریان انقالب از نظر ایشان بدین شرح است:
•

عدم تحقق سیاستهای اصل  44قانون اساسی( .اثر منفی بر درونزایی جریان انقالب)

•

عدم توجه به مبارزه با فساد اقتصادی( .اثر منفی بر حرکت روان جریان انقالب)

•

عدم توجه به کرسیهای آزاد اندیشی( .اثر منفی بر جهتگیری جمعی جریان انقالب)

•

وجود جناحبندی در سیاستها و عملکردها( .اثر منفی بر انعطافپذیری جریان انقالب)

•

کاهش شتاب رشد علمی کشور( .اثر منفی بر پیشروندگی جریان انقالب)

به این ترتیب با تکیه بر مدلسازی چشمه ،می توان اینگونه نتیجه گرفت که برای نزدیک شدن بـه حرکـت تمـدن موعـود و
رسیدن به یک جریان پویا ،سیال و تراز انقالب می بایست به دنبال راهبردی مناسب و زیرساختی کارآمد بود کـه بـه کمـک آن
گرانروی جریان انقالب اسالمی کاهش و «سرعت و وسعت» اثرگذاری ویژگیهای سطح یک برآن ارتقا یابد.
سوال سوم  -شبکهسازی اجتماعی ،زیرساخت جریان تمدن نوین اسالمی
ظهور و گسترش فناوری اطالعات 1در سطح جهانی را باید فراگیرترین رویداد عصر حاضر نامید .آنچنانکه تمام جنبـههـای
علمی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی انسان را در بر گرفته و تصور فقدان این عنصر جدید در معـادالت زنـدگی غیـرممکن شـده
است .علت این تاثیر عمیق و همه جانبه  ،ITسرعت و گستردگی خارقالعاده آن در انتقال است]71[ .
قدرت شگفت انگیز فناوری اطالعات در مرتبط کردن و پیوند 2انسانها ،حتی در روایات آخر الزمان نیز مـورد اشـاره قـرار
گرفته است« .مؤمن درعصرقائم (ع) در حالى که در مشرق است ،برادر خویش را که در مغرب است مىبیند و همانگونه که در
مغرب است ،برادر مؤمن خویش را در مشرق مىبیند» [ .]11در روایت دیگری نیز آمده است «هنگامى که قـائم (ع) قیـام کنـد،
خداوند در دستگاه شنوایى و بینایى شیعیان ما ،گستردگى و کشش ویژهاى مىبخشد تا میان آنان و مهـدى مـا (عـج) واسـطه و
نامهرسان یا فاصلهاى نباشد» [ .]11مضمون این روایات بدان معناست که سرعت و وسعت در انتقال اطالعات ،یـک زیرسـاخت
کاربردی تمدن موعود است .پس بهناچار می بایست اهمیت این موضوع در جریان تمدنسازی نیز درک شده و بـه آن پرداختـه
شود.
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یکی از مظاهر فراگیر  ITدر دهه اخیر ،پدیده شبکههای اجتماعی 1است که در حوزههای فردی و اجتماعی اثربخشی و نفـوذ
خود را اثبات نموده است .طبق تعریف جیمز میشل 2در کتاب «شبکههای اجتماعی در موقعیتهای شهری» « 3شـبکه اجتمـاعی
مجموعه ای ویژه از پیوندها میان بازیگران معین ،با این خصوصیت که مشخصات این پیوندها را میتوان بهعنوان یک کلیت برای
تفسیر رفتار اجتماعی افراد مجموعه ،استفاده نمود» [ .]12گارتُن 4و همکاران نیز شبکههای اجتماعی را به عنوان «مجموعـهای از
عناصر اجتماعی (مردم ،سازمانها و غیره) که توسط مجموعهای از روابط اجتماعی (دوستی ،همکاری ،تبادل اطالعات و غیـره)
بهم متصل شدهاند» [ ]13معرفی میکنند .البته بوید و الیسون 1تعریف کاملتری ارائه میدهند «خدماتی مبتنی بر شـبکه وب کـه
برای افراد امکان  -1ساخت یک نمایه عمومی یا نیمه عمومی در یک فضای محدود -2 .ارتباط با فهرستی از کاربران دیگر کـه
با آنها در یک اتصال مشترک هستند -3.مشاهده و پیمایش در فهرست شبکه آنها و شبکههایی که توسط دیگـران درون سیسـتم
ساختهشدهاند ،فراهم میآورد» [ .]14درواقع ،شبکههای اجتماعی برخالف وبسایتهای معمول فضای سایبر که بهدنبـال ارائـه
محتوا به مخاطب خاص و عام خود هستند ،به گفته کریس راس 1بسیار کاربر محور بوده و هیچ برنامهای در تولید محتوا ندارنـد
و صرفا بر ایجاد یک محیط مناسب برای میزبانی از محتوای کاربرساخت و همچنین ارتباط آسان و فراگیر میان کاربران با عالئق
و فعالیتهای مشابه متمرکز شدهاند [.]11
این رویکرد شبکههای اجتماعی در پیوندزدن افراد و شبکهسازی میان آنان ،حجم گستردهای از روابـط را فـراهم آورده کـه
طی آن انسانها در هر زمینهای آزادانه به تبادل اطالعات و تعامل با دیگران میپردازند .از فعالیتهای روزانهای چـون آمـوزش
آشپزی ،خرید و فروش صنایع دستی و کمپین7های تبلیغاتی چند نفره تا «انقالب تونس که طی آن در اواخر سـال  2111افکـار
عمومی جوانان جهان عرب از طریق شبکه های اجتماعی به هم متصل شد و در نهایت به سقوط استبداد حـاکم منتهـی گردیـد»
[ ]11و یا «شکلگیری جنبش ریشه های چمن ،در گیر و دار انتخابات کنگره و ریاست جمهوری آمریکا» [ ]17همگـی در سـایه
این فناوری جدید ممکن شده است .این توان گسترده شبکههای اجتماعی ،پتانسیل فراوانی برای جریانسـازی در مقیـاسهـای
کوچک و بزرگ در سطح منطقهای و جهانی فراهم آورده است .چیزی که روزانه موجب شکلگیـری جریـانهـای متعـددی در
سطح منطقهای یا جهانی میشود.
البته امروزه مصادیق شبکهها و رسانههای اجتماعی بسیار گسترده و متنوع شده است .مواردی همچون پایگـاههـای اشـتراک
ویدئو مانند یوتیوب 1و آپارات ،1اشتراک تصاویر همچون فیسبوک 11و اینستاگرام ،11اشتراک خبر مانند توییتر ،12و اشتراک پیـام
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فوری 1مانند وایبر ،2واتس اپ 3و تلگرام 4تا دانشنامه آزاد ویکی پدیا .1هرچند ویکی پـدیا ،در سـاختار یـک شـبکه اجتمـاعی
نیست ،اما برخی از ویژگی های محوری آن همچون تولید محتوای اشتراکی ،امکان جریانسازی گروهی را تقویت مـیکنـد .تـا
آنجا که از آن به عنوان «انجمنی اجتماعی» [ ]11یاد میشود.
از این رو برای ارزیابی بهتر و سنجش کارایی شبکههای اجتماعی در موضوع جریانسازی ،میتوان سطح یک از ویژگیهای
نُهگانه را درمورد جریانات معمول شبکههای اجتماعی مورد بررسی قرار داد.
 درونزایی در شبکههای اجتماعیعموم جریانات شکل گرفته در شبکههای اجتماعی با هر موضوع و محتوایی که باشند خودجوش و درونزا هستند .بـه بیـان
دیگر هیچ نیرویی از خارج ،نمیتواند جریانات را در شبکههای اجتماعی بهحرکت درآورده و یا اراده خود را بـر آنهـا تحمیـل
نماید .برای این ویژگی ،مصادیق فراوانی؛ از شکلگیری کمپینهای مختلف همانند چالش سطل آب یخ ،1تا جریانـاتی همچـون
جنبش خودجوش استقبال از شهدای غواص را می توان برشمرد .عالوه بر این« ،اینترنت بهطور عام و برنامههای کاربردی وب 2
بهطور خاص همکاری های اجتماعی را در یک مقیاس عظیم ممکن ساخته است ،که در آن تعداد زیـادی از مـردم بـرای تولیـد
محتوا گرد هم میآیند و هم خودشان و هم عموم از آن بهرمند میشوند .بسیاری از صاحبنظران از جمله تیم اوریلـی کـه واژه
وب  2را ابداع کرد ،درمان انواع برنامههای کاربردی را تنها با استفاده از "معماری مشارکت" که در آن بسیاری از مردم تشویق
به مشارکت در محتوا میشوند و جمع مناسبی به سودرسانی به گروه به عنوان یک کل میپردازند» [ .]11و این یعنی درونزایـی
در شبکه های اجتماعی که نشان از مردمی بودن این جریانات است .زیرا همانگونه که در تعریف مردمی بودن یک جریان اشـاره
شد ،در فضای شبکههای اجتماعی نیز :
•

هر جریان برای فراگیر شدن رسالت خود را بر مبنای دغدغههای واقعی عموم کاربران و در جهـت رضـایت آنـان
تعریف میکند.

•

هر جریان با تصمیم و خواست عمومی به حرکت درآمده و با عدم همراهی آنان متوقف میشود.

•

در این جریانات رانت و نسبت های ویژه ،هیچ جایگاهی نداشته و هر محتوایی به میزان شایستگی خود مورد اقبـال
عمومی واقع شده و رشد میکند.

از این رو مردمی بودن جریانات در شبکههای اجتماعی ،خودجوشی کاربران را به انحاء ذیل در پی دارد:
•

همکاری و مشارکت فعال عموم در پیشبرد و گسترش جریانها و مشارکت در تولید محتوا برای آنها.

آمار و ارقام پیرامون تولید محتوا در توییتر نشان میدهد «در ژوئن  2111تعـداد کـاربران ایـن شـبکه از  211میلیـون نفـر
گذشت و تعداد  211میلیون توییت در روز به ثبت رسید»
•

[.]11

مراقبت مداوم از عدم انحراف جریان از مسیر اصلی خود با تذکرات و اظهار نظرهای انتقادی.
1
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به عنوان مثال ،گروههای تخصصی در شبکههای اجتماعی  IMمانند تلگرام و واتـساپ ،در صـورتیکـه مطلبـی خـارج از
موضوع مطرح شود ،توسط سایرین مورد تذکر و انتقاد قرار میگیرد .این رویه در ویکیپدیا نیز تاکید میشـود کـه «هـیچکـس
مالک ویکیپدیا نیست .اگر مشکلی دیدید که میتوانید اصالحش کنید ،این کار را انجام دهید»

[.]11

-

نظ

ارت و ارزیابی تمام محتواها در شبکه
پسندیدن 1و اظهار نظر 2دو ابزار رایجی است که در شبکههای اجتماعی برای ارزیابی محتوای سایرین ،مورد استفاده کاربران
قرار میگیرد.]12[ .
آمارها نشان میدهد که «هر هفته  111میلیون نفر در یوتیوب فعالیت اجتماعی (نظیر الیک ،به اشتراک گذاردن ،اظهار نظـر و
غیره) انجام میدهند و عالوه بر این بیش از  %11ویدئوها در یوتیوب رتبهبندی شده و یا درباره آنها اظهار نظر میشود» [.]13

تصویر  -9نمودار پراکندگی شبكههای اجتماعی در کشورهای مختلف به ترتیب تعداد کاربران

این شواهد حاکی است ،توان مردمی و درونزایی جریانات در شبکههای اجتماعی بسیار باالست که البته در این میان میـزان
سرعت و وسعت تولید محتوای اشتراکی حائز اهمیت است .طبق یک برآورد در شبکههای اجتمـاعی «در هـر دقیقـه :کـاربران
فیسبوک  2،411،111قطعه محتوا به اشتراک میگذارند .کاربران توییتر  277،111بار توییت میکنند و .]14[ »...همچنین وسـعت
و پراکندگی شبکههای اجتماعی نیز چشمگیر است ]11[ .به عنوان مثال طبق آمار پایگاه استاتیستا« 3کاربران فیسبوک کـه اکنـون
تعدادشان به  1،411،111،111نفر میرسد در کشورهای مختلف به شرح ذیل پراکندهاند (تصویر شماره:]11[ )1
1
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بنابراین سرعت و وسعت تاثیر ویژگی درونزایی بر جریانات شبکه هـای اجتمـاعی بسـیار باالسـت کـه ایـن خصیصـه در
سیالکنندگی این شبکهها موثر است.
 روندگی همه جانبه در شبکههای اجتماعیامروزه جریانات مختلف اعم از علمی ،اجتماعی و اقتصادی در فضای مجازی ،ماهیتی سیال و رونده پیدا کرده است.

چوی1

و همکاران در اینباره میگویند «اینترنت در سراسر جهان به یک ابزار مهـم در توسـعه و شـکلدادن علـم و نـوآوری تبـدیل
شدهاست .در حالیکه بیشتر از این ،میتواند بهعنوان رسانه اصلی تعامالت اجتماعی در جوامع نوآوری درنظر گرفتهشود» [.]17
«شبکههای اجتماعی به دانشمندان کمک می کند تا در جریان امور علمی رشته خود قرار بگیرند ،فعالیتهای همکـاران خـود را
دنبال کنند ،و اجتماعی از مشاوران و همکاران ایجاد کنند .این شبکهها به پژوهشگران اجازه میدهد تا از راه دور در کنفرانسها
شرکت کنند و در هزینهها و زمان سفرها صرفهجویی نمایند .بهعالوه گفتمان علمی درحال حرکت به سوی دنیای آنالین است و
می خواهد حرکت خود را در این جهت ادامه دهد .این بدان معناست که شبکه ها ،به یک سالن اجتماعات مجازی تبدیل شدهاند
که دانشجویان و اساتید میتوانند به بزرگان علمی رشته خود متصل شوند» [.]11
شبکههای اجتماعی در نوآوریهای کسب و کار نیز نقش مهمی دارند .در فضای تجاری شبکههای اجتماعی ،کاربران عمـال
در نقش یک نیروی کنترل کیفیت ،تحقیق و توسعه ،و حتی فروش فعالیت میکنند و شرکتهـا بـا مشـاهده و بررسـی نظـرات
مشتریان در پروفایل خود ،نسبت به بهبود و توسعه محصوالت جدید و برنامهریزی برای تولیدات آینده اقدام میکنند .از آن سو
مشتریان با اظهار نظر و بازخورد مثبت نسبت محصوالت دلخواه خود و تشویق دوستانشان برای خرید و همچنین ارائه انتقـادات
و پیشنهادات درباره آنها ،در فرآیند بهبود و توسعه محصوالت جدید همکاری میکنند [ .]11افزون بر اینها ،در فضـای عمـومی
شبکه های اجتماعی نیز ،تازه بودن محتوا آنچنان اهمیت یافته است که اگر صفت تکراری بودن به محتوایی اطالق شود ،تـا حـد
زیادی آن را از حیز انتفاع ساقط میکند .از این رو کاربران هر روز به موضوع تازهای سرک میکشند و بـرای جـذب الیـک و
فالوور بیشتر و یا حتی کسب اعتبار اجتماعی باالتر ،در ارائه دستاورد و محتوایی جدید تالش میکنند.]111[ .
در مجموع شبکه های اجتماعی محیط بسیار مناسبی برای نوآوری و تحول در زمینههای مختلـف هسـتند کـه بـا سـرعت و
وسعت باال ،روندگی همهجانبه جریانات در این شبکهها را رقم میزنند.
 جهتگیری برآیندی در شبکههای اجتماعیخصوصیت اتصال دهندگی در ذات شبکه های اجتماعی نهفته است .چیزی که افراد مختلـف را در سرتاسـر دنیـا همچـون
اعضای یک اجتماع گرد هم میآورد .برونداد این خصیصه ،به گفته دتلف شودر 2و همکاران ،تغییر پارادایم بنیادی ،در راههـای
گفتگو ،همکاری ،مصرف و ایجاد اطالعات است .در واقع از طریق شبکههای اجتماعی شکل جدیدی از همکاری به وجود آمده
که شامل پدیده خرد جمعی است [ .]111به عبارت دیگر ،خرد جمعی 3دستاورد ناگزیر شـبکههـای اجتمـاعی اسـت ،زیـرا در
فضایی که هیچ مسندی از جنس پول و رانت و اعتبار برای اشخاص ،موقعیت ایجاد نمیکند ،این انگشت خرد جمعی است کـه
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جهت را نشان میدهد.
مصداق بارز این ویژگی فضای مجازی ،ویکیها هستند [« .]112منطق ویکیها این است کـه همکـاران بیشـتر و مشـارکت
بیشتر ،محتوای کاملتر و باکیفیتتری به دنبال دارد» [ .]113و در این میان دانشنامه آزاد ویکی پدیا ،الگوی تقریبا موفقی از ایـن
دست ارائه داده است« .ویکی پدیا یک دانشنامه اینترنتی چندزبانه با محتویات آزاد است که با همکـاری افـراد داوطلـب نوشـته
میشود و هر کسی که به اینترنت دسترسی داشته باشد میتواند مقاالت آن را ویرایش کند» [.]114
البته این پایگاه «به خاطر آسیبپذیری در برابر خرابکاری ،کیفیت غیریکنواخت ،تـرجیح اجمـاع بـر اعتبـار و ]111[ ...نقـد
شدهاست اما به هر حال پروژههای ویکیپدیا توسط کاربرانی تهیه میشود که در پی رفع این نگرانیها هسـتند .پژوهشـگران در
دو مطالعه علمی به این نتیجه دست یافتهاند که خرابکاریها عمومـاً زودگـذر هسـتند و ویکـیپـدیا نسـبتاً بـه درسـتی سـایر
دانشنامههاست» [ .]111البته این صحت و اعتبار علمی ،با استنادات گستردهای که از سرتاسر دنیا به مقاالت ویکیپـدیا صـورت
میگیرد اثبات شده است

[.]117

«ویکیپدیا بر اساس ایجاد اجماع 1به معنی توافق عمومی یا حس مشترک کار میکند .یک کاربر ویرایشـی در مقالـه انجـام
می دهد ،و بعد تمام کاربرهای دیگری که صفحه را می خوانند پیش خودشان تصمیم میگیرند که آیا صـفحه بـه همـان حالـت
بماند ،یا متن دوباره تغییر کند .به مرور زمان ،تمام آن چه که در یک صفحه میماند ،عمالً از تاییـد ضـمنی مشـارکتکننـدگان
برخوردار است .به طور معمول ،اجماع محصول طبیعی روند ویـرایشهـای مکـرر یـک مقالـه اسـت» [ .]111یکـی دیگـر از
سیاستهای ویکیپدیا توجه به اصل بیطرف بودن است که اثر مستقیمی بر بلوغ خرد جمعی دارد .طبق این سیاست «ویکیپدیا
از تمام ویرایشگران خود میخواهد تا هنگام نوشتن «دیدگاه بیطرفانه»ای داشته باشند .این به معنی نشان دادن عوامل اختالف و
توصیف آنها به جای وارد شدن در آنها .اگر به این مهم برسیم دیگر ویکیپدیا تنها از یک دیدگاه بیطرفانه بیان نشدهاست بلکـه
حاوی تمامی نظرات بی طرفانه مربوط به یک موضوع خواهد بود» .ماحصل این خرد جمعی «بیان میدارد که بـه هـر دیـدگاهی
بسته به اعتبارش باید بها داد» [ ]111که این همان شایستهساالری در محتواست.
با این توضیحات ،ویکیها را باید موفقترین تالش بشری برای رسیدن به الگوی خردجمعی دانسـت کـه اندیشـه و نیـروی
افراد را از تمام دنیا و با بیشترین سرعت ،برای شکلدادن به یک ساختمان واحد از علم و دانش گرد هم میآورد [.]111
 روانکنندگی در شبکههای اجتماعیاصالحگری در جریانات شبکه های اجتماعی مختلف و به انحاء گوناگون وجود دارد .اما در ویکیپدیا این ویژگی برجستهتر
است« .هر داوطلب میتواند مقالهها را به سبک ویکی اضافه یا ویرایش کند» [ ]111و این به کاربران اجازه میدهد تا از انسـجام
و سالمت جریان شبکه محافظت کنند و همزمـان بـا آن ،محتـوای جمعـی تولیـد شـده را بهبـود و ارتقـاء دهنـد« .همکـاران
ویکیپدیا گاهی مقالههایی را که احساس می کنند مناسب یک دانشنامه نیست ،تغییر و یا حذف میکنند .با فرض این اصـل کـه
قرار دادن مقاالت در معرض ویرایش همگانی موجب صحت مطالب میشود .زیرا مرورهای زیاد مقالههـای ویکـیپـدیا باعـث
می شود تا مطالب خرابکارانه و جانبدارانه به سرعت واگردانی شوند» [ .]112این یعنی ،جریان در این فضا به سـرعت موانـع را
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اصالح و یا حذف میکند و درنتیجه ی اصالحات ،حرکت تولید محتوا در ویکی پدیا بسیار روان و پرشتاب جریان مییابـد .بـه
عنوان مثال در این پایگاه تاکنون « 4،117،111مقاله به زبان انگلیسی و  37،111،111مقاله به تمام زبانها تولید شده است.

تصویر  -1نمایش حجم محتوای تولید شده به زبان انگلیسی در ویكیپدیا تا سال  1999بصورت یک کتابخانه []999

در مورد زبان فارسی نیز «ویکیپدیای فارسی هماکنون با  411،131نوشتار در رده هجدهم قرار داشته و در میان زبـانهـای
رایج آسیا ،در رده چهارم قرار دارد»

[.]114

تصویر  -9نمودارهای پراکندگی جغرافیایی زبانهای فعال در ویكی پدیا در سال 1991

 پیوستگی در شبکههای اجتماعیپیوستگی جریانات در شبکه های اجتماعی از امتداد جهانی برخوردار است و هیچ محدودیتی در پیوستن کـاربران از نقـاط
مختلف دنیا به این جریانات و کمپینها وجود ندارد .شبکههای اجتماعی در این رابطه ابزار ویـژهای بـهنـام «هشـتگ» 1معرفـی
میکنند« .هشتگ ها کمات یا عبارات قبل از عالمت  2#هستند که در شبکه های اجتماعی ،به عنوان راهـی بـرای سـازماندهی و
جستجوی پیامها رواج یافتهاند» [ .]111در واقع افراد از هر کشوری و از هر گوشه دنیا با استفاده از این نماد میتوانند جریانهـا
را جستجو و به آن افزوده شوند از این طریق مطالب و اخبار جریان دلخواه خود را دنبال کنند و یا مطلبی برآن اضـافه نماینـد.
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تا آنجا که «اعتراضات و کمپینهای سیاسی ،مانند جنبش #OccupyWallStreetو #LibyaFeb17با هشتگها سازماندهی شدهانـد»
[« .]111هر هشتگ ،اگر توسط تعداد کافی از افراد ترویج شود ،میتواند یک ترند 1باشد و کاربران بیشتری را به بحثی کـه از آن
هشتگ استفاده میکند ،جذب کند» [ .]117ترندها را شاید بتوان معادل جریانات شبکههای اجتماعی دانست .چنانکه در تعریف
آن گفته میشود «ترندها موضوعات یا تویت های که در زمینه یا مبحث خاصی ارسال میشوند و دارای بیشترین مشارکت کننده
در واحد زمانی روز میباشد»

[.]111

در مجموع ،این امکانات جریانسازی موجب شده تا تاثیر جریانات شبکههای اجتماعی وسعت جهانی پیدا کند .ظرفیتی کـه
از نظر مقام معظم رهبری نیز دور نمانده و صفحات منتسب به ایشان با حضور جدی در این شبکهها به جریانسازی میپردازنـد.
آنگونه که نامه ایشان به جوانان غربی ،کمپین گستردهای تحت عنوان «نامه برای شما» و با هشـتگ « »#Letter4Uبـهراه انـداخت
[111و ]121که حرکتهای خودجوش جوانان در سراسر اروپا و آمریکا را بهدنبال داشت.
 شبکههای اجتماعی و ویژگیهای سطح دو و سهعلی رغم توان باالیی که شبکههای اجتماعی در ویژگیهای سطح یک از خود بروز میدهند ،تاثیر ویژگیهـای سـطح دو و
سه در آنها کمرنگ و ناچیز است .این شبکهها از حیث برخورداری از آرمانگرایی ،پایبنـدی بـه اصـول و اعتقـاد بـه هـدایت
(به مراتب) ،دچار نقصان ذاتی هستند که این نقصان البته از آبشخور تمدنی غرب نشات میگیرد .درواقع شبکههای اجتماعی بـه
جز قوانین و مقرراتی که به منظور مراقبت از نظام و ساختار داخلی آنها وضع میشود ،هیچ قید و بندی را بر نمیتابنـد و حتـی
تاکید میکنند که «اگر قانونی مانع حفظ یا بهبود (شبکه) شد ،آن را نادیده بگیرید» [ .]121درمورد آرمانگرایی نیـز شـبکههـای
اجتماعی هیچگونه زیرساخت و ابزار حمایتی ارائه نمی دهند .به عبارت دیگر میان شخصی که در راستای یک آرمان (حتی غیـر
الهی) تالش می کند با کسی که در جهت تخریب آنها اقدام می کند ،شبکه هیچ تفاوتی قائل نمیشود .بیتردیـد ایـن رویـه بـه
ناتوانی شبکههای اجتماعی در ایجاد جریانهای تمدنساز میانجامد .زیرا منظومه آرمان خواهی بشر با حـذف اصـول فطـری و
الهی ناقص میشود و درنتیجه انگیزه تودهها برای جریانسازی کاهش مییابد.
البته این جای تعجب نیست ،و نقص شبکههای اجتماعی در آرمانگرایی و تقید به اصول ،امری کامال حساب شده و هدفمند
است .چراکه طبق مدل مسیریابی چشمه ،خالء آرمان ها و اصول موجب سکون و رکود جریان شده و جریان راکد مستعد فسـاد
می شود و این شاید خواسته مالکان اصلی شبکه های اجتماعی است .در حقیقت نظام غـرب بـا ایجـاد و گسـترش شـبکههـای
اجتماعی که تنها از ویژگیهای سطح یک برخوردارند ،در پی ایجاد یک محیط راکد اما وسیع است که روز به روز بزرگتر شده
و فساد خود را تا سراسر دنیا بگستراند .چیزی که آثارش در عناوین کمارزش و بیارزش [ ]122جریانات شبکههـای اجتمـاعی
بهچشم میخورد.
لذا چنین شبکههایی به رغم توفیقات شگفتانگیزی که در فراهم آوردن یک محیط سیال با تمام ویژگیهای سطح یک دارند،
برای میزبانی از جریان تمدن اسالمی نیازمند بومی سازی و اقدامات موثر در راستای پشتیبانی از ویژگـیهـای سـطح دو و سـه
هستند.

trend
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1

 شبکهسازی اجتماعی در پارادایم اسالمی ایرانیپدیدهی عظیم و بینظیر فضای مجازی با گسترش روزافزون و پرسرعت خود [ ]123ظرفیت مناسبی برای کاهش گرانروی و
سیال کردن حرکت انقالب اسالمی فراهم میکند .از این رو «باید با استفاده از توانـاییهـا و اسـتعدادهای جـوان کشـور و بـا
سیاستگذاری صحیح و بدون از دست دادن زمان به سمت خروج از حالت انفعال در عرصهی فضای مجازی ،و حضور فعـال و
تأثیرگذار و تولید محتوای اسالمی متقن و جذاب حرکت کنیم»

[.]124

در این راستا «توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزشها و فرهنگ اسالمی /ایرانـی در تمـامی قلمروهـای
مورد نیاز جامعه و جلب مشارکتهای مردمی و بکارگیری ظرفیتهای بخـش خصوصـی در ایـن زمینـه ،و تـرویج هنجارهـا،
ارزشها و سبک زندگی اسالمی ایرانی و ممانعت از رخنهها و آسیبهای فرهنگی و اجتماعی در ایـن عرصـه» [ .]121مطـالبی
است که رهبر معظم انقالب در اهمیت پرداختن به فضای مجازی و در عین حال توجه به آسیبهای آن مطرح میفرمایند .ایشان
با تاکید بر «جلب مشارکتهای مردمی و بکارگیری ظرفیتهای بخش خصوصی» اهمیت درون زایی در فضای سایبری را متذکر
میشوند و با توجه به موضوع «ترویج ارزشها و ممانعت از رخنههای فرهنگی » به افزودن ویژگیهـای سـطح دو بـه سـاختار
فعلی و هنجارشکن عرصه سایبری اشاره میکنند.
بنابراین آنچه که در مقاله حاضر تحت عنوان شبکهسازی اجتماعی مطرح میشود ،به مفهوم شبکهکردن توان اجتماعی مـردم
در جهت آرمان های اصیل و جذاب انقالب اسالمی با استفاده از خاصیت ذاتی سیالکنندگی شبکههای اجتماعی است .که البتـه
این مهم با افزودن ویژگیهای سطح دو و سه به پارادایم فعلی شبکههای اجتماعی میسر خواهد شد.

بحث و نتیجهگیری
طبق تعالیم دین مبین اسالم« ،تمدن نوین اسالمی» به عنوان هدف جامعه اسالمی نسبت مستقیمی با آرمان مهدویت داشـته و
به این معنا حرکت تمام انبیاء و اولیاء الهی از آدم تا خاتم مقدمهساز این تمدن است .از این رو سرنخهای شناخت این تمدن را
بیش از هر چیز باید در آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السالم جستجو نمود .مطالعه و بررسی دقیق متون دینـی ،پیرامـون
چیستی تمدن نوین اسالمی حاکی از آن است که این تمدن ،ماهیتی نه از جنس موقعیـت و مقصـد ،بلکـه از جـنس حرکـت و
جریان خواهد داشت که این الزمه یک تمدن پیشرونده به سوی کمال بینهایت یعنی تکامل و قربالهی است و بر این اسـاس
می توان آن را یک جریان نیرومند تمدن سازی قلمداد کرد .در سوی دیگر ،حرکت انقالب اسالمی در ایران نیز جریـانی مردمـی
است که طبق تاکید ات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در راستای تحقق تمدن موعود و در تناسب بـا آن شـکل
گرفت .لذا ویژگیهای اصیل جریان انقالب اسالمی در میدان عمل ،معرف ویژگیهای تمدن نوین اسـالمی بـوده و شـامل ایـن
موارد است :آرمانگرایی ،تقید به اصول ،اصالحگری ،مردمی بودن ،نوگرایی ،انعطافپذیری ،اتکاء به خردجمعی ،تاثیر و تاثر در
سطح جهانی و جایگاه رهبری .که هر کدام تاثیر مشخصی بر جریان خواهد داشت .در «الگوی مسیریابی چشـمه» ویژگـیهـای
نُهگانه ،با نهایت توان خود اثر میکنند ،و لذا این الگو مناسبترین مدل برای شبیهسازی شیوه حرکتی تمـدن موعـود اسـت .در
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تحلیل مدل چشمه ،تاثیر ویژگیهای نهگانه به سه سطح تقسیم میشود .درونزایی ،روندگی همهجانبه ،جهـتگیـری برآینـدی،
پیوستگی ،انعطافپذیری و روانکنندگی متعلق به سطح یک هستند که در حقیقت با ماهیت سیال جریـان در ارتبـاطانـد و اگـر
جریان در همین ویژگیها محدود شود از جاری شدن باز میماند .حرکت رو به مقصود ،و حرکت در حریم حدود ،مربـوط بـه
سطح دو بوده و در صورتی که جریان از این سطح برخوردار شود ،حرکت بلندمدتی برای آن فراهم میآیـد کـه البتـه نهـایتش
نامشخص است .سرانجام در ویژگی سطح سه یعنی هدایتشوندگی توسط جریان پیشگام است کـه رسـیدن بـه مقصـود بـرای
جریان تضمین میشود.
نتیجه آنالیز حرکت انقالب با استفاده از مدل چشمه ،تشخیص عارضه گران رَوی در این حرکت است .منظـور از گـرانروی
طبق تعریف ،ضعف «سرعت و وسعت» اثرگذاری ویژگیهای سطح یک بر جریان است که به کند شدن آن میانجامد .بنابرایـن،
می بایست با ساز و کارهای مناسب ،امکان روان سازی جریان را فراهم نمود .در این راستا« ،شبکهسازی اجتمـاعی» زیرسـاخت
مناسبی برای روان سازی جریان در جهت تمدن نوین اسالمی است« .شبکهسازی اجتماعی» به مفهوم شبکهکردن توان اجتمـاعی
مردم در جهت آرمان های اصیل و جذاب انقالب اسالمی با بهرهگیری از ویژگیهای سطح یک و سیالکننده شبکههای اجتماعی
است .این مهم با افزودن ویژگیهای سطح دو و سه به پارادایم فعلی شبکههای اجتماعی میسر خواهد شد.
در مجموع ،برای آنکه انقالب اسالمی بتواند رسالت خود را در زمینه سازی تمدن نوین اسالمی به انجام رساند ،الزم است:
•

پژوهشگران و صاحبنظران با استفاده از الگوی مسیریابی چشمه ،جنبههای حرکتی تمدن اسالمی موعود را به عنوان
تمدن آرمانی بشر ،مطالعه و بررسی کرده و با این معیار به آسیبشناسی جریانهای تمدنی بپردازند.

•

اهالی فن و کارشناسان به ظرفیت عظیمی که در پشت چهره ناخوشایند شبکههای اجتمـاعی امـروز نهفتـه اسـت،
بپردازند .چراکه این ظرفیت در صورت جاری شدن در مسیر اصیل خود ،فارغ از بسیاری معضالت ریز و درشـت
و پیچیده امروز کشور ،با یک روند شتابنده شکوفایی تمدن نوین اسالمی را رقم خواهد زد.
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ظرفیتهای فرهنگ سیاسی تشیع در برسازی تمدن نوین اسالمی
هادی شجاعی
دانشجوی دكتری علوم سیاسی ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ،قم
Email: shojaeehadi@yahoo.com

چکیده
انقالب اسالمی به عنوان یک فرهنگ پیشرو و تحول آفرین ،همواره پایه ریزی تمدن نوین اسالمی را باه عناوان
یکی از اهداف بنیادین خود مطرح نموده است..فرهنگهای پیشرو با ارا ه عناصر تمادن سااز ،انگیازه بخاش و
غایتآفرین ،نقش اساسی را در فرایند تمدن سازی بر عهده دارند .این پژوهش با طرح ایان ساوال اساسای کاه
فرهنگ سیاسی تشیع ،به عنوان عامل زمینه ساز در پیروزی انقالب اسالمی ،از چه ظرفیتهاایی در بار ساازی
تمدن نوین اسالمی برخوردار است؟ تالش میکند با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی مباانی و آماوزههاای
بنیادین در فرهنگ سیاسی تشیع و در نتیجه بازشناسی ظرفیتهای عظیم ایان فرهناگ غنای در زمیناه تمادن
سازی پرداخته و سپس با تطبیق یافتههای خود بر جنبشهای سیاسی – اجتماعی تشیع در طول تاریخ اساالم
و بویژه دولتهای شیعی قرون چهارم و پنجم هجری ،به الگویی فراگیر و مدلل در این چارچوب دست یابد .ایان
الگوی فراگیر ،مبین این نکته اساسی است که فرهنگ سیاسی تشیع ،با ارا ه عناصر تمادن ساازی چاون؛ تاوان
بسیج گری باال ،رهبری عالمانه ،عقالنیت و شریعت محاوری ،در کناار پویاایی بخشای باه الیاههاای مختلاف
اجتماعی در سایه انگیزههای بی پایانی چون عدالت طلبی ،تحقق جامعه آرماانی در قالاب فرهناگ انتظاار .....و
همچنین طراحی الگوی نوین تمدن اسالمی ،میتواند نقش بسزایی در فرایند تمدن سازی جامعه اسالمی ایفا کند.
کلید واژه ها :فرهنگ سیاسی ،تشیع ،تمدن اسالمی،دولتهای شیعی
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مقدمه
آموزههای اسالمی همواره تحقق دو هدف اساسی را در حیات انسانی دنبال میکنند؛ هدف اول ساختن انسان کامل و هـدف
دوم عبارت از تمدن سازی و ساختن مدینه فاضله اسالمی در ابعاد مادی و معنوی میباشد .انقالب اسالمی ایـران بـا دگرگـون
کردن معادالت حاکم بر زندگی فردی و جمعی ،نقطه عطفی در تحقق اهداف کالن اسالمی بوجود آورده و رهبـران انقـالب از
همان ابتدا ،بر آرمان تحقق تمدن نوین اسالمی تاکید کردند؛ «آرمان نظام جمهوری اسالمی را میشـود در جملـه کوتـاهِ ایجـاد
تمدن اسالمی خالصه کرد .تمدن اسالمی یعنی آن فضایی که انسان در آن فضا از لحاظ معنوی و از لحاظ مادی میتواند رشـد
کند و به غایات مطلوبی که خدای متعال او را برای آن غایات خلق کرده است برسـد )1(».بـر ایـن اسـاس بـا اسـتقرار نظـام
جمهوری اسالمی و عبور از مراحل نظام سازی ،دولت سازی و جامعه سازی ،فرایند تمدن سازی وارد مرحله جدیـدی شـده و
در این جهت ،الزم است با بهره برداری از همه عوامل تمدن ساز ،ظرفیت الزم را در جهت ایجاد تمدن نـوین اسـالمی فـراهم
کرد.
فرهنگ تشیع به عنوان یکی از عوامل اصلی پیروزی و بالندگی انقالب اسالمی در طول سـه دهـه گذشـته ،از قابلیـتهـای
بسیاری در فرایند تمدن سازی برخوردار بوده و به لحاظ ارائه عناصر تمدن ساز ،انگیزه بخش و غایت آفرین ،مـیتوانـد نقـش
راهگشایی در خلق تمدن نوین اسالمی ایفا کند .سیراب شدن نسبی جنبشهای شیعی در طول تاریخ از آبشخور فرهنگ سیاسـی
شیعه ،از عوامل اصلی موفقیت و بالندگی آنها بوده است؛ بطوریکه به اذعان بسیاری از مورخین غربی و اسالمی ،عصر طالیی و
اوج شکوهمندی تمدن اسالمی را میبایست در قرون چهارم و پنجم هجری؛ جائیکه دولـتهـای شـیعی ادریسـیان در مغـرب،
علویان در طبرستان ،آل بویه در عراق و ایران ،فاطمیان در مصر و شمال آفریقا ،حمدانیان و بنی مرادس و بنی عمار در شامات،
تمدن باشکوهی را برای امت اسالمی به ارمغان آوردند ،جستجو کرد.
با توجه به آنچه گفته شد ،این پژوهش با طرح این سوال اساسی که فرهنگ سیاسی شیعه از چه ظرفیتهایی در فرایند تمدن
سازی نوین اسالمی برخوردار است؟ ابتدا به بررسی چارچوب تحلیلی ایجاد تمدن در بستر فرهنگهای پیشرو پرداخته و سـپس
با بررسی عناصر تمدن ساز ،انگیزه بخش و غایت آفرین در فرهنگ سیاسی شیعه و تطبیق آن با عملکرد جنبشهای شیعی تاریخ
اسالم و بخصوص دولتهای شیعی قدرتمند قرون چهارم و پنجم هجری ،کاربست عملی این عناصر در فرایند تمدن سـازی را
تبیین نموده و از این طریق تالش میکند گامی کوچک در ایجاد تمدن نوین اسالمی بردارد.

مفهوم شناسی
 )0تشیع
واژه شناسان در معناکاوی اصطالح شیعه ،آن را به معنای حزب ،گروه ،پیروان ،همراهان( )2و به تعبیـر ابـن کثیـر دمشـقی؛
«گروه همدل و گروه یاران»( )3تعریف کرده اند .واژه تشیع نیز در همین مقیاس معنایی ،بر یاری کردن و پیروی کردن جمـاعتی
از یک شخص خاص داللت میکند .با این وصف ،عنصر کانونی در معنای این دو واژه ،پیروی کردن و یاری کردن اسـت کـه
شیخ مفید در اوائل المقاالت ،با تمسک به آیه «فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِی مِن شِیعَتِهِ عَلَی الَّذِی مِنْ عَـدُوِّه»( )4قیـد خالصـانه را نیـز بـه آن
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اضافه میکند )1(.در حالی که در نقطه مقابل این رویکرد ،ابن قیم جوزی متعصب ،با استناد به کاربردهای ریشه لغوی شیعه در
قرآن کریم ،این واژه و متردافهای آن را دارای معانی ناپسندی میداند که عمدتا در مورد گروههای گمراه کننده و تفرقه افکـن
بکار میروند)1(.
به لحاظ تاریخی ،اصطالح شیعه در دوران صدر اسالم عمدتا در معنای عام پیروان و طرفداران شخص خاص بکار میرفتـه
است و اختصاصی به حضرت علی (ع) یا معاویه و ...نداشته است و لذا به گفته ولهوزن؛ «در یک برهه تاریخی ،شیعه علـی (ع)
در مقابل شیعه معاویه قرار گرفت ،اما وقتی معاویه قدرت را بدست گرفت ،واژه شیعه تنها بـر پیـروان امـام علـی (ع) اطـالق
شد )7(».البته بنابر آنچه از نقل شیخ مفید استنباط میگردد ،در همان دوران نیز مسلمانان واژه شیعه را با اضافه کردن الف و الم،
بطور مشخص برای پیروان امیر المومنین علی(ع) بکار میبردند( ،)1لکن بتدریج و به علت کثرت استعمال ،این واژه مختص بـه
پیروان مکتب اهل بیت(ع) گردید.
تعاریف اصطالحی مفهوم شیعه را میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد .گروهی از تعاریف بر تقدم حضرت علی(ع) بر دیگر
صحابه و مشروعیت الهی ایشان در کسب منصب امامت تاکید میکنند )1(.برخی دیگر از تعاریف در کنـار اعتقـاد بـه برتـری
امامت حضرت علی (ع) ،بر منصوص بودن والیت ایشان از طرف حضرت رسول(ص) نیز تصریح میکنند )11(.دسـته سـوم از
تعاریف عالوه بر ویژگیهای مذکور ،اعتقاد به امامت اوالد حضرت را نیز ذکر کرده اند )11(.بر اساس این تعاریف ،شیعه کسی
است که اعتقاد دارد حضرت علی (ع) و اوالد معصوم ایشان از جانب خداوند بر جامعه اسالمی امامت و والیت دارند.
اما عالمه طباطبایی در تعریف خود از شیعه ،عنصر دیگری را نیز در بازشناسی مفهوم تشیع دخیل میدانند ،که بسیار راهگشا
میباشد .وی معتقد است که؛ «شیعه به کسانی گفته میشود که جانشینی پیامبر اکرم(ص) را حـق اختصاصـی خانـدان رسـالت
دانسته و در اخذ معارف اسالم پیرو مکتب اهل بیت (ع) میباشند )12(».در این تعریف بر دو عنصر اساسی تاکید شده است؛
الف) اعتقاد به حق اختصاصی اهل بیت(ع) برای جانشینی پیامبر اکرم(ص)
ب) پیروی از مکتب اهل بیت(ع)
با توجه به این تعریف ،پیروی از مکتب اهل بیت (ع) را میتوان به عنوان عنصر انسجام بخش در پایه ریزی یک هویت پویا
و مستقل اجتماعی تحت عنوان تشیع نام برد که در وسیع ترین معنای خود ،به همه محصوالت ذهنی و فکری و ذوقی شیعیان و
پیروان واقعی اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و پیشوایان معصوم آنان در تـمام ادوار تـاریخی اسالم اطالق میشـود ،کـه روی
هم رفته مکتب تشیع را شکل داده و مبین فرهنگی خاص و ذو ابعاد به نام فرهنگ شیعه میباشد.
 )2تمدن اسالمی
رویکردهای گوناگونی در باب تعریف تمدن وجود دارد که به لحاظ ماهوی یا بر حسب نقطه تمرکز خود ،از یکدیگر متمایز
میگردند .در یک دسته بندی کلی ،تعاریف تمدن به دو دسته مصداقی و معیاری تقسیم میشوند .تعـاریف مصـداقی ،تعـاریفی
هستند که یک نمونه عینی از تمدن را مدنظر قرار داده و با احصاء ویژگیها و خصال آن ،آنها را بر سـایر نمونـههـای موجـود
تطبیق میدهند .تعاریف معیاری در نقطه مقابل تعاریف مصداقی ،دارای خصـلتی پیشـینی هسـتند .در واقـع در ایـن دسـته از
تعاریف ،محقق ابتدا الگوی مورد نظر خود از تمدن را طراحی کرده و سپس به تطبیـق نمونـههـای عینـی بـا الگـوی خـویش
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میپردازد.
تعاریف معیاری خود به لحاظ نوع رویکرد به موضوع ،به چند دسته تقسیم میشوند .برخی از این تعاریف ماهوی بوده و بـر
جنس و فصل مفهوم تمدن تمرکز داشته و تالش میکنند تبیین دقیقی از این مفهوم ارائه دهنـد .برخـی دیگـر از ایـن تعـاریف
معیاری ،ناظر به بازشناسی تمدن از دیگر مفاهیم هم افق چون جامعه ... .بوده و بر جامعیت و مانعیت تاکید میکنند .دسته سـوم
به تبیین علل شکل گیری تمدنها پرداخته و مصداق تام و اتم مفهوم تمدن را شامل بر علل چهارگانه میدانند .در نهایت برخـی
دیگر از تعاریف،بر تحلیل مفهومی مولفههای تمدن تمرکز میکنند)13(.
با توجه به آنچه گفته شد ،به نظر میرسد در میان مدلهای چهارگانه مذکور ،تحلیل مفهـومی مولفـههـای تمـدن ،کـه نـزد
اندیشمندان مسلمان «شرح االسم» خوانده میشود ،درک دقیق تری از این مفهوم ارائه مـیدهـد .محققـین علـوم اجتمـاعی در
تعریف خود از تمدن ،مولفههای مختلفی را برای آن برشمردهاند که دست کم ،دو بعد سخت و نرم را شامل میشود .بـه عنـوان
مثال؛ ویل دورانت تمدن را شکلی از نظم اجتماعی تعریف میکند که در نتیجه وجود آن ،خالقیت فرهنگی امکانپذیر میشـود و
جریان پیدا میکند .وی همچنین تمدن را دارای چهار رکن اساسی میداند که عبارتند از :پیش بینی و احتیاط در امور اقتصادی،
سازمان سیاسی ،سنن اخالقی و کوشش در راه معرفت و بسط هنر( )14داوری اردکانی در تعریف خود ،بر زیربنـابودن تفکـر و
فرهنگ در پایه ریزی تمدنها تاکید کرده و تمدن را سیر و بسط یک نحو تفکر و ظهور آثار تفکر در مناسبات افـراد و اقـوام و
در رفتار و کردار و علوم و فنون مردم میداند .به اعتقاد وی ،این ظهورات آنچنان به هم پیوستهاند که نمـی تـوان جزئـی را از
جزء دیگر جدا نمود و کل این اجزاء هم ،اصل و ریشهای دارد یا اصل و ریشهای داشته است)11(.
بر این اساس ،دو نکته از مجموع تعاریف استنباط میگردد:
 )1تمدنها در بستر فرهنگها شکل گرفته و سازمان مییابند .در حقیقت نوع نگاه افراد یک جامعه به هستی ،پدیـده حیـات،
انسان و ...زمینه تقویم هویتهای اجتماعی متکثر و در نتیجه پی ریزی تمدنهای متمایزی را فراهم میآورد.
 )2تمدنها دارای مجموعهای از نظامات اجتماعی هستند که در یک چارچوب معنایی کالن ،با یکدیگر پیونـد خـورده و در
حقیقت ،صورت عینی بنیادهای فکری و فرهنگی آن تمدن و منظومهای منسجم را شکل میدهند.
وقتی به تمدن به مثابه یک نظام توجه میکنیم ،نمی توانیم آن را منحصر در یک عامل بدانیم ،بلکـه مجموعـهای از اجـزاء و
عوامل وجود دارند که وقتی در یک چارچوب معنایی خاص ،هماهنگ میشوند ،هویت واحدی به نام تمدن را شکل میدهنـد.
در باب خرده نظامهای موجود در ساختار تمدن ،دیدگاههای مختلفی ارائه شده است؛ به عنوان مثال والهوس ،ارکـان تمـدن را
قانون ،دولت ،خط و الفبا ،هنر ،معتقدات دینی ،علوم و دانشهای گوناگون نام میبرد( )11و ویل دورانت ،پیش بینی و احتیـاط
در امور اقتصادی ،سازمان سیاسی ،سنن اخالقـی ،کوشـش در راه معرفـت و بسـط هنـر را از اجـزاء اصـلی یـک تمـدن بـر
میشمرد )17(.بطور کلی نظامات موجود در ساختار تمدنی را میتوان مجموعهای از نظامهای اعتقادی ارزشی ،علمی ،سیاسـی،
اقتصادی و اجتماعی دانست که در کنار جلوههای پیشرفته زندگی مادی ،الگوی تمدنی متمایزی را شکل مـیدهنـد کـه تجلـی
فرهنگ و اندیشه آن جامعه ،در قامت منظومههای پویا و منسجمی از نظامهای اجتماعی هم سو میباشند.
با روشن شدن مفهوم تمدن ،اصطالح تمدن اسالمی نیز تا حدود زیادی تبیین میشـود .بـا ایـن وصـف ،مقصـود از تمـدن
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اسالمی ،تمدنی است که در بستر فرهنگ اسالمی رشد کرده و نظامات مختلف آن ،ریشه در باورهای بنیادین اسـالمی داشـته و
موجد توسعه و پیشرفت در جلوههای مادی زندگی امت اسالم میگردد .امام خمینی (ره) با رویکردی تاریخی ،دورنمای تمـدن
اسالمی را بدینگونه شرح میدهند «:مسلمین آنها بودند که مجد آنها دنیا را گرفته بود ،تمدن آنها فوق تــمدنها بـود ،معنویـات
آنـها باالترین معنویات بود ،رجال آنها برجستهترین رجال بود.توسعه مملکتشان از همه ممالک بیشتر بود.سیطره حکومت شان بر
دنیا غالب شده بود )11(».مقام معظم رهبری نیز در تبیین شاخصهای عمده تمدن اسالمی معتقدند « :شاخصه اصـلی و عمـومی
این تمدن ،بهره مندی انسانها از همه ی ظرفیت های مادی و معنوی ای است که خداوند برای تأمین سعادت و تعالی آنان ،در عالم
طبیعت و در وجود خود آنان تعبیه کرده است .آرایش ظاهری این تمدن را در حکومت مردمی ،در قوانین برگرفته از قـرآن ،در
اجتهاد و پاسخگوئی به نیازهای نوبه نوی بشر ،در پرهیز از تحجر و ارتجاع و نیز بدعت و التقاط ،در ایجاد رفاه و ثروت عمومی،
در استقرار عدالت ،در خالص شدن از اقتصاد مبتنی بر ویژه خواری و ربا و تکـاثر ،در گسـترش اخـالق انسـانی ،در دفـاع از
مظلومان عالم ،و در تالش و کار و ابتکار ،میتوان و باید مشاهده کرد )11(».بنابراین تمدن اسالمی در کامل ترین صورت خـود،
فضایی را در ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری برای امت اسالمی ترسیم میکند که؛ « انسان در آن فضـا از لحـاظ معنـوی و از
لحاظ مادّی میتواند رشد کند و به غایات مطلوبی که خدای متعال او را برای آن غایات خلق کرده است برسد)21(».
چارچوبی نظری؛ تمدن سازی در بستر فرهنگهای پیشرو
کیفیت حیات انسانی در ارتباط مسقیم با نوع نگاه به جهان پیرامونی و ماهیت پدیده حیات قرار دارد .این نوع نگـاه کـه در
یک تعریف موسع ،میتوان آن را فرهنگ نام نهاد ،ارتباط انسان با خود ،دیگران و بطور کلی دنیای پیرامونی را مدیریت نموده و
رنگ و بوی خاصی به آن میبخشد و از آنجا که تمدن ،وضعیتی است که بر حیات انسان حاکم میشود ،بطور منطقی در پیونـد
با مساله فرهنگ قرار میگیرد.
درباره فرهنگ تعاریف مختلفی ارائه شده است .بر اساس تعریفی که مور از فرهنگ ارائه میدهد ،فرهنگ عبارت اسـت از« :
مجموعه تام و تمام باورها و عقاید ،ارزشها و هنجارها ،آداب و رسوم و نمادها که به مردم میگوید ،در جامعـه چگونـه بایـد
رفتار کنند )21(».از این منظر ،فرهنگ میراث اجتماعی یک جامعه است که همه فراوردههای مادی و ساختههای ذهنی و روحـی
گروهی و همه اشکال متمایز رفتار را در بر میگیرد و از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود .بنابراین چنانکه عالمه جعفری تاکیـد
میکند «:تا بشر بوده فرهنگ هم بوده ،تا زندگی انسان را لطافت ببخشد و پاسخگوی آرمانهای عالی روحی او باشد )22(».با این
وصف ،فرهنگ همزاد زندگی اجتماعی انسان است .در بیشتر جوامع ،فرهنگها در ذیل حیات اجتماعی انسان و در طول قـرون
متمادی بتدریج شکل گرفته اند .با ارسال رسل و نزول دین الهی که خود ،مجموعهای از عقاید و باورها ،ارزشها و هنجارهـا و
حتی نمادها را در بر میگیرد ،برخی جوامع بشری با پیروی از شرایع آسمانی ،فرهنگ کالن حاکم بر زندگی فـردی و اجتمـاعی
خود را در چارچوب فرامین الهی تعریف کرده و به همان میزان نیز از نتایج آن بهره مند شده اند.
در باب رابطه تمدن و فرهنگ رویکردهای مختلفی مطرح شده است .برخی فرهنگ و تمدن را یکی دانسته و معتقدند تمـدن
همان فرهنگ میباشد )23(.در میان متفکرین اسالمی ،برخی چون امام موسی صدر در کتاب «اسالم و فرهنگ بیستم» ،از همـین
زاویه به تجزیه و تحلیل فرهنگ اسالمی پرداخته اند .در رویکرد دوم ،تمدن و فرهنگ ،دو وادی کامال متفاوت قلمداد میشـوند
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که هیچگونه ارتباطی با یکدیگر ندارند ،در این دیدگاه ،فرهنگ در برگیرنده عقاید و آفرینشهای انسانی شامل هنر ،ادبیـات و....
گردیده و تمدن تنها به حوزه خالقیتهای انسانی مرتبط با علم و فناوری اشاره میکند .اما دسته سوم در عین حالی که فرهنـگ
و تمدن را دو چیز مجزا میدانند ،رابطهای تعاملی بین آنها برقرار میکنند .بر این اساس ،فرهنگ و تمدن با یکدیگر رابطه متقابل
دارند ،لکن مالزمهای حتمی نیز میان آنها وجود ندارد )24(.و لذا چنانکه « متمدن بی فرهنگ داریم ،با فرهنگ بی تمدن نیز بوده
است)21(».
دیدگاه سوم در قیاس با رویکردهای دیگر ،چشم انداز فراگیرتری نسبت به رابطه میان تمدن و فرهنگ ارائه میکند ،لکـن در
نتیجه گیری پایانی دچار کاستی میباشد .به عبارت دیگر ،اینکه گفته میشود تمدن بیشتر جنبه علمی و عینـی داشـته و فرهنـگ
بیشتر جنبه ذهنی و معنوی ،فی الجمله حرف درستی است ،ولی اینکه انسان بتواند تمدنی را پایه ریـزی نمایـد بـدون آنکـه از
فرهنگ قابل مالحظهای برخوردار باشد ،استنتاج دقیقی به نظر نمی رسد؛ چرا که وقتی میگوییم تمدن از دل فرهنگ ریشه گرفته
و بالنده میگردد ،بطور طبیعی به این نکته اذعان میکنیم که فرهنگ مورد نظر ،دارای قابلیتهای بسیار مهمی در برخی جهـات
بوده است که توانسته تمدن عظیمی چون تمدن فراعنه مصر ،اینکاها و ...را بوجود بیاورد .هر چند که نافی این مطلب نیـز نمـی
باشد ،که فرهنگهای بشری به علت اینکه عمدتا دارای قابلیتهای یک دست در همه حوزههای فرهنگی نمی باشند ،تمـدنی را
که خلق میکنند نیز در برخی وجوه ،مانند معماری ،فن آوری ....،روزآمد بوده و در حوزههای دیگری چون اخـالق ،معنویـت،
نظام سیاسی و ...دچار انحطاط میباشد .بنابراین نمی توان منکر این حقیقت شد که تمدن ها ،تنها در بستر فرهنگهـای پیشـرو
شکل میگیرند که متناسب با قابلیتهای خود ،سازههای تمدنی را بنا میکنند .به تعبیر اینگلهارت؛ « فرهنگ نقشـههـای دنیـا را
پدید میآورد ،نقشهها خام هستند ولی ما از آنها استفاده میکنیم؛ زیرا ما را در رسیدن به مقصد و این درک که معنـای زنـدگی
چیست ،کمک میکنند)21(».

مدل تمدنسازی در زمینه فرهنگی پیشرو
نوع عملکرد هر فرد ،جامعه و ملت ،در ارتباط با مجموعه باورها ،ارزشها ،هنجارها ،آداب و رسوم و تاریخ و- ...که ما آن را
فرهنگ مینامیم -تعریف میگردد .بنابراین در اینکه تمدن در بستر فرهنگ متولد میشود شک و شبههای وجود ندارد ،لکن یـک
سوال اساسی در اینجا مطرح میباشد .اگر فرهنگها تمدن ساز هستند ،پس تاریخ چند هزار ساله بشر میبایست شاهد تمدنهای
بیشماری بوده باشد ،که به تعداد ملتها بوجود آمده و مضمحل شده باشند؟ در حالیکـه بـه اذعـان بسـیاری از صـاحبنظران و
مورخین ،تمدنهای مطرح و شناخته شده بشر ،از تعداد انگشتان یک دست نیز متجاوز نمی باشد .عالوه بر اینکه همین تمدنهای
شناخته شده نیز ،دارای تمایزات بسیاری میباشند .مانند اینکه یک تمدن خاص ( مثال تمدن غرب معاصر) ،از جهت برخورداری
از جلوههای مادی زندگی ،سرآمد دیگر تمدنها میباشد ،ولی به لحاظ نظام اعتقادی و اخالقی حـاکم ،در ضـعف مفـرط بسـر
میبرد و یا اینکه در برخورداریهای مادی ،در سطح پایین تری بوده باشد ،لکن به لحاظ نظام سیاسی – اجتمـاعی در وضـعیت
مطلوب تری قرار گرفته باشد.
در پاسخ به این سوال باید گفت که به لحاظ منطقی ،رابطه میان فرهنگ و تمدن عموم و خصوص مطلق میباشـد ،بنـابراین،
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قطعا همه تمدنها ریشه در فرهنگی دارند ،لکن همه فرهنگها تمدن ساز نمی باشند .چنانکه گفته شـد ،فرهنـگ مجموعـهای از
باورها ،ارزشها و ...میباشد که به فکر و عمل انسان جهت داده و از این طریق ،نوع خاصـی از حیـات فـردی و اجتمـاعی را
برای وی ترسیم میکند .پس تا یک فرهنگ از عناصر الزم در جهت تمدن سازی برخوردار نباشد ،نمی تواند تمدن سـاز باشـد؛
فرهنگی که به لحاظ اعتقادی مشتمل بر باورهای غیر عقالنی ،سطحی و مبتذل میباشد ،چگونه میتواند موتور محرک یک ملـت
برای شکل دادن به تمدن قرار بگیرد؟
فرهنگها در یک تقسیم بندی ،به دو دسته فرهنگهای پیرو و پیشرو تقسیم میشوند )27(.فرهنگهـای پیـرو ،فرهنـگهـای
حاشیهای هستند که فاقد عناصر الزم برای ایجاد پویایی و تحرک باالی اجتماعی بوده و بیشتر تخدیر کننده میباشند .در سـوی
مقابل ،فرهنگهای پیشرو قرار دارند که به لحاظ برخورداری از عناصر تمدن ساز و انگیزه بخش ،در وضعیت مطلوبی بسر بـرده
و میتوانند بر اساس بنیانهای فکری خود ،دنیای جدیدی را برای یک ملت ترسیم نمایند .عالمه جعفری عامل محـرک فرهنـگ
پیشرو را واقعیات مستمر و ابعاد اصیل انسانی میداند که؛ « هیچ تمدن انسانی اصیل در گذرگاه تاریخ بدون وجود چنین زمینـه
فرهنگی بوجود نمی آید .ما میتوانیم با نظر به ماهیت و مختصات فرهنـگ خـالق و هدفـدار و پیشـرو ،علـل سـقوط و زوال
فرهنگهایی را در یابیم که چندی کم و بیش در جوامع انسانی بروز نموده و از بین رفته اند )21(».بنابراین پیشـرو بـودن یـک
فرهنگ ،به میزان انطباق مولفههای بنیادین آن با ابعاد اصیل انسانی و به تعبیر عالمه جعفری؛ «جاذبه هدف اعـالی حیـات»()21
بستگی دارد .بنابر آنچه گفته شد ،تنها فرهنگهای پیشرو میتوانند فرهنگ ساز باشند؛ چرا که میتوانند بطور نسبی ،عناصر تمدن
ساز را در اختیار یک ملت قرار دهند ،ضمن اینکه انگیزه الزم را برای تکاپو و تالش در میـان آحـاد آن ملـت بوجـود آورده و
طرح فردایی بهتر را به آنها ارائه کنند.
با این وصف ،پاسخ سوال دوم در باب تمایز میان تمدنهای بشری نیز روشن میشود .فرهنگها دارای عناصری هسـتند کـه
در مسیر تمدن سازی نقش اساسی را ایفا میکنند ،بدیهی است تفاوت در کمیت و کیفیت این عناصر ،خروجی نهایی هر فرهنگ
را از خروجی دیگر فرهنگ ها ،متمایز میسازد .لذا ممکن است یک فرهنگ خاص ،از حیث برخورداری از عناصر تمـدن سـاز
در وضعیت متوسطی قرار داشته باشد ،لکن به لحاظ ایجاد انگیزه و روحیه کار و تالش ،کارامدی بسیار بـاالیی از خـود نشـان
دهد و از همین رو نیز ،تمدن ساز شود .لکن تمدنی که از چنین فرهنگی حاصل میشود ،منطقا تمدنی تک بُعدی و کاریکاتوری
خواهد بود.
اصطالح تمدن کاریکاتوری مستلزم چند گزاره بنیادین میباشد:
 )1علیرغم اینکه عمدتا تمدن را با پیشرفت در جلوههای مادی زندگی میسنجند ،تمدن دارای نظامات مختلفـی اسـت کـه
بنیانهای اساسی یک تمدن را شکل میدهند ،بنابراین پیشرفت و توسعه در حیات مادی ،تنها یکی از اجزاء تمدن مـیباشـد نـه
همه آن.
 )2کیفیت یک فرهنگ ،تاثیر بسیاری در شکل نهایی یک تمدن دارد ،پس چنانکه توانمنـدیهـای فرهنگـی در حـوزههـای
خاص ،توانمندی تمدنی در آن بخش را موجب میشود ،کاستیهای فرهنگی نیز با همین مقیاس ،میتواند موجب نقص در سازه
یک تمدن و تکامل تک بعدی آن گردد.
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 )3بر این اساس ،ممکن است یک تمدن در بخشی از اجزای تمدنی ،بسیار تکامل یافته باشد ،لکـن در دیگـر بخـشهـا بـا
مشکالت جدی روبرو باشد .مانند اینکه یک تمدن به لحاظ نظام سیاسی ،گرفتـار اسـتبداد زدگـی مفـرط اسـت ،ولـی از نظـر
جلوههای مادی زندگی در وضعیت قابل قبولی قرار دارد.
 )4در مقابل تمدن کاریکاتوری ،که اکثر قریب به اتفاق تمدنهای تاریخی شناخته شده را شامل میشـود ،نـوع دیگـری از
تمدن تعریف میشود که میتوان آن را تمدن کمال یافته نام نهاد .تمدن کمال یافته در همه حوزههای تمدنی ،وضعیت مطلـوبی
را داراست و در فرهنگی ریشه دارد که به لحاظ عناصر تمدن ساز و انگیزه بخش ،از توانمندی بسیار باالیی برخوردار است ،در
عین حالی که با اتکا مبانی عقالنی و وحیانی خود ،ترسیم کننده حیاتی متکامل و ذو ابعاد برای جامعه انسانی میباشد.
بر اساس آنچه گفته شد ،فرهنگها در جهت تمدن سازی سه کار اساسی انجام میدهند:
)1عناصر تمدن ساز ارائه میکنند.
)2انگیزه و تحرک اجتماعی ایجاد میکنند.
 )3جهت دهی خاصی به تکاپوهای اجتماعی میبخشند.
پس فرهنگ در وهله اول ،عناصر تمدن سازی چون عقالنیت ،روحیه علمی و ...را به یک ملت ارزانی میکند .و از آنجا کـه
صرف برخورداری از منابع تمدن ساز در ایجاد تمدن کفایت نمی کند ،انگیزه مناسب را برای تحرک اجتماعی و فـراوری منـابع
موجود فراهم میآورد .در مرحله بعد نیز فرهنگ ،آرمان شهر ادعایی خود را ترسیم کرده و ملتها را بسوی آن هدایت میکنـد.
با این وصف مدل تمدن سازی در زمینه فرهنگی پیشرو را میتوان به این صورت طراحی نمود.
تمدن

عناصر تمدن
ساز

پویایی و
انگیزه بخشی

جهت دهی و
طراحی
آرمانشهر

فرهنگ پیشرو

ظرفیتهای فرهنگ سیاسی تشیع در مسیر تمدنسازی
منظومه والیی تشیع ،سازوارهای منسجم از نظامات فرهنگی ،حقوقی ،سیاسی و ...و توابع هر یک از آنهاست که ارکان اصلی
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نظام تمدنی را شکل داده و هر یک هماهنگ و همسو با سایر اجزاء نظام و البته با کارکردهای خاص بـه خـود ،زمینـه را بـرای
برپایی تمدنی کمال یافته که « بر دو اصل توحید و لوازم آن و عدالت و توابع آن استوار است )31(».فـراهم مـیآورد .در ایـن
میان ،اندیشه و فرهنگ سیاسی تشیع ،از جایگاه ویژهای در عرصه تمدن سازی برخوردار بوده و ظرفیت بسیار باالیی را در ایـن
جهت تولید میکند .بُعد سیاسی تشیع ،چه به لحاظ ارائه عناصر تمدن ساز و چه از جهت تزریق انگیزه و ارائه غایت مطلوب ،از
عناصر اصلی پایه ریزی تمدن نوین اسالمی محسوب میگردد؛ چنانکه واقعیتهای تاریخی گواه خوبی بر این مطلب میباشد.
شیعه در طول دوران حیات خود ،بطور مداوم تحت فشار و اختناق و سرکوب بسر بـرده و لـذا نتوانسـته اسـت از حـداقل
ظرفیت موجود نیز در جهت بازآفرینی الگوی تمدنی خویش استفاده نماید ،با اینحال ،شواهد تاریخی بیانگر این نکته مـیباشـد
که در اندک فترتهای تاریخی ،که شیعه به علل گوناگون مجال عرض اندام پیدا کرده و در امنیت و آزادی بسـر بـرده اسـت،
کارهای بزرگی را در حوزه تمدن سازی انجام داده و منشا ظهور آثار تمدنی بیشماری شده اسـت .قـرنهـای چهـارم و پـنجم
هجری که خالفت عباسی در دروان ضعف خود بسر میبرده و فضا برای فعال شدن هستههای شیعی در جوامع اسـالمی بطـور
نسبی مهیا شده بود ،شاهد تاسیس دولتهایی میباشد که تحت تاثیر آموزههای سیاسی شیعی ،تمدنی را پایه گذاری نمودند کـه
آدام متز در کتاب تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری ،بدرستی آن را «رنسانس اسالمی»( )31دانسته است و بـه عقیـده جوئـل
کرمر ،از بسیاری جهات دوره عظمت فرهنگ اسالمی در قرون اولیه هجری محسوب میشود)32(.
دولت شیعی ادریسیان که در سال 317-172ق در مراکش و بخشی از الجزایر تاسیس شد ،یکی از همین دولتهـای شـیعی
است که توانست در طول دوران حاکمیت خود ،رونق اقتصادی و فرهنگی خوبی را برای جامعـه اسـالمی بـه ارمغـان بیـاورد.
مغرب االقصی تا اواخر قرن دو هجری ،دائما با بی ثباتی سیاسی و اقتصادی مواجه بود و ادریسیان شیعی ،اولین نظـام سیاسـی
بودند که موفق شدند ثبات سیاسی را در منطقه برقرار نمایند .در باب رونق اقتصادی قلمرو ادریسیان همین بس که به گفته ابـن
رسته؛ « تنها در اطراف رود فاس 3111 ،آسیاب مشغول به کار بود )33(».و در اندک زمانی ،قلمرو ادریسیان مـامن بسـیاری از
تجار ،صنعتگران و اهل حرف مختلف شد)34(.
در دوره فاطمیان شیعی مذهب مصر(117-311ق) که به مدت بیش از دو قرن بر بخشهای بزرگی از شمال افریقـا ،مصـر و
شام و حجاز حکومت کردند ،به گفته طرابلسی؛ « مصر برای اولین بار در تاریخ ،به مرکـز حکـم و قضـاوت و هـدایت و نیـز
پایتخت جهان اسالم تبدیل شد )31(».فاطمیان شیعی ،تمدنی را در مصر پایـه گـذاری کردنـد کـه در طـی بـیش از دو قـرن،
شکوفایی انواع هنر و صنعت و معماری و رونق اقتصادی و فرهنگی و عصری طالیی را برای جهان اسالم بـه ارمغـان آورد .در
یک قلم ،فاطمیان خزانهای از کتب نفیس علمی را فراهم کرده بودند که رقمی بال بر یک میلیون ششصد هـزار جلـد کتـاب را
شامل میشد )31(.عصر آل بویه نیز که از مقتدرترین حکومتهای شیعی این عصر بشمار میرود ،به تصریح کرمـر ،اوج دوران
تمدن اسالمی شمرده میشود()37؛ بطوریکه حتی مخالفان متعصب این حکومت شیعی ،چون مقدسـی در احسـن التقاسـیم ،بـر
اهمیت رواج فضل و دانش در این دوره صحه گذاشته اند)31(.
به هر حال ،با بررسیهای تاریخی مبرهن میگردد کـه اوج دوران تمـدن اسـالمی کـه «بـه رشـد جنـبش فرهنگـی ممتـاز
است )31(».بطور عمده در سایه دولتهای شیعی بنی عمار ،ادریسیان ،فاطمیان ،حمدانیان ،ال بویه ،علویان و ...نضج یافته است.
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بدیهی است که شیعی خواندن این حکومت ها ،به معنای پایبندی مطلق آنها به معارف تشیع نبوده و نخواهد بود ،تنهـا بـر ایـن
حقیقت صحه میگذارد که این دولتهای شیعی مذهب ،به همان میزان انـدکی کـه از آبشـخور فرهنـگ نـاب شـیعی سـیراب
میشدند ،توانستند شکوفایی و رونق غیر قابل انکاری را برای جوامع اسالمی به ارمغان بیاورند و این خود حاکی از ظرفیتهای
عظیمی در اندیشه سیاسی تشیع است که میتواند زمینه را برای چنین حرکتهایی فراهم آورد.
در ادامه با تجزیه و تحلیل فرهنگ سیاسی تشیع ،به برخی از مهمترین ظرفیتهای آن در جهـت تمـدن سـازی و در بخـش
عناصر تمدن ساز ،انگیزه بخش و غایت آفرین اشاره شده و کاربست عملی آنها در تمدن آفرینی ،در ضمن بررسی جنبشهـای
شیعی و بخصوص دولتهای شیعی قرون چهارم و پنجم هجری تبیین میگردد.
)1بسیج گری
تمدنها بر دوش ملتها ساخته و پرداخته میشوند .این گزاره یکی از واقعیات بنیادین ظهـور تمـدنهـا در تـاریخ حیـات
انسانی میباشد .به گواه مستندات تاریخی نقش تودههای مردم ،از اصناف ،گروهها و طبقات مختلف اجتمـاعی در پایـه ریـزی،
تداوم و شکوفایی تمدنهای شناخته شده بشری غیرقابل انکار است .در حقیقت ،میزان حضـور و بسـیج مـردم در عرصـههـای
گوناگون کار و تالش ،از عناصر اصلی شکل گیری یک تمدنها بشمار میرود .بنابراین یکی از ویژگیهای بـارز فرهنـگهـای
مولد و تمدن ساز ،توان بسیج تودههای مردمی در جهت آرمان مشترک و بکارگیری آنها در ساختن نظم نوین اجتمـاعی اسـت.
فرهنگهای پیشرو به همان میزان که در بسیج مردم و کشاندن و هدایت آنها به صحنه تولید موفق عمل میکنند ،در تمدن سازی
نیز موفق خواهند بود و لذا ظهور یک تمدن نوپا ،در ارتباط مستقیم با قدرت بسیج گری فرهنگ زیربنایی جامعه قراردارد.
منظور از بسیج در اینجا؛« فرایندی است که بواسطه آن ،گروهی از حالت مجموعه منفعلی از افراد ،به مشارکت کننده فعـال
در زندگی عمومی تبدیل میشوند )41(».بنابراین بسیج به معنای فعال شدن نیروهای اجتماعی و کاربرد مناسب و گسترده نیروی
انسانی در جهت بهره وری مطلوب از عناصر تمدن ساز میباشد .از این نظر ،بسیج و بسیج گری یعنی گردآوری منابع انسـانی و
مادی برای استفاده و عمل جمعی .با این وصف به هر میزان که بسیج در میان یک ملت بیشـتر باشـد ،میـزان کـنش جمعـی آن
بیشتر ،قدرت آن فزونتر و منابعی که هزینه میکند کمتر خواهد بـود .تکاپوهـای تمـدنی ،تجلـی ویـژه آگـاهی یـک ملـت از
توانمندیهای خود میباشد که میزان موفقیت آن ،بستگی به میزان سطح سازماندهی آن ملت دارد .هر قدر یک ملـت از هویـت
مشترک و شبکههای داخلی وسیع تری برخوردار باشد سازمان یافته تر( )41و در نتیجه موفق تر خواهد بود.
حال با توجه به اهمیت بسیج گری در فرایند ساخت یک تمدن ،این سوال اساسی مطرح میشود که چرا یک ملت ،بـه ایـن
نتیجه میرسد که میبایست بطور فعال در یک جنبش عظیم تمدن ساز مشارکت داشته باشد؟ انگیزه تعهدش چیست و چـرا بـه
هزینههایی که این مشارکت بر او تحمیل میکند تن میدهد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت «:یک فرد در یـک جنـبش بسـیج
میشود چون از وضعیت شخصی اش ،از وضع جامعه ناخشنود است و فکر میکند بـا متعهـد شـدن در یـک بسـیج عمـومی،
میتواند وضعیت امور را تغییر دهد )42(».در حقیقت فرهنگ کالن حاکم بر یک جامعه ،سه کار اساسی را در جهت بسیج گری
تودههای مردمی انجام میدهد:
الف) نکوهش وضع موجود و یافتن ریشههای نابسامانی
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ب) ترسیم وضعیت مطلوب و تعیین اهداف غایی حرکت پویای مردمی و همچنین وسائل دستیابی به آن.
ج) ارائه تبیینی تازه و نو از تاریخ یک ملت و ستایش از گذشته طالیی آن که به عقیده مانهایم موجب میشود؛ « گروههـای
تحت سلطه با چنان قوتی عالقمند به نابود کردن و متحول ساختن وضع اجتماعی مستقر میشوند که بطـور ناخاسـته و ناآگـاه،
تنها عناصری از وضع موجود را میبینند که به نظر آنها منفی و مطرودند)43(».
با توجه به آنچه گفته شد ،یکی از ظرفیتهای اساسی اندیشه سیاسی تشیع در راستای تمدن سازی ،در قدرت بسیج گری آن
نهفته است که واقعیات غیرقابل انکارتاریخی نیز بر آن صحه میگذارد .از منظر فرهنگ سیاسی شیعه ،تمـدن بـر محـور انسـان
بوجود آمده و معنا و هویت مییابد .بنابراین افراد انسانی از پایههای اساسی در فرایند تمدن سازی بشمار رفته و به تعبیر قـرآن
کریم؛ « إِنَّ اللَّهَ لَا یغَیرُِّ مَا بِقَوْمٍ حَتىَ یغَیرُِّواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ»( )44تا قاطبه یک ملت از اصناف و طبقـات مختلـف اجتمـاعی ،بـه پـا
نخواسته و پا به عرصه کار و تالش هدفمند نگذارند ،تحول بنیادینی در وضعیت فردی و اجتماعی آنان رخ نخواهد داد .عالمـه
طباطبایی در ذیل این آیه ،با اشاره به تاثیر تفکر ،اندیشه و بطور کلی حاالت روحی انسان در تحقق وضعیت خارجی حیات وی
مینویسد « :میان تمامى حاالت انسان و اوضاع خارجى یک نوع تالزم است ،پس اگر مردمـى داراى ایمـان و اطاعـت و شـکر
باشند خداوند هم نعمتهاى ظاهرى و باطنیش را به ایشان ارزانى بدارد)41(».
از سوی دیگر ،اندیشه سیاسی تشیع ،رابطهای تکوینی بین دنیا و آخرت برقرار کرده و به تعبیر عالمه طباطبایی؛ « بین عمل و
جزاء ،در آن سوی رابطه وضعی ،که بنای اجتماع بر آن است و ظاهر سخن خداونـد نیـز همـان اسـت ،رابطـه حقیقـی (غیـر
قراردادی) وجود دارد )41(».بنابراین تنفس در چارچوب فرهنگی تشیع ،فضای ذهنی خاصی را برای مردم خلق میکند کـه در
ذیل آن؛ « انسانها یاد میگیرند که هم به رفع نیازهای مادی خود بپردازند و فعالیتهای اقتصادی و معیشتی خویش را تدبیر کننـد،
هم از تقویت جنبه انسانی و نزدیکی به پروردگارشان غافل نشوند )47(».مضافا بر اینکه ،یکی از بنیانهای اصلی فرهنگ سیاسی
تشیع ،طرح الگویی آرمانی از جهان آینده است که در آن ،همه آرزوهای فروخورده بشری تحقق میپذیرد؛ عدالت سراسر گیتـی
را فراگرفته و حیات دنیوی انسان در همه عرصههای علمی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و ...شکوفا مـیگـردد .فرهنـگ انتظـار
شیعی مترادف با علم و عمل و عقیده و تالش بوده و از عالی ترین عناصری است که میتواند یـک ملـت را در راه پیشـرفت و
تکامل بسیج نماید .مقام معظم رهبری درباره این بُعد فرهنگ انتظار و تاثیر آن بر بسیج تودهها میفرمایند « :چند خصوصـیت در
این عقیده مهدویت هست ،که این خصوصیات برای هر ملّتی ،در حکم خون در کالبد و در حکم روح در جسم است .یکی امید
است .گاهی اوقات دست های قلدر و قدرتمند ،ملّتهای ضعیف را به جایی میرسانند که امیدشان را از دست میدهنـد .وقتـی
امید را از دست دادند ،دیگر هیچ اقدام نمیکنند؛ میگویند چه فایده ای دارد؟ ما که دیگر کار از کارمان گذشته اسـت ،بـا چـه
کسی در بیفتیم؟ چه اقدامی بکنیم؟ برای چه تالشی بکنیم؟ ما که دیگر نمیتوانیم! ایـن روح ناامیـدی اسـت؛ اسـتعمار ایـن را
میخواهد)41(».
بنابراین ،اندیشه سیاسی شیعه با قدرت بسیج گری بی پایان خود میتواند سهم بسزایی در برپایی تمدن نـوین اسـالمی ایفـا
نماید .مروری گذرا بر کارنامه تکاپوهای سیاسی – اجتماعی شیعه در طول قرون گذشته ،مهر تاییدی بر توان بسیج گری فرهنگ
سیاسی شیعه در فرایند اعتالی تمدنی میباشد .اتکا به نیروهـای خودجـوش مردمـی ،یکـی از ویژگـیهـای بـارز بسـیازی از
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حرکتهای سیاسی – اجتماعی شیعیان در طول قرون متمادی بوده است.
در کتاب تاریخ طبرستان درباره زمینههای شکل گیری دولت علویان طبرستان آمده است که؛ « زمانی که گروهی از بزرگـان
دیلم نزد وی (محمد بن زید) رفتند از پذیرش حکومت خودداری ورزید و حسن بن زید معروف به «حالب الحجاره» را کـه در
ری ساکن بود ،معرفی کرد و نمایندگان مردم نزد وی در ری رفتند و حسن بن زید دعوت آنان را پذیرفت ... .سادات آن دیار و
بزرگان شهر ،مقدمش را گرامی داشتند و به استقبال وی شتافتند )41(».مورخین استقبال بـی نظیـر مردمـی و بسـیج گروههـای
مختلف مردم در حمایت از دولت شیعی علویان را تحت تاثیر دو عامل معرفی میکنند که در میان دیگر جنبشهای شیعی نیز از
عوامل اصلی بسیج مردم بشمار میرود؛« اهالی طبرستان به دو جهت عالقه و محبت وافری بـه داعـی کبیـر نشـان داده و از او
استقبال و به وی دل بستند و او را بر خود حاکم نمودند:
 )1رهایی آنان از ستم کاری ها ،تعدیات و سختگیریهای حاکمان و ایادی طاهریان ،عباسیان ،صفاریان و حاکمان محلی
 )2بخاطر علوی بودن داعی کبیر و انتساب به اهل بیت(ع)»()11
دولت شیعی ادریسیان در شمال افریقا در طول اندک زمانی ،توانست بسیاری از مردم را با سیاستهای خود همـراه سـازد؛
بطوریکه ابن خلدون چند قرن پس از انقراض آنان میگوید « :مردم هنوز از ادریسیان به نیکی یاد مـیکننـد و بازمانـدگان آنهـا
هنوز در فاس اقامت دارند )11(».قدرت بسیج گری شیعه در کنار خصـلت ذاتـی رهبـران و آرمـانهـای جـذابش ،بـا تـدبیر،
خردگرایی و مردم دوستی حاکمان شیعی نیز عجین میباشد .به گواه تاریخ ،حضور بیشمار اصـناف مختلـف مـردم در صـحنه
موجب شد که فخر الملک ،حاکم شیعی دولت بنی عمار محاصر ده ساله صلیبیها را که بـرای هـر حکـومتی کمرشـکن بـود،
بخوبی مدیریت نماید .وی در این دوره « پیشاپیش حقوق شش ماهه تمامی سربازان را که در طول دوران محاصـره صـلیبی در
خشکی و دریا از شهر دفاع میکردند به ایشان پرداخت کرد و همچنین ثروتمندان شهر با امـوال خـود در ایسـتادگی در برابـر
محاصره اقتصادی که صلیبیها بر آنها تحمیل کرده بودند ،مشارکت داشتند )12(».قدرت بسیج در دولت بنی عمار بحدی بـود
که به اذعان مورخین در این دوره؛ « شهر ماالمال از حضور مشهورترین ادیبان ،فقیهان شاعران و زبان شناسان شـد کـه از هـر
نقطهای به طرابلس گرویده بودند ،مردم نیز از نژادها ،ادیان ومذاهب مختلف ،آهنگ این شهر را نموده بودند ،همچنـین تـاجران،
جهانگردان و طالبان علم و دانشمندان از سرزمینهای گوناگون ،پای در این منطقه نهاده بودند)13(».
آنچه گفته شد در مورد دیگر دولتهای شیعی قرون چهارم و پـنجم هجـری نیـز بخـوبی مصـداق دارد .رفتـار عادالنـه و
محبتآمیز حاکمان شیعی با مردم بگونهای بوده است که حتی معتقدین به دیگر مذاهب اسالمی را نیـز بـه مشـارکت فعـال در
جهت اهداف دولتهای شیعی وا میداشته است .علی بن بویه موسس دولت شیعی آل بویه ،اسرای جنگی را چنان شیفته نیکـی
و عدالت خود میکرد که چون آزاد میشدند؛ « همه اقامت در نزد او را اختیار کردند به آنان خلعت داد و نیکی نمـود»( )14او
معتقد بود بهترین کار اغماض در مورد دشمنان است و اینکه؛ «خدا را بر این نعمت سپاس گذاریم که این روش بـرای پیشـبرد
کار بهتر و از طغیان به دورتر است )11(».وی در شهرهای فتح شده عدالت برقرار کرده و از ستم بر مـردم خـودداری نمـود و
بدین ترتیب بر روح و جان مردم غلبه یافت.
ابن عذاری مراکشی درباره تاثیر رفتار عادالنه ابوعبداهلل شیعی ،یکی از موسسین حکومت شیعی فاطمیان مصر مینویسد کـه:
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« وقتی مردم طنبه عملکرد ابوعبداهلل را دیدند به وی ابزار تمایل کردند و به اطاعت او درآمدند ،خبر عملکرد همـراه بـا عـدالت
اجتماعی او در سرتاسر افریقا منتشر و موجب اظهار اطاعت نسبت به او شد )11(».در پیش گرفتن چنین سیاستی ،موجب شد که
فاطمیان در همان دهههای اول حکومتشان در مصر؛ « پشتیبانی مردم را هم در داخل و هم در خارج جلب کردند )17(».مورخان
یکی از عوامل موفقیت فاطمیان را ناشی از نیروی انسانی عظیم وگستردهای میدانند که در قیام فاطمیان حضور داشتند .توصیفی
که مورخان از نیروی نظامی همراه ابوعبداهلل شیعی میکنند ،حکایت از نفرات بسیار و توانایی آنها در صحنههای مبارزه و جهـاد
دارد()11؛ بطوریکه در قرن سوم هجری ،بربرها از جهت نیرو و قدرت عظـیم تـرین نیـروی انسـانی جهـان اسـالم بـه شـمار
میامدند)11(.
قدرت بسیج گری تفکر شیعی فاطمیان بحدی بوده است که برای برخی چون غزالی ،عبدالقاهر بغدادی و ابن جـوزی ،ایـن
سوال اساسی را مطرح کرد که چرا جنبش فاطمیان با چنان شتابی گسترش یافت؟ هر چند پاسخ خود آنان به این سوال ،نشان از
عنادورزی آنها نسبت به این حرکت شیعی است؛ چنانکه غزالی معتقد بود ،چون اسماعیلیان زمینـه آزادی عمـل در منکـرات و
محرمات را فراهم میکردند ،گرایش به آنها افزایش یافت)11(.
لکن چنانکه تاریخ گواهی میدهد ،حقیقت را میبایست در ظرفیت بی پایان تفکر شیعی جستجو کـرد؛ امـری کـه در سـیر
حیات سیاسی – اجتماعی شیخ خلیفه مازندرانی ،از بنیانگذران دولت شیعی سربداران بخوبی هویدا میباشد .شیخ خلیفه اسـتاد
شیخ حسن جوری ،سالهای سال را در محضر اساتید و محافل علمی اهل سنت سپری کرد ،ولی نتوانست گمشده خود و آنچـه
که روح عدالت خواه و ظلم ستیز وی را سیراب کند ،در میان آنها بیابد( )11و لذا سرانجام در سبزوار ،که شـهری بـا اکثریـت
شیعی بود اقامت نمود )12(.و با تاکید بر آموزههایی از مذهب تشیع ،که ظرفیت الزم در جهت ایجاد هیجان و تحرک در جامعه
را داشت ،شروع به انتقاد از علمای عافیت طلب درباری و دولت ایلخانان مغول نمود .برخالف دیدگاه غزالـی ،رفتـار عادالنـه
حاکمان شیعه با مردم و برخورداری از اخالق مرضیه ،از عوامل اصلی بسیج مردم در حمایت از آنان بوده است که دفـاع مـردم
نیشابور از حکومت سربداری در برابر حمالت سهمگین ملک غیاث الدین پیر علی سنی مذهب ،با آنکه اکثریـت نیشـابوریهـا
سنی مذهب بودند ،دلیل خوبی بر تائید این گفته میباشد)13( .
به هر حال ،قدرت بسیج گری یکی از عناصر اصلی تمدن ساز در فرهنگ سیاسی تشیع است که در طـول تـاریخ ،نمـود آن
بخوبی مشاهده شده و از عوامل اصلی موفقیت جنبشهای شیعی بوده است و میتواند در فرایند تمدن سـازی نیـز نقـش قابـل
توجهی را بر عهده داشته باشد .رابطه ناگسستنی مردم با رهبران دینی بحدی عمیق بوده اسـت کـه بـا کـوچکترین اشـاره ایـن
رهبران ،صفوف به هم پیوسته مردم بر حمایت از خواستههای رهبران دینی تشکیل میشـده اسـت .نیکـی کـدی در ایـن بـاره
مینویسد« :اگر یک مجتهد طراز اول نظر میداد که فالن سیاست دولت باید عوض شود و یا اینکه فالن حاکم بد عمل میکنـد،
مقلدین آن مجتهد حرف وی را اطاعت میکردند و نه نظر حکومت مرکزی را )14(».مصداق بارز این گفته کدی را میتـوان در
جریان تحریم تنباکو یا حوادث مشروطه بخوبی مشاهده نمود؛ بسیج مردم در جریان مبارزه با قرارداد تنباکو بقدری بـوده اسـت
که امین الدوله در خاطرات سیاسی خود مینویسد «:حکم میرزا حتی در اندرون شاه تاثیرگذاشت .. .تنگـی خلـق شـاه کـه در
دربار و حرم خانه پادشاهی حکم میرزای شیرازی را به حکم خود مقدم میدید ،موجب شد کـه نامـهای بـه میـرزای آشـتیانی
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بنویسند و به وی ناسزا بگوید)11(».
 )2رهبری عالمانه
بسیج تودههای مختلف مردم ،نقش بارزی در فرایند تمدن سازی بر عهده دارد .اما این حضور تنها در صورتی مـیتوانـد در
بهروزی و بهزیستی اجتماعی یک ملت موثر واقع شود ،که در مسیر مطلوب هدایت و مدیریت گـردد .بـدیهی اسـت اگـر ایـن
ظرفیت فوق العاده در مسیر خود قرار نگیرد ،نه تنها مثمر ثمر نخواهد بود ،بلکه آسیبهای جدی نیز به همراه خواهد داشت .بـا
این وصف ،یکی دیگر از عناصر اصلی تمدن ساز ،رهبری عالمانه در جنبش اجتماعی ملت است .اگر یـک ملـت در پیشـاپیش
خود شاهد رهبری عالمانه نخبگان خود بود ،میتواند ظرفیتهای خویش را در سـاختن جامعـهای آبـاد بسـیج نمایـد ،در غیـر
اینصورت و با فقدان عنصر رهبری عالمانه ،کارآمدی بسیج مردمی بطور قطع کمرنگ خواهد شد.
رهبری همواره با انسان عجین بوده است .از زمانی که انسان به صورت بدوی بـا گـردآوری خـوراک و شـکار حیوانـات،
روزگار می گذرانید و دوام و بقای او در گرو توان وی در هدایت نیرو در شکارگاه یا نقل مکان برای دستیابی بـه منـابع غـذایی
بود ،تا دنیای پیچیده و درهم تنیده امروزی ،همواره رهبری وجود داشته است .رهبری یکی از عناصر الینفـک زنـدگی گروهـی
است و پیش شرطِ هماهنگ سازی رفتار اعضای گروه ،در جستجوی اهداف مشترکشان است )11(.به عقیده فورسایت ،رهبـری
یک فرایند دو جانبه ،تبادلی و گاهی تحول ساز است که طی آن ،ضمن تاثیرگذاری رهبر بر تابعان خود ،به آنها انگیزه میدهد تا
در مسیر تحقق اهداف فردی و گروهی گام بردارند)17(.
نظریه اقتضایی فیدلر از جمله نظریات قابل توجهی است که روان شناسان اجتماعی در باب فرایند رهبری ارائـه کـرده انـد.
فیدلر رهبر را فردی تعریف میکند که تکلیف هدایت و هماهنگ کردن فعالیتهای مربوط به وظائف گروه بـه او واگـذار شـده
است )11(.نظریه فیدلر ،نظریه اقتضایی در رهبری خوانده میشود .زیرا به اثر بخش بودن رهبر در جنبههـای مختلـف موقعیـت
گروهی اشاره دارد؛ بخصوص این نظریه پیش بینی میکند که کمک رهبر به اثر بخشی گروه ،هم بـه ویژگـیهـای خـود رهبـر
بستگی دارد و هم به مساعد بودن شرایط و موقعیت ها.
نظریه اقتضایی فیدلر حاوی چهار عنصر اساسی است:
الف) شخصیت رهبر
به نظر فیدلر ،شخصیت رهبر در سبک و الگوی رهبری تجلی پیدا میکند و لذا شخصیتهـای مختلـف رهبـران ،الگوهـای
متفاوتی از رهبری را ارائه میدهد.
ب)روابط رهبر – عضو
برخی از رهبران مورد عالقه و احترام گروه خود هستند ،در حالی که برخی دیگر مورد طرد و عدم عالقه آنها مـیباشـند .از
دیدگاه فیدلر ،این جو عمومی ،عامل بسیار مهمی در کارآمدی رهبری میباشد.
ج)ساختار تکلیف
میزان سازمان یافتگی و روشنی هدف و تکلیفی که گروه در پی آن است ،از عوامل اصـلی اثـر بخشـی در فراینـد رهبـری
محسوب میگردد.
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د) قدرت مقام رهبری
عنصر چهارم در نظریه اقتضایی فیدلر ،قدرت و اقتدار نهفته در مقام رهبری است .رهبر به چه میزان مـیتوانـد در مـدیریت
اجتماعی موثر باشد؟ مردم به چه میزان از اقتدار رهبر پشتیبانی میکنند؟
فیدلر در نهایت این سوال اساسی را مطرح میکند که بهترین رهبر کیست؟ وی خود در پاسخ به این سوال معتقد است که :
« بستگی به رابطه – رهبر عضو دارد .اگر رابطه رهبر -عضو خوب باشد ،یک رهبر تکلیف محـور ،احتمـاال بهتـرین کـارایی را
خواهد داشت )11(».با توجه به تبیینی که از نظریه اقتضایی فیدلر ارائه شد ،رهبری در فرهنگ شیعی در هر چهـار حـوزه پـیش
گفته ،وضعیت ممتازی را دارا میباشد.
امامت و والیت در تفکر شیعه از آغاز ظهور ،نوعی از رهبری جانشینی را در میان شیعیان مطرح کرده و موجب گردیـد کـه
عالمان شیعی در میان تودههای مردم مرجعیت یافته ،تا در هنگام عدم دسترسی به امام (ع) ،مسائل فـردی و همچنـین مـدیریت
سیاسی – اجتماعی به آنان ارجاع داده شود .بدین ترتیب از زمان خود ائمه(ع) ،بتدریج یک قشر خاص اجتماعی به نام عالمـان
دین در بین شیعه شکل گرفت و توانست در سایه مشروعیتی که امامان معصوم(ع) برایش فراهم آورده بود ،نفوذ معنوی خود را
در میان مردم تثبیت نماید .تاثیر بیانات ائمه (ع) درباره عالمان دینی ،موجب شد که شیعه به عالمان به نگـاه سرپرسـت و رهبـر
بنگرد .علما شیعه در طول تاریخ چونان حلقههای به هم پیوسته آهنین ،شبکه وسیع فرهنگی و اجتماعی را بنیان گذاردند و همین
امر ابزار مناسبی را در جهت مدیریت سیاسی – اجتماعی در اختیار آنان قرار داد که در میان هیچ گروه اجتماعی دیگری سـابقه
نداشته است و از همین رو نیز ،عالمان دینی همواره در راس غالب جنبشهای شیعی قرار داشته اند.
بنابراین اولین مسالهای که در بررسی جنبشهای شیعی در طول تاریخ کامال برجسته به نظر میرسد ،حضور عالمان دینی در
راس این جنبشها و بلکه دولتهای شیعی است .به تصریح آقا بزرگ تهرانی در کتاب گرانسنگ الذریعه ،داعـی کبیـر موسـس
دولت علویان طبرستان از علما دین و مبلغان مذهبی بوده و هجرتش از مدینه نیز بیشتر جنبه تبلیغی داشت .وی آثار و تالیفـاتی
نیز در فقه و کالم شیعی از خود به یادگار گذاشته است که نشان از بنیه علمی وی دارد )71(.امین الدولـه حسـن بـن عمـار از
حاکمان دولت شیعی بنی عمار ،انسان بسیار عاقل ،نیک اندیش ،فقیه و نویسندهای زبردست بود )71(.مجموع این ویژگـیهـا را
شاید نتوان در هیچ یک از حاکمان سیاسی دیگر دولتها مشاهده نمود ،که یک رهبر سیاسی در کنار عقل و درایت و مـدیریت
اجتماعی ،فقیه و نویسندهای چیره دست نیز بوده باشد .امیران آل بویه بخاطر اهمیتی که برای جایگاه عالمان دینی قائـل بودنـد،
منصب وزارت خود را به عالمان معروفی چون ابن عمید ،صاحب بن عباد و ابن سینا سپردند( )72و همـین امـر نیـز از دالیـل
اعتالی کم نظیر فرهنگی – اجتماعی در این دوره بوده است.
مساله پیشتازی رهبران دینی در جنبشهای شیعی در میان دیگر دولتهای شیعی چـون فاطمیـان ،سـربداران و ...نیـز نمـود
چشمگیری داشته است .در دروان معاصر ،علما از جنبش تحریم تنباکو تا جنگهای ایران و روس و مشروطه و انقالب اسـالمی
در راس حرکتهای مردمی و هدایت کننده و از عوامل اصلی موفقیت این جنبشها بوده اند .این حقیقت آنقدر بدیهی است که
حتی فردی مانند کسروی ،که از مخالفان دخالت علما در سیاست میباشد ،نقش عالمان دینـی در پیـروزی مشـروطه را نادیـده
نگرفته است؛«این نکته را نباید فراموش کرد که مشروطه را در ایران علما پدید آوردند .در آن روزها که در ایران غول اسـتبداد
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درفش افراشته ،کسی را یارای دم زدن نبود ،تنها علما بودند که دل به حال مردم سوزانیده گاهی سخنانی میگفتنـد .نمـیگـویم
دیگران چیزی نمیفهمیدند؛ میگویم یارای دم زدن نداشتند .شمارههای حبلالمتین را بخوانید .در آن زمـان کـه تـوده انبـوه در
بستر غفلت خوابیده و هرگز کاری به نیک و بد کشور نداشت ،در بسیاری از شهرها علما پیشـقدم گردیدنـد .بنیـاد مشـروطه را
علما گذاردند)73(».
بنابراین پیشتازی علما در مدیریت جنبشهای سیاسی – اجتماعی شیعی از عوامل اصلی موفقیت و شـکوفایی آنـان بشـمار
میرود .بر اساس نظریه فیدلر ،یکی از عوامل اصلی موفقیت این رهبران در هدایت جنبشهای اجتماعی به رابطهای بر میگـردد
که آنان با تودههای مردم برقرار میکنند .رهبری عالمانه در اندیشه شیعی بر پیوند ناگسستنی با تودههای مردم بنا شده و نمود آن
را میتوان در تربیت نیروی انسانی کم نظیر در میان شیعیان بخوبی مشاهده نمود .در دروه حکومت سربداران و در برهـهای کـه
مردن از ظلم و ستم و نابسامانی امور در دولت ایلخانان مغول به ستوه آمده بودنـد ،افـرادی چـون شـیخ خلیفـه مازنـدرانی و
شاگردش شیخ حسن جوری به مقابله با ظلم و ستم دستگاه پرداخته و با نفوذ معنوی که در میان مردم بدست آوردند در انـدک
زمانی « مریدان بسیاری گرد او جمع شدند)74(».
بعدها نیز حاکمان سربدار با برخی علما شیعه در خارج از ایران چون جبل عامل ،باب مکاتبه را گشـوده و از آنـان دعـوت
کردند تا جهت هدایت و اجراء شعائر مذهبی تشیع به خراسان بیایند .بر اثر همین دعوت نیز ،شهید اول کتاب لمعه دمشقیه را به
نام خواجه علی موید سربداری تالیف کرد( )71و به خراسان فرستاد تا شیعیان بر طبق فتوای او عمل کنند .ایـن پیونـد مـراد و
مریدی میان رهبران شیعی و تودههای مردم ،موجب تربیت افرادی گردید که ابن بطوطه سنی متعصب ضد سربداران درباره آنان
مینویسد « :آئین عدالت چنان در قلمرو آنان رونق گرفت که سکههای طال و نقره در اردوگاه ایشان روی خاک میریخت و تـا
صاحب آن پیدا نمی شد ،کسی دست بسوی آن دراز نمی کرد»( )71سمرقندی نیز این حقیقت را بدینصورت تائید میکند« :بـه
غایت مردم پاکیزه روزگار و خالل خوار بودند و با حسن خلق با خلق معاشرت میکردند)77(».
حضور عالمان دینی و رهبری عالمانه آنها موجب تبیین منطقی و روشن اهداف جنبش و تکالیف مردم در فرایند تمدن سازی
گردید .حسن بن زید اولین حاکم علویان طبرستان ،پس از مواجه شدن با استقبال کم نظیر مـردم آن دیـار ،از آنـان براسـاس «
کتاب خدا و سنت رسول اهلل و امر به معروف و نهی از منکر»( )71بیعت گرفت .شیخ حسن جوری در دوره ای که ظلم ایلخانان
و حاکمان وابسته به دستگاه ایلخانی بیداد میکرد ،در جواب فرستاده طغای تیمور ،بدینگونه ماهیت و هدف جنبش سربداری را
تبیین میکند « :پادشاه و ما باید اطاعت خدا کنیم و به قرآن عمل نـماییم و کـسی که خالف آن انجام دهد عـاصی اسـت و بر
مـردم اسـت کـه مقابل او بایستند ،اگر شـاه به اطاعت خدا و رسول گردن نهاد ما پیرو او هستیم و االّ شمشیر میـان مـا حَکَـم
خواهد بـود)71(».
در دورههای بعدی نیز اقتدار حکومتهای شیعی چون آل بویه ،فاطمیان ،حمـدانیان و ....ناشـی از بهـره منـدی از پشـتوانه
اندیشهای فراگیر بود که از آبشخور فرهنگ تشیع و از مجرای رهبری عالمان شیعی سیراب میگردید .در مورد اقتدار رهبری نیـز
وضعیت عالمان شیعی در میان علما دیگر مذاهب و فرق و ادیان ،همانندی به خود ندیده است .علما شیعه که مشروعیت خود را
از جانب اهل بیت(ع) تثبیت شده مییافتند ،قدرت و نفوذ اجتماعی خود را بر مبنای پشتیبانی و حمایت تودههای مردم پایهریزی
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کرده وهمواره از این اقتدار در جهت اعتالی فرهنگی ،سیاسی ،احتماعی جامعه تشیع بهره گرفتند.
اقتدار علما شیعه را میتوان از احترام و تعظیم حاکمان نسبت به آنان بخوبی دریافت نمود .میرخواند در روضه الصفا درباره
احترام فراوان خواجه علی موید سربداری به علما به نکات جالب توجهی اشاره میکند )11(.این ارج گذاشتن به مقـام علمـا از
مرحله تعظیم و تکریم پا فراتر گذاشته( )11و موجب گردید « سربداران برای جبران کمبود عالمان و متفکـران دینـی ،برخـی از
عالمان بزرگ شیعه را که در خارج از ایران میزیستند به سبزروار فرا خواندند»( )12که خود بر اهمیت جایگاه علما در رهبـری
جنبش داللت دارد .وجیه الدین مسعود یکی دیگر از حاکمان سربدار ،با هدف تقویت و اسـتحکام دولـت خـود؛ شـیخ حسـن
جوری را از زندان ارغون شاه آزاد کرد و وی را در اداره حکومت ،مقتدای خویش قرار داد تا با نفوذ معنوی او ،بتواند در برابـر
حکام محلی و اشراف مقاومت کند و با اینکار؛« مریدان شیخ در کنار سربداران قرار گرفتنـد و بـر اسـتحکام دولـت سـربداران
افزوده شد)13(».
در دوره آل بویه ،حاکمان شیعی مذهب آن از هیچگونه تجلیل و ابراز عنایت نسبت به علما شیعه دری نمی کردند تا حـدی
که عضد الدوله مقتدرترین حاکم بویهی ،با وضع شکوهمندی سوار مرکب میشد و به زیارت و دیدار شیخ مفید میرفـت()14
این قدرت و اقتدار علما که حاکم قدرتمندی چون عضدالدوله را وادار به کرنش میکند ،در میان دیگر دولتهای شیعی نیز بـه
وفور مشاهده میگردد که نقطه اوج آن را میتوان در جایگاه محقق کرکی در حکومت صفویه مشاهده نمـود کـه اقتـدار وی و
سرسپردگی شاه طهماسب به وی ،در نزد مورخین کامال روشن است )11(.چنانکه شاه به همه اقطار کشـور نامـه نوشـت کـه؛«
اطاعت و امتثال اوامر شیخ نمایند و بدانند که شیخ اصل در سلطنت است و اصل در اوامر و نواهی است)11(»...
رهبران دینی در سایه این اقتدار بی مانند ،رابطه مراد و مریدی با تودههای مردم ،تسلط به منـابع دینـی و تـدبیر و شـجاعت
خود ،اقدامات بسیاری را در جهت بالندگی جامعه تشیع انجام دادند .به عنوان مثال نهضت فرهنگی و اجتمـاعی شـیعه در دوره
صفویه به واسطه وجود همین بزرگان جهان تشیع ممکن گردید و عالمان دینی ،ضمن اینکه به گفتـه راجـر سـیوری ،توانسـتند
اعتدال را بر شیوه حکومتی صفویان حاکم کنند( )17از راه گسترش اندیشههای شیعی و عمق بخشیدن به آن ،نقـش اساسـی در
کنترل قدرت موجود و پیشگیری از انحرافات بیشتر ایفا کردند )11(.و یا در نمونه دیگری در دوره قاجار ،که فعالیتهای مستمر
استعمارگران غربی ،صنعت بومی را به قهقرا برده و در نتیجه ،استقالل اقتصادی کشور را با خطر مواجه کرده بود ،همـین علمـا
شیعه در راس جنبش حمایت از تولید داخل قرار گرفته و افرادی چون سید حسن کاشانی ملقب به موید االسالم ،با حضور بـه
موقع و روشنگرانه در برابر این خط فکری و عملی قد علم کردند( )11و برخی چون سید جمال الدین اصـفهانی در ایـن بـاره
نوشتند« :تکلیف شرعی و عقلی تمام افراد مسلمانان و هموطنان این است که به تمام مقدور کوشش کنند و همت بورزنـد و در
صدد کار و رواج بازار مسلمانی برآیند و تدارک مافات نموده ،این فرصت کمی که باقی مانده ،از دست ندهند ،شاید آب رفتـه
به جوی باز اید و آفتاب دولت ایرانیان از مشرق سعادت و اقبال طلوع نمایند؛ اگرچه ترقی مسلمانان و ترویج بازار اسـالمیان در
واقع موقوف است به ترقی و رواج بازار علم و دانش؛ به این معنا که هر ملت و دولتی که در عالم ترقی نمود ،به واسطه دانـش
و علم بود و هر دولت که در عالم سرفرازی و بزرگی و نام نیک تحصیل کرد ،به واسطه علم بود)11(».
در جمع بندی آنچه در باب رهبری عالمانه در فرایند پیدایش و بالندگی نهضتهای شیعی گفته شد ،میتوان به ایـن تحلیـل
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حمید عنایت درباره ریشه یابی حضور پررنگ علما در جنبشهای شیعی در ایران اشاره کرد که به خوبی حق مطلب را ادا کرده
است .وی مینویسد « :هر روشنفکر حقیقت جویى که در پى شناخت ماهیت فکرى انقالب مشـروطه اسـت ،اگـر در جسـت و
جوهایش فقط به ایران قناعت نکند ،بلکه نظرش را به کشورهاى دور و بر ایران بیاندازد ،باید این سؤال برایش پـیش بیایـد کـه
چگونه از میان آن همه جنبش هایى که کمابیش ،همزمان در میان ملت هاى ترک و مصر و هنـد در راه برقـرارى حکومـت ملـى
جریان داشت ،فقط در ایران بود که علماى دینى ،نه تنها با آزادى خواهان همراهى کردند ،بلکه رهبرى بخش اعظم جنبش ملـى
را به عهده گرفتند؟ ....پاسخ این سؤال در ماهیت فکر سیاسى شیعه و نیز در نبوغ اجتماعى برخـى علمـاى آن زمـان و توانـایى
ایشان در استخراج اصول حکومت ملى ،از منابع فقه و شریعت اسالمى ،نهفته است)11(».
با توجه به آنچه گفته شد ،یکی دیگر از عناصر اصلی تمدن ساز در فرهنگ سیاسی شیعه ،رهبری عالمانه است کـه همـواره
در پیشاپیش جنبشهای سیاسی – اجتماعی قرار گرفته و با ظرفیتهای عظیم ناشی از مشروعیت ،اقتدار مردمی ،علم و فقاهت و
تدبیر خود ،نقش بسزایی در شکوفایی تمدن اسالمی در قرون گذشته ایفا کرده اند.
 )3خردگرایی
عقالنیت و خردگرایی به عنوان یکی از عوامل اصلی در فرایند تمدن سازی قلمداد میگـردد .در حقیقـت خردگرایـی جـزء
الینفک تحقق تمدن کمال یافته ،در برابر تمدن کاریکاتوری میباشد .آنچه که غالب و بلکه همه تمدنهـای کاریکـاتوری از آن
رنج میبرند ،فقدان عنصر عقالنیت و خردگرایی در فرایند تولد ،تثبیت و تداوم یک تمدن میباشد و همـین امـر نیـز از دالئـل
اصلی اضمحالل تمدنها بشمار میرود .شرکت فعال در عرصههای مختلف اجتماعی ،تنها در صورت توانا فرض کردن تک تک
افراد جامعه امکانپذیر است؛ و توانایی خودسامانی و خودفرمانی افراد نیز ،در گروه اعتماد به ابزار فهم آنهاست.
یکی از ابزارهای فهم انسانی در گفتمان شیعه ،عقل است .عقل یکی از استعدادهای انسان اسـت کـه توسـط آن مـیتوانـد
حقایق را تشخیص داده ،شناسایی کند و دسته بندی و نقد نماید .عقل چنانکه پل فولکیه تعریف میکند عبارت است از؛ « قـوه
تنظیم معلومات بر حسب روابط و مناسباتی معین ،همچون روابط و مناسبات میان علت و معلول ،اصل و فـرع ،نـوع و جـنس،
هدف و وسیله و نظایر آنها )12(».و با این وصف ،عقالنیت منشی است که انسانها یا گـروههـای انسـانی در افکـار و اعمـال و
نهادهای اجتماعی خود به نمایش میگذارند )13(.عقل به دو حوزه نظری و عملی تقسیم میشود و لذا عقالنیت نیـز در هـر دو
حوزه میتواند جریان داشته باشد .فهم نظری از جهان وقتی عقالنی است که اصول مند بوده و از معیارهـا و روشهـای معینـی
تبعیت کند .همچنین کنش انسانها که پیش فرض آن بایدها و نبایدهاست میتواند عقالنی با غیر عقالنی باشد.
در دوره مدرن ،عقالنیت توسط جامعه شناسان برای توصیف حالت خاصی از روابط اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت کـه
در آن خصوصیاتی از قبیل کارایی ،دقت ،ثبات ،قابلیت اعتماد و سنجش پذیری از اهمیت خاصی برخوردار بودند از همـین رو
به اعتقاد وبر؛ « عقالنی شدن در متنوع ترین انواع خود ،در بخشهای متنوع زندگی و در تمامی صحنههـای فرهنـگ بـه چشـم
میخورد )14(.ماکس وبر عمل اجتماعی را به دو قسم عقالیی و غیر عقالیی تقسیم میکند .از دیدگاه وی ،عمل عقالیی عبارت
است از «:عملی که عامل آن برای رسیدن به هدفهای خود از وسائل منطقی استفاده میکند ،در اینصورت ممکن است دو حالت
پیش بیاید؛
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الف) آنکه عامل ،هدفهای خود را با توجه به مقتضیات و شرایط موجود اجتماعی تغییر دهد.
ب) هدفها برای او به علت آرمانها و ارزشهای متعلقه ،ثابت و تغییر ناپذیر باشند.
وبر عمل غیر عقالنی را عملی میداند که در آن ،وسیله و هدف با محاسبات غیر منطقی معین شود که خود شامل دو نمونـه
میباشد؛
 )1عمل عاطفی که مبتنی بر احساسات و عواطف و هیجانات صورت میگیرد.
 )2عمل سنت گرا و آن عملی است که بسوی هدفهای معین و مسلم و تغییر ناپذیر سنتهای اجتماعی که قرنها وجود داشته و
اعمال گردیده اند ،جهت یافته باشد که بر مبنای عادات مردم استوار است)11(.
با توجه به آنچه گفته شد ،عمل اجتماعی انسان چه به لحاظ وسائل و روشهای بکارگیری ،منطق و فرایند عمل و همچنـین
هدفگذاری و جهت گیری ،میتواند معجونی از عقالنیت ،عواطف ،تعصبات و خرافه پرستی را در بر بگیرد .نکته قابـل توجـه
اینکه ،پی ریزی تمدن در معنای عام آن ،لزوما مبتنی بر عقالنیت و خردگرایی در یکی از حوزههای پیش گفته میباشـد .ممکـن
است عمل اجتماعی یک ملت در ساخت تمدن ،در حوزه فرایند عمل و هدف گذاری از منطق عقالیی برخوردار نباشد ،لکن در
استخدام وسائل بهرهای از عقالنیت برده باشند که آنرا عقالنیت ابزاری مینامند .خروجی این سنخ عمـل اجتمـاعی در بهتـرین
حالت ممکن ،شکل دادن به تمدنهایی است که به لحاظ جلوههای مادی زندگی در وضعیت مطلوبی قرار دارند ،ولی به جهـت
نظامات اجتماعی ،اخالق و مانند آن ،در انحطاط کامل بسر میبرند .که نمونه آن در میان بسـیاری از تمـدنهـای پیشـین قابـل
مشاهده است.
بنابراین تمدن کمال یافته تنها در صورتی قابل تحقق خواهد بود که خردگرایی و عقالنیت به عنوان یک عنصر ذاتی در همه
مراحل استخدام ابزار و روش ،فرایند عمل و جهت گیری و هدف گذاری ،مبنا قرار داده شود .سومین عنصر تمـدن سـازی کـه
ریشه در فرهنگ سیاسی شیعه داشته و میتواند در تحقق تمدن نوین اسالمی بسیار راهگشا باشد ،عنصر عقالنیـت و خردگرایـی
است .اصولیون شیعه عقل را یکی از منابع چهارگانه استنباط احکام شرعی در کنار کتاب ،سنت و اجماع میدانند .علمـا شـیعه
بین عقل و شرع رابطهای ناگسستنی برقرار میکنند که به آن قاعده مالزمه عقل و شرع میگویند و بر اساس آن ،هر چـه را کـه
عقل به آن حکم کند ،شرع نیز طبق آن حکم خواهد کرد و هر آنچه را شرع حکم کند ،عقل نیز آن را تاییـد مـینمایـد .از ایـن
روست که عقل در تفکر شیعی ،به عنوان پیامبر درونی تلقی میشود)11(.
از دیدگاه مقام معظم رهبری ،عقالنیت و خردگرایی در منطق شیعه بـه معنـای؛« بـه کـار گـرفتن خـرد و تـدبیر و فکـر و
محاسبات»( )17میباشد .ایشان خردگرایی را در نقطه مقابل محافظه کاری و زمینه ساز تحول بنیادین در جامعه معرفی میکنند؛«
عقالنیت و محاسبه که می گوییم ،فوراً به ذهن نیاید که عقالنیت و محاسبه به معنای محافظه کاری ،عقل گرایی و تابع عقل بـودن
است .عاقل بودن و خرد را به کار گرفتن با محافظهکاری فرق دارد .محافظهکار ،طرفدار وضـع موجـود اسـت ،از هـر تحـولی
بیمناک است ،هرگونه تغییر و تحولی را برنمی تابد و از تحول و دگرگونی می ترسد ،اما عقالنیـت ایـن طـور نیسـت .محاسـبه ی
عقالنی گاهی اوقات خودش منشأ تحوالت عظیمی میشود .انقالب عظیم اسالمی ما ناشی از یک عقالنیت بود)11(».
اهتمام شیعه به مساله عقل و اجتهاد ضمن اینکه با قرار گرفتن در بستری دینی و الهی ،از آفات عقالنیت ابزاری دوران مدرن
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مصون مانده است ،بطور نسبی هویتی خردگرایانه و عقالنی به فعالیتهای شیعه در طول دوران حیات خود بخشیده است .با این
وصف ،خردگرایی جزئی از عمل اجتماعی شیعیان در طول تاریخ بـوده اسـت کـه از یـک طـرف ،توانسـته اسـت بـا وجـود
سرکوبهای گسترده ،بقا هویت شیعی را تضمین نماید و از سوی دیگر ،موجب اعتال و بالندگی روزافزون آن گردد .با بررسـی
جنبشهای شیعی در طول  14قرن گذشته ،تاثیر خردگرایی در موفقیت این جنبشها کامال آشکار میگردد.
به اذعان مورخین منصف ،آنچه که توانست جهان اسالم را در برابر یورش بنیان کن مغول سرپا نگه دارد ،تدبیر و عقالنیـت
برخی عالمان تشیع بود که توانست سیل خروشان مغول را بخوبی مهـار کـرده و بتـدریج در مسـیر دلخـواه قـرار دهنـد .اگـر
هالکوخان پس از قتل عام  111هزار نفر در بغداد و قبل از بازگشت ،دستور میدهد که مسجد خلیفـه و ضـریح و مرقـد امـام
کاظم(ع) را تجدید بنا کنند( )11بخاطر درایت موید الدین ابن علقمه و خواجه نصیرالدین طوسی بود که توانستند با نفوذ خـود
در تشکیالت مغول ،جان بسیاری از مسلمانان ،بویژه طایفه شیعه را از خطر نجات داده و چندین شهر را نیز از نابودی برهانند .و
جالب اینکه ابن علقمه ،وزیر شیعی عباسی در زمانی که تمام منسوبین به خالفت عباسی توسط مغولهـا قتـل عـام شـدند ،بـر
منصب خود ابقا شده و منشا آثار بیشماری گردید)111(.
تدبیر و خردگرایی در سیاست داخلی و در تعامل با مردم ،یکی دیگر از وجوه عقالنیت شیعی در راستای تمـدن سـازی در
قرون  4و  1هجری و پس از آن میباشد .ابوعبداهلل شیعی فاطمی در دوران دعوت ،با در پیش گرفتن سیاست مدارا و تسامح که
حاکی از درایت وی بود ،زمینه گسترش دعوت شیعیان فاطمی را فراهم کرد .عقالنیت حاکم بر رفتار وی موجب گردید کـه در
برخورد با مخالفان مذهبی ،آنان را مجبور به پذیرش عقاید دینی خود نکند )111(.بدیهی است اگر فاطمیان برای پیشبرد دعـوت
خود ،سیاستی به جزء این در پیش میگرفتند ،هرگز نمی توانستند دولتی با آن عظمت و شکوه را پایه گـذاری کننـد .تسـامح و
تساهل در رفتار با مردم چنان در دوران آل بویه آشکار است که جوئل کرمر غربی نیز این تساهل و تسامح را ناشی از گـرایش
شیعی آنان میداند و مینویسد« :در کنار تساهل و تسامح حکومت شیعی ،میتوانیم از معنای وسیع تر شـیوه تسـامح و تسـاهل
نهفته در خود اسالم یاد کنیم)112(».
عقالنیت و تدبیر و خردباوری یکی از وجوه بارز در سیاست داخلی دولتهای شیعی میباشد کـه نقـش اصـلی را نیـز در
تداوم حاکمیت آنها ایفا کرد .امیران سربداری چون وجیه الدین مسعود ،با اگاهی از وضعیت جامعه زمان خـود کـه مجـروح از
ظلم و ستم حاکمان مغول بود ،بدرستی رفتار بی تکلف و تشریفات را با مردم در پیش گرفتند ،که نتیجه آن را نیز مـیتـوان در
شیفتگی زائد الوصف پیروانش مشاهده کرد؛ بطوریکه در نثار جان خود در راه وی تردید نمی کردند( )113بعد از وی نیز کلـو
استفندیار با در پیش گرفتن سیاست اعتدال و میانه روی ،اختالفات درون گروهی در میان سربداران را به حداقل رسانده و بلکه
با توجه خاص به مردم عادی ،عنصر سومی را در کنار شیخیان و سربداران و با هدف حفظ تعادل و ایجاد موازنـه وارد عرصـه
سیاست داخلی کرد )114(.در پیش گرفتن این سیاست ،بیانگر حاکمیت نوعی عقالنیـت و خردگرایـی در تصـمیم گیـری ایـن
حاکمان شیعی بود ،که از اندیشه سیاسی تشیع منبعث میگردید.
همانطور که گفته شد ،یکی از وجوه عقالنیت و خردگرایی در عمل اجتماعی ،ناظر به بکارگیری ابزار و روشهـا در تحقـق
اهداف میباشد .با اندکی جستجوی تاریخی ،سرآمدی جنبشهای شیعی در بکارگیری عقالنیت در این حوزههای عمل اجتماعی
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نیز کامال آشکار میشود .طرابلسی درباره نظم سیاسی مبتکرانه فاطمیان ،که مبتنی بر شناخت نیازها و واقعیات روز جامعه خـود
بود مینویسد «:از جمله ویژگیهای دیگر دولت فاطمی ،صـبغه عمیـق مـذهبی و نیـز خـارق العـاده بـودن نظـم سیاسـی آن
است....دولت فاطمی بر برنامههای نظامی ،دینی و مدنی معروف خود اکتفا نکرد ،بلکه مبتکرانـه و مطـابق بـا نیازهـا و اهـداف
سیاسی و مذهبی به سازماندهی اصول و برنامههای قانونی دست زد)111(».
خردگرایی در بکارگیری ابزار مناسب ،از اتالف بی مورد سرمایهها جلوگیری کرده و باعث میشود از هر ابـزاری در جـای
مناسب خود استفاده شود .شیخ حسن جوری رهبر دینی سربداران خراسان ،با در پیش گرفتن راه اسـتاد خـود شـیخ خلیفـه در
مبارزه با ظلم و ستم ،توانست مریدان بسیاری را گرد خود جمع کند که بطور شورانگیزی آماده جانفشانی در راه اهداف جنـبش
بودند .لکن شیخ با آگاهی از نامناسب بودن زمان برای آغاز قیام ،معتقد بود که؛« اآلن وقت اختفاست و در وقت کـارزار منتظـر
اشـاره او بـاشد و سـالح به دست گیرد )111(».روش شیخ در این کار از زیرکی و درایت وی حکایت دارد ،که ضمن اهتمام
به کادرسازی و جمع آوری نیرو ،از اتالف بی مورد آنها جلوگیری به عمل آورد.
خردگرایی در بکارگیری ابزار وقتی به عقالنیت در روش منضم میشود ،تحقق اهداف سخت و پیچیده را تسهیل مـیسـازد.
در پیش گرفتن روشهای خردگرایانه در حل مسائل داخلی و خارحی ،از وجوه عقالنیت در کنش و منش جنـبشهـای شـیعی
میباشد ،که نتایج شگرفی را نیز برای آنها به دنبال داشته است .همین روشهای عقالنی موجب گردید کـه دولـت شـیعی بنـی
عمار ،بتواند محاصره ده ساله صلیبیها را به بهترین وجه تحمل کرده و در زمانی که در محاصر زمینی و دریایی قرار داشت ،بـا
تدبیر فخرالملک حاکم بنی عمار ،بهترین وضعیت اقتصادی را تجربه کند؛ بطوریکه وقتی فرمانده صلیبی گروهی را برای مذاکره
با فخرالملک روانه شهر کرد؛ « هنگامی که این گروه از بازارهای طرابلس میگذشتند ،گوناگونی کاالها ،رونق تجارت ،فراوانـی
ثروت و آسایش و آرامش حاکم بر شهر ،آنها را شگفت زده کرد)117(».
عمده جنبشهای مطرح شیعی چون ادریسیان ،بنی عمار ،فاطمیان و حمدانیان در مناطقی شکل گرفته و به پیروزی رسـیدند،
که دارای اکثریت سنی بوده و به لحاظ مذهبی در نقطه مقابل رهبران شیعی جنبش قرار داشتند .بدیهی است آنچه که باعث شـد
این حکومت ها ،دهها سال در اوج عمران و شکوفایی به کار خود ادامه دهند ،روشهای عقالنهای بود که در مدیریت اجتماعی
بکار بستند .فاطمیان تا آنجا که ممکن بود ترجیح میدادند با مخالفان از در همکاری در آیند ،تا اینکه بخواهنـد بـا آنهـا مقابلـه
کنند( )111حتی پا را از این فراتر گذاشته و در دورهای که مرتبطین با سازمان اسماعیلیان هیچگونه تجربه اداری و کار مدیریتی
نداشتند ،بدون هیچ تعصبی و به مقتضای شرایط موجود و بصورت مدیریت شده ،هر صاحب استعدادی که در دسترشان بـود را
به کار گمارده و بسیاری از منصبهای پر مسئولیت ،چون مقامات لشکری و کشوری را به آنان سپردند .این تدبیر و خردگرایـی
فاطمیان در زمان مناسب نتیجه خود را آشکار کرد و بسیاری از کسانی که به پشتیبانی آنان یا برای شرکت در حکومـت جدیـد
گام پیش نهادند ،به معنای واقعی اسماعیلی شدند )111(.به هر حال اهتمام این دولتهای شیعی به در پـیش گـرفتن روشهـای
عاقالنه ،بحدی بوده است که عضدالدوله دیلمی با آنکه حاکمی مقتدر بود ،از آنجا که میدانست اختالفات نه تنها مشکل جامعه
را برطرف نکرده ،بلکه امنیت آن را نیز به خطر میاندازد ،بدون در نظر گرفتن گرایشات مذهبی ،با کسانی که به امنیـت عمـومی
آسیب میزدند ،برخورد میکرد ،در نتیجه برخی از علمای امامیه ،زیدی و سنی را تبعید یا از مقام خود برکنار کرد)111(.
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خردگرایی شیعی در هدف گذاری فعالیتهای سیاسی – اجتماعی شیعیان نیز بخوبی آشکار است .فقهای شـیعه در شـرایطی
که پس از غیبت امام زمان(عج) در اقلیت بسر میبردند ،اگر فرصتی فراهم میشد که بتوانند با استفاده از قدرت سیاسـی بـرای
پیشبرد مقاصد شیعه گامی بردارند ،بر خود واجب میدانستند که از این فرصت استفاده کننـد( )111همکـاری علمـا شـیعه بـا
حکومت صفوی دقیقا در همین راستا تحلیل میشود و لذا دخالت آنها در سیاست ،بـا هـدف مشـروعیت دادن و تاییـد حکـام
صفوی نبود و به همین خاطر نیز ،علیرغم حضور گسترده علما در دولت صفویه ،هیچگاه در ذیل حاکمیت صفوی قرار نگرفته و
در عین حالی که توانستند از این فرصت بهره برده و خدمات بیشماری برای مردم انجام دهنـد ،همـواره حـق انتقـاد از اعمـال
شاهان صفوی را برای خود محفوظ داشته و هدف خود را گم نکردند .شاردن درباره این رویکرد علما شیعه و بـا نـام بـردن از
شخصی به نام مالکاظم مینویسد «:پس از آنکه از راه زهد و ورع ،قبول عام یافت ،شروع کرد از اخالق و عادات شـاه عبّـاس
ثانی مذمّت کردن و کار را به جاییرسانید که میگفت :این پادشاه ،دائمالخمر و در نتیجه ،کافر شده ،الطاف خداوندی شامل او
نیست؛ بایستی او را کشت و به جایش یکی از پسران شیخاالسالم را ،که نوه شاه عبّاس کبیر اسـت ،برگزیـد .شـاه او را تبعیـد
کرده ،در راه از کوهی وی را پرت کردند و کشتند )112(».شاردن تصریح میکند که« :من همچنـین اهـل منبـر و اهـل ادب و
شخصیتهای بسیار مبرّز و ممتاز را دیدهام که همین اعتقاد را داشتند و آن را همچون یک عقیده امکانپذیر ،منتشر و از آن دفاع
میکردند)113(».
با توجه به مجموع آنچه گفته شد ،یکی دیگر از عناصر بسیار مهمی که تفکر سیاسی شیعه در راسـتای تمـدن سـازی نـوین
اسالمی ارائه میکند ،عنصر عقالنیت و خردگرایی است که نقش بسیار مهمی در فرایند تولد ،تثبیت و تداوم تمـدنهـا برعهـده
داشته و آثار و نتایج خود را در شکوفایی دولتهای شیعی بخوبی نشان داده است .چنانکـه محققـین ،زوال تمـدن اسـالمی را
همزمان با رشد جریانهای علم گریز و عقل ستیزی میدانند که در سایه حکومت سلجوقیان سنی مذهب و سپس حمله مغول ،بر
جهان اسالم حاکم شده و به مرور ،صوفی گری و عقل ستیزی را جایگزین خردگرایی و عقالنیت شیعی در طـول قـرون  4و 1
هجری کرد.
 )4شریعت محوری
تا کنون سه عنصر اصلی در فرایند تمدن سازی مورد بررسی قرار گرفته است .ظرفیت بسیج گـری نـاظر بـه تـوان فرهنـگ
سیاسی تشیع ،برای بسیج نیروها و امکانات در راستای شکل گیری تمدن نوین اسالمی بود .در مرحله بعد ،از آنجا که بسیج نیرو
نیازمند مدیریت و هدایت بهینه میباشد ،عنصر رهبری عالمانه مطرح گردیده و عقالنیت و خردگرایی به عنـوان روش مـدیریت
منابع و سرمایههای مادی و معنوی ارائه شد .در مرحله بعد ،اندیشه سیاسی شیعه ،بستر تعامالت تمدن ساز و عنصـر چـارچوب
بخش به فعالیتهای تمدنی را تحت عنوان شریعت محوری عرضه میکند .در حقیقت ،فرایند تمدن سازی ضمن برخورداری از
عناصر راهگشای حضور گسترده مردمی ،رهبری عالمانه و عقالنیت ،نیازمند یک برنامه و دستورالعمل است که نقطـه عزیمـت،
مسیر حرکت و مقصد نهایی را مشخص کند.
اساسا از یک سو ،تحقق تمدن کمال یافته و ذو ابعاد ،بدون بهره گیری از یک برنامه ریزی جامع و مطلوب غیر ممکن اسـت
و از سوی دیگر ،دین و شریعت هم به ایجاد تحول اجتماعی و هم به تداوم آن کمک میکند( )114از این رو در اندیشه سیاسی
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شیعه ،اسالم ناب برگرفته از قرآن و سنت ،محور همه تکاپوهای سیاسی – اجتماعی با هدف ایجاد جامعه آرمانی میباشد.
بر اساس تبیینی که آیت اهلل جوادی آملی از رابطه دین و شریعت ارائه میدهد ،دینِ مبتنی بر وحی از بخـشهـای گونـاگون
تشکیل میشود؛«بخشی شامل عقاید است...بخش دیگر دین ،اخالقیات است ...و بخش دیگر دین ،شریعت و مناسک و احکام و
مقرّرات است که روابط فرد با خود و با خدای خود و با دیگران یعنی روابط اجتماعی ،حقـوقی ،مـدنی و سـلوک اجتمـاعی و
کیفیت روابط اقتصادی و سیاسی و نظامی در این بخش قرار میگیرد)111(».
عالمه طباطبایی معتقد به تمایز مفهومی میان دین و شریعت میباشد؛« زیرا شریعت عبارت است از راه و روشی خاص برای
امتی یا پیامبری؛ در حالی که دین عبارت است از روش عام الهی نسبت به همه امتها؛ از این رو ،شریعت قابل نسخ است؛ لیکن
دین به این معنا نسخ پذیر نیست )111(».بنابر سخن عالمه در المیزان در مفهوم شریعت یک معنای حدثی وجود دارد که عبارت
است از؛ « تمهید طریق و نصب آن»( )117بنابراین ،منظور ما از شریعت ،در واقع ناظر به بُعد برنامهای دین است که؛« برای همه
شؤون فردی و اجتماعی انسان ،قوانین و مقرّرات دارد)111(».
شاید مهمترین ویژگی تشیع در اعتقاد به جامعیت شریعت برای مدیریت حیات فردی و جمعی بشر خالصـه گـردد .از نظـر
شیعه ،اسالم ،مبتنی بر فطرت و پاسخگو به همه نیازهای انسان بوده و قران کریم هر چیزی را که برای هدایت و سازندگی انسان
الزم بوده است ،ارزانی کرده است( )111به عقیده فقها و اصولیون و بلکه قاطبه علما شیعه ،دین جهت گیـریهـای اساسـی در
مدیریت حیات ارائه کرده است؛ مضافا بر اینکه بر اساس مبانی فقهی شیعه ،عالوه بر کلیـات ،متعـرض بسـیاری از جزئیـات و
راهکارها برای ساماندهی مطلوب به نظام اجتماعی نیز شده است و بلکه فراتر از آن ،مکانیسمی را به نـام اجتهـاد تعبیـه کـرده
است که با بازبینی مجدد این راهکارها بر اساس اصول و در چارچوب مقتضیات زمان و مکان ،برنامه الزم برای ساختن جامعـه
آرمانی را ارائه میدهد )121(.علما شیعه همچنین با تاکید بر منطقه الفراغ ،معتقدند که بخش وسیعی از راهکارها در این حـوزه
قرار دارد که از جانب شرع به عـقل آدمی و بنای عقال واگـذار شـده است ،که این امر کارایی عقل ،مصلحت و متخصصـان را
در تعیین تکلیف روند تمدن سازی افزایش میدهد)121(.
با توجه به آنچه گفته شد ،شریعت محوری چهارمین عنصر تمدن ساز و کامل کننده اجزاء تمدن سـاز در فرهنـگ سیاسـی
تشیع است .اهمیت شریعت محوری در فرایند تمدن سازی ،در بررسی فرایند ایجاد و رشد و نمو جنبشهای شـیعی و تـاثیر آن
در شکوفایی علمی ،فرهنگی ،اقتصادی ...دولتهای شیعی نیز کامال برجسته میباشد.
جنبشهای شیعی حتی المقدور از همان آغاز قیام و تشکیل حکومت ،بر محوریت دین در مدیریت اجتماعی تاکیـد کـرده و
شریعت را به عنوان مالک حکم و قضاوت در دیوان اداری و دیگر بخشهای جامعه معرفی میکردند .داعی کبیر موسس علویان
طبرستان از ابتدا ،قیام خود را بر سه اصل اساسی استوار نمود «:اقامه کتاب اهلل ،زنده کردن سیره و سنت نبـوی و عمـل بـه دو
اصل امر به معروف و نهی از منکر )122(».پس از تشکیل حکومت نیز دستورالعملی برای کارگزاران خود صـادر کـرد کـه بـر
مبنای آن ،میبایست در اداره حکومت؛ « به کتاب و سنت پیامبر(ص) و آنچه که بطور یقین از امیرمومنان علی (ع) در اصـول و
فروع رسیده»( )123عمل میکردند.
دولتهای شیعی در مرحله استقرار نیز هر چند بطور نسبی ،تالش نمودند کـه در طراحـی تشـکیالت اداری و قضـایی بـه
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شریعت نظر داشته باشند .یکی از مشکالت مذهب تشیع تا قرون  4و  1هجری آن بود که هیچگاه  -و حتـی در دورههـایی کـه
مورد توجه و پذیرش حکومت ها بود -به عنوان مالک و معیاری برای نظامهای سیاسی و قضایی پذیرفته نشده بود .امـا در ایـن
دوران ،شاهد شکل گیری دولتهای شیعی در مناطق مختلف جهان اسالم هستیم که همگی تالش نمودند ،کـم و بـیش معـارف
شیعی را در نظام سیاسی و قضایی خود نهادینه سازند .شیخ حسن جوری در ابتدای حرکت سربداران و در نامهای که به طغـای
تیمور نوشت ،حاکمیت آموزههای قرآنی بر ابعاد مختلف حیات اجتماعی را در راستای اهداف جنبش میشمارد «:پادشـاه و مـا
باید اطاعت خدا کنیم و به قرآن عمل نـماییم )124(».دولت فاطمیان؛« از همان آغاز خط مشی و سیاست عمومی مشخصـی در
پیش گرفت که مستلزم اجرای فقه و رسوم مذهبی شیعه بود )121(».و این ویژگی چنانکه طرابلسی میگوید « :تاثیر شـایانی در
پدید آمدن بسیاری از تشکیالت و آداب و رسوم با همان خصوصیات داشت)121(».
در عرصه عملی و مدیریت سیاسی – اجتماعی نیز دولتهای شیعی تالش کردند شریعت را در تعـامالت اجتمـاعی لحـاظ
کرده و ارتباطات اجتماعی مردم را بر اساس دستورات دینی مدیریت نمایند .به عنوان یک نمونه ،قلقشـندی در صـبح االعشـی
مینویسد «:خلفای فاطمی مقررات ویژه برای تردد زنان وضع میکردند .محتسبِ دولت مراقب بود تا زنان با نامحرمـان مـراوده
نکنند ،محل اجتماع زنان در مجالس وعظ و مساجد و نیز مسیر رفت و آمد ایشان از مردان متفاوت بود .زنان در مسیر مـردان و
مردان در مسیر زنان نمی نشستند )127(».اهتمام به حضور عملی شریعت در حیات اجتماعی توسط حاکمان شـیعی ،انحصـاری
در مسائل جزئی نداشته و در امور حکومتی نیز بعضا با جدیت دنبال میشد .بنابر نقل ابن عذاری مراکشی ،رعایت قانون شرع به
حدی برای ابوعبداهلل شیعی فاطمی اهمیت داشت که وی؛« در مواردی که اموال گرفته شد(خراج) بر طبق شرع نبـود ،او فرمـان
میداد به صاحبان اصلی بازگردانده شود )121(».رهبران بویهی نیز هر کجا در اداره کشور با مشکلی مواجه مـیشـدند ،مسـائل
فقهی و حکومتی خود را از علمایی نظیر شیخ مفید و ابن جنید اسکافی و ....میپرسیدند و کشور را بر اساس دیدگاههای فقهـی
ایشان اداره میکردند)121(.
بعدها در دوره صفویه ،با ایجاد نوعی تمرکز و وحدت مذهبی در ایران ،اهتمام به مبانی فقهـی شـیعه در مسـائل حکـومتی
بصورت تصاعدی افزایش یافت .در این برهه تاریخی ،مذهب تشیع مجددا از حالت یک مذهب ساده و صـرفا در بعـد عبـادی
خارج و به صورت مذهبی پویا و فعال و صاحب نقش در مدیریت اجتماعی جلوه گر گردید؛ بطوریکه محقق کرکی با پشـتوانه
حاکمیتی ،در جلوگیری از فحشا و منکرات و ریشه کن کردن اعمال نامشروع مانند شراب خواری ،قمار بازی و ترویج فـرایض
دینی و محافظت اوقات نماز جمعه و جماعات ،بیان احکام نماز و روزه ،تفقد از علما و دانشـمندان و رواج اذان در شـهرهای
ایران و قلع و قمع مفسدین وستمگران ،مساعی جمیله و مراقبتهای سختی به عمل آورد )131(.بعـدها در دوران مشـروطه نیـز
احیا معارف و آموزههای اسالمی در مناسبات اجتماعی ،در راس اهداف رهبران مذهبی نهضت قـرار داشـت .بنـابر نقـل نـاظم
االسالم کرمانی ،علما در پی مشروطهای بودند که؛«قانونها و آیینهای اسالم را پاس دارد و از حدود قانونهـای گـذارده شـده
برابر مذهب رسمی مملکت سرپیچی نکند و با ناروایی ها ,مبارزه شود و حفظ اسالم و حوزه مسلمانان هدف اصـلی باشـد .در
نظر علمای دین ,قانون هایی که برخالف مذهب جعفری تدوین شود و راه زندقه و بدعت پوید ،برخالف مشروطیت بـوده و بـه
استبداد منتهی خواهد شد )131(».تداوم این خط را میتوان در فرایند انقالب اسالمی ایران و تجربه سی ساله آن بخوبی مشاهده
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نمود .اعتقاد به اسالم به عنوان مکتب نجات بخش انسان و اجتماع( )132در راس خواستههای انقالبیون به رهبری امام (ره) بـود
که معتقد بودند؛« این انقالب براى اسالم بوده است نه براى کشور ،نه براى ملت ،نه براى به دست آوردن یک حکومـت)133(».
رهبران انقالب اسالمی به جد معتقد بودند که؛«هر نیازی که انسانها دارند  -نیازهای معنوی ،نیازهای مـادی ،فـردی ،اجتمـاعی،
دنیوی ،اخروی و همه و همه  -در ظل حاکمیت دین خدا تامین می شود )134(».و همین امر را نیز عامل بالندگی نظام در طـول
سه دهه گذشته معرفی میکنند.
 )5پویایی
فرهنگ سیاسی تشیع ،در بردارنده چهار عنصر تمدن ساز اساسی است که در صورت منضم شـدن ،ظرفیـت تحـرک بسـیار
باالیی را به جامعه اسالمی میبخشند .البته صرف برخورداری از منابع تمدن ساز ،باعث ایجاد تمدن نمی شـود ،بلکـه در عـین
ضرورت و اهمیت وجود عناصر تمدن ساز ،جامعه نیازمند خصلت و وضعیتی است که بتواند بسـتر و زمینـه مناسـب را بـرای
فرآوری این منابع فراهم کند ،این وضعیت که جامعه شناسان آن را پویایی اجتماعی مینامنـد ،مبـین شـور و نشـاط ،تحـرک،
حرکت رو به جلو ... .در الیههای مختلف اجتماعی و مالزم با نوآوری در اجتماع اسـت( )131کـه امکـان الزم را بـرای بهـره
برداری از عناصر تمدن ساز فراهم میکند.
پوپایی خصلت چیزی است که حرکت کرده و دارای استعداد یا توان دگرگونی در جهت برتری و پیشرفت اسـت )131(.در
جامعه شناسی ،میان ایستایی و پویایی پدیدهها تمایز قائل میشوند .این تمایز مربوط به مفهوم دو گانه پیشـرفت و نظـم اسـت.
مفهوم نظم دربرگیرنده هماهنگی پایدار میان شرایط موجود اجتماعی بوده و مفهوم پیشـرفت نیـز تحـول اجتمـاعی را در نظـر
دارد )137(.از منظر جامعه شناختی ،جامعه ایستا به جامعهای اطالق میگردد که در آن ،معموال به نوآوری نمی پردازند و تحرک
اجتماعی در آن اندک بوده و اصوال کارهای به نحوی ثابت انجام میگیرند .در مقابل جامعه پویا قرار دارد که پیوسـته در مسـیر
تحول و پیشرفت قرار داشته و تحرک اجتماعی در آن باال و به آسانی تحقق مییابد .در این جوامع ،افکـار نـو و افـراد جـوان،
محور فعالیت اجتماعی شمرده میشوند و زندگی پر تحول جامعه ،همه کس را به تکاپو میاندازد)131(.
پویایی در بستر فرهنگ سیاسی تشیع ،به معنای تحرک در فرهنگ شیعه ،رو به جلو بودن و توانمندی آن در مواجهه با دیگـر
فرهنگها و پیشرفت و تعالی مستمر در جهت تحقق اهداف و آرمانهاست .شیعه در طول تاریخ خود ،همواره خصلتی پویا ،زنده
و فعال داشته است و علیرغم سرکوبهای گستردهای که در دوران حاکمیت اموی و عباسی بـا آن مواجـه گردیـد ،هیچگـاه از
حرکت و تالش در جهت تحقق جامعه آرمانی خود بازنایستاد .طرابلسی با اشاره بـه اوج سـرکوب شـیعیان در دوره عباسـیان
مینویسد « :آیا جنبش شیعه از بین رفت یا در برابر حمالت از حرکت بـاز ایسـتاد؟ خیـر؛ حرکـات و جنـبشهـای علویـان و
پیروانش ،نه قطع گشت و نه متوقف شد ،بلکه آنها بر عقیده و رای خود پایبند ماندند)131(».
مشخصه پویایی جامعه تشیع ،این امکان را برای شیعیان فراهم کرده است که بر اساس مقتضیات زمـان و مکـان ،بخـوبی از
منابع خود بهره برده و نسبت به شرایط موجود واکنش نشان دهند.دولت شیعی بنی عمار که با ویژگی فرهنگ دوسـتی و هنـر و
ادب شناخته میشد ،در طول دوران محاصر ده ساله صلیبی ،شعار خـود را کـه پیشـتر کتـاب بـود ،بـه شـعار سـیف تبـدیل
کردند( )141و بدین ترتیب با بسیج مردمی ،توانستند محاصره زمینی و دریایی را به مدت ده سال تحمل کنند.
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پطروشفسکی در کتاب نهضت خراسان ،با ارائه تحلیلی مارکسیستی از جنبشهایی شیعی در ایران ،بر نقش آموزههای تشـیع
در به حرکت درآوردن تودههای مردمی تاکید میکند؛« جنبشهای روستایی قرون وسطی در ایران ،بارها زیـر علـم سـبز تشـیع
توسعه یافت ،زیرا که بعضی از افکار و عقاید شیعه با روحیه مخالفت آمیز روستائیان هماهنـگ بـود )141(» .و عناصـری را در
درون خود داشت که باعث ایجاد شور و تحرک در میان گروههای مختلف اجتماعی میشد .این عناصر که فوکـو دربـاره آنهـا
مینویسد « :این عناصر فی حدّ ذاته در مذهب تشیع در برابر قدرتهای مستقر ،پیروان خود را به نوعی بیقـراری مـدام مسـلّح
میکند و به ایشان شوری میدهد که هم سیاسی و هم دینی است )142(».دارای وجوه گوناگونی است که در میان همه ،عنصـر
عدالت طلبی و ظلم ستیزی در کنار فرهنگ پیشروی انتظار ،از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و بار اصلی را در شـکل گیـری و
موفقیت جنبشهای شیعی بر دوش کشیده اند.
پس از حادثه خونبار کربال ،که قیامی در جهت عدالت طلبی و مبارزه با ظلم و ستم دستگاه حـاکم بـود؛« میـان شـهادت و
حقیقت و میان تحمل رنج و استقرار عدالت ،ارتباطی جاودانی برقرار شد )143(».و بر اساس آن ،نهضتهای بسـیاری در میـان
شیعیان شکل گرفت که گاهی شکست خورده و گاهی نیز به ثمر نشسته و دولتهای انقالبی در گوشه و کنار جهان اسـالم و در
مراکز مهم و حیاتی آن بوجود آوردند.
پیام عدالت طلبی و مبارزه با ظلم ،در برههای که مردم ایران از ستم حاکمان ایلخانی مغول به ستوه آمـده بودنـد ،از عوامـل
اصلی موفقیت جنبش سربداران در تاسیس یک دولت شیعی در منطقه خراسان بشمار میرود .درباره محتوا و مضامین مندرج در
سخنان شیخ خلیفه مازندرانی از موسسین جنبش سربداران ،بحثهای مختلفی صورت گرفته است که حاکی از تفاوت و تمـایز
مشخص این سخنان با تبلیغات و مواعظ مرسوم و متداول آن دوره میباشد .میرخواند به طور مبهم گفته است کـه «شـیخ تبلیـ
دنیاوی میکرده است ».اما پطروشفسکی محقق روس ،تصریح میکند که؛ «طبق آنچه بـعدها شـاگردان و پیـروان شیخ خــلیفه
تـبلی مـینمودند ،مراد از کلمه دنیاوی همانا تبلی مساوات عمومی و پایداری در برابر ستم بوده است )144(».بعـد از وی نیـز
شاگردش شیخ حسن جوری با زبانی صریحتر ،ارزشها و معارف مکتب تشیع چون شهادت طلبی ،قیام ظلم ستیز و مهـدویت و
انتظار موعود را تبلی نموده و از این طریق جمعیت بسیاری را با خود همراه نمود)141(.
دولت فاطمیان مصر نیز که یکی از شکوهمندترین دولتهای تاریخ اسالم به لحاظ هنـر ،معمـاری ،صـنعت و ...را بوجـود
آوردند ،از همان آغاز ،توجه خاصی به نارضایتیها و نابرابریهای اجتماعی نشان دادند( )141و از این حیث ،وجهه یک جنبش
اجتماعی معترض به وضع موجود را به خود گرفتند .آنها از ابتدای حرکت ،پایان بخشیدن به ظلـم و سـتم و فسـاد عباسـیان را
نصب العین خود قرار دادند )147(.فاطمیان با توجه به اثرگذاری این پیامها در جامعه ستم کشیده شمال افریقا ،توانستند نیـروی
انسانی عظیمی را در مسیر قیام خود بکار گیرند که در دوره خود ،عظیم ترین نیرو بشمار میرفته است)141(.
دولتهای علویان و مرعشیان در شمال ایران نیز قیام خود را در همین جهات آغاز کرده و مشخصه بارز آنها ،مبارزه با ظلـم
و ستم و بسط عدل و عدالت در جامعه بود )141(.به هر صورت ،عنصر عدالت طلبی و ظلم ستیزی از جمله مولفههـایی اسـت
که فرهنگ سیاسی شیعه در جهت پویایی بخشیدن به جامعه از آن بخوبی بهره گرفته و میگیرد .اهمیـت ایـن مولفـه در جهـت
ایجاد تحول بهینه در جامعه ،بحدی است که رهبران شیعه معتقدند «:ما اگر سازندگی را بـاز هـم پـیش ببـریم ،امـا در جــهت
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اسـتقرار عدالت و از بین بردن تبعیض و ایجاد بـرابری ،حـقوق و احیای کـرامت زن و مـرد مسلمان فعالیتی نکنـیم ،مـوفقیتی
بدست نـیاوردهایم)111(».
یکی دیگر از عناصر پویایی بخش و تحول آفرین در منظومه سیاسی شیعه ،پدیده فرهنگ انتظار است که از صدر اسـالم تـا
کنون ،منشا آثار فراوانی در میان جنبشهای شیعی بوده است .در حقیقت سنت اعتقاد به عصر طالیی ،ابزار مناسبی را در جهـت
ایجاد جنبشهای اصالح طلبانه در اختیار شیعیان قرار داده است .اندرو هی وود در این باره مینویسد «:شیعیان عقیده دارند کـه
تاریخ اسالم ،به سمت هدف یک جامعه آرمانی حرکت میکند ،نه به دور از آن.....چنین عقایدی ،دربـاره احیـاء یـا رسـتگاری
قریب الوقوع ،یک کیفیت موعودباورانه عاطفی را به مذهب شیعه ارزانی داشته است ...چشم انداز یک رستگاری معنوی ،باعـث
ایجاد مشخصه قوت و توان مندی عاطفی ،در این مذهب شده است .هنگامی که چنین حمیت دینی ،در برابر یک هدف سیاسی،
آماده به کار میشود ،موجب یک تعهد و ایثارگری قوی خواهد شد )111(»...این اعتقاد شیعه موجب شده است که آنها در طول
تاریخ خود؛ « در برابر سلطه و اقتدار سیاسی بالفعل موجود ،موضع رد و نفی داشته باشند)112(».
بنابراین انتظار در فرهنگ سیاسی شیعه دارای محتوای اصالحگر ،تحرک آفرین و تعهد آور است ،که میتواند موتور محرک
دنیای اسالم در خلق تمدن نوین اسالمی قرار بگیرد .فرانسوا توال با طرح این سوال که آیا قدرت اعتـراض و تـوان ایسـتادگی
شیعه در برابر قدرتهای حاکم ،از در اقلیت بودن آنان ناشی میشود؟ آیا آنان نیز در صـدد سـهم خـواهی از قـدرت سیاسـی
بودند؟ این نه گفتن به نظامهای موجود از کجا بر میخاست؟ پاسخ آنرا در انتظار شیعه برای تحقق عصر طالیی خـود خالصـه
میکند )113(.گرانتوسکی ریشه بسیاری از قیامهای ایرانیان در سدههای دوم و سوم هجری را در فرهنگ سیاسی تشیع میداند و
معتقد است که؛«شیعه گرى در ایران به مقیاس گستردهاى در میان دهقانان رواج داشت و پایـه ایـدئولوژیک جنـبشهـا بشـمار
مىرفت .انگیزه آن ،پیگرد و آزار شیعیان از سوى خلیفه سنى بود ،بنـابراین بعـدها شـیعیان انتظـار حضـور مهـدى موعـود را
مىکشیدند ،اینان عقیده داشتند که پس از حضور مهدى ،با ایمان راستین و یارى خداونـد خواهنـد توانسـت بـا عوامـل زور و
بیدادگرى پیکار کنند و بر آنها پیروز شوند ،ظلم و استبداد را نابود و به جاى آن عدل و صلح را بر جهان چیره گردانند)114(».
فاطمیان شیعی مصر که حرکت خود را در قرن سوم هجری آغاز کردند ،از میزان گسترش تفکر و اندیشه مهـدویت در بـین
مردم شمال افریقا و مغرب اطالع داشتند؛ چرا که اندیشه انتظار مهدی موعود قبـل از حضـور داعیـان فـاطمی در میـان قبائـل
افریقایی وجود داشته است؛ بطوریکه ابن خلدون از وجود مسجدی در خارج از شهر ماسـه در کنـار دریـای مدیترانـه اطـالع
میدهد ،که مردم معتقد بودند مهدی منتظر که زمین را پر از عدل و داد میکند ،از آن مسجد ظهور خواهد کرد )111(.با توجـه
به این جو فرهنگی ،داعیان فاطمی به مردم اطمینان میدادند که؛« مهدى موعود یکى از اخالف اسماعیل خواهد بود که اینک در
خفا بسر مىبرد ،امام بزودى زود با فتح و پیروزى در عالم ظاهر خواهد شد)111(».
در قرون بعدی نیز اندیشه انتظار موعود از عوامل اصلی آغاز جنبشهای شیعی در ایران بوده است .مساله مهدویت و اعتقـاد
به ظهور امام زمان(عج) یکی از ارکان اندیشه رهبران شیعی دولت سربداران بوده است .شیخ خلیفه مازندرانی پیش از آغاز قیام،
با به میان کشیدن این بعد اعتقادی ،مردم را به مبارزه با ظلم و جور حکام بسیج کرد( )117این اهتمام سربداران به نهادینه کردن
فرهنگ انتظار در میان مردم ،تا جایی پیش رفت که به نقل میرخواند؛« در زمان حکومت خواجه علی مویـد ،مـردم سـبزوار بـه

191

دستور خواجه علی ،هر روز اسبی را به بیرون میکشیدند و به دروازه شهر میبردند و با این اعتقاد کـه ظهـور امـام مهـدی(ع)
نزدیک خواهد بود به استقبال ان حضرت میرفتند )111(».به هر حال این اعتقاد ،که هم در جانب شیخیان و هم سربداران وجود
داشت ،عامل مهمی بود که رهبران سربدار از آن برای شوراندن مردم علیه مفاسد حاکم بهره برداری کردند.
با توجه به آنچه گفته شد ،انتظار یکی دیگر از مولفههای پوپایی در فرهنگ تشیع است که همواره آنـان را در مسـیر تحقـق
جامعه آرمانی خود فعال نگه میدارد و موجب میشود که به تعبیر مقام معظم رهبری؛ « ملتى که به خدا معتقد و مؤمن و متکـى
است و به آینده امیدوار است و با پرده نشینان غیب در ارتباط است؛ ملتى که در دلش خورشید امید به آینده و زندگى و لطـف
و مدد الهى مىدرخشد ،هرگز تسلیم و مرعوب نمىشود و با این حرفها ،از میدان خارج نمىگردد)111(».
مجموع این عوامل ،پویایی خاصی را به تشیع بخشیده؛ بطوریکه برخی محققین بقای آن را تا کنون از بزرگترین معجـزات و
پدیدههای شگرف تاریخ بشر میخوانند؛« زیرا تاریخ ،امتی همچون شیعیان و دوستداران ایشان را به خود ندیده است که آنگونه
دستخوش سختی ها ،مشکالت ،ظلمها و قتل عامها قرار گیرد و اگر لحظهای کتابهای تاریخ را تورق نمایی بی تاب میگـردی
و از آنچه درآن آمده است رعب و وحشت وجودت را فرا میگیرد )111(».حال آنکه شیعه توانسته است فراتر از بحث بقا و در
برهههایی که مجال عرض اندام پیدا کرده است ،دست به تاسیس دولتهای پیشرفتهای بزند که خود حـاکی از ظرفیـت بسـیار
عظیمی در درون فرهنگ سیاسی شیعه است ،که اگر در خدمت تمدن سازی نوین اسالمی قرار گیرد ،امکان بهره برداری مناسب
از عناصر تمدن ساز را فراهم میآورد.
 )6جهت دهی به سمت جامعه امن مطمئن پیشرفته والیت محور
ارائه الگوی مطلوب از تمدن کمال یافته ،در کنار ضرورت برخورداری از حجم مناسبی از عناصر تمدن ساز و انگیزه بخش،
نیازمند طراحی هدف و غایت مشخص ،در قالب شکلی ایده آل از حیات جمعی میباشد .در واقع ،جهت دهی مطلوب یکـی از
کارویژههای اساسی فرهنگ پیشرو در جهت تمدن سازی است و لذا صرف برخورداری از منابع تمـدن سـاز و انگیـزه بخـش،
بدون اینکه جهت حرکت جامعه به نحو مطلوب مشخص باشد ،کفایت نمی کند .فرهنگهای پیشرو بر بنیان ارزشها و باورهای
بنیادین خود ،تصویری از جهان آینده را فراروی کنش گران تمدن ساز قرا میدهند ،تا آنها بتوانند با بهره گیری از انگیزه و منابع
خود ،بسوی تحقق آن وضعیت مطلوب حرکت کنند .بدیهی است ماهیت ،کیفیت و گستره این غایت ترسیم شده ،هم در فراینـد
انگیزه بخشی موثر واقع شده و هم مدیریت منایع را تسهیل میسازد.
اساساَ جنبشهای اعتراضی نسبت به وضع موجود ،که نقطه عزیمت در فرایند تمدن سازی بشمار میروند ،همواره در سـایه
تصویر و تصوری از وضع مطلوب متولد میشوند ،از همین رو رهبران جنبشهای اجتماعی اثرگذار ،تالش میکنند ترسـیمی از
وضعیت مطلوب مورد نظر خود ارائه کنند؛ چنانکه روبسپیر از رهبران انقالب فرانسه در آغاز حرکت انقالبی مردم فرانسه گفت:
« هنگام آن است که هدف انقالب و پایان راه خود را روشن کنیم )111(».آیت اهلل مصباح یزدی در تحلیل کیفیت ارائه تصـویر
آرمانی از جامعه مطلوب ،با اشاره به عقالنی بودن تعیین هدف مینویسد «:اگر بخواهیم که عاقالنه عمل کنیم ،نخستین کاری که
باید انجام دهیم انتخاب هدف است .پس ،پیش از دست زدن به هرگونه اقدام عملی در راه اصالح اوضاع و احوال جامعه ،بایـد
هدف اصلی و نهایی و نیز اهداف متوسط را ،که در واقع فقط وسایل یا گام هایی در راه نیل به غایت نهایی اند ،تعیین کنیم .فقط
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هنگامی که حداقل خطوط کلی اهداف ما تعیین شده باشد و طرح جامعه ای که مطلوب ماست در دسـت باشـد ،مـی تـوانیم بـه
سنجش بهترین راهها و وسایل تحقق غایت نهایی بپردازیم و نقشهای برای اقدامات عملی تهیه کنیم)112(».
البته برخی متفکران چون کارل پوپر ،از اساس با سخن گفتن درباره جامعه مطلوب و ترسیم شکل نهایی از جامعـه آرمـانی
مخالف بوده؛ چرا که معتقدند اوال؛ این تصاویر آنگونه که به تصور درآمدهاند به حقیقت نخواهنـد پیوسـت.ثانیا؛ از واقـع بینـی
انسانهایی که به آنها باور دارند ،میکاهند )113(.در مقابل ،عمده صاحبنظران ،طرح جامعه هدف را اگر دارای سه ویژگـی ذیـل
باشد ،نه تنها مضر و بیهوده نمی دانند ،بلکه دارای فوائد بسیاری فرض میکنند:
 )1کامال واقع بینانه باشد.
 )2همراه با ارائه طریق باشد.
 )3اهدافی را اعم از هدف اصلی ،نهایی و هدفهای متوسط برای جامعه آرمانی تعین کند ،که دارای مراتب باشند ،تا سـهل
الحصول تر بودن برخی مراتب آنها ،مردم را برای تغییر اوضاع موجود راغب گرداند)114(.
اهتمام صاحبنظران جهانی در حوزههای مختلف علمی ،به ارائه تصویر از آینده مطلوب ،متناسب با بضاعت معرفت شناختی،
هستی شناختی و انسان شناختی خود ،موجب شده است که آرمانشهر « صرفا یک ایده نمانده ،بلکه تبـدیل بـه تصـویر ،نقشـه،
برنامه و تابلو گشته است )111(».با این وصف ،امروزه میبایست توان فرهنگهای پیشرو در فرایند خلق تمدنها را ،با انسـجام،
تناسب و کمال الگوی مطلوبی که از تمدنِ مدنظر خود ارائه میکنند ،سنجید.
ایده شیعه درباره دنیای آینده ،موتور محرک بسیاری از جنبشها و حرکتهای اجتماعی ضد ظلم ،ضـد اسـتعمار و ...قـرار
گرفته و به تعبیر هانری کربن ،یک غذای جدید روحی و مبدا نیرویی برای زندگی معنوی و اخالقی و تکامل بشـر ارائـه کـرده
است )111(.خداوند متعال در آیه  112سوره نحل میفرماید «:وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً قَرْیۀً کانَتْ آمِنَۀً مُطْمَئِنَّۀً یأْتیها رِزْقُها رَغَـداً مِـنْ
کُلی مَکانٍ؛ خدا قریهاى را مثَل مىزند که امن و آرام بود ،روزى مردمش به فراوانى از هر جاى مىرسید )117(».مفـاد ایـن آیـه
میتواند به عنوان تصویری از تمدن مطلوب مورد نظر قرآن کریم تلقی گردد ،که به تعبیر عالمه طباطبایی در المیزان؛« این قریـه
قریهاى است که نعمتهاى مادى و معنوى آن تام و کامل بوده است )111(».خداوند در این آیه ،قریهای را مثال زده و سه صـفت
برای آن ذکر میکند که عبارتند از؛ امنیت بیرونی( :ءامنۀ) ،امنیت درونی( :مطمئنّۀ) و روزی فراوان( :یأتیها رزقها رغداً من کـلّ
مکانٍ) ( )111عالمه طباطبایی ،صفت اطمینان را به منزله رابط میان دو صفت دیگر فرض میکنند( )171بر این مبنـا ،حاکمیـت
اطمینان ،موجب میگردد که امنیت بیرونی منجر به توسعه و پیشرفت درونی گردد .با این وصف ،عالمه نتیجه میگیرد که؛ «امـن
و اطمینان و سرازیر شدن رزق بدانجا از هر طرف ،تمامى نعمت هاى مادى و صورى را براى اهل آن جمع کرده است و بزودى
خداى سبحان نعمتهاى معنوى را در آیه بعدى که مىفرماید ":وَ لَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ" بر آن نعمتها اضافه مـىفرمایـد ،پـس
این قریه قریهاى است که نعمتهاى مادى و معنوى آن تام و کامل بوده است)171(».
نکتهای که در اینجا الزم است به آن توجه شود این است که ،اطمینان به معنای آرامش خاطر بعد از بـی تـابی و اضـطراب
است( )172که هم میتواند مادی باشد و هم معنوی )173(.بنابراین خداوند متعال در ضمن این آیه ،تصویر جامعـهای را ارائـه
میکند که اهالی آن مومن بوده( )174و ضمن اینکه از امنیت  -که یکی از مهمترین و بلکه مهمترین ضرورت ایجاد و بقا جوامع
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انسانی است  -برخوردار میباشد ،به لحاظ درونی نیز در حالت اطمینان و آرامش خاطر به سر میبرد ،که به لحاظ اطـالق آیـه،
میتواند گسترهای از اطمینان و آرامش مادی ومعنوی را شامل گردد .در بعد اقتصادی و معیشتی نیز ،این جامعه در حـد اعـالی
تصور بشر بوده و رزق و روزی از همه جا؛ « یأْتیها رِزْقُها رَغَداً مِنْ کُلی مَکانٍ» به آن سرازیر شده و مردم آن در رفاه کامل بسـر
میبرند .در نهایت ،خداوند متعال رسولی را از جانب خود برای آنان میفرستد؛« وَ لَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ»( )171و بدین طریق
با برخورداری از عنصر والیت ،نعمت در آن جامعه تام وکامل میگردد .هر چند خداوند در ضمن ایـن آیـه ،مومنـان را پرهیـز
میدهد که چنین جامعه ای ،با این حجم از نعمات مادی و معنوی نیز ،اگر کفران نعمت کند ،به سختی عقوبت میشود ،لکن این
امر منافاتی با این مساله ندارد که بتوان از صدر آیه ،شکل مطلوب تمدن اسالمی که به تعبیر عالمه طباطبـایی ،نعمـات مـادی و
معنوی در آن تام و کامل است را استنباط کرده و به عنوان الگوی مورد نظـر فرهنـگ سیاسـی شـیعه در فراینـد تمـدنسـازی
ارائهکرد.
از این منظر فرهنگ سیاسی شیعه به دنبال تحقق تمدنی است که مردم ،در چارچوب آن تمدن ،در امنیـت و اطمینـان کامـل
بسر برده ،درعین آنکه به لحاظ معیشتی نیز در سطح باالیی از رفاه قرار داشته و در سایه والیت ،بخـوبی در کنـار هـم زنـدگی
میکنند .بررسی تاریخ جنبشهای شیعی بیانگر موفقیت نسبی آنها در تحقق اشکال ابتدایی جامعه مطلوب ،بنابر مقتضیات زمان و
مکان و بویژه عالم سیاست میباشد .دولتهای شیعی قدرتمندی که در قرون چهارم و پنجم هجـری در جهـان اسـالم تاسـیس
شدند ،در طول دوران حاکمیت خود ،به لحاظ پیشرفت و توسعه و برخورداری مردم از رفاه و آسایش ،وضعیتی را رقم زدند که
آدام متز ،آن را «رنسانس اسالمی»( )171دانسته و کرمر آن دوره را دوره عظمت فرهنگ اسالمی معرفی میکند )177(.به لحـاظ
اقتدار نیز دولتهای ادریسیان ،فاطمیان ،آل بویه و حمدانیان در دوران خود از مقتدرترین دولتهای آن روز بشمار رفتـه ،کـه در
کنار تساهل و تسامح مذهبی و مردم داری ،در تحقق امنیت درونی و بیرونی نیز به توفیقهای خوبی دست یافته بودند.
فاطمیان در آغاز قیام خود ،آرمانهای اجتماعی را مطرح کردند که دیدگاهها و تطورات جدیدی در بین قبائل بربر ایجاد کرد.
در حقیقت ،قیام فاطمیان در نظر داشت که تحولی را در صحنه اجتماعی افریقا و مغرب ایجاد کند ،بنابراین ،آنچه موجب جذب
بربرهای کتامه به ابوعبداهلل شیعی شد ،بیشتر طرح آرمانهایی چون عدالت اجتماعی ،مبارزه با ظلم و فساد و ...بـود کـه تصـویر
جدیدی از جامعه مطلوب را در اختیار آنها قرار میداد )171(.از این منظر ،میتوان گفت جنبش فاطمیان بدنبال دگرگون ساختن
وضع سیاسی و دینی( )171در جهت ساختن جامعه مطلوب خود بود.
شیخ حسن جوری در دوران آغازین قیام سربداران ،با اتخاذ نوعی ایدئولوژی که کانون اصلی آن ،ظهور قریب الوقوع امـام
عصر(عج) بود و با تاکید بر اینکه تمام مسلمین باید خود را برای کمک به حضرت و کار عظیم او در ساختن دنیای جدید آماده
سازند ،تشکیالتی مرکب از پیشه وران و تجار ،که معتقد به این تفکر بودند ،ایجاد کرد( )111و از آنان در جهت سـاختن نظـام
مطلوب خود ،که ریشه در اندیشههای شیعی وی داشت ،بهره برد .سید قوام الدین ،موسس سلسله مرعشیان گیالن نیز ،همواره از
تحقق وضعیتی در درون حکومت خود سخن میگفت که در آن ،نوعی قسط اسالمی ،رسیدگی و حمایت از عجـزه و مسـاکین،
امر به معروف و نهی از منکر و عدل و انصاف و ...نهادینه گردیده است)111(.
این وضعیت در میان دیگر جنبشهای شیعی نیز یافت میشود و همه آنها ،به نوعی بدنبال تحقق الگویی از جامعـه مطلـوب
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بودند که بطور نسبی و به میزان تقید حاکمان شیعی به تفکرات ناب تشیع ،در راستای الگوی ارائه شده قرار میگیرند .امنیتی که
در قرون چهار و پنج هجری در دوران حاکمیت سلسلههای شیعی در جهان اسالم بوجود آمد ،بحدی بود که به گفته آدام متـز؛«
فرد مسلمان میتوانست در سایه پرچم اسالم در داخل حدود مذکور(از شرق به هند ،از غـرب بـه سـرزمین سـیاهان اقیـانوس
اطلس) مسافرت کند و همه جا هم کیشان خود را ببیند ،که یک خدا را میپرستند....طبق یک قانون عملی ،حق شهروندی بـرای
هر مسلمان تضمین شده بود ،بطوری که در تمام آن سرزمین وسیع ،کسی نمی توانست به هیچ وجه متعرض آزادی شخصـی او
شود و یا او را به بردگی بگیرد )112(».میزان امنیت در دوره داعی صغیر از حاکمان علوی طبرستان بقدری باال بوده اسـت کـه
ابن اسفندیار ،مولف تاریخ طبرستان مینویسد « :مردم طبرستان به هبچ عهدی چندان امن و رفاهیت و عدل ندیدند کـه بـه ایـام
او )113(».این مساله در مورد حکومت شیعی آل بویه نیز بخوبی مصداق دارد که در آن ،عضد الدوله دیلمی امنیتی کم نظیـر را
برقرار کرده؛ بطوریکه مردم تحت حکومت وی بویژه مردم بغداد ،در آرامش و امنیت و رفاه بسـر بـرده( )114و بـه تعبیـر میـر
خواند؛ « رعایا در امن و امان بودند)111(».
نکته جالب این است که اقبال مردم به الگوی ارائه شده توسط یکی از حکومتهای شیعی ،موجب تمایل مردم سرزمینهـای
مجاور به جنبشهای شیعی آن سامان میشد ،به همین دلیل نیز در یک دوره دویست ساله ،چندین حکومت شیعی مقتـدر بطـور
همزمان در جهان اسالم حکمفرمایی میکردند .به عنوان مثال در دوره ادریسیان شیعی مغرب ،رفـاه اقتصـادی و بـویژه عـدالت
اجتماعی که آنان برای قبائل بربر به ارمغان آوردند ،این قبائل را در برابر وضعیتی قرار داد که تا آن زمان برایشان ناشناخته بـود؛
چرا که در دوره حاکمیت خلفا ،از والیان خلیفه چیزی جزء ظلم و بی عدالتی ندیده بودند؛ چنانکه ابن خلدون نقل میکنـد کـه
والیان خلیفه؛ « گلهای میش آبستن را ذبح میکردند تا برههای عسلی رنگ را بیابند و از شکمشان بیرون بکشند و با ایـن همـه،
جز یک یا دو نمی یافتند )111(».الگویی که ادریسیان شیعی به مردم افریقا ارائه کردند ،به اذعان مورخان ،نقش غیرقابل انکاری
در مهیا کردن زمینه برای پذیرش فاطمیان ایفا کرد .ابن عذاری مراکشی در این باره مینویسـد «:نفـوذ و محبوبیـت و عملکـرد
ادریسیان ،زمینه مساعدیی را فراهم کرد که هر بذری که بوی تشیع و اهل بیت داشته باشد ،بتواند در آنجا رشد کند )117(».کـه
این امر از کارامدی الگوی سیاسی – اجتماعی تشیع حکایت میکند.
با توجه به آنچه گفته شد،یکی دیگر از ظرفیتهای فرهنگ سیاسی تشیع در جهت تمدن سازی نوین اسـالمی ،جهـت دهـی
اندیشه سیاسی شیعه به سمت ایجاد تمدن امن مطمئن پیشرفته ،در سایه والیت است که بـه لحـاظ ابعـاد مـادی و معنـوی ،در
بهترین صورت ممکن قرار داشته و به لحاظ هماهنگی درون سیستمی ،تناسب با فطرت و نیازهای اصـیل انسـانی و شـفافیت و
پویایی ،از وضعیت مطلوبی برخوردار است .تجربه تاریخی جنبشهای شیعی نیز نشان میدهد کـه بـه همـان میزانـی کـه ایـن
جنبشها به سمت تحقق این الگوی مطلوب حرکت کرده اند ،موفق بـوده و تـاثیرات بسـیاری را در جهـان اسـالم بـر جـای
گذاشتهاند.

طراحی مدل تمدنسازی در چاچوب فرهنگ سیاسی تشیع
همانطور که گفته شد ،تمدن سازی تنها در بستر فرهنگهای پیشرو امکانپذیر است .فرهنگهای پیشرو ،فرهنگهای هستند که
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به لحاظ برخورداری از عناصر تمدن ساز ،انگیزه بخش و غایت آفرین ،بطور نسبی در وضعیت قابل قبـولی قـرار دارنـد .لکـن
کمال این فرهنگها در یک حوزه و نقض در حوزههای دیگر ،موجب خلق تمدنهای تک بعدی و یا بـه تعبیـری کاریکـاتوری
میگردد و در مقابل ،کمال همه جانبه آنها در زمینههای سه گانه فوق ،ایجاد تمدن کمال یافته و ذوابعاد را ممکن مـیسـازد .در
این جهت گفته شد که فرهنگهای پیشرو سه کارویژه را در فرایند تمدن سازی بر عهده دارند:
 )1عناصر تمدن ساز را ارائه میکنند.
 )2انگیزه الزم را برای فرآوری و بهره برداری از آن منابع فراهم میکنند.
 )3جهت حرکت و غایت و شکل مطلوب تمدنی را ترسیم میکنند.
با توجه به این چارچوب نظری ،فرهنگ سیاسی تشیع در هر سه زمینه ،به بهترین صورت ممکن بسـتر الزم را بـرای تحقـق
تمدن نوین اشالمی فراهم میآورد .بعد سیاسی تشیع به لحاظ منابع تمدن ساز ،چهار عنصر راهبـردی تـوان بسـیج گـری بـاال،
رهبری عالمانه ،عقالنیت و شریعت محوری را عرضه میکند که در کنار یکدیگر ،اجزاء الزم را برای خلق تمدن مطلوب بخوبی
فراهم میکنند .در مرحله بعد ،پویایی ذاتی فرهنگ تشیع ،با بهره گیری از عناصر انگیزه بخشی چون عدالت طلبی ،فرهنگ انتظار
و ....انگیزههای بی پایانی را در اختیار کنشگران تمدن ساز قرار میدهد و در نهایت ،بر اساس آیات قرآن کـریم ،فعالیـتهـای
تمدن سازی را در جهت تحقق جامعه امنِ مطمئنِ پیشرفته والیت محور هدایت میکند.
با این وصف مدل تمدن سازی در چارچوب فرهنگ سیاسی تشیع را میتوان بدینصورت تصویر نمود:
تمدن نوین اسالمی

بسی گری ،رهبری عالمانه،

پویایی و انگیزه بخشی در سایه

جهت دهی به سمت جامعه

عقالنیت ،شریعت محوری

عدالت طلبی ،مبارزه با ظلم و

امن ،مطمئن ،پیشرفته

فرهنگ انتظار و...

والیت محور

فرهنگ سیاسی تشیع

نتیجهگیری
احیاء مجد و عظمت و بازآفرینی مدل تمدن اسالمی ،از اهداف اصلی انقالب اسالمی ایران بشمار میرود .فرهنـگ سیاسـی
تشیع که ریشه در ارزش ها ،باورها ،آموزهها و شعائر این مکتب دارد ،خود به عنوان عامل بسترساز در شکل گیری و شـکوفایی
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انقالب اسالمی ،در مرحله تمدن سازی نیز از ظرفیتهای بسیار عظیمی برخوردار است.
اساسا تمدنها تنها در بستر فرهنگهای پیشرو بوجود آمده و مراحل رشد و شـکوفایی خـود را طـی مـیکننـد .منظـور از
فرهنگهای پیشرو ،فرهنگهایی هستند که دارای قابلیتهای تمدنی ،حداقل در یکی از حوزههای عناصـر تمـدن سـاز ،انگیـزه
بخش یا غایت آفرین میباشند .تمدنها نیز بسته به ماهیت و کیفیت فرهنگ زیربنایی خود ،یا تـک بعـدی و کاریکـاتوری و یـا
کمال یافته میباشند.
فرهنگ سیاسی تشیع در هر سه حوزه برخورداری از عناصر تمدن ساز ،انگیزه بخش و غایت آفرین ،از قابلیتهای بسـیاری
در برسازی تمدن اسالمی بهره میبرد .در حوزه عناصر تمدن ساز ،فرهنگ سیاسی تشیع ارائه کننـده چهـار عنصـر بنیـادین در
فرایند تمدن سازی است که در کنار یکدیگر ،چارچوب تمدن نوین اسالمی را شکل داده و در حقیقت ،بار اصلی را در فراینـد
تمدن سازی بر دوش میکشند .در این مرحله ،فرهنگ سیاسی تشیع ،عناصر توان بسیج گری باال ،رهبـری عالمانـه ،عقالنیـت و
خردگرایی و شریعت محوری را به عنوان پایههای اصلی تمدن ،در اختیار جامعه اسالمی قرار میدهند .لکن از آنجا کـه صـرف
برخورداری از عناصر تمدن ساز کفایت نکرده و بلکه امت نیازمند انگیزههای ذاتی و بی پایـان در بکـارگیری و فـراوری ایـن
عناصر در عرصه تمدن سازی هستند ،فرهنگ سیاسی تشیع ،عنصر پویایی را عرضه میکند که خصلت ذاتی فرهنگ شیعه بوده و
ریشه در تولید و باز تولید مستمر انگیزههایی چون عدالت طلبی ،ظلم ستیزی ،تحقق جامعه آرمانی در قالب فرهنـگ انتظـار و...
دارد.
در مرحله سوم ،فرهنگ سیاسی شیعه ،تصویر غایت و مقصد حرکت جامعه اسالمی را بصورت کامال شفاف و بـا جزئیـات
مشخص ،در پیش روی امت اسالمی قرار میدهد و در این زمینه ،با ترسیمی واقع بینانه ،مدل جامعه امن مطمئن پیشرفته والیـت
محور را به عنوان شکل نهایی تمدن نوین اسالمی معرفی میکند .قابلیتهای غیر قابل انکار فرهنگ سیاسی تشیع در زمینه تمدن
سازی نوین اسالمی را میتوان با مروری اندک بر تاریخچه جنـبشهـای سـیاس – اجتمـاعی شـیعه در طـول تـاریخ و بـویژه
دولتهای شیعی قرون چهارم و پنجم هجری ،که عصر شکوهمند تمدن اسالمی را در جهان اسالم رقم زدنـد ،بخـوبی مشـاهده
نمود .هر چند که این دولتهای شیعی با فرهنگ ناب اهل بیت(ع) فرسنگها فاصله دارند ،لکن به همان اندازه که سعی کردهاند
که در حوزه عناصر سه گانه ،خود را به آموزههای ناب شیعی نزدیک کنند ،موفقیت چشمگیری را در عرصه تمدن سازی تجربـه
کرده و به اذعان مورخین غربی و شرقی ،عصر طالیی و رنسانس اسالمی را رقم زده اند.
با این وصف ،بر اساس آنچه از تجزیه و تحلیل آموزههای سیاسی تشیع و بررسیهای تاریخی در زمینه جنـبشهـای شـیعی
تاریخ اسالم بر میآید ،تشیع به عنوان پیشروترین فرهنگ تمدن ساز در جهان معاصر ،میتواند به عنـوان پایـه اصـلی در خلـق
تمدن نوین اسالمی تلقی گردد.
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 .21همان
 .21رونالد اینگلهارت ،تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی ،ترجمه مریم وتر ،تهران ،کویر ،1373،ص417
 .27محمد تقی جعفری ،پیشین ،ص13
 .21همان
411

 .21همان
 .31عبداهلل جوادی املی ،جامعه در قران( ،تفسیر موضوعی قران ج )17قم ،اسرا ،1311 ،ص111
 .31آدام متز ،تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری ،ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگوزلو ،تهران ،امیرکبیر ،1312 ،ص43
 .32جوئل .ال .کرمر ،احیای فرهنگی در عهد ال بویه :انسان گرایی در عصر رنسانس اسـالمی ،ترجمـه محمـد سـعید حنـایی
کاشانی ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی ،1317،ص34
 .33احمدبن عمر ابن رسته ،االعالقالنفیسه ،بیروت؛ دارالصادر1412،ق ،ص311
 .34عبد الرحمن بن خلدون ،مقدمه ،ترجمه محمد پروین گنابادى ،تهران؛ انتشارات علمى و فرهنگى،1371 ،ج ،1ص41
 .31علی ابراهیم طرابلسی ،تشیع در طرابلس و شام ،ترجمه زهره ناعمی،تهران ،نشر کتاب توت ،1311،ص121-121
 .31ذبیح اهلل صفا ،تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی تا قرن پنجم ،تهران ،موسسه انتشارات امیر کبیر ،1314،ص117-111
 .37جوئل .ال .کرمر ،پیشین ،ص34
 .31محمد بن احمد کرمى مقدسی ،احسن التقاسیم ،بیروت ،دارالصادر،1111،ج ،1ص331
 .31فیصل سامر،دولت حمدانیان،ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو،قم ،پژوهشکده حوزه و دانشگاه،1311،ص111و 314
 .41چارلز تیلی ،از بسیج تا انقالب ،ترجمه علی مرشدی زاد،تهران ،انتشارات پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقـالب اسـالمی،
،1311ص114
 .41همان ،ص21
 .42ژان ایو دورماگن و دانیل موشار ،مبانی جامعه شناسی سیاسی ،ترجمه عبدالحسین نیک گهر،تهران ،نشر آگه ،1311،ص211
 .43حسین بشریه ،انقالب و بسیج سیاسی ،تهران ،دانشگاه تهران،1374،ص12
 .44رعد11/
 .41محمد حسین طباطبایی،ترجمه المیزان قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،1374،ج ،11ص 423
 .41همان ،ص 371
 .47عبداهلل جوادی آملی،اسالم و محیط زیست ،قم؛ اسراء ،1311،صفحه 247
 .41بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم ،1371/1/21
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 .41بهاالدین محمدبن حسن ابن اسفندیار ،تاریخ طبرستان ،تصحیح عباس اقبال ،تهران :کالله خاور ،1311،ج،1ص 442
 .11تقی واردی ،تاریخ علویان طبرستان ،قم ،دلیل ما ،1311 ،ص111
 .11عبد الرحمن بن خلدون ،پیشین،ج21 ،1
 .12علی ابراهیم طرابلسی ،پیشین ،ص111
 .13همان ،ص111
 .14عز الدین أبو الحسن على بن ابى الکرم المعروف بابن األثیر ،الکامل فی التاریخ ،بیروت ،دار صادر1311 ،ق ،ج ،1ص271
 .11احمد بن محمد ابن مسکویه ،تجارب االمم،تهران ،توس ،1371،ج ،1ص311
410

 .11احمد بن محمد ابن عذاری المراکشی ،البیان المغـرب فـی اخبـار االنـدلس و المغـرب ،بیـروت ،دارالثقافـه1111،م،ج،1
ص131-131
 .17پل .ای .واکر ،پژوهشی در یکی از امپراتوریهای اسالمی:تاریخ فاطمیان و منابع آن ،ترجمه فریدون بـدره ای،تهـران ،نشـر
فرزان،1313،ص11
 .11احمد بن محمد ابن عذاری المراکشی،پیشین ،ج ،1ص112
 .11محمدعلی چلونگر ،زمینههای پیدایش خالفت فاطمیان ،قم؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،1311،ص111
 .11ابوحامد غزالی ،فضائح الباطنیه ،تحقیق :عبدالرحمن بدوی ،قاهره ،دارالقومیه للطباعه و النشر1114 ،م،ص31
 .11حمداهلل مستوفى قزوینى ،نزهۀ القلوب ،به کوشش محمد دبیرسیاقى ،تهران ،کتابخانه طهورى 1331 ،ش ،ص114
 .12محمد بن خاوندشاه میرخواند ،روضه الصفا ،تهران ،نشر علمی ،1373 ،ج ،1ص4411
 .13معین الدین محمد زمچى اسفزارى ،روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات،تهران؛ انتشـارات دانشـگاه تهـران1331،ش،
ج ،2ص31
 .14نیکی آر کدی ،ریشههای انقالب ایران ،ترجمه عبدالرحیم گواهی ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی،1371 ،ص11
 .11امین الدوله ،خاطرات سیاسی،به کوشش حافظ فرمانفرمائیان،تهران ،امیرکبیر،1313،ص147
 .11دانلسون .آر ،فورسایت ،پویایی گروه ،ترجمه مهرداد فیروز بخت و منصور قنادان ،تهران ،رسا،1311،ص241
 .17همان،ص212
.11
.11
 .71آقا بزرگ تهرانی ،الذریعه ،بیروت ،داراالضواء1171 ،م ،ج ،1ص211
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 .71علی ابراهیم طرابلسی ،پیشین ،ص11
 .72پروین ترکمنی آذر ،دیلمان در گستره تاریخ ایران،تهران ،انتشارات سمت،1314،ص114
 .73احمد کسروی ،تاریخ هجدهساله آْذربایجان ،تهران ،امرکبیر ،1313 ،ص 111
 .74محمد بن خاوندشاه میرخواند ،پیشین ،ج  ،1ص 111
 .71یعقوب آژند ،قیام شیعی سربداران ،تهران ،نشر گستره ،1313 ،ص31
 .71محمد بن عبد اهلل ابن بطوطه ،سفرنامه،ریاض ،اکادیمیه المملکه المغربیه1417 ،ق ،ج ،1ص434
 .77کمال الدین عبد الـرزاق سـمرقندى ،مطلـع سـعدین و مجمـع بحـرین ،تهـران؛ پژوهشـگاه علـوم انسـانى و مطالعـات
فرهنگى1313،ش ،ص141
 .71بهاء الدین محمد بن اسفندیار،پیشین ،ص 442
 .71محمد بن خاوندشاه میرخواند ،پیشین،ج  ،1ص 113
 .11همان ،ج ،1ص4111
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 .11غیاث الدین بن همام الدین خواند میر ،حـبیب السیر ،تهران؛ خیام ،1311،ج  ،3ص 314
 .12احمد رضا خضری ،تاریخ تشیع ،تهران ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،1314،ص311
 .13محمد بن خاوندشاه میرخواند ،پیشین ،ج  ،1ص 111
 .14محمد حسین مظفر ،تاریخ شیعه ،ترجمه سید محمد باقر حجتی،تهران؛ دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،1311 ،ص211
 .11ماشاء اللّه آجودانى ،مشروطه ایرانى ،تهران ،اختران ،1313 ،ص 13
 .11میرزا محمّد تنکابنى ،قصص العلماء ،تهران ،کتابفروشى علمیه اسالمیه ،1314 ،ص .347
 .17راجر سیوری ،ایران عصر صفوی ،ترجمه کامبیز عزیزی ،تهران؛ انتشارات مرکز ،1371 ،ص11
 .11حمید پارسانیا ،حدیث پیمانه ،قم ،معاونت امور اساتید و دروس معارف اسالمی ،1371 ،ص.11
 .11محمدحسن رجبی (دوانی) ،مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه ،تهران؛ نشر نی ،1311 ،ج ،2صص14-17
 .11سید جمال الدین اصفهانی ،رسائل قاجاری ،کتاب چهارم ،به کوشش همـا رضـوانی ،تهـران؛ نشـر تـاریخ ایـران،1313 ،
صص14-11
 .11موسى نجفى ،بنیاد فلسفه سیاسى در ایران (عصر مشروطیت) ،تهران؛ مرکز نشر دانشگاهى1371،ش،ص11
 .12پل فولکیه ،فلسفه عمومی ،ترجمه یحیی مهدوی ،تهران؛ موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،1311 ،ص11
.13
 .14ماکس وبر ،اخالق پروتستان و روح سرمایه داری ،ترجمه مرتضی ثاقبفر ،تهران؛ انتشارات جامی ،1311 ،ص21
Adam & Jessica Kuper, eds, The Social Science Encyclopedia, Routledge, London,1996, p.720

 .11امان اهلل قرائی مقدم ،جامعه شناسی آموزش و پرورش ،تهران؛ انتشارات کتابخانه فروردین ،1371 ،ص14-13
 .11مرتضی مطهری ،آشنایی با علوم اسالمی،قم؛ نشر صدرا ،1371 ،ج  ،3ص 21
 .17بیانات در بیستودومین سالگرد امام خمینی 14 ،خرداد 1311
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 .11بیانات در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئتدولت 1 ،شهریور 1314
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 .11عماد الدین اسماعیل بن کثیر دمشقى ،پیشین ،ج  ،13ص 312
 .111محسن الویری ،شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه ،تهران؛ امام صادق(ع)،ص411
 .111ابو حنیفه قاضی نعمان ،افتتاح الدعوه ،تحقیق وداد القاضی ،بیروت؛ دارالثقافه1171،م ،ص111
 .112جوئل .ال .کرمر ،پیشین ،ص11
 .113اولیاء اهلل آملى ،تاریخ رویان ،تهران؛ بنیاد فرهنگ ایران1341 ،ش ،ص112
 .114یعقوب آژند ،پیشین ،ص11
 .111علی ابراهیم طرابلسی ،پیشین ،ص147-141
 .111غیاث الدین بن همام الدین خواند میر ،پیشین ،ج  ،3ص 311
 .117علی ابراهیم طرابلسی ،پیشین،ص111
 .111پل .ای .واکر ،پیشین،ص31
411

 .111همان ،ص31
 .111عز الدین أبو الحسن على بن ابى الکرم المعروف بابن األثیر ،پیشین ،ج ،7ص411-311
 .111رسول جعفریان ،دین و سیاست در دوره صفوى قم ،انصاریان ،1371 ،ص 27
 .112ژان شاردن ،سفرنامه شاردن؛ بخش اصفهان ،ترجمه حسین عریضى ،تهران ،نگاه ،1312 ،ص12
 .113همان ،ص 13
 .114دیوید درسلر،ویلیام م ویلیس،جامعه شناسی ،ترجمه مهرداد هوشمند ،تهران ،انتشارات اطالعات ،1311،ص371
 .111عبداهلل جوادی املی ،دین شناسی ،قم؛ اسراء ،1312 ،ص 21
 .111محمد حسین طباطبایی ،ترجمه المیزان ،پیشین ،ج ،1ص311
 .117محمد حسین طباطبائى ،سیرى در قرآن ،گرد آورى و تنظیم :سید مهدى آیت اللهى ،تهران؛ جهان آرا ،1371 ،ص24
 .111محمد تقی مصباح یزدی ،حقوق و سیاست در قران ،قم؛ انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امـام خمینـی(ره)،1312 ،
ص113
 .111محمد حسین طباطبایی ،ترجمه المیزان ،پیشین ،ج ،1صص  112و 271
 .121عباسعلی عمید زنجانی ،نقش زمان و مکان در اجتهاد(مجموعه مصاحبهها) ،تهران؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثـار امـام،1374 ،
صص .211-231
 .121محمد باقر صدر ،اقتصادنا ،بیروت؛ انتشارات دار التعارف للمـطبوعات 1411 ،قـ ،ص 721
 .122بهاء الدین محمد بن اسفندیار ،پیشین،ج،1ص231
 .123ظهیر الدین بن سید نصیر الدین مرعشى ،تاریخ طبرستان و رویان و مازندران ،تهران؛ مؤسسه مطبوعـاتى شـرق1341 ،ش،
ص131
 .124محمد بن خاوندشاه میرخواند ،پیشین ،ج  ،1ص 113
 .121پل .ای .واکر ،پیشین،ص33
 .121علی ابراهیم طرابلسی ،پیشین ،ص141
 .127ابوالعباس احمد قلقشندی ،صبح االعشی فی صناعه االنشاء ،دمشق ،دارالفکر1117،م ،ج 11ص 14و 312
 .121احمد بن محمد ابن عذاری المراکشی ،پیشین،ج ،1ص131
 .121قاضی نوراهلل شوشتری ،مجالس المؤمنین ،تهران؛ کتاب فروشی اسالمیه ،ج  ،1ص 431
 .131محمد علی حسینی زاده ،اندیشه سیاسی محقق کرکی ،قم؛ انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی قم ،1311،ص 72
 .131ناظم االسالم کرمانى ،تاریخ بیداری ایرانیان ,تهران؛ امیرکبیر ،1314 ،ج ،1ص111
 .132جان ،ال اسپوزیتو ،انقالب اسالمی و بازتاب جهانی آن ،محسن مدیر شانه چی ،تهران :انتشارات بارز،1312 ،ص7
 .133روح اهلل خمینی ،پیشین ،ج  ،21ص 211 – 212
 .134بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از روحانیون1/2/21،
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1947&npt=2
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 .131آگبرن و نیمکوف؛ زمینه جامعهشناسی ،امیرحسین آریانپور ،تهران؛شرکت سهامی کتابهای جیبی ،1314 ،ص477
 .131حسن انوری و همکاران ،فرهنگ بزرگ سخن ،تهران :سخن،1312 ،ج ،1ص1411
 .137لوییس کوزر ،زندگی و اندیشه بزرگان جامعهشناسی ،محسن ثالثی ،تهران ،علمی ،1313 ،ص32
 .131آگبرن و نیمکوف ،پیشین ،ص411-471
 .131علی ابراهیم طرابلسی ،پیشین ،ص11
 .141همان ،ص171-171
 .141ای.پ .پطروشفسکی،نهضت سربداران خراسان ،ترجمه کریم کشاورز،تهران ،انتشارات پیام ،1311،ص14
 .142میشل فوکو ،ایرانیان چه رویایى در سردارند؟ ،ترجمه حسین معصومى همدانى تهران ،هرمس ،1377 ،ص 21
 .143فرانسوا توال ،ژئوپیتیک شیعه ،ترجمه کتایون باصر ،تهران؛ ویستار،1317 ،ص13
 .144ای.پ .پطروشفسکی ،پیشین ،ص111
 .141یعقوب آژند،پیشین ،ص41
 .141شمس الدین محمد بن احمد عثمان الذهبی ،تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر و االعالم ،تحقیق :عمر عبدالسـالم تـدمری،
بیروت ،دارلکتاب العربی1412 ،ق ،ص21
 .147علی ابراهیم طرابلسی ،پیشین ،ص11
 .141احمد بن محمد ابن عذاری المراکشی ،پیشین ،ج ،1ص112
 .141یعقوب آژند ،قیام مرعشیان ،تهران ،شکوفه ،1311،ص111-117
 .111بیانات مقام معظم رهبری ،روزنامه اطالعات،شماره ،11112مورخ 11/21/17
 .111اندرو هی وود ،درآمدی بر ایدئولوژیهای سیاسی ،ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی ،تهران :دفتـر مطالعـات سیاسـی و بـین
المللی ،1371 ،ص 124
 .112حامد الگار ،انقالب اسالمی در ایران ،تهران؛ نشر قلم ،1311 ،ص 22-21
 .113فرانسوا توال ،پیشین ،ص 1
 .114ا .آ .گرانتوسکى و دیگران ،تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز ،ترجمه :کیخسرو کشـاورزى ،تهـران ،انتشـارات پـویش،
،1311ص113-112
 .111عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ،دیوان المبتدأ و الخبر فى تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوى الشـأن األکبـر،
تحقیق خلیل شحادۀ ،بیروت ،دار الفکر1411 ،ق ،ج ،4ص31
 .111مرتضى راوندى ،تاریخ اجتماعى ایران ،تهران ،انتشارات نگاه ،1312 ،ج ،1ص 111
 .117یعقوب آزند ،قیام سربداران ،پیشین ،ص31
 .111محمد بن خاوندشاه میرخواند ،پیشین ،ج ،1ص4124
 .111بیانات مقام معظم رهبری دیدار در روز میالد پربرکت حضرت ولى عصر(عج)1374/11/17 ،
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 .111علی ابراهیم طرابلسی ،پیشین ،ص14
 .111فردریک روویون ،آرمانشهر در تاریخ اندیشه غرب ،ترجمه عباس باقری ،تهران ،نشر نی،1311،ص111
 .112محمد تقی مصباح یزدی ،جامعه و تاریخ در قران،قم؛ انتشارات مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینـی(ره)،1311،
ص411-411
 .113کارل پوپر ،جامعه باز و دشمنان آن ،ترجمه عزتاهلل فوالدوند،تهران؛ خوارزمی،1311 ،ج ،2ص371-314
 .114محمد تقی مصباح یزدی ،پیشین ،ص411-414
 .111کریستیان گودن ،آیا باید از اتوپیا اعاده حیثیت کرد؟ ،ترجمه سوسن شریعتی ،تهران ،انتشارات قصیده سرا ،1313،ص21
 .111محمد حسین طباطبایی ،شیعه؛مجموعه مذاکرات با هانری کربن،تدوین محمد امین شاهجویی ،تهـران ،موسسـه پژوهشـی
حکمت و فلسفه ایران ،1312 ،ص11-11
 .117نحل112/
 .111محمد حسین طباطبایی ،ترجمه المیزان،پیشین ،ج ،12ص122-123 :
 .111عبداهلل جوادی آملی،ادب فنای مقربان ،قم؛ اسراء ،1311،ج ،1ص227
 .171محمد حسین طباطبایی ،ترجمه المیزان،پیشین ،ج ،12ص122-123 :
 .171همان ،ج ،12ص122-123 :
 .172حسین بن محمد راغب اصفهانى ،المفردات فی غریب القرآن ،بیروت؛ دارالعلم1412،ق ،ج ،1ص124
 .173حسن مصطفوی ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،تهران؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،1311،ج ،7ص123
 .174عبداهلل جوادی آملی ،ادب فنای مقربان ،پیشین ،ج ،1ص227
 .171نحل113/
 .171آدام متز ،پیشین ،ص43
 .177جوئل .ال .کرمر ،پیشین ،ص34
 .171تقی الدین ابوالعباس احمد بن علی المقریزی ،اتعاظ الحنفاء باخباراالئمه الفاطمیین الخلفاء ،تحقیق جمـال الـدین الشـیال،
قاهره ،وزاره االوقاف المجلس االعلی للشئون االسالمیه 1411،ق ،ج ،1ص11-11
 .171پل .ای .واکر ،پیشین،ص21
 .111جان ماسون اسمیت ،خروج و عروج سربداران،ترجمه یعقوب آژند،تهران،انتشارات دانشگاه تهران ،1311،ص132-131
 .111ظهیرالدین مرعشی ،تاریخ طبرستان و رویان و مازندران ،پیشین ،ص311
 .112آدام متز ،پیشین ،ج ،1ص11
 .113بهاء الدین محمد بن اسفندیار،پیشین ،ج ،1ص271
 .114مفیزاهلل کبیر ،ماهیگیران تاجدار ،ترجمه مهدی افشار ،تهران؛ زرین ،1312 ،ص 111
 .111محمد بن خاوندشاه میرخواند،پیشین ،ج ،4ص117

416

 .111عبدالرحمن بن خلدون ،تاریخ ،پیشین ،ج ،1ص111-111
 .117ابن عذاری مراکشی ،پیشین ،ج ،2ص77

منابع
.1

ابن األثیر ،عز الدین أبو الحسن على بن ابى الکرم(1311ق) ،الکامل فی التاریخ ،بیروت ،دار صادر

.2

ابن اسفندیار ،بهاالدین محمدبن حسن(1311ش) ،تاریخ طبرستان ،تصحیح عباس اقبال ،تهران :کالله خاور

.3

ابن بطوطه ،محمد بن عبد اهلل(1417ق) ،سفرنامه،ریاض ،اکادیمیه المملکه المغربیه

.4

ابن رسته ،احمدبن عمر(1412ق) ،االعالقالنفیسه ،بیروت؛ دارالصادر

.1

ابن خلدون ،عبد الرحمن(1371ش) ،مقدمه ،ترجمه محمد پروین گنابادى ،تهران؛ انتشارات علمى و فرهنگى

.1

_______________(1411ق) ،دیوان المبتدأ و الخبر فى تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوى الشأن األکبر ،تحقیق خلیل
شحادۀ ،بیروت ،دار الفکر

.7

ابن عذاری المراکشی ،احمد بن محمد(1111م) ،البیان المغرب فی اخبار االندلس و المغرب ،بیروت ،دارالثقافه

.1

ابن القیم الجوزیۀ ،ابی عبداهلل محمد بن ابی بکر الدمشقی(1411ق) ،بدائع الفوائد ،مکه مکرمه؛ مکتبۀ نزار مصطفى الباز

.1

ابن کثیر دمشقى ،عماد الدین اسماعیل(1417ق)  ،البدایه و النهایه ،بیروت؛ دارالفکر

 .11ابن مسکویه ،احمد بن محمد( ،)1371تجارب االمم،تهران ،توس1371،
 .11اسپوزیتو ،جان ،ال( ،)1312انقالب اسالمی و بازتاب جهانی آن ،محسن مدیر شانه چی ،تهران :انتشارات بارز
 .12اسالمى ندوشن ،محمد على( ،)1371فرهنگ و شبه فرهنگ ،تهران ،انتشارات یزدان
 .13اسمیت ،جان ماسون(1311ش) ،خروج و عروج سربداران،ترجمه یعقوب آژند،تهران،انتشارات دانشگاه تهران
 .14اشعری،ابوالحسن(1312ش) ،مقاالت االسالمیین ،ترجمه دکتر محسن مؤیدی ،تهران ،انتشارات امیرکبیر
 .11اصفهانی ،سید جمالالدین(1313ش) ،رسائل قاجاری ،کتاب چهارم ،به کوشش هما رضوانی ،تهران؛ نشر تاریخ ایران
 .11الگار ،حامد(1311ش) ،انقالب اسالمی در ایران ،تهران؛ نشر قلم
 .17الویری ،محسن( ،)1311شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه ،تهران؛ امام صادق(ع)
 .11امین الدوله(1313ش) ،خاطرات سیاسی،به کوشش حافظ فرمانفرمائیان،تهران ،امیرکبیر
 .11انوری حسن و همکاران(1312ش) ،فرهنگ بزرگ سخن ،تهران :سخن
 .21اینگلهارت ،رونالد( ،)1373تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی ،ترجمه مریم وتر ،تهران ،کویر
 .21آجودانى ،ماشاء اللّه(1313ش) ،مشروطه ایرانى ،تهران ،اختران
 .22آژند ،یعقوب(1313ش) ،قیام شیعی سربداران ،تهران ،نشر گستره
 .23آگبرن و نیمکوف(1314ش)؛ زمینه جامعهشناسی ،امیرحسین آریانپور ،تهران؛شرکت سهامی کتابهای جیبی
 .24آملى ،اولیاء اهلل(1341ش)  ،تاریخ رویان ،تهران؛ بنیاد فرهنگ ایران
 .21بشریه ،حسین( ،)1374انقالب و بسیج سیاسی ،تهران ،دانشگاه تهران
 .21پارسانیا ،حمید(1371ش) ،حدیث پیمانه ،قم ،معاونت امور اساتید و دروس معارف اسالمی
 .27پطروشفسکی ،ای.پ،)1311(.نهضت سربداران خراسان ،ترجمه کریم کشاورز،تهران ،انتشارات پیام
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 .21پوپر ،کارل( ،)1311جامعه باز و دشمنان آن ،ترجمه عزتاهلل فوالدوند،تهران؛ خوارزمی
 .21ترکمنی آذر ،پروین(1314ش) ،دیلمان در گستره تاریخ ایران،تهران ،انتشارات سمت
 .31تنکابنى ،میرزا محمّد(1314ش) ،قصص العلماء ،تهران ،کتابفروشى علمیه اسالمیه
 .31توال ،فرانسوا( ،)1317ژئوپیتیک شیعه ،ترجمه کتایون باصر ،تهران؛ ویستار
 .32تهرانی ،آقا بزرگ(1171م) ،الذریعه ،بیروت ،داراالضواء
 .33تیلی ،چارلز(1311ش) ،از بسیج تا انقالب ،ترجمه علی مرشدی زاد،تهران ،انتشارات پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقالب اسالمی
 .34جعفری ،محمد تقی( ،)1373فرهنگ پیرو فرهنگ پیشرو،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی
 .31جعفریان ،رسول( ،)1371دین و سیاست در دوره صفوى قم ،انصاریان
 .31جوادی املی ،عبداهلل( ،)1311جامعه در قران( ،تفسیر موضوعی قران ج )17قم ،اسرا
1311(____________ .37ش)،اسالم و محیط زیست ،قم؛ اسراء
1312(____________ .31ش) ،دین شناسی ،قم؛ اسراء ،1312 ،ص 21
 .31حسینی زاده ،محمد علی(1311ش) ،اندیشه سیاسی محقق کرکی ،قم؛ انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی قم
 .41خضری ،احمد رضا( ،)1314تاریخ تشیع ،تهران ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 .41خمینی(ره) ،روح اهلل( ،)1371صحیفه امام،تهران:موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
 .42خواند میر ،غیاث الدین بن همام الدین(1311ش) ،حـبیب السیر ،تهران؛ خیام
 .43چلونگر ،محمدعلی(1311ش) ،زمینههای پیدایش خالفت فاطمیان ،قم؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 .44داوری اردکانی ،رضا(1311ش) ،تمدن و تفکر غربی ،تهران ،نشر ساقی
 .41درسلر دیوید ،ویلیس ،ویلیام م(1311ش) ،جامعه شناسی ،ترجمه مهرداد هوشمند ،تهران ،انتشارات اطالعات
 .41دورانت ،ویلیام جیمز(1312ش) ،تاریخ تمدن ،تهران ،انتشاارت علمی فرهنگی
 .47دورماگن ،ژان ایو و دانیل موشار(1311ش) ،مبانی جامعه شناسی سیاسی ،ترجمه عبدالحسین نیک گهر،تهران ،نشر آگه
 .41ذهبی ،شمس الدین محمد بن احمد عثمان(1412ق) ،تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر و االعالم ،تحقیق :عمـر عبدالسـالم تـدمری،
بیروت ،دارلکتاب العربی
 .41راغب اصفهانى ،حسین بن محمد(1412ق) ،المفردات فی غریب القرآن ،بیروت؛ دارالعلم1412،ق
 .11راوندى ،مرتضى(1312ش) ،تاریخ اجتماعى ایران ،تهران ،انتشارات نگاه
 .11رجبی ،محمدحسن(1311ش) ،مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه ،تهران؛ نشر نی
 .12روویون ،فردریک(1311ش) ،آرمانشهر در تاریخ اندیشه غرب ،ترجمه عباس باقری ،تهران ،نشر نی
 .13زبیدی ،محمد مرتضى حسینی (1414ق) ،تاج العروس،بیروت؛ دارالفکر
 .14زمچى اسفزارى ،معین الدین محمد(1331ش)  ،روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات،تهران؛ انتشارات دانشگاه تهران
 .11سامر ،فیصل(1311ش) ،دولت حمدانیان،ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو،قم ،پژوهشکده حوزه و دانشگاه
 .11سمرقندى ،کمال الدین عبد الرزاق(1313ش)  ،مطلع سعدین و مجمع بحرین ،تهران؛ پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى
 .17سیوری ،راجر(1371ش) ،ایران عصر صفوی ،ترجمه کامبیز عزیزی ،تهران؛ انتشارات مرکز
 .11شاردن ،ژان(1312ش) ،سفرنامه شاردن؛ بخش اصفهان ،ترجمه حسین عریضى ،تهران ،نگاه
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 .11شوشتری ،قاضی نوراهلل(1373ش) ،مجالس المؤمنین ،تهران؛ کتاب فروشی اسالمیه
 .11شهرستانی ،عبدالکریم(1411ق) ،الملل و النحل،بیروت؛ دارالمعرفه
 .11صدر ،محمد باقر(1411ق) ،اقتصادنا ،بیروت؛ انتشارات دار التعارف للمـطبوعات،
 .12صفا ،ذبیح اهلل(1314ش) ،تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی تا قرن پنجم ،تهران ،موسسه انتشارات امیر کبیر
 .13عمید زنجانی ،عباسعلی(1374ش) ،نقش زمان و مکان در اجتهاد(مجموعه مصاحبهها) ،تهران؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
 .14طباطبائی ،محمّدحسین(1371ش) ،شیعه در اسالم ،قم؛ دفتر انتشارات اسالمی
،)1374(_____________ .11ترجمه المیزان قم ،دفتر انتشارات اسالمی
1371(_____________ .11ش) ،سیرى در قرآن ،گرد آورى و تنظیم :سید مهدى آیت اللهى ،تهران؛ جهان آرا
 _____________ .17محمد حسین طباطبایی ،شیعه؛مجموعه مذاکرات با هانری کربن ،ص11-11
 .11طرابلسی ،علی ابراهیم(1311ش) ،تشیع در طرابلس و شام ،ترجمه زهره ناعمی،تهران ،نشر کتاب توت
 .11طوسی ،محمد بن حسن(1313ش) ،تلخیص الشافی ،قم؛ دارالکتب االسالمیه
 .71عاملی ،احمد امین(1111م) ،فجر االسالم ،بیروت؛ دارالکتاب العربی
 .71غزالی ،ابوحامد(1114م) ،فضائح الباطنیه ،تحقیق :عبدالرحمن بدوی ،قاهره ،دارالقومیه للطباعه و النشر
 .72فورسایت ،دانلسون .آر(1311ش) ،پویایی گروه ،ترجمه مهرداد فیروز بخت و منصور قنادان ،تهران ،رسا
 .73فوکو ،میشل( ،)1377ایرانیان چه رویایى در سردارند؟ ،ترجمه حسین معصومى همدانى تهران ،هرمس
 .74فولکیه ،پل(1311ش) ،فلسفه عمومی ،ترجمه یحیی مهدوی ،تهران؛ موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
 .71قاضی نعمان ،ابو حنیفه(1171م) ،افتتاح الدعوه ،تحقیق وداد القاضی ،بیروت؛ دارالثقافه
 .71قرائی مقدم ،امان اهلل(1371ش) ،جامعه شناسی آموزش و پرورش ،تهران؛ انتشارات کتابخانه فروردین
 .77قلقشندی ،ابوالعباس احمد(1117م) ،صبح االعشی فی صناعه االنشاء ،دمشق ،دارالفکر
 .71کبیر ،مفیزاهلل( ،)1312ماهیگیران تاجدار ،ترجمه مهدی افشار ،تهران؛ زرین
 .71کدی ،نیکی آر(1371ش) ،ریشههای انقالب ایران ،ترجمه عبدالرحیم گواهی ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی
 .11کرمانى ،ناظم االسالم( ،)1314تاریخ بیداری ایرانیان ,تهران؛ امیرکبیر
 .11کرمر ،جوئل .ال ،)1371 (.احیای فرهنگی در عهد ال بویه :انسان گرایی در عصر رنسـانس اسـالمی ،ترجمـه محمـد سـعید حنـایی
کاشانی ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی
 .12کرمی قهی ،محمد تقی(1311ش) ،جستاری نظری در مفهوم تمدن،تهران؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
 .13کرمى مقدسی ،محمد بن احمد(1111م) ،احسن التقاسیم ،بیروت ،دارالصادر
 .14کسروی ،احمد(1313ش) ،تاریخ هجدهساله آْذربایجان ،تهران ،امرکبیر
 .11کوزر ،لوییس(1313ش) ،زندگی و اندیشه بزرگان جامعهشناسی ،محسن ثالثی ،تهران ،علمی
 .11گرانتوسکى ،ا .آ.و دیگران(1311ش) ،تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز ،ترجمه :کیخسرو کشاورزى ،تهران ،انتشارات پویش
 .17گودن ،کریستیان(1313ش) ،آیا باید از اتوپیا اعاده حیثیت کرد؟ ،ترجمه سوسن شریعتی ،تهران ،انتشارات قصیده سرا
 .11گولد ،جولیوس ،کولب ،ویلیام( ،)1312فرهنگ علوم اجتماعى ،ترجمه باقر پرهام ،تهران ،انتشارات مازیار
 .11متز ،آدام( ،)1312تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری ،ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگوزلو ،تهران ،امیرکبیر
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 .11مرعشى ،ظهیر الدین بن سید نصیر الدین(1341ش)  ،تاریخ طبرستان و رویان و مازندران ،تهران؛ مؤسسه مطبوعاتى شرق
 .11مستوفى قزوینى ،حمداهلل(1331ش) ،نزهۀ القلوب ،به کوشش محمد دبیرسیاقى ،تهران ،کتابخانه طهورى
 .12مصباح یزدی ،محمد تقی(1312ش) ،حقوق و سیاست در قران ،قم؛ انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
1311(_______________ .13ش) ،جامعه و تاریخ در قران،قم؛ انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
 .14مصطفوی ،حسن(1311ش) ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،تهران؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب
 .11مطهری ،مرتضی( ،)1371آشنایی با علوم اسالمی،قم؛ نشر صدرا
 .11مظفر ،محمد حسین( ،)1311تاریخ شیعه ،ترجمه سید محمد باقر حجتی،تهران؛ دفتر نشر فرهنگ اسالمی
 .17مفید ،محمد بن محمد بن نعمان (1413ق) ،اوائل المقاالت ،تهران؛ دانشگاه تهران
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تبیین شاخصها و وظایف دولت اسالمی (دولت مقدمهساز تمدن نوین
اسالمی) از منظر رهبر معظم انقالب اسالمی
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چکیده
در نظام اندیشهای آیتا...خامنهای (مدظله) ،فرآیند نیل به تمدن نوین اسالمی ،دارای پنج حلقه میباشد .دولت اسالمی به عنوان
حلقهی سوم از این زنجیره مطرح است .این حلقه از چند جهت در این فرآیند ،جایگاهی کلیدی دارد .از یکسو این حلقه،
مقدمهساز حلقهی بعدی – جامعهی اسالمی – است ،که آن نیز بهنوبهی خود مقدمهساز شکلگیری حلقهی نهایی – تمدن نوین
اسالمی -است .از سوی دیگر به تصریح رهبر انقالب ،گام اصلی حرکت تمدنی انقالب اسالمی در مقطع فعلی ،ایجاد دولت
اسالمی میباشد و بدون تحقق آن ،رسیدن به جامعهی اسالمی امکانپذیر نخواهد بود .دولت اسالمی از منظر رهبر انقالب فقط
شامل قوهی مجریه نیست؛ بلکه مجموعهی قوای سهگانه و سایر کارگزاران و مسئوالن نظام را شامل میشود .در اینجا منظور
از شکلگیری دولت اسالمی ،انطباق یافتن حداکثری اعمال و جهتگیریهای کارگزاران نظام با شاخصهای اسالمی و نیز ایجاد
و تکمیل سازوکارها و نهادسازیهای الزم برای شکلگیری جامعهی اسالمی و تمدن اسالمی است .در اندیشهی آیتا...خامنهای،
هرچند دولت اسالمی مطلوب در شکل حداکثری خود در زمان انسان کامل و امام معصوم (علیهالسالم) شکل میگیرد ،اما دولت
اسالمی شاخصهای مشخص و معینی دارد و مجموعه ی کارگزاران کشور در فرآیند رسیدن به دولت اسالمی ،دارای وظایف و
مسئولیتهای خطیری هستند .در این پژوهش ،با استفاده از قابلیتهای روش دادهبنیاد ( ،)Grounded Theoryپس از تعریف
دولت اسالمی و اشاره به نقش آن در فرآیند تحقق تمدن نوین اسالمی ،به تبیین شاخصهای دولت اسالمی و سپس تشریح
وظایف دولت و کارگزاران آن ،برای گذار از مرحلهی فعلی به دولت اسالمی مطلوب پرداخته شده است.
کلید واژهها :آیتا...خامنهای ،فرآیند تحقق اهداف انقالب اسالمی ،تمدن نوین اسالمی ،دولت اسالمی ،کارگزاران نظام.
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مقدمه
انقالب اسالمی به عنوان انقالبی برآمده از ارزشهای ناب اسالمی و با رهبری دینی و نقشآفرینی تودههای مسلمان ملت
ایران رخدادی کمنظیر و تحولساز در تاریخ بشریت محسوب میشود .در شرایطی که انواع ایدئولوژیهای برآمده از جهانبینی
مادی و سکوالر به صحنهی تحوالت بشری عرضه شده و هریک با برجا گذاشتن آسیبها و خسارتهایی هنگفت بر ناکامی و
یأس جوامع بشری می افزودند ،انقالب اسالمی با تکیه بر مبانی و اصول الهی و معنوی توانست در یکی از مهمترین و
حساسترین نقاط عالم تحولی کالن را رقم بزند.
براندازی دیکتاتوری وابسته به قدرتهای استعماری و نابودی شریانهای وابستگی ایران به استعمارگران از اولین نتایج و
دستاوردهای این انقالب بود و عالوه بر این با الهامبخشی به ملتهای مسلمان در اقصی نقاط دنیا توانست گام مهمی در
هویتیابی و احساس عزت مسلمین و جهتدهی به جریان بیداری اسالمی در جهان اسالم بردارد.
اما انقالب اسالمی انقالبی صرفا سیاسی و در چارچوب مرزهای کشور ایران نبوده و هدف و مأموریتی اساسیتر دارد .این
معنا در کالم حضرت امام خمینی(ره) و آیت اهلل خامنهای مورد تصریح واقع شده است.
امام خمینی(ره) در این رابطه میفرمایند:
«انقالبات در دنیا زیاد واقع شده است و یک حکومت رفته است ،حکومت دیگر آمده است ،یک رژیم رفته ،رژیم دیگر آمده
است ،ولى انقالباتى که آمده است باید دید انگیزه انقالب چه بوده است و براى چه چیز انقالب واقع شده و ثمره این انقالب
چى هست و چه بوده ...این انقالب [اسالمی ایران] براى اسالم بوده است نه براى کشور ،نه براى ملت ،نه براى به دست آوردن
یک حکومت]1[ »...
رهبر معظم انقالب اسالمی نیز هر چند تحقق تمدّن اسالمی به صورت کامل را در دوران ظهور حضرت بقیۀاللَّه ارواحنافداه
میدانند ،اما خط کلّی نظام اسالمی را رسیدن به تمدّن اسالمی معرفی میکنند:
«خط کلّی نظام اسالمی ،رسیدن به تمدّن اسالمی است]2[ ».
و در جای دیگر تمدنسازی نوین اسالمی را به عنوان هدف انقالب اسالمی معرفی میکنند:
«هدف ملت ایران و هدف انقالب اسالمی ،ایجاد یک تمدن نوین اسالمی است]3[ ».
بر این اساس پرداختن به مسیر پیشروی انقالب اسالمی در جهتِ نیل به تمدن نوین اسالمی از ضرورتی انکارناپذیر
برخوردار است .چراکه آیندهی انقالب اسالمی در گرو طرح و تبیین دقیق و عالمانهی این موضوع و تالش برای زمینهسازی و
تحقق آن است.
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اما سوال مهم این است که تمدن نوین اسالمی براساس اندیشهی آیت اهلل خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی چگونه تحقق
مییابد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت در نظام اندیشهای آیت اهلل خامنهای تحقق تمدن نوین اسالمی امری یکباره نبوده و
مستلزم طی شدن فرآیندی تدریجی میباشد .این فرآیند دارای پنج مرحله میباشد .هریک از حلقههای این زنجیره از اهمیت و
جایگاه خاص خود برخوردار است و تحقق هر مرحله در گرو تحقق مرحلهی قبل است« .انقالب اسالمی»« ،نظام اسالمی»،
«دولت اسالمی»« ،کشور یا جامعهی اسالمی» و «تمدن نوین اسالمی» پنج حلقهی این فرآیند هستند.
«انقالب [اسالمی] که تحقّق پیدا کرد ،بالفاصله بعد از آن ،تحقّق نظام اسالمی است ...بعد از آن که نظام اسالمی پیش آمد،
نوبت به تشکیل دولت اسالمی به معنای حقیقی میرسد ...مرحلهی چهارم کشورِ اسالمی است .اگر دولت به معنای واقعی کلمه
اسالمی شد ،آنگاه کشور به معنای واقعی کلمه اسالمی خواهد شد ...بعد از آن ،دنیای اسالمی است .از کشور اسالمی میشود
دنیای اسالمی درست کرد]4[ ».
هرچند طرح این فرآیند پنج مرحلهای برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی به شکل منسجم و جمعبندی شده در سال  1371از
سوی رهبری بیان شد اما تتبع در بیانات ایشان نشان میدهد این موضوع دارای سابقه بوده است:
«ما توانستیم حصاری را بشکنیم و مانع را از سر راه حرکت به سمت دولت اسالمی و جامعهی اسالمی و دنیای اسالمی
برداریم ]1[ ».و طی سالیان بعد نیز از سوی ایشان تبیین شده است:
«هدف این ملت چه بود؟ هدف این بود که این کشور با این نظام بتواند از همهی خوبیها و پیشرفتها و خیرات و برکاتی
که خدای متعال به ملتهای مؤمن وعده داده است ،برخوردار شود ...برای این که این کار تحقق پیدا کند ،در درجهی اول ما یک
حرکت انقالبی الزم داشتیم؛ برای اینکه بنای ضایع و پوسیده و کج و بدبُنیان رژیمهای استبدادی را از بین ببریم .این کار را
ملت با کمال قدرت و با موفقیتِ کامل انجام داد .بعد از آن که این حرکت عظیم را ملت عزیز ما انجام داد ،حرکت بعدی این
بود که یک نظام اسالمی  -یعنی ترتیب ادارهی کشور ،همانطوری که اسالم گفته است  -در این کشور به وجود بیاورید .این
کار را هم ملت ما با موفقیت انجام داد .قانون اساسی تنظیم شد؛ آرایش و چینش سیاسی به وجود آمد؛ مردمساالری دینی بر این
مملکت حاکم شد و مردم مسؤوالن کشور را  -از رهبری گرفته تا ریاست جمهوری تا دیگر مسؤوالن  -مستقیم یا غیر مستقیم
انتخاب میکنند ...مرحلهی بعد از نظام اسالمی ،دولت اسالمی است ...دولت اسالمی است که کشور اسالمی به وجود میآورد.
وقتی کشور اسالمی پدید آمد ،تمدن اسالمی به وجود خواهد آمد؛ آن وقت فرهنگ اسالمی فضای عمومی بشریت را فرا خواهد
گرفت]1[ ».
از سوی دیگر با دقت در بیانات آیت اهلل خامنهای میتوان به این نکتهی مهم پی برد که ملت ایران با پشت سرگذاشتن دو
مرحلهی وقوع انقالب اسالمی و شکلگیری نظام اسالمی «هماکنون» در مرحلهی مهم ایجاد دولت اسالمی قرار دارد و این
اساسِ کار است:
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«ما امروز در مرحلهی دولت اسالمی و کشور اسالمی قرار داریم؛ باید دولت اسالمی را ایجاد کنیم ...این اساسِ کار ماست».
[]7
شکلگیری تمدن نوین اسالمی در گرو شکلگیری جامعهی اسالمی به عنوان جامعهی الگو است و تحقق جامعهی اسالمی
نیز مستلزم ایجاد دولت اسالمی است:
«تشکیل دولت اسالمی ،مرحلهی سوم است ...بعد از این مرحله ،مرحلهی تأللؤ و تشعشع نظام اسالمی است؛ یعنی مرحلهی
ایجاد کشور اسالمی .اگر این مرحله به وجود آمد ،آنوقت برای مسلمانهای عالم ،الگو و اسوه میشویم« :لتکونوا شهداء علی
النّاس» .اگر توانستیم این مرحله را بهسالمت طی کنیم آنوقت مرحلهی بعدی ،ایجاد دنیای اسالم است]1[ ».
در نتیجه به منظور نیل به تمدن نوین اسالمی ،ضروری است مرحله «شکلگیری دولت اسالمی» به نحو مطلوبی مورد توجه
قرار گیرد و ضرورتها و لوازم مربوط به آن به خوبی مورد پردازش قرار داده شود.
از سوی دیگر ،نکته ی مهم دیگری که بر اهمیت و ضرورت این مسئله میافزاید ،این است که شکلگیری دولت اسالمی
مبتنی بر شاخصهای برآمده از مبانی و اعتقادات اسالمی ،عالوه بر نقشآفرینی در زنجیرهی شکلگیری تمدن نوین اسالمی ،به
افزایش کارآمدی نظام اسالمی نیز منجر میشود:
«ما امروز در مرحلهی دولت اسالمی و کشور اسالمی قرار داریم؛ باید دولت اسالمی را ایجاد کنیم ...این اساسِ کار ماست.
و به شما عرض کنم ،در آن صورت کارآمدی جمهوری اسالمی هم مضاعف خواهد شد ...کارایی و توفیقات ما هم بیشتر
خواهد شد]1[ ».
از این رو این پژوهش درصدد بررسی و تبیین شاخصها و وظایف دولت اسالمی (دولت مقدمهساز تمدن نوین اسالمی) از
منظر رهبر معظم انقالب اسالمی بر آمده است.

چارچوب نظری
بازشناسی مفهوم تمدن
«تمدن» مفهومی پرتکرار در ادبیات ،تاریخ و علوم اجتماعی است .متفکران و اندیشمندان گوناگون هریک به فراخور مبانی و
طرز فکر خود تعاریف متفاوتی از این کلمه ارائه دادهاند.
از لحاظ لغوی در زبان فارسی تمدن به معنای شهرنشینی و در مقابل بربریت معنا شده است:
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«تمدن در فارسی به معنای شهرنشینی ،اخالق شهری پیدا کردن و انتقال از حالت خشونت ،توحش و جهل به ظرافت ،انس
و معرفت و در مقابل بادیه نشینی و بربریت به کار رفته است .واژههای المَدنیۀ ،الحَضَر ،الحضارۀ و  Civilizationبه ترتیب
در عربی و التین برای رساندن مفهوم تمدن به کار میروند]11[ ».
همچنین در ادبیات فارسی تمدن به معنای «همکاری افراد در امور گوناگون» و نیز «خو گرفتن با اخالق شهری» آمده است».
[]11
مفهوم تمدن نزد یونانیان باستان ناظر به مجموعهی نهادها و روابط اجتماعی سازندهی شکل برتر زندگی بوده است:
«تمدن از واژه التینی  ،Civitasمعادل کلمه  poleisیونانی قدیم ،میباشد .یونانیان باستان با استفاده از کلمه تمدن،
( )civilizationنشان میدادند که شهر را مجموعهای از نهادها و روابط اجتماعی میدانند که سازنده شکل برتری از زندگی
است]12[ ».
از جنبهی اصطالحی هم تمدن به معانی مختلفی به کار میرود .در برخی تعاریف تمدن معادل فرهنگ قلمداد شده و در
برخی دیگر تمدن اعم از فرهنگ دانسته شده است:
«گرچه مفهوم تمدن بهطور عام از دیرباز وجود داشته و ابن خلدون با کلید واژههای «العمران» و «الحضارۀ» بدان پرداخته
است؛ ولی واژه و مفهوم اصطالحی تمدن به معنای امروزی از قرن  11میالدی براساس دیدگاه انسانْ محور در مغرب زمین
شکل گرفته و دانشمندان علوم اجتماعی تعریفهایی متفاوت از آن ارائه کرده اند؛ گروه زیادی آن را مترادف با فرهنگ یا
شکلی پیشرفته تر از آن دانسته و برخی دیگر حوزه معنایی آن دو را از یکدیگر جدا کرده اند .با وجود گوناگونی تعریفها و
دشواری ارائه تعریفی واحد از مفهوم تمدن ،وجود سازمان و نظم اجتماعی و پیشرفت مادی و معنوی انسان ،نقطه مشترک
بسیاری از دیدگاههای دانشمندان علوم اجتماعی اند]13[ ».
«ویل دورانت» تمدن را حاصل تکامل شهرنشینی و عبارت از نظم اجتماعیای میداند که در اثر آن خالقیت فرهنگی
امکانپذیر میشود]14[ .
«هرسکویتس» نیز در تعریف تمدن آن را حاصل توسعه و تکامل مجموعه ی دانشها و فعالیتها و اختراعات انسان دانسته و هر
تمدن را دارای ویژگیهایی وابسته به عوامل جغرافیایی ،تاریخی و تکنیکی خاص میداند]11[ .
«آرنولد توینبی» تمدن را حاصل نبوغ اقلیت نوآور و طبقهی ممتازِ دارای نبوغِ ابتکار میداند]11[ .
متفکران اسالمی نیز تعاریف خاص خود را از مفهوم تمدن ارائه دادهاند.
از نظر «ابن خلدون» تمدن در انتقال از بداوت به شهرنشینی شکل میگیرد:
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«تمدن حالت اجتماعی انسان است و فرآیند آن در انتقال از بداوت تحقق مییابد؛ اهل بادیه تنها به لوازم ضروری زندگی
توجه میکنند؛ ولی شهرنشینان این مرحله را سپری کرده ،به بهرههای غیر ضروری و تجمل در شئون زندگی میپردازند ،از این
رو تمدن نهایت بادیه نشینی است و در پی آن پدید میآید]17[ ».
«محمدتقی جعفری» تمدن را عبارت از نظم و هماهنگیای در روابط انسانها میداند که زمینهسازِ رشد و کمال انسانها
است:
«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 ،بهطوری که زندگی اجتماعی افراد و گروههای آن جامعه
موجب بروز و به فعلیت رسیدن استعدادهای سازنده آن باشد]11[ ».
«رضا داوری اردکانی» نیز تمدن را سیر و بسط یک نحوهی تفکر و ظهور آثار آن در مناسبات انسانی میداند:
«تمدن سیر و بسط یک نحوه تفکر و ظهور آثار تفکر در مناسبات افراد و اقوام و در رفتار و کردار و علوم و فنون مردم
است و این ظهورات آنچنان به هم پیوستهاند که جزئی از جزء دیگر را جدا نتوان کرد و کل این اجزاء ،هم اصل و ریشهای
دارد و یا اصل و ریشهای داشته است]11[ ».
در جمعبندی تعریف تمدن میتوان آن را نتیجهی استمرار فرهنگ و نهادینه شدن نظم اجتماعی و مدنیت دانست .در واقع
تمدن حاصل عینیت یافتن مبانی و ارزشها در قالبهای گوناگون زندگی بشری است.

بازشناسی مفهوم تمدن اسالمی
تمدن اسالمی نیز مانند مفهوم تمدن از سوی متفکران مختلف به شکلهای گوناگون تعریف شده است.
«سیدحسین نصر» در تعریف تمدن اسالمی به متوجهسازی انسان به خداوند و فطرت در همهی جنبههای این تمدن توجه
ویژهای نشان میدهد:
«یک تمدن حقیقی از دیدگاه اسالمی آن است که همهی جنبههای آن انسان را متوجه خداوند و فطرت خویش سازد ،به
طوری که او بتواند نقش جانشینی خداوند را که به سبب آن در زمین استقرار یافته است ،برآورد ...از دیدگاه اسالمی ارزش هر
تمدنی باید براساس تحقق هدف نهایی انسان در زمین مبتنی باشد نه بر چیز دیگری]21[ ».
«سیدجعفر شهیدی» تمدن اسالمی را مجموع آداب و رسوم مشترک میان ملتهای مسلمان میداند:
«تمدن اسالمی مجموع آداب و رسوم مشترک میان ملتهای مسلمان است و نباید پنداشت که چون این تمدن نام اسالمی به
خود گرفته ،مظاهر آن همگی گرفته از قرآن و یا سنت است و دگرگونی پذیر نیست .نه چنین است ،حکم شرعی برگرفته از
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قرآن و حدیث است ،ولی آداب و رسوم پدیدۀ اجتماعی است .بدین رو هر چند هم با گذشت زمان مظاهر تمدن تغییر یابد باز
هم باید آن را تمدن اسالمی نامید .تمدن عصر چاپاری تمدن اسالمی بود ،تمدن عصر ماهواره و اینترنت هم تمدن اسالمی
است]21[ ».
و «صادق آئینهوند» تمدن اسالمی را مجموعهای از آثار و تولیدات پدید آمده پس از ظهور اسالم در جزیرۀ العرب و با
پیوستن مردمان دیگر سرزمینها میداند:
«تمدن اسالمی مجموعهای است از آثار و تولیدات که پس از ظهور دین مبین در جزیرۀ العرب و پیوستن مردمان دیگر
سرزمین ها ،پدید آمد .نقطه شروع آن شام و پایگاه بالیدنش بغداد بود .البته شهرها و مراکز بزرگی به عنوان بازوان این تمدن در
نقاط دوردست وجود داشتند که باید از بعضی شهرهای خراسان بزرگ ،برخی مراکز ری و برخی از مکانها در شام و عراق یاد
کرد .این تمدن ،ترکیبی بود از عناصر تأسیسی ،تملیکی و تقلیدی ،اگر به صورت تخمینی از این ترکیب یاد کنیم عنصر تأسیسی
آن  ،%21عنصر تملیکی آن  %71و عنصر تقلیدی آن  %31بود]22[ ».
میتوان در جمعبندی این تعاریف تمدن اسالمی را تمدنی دانست که براساس مبانی و جهتگیریهای اسالمی پدید میآید
و مجموعهی تولیدات و ساختههای برآمده از آن در ابعاد مادی و معنوی موجب کمال انسان در مسیر اهداف الهی میشود.

بازشناسی مفهوم دولت
«دولت» یکی از مهم ترین و پرتکرارترین مفاهیم در علوم اجتماعی است .این مفهوم به خصوص در عصر مدرن و با
تحوالت تاریخی روی داده در متن جوامع دستخوش تغییرات زیادی بود و در بین متفکران و اندیشمندان گوناگون نیز به
شکلهای مختلفی تعریف شده است.
«استقرار» و «ثبات» از جمله مفاهیم مهم در تعریف لفظی دولت هستند:
«واژهی دولت  stateاز ریشهی التینی  stareبه معنی ایستادن و به صورت دقیقتر از واژهی  statusبه معنی وضع مستقر و
پابرجا گرفته شده است ...این لفظ معموال به چیزی اطالق می شود که مسقر ،پابرجا ،و در وضع خاصی ثابت و پایدار باشد...
این مفهوم به صورت بسیار ظریفی از سطح کاربرد در مورد افراد به سطح کاربرد در مورد نهادها و قدرت سیاسی انتقال یافته
است]23[ ».
دولت در تعریفی دیگر به جمعیتی از افراد که «سرزمینی معین» را در تصرف خود دارند اطالق شده است:
«جمعیتی از افراد بشر که سرزمین معینی را در تصرف حاکمانهی خویش دارند و در آن حکومت برای خود تشکیل دادهاند
و مطیع و تابع هیچ قدرت خارجی نیستند« ]24[ ».دایسون» نیز دولت را چارچوبی از ارزشها و قدرت عمومی برای تحقق آن
میداند:
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« دولت چارچوبی از ارزشهاست که در درون آن زندگی عمومی جریان مییابد و خود قدرت عمومی را برای تحقق آن
ارزشها به کار میبرد]21[ ».
براساس تعاریف گوناگونی که از مفهوم دولت ارائه شده میتوان عناصری چون :سرزمین ،جمعیت و قدرت فرمانروایی را از
جمله عناصر اصلی تشکیل دولت دانست.

بازشناسی مفهوم دولت اسالمی
فارغ از تعاریف گوناگونی که از مفهوم دولت به شکل عام آن شده است بسیاری از متفکران در جهان اسالم به بررسی
موضوع دولت اسالمی پرداختهاند .مسئله ی بسیار مهم در اینجا ارتباط متقابل دین و سیاست از منظر اندیشمندان و مکاتب
مختلف فکری و سیاسی است .خالفت اسالمی ،حکومت اسالمی ،حکومت دینی ،دولت دینی و دولت اسالمی از جمله مفاهیمی
هستند که با تعاریف و حدود متفاوت از سوی اندیشمندان مسلمان مورد توجه واقع شدهاند.
«داود فیرحی» با اشاره به وجود برداشتهای متفاوت از مفهوم دولت اسالمی چهار برداشت اصلی از آن ارائه میدهد:
«دولت اسالمى دولتى دینى است و معیار دینى بودن یک دولت نیز استناد به دین و پذیرش مرجعیت دین در زندگى سیاسى
است .دولت دینى به خودى خود گویاى آن نیست که اسالم ،مسلمانان و یا عالمان اسالم چه نقشى در دولت دارند .همین ابهام
موجب شده است که تفاسیر و تحلیل هاى متفاوتى از دولت اسالمى ارائه شود که هر یک از آنها ،در واقع ،نظریهاى دربارهی
نظام سیاسى در اسالم هستند .در اینجا به برخى از این برداشتها اشاره مىکنیم:
 1ـ دولت اسالمى ،یعنى دولت در جوامع اسالمى :این تعریف ،بدون آن که هر گونه پرسشى دربارهی نسبت دین و دولت
در اندیشه اسالمى طرح کند ،دولت اسالمى را دولتى معرفى مى کند که در جغرافیاى زندگى مسلمانان تشکیل شده است...
 2ـ دولت اسالمى ،دولتى است که حافظ و مجرى شریعت و آموزههاى اسالمى در جامعه است .این تعریف ...با توجه به
شرط اجرا یا عدم اجراى شریعت توسط دولتها ،آنها را به دولتهاى اسالمى و غیر اسالمى یا مشروع و نامشروع تقسیم و
داورى مىکند...
 3ـ دولت اسالمى ،دولتى است که فرمانروایان آن ،شرایط و اختیارات خاصى دارند که در نصوص دینى ارائه شده است.
شرط قرشى بودن خلیفه در نظریههاى قدیم اهل سنت ،و نیز شرطهاى اجتهاد و عدالت حاکم در برخى اندیشههاى جدید شیعه،
از نمونههاى بارز این تفسیر است...
 4ـ دولت اسالمى ،دولتى است که نه تنها ارزشهاى حاکم بر زندگى سیاسى و نیز شرایط رهبران و فرمانروایان آن از
جانب دین تعیین و تعریف مى شود ،بلکه حتى شیوهی استقرار حاکم در رأس هرم دولت و به طور کلى ،ساختار نظام سیاسى و
روشهاى مدیریت امور عمومى جامعه نیز به وسیلهی دین بیان مى گردد]21[ ».
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ب نابراین چنانکه پیداست دولت اسالمی از تعریف یکسانی بین اندیشمندان مسلمان برخوردار نیست و بسته به
جهتگیری های گوناگون تعاریف مختلفی از آن ارئه شده است .در برخی از تعاریف با نگاه حداقلی صرف تشکیل دولت در
جغرافیای سرزمینهای اسالمی دلیل اطالق لفظ دولت اسالمی میگردد و در تعاریف دیگری دولت در صورتی اسالمی خواهد
بود که ارزشهای حاکم بر آن ،شرایط حاکمان و شیوهی دستیابی آنان به قدرت برگرفته از ارزشهای اسالمی باشد .همچنین
برخی دیگر از متفکران مسلمان بدون استفاده از لفظ دولت اسالمی به تعریف حکومت اسالمی پرداختهاند که به لحاظ مضمون
و محتوا قرابت معنایی با مفهوم دولت اسالمی دارد.

مفهومشناسی تمدن اسالمی و تمدن نوين اسالمی در انديشهی آيت اهلل خامنهای
آیت اهلل خامنهای مستقیما به تعریف تمدّن اسالمی پرداختهاند:
«تمدّن اسالمی یعنی آن فضایی که انسان در آن فضا از لحاظ معنوی و از لحاظ مادّی میتواند رشد کند و به غایات مطلوبی
که خدای متعال او را برای آن غایات خلق کرده است برسد؛ زندگی خوبی داشته باشد ،زندگی عزّتمندی داشته باشد ،انسان
عزیز ،انسان دارای قدرت ،دارای اراده ،دارای ابتکار ،دارای سازندگی جهان طبیعت؛ تمدّن اسالمی یعنی این]27[ ».
در اندیشهی آیت اهلل خامنهای شاهد به هم پیوستگی علم و اخالق ،مادّیات و معنویت و قدرت و عدالت در تمدن اسالمی
هستیم:
«حرکت عظیم نظام اسالمی و حرکت به سمت آن آیندهی آرمانی  -که ایجاد تمدّن اسالمی است؛ یعنی تمدّنی که در آن،
علم همراه با اخالق است؛ پرداختن به مادّیات ،همراه با معنویت و دین است؛ و قدرت سیاسی ،همراه با عدالت است  -یک
حرکت تدریجی است]21[ ».
از سوی دیگر مفهوم «تمدن نوین اسالمی» نیز در بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی دیده میشود .به نظر میرسد این تعبیر
از سوی ایشان برای تمایز قائل شدن بین تمدن اسالمیای که باید در فرآیند پنج مرحلهای ناشی از انقالب اسالمی ایران ایجاد
گردد با تمدن اسالمی شکل گرفته توسط مسلمین در قرون گذشته استفاده میشود .در تعریف تمدن نوین اسالمی آیت اهلل
خامنهای توجه خاصی به نیازها و ظرفیتهای امروز بشر و ضربات وارد آمده بر بشر جدید دارند:
«آیندهى دور ،ایجاد تمدن اسالمى است؛ تمدن نوین ،متناسب با نیازها و ظرفیتهاى امروز بشریتى که از حوادث گوناگون
قرنهاى اخیر زخم خورده است ،مجروح است ،غمگین است و نسلهاى جوان آن دچار یأس و نومیدى و افسردگىاند .اسالم
میتواند این نسلها را به آفاق جدیدى برساند ،دلهاى آنها را شاد کند و آنها را آنچنانکه متناسب و شایستهى کرامت انسان
است ،کرامت ببخشد؛ تمدن نوین اسالمى یعنى این]21[ ».
همچنین این تمدن دارای دو بخش اصلی ابزاری و اساسی است:
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«این تمدن نوین دو بخش دارد :یک بخش ،بخش ابزاری است؛ یک بخش دیگر ،بخش متنی و اصلی و اساسی است ...بخش
ابزاری عبارت است از همین ارزشهائی که ما امروز به عنوان پیشرفت کشور مطرح میکنیم :علم ،اختراع ،صنعت ،سیاست،
اقتصاد ،اقتدار سیاسی و نظامی ،اعتبار بینالمللی ،تبلی و ابزارهای تبلی ؛ اینها همه بخش ابزاری تمدن است؛ وسیله است ...اما
بخش حقیقی ،آن چیزهائی است که متن زندگی ما را تشکیل میدهد؛ که همان سبک زندگی است که عرض کردیم .این ،بخش
حقیقی و اصلی تمدن است]31[ ».

مفهومشناسی دولت اسالمی در انديشهی آيت اهلل خامنهای
دولت اسالمی در اندیشهی آیت اهلل خامنهای از م عنا و مفهوم خاصی برخوردار است .تعریف صحیحِ مفهوم دولت اسالمی
در اندیشهی رهبر معظم انقالب اسالمی با فهمِ آن در مجموعهی نظریهی پنج مرحلهای تحقق تمدن نوین اسالمی و در نسبت با
مفهوم نظام اسالمی و جامعهی اسالمی به دست میآید.
در منظومهی فکری آیت اهلل خامنهای نظام اسالمی شامل ارکان حکومت و منابع تقنین و معیار و مالک اجرا و در واقع شامل
هندسهی عمومی جامعه است:
«نظام اسالمی پس از انقالب اسالمی تشکیل شد ...نظام اسالمی یعنی چه؟ یعنی منبع تقنین و معیار و مالک اجرا و ارکان
تصمیمگیری در کشور معلوم شد چیست؛ ارکان حکومت  -قوهی مجریه ،قوهی مقننه ،رهبری ،قوهی قضاییه و دیگر ارکان -
چیده شد و قانون اساسی آمد همهی اینها را تثبیت کرد؛ لذا پایهگذاریهای اصولی انجام گرفت]31[ ».
اما دولت اسالمی در واقع حکم محتوا برای قالب نظام اسالمی را داراست:
«این نظام اسالمی فقط شکل نیست؛ محتوایی دارد؛ یعنی کارهایی باید در واقعیت زندگی مردم انجام بگیرد .تحقق این
واقعیتها در زندگی مردم ،مردان و عناصر مؤمن و معتقد به خودش را  -که دارای صفات و خصوصیات الزم هم باشند -
میطلبد؛ این میشود دولت اسالمی .دولت اسالمی شامل همهی کارگزاران نظام اسالمی است؛ نه فقط قوهی مجریه؛ یعنی
حکومتگران و خدمتگزاران عمومی]32[ ».
در جای دیگری آیت اهلل خامنهای ایجاد دولت اسالمی را در نسبت با ایجاد جامعهی اسالمی تعریف میکنند:
«دولت اسالمی ،یعنی سازوکارها و نهادسازیهای الزم برای ایجاد آن جامعهی اسالمی]33[ ».
«ما در مرحلهی سومیم؛ ما هنوز به کشور اسالمی نرسیدهایم .هیچ کس نمیتواند ادّعا کند که کشور ما اسالمی است .ما یک
نظام اسالمی را طرّاحی و پایهریزی ...اما نمیتوانیم ادّعا کنیم که ما یک دولت اسالمی هستیم؛ ما کم داریم .ما باید خودمان را
بسازیم و پیش ببریم .ما باید خودمان را تربیت کنیم]34[ ».
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چنانکه میبینیم در اندیشهی آیت اهلل خامنهای دولت اسالمی مرحلهای باالتر از شکلگیری نهادها و ارکان رسمی حکومت
بوده و در واقع به انطباق محتوای نظام و جهتگیری و رفتار کارگزاران آن با مالکها و معیارهای اسالمی برمیگردد.
هرچند دولت اسالمی به معنای واقعی کلمه در زمان انسان کامل و معصوم (علیه السالم) تحقق مییابد اما این موضوع
تالش برای ایجاد آن در دورهی فعلی را منتفی نمیسازد:
«البته دولت اسالمىِ کامل به معنای واقعی کلمه ،در زمان انسان کامل تشکیل خواهد شد؛ انشاءاللَّه .خوشا به حال کسانی
که آن روز را درک میکنند .همهی ما انسانهای ناقصی هستیم .ما به قدر توان و تالشِ خود میخواهیم مجموعهی کارگزاران
حکومت را  -که خودمان هم جزو آنها هستیم  -به نقطهیی برسانیم که با نصاب جمهوری اسالمی تطبیق کند .ما میخواهیم خود
را به حد نصاب نزدیک کنیم]31[ ».

پیشینه پژوهش
مسئلهی اصلی این پژوهش بررسی شاخصهای دولت اسالمی مطلوب و وظایف دولت اسالمی موجود در اندیشههای آیت
اهلل خامنه ای است .این موضوع پیش از این از سوی پژوهشگران و محققان مورد توجه قرار نگرفته و لذا از این جنبه موضوعِ
پژوهش نو و جدید است.
در پژوهشی که «فرزاد جهانبین» و «مسعود معینیپور» با عنوان «فرآیند تحقق تمدن اسالمی از منظر حضرت آیت اهلل
خامنهای» انجام دادهاند ضمن بررسی مفهوم تمدن اسالمی در اندیشهی رهبر معظم انقالب اسالمی و مراحل پیشروی انقالب
اسالمی جهت نیل به آن ،به تبیین لوازم دستیابی به این تمدن از منظر ایشان پرداختهاند.
این پژوهش در تعریف تمدن اسالمی چهار رکن را به عنوان ارکان اصلی تمدن اسالمی در گفتمان رهبری معرفی میکند که
شامل« :دین جامع»« ،عقالنیت»« ،علم» و «اخالق» است]31[ .
در ادامه این پژوهش به فرآیند تحقق تمدن اسالمی پرداخته و به تبیین پنج مرحلهی انقالب اسالمی تا تمدن اسالمی پرداخته
و در بررسی مرحله ی سوم موضوع دولت اسالمی را در اندیشهی آیت اهلل خامنهای مورد بررسی قرار میدهد .این پژوهش در
بحث دولت اسالمی به دو موضوع :اسالمیسازی نظامها و روشها و همچنین تربیت و شکلگیری دولتمرد در تراز و تطبیق
مسئولین با ضوابط و شرایط دولتمرد اسالمی اشاره میکند اما به تبیین و تحلیل تفصیلی این دو موضوع نمیپردازد]37[ .
همچنین این پژوهش تحقق دولت اسالمی و انتقال به مرحلهی جامعهی اسالمی را نیازمند تحقق گامهایی چون« :تولید فکر
و نظریه»« ،تولید علم»« ،کاربست الگو در عرصهی زندگی» دانسته و به موضوع «گفتمانسازی و تفوق گفتمانی» تأکید میکند.
[]31
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سؤالهای پژوهش
بنابر آنچه که ذکر شد پرداختن به مسئلهی دولت اسالمی در اندیشهی آیت اهلل خامنهای و تبیین چیستی آن و چگونگی
تحقق آن از اهمیتی مضاعف در جهت زمینهسازی شکلگیری تمدن نوین اسالمی برخوردار است .به بیان دیگر ،طبقِ منظومهی
فکری رهبر انقالب ،بدون ایجاد دولت اسالمی (براساس شاخصهای اسالمی) نمیتوان به جامعهی اسالمی دست یافت و تا
زمانی که جامعهی اسالمی تحقق نیابد رسیدن به تمدن نوین اسالمی امکانپذیر نیست.
این پژوهش در پی پاسخ به دو سوال مهم است .اول آنکه «شاخصهای دولت اسالمی مطلوب و زمینهسازِ جامعهی اسالمی
در نظام اندیشهای آیت اهلل خامنهای کدامند؟» و دوم آنکه «دولت اسالمی در مسیر شکلگیری جامعهی اسالمی و زمینهسازی
تمدن نوین اسالمی چه وظایفی بر عهده دارد؟»
برای دست یابی به پاسخ این سواالت ،ابتدا به تعریف مفهوم تمدن ،تمدن اسالمی و دولت به صورت عام و سپس به تبیین
مفاهیم تمدن اسالمی ،تمدن نوین اسالمی و دولت اسالمی در اندیشهی آیت اهلل خامنهای پرداخته شده است (همانگونه که در
باال و در قالب چارچوب نظری مشاهده شد) .در ادامه با توجه به نقش دولت اسالمی در گذار از وضعیت نظام اسالمی به
جامعهی اسالمی و زمینهسازی تمدن نوین اسالمی ،با بررسی و تجزیه و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری با استفاده از
قابلیتهای روش دادهبنیاد 0به ارائهی پاسخ این دو سوال پرداخته شده است.
در نتیجه احصاء و تبیین «شاخصهای دولت اسالمی» و «وظایف دولت و کارگزاران آن» برای گذار از مرحلهی فعلی
(دولت موجود) به دولت اسالمی (دولت مطلوب) از منظر رهبر معظم انقالب ،در دستور کار این پژوهش قرار گرفته است.

روش پژوهش
این پژوهش به روش نظریهپردازی دادهبنیاد انجام شده است .نظریهپردازی دادهبنیاد ،روشی پژوهشی است که توسط

گلیسر1

و استراس 1تدوین شده است و پس از آن توسط استراس و کوربین 4توسعه یافته است .این روش از استدالل استقرایی برای
ورود به سطح خرد واقعیت ،از استدالل استفهامی 5برای درک موضوع امیک 0کنشگران و از استدالل قیاسی برای ساخت الگوی

Theory

1 Grounded

1 Glaser
1 Strauss
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Corbin

4

Abductive

5

نظری عام استفاده میکند ]31[ .این روش بهصورت نظاممند به مطالعه یک مفهوم یا پدیده خاص میپردازد و در یک فرآیند
رفت و برگشتی متقابل بین گردآوری دادهها و تحلیل آنها ،به کشف و استخراج نظریه منجر میشود]41[ .
اجرای روش داده بنیاد از طریق کدگذاری 1دنبال میشود .کدگذاری شامل استخراج ،دستهبندی و اولویتبندی مفاهیم
موردبررسی در پژوهش و تعیین ارتباط میان آنها میباشد که در مراحل گوناگون نظریهپردازی دادهبنیاد دنبال میشود .در این
روش از  3مرحله کدگذاری نام برده میشود .تفکیک این سه مرحله ،امری تصنعی است و بسیار متداول است که در بین
مراحل مختلف کدگذاری تداخل ایجاد گردد .این مراحل به صورت یک فرآیند چرخهای و تکرارشونده در نظر گرفته شده
است]41[ .
چگونگی طی نمودن فرآیند سه مرحلهای کدگذاری ،به شرح ذیل است [:]44-42

.1 .1

کدگذاری باز

3

این نوع از کدگذاری ،به مفهومپردازی یا استخراج مفهوم( 4برچسبگذاری موارد مرتبط با موضوع پژوهش) ،مقولهبندی یا
شناسایی مقوله( 5طبقهبندی مفهومها از طریق مقایسه آنها با یکدیگر و کشف مشابهتها و تفاوتها) و شناسایی محتواها و
ابعاد 6مقولهها میپردازد (محتواها ویژگیهایی هستند که مقوله را تشریح میکنند و ابعاد به تنوع و میزان وجود یک ویژگی
اشاره دارد) .در این مرحله ،نظریهپرداز دادهبنیاد ،چارچوب تحلیل پدیدهی در حال مطالعه را ،بهوسیله تجزیه و بخشبندی
اطالعات شکل میدهد .این اطالعات بر پایه دادههای جمعآوریشده (نظیر مصاحبهها ،مشاهدات و وقایع یا یادداشتها)
انتخاب میگردد.
به استخراج مفهوم ،کدگذاری سطح اول 7و به استخراج مقولهها ،کدگذاری متمرکز 1نیز گفته میشود.

.2 .1

کدگذاری محوری

1

استدالل استفهامی مختص رويكردهای تفسیری-برساختی ( ) Constructivistاست و كار محقق را ورود به دنیای ذهنی كنشگران و تفسیر تفسیرهای آنها
(تاويل مضاعف) میداند.
 0رويكرد اتیک ( )Eticدر انسانشناسی به مطالعه رفتار انسانها به صورت غیر مشاركتی میپردازد .در حالی كه در رويكرد امیک ( ،)Emicمحقق از طريق اتخاذ
روش های مشاركتی سعی در غرق شدن در موضوع پژوهش دارد تا بتواند بر مبنای آن معانی رفتار و اعمال كنشگران (مورد مطالعه) را درک نمايد.
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Coding

1

Open Coding

1

Concept

4

Category

5

Properties & Dimensions

6

Level One Coding

7

Focused Coding

8

Axial Coding

9

این نوع از کدگذاری ،به برقراری رابطه بین مقولهها در قالب یک شبکه میپردازد .کدگذاری محوری فرآیند تعیین ارتباط
مقولهها و ایجاد پیوند میان آنها است .تعیین ارتباط میان مقولهها به کمک محتواها و ابعاد آنها صورت میپذیرد .هدف این
کدگذاری ،بازگرداندن نظم و انسجام به مقولههای برخاسته از دادهها میباشد .این مرحله به این دلیل محوری نامیده شده است
که کدگذاری حول محور یک یا چند مقوله اصلی انجام میشود .در نتیجه این مرحله مدلی (تحت عنوان مدل پارادایمی )0شکل
میگیرد.

.3 .1

کدگذاری انتخابی

2

در این مرحله از روابط بین مقولههای موجود در مدل پارادایمی کدگذاری محوری ،یک نظریه برخاسته از دادهها به نگارش
در میآید .در قالب این نظریه ،مفهوم یا پدیده مورد مطالعه به صورت انتزاعی تشریح میشود .در این مرحله ،محقق با
بهکارگیری مفاهیمی همچون نگارش خط داستان( 1توضیح جزء به جزء و مفصل مقولههای عمده) درصدد تبیین مدل ارتباطی
مقولهها بر میآید .در این مرحله ،پژوهشگر به تشریح مدل پارادایمی و بررسی چگونگی اثرگذاری و اثرپذیری مقولهها نسبت به
یکدیگر میپردازد .این امر می تواند در قالب یک حکایت یا داستان ،در قالب یک نمودار و یا در قالب مجموعهای از قضایا
دنبال شود.

یافتهها
برای نیل به اهداف این پژوهش ،گامهای سهگانهی روش دادهبنیاد طی گردیده است .در گام اول که همان کدگذاری باز
است ،ابتدا فیشبرداری از بیانات رهبر انقالب از سال  1311تا سال  1314انجام شد .در این بخش با جستجوی کلیدواژه دولت
اسالمی 31 ،فیش از  11سخنرانی استخراج گردید .سپس مفهومپردازی (برچسب زدن به پدیدهها) در دستور کار قرار گرفت .با
بررسی  31فیش مذکور ،تعداد  31مفهوم استخراج گردید (نتیجه فیشبرداری و مفهومپردازی در جدول شماره  1قابل مشاهده
است) .پس از آن ،مقولهبندی مفاهیم (طبقهبندی مفاهیم از راه مقایسه آنها با یکدیگر و کشف مشابهتها) دنبال شد .در انتها نیز
شناسایی محتواها و ابعاد مقولهها (بهعنوان پایهای برای برقراری روابط بین مقولهها) انجام گردید .در این بخش  11مقوله و 2
محتوا (شامل  7شاخص و  1وظیفه دولت اسالمی) شناسایی شد (نتیجه مقولهبندی و شناسایی محتوا و ابعاد مقولهها در جداول
شماره  2و  3قابل مشاهده است).
جدول  .9فیشبرداری و مفهومپردازی
رديف

فیشها

عنوان و تاريخ

مفهومها

 0مدل پارادايمی پیشنهاد شده توسط استراس و كوربین  5جزء دارد :پديده ،علل ،استراتژیها ،شرايط مداخلهای و پیامدها.
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Selective Coding

1

Story line

1

رديف

فیشها

عنوان و تاريخ

مفهومها

يک مروری بكنیم به شاخصهای دولتی كه در اين روزگار دولت مطلوب محسوب میشود... .
بهحسب آنچه كه در روزگار ما و با شرائط ما میتوان دولت اسالمی نامید ،يک شاخصهايی وجود
دارد كه من به بعضی از آن شاخصها اشاره میكنم ... .اوّلین شاخص ،شاخص اعتقادی و اخالقی

0

بیانات در ديدار

است  -بخصوص در مسئوالن ردههای باال  -سالمت اعتقادی ،سالمت اخالقی ،سالمت عملكردی

سالمت

رئیسجمهور و

كه از اعتقاد درست و نگاه درست به حقايق جامعه ناشی میشود .اين شاخص اوّل است .ما

اعتقادی و

اعضای هیأت

خوشبختانه برای اعتقاد درست و برای آنچه كه بايد آن را حق دانست ،دچار ابهام و سردرگمی

اخالقی

دولت

نیستیم؛ عالوه بر منابع اسالمی  -كه حاال ممكن است از منابع اسالمی ،افراد گوناگونی تلقّیهای

(با تكیه بر

مختلفی داشته باشند  -ما مجموعهی رهنمودهای امام بزرگوار را داريم؛ امام ،مورد اعتقاد و قبول و

اعتماد به

اذعان همهی ما است .خب ،مجموعهی بیانات امام ،مجموعهی موضعگیریهای امام ،مجموعهی

وعدههای

رهنمودهای امام در اختیار ما است .اين شد آن شاخص؛  ...يكی از چیزهايی كه من بر روی آن

الهی)

0191/16/16

تكیه میكنم در اين زمینهی اعتقاد و نگاه قلبی و گرايش قلبی ،مسئلهی اعتماد به خدای متعال است،
اعتماد به وعدههای الهی است؛ اين از جملهی مطالبی است كه بنده اصرار دارم ما روی اين كوتاهی
نكنیم ... .به هر حال اين يكی از شاخصها است :اعتماد [به خدا] و انس با معنويات.
شاخص دوّم ،مسئلهی خدمت به خلق است؛ روحیهی خدمت ،كه اين گفتمان اصلی دولت اسالمی
همین خدمت است؛ اصالً فلسفهی وجود ما جز اين نیست؛ ما آمدهايم خدمت كنیم به مردم و هیچ
چیز نبايد ما را از اين وظیفه غافل كند ... .متن عبارت است از خدمت؛ نبايد بگذاريم اين حواشی
1

//

بر روی اين متن اثر بگذارد ... .در زمینهی خدمت ،كار را بايد جهادی كرد؛ جهادی به معنای
بیقانونی نیست ...معتقدم در همان چهارچوب قانون ،دو جور میشود كار كرد :يک كار كار مرسوم
اداری ،يک كار كار جهادی .كار جهادی يعنی از موانع عبور كردن ،موانع كوچک را بزرگ نديدن،
آرمانها را فراموش نكردن ،جهت را فراموش نكردن ،شوق به كار؛ اين كار جهادی است .كار را بايد

روحیهی
خدمت به
مردم
(با تكیه بر كار
جهادی)

جهادی انجام داد تا انشاءاهلل خدمت بخوبی انجام بگیرد.
عدالت
شاخص سوّم ،مسئلهی عدالت است .بنده بارها عرض كردهام  ...معتقد نیستم به پیشرفتِ بدون
//

عدالت ... .پیشرفت بدون عدالت همان نتیجهای را خواهد داد كه شما از تمدّن پرجلوهی غرب،
امروز داريد مشاهد میكنید ... .اين پیشرفت ،قطعاً بايستی همراه با عدالت باشد ... .اين هم شاخص
بعدی است كه اين را دائماً بايد در نظر داشت.

(با در نظر
داشتن
ضرورت
همراهی
پیشرفت با
عدالت)

شاخص بعدی كه شاخص چهارم است ،سالمت اقتصادی و مبارزهی با فساد است .ببینید منصب
حكومتی ،جايگاه قدرت و منابع مالی است؛ وسوسهها در اينجا انسان را راحت نمیگذارد .حاال شما
1

//

به خودتان نگاه نكنید كه متدّينید و سطح باال هستید و مقاومت میكنید در مقابل اين وسوسهها؛ در
درجات پائین ممكن است در مقابل اين وسوسهها نتوانند مقاومت بكنند .شما بايد مراقب باشید،
شما بايد چشم بصیرِ بینای خودتان را بر سرتاسر اين دستگاهی كه زير اشراف شما است و تحت
مديريت شما است ،آنچنان بگسترانید كه نگذاريد در يک گوشهای ناسالمتی اقتصادی بهوجود بیايد
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بیانات در ديدار

آيا ما به عنوان دولت اسالمی میتوانیم هدايتِ فرهنگی جامعهی خودمان را رها كنیم؟ قطعاً نه ،جزو

اعضای هیئت

وظائف ماست .حاال مخالفین ،معترضین حرفهائی میزنند ،نقد میكنند ،گاهی مسخره میكنند ،گاهی

مفهومها

و اين وسوسهها كارگر بشود .حتّی قبل از آنكه دستگاههای نظارتی وارد بشوند؛  ...و اين احتیاج
دارد به نگاه دائم؛ غفلت نبايد كرد ...واقعاً فساد مثل موريانه است؛ نگذاريد كه فساد و رشوه و
پارتیبازی و اسراف و تجمّل و خرجهای زيادی و مانند اينها ،در دستگاهتان نفوذ بكند...گاهی
اوقات يک خرجهای زياد ،بیخود ،بیجا  -حاال آنجايی كه غیر حرام است ،امّا زائد است؛ شايد زائد
هم به يک معنا حرام باشد ،امّا باالخره با آن صراحت حرام نیست ،امّا خرج زائدی است  -جلويش
بايد گرفته بشود .و میتوان؛ از اين طريق میتوان كارهای بزرگ و زيادی كرد.
شاخص بعدی ،مسئلهی قانونگرايی است .خب قانونگرايی خیلی مهم است .قانون ريل است؛ از
اين ريل اگر چنانچه خارج شديم ،حتماً آسیب و صدمه است .گاهی قانون ناقص است ،گاهی

قانونگرايی و

قانون معیوب است؛ امّا همان قانون معیوب هم اگر چنانچه عمل نشود  -كه منتهی به بلبشو و هر

نهادينه نمودن

كه هر كه خواهد شد  -ضرر آن عمل نشدن ،بیشتر از ضرر عمل كردن به قانون است .اين را بايد

آن

نهادينه كرد؛ در مجموعهی دستگاهها اين بايد نهادينه بشود .و جزو رعايت قانون ،رعايت اسناد

(با تاكید بر

باالدستی است كه امروز خوشبختانه در كشور وجود دارد؛ مثل سیاستهای كلّی ،سند چشمانداز،

رعايت اسناد

مصوّبات شوراهای عالی از قبیل شورای عالی انقالب فرهنگی ،از قبیل شورای عالی مجازی ...اين

باالدستی)

قانونگرايی و قانونمداری اگر چنانچه جا افتاد ،مسلّماً خیلی از آسیبها از بین خواهد رفت.

يک شاخص ديگر ،مسئلهی حكمت و خردگرايی در كارها است؛ كار كارشناسی ،مطالعهی درست،
مالحظهی جوانب و آثار و تبعات يک اقدام ،و حتّی گاهی مالحظهی تبعات يک اظهارنظر... .
بايستی سنجیده اظهارنظر كرد؛ اينجور نباشد كه ما حاال يک مديری هستیم ،يک مسئولی هستیم،
دربارهی يک مسئلهای يک مطلبی به ذهنمان میرسد ،كارشناسی نشده ،بررسی نشده ،جوانبْ ديده
نشده ،اين را نبايد پرتاب كرد در فضای افكار عمومی؛  ...از جملهی شقوق همین حكمت ،استفاده
از ظرفیت باالی كارشناسی است در مسائل كشور كه خوشبختانه ما در زمینهی كارشناسی ،امروز
ظرفیت خیلی خوبی در كشور داريم؛ انصافاً انسان نگاه میكند ،در بخشهای مختلف ،ظرفیت
كارشناسی كشور باال است

حكمت و
خردگرايی در
كارها و
اظهارات
(با تاكید بر
استفاده از
ظرفیت
كارشناسی
كشور)

يک شاخص ديگر هم عرض بكنیم ... ،تكیه به ظرفیت درونزای كشور است؛ نگاهمان به بیرون
نباشد ... .اين معنايش اين نیست كه از امكاناتی كه در بیرون هست استفاده نكنیم؛ اين دو حرف با
هم اشتباه نشود .امیدمان را به بیرون از ظرفیت داخلی كشور ندوزيم ... .نمیگويیم از اينها استفاده
نكنید ،امّا میگويیم اطمینان نكنید ،اعتماد نكنید ،چشم به آنجا ندوزيد ،چشم به داخل بدوزيد .در
داخل كشور خیلی امكانات وجود دارد كه اگر چنانچه نگاه ما  -چه در زمینههای اقتصادی ،چه در
زمینههای فرهنگی ،چه در زمینههای گوناگون ديگر  [ -به آنها باشد و] اگر بتوانیم از اين نیروهای
داخلی استفاده كنیم ،كلید حلّ مشكالت اينجا است؛ يعنی در درون كشور و امكانات داخلی كشور

تكیه به
ظرفیت
درونزای
كشور

است كه از اينها میشود خردمندانه بهرهبرداری كرد .اينها بايد شناسايی بشوند .و اين است كه رتبهی
ما را در دنیا باال میبرد.
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دولت

اهانت میكنند ،بكنند؛ ما كه نمیتوانیم تكلیف الهی را با اين چیزها فراموش كنیم .ما وظیفه داريم

فرهنگی جامعه

0188/16/06

مردم خودمان را هدايت بكنیم؛ هدايت .رياست در جامعهی اسالمی ،رياست مادی محض و صرف
نیست؛ ادارهی امور زندگی مردم هست ،همراه با هدايت ... .بايد در جهتی حركت كنیم كه مردم
متدين بار بیايند ،متدين عمل بكنند ،به مبانی دينی معتقد بشوند ،عمالً پايبند بشوند؛ جهتگیری ما
در همهی زمینهها بايد اين باشد.

بیانات در ديدار
مردم و عشاير
8

شهرستان نورآباد
ممسنی

حل مشكالت
دولت اسالمی موظف است كه با ترتیب صحیح و با برنامهی درست ،از آمادگی ملت ايران استفاده
كند و انشاءاهلل يكی پس از ديگری مشكالت را برطرف كنند.

كشور با برنامه
ريزی درست
و استفاده از
آمادگی ملت

0188/11/05

بسترسازی
بیانات در ديدار
اعضای هیأت
9

دولت و مديران
اجرايی كشور
0186/14/19

دولت اسالمی فقط به شكم و مسكن و آسايش و آرامش ظاهری زندگی مردم اكتفا نمیكند؛ به
اخالق آنها ،به دين آنها ،به صراط مستقیمی كه جوانهای آنها بايد بروند ،به آموزش و پرورش آنها،
به رشد علمی آنها ،به رشد دينی و تقوائی آنها هم اهمیت میدهد .اينجور نیست كه ما بگوئیم آن

رشد دينی،
تقوايی و
اخالقی مردم

ديگر كار دولت نیست؛ نه ،دولت بايد بسترهای الزم را برای سريان و جريان انديشهی درست و
اخالق فاضله در كشور به وجود بیاورد .اين خود در عین اينكه يک كار فرهنگی است ،يک كار

بسترسازی

سیاسی هم هست.

رشد علمی
مردم

امروز يكی از سیاستهای رائج و متداول در دست و بال شبكهی خطرناک صهیونیستی دنیا و عوامل
دولتیشان در كشورهای مختلف اين است كه جوانها را ،بخصوص در كشورهای اسالمی و
01

//

00

//

01

//

بخصوص در كشورهائی كه ممكن است در مقابل آنها به عنوان يک رقیب علمی يا رقیب سیاسی
قد علم كنند و منافع آنها را به خطر بیندازند ،از نگاه جدی به زندگی باز بدارند .آنها میخواهند اين
جوانها را ضايع كنند؛ آنها برای اين كار برنامهريزی كردهاند .مقابلهی با اين برنامهريزی عالوه بر
اينكه يک وظیفه است ،يک حركت شجاعانهی سیاسی است.

مقابله با
برنامهريزیها
ی دشمن در
زمینه منحرف
كردن جوانان

مبارزهی با فساد اقتصادی از جملهی همین كارهاست .در داخل تشكیالت دولتی ،اهمیت مبارزهی
با فساد اقتصادی بیشتر است از عین همین كار در دستگاه قضائی .دستگاه قضائی مجازات مفسد را

مبارزه با فساد

بر عهده دارد ،دستگاه اجرائی جلوگیری از بروز فساد را بر عهده دارد؛ اين مهمتر است؛ اين

اقتصادی

پیشگیری است... .
 ...البته مبارزهی با فساد به صالح احتیاج دارد؛ اول خودمان بايد صالح باشیم؛ اهل فساد نباشیم تا

مواظبت از

بتوانیم با فساد حقیقتاً مبارزه كنیم .اگر در ما نقطهی ضعفی از باب فسادپذيری وجود داشته باشد،

خود ،صالح

آن وقت ديگر خاطرجمع نخواهیم بود از اينكه در میدان قدم بگذاريم .لذا مواظب خودمان باشیم.

بودن و
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فسادناپذيری
مسئوالن

 ...نظام اسالمی فقط شكل نیست؛ محتوايی دارد؛ يعنی كارهايی بايد در واقعیت زندگی مردم انجام
بگیرد .تحقق اين واقعیتها در زندگی مردم ،مردان و عناصر مؤمن و معتقد به خودش را  -كه
دارای صفات و خصوصیات الزم هم باشند – میطلبد؛ اين میشود دولت اسالمی .... .اينها بايد
جهتگیريها و رفتار اجتماعی و رفتار فردىِ خود و رابطهشان با مردم را با معیارهای اسالمی تطبیق
دهند تا بتوانند به آن اهداف برسند .بعد هم بايد آن جهتگیريها را در مدّ نگاه خودشان قرار دهند و
بسرعت به سمت آن جهتگیریها حركت كنند؛ اين میشود دولت اسالمی ...بنابراين اسم ما دولت
اسالمی باشد ،كافی نیست؛ بايد عمل و جهتگیری ما اسالمی باشد .اگر در اينها اختالل پیدا شد،
بیانات در ديدار
01

حركت مستمر و مداوم و پويندهيی كه الزم است تا دولت اسالمی به صورت كامل شكل بگیرد...

تطبیق
جهتگیریها،
رفتار
اجتماعی،
فردى،
بینالمللی و

رئیسجمهور و

اگر دولت ما اسالمی شد ،آن وقت كشورمان اسالمی خواهد شد .اگر من و شما در معاشرتمان ،در

رابطهی

اعضای هیأت

رفتارمان ،در طلب مالمان ،در مجاهدتمان ،نتوانستیم خود را به حد نصاب برسانیم ،از آن دانشجو،

مسؤوالن با

دولت

از آن جوان بازاری ،از آن عنصر در ردههای پايین دولتی ،از آن كارگر ،از آن روستايی ،از آن شهری

مردم با

0184/16/18

چه توقعی میتوانیم داشته باشیم كه اسالمی عمل كنند؟ چرا مردم را بیخود مالمت میكنیم؟ نبايد

معیارهای

مالمت كنیم .اگر كمبودی هست ،خودمان را بايد مالمت كنیم؛ «لوموا انفسكم».

اسالمی و

اول ،ما اسالمی میشويم؛ وقتی اسالمی شديم« ،كونوا دعاة النّاس بغیر السنتكم»؛آن وقت عملِ ما
مردم را مسلمان واقعی خواهد كرد و كشور ،اسالمی خواهد شد؛ هم احكام و مقررات اسالمی
است ،هم اجرا اسالمی است ،هم دولتمردان اسالمیاند ،هم مردم به تبع حال و به تبع دولتمردان از
لحاظ اخالقی اسالمی خواهند شد ...معنای شعار دولت اسالمی اين است كه ما میخواهیم اعمال

رساندن خود
به حدنصابِ
معیارهای
اسالمی

فردی ،رفتار با مردم ،رفتار بین خودمان ،و رفتار با نظامهای بینالمللی و نظام سلطهی امروز جهانی
را به معیارها و ضوابط اسالمی نزديكتر كنیم.

04

//

05

//

06

//

عدالت يعنی امكاناتی كه در كشور هست ،عادالنه و عاقالنه تقسیم كنیم -نه عادالنهی بیحساب و

محور قرار

كتاب -و سعی كنیم همین امكانات را بیشتر كنیم تا به همه بیشتر برسد؛ نه اينكه به قشر خاص و

دادن عدالت

به دستهی خاصی بیشتر برسد .اين وظیفه از وظايف دولت اسالمی بود  ...اين اساس كار شماست.

در همه كارها

عدالت را واقعاً محور همهی برنامهريزیهای خودتان قرار دهید و ببینید در بخشهای مختلف

و

چگونه میشود آن را تأمین كرد.

برنامهريزیها

وظیفهی حتمی ديگرِ دولت اسالمی ،گسترش علم و دانايی است؛ چون دولت اسالمی بدون

گسترش علم

گسترش علم و دانايی به جايی نخواهد رسید .گسترش آزادانديشی هم مهم است .واقعاً انسانها بايد

و دانايی

بتوانند در يک فضای آزاد فكر كنند .آزادی بیان تابعی از آزادی فكر است ... .در غیر فضای آزاد

(با تاكید بر

فكری ،امكان رشد وجود ندارد .برای فكر ،برای علم ،برای میدانهای عظیم پیشرفت بشری اصلًا

گسترش

جايی وجود نخواهد داشت.

آزادانديشی)

مبارزهی با فساد ،يكی ديگر از وظايف بسیار مهم است .من در بارهی مبارزهی با فساد اينقدر در

مبارزه با فساد
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صحبتهای عمومی و خصوصی حرف زدهام كه فكر میكنم تكراری است.
نكتهی بعد ،تأمین عزت ملی است .يک ملت اگر احساس عزت كرد ،پیشرفت خواهد كرد و
خواهد بالید؛ اما اگر توسری خورد ،استعدادها در او خفه خواهد شد .عزت ملی و آنچه را كه امروز
به آن غرور ملی گفته میشود -البته تعبیر «غرور» با توجه به معنای لغویاش خیلی رسا نیست ،اما
رايج است -بايد در ملت تقويت كرد تا احساس عزت و توانايی كند.

تامین و
تقويت عزت
ملی

مبارزهی با سلطه هم يكی از وظايف دولت اسالمی است .نظام سلطه ،نظامی است كه مثل بختک
سنگینی روی پیكر جامعهی بشری میافتد -و افتاده است -و او را نابود میكند و از بین میبرد .اين
نظام سلطه دو طرف دارد؛ سلطهگر و سلطهپذير .با اين نظام بايد مبارزه كرد .مبارزهاش هم با
شمشیر نیست؛ مبارزهاش با عقل ،با كار حرفهای سیاسی ،و با شجاعت در میدانهای الزم و

مبارزه با نظام
سلطه

متناسبِ خودش است.
اسالمی عمل
كردن دستگاه
حاكمهی
كشور در
برای اينكه آن مقصود  -يعنی كشور اسالمی  -به طور كامل محقق شود ،احتیاج است كه دستگاه
حاكمهی كشور در عمل خود ،در سازماندهی خود و در چگونگی رفتار خود ،به طور كامل اسالمی
بیانات در
09

خطبههای
نمازجمعه
0184/15/18

عمل كند  ...اما دولت اسالمیيی كه بتواند مقاصدی را كه ملت ايران و انقالب عظیم آنها داشت،
تأمین كند ،دولتی است كه در آن رشوه نباشد ،فساد اداری نباشد ،ويژهخواری نباشد ،كمكاری

عمل،
سازماندهی و
چگونگی رفتار
خود

نباشد ،بیاعتنايی به مردم نباشد ،میل به اشرافیگری نباشد ،حیف و میل بیتالمال نباشد ،و ديگر

(و جلوگیری

چیزهايی كه در يک دولت اسالمی الزم است ... .اگر به توفیق الهی بتوانیم در اين جهت خود را

از :رشوه ،فساد

كامل كنیم  ...آن وقت كشور اسالمی به همان شكلی كه گفتم ،به وجود خواهد آمد؛ يعنی دولت

اداری،

اسالمی میتواند كشور اسالمی به وجود بیاورد.

ويژهخواری،
كمكاری،
بیاعتنايی به
مردم ،میل به
اشرافیگری،
حیف و میل
بیتالمال و)...

اگر به توفیق الهی بتوانیم در اين جهت خود را كامل كنیم  ...آن وقت كشور اسالمی به همان شكلی
كه گفتم ،به وجود خواهد آمد؛ يعنی دولت اسالمی میتواند كشور اسالمی به وجود بیاورد .يعنی
11

//

دولت اسالمی میتواند كشور اسالمی به وجود بیاورد .من و امثال من اگر خودمان صادق باشیم،
میتوانیم مردم را صادق بار بیاوريم .اگر خود ما اسیر هوی و هوس نباشیم ،میتوانیم مردم را آزاد
از هوی و هوس بار بیاوريم .اگر ما شجاع باشیم ،میتوانیم مردم را شجاع بار بیاوريم .اگر من و
امثال من اسیر هوی و هوس و دنبال طمع و بنده و ذلیلِ ترس و طمع خود بوديم ،نمیتوانیم مردم

419

تالش برای
كامل كردن
خود
(صادق بودن،
شجاع بودن و

رديف

فیشها

مفهومها

عنوان و تاريخ

را با فضايل بار بیاوريم .اين بسته به شانس و اقبال هر كسی است كه در گوشهيی معلم خوبی پیدا

دوری از هوی

كند و به صورت فردی تكامل يابد؛ جامعه پیش نخواهد رفت .دولت اسالمی است كه كشور

نفس و ترس

اسالمی به وجود میآورد.

و طمع)
حركت
مسئوالن به
سمت اسالمی
شدن و مؤمنانه

امروز دولت ما  ...سهم خوبی از حقايق اسالمی و ارزشهای اسالمی را دارد؛ اما كافی نیست؛ اولش
بیانات در ديدار
كارگزاران نظام
10

0181/18/16

خود من .بايد بیشتر به سمت اسالمی شدن ،مسلمان شدن و مؤمنانه و مسلمانانه زندگی كردن
برويم .بايد به سمت زندگی علوی برويم ... .بايد روح زندگی علوی -يعنی عدالت ،تقوا ،پارسايی،
پاکدامنی ،بیپروائی در راه خدا و میل و شوق به مجاهدتِ در راه خدا -را در خودمان زنده كنیم؛
بايد به سمت اينها برويم؛ اين اساسِ كار ماست .و به شما عرض كنم ،در آن صورت كارآمدی
جمهوری اسالمی هم مضاعف خواهد شد؛ چون مشكل اساسیای كه ممكن است برای نظام
اسالمی پیش بیايد ،كارآمدی در نگاه جهانی است؛ بگويند آيا توانستند اين كار را بكنند ،توانستند
آن كار را بكنند؟

و مسلمانانه
زندگی كردن
(از طريق
حركت به
سمت روح
زندگی علوی-
يعنی :عدالت،
تقوا ،پارسايی،
پاکدامنی،
بیپروائی و و
شوق به
مجاهدتِ در
راه خدا)

ما مسؤوالن بايد خود را بسازيم؛ مرتّب با خود كلنجار برويم؛ يكديگر را به حق وصیت كنیم؛
يكديگر را ارشاد كنیم؛ مثل آينهای در مقابل يكديگر ،عیوبمان را صادقانه به هم نشان دهیم؛ بنا را بر
رفع عیب بگذاريم و خود را روزبهروز بهتر كنیم .هر كس هم كه جديداً مسؤولیت را بر عهده
میگیرد ،با اين نیت و با اين هدف مسؤولیت را قبول كند كه میخواهد برای خدمت به مردم ،يک
انسان صالح شود .آنوقت میشود تشكیل دولت اسالمی .قوای مقنّنه و قضايیه و مجريه و مسؤوالن
گوناگون ما بايد بتوانند تا حدّ قابل قبولی خود را با اين قالبها و معیارهای دينی و اخالقىِ اسالمی
11

بیانات در ديدار

تطبیق دهند .اين مرحلهی سوم است؛ ما االن در اين مرحله قرار گرفتهايم و بايد دائم تالش ما اين

كارگزاران نظام

باشد .اگر نمايندهی مجلسیم ،اگر عضو دولتیم ،اگر از مسؤوالن قضايی هستیم ،اگر روحانی هستیم،

0181/19/10

هر كجا قرار داريم ،اوّلین و مهمترين وظیفه را اصالح كار خود بدانیم؛ چون اصالح شخص ما،
صرفاً اصالح شخص نیست؛ ما منشأ اثريم و يک كلمه حرف و يک امضاء و يک تصمیمگیری من
و شما در جامعه تأثیر میگذارد .ما اگر خود را اصالح كرديم ،جامعه را اصالح كردهايم .دورهی
پیش از انقالب گذشت كه بعضی كسان فقط به خود میپرداختند .ما آن وقت به آنها ايراد میگرفتیم
كه به فكر جامعه و مردم هم باشید .گفت:
«آن يک گلیم خويش به در میبَرد ز موج /وين سعی میكند كه بگیرد غريق را»؛ میگفتیم به فكر
غريقها هم باشید؛ فقط به فكر نجات خودتان نباشید .االن آن زمان نیست؛ حاال من و شما اگر به

411

تالش
مسؤوالن برای
خودسازی و
اصالح خود

رديف

فیشها

عنوان و تاريخ

مفهومها

فكر خودمان باشیم ،به طور طبیعی غريقها را نجات دادهايم .اگر ما خود را اصالح كنیم ،جامعه
اصالح شده است .پس تشكیل دولت اسالمی ،مرحلهی سوم است.
صاحبان مناصب در نظام حق ،حق ندارند خودشان را با اعیان و اشراف مقايسه كنند و بگويند چون
اشراف و اعیان اينگونه خانه و زندگی دارند و اينطور گذران میكنند ،پس ما هم كه صاحب اين
منصب و اين مسؤولیت در جمهوری اسالمی يا در نظام اسالمی و حاكمیت اسالمی هستیم ،سعی
كنیم مثل آنها زندگی كنیم؛ يا اينكه چون رؤسا و مسؤوالن و وزرای كشورهای ديگر در نظامهای
غیر الهی و غیر حق اينطور زندگی میكنند ،اينطور خوشگذرانی میكنند و اينگونه از امكانات
مادی استفاده میكنند ،ما هم بايستی همانطور زندگی كنیم؛ نه .حق ندارند زندگیشان را با اعیان و
بیانات در
11

خطبههای نماز
جمعه تهران
0179/19/15

اشراف و متمكّنان و يا با منحرفان اندازهگیری كنند .پس با چه كسانی بايد زندگىِ خودشان را

مقايسهی

اندازه بگیرند؟ «ان يقدّروا انفسهم بضعفة النّاس»؛ با مردم معمولی ،آن هم ضعیفها و پايینترهايشان.

زندگی خود

در اين عبارت ،اين تعبیر نیست كه مثل آنها زندگی كن  -ممكن است هر كسی نتواند آنگونه

با ضعیفترينِ

زندگی را بر خودش تنگ بگیرد  -اما اين هست كه خودت را با او اندازه بگیر و با او مقايسه كن؛

مردم توسط

نه با اعیان و اشراف و با فالن پولدار و فالن سرمايه دار .مسؤول و صاحب يک منصب در نظام

مسؤوالن

اسالمی و نظام حق ،نبايد طوری زندگی كند كه باب اعیان و اشراف و متمكّنان و برخورداران
جامعه ،يا مسؤوالن كشورهای غیر اسالمی است .اين فرهنگ غلطی است كه هركس در
مسؤولیتهای دولتی به مقام و مسؤولیتی رسید ،بايد فالن طور خانه ،يا فالن طور وسیله رفت و آمد،
يا فالن طور امكانات زندگی داشته باشد؛ نه ،دستور امیرالمؤمنین اين نیست؛ فقط مربوط به آن زمان
هم نیست؛ مربوط به همه زمانهاست ... .اين مربوط به مسؤوالن و صاحبان مناصب در نظام اسالمی
است كه بايد خودشان را با مردمِ ضعیف بسنجند ،نه با برخورداران جامعه.
آن حضرت در نامه ديگری به اشعثبنقیس میفرمايد« :وانّ عملک لیس لک بطعمة ولكنّه فی عنقک
امانة»؛ يعنی اين مسؤولیت و منصبی كه در نظام اسالمی داری ،طعمه و سرمايه و كاسبی نیست -
اشتباه نشود  -مسؤولیت در نظام اسالمی باری بر دوش انسان است كه بايد آن را به خاطر هدف و
نیتی تحمّل كند .برداشت صحیح از دولت اسالمی و مسؤولیت اسالمی اين است.

14
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مسؤوالن اسالمی نبايد در رفتار و عملِ خودشان مسرفانه و متجمّالنه زندگی كنند .باالتر از آن،

توجه به

نبايد طوری زندگی كنند كه روش اسرافآمیز و تجمّلآمیز به يک فرهنگ تبديل شود .اين هم نقطه

مسؤولیت به

بعدی است كه اهمیتش از اوّلی بیشتر است ،يا الاقل كمتر نیست .فرض بفرمايید اگر به وسیله يک

عنوان باری بر

نفر در سطح عالی و در میان صاحبان مناصب حكومت اسالمی ،كیفیت آرايش محلّ زندگی و محلّ

دوش نه

كار ،كیفیت زندگی خانوادگی ،چگونگی ازدواج فرزندان ،مهريهها و جهیزيهها و از اين قبیل ،به

وسیلهی كسب

شكل غیر اسالمی آن  -به معنای مسرفانه  -انجام گیرد ،اين به فرهنگ تبديل میشود؛ به اين معنا كه

درآمد و

بقیه نگاه میكنند و ياد میگیرند؛ مهريهها باال میرود ،ازدواجها مشكل میشود ،زندگی سخت میشود و

ثروتاندوزی

همین رفتار بتدريج آثارش در طول مدتی كوتاه يا بلند ،در متن جامعه منعكس میگردد .بنابراين
مهمترين مطلب اصلی امیرالمؤمنین در باب حكومت اين است :حاكم نبايد حكومت را برای خود
وسیله اعاشه و زندگی و كسب درآمد و اندوختن ثروت قرار دهد ،بلكه بايد آن را يک مسؤولیت
بداند .باری است بر دوش او؛ بايد همه همّت خود را بگذارد كه اين بار را به منزل برساند.
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فیشها

مفهومها
رعايت حدود
و حقوق مردم

نقطه محوری همین مسؤولیت هم رعايت حدود و حقوق مردم ،رعايت عدالت در میان مردم،

و رعايت

رعايت انصاف در قضايای مردم و تالش برای تأمین امور مردم است .برای حاكم اسالمی ،حوائج و

عدالت و

نیازهای مردم اصل است...

انصاف در

يک روی مسأله مردمساالری اين است كه مردم مسؤوالن را انتخاب میكنند .آن روی ديگر اين

میان مردم

است كه وقتی مسؤوالن بر سرِ كار آمدند ،همه همّتشان رفع نیازهای مردم و كار برای آنهاست....

صرف همه

مسؤول امور و صاحبِ منصب در نظام اسالمی ،مسألهاش فقط مواجهه با مردم نیست؛ اگر با خدا

همت برای

متّصل نباشد ،كارِ برای مردم و خدمت برای آنها  -يعنی همان مسؤولیت اصلیای كه دارد  -لنگ

رفع نیازهای

خواهد ماند.

مردم و كار و
خدمت برای
آنها

اگر حاكمان و صاحبمنصبان اسالمی بخواهند اين وظايف را انجام دهند ،به يک نقطه ديگر احتیاج
دارند و آن ،اخالص و برای خدا كار كردن و با خدا رابطه خود را نگهداشتن است .مسؤول امور و
صاحبِ منصب در نظام اسالمی ،مسألهاش فقط مواجهه با مردم نیست؛ اگر با خدا متّصل نباشد ،كارِ
برای مردم و خدمت برای آنها  -يعنی همان مسؤولیت اصلیای كه دارد  -لنگ خواهد ماند.
پشتوانه اين مأموريت و مسؤولیت ،همین ارتباط با مردم است؛ لذا باز امیرالمؤمنین  -طبق روايت
نهجالبالغه  -در همین نامه به مالک اشتر میفرمايد« :واجعل لنفسک فیما بینک و بین اللَّه افضل تلک
المواقیت»؛ اوقات خودت را كه برای كارهای گوناگون صرف میكنی ،بهترين و بانشاطترينش را
بگذار برای خلوت بین خودت و خدا؛ يعنی حالت ارتباط با خدا و انابه به او و تضرّع را برای
اوقات خستگی و كسالت نگذار .بعد میفرمايد« :وان كانت كلّها للَّه»؛ اگرچه وقتی كه تو صاحبِ
منصب در حكومت اسالمی هستی ،همه كارهايت متعلّق به خداست  -به شرطی كه «اذا صلحت

اخالص ،برای
خدا كار كردن
و با خدا رابطه
خود را
نگهداشتن

فیها النّیة و سلمت منها الرّعیة»؛ نیتت خالص باشد و كاری كه مردم را بیازارد ،از تو سر نزند  -اما
درعینحال در بین تمام اين تالشهايی كه همهاش هم عبادت است ،وقتی را بگذار برای اينكه بین
خودت و خدا خلوت كنی .اين چهره صاحبان مناصب در نظام اسالمی و در قاموس امیرالمؤمنین
است.
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بعد از آن كه نظام اسالمی پیش آمد ،نوبت به تشكیل دولت اسالمی به معنای حقیقی میرسد؛ يا به

تالش برای

تعبیر روشنتر ،تشكیل منش و روش دولتمردان  -يعنی ماها  -به گونه اسالمی؛  ...نمیتوانیم ادّعا

خودسازی و

بیانات در ديدار

كنیم كه ما يک دولت اسالمی هستیم؛ ما كم داريم .ما بايد خودمان را بسازيم و پیش ببريم .ما بايد

تربیت خود و

كارگزاران نظام

خودمان را تربیت كنیم ... .هركدام از شما تالش كنید كه برای اين مسئولیتها خودتان را با الگوی

انطباق خود

اسالمی منطبق سازيد؛ يعنی دينتان ،تقوايتان ،رعايتتان نسبت به حال مردم ،رعايتتان نسبت به شرع،

با الگوی

رعايتتان نسبت به بیتالمال ،اجتنابتان از خودخواهیها و خودپرستیها و رفیقبازیها و

اسالمی

قوموخويشپرستیها و اجتنابتان از تنبلی و بیكارگی و بیعملی و هوی و هوس و اين چیزها مطابق

(از طريق:

با الگوی اسالم باشد .هركدام از شما بتوانید در اين زمینهها كار خودتان را بكنید و پیش برويد و

رعايت دين و

0179/19/01
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//
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//

فیشها

مفهومها

خودتان را بسازيد...

تقوا ،رعايت
نسبت به حال
مردم و شرع و
بیتالمال،
اجتناب از
خودخواهی و
خودپرستی و
رفیقبازی و
قوموخويشپر
ستی و تنبلی
و بیكارگی و
بیعملی و
هوی و هوس
و)...
تالش برای

بايد خودمان را بسازيم و پیش ببريم .ما بايد خودمان را تربیت كنیم ... .عمدهترين خطر چیست؟

خودسازی و

من در پاسخ به اين سؤال يک روايت میخوانم .فرمود« :انّ اخوف ما اخاف علیكم اثنان اتّباع الهوی

تربیت خود

و طول األمل» .خطر عمده دو چیز است :اوّل ،هوسپرستی و هواپرستی است ... .پیروی از هوای

(از طريق:

نفس ،شما را از راه خدا گمراه میكند....

پرهیز از هوا و
هوسپرستی)

بايد خودمان را بسازيم و پیش ببريم .ما بايد خودمان را تربیت كنیم« ... .و امّا طول األمل فینسی

تالش برای

األخرة» .طول امل ،آرزوهای دور و دراز شخصی :تالش كن ،برای اينكه فالن طور ،خانه برای

خودسازی و

خودت درست كنی؛ تالش كن و مقدّمات را فراهم كن ،برای اينكه به فالن مقام برسی؛ تالش كن،

تربیت خود

زيد و عمرو را ببین و هزار نوع مشكل را پشت سر بگذار تا اينكه فالن سرمايه را برای خودت

(از طريق:

فراهم آوری و فالن فعالیت اقتصادی را در مشت بگیری .اين طول األمل يعنی آرزوهايی كه يكی

پرهیز از

پس از ديگری میآيند و تمامنشدنیاند جلوِ چشم انسان صف میكشند؛ برای انسان هدف درست

آرزوهای دور

میكنند و هدفهای حقیر در نظر انسان عمده میشود .خاصیت اين هدفها «ينسی اآلخرة» است؛

و دراز

آخرت را از ياد انسان میبرند؛ ...

شخصی)

411

رديف

عنوان و تاريخ
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//

مفهومها

فیشها
چه كسی بايستی به مردم تفهیم كند كه دشمن كیست و دشمنی او چگونه است و امروز نیاز اين
كشور به چیست؟ چه كسی بايستی دين را كه مايهی سرفرازی و ايستادگی ملت و مايهی فداكاری
انسانها و تسلیم نشدن آنها در مقابل جاذبههای گوناگون جاذبههای مادّی است ،به مردم ،به نسل
جوان ،به دانشجو و به آدمهای جامعه ،منتقل كند و بدهد؟ آيا درست است ما منتظر بنشینیم كه آيا
حوزهی علمیه و روحانیت ،با همان روشهای قديمی و با همان جلسات سخنرانی و اينها اين

تفهیم دشمنی
دشمن به مردم

كارها را انجام دهند؛ يا نه ،ما كه امروز دولت اسالمی و نظام جمهوری اسالمی هستیم مسئولیتی بر
عهده گرفتهايم و بهعنوان رجال دين و مسئولین دينی هستیم؛ چه آنهايی كه معمّم هستند ،چه
آنهايی كه معمّم نیستند و همهی كسانی كه در نظام ،مسئولیتی قبول كردهاند ،در واقع مسئولیت
قبول كردهاند كه نظام اسالمی را در اين كشور ،پايدار و مستقر كنند و به تكامل برسانند؟ خوب؛
غیر از ما چه كسی مسئول است كه مردم را اگر متزلزلند ،تبديل به انسانهای مقاوم كند؛ اگر دچار
ترديدند ،ترديد آنها را برطرف كند؛ اگر در باورهای آنها اختاللی وجود دارد ،باورهای صحیح و
قوی را به آنها بدهد؛ اگر در مقابل اهداف و مسئولیتهای دشمن ،دچار ترديد و شک و تزلزل
هستند ،اين شک و ترديد را برطرف و آنها را عازم و مصمّم كند ،تا اين مردم از آن حقّی كه امروز
پرچم آن را اين كشور بهدست گرفته است ،جانانه دفاع كنند؟ چه كسی مسئول اين است كه مردم

انتقال دين و
باورهای
صحیح به
مردم

را به اين سمت بكشاند؟ غیر از ما ،غیر از مسئولین ،بخصوص مسئولین امور فرهنگی كشور.
ما توانستیم حصاری را بشكنیم و مانع را از سر راه حركت به سمت دولت اسالمی و جامعهی

بیانات در ديدار
10

جمعی از مهمانان
خارجی

اسالمی و دنیای اسالمی برداريم ... .اولین و مهمترين كاری كه پیش روی ما قرار دارد ،تحول
معنوی و روحی انسانهاست .ما متأثر از تربیتهای طوالنی غیر اسالمی هستیم .آنچه كه هیجان عظیم
انقالب و دوران جنگ انجام داد ،البته معجزهآسا بود؛ اما تا اين پديده عمق پیدا بكند ،و تا وقتیكه

0171/00/04

اعماق ضماير را متحول نمايد ،كار زيادی الزم است.

تالش برای
تحول معنوی
و روحی
انسانها

جدول  .1مقولهپردازی و شناسایی محتوای مقولهها
مفهومها

مقولهها

سالمت اعتقادی و اخالقی (با تكیه بر اعتماد به وعدههای

سالمت اعتقادی و اخالقی (با تكیه بر اعتماد به

الهی)

وعدههای الهی)

روحیهی خدمت به مردم (با تكیه بر كار جهادی)

روحیهی خدمت به مردم (با تكیه بر كار جهادی)

عدالت (با در نظر داشتن ضرورت همراهی پیشرفت با

عدالت (با در نظر داشتن ضرورت همراهی

عدالت)

پیشرفت با عدالت)

سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد

سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد

قانونگرايی و نهادينه نمودن آن (با تاكید بر رعايت اسناد

قانونگرايی و نهادينه نمودن آن (با تاكید بر رعايت

باالدستی)

اسناد باالدستی)
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محتوای مقولهها
شاخص دولت اسالمی
شاخص دولت اسالمی
شاخص دولت اسالمی
شاخص دولت اسالمی
شاخص دولت اسالمی

محتوای مقولهها

مفهومها

مقولهها

حكمت و خردگرايی در كارها و اظهارات (با تاكید بر

حكمت و خردگرايی در كارها و اظهارات (با

استفاده از ظرفیت كارشناسی كشور)

تاكید بر استفاده از ظرفیت كارشناسی كشور)

تكیه به ظرفیت درونزای كشور

تكیه به ظرفیت درونزای كشور

شاخص دولت اسالمی

هدايت فرهنگی جامعه

هدايت فرهنگی جامعه

وظیفه دولت اسالمی

حل مشكالت كشور با برنامه ريزی درست و استفاده از

حل مشكالت كشور با برنامهريزی درست و

آمادگی ملت

استفاده از آمادگی ملت

بسترسازی رشد دينی ،تقوايی و اخالقی مردم

هدايت فرهنگی جامعه

وظیفه دولت اسالمی

بسترسازی رشد علمی مردم

گسترش علم و دانايی

وظیفه دولت اسالمی

مقابله با برنامهريزیهای دشمن در زمینه منحرف كردن

دشمن شناسی ،مقابله با برنامههای دشمن و

جوانان

مبارزه با نظام سلطه

مبارزه با فساد اقتصادی

مبارزه با فساد

شاخص دولت اسالمی

وظیفه دولت اسالمی

وظیفه دولت اسالمی
وظیفه دولت اسالمی

خودسازی كارگزاران و تطبیق جهتگیریها و
مواظبت از خود ،صالح بودن و فسادناپذيری مسئوالن

رفتارهای فردی و اجتماعی آنها با معیارهای

وظیفه دولت اسالمی

اسالمی
تطبیق جهتگیریها ،رفتار اجتماعی ،فردى ،بینالمللی و

خودسازی كارگزاران و تطبیق جهتگیریها و

رابطهی مسؤوالن با مردم با معیارهای اسالمی و رساندن

رفتارهای فردی و اجتماعی آنها با معیارهای

خود به حدنصابِ معیارهای اسالمی

اسالمی

وظیفه دولت اسالمی

محور قرار دادن عدالت در همه كارها و
محور قرار دادن عدالت در همه كارها و برنامهريزیها

برنامهريزیها و رعايت عدالت و انصاف در بین

وظیفه دولت اسالمی

مردم
گسترش علم و دانايی (با تاكید بر گسترش آزادانديشی)

گسترش علم و دانايی

وظیفه دولت اسالمی

مبارزه با فساد

مبارزه با فساد

وظیفه دولت اسالمی

تامین و تقويت عزت ملی

تامین و تقويت عزت ملی

وظیفه دولت اسالمی

مبارزه با نظام سلطه

دشمن شناسی ،مقابله با برنامههای دشمن و
مبارزه با نظام سلطه

415

وظیفه دولت اسالمی

مفهومها
اسالمی عمل كردن دستگاه حاكمهی كشور در عمل،
سازماندهی و چگونگی رفتار خود (و جلوگیری از :رشوه،
فساد اداری ،ويژهخواری ،كمكاری ،بیاعتنايی به مردم ،میل

مقولهها
خودسازی كارگزاران و تطبیق جهتگیریها و
رفتارهای فردی و اجتماعی آنها با معیارهای

دوری از هوی نفس و ترس و طمع)
حركت مسئوالن به سمت اسالمی شدن و مؤمنانه و
مسلمانانه زندگی كردن (از طريق حركت به سمت روح
زندگی علوی -يعنی :عدالت ،تقوا ،پارسايی ،پاکدامنی،

وظیفه دولت اسالمی

اسالمی

به اشرافیگری ،حیف و میل بیتالمال و)...
تالش برای كامل كردن خود (صادق بودن ،شجاع بودن و

محتوای مقولهها

خودسازی كارگزاران و تطبیق جهتگیریها و
رفتارهای فردی و اجتماعی آنها با معیارهای

وظیفه دولت اسالمی

اسالمی
خودسازی كارگزاران و تطبیق جهتگیریها و
رفتارهای فردی و اجتماعی آنها با معیارهای

وظیفه دولت اسالمی

اسالمی

بیپروائی و و شوق به مجاهدتِ در راه خدا)

خودسازی كارگزاران و تطبیق جهتگیریها و
تالش مسؤوالن برای خودسازی و اصالح خود

رفتارهای فردی و اجتماعی آنها با معیارهای

وظیفه دولت اسالمی

اسالمی
خودسازی كارگزاران و تطبیق جهتگیریها و
مقايسهی زندگی خود با ضعیفترينِ مردم توسط مسؤوالن

رفتارهای فردی و اجتماعی آنها با معیارهای

وظیفه دولت اسالمی

اسالمی
توجه به مسؤولیت به عنوان باری بر دوش نه وسیلهی
كسب درآمد و ثروتاندوزی

رعايت حدود و حقوق مردم و رعايت عدالت و انصاف در
میان مردم

خودسازی كارگزاران و تطبیق جهتگیریها و
رفتارهای فردی و اجتماعی آنها با معیارهای
اسالمی
محور قرار دادن عدالت در همه كارها و
برنامهريزیها و رعايت عدالت و انصاف در بین

صرف همه همت برای رفع نیازهای مردم و كار و خدمت
برای آنها

نیازهای آنها

نگهداشتن

وظیفه دولت اسالمی

مردم
كار و خدمت برای مردم و اصل قرار دادن رفع

اخالص ،برای خدا كار كردن و با خدا رابطه خود را

وظیفه دولت اسالمی

وظیفه دولت اسالمی

خودسازی كارگزاران و تطبیق جهتگیریها و
رفتارهای فردی و اجتماعی آنها با معیارهای
اسالمی
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وظیفه دولت اسالمی

مفهومها

محتوای مقولهها

مقولهها

تالش برای خودسازی و تربیت خود و انطباق خود با
الگوی اسالمی (از طريق :رعايت دين و تقوا ،رعايت نسبت

خودسازی كارگزاران و تطبیق جهتگیریها و

به حال مردم و شرع و بیتالمال ،اجتناب از خودخواهی و

رفتارهای فردی و اجتماعی آنها با معیارهای

خودپرستی و رفیقبازی و قوموخويشپرستی و تنبلی و

اسالمی

وظیفه دولت اسالمی

بیكارگی و بیعملی و هوی و هوس و)...
تالش برای خودسازی و تربیت خود (از طريق :پرهیز از
هوا و هوسپرستی)

خودسازی كارگزاران و تطبیق جهتگیریها و
رفتارهای فردی و اجتماعی آنها با معیارهای

وظیفه دولت اسالمی

اسالمی

تالش برای خودسازی و تربیت خود (از طريق :پرهیز از
آرزوهای دور و دراز شخصی)

خودسازی كارگزاران و تطبیق جهتگیریها و
رفتارهای فردی و اجتماعی آنها با معیارهای

وظیفه دولت اسالمی

اسالمی
دشمن شناسی ،مقابله با برنامههای دشمن و

تفهیم دشمنی دشمن به مردم

مبارزه با نظام سلطه

وظیفه دولت اسالمی

انتقال دين و باورهای صحیح به مردم

هدايت فرهنگی جامعه

وظیفه دولت اسالمی

تالش برای تحول معنوی و روحی انسانها

هدايت فرهنگی جامعه

وظیفه دولت اسالمی

جدول  .9یكپارچهسازی مقولهها تعیین ابعاد آنها
محتوای مقولهها

مقولهها

ابعاد مقولهها

سالمت اعتقادی و اخالقی (با تكیه بر اعتماد به وعدههای الهی)

شاخص دولت اسالمی

روحیهی خدمت به مردم (با تكیه بر کار جهادی)

شاخص دولت اسالمی

عدالت (با در نظر داشتن ضرورت همراهی پیشرفت با عدالت)

شاخص دولت اسالمی

---

سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد

شاخص دولت اسالمی

---

قانونگرایی و نهادینه نمودن آن (با تاکید بر رعایت اسناد باالدستی)

شاخص دولت اسالمی

---

حكمت و خردگرایی در کارها و اظهارات (با تاکیود بور اسوتفاده از ظرفیوت کارشناسوی
کشور)

شاخص دولت اسالمی

--شاخص اصلی
(مقوله محوری)

---

تكیه به ظرفیت درونزای کشور

شاخص دولت اسالمی

---

هدایت فرهنگی جامعه

وظیفه دولت اسالمی

---

حل مشكالت کشور با برنامهریزی درست و استفاده از آمادگی ملت

وظیفه دولت اسالمی

---

گسترش علم و دانایی

وظیفه دولت اسالمی

---

دشمن شناسی ،مقابله با برنامههای دشمن و مبارزه با نظام سلطه

وظیفه دولت اسالمی

---

مبارزه با فساد

وظیفه دولت اسالمی

---

417

محتوای مقولهها

مقولهها
خودسازی کارگزاران و تطبیق جهتگیریها و رفتارهوای فوردی و اجتمواعی آنهوا بوا
معیارهای اسالمی
محور قرار دادن عدالت در همه کارها و برنامهریزیها و رعایت عدالت و انصواف در بوین
مردم

وظیفه دولت اسالمی
وظیفه دولت اسالمی

تامین و تقویت عزت ملی

وظیفه دولت اسالمی

کار و خدمت برای مردم و اصل قرار دادن رفع نیازهای آنها

وظیفه دولت اسالمی

نمودار  :9مدل دولت اسالمی بسترساز تمدن اسالمی (مدل پارادایمی برخاسته از دادهها)
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ابعاد مقولهها
وظیفه اصلی
(مقوله محوری)
وظیفه اصلی
(مقوله محوری)
--وظیفه اصلی
(مقوله محوری)

پس از گام اول (کدگذاری باز) ،در گام دوم که کدگذاری محوری نامیده میشود ،به برقراری رابطه بین مقولهها در قالب
یک شبکه پرداخته میشود .به عبارت دیگر کدگذاری محوری فرآیند تعیین ارتباط مقولهها و ایجاد پیوند میان آنها (به کمک
محتواها و ابعاد آنها) است .از طریق این کدگذاری ،نظم و انسجام به مقولههای برخاسته از دادهها بازمیگردد .در نتیجه این
مرحله مدلی تحت عنوان مدل پارادایمی 0شکل گرفته است که در شکل  1قابل مشاهده است.
نتیجه آن که شاخص «روحیهی خدمت به مردم (با تکیه بر کار جهادی)» به عنوان مقوله محوری در بعد شاخصها و سه
وظیفه «خودسازی کارگزاران و تطبیق جهتگیریها و رفتارهای فردی و اجتماعی آنها با معیارهای اسالمی» « ،کار و خدمت
برای مردم و اصل قرار دادن رفع نیازهای آنها» و «محور قرار دادن عدالت در همه کارها و برنامهریزیها و رعایت عدالت و
انصاف در بین مردم» به عنوان مقولههای محوری در بعد وظیفهها انتخاب گردیدند.
در مرحله سوم روش نظریهپردازی دادهبنیاد یعنی کدگذاری انتخابی ،از روابط بین مقولههای موجود در مدل پارادایمی
کدگذاری محوری ،یک نظریه برخاسته از دادهها به نگارش در میآید .در قالب این نظریه ،مفهوم یا پدیده مورد مطالعه به
صورت انتزاعی تشریح شده است .در این مرحله ،نگارندگان در جهت تبیین مقولههای این پژوهش از طریق مفهوم خط داستان
برآمدهاند .نظریه برخاسته از داده های این پژوهش ،در قالبی روایی یا حکایتی شکل گرفته است که در بخش بحث و
نتیجهگیری تبیین خواهد شد.

بحث و نتیجهگیری
در این بخش به جمعبندی و تشریح نظریهی برخاسته از دادهها و ارائه پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی پرداخته خواهد
شد.

جمعبندی و تشریح نظریهی برخاسته از دادهها
با بررسی دقیق منابع این پژوهش (بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی) و فیشها ،مقولهها ،محتواها و ابعاد استخراج شده از
آنها ،نظریه برخاسته از دادههای این پژوهش در قالب مباحث ذیل تشریح شده است:
در جمعبندی این پژوهش می توان گفت تغییر حکومت پهلوی هدف و آرمانِ ابتدایی انقالب اسالمی ملت ایران بوده و
دستیابی به «تمدن نوین اسالمی» هدف نهایی ملت ایران و انقالب اسالمی است که این موضوع در بیانات حضرت آیت اهلل
خامنهای مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است ] 41[ .با دقت در بیانات رهبر انقالب اسالمی و تجزیه و تحلیل آن میتوان به
 1مدل پارادایمي پيشنهاد شده توسط استراس و کوربين  5جزء دارد :پدیده ،علل ،استراتژیها ،شرایط مداخلهای و پيامدها.

419

این نکته دست یافت که رسیدن به تمدن اسالمی صرفا به عنوان بحثی شعاری مطرح نشده است .بلکه در قالب اندیشهای
نظاممند ،منسجم و برخوردار از مبانی نظری مشخص تبیین گردیده است.
در نظام اندیشهای رهبر انقالب اسالمی ،دستیابی به این تمدن مستلزم پیمودن پنج مرحلهی انقالب اسالمی ،نظام اسالمی،
دولت اسالمی ،جامعهی اسالمی و در نهایت تمدن نوین اسالمی است .تحقق هریک از مراحل و حلقههای این زنجیره ،زمینهسازِ
شکلگیری مرحلهی بعدی میباشد و نتیجهی نهایی آن تحقق تمدن نوین اسالمی است ]41[ .لذا آحاد ملت و به خصوص
نخبگان و کارگزاران نظام اسالمی در این زمینه مسئول هستند و ضروری است در جهتِ تحقق این فرآیند پنج مرحلهای تالش و
مجاهدت کنند .از سوی دیگر تمدن مادی برآمده از مبانی اومانیستی ،با ایجاد فجایعِ گوناگون برای بشر موجب ناامیدی و یأس
انسانها شده و ایران اسالمی در مقابل این فضای یأسآلود حاکم بر دنیا احساس مسئولیت میکند]47[ .
براساس اندیشههای آیت اهلل خامنهای نقطهی کلیدی تمدن نوین اسالمی« ،توأمان بودن مادّیات و معنویت» است و احتراز از
نگاههای تک بُعدی و ناقص به انسان است .در این تمدن نه به بهانهی علم و پیشرفت علمی ،مرزهای اخالق و دینداری مورد
تهاجم و تخطئه قرار میگیرد و نه با تفاسیر تنگنظرانه و انحرافی از دین و ارزشهای الهی ،مسیر پیشرفت و عقالنیت مسدود
میشود« .انسان» در تمدن اسالمی دارای ارج ،قرب و جایگاهی واال میباشد و به اراده و قدرت او احترام گذاشته میشود .اما
در عین حال ،رها و بدون قید و بند و مُجاز به حرکت بر مَدار هوا و هوس و خواستههای نفسانی خود نیست .در تمدن نوین
اسالمی به «نیازها و ظرفیتهای امروز بشری» توجه شده و به انسان زخمخورده از سوی مکاتب و جریانات غیرالهی« ،کرامت»
بخشیده خواهد شد]41[ .
حرکت به سوی این تمدن «تدریجی» است و برای رسیدن به آن ،ضروری است ابتدا جامعهی اسالمی و دولت اسالمی در
ایران تحقق یابد ]41[ .هرچند بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،نظام اسالمی در قالب روندهای تقنین و ارکان تصمیمگیری و اجرا
شکل گرفت و رسمیت یافت ،ولی هنوز دولت اسالمی ایجاد نشده است .با اینکه گامهای خوبی در این زمینه برداشته شده
است ،اما هنوز کشور در این زمینه به حدنصابهای اسالمی دست نیافته است ]11[ .براساس بیانات رهبر انقالب اسالمی،
هماکنون کشور در مرحلهی ایجاد دولت اسالمی قرار گرفته است]11[ .
دولت اسالمی در اندیشهی آیت اهلل خامنهای مفهومی گسترده میباشد و فراتر از قوهی مجریه ،شاملِ «همهی حکومتگران و
خدمتگزاران عمومی کشور» میشود]12[ .
برای دستیابی به دولت اسالمی در شکل مطلوب و متناسب با ارزشهای دینی باید شاخصهای مشخصی در اختیار
داشت .در این پژوهش با تتبع در بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی ،این شاخصها شناسایی و احصاء گردیده است.
دولت اسالمی دارای شاخصهایی است که در رأس آنها «روحیهی خدمت به مردم (با تکیه بر کار جهادی)» قرار دارد .این
شاخص در بیانات رهبر انقالب اسالمی مورد تأکید ویژه ای قرار گرفته است .این تأکید تا حدی فرا رفته است که از آن تحت
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عنوان «گفتمان اصلی دولت اسالمی» یاد شده است ]13[ .در بیانات رهبری شاهد هستیم که خدمت به مردم به عنوان «فلسفهی
وجود حاکمان و کارگزاران» قلمداد شده است]14[ .
سایر شاخصهای دولت اسالمی عبارتند از:
•

سالمت اعتقادی و اخالقی (با تکیه بر اعتماد به وعدههای الهی)

•

عدالت (با در نظر داشتن ضرورت همراهی پیشرفت با عدالت)

•

سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد

•

قانونگرایی و نهادینه نمودن آن (با تاکید بر رعایت اسناد باالدستی)

•

حکمت و خردگرایی در کارها و اظهارات (با تاکید بر استفاده از ظرفیت کارشناسی کشور)

•

تکیه به ظرفیت درونزای کشور

مجموعهی این شاخصها نمایانگر دولت اسالمی مطلوب است .چنانچه دولت بتواند این شاخصها را محقق سازد ،دولت
اسالمی مطلوب شکل میگیرد و زمینهی شکلگیری جامعهی اسالمی را فراهم میسازد ]11[ .در واقع با کنار هم قرار دادن این
شاخصها ،جهتگیری و چارچوبِ نظری و مبنایی دولت اسالمی مطلوب شکل میگیرد.
از سوی دیگر ،تبیین شاخصهای دولت اسالمی به تنهایی برای ایجاد جامعهی اسالمی و زمینهسازی تمدن نوین اسالمی
کفایت نمیکند .آیت اهلل خامنهای عالوه بر تشریح شاخصها« ،وظایف دولت اسالمی» در مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی را نیز
تشریح کردهاند.
برای آنکه بعد از مرحلهی نظام اسالمی ،دولت اسالمی شکل بگیرد ،الزم است مجموعهی سازوکارها و نهادها ،براساس
محتوا و جهتگیریهای اسالمی برنامهریزی گردد [ ]11و کارگزاران نظام اسالمی نیز بر اساس همین سیاق ،رفتار نمایند ]17[ .با
احصاء وظایف دولت اسالمی در اندیشههای رهبر انقالب اسالمی ،میتوان به این نکته پی برد که برخی از این وظایف از
اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
براساس یافتههای این پژوهش آیت اهلل خامنهای سه وظیفهی «خودسازی کارگزاران و تطبیق جهتگیریها و رفتارهای فردی
و اجتماعی آنها با معیارهای اسالمی»« ،کار و خدمت برای مردم و اصل قرار دادن رفع نیازهای آنها» و «محور قرار دادن
عدالت در همه کارها و برنامهریزیها و رعایت عدالت و انصاف در بین مردم» را مهمترین وظایف دولت اسالمی میدانند.
اما از میان این سه وظیفه نیز ،وظیفه «خودسازی کارگزاران و تطبیق جهتگیریها و رفتارهای فردی و اجتماعی آنها با
معیارهای اسالمی» ،از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در صدر وظایفِ دولت اسالمی قرار دارد .این موضوع به صراحت در
بیانات رهبری مورد تأکید قرار گرفته و به عنوان «اوّلین و مهمترین وظیفه»ی دولت اسالمی و کارگزاران نظام اسالمی قلمداد
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شده است ]11[ .تأکید آیت اهلل خامنهای بر این وظیفه و بسامد تکرار آن در بیانات ایشان مؤید اهمیت و جایگاه اساسی آن
است .از نگاه رهبری تطبیق جهتگیریها ،اعمال و رفتار کارگزاران نظام با معیارهای اسالمی ،مهمترین و ضروریترین بحث در
مسیر شکلگیری دولت اسالمی است؛ چراکه بدون تحقق آن ،دستیابی به شاخصهای دولت اسالمی امکانپذیر نخواهد بود.
[ ]11با دقت در بیانات رهبری و فهم دقیق آن به این نکتهی مهم دست مییابیم که چنین موضوع مهمی به هیچوجه مسئلهای
صرفا توصیهای اخالقی در سطح فردی نیست و کلیت دولت اسالمی و مجموعهی کارگزاران فعال در آن در مسیر حرکت به
سوی تحقق دولت اسالمی مطلوب نسبت به انجام این وظیفه ،رسالتی مهم بر عهده دارند]11[ .
نکته ی مهم دیگر آنکه این وظیفه تأثیرِ مستقیم بر رفتار و اعمال عموم مردم خواهد داشت [ ]11و از سوی دیگر ،در صورت
تحقق آن ،کارآمدی دولت نیز مضاعف خواهد شد ]12[ .همچنین در اندیشهی آیت اهلل خامنهای بسیاری از موارد و مصادیق
همچون :پرهیز از اشرافیگری ،پرهیز از ویژهخواری و حیف و میل بیتالمال ،دوری از هوای نفس ،اخالص و برای خدا کار
کردن اجتناب از خودخواهیها و ...ذیل این وظیفهی مهم قرار میگیرند]13[ .
همچنین براساس تعریف دولت اسالمی در منظومهی فکری آیت اهلل خامنهای بُعد دیگر وظایف دولت اسالمی ناظر به
سازوکارها و نهادسازیهای الزم برای ایجاد جامعهی اسالمی بوده و بنابراین ،وظایف مهمِ دیگری نیز بر عهدهی دولت اسالمی
و کارگزاران آن خواهد بود .به عبارت دیگر در این بعد ،اهمیت دو وظیفهی «کار و خدمت برای مردم و اصل قرار دادن رفع
نیازهای آنها» و «محور قرار دادن عدالت در همه کارها و برنامهریزیها و رعایت عدالت و انصاف در بین مردم» نمایان
میشود.
سایر وظایف دولت اسالمی نیز عبارتند از:
•

هدایت فرهنگی جامعه

•

حل مشکالت کشور با برنامهریزی درست و استفاده از آمادگی ملت

•

گسترش علم و دانایی

•

دشمن شناسی ،مقابله با برنامههای دشمن و مبارزه با نظام سلطه

•

مبارزه با فساد

•

تامین و تقویت عزت ملی

نکتهی دیگری که براساس یافتههای این پژوهش میتوان به آن توجه کرد ،وجودِ نوعی «هماهنگی و همگرایی» بین
مقولههای به دست آمده در دو قسمت «شاخصهای دولت اسالمی» و «وظایف دولت اسالمی» است .همانطور که در تبیین
شاخصهای دولت اسالمی به آن اشاره شد« ،روحیهی خدمت به مردم (با تکیه بر کار جهادی)» به عنوان مقولهی محوری در
بیانات رهبر انقالب اسالمی مطرح شده است و دو مقولهی « سالمت اعتقادی و اخالقی (با تکیه بر اعتماد به وعدههای الهی)» و
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«عدالت (با در نظر داشتن ضرورت همراهی پیشرفت با عدالت)» نیز در بیانات ایشان مطرح گردیده است .از سوی دیگر با نگاه
به مقولهها ی مطرح شده در بحث وظایف دولت اسالمی ،شاهد طرحِ سه مقولهی مهم «خودسازی کارگزاران و تطبیق
جهتگیریها و رفتارهای فردی و اجتماعی آنها با معیارهای اسالمی»« ،کار و خدمت برای مردم و اصل قرار دادن رفع نیازهای
آنها» و «محور قرار دادن عدالت در همه کارها و برنامهریزیها و رعایت عدالت و انصاف در بین مردم» هستیم که موید این
همگرایی و هماهنگی میباشد .در واقع میتوان اینگونه جمعبندی نمود که اندیشهی آیت اهلل خامنهای در حوزه دولت اسالمی،
دارای چارچوب نظری منسجمی است که از یک سو شاخصهای مطرح شده به خوبی بیانگر ابعاد آن است و از سوی دیگر
وظایف تبیین شده نیز از همان چارچوب منبعث شده است.

ارائه پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
یافتههای این پژوهش میتواند گامی رو به جلو در مسیر نظریهپردازی برای تحقق تمدن نوین اسالمی محسوب گردد .هریک
از مراحل پنجگانهی تحقق این تمدن ،ن یازمند تبیین تئوریک و واکاوی نظری است .البته با توجه به نیازها و اولویتهای پیشرو،
ضرورت پرداختن به ابعاد و جوانب گوناگون مرحله شکلگیری دولت اسالمی ،از اهمیت و ضرورت جدیتری برخوردار است.
در این زمینه منظومهی فکری آیت اهلل خامنهای به عنوان متفکر و فقیهی جامعنگر و دارای ذخایر و پشتوانهی علمی و
برخوردار از تجربیات غنی مدیریتی و اجرایی ،منبعی غنی برای استخراج ،طرح و تدوینِ ابعاد مختلف این مسائل است .با طرح
دیدگاهها و نقطهنظرات ایشان در فضای علمی و نخبگانی ،میتوان گامهای مهمی در روند تحقق تمدن نوین اسالمی به عنوان
هدف کالنِ انقالب اسالمی برداشت.
با توجه به این موضوع می توان بررسی و نظرورزی در دو محور موضوعی این پژوهش (شاخصها و وظایف دولت
اسالمی) را به عنوان مسائل پژوهشی قابل توجه برای پژوهشهای آتی قلمداد نمود .به عبارت دیگر ،هریک از شاخصها و
وظایف به دست آمده در این پژوهش میتواند به صورت تفکیکی موضوع پژوهش های آتی قرار گیرد و از این رهگذر ،شرح و
بسط یابد.
عالوه بر تبیین تفصیلی این شاخصها و وظایف ،میتوان به مرحلهی جامعه ی اسالمی و لوازم تحقق آن ،به عنوان پیشنهادی
دیگر برای پژوهشهای آتی اشاره نمود؛ چرا که این حوزه نیز با خالء نظری و فقر مطالعات و پژوهشهای روشمند مواجه
است.
همچنین میتوان بررسی تاثیرات دولت اسالمی در شکلگیری جامعهی اسالمی را به عنوان دو مرحلهی متوالی از فرآیند پنج
مرحلهای تحقق تمدن اسالمی ،مورد مطالعهی علمی قرار داد.
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پیشدرآمدی بر هویتبخشی به ساختار کالبدی شهرها
با رویکردی به شهر اسالمی
مهدی علیان1٭ و محمدحسین سرائی

2

 1پژوهشگر باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات و
دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران (نویسنده رابط)
 2دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
*E-mail: M.alian_87@yahoo.com

چکیده
شهر اسالمی به عنوان نمود تمدن اسالمی ،شهری است که مبانی ،ارکان ،ساختار و هویت شهر از کالم الهای باه
روشنی قابل دریافت باشد .این شهر از جنبههای گوناگونی قابل بررسی مایباشاد .جنباه کالبادی یکای از ایان
جنبهها و ساخت و ساز در شهرهای اسالمی نیز یکی از جنبههای کالبدی میباشاد .سااخت و سااز ،معمااری و
طراحی در شهرهای اسالمی با دیگر ابعاد زندگی شهری رابطهای متقابل دارد و در واقاع سااختار کالبادی شاهر
نقشی اساسی در شکلدهی به ساختارهای روحی -روانی ،اجتماعی و اقتصادی ساکنین شهرها دارد .امروزه باا
توجه به این که این شهرها با مشکالتی از قبیل بحران هویت ،مشکل مشرفیت ،عادم مقااومساازی بناهاا ،منظار
نامناسب و ...روبرو گردیده است ،اهتمام به این جنبه از شهر اهمیت باالیی یافتاه اسات .در هماین راساتا ایان
پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی به دنبال ارا ه راهحلی در جهت رفع مشکالت فوق ،با استعانت از مبانی دین
مقدس اسالم بوده و پس از بررسی و مطالعات کتابخانهای به این نتیجه رسیده است که اسالم و مبانی این دین
برای زندگی انسانها ارزش قا ل شده و همه زوایای زندگی توجه داشته است و برای شهر روح معنوی را قا ال
شده است ،چیزی که ما امروزه از آن به عنوان هویت یاد میکنیم .بدیهی است که غفلت از ایان روح معناوی در
ساخت و سازها و جنبههای کالبدی به تک بعدی شدن انسان و کاهش رشد و کمال او منجر خواهد شد .بنابراین
فقه و شریعت اسالمی به عنوان اصول و راهنما در ساختمانسازی و نظام شهرهای اسالمی میتواند به عناوان
مرجع قرار گیرد و در کلیه فرآیند مکانیابی و ساخت و ساز به کار گرفته شود.
واژههای کلیدی :شهراسالمی ،ساختار کالبدی ،ساخت و ساز ،هویت شهری.
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مقدمه
یکی از فضاهای جغرافیایی که از دیرباز انعکاسدهنده ایدئولوژی نظامهای حاکم بوده ،پدیده شهر است .پیدایش شهر یکی
از بزرگترین تحوالت فرهنگ بشری و نقطه عطفی در تاریخ اجتماعی بوده است که موجب دگرگونی در روابط متقابل انسـان بـا
همنوعان خود شده است .بر این اساس شهر اسالمی بایستی بازتاب اندیشههای متعالی دین مبین اسالم در تمامی جوانـب باشـد
[ .]1به همین دلیل ما به عنوان یک مسلمان برای شناخت جایگاه شهر اسالمی الزم است که مختصـری بـا ایـدئولوژی اسـالمی
آشنایی داشته باشیم.
اسالم یک دین کامل الهی ،همواره فرهنگ را به ایمان و انگیزه تبدیل میکند که این بـه معنـای اوج کـارایی ،شـکوفایی و
قدت اثرگذاری فرهنگ به عنوان بازتاب اندیشهها و اسرار روح مسلمانان است که ریشه در قرآن دارد [ .]2براساس نظر بسیاری
از پژوهشگران دینی ،اسالم آئینی مدنی است که مشارکت جمعی را در عبادت فردی مورد توجه قرار مـیدهـد و ایـن مطلـب
پذیرفته شده است که بیشتر تعلیمات اسالم ،به بهترین شکل در محیطی شهری نمود پیدا مـیکننـد [ .]3امـا رواج تعبیـر شـهر
اسالمی و اطالق آن به شهرهای مسلمانان (به ویژه شهر اسالمی نامیده شدن شـهرهای تـاریخی ممالـک اسـالمی یـا شـهرهای
مسلماننشین) ،با این فرض که این شهرها ،از نظر کالبدی ،جلوهگاه تجلّی خاصی از اصول و ارزشهای اسالمی بوده ،و به ایـن
ترتیب ،از شهرهای سایر تمدنها و فرهنگها متمایز میباشند ،از قرن نوزدهم میالدی و به وسـیلۀ مستشـرقین آغـاز شـد .از آن
دوران به بعد ،این تعبیر که به شهرهای ساخته شده توسط مسلمانان و محلّ زندگی آنان اطالق میشد ،به مـرور در نوشـتههـا و
آثار مربوط به شهر که به بررسی سکونتگاهای مسلمانان میپرداختند ،بر این اساس که با حریم فیزیکی و یا ذهنی خـاص خـود
تجلّی جامعه و فرهنگی متمایز از سایر تمدنها میباشند ،با معرّفی خاورشناسان در ادبیات غرب ،تثبیت شد [.]4
اما نکتهای باید به آن توجه داشته باشیم این است که شهر اسالمی ،شهری نیست که فقط نمادهای مذهبی در آن رخ بنمایـد،
بلکه ویژگی بارز آن انتظام و تعادل در مجموعه شهر میباشد ،تا در سایه تعالیم آسمانی ،بهتـرین شـهروندان را در زیسـتگاهی
امن ،پررونق و خدامحور تربیت نماید و به طور کلی شهر دارای هویت اسالمی باشد .ما به عنوان یک مسلمان معتقدیم راه حـل
مشکالت گ وناگون انسان در قرآن نهفته است و در حوزه شهرسازی نیز آیات قرآنی توان حل مسائل بشر را دارند و بـا بررسـی
آیات قرآنی میتوان ضمن تعریف شهر اسالمی حقیقی ،دست به ایجاد شهرهایی سالم و پایدار زد.
از طرفی سیاستهای کلی ابالغی برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور از طـرف مقـام معظـم رهبـری بـه
دولت ،که عنوان میدارد :هویتبخشی به سیمای شهر و روستا و باز آفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی– اسالمی باید یکـی
از شاخصههای برنامه پنجم توسعه باشد و در همین راستا شهرداریها و استانداریها را مکلف به پیگیـری مطالبـات معظـم لـه
کرده بر اهمیت موضوع فوق میافزاید.
ساخت و ساز و به عبارت دیگر نوع معماری و طراحی در شهرها با دیگر ابعاد زندگی شـهری رابطـهای متقابـل دارد و در
واقع ساختار کالبدی شهر ،نقشی اساسی در شکلدهی به ساختارهای روحی -روانی ،اجتماعی و اقتصادی ساکنین شهرها دارد.
امروزه با توجه به این که مشکالت زیادی در شهرهای اسالمی وجود دارد و برخـی از مشـکالت آنهـا ناشـی از سـاختارهای
کالبدی نامناسب این شهرهاست (نظیر بحران هویت ،مشکل مشرفیت ،عدم مقـاومسـازی بناهـا ،منظـر نامناسـب و )...بنـابراین
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ضرورت رفع آنها احساس میگردد.
لحاظ احکام اسالمی در برنامهریزی ،طراحی و ساخت و سازهای شهری از اولین قدمهـا در تبـدیل شـهرها بـه شـهرهایی
اسالمی و مناسب حال مسلمانان میباشد .بر همین اساس شناخت و کاربرد این احکام و بازتاب آنها بر روی ساخت فضایی و
کالبدی شهرهای امروزی خصوصاً کالنشهرها ،کاری است که باید به صورت علمی انجام شود .برنامهریزان و مسئولین امـر نیـز
باید پس از شناخت احکام و روح دین در خصوص مسائل شهری و با استفاده از تحلیلهای عمیق و کارشناسی شـده ،بهتـرین
راهحل ها را اتخاذ کنند .بر همین اساس پژوهش حاضر به دنبال این مسئله است که شهروندان در یک شهر بتوانند به راحتی بـه
احکام واجب خود عمل نموده و از محرمات پرهیز نمایند .همان گونه که میدانیم ساختارهای کالبدی تبلـور یافتـه و انعکـاس
فیزیکی روابط و نظام اجتماعی -اقتصادی و سیاسی جامعه بوده و این کالبد و فرم فیزیکـی متـأثر از سـاختارهای اجتمـاعی-
اقتصادی جامعه خواهد بود.
در این مقاله جایگاه شهر اسالمی در تعالیم دینی کاوش شده است و سعی گردیده با تأکید بیشتر بر جنبـههـای کالبـدی راه
هویت بخشی به شهرها و به طور ویژه ساخت و سازهای شهری هموار گردد.

پیشینه پژوهش
با بررسیهای به عمل آمده در زمینه پیشینه تحقیق ،فقر تحقیقاتی در زمینه جنبههای کالبدی شهر اسالمی کامالً مشهود اسـت
و به جز چند مورد انگشت شمار مابقی تحقیقات در رابطه با شهر اسالمی به واقعیتهای موجود و فعلی شهر اسالمی پرداختـه-
اند .اما در سالهای اخیر بازگشت به مفاهیم اسالمی نزد محققان جایگاه بهتری یافته و روند توجه به مبانی اسالمی بیشتر گردیده
است.
دوره نخست مطالعات شهر اسالمی مربوط به متونی است که سعی کردهاند برای اولین بار شهرهای مربوط به سـرزمینهـای
شمال آفریقا و خاورمیانه را با عنوان شهرهای اسالمی تعریف نمایند .هرچند این شهرها پیشتر توسط جهانگردانی توصیف شده
بودند ،اما اولین گامهای خوانش علمی شهر اسالمی در شهرهای این منطقه برداشته شد [ .]1اگر بخواهیم به صـورت گـذرا بـه
تعدادی از پژوهشهای انجام شده اشاره کنیم ،میتوانیم موارد زیر را نام ببریم:
سلطان زاده در برخی از مقاالت خود به تأثیر اسالم در ساخت شهرها پرداختهاست و برخـی از ویژگـیهـای کالبـدی ایـن
شهرها را مورد اشاره قرار می دهد .به نظر وی بیشتر بناهای مسکونی ،تجاری و خدماتی در شهرهای تاریخی کشور ،یک یـا دو
طبقه بوده اند و در نتیجه شهر از یک خط آسمان صاف و هموار برخوردار بوده است و تنهـا مسـاجد در سـایر بناهـای بـزرگ
مذهب ی از ارتفاع بیشتری نسبت به بناهای مجاورشان برخوردار بودند و به عنوان عنصـر شـاخص شـهرهای اسـالمی محسـوب
میشوند.
نقیزاده نیز در زمینه ادبیات موضوع دارای سابقه زیادی میباشد و به عنوان یکی از پیشگامان این عرصه محسوب میگردد.
ایشان عالوه بر نگارش دو کتاب در این زمینه با عناوین «شهرسازی و معماری اسالمی» و «ادراک زیبایی و هویت شهر در پرتو
تفکر اسالمی»؛ مقاالت چندی در این رابطه نوشته است .از وجوه بارز مطالعات ایشان نسبت به سایر مطالعـات ایـن اسـت کـه
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ضمن تشریح ویژگیهای شهر اسالمی ،اصول و مبانی مختلفی از آیات قرآنی و روایات اسالمی استخراج نموده و بر این عقیـده
است که با به کارگیری آنها میتوان شهرهای پایدار و اسالمی را ایجاد نمود.
بسیم سلیم حکیم در کتاب«شهرهای عربی -اسالمی اصول شهرسازی و ساختمانی» به بیان اندیشههای فقه اسالمی تأثیرگذار
در ساختار شهرهای اسالمی و نیز بررسی عناصر شهری در شهرهای اسالمی همراه با تفسـیری از فرآینـد سـاخت و سـاز فـرم
شهری میپردازد [.]1
هشام مرتضی در فصل سوم کتاب «اصول سنتی ساخت و ساز در اسالم» که توسط معاونت شهرسـازی و معمـاری وزارت
مسکن و شهرسال در بهار  1317و به همت مشکینی و حبیبی به فارسی برگردانده شده اسـت در مـورد برخـی مـوارد سـاختار
فیزیکی محیط در صدر اسالم نوشته است [.]7
همچنین صارمی( )1311در کتاب خود با عنوان «ساختار شهر اسالمی» ضمن تشـریح ویژگـیهـای فرهنگـی ،اجتمـاعی و
اقتصادی شهر اسالمی در فصلی جداگانه برنامهریزی و طراحی کالبدی را در شهر اسالمی مورد مطالعه قرار میدهد.

روش تحقیق
به طور کلی تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات کاربردی -توسعهای و روش آن از نوع توصیفی -تحلیلی اسـت.
همچنین جمع آوری اطالعات به صورت کتابخانهای صورت میگیرد .در واقع در این تحقیق پس از جمعآوری اطالعات نظـری
مورد نیاز از دو گروه منابع قرآنی و منابع شهرسازی و دستهبندی و طبقهبندی اطالعات جمـعآوری شـده بـه تجزیـه و تحلیـل
پرداخته و در نهایت جمعبندی و نتیجهگیری صورت میگیرد.

یافتهها
شهر
واژه شهر که در عربی به آن «مدینه» گفته میشود و در قرآن بیست و هفت بار تکرار شده ،تعاریف و برداشتهای متفـاوت
و متعددی را در میان افراد و علوم مختلف به همراه داشته است [ .]1اما امروزه در ایـران جمعیـت را مبنـای جـدایی شـهر از
روستا قلمداد نموده و به هر واحد جغرافیایی که به هنگام سرشماری بیش از پنج هزار نفر(اخیراً ده هزار نفر) جمعیت داشـته و
دارای شهرداری باشد ،شهر اطالق میشود [.]1

ویژگیهای شهر اسالمی
اگر در صفات و ویژگیهای شهر اندکی دقت نمائیم ،میتوان تجلی همه صفات شهر اسالمی (از دیدگاه تعـالیم اسـالم) در
درون و سیمای شهر ،چهرهای از آرمانشهر اسالمی در ذهن دید .شهری که صاحب این حد از ارزشها است شاید تا کنـون در
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هیچ دوره تاریخی به حقیقت در نیامده است ،اما با کنکاش در شهرهای سنتی میتوان درصد بـاالیی از آنهـا را کـه ریشـه در
تفکرات معنوی و آسمانی سازندگانشان دارد ،شناسایی نموده و از آنها عبرت گرفت و این گونه است که در گذشـته ،آمـوزش
معماری نبوده است و بلکه پیشکسوتان قائل به تربیت معمار بودهاند و حق طراحی از آن افرادی بوده است که مراحل سلوک را
طی کرده بودهاند .اما نکته قابل توجه این است که شهر اسالمی ،شهر تجلی توحید است[.]11
اما باید بین شهر اسالمی و شهر مسلمانان تفاوت قائل شویم .شهر اسالمی مکانی است که در آن احکام اسالمی جاری بـوده
و براساس فرهنگ اسالمی ساخته شده باشد .در الگوی شهر اسالمی عامل مسلط دین اسالم است و به طور حتم تمام شاخصها
و عناصر زندگی اجتماعی و کالبدی شهر براساس این عامل نظام و هویت مییابد[ .]11حال آنکه مراد از شهر مسلمانان ،شـهری
است که مسلمان در آن زندگی میکند [ .]12از نظر دکتر نقیزاده شهر اسالمی و ویژگیهای آن را میتـوان در شـکل( )1بیـان
نمود:

شكل  :9شهر اسالمی و ویژگیهای آن

عوامل مؤثر در شکلگیری شهر اسالمی
شهر اسالمی یکی از مظاهر تمدن اسالمی است که در شکلگیری و استخوانبندی آن عوامل متعـددی تأثیرگـذار بـودهانـد.
بدون شک شکلگیری فضاهای کالبدی در شهرهای سنتی اسالمی از فضای اندیشهای حاکم بـر آن متـأثر بـوده اسـت .فضـای
کالبدی بیشتر شهرهای اسالمی متأثر از ویژگیهای سرزمینی و جغرافیایی آن است که بیـانگر وجـود روح مشـترک برآمـده از
مکتب الهی است .از سویی فضای کالبدی متناسب با بستر فرهنگی ،اندیشهها ،رسـوم و ارزشهـای زیسـتی و از سـوی دیگـر
مجموعهای از نشانهها ،نمادها و مبانی فکری ایرانی در شکلگیری فضاهای کالبدی نمود یافته اسـت [ .]13بنـابراین مـیتـوانیم
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بگوییم که معماری سنتی و اسالمی و هویتیابی آن همواره به تفکر و احساس وابسته بوده است.

ارکان و قلمروهای شهر

برای شهر سه رکن اصلی قابل شناسایی است:
 مهمترین عنصر و اصلیترین جزء و عاملِ پدیدآورندۀ شهر ،انسان یا اهل شهر است.
 پس از انسان ،قوانین و مقرّرات ،آداب ،رفتار و اخالق اهل شهر قرار دارند.
 کالبد شهر به عنوان عامل

سوم متأثّر از دو عامل دیگر به اضافۀ شرایط خاص محیطی ،اقتصادی ،فنّی ،علمی و هنری است.

به بیان دیگر ،سه قلمرو اصلی شکلدهندۀ شهر که اولین وجه ،وجه فکری و اعتقادی انسان است؛ وجه دوم ،وجـه فرهنگـی و
اخالقی و رفتاری و عملی انسان است و باالخره وجه سوم ،وجه کالبدی است؛ حاصل عمل انسانی و فضای رفتارها و تجلّیگـاه
باورهای اوست.

شكل  :1سه قلمرو اصلی شكلدهندۀ شهر

برای ظهور شهر اسالمی ،همانند ظهور هر شهری ،انطباق و همپوشانی سه فضا یا سه عنصر ،به عنوان ارکان آن ضـرورت دارد.
این سه فضا عبارتند از :فضای فکری ،فضای عملی و فضای عینی یا فضای کالبد(شکل .)2در حقیقت ،شهر اسالمی فقـط کالبـد
نیست ،و عالوه بر کالبد ،دو مقولۀ مهم دیگر نیز در تعریف شهر اسالمی و تجلّی آن ایفای نقش میکنند .اصلیترین عنصر ،انسان یا
مؤمن است ،که البتّه مهمترین مقوله مربوط به او نیز وجه فکری یا به عبارتی ایمان اوست .عنصر بعدی قوانین حاکم بر شهر و بـر
همۀ روابطی است که بین انسانها(اعم از مدیر شهر و اهل شهر) و طبیعت و آثار انسانی حاکماند .این سـه عنصـر را در شـهر
اسالمی میتوان در شکل( )3مشاهده نمود [.]4
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شكل  :9سه فضا یا سه عنصر شكلدهندۀ شهر اسالمی

ساختار و ویژگیهای کالبدی شهر اسالمی
مسجد

مسجد در شهر اسالمی به دلیل کارکرد و نقش ماندگاری که داشته ،به عنوان جزء الینفک کالبد شهر اسالمی مطـرح اسـت؛
بنائی که معماری آن گواه و نمود وحدت در کثرت و یادآور یگانگی خداوند است .در قرون نخستین اسالمی مسلمانان با بهـره-
گیری از الگوی مدنی که پیامبر اکرم(ص) در مدینه منوره پیاده نمودند ،اقدام به شهرسازی کردند [ .]1مسجد عموماً توسط بازار
احاطه شده است و مسجد جامع هر شهر به عنوان برجستهترین عنصر معمارانه منبعث از دین اسالم میباشد [ .]13لذا مسجد بـه
عنوان قلب شهر اسالمی و اصلیترین بنای مذهبی اسالمی ارتباط مناسبی نیز با دیگر عناصر فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی داشته و
عموماً برای دسترسی راحت تر ساکنان ،در مرکز شهر قرار داشته تا به واالترین کارکرد خود یعنی عبادت جمعی به نحو احسـن
دست یابد.
بازار(سوق)

بازار مرکز فعالیت های اقتصادی شهر بوده است .توزیع کاال و فروش آن از نظر مکانی اغلب از جنبه ماهیـتشـان صـورت
میگرفته است [ .]14بازار در یک شهر اسالمی حکم ستون فقرات آن شهر را دارد؛ اما در ابتدا عموماً شهرها بر مبنای تجارت و
فعالیت اقتصادی شکل نمیگرفتند .مسلمانان نیز در طراحی و ترسیم کالبد شهر فضای مناسبی را به بازار اختصاص مـیدادنـد.
بازار در شهرهای اسالمی به منزله مرکز مهم اقتصادی -اجتماعی میباشد .همزمان با گسترش اسالم و توسعه فتوحات مسلمانان،
بازرگانی و تجارت به عنوان یک ضرورت در شهر مطرح گردید .لذا در شهرهای نوبنیاد بر ساختار بازار و مکانیابی مناسب آن
تکیه میشد [ .]1هسته اولیه اغلب بازارها در نزدیکی یکی از پر رفت و آمدترین دروازههای شهر تشکیل میشده و تا مرکز شهر
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ادامه مییافت [ .]11همچون مسجد ،اولین تجربه و الگو در زمینه تأسیس بازار نیز توسط پیـامبر اکـرم(ص) بـا سـاخت بـازار
«مهرقه» در مدینه در اختیار مسلملنان قرار گرفت [.]1
محله

بخش مسکونی شهر اسالمی را محلهها تشکیل میدادند .محالت در شهر اسالمی سـاختار ویـژهای داشـتند کـه برگرفتـه از
الگوها و ارزشهای اسالمی بود .حفظ هویت ،مذهب و قومیتها مرهون وجود محالت در بافت شهرهای اسالمی بـود .در هـر
محله ساکنان با زبان ،مذهب ،اصل و نسب واحد و مشترک در کنار یکدیگر زندگی میکردند که پیامد آن بی شـک کـم شـدن
فاصله فقیر و غنی و اجرای اصل مساوات و عدالت اجتماعی بود [ .]11محلههای شهرهای اسالمی در ساختار خـود از وحـدت
جغرافیایی خاصی برخوردارند .بنبستها ،کوچهها ،گذرگاهها و مراکز محلهها با عناصر عمومی دست به دسـت هـم داده و بـه
محله موجودیت میبخشند [ .]13در شهر اسالمی حریم خصوصی و حفظ حرمت خانواده اهمیت بسزایی داشت؛ لذا شکلگیری
نظام محله در صدر اسالم نمود خاصی یافت.
داراالماره یا قصر حکومتی

در ابتدا داراالماره در جوار مسجد جامع یا نزدیک به آن ساخته میشد ،زیرا هر دو نهاد مکمل یکدیگر بودند و سهم بسزایی
در قدرت و ثبات حکومت ایفا میکردند .این امر در طراحی شهرهای اسالمی به عنوان یک سنت تداوم یافت .البتـه بعـدها بـه
دلیل شرایط سیاسی و امنیتی و توجه به دستگاههای حکومتی ،دستگاههای مذهبی را تا حدی به حاشیه برد .به خصـوص زمـانی
که نظام حکومتی اسالم از صورت خالفت که بر پایه شورا استوار بود ،درآمد و در آغاز دوره امویان به صورت سـلطنتی اداره
میشد [.]1
اما عناصر و بناهای مختلف در شهرهای اسالمی در کالفی از معابر و شریانهای ارتباطی ،مجموعه واحد و سازمانیافتهای را
میسازد .در این مجموعه باید خیابانها و کوچهها به منزله راهرو و خانهها به منزله اطاقهایی هستند که یک خـانواده از آنهـا
استفاده میکنند و تمام شهر یک خانه را تشکیل میدهد [ .]17هر شهری یک جنبه و وجـه کالبـدی دارد .کالبـد در شهرسـازی
مجموعه فیزیک و هندسه ساخت و ساز را شامل میشود .منظور از فیزیک جنس مصالح و منظـور از هندسـه شـکل سـاختمان
است .بطور کلی ،کالبد شهر در مرحلۀ نخست با شرایط مکانی آن ارتباط داشته است .کالبد شهرهای قدیمی در رابطه با چهـار
عامل اقلیمی ،دفاعی ،اجتماعی و اقتصادی شکل میگرفته و در درون این کالبد ،فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی جریان داشـته
و فرم و شکل کالبد را تعیین میکرده است [.]11
هر گروه انسانى ،محیطى را به عنوان شهر به وجود میآورد که اوالً در آن محیط بتواند آن گونه کـه اعتقـاداتش مـیگوینـد
زندگى کند و ثانیاً کالبد محیط موجود ،نشانه هویت معنوى او و واجد معانی ،ارزشها و اصولى باشد که به آنها باور دارد و به
آنها عمل میکند .بنابراین ،فضاى کالبدى حاصل عمل انسانى و فضاى رفتارها و تجلیگاه باورهاى اوست .بنـابراین شهرسـاز
باید براى این سه موضوع تشکیل دهنده شهر به صورت هماهنگ برنامهریزى کند:
• انسانسازى (تزکیه اهل شهر که سازنده دو بخش دیگر هستند).
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• رفتارسازى (تدوین ضوابط و مقررات که اهل شهر بر اساس آن مشى میکنند.
• کالبدسازی [.]11
بنابراین شهرسازی و ساختمانسازیها در شهر اسالمی باید از اصل فوق تبعیت کنند ،تا محلـه و سـاکنان آن در آسـایش و
آرامش کامل باشند .کاربرد این اصل باید به صورتی باشد تا ساکنان شهر بتوانند نیازهای خود را بـا کمتـرین دردسـر برطـرف
سازند .رعایت اصول بهداشتی که از مؤکدات دین اسالم است باید در تمام فضاها به بهترین نحو بروز یابد .امری که امروزه در
شهرهای اسالمی با عنوان ناهماهنگی و عدم آسایش شهروندان از آن یاد مـیشـود در صـوتی کـه اصـول شـریعت اسـالم در
شهرسازی جایگاه ویژه خود را نیابد به یک بحران تبدیل خواهد شد.
همان گونه که میدانیم تمدن و مدنیت در اصطالح ،نوع خاصی از توسعه مادی و معنوی است که در جامعه ویژه رخ مـی-
نماید .تمدن مجموعهای پیچیده از پدیدههای اجتماعی قابل انتقال ،شامل جهات دینی و مذهبی ،اخالقی ،زیباشـناختی ،فنـی یـا
علمی مشترک در همه اجزای یک جامعه وسیع و یا چندین جامعه مرتبط با یک دیگر است .یکی از نمودهای و عرصههای ظهور
این تمدن در ساختار کالبدی و اجزار شهرهای اسالمی به عنوان بسترهای شکلگیری تمدن اسالمی است.

نتیجهگیری
ساخت و ساز و به عبارت دیگر نوع معماری و طراحی در شهرها با دیگر ابعاد زندگی شـهری رابطـهای متقابـل دارد و در
واقع ساختار کالبدی شهر نقشی اساسی در شکلدهی به ساختارهای روحی -روانی ،اجتماعی و اقتصادی ساکنین شهرها دارد.
شهر اسالمی شهری است که مبانی ،ارکان ،ساختار و هویت شهر از کالم الهی به روشنی قابل دریافت باشد .اما امـروزه بـا
توجه به این که مشکالت زیادی در شهرهای اسالمی وجود دارد و برخـی از مشـکالت آنهـا ناشـی از سـاختارهای کالبـدی
نامناسب این شهرهاست نظیر بحران هویت ،مشکل مشرفیت ،عدم مقاومسازی بناها ،منظر نامناسب و ...بنـابراین ضـرورت رفـع
آنها احساس می گردد .حرکت به سمت آرمانشهر اسالمی ،عطف توجـه بـه زیربناهـای اجتمـاعی -اقتصـادی را ،در اصـالح
وضعیت کنونی به سمت وضعیت مطلوب ،در قالب نظام برنامهریزی و طراحی کالبدی هماهنگ با آن میطلبد .براساس مبـانی و
دستورات دین اسالم و نتایجی که از این پژوهش حاصل گردید میتوانیم بگوییم که فقه و شریعت اسالمی به عنـوان اصـول و
راهنما در ساختمانسازی و نظام شهرهای اسالمی ،میتواند به عنوان مرجع قرار گیرد و در کلیه فرآیند مکانیابی و ساختوساز
به کار گرفته شود .جنبه فیزیکی و کالبدی شهر ،ظاهر مرئی ساخت شهر است و باطن آن ماهیتی اجتماعی دارد .در عـین حـال
تأثیر نظام کالبدی در جهت دادن به فرهنگ و هویت اجتماعی شهر امری غیر قابل انکار است .اسالم و مبانی ایـن دیـن بـرای
زندگی انسانها ارزش قائل شده و به همه زوایای زندگی توجه داشته است؛ از اتاق خواب ،تـا حیـات و ...و بـرای شـهر روح
معنوی را قائل شده است ،چیزی که ما امروزه از آن به عنوان هویت یاد میکنیم .بدیهی است که غفلت از این روح معنـوی در
ساخت و سازها و جنبههای کالبدی به تک بعدی شدن انسان و کاهش رشد و کمال او منجر خواهد شد .برای درک روح ربانی
و هویت اصیل شهر و حرکت به سمت آرمانشهر اسالمی ،الزم است در زمینههای مؤثر بر برنامهریزی و طراحی شـهری نهایـت
بهرهبرداری از اصول اسالمی صورت گیرد.
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چکیده
عصر حاضر عصر تمدن سازی است .مروری بر نظریههای جهانی این واقعیت را بیشتر نشان میدهد تاا جاایی
که آینده را عصر خیزش تمدنی معرفی کرده اند .افق تمدن اسالمی در این چشم انداز چگونه است؟ آنچه کاه در
گذشته به عنوان نقش مؤثر جهانی تمدن اسالمی به یاد گار مانده است ،حاصل خصوصیات ویژه و برجساته ای
است که با نیروی خالق و پویا ،بن مایه های معنوی متاثر از اسالم و میراث فکاری و هناری جامعاهی اساالمی
توانسته است جامعه جهانی را تحت تاثیر قرار دهد .عظمت یک تمدن به این است که با ظرفیتهای خویش از بین
امکانات پیش روی ،بهترین انتخابها را انجام دهد تا بهترین نقش تمدنی را بیافریند.
امروز برای جمهوری اسالمی ایران با توجه به نقش تمدنهای بشری در آینده ،مهمترین مسأله تحلیال عمیاق از
جایگاه مؤثر تمدن اسالمی در تحوالت معاصری است که میتواند نقش مؤثری بر آینده داشته باشد .آیندهای که
در ادبیات اسالمی بسیار روشن و امیدآفرین ترسیم شده است .اما اسالم عالوه بر نوید آیندهای روشن ،همواره
پیروان خود را به رعایت مبانی و اصولی قانونمند برای تحقق جامعه ای مطلوب در هر عصار و زماانی دعاوت
کرده است .لیکن دستیابی به جامعۀ مطلوب اسالمی دارای مراتبی است و در هر عصری با توجه باه اقتضاا ات
زمانی و مکانی ،برخی از ویژگی های مورد نظر اسالم دربارة جامعۀ مطلوب امکان تحقق دارد .لذا باید تالش کرد
تا در آینده پیش تدبیرانه به باز تعریف تمدن نوین اسالمی پرداخات  .الزماه حرکات در ایان مسایر تاکیاد بار
حکمرانی مطلوب با اثر بخشی از ظرفیت مردم ساالری دینی ،قوانین برگرفته از قرآن ،پاسخگویى باه نیازهاا
جدید بشر ،پرهیز از تحجر  ،بدعت و التقاش ،استقرار عدالت و گسترش اخالق انسانى ،پرورش خصلت ناوآوری
 ،خالقیت و مسئولیت اجتماعی میباشد  .چشم انداز آینده مطلوب تمدن ساز و نیل به تمدن نوین اساالمی نیااز
به نگرشی اجتهادی و عالمانه با رویکردی آینده پژوهانه دارد  .در این مقاله سعی خواهد شد ضرورت ،امکان و
مطلوبیت آینده تمدن نوین اسالمی بمنظور ایجاد زمینه ساخت آینده مطلوب با بررسی ابعاد مساله شناسای
آن در فرایند حرکت از نظام اسالمی به سمت تمدن نوین اسالمی بررسی شود.
کلید واژهها  :آینده  ،تمدن اسالمی  ،تمدن نوین اسالمی  ،آینده نگاری ،الگوی اسالمی ایرانی  ،انقالب اسالمی
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مقدمه
اگر تمدن اسالمی را در سه زمان گذشته ،حال و آینده مورد مداقه قرار دهیم و در مسیر صحیح حرکت کنیم با بهره گیری از
ظرفیت های عظیم تمدن اسالم در گذشته و ترسیم واقع بینانه و دقیق از واقعیت ها ،چالشهـا و ظرفیـتهـای موجـود انقـالب
اسالمی میتوانیم یک دورنمای کلی و نقشه راهی دقیق از آرمانهای انقالب اسـالمی در جهـت تمـدن سـازی نـوین اسـالمی
ایجادنماییم.
رویاهای انسان معاصر چیست؟ آیا این رویاها ترسیمگر واقعیتهای آینده هستند؟ سرعت باالی تحوالت به گونهای است که
اغلب انسانها ،سازمانها و ملتها نمیتوانند خود را با آن هماهنگ کنند و از زمان عقب میافتند .البته ناگفته پیداست کـه ایـن
مهم در سطوح ملی و کالن از اهمیت باالتری برخوردار خواهد بود؛ چرا که غافلگیری کشور مـی توانـد مـرگ یـک ملـت یـا
فروپاشی یک تمدن را در پی داشته باشد .بنابراین در جهان آشوبناک و پیچیده امروز می بایست سازوکارهایی برای جلوگیری از
غافلگیری به ویژه در سطح کالن و راهبردی اندیشیده شود.
امروزه آینده پژوهان بر این باور هستند که برای جلوگیری از غافلگیری ،خلق فرصت و ایجاد جریان اجتماعی بـرای تحقـق
آینده مطلوب؛ می بایست برنامه ریزی و سیاست گذاری از حالت سنتی خارج شده و با رویکرد پابرجا 1انجام شوند .این نـوع از
برنامه ریزی به گونه ای است که شرایط عدم قطعیت و پیچیده را مدیریت کرده و شرایطی را فراهم مـی سـازد تـا در افـق هـای
بلندمدت کارگشا باشد .رویکرد برنامهریزی پابرجا به جای پیشبینیهای نقطهای ،گستره حالتهایی از احتماالت آینده است .که
ویژگی مهم آن تکاملی بودن است.
در چنین شرایطی میتوان افق دید را بلندتر کرد و چشماندازهای باعظمت ایران اسالمی را به سوی تحقق تمدن اسـالمی در
جهان سوق داد تا زمینههای الزم برای شکلگیری آرمانهای ملت فراهم شود.
برای رسیدن به این هدف ،ضروری است روشن گردد چه عوامل و زمینههایی باعث بازگشت شکوه گذشته تمدن اسـالمی و
در پی آن ،شکوفایی تمدن نوین اسالمی در آینده خواهد شد؟ جنبههای اصلی تمدن چیست و در تمـدن نـوین اسـالمی کـدام
بخش میبایست مورد توجه و اهتمام بیشتری قرار گیرد؟
انقالب اسالمی ایران شروع یک تحول تمدنی است  .لیکن تمدن نوین اسالمی نگاه کالنی است که زمینه را برای دسـتیابی
به افق آرمانی انقالب اسالمی  ،که جامعه مهدوی است ،فراهم کرده و مسیر راه را ترسیم میکند .این حوزه تمدنی مجموعـهای
از چندین موضوع کالن را شامل خواهد شد که الزمه دستیابی به الگوی تمدن نوین اسالمی پژوهش عمیق آینده پژوهی در این
عرصه می باشد .آینده پژوهی که به زمینه شناسی و محیط شناسی دقیق فردا پرداخته و مسیر را روشن خواهد نمود  .و نه تنها به
بیان تصاویری از محیط فردا میپردازد  ،بلکه مسیر را منعطف نموده و از صلبیت آن خواهد کاست.
این امر موجب می شود در جهان سراسر پیچیدگی و متغیر امروز ،غافلگیری در مواجهه با تغییرات محیطی به مراتب کـاهش
یافته ،اقدامات از پیش برنامه ریزی شده و برای هدایت جهان آینده به سمت و سوی مطلوبیتهای خود گام بـردارد  .مزیـد بـر
علت اینکه جمهوری اسالمی ایران که داعیه ترسیم مسیر نیل به تمدن نوین اسالمی را بر اساس اصول متخذه از هویت اسالمی-
Robust

461

1

ایرانی و ارزشهای آن با محوریت اسالم دارد باید در عرصههای مختلف و به عنوان دیدبان تمدن اسالمی تالش کنـد تـا سـبک
زندگی ایده آل و مطلوب برگرفته از هویت اسالمی-ایرانی را تدوین و بر اساس آن به افق آینده تمدن اسالمی بیاندیشد.
از منظر آینده پژوهی ،جمهوری اسالمی ایران برای نیل به تمدن نوین اسالمی بایستی از الزامات ذیل برخوردار باشد.
 جامعه ای آینده نگر با نقش فعال و پیشرو در ساخت آیندههای دلخواه مبتنی بر ارزشهای انقالبی-اسالمی و هویـت اسـالمیایرانی
 ساختار منعطف و هوشمند در قبال تغییرات محیطی و رویدادهای روندشکن نظامهای آینده نگر و اثربخش در افقهای بلند مدت طراحی و پیاده سازی سناریوها و چشم اندازهای مطلوب آینده در حوزه تمدنی و جهانیبه طور کلی میتوان گفت آیندهپژوهی سه کارکرد را بر عهده دارد که در قالب آن ،اهداف متعددی تأمین میگردد:
این کارکردها موجب می گردد در جهان سراسر پیچیدگی و متغیر امروز ،غافلگیری در مواجهه با تغییرات محیطی به مراتـب
کاهش یافته و تدوین برنامهها و اقدامات برای هدایت جهان آینده به سمت و سوی مطلوبیتها امکانپذیر گردد.
 .1رویارویی آگاهانه با روندهای آینده به منظور کاهش خسارتهای ناشی از غافلگیری؛
 .2تصحیح روندهای موجود با نگاه به آینده؛
 .3تالش برای شکلگیری آیندۀ مطلوب.
بر این اساس دراین مقاله سعی خواهد شد با ادبیات آینده پژوهی و

ضرورتها  ،امکانات و مطلوبیتها ی آینده تمدن نـوین

اسالمی تشریح گردد تا به این سوال پاسخ داده شود :
فرایند مساله شناسی ابعاد مختلف تمدن نوین اسالمی در جهت ایجاد زمینههای شکل گیری مطلوب تمـدن نـوین اسـالمی
چگونه است؟
مفهوم شناسی تمدن
تمدن مفهوم هوشمندانهای است که به عنوان موجود ذی شعور جهان زیست ملتها به شمار مـیآیـد از ایـن منظـر تعـاریف
موجود هر یک تالش کرده اند جلوه ایی از این موجود زنده را به سیاق معنایی خاصی تفسیر نمایند  .میرایی و زندگی خصـلت
دیرینه این موجود زنده می باشد که در بقا و فنا آن انسان ،جامعه و آینده نقش موثری دارد .لذا تعـاریف متنـوعی در خصـوص
تمدن اشاره شده است که مروری بر تعاریف موجود خواهیم داشت.
کلمه تمدن از کلمه التینی شهرنشین بودن 1یا شهروندان و شکل وصفی آن 2مشتق میشود .تمدن در زبـان عربـی از مـدن
اخذ شده که معنای آن اقامت کردن است .ابن خلدون تمدن را مترادف اجتماع انسانی(ابن خلدون )17 :1311 ،و ویل دورانـت
تمدن را نظمی اجتماعی می داند که در نتیجه آن فعالیتهای فرهنگی امکان پذیر میشود و جریان پیدا مـیکنـد(ویل دورانـت،
 .)113 :1311هانتینگتون تمدن را یک موجودیت فرهنگی میداند(هانتینگتون .)44 :1371 ،هرسکویتس تمدن را مجموعه دانـش
Civis
Civilis
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ها ،هنرها ،فنون ،آداب و رسوم نهادهای اجتماعی که در پرتو ابداعات و اختراعات و فعالیتهای افراد و گروههای انسانی طـی
قرون و اعصار گذشته توسعه و تکامل یافته اند میداند(روح االمینی .) .)41 :1377 ،برخی دیگر از تعاریف تمدن عبارتند از:
تمدن پدیده ای در هم تنیده شده است که همه رویدادهای اجتمـاعی ،اقتصـادی ،سیاسـی و حتـی هنـر و ادبیـات را دربـر
میگیرد(لوکاس ،1311 ،ج.)11:1
تمدن به معنای کلی عبارت است از مجموعه ساختهها و اندوختههای معنوی و مادی جامعه انسانی؛ مقصود از سـاختههـای
انسانی آن چیزی است که در طبیعت در حالت عادی وجود ندارد و انسان آن را میسازد .مقصود از اندوختهها عبارت اسـت از
انباری از تجربهها و دادهها ،دانشها و قراردادها و اختراعات گذشته یا دیگران که به جامعه به میراث میرسد (شـریعتی،1311 ،
ج.)1 :1
تمدن حاصل نبوغ اقلیت و نوآور است ،یعنی طبقه ممتازی در جامعه که واجد نبوغ ابتکار و نوآوری است در اثر تحوالت و
سیر تکامل جامعه ،تمدن را پدیدار مینماید(توینبی.)114 :1371،
از نظر عالمه جعفری شکلگیری ،پایداری و توسعه تمدن ریشه در عوامل متعددی دارد .عدالت و کرامت انسـانی نیروهـای
اصلی نگاهدارنده و پایدار کننده تمدن ها هستند که در قالب اعتراف انسان به حقانیت الهی نهفته اند و اگر انسـان آن را اقـرار
نکند سقوط قطعی است( .محمدتقی جعفری1373 ،ص)41
در این راستا ،برخی از علل شکلگیری و اعتالی تمدنها از منظر کالم وحی نیز عبارتاند از:
 .1وجود تقوا و ایمان به خدا در افراد جامعه
 .2رعایت حقوق مستضعفان
 .3رهبری و حاکم صالح
 .4وحدت و اتفاق درونی
 .1التزام همگانی افراد جامعه به امر به معروف و نهی از منکر
 .1پرورش ارزشهای اخالقی نیکو
 .7پرهیز از فساد
 .1وجود نیروی نظامی مقتدر
 .1وحدت و اتفاق درونی جامعه
 .11وجود قانون و رعایت آن
 .11شکر نعمتهای الهی
 .12اجرای فرامین الهی و تعالیمی که توسط پیامبران ارائه شده است
لذا هرگونه تالش در جهت اعتالی تمدن اسالمی حاصل ظرفیت سنجی عناصری است که در تعاریف ارایـه شـده سـازنده
تمدن محسوب می شوند و از منظر کالم وحی به آنها توجه شده است  .عوامل سازنده و پیشرانهای که بر پایه نظام تدبیر برگزید
ه میشوند معرف تمدن اسالمی محسوب میشوند .
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مفهوم تمدن اسالمی
ماهیت تمدن ریشه در خصلتهای فرهنگی و ارزشی مناسبات و روابط اجتماعی جوامع دارد که به هویت ملتها خصلت ثبات
و پویایی می بخشد  .رمز ماندگاری تمدنها عبور هوشمندانه از گذر گاه رودخانهای هویتی تاریخی است که در پارادکس ثبات و
پویایی بتواند تبدیل به حرکت زایشی شود و بر اساس ظرفیتهـای درونـی و پویـایی بیرونـی مانـدگار بـاقی بمانـد  .یکـی از
ویژگیهای تمدن اسالمی ،جهانبینی ثبات و پویایی است یعنی نظام هستی ،نظام باثبات ،محکـم و معنـاداری اسـت ،و تمـدن
اسالمی بر سنن و قوانین الهی پایه ریزی شده است(ال تبدیل لخلق اله)...؛ اما در عین حال در آن جهانبینی پویایی هم هسـت .و
خداوند یک رمز تعالی خواهی و کمال انسانی را برای هستی در نظر گرفته است .همانا راه شناخت این جهان ثابت و پویـا بـا
تمسک به قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه(ع) و عقالنیت انسانی کشف شدنی است .
رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص شاخصهها و ظرفیتهای تمدن اسالمی میفرمایند:
«آنچه آن تمدن (صدر اسالم) را پدید آورد  -یعنى اسالم و معارف زندگى ساز آن  -هم اکنون نیز در اختیار ما است و به ما
هشدار مى دهد که «یا ایها الذین امنوا استجیبوا هلل و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم» 1.اسالم ثابت کرده است ظرفیت آن را دارد
که امت خود را به اعتالى مدنى و علمى و عزت و قدرت سیاسى برساند .ایمان و مجاهدت و پرهیز از تفرقه ،تنهـا شـرطهـاى
تحقق این هدف بزرگ است و قرآن به ما مى آموزد« :و التهنوا و التحزنوا و انتم االعلون ان کنـتم مـؤمنین» 2و مـى آمـوزد« :و
الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان اهلل لمع المحسنین» 3و مى آموزد« :و اطیعوا اهلل و رسـوله و التنـازعوا فتفشـلوا و تـذهب
ریحکم و اصبروا ان اهلل مع

الصابرین»4.

در مراسم گشایش هشتمین اجالس سران کشورهاى اسالمى 1371/11/11
ایشان همچنان معنقدند که در تمدن اسالمی  ،علم همراه بااخالق  ،پرداختن به مادّیات ،همراه با معنویـت و دیـن و قـدرت
سیاسی ،همراه با عدالت است( .بیانات رهبر معظم انقالب  )1371/17/14جامعه و تمدن اسالمى ،ترکیب و آمیختـهای از دنیـا و
آخرت میباشد .بنابراین تمدن اسالمی را می توان چنین تعریف کرد که مجموعه هماهنگ و سازمان یافتهای از عقایـد ،باورهـا،
سنن ،خالقیت ها ،اختراعات ،فنون و علم که متأثر از اندیشه اسالمی شکل گرفته باشد .به تعبیری مـیتـوان گفـت  :منظـور از
تمدن اسالمی ،مجموعه افکار ،عقاید ،علوم و هنرها و صنایع است که با الهام از آموزههای دینی و توسط مسـلمین پدیـد آمـده
است(قربانی.)11 :1374 ،
در تمدن اسالمی الیههای اعتقادی و باور های دینی موجب شکل گیری ارزشهای اجتماعی  ،فرهنگـی مـیشـوند و ایـن
ارزشها تبدیل به رفتارهای اجتماعی و نمادها ی ملی میگردد .تمدن اسالمی ابعـاد مختلـف جامعـه از جملـه ابعـاد سیاسـی ،
اجتماعی  ،فرهنگی و اقتصادی را به محصوالت فرهنگی  ،هنری  ،تکنولوژیکی و بافت شهرسازی و معمـاری و کیفیـت شـهر
نشینی تبدیل مینماید که این محصوالت مظاهر بارز تمدن اسالمی میباشند  .فقدان هر یک از مصادیق فوق در جامعه اسـالمی

 -1سوره انفال ،آيه 14
 -2سوره آلعمران ،آيه 019
 -3سوره عنكبوت ،آيه 69
 -4سوره انفال ،آيه 46
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که نمادهای مهم انقالب اسالمی ایران و جهان اسالم تلقی میشوند را باید با جدیت و مسئوالنه آسـیب شناسـی کـرد  .از ایـن
حیث تمدن اسالمی چیزی جز شکلگیری ابعاد مختلف تمدن بر پایهی آموزههای دین اسالم نیست  ..به تعبیـری تحقـق تمـدن
اسالمی به یک منظومه معرفتی نیازمندیم که در هستهی آن ،معارف اسالمی قرار دارد(.جمالی  ،مصطفی)21، 1313.
مفهوم تمدن نوین اسالمی
در ادبیات تمدن اسالمی مسائلی چون ظهور ،مدینه فاضله ،آماده شدن برای آینده هـا ،پـیش بینـیهـای دینـی و قرآنـی در
خصوص آینده و سنتهای الهی همه نشاندهنده وجود ریشههای تاریخی پژوهش پیرامون اینده در متن تمدن اسالمی مـیباشـد. .
بدیهی است برای ساخت تمدن نوین اسالمی شناسایی اقتضائات و الزامات زمان و مکان ونیز باز کاوی ظرفیتهای موثر تـاریخی
تمدن اسالمی الزم است .تمدن اسالمی سابقه درخشانی در تاریخ تمدن دارد .پیامبر اسالم (ص) در پرتو آموزههای حیات بخش
اسالم ،انقالب اجتماعی کاملی در زندگی پیروانش ایجاد و تمدن شکوهمند اسالمی را بنیان نهاد .از همـان آغـاز رسـالت ،بـه
شرایط و مولفه های تمدن ساز مانند :نظام ارزشی ،دین مداری ،حکومت ،حاکمیت ،قانون گرایی ،امت سـازی ،عـدالت پـروری،
دانش گستری ،شهر نشینی ،و نظایر آن اهتمام ویژه داشتند .تمدن نوپای اسالمی در اثر تالش جدی مسلمانان  ،طی چندین سده،
به بار نشست و آثار و برکات آن جهانی شد .هرچند تمدن اسالمی پس از اعتال و پویایی بی نظیر ،دچار انحطـاط گردیـد ،امـا
احساس بازگشت به اسالم و احیای تمدن اسالمی ،همواره در جهان اسالم وجود داشت .نهضت های اسالمی صـد سـاله اخیـر
تجلی و تفسیر این احساس ارزشمند است .با توجه به به ماهیت تکاملی اسالم ،قانون مندی تمدن اسـالمی و رونـد پـر شـتاب
بیداری اسالمی از یک سو ،و ناتوانی تمدن شرق و غرب ،اندیشه احیای تمدن اسالمی بار دیگر جوانه زده و انتظار امت اسالمی
نسبت به آن عینیت یافت.
پیروزی انقالب اسالمی و حاکمیت جمهوری اسالمی در ایران ،نقطه عطف تاریخی در بازگشت به خویشتن و هویت یـافتن
انسان معاصر بود .رهبری دینی و الهی بنیان گذار این نظام مقدس و مقام معظم رهبری ،موجب یک خیزش و نهضـت علمـی و
فرهنگی تمدن ساز گردید که به رغم همه تهاجمات نظامی ،فرهنگی و رسانهای لستکبار جهانی ،این انقالب اسالمی بـه سـرعت
در حال پیمودن راه خود به سوی رسیدن به یک تمدن جهانی و الهی است که از آن میتوان به تمدن نوین اسالمی تعبیـر کـرد.
(جمعی از مولفان.)411 :1311 ،
از منظر مقام معظم رهبری ،افق نهایی انقالب و چشم انداز بلند مدت نظام جمهوری اسالمی ایران  ،دستیابی به تمدن نـوین
اسالمی می باشد .ایشان با ترسیم چنین افق بلندمدت و چشم انداز بزرگی تالش نموده اند تمامی امکانات را در راستای سـاخت
چنین تمدنی بسیج نمایند :لیکن سوال این است که تمدن نوین اسالمی چیست ؟ در تعریف از تمدن نوین اسالمی به فـرازی از
بیانات رهبری اشاره خواهد شد.

"آنچه مهم است این است که نگاه نسل نووهمهى کسانی که نیروى جوانى رادرخدمت به اهداف و آرمانهاى بلند میخواهنـد،

باید به آیندههاى روشن ودورباشد – فقط جلوى پاى خودمان رانبینیم  -آیندهى دور،ایجاد تمدن اسالمى است؛ تمدن نوین ،متناسب
با نیازها وظرفیتهاى امروز بشریتى که از حوادث گوناگون قرنهاى اخیر زخم خورده است ،مجروح است ،غمگین است ونسـلهاى
جوان آن دچار یأس ونومیدى وافسردگىاند .اسالم میتواند این نسلها را به آفاق جدیدى برساند ،دلهاى آنها را شاد کنـد وآنهـا را
آنچنانکه متناسب وشایستهى کرامت انسان است ،کرامت ببخشد؛ تمدن نوین اسالمى یعنى این .وشما هستههـاى مهـم واساسـى
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واصلى درایجاداین تمدنید"( ..آیت اهلل خامنه ای ،بیانات )31/12/1313
در این راستا ،برخی از ظرفیتها و خصوصیات الزم برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی عبارتند از :
مرجعیت علمی و شکستن مرزهای دانش
رهبر معظم انقالب در ضرورت و ظرفیت مرجعیت علمی و حرکت در مرزهای دانش میفرمایند:

"ما میتوانیم به قلّه های رفیع علمی برسیم؛ میتوانیم مرجع علمی جهان بشویم؛ میتوانیم خودمان را از حقـارت علمـی نجـات
بدهیم ،که امروز نجات دادند و دشمنان ما ،مخالفین ما دارند اعتراف میکنند که ایران به دانش دست یافته؛ نه فقـط در زمینـه ی

هسته ای ،در زمینه های دیگر هم همین را دارند میگویند و اعتراف میکنند .این "میتوانیم" را که در روح این جوانهـای مـا دارد
جَوَالن میکند ،نگذارید از بین برود؛ شما هم بگویید میتوانیم و دنبال کنید این میتوانیم را .ما میتوانیم تمدّن نوین اسالمی را برپـا
کنیم و دنیایی بسازیم که سرشار باشد از معنویت و با کمک معنویت و هدایت معنویت راه برود؛ این کارهـا را میتـوانیم انجـام

بدهیم ،که به توفیق الهی هم [این کار را] میکنیم( ".در جمع اسـاتید ،فضـال و طـالب حـوزه علمیـه قـم در مدرسـه فیضـیه
)1371/17/14
سرمایه انسانی نیروی جوان آیندهنگر
رهبری انقالب اسالمی خطاب به جوانان تاکید بر توانمندی این قشر در تمدن سازی نوین اسالمی دارند .

" شما به توفیق الهی خواهید توانست الگو و نمونه ی کاملِ تمدّنِ نوینِ اسالمی را در این آب و خاک تشکیل بدهید؛ بـرای
اینکه بتوانید این وظائف بزرگ را انجام بدهید ،بایستی دین را ،تقوا را ،عفّت را ،پاکیزگی روحی را در میان خودتان هرچه بیشتر
ترویج کنید و تقویت کنید .جوانِ امروز احتیاج دارد به دین ،به تقوا ،به علم ،به نشاطِ کار ،به امانت ،به عفّت ،به [انجام] خدمات
اجتماعی و به ورزش؛ اینها خصوصیاتی است که جوانِ امروز به آن احتیـاج دارد ( .در دیـدار شـرکت کننـدگان در ششـمین
همایش ملی نخبگان جوان )1311/17/12
تولید فکر و اندیشه دینی
یکی از پیشرانهای آینده تمدن ساز نوین تولید فکر و اندیشه دینی است .

"براى ایجاد یک تمدّن اسالمى  -مانند هر تمدّن دیگر – (عناصر) اساسى الزم است (که) یکى (از آنها) تولید فکر

(است)1.

بزرگترین عبادت ،تفکر است؛ تفکر در آفرینش ،تفکر در وظائف انسان ،تفکر در زندگى دنیا ،تفکر دربـاره ى آخـرت ،تفکـر در
اوضاع سیاسى عالم ،تفکر در مسائل اصولى و اساسى زندگى بشر( .در جمع اساتید ،فضال و طالب حوزه علمیه قم در مدرسـه
فیضیه )1371/17/14
نوگرائى ،سماحت و عقالنیت
رهبر فرزانه انقالب در خصوص ضرورت عقالنیت و نوگرایی میفرمایند:
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نوگرائى و سماحت و عقالنیت ،ارکان تفکر و تمدن ( نوین ) اسالمى اند( .خطبههای نماز جمعه تهران  ) 1311/11/14اسالمِ
عقالنیت ،اسالمِ تدبر و تفکر ،اسالمِ معنویت ،اسالمِ توجه و توکل به خداى متعال ،اسالمِ جهاد ،اسالمِ کار ،اسالمِ اقـدام؛ اینهـا
تعالیم خداى متعال و تعالیم اسالمى است به ما( .در دیدار شرکت کننـدگان در اجـالس جهـانی «جوانـان و بیـدارى اسـالمى»
)1311/11/11
من چند نمونه از مظهر عقالنیت امام عرض میکنم .اولین نمونه ،همین گزینش مردم ساالرى براى نظام سیاسـى کشـور بـود؛
یعنى تکیه ى به آراء مردم ...یک نمونه ى دیگر از عقالنیت امام و تکیه ى او به خرد و هوشمندى ،عبـارت اسـت از سرسـختى و
عدم انعطاف او در مقابله ى با دشمن مهاجم ...یک مظهر دیگر عقالنیت امام ،تزریق روح اعتماد به نفس و خوداتکـائى در ملـت
بود .از جمله ى مسائلى که مظهر عقالنیت امام بزرگوار بود ،این بود که ایشان به مردم تفهیم کرد که آنها صاحب و مالـک ایـن
کشورند( .در بیست و دومین سالگرد امام خمینی(ره) )1311/13/14
ضرورت ،امکان و مطلوبیت مساله شناسی تمدن نوین اسالمی با رویکرد آینده پژوهی
مسئله شناخت آینده و قلمرو آینده پژوهی و مسئله شناسی آن تابع چارچوب ها  ،ضوابط و قواعد علمی است کـه مبـانی و
اصول معرفتی آن ریشه در تجربه اندیشه ورزی انسان دارد و انعکاس این تجارب و تالشهای علمی در مکاتـب فکـری جمـع
آوری خواهد شد .در واقع ،مسئله شناسی حول آیندههای محتمل  ،آینده پژوهان را وا میدارد تا به شناخت عوامل شکل گیـری
آن دسته از مسائلی بپردازند که منجر به ایجاد تغییرات اثر گذار نسبت به آیندگان خواهند شد تـا فرآینـدهـای پویـایی را کـه
نظمهای سیاسی  ،اقتصادی  ،اجتماعی  ،امنیتی و فرهنگی را دگرگون میکنند ،شناسایی کنند .در واقع تعیین اهداف و ارزشها ،
شناسایی روندها و توصیف شرایط و ترسیم تصاویری از آینده  ،ویژگی اقدام آینده پژوهانه است (عیوضی.)21: 1311 ،
مسئله شناسی آینده در آینده پژوهی دایره مدار توجه به اصولی است که در قالب مبانی معرفت شـناختی ،هسـتی شـناختی،
انسان شناختی ،جامعه شناختی و غایت شناختی متبلور میشود .این اصول عبارتند از( :عیوضی)11: 1311 ،
 .1معرفت شناسی و معیارهای درستی و نادرستی آن؛
 .2هستی شناسی و بیان چیستی و قوانین حاکم بر هستی؛
 .3انسان شناسی و ماهیت وجودی انسان؛
 .4جامعه شناسی و تبیین نیازها و مقتضیات خاص مناسبات اجتماعی؛
 .1غایت شناسی بشری و آینده پژوهی آن؛
در این راستا ،پاسخگویی به سوال اصلی پژوهش -ضرورت  ،امکان و مطلوبیت مساله شناسی تمدن نوین اسالمی با رویکرد
آینده پژوهی چیست ؟  -مستلزم توجه به ماهیت و غایت آینده پژوهی است.
از آنجا که بهترین راه پیش بینی آینده ،ساخت آن است ،لذا در پیش بینی آینده تمدن نوین اسالمی از یک سـو مـیبایسـت
ضرورتهای معرفت شناسی به آینده و تصویر سازی از آینده مطلوب را نقطه عزیمت دانست و از سوی دیگر به ظرفیتهای آینده
پژوهی در مواجه با مسائل را معرفی نمود .این فرایند با مروری بر ظرفیتهای آینده پژوهی قابل دسترسی است که عبارتند از :
 -نظام مند بودن مطالعات
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 -پدید آوردن نگرشی سیستماتیک ،منظم و منطقی به تحوالت آینده تمدن ساز با پشتوانه معرفتی و خاستگاه

هستیشناسی

 تحلیل روندها ی گذشته و حال به منظور شناخت پیشرانها  ،مسائل بازدارنده که محـیط تهدیدسـاز تمـدن نـوین اسـالمیمحسوب میشود؛
 ایجاد تعامل بین فرایندها و راهبردهای کالن که میتواند با تعیین محورهای اساسی زمینههـا والزامـات الزم در دسـتیابی بـهتمدن نوین اسالمی را فراهم نماید.
 روند شناسی شناخت ایدهها ،ارزشها و نگرشهای مثبت تمدن اسالمی در گذشته و حال در خلق و ایجاد آن در آینده؛ جایگاه دیده بانی آینده به عنوان ابزار هدایت مسیر حرکت به سوی تمدن اسالمی ایرانیاگر مسلمانان با شناخت عمیق از مولفهها و شرایط پیدایش و اعتالی تمدن اسالمی ،به روند تکاملی آن ادامه دهند ،به طـور
قطع ،احیای تمدن اسالمی اتفاق خواهد افتاد .پیش بینی نحوه حرکت برای آینده ،ما را به سمت شناسـایی گذشـته و نـاگزیر از
بررسی وضعیت موجود می نماید .بر همین اساس است که مطالعه تمدن نوین اسالمی ،مطالعه گذشته جهان اسالم و شکل گیری
تمدن اسالمی را ضروری میکند .از طریق بررسی روندها و با شناسایی عامل یا عوامل اصلی و پیشرانهای شکل گیـری تمـدن
اسالمی در گذشته ،راه برای مهمندسی مجدد و بازسازی تمدن اسالمی در قالب تمدن نوین اسالمی گشوده میشـود (رحمـانی،
..)11 :1311
لذا تمدن به دست کسانی آغاز شده ،رشد میکند و میماند که به آینده فکرمیکنندو در صدد سـاخت آینـده مطلـوب و جامعـه ایـی
آرمانی باشند  .آینده مطلوب حاصل تالش علمی نسبت به مقدرات یک ملت در آینده است و آینده پژوهان در ساختن تمدنها نقـش
دارند و نیز در حفظ آنها موثرند .در هر فرآیند کالن برنامه ریزی که بنا دارد نقشه راه و زمینه حرکت روبـه جلـو داشـته باشـد
می بایست بتوان مبتنی بر اقتضائات محیط فردا برای فردا برنامه ریزی نماید  .در واقع همواره نیاز است محیط پـیش رو شـناخته
شود و برای مواجه با آن مهیا گردد و نسبت به مدیریت آن از امروز تالش کرد تا بتوان آینده را بر اساس مطلوبـات ارزشـی و
اعتقادی ،تدبیر کند  .این امر موجب می شود در جهان سراسر پیچیدگی و متغیر امروز ،برای هدایت جهان آینـده بـه سـمت و
سوی مطلوبیتهای خود مهیا گردد .
ترسیم مسیر نیل به تمدن نوین اسالمی بر اسـاس هویـت اسـالمی-ایرانـی و ارزشـهای آن بـا اقتـدار در محـیط آینـده از
ضروریترین نگرشهای آینده پژوهی ایران است.که الزم است تحت تاثیر اقتضائات محیط آینده سازماندهی شود  .تمدن سازی
در چشم انداز آِینده انقالب اسالمی یک ضرورت و ظرفیتهای امکان پذیری آن باال می باشد  .لذا ضرورت پـردازش بـه حـوزه
مساله شناسی آینده تمدن نوین اسالمی در کنار توجه به امکان پذیری دستیابی به آینده مطلوب سواالتی قابل طرح مـیباشـد از
جمله:
اینکه با تحلیل ظرفیتهای تمدن ساز اسالم و تحلیل روندهای تمدنی ایران در گذشـته امکـان شـکل گیـری تمـدن نـوین
اسالمی در جهان آینده ب ه چه میزان مقدور است ؟ پیشرانهای تمدن ساز اسالمی چیست ؟ آینده مطلوب تمـدن نـوین اسـالمی
چگونه قابل دسترسی است ؟ در فرایند تمدن سازی نوین شناسایی پدیدههای نوآیند و مسائل نوظهور آینده متاثر از چه عوامـل
است ؟
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پیشران و پیشران شناسی و مالحظات باز پروری یک تمدن
بروز و ظهور «تغییرات اجتماعی» ،روال ذاتی ،پیوسته و تکوینی جوامع انسانی و حیات بشری اسـت .در جوامـع مبتنـی بـر
بینش توحیدی نیز ،سُنن الیتغیری برای تبیین و تدبیر غایات تغییرات اجتماعی قابل شناسـایی اسـت .بخـش مهمـی از حرکـت
تمدنها نیز در فرایند تاریخ حاصل رخدادها و روندهای گذشته ملتها می باشد  .تاثیر گذاری و تاثیر پذیری رویدادها و رونـدها
در تحوالت گذشته تمدنی ملتها اثر بخش است  .هر تمدنی را بر پایه روندهای تاریخی آن میتوان تجزیه و تحلیـل کـرد و بـر
اساس همین روندها چشم انداز آینده آن با فرض وضعیتهای احتمالی قابل پیش بینی است  .این امر منوط به شناسایی پیشـرانها
و عوامل تغییر در درون و بیرون تمدنها قابل بررسی است  .لذا پیشران( )driverاصطالحی است کلی که بـرای اشـاره بـه هـر

"نیروی تغییرساز" مورد استفاده قرار میگیرد .این تغییر میتواند توسط اشخاص ،نهادها و یا حتی شرایط ایجاد شـود

( Terms,

 .) 2007.بنابراین در گام نخست نمودار زیر فرایند حرکت از نظام اسالمی با تاکید بر پیشرانها و روندهای تاثیر گذار جهت نیل
به تمدن نوین اسالمی را نشان می دهد  .این نمودار به تعبیر آینده پژوهی نشان دهنده سیر حرکت نظام اسالمی به سـوی تمـدن
نوین اسالمی مطلوب در آینده می باشد که در تحقق آن پیشرانها  ،روندهای جاری و رویدادهای روند ساز آینده با ابعاد مختلفی
از مسائل مواجه اند که نقش مهم و اساسی را بر عهده دارند.البته در سیر حرکت تکاملی بسوی تمدن نوین اسالمی دو حالت را
میتوان فرض کرد
حالت اول :تمدن نوین اسال می ،بازتولید همان تمدن قدیم اسالمی است ،در این حالت رویکرد ما صرفا سیاستگذاری نیست
و نگاه بسیار متفاوتی نیاز است
حالت دوم :تمدن نوین اسالمی الزاما در امتداد تمدن اسالمی گذشته نیست ،بلکه یک تمدن جدید اسـت کـه مـیتوانـد از
درون مایههای تمدن اسالمی پیشین هم استفاده کند ،لذا بایستی از نظام اسالمی به سمت تمدن نوین اسالمی رسم گردد
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سیر حرکت نظام اسالمی به سوی تمدن نوین اسالمی

اکنون این امکان فراهم میگردد تا با کاربست مفهوم پیشران ،چیستی ،چرایی ،چگونگی پدیدههای نوظهـور فـراروی تمـدن
نوین اسالمی درسطوح مختلف سازم انی ،ملی و بین المللی را مدل سازی و به تصویر کشاند لذا از بـین مجموعـه عوامـل بـا
مالحظه ابعاد مختلف هریک میتوان پیشرانهای تغییر ساز را شناسایی کرد .
به طور کلی پیشرانها ی منتج از مدل زیر را میتوان شامل ابعاد ذیل برشمرد:
-

فرهنگی ،اجتماعی

-

تکنولوژی و فناوری و فنون

-

اقتصادی

-

اطالعاتی (دانشی)

-

طبیعی

-

علوم انسانی
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ابعاد مساله شناختی تحقق تمدن نوین اسالمی

از سویی با یک نگاه سیستمی می توان پیشرانهای تغییر ساز را تقسیم بندی کرد.از رویکرد سیستمی به موضوع ابتـدا سیسـتم
فردی است سپس سیستم از مجموعه افراد سیستمهای اجتماعی کوچک تشکیل شده و در نهایت مجموعـه آنهـا سیسـتمهـای
بزرگ تر و در انتها سیستم جامعه به وجود میآید.از این منظر برای هر سیستم و زیرسیستم یک سری عوامل ،علل و پیشرانهایی
برای نیل به تمدن داریم بعنوان مثال برای فرد عوامل فرهنگی ،سنت ها ،ارزشها ،عقاید و برای سیستم خانواده یک سری عوامـل
مختص حانواده و تعیین کننده در مناسبات درون سیستمی خانواده و برای سیستم جامعه شـهری نیـز عوامـل مخـتص آن و در
نهایت برای سیستم ملت هم عوامل مختص در سطوح ملی قابل نامگذاری است که همواره برای همه این سیستمها نیـز نیـاز بـه
شاخص سازی است و ارتباطات این سیستمها و زیرسیستمها هم عوامل ویژه خاص خود را میطلبد .لذا رویکرد سیسـتمی بـه
موضوع معرف عوامل و پیشرانها ی اثر گذار است.
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مقدمه
شایان ذکر است امکانپذیری بازسازی و احیای یک تمدن مسئلهای مهم به شمار میرود؛ این مسئله بهویژه در زمـان-مکـان
معاصر که جهانیشدن ،برخورد تمدنها ،و گفتگوی تمدنها در دستور کار جهان قرار دارد از اهمیـت فزاینـدهتـری برخـوردار
می باشد .از این روی ،پاسخ مشخص و معینی برای این مسئله موجود نمیباشد .پردازش این مسئله عمـدتاً بـه مفهـومسـازی و
ادراکسازی از «تمدن« ، »1افول« ،»2احیاء« ،»3بازسازی »4و «نوسازی »1بستگی دارد .در این رابطه برخی اقدامات و مالحضـات
بازپروری یک تمدن به شرح ذیل معرفی میگردد.
 پیوندسازی میان چشمانداز جهانی و نظام تاریخی؛
 ظرفیتسازی نرمافزاری ( از طریق بهرهبرداری از مولفههای نرمافزاری تمدن :دین ،دانش و هنر)؛
 ظرفیتسازی سختافزاری ( از طریق بهرهبرداری از مولفههای سختافزاری تمدن :جمعیت ،سرزمین ،اقتصاد و فناوری)؛
 بازتعریف هویت تمدنی؛
 حکمرانی تمدنی؛
 خودآگاهسازی ،خودباورسازی و خوداتکاسازی تمدنی؛
 فضاسازی تمدنی (فرصتپنداری و تهدیدزدایی)؛
 گفتمانسازی تمدنی؛
 ساختارسازی ،فرایندسازی و نهادسازی تمدنی؛
 فرهنگسازی تمدنی (آزاداندیشی ،خردورزی ،انتقادگرایی)... ،؛
 همگراسازی چشم اندازبنیان؛
 نخبهپروری و نخبهگرایی (شایستهگزینی و شایستهساالری)؛
 نهادینهسازی فرهنگ آیندهنگری؛
 جامعیتسازی و مرجعیتسازی علمی؛
 نهادینهسازی آموزش و پرورش تمدنساز.
افزون بر این ،اکتشاف ،توصیف ،تبیین و ارزیابی به عنوان اهداف کالن پژوهش در کانون و محور فعالیتهای مسالهشناختی
قرار دارد .در این راستا ،پردازش ،اکتشاف ،توصیف ،تبیین ،ارزیابی و شناخت تمدن نوین اسالمی و زمینهسازی شـکلگیـری و
تحقق آن در آینده مستلزم اتخاذ رویکرد سیستمی و پدیدهشناختی نسبت به
ابعاد مختلف تمدن در یک چارچوب کلگرایانه میباشد .این ابعاد مسالهشناختی عبارتند از:
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civilization

1

decline

۷

revival

3

reconstruction

4

renewal

5

ماهیتشناسی :پردازش ،اکتشاف ،توصیف ،تبیین ،ارزیابی و شناخت سرشت ،ماهیت ،ویژگیها و مولفههای تمدن؛
 تمدن نوین اسالمی به توسعهیافتهترین و تکاملیافتهترین شکل زندگی اجتماعی اشاره دارد که با برخورداری از چشمانداز و
سبک زندگی معین ،در مکان و زمان معینی به وقوع خواهد پیوست و دستاوردهای معینی را محقق خواهد ساخت.
 در ایــن تعریــف ،ضــمن برجســتهســازی «متعــالیتــرین شــکل زنــدگی» ،بــه عنــوان رکــن بنیــادین تمــدن ،بــر
چشماندازمحوری(هدفمندی و جهتمندی) ،سبکمندی (روشمندی) ،زمانمندی (آینده نزدیک یا دوردست) ،مکـانمنـدی
(منطقه جغرافیایی محدود یا وسیع) ،و دستاوردمداری (کارکردمندی) به عنوان دیگر ارکان ضـروری تمـدن نـوین اسـالمی
تاکید شده است.
 مولفههای تمدن نوین اسالمی از دو دسته مولفههای نرمافزاری و سختافزاری تشکیل میگردد.

مولفههای نرمافـزاری بـه

عناصر ذهنی و معنوی تمدن نوین اسالمی  -دین ،هنر و علم – اشاره دارد که در طول حیات تمدن نوین اسالمی منجـر بـه
دستاوردسازی خواهد گردید .مولفههای سختافزاری مشتمل بر جمعیت انسانی ،سرزمین ،اقتصاد و فنـاوری مـیشـود کـه
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تجلیات عینی مولفههای نرمافزاری میباشند.
 مقام معظم رهبری در این زمینه میفرمایند «:این تمدن نوین دو بخش دارد :یک بخش ،بخش ابزاری است؛ یک بخش دیگـر،
بخش متنی و اصلی و اساسی است .به هر دو بخش باید رسید.
آن بخش ابزاری چیست؟ بخش ابزاری عبارت است از همین ارزشهائی که ما امروز به عنوان پیشرفت کشور مطرح میکنـیم:
علم ،اختراع ،صنعت ،سیاست ،اقتصاد ،اقتدار سیاسی و نظامی ،اعتبار بینالمللی ،تبلی و ابزارهای تبلی ؛ اینها همه بخش ابـزاری
تمدن است ؛ وسیله است .البته ما در این بخش در کشور پیشرفت خوبی داشتهایم .کارهای زیاد و خـوبی شـده اسـت؛ هـم در
زمینه ی سیاست ،هم در زمینهی مسائل علمی ،هم در زمینهی مسائل اجتماعی ،هم در زمینهی اختراعات  -اما بخش حقیقـی ،آن
چیزهائی است که متن زندگی ما را تشکیل میدهد؛ که همان سبک زندگی است که عرض کردیم .این ،بخـش حقیقـی و اصـلی
تمدن است؛ مثل مسئله ی خانواده ،سبک ازدواج ،نوع مسکن ،نوع لباس ،الگوی مصرف ،نوع خوراک ،نوع آشـپزی ،تفریحـات،
مسئلهی خط ،مسئلهی زبان ،مسئلهی کسب و کار ،رفتار ما در محل کار ،رفتار ما در دانشگاه ،رفتار ما در مدرسه ،رفتـار مـا در
فعالیت سیاسی ،رفتار ما در ورزش ،رفتار ما در رسانه ای که در اختیار ماست ،رفتار ما با پدر و مادر ،رفتار ما با همسر ،رفتار ما
با فرزند ،رفتار ما با رئیس ،رفتار ما با مرئوس ،رفتار ما با پلیس ،رفتار ما با مأمور دولت ،سفرهای ما ،نظافت و طهارت ما ،رفتار
ما با دوست ،رفتار ما با دشمن ،رفتار ما با بیگانه؛ اینها آن بخشهای اصلی تمدن است ،که متن زندگی انسان است [».بیانـات در
دیدار جوانان خراسان شمالی ( ]23/7/1311منبع سایت شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی)
علتشناسی :پردازش ،اکتشاف ،توصیف ،تبیین ،ارزیابی و شناخت علت یا علل رویدادی ،وجودی و یا بقاپذیری تمـدن؛
آموزه و اندیشه مهدویت ،منابع غنی اسالمی ،پیشینه تاریخی و تجربه تمدنی ،سرمایههای عظیم انسانی ،فقه جامع و پویا ،گرایش
روزافزون به اسالم از جمله علل رویدادی ،وجودی و بقاپذیری تمدن نوین اسالمی به شـمار مـیرونـد .سـیر تمـدن بشـری را
هدفمند دانسته و مهم تر این که با بشارت پیروزی صالحان و پرهیزکاران در آینده و ظهور امام مهدی  ،انگیزه درونی مضـاعفی
برای تالش و استقامت  ،به انسان میبخشد .اسالم  ،انسانها را به تمهید ظهور و انتظار فرج فرا میخواند  ،تا نه تنها به حل بهتر
مسائل زندگی خود موفق شوند  ،بلکه در جایگاه اشرف مخلوقات  ،به کمال واقعی خود در معرفت و کشـف رازهـای خلقـت
نایل گردند؛ لذا مفهوم عمیق انتظار را همچون ذخیره بی بدیلی برای معنا و هدف دهی به زندگی و ایجاد امید به آینده روشـن ،
همراه دارد.
کارکردشناسی :پ ردازش ،اکتشاف ،توصیف ،تبیین ،ارزیابی و شناخت عملکردها ،کارکردها و نقشهای تمدن؛ نهادینهشدن
عقالنیت ،انتظام بخشی متعالی اجتماعی ،استانداردسازی متعالی رفتاری ،بسترسازی متعالی خالقیت و نوآوری ،وحـدتسـازی و
یکپارچهسازی متعالی و ارائه سبک زندگی متعالی از مهمترین کارکردهای تمدن نوین اسالمی به شمار مـیرود .سـبک زنـدگی
متعالی هم رفتاری او کارکردی و هم شناختی است.از جهت سبک به رفتار می پردازد و با شناختها و عواطـف ارتبـاط مسـتقیم
ندارد اما از آن جهت که اسالمی است ،نمی تواند بی ارتباط با عواطف و شناختها باشد .بر این اساس در سبک زندگی متعـالی
عمق اعتقاادات و عواطف و نگرش فرد سنجیده نمی شود بلکه رفتارهای فرد مورد سنجش قرار میگیرد ،اما هر رفتاری کـه بـر
مبنای اسالمی قرار دارد ،باید شناخت و عواطف اسالمی را پشتوانه خود قرار دهد (.کاویانی )11 ، 1312 ،این ویژگی دو گانـه
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سبک زندگی خصلت تمدنی اسالم را که در مفهوم شناسی بدان اشاره شد را نشان میدهد .
فرآیندشناسی :پردازش ،اکتشاف ،توصیف ،تبیین ،ارزیابی و شناخت مراحل پیوسته و نظاممند شکلگیری و ظهور تمدن؛
انقالب اسالمی ایران توانست موجد یک فضای گفتمانی هویتی شود که ضمن مفهوم سازی و بازسـازی فکـری و اندیشـه ای،
فرهنگ نوینی رقم بزند که مولفههای هویتی همچون مردم ساالری دینی ،احیای تفکر اسالمی ،وحدت گرایی ،عـدالت گرایـی،
مردم گرایی استکبارستیزی و استقالی خواهی را احیا نماید .لذا ضمن اینکه حرکتی در برابر سلطه سیاسی و فرهنگـی غـرب و
استبداد داخلی تلقی می گردد ،در عین حال حرکتی اصالحی در تبیین نوع جدیدی از اسالم در برابر اسالمهـای رایـج (اسـالم
مدرن و اسالم متحجر) است .یعنی(اسالم ناب محمدی) را معرفی نمود .ویژگیهای این اسالم ،توجه به ابعاد سـه گانـه (دیـن،
اخالق و شریعت) ،اصالت دادن به فقه پویا و ناظر به زمان و مکان ،تالش برای پیونـد و ارتبـاط منطقـی بـین خـدا-جامعـه-
دولت(دین-شهروند-دولت) ،لذا در فرایند انقالب اسالمی


بازت

عریف هویت تمدن نوین اسالمی ،تدوین چشمانداز تمدن نوین اسالمی ،طراحی اقدامات و راهبردهـای شـکلدهنـده ،نهضـت
علمی و آموزشی و حاکمیت حکمرانی مطلوب از الزامات مساله ساز آینده در فرایندشناختی بازسـازی ،شـکلگیـری و ظهـور
تمدن نوین اسالمی به شمار میروند.
روندشناسی :پردازش ،اکتشاف ،توصیف ،تبیین ،ارزیابی و شناخت الگوی تغییر منظم متغیرها و پارامترهای تمدن؛ با توجه
به آموزههای دین مبین اسالم ،شکلگیری آینده صرفاً در بستر اراده الهی قابل بررسی است؛ لذا تصاویر و اقدامات بـه انضـمام
بررسی و پیشبینی رویدادها و روندهای جاری سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،طبیعی ،وقتی میتواند به ساخت آینـدهای مطلـوب
بینجامد که مبتنی بر بررسی و مطالعه اراده الهی در جریان آفرینش باشد .به عبارتی دیگر در اسالم ،گزارهای مهمتر از آنچه آینده
پژوهان غربی از عوامل شکل دهنده آینده مطرح میکنند ،طرح میشود و آن «اراده الهی» است .بنابراین :علیرغم بسـیج سـازی
تمامی منابع ،امکانات و تالش های بشری به منظور تحقق امری در آینده ،فصل الخطاب بـرای شـکلگیـری آینـده ،اراده الهـی
خواهد بود .این گزاره ،فقط در جهانبینی اسالمی قابل فهم و تحلیل میباشد (عظیمی.)1311 ،بر این اساس تمدن نوین اسـالمی
که نسخه ای مدرن و روزآمد از تمدن اسالمی است به دلیل ظرفیت بیبدیل فلسفی ،ابتدا با همزیسـتی مسـالمتآمیـز بـا سـایر
تمدنهای موجود به حیات خود ادامه خواهد داد و آنگاه با بلوغ نهایی به عنوان کاملترین و جامعترین و فراگیرترین تمدن ،بـه
تمدنی جهان شمول مبدل خواهد گردید که در آینده وحدت و انسجام بین المللی را به ارمغان خواهد آورد و در سـایه آن نقطـه
عطف تاریخی در تجربه زندگی بشری رغم خواهد خورد .
 شایان ذکر است این روندهای پیشرونده و تاریخ ساز افزون بر ظرفیت نهادی تمدن نوین اسالمی به ظرفیـت عـاملی تمـدن
نوین اسالمی نیز بستگی دارد که مستلزم مدیریت و معماری اثربخش ،کارآمدانه ،مدبرانه و آیندهنگرانه فراینـد شـکلگیـری،
ظهور ،رشد ،تکامل ،تثبیت و فراگیری است.
ساختارشناسی :پردازش ،اکتشاف ،توصیف ،تبیین ،ارزیابی و شناخت ساختار ،ارکان ،عناصر ،انتظام ،انسجام و پیکربنـدی
تمدن؛
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 تمدن نوین اسالمی مستلزم «پیوندسازی مستحکم میان یک چشمانداز جهانی و یک نظام تاریخی» است که دین مبین اسـالم
به دلیل جامعیت هستی شناختی ،معرفت شناختی و روش شناختی ،از ظرفیت تامین تمامی الزامات فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی چنین پیوند و پیکربندی برخوردار میباشد.
 شایان ذکر است فرایند بازسازی یا نوسازی نمی تواند فرایندی مکانیکی باشد چرا که در این صورت شرایط اولیه شکلگیری
تمدن نادیده انگ اشته خواهد شد .این پیوند باید الزاماً منطبق با ضروریات و مقتضیات جهان نوین باشد .بنابراین ،این امر بـه
معنای بازنگری در هر دو رکن چشمانداز جهانی و نظام تاریخی میباشد.
 هرچند که تمدن اسالمی از دست آوردهای سایر تمدن ها استفاده کرد ولی تقلید کننده صرف و ادامه دهنده محض نبود بلکه
ترکیب کننده و تکمیل سازنده بود 1.و بنابراصول ،پایه ها و مبانی خود که برگرفته از قرآن و سنت بـود قرائـت جدیـدی از
فرهنگ و تمدن بشری ارائه کرد .یعنی به نقد آنها پرداخت و به رفع نقاط منفی و جذب نقاط مثبت تمدن هـای دیگـر همـت
گماشت.
 اسالم از مبانی ،علل و چگونگی پرورش ،رشد و تکامل ذهنی ،نفسانی و اخالقی انسان قرائت و تفسیر جدید ارائـه نمـود و
با تاکید بر دین مداری و ماهیت جهان وطنی ،سادگی و بی پیرایگی تعالیم خویش ،ارائـه روش تربیتـی مترقـی و برنامـه ای
کامل در خصوص آزادی و برابری انسانها ،طبیعی و فطری بودن قوانین و به ویژه با تساهل و تسامح دینی به رویـارویی بـا
سایر تمدنها و نقد آنها پرداخت.
 منابع اصیل اسالمی ،مسلمانان را به درک واقعیات فراخوانده و آنها را به فراگیری حکمت راهنمایی کرده تا با مبنا قرار دادن
عدالت و با هدف رشد روحی انسانها وارد میدان شوند .فرهنگ و تمدنی که اسالم ارائه کرد تقـوا و پرهیزکـاری را پایـه و
اساس قرار داد 2و برای ملیت و نژاد هیچ ارزشی قائل نبود .بنابراین رویارویی اسالم با فرهنگها و تمدن های دیگـر برمبنـای
ایدئولوژی قوی و نیرومند صورت گرفت و به همین دلیل در تمدن اسالمی روش تحقیقات علمی پیشرفت نمود و بـا بیـنش
علمی ایجاد شده در بین دانشمندان مسلمان ،شناخت و درک جهان هستی و نوع انسان و نیز با به وجود آمدن تکاپوی علمی
در بین آنان سمت و سوی معرفت تغییر یافت و این امر بدون ارج نهادن اسالم به علم ،دانش و تمدن امکان پذیر نبود.
 نتیجه اینکه اسالم هستۀ اصلی تمدن اسالمی است که برخاسته از تعامل و آمیزش با تمدن های پیرامون خود بود 3.و به همین
دلیل پ .ژ .مناشه بیان میدارد «حیاتی که اسالم در تمدن ایرانی دمید باعث شد که این تمدن جان تازه ای بگیرد ».یـا نهـرو
مینویسد ....« :و اسالم در ایران همانند هند یک حیات تازه برای فعالیت هنری ایجاد

کرد»4.

 با این وجود بی دلیل نیست که پیدایش و پیشرفت تمدن اسالمی را چیزی شبیه به معجزه میدانند که علت آن ذوق معرفـت
جوئی و حس کنجکاوی بود که قرآن و سنت در بین مسلمانان
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برانگیخت1.

تکاملشناسی :پردازش ،اکتشاف ،توصیف ،تبیین ،ارزیابی و شناخت چرخه حیات و سیر تکوین ،تحول و رشد تمدن؛
 چرخه حیات و سیر تکوین تمدن نوین اسالمی به ظرفیت نظری و عملی آن در فرایند مستمر پاسـخگویی بـه چـالشهـا و
مسائل نوظهور و همچنین اصالحات و بهپوییهای ضروری و بهنگام آن بستگی خواهد داشت.
 با این وجود ،تمدن نوین اسالمی به عنوان یک ابرپدیده برساخته از چرخه حیات معینی برخوردار میباشد که عبارت است
از :مرحله شکلگیری(نوسازی ،بازسازی ،بازپروری) ،مرحله ظهور( تبلور ،بازنمایی ،معرفی)؛ مرحله رشد(پیشرفت)؛ مرحلـه
تکامل(بلوغ)؛ مرحله تثبیت(استقرار ،نهادینهشدگی)؛ و مرحله عمومیت(فراگیری ،جهان شمولیت).
 در تمدن نوین اسالمی تمامی چشم اندازها می بایست در راستای چشم انداز آرمانی بشر باشد که همانا سعادت و مقام قرب
الهی است .اسالم تنها یک مسیر (راه راست) را برای تحقق این چشم انداز مشخص کرده است و تنها کسانی می تواننـد در
این مسیر گام بردارند که هدایت شده باشند .تنها خداوند می تواند انسان را هدایت کند و خداوند تنها کسانی که ایمان آورده
و از شرک دوری می جویند را هدایت کرده و رستگار می کند و به چشم انداز آرمانی می رساند .پس هـدایت خداونـد مهـم
ترین عامل ساختن آینده و تحقق آینده های مطلوب انسان و جامعه

به شمار می آید.

« قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَىَ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ»1
« تنها هدایت خداوند ،هدایت است و ما دستور داریم که تسلیم پروردگار عالمیان باشیم».
« الَّذِینَ آمَنُواْ وَلَمْ یَلْبِسُواْ إِیمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِکَ لَهُمُ األَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ»2
« آنها که ایمان آورند و ایمان خود را با شر ک و ستم نیالودند  ،ایمنی تنها از آنها است و آنها هدایت یافتگانند».
« أُوْلَئِکَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»3
« آنان بر طریق هدایت پروردگارشانند و آنان رستگارانند».
مکانشناسی :پردازش ،اکتشاف ،توصیف ،تبیین ،ارزیابی و شناخت مکان و فضای جغرافیای شکلگیری و وقوع تمدن؛
 جمهوری اسالمی ایران به دلیل برخورداری از فرهنگ غنی و کهن ایرانی-اسالمی ،اصالت نژادی ،وسعت سرزمین ،کمیت و
کیفیت جمعیت ،امکانات نظامی ،اقتدار سیاسی ،نفوذ منطقهای و بین المللـی ،منـابع طبیعـی ،سـرمایه اجتمـاعی ،درایـت و
توانمندی رهبران فرهنگی و سیاسی ،یکپارچگی و انسجام ملی و مهم تر از همه تمسک عمیق به فرهنگ و مکتب اهـل بیـت
(ع) و شرایط ژئوپلوتیک منحصر به فرد ،مرکز استراتژیک شکلگیری و ظهور تمدن نوین اسالمی به شمار میآید.
زمانشناسی :پردازش ،اکتشاف ،توصیف ،تبیین ،ارزیابی و شناخت زمان شکلگیری ،وقوع و استقرار تمدن؛
 بازسازی ،شکل گیری و ظهور تمدن نوین اسالمی ،بدون تردید ،برونداد تعامل و برهمکنش ارکان شگلگیری آینده -روندها،
رویدادها ،تصاویر و اقدامات -خواهد بود .در این راستا ،به دلیل عدم امکان محاسبه ظرفیت موجود در راستای مدیریت این
ارکان ،امکان ارائه زمانمندی شکلگیری ،ظهور و اسقرار تمدن نوین اسالمی میسر نمیباشد.

 0سوره انعام ،آيه 70
 1سوره انعام ،آيه 81
1سوره بقره ،آیه 5
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پیامدشناسی :پردازش ،اکتشاف ،توصیف ،تبیین ،ارزیابی و شناخت آثار و پیامدهای تمدن بر محیط ،انسان و سایر پدیدهها؛
تمدن نوین اسالمی با برخورداری از چشمانداز راهبردی و کاربردی مبتنی بر جهانبینی متعالی نسبت به انسان ،محیط و سایر
پدیدهها ،ضمن حفظ ظرفیتهای تداوم بخش و پایدارساز حیاط بشری ،متضمن پیشرفت ،توسعه ،رفاه و آسایش خواهـد بـود و
تجربهای بیبدیل از «حیات طیبه» را به ارمغان خواهد آورد .دیدگاه قرآن درباره سرانجام بشر ،دیدگاهی خوشبینانه بوده و پایـان
دنیا ،پایانی روشن و سعادت آمیز است .قرآن درباره سرنوشت جوامع به روشنی سخن گفته است .از نظر قرآن مشیت الهـی بـر
این تعلق گرفته است که در آ ینده  ،فقط صالحان وارثان زمین خواهند بود و حکومت جهان و اداره امور آن را به دست خواهند
گرفت و حق و حقیقت در موضع خود استوار بوده و باطل برچیده خواهد شد .همه جهانیان زیر لوای حکومـت صـالحان قـرار
گرفته و حکومت واحدی بر جهان مستولی خواهد شد .آینده در قرآن کریم مبتنی بر تحقق یک جامعه کامل و مطلوب  ،تشـکیل
حکومت واحد جهانی اسالم  ،است (کارگر.)131:1311،

نتیجه گیری و پیشنهادات
انقالب اسالمی ایران چشم انداز به تمدن نوین اسالمی را در عصری طراحی مینماید که جوامـع کنـونی در فضـای دنیـای
پیچیده و ابهام آمیزی به آینده میاندیشند و بشریت امروز مواجه با معمای آینده میباشد  .اما در اندیشههای رایج راهـی بسـوی
آینده که به حوزه تمدنی جدیدی منتهی گردد  ،در اذهان آینده پژوهان نقشه راهی بسوی آینده پیش بینی میشود .لذا در مسـئله
شناسی موضوعات و رویدادهای آینده مساله تمدن سازی در دایره توجه به اصول علمـی معرفـت شـناختی ،هسـتی شـناختی،
جامعه شناختی ،انسان شناختی و غایت شناختی قرار دارد و تاکید بر کاربست اصول ،مفروضات ،سطوح و مولفههایی است کـه
به تمدنی آینده ساز منتهی گردد .انقالب اسالمی ایران در این شرایط و در راستای آرمانها و تحقق دستاوردهای خود چشم انداز
تمدن ساز به آینده را رمز ماندگاری و پویایی میداند  .لذا از منظر آینده پژوهی در این مقاله ضرورت و امکان نیـل بـه تمـدن
نوین اسالمی و مطلوبیت آینده تمدن نوین اسالمی بمنظور ایجاد زمینه ساخت آینده مطلوب بررسی شـد  .بـرای دسـتیابی بـه
هدف مذکور در حوزه مساله شناسی ابعاد مسایل پیش روی شکل گیری تمدن اسالمی در فراینـد حرکـت از نظـام جمهـوری
اسالمی به سمت تمدن نوین اسالمی بررسی شد .در واقع آنچه که در فرایند تحقق تمدن نوین اسالمی در آینـده مسـاله تلقـی
میشود در ابعاد ده گانهای معرفی و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت  .در مسیر حرکت و گذار روندها و پیشرانهای تغییر ساز و
تغییر پذیر از تحوالت در قالب مدلهای طراحی شده معرفی و مورد تحلیل قرار گرفت  .درنمودار ایـن مقالـه نیـز بـا رویکـرد
تکاملی مسیر حرکت از نظام اسالمی به سوی تمدن نوین اسالمی با تاکید بر پیش بینی آینده مطلوب طراحی شد  .در پایان بـه
لحاظ الزامات آینده پژوهانه در راستای نیل به اهداف و تقویت تفکر تمدن ساز پیشنهادهای ذیل ارایه میگردد-
 -1طراحی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت جهت سیاستگزاری و تدبیر تحوالت آینده
 -2استقرار مرکزی برای رصد دائم اطالعات درونی و بیرونی (داخلی و خارجی) در خصوص شناسایی روندهای اصلی و تاثیر
گذار بر جنبههای مختلف تمدن (اقتصاد – سیاست -اجتماع)
 -3تحلیل ویژگیهای آینده مطلوب از دیدگاه ذینفعان تمدن اسالمی
 -4آسیبشناسی وضع موجود و شناسایی جدی و منتقدانه کاستیهایی که تا کنون در عملکرد نظام اسالمی وجود داشته است.
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 -1تعریف اصولی برای مطرح شدن در منطقه و سطح بینالمللی مانند
• ارتقا نقش منطقهای از نظر سیاسی  /اقتصادی  /علمی و روحیه میانجیگری و توان حل مسایل منطقه
• بازسازی هویت اسالمی
• رویکرد مشارکتی و تعامل سازنده در سطوح منطقهای و بین المللی
• تالش برای ارتقا جایگاه عزت اسالمی – ایرانی
 -1ترسیم نقشه راه دستیابی به وضع مطلوب
رصد دائم مسیر حرکت به طوری که در این مرکز رصد تغییر در اهداف بر کل مسیر حرکت اعمال شود و چارچوب اصـلی
حرکت نیز حفظ گردد.
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مؤلفهها و راهبردهای تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر تمدنگرایان
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چکیده
بازگشت جهان اسالم به دوران طالیی خود ،دغدغه همه متفکران مسلمان در چند دهه اخیار باوده و هریاک از منظاری باه ایان
موضوع نگریسته و به ارا ه راهبرد برای نیل به مقصود پرداختهاند .در این میان برخی از این متفکران که در این مقاله «تمدن-
گرایان» نامیده می شوند در تحلیل علل عقب ماندگی و ارا اه راهبردهاایی بارای حال ایان مشاکالت ،نگااهی تمادنی داشاته و
بازسازی «تمدن اسالمی» و یا ایجاد «تمدن نوین اسالمی» را به عنوان چشمانداز مطلوب جهان اسالم در آینده ترسیم نماوده-
اند .بر این اساس هدف اصلی این مقاله شناخت مولفهها و راهبردهای تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر تمدنگرایان اسات کاه
بر اساس روش تحلیل اسنادی و با بهرهگیری از ابزار فیشبرداری از منابع به سواالت مقاله پاسخ داده شده است .با توجه به
یافتههای مقاله از منظر متفکران تمدنگرا ،مولفههای تمدن نوین اسالمی به دو دسته مولفههای حقیقی(سابک زنادگی و شابکه
روابط اجتماعی مبتنی بر تعالیم اسالمی) و مولفههای ابزاری(سامان مادی و مواردی چون :ابتکارات ،ابزارهاا ،نهادهاا ،اقتادار
سیاسی و بینالمللی) قابل تقسیمبندی است .در این منظر از جمله راهبردهای اساسی تحقق تمدن ناوین اساالمی عبارتناد از:
قرآن محوری ،علمگرایی ،اسالمیسازی معرفت و جهانگرایی.
واژگان کلیدی :تمدن نوین اسالمی ،مولفههای ابزاری ،مولفههای حقیقی ،قرآنمحوری ،علمگرایی ،جهانگرایی.
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مقدمه
هرچند مفهوم تمدن اسالمی و تالش برای احیاء و یا شکلگیری تمدن نوین اسالمی ریشهای تاریخی در جهان اسالم دارد با
این حال این مفهوم در دو دهه گذشته برجسته گردیده و منشأ شکلگیری جریان اسالمی جدیـدی کـه مـیتـوان آن را جریـان
تمدنگرایی نامید ،گردیده است .مفهوم «تمدن» از جمله مفاهیم مهم در حوزه جامعه شناسی و تاریخ است و ادبیات بسـیاری در
مورد آن تولید شده و هریک از اندیشمندان از منظری خاص بدان پرداختهاند؛ برخـی رو بـه گذشـته دارنـد و تمـدن را امـری
تاریخی میبینند ،برخی حال را مینگرند و تمدن را همچون پروژه میانگارند ،برخی چشم به آینده دارند و به فرجام تمدن می-
اندیشند ،در این میان عدهای دل نگرانند و دهشـت و بـدفرجامی مـیبیینـد و عـدهای دل خـوش از غایـت تمـدن بـه تفـرج
مشغولند[1].در این میان تمدنگرایان مسلمان با نگاهی آیندهگرا به دنبال تحقق تمدنی اسالمی هستند.
در توضیح اصطالح «تمدنگرایی» نیز باید گفت که تمدنگرایان در کنار «نوگرایان» و «اصلگرایان» (بنیادگرایان) سه جریـان
اصلی اسالمگرا (اسالم سیاسی)در جهان اسالم هستند .تمایز این سه جریان در نحوه مواجهه آنان با سـنت و اصـول اسـالمی و
نحوه مواجهه با علم و تمدن غرب شکل گرفته است .برای «نوگرایان» ،غرب به دلیل قدرت ،علم و فنـاوری و آزادی موجـود
در آن ،الگویی جذاب است .آنها در برخورد با غرب ،رویکردی تدافعی را اتخـاذ کـرده و درصـدند علـوم جدیـد و بهتـرین
اندیشههای موجود در غرب را به شرط آنکه تصادمی با ارزشهای اسالمی نداشته باشد برای ایجاد «مدرنیته اسـالمی» بـه کـار
گیرند .برای نوگرایان سنت و اصول اسالمی حائز اهمیت است ولی در مواجهه با این سنت ،ضرورت پیرایش سنت از خرافـات
را مطرح مینمایند .هر چند این جریان با مفهوم تمدن اسالمی موافق است ولی در آن مفهوم تمدن نـوین اسـالمی و تـالش در
جهت شکلدهی به آن جایگاه چندانی نیافته و نگاه پروژهای ،مهندسی و ارادهگرایانه در این زمینه را درست نمیدانند.
در مقابل ،عدهای از اسالمگرایان که میتوان آنها را در جریان «اصلگرایی» (یا بنیـادگرایی) دسـتهبنـدی کـرد ،رویکـردی
تعارضگرایانه را اتخاذ کرده و معتقدند که بین اسالم و تمدن غرب ،تعارضی بنیادین وجود دارد .از منظـر اصـلگرایـان ،علـم
مدرن ،عامل شکلگیری به جهالت نوین است و از آن باید پرهیز کرد .از منظر اصـلگرایـان راه حـل مشـکالت جهـان اسـالم
بازگشت به اصول اسالمی و سنت سلف صالح وایجاد «جامعه اسالمی» است .اصلگرایان رویکردهای عقلی و فلسفی به دیـن را
نمیپذیرند و واژه تمدن و ترکیب «تمدن اسالمی» را یا واژهای غربی دانسته و آن را

برنتافتهاند[2].

در این میان جریان فکری تمدنگرایی هرچند غرب را دچار جاهلیت میداند اما نگاهی نقادانه (نه متعارض یا خوشـبین) بـه
تمدن مدرن غربی دارد .تمدنگرایان در حوزه علوم انسانی قائل به تعارض(گسست) با غرب و علم مدرن هستند ،ولی در حوزه
علوم تجربی و فنی ،قائل به تعامل با غرب (تداوم) یا جهتدهی به علوم غربی میباشـند .تمـدنگرایـان در مواجهـه بـا سـنت
اسالمی آن را بسیار اساسی دانسته و با در رویکردی عقل محور ،فلسفه اسـالمی را در کنـار نصـوص اسـالمی ارج نهـاده بـا
رویکردی آیندهگرایانه تحقق چشمانداز «تمدن نوین اسالمی» را برای جهان اسالم ترسیم مینمایند .سوالی مهمـی کـه در اینجـا
قابل طرح میباشد چگونگی تحقق این چشمانداز از منظر تمدنگرایان است؟ در بطن این سوال اساسی ،چهار سوال فرعی قابل
طرح است:
 -1تمدن دارای چه معنا ومبانی نظری است و مراد تمدنگرایان مسلمان از این مفهوم چیست؟
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 -2شکلگیری ایده تمدن نوین اسالمی چه زمینههایی در حوزه اندیشه و جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم دارد؟
 -3مولفههای اساسی شکلدهنده به «تمدن نوین اسالمی» چیستند؟
 -4اساسیترین راهبردهایی که تمدنگرایان برای تحقق «تمدن نوین اسالمی» در جهان اسالم مطرح مینمایندکدامند؟
در این مقاله سعی شده است بر اساس روش تحلیل اسنادی و با بهرهگیری از ابزار فـیشبـرداری از اسـناد حـاوی نظـرات
اندیشمندان تمدنگرا به سواالت فوق پاسخ داده شود .بدین منظور از میان متفکران تمدنگرا این مقالـه بـر آراء سـه اندیشـمند
متمرکز شدهاست که عبارتند از« :مالک بن نبی»« ،طه جابر العلوانی» و حضرت «آیتاهلل خامنهای» .از میان ایـن سـه اندیشـمند
مالک بن نبی به نوعی نخستین اندیشمندی است که در حوزه جامعه شناسی سیاسی جهان اسالم نگـاهی تمـدنی بـه مشـکالت
جهان اسالم داشته است.
در ادامه در پاسخ به سوال اول ابتدا به مفهوم و مبانی نظری تمدن پرداخته میشود تا مقدمات ورود به مباحث اصلی فـراهم
گردد.
مفاهیم و مبانی نظری
واژه تمدن

لغتنامه دهخدا تمدن را چنین تعریف میکند« :تخلق به اخالق اهل شهر و انتقال از خشـونت و همجیـۀ و جهـل بـه حالـت
ظرافت و انس و معرفت» .اقامت کردن در شهر و شهر نشینی نیز در زبان فارسی برابر است با تمدن .تمدن معنایی مجـازی هـم
دارد :تربیت و ادب .از این رو میتوان گفت که تمدن داشتن یعنی دارای تربیت بودن ودر مرحلهی کامل تربیت اجتماعی قـرار
داشتن یعنی خالف بربریت .تمدن در زبانهای اروپایی یعنی  zivisationیا  civilationاز التین  civisبـه معنـای شـهروند برآمـده
است [3].در زبان عربی نیز واژههای المَدنیۀ ،الحَضَر و الحضارۀ برای رساندن مفهوم تمدن به کار

میروند.

مفهوم تمدن در اندیشه غربی

در اندیشه غربی واژه تمدن؛1اصطالح نسبتاً جدیدی است که در سال  1131میالدی برای نخستین بـار در واژه نامـه رسـمی
فرانسه استفاده شد [4].به نظر میرسد تا قرن هجدهم واژه تمدن صرفاً به معنای مـودب بـودن و نجابـت درک مـیشـد .بـرای
نخستین بار در دنیای انگلیسی زبان این پیشنهاد «بازول» بود که واژه تمدن در برابر بربریت قرار میگیرد .مفهوم تمدن که بازول
به دنیای انگلیسی زبان معرفی کرد ،با مدرنیته و ایدئولوژی گره خورده است .به گونهای که عموماً نشانه تکامل پیشرفت انسـانی
شد [1].در سنت آلمانی نیز تمدن صورت خارجی فرهنگ و تجسم و عینیت بیرونی آن است .لذا در این منظـر ارتبـاط وسـیعی
بین فرهنگ و تمدن وجود دارد .از نظر «برودل» دو اصطالح تمدن و فرهنگ بسیار نزدیک به هـم و گـاه معـادل یکدیگرنـد .او
میگوید« :تمدن به اصطالح ما مجموعهای از ویژگیها و پدیدههای فرهنگ است»« [1].توین بی» نیز معتقـد اسـت کـه تمـدنها
«شبکهای از ارتباطات اجتماعی در محدودهای معین هستند که در معرض تصمیمگیریهای خردمندانه و نابخردانه قرار میگیرند»

civilization
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1-

و لذا نباید آنها را نظامهایی تغییر ناپذیر

دانست[7].

از تعاریف کالسیک تمدن میتوان به تعریف «ویل دورانت» اشاره کرد .دورانت در معنایی عینی و مادی ،تمـدن را شـمول-
گراترین واحدی میداند که بشر به آن تعلق دارد .چنان که در مواجهه با هر فردی اولین شـناختی کـه مـیتـوانیم از هویـت او
حاصل کنیم این پرسش است که به کدام تمدن تعلق دارد؟ از نظر ویل دورانت «:تمدن را میتوان به شکل کلی آن ،عبـارت از
نظمی اجتماعی دانست که در نتیجه وجود آن ،خالقیت فرهنگی امکانپذیر میشود و جریان پیدا

میکند»[1].

مفهوم تمدن اسالمی در اندیشه متفکران مسلمان

در اندیشه مسلمانان میتوان تبار این اصطالح را در اندیشه ابن خلدون یافت .از نگاه ابن خلدون ،تمـدن حالـت اجتمـاعی
انسان است و فرایند آن در انتقال از بداوت تحقق مییابد؛ اهل بادیه تنها بـه لـوازم ضـروری زنـدگی توجـه مـیکننـد؛ ولـی
شهرنشینان این مرحله را سپری کرده ،به بهرههای غیر ضروری و تجمل در شئون زندگی میپردازند ،از ایـن رو تمـدن نهایـت
بادیه نشینی است و در پی آن پدید میآید .ابن خلدون تشکیل حکومت و وجود نوعی عصبیت و همبستگی را برای شکلگیری
تمدن ضروری میداند [1 ].اندیشمندان معاصر نیز به تعریف تمدن پرداخته اند متناسـب بـا ایـن مقالـه تعـاریفی کـه برخـی از
اندیشمندان تمدنگرا از این اصطالح ارائه دادهاند را در ادامه ذکر میکنیم.
مالک بن نبی در تعریف تمدن میگوید« :تمدن مجموعه عوامل معنوی و مادی است که زمینه را بـرای جامعـه بـه گونـهای
فراهم سازد که هر فردی از اعضای آن بتواند از همه وسایل و بسترهای اجتماعی ضروری برای پیشرفت ،بهرهمند

شود»[11].

«طه جابرالعلوانی» با بررسی واژه «حضاره» (تمدن) میگوید« :حضاره ،همانا حضور و شهادت با تمام معنـای آن اسـت،که
الگوی انسانی از دل آن بر میآید و ارزشها ی توحید و ربوبیت در دل آن نهفته اسـت و بـه عنـوان بعـد غیبـی بـا وحـدانیت
آفریدگار جهان و وضع قوانین و سنت و حاکم بر روند آن ،مرتبط است .از این رو ،نقش و رسالت انسان ،تحقـق بخشـیدن بـه
خال فت این آفریدگار است در آبادانی زمین و بهبود آن و رونق بخشیدن به معاش مردم و به تمکین درآوردن جهـان طبیعـت و
بهرهمندی از امکانات آن و حس تعامل با مسخرات هستی و برقراری رابطه با دیگر انسانها در هر جای زمین بر اساس بـرادری
و الفت و خیرخواهی و دعوت به سعادت در دنیا و

آخرت»[11].

حضرت آیتاهلل خامنهای نیز در تعریف تمدن میگویند« :تمدن ،یعنی زندگی توأم با نظم علمی ،با تجربیات خوب زنـدگی،
استفاده از پیشرفتهای

زندگی»[12].

در مجموع میتوان گفت که تمدنگرایان در تعریف خود از تمدن از مفاهیمی چون حضور ،جامعه ،ارزشـهای دینـی ،نظـم،
علم و پیشرفت استفاده مینمایند و به عبارتی تمدن اسالمی را یک جامعه نظم یافته بر مبنای ارزشـهای اسـالمی مـیداننـد کـه
امکان زندگی اسالمی ،پیشرفت ،سعادت و تعالی بشر(تحقق نقش خلیفه الهی) در آن فراهم است.
زمینههای شکلگیری ایده تمدن نوین اسالمی
در پاسخ به سوال دوم مقاله باید گفت که نگاه تمدنی به مسایل و مشکالت پیش روی جهان اسالم نقطه عزیمت شکلگیری
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ایده تمدن نوین اسالمی است .زمینههای شکلگیری این ایده را میتوان از فروپاشی خالفت عثمانی پیگیری نمود .در آن دوران
با فروپاشی خالفت این سوال اساسی مطرح گشت که چه عاملی باعث شکست عثمانی با عنوان قدرت برتر تمـدن اسـالمی در
مقابل تمدن جدید غربی گشته است .از مشهورترین افرادی که در این زمینه و در آن دوران به این سوال پاسخ دادهاند میتـوان
به سیدجمالالدین اسدآبادی اشاره کرد .به نظرسیدجمال« :ما باید برای یافتن علل این سقوط و سبب این مذلت به خود رجـوع
کنیم و در این مورد خود را مالمت کنیم» [13].از منظر سیدجمال توجه به تعالیم قرآن ،آزاد اندیشی و اجتهاد پویـا ،مبـارزه بـا
استبداد و استعمار ،تشکیل حکومت اسالمی ،وحدت مسملین و استفاده از علم و تجـارب دیگـران از لـوازم حـل مشـکالت و
بازگشت جهان اسالم به عظمت خویش است.
در پاسخ به سوال علت عقب ماندگی جهان اسالم ،به مرور زمان(به ویژه در چند دهه اخیر) اندیشمندان مسلمان به برجسته-
سازی موضوع انحراف خالفت و تبدیل آن به ملوکیت و همچنین لـزوم تشـکیل حکومـت اسـالمی پرداختنـد .از جملـه ایـن
اندیشمندان می توان به ابواالعلی مودودی اشاره کرد .مودودی در بیان علل ضـعف مسـلمانان بـه مفـاهیمی چـون :کـم شـدن
«مسلمانان واقعبین و متعمق و متفکر بعد از پیـامبر اکـرم»]« ،[14دچـار شـدن مسـلمانان بـه جاهلیـت»« ،تبـدیل خالفـت بـه
ملوکیت»] [11و «رسوخ انگارههای غربی» در جهان اسالم اشاره میکند و به عنوان راه حل نیز لزوم جهاد ،انقالب

اسـالمی][11

وتشکیل حکومت اسالمی را مطرح میکند .بر این اساس مودودی به باز تعریف مفهوم حکومت اسالمی میپـردازد و از مفهـوم
«تئو دموکراسی» یا «حکومت دموکراتیک الهی» بهره میگیرد [17].با تشکیل جمهوری اسالمی در پاکستان و به ویـژه بـا وقـوع
انقالب اسالمی در ایران به رهبری امام خمینی(ره) ،ضرورت انقالب اسالمی و تشکیل حکومـت اسـالمی بـه عنـوان راه حـل
مشکالت جهان اسالم برجستگی دو چندانی مییابد.
با این وجود برخی دیگر از اندیشمندان مسلمان عالوه بر توجه به اهمیت تشکیل حکومت اسالمی به اهمیت بنیانهای فکـری
و فرهنگی عقب ماندگی جهان اسالم توجه نموده و عواملی چون عقب ماندگی علمی و فکری و مشکالت تمدنی جهـان اسـالم
را برجسته نمودند .این نگاه تمدنی به طور خاص توسط «مالک بن نبی» متفکر مسـلمان الجزایـری برجسـته گردیـد .بـن نبـی
مشکالت جهان اسالم را مشکالتی تمدنی میدانست و در سلسله کتابهای خود با عنوان «مشـکالت الحضـاره» بـه تبیـین ایـن
موضوع در سه محور «مشکالت فکری»« ،مشکالت فرهنگی» و «شبکه روابط اجتماعی» در جهان اسالم پرداخت .به عقیدهی بن
نبی جوهر مشکل هر ملت ،در مسئلهی تمدن آن است و هیچ ملتی قادر به فهم و حلّ مشـکل خـود نخواهـد بـود ،مگـر آنکـه
اندیشه ی خود را تا سطح تحوالت بزرگ بشری ارتقا بخشد و عوامل ظهور و سقوط تمدنها را عمیقاً درک کند .از نظر مالک بن
نبی ،مشکل اصلی اینجاست که «جامعهی اسالمی» قرنهای متمادی «خارج از تاریخ» زیسته و تمدن خود را از دست داده اسـت
و از آنجا که هر تمدنی محصوالت خود را ایجاد میکند نمی توان با خرید و گردآوری محصوالت تمدنهای دیگر دارای تمـدن
شد .به نظر او آنچه از طریق جمعآوری اشیای تمدنهای دیگر به دست میآید« ،شبه تمدن» است نه «تمدن

حقیقی»[11].

از متفکران متأخرکه نگاهی تمدنگرایانه به مشکالت جهان اسالم دارند میتوان به طـه جـابر العلـوانی و حضـرت آیـتاهلل
خامنهای اشاره کرد .به اعتقاد علوانی جهان اسالم «از بحران عقبمانـدگی دوگانـه ،یعنـی عقـبمانـدگی فکـری و معرفتـی و
عقبماندگی تمدنی رنج میبرد»] [11به نظر علوانی متفکّرانِ مسلمان اکنون ،در برابر آزمایشی سخت و رویارویی خطرناکی قرار
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گرفتهاند؛ زیرا که یا باید به اثبات برسانند که اسالم برای هر زمان و مکانی قادر است که «زندگی اسالمی را با پایهریزی تمـدّن،
ایجاد پیشرفت و ترقّی ،تشکیل حکومت و ارائه ی جانشین از سر گیرد؛ یا اینکه بار دیگر میدان را به دیگران واگذارند تـا امـت
اسالمی مرحلهی تازهای از بیراههرَوی را آغاز کند!»] [21به این ترتیب علوانی دوره معاصر را دوره تشـکیل «تمـدن پشـرفته و
مترقی اسالمی» میداند.
حضرت آیتاهلل خامنهای نیز که رهبری انقالب اسالمی ایران را به عنوان انقالبی تاثیرگذار در عرصه جهانی و بـه خصـوص
جهان اسالم برعهده دارند «ایجاد تمدن درخشان اسالمى» را چشمانداز پیش روی جهان اسـالم معرفـی کـرده و معتقدنـد کـه
«مصداق عینی و خارجی برای پیشرفت با مفهوم اسالمی» که «هدف ملت ایران و هدف انقالب اسالمی» ایجاد یک «تمدن نـوین
اسالمی»][21است .ایشان از منظری آینده نگرانه تشکیل دولت اسالمی را مقدمهای برای تشکیل تمدن اسالمی دانسته ،میگوینـد:
«ما یک انقالب اسالمى داشتیم ،بعد نظام اسالمى تشکیل دادیم ،مرحله ى بعد تشکیل دولت اسالمى است ،مرحلهى بعد تشـکیل
کشور اسالمى است ،مرحلهى بعد تشکیل تمدن بینالملل اسالمى

است[22]».

عالوه بر اندیشمندان فوق بسیاری از متفکران مسلمان نه تنها بازسازی و یا ایجاد تمـدن نـوین اسـالمی را در دوره معاصـر
ممکن میدانند بلکه آن را الزم دانسته و آن را چشمانداز مطلوب جهان اسالم در دنیای معاصر میدانند.
مولفههای تمدن نوین اسالمی
پس از بررسی مفهوم و مبانی نظری و زمینههای شکلگیری این ایده در ادامه به سوال سوم این مقاله پرداخته شده و مولفـه-
های اساسی شکل دهنده به تمدن نوین اسالمی از منظر تمدنگرایان توصیف میگردد .هر تمدنی لوازم و مقدماتی دارد که جزو
ذات آن محسوب میشود و در صورت کمترین سهل انگاری در آن ،تمدن از اصول خود عدول کرده دیگـر تمـدن مـورد نظـر
نخواهد بود .همین لوازم و مقدمات تمدنها ،موجب تمایز ،تباین و حتی تضاد تمدنها با یکدیگر میشود .تمدنها هم با توجـه بـه
اجزا و عناصر مشترکی چون تاریخ ،دین آداب ،زبان و نهادها قابلیت تعریف دارند و هم با توجه به تعلقها و تشابههـای ذهنـی،
روحی و باطنی انسانها [23].اگر مولفهها را عناصر یا اجزای سازنده و تشکیلدهنده بدانیم در اینجا میبایست بدین سوال پاسـخ
دهیم که از منظر تمدنگرایان عناصر سازنده تمدن نوین اسالمی کدامند؟ و مولفههایی که تمدن نوین اسالمی را از سایر تمـدنها
متمایز میکند ،چیست؟ با بررسی ادبیات تمدنگرایان میتوان گفت که از منظر آنان تمدن از دو مولفه اساسی تشکیل میشودکه
میتوان آنها را مولفههای ابزاری و مولفههای حقیقی نامید.
مولفههای حقیقی تمدن نوین اسالمی

منظور تمدنگرایان از مولفههای حقیقی تمدن ،مولفههایی هستند که به زندگی هویت و معنا مـیبخشـند بـه عبـارتی سـبک
زندگی و شبکه روابط اجتماعی انسانها را شکل میدهند .این مولفهها بر اساس نوع نگاه هستیشناسـانه و معرفـتشناسـانه کـه
رابطه انسانها با طبیعت و خالق را مشخص میکنند ،شکل میگیرند و شکلدهنده بعد هویتی و نرم افزاری تمدن هستند .به بیـان
دیگر مولفه های حقیقی مبین تأثیر و رابطه فرهنگ و تمدن هستند .عناصر فرهنگی به عنوان مولفههـای حقیقـی در شـکلگیـری
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تمدن تاثیر گذاشته و ازآن تاثیر میپذیرند از سویی دیگر مولفههای حقیقی عامل اساسی و بنیانی تفاوتساز بین تمدن اسالمی با
سایر تمدنها هستند.
بن نبی معتقد است که در طول تاریخ تمدنها در سایه و پناه معابد زاییده شدهاند .بننبی تمدن را یک کل به هـم پیوسـته و
دارای دو حوزه مادی و معنوی می داند که در این میان اهمیت بعد معنوی بیشتر است و در واقع بعد مادی متوقف بر بعد معنوی
و نتیجه آن است؛ چرا که روح تمدن برآمده از حوزه معنوی است و بدون آن اساساً ساختن تمدن ناممکن است .نقـش دیـن در
این میان بسیار حیاتی است و می توان گفت هسته مرکزی حوزه معنوی تمدن و به بیان دقیقتر هسته اصلی تمدن است .این دین
است که با ایفای نقش مؤثر خود از عناصر خام و راکد ،تمدن میسازد [24] .به نظر بن نبی هدف از تعالیم اخالقی اسالم «:جـز
اینکه ما را در مسیر تمدن قرار دهند ،و هنر با نزدیکان خود زیستن را بیاموزد ،چه میتواند باشد؟»] [21از نظر بـننبـی متمـدن
شدن به این معنا است که «انسان ،چگونه زیستن را در میان جمع بیاموزد ،و همزمان با آن ،اهمیت اساسی شبکه روابط اجتماعی
را در سازماندهی به زندگی انسان ،برای انجام رسالت تاریخی آن درک

کند[21]».

بن نبی معتقد است که تمام تمدنهای معاصر در نتیجه انسجام بین«خاک»« ،انسان» و «زمان» آن هـم در سـایه یـک نیـروی
موثر دینی و آسمانی به وجود آمدهاند و در جهان اسالم نیز نمیتوان بی نیاز از مبدأ دینی شریعت محمدی تفکری نوین را نقطه
شکلگیری تمدنی جدید قرارداد [27].باید انسان را با عقیده و اندیشهای که در طول تاریخ همراه داشته ،و خاک را با آنچه کـه
در خود نهفته دارد و زمان را با اقتضائات آن بازشناسیم و بهدرستی از آن بهرهگیریم .اما نکته اساسی این است که صرف وجود
عناصر این سهگانه الزاماً به ایجاد تمدن نمیانجامد ،بلکه برای به وجود آمدن تمدن نیاز به «ترکیبکننده» یا «خمیرمایه تمـدنی»
است که این خمیرمایه در ترکیب عناصر سهگانه یاد شده با یکدیگر اثرگذار است .تحلیل تاریخی نشان میدهد خمیرمایهای کـه
همواره با ساخت و ساز تمدن همراه بوده« ،اندیشه دینی» است .اندیشه دینی روح را در این عناصر بر میانگیزانـد و از ترکیـب
آن ها با یکدیگر محصولی به نام تمدن پدید میآورد .اگر چه پیدایش تمدن منوط به اراده انسان تمدنی است ،این اراده جـز بـا
ایمان آدمی به عقیدهای که خواهان تالش در تمدن است بهدست نمیآید؛ این انگیزه و تالش چیزی است که «اندیشه دینـی» در
باالترین سطح ،به انسان میبخشد و تمدن حاصل مواجهه انسان با خاک در مدت زمانی مشـخص و در سـایه «اندیشـه دینـی»
است [21].به نظر بن نبی این مولفه با ساخت «شبکه روابط اجتماعی» و «ساماندهی انرژی زیستی مسلمانان و جهت بخشیدن بـه
آن»] [21به شکلگیری تمدن اسالمی میانجامد.
علوانی نیز در تبیین مولفههای حقیقی تمدن از مفهوم «حضور» استفاده میکند و معتقد است این مولفـههـا «عمـران» را بـه
«تمدن» تبدیل می کنند .علوانی معتقد است که حضاره همانا حضور و شهادت با تمام معانی آن است ،و مولفه اساسـی در ایـن
حضور ارتباط با «بعد غیبی با وحدانیت آفریدگار جهان و وضع قوانین و سنت وحاکم بر روند آن» است» [31].از منظر علـوانی
تمدن مرحلهای پیشرفته در تجربه هر جامعهای است ،زیرا «بسیاری از جوامع بشری به وجود و نه حضور اکتفا میکنند» .از منظر
علوانی تمدن ،عالوه بر عمران ،مستلزم عرضه الگویی بشری برای پیروی و به تعبیر دیگر مسـتلزم عرضـه نظـامی از روابـط بـا
دیگران و با هستی یا تسخیر شدگان خداوند در جهان و طرح الگویی بشری برای فراخواندن دیگران به تبعیت از آن-با صرفنظر
از درون مایه این الگو -است [31].علوانی برای تمدن مولفههایی را ذکر میکند که از میان آنها میتوان به موارد ذیل به عنـوان
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مولفههای حقیقی سازنده تمدن اشاره کرد:
 .1نظامی عقیدتی که ماهیت رابطه (ایجابی یا سلبی) میان جهان غیب و مفهوم خدا را معین کند.
 .2وجود بنیادی فکری رفتاری در جامعه که تشکیلدهنده نظام ارزشهای حاکم و اخالق عمومی و عرف باشد.
 .3تعیین نوع رابطه با هستی و تسخیرشدگان جهان اشیاء و قواعد تعامل با این تسخیرشدگان و ارزشهای آن.
 .4تعیین نوع رابطه با دیگری ،یعنی سایر جوامع انسانی و مبانی و قواعد تعامل با آنها و شیوه اقناع آنان با این الگو و هدف از
اقناع

یادشده[32].

حضرت آیتاهلل خامنهای نیز در بیان مولفههای تمدن اسالمی میفرمایند« :داعیه ی ما ایجاد تمدنی است متکی بـه معنویـت،
متکی به خدا ،متکی به وحی الهی ،متکی به تعلیم الهی ،متکی به هدایت الهی» [33].ایشان معتقدند که« :برای ایجاد یـک تمـدن
اسالمی -مانند هر تمدن دیگر -دو عنصر اساسی الزم است :یکی تولید فکر ،یکی پرورش انسان» [34].حضرت آیتاهلل خامنهای
معتقدند که تمدن نوین اسالمی از دو بخش تشکیل میشود ،یک بخش ،بخش ابزاری است؛ یک بخـش دیگـر ،بخـش متنـی و
اصلی و اساسی است .ایشان میگویند:
«بخش حقیقی ،آن چیزهائی است که متن زندگی ما را تشکیل میدهد؛ که همان سبک زندگی است که عرض کـردیم .ایـن،
بخش حقیقی و اصلی تمدن است؛ مثل مسئلهی خانواده ،سبک ازدواج ،نوع مسکن ،نـوع لبـاس ،الگـوی مصـرف ... ،اینهـا آن
بخشهای اصلی تمدن است ،که متن زندگی انسان است .تمدن نوین اسالمی  -آن چیزی که ما مـیخـواهیم عرضـه کنـیم  -در
بخش اصلی ،از این چیزها تشکیل میشود؛ اینها متن زندگی است؛ این همان چیزی است که در اصطالح اسـالمی بـه آن مـی-
گویند :عقل معاش .عقل معاش ،فقط به معنای پول در آوردن و پول خرج کردن نیست ،که چگونه پول در بیاوریم ،چگونه پـول
خرج کنیم؛ نه ،همهی این عرصهی وسیعی که گفته شد ،جزو عقل معاش است ...،میشود این بخش را بـه منزلـهی بخـش نـرم
افزاری تمدن به حساب آورد؛ و آن بخش اول را ،بخشهای سختافزاری به حساب

آورد[31]».

به نظر میرسد به طور کلی میتوان گفت که از منظر ایشان مولفه حقیقی تمدن نوین اسالمی سبک زندگی مبتنی بر «اسالم و
معارف زندگیساز آن» است.
در مجموع میبایست گفت از منظر تمدنگرایان مولفه حقیقی تمدن نوین اسالمی تعالیم تمدنساز اسالم است .تعالیم اسـالم
به عنوان خمیر مایه اصلی ،سازنده شبکه روابط اجتماعی و سبک زندگی اسالمی و تأمین کننده محتوا و نرمافـزار تمـدن نـوین
اسالمی است.
مولفههای ابزاری

مولفههای ابزاری مبین مظاهر یک تمدن و ابزارهایی است که تمدن برای تحقق خود به کار میگیـرد .همـانطور کـه تمـدن
نخستین اسالمی دارای اجزا و جلوههای ویژه خود بوده وتمدن کنونی غرب دارای مظاهر ویـژه خـود مـیباشـد ،تمـدن نـوین
اسالمی نیز متناسب با شرایط نوین و امروزین دارای مولفههای ابزاری خاص خود خواهدبود.
علوانی در توصیف مولفههای ابزاری از آنها به عنوان مولفههای «وجودی» یا «عمران» یـاد مـیکنـد .علـوانی درتبیـین ایـن

487

مولفهها میگوید« :بر پایی هر جامعه ای ،مستلزم نظامی از ارزشها ،معیارها ،اعتقادات افکار و رفتارهـا و نیـز مسـتلزم نظـامی از
ابتکارات ،ابزارها ،نهادها ،معماری ،هنر ،شیوههای تولید و معیشت است .وجود این دو نظام به معنای آن اسـت کـه جامعـه بـه
نوعی آبادانی ،یعنی آبادانی زمین و بنای الگوی انسانی بر آن ،رسیده است ،اما این به معنای تمدن نیست ،زیـرا صـرف برپـایی
عمران و آبادانی در جامعه به معنایی بیش از وجود نیست [31].بر این اساس میتوان گفت که از منظر علوانی مولفههای ابـزاری
به عنوان یک «سامان مادی» شامل« :ابتکارات ،ابزارها ،نهادها ،نظامها ،معماری ،هنرها و همه ابعاد مادی زندگی»

میشوند[37].

از منظرحضرت آیتاهلل خامنهای نیز بخش ابـزاری تمـدن عبـارت اسـت از« :علـم ،اختـراع ،صـنعت ،سیاسـت ،اقتصـاد،
اقتدارسیاسی و نظامی ،اعتبار بینالمللی ،تبلی و ابزارهای تبلی

»[31].

بدین ترتیب میتوان گفت که در منظر تمدنگرایان مولفههای ابزاری بخش مادی و مظاهر تمدن نوین اسالمی را شکلداده و
سازنده وجوه سختافزاری تمدن اسالمی هستند.
راهبردهای تحقق ایده تمدن نوین اسالمی
پس از توصیف مولفههای شکلدهنده به تمدن نوین اسالمی در ادامه به پاسخ چهارمین سوال ایـن مقالـه پرداختـه شـده و
راهبردهای اساسی که تمدنگرایان برای تحقق تمدن نوین اسالمی مطرح نمودهاند ،ارایه میگردد.
تمدنگرایان همچون سایر متفکران اسالمگرا در مواجهه با مشکالت جهان اسالم راهبردهایی چون ضرورت تشکیل حکومت
اسالمی ،وحدت اسالمی و جهتدهی و تعمیق بیداری اسالمی را مطرح مینمایند و در این میان به طور خاص به منظور نیل بـه
تمدن نوین اسالمی چند راهبرد اساسی را مطرح نمودهاند که از مهمترین آنها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 -1قرآن محوری
 -2علمگرایی
 -3اسالمیسازی معرفت
 -4جهانگرایی(رسالت جهانی)
در ادامه به بررسی و شرح این راهبردها از منظر تمدنگرایان پرداخته میشود.
قرآن محوری

به نظر بن نبی حل مشکالت جهان اسالم نیازمند «باز سازماندهی شبکه روابط اجتماعی در سطح اسالمی» و «اندیشـه دینـی
نوین» و «بازسازماندهی انرژی زیستی مسلمان و جهت بخشیدن» است و «نخستین چیزی که در این راه با ما برخورد مـیکنـد،
این است که میبایست آموزش قرآن را سازمان داد به گونهای که حقیقت قرآنی از نو به ضمیر مسلمانان وحی شـود [31]».بـن
نبی معتقد است که هدف از تعالیم اخالقی اسالم این است که انسان را در مسیر تمدن قرار دهد [41].از نظر او اندیشه اسـالمی
در گذشته صالحیت خود را در ساخت جامعهای «متمدن و متمدن کننده» به اثبات رسانده است [41].مالک بن نبی معتقد اسـت
که جهان اسالم از قبل از اواسط قرن بیستم رنسانس خود را آغاز کرده است و امید میرود که دوران تاریک انحطاط به سر آید.
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به نظر او تجدید بنا و تداوم تمدن و حکومت جهانی اسالم ،به دو امر منوط خواهد بود :اول اینکه به دور از مالحظات و منـافع
افراد و گروهها بر پایه عقیده خالص باشد ،دوم آنکه بازگشت حقیقی به اسالم و قرآن صورت گیرد و قرآن از حواشـی کالمـی،
فقهی و فلسفی زدوده

شود[42].

علوانی برای تحقق این تمدن از یک سو به دنبال بهرهگیری از قرآن و سنت نبوی به مثابه تفکر ،معرفت و تمـدن اسـت و از
سویی دیگر ،به دنبال بهرهگیری از میراث انسانی معاصر برای همراهی با اندیشه و تمدن انسانی و حل بحرانها و مشکالت آن و
نیل به چیزی است که آن را «بعثت امت اسالمی»] [43و «تجدید حیات تمدنی»] [44میداند .علوانی معتقد است قـرآن کـریم و
سنت پاک پیامبر به جامعه و قضایا و مشکالتش پرداختهاند .لذا میبایست قرآن کریم وسنت نبوی را فراتر از صرفاً منابع احکام
شرعی بدانیم چراکه آنها «منابع فکری وفرهنگ ومعرفت تمدن ما

هستند»[41].

در اندیشه آیتاهلل خامنهای مشکالت هر جامعهای با «معارف قرآنی» ،حل میشود .ایشان معتقدند که« :عزت در سایهی قرآن
است ،رفاه در سایهی قرآن است ،پیشرفت مادی و معنوی در سایهی قرآن است ،اخالق نیک در سایهی قـرآن اسـت ،سـلطه و
غلبهی بر دشمنان در سایه ی قرآن است .ما ملتهای مسلمان اگر این حقایق را بدرستی درک کنیم و در راه رسیدن به این هـدفها
تالش کنیم ،یقیناً بهرههای زیادی خواهیم برد» [41].از منظر آیتاهلل خامنهای انقالب اسالمی داعیـهی ایجـاد تمـدنی«متکـی بـه
معنویت ،متکی به خدا ،متکی به وحی الهی ،متکی به تعلیم الهی ،متکی به هدایت الهی» را دارد .از منظر ایشـان راهبـرد تحقـق
«جامعه قرآنی» الزمه شکلگیری تمدن نوین اسالمی استو این امر مستلزم آن است که« :عمل خودمان را باید قرآنی کنـیم ،الهـی
کنیم .به گفتن نیست ،به زبان نیست ،به ادعا کردن نیست؛ باید در عمل ،در این راه حرکت کنیم و قدم

برداریم»[47].

علمگرایی

به اعتقاد مالک بن نبی مسلمانان هنگامی که گرفتار محیطی پر از «افکار مرده» شدند برای جبران دکترین خلل یافته ،به فکـر
واردات افکار و «اندیشههای میراننده» جهان غرب افتادند که به سم قاتل و کشندهای میماند که بر انحطاط جامعه میافزود .بـه
نظر بن نبی هر تحول منفی در یک جامعه و تمدن ،ابتدا در عالم افکار و دکترین اندیشهها رخ میدهـد و در پـی آن ،در جهـت
اشیاء و ابزار مادی خود را نشان میدهد [41].بن نبی متذکر میشود که ما در گذشته دچار جهل و بی سوادی بودیم ولی امروزه
مشکل دیگری به نام«دانشمندنمایی» داریم و آن ظهور طبقهای از تحصیل کردهها است که علم را برای گذران زنـدگی یـا طـی
کردن پلههای ترقی اجتماعی فراگرفتهاند .به نظر او چنین دانشی برای حل مشکالت کارآمد نیست] [41به نظر بـن نبـی مشـکل
جهان اسالم نه بحران ابزار و وسایل و شرایط مادی و مالی ،بلکه بحران اندیشه است و برای غلبه بـر آن بایـد طالیـهدار راهـی
شویم که هیچ کس تاکنون آن را نرفته است و تولید اندیشه باید این راه را به ما نشان دهد .اندیشمندان جهان اسالم باید راهـی
را کشف کنند که در بعضی زمینهها رهبری کاروان بشریت را به دست گیرند و طالیهدار بشـریت بـه سـمت و سـویی خـاص
باشند [11].بر این اساس می توان گفت که از منظر بن نبی پرهیز از افکار مرده و میراننده و تولید علم و اندیشه و طالیهداری در
این زمینه از راهبردهای اساسی در مسیر شکل دهی به تمدن نوین اسالمی است.
علوانی نیز یک «خیزش علمی»] [11وتولید علم ،معرفت و تجربه را برای برپایی «تمدن ایمانی»] [12ضروری میدانـد .او در
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این مسیر معتقد است که دانشجویان مسلمانی که در دانشگاههای غربی تحصیل میکنند نیز باید پروژههای خود را در مسیر حل
مشکالت کشورهای اسالمی هدایت کنند .او معتقد است که« :اگر دانشجویی دربارهی یکی از دالیل عقبماندگی در کشـورهای
مسلمان پژوهش به عمل آوَرَد ،این بحث منجر به غلبه بر یکی از مشکالت کشورهای اسالمی خواهد شد و او با این اقـدام ،در
عملیات انتقالِ تمدنی و پشت سر گذاشتن موانع عقب افتادگی ،نقش به سزایی ایفا کرده است .اگر از دیدگاه اسالمی هم یکی از
موضوعات روش ،اندیشه ،یا مقوالت علوم انسانی را مورد تحقیق و بررسی قـرار دهـد ،روشهـا ،دسـتگاههـا ،دانشـگاههـا و
اطالعات غربیها را به نفع مسائل و مقوالت امّت اسالمی ،به کار گرفته است» [13].به نظر علوانی بـا ایـن کـار از هـدر رفـتن
نیروها و سرمایههایی که در راه تحصیل این دانشجویان هزینه شده است ،جلوگیری کردهایم و دانشگاههای غربـی را نیـز در راه
خدمت به امّت اسالمی به کار گرفتهایم .علوانی معتقد است که در این مسیر میتوانیم از تجارب غرب به خصـوص در عرصـه
علوم تجربی بهره گیریم چراکه« :میراث فکری-فرهنگی غرب ،یک میراث انسانی است و همهی افراد بشر در آن سـهیم هسـتند.
چه ،غربیها از کتابهای گذشتگان ما استفادهی شایانی بردهاند و با الگوپذیری از مراجع ما ،بـا دیـدگاه خـویش آن را عرضـه
کرده اند .ما باید به بررسی این میراث بپردازیم؛ اما نه به شیوه ی کنونی؛ بلکه باید با مالک و معیار قرار دادن کتاب و سنّت پـاک
نبوی و مجهّز شدن به دیدگاهی برگرفته از میراث نقّادانه و پژوهشگرانه بپردازیم تا بتوانیم آن را پاکسازی کنیم و سره از ناسره و
نیک از بد و مفید و مضرّ آن را از همدیگر جدا سازیم و در نهایتِ امر ،از موارد شایسته و مفید آن الگو

برگیریم»[14].

در اندیشه آیتاهلل خامنهای «کلید تمدن سازی» علم و «بر اثر علم ،فناوری است»] [11چراکه علم«مولد قدرت و

ثروت»][11

است و «ملتی که علم ندارد ،محکوم به عقب ماندگی و ذلت و بارکشی و بـداخالقی و دون و فرودسـتی در معـادالت جهـانی
است» [17].آیتاهلل خامنهای معتقدند که«علم متعلق به جامعه بشری است»] [11و در مسیر تولید علم«اقتبـاس علمـی» از غـرب
جایز است و «نفی غرب ،به هیچ وجه به معنای نفی فناوری و علم و پیشرفت و تجربههای غرب نیست»] [11ایشان معتقدند کـه
الزمه پیشرفت علمی تمدنساز« ،جهاد علمی» و ایجاد یک «نهضت نرمافزاری تولید علم»] [11است.
اسالمی سازی معرفت(تولید علوم انسانی اسالمی)

به نظر بن نبی «امروزه جهان اسالم در حالتی به سر میبرد که از یک طرف اندیشهها و دکترینهای فعال و اصیل آن ،ارزش
عملی و کاربردی خود را از دست داده فاقد قدرت تطابق با واقعیتهای موجود هستند و از طـرف دیگـر افکـار و طـرحهـای
وارداتی از اروپا و تمدن غرب نیز که ساختار اساسی جهان غرب را بنا کرده است ،قدرت ایفای نقش در جهان اسالمی معاصـر
را ندارد»] [11به نظر بن نبی حل مشکالت جهان اسالم نیازمند «اندیشه دینی نوین» است و «نخستین چیزی که در این راه با مـا
برخورد میکند ،این است که میبایست آموزش قرآن را سازمان داد به گونهای که حقیقت قرآنی از نو به ضمیر مسلمانان وحـی
شود» [12].بر این اساس بن نبی به عنوان یک راهبرد اساسی برای تحقق«تمدن خدایی و پیشرفته» شکلگیری اندیشه نوین دینـی
بر پایه قرآن را مطرح مینماید.
به اعتقاد علوانی«اسالمی کردن معرفت یکی از مهمترین پایههای تجدید حیات دین و تجدید بنای «امـت محـور» و عملـی-
کردن برنامه تمدن اسالمی معاصر به شمار میرود» [13].از منظر او در مسیر تمدنسازی ،اصـلیتـرین بحـران پـیشروی امـت
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اسالمی ،بحران فکری است و «سرنوشت پیشرفت امت اسالمی و تجدید تمدن به حل بحران یادشده منوط اسـت»] [14و بـرای
برون رفت از این عقب ماندگی میبایست به «اسالمیسازی معرفت» پرداخت .به نظر علوانی اسالمیسـازی معرفـت ،نـه تنهـا
ضرورتی اسالمی ،بلکه «ضرورتی انسانی و جهانی»] [11است .طرح «اسالمیسازی معرفت» که علوانی پیشنهاد میکنـد طرحـی
«روششناختی -معرفتشناختی» است .به اعتقاد وی ،نتیجه نهایی این طرح ،تحقق زیبایی و نشاط در حال و آینده اسـت و نیـز
رهایی انسان از آینده ای که در آن تخریب گسترده مینماید [11].علوانی برای تبیین این طرح از مفهوم «اجتهاد» آغاز میکند .به
اعتقاد علوانی ،نخستین سستی مسلمانان از زمانی آغاز شد که اجتهاد به بعد فقهی منحصر گردید و از حالت عقلی واال در سطح
امت ،به حالتی محصور در دایره فقهی و در سطح نخبگان متخصص ،استحاله یافت .عامل مذکور سبب گردید اجتهاد به عرضـه
کردن فتاوا یا اجتهادهای فقهی -که بیان کننده احکام اوضاع فعلی است -یا تأویل و تفسیری تازه از موضع اسالمی نسـبت بـه
بسیاری از مسائل که دستمایه طرد ما در اندیشه غربی بود یا «مقایسه» و «تلفیق» اندیشه اسالمی با غربـی معطـوف گـردد .بـه
اعتقاد علوانی ،بدین ترتیب ،اجتهاد به «تقلیدی پیشرفته» تبدیل گردید و نتوانست به «برون رفت خِرد مسلمانان از بحران» کمـک
کند[17].

از منظر حضرت آیتاهلل خامنهای«علوم انسانی غیر از مسائل سایر دانشها و علوم صرف و از این قبیل چیزها اسـت»] [11و
آمیختگی علوم انسانی با دین یا عدم آمیختگی آن با دین ،نتایج دوگانهای دارد و از آنجایی که علوم انسانی نـوین در تضـاد بـا
دین تدوین شده است ،نسبت به آن باید بسیار حساس بود و به تدوین علوم انسانی بر «پایههای اسـالمی» بـا «دیـد اسـالمی»،
«تفکر اسالمی» و مبتنی بر «جهانبینی اسالمی» پرداخت [11].ایشان در تبیین این موضوع و بیان جایگاه قرآن در اسـالمیسـازی
علوم بیان کردهاند:
«ریشه و پایه واساس علوم انسانی را درقرآن باید پیدا کرد .یکی از بخش هـای مهـم پـژوهش قرآنـی ایـن اسـت .بایـد در
زمینههای گوناگون به نکات و دقایق قرآن توجه کرد و مبانی علوم انسانی را در قرآن کریم جستجوکرد و پیدا کرد .این یک کار
بسیار اساسی و مهمی است .اگر این شد ،آن وقت متفکرین و پژوهندگان وصاحبنظران درعلوم مختلف انسانی میتوانند بر این
پایه و بر این اساس ،بناهای رفیعی را بنا کنند .البته آنوقت میتوانند از پیشرفتهای دیگران ،غربیها وکسانی که درعلوم انسانی
پیشرفت داشتند ،استفاده هم بکنند ،لکن مبنا باید مبنای قرآنی

باشد»[71].

بدین ترتیب ،می توان گفت که ایشان بین علوم انسانی و علوم تجربی که در غرب تولید شده است ،تفکیک قائل میشوند .به
اعتقاد ایشان ،علوم تجربی که در غرب تولید شده است ،عمدتاً ضدیتی با اسالم ندارد و صرفاً باید نحوه بهرهبـرداری و جهـت
استفاده از آنها اصالح شود .بنابراین ،برای شکوفایی تمدن اسالمی باید مورد بهرهبرداری قرارگیرد و از آن برای قدرتمند شـدن
جهان اسالم استفاده شود و در کنار معنویت ،به عنوان ابزاری برای رستگاری و فالح بشریت قرار گیرد .اما بـه اعتقـاد ایشـان،
علوم انسانی غربی بر مبادی و مبانی متعارض با اسالم بنا شده است .بنابراین ،با ارزشهای اسـالمی تعـارض دارد و نمـیتـوان
برای ایجاد تمدن اسالمی ،از آنها استفاده کرد .از این رو ،بر مبنای قرآن ،فرهنگ و میراث عظیم اسالمی باید بـه تولیـد علـوم
انسانی اسالمی پرداخت.
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جهانگرایی (رسالت جهانی)

خصلت جهانشمولی اسالم در اندیشه تمدنگرایان مسلمان در قالب تبیین رسالت جهانی تمدن اسالمی و ارائه آن به عنـوان
جایگزینی برای تمدن رو به اضمحالل غرب و نسخه نجاتدهنده جهانیان از تمدن منحط غرب جلوهگر شده است .از این منظـر
مسلمانان دارای رسالتی جهانی هستند و میبایست با ایجاد تمدن نوین اسالمی الهام بخـشِ تعـالی و استقرارصـلح ،معنویـت و
عدالت در عرصه جهانی باشند.
به نظر بن نبی هر انسان مسلمان وظیفه دارد « :اوال خود را به سطح تمدن و حتی باالتر از آن برساند و سپس با مبنای اصـیل
اعتقادی خود ،تمدن را به مرحله تعالی روحی و فکری و خدااندیشی برساند ،ویک «تمدن خدایی و پیشرفته»پی بریزد ]...انسـان
مسلمان[انسانی است که هم عصر مردم ،است،گواه است ،و با تقوا و برتر اندیشی و منش گواه راسـتین ،راسـتگویی آگاهانـه ،و
بیداری نسبت به مسئولیت گواهی ،به نقش خود وجهه انقالب تکامل آفرین میبخشد .هر گاه چنین مسلمانی با ایـن صـفات در
چهره انسان متمدن معاصر نمایان شود و تمدنش را با بعدی که اسالم به نام بعد آسمانی آورده تکمیل نماید،آنگاه تمدنها همگی
به مرحله تعالی و تقدس میرسند» [71].به نظر بن نبی بازسازی جهان اسالم و «باال رفتن مسلمانان از سطح تمدن» حائز نقشـی
جهانی نیز میباشد چرا که با این کار«میتواند به قلههای بلند اندیشههای متعالی اسالمی رسیده و پایههای فضایل حیات بخـش
اسالمی را بازشناسد و از آنجا بطور نزولی دشتها و تپههای تمدن تشنه را سیراب کند .با حقیقت اسالم و هدایت جهانی آن بعـد
دیگری بر ابعاد تمدن دنیای معاصر بیفزاید .زیرا تمدن علم زده و تمدن موشک و تمدن برق با همه این ابعاد بعـدی را از دسـت
داده که ما آن را بعد آسمانی مینامیم» [72].بن نبی معتقد است که برای تحقق رسالت اسالمی مسلمانان معاصر بایـد بـا تغییـر
درونی خویش مقدمات نجات بشر و یا حداقل تاثیر گذاری در این زمینه را فراهم

آورند[73].

به اعتقاد علوانی نیز یپیشرفت امت اسالمی و تجدید تمدن اسالمی«نه تنها می تواند حیات امت اسالمی را نجات دهد ،بلکـه
حتی می تواند رسالت خود را تا مرز نجات انسان زجرکشیده بسـط دهـد و امـت اسـالمی را در جایگـاه بلنـد تمـدنی خـود
بنشاند»[74].

حضرت آیتاهلل خامنهای نیز برای جهان اسالم رسالتی جهانی و سرنوشتی حتمی قائلند .از منظر ایشان این:
«سرنوشت حتمی عبارت است از اینکه تمدّن اسالمی یک بار دیگر بر مجموعهی عظیمی از دنیا ،پرتوِ خود را بگستراند .نـه
به معنای این که لزوماً نظام سیاسىِ اسالمی در نقاط دیگر جهان هم قبل از عصر ظهور گسترش پیدا کند؛ نه .معنایش این نیست؛
بلکه تمدّن بر اساس یک فکر جدید ،یک حرف جدید ،یک نگاه جدید به مسائل بشر و مسائل انسانیت و عالج دردهای انسانیت
است؛ یک زبان نویی است که دلهای نسلهای نوی انسان و قشرهای محروم جوامع گوناگون ،آن زبان را میفهمند و درک مـی-
کنند .به معنای رساندن یک پیام است به دلها ،تا بتدریج در میان جوامع مختلف گسترش و رشد پیدا کند .این امـری اسـت کـه
شدنی

است»[71].

به این ترتیب میتوان گفت که در منظر تمدنگرایان با توجه به خصلت جهانشمولی اسالم ،تمدن نوین اسـالمی نیـز دارای
رسالت و نقشی جهانی است .تمدنگرایان با توجه به مشکال تی کـه انسـان معاصـر بـا آن مواجـه بـوده و بـه نـوعی او را در
مسیرانحطاط قرارداده است معتقدند که تمدن نوین اسالمی رسالتی جهانی را برعهده داشته و نجات بشریت و ایجاد زمینـههـای
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تعالی و رشد او در گستره جهانی ،از راهبردهای اساسی است که این تمدن میبایست آن را مدّنظر قرار دهد.

نتیجهگیری
آسیب شناسی ،نحوه غلبه بر مشکالت و نیل به پیشرفت ،دغدغه اصلی متفکران مسلمان در حوزه مسـائل اجتمـاعی جهـان
اسالم در دوره معاصر بوده است .در این میان متفکران تمدنگرا با توجه به زمینههای موجود ،و ضمن توجـه بـه اندیشـههـا و
تجربیات سایر اندیشمندان از منظری تمدنگرایانه به آسیب شناسی جوامع اسالمی پرداخته و در این عرصه مشـکالت فکـری و
تمدنی جامعه اسالمی را برجسته نمودهاند .در مجموع میتوان گفت تمدنگرایان معتقدند که بحران در فکر اسالمی و نفوذ افکار
میراننده به حوزه فکری جامعه اسالمی از عوامل موثر در عقب ماندگی و افول جهان اسالم است .در این منظر تحقق تمدن نوین
اسالمی چشمانداز مطلوب آیندهی جهان اسالم معرفی شدهاست .در این مقاله در راستای نکات فوق به توصیف دیدگاه تمـدن-
گرایان در مورد چگونگی تحقق این تمدن در قالب چهار سوال فرعی در حیطههای :مفهوم و مبانی نظری ،زمینههای شکلگیری
این ایده ،مولفهها و راهبردهای اساسی تحقق این چشمانداز پرداخته شد.
در مجموع میتوان گفت که تمدنگرایان در تعریف خود از تمدن از مفاهیمی چون حضور ،جامعه ،ارزشـهای دینـی ،نظـم،
علم و پیشرفت استفاده مینمایند و به عبارتی تمدن اسالمی را یک جامعه نظم یافته بر مبنای ارزشـهای اسـالمی مـیداننـد کـه
امکان زندگی اسالمی ،پیشرفت ،سعادت و تعالی بشر(تحقق نقش خلیفه الهی) در آن فراهم است .ایـن تمـدن کـه از دو مولفـه
حقیقی و ابزاری تشکیل میگردد .از منظر تمدن گرایان اساسیترین مولفه تمدن نوین اسالمی ،تعالیم تمدنسـاز اسـالم اسـت و
میبایست با بهره گیری از این تعالیم ،شبکه روابط اجتماعی و سبک زندگی مسلمانان را برمبنایی اسالمی و روزآمد بـازطراحـی
نمود .این امر میبایست به گونهای باشد که سامان مادی زندگی همچون؛ ابتکارات ،ابزارها ،نهادها ،نظامهـا ،معمـاری ،هنرهـا،
صنعت ،سیاست و اقتصاد بر مبنا و الگویی اسالمی ایجاد گردند .برای نیل بدین مقصود ،تمدنگرایـان چنـد راهبـرد اساسـی را
مطرح مینمایند که شامل مواردی چون؛ علمگرایی ،قرآن محوری ،اسالمیسازی معرفت و جهانگرایی است .از آنجا که تمـدن
نوین اسالمی میبایست بر محوریت تعالیم و ارزشهای اسالمی ایجاد گردد ،قرآن به عنوان منبـع اصـلی ایـن تعـالیم ،اهمیتـی
راهبردی مییابد؛ لذا از منظر تمدنگرایان می بایست نگاهی راهبردی به قرآن داشت و با اجتهاد و تفسیری روزآمد و اصـولی از
تعالیم آن برای حل مشکالت جهان اسالم یاری جست .از سویی دیگر تمدن گرایان بر لزوم توجه به علم به عنوان منبع قدرت و
ابزار حل مشکالت تأکید مینمایند و ایجاد یک نهضت نرمافزاری و یک خیزش و جهـاد علمـی را بـرای تحقـق تمـدن نـوین
اسالمی ضروری میدانند .تمدنگرایان هرچند استفاده از علوم تجربی و فناوریهای تولید شده در غرب را برای حل مشـکالت
پیش رو جایز می دانند؛ اما معتقدند که برای خالصی مسلمانان از افکار میراننده غربی و ایجاد یک تمدن حقیقی اسالمی ،راهبرد
اسالمیسازی معرفت و تولید علوم انسانی اسالمی بسیار اساسی است و پیشرفت امت اسالمی و تجدید تمدن اسالمی به این امر
منوط است .تمدنگرایان با توجه به اصل جهانشمولی اسالم ،تحقق تمدن نوین اسالمی را نه تنها ضرورتی برای امـت اسـالمی
بلکه ضرورتی برای نجات تمامی انسانها و رسالتی در جهت خروج جهان از انحطاط و نیل بشریت به تعالی موعود میدانند.
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تربیت دینی زمینه ساز تمدن نوین اسالمی
2

محسن فرمیهنی فراهانی 1و مجید خاری آرانی

 1دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد
 2دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد
*Email: farmahinifar@yahoo.com

چکیده
تربیت دینی در همه دورانها عالوه برحفظ اساس کشور ،تمدن ساز بوده است و هرگاه تربیت دینی به انحاراف
کشیده شده است ،تحااول آفرینی و حرکت از جامعه گرفته شده و افراد و جامعه با نوعااااای بی هااااویتی و
بی فرهنگی رو به رو شده است .دین به عنوان یکی از اصیلترین احساسات فطری بشر است که در طول تااریخ
به شکلهای مختلفی بروز یافته است و در هر مورد آثار فرهنگی و تمدنی از خود به یادگارگذاشته است .تأثیری
که تربیت دینی برافراد میگذارد ،میتواند تمام انرژیها و فعالیتها را در جهت انقالبها ،اصالح تمدنها و فرهنگها به
کارگیرد و آثار عظیمی را از خود به یادگار بگذارد ،تا آنجا که برخی معتقدند تمدن بشری بادون وجاود تربیات
دینی ممکن نبوده و نیست .این مقاله با هدف بیان تاثیر تربیت دینی صحیح در شکل گیاری تمادن اساالمی در
گذشته و آینده با روش توصیفی_تحلیلی(تحلیل اسنادی) به بحاث مایپاردازد و از یافتاههاای عماده تحقیاق
میتوان به مواردزیر اشاره کرد که تربیت دینی عواملی را میآفرینند که میتواند در نقش روح فرهنگی ،تحاول
آفرینی ،بالندگی و رشد تمدن را به دنبال داشته باشد .تمدن اسالمی در دروههای مختلف ،هماواره تحات تاأثیر
دین ،مخصوصاً تربیت آن بوده و آثار تربیتی دین بر فرهنگ و تمدن هویدا بوده است .تربیات دینای از طریاق
مولفه های چون علم گرایی ،آزادی ،استقالل ،کرامت و روشهای چون وحدت گرایی ،قانون گرایای ،عقال گرایای،
جوان پروری و نظام سازی زمینه ساز تمدن نوین اسالمی را فراهم میکند.
کلید واژهها :تربیت دینی ،تمدن نوین اسالمی ،مفهوم ،مبانی ،روش ها
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مقدمه
تربیت دینی در همه دوران ها عالوه برحفظ اساس کشور ،تمدن ساز بوده است و هرگاه تربیت دینی به انحراف کشیده شده
است ،تحــول آفرینی و حرکت از جامعه گرفته شده و افراد و جامعه با نوعـــــی بی هـــویتی و بی فرهنگی رو به رو شده
است .دین به عنوان یکی از اصیلترین احساسات فطری بشر است که در طول تاریخ به شکلهای مختلفی بروز یافتـه اسـت و در
هر مورد آثار فرهنگی و تمدنی از خود به یادگارگذاشته است .تأثیری که تربیت دینی برافراد میگذارد ،میتواند تمام انرژیهـا و
فعالیتها را در جهت انقالبها ،اصالح تمدنها و فرهنگها به کارگیرد و آثار عظیمی را از خود به یادگار بگذارد ،تا آنجا که برخـی
معتقدند تمدن بشری بدون وجود تربیت دینی ممکن نبوده و نیست[.]1
با نگاهی به روند فراز و فرود تمدن اسالمی در طول تاریخ و چالشها و خطراتی که با آن مواجه بوده اسـت ،شـاید بتـوان
گفت :هیچ زمانی به اندازه شرایط کنونی شاهد پویایی و رشد اسالم در عرصههای مختلف نبودهایـم .بـه طـور قطـع ،پیـروزی
انقالب اسالمی و نظام سازی بدیع بنیانگذار آن ـ بر پایه اسالم ناب محمدی ـ از اتفاقات کمسابقه و شاید بـیسـابقه در طـول
تاریخ بودهاست .نظامی که ،خط کلی آن رسیدن به تمدن نوین اسالمی []2در پرتو تربیت دینی است.
تربیت دینی عواملی را می آفرینندکه میتواند در نقش روح فرهنگی ،تحول آفرینی ،بالندگی و رشد تمدن را به دنبال داشـته
باشد .فرهنگ و تمدن اسالمی در دروههای مختلف ،همواره تحت تأثیر دین ،مخصوصاً تربیت آن بوده و آثار تربیتـی دیـن بـر
تعلیم و تربیت ،فرهنگ و تمدن هویدا بوده است.
به طور کلی ،تمدن تشکل هماهنگ انسانها در حیات معقول با روابط عادالنه و اشتراک همه ی افراد و گروههای جامعـه در
پیشبرد اهداف مادی و معنوی انسانها در همه ی ابعاد مثبت است[ .]3به عبـارت دیگـر :تمـدن مجموعـهای اسـت پیچیـده از
پدیده های اجتماعی قابل انتقال ،شامل؛ جهات دینی و مذهبی ،اخالقی ،زیبا شناختی ،فنی یا علمی مشترک در همه اجـزای یـک
جامعه وسیع و یا چندین جامعه مرتبط با یکدیگر[]4با این تعریف بطور اجمال میتوان گفت :مساله ما این است که تربیت آنهـم
تربیت دینی با چه مولفهها و الزامات و راهبردهایی باعث بوجود آمدن تمدن نوین اسالمی میشود.
لذا محقق سعی دارد با بهره گیری از نظرات اندیشمندان و صاحبنظران ،تربیت دینی را بعنوان یکی از عوامل زمینه سـاز در
تمدن نوین اسالمی تبیین نموده و در این مقاله به سه پرسش بنیادین پاسخ داده خواهد شد:
-1مفهوم شناسی تربیت دین و تمدن اسالمی چیست؟
 -1مبانی تربیت دینی ،زمینه ساز تمدن نوین اسالم کدامند؟
 -2روشهای تربیت دینی ،زمینه ساز تمدن نوین اسالمی کدامند؟
با توجه به ماهیت عنوان این مقاله و نیز با مالحظه ساختارعقلی -نقلی و محتوای پرسشهـای بـاال ،روش پژوهشـی مـورد
استفاده ،روش تحلیلی  -اسنادی خواهد بود.
بعد از اتمام این مقدمه ،ابتدا تعریف و بیان مفاهیم تمدن اسالمی و تربیت دینی می پردازیم و پس از تبیین ماهیت و سـاختار
تربیت دینی و تمدن اسالمی ،مبانی و روش های تربیت دینی زمینه ساز تمدن نوین اسالمی بـه طـور جداگانـه مطـرح خواهـد
گردید.
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بیان مفاهیم
تربیت دینی

هر گونه فعالیت هدفمندی است که به منظور ایجاد شناخت و باور به معارف دینـی و تقویـت آن ،گـرایش بـه ارزش هـا و
هنجارهای دینی ،و التزام عملی به احکام و دستورهای دینی مطرح شود و در مجموع ،زمینه سـاز تکـوین هویـت دینـی رشـد
متعادل دین داری متربی در همه جنبهها گردد [.]1
مجموعه تعالیم و دستورهایی است از جانب خداوند که نگرش و بینش انسان را برای تنظیم وظـایف و روابـط او بـا نظـام
هستی اعم از طبیعت ،خود ،خانواده و دیگران شکل میدهد و او را در ایفای آنچه در زندگی دنیوی و اخروی بایسته و شایسـته
است یاری میرساند.لذا دین ناظر به همه شئون زندگی انسان است[.]1مجموعه حقایق و ارزش هایی است که از طریق وحی یـا
الهام یا هر طریق قطعی دیگر به ارمغان میرساند و هدایت و سعادت انسان را تامین میکند[.]7
کریمی ،تربیت دینی را فراهم کردن فرمت های طبیعی و درون یاب میداند تا افراد بتوانند با تجربه شخصی و الهام از فطرت
خویش بارقه تعالی بخش دین را کشف کنند[.]1
رهنمایی معتقد است تربیت دینی در برگیرنده فراگیری آموزشی دینی است که صرفاً به قصـد یـادگیری و کسـب اطـالع از
مسائل زیربنایی و روبنایی ،جهان شناختی یا عقیدتی یک دین انجام میپذیرد[ .]1قرآن کریم مفهوم تربیت دینی را این گونه بیان
میکند :هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُوالً مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَ یُزَکییهِمْ وَ یُعَلیمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَۀَ وَ إِنْ کَـانُوا مِـنْ قَبْـلُ لَفِـی

ضَالَلٍ مُبِینٍ(" )1خداوند از میان خود مردم ،پیامبر و فرستاده ی خود را برانگیخت تا آیات خدا را بـر آنهـا بخوانـد و آنهـا را

تربیت و تذهیب کند و کتاب خدا را به آنها تعلیم دهد .اگر چه پیش از آشنایی به مبانی تعلیم و تربیت اسـالمی آشـکار گمـراه

بوده و راه صحیح زندگانی را درست نمی شناختند".

داوودی معتقد است ،تربیت دینی عبارت است از مجموعه اعمال عمدی و هدف دار به منظور آموزش گزاره های معتبر یـک
دین به افراد دیگر ،به نحوی که آن افراد در عمل و نظر به آن آموزه ها متعهد و پایبند باشند .براساس این تعریف ،تربیـت دینـی
منحصر به مسجد ،کلیسا یا مدرسه علمیه نیست ،بلکه در هر جایی ممکن است تالشی هدف دار بـرای آمـوزش معـارف دینـی
صورت گیرد ،خواه مسجد یا منزل یا هر جای دیگر[.]11
بنابراین،تربیت دینی مجموعه تدابیر و روش هایی که برای ایجاد ،ابقاء و اکمال عقاید ،اخالق و اعمال دینـی اتخـاذ و اجـرا
میگردند که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
تمدن اسالمی

تمدن در لغت ،عکس بداوت(بادیهنشینی) است .معادل آن در عربی «حضارۀ» است .ابن منظور در لسان العرب آورده اسـت

که حضارت اقامت در حضر است[ .]11فرهنگ دهخدا تمدن را به معنای "تعلّق به اخالق شهر و انتقال از خشونت و جهـل بـه

حالت ظرافت انس و معرفت" معنا کرده است[.]12در اصطالح علوم اجتماعی «تمدن» همانند بسیاری دیگر از مفاهیم رایـج در
علوم انسانی معنای مورد قبول همگان پیدا نکرده است .ویل دورانت مینویسد« :تمدن به شکل کلی آن عبارت اسـت از نظمـی
اجتماعی که در نتیجه وجود آن ،خلّاقیت فرهنگی امکانپذیر میشود و جریان پیدا میکند.]13[».وی برای تمدنها چهار رکـن و

عنصر اساسی را برمیشمارد .1 :پیشبینی و احتیاط در امور اقتصادی؛ . 2سازمان سیاسی؛  .3سـنن اخالقـی؛  .4کوشـش در راه
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معرفت و بسط هنر .به نظر ویل دورانت ظهور تمدن هنگامی امکان پذیر است که هرج و مرج و ناامنی پایان پذیرفته باشد؛ زیـرا
تنها هنگام از بین رفتن ترس است که کنجکاوی و احتیاج به ابداع و اختراع به کار میافتد و انسـان خـود را تسـلیم غریـزهای
میکند که او را به شکل طبیعی به راه کسب علم و معرفت و تهیه وسایل بهبودی زندگی سوق میدهد[.]13
بنابراین ،وجود سازمان و نظم اجتماعی و پیشرفت مادّی و معنوی در جامعه ،نقطۀ مشترک بسیاری از دیدگاههـای دانشـمندان
علوم اجتماعی در زمینۀ بیان مفهوم تمدّن است.
به باور برخی فیلسوفان اسالمی معاصر ،تمدّن به معنای تشکل هماهنگ انسانها در حیات معقول به همـراه روابـط عادالنـه و
اشتراک همۀ افراد و گروهها در پیشبرد اهداف مادّی و معنوی و دیگر ابعاد مثبت است[.]3
اما تمدن اسالمی ،پیش از ظهور اسالم ،هیچ تمدّنی میان مردم سرزمین حجاز وجود نداشت و اعراب به سبب دوری از اجتماع،
انسانهایی خشن ،بی عاطفه و دور از فرهنگ و دانش اجتماعی بودند .اسالم با آموزههای ناب آسمانی برنامهای استوار و همسو با
خواستهای فطری بشر به ارمغان آورد و برای تعالی و پیشرفت فرد و جامعه در حوزههای معرفتی و عقیدتی ،اخالقی و فرهنگی،
اقتصادی و صنعتی و سیاسی و نظامی ،احکام و تعالیمی را بیان فرمود که زمینۀ پیدایش جامعهای نو ،موسوم بـه جامعـۀ اسـالمی
فراهم شد .این جامعۀ نوپا به رغم محرومیت از مدیریت مطلوب اسالمی ،به میزان بهره مندی و پای بندی به تعالیم اسالمی شبحی از
پیشرفت و تمدن اسالمی را به ظهور رساند[.]14
بنابراین ،تمدن اسالمی بر اساس نگرش توحیدی ،تمدنی است ایدئولوژیک با مجموعهای از ساختهها و اندوختههای معنـوی
جامعه اسالمی که انسان رابه سوی کمال معنوی و مادی سوق میدهد[.]11
لذا،تمدن اسالمی ،تمدنی است متکی به معنویت ،متکی به خدا ،متکی به وحی الهی ،متکی به تعلیم الهی و متکی بـه هـدایت
الهی که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
مبانی تربیت دینی ،زمینه ساز تمدن نوین اسالم کدامند؟

غالمحسین شکوهی ،نویسنده کتاب" مبانی و اصول آموزش و پرورش" ،به این شاخص مفهوم شناختی در باب مبانی تعلیم

و تربیت اشاره میکند که" عزیمت به سوی هر مقصد ،برای آنکه متضمن وصول بدان باشـد ،مسـتلزم طـرح و نقشـهای اسـت

ناگزیر باید با توجه به مبدا حرکت ،ترسیم شود ".به این ترتیب ،مالک مهم در تشخیص مبانی تعلیم و تربیـت ،ایـن اسـت کـه

مبانی ،ناظر به "مبدا حرکت تربیتی و ویژگیهای او" هستند .از این روست که وی در ادامه ،مبانی تعلیم و تربیت را این گونـه

تعریف میکند" :مبانی تعلیم و تربیت از موقع آدمی و امکانات و محدودیت هایش ،و نیز از ضرورتهایی که حیـاتش همـواره

تحت تاثیر آنهاست ،بحث میکند"[ .]11همچنین ،محتوا و سیاق کالم وی ،بـه ویـژه در واژه هـایی ،ماننـد "موقـع آدمـی" و

"امکانات و محدودیت هایش" ،به خوبی نشان میدهد که از نگاه او ،مبانی به "آنچه هست" ناظرند ،نه "آنچه باید باشد".

در قالب یک تمثیل ،میتوان حرکت یا فرآیند تربیت را به سفری تشبیه کرد که دارای مبدا ،مقصد ،تابلوهای راهنما ،مسـیر و
نقشه است .مبنا ،ناظر به مبدا سفر ،هدف ،ناظر به مقصد سفر ،اصل ،ناظر بر تابلوی راهنمای سفر ،روش ،ناظر بـر مسـیر سـفر و
برنامه ،ناظر بر نقشه سفر است.
به نظر نگارنده ،مبنای تربیت دینی ،اندیشه ها ،افکار و نگرشهای مربوط به معرفت شناسی ،جهان شناسی ،انسان شناسـی ،و

ارزش شناسی و در کل موقعیت انسان – امکانات و محدودیت های اوست و به یکی ازدو شکل بسیط ،یعنی مفاهیم ،یا مرکـب،
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یعنی گزارههای اخباری یا توصیفی بیان میشوند و شالوده استخراج و تدوین اهداف ،اصول ،برنامه و روش به شمار میآیند.
در منابع تعلیم و تربیت ،به ویژه تعلیم و تربیت غرب ،معموالً دو مبنا برای تربیت ذکر میشود :مبنای علمی و مبنای فلسـفی.

برای نمونه ،جرج نلر[ ]17در کتاب "مبانی تعلیم و تربیت" این دو مبنا را بکار برده و به تفضیل درباره آنها بحث کـرده اسـت.

اما در منابع مربوط به رشته تخصصی "فلسفه تعلیم و تربیت" بیشتر به مبانی فلسفی پرداخته می شود ،نه مبـانی علمـی .مبـانی
فلسفی چهار قسم هستند :وجود شناسی ،انسان شناسی ،معرفت شناسی و ارزش شناسی .در این نوشتار ،شماری از مبانی تربیت

دینی ،زمینه ساز تمدن نوین اسالمی شناسانده شده است.
دین باوری و خدا باوری

اساسی ترین شاخصه تمدن خدا محوری است .اعتقاد به وحدانیت خداوند و توحید در همه ابعـاد ذاتـی ،صـفاتی ،ربـوبی،
عبادی ،اطاعت ،والیت و حاکمیت.
اهتمام تربیت دینی آن است که به زندگی مادّی انسان صبغۀ توحیدی بدهد (هود)11:نیزتربیت دینی زندگی دنیا و آخرت آدمی
را به هم وابسته میداند ،هرچند یکی را هدف نزدیک و درعین حال وسیله و ابـزار و دیگـری را نـوعی هـدف و حیـات حقیقـی
میشمارد(.اعراف( )32:غافر.)31:
از سوی دیگر در نگاه توحیدی ،همۀ پدیدههای هستی ،از جمله دگرگونیهای اجتماعی ،افزون بر دایرۀ مشیت تکـوینی خـدا،
مشمول روابط علی معلولی بوده ،نقش ارادۀ انسانی در پیدایش آنها پذیرفته است(نجم )31:این کژاندیشی بود که برخی منتحالن
اسالمی به برداشت ناصواب ،فاعلیت الهی را مساوی با انکار نقش انسان در حوادث فردی و اجتماعی پنداشتند و بدین گونه جامعۀ
اسالمی را از بالندگی به رکود و از پیشرفت به عقب ماندگی مبتال کردند و برخی دیگر به تفویض گراییده نقش مـاورایی الهـی در
سرنوشت انسان و جامعۀ انسانی را به هیچ انگاشتند .این در حالی است که در بینش قرآن نه مشیت الهی جایگزین ارادۀ انسان تلقی
میشد و نه ارادۀ انسان نافی مشیت و فاعلیت خداوند ،بلکه این هر دو با سطح و شأن خود مؤثر بودند؛ فاعلیت الهی در مرتبۀ متقدم
بر همۀ امور عالم و با هویت استقاللی و ارادۀ انسان در طول فاعلیت الهی و باذن اهلل ،دارای تأثیر عینی در اموربه شمار

میآمد.

در حقیقت رسو ل اعظم(ص) با ندای قولوا ال اله اال اهلل تفلحوا ،سعادت را برای همه بشارت داد و پـرچم اصـالت اهلل را در
مقابل همه انواع شرک برافراشت .در جامعه که لذات جسمانی و هواهای نفسانی اصل بود و هدف از خلقت را بهـره گیـری از

لذات دنیوی میدیدند و شعار "ما هِیَ اِلّا حَیاتُنَا الدُّنیا ،نَمُوتُ وَ نَحیی وَ ما یُهلِکُنا اِلّّا الدَّهرُ"(جاثیه )24:را مبنـای زنـدگی قـرار
داده بودند .نبی اعظم (ص) تمدنی را بنیان گذاشت که ستون خیمه آن خدا محوری ،اطاعت از فرامین الهی ،نفی الههها و مبارزه
با نظام خدا یگانی -بندگی در میان انسانها بود .هرگونه عبودیت انسان برای انسان ،جماد ،نبات و شهوات و دنیا نفی شد[.]11
نه تنها خدایان نفی شدند بلکه اصالت انسان ،دنیا و طبیعت نیز .عبادت وبندگی تنها مخصوص خداوند شـد ،اساسـاً فلسـفه
بعثت انبیا در توجه دادن انسانها به همین اصالت اهلل و عبادت خداوند و اجتناب از هرگونه طـاغوت بـود .اصـالت اهلل و خـدا
باوری ،اصالت انسان و یا به تعبیر امروزی اومانیسم را نفی میکند.
بنابراین ،چنین به نظر می رسد که در تبیین علل و عوامل موجده تمدنها پیچیدگی های عمیقی وجود دارد تا بـدان جـا کـه
حتی در تبیین جایگاه علتها و معلولها تفاوت گسترده آرا به چشم می خورد .با این حال سیری در مجموعه نظـرات متفکـران
اسالمی درباره تمدن و فرهنگ اسالمی مبین این واقعیت و نقطه مشترک است که " خدا مداری و وحـی اسـالمی(و نـه انسـان
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مداری) اساس و بنیاد تمدن اسالمی است و دین همه مظاهر تمدن و فرهنگ را در بر میگیـرد" .کلیـه نقطـه نظـرات متفکـران
اسالمی در مورد ارکان تمدن و راه های نیل به تمدن نوین اسالمی هر چند ممکن است در واژهها و مفاهیم و نـوع راههـا دارای
تنوع باشد ولی همگی مبتنی بر ویژگی اساسی خدا محوری این تمدن بوده و در حوزه و قالب ضرورت اتصال به عالم ربوبی و
عالم معنی مطرح میگردند .لذا هیچ فرهنگ و تمدنی را نمیتوان یافت ،مگر آنکه عنصر عقیده ـ حق یـا باطـل ـ در آن نقـش
دارد[.]11
تمدن اسالمی نیز از این قاعده مستثنا نیست .در اسالم ،عقیده توحیدی سنگ بنای زندگی انسانی ،تمـدن و فرهنـگ متعـالی
است .توحید باوری است که همواره در حال پویایی است .امیدواری ،حرکت آفرینی ،عـزت و اعـتالی اجتمـاعی ،رسـتگاری
دنیوی و اخروی ارمغان عقیده توحیدی به موحدان ،است چنانکه ،کفرورزی ،انکارآیات خدا و نافرمانی از دستورات حق ،عامـل
انحطاط جوامع و تمدنها به شمار

میروند.

کرامت مداری انسان

یکی از مبانی تربیت دینی "کرامت انسان" است .کرامت یعنی باالیی و برتری ویژه انسان که از عناصر روحـانی و فطـرت

خداجویی انسان ،مایه می گیرد .از نظر اسالم ،انسان بعلت کرامت بر بسیار از موجودات جهان برتری دارد و با کرامت است کـه
انسان به مقام انسانیت ارتقا مییابد[.]21
لذا ،تأکید اسالم ناب محمدی ،بر حفظ کرامت انسان بهعنوان یکی از آرزوهای دیرینه بشر ،یکی از اساسی ترین مبانی تمدن
نوین اسالمی است که نیل به این هدف ،تنها در عمل همه جانبه به تعالیم اسالم و قرآن ممکن است؛ حضرت آیت اهلل خامنـهای
در این مورد میفرمایند« :هیچ مکتبی بهقدر اسالم ،ارزش و کرامت انسان را واال نمیداند .یکی از اصول اسالمی که همیشـه در
تعریف و معرفی اسالم مطرحشده است ،اصلِ تکریم انسان است .ما که منتظر نمینشینیم غربیها بیایند حقوق بشر را به مـا یـاد
بدهند یا ما را توصیه به حفظ حقوق انسان کنند! ما خودمان ،اوّل طرفدار حقوق انسان هستیم .منتها حقوق انسان در سایه اسالم،
قابل دفاع میشود و حقوق انسان به حساب میآید .اسالم است که با احکام خود (همه گونـه احکـام؛ چـه احکـام قضـایی و
جزایی ،و چه احکام مدنی و حقوق عمومی و مسائل سیاسی) از حقوق انسانها دفاعکردهاست؛ نه آنچه که در اختیار آنهاسـت،
نه آنچه که آنها به فریب ،حقوق انسان به حساب آوردهاند و اسمگذاری کردهاند[.]21
علمگرایی و معرفت

باتوجه به نگاه دین به علم ،مشخص می شود که دین برترین جایگاه و منزلت را به علم و دانش ،اختصـاص داده اسـت؛ تـا

آنجا که قرآن کریم ،صاحبان علم را به درجات رفعت و بزرگی نوید میدهد" :یرفع اهلل الذین آمنوا منکم والـذین اوتـوا العلـم

درجاتٍ واهلل بما تعلمون خبیر"(مجادله )11:به این ترتیب در تمدن نوین اسالمی ،تحصیل علم عبادت بهشمار مـیآیـد و عـالم
مورد تکریم و احترام است .رهبری معظم انقالب نیز با اشاره به روایتـی از امیرالمـومنین(ع) بـه ارزش علـم در اسـالم اشـاره

مینمایند" :در احادیثی که در زبانهاست و گاهی مورد تعمق قرار نمیگیرد ،چقدر بعضی از نکات مهم هست" :النّـاس ثالثـه:
عالم و متعلم علی سبیل نجاه و همج رعاع"؛ اصوالً ما سه دسته انسان داریم :انسانهایی دانشمندند؛ انسانهایی در طریـق دانسـتن
هستند؛ بقیه ،همج رعاع هستند .همج رعاع ،یعنی انسانهای سرگردان ،بیارزش و بیوزن میبینید که اسالم اصالً نسبت بـه علـم،
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در درجهی اول ،ارزش را روی علم می برد؛ چه داشتن علم و آموختن آن به دیگران و چه فراگیری علم .محیط اسـالمی ،چنـین
محیطی است[.]22
بنابراین ،یکی از مهمترین عناصری که بستر مناسبی برای پیشروی جامعه اسالمی ایجاد میکند ،علم آموزی و کسـب دانـش
است .اسالم که دینی بالنده است ،با فراخوان جامع بشری به توسعه تربیت دینی و نظام معرفتی ،از همگان میخواهد تا با کسب
علم و دانش بر جهل فائق آیند .اس الم ضمن تاکید وافر بر ضرورت علم آموزی و عمل به آن ،عقالنیت مبتنی بر علم را سـتایش
میکند و فعاالنه آنها را در سرنوشت تمدن بشر دخیل میداند.
لذا معرفت پایه همه ارزشها و معرفت شناسی ریشۀ همۀ علوم است .اگر جامعـهای در روش شناسـی علـم ،همـۀ مبـادی و
مجاری علم و معرفت ،چون تعقّل و وحی و تجربه را بپذیرد ،منشأشناخت را در تجربه منحصر نسازد و اعتبار همۀ معرفتها را بـه
عقل بّین یا مبین بداند ،راه خویش را به روی فهم حقایق اصیل و واالی هستی گشوده و زمینه را برای ایفای نقش عقل و وحـی در
کشف حقایق فیزیکی و متافیزیکی جهان و تأسیس بنیادهای یک جامعۀ مطلوب و شایسته ،به ویژه در عرصۀ بنیادهای علوم انسانی
فراهم میسازد وگرنه با روی کرد ناقص به عاَلم و آدم ،ارکان اصلی تمدّن خویش را دچار کاستی میکند .مشکل پایهای تمـدّن
مادی جدید غرب ،خطا در روش شناسی معرفتی است .این تمدن بنای خود را بر تک روشی یعنی متدولوژی تجربی نهـاد .منطـق
تجربی جدید خود را از مجاری معرفت عقل برهانی و وحی الهی محروم ساخت .این رویکرد افراطی که در پـی توفیقـات روش
تجربی در شناخت پدیدههای فیزیکی از یک سو و یک رشته علل و مناسبات خاص فکری ،فرهنگی و دینی در غرب از سوی دیگر
رخ داد ،نوعی خطای منطقی بود که آسیبهای فراوانی را در دنیای پس از رنسانس بر جای نهاد .این نوع فلسفۀ علم ،جهان مدرن را
از جان علم و علم جان محروم نمود ،صدف را گرفت

و گوهر را وانهاد.

این رویکرد متعلق معرفت را در جهان ماده محصور کرد و دریچههای درک غیب جهان و جهان غیب و ماورای طبیعت را بـه
روی خود مسدود کرد(روم )7:یعنی از یک سو ،دانش اندک آنها به امور دنیایی ،محدود و منحصراست .از سوی دیگر ،متعلق این
علم ناچیز ،ظاهر فریبندۀ دنیاست ،نه باطن حقیقی آن[ .]23این در حالی است که در رویکرد توحیدی قرآن ،نه سقف معرفت همان
است که تور تجربه صید میکند ،نه سقف هستی آن است که در حیطۀعالم مادّه جای

میگیرد.

بدین روی ،از معیارهای اصیل در بنای یک جامعۀ مطلوب قرآنی آن است که مردمش از نظـر روش معرفتـی ،انحصـارگرایی
معرفتی در شناخت هستی را وانهاده و شیوههای

معتبر دیگری نظیر تعقل و وحی را در ادراک حقایق عالم به کار گیرند.

انسان موجودی آزاد و صاحب اختیار است.

آزادی اجتماعی در چارچوب کلّی مصالح واقعی انسان ،از اموری است که سـبب رشـد و شـکوفایی اسـتعدادهای فکـری و
خالقیتهای ذهنی افراد و زمینه ساز پیشرفت اجتماعی است .در مقابل ،سلب آزادیهای مشروع و ایجاد خفقان اجتماعی نیز مایـۀ
خمودگی و عقب ماندگی جامعه خواهد شد .در فرهنگ قرآن کریم ،استقالل و آزادی از مهم تـرین و برجسـته تـرین نعمـتهـای
جوامع بشری به شمار میرود .قرآن در بیان سرگذشت قوم بنی اسرائیل و برشماری نعمتهای خدای رحمـان بـر آنـان ،بـه روز
سرنوشت ساز رهایی آنان از چنگ فرعونیان اشاره میکند و بالندگی یک جامعۀ متمدّن را در گـرو رهـایی همـۀ فرزنـدان آن از
بردگی ،استثمار و اسارتهای فکری ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی میداند .از این رو قرآن مجید ،مبارزه با طاغوتها و برداشـتن
بار سنگین رسوم سخت جاهلیت از دوش انسانها و آزادسازی آنان از زنجیرهای اسارت را از نخسـتین رسـالتهـای انبیـای الهـی
میداند(اعراف.)117:
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با توجه به توانمندیهایی که خداوند در وجود انسان ها به ودیعه نهاده ،وی قادر است که سرنوشـت خـویش را بـا اراده و
اعمال اختیاری خویش به هر صورتی که میخواهد رقم زند .او میتواند آگاهانه راه حق را برگزیند یا طریق باطل را بپیمایـد.در
آیات قرآن موارد متعددی را می توان یافت که به بحث آزادی و اختیار انسان پرداخته است و انسان را در تعین سرنوشت خـود

مؤثر دانسته است و انسان را مسئول تغییر سرنوشت قرار داده است مانند این آیه که می فرماید" :خدا بـا آن همـه مهربـانی بـه
خلق حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که آن قوم حالشان را تغییر دهند(رعد.)11:
در تربیت دینی باید به گونه ای برنامه ریزی شود که ارزش انتخاب و اعمال قدرت برای فرد فراهم گردد و نیـروی عـزم و
اراده اش افزایش یابد وسبب شود وی مبنای زندگی و رفتارش را بر اساس آگاهی و اختیار و انتخاب درست قرار دهد [.]24
بنابراین ،در مورد مقوله آزادی ،نخست باید گفت :مبنا و منشاء آزادی در اسالم با مبنای آزادی به مفهوم غربـی آن متفـاوت
است .ریشه آزادی در غرب بر لذت و رنج انسان استوار بوده و مبنای آن خواست و تمایالت انسان اسـت؛ بـهطـوری کـه هـر
چیزی که برای انسان لذتآور بوده و با خواهش های قلبی او هماهنگی داشته باشد پسندیده و هر چه سبب رنج او گردد ناپسند
و مذموم است که این امر مبنای قانونگذاری در این جوامع نیز بهحساب میآید؛ چرا که آرزوها و تمنیات اکثریت افراد جامعـه،
قانون را به وجود آورده و آزادیهای عمومی را در چهارچوب خود قرار میدهد .رهبری انقالب با اشاره به اینکه حقیقت آزادی
وجود تقوا و تزکیه در انسان است و انسان تنها در این صورت میتواند بر قدرتهای بزرگ عالم پیروز شـود ،ریشـه آزادی در
فرهنگ و تمدن اسالمی را دارای روح توحیدی دانسته و فرموده اند« :ریشهی آزادی در فرهنگ اسالمی ،جهـانبینـی توحیـدی
است .اصل توحید ـ با اعماق معانی ظریف و دقیقی که دارد ـ آزاد بودن انسان را تضمین میکند؛ یعنی هر کسی که معتقـد بـه
وحدانیت خداست و توحید را قبول دارد ،باید انسان را آزاد بگذارد .لذا شما میبینید در دعوت انبیا در سورههای مختلف قرآن؛

در سوره ی انبیاء ،در سورهی اعراف ،در برخی سوره ها که از پیغمبران مختلف حرف میزند ،مثالً میگوید" :و الی عاد اخـاهم
هودا قال یا قوم اعبدوا اللّه"؛ اول آنها را از خدا میترساند و به دنبال آن ،اطاعت از خدا و اطاعت از خـودش را کـه نماینـده

خداست ،به مردم پیشنهاد می کند .تمام پیغمبران ،شروع دعوتشان عبارت بوده از اینکه :از خدا اطاعت کنید و از طـاغوت ـ از

کسانی که غیر خدا هستند و میخواهند انسان را اسیر کنند و برده کنند ـ اجتناب کنید؛ "ان اعبدوا اللّـه و اجتنبـوا الطّـاغوت"

بنابراین ،آزادی اسالمی متکی بر توحید است و روح توحید عبارت است از اینکه :عبودیت غیر خدا باید نفی شود؛ یعنی توحید
در هر دینی و در دعوت هر پیغمبری معنایش این است که انسان باید از غیر خدا -چه آن غیر خـدا یـک شـخص باشـد ،مثـل
فرعون و نمرود و چه غیر خدا و یا یک تشکیالت و یک نظام باشد .چه یک نظام غیر الهی؛ چه غیر خدا یک شـیء باشـد؛ چـه
غیر خدا هوا و هوسهای خود او باشد؛ چه غیر خدا عادتها و سنتهای رایج غیر الهی باشد  -و از هرچه غیر خداست ،اطاعت و
عبادت نکند و فقط از خدای متعال اطاعت کند[.]21
امام خمینی نیز ضمن تاکید بر آزادی مشروط بر وجود دین و تربیت آن بر پی ریزی تمدن تاکید مـیکنـد .ایشـان درمـورد

آزادی میفرماید ":مملکت متمدن آن است که آزاد باشد ،مطبوعاتش آزاد باشند در اظهار عقاید و آرائشان[ ]21از سـوی دیگـر

بیان میکنند "تسلیم مذهب و قانون شدن ،عالمت شهامت و تمدن است"[.]21
عدالت اساسی ترین ارزش اجتماعی است

همواره موضوع عدالت اجتماعی به مثابه؛ انصاف بی طرفی و برابری فرصتها[ ]27قرآن ،عدالت را در زمرۀ ارزشهـای واال و
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برقراری آن را از حکمتهای مهم بعثت پیامبران الهی و نزول کتابهای آسمانی میشمارد(حدید )21:پیامبر خود را مامور برقرای
عدالت میداند(شورا.)11:
در آموزههای اسالمی و پیشوایان دینی ،عدالت اهمیت به سزایی در دوام و پایایی و رشد و پویایی جامعـه دارد ،آن سـان کـه

فقدان عدل و داد سبب زوال و افول جامعه به شمار میآید(:انبیا( ،)11:هود .)112:پیامبر اکرم(ص) میفرمایـد ":إنّ اهلل تعـالی ال
یقدّس أمّۀً ال یُعطون الضعیفَ منهم حقَّه؛ خدای واال امتی را که حق ضعیفان را پایمال

میکند ،سعادتمند نمی سازد"[.]21

نیز در گسترۀ عدل و دادورزی در همۀ ابعاد اجتماعی آن فرمود":من عاملَ الناسَ فلم یَظلمهم وحدّثهم فلم یَکذِبهم ووعدهم فلم

یُخلِفهم فهو ممّن کمَلَت مروءَتُه وظهرت عدالتُه ووجبت أخوّتُه وحرُمت غیبتُه؛ هر کس در دادوستد با مردم ،سـتم روا نـدارد و در
گفتارش با آنان دروغ نگوید و دروعده هایش مخالفت نکند ،از جوانمردان کامل است؛ عدالتش آشکار و برادری با اوبـر دیگـران
واجب و بدگویی درباره اش حرام است"[.]21

امام علی میفرماید" :لن تُقَدَّسَ أمّۀٌ ال یؤخَذُ للضعیف فیها حقُّه من القویّ غیرَ مُتَتَعتِع"[]31
رهبری انقالب ،با اشاره به موضوع عدالت گستری ،این امر مهم را یکی از شاخصههای پیشـرفت در منطـق اسـالم معرفـی

نموده و فرمودهاند ":اگر کشوری در علم و فناوری و جلوههای گوناگون تمدن مادی پیشرفت کند ،اما عدالت اجتمـاعی در آن
نباشد ،این به نظر ما و با منطق اسالم ،پیشرفت نیست .امروز در بسیاری از کشورها علم پیشرفت کرده است ،صـنعت پیشـرفت
کرده است ،شیوههای گوناگون زندگی پیشرفت کردهاست ،اما فاصلهی طبقاتی عمیق تر و شکاف طبقاتی بیشتر شدهاسـت؛ ایـن
پیشرفت نیست؛ این پیشرفتِ سطحی و ظاهری و بادکنکی است"[.]31

لذا شاخصه عدالت ،از مهمترین خصوصیات تمدن اسالمی در برابر تمدن غربی است؛ چـرا کـه در مکاتـب غربـی مـثال":

لیبرالیسم نه تنها جایی برای تحقق عدالت و حفظ کرامت انسانی وجود ندارد بلکه به فرموده رهبر انقالب عمیق تر شدن فاصـله
و شکاف طبقاتی را شاهد هستیم .پس جامعۀ متمدّن اسالمی ،آن است که در اجرای عدالت و تأمین حقوق همۀ مـردم بـر اسـاس
شایستگیهای آنان میکوشد .بر این اساس ،بهره مندی از نظام به پادارندۀ عدل و قسط در جامعه و پرهیز از ظلم و ستم بـه افـراد
جامعه ،از معیارها و بایستههای جامعه و تمدّن اسالمی و عوامل رشد و شکوفایی جامعه به شمار مـیرود و نادیـده انگاشـتن آن،
مخالفت با نظام طبیعی هستی است.

وحدت گرایی

زندگی اجتماعی از تعارضات و کشمکشها و منازعات ایمن نیست .جامعۀ برخورداراز امکانات مادّی ،پیوسته در معرض طمع
دشمنان بیرونی قرار دارد .در این میان ،جامعهای میتواند پایدار بماند که اعضا و افراد آن ،وحدت و انسجام کافی داشـته وبـرای
دستیابی به مقاصد واالی مادی و معنوی خود ،یار و یاور یکدیگر باشند .بر این پایه ،قرآن کـریم مسـلمانان را بـه چنـگ زدن بـه
ریسمان الهی فراخوانده و آنان را از تفرقه و چنددستگی پرهیز میدهد .قرآن الفت و اخـوّت ایمـانی را قـوام وحـدت مؤمنـان و
ازنعمتهای خاص الهی بر آنان میداند که سبب رهایی ایشان از پرتگاه هالکت میشود که پیش از اسالم به آن گرفتار بودنـد(آل
عمران.)113:
خداوند در برخی آیات ،مؤمنان را برادر یکدیگر میخواند که باید در ایجاد آشـتی و صـلح و دوسـتی میـان خـود بکوشـند(
حجرات )11:و در آیاتی دیگر ،تنازع و اختالف را مایۀ سستی و زوال شوکت جامعۀ اسالمی برشـمرده ،از آن بـر حـذر مـیدارد(
انفال )41:آری ،اعتال و اقتدار و سعادت و پیشرفت هر جامعهای در سایۀ اتحاد و انسجام افراد آن به دست میآید و در نقطۀ مقابل،
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اختالف و چنددستگی ،اسباب عقب ماندگی و خواری و در نهایت ،انحطاط و نابودی جامعه را فراهم

میسازد.

بنابراین ،اخوت اسالمی یکی از شعارهای عمیق ،اصیل ،ریشه دار و موثر قرآنی است که بر اساس آن ،مسلمانان از هر نـژاد
و رنگ و با هر زبان در اطراف و اکناف جهان ،باید احساس عمیق برادری کنند( حجرات.)11:
با توجه به نقش اعجاز آمیز اتحاد در بقای ملت ها و اعتالی تمدن ها ،قرآن کریم با اهتمام ویژه نسـبت بـه مسـأله اتحـاد و
مبارزه با هر گونه تفرقه ،مبذول داشته است(آل عمران .)113 :پیامبر اکرم (ص) برغم گستردگی زمینـههـای اخـتالف در صـدر
اسالم ،با تدبیر و درایت خاص ،توانست اتحاد نیرومندی را در مدینه ایجاد

نماید.

آری! "  ...محمد یک نفر عرب ساده ،قبایل پراکنده کوچک و برهنه و گرسنه کشور خودش را مبدل به یک جامعه فشـرده و

با انضباط نموده و در میان ملل روی زمین آنها را با صفات و اخالق تازه ای معرفی کرد ،و در کمتر از سی سـال ،ایـن طـرز و
روش امپراطور قسطنطنیه را مغلوب کرد ،و سالطین ایران را از بین برد ،سوریه و مصر و بین النهـرین را تسـخیر کـرد و دامنـه

فتوحاتش را از اقیانوس تا کرانه دریای خزر و تا رود سیحون بسط داد"[.]32

مقام معظم رهبری فرمودند" :توصیه ی مهم دیگر پرهیز از اختالفات مذهبی ،قومی ،نژادی ،قبیلهای و مرزی است .تفاوتهـا

را به رسمیت بشناسید و آن را مدیریت کنید .تفاهم میان مذاهب اسالمی کلید نجات است .آنها که آتش تفرقـهی مـذهبی را بـا

تکفیر این و آن دامن میزنند ،اگر خودشان هم ندانند ،مزدور و عملهی شیطانند"[ .]33و برغم اهتمام و گفتگوهایی کـه در بـاره
اثر اعجازآمیز اتحاد در پیشرفت اهداف اجتماعی و سربلندی اجتماعات گفته شده است ،می تـوان گفـت هنـوز اثـر واقعـی آن
شنا خته نشده است .امروز سدهای عظیمی در نقاط مختلف جهان برپا شده که مبدأ تولید بزرگ ترین نیروهای صـنعتی اسـت و
سرزمین های وسیعی را زیر پوشش آبیاری و روشنایی خود قرار داده است ،اگر درست فکر کنیم مـیبینـیم ایـن قـدرت عظـیم
چیزی جز نتیجه به هم پیوستن قدرتهای ناچیز دانههای باران نیست ،آنگاه به اهمیت اتحاد و کوششهای دسته جمعی انسـانها
واقف میشویم[.]34
عقل گرایی

از منظر اسالم عقالنیت ناظر به قوه عاقله درون انسان است که به کارگیری آن ،یعنی تعقل ،انسان را بـه سـوی خـدا سـوق
میدهد و بندگی او را به ارمغان میآورد .بنابراین عق النیت اسالمی بدین معنی است که انسان با بهـره منـدی از قـوه عاقلـه در
جهت گرایشهای عالی انسانی و الهی تعقل می کند و حیات فردی و اجتماعی خود را به سوی خدا و بندگی او سوق میدهـد.
" در واقع تمدن اسالمی بدون عمومی شدن عقالنیت اسالمی بوجود نمی آید ،لذا امروز وظیفه دانشمندان و روشنفکران مسلمان
است که از یک سو در عقالنیت اسالمی به کاوش بپردازند و با اتکـا بـه معـارف فقهـی و اصـولی و همچنـین بـا اسـتفاده از
دستاوردهای علمای اسالم در فلسفه ،عرفان و حدیث و .. .و معارفی که امروز بشر بدانها نائل شده ،ماهیت عقالنـی اسـالم را
کشف و اج زا و ارکان آن را دریابند و از سوی دیگر این معرفت را در حد مبانی و اصول که در عمل قابل کاربرد باشـد بـرای
عموم تشریح کنند.]31[".

روشهای تربیت دینی ،زمینه ساز تمدن نوین اسالمی
باتوجه به این مبانی می توانیم از روش هایی مانند وحدت گرایی ،قانون گرایی ،عقل گرایی ،جـوان پـروری و نظـام سـازی
بعنوان زمینه ساز تمدن نوین اسالمی نام برد.
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جوان پروری

جامعه ای که در پی ساختن تمدن نوین اسالمی است ضرورت دارد در جهت رسیدن به این هدف متکـی بـه خـود باشـد و
خودباوری را در جامعه رواج دهد .نیروی جوان ،سرمایهای بس گرانبها برای هر جامعـهای اسـت .تمـدن سـازی نـوین دارای
مشکالت و دشواریهایی است که صبر و استقامت و پشتکاری میطلبد که جز با توسل به نیروهای تازه نفـس و جـوان امکـان
پذیر نخواهد بود .رسول اکرم (ص) در حدیثی میفرماید" :اَوسِعوا لِلشَّبابِ فِی المَجلِسِ وَ اَفهِموهُمُ الحَدیثَ فَـاِنَّهُمُ الخُلـوفُ وَ

اَهلُ الحَدیثِ؛ برای جوانان در مجالس جای باز کنید ،و امور نو و جدید را به آنان تفهیم کنید ،چرا که این گروه جایگزین شـما
و درگیر مسائل جدید خواهند شد"[.]31

قانون مداری

قانون از ارکان مهم و بنیادین تمدّن به شمار است[ .]13نقش قانون و قانونمداری در زایش و اعتالی تمدن بسـیار برجسـته
مینماید .قانون بسان خون در رگهای جامعه است .استحکام جامعه و ماندگاری تمدن در گرو قانون مطلوب و وفـاداری آحـاد
جامع به آن است[ .]37در غیر این صورت ،اجتماعی شکل نمیگیرد تا تمدنی ایجاد گردد.
از وقتی انسان زندگی اجتماعی را آغاز کرد نیازمند قانون شد ،زیرا انسان برای دستیابی به حق خویش بسیار پیش میآمد که
دچار کشمکشها و گرفتاریهایی میشد .و چه بسا با تالش گسترده و برخوردهای خشن و نزاعها افزون بر آن که به حق خـود
دست نمی یافت حقهایی نیز پایمال میشد .از این روی به نظم و قانون روی آورد و بـه آن گـردن نهـاد .و قـانون بـه عنـوان
نخستین پدیده و عنصر اجتماعی و مدنی جای خود را در جامعه انسانی باز

کرد.

در جامعههای نخستین به قانونهای کمی نیاز بود ،اما با گسترش پیوندهای انسانی و زندگی اجتماعی گستره و شمار قانونها
افزایش یافت .اجتماع و زندگی هر چه به سوی تمدّن پیش آمد به قانونهای کامل تر و فراگیرتر نیاز افتاد .ادیان الهی از سـپیده
دم زمان برای سامان دادن زندگی بشر قانون آوردند .پیامبران الهی تمام رسالت خود را در ایـن مـیدیدنـد کـه مردمـان را در
زندگی و جامعه به پیروی از قانونهای الهی دعوت کنند .جامعه ای قانون مند و یکپارچـه بـه وجـود آورنـد .در آن مرحلـه از
زندگی بشر که طاغوتها و حاکمان بزرگ توانستند ظهور پیدا کنند و اجتماع انسانها را از جاده عدل و قـانون خـارج سـازند
این پیامبران و پیروان آنان بودند که به مبارزه با بی قانونی برمیخاستند و برای پیاده کردن و اجـرای قـانون در جامعـه از هـیچ
کوششی دری نمی ورزیدند .به سازواری پیشرفت و همراه با زندگیِ رو به تمدّن بشر ادیان الهی کامل تر شد و شـریعتهـا بـا
قانونهای اجتماعی و اخالقی و قاعدههای حقوقی پیشرفته تری ظاهر شدند .تا آن که قانونهای گسترده اسالم در سـاحتهـای
زندگی دینی بشر فرو فرستاده

شد.

بنابراین ،قانون مداری مورد تأکید اسالم و تربیت دینی است .پیامبر اکرم (ص) با درک عمیق از نقش قانون و قانون مـداری

در تمدن سازی ،می فرمودند که" :اقوام و ملل پیشین که دچار سقوط و انقراض شدند ،به آن سبب بود کـه در اجـرای حـدود

الهی تبعیض روا داشتند ،حدود را بر بینوایان جاری ساختند و توانمندان را به حال خود وانهادند"

در رویکرد دینی ،اجرای حدود الهی نسبت به افراد دور و نزدیک ،و حکم بر طبق کتاب خدا در خشنودی و غضب و تقسیم
عادالنه میان سیاه و سفید .عامل رستگاری دنیا و آخرت است .حاکم اسالمی نیز موظف به اجـرای دسـتورات خـدا در جامعـه
است[.]31
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نظام سازی

بدون تردید ،در روند زمینه سازی تمدن نوین اسالمی ،نخستین اقدام الزم و ضروری ،نظام سازی است .چنانکه پیامبر اکـرم
(ص) در اولین اقدام سرنوشت ساز ،برای سر و سامان دادن امور جامعه اسالمی ،نظام سازی کرد و حکومت تأسیس کرد.
نظام) (systemواژه استعاری برای حکومت یا سبک حکومت است؛ مجموعه عناصری که به شکل معینی پیوند مییابد و یک
نوع کل واحد را به وجود میآورند یا عبارت است از اجتماع اصول و قواعد مربوط به یک موضوع و مرتبط بهم به شـکلی کـه
تشکیل یک نظریه یا مکتب را بدهد[.]31
در بحث تمدن نوین اسالمی ،منظور از نظام سازی الگو برداری از حکومت نبوی ،تأسیس نظام بر پایـه دیـن و عقالنیـت و
متناسب با شرایط زمان و مکان و اجتناب از مدلهای حکومتی متداول شرقی و غربی است .با در نظر داشتن آرمان ها و شعار های

انقالبیون در کشور های اسالمی ،بهترین گزینه در بحث نظام سازی الگوی "مردم ساالری دینی" یعنی تأسیس حکومت اسالمی

بر پایه خواست مردم است .نظامی که در آن زمامداران با رأی مردم برگزیده میشوند و ارزشها و اصول حاکم بر جامعه ،اصول
مبتنی بر معرفت و شریعت اسالمی است .عنایت به این نکته الزم است که مردم ساالری دینی اسالمی هیچ نسبتی با دموکراسـی
غربی ندارد.
بنابراین ،برای نظام سازی ،قانون نویسی و سروسامان دادن اوضاع و شرایط در راستای اهداف و مصالح جهان اسالم بایستی
از قرآن کریم و سیره نبوی الهام

گرفت.

قرآن کریم خطاب به پیامبر میفرماید" :یا أیّها النّبیّ اتّق اللَّه و ال تطع الکافرین و المنافقین انّ اللَّه کان علیماً حکیمـاً .واتّبـع

ما یوحی الیک من ربّک انّ اللَّه کان بما تعملون خبیراً .و توکّل علیاللَّه و کفی باللَّه وکیالً؛ای پیامبر تقوای الهی پیشـه کـن و از
کافران و منافقان اطاعت مکن که خد اوند علیم و حکیم است .و از آنچه از سوی پروردگارت به تو وحی میشود پیروی کن که

خداوند به آنچه انجام میدهید ،آگاه است و برخدا توکل کن و همین بس که خداوند حافظ و مدافع [انسان باشد"(احزاب)3-1:

از نظر مقام معظم رهبری "آیات مزبور ،دستورالعمل کامل و کارسازی است برای همیشه و بویژه در این برههی حسـاس و

سرنوشتساز .خطاب به پیامبر اکرم (ص) است ،ولی در واقع ،مخاطب آن همه مسلمانان است .در این آیات ،تقوا با همان معنی
بلند و گسترده اش ،اولین توصیه است ،و سپس سرپیچیدن از فرمانبری کافران و منافقان ،و پیـروی از وحـی الهـی ،و سـرانجام
توکل و اعتماد به خداوند.]33[".

لذا ،جهت اینکه تربیت دینی زمینه سازی تمدن نوین اسالمی باشد ،نخست باید تقوی و پرهیزکاری را پیشـه کـرد .حقیقـت

"تقوی" همان احساس مسئولیت درونی است که انگیزه هدایت و بهره گیری از آیات الهی و زمینه ساز هـر برنامـه تکـاملی و
حرکت سازنده است .چنانکه اطاعت بیگانگان و بی اعتنایی به هیمنه پوشالی ابرقدرتها نیز از آثار تقوی است.

نتیجهگیری
در این مقاله تالش شد تا به سه پرسش درباره مفاهیم ،مبانی و روشهای تربیت دینی زمینه ساز تمدن نوین اسـالمی پاسـخ
داده شود.
پس از تبیین و تعریف گوناگون از ،مفهوم تربیت دینی و تمدن اسالمی این تعارف عرضه شد :تربیت دینی مجموعه تدابیر و
روشهایی که برای ایجاد ،ابقاء و اکمال عقاید ،اخالق و اعمال دینی اتخاذ و اجرا میگردند.
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آنگاه گفته شد تمدن اسالمی ،تمدنی است متکی به معنویت ،متکی به خدا ،متکی به وحی الهی ،متکی به تعلیم الهی و متکی
به هدایت الهی.
در پاسخ دومین پرسش مبانی تربیت دینی به این شکل معرفی گردید:

"اندیشه ها ،افکار و نگرش های مربوط به معرفت شناسی ،جهان شناسی ،انسان شناسی ،و ارزش شناسی و در کل موقعیـت
انسان-امکانات و محدودیتهای اوست که به یکی از دو شکل بسیط ،یعنی مفاهیم ،یا مرکـب ،یعنـی گـزارههـای اخبـاری یـا
توصیفی بیان میشوند و شالوده استخراج و تدوین اهداف ،اصول ،برنامه و روش به شمار میآیند".

آنگاه مبانی تربیت دینی زمینه ساز تمدن نوین اسالمی عبارتند از :دین باوری و خدا باوری ،کرامت مندی انسان ،علم گرایی
و معرفت مندی ،آزادی و اختیار انسان ،عدالت اساسی ترین ارزش اجتماعی ،وحدت گرایی و عقل گرایی.
سرانجام در پاسخ به سومین پرسش تحقیق ،روش های تربیت دینی زمینه سازی تمدن نوین بـر اسـاس مبـانی بحـث شـده
عبارتند از :جوان پروری ،قانون مدای و نظام سازی.
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تحلیل جایگاه آموزههای مهدوی در احیای فرهنگ و تمدن نوین اسالمی
علی نقی فقیهی ،*1حسن نجفی 2و سمیه دریساوی
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چکیده
از اهداف مهم آموزههای رسول اکرم (ص) و ا مه هدی (ع) احیای فرهنگ دینی و ساخت تمدن اساالمی اسات .در
این میان ،آموزه های آن بزرگان که در مهدویت ،زمیناه انتظاار ظهاور منجای و تشاکیل حکومات جهاانی اسات؛
ازاهمیت خاصی برخوردار است .این مقاله درصدد آن است که نگاه معصومان (ع) در این آموزهها و تأثیر آنهاا
را در احیای فرهنگ و تمدن نوین اسالمی بررسی نماید .روش انجام پاژوهش توصایفی -تحلیلای باوده و باه
منظور گرد آوری دادههای الزم جهت دست یابی به اهداف پژوهش ،متون حدیثی موجود و مارتبط باا موضاوع
پژوهش با استفاده از فرمهای فیش برداری از منابع ،گردآوری و با شیوه کیفی مورد تحلیل قرار گرفتاه اسات.
نتایج پژوهش بیانگر آن است که عواملی چون رشد عقلی ،پیشرفت علمی ،تعالی اخالقی ،تدابیر بهینه سیاسای،
توسعه اقتصادی ،برقراری عدالت و فراهم سازی زمینههای امنیت از ویژگیهای جامعه متمدن اسالمی است کاه
در آموزههای مهدوی مطرح شده اند.
کلید واژهها :آموزههای مهدوی ،احیای فرهنگ دینی ،شاخصههای تمدن نوین اسالمی.
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مقدمه
در اندیشه اسالمی ،تمدن سازی با فعلیت یافتن توانمندیهای اصیل و تحقق اهداف متعالی انسان اسـت و بـه تعبیـر شـهید
صدر پیشرفت و تمدن انسان در عرصههای فردی و اجتماعی ،عینیت یافتن ظرفیتها ،استعدادها و ویژگیهایی است که جـوهر
و غایت اصیل انسانی را تعیّن میبخشند (ثابت و همکاران )211 :1313 ،و خالفت عمومی انسان از خدا تحقق مییابد و آدمیان
تجلی اسماء و صفات الهی گردند و تمام نیروهای ظاهر و پنهان بالقوه را به فعلیت درآورده و ارزشهای متعالی چون پیشـرفت
علمی ،ارتقای توانمندیها ،عدالت و مانند آن ،مسیر پیشرفت و تعالی خویش به سوی بی نهایت کمال هموار میسـازد (صـدر،
1424ق.)127 :
عرصههای تمدن نوین اسالمی در آموزههای مهدوی بر اساس روابط چهارگانه انسان با خدا ،خود ،دیگر انسانها و طبیعـت
شکل گرفته است .تعالی بخشی به معرفت و ایمان به خداوند و باور به نقش فاعلی و تأثیر وی بر روند روابط شخص بـا خـود،
دیگر انسان ها و طبیعت و تخلق به اخالق خداوند مانند علم ،قدرت ،عدالت ،رحمت و ...رهایی از بتهـای درونـی و بیرونـی
زمینه ساز تمدن بشری بر پایه رویکرد اسالمی است (صـدر .)214 :1311 ،در ایـن بسـتر ،شـناخت قـوانین هسـتی و ارتقـای
توانمندی انسان ها در برآوردن نیازها با استفاده از طبیعت و پیشرفت در عرصه مناسبات اجتماعی و حاکمیت بخشی بـه ارزش-
های اخالقی در روابط انسانها با یکدیگر نقش مهمی را ایفا میکند (صدر1413 ،ق.)717 :
با توجه به مطالب فوق ،در پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر ،عالوه بر مفهوم شناسی درباره آمـوزههـای مهـدوی ،فرهنـگ،
تمدن و تمدن نوین اسالمی ،درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که با توجه به رویکرد کلی آموزههای مهـدوی در احیـای
فرهنگ اسالمی ،شاخصههای جامعه متمدن نوین اسالمی چیست؟
مفهوم شناسی
الف) آموزههای مهدوی

منظور از آموزههای مهدوی ،مجموعه آموزشهای اولیای معصوم (ع) است که در حوزه مهدویت ،در روایـات ،توقیعـات و
ادعیه به صورت موردی ،جزئی و گزارهای مطرح شده اند ،و از معارفی منسجم و نظام مند و رویکـرد مهـدوی اولیـای دیـن و
اصول راهبردی تمدن مهدوی ،به خوبی ،حکایت میدارند (پورسیدآقایی.)1 :1311 ،
ب) فرهنگ

فرهنگ که در زبان انگلیسی  cultureو در عربی ثقافه نامیده میشود (جمعی از مؤلفان ،)111 :1373 ،در سدههای گذشته به
معنای آموزش و پرورش و یا آموختن ادب و علم بوده است ،ولی در دورههای اخیر به سبب تحـول مفهـوم آن در زبـانهـای
بیگانه ،معنا و مفهوم وسیع تری یافته است و به مجموعه آداب و رسوم ،باورهای دینی ،علم ،هنر و اخالقیات اطالق شـده اسـت
(آشوری1 :1371 ،؛ محمدی ،1373 ،ج .)41 :1رولف لنتون مفهوم فرهنگ را مسائل بنیادی میداند که ویژگی روشنی بـه افـراد
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یک جامعه می دهند و آنها را به صورت یک گروه متمایز با زبان ،آداب و رسوم و دیـن خـاص در مـی آورد (مؤلفـان:1373 ،
 ) 111و یا پدیده کلی پیچیده ای که از رسوم ،اندیشه ،هنر و شیوه زندگی ،در طی تجربه تاریخی اقوام ،شکل میگیـرد و قابـل
انتقال به نسلهای بعدی است (انوری )111 :1313 ،استاد محمد تقی جعفری مینویسد :فرهنـگ شـیوهی انتخـاب شـده بـرای
کیفیت زندگی است که با گذشت زمان و مساعدت عوامل محیط طبیعی و پدیدههای روانی و رویدادهای نافـذ در حیـات یـک
جامعه به وجود می آید (جعفری ،1371 ،ج )223 :11و به تعبیر استاد شهید فرهنگ مجموعهی اندوختـههـای معنـوی ،فکـری،
روحی ،عقلی ،اخالقی و اجتماعی یک قوم است (مطهری ،1311 ،ج .)411 :1وی معتقد است که اسالم خود سازندهی فرهنـگ
است؛ یعنی اسالم خود یک سلسله اندوختههای معنوی آورد که همانا فرهنگ اسالمی است .فرهنگ اسـالمی فرهنـگ فطـری و
بشری است .در عین این که از جنبه ی فاعلی وابسته به قومی خاص است ،ولی از جنبهی کیفی رنگ قوم خاصی ندارد فرهنگ
اسالمی خود روح خاص و مشخصات خاصی دارد ،مستقل است و استمرار فرهنگهای پیشین نیست .اقامهی دین همان احیـای
فرهنگ اسالمی است (همان )411 :که در آیه «أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَ ال تَتَفَرَّقُوا فِیهِ» (شوری )13 :به آن امر شده است.
ج) تمدن

تمدن به معنای شهرنشینی (دهخدا ،1371 ،ج  ،)1111 :4وجود قوانین مکتوب و سنتهای نوشته شـده و مـدیریت شـهری،
مجموعهای پیچیده از پدیدههای اجتما عی قابل انتقال ،شامل جهات دینی و مذهبی ،اخالقی ،زیباشناختی ،فنی یا علمی مشـترک
در همه اجزای یک جامعه وسیع و یا چندین جامعه مرتبط با یکدیگر (باتومور؛ آوتوبـت ،بـی تـا ،)47 :وجـود آثـار هنـری و
باستانی ،برقراری روابط خارجی و حسن جریان امور داخلی کشور (محمدی )47 :1373 ،حالت ترقی و علوم و فنون ملـتهـا
(حجازی ،بی تا ،ص )11مطرح شده است .همچنین تمدن نظمی اجتماعی دانسته شده که درنتیجه وجود آن ،خالقیـت فرهنگـی
امکان پذیر میشود و جریان پیدا میکند (دورانت ،بی تا ،ج )1 :1و یا بر «مجموعه دستاوردهای مادی و معنـوی بشـر در یـک
منطقه ،کشور یاعصر معین ،یا حاالت پیشرفته و سازمان یافته فکری و فرهنگی هر جامعه که نشان آن ،پیشرفت در علم و هنـر و
ظهور نهادهای اجتماعی و سیاسی است» (انوری )337 :1313 ،اطالق شده است .تمدن دراجتماعی شدن انسان معنی پیدا مـی-
کند (دورانت ،بی تا ،ج)1 :1و باالترین گروه بندی فرهنگ و گسترده ترین سطح هویت فرهنگی به شمار مـیآیـد (هـانتینگتون،
.)47 :1374
از ویژگیهای جامعه متمدن ازدیاد صنایع ،کارخانجات سنگین و مرتب بـودن وضـع کـارگران و اسـتقالل فکـری و آزادی
خواهی کامل (زمانی )1341 ،خوشبختی در زندگی (زیدان ،1311 ،ج ،)1 :2تشکل هماهنگ انسانها در حیات معقول با روابـط
عادالنه و اشتراک همهی افراد و گروههای جامعه در پیشبرد اهداف مادی و معنوی انسـانهـا در همـه ی ابعـاد مثبـت(جعفری،
 ،1371ج )111 :1است.
د) تمدن اسالمی

تمدن اسالمی به تمدن ملتهای اسالمی گفته شده است که شامل تمدنهای ملتهـای عـرب ،ایرانیـان ،تـرکهـا و دیگـران
است(مؤلفان ) 111 :1373 ،و به وسیله دین اسالم و زبان علمی و ادبی عربی با یکدیگر متحد شـدند(تولد .)7 :1337 ،هنرهـای
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ایرانی و رومی و سایر جوامع با این تمدن عجین شده است(تاج بخش.)11 :1311 ،
تمدن اسالمی نسبت به تمدنهای پیشین موضع ویژهای را اتخاذ نمود؛ بدین صورت که نه در مقابل آنها صف آرایی نمـود و
نه در برابر آنها منفعل شد بلکه دست آوردهای مثبت آنها را گرفته و در خود هضم نموده و جهات منفی را هم نپذیرفته است به
عبارت دیگر « تمدن اسالمی ،نه تقلید کننده صرف از فرهنگهای سابق بوده و نه ادامه دهنده محض ،بلکه ترکیب کننـده بـوده و
تکمیل سازنده داشته است»(زرین کوب .)21 :1312 ،تمدن اسالمی با محوریت قرآن دیدگاهی جهـانی و فـرا ملیتـی داشـته و
هیچگاه خود را منحصر در یک قوم و نژاد ننموده است ،لذا در حوزه وسیع دنیای اسالم ،اقوام مختلـف عـرب ایرانـی ،تـرک،
هندی ،چینی ،مغولی ،آفریقایی و حتی اقوام ذمی بهم آمیختند .به نظر میرسد تمدن اسالمی در جامعهای میتواند تبلـور داشـته
باشد که افکار ،باورها و فرهنگش از ساختار علمی و منطقی برخوردار است ،روابط بین فردی ،ملی و بینالمللـی آن ،بـر نظـم،
قانون و اخالق متکی بر فطرت خدادادی متکی است ،برآوردن نیازها و بهره مندی از طبیعت و جهان هستی مبتنـی بـر کوشـش
مستم ّر برای پرورش استعدادها و ارتقای توانمندیهایش درشـناخت واقـع بینانـه از نظـام هسـتی اسـت و در راسـتای اهـداف
سعادتمندانه و رشد و تکامل همه جانبه به صورت پیوسته در تکاپو و تالش است.
ه) مفهوم احیاء

در لغت« ،احیاء» به معنای «زنده سازی و جان بخشی» است (آذرنوش ،1371 ،ذیـل واژه ح ی ی) همـانطور کـه در قـرآن
کریم به همین معنی است( 1مائده )32 :و در آیهای دیگر محتوای دعوت پیامبر اسالم ،نیز«،زنـده کننـده» توصـیف شـده اسـت
«استجیبوا للّه وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم» (انفال .)24 :از القاب حضرت مهدی(ع) ،نیز ،زنـده کننـده دیـن اسـت( 2قمـی،
 ،1371دعای ندبه) و از مهمترین رسالتها در آموزههای مهدوی ،هم ،احیای فرهنگ و تمدن اسالمی و طـرح مجـدد و مغفـول
دین در عرصههای مختلف است (عرفان.)111 :1313 ،
در این احیاء ،دین اسالم بر جهان حاکمیت پیدا میکند(3توبه )33 ،و با نصرت الهی تثبیت میشـود .انسـانها در مشـرق و
مغرب عالم ،برای حکومت مهدوی آماده میشوند .فرهنگ اسالمی به سبب احیای دین مهدوی بر همه ادیـان چیـره مـیگـردد،
گرچه مشرکان کراهت داشته باشند( 4ابن بابویه1311 ،ق ،ج )331 :1فرهنگ مهدوی امیال نفسانی مردم را تابع هدایت قرار می-
دهد بعد از آن که آنان هدایت را دنباله رو هوای نفس کرده باشند و رأی و نظر شان را دنباله رو قرآن خواهد ساخت بعد از آن
که قرآن را تابع نظر و آرای شخصی قرار داده باشند و به آنان راه و رسم عدالت را نشـان خواهـد داد و آن چـه را از قـرآن و

« .0من احیاه فكانّما احیا الناس جمیعا»
 « .1محی معالم الدين»
« .1هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَی وَدِينِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ»
 .4امام باقر (ع) « :الْقَائِمُ مِنَّا مَنْصُورٌ بِالرُّعْبِ مُؤَيَّدٌ بِالنَّصْرِ تُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ وَ تَظْهَرُ لَهُ الْكُنُوزُ يَبْلُغُ سُلْطَانُهُ الْمَشْرِقَ وَ الْمَغْرِبَ وَ يُظْهِرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ دَيْنَهُ عَلَى الدِّينِ
كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون...؛ قائم(عج)»
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سنت مرده باشد ،زنده خواهد کرد(1رضی1414 ،ق :خ )131و به تجدید فرائض و سنن اسالمی ،برای برگردانیدن آئین و شریعت
پیامبر اسالم(ص) ،زنده کردن معالم دینی و حیات بخشی به اهل ایمان همت مینماید(2قمی ،1371 ،دعای ندبه) و بـدعتهـا و
خرافهها را از چهرۀ دین میزداید(3مفید1413 ،ق ،ج ،)311 :2حق را تثبیت و باطل را محو مینماید(4قمی ،1317 ،ج )271 :2و
نیز حق را برپا میدارد(1نعمانی1317 ،ق )274 :و عدالت اسالمی را برقرار میسـازد( 1مفیـد1413 ،ق )314 :و مسـیر کرامـت
انسانی را برای مؤمنان و منتظران در دنیا و آخرت هموار میکند(7قمی ،1371 ،دعای افتتاح).
و) احیای فرهنگ و تمدن نوین اسالمی

با توجه به مطالب فوق ،منظور از احیای فرهنگ و تمدن نوین اسالمی ،بازگشت به اسالم ناب محمدی (ص) و دعـوت بـه
دین خدا (ابن بابویه1311 ،ق ،ج )321 :1و پدیدار سازی نگرش اسالمی در همه جوانب زنـدگی بشـری و پیشـرفت در ابعـاد
فکری ،اخالقی ،هنری ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی جامعه است .از جمله شاخصههای آن میتوان بـه بـاروری عقـل بشـری،
پیشرفت علمی ،تعالی اخالقی ،شکل گیری صحیح و ارتقایی روابط انسانها با خدا ،و با یکدیگر ،پـذیرش حاکمیـت صـالحان،
گستره عمران و آبادی زمین ،برقراری عدالت و امنیت اجتماعی اشاره نمود.
رویکرد آموزههای مهدوی و تمدن نوین اسالمی
رویکرد اولیای دین در آموزههای مهدوی ،تبیین شاخصه های فرهنگ و تمدن نوین اسالمی و زمینه سازی تربیتـی در افـراد،
برای تحقق آنها در جامعه است .از این رو است که در روایات معصومان(ع) ،انسانها برای فراهم سـازی زمینـه ظهـور نجـات
بخش بشر و ساخت تمدن اسالمی ،موظفند و باید با هم ،همکاری کنند(1مجلسی ،1413 ،ج .)7 :13با عمل به وظیفه و همکاری
مؤمنان است که دین خدا غالب میشود و بدعتها و باطلها از میان میروند(1قمی ،1317 ،ج .)17 :2انجام مسئولیتها بر اساس
رهنمودهای امام (ع) اختالفات مسلمانان و دشمنیها و فتنههای بر پاشده ،تمام میشود و الفت و مهربـانی در جامعـه اسـالمی

 « .0يَعْطِفُ الْهَوَى عَلَى الْهُدَى إِذَا عَطَفُوا الْهُدَى عَلَى الْهَوَى وَ يَعْطِفُ الرَّأْیَ عَلَى الْقُرْآنِ إِذَا عَطَفُوا الْقُرْآنَ عَلَى الرَّأْیِ .. .فَیُرِيكُمْ كَیْفَ عَدْلُ السِّیرَةِ وَ يُحْیِی مَیِّتَ
الْكِتَابِ وَ السُّنَّة»
 « .1أين المدّخر لتجديد الفرائض و السّنن ،أين المتخیّر ألعادة الملّة و الشريعة ،أين المومّل الحیاء الكتاب و حدوده ،أين مُحیی معالم الدين و أهله»
« .1ال يترک بدعة الّا ازالها و ال سنة اال اقامها»
 « .4ويمحو اهلل الباطل ،يعنی يبطله ،ويحق الحق بكلماته ،يعنی بالنبی وباألئمة والقائم من آل محمد ،إنه علیم بذات الصدور»
« .5يقوم القائم بالحق والعدل»
« .6وَ حَكَمَ بَیْنَ النَّاسِ بِحُكْمِ دَاوُدَ وَ حُكْمِ مُحَمَّد(ص)»
« .7اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَیْکَ فِی دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ وَ تُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَ أَهْلَهُ وَ تَجْعَلُنَا فِیهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَى طَاعَتِکَ وَ الْقَادَةِ فِی سَبِیلِکَ وَ تَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ
الدُّنْیَا وَ الْآخِرَة»
 « .8يَقِفُ بَینَ الرُّكنِ وَ المَقامِ ،فَیَصرُحٌ صُرخَه فَیَقُولُ :يا مَعاشِرَ نُقَبائی ،وَ أهلَ خاصَّتی وَ مَنِ الدَّخَرَهُمُ اهلل لِنُصرَتی قَبلَ ظُهُوری عَلی وَجهِ األرضِ :إئتُونی طائعینَ!
فَتَرِدُ صَیحَتُهُ عَلَیهِم وَ هُم فی مُحاريبِهِم وَ عَلی فُرُشِهِم فی شَرقِ األرضِ وَ مَغرِبِها ،فَیَسمَعُونَهُ فی صَیحَهٍ واحِدَهٍ فی اُذُنِ كُلِّ رَجُلٍ ،فَیَجیئُونَ نَحوَها»
 .9امام باقر (ع)« :والمهدی وأصحابه يملكهم اهلل مشارق األرض ومغاربها  ،ويظهر الدين ويمیت اهلل به وأصحابه البدع والباطل»
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مستقر میگردد(1ابن طاووس1411 ،ق.)177 :
ویژگیهای جامعه متمدن اسالمی در آموزههای مهدوی
در آموزههای اولیای دین در زمینه مهدویّت ،برای ساخت جامعه اسالمی نوین و متمدن ،بر تالش برای تحقـق ویژگـیهـای
زیر تأکید شده است:
 .0رشد عقلی

در آموزههای مهدوی فراهم سازی رشدعقلی مردم ،از ویژگیهای جامعه امـام زمـانی و متمـدن اسـالمی اسـت .در انسـان
شناختی مبتنی بر آیات و روایات اسالمی عقل ،محدود به عقل ابزاری یا عقل معاش نیست ،بلکه سـطوح برتـر آن یعنـی عقـل
نظری و عقل عملی را نیز شامل است و همین سطح عقل است که بشر را به پیروی از وحی به عنوان مهمتـرین و موثـق تـرین
منبع معرفتی کشانده است .این نگاه متفاوت از اندیشه غربی به عقل ،آثار و تبعات زیادی در ساخت تمدن اسـالمی دارد و آنـرا
کامالً از تمدن کنونی غرب جدا میکند(وحیدیمنش)1311 ،
در روایات اسالمی عقل مهمترین و محبوب ترین مخلوق الهی است که رشد ادراکاتش ،درست را از نادرست تشخیص می-
دهد و مسیر سعادت را برای آدمی هموار میسازد( 2کلینی ،1344 ،ج .)11 :1و از اینرو بزرگترین سرمایه بشـر(3برقـی،1371 ،
ج )17 :1و هدایتگر مومنان 4خوانده شده (کلینی ،1344 ،ج )21 :1زیرا عقل ارزشها را بخوبی شناسایی میکنـد ،گمراهـی را
از رستگاری تشخیص داده(1رضی1414 ،ق :حکمت )421و آدمی را به کارهای پسندیده سوق میدهد و از کارهای ناپسند بـاز
میدارد(1آمدی1411 ،ق.)17 :
اسالم به پرورش عقل ،اهمیت فراوان داده است .از اینرو قرآن بر استفاده از عقل تأکید کرده و مردم را موظف به تفکر مـی-
کند(7کلینی ،1344 ،ج11 :1؛ حرعاملی1411 ،ق ،ج ) 217 :11تا خالقیت پیدا کنند و فرآیند آفرینندگی را بپیمایند و زمینه ذهنی
را برای تحقق عینی و عملی نوآوری ها در مراحل متعالی زندگی فراهم سازند .همچنین با تربیت عقل ،موانع تفکر عقالنـی را از
سر راه خویش بردارند .زیرا عقل به دلیل محدودیت ادراک ،دخالت عوامل عارضی ،آموزشهای غلط ،تأثیرپذیری از شـرایط و
موقعیتهای روانی و محیطی ،احتمال خطا در ادراک دارد و چه بسا حجیتش را از دست مـیدهـد(1آمـدی1411 ،ق )472 :از
 « .0بل منا ،بنا يختم الدين كما بنا يفتح ،وبنا يستنقذون من ضالله الفتنة كما استنقذوا من ضاللة الشرک ،وبنا يؤلف اهلل بین قلوبهم فی الدين بعد عداوة الفتنة ،كما
ألف اهلل بین قلوبهم ودينهم بعد عداوة الشرک»
 « .1عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ :لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَ هُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْکَ وَ لَا
أَكْمَلْتُکَ إِ لَّا فِیمَنْ أُحِبُّ أَمَا إِنِّی إِيَّاکَ آمُرُ وَ إِيَّاکَ أَنْهَى وَ إِيَّاکَ أُعَاقِبُ وَ إِيَّاکَ أُثِیبُ»
« .1يَا عَلِیُّ إِنَّهُ لَا فَقْرَ أَشَدُّ مِنَ الْجَهْلِ وَ لَا مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ»
« .4الْعَقْلُ دَلیِلُ الْمُؤْمِنِ»
« .5كَفَاکَ مِنْ عَقْلِکَ مَا أَوْضَحَ لَکَ سُبُلَ غَیِّکَ مِنْ رُشْدِک»
« .6العقل منزه عن المنكر آمر بالمعروف»
« .7ان لكل شیءٍ دلیال و دلیل العقل التفكر»
« .8غیر منتفع بالحكمه عقل مغلول بالغضب و الشهوه»
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اینرو الزم است درستی درک عقل را با معیارهایی چون :هماهنگی مدرک با بدیهیات عقلی چه در بعـد نظـری و چـه در بعـد
عملی ،هماهنگی با بقیه امیال و خواستههای فطری (طباطبـایی ،1314 ،ج 371 :2و  ،)212همـاهنگی بـا دیـن و وحـی الهـی،
هماهنگی با عقل جمعی بشری ،بدست آورد.
قرآن دامنه تعقل آدمی را همه جهان هستی که هر کدام نشانههایی از خداوند و صفات کمالی اوست ،دانسـته( 1آل عمـران:
 )111تا حقایق عالم برایشان مکشوف شود و در سایه پیشرفت علمی  -معنوی وایمان و عمل صالح و سعادت جاویدان برسند.
توانمندی عقل خدادادی ،با علم و تجربه افزایش مییابد(2آمدی1411 ،ق .)11 :آموزههای دینی و وحیانی ،این توانمندیها را
بارور میسازند و دامنه ادراکات عقل بشری را بیشتر میکنند(3رضی1414 ،ق :خطبه  )1و حجیت عقل را باال میبرنـد(4کلینـی،
 ،1344ج )11 :1ارتقای توانمندی عقالنی با تفکر صائب ،1استقبال از نظرات گوناگون ،نگاه به عواقـب امـور(1آمـدی1411 ،ق:
 ،)171پیروی از حق(7مجلسی1413 ،ق ،ج )127 :71و توجه به ابعاد فطری آدمی که بی توجهی به آنها باعث میشود کارائی و
کارآمدی عقل آسیب ببیند (طباطبایی ،1314 ،ج ،)214 :2بویژه توجه به بعد عاطفی عقل که بیشترین توانمندیهای عقـل در ایـن
جنبهها نمود مییابد .از این جهت است که مودت نصف عقل دانسته شده(1ابن شعبه1414 ،ق )221 :و درحدیث عقل و جهـل،
از  71صفت عقل 17 ،صفت عاطفی مطرح شده است(1کلینی ،1344 ،ج .)21 :1در آموزههای مهدوی به ایـن ویژگـی سـاخت
تمدن اسالمی توجه شده به طوری که عقلها در زمان ظهور حضرت حجت (عج) به کاملترین سطح خواهند رسـید(11همـان،
ص )21عقلهایی که به دور از افراط و تفریط به عقل ،پویایی دایمی اسالم را موجب میشوند و به تمدنسـازی جهـانی مـی-
پردازند (وحیدیمنش.)1311 ،
 .2پیشرفت علمی

از موارد احیای فرهنگ و تمدن نوین اسالمی توسعه تعلیم و تعلم علوم اهل بیت (ع) و پیشرفت علمی همـه جانبـه جامعـه
اسالمی است .امام رضا (ع) فرمود :خدا رحمت کند بنده ای را که امر ما را زنده کند .راوی میگوید گفتم :چگونه امـر شـما را

« .0إِنَّ فی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِالفِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِی الْأَلْبابِ»
« .1العقل غريزه تزيد بالعلم و التجارب»
« .1لیثیروا لهم دفائن العقول»
« .4إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَیْنِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَنْبِیَاءُ وَ الْأَئِمَّةُ ع وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُول»
 . 5در قرآن بیش از سیصد آيه وجود دارد كه انسان را به تفكر و تعقل و دعوت می كند(طباطبايی ،0164 ،ج ،5ص)155
« .6اِنَّ اللَّبیبَ مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجوهَ االْآراءِ بِفِكْرٍ صائِبٍ وَ نَظَرٍ فِى الْعَواقِبِ»
« .7ال يَكمُلُ العَقلُ إالّ بِاتِّباعِ الحَقِّ»
« .8التودد نصف العقل»
« .9مِمَّا أَعْطَى الْعَقْلَ مِنَ الْخَمْسَةِ وَ السَّبْعِینَ الْجُنْد ...التعطف»
 .01أَبِی جَعْفَرٍ (ع)« :إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ اللَّهُ يَدَهُ عَلَى رُءُوسِ الْعِبَادِ فَجَمَعَ بِهَا عُقُولَهُمْ وَ كَمَلَتْ بِهِ أَحْلَامُهُمْ»
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زنده کند .فرمود :علوم ما را فرا گیرد و به مردم بیاموزاند .اگر مردم ،زیباییهای سخنان ما را بدانند ما را پیروی خواهند کرد( 1ابن
بابویه ،1371 ،ج.)317 :1در آموزههای مهدوی ،برای ساخت تمدن بر توسعه و پیشرفت علمی( 2ابن بابویه1311 ،ق ،ج)211 :1
انسانها ،اعم از زن و مرد تأکید شده است و انتظار میرود مردم آنچنان از دانش و حکمت برخوردار شوند کـه حتـی یـک زن
بتواند براساس کتاب خدای تعالی و روش پیامبر(ص) درست قضاوت کند(3نعمانی1317 ،ق .)231 :توسعۀ دانش و تکنولـوژی
میتواند بشر را به مرحلهای از اقتدار برساند که بر پایۀ آن جامعۀ جهانی موعود را بنا نهـد .رشـد علـوم و پیشـرفت ابزارهـا و
سیستمهای پیچیدۀ ارتباطی چون ماهواره و اینترنت(4رامین )1311 ،به سمت عصر ظهور اسـت و در آن دوران همـه علـوم بـه
نهایت خویش می رسند .در روایت مشهوری آمده است که علم  27شعبه یا حرف دارد و تاکنون تنها دو شعبۀ آن آشکار شده و
در عصر ظهور  21شعبه یا حرف دیگر آن تجلی خواهد یافت(1مجلسی1413 ،ق ،ج.)331 :12
 .3تعالی اخالقی

از ویژگیهای تمدن نوین اسالمی که در آموزههای مهدوی در جهت احیای فرهنگ و تمدن زمینه ساز ،بـر آن تأکیـد شـده
است ،رشد همه جانبه اخالقی جامعه بشری است .در مهمترین و درخشانترین احیاگری ،اصالح و اقدامات زمینهساز تمدنی که
صورت میگیرد اخالق فاسد مردم تغییر بنیادین پیدا میکند( 1اربلی ،1311 ،ج .)473 :2آنان دیگر به نورانیتی از معنویـت مـی-
رسند(7طوسی1411 ،ق )411 :که رفتارها ،گفتارها و پندارهایشان اخالقی است .زیرا برنامه ریزیهای آموزشی و تربیتی مهدوی
به گسترش ارزشهای الهی و سجایای انسانی در میان مردم و کمال اخالق آنان منتهی میشود( 1مجلسی1413 ،ق ،ج.)331 :12
 .4حاکمیت سیاسی صالحان

 « .0عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع يَقُولُ رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْیَا أَمْرَنَا فَقُلْتُ لَهُ وَ كَیْفَ يُحْیِی أَمْرَكُمْ قَالَ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا
وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا»
 .1رسول گرامی اسالم (ص) میفرمايد « :يمأل اهلل عزّوجلّ به األرض نوراً بعد ظلمتها و عدالً بعد جورها و علماً بعد جهلها»
 ...« .1تؤتون الحكمة فی زمانه حتّی إن المرأة لتقضی فی بیتها بكتاب اهلل و سنّة رسولاهلل(ص)»
 .4برای مثال به برخی از اين روايات میتوان اشاره كرد « .0 :إنّ المؤمن فی زمان القائم و هو بالمشرق لیری أخاه الّذی فی المغرب؛ مؤمن در عصر ظهور در حالی
كه در مشرق است برادر خويش را در مغرب میبیند( ».مجلسی ،0411 ،ج « .1 )190 ،51إنّ قائمنا إذا قام مدّ اهلل لشیعتنا فی أسماعهم و أبصارهم حتی [ال] يكون
بینهم و بین القائم بريد ،يكلّمهم ،فیسمعون و ينظرون الیه و هو فی مكانه؛ همانا زمانی كه قائم ما قیام كند ،خداوند به گوشها و چشمان شیعیان ما مدد میكند
به شكلی كه بدون پیک و واسطهای امام با آنها سخن میگويد و آنها سخن او را میشنوند و او را میبینند ،در حالی كه او در جای خود قرار دارد( ».كلینی،
 ،0417ج)140 :8
« .5عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعِلْمُ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً فَجَمِیعُ مَ ا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ حَرْفَانِ فَلَمْ يَعْرِفِ النَّاسُ حَتَّى الْیَوْمِ غَیْرَ الْحَرْفَیْنِ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا أَخْرَجَ الْخَمْسَةَ وَ
الْعِشْرِينَ حَرْفاً فَبَثَّهَا فِی النَّاسِ وَ ضَمَّ إِلَیْهَا الْحَرْفَیْنِ حَتَّى يَبُثَّهَا سَبْعَةً وَ عِشْرِينَ حَرْفاً»
 .6امام باقر(ع) ،میفرمايد ...« :ان يصلح االمة بعد فسادها»
« .7إنّ قائمنا إذا قام أشرقت األرض بنور ربّها و استغنی النّاس (العباد)»
أَبِی جَعْفَرٍ (ع) قَالَ« :إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُءُوسِ الْعِبَادِ...و أَكْمَلَ بِهِ أَخْلَاقَهُم»
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ویژگی حاکمیت سیاسی در تمدن نوین اسالمی در آموزههای مهدوی نمود بیشتری دارد .حکومت صالحان( 1انبیـاء)111 ،و
مستضعفان( 2قصص )1 :وعده الهی است که به تعبیر امام صادق (ع) ،با گسترش اتحاد ،همدلی ،برادری و ارتبـاط سـالم میـان
جوامع بشری ،یک دستی و وحدت کلمه میان مردم بهوجود می آید و افکار و عقاید ناسازگار با هم الفت و دوستی پیدا میکننـد
و زمینه آن فراهم میشود(3ابن بابویه1311 ،ق ،ج )147 :2همانطور که رسول خدا (ص) فرمود :مردمـی از مشـرق زمـین قیـام
میکنند و زمینه را برای قیام حضرت مهدی (عج) فراهم میسازند(4اربلی ،1311 ،ج )477 :2آنان از روحیه قوی برخوردارنـد و
با قدرت و تحمل سختی ها( 1ابن طاووس1411 ،ق )111 :برای حاکمیت دین و ساخت تمدن اسالمی مصـمم انـد و مرعـوب
تمدنهای مادی اجانب نمیشوند زیرا که در ارتباط با خدا ،در دل احساس بی نیازی و استقالل نسبت به آنها دارنـد(1مجلسـی،
1413ق ،ج .)14 :11و از اینرو در انجام فعالیتهای یاورانه برای حاکمیـت اسـالم و تمـدن مهـدوی ،در جنـگهـا حاضـرند
جانشان ،در معرض خطر قرار دهند و انجام وظیفه کنند (7همان ،ج.)311 :12
 .5توسعه اقتصادی

در تمدن نوین اسالمی فعالیتهای زمینه ساز در جنبه رشد اقتصادی جامعه به حدی است که جامعـه بـه بـینیـازی کامـل
میرسد و شکافهای اقتصادی ،فقر ،بیچارگی و نداری وجود ندارد .پیامبر(ص) میفرماید :در امت من ،در جامعه مهدوی ،مردم
به رفاه و نعمتهایی دست می یابند که در هیچ زمانی دست نیافته باشند .همه ،چه نیکوکار و چه بدکار ،از آن جملهاند .آسـمان
باران رحمتش را بر آنان ببارد و زمین چیزی از روئیدنیهای خود را پنهان ندارد(1اربلی ،1311 ،ج )417 :2همچنین در حکومت
مهدوی ،امکانات برای استخراج آنچه در اعماق زمین است ،فراهم میشود و از داشـتههـای زمینـی بـه خـوبی بهـره بـرداری
میشود(1رضی1414 ،ق :خطبه  )131زیرا زمین برکاتش را خارج میسازد و هر حقّی به صاحبش میرسد بطوری که موردی را
برای انفاق و صدقه و کمک مالی نمییابد؛ زیرا همه مؤمنان بینیاز خواهند شد(11مفید1413 ،ق ،ج )314 :2و بـه تعبیـر دیگـر،
خدا به واسطه صالحانی که حکومت جهانی را در دست دارند ،برکات خاصی را بر آنان ارزانی مـیدارد( 11مجلسـی1413 ،ق،
« .0وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ»
« .1وَ نُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثینَ»
« .1و يحسن حال عامّة العباد و يجمع اهلل الكلمة و يؤلّف بین قلوب مختلفة»...
 .4پیامبر اسالم (ص)« :يَخْرُجُ نَاسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ فَیُوَطِّئُونَ لِلْمَهْدِیِّ يَعْنِی سُلْطَانَهُ»
 « .5إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا علی الثلج ،فإن فیها خلیفة اهلل المهدی»
 .. .« .6و يجعل اهلل الغنی فی قلوب هذه االمه»
« .7وَ يقونَهُ بأنفسِهِمْ فِى الْحـُروبِ وَ يَكْونَهُ مَا يُريدُ مِنْهُمْ»
 .8پیامبر اسالم (ص)« :أَنَّهُ قَالَ« :يَكُونُ مِنْ أُمَّتِی الْمَهْدِیُّ .. .تَتَنَعَّمُ أُمَّتِی فِی زَمَانِهِ نَعِیماً لَمْ يَتَنَعَّمُوا مِثْلَهُ قَطُّ الْبِرُّ وَ الْفَاجِرُ يُرْسِلُ اللَّهُ السَّمَاءَ عَلَیْهِمْ مِدْرَاراً وَ لَا تَدَّخِرُ
الْأَرْضُ شَیْئاً مِنْ نَبَاتِهَا»
 .9امام علی (ع) « ...و تخرج له األرض أفالیذ كبدها و تلقی إلیه سلماً مقالیدها»
 .01امام صادق (ع) « :اِذا قامَ القائِمُ ،حَكَمَ بالْعَدْلِ ،وَارْتَفَعَ الْجـَوْرُ فِى اَيَّامِهِ ،وَ اَمِنَتْ بِهِ السُّبُلُ ،وَ اَخْرَجَتِ الْاَ رْضُ بَرَكاتِها ،وَ رُدَّ كُلُّ حَقّ اِلى اَهْلِهِ ...وَ اليَجِدُ الرَّجُلُ
مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ مَوْضَعاً لِصَدَقَته وَ ال لِبِرِّهِ لِشُموُلِ الْغِنى جَمیعَ الْمؤمِنِینَ»
« .00يَتَمَسَّحونَ بسَرْجِ اإلمامِ تَطلُبونَ بذلک البَرَكَةَ يُحِفُّونَ بِه»
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ج )311 :12که دیگر کسی نیازمند زکات نیست و وضع معیشتی مردم سامان مییابد(1طبرسی)413 :1311 ،
در جامعه متمدن مهدوی ،بر مبنای تعدیل ثروت و تأمین زندگی متوسط اجتماعی برای همۀ افراد جامعه و فقرزدایی است و
ابزارهایی در جهت تولید ،توزیع و مصرف ارائه می دهد تا ثروت در دست افراد معدودی تمرکز نیابد تا بدین وسیله ،فاصلههای
طبقاتی کاسته شود و سطوح درآمد و ثروت افراد ـ در عین وجود تفاوتها ـ به یکدیگر نزدیک گردد .برخـی ابزارهـایی کـه
تعدیل ثروت و فقرزدایی را در جامعۀ هموار میسازد عبارتند از :الف-تنبیه به این امر که خداونـد مالـک مطلـق و رازق همـۀ
کائنات است و انسانها نباید به مال و ثروت خود مغرور شوند و راه اسراف و تبذیر پیش گیرند .2ب-مالکیـت عمـومی دولـت
اسالمی دربارۀ زمینهای انفال و ثروت های بسیار طبیعی و غیرطبیعی و حذف مالکیت خصوصی در باب آنها .3ج-وجوب انفاق
در شکل خمس و زکات  4و تأکید بسیار بر انفاقهای مستحبی 1به منزلۀ راهکاری برای حذف فاصلۀ طبقـاتی.د -حـذف کامـل
رشوه  1و ربا 7که از عوامل بسیار مهم ناکارآیی اقتصادی است .ه-حل مشکل بیکـاری و مسـکن بـا آزادی شـغل ،مسـافرت،
تجارت و حذف مالیات و قوانین ظالمانه برای طبقۀ متوسط مردم (امینی گلستانی ،1311 ،ج 211 :2ـ .)211
 .6برقراری عدالت

در جامعه متمدن اسالمی مهدوی دادگستری و عدالت ،نمود بیشتری نسبت به دیگر ویژگیهای تمدنی دارد .زیـرا برقـراری
برقراری عدالت زمینه ساز اجرای دیگر احکام الهی است (آمدی1411 ،ق )31 :و در میان مردم در عمل به احکام قرآن و سـنت
پیامبر (ص) حیات میبخشد (رضی1414 ،ق :خطبه  .)131احادیث بسیاری بر ظلمستیزی و عـدالتگسـتری حضـرت داللـت
دارند ،از آنجمله این که رسول گرامی اسالم (ص) فرمودند :اگر از دنیا به جز یک روز باقی نمانده باشد ،خدای متعـال آن روز
را چندان طوالنی میکند تا در آن روز مردی از اهل بیت من مبعوث شود ،او همنام من است و زمین را پس از آنکه پر از ظلـم
و جور شده ،پر از قسط و عدل میکند( 1طوسی1411 ،ق .)111 :عدالت در جامعۀ مهدوی در سـه سـطح فـردی ،اجتمـاعی و
تاریخی قابل بررسی و عدالت اجتماعی نیز در سه بُعد سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی جلوه مینماید.

 .0أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ «الْقَائِمُ مِنَّا مَنْصُورٌ بِالرُّعْبِ مُؤَيَّدٌ بِالنَّصْرِ تُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ وَ تَظْهَرُ لَهُ الْ كُنُوزُ يَبْلُغُ سُلْطَانُهُ الْمَشْرِقَ وَ الْمَغْرِبَ وَ يُظْهِرُ بِهِ اللَّهُ دِينَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ
لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ فَلَا يَبْقَى فِی الْأَرْضِ خَرَابٌ إِلَّا عُمِر»
« .1نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُم مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّا» (زخرف.)11 ،
 .1چون قائم ما قیام كند ،زمین انفال را جمعآوری كند ،چنانكه پیامبر جمعآوری نمود و از چنگ ديگران درآورد و آنها را بیرون نمايد( .مجلسی :0161 ،ج،51
)191
 . 4دو خون است كه در اسالم حالل است ،ولی هیچ كس در آن دو خون حكم نكند تا اينكه خداوند قائم اهلبیت را مبعوث نمايد .پس او به حكم خدا در
رابطه آن دو حكم كند و بیّنه نخواهد :زناكننده محصن را سنگسار كند و مانع زكات را گردن زند( .مجلسی ،0411 ،ج)115 ،51
 .5در باب اينگونه انفاق ها در عصر ظهور آمده است :اگر كسی از امام چیزی بخواهد و بگويد :ای مهدی به من بده ،امام(ع) بر دامن او آنقدر میريزد كه توان
حمل آن را نخواهد داشت( .امینی گلستانی ،0185 ،ج)150 ،1
 .6اين صفت ناپسند (رشوه) در عصر قائم بر اثر مراقبت امام و رشد فرهنگی و شدت ايمان مردم نابود و ريشهكن خواهد شد(مجلسی ،0411 ،ج)169 ،51
 .7ربا در زمان قائم (ع)به طور كامل از بین میرود( .صافی گلپايگانی)474 ،0409 ،
 .8پیامبر اسالم (ص)« :لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْیَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِکَ الْیَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ رَجُلًا مِنِّی يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِی يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَت ظلما»
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عدالت اجتماعی به معنای «عمل به گونه برابر و همآهنگ» است ،اما معیار برابری چیست؟ معیار عدالت حقوق افراد و اعطـا
کردن حق به صاحب حق است( .مطهری )12 :1374 ،به عبارت دیگر ،معیار عدالت اجتماعی ،قرار دادن هـر چیـزی در جـای
خود و در نظر گرفتن ظرفیتها ،استعدادها و صالحیتها در گزینش افراد است« :إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَـی أَهْلِهَـا»
(نساء.) 11 :در جامعه متمدن مهدوی ،بنیاد برقراری عدالت ،بر معرفت و احساس مسئولیت همه افراد در جامعـۀ بشـری اسـت،
بگونهای که هر کس،خود ،به حق دیگری احترام میگذارد و مانع تضییع حقوق دیگران از ناحیـه خـودش و از ناحیـه دیگـران
میشود .از اینرو همه پاس دار و ضامن اجرای جریان عدالتند .زیرا که زمینۀ ظهور و بروز استعدادها و خالقیـتهـای انسـانی و
شکوفا شدن جنبههای مختلف خلیفۀ الهی بودن انسانها فراهم میشود.
 .7فراهم سازی زمینههای امنیت

زمینه سازی برای احساس امنیت مردم از ویژگی های جامعه متمدن اسالمی مهدوی است .زیرا الزمه یک اجتماع صالح و رو
به پیش رفت ،تحقق امنیت در همه بخش ها و رفع تهدیدها در همه حوزه هاست .قرآن کریم چیـنن تصـویری را بـرای جامعـه
صالح و سالم به مؤمنان بشارت داده است(1نور )11 :امام صادق (ع) در اهمیت امنیت در جامعه و در پاسخ عمـار سـاباطی،که
پرسیده بود :فدایت گردم برای چه در این زمان ،ما آرزو کنیم که از یاران امام قـائم (ع) در دوران ظهـور باشـیم ،حـال آنکـه
کارهای ما در این روزگار که در سایه امامت شما به سر میبریم و از شما پیروی میکنیم ،افضل از اعمـال یـاران دولـت حـق
است؟امام صادق (ع) با تعجب از سخن عمار ساباطی ،اظهارات وی را اینگونه پاسخ میدهد (کنایه از اینکه چرا چنـین فکـر
میکنی و این گونه آرزو داری) آیا دوست نداری که خدای بزرگ حق و عدالت را در آبادیها آشکار سازد و حال عموم مـردم
را بهبودی بخشد و وحدت کلمه پدید آورد و افکار ناسازگار را سازگار کند و خدای در زمین معصیت نشـود و حـدود الهـی
میان مردم اجرا شود و خداوند حق را به اهلش باز گرداند و ایشان آن را آشکار کنند تا هیچ چیزی از حق ،بـه علـت تـرس از
کسی مخفی نماند؟(2ابن بابویه1311 ،ق ،ج )141 :2همانطور که مالحظه میشود در این حدیث ،مقولـه امنیـت بااهمیـتتـرین
مؤلفه ساختار اجتماعی بر شمرده شده است .از اینروست که نه تنها ،امنیت راه ها( 3اربلی ،1311 ،ج )411 :2بلکه امنیـت تمـام
کره زمین( 4طبرسی )413 :1311 ،از ویژگیهای مهم حکومت مهدوی است.

 « .0وَعَدَ اهللُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِی ارْتَضَی لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ
خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِی الَ يُشْرِكُونَ بِی شَیْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»
« .1عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَا لَ :قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ...قَالَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا نَتَمَنَّى إِذًا أَنْ نَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ الْقَائِمِ فِی ظُهُورِ الْحَقِّ وَ نَحْنُ الْیَوْمَ فِی
إِمَامَتِکَ وَ طَاعَتِکَ أَفْضَلُ أَعْمَالًا مِنْ أَعْمَالِ أَ صْحَابِ دَوْلَةِ الْحَقِّ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا تُحِبُّونَ أَنْ يُظْهِرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَقَّ وَ الْعَدْلَ فِی الْبِلَادِ وَ يُحْسِنَ حَالَ عَامَّةِ
الْعِبَادِ وَ يَجْمَعَ اللَّهُ الْكَلِمَةَ وَ يُؤَلِّفَ بَیْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ وَ لَا يُعْصَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی أَرْضِهِ وَ يُقَامَ حُدُودُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ وَ يَرُدَّ اللَّهُ الْحَقَّ إِلَى أَهْلِهِ فَیَظْهَرُوهُ حَتَّى لَا
يُسْتَخْفَى بِشَیْءٍ مِنَ الْحَقِّ مَخَافَةَ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ»
« .1و أمنت به السبل»
« .4اِنّی اَمانٌ لِاَهلِ االَرضِ كَما اَنَّ النُّجُومَ اَمانٌ لِاَهلِ السَّماءِ»
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نتیجهگیری
تمدن نوین اسالمی با محوریت قرآن دیدگاهی جهانی و فرا ملیتی داشته و هیچگاه خـود را منحصـر در یـک قـوم و نـژاد
خاصی ننموده است ،لذا در حوزه وسیع دنیای اسالم ،اقوام مختلف عرب ایرانی ،ترک ،هندی ،چینی ،مغولی ،آفریقـایی و .. .در
کنار هم قرار گرفته اند .هدف آموزههای مهدوی در روایات معصومان (ع) ،نیز ،تمدن سازی اسـت .ایـن تمـدن سـازی همـان
احیای دین به صورت همه جانبه است .که در این احادیث به آن اشاره شده است .رویکرد اولیای دین در آموزههـای مهـدوی،
تبیین شاخصه های فرهنگ و تمدن نوین اسالمی و زمینه سازی تربیتی در افراد ،برای تحقق آنها در جامعه است .از نتـایجی کـه
در بررسی از این آموزهها به عمل آورده شد این است که انسانها برای فراهم سازی زمینه ظهور نجـات بخـش بشـر و احیـای
تمدن نوین اسالمی ،موظفند با هم همکاری کنند انجام مسئولیتها بر اساس رهنمودهای مهدوی اختالفات و دشمنیها و فتنـه-
های بر پاشده ،رفع میشود و الفت و مهربانی در جامعه اسالمی مستقر میگردد .فرهنگ اسالمی به سبب احیای دین مهدوی بـر
همه ادیان چیره میگردد و تمدن پیشرفته اسالمی را بنا مینهد.
در آموزههای مهدوی فراهم سازی رشدعقلی مردم ،از ویژگیهای جامعه متمدن نوین اسالمی است .به طوری که عقلهـا در
زمان ظهور حضرت حجت(عج) به کاملترین سطح خواهند رسید.
از موارد احیای فرهنگ و تمدن نوین اسالمی توسعه تعلیم و تعلم علوم اهل بیت(ع) و پیشرفت علمـی همـه جانبـه جامعـه
اسالمی است .که برای ساخت تمدن بر توسعه و پیشرفت علمی انسانها ،اعم از زن و مرد تأکید شده است.
از دیگر ویژگیهای تمدن اسالمی که در آموزههای مهدوی در جهت احیای فرهنگ و تمدن زمینه ساز ،بـر آن تأکیـد شـده
است ،رشد همه جانبه اخالقی جامعه بشری است که برنامه ریزیهای آموزشی و تربیتی مهدوی به گسترش ارزشهـای الهـی و
سجایای انسانی در میان مردم و کمال اخالق آنان منتهی میشود .حکومت صالحان و مستضعفان نیز وعده الهـی اسـت کـه در
عصر ظهور تحقق مییابد و در اثر آن مردمانی به صحنه میآیند که حاضرند در راه امامشان با جان و دل مبارزه کنند.
فعالیتهای زمینه ساز در جنبه رشد اقتصادی جامعه نیز به حدی است که جامعه به بینیازی کامل میرسد و فقر و بیچارگی
و نداری از بین میرود .دادگستری و عدالت صفت ویژهی دیگر جامعه متمدن نوین اسالمی است که از آن به جامعه مهدوی نیز
تعبیر می شود .در جامعه مهدوی برقراری عدالت به اندازهای اهمیت دارد که در اثر اجرای آن احکام الهی زنده گردیده و جامعه
به رشد و شکوفایی خود نائل میشود.
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تمدن نوین اسالمی ،نبایدها و بایدها
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دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
Email:4ghane@gmail.com

چکیده
تمدّن نوین اسالمی یعنی شهرنشینی مطابق و به سبک ایدههای قرآن کریم آخرین و کاملتارین نساخه هادایت
الهی .رسول گرامی اسالم در مناسبتهای مختلف دو گوهر ثقلین یعنی قرآن و عترت (و یاا سانت) را باه ماردم
معرفی کردند و تمسک به این دو را برای هدایت انسان هاا تاا روز قیامات الزم و کاافی دانساتند .در ایان مقالاه
مجموعه مختصری از بایدها و نبایدهایی که ریشه در قرآن و روایات معصومان دارد بارای رسایدن باه تمادن
نوین اسالمی و به عبارتی شهروندی به سبک اسالم و قرآن معرفی شده است .ظلم (ستمکاری) در همه ساطوح
و جوانبش ،خوش گذرانی افراطی ،ترف امر به معروف و نهی از منکر ،جهل (نادانی به واقعیتها و حقایق) تقلیاد
کورکورانه و باالخره جبن و بخل یعنی ترسو و خسیس بودن به عنوان نبایدها و در طرف مقابل پیرو استدالل
و منطق بودن ،شکر گذاری ،استحکام پیمان ها و قراردادها ،امر به معروف و نهی از منکار ،آساان گیاری در امار
ازدواج ،رعایت عدالت میان خودی و دشمن ،عدم فریفته شدن به پیروزیها و دساتاوردها و در نهایات صابر و
استقامت به عنوان برخی بایدهای الزم در جامعه اسالمی معرفی شده است .آنچاه در ایان مقالاه معرفای شاده
مشتی از خروار و اندکی از بسیار و به عنوان نمونه میباشد که تکمیل ایان مبحاث گنجاایش چنادین مقالاه را
داراست.
روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری مطالب کتابخانهای (اسنادی) اسات و ساؤال اصالی ایان
پژوهش عبارتست از :مهمترین نبایدها و بایدهای تمدن نوین اسالمی چیست؟
کلید واژهها :تمدن نوین اسالمی ،بایدها ،نبایدها ،انحطاش ،ترقی و توسعه
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مقدمه
درآمد
انقالب اسالمی ایران نقطه عطفی بود در شهرنشینی شهروندان مسلمان در قرن پانزدهم هجری (بیست و یکم میالدی) بهویژه
ساکنان خاورمیانه و باألخص کشور عزیز ایران اسالمی.
گذشت سی و هفت سال از ابتدای پیروزی انقالب که در نظر داشت و دارد تمدن را مطابق بـا معیارهـای اسـالمی در ایـن
سرزمین بنا کند و الگویی باشد برای امتهای دیگر در سرزمینهای نزدیک و دور دیگر و بررسی آسیبهای موجود ما را بر آن
داشت تا در این مقاله ضمن معرفی برخی از این ضعفها و کژیها ،بایدهای قرآنی و روایی را که میتواند درجه اسالمی بودن
تمدن را افزایش دهد مطرح کنیم .طبیعی است طرح همه موارد جزئی و کلی در همه زمینهها بیش از گنجایش یک مقالـه اسـت
بنابراین به ناچار باید به برخی از موارد کلی و اهم آنها اشاره داشته باشیم.
معرفی پیشینه پژوهش
در زمینه آسیب شناسی تمدنی و ارائه بایدها و نبایدها تاکنون کتب و مقاالتی نگاشته شده که برخی از آنها عبارتند از :علل
انحطاط تمدنها از دیدگاه قرآن و حدیث] ،[1موانع و مقتضیات پیشرفت از منظر قرآن کـریم] ،[2آنـدلس یـا تـاریخ حکومـت
مسلمین در اروپا ] ،[3حدود خسارات جهانی و انحطاط مسلمین ] ،[4طلوع و غـروب تمـدنهـا ] ،[1علـل پیشـرفت اسـالم و
انحطاط مسلمین] [1و لماذا تأخر المسلمین و لماذا تقدم غیرهم ] [7و.. .
بیان سؤال اصلی پژوهش
مهمترین نبایدها و بایدها برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی و قرآنی چیست؟
فرضیه
از آنجا که پژوهش کیفی است نمی توان فرضیه خاصی برای آن ارائه داد اما میتوان گفت اگر بایـدها و نبایـدهای قـرآن و
سنّت (عترت) را به کار بندیم جامعه به سمت تمدن نوین اسالمی قرآنی گـرایش پیـدا خواهـد کـرد .در ایـن مقالـه برخـی از
مهمترین بایدها و نبایدهایی که دور شدن از آنها آسیبهای اساسی را بر جوامع اسالمی وارد کرده است ،معرفی خواهیم کرد.
روش تحقیق

روش تحقیق توصیفی تحلیلی و روش گردآوری مطالب کتابخانهای اسنادی است در این تحقیق از قـرآن کـریم و روایـات
معصومان (ع) و تفاسیر قرآن استفاده عمده به عمل میآید.
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معرفی واژههای عنوان پژوهش
تمدن

تمدن از ریشه مدینه به معنای شهر میباشد« .تمدن را میتوان به شکل کلی آن عبارت از نظم اجتماعی دانست که در نتیجـه
وجود آن خالقیت فرهنگی امکان پذیر میشود و جریان پیدا میکند».

] [1

«تمدن نظامی است اجتماعی که آفرینش فرهنگ را تسریع می کنـد همچنـین نظـامی اسـت کـه عـرف و اخـالق و قـانون
نگاه دارنده آن است و نظامی است اقتصادی که با مداومت تولید و مبادله برقرار میماند .آفرینش فرهنگی است زیرا برای ابـداع
و اظهار و آزمون و برخورداری از اندیشهها و ادبیات و آداب و رسوم و هنر ،آزادی و تسهیل فراهم میکند».

] [1

مالحظه میشود که از این تعریف می توان گفت در درون ماهیت تمدن ،فرهنگ ،اقتصاد ،سیاسـت و هـر چیـزی کـه نظـام
زندگی انسان ها به آن وابسته است وجود دارد و در گفتگوهای تمدنی میتوان از همه آنها سخن به میان آورد و بحث و گفتگو
کرد.
در قرآن مجید برای تمدن لفظی با ریشه «م-د-ن» یا «ح-ض-ر» که در عربی از آن کلمـه «الحضـارۀ» بـه معنـای تمـدن را
ساخته اند ،وجود ندارد اما کلماتی که ارتباط نزدیک با معنای تمدن دارد به کار رفته که از جمله آنها میتوان به کلمـات زیـر
اشاره کرد :امّت ،قریه و قرن.

][11

نوین اسالمی

در این پژوهش از تمدنی سخن میرود که شاخصهها و معیارهای سنجش آن اسالم و قرآن میباشد .بر اساس جهانبینی کـه
قرآن و اسالم معرفی میکند به دنبال نبایدها و بایدهای یک جامعه و تمدن میرویم و ایدئولوژی خود را بر مبنای آن جهانبینـی
بنا میکنیم و از طرف دیگر از آنجا که انسانها در سیر تکاملی خود از آغاز آفرینش تا کنون و تا روز قیامت بوده و هسـتند مـا
در پژوهش خود کیفیت و کمیت زندگی نو و پیشرفته کنونی را مد نظر قرار می دهیم که البته اسالم و قرآن با همراه زمان بـودن
و استفاده از دستاوردهای علمی هر زمان نه تنها مخالفتی ندارند که به آن امر میکنند.
«هو انشاکم من األرض و استعمرکم فیها»  ،اوست کسی که شما را از زمین بوجود آورد و از شما خواست آن را آباد کنیـد.
] [11و مولی امیر مؤمنان علی (ع) در گفتارهای خود به مسـئله زمـان و توجـه بـه آداب و دسـتاوردهای هـر زمـان اشـاراتی
دارند[12].

نبایدها و بایدها

آشکار و مبرهن است که در هر امری ابتدا باید نارواییها را کنار زد ناهنجاریها را بر طرف کرد و سپس آن امر یا مکـان را
مزین به زیباییها و روایی ها و هنجارها نمود و به عبارت دیگر تخلیه را باید قبل از تخلیه انجام داد .در این پژوهش ابتدا برخی
از آسیب های تمدن مسلمانان و از جمله کشور خودمان را معرفی کرده و سپس بایدهای قرآنی و روایی که تحلیـه و زیبـابخش
آن است مطرح خواهیم کرد البته آنگاه که هر نبایدی و ناهنجاری معرفی میشود عقل انسانی به باید و هنجـار آن کـه ضـد آن
است پی میبرد و از بی ادبان ادب میآموزد و از تضاد معنای عدل و ظلم و فهم یکی از دو معنا ،معنای دیگر را در مییابد کـه
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شاعر نیز در شعر خود به این نکته اشاره داشته است.
عدل چبود وضع اندر موضعش

ظلم چبود وضع در ناموضعش

معرفی پارهای از نبایدها ،نارواییها و ناهنجاریهای جوامع اسالمی
ظلم (ستم)

«ظلم به تجاوز از حق گویند چه این تجاوز کم باشد چه زیان .لذا در گناه بزرگ و کوچک هر دو بکـار مـیرود بـه همـین
خاطر به حضرت آدم (ع) در مورد تعدی که انجام داد ظالم گفته شد و برای ابلیس نیز همین لفظ به کار رفتـه اگرچـه در میـان
این دو ظلم فاصلهای وسیع است».

][13

«ب نابراین ظلم در اصطالح قرآن شامل هر گونه انحراف از موازین حق و تجاوز از حدود و قوانین حاکم بـر فرآینـد تکامـل
موجودات و یا انجام هر نوع عملی است که مغایر با وضعیت صحیح یا حرکت و تغییر تکامل پدیدهها باشد».

][14

با این بیان میتوان گفت دامنه مصادیق ظلم موارد دیگر نارواییها و ناهنجاریها و علل انحطاط را در بر میگیرد و آنچه در
ادامه مقاله به عنوان نبایدها مطرح می شود همه از مصادیق ظلم و ستم خواهند بود و به تعبیر دانشمندان اصول فقه ذکـر خـاص
بعد از عام صورت می گیرد .به هر روی ظلم و ستمگری از عوامل سقوط و عقبماندگی جوامع بـه شـمار مـیرود .در جامعـه
انسانی صدور ظلم و رسیدن آن به مظلوم یا منظلم میتواند از هیات حاکمه به مردم ،از مردم بـه مـردم ،از اشـخاص حقیقـی و
حقوقی به مردم یا بالعکس و از افراد به افراد و .. .باشد.
«در هر جامعه به نسبت ظلمی که در آن روی میدهد در روابط انسان و طبیعت شکست عاید میگردد و ظلم آنها نمیگذارد
نیروهای ابداع و ابتکار در راه استفاده از طبیعت به سود انسانها شکوفا شود .عکس این مطلب نیز صحیح است .در هـر جامعـه
به نسبت عدالت و مبارزه با ظلمی که حاکم است ،در روابط انسانی و طبیعت شکوفایی دیده میشود و دادگری آنها ،نیروهـای
ابداع و ابتکار جامعه را برای استفاده از طبیعت استخدام میکند .جامعه فرعونی چون تجزیه شده و پراکنده است ،استعدادهایش
از بین رفته ،نیروها و امکاناتش به هدر می رود .از این رو آسمان قطراتش را بر آن حبس مـیکنـد و زمـین برکـاتش را دریـ
میدارد .برعکس در جامعه عدل ،استعدادها با هم یکی میشود .جامعه ای که در پرتو حکومت امام مهدی (عجـل اللّـه فرجـه)
پدید می آید ،اینگونه است و در روایات اسالمی از فراگیری برکات و خیرات آسمان و زمین در آن زمان سخن بـه میـان آمـده
است ،پس رابطه بین انسان و طبیعت به رابطه بین انسان و انسان وابسته و مرتبط است».

][11

قرآن کریم با تصریح تمام علت هالکت قریهها را با اقرار خود اهل قریه به ظلم خویش بیان میفرماید:
«و کم من قریۀ اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتا أو هم قائلون .فما کان دعواهم أذ جاءهم باسنا اال أن قالوا انا کنا ظالمین»
چه بسیار از اهالی شهرها که بر هالک آنها عذاب فرستادیم .آنگاه که در آسایش شب یا به خواب راحت صـبحگاه بودنـد.
پس هنگامیکه عذاب ما به آنان رسید ،جز این دعوی نکردند که ما خود ستمکار و سزاوار عذاب

بودیم[11].

اتراف (خوشگذرانی افراطی)

ترف و اتراف به معنی زندگی خوش داش تن و به لذات و شهوات دنیا سرگرم بودن است .در مجمع البیان آمده است« :مترف
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کسی است که در نرمی زندگی غوطه ور است ،او به خود وانهاده شده و هر چه میخواهد میکند و در استفاده از لذتهای دنیا
و شهوات آن دستش باز

است[17]».

مترفین به طبقه ای از بزرگان مرفه گویند ک ه مال و خدمتکار بسیار داشته و از نعمت راحتی و آقائی بهره مندند تا آنکه نفـس
هاشان سست شده و در فسق و فجور ،غوطهور میشوند و به مقدسات و ارزشها توهین نموده و متعرض اعراض و حرمـتهـا
میگردند .اگر کسی جلو این گونه افراد را نگیرد در زمین فساد به راه میاندازند و فحشاء را شایع میسازند و .. .و باالخره امت
را به نابودی

میکشند[11]».

مأل دسته دیگری از مردم جوامع رو به انحطاط میباشند که همچون مترفین سر راه برنامههای اصالحی انبیاء و مصلحان ،قـد
علم میکنند .از گفتههای لغویین بر میآید که مفهوم دو لفظ مأل و مترفین نسبت عمـوم و خصـوص مطلـق دارد یعنـی مـأل از
مترفین اعم میباشد.
«مأل به معنی بزرگان و سادات قوم است که خویشتن را مخالف انبیاء قرار میدهند .در آیه «قال المأل مـن قومـه »...عبـارت
«من قومه» ،اقتضای این را دارد که مأل ،بعضی از افراد قوم باشند .و آنها دارای صفتی هستند که به این اسم نامیـده شـدهانـد.
گویی«مأل» سینههای مردم را پر میکند و دلها از هیبت و چشمها از دیدن آنها پر گشته و در مجالس بـه سـوی آنـان دوختـه
میشود و این صفات حاصل نمیشود مگر در رؤسا و

بزرگان[11]».

ترف و تکبر و طلب رفاه و عیش و نوش از مهمترین زمینههای فساد انسان و هالکت اوست .این امراض خود دارای زمینهها
و عللی است که مهمترین آنها را برمیشماریم:
 -1وفور امکانات مادی که انسان را به سوی لذات جسمی و شهوات بدنی کشانده ،به او فرصت صعود روحی نمـیدهـد و
قلب و ضمیر را با پرستش شهوات و لذتها میپوشاند .تفنن در خوراک ،تجمل در لباس ،مسکن ،مرکب ،بذل و بخشـشهـای
بی حسابی که از طرف حاکمان و سردمداران صورت میپذیرد ،استعمال مسکرات و عیاشیها .. .،از مظاهر این مرض خطرنـاک
اجتماعی است.
 -2لذتجوئی و بهره گیری از امکانات مادی ،از اسباب فجور و خیانت و ظلم میباشد .زیرا برای رسیدن به لذتهای دنیوی
دست زدن به اینگونه امور طبیعی است.
 -3شیوع اخالق نرم رفاهطلبی .این اخالق از لوازم زندگی تجملی است که از مترفین بزرگ و رؤسای جامعه منحط به تمـام
زیردستان سرایت میکند و نیروی هرگونه مقابله و دفاع را از آن جامعه سلب میکند.
«ابن خلدون تجمل خواهی را به عنوان عامل اصلی از هم پاشیدگی عمران و دولت میداند .به نظر او به هـر انـدازه جوامـع
بیشتر در ناز و نعمت و تجمل خواهی فرو روند به همان میزان به نابودی نزدیکتر میشوند زیرا عادات و رسوم تجملپرستی و
مستغرق شدن در ناز و نعمت و تنپروری شدت عصبیت را که وسیله غلبه یافتن است ،درهم میشکند و هرگاه عصـبیت زایـل
گردد ،نیروی حمایت و دفاع قبیله نقصان میپذیرد تا چه رسد به اینکه به توسعهطلبی برخیزند .و آنوقت ملتهای دیگر آنان را
میبلعند و از میان

میبرند[21].

وی در جائی دیگر میگوید:
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«تجمل خواهی و نازپروردگی برای مردم تباهیآور است .چه در نهاد آدمی انواع بدیها و فرومایگیها و عادات زشت پدید
می آورد .و خصال نیکی را که نشانه و راهنمای کشورداری است از میان میبرد و انسان را بـه خصـال منـاقض نیکـی متصـف
میکند .بنابراین تجمل پرستی ( و خصال زائیده شده از آن) نشانه بدبختی و انقراض است که خداوند آن را در آفریدگان خویش
مایه ی نابودی ساخته است .از این رو مقدمات نابودی و زبونی و پریشانحالی در دولت پدید میآید و گرفتار بیماریهای مزمن
پیری و فرسودگی میشود .تا سرانجام واژگون

میگردد[21]».

 -4زندگی انگلی و لوازم طبیعی آن :الزمه ترف و خوشگذرانی ،زندگی با بطالت و بیحالی و تنپروری ،و الزمه ایـن امـر
سربار بودن و به خدمت گرفتن دیگران است .مترفان از بسیاری از نعمتهای الهی استفاده میکنند ،درحالیکـه ایـن نعمـتهـا
چیزی جز حاصل دسترنج محرومان نیست که با زور به ملکیت آنان درآمده است .حضرت علی(ع) میفرماید« :ما جاع فقیـر اال
بما منع غنی – فقیری گرسنه نشد ،مگر بواسطه ممانعت فردی ثروتمند ».و حضرت امام حسن (ع) میفرماید« :اغنیاؤهم یسرقون
زاد الفقراء -ثروتمندانشان توشهی فقیران را میدزدند».
« -1تحکیم سیطره سیاسی و نظامی بر جمهور مردم که تسلط مالی بدون این دو میسور و میسـر نیسـت و لـذا غالبـاً ،بلکـه
همیشه ،طبقات مترف جامعه با حاکمان وقت همگام و همکارند و با هر حرکت آزادیبخش و انقالب نجـات بخشـی مخالفـت
میکنند[22]».

ترک امر به معروف و نهی از منکر

دیگر از عواملی که جامعه را دچار انحطاط میگرداند ،نپرداختن به دو فریضه ی مذکور است .تمـام فـرامین و اوامـر الهـی
واجب االجراء و جهت پیشرفت جوامع الزم و مفید است .ولی آیات و روایات دو امر مذکور را در صدر فرایض و فرامین قرار
داده و علت این امر را بیان میفرماید.
حضرت امام حسین(ع) در بیان آیه «71توبه» میفرماید:
«اعتبروا ایها الناس بما وعظ اهلل به اولیاءه و قال« :المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهـون عـن
المنکر» فبدأ اهلل باألمر بالمعروف و النهی عن المنکر ،فریضه منه لعلمه بأنّها اذا أدّیت و أقیمت استقامت الفـرائض کلّهـا هیّنهـا و
صعب ها و ذلک أنّ األمر بالمعروف و النّهی عن المنکر دعاء إلی اإلسالم مع ردّ المظالم و مخالفۀ الظالم و قسمۀ الفیء و الغنـائم و
أخذ الصّدقات من مواضعها و وضعها فی حقّه».
ای مردم بدانچه خداوند اولیای خود را با آن پند داده ،عبرت گیرید .خداوند فرمود :مردان و زنان مؤمن دوست و یـاور هـم
هستند و یکدیگر را به نیکیها دعوت و از بدیها باز می دارند .خداوند از مسئله امر به معروف و نهی از منکر آغاز کـرد ،زیـرا
می دانست که اگر این فریضه ادا گردد و بر پای شود ،واجبات دیگر چه آسانش و چه مشکلش بر پای داشته خواهد شـد .زیـرا
امر به معروف و نهی از منکر دعوتکننده به اسالم است ،مظالم را بازمیگرداند ،با ستمگر درمیافتد ،غنائم و امـوال عمـومی را
تقسیم میکند ،صدقات را میگیرد و تمام را در راه حق به خرج

میرساند[23].

گفتار رهبر آزادگان بخوبی اهمیت دو امر مورد بحث رانشان میدهد .ترک این دو امر به ترک فرائض دیگر و عدم رد مظالم
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و همکاری با ظالم و بسیاری از مفاسد اجتماعی دیگر میانجامد که هر کدام علتی جهت سـقوط جوامـع مـیباشـد .در خطبـه
قاصعه ،امام امیرمؤمنان (ع) علت لعن خداوند نسبت به گذشتگان را تنها مسئله ترک امر به معروف و نهی از منکر از طرف آنهـا
دانسته است:
« ...فإن اهلل سبحانه لم یلعن القرن الماضی بین ایدیکم إال لترکهم األمر بالمعروف و النهی عن المنکر فلعن اهلل السفهاء لرکوب
المعاصی و الحکماء لترک التّناهی»
خداوند مردم قرون پیشین را از رحمت خود دور نساخت جز به خاطر اینکه امر به معروف و نهی از منکر را تـرک کردنـد.
خداوند افراد سفیه را به خاطر گناه و افراد عاقل و دانا را به خاطر ترک نهی از منکر از رحمت خود به دور

داشت[24].

جمالت باال مردم را توجه می دهد به اینکه لعنت خداوند بر مردمی که قبل از اسالم بودهاند مساوی «ترک امر به معـروف و
نهی از منکر» و منحصر در آن بوده است .این انحصار از دو کلمه لم .. .الّا فهمیده میشود.
این لعن در فرموده خداوند نیز آمده است آنجا که میفرماید:
« لعن الذین کفروا من بنی إسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون .کـانوا ال یتنـاهون عـن
منکر فعلوه»
کافران بنی اسرائیل به زبان داوود و عیسی بن مریم از آن لعنت کرده شدند که نافرمـانی حکـم خـدا کـرده ،از حکـم حـق
سرکشی کردند .آنها هیچگاه همدیگر را از کار زشت نهی نمیکردند.

][21

جهل (نادانی)

جهل در لغت متداول ،به معنای نادانی میباشد و درمقابل علم و دانش قرار دارد ولی این کلمه در روایات بـه معنـای عـدم
شعور و عدم تعقل بهکاررفته و در مقابل عقل آمده است .حضرت امام علی (ع) در حدیث زیر این معنا را روشن میسازد:
« و قیل له (علیه السالم) صف لنا العاقل ،فقال :هو الذی یضع الشیء مواضعه ،فقیل :فصف لنا الجاهل فقال :قد فعلت»
به حضرت عر ض شد :عاقل را برایمان وصف فرمائید ،فرمود :عاقل کسی است که هر چیز را به جای خـودش قـرار دهـد،
عرض شد :جاهل را برایمان توصیف نمائید ،فرمود :توصیف

نمودم[21].

خطوط مهم جهل در ارتباط با عقبماندگی جوامع انسانی که در آیات قرآن قابل پیگیری است عبارتند از:
الف -جهل به تاریخ و سرنوشت گذشتگان و به همین خاطر قرآن کریم دعوت به سیر در زمین و عبرتپذیری مینماید:
قل سیروا فی االرض فانظروا کیف کان عاقبۀ المجرمین ،بگو در روی زمین سیر کنید تا بنگرید که عاقبت حال بـدکاران بـه
کجا رسید.

][27

ب -جهل به زمان و مقتضیات آن و حوادث روزمره که در حدیث پیشوای ششم شیعیان حضرت امام صادق(ع) ایـن معنـی
قابل استفاده است «العالم بزمانه ال تهجم علیه اللوابس کسی که به حوادث زمان خویش آگاهی داشته باشد دچـار هجـوم امـور
اشتباه برانگیز نمی

شود[21].

ج -جهل به فلسفه سختیها و بالهای الهی و اثر آنها در ساختن انسان
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دنیا مکانی است که خداوند آن را با سختیها و ناراحتیها در آمیخت و انسان را در آن بیافرید .شاید از آیهی« :لقـد خلقنـا
االنسان فی کبد -ما نوع انسان را به حقیقت در رنج و مشقت آفریدیم [21]».بتوان نتیجه گرفت که هیچ انسانی در دنیا به رفـاه و
عیش و نوش و خوشگذرانی واقعی و دلخواه خویش نمی رسد و هر کس به نحوی در رنج و سختی بسر مـیبـرد .مسـئله مهـم
اینجاست که چگونه انسان ها با مشکالت در آمیزند .جهل به این مطلب که خداوند عادل است و هیچ فعلی را بدون حکمـت و
مصلحت انجام نمیدهد و جهل به فلسفهی گرفتاریها و بالیا ،انسان را به اعتراضات نابجا و جزع و فزع وامیدارد و این مطلب
متوجه تمام انسان ها حتی انبیاء الهی است .در داستان خضر و موسی (ع) علت اعتراضات نابجای موسی (ع) چیـزی نبـود جـز
عدم علم او به فلسفه اعمال حضرت خضر (ع).
«قال انک لن تستطیع معی صبرا ،و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا»
آن عالم پاسخ داد که تو هرگز نمی توانی با من صبر پیشه کنی چگونه صبر توانی کـرد بـر چیـزی کـه اصـال از آن آگهـی
نیافتهای؟

][31

الزمه پیروزی انقالبهای حقی که در جهان پایهریزی می شود ،تحمل و صبر یاران آن در مقابل فشارهای دشـمنان اسـت و
کسی که ارزش حق را نشناسد ،تنها به رفاه اقتصادی و خوشیهای ظاهری میاندیشد و هرگز در جهت پیشـبرد کلمـهی حـق،
فداکاری به خرج نمی دهد .خداوند در قرآن از زبان پیامبران الهی که لحظهای در مقابل پیروان سرکش خویش ،از دعوت به راه
هدایت باز نایستادند ،نقل میکند که فرمودند:
«و ما ل نا ألّا نتوکل علی اهلل و قد هدانا سبلنا و لنصبرن علی ما آذیتمونا و علی اهلل فلیتوکل المتوکلون»
و جز به خدا توکل نکنیم در صورتی که خدا ما را به راه راست هدایت فرموده؟ و البته به آزار و ستمهای شما صبر خواهیم
کرد .که ارباب توکل باید همیشه بر خدا توکل کنند.

][31

د -جهل به مردم و شیوه رفتار با آنان و نیز جهل به دشمنان
از دیگر عوامل عدم ترقی یک جامعه این است که افراد همدیگر را درک نکرده باشند .جامعهای که رهبران و رؤسا ،مردم را
نشناخته و به استعدادها و خواستهای آنان آگاهی ندارند و مردم نیز رهبران خویش را بخوبی نشناخته و به اهداف و آمال آنـان
مطلع نیستند ،جامعهای مترقی نخواهد بود .چنین جامعهای دشمنان داخلی و خارجی خویش را نیز نمیشناسد و راه مقابله با آنان
را نمیداند و با اندک توطئهای دچار ناهماهنگی درونی و باالخره سقوط میگردد.
خالصه باید اذعان داشت جامعهای که قوانین جهان هستی و سنن الهی را نشناسد و به ارزشهای الهی و قوانین دیـن علـم
نداشته باشد و شیوه صحیح مقابله با دشمنان و رفتار با دوستان را نداند و زمان خویش و علـوم و فنـون روز را نشناسـد و راه
استفاده بیشتر و بهتر از آنها را در راه رشد و پیشرفت نداند ،درهای هالکت را به روی خویش باز کرده است.
تقلیدهای کورکورانه

در بحث سابق جهل و نادانی را به عنوان یکی از عوامل انحطاط جوامع برشمردیم .اکنون به یکی از اسباب جهـل و نـادانی
که همانا تقلیدهای کورکورانه میباشد اشاره میکنیم.
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«انسان به الهام فطرتش ملهم شده که در آنچه خودش تخصص دارد ،به علم و آگاهی خود عمل کند و در آنچه که دیگـران
در آن تخصص دارند از آنان پیروی نموده ،به مهارت آنان اعتماد کند .اینجاست که میگوییم :بنای عقالی عالم بر این است کـه
هر کس به اهل خبره در فن مراجعه نماید و حقیقت و واقع این مراجعه همان تقلید اصطالحی است که معنایش اعتماد کردن بـه
دلیل اجمالی هر مسئله ایست که دسترسی به دلیل تفصیلی آن از حد و حیطهی طاقت او بیرون اسـت .همچنـان کـه بـه حکـم
فطرتش خود را محکوم می داند در آنچه که در وسع و طاقت خودش است به تقلید از دیگران اکتفا ننموده ،خودش شخصـا بـه
بحث و جستجو پرداخته ،دلیل تفصیلی آن را بدست آورد و مالک در هر دو باب این است که آدمی پیروی از غیر علـم نکنـد.
اگر قدرت بر اجتهاد دارد به حکم فطرتش باید اجتهاد کند و اال تقلید و از آنجائیکه محال است فردی از نوع انسانی یافت شود
که در تمام شؤون زندگی تخصص داشته باشد و آن اصولی را که زندگیاش متکی به آنهاست مستقال اجتهاد و بررسی کند قهراً
محال خواهد بود که انسانی یافت شود که از تقلید و پیروی غیر ،خالی باشد .بله تقلید در آن مسائلی که خود انسان میتواند به
دلیل و علتش پی ببرد ،تقلید کورکورانه و غلط است ،همچنانکه اجتهاد در مسئله ای که قدرت ورود بدان مسئله را ندارد ،یکـی
از رذایل اخالقی است .که باعث هالکت اجتماع میگردد و مدینه فاضله بشری را از هم

میپاشد[32]».

تقلیدهای غلط و ناصحیح را بنا به شخصیت مقلد آن به سه نوع تقسیم میکنیم ،تقلیدهای غلط و کورکورانه از -1 :پدران و
گذشتگان -2 ،بزرگان و سادات قوم -3 ،اجانب و قدرتهای جهانی.
 -1تقلید کورکورانه از پدران و گذشتگان:
از بزرگترین مشکالتی که پیامبران الهی با آن مواجه بوده اند ،اینکه هرگاه امت خویش را به عبادت خداوند یگانـه و رفـض
طاغوتها فرا می خواندند ،سرکشان و ناصالحان قوم ،تقلید از پدران و گذشتگان خویش را از پیروی پیامبران برتر دانسته ،علنـاً
به این مطلب اقرار میکردند:
قوم موسی (ع):
« قال موسی أ تقولون للحق لما جاءکم أ سحر هذا و ال یفلح الساحرون .قالوا أ جئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیـه آباءنـا و تکـون
لکما الکبریاء فی االرض و ما نحن لکما بمؤمنین»
موسی به آنان گفت :آیا به رسول و آیات حق که برای هدایت شما آمد ،نسبت سحر میدهید؟ و حال آنکه ساحران را هرگز
فالح و پیروزی نخواهد بود .باز به موسی پاسخ دادند :آیا تو آمدهای که ما را از عقاید و آدابـی کـه پـدران مـا بـر آن بودنـد،
بازداری تا خود و برادرت ،هارون ،در زمین سلطنت یابید؟ ما هرگز به شما ایمان نخواهیم آورد.
این بیماری روحی را در مورد امتهای دیگر نیز مشاهده میکنیم.

][33

][34

 -2تقلید کورکورانه از بزرگان و سادات قوم
منزلت خاص بزرگان و سادات هر قوم آنان را ممتاز نموده ،مورد عنایت و توجه دیگران قرار میدهد و از آنان الگو و نمونه
میسازد تا آنجا که در حدیث آمده است« :الناس علی دین ملوکهم -مردم بر آئین پادشاهان خویش هستند ».پادشاهان و ملـوک
در حقیقت بزرگان و ساداتی هستند که به جای حکمرانی بر یک قبیله و قوم خاص ،بر مملکتی فرمانروائی دارند .سـخن مـا در
این مقوله از بزرگان هدایتگر و راهیافته های راهنما نیست که تقلید و پیروی از آنان ،حتی در صورت عدم پی بـردن بـه فلسـفه
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دستورات آنان ،نه تنها مضر نیست که الزم و واجب میباشد .بلکه از افرادی سخن میگوییم که به خاطر زور و قدرت و یـا زر
و تزویر بر قومی تسلط یافته و راه هدایت حق را بر آنان بسته اند .چراکه هدایت یافتن قوم مساوی با سقوط منزلـت و سـلطنت
آنان خواهد بود .آنها نه تنها خود ایمان نمیآورند ،که مردم را نیز از این کار بازمی داشتند .و از طرفی عدم رشد فکـری تـوده
مردم آنان را به تقلیدهای کورکورانه و پیروی از آنها وامیداشت .خداوند سرگذشت عدهای از کافران را در روز جزا اینگونـه
ترسیم مینماید:
«یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یالیتنا اطعنا اهلل و اطعنا الرسوال .و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیال».
در آن روز صورت هاشان بر آتش همی بگردد گویند:ای کاش خدا و رسول را اطاعت میکردیم و گویند :خدایا ما اطاعـت
امر بزرگان و پیشوایان خود کردیم که ما را به راه ضاللت

کشیدند[31].

 -3تقلید کورکورانه ،از اجانب و قدرتهای جهانی
سومین مورد از موارد تقلیدهای کورکورانه پیروی از قدرتهای جهانی و بیگانگان میباشد .عدم پیشرفت ملل جهـان سـوم
در صنعت ،همراه با فقر فرهنگی ،آنان را وادار میکند که از عادات و رسوم غرب و شرق بـرای خـویش الگـو بسـازند .گویـا
اینگونه می اندیشند که تقلید در پوشاک و خوراک و وسایل تجملی ،صنعت و تکنیک و علوم پیشرفته را به همراه خواهد آورد،
غافل از آنکه جز ذلت و وابستگی ،عایدی نخواهد

داشت[31].

جبن و بخل

جبن و بخل دو مرض اخالقی دیگر هستند که موجبات انحطاط و سقوط فرد و جامعه را فراهم مـیسـازند .ایـن دو رذیلـه
اخالقی از طرفی معلول عدم ایمان به خداوند و از جانب دیگر علتی برای عدم کسب ایمان و فضایل میباشند .قرآن کریم حب
موت را نشانه ی ایمان قرار داده و در ذم کسانی که خویش را به دروغ مؤمن میخوانند به مسئله ترسیدن آنان از غیر خـدا و در
نهایت از مرگ اشاره میکند:
«أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ قِیلَ لَهُمْ کُفُّواْ أَیْدِیَکُمْ وَأَقِیمُواْ الصَّالَۀَ وَآتُواْ الزَّکَاۀَ فَلَمَّا کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِیـقٌ مِّـنْهُمْ یَخْشَـوْنَ النَّـاسَ
کَخَشْیَۀِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْیَۀً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ کَتَبْتَ عَلَیْنَا الْقِتَالَ لَوْال أَخَّرْتَنَا إِلَی أَجَلٍ قَرِیبٍ»
آیا نمینگری به حال مردمی که بدانها گفته شد :اکنون از نبرد خودداری کرده و بـه وظیفـهی نمـاز و زکـات قیـام کنیـد،
آنگاهکه بر آن ها حکم جهاد آمد ،بیش از اندازه که از خدا بترسند ،از مردم ترسیدند و گفتند:ای خدا چرا بر مـا حکـم جنـگ را
فرض کردی که عمر ما را تا به هنگام اجل و مرگ طبیعی به تأخیر

نیفکنی[37].

جبن و بخل را به عنوان دو مرض اخالقی از عوامل انحطاط شمردیم و آن ها را در کنار هم قرار دادیم زیـرا در بسـیاری از
موارد با هم هستند و در یکدیگر تأثیر می گذارند ،بخیل به خاطر ترس از اینکه سرمایهاش تمام شود یا دیگـری همچـون او بـه
سرمایه برسد ،بخل میورزد .عالوه بر اینکه در بعضی موارد بخل افراد به خاطر یأس از نتیجهی عمل است که یأس را نیز نتیجه
جبن میتوان شمرد .همراهی این دو مسئله «بخل و جبن» در حدیث رسول گرامی اسالم (ص) بسیار مشهور است:
« یوشک أن تداعی األمم کما تداعی األکلۀ علی القصاع ،قالوا :أو من قلّۀ فینا یومئذٍ یا رسول اهلل؟ قال :ال ولکنّکم غثاء کغثـاء
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السّیل یجعل الوهن فی قلوبکم و ینزع من قلوب أعدائکم من حبّکم الدّنیا و کراهیّتکم الموت»
نزدیک است که امت ها دور هم جمع شده (و برای نابودی شما) همدیگر را یاوری کنند ،همانگونه که خورندگان بـر ظـرف
غذایی جمع شوند .گفتند:ای رسول خدا آیا به خاطر کم بودن جمعیت ماست فرمود :نه ولی شما همچون موادی که سیل همـراه
خود میبرد آنقدر بیارزش و بیاهمیت میشوید که سستی در دلهایتان جای گرفته و دوستی دنیا و ناپسند داشـتن مـرگ ،کـه
شما هر دو را خواهید داشت ،از دل دشمنانتان برداشته میشود.

][31

همانطور که مشاهده میشود در این حدیث از بخل به دوستی دنیا و از جبن به ناپسند داشتن مرگ تعبیر شده است.
اگرچه نبایدهای یک جامعه یا تمدن به موارد بیان شده تمام نمی شود ،اما از آنجا که یک مقالـه ظرفیـت محـدودی دارد در
بخش بیان نبایدها یا معرفی علل سقوط و توقف و انحطاط به همین مقدار بسنده میکنیم.
معرفی پارهای از بایدها ،رواییها ،هنجارها برای جوامع اسالمی انسانی
خداوند آفریننده ،هدایت گر انسان در همه عوالم هستی است و او که خود نهایت کمال را داراست با فرسـتادن پیـامبرانش
انسان را به سوی کمال و ترقی و پیشرفت راهنمایی کرده لذا میتوانیم راههای پیشرفت را از کتاب قرآن که کاملتـرین نسـخه
هدایت الهی است استخراج کنیم و در عمل به کار گیریم .تکتک مواردی که در این مقاله معرفی میشود میتواند چـراغ راه و
تابلویی برای پیشرفت اسالمی ایرانی باشد.
چرا که انسانِ اسالم و قرآن به دنبال پیشرفت و تعالی است که در راستای هدایت الهی باشد لذا هرچـه در قـرآن کـریم بـه
عنوان امر به معروف و نهی از منکر آمده یا معرف هدایت و ضاللت است همه به نوعی به عوامل یا موانع پیشرفت و تعالی نظـر
دارد و دامنه این پیشرفت و تعالی همه زمینههای دنیوی و اخروی است .لذا پیشرفت بنا به نظر این مقاله همه اموری اسـت کـه
خداوند متعال برای تکامل دنیوی و اخروی انسان به آنها امر نموده و پسرفت و عقبگرد همه مواردی است که خداوند متعـال
انسان را از آنها نهی نموده است.
حال پس از ارائه این پیش آمد درصددیم برخی از عواملی که از ظاهر آیات قرآن کریم و احادیث نورانی معصومان (ع) بـه
عنوان عوامل سرعت بخش پیشرفت و ترقی برداشت می شود معرفی کنیم اگرچه عوامل ترقی و صعود فراوان است اما با توجـه
به آنچه در جامعه خود مشاهده میکنیم مواردی را که تناسب دارد در این بخش تقدیم میکنیم.
احترام به منطق و استدالل همه انسانها

اگرچه نباید هیچ سخنی و ادعایی را بدون دلیل و برهان پذیرفت«....قل هاتوا برهانکم إن کنتم صـادقین» بگـو اگـر راسـت
میگوئید دلیل خود را (بر این موضوع) بیاورید[31].اما باید دانست خداوند راه فضل و کمال را بر هیچ بندهای نبسته اسـت .در
مسائل علمی و اجتماعی و ...تنها از افراد خاص و شناختهشده و یا دارای سطح علمی رسمی ،توقع شنیدن حـرفهـای مفیـد و
منطقی را نداشته باشیم .بلکه بدانیم از افراد غیر مشهور نیز میتوان مطالب حقی را همراه با استدالل و برهان شنید و پذیرفت.
دانشمندان یهود و نصاری چون از بغی و حسد انتظار لطف و فضل خدا را بر بندهاش حضرت محمد (ص) نداشتند ،گرفتار
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انکار دین اسالم و بالتبع غضب الهی شدند:
«بئسما اشتروا به أ نفسهم أن یکفروا بما أنزل اهلل بغیا أن ینزل اهلل من فضله علی من یشاء من عباده فباءوا بغضب علی غضـب
وللکافرین عذاب مهین» ولی آن ها در مقابل بد بهائی ،خود را فروختند که به ناروا به آیاتی که خدا فرستاده بود کـافر شـدند و
معترض بودند چرا خداوند به فضل خویش بر هر کس از بندگان خود بخواهد آیات خود را نازل میکنـد ،لـذا خشـم خداونـد
یکی پس از دیگری آنها را فرو گرفت و برای کافران مجازاتی خوارکننده

است[41].

شکرگزاری عامل ابقای نعم الهی و جذب نعمتهای بیشتر

یاد خدا و شکر نعمتهای او کلید و نردبان پیشرفتهای آینده است.
«فاذکرونی أذکرکم و أشکروا لی و ال تکفرون» پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم ،و شکر مرا گوئید و کفران (در برابـر
نعمتها) نکنید [41] .کما اینکه استعانت از او با نماز و صبر ،که یکی از راههای شکرگزاری از اوست ،میسر میباشد:
«یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصالۀ ان اهلل مع الصابرین» ای افراد با ایمان از صـبر (و اسـتقامت) و نمـاز (در برابـر
حوادث سخت زندگی) کمک بگیرید (زیرا) خداوند با صابران است.

][42

بنابراین باید فرهنگ شکرگزاری و سپاس به جای نق زدن و ناسپاسی کردن در کشور جایگزین شود و بـرای ایـن کـار الزم
است در صدا و سیما و دیگر رسانهها ،سریالها و سخنرانیها و برنامههای متعددی تدوین وتهیـه گـردد و از طرفـی بـا نصـب
تابلوهای جالب و جذاب و نقل کلماتی در این رابطه ،فرهنگ شکر و سپاس از نعمتها را در مغزها و دلهـا تزریـق کـرد تـا
توفیق کسب و جذب پیشرفتها و نعمتهای دیگر را پیدا کنیم.
«و إذ تأذّن ربّکم لئن شکرتم ألزیدنّکم و لـئن کفـرتم إن عـذابی لشـدید» (همچنـین) بـه خـاطر بیاوریـد هنگـامی را کـه
پروردگارتان اعالم داشت که اگر شکرگزاری کنید (نعمت خود را) بر شما خواهم افزود و اگر کفران کنید مجازاتم شدیداسـت.
][43

و در کافی از امام صادق (ع) نقل شده که فرمودند:
«ما أنعم اهلل علی عبد من نعمۀ فعرفها بقلبه و حمد اهلل ظاهراً بلسانه فتمّ کالمه حتی یؤمر له بالمزید»
خداوند نعمتی را بر عبدی نفرستاد که بنده آن را با قلبش شناخت و با زبانش سپاس گفت اال اینکه خداوند امـر کـرد کـه
نعمت این بنده را بیفزاید.

][44

استحکام قراردادها و پیمانها و وفاداری به آنها

استحکام قراردادها و پیمانها و وفاداری به آنها از دستورات دین یعنی از دستورات عقل و وحی است و برای پیشرفتهای
فردی و اجتماعی و کشوری ضروری و الزم است و بزرگترین آیهی قرآن کریم در همین رابطه نازل شده است .و در زمانی که
تعداد افرادی که توانایی خواندن و نوشتن داشته محدود بوده اند خداوند امر به نوشتن و شاهد گرفتن ،جهت دادن و گرفتن دین
را فرموده است.
«یا ایها الذین آمنوا إذا تداینتم بدینٍ إلی أجل مسمّی فأکتبوه»...ای کسانی که ایمان آوردهاید! هنگامیکه بدهی مدتداری (به
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خاطر وام یا داد و ستد) به یکدیگر پیدا کنید ،آن را

بنویسید[41].

لزوم پایبندی به عقد و پیمانها ،مورد تأکید قرآن و سنت است و از مواردی است که در مورد دوست و دشمن ،مسـلمان و
کافر ،باید رعایت گردد .پیشرفت اسالمی به عنوان بنایی استوار و محکم نیازمند این مطلـب بـه عنـوان یکـی از مصـالح ایـن
ساختمان سربلند و نورانی است.
«یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود» ...ای کسانی که ایمان آوردهاید به پیمانها و قراردادها وفا

کنید[41].

التزام به عمل به عقود و پیمانها در بر میگیرد اصل میثاق الهی که هر انسانی با خدای خود داشته و پای بندی بـه احکـام و
واجبات و محرمات الهی یا پیمانهایی که میان انسان و انسانهای دیگری است مثل عقود بیع و اجاره و نکاح و .. .و یا عقـودی
که انسان با خود میبندد و در اصطالح ایقاع نامیده میشود مثل طالق و ابراء و نذر و.

[47]..

امر به معروف و نهی از منکر

بر پا داشتن این دو واجب الهی ضامن برپاداشته شدن همه واجبات و فرائض الهـی و اجتمـاعی و ضـامن پیشـرفت الهـی
اسالمی و عدالت در میان مردم است.
« ولتکن منکم امۀ یدعون إلی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و أولئک هم الفلحون» باید از میان شـما جمعـی
دعوت به نیکی ،و امر به معروف و نهی از منکر کنند! و آنها همان

رستگارانند[41].

مؤمنان باید امر به معروف و نهی از منکر کنند حتی اگر ثمره آنی یا ظاهری آن را مشاهده نمیکنند.
با توجه به اهمیت این وظیفه ی عقلی الهی ،در حکومت اسالمی الزم است از طرف قوای قضائیه ،مجریه و مقننه از آمـران و
ناهیان حمایت جدی و عملی شود نه آنکه انجامدهندگان منکر احساس قدرت کنند و آمران و ناهیان احساس ضعف.
البته باید دانست معموال هر امر به معروف و نهی از منکری همراه با مشقت و سختی است کمتر فردی پیدا میشود که اگر او
را امر به معروف یا نهی از منکر کنید خوشحال شود و از شـما تشـکر کنـد لـذا انسـان همیشـه بایـد در انتظـار سـختیهـا و
ناراحتی هایی از این ناحیه باشد و کمترین آن رو ترش کردن شخص مقابل است امام علی (ع) در ذیل آیه  17سوره لقمان « یـا
بنیّ اقم الصالۀ و أمر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر علی ما أصابک» میفرماید: :واصبر علی ما أصابک» من المشـقۀ و األذی
فی األمر بالمعروف و النهی عن المنکر» یعنی خداوند فرمود مشقت و اذیتی را که از ناحیه امر به معروف و نهی از منکر بـه تـو
میرسد تحمل کن و صبر داشته

باش[41].

آسانگیری در امر ازدواج

آسانگیری در امر ازدواج از اوامر خدا و رسول اوست .و احادیث فراوانی بر آن داللت دارد و شاید این آیهی شریفه نیز بـر
آن گواهی دهد که حضرت لوط در داستان با قومش میگوید:
«هؤالء بناتی هنّ اطهر لکم » .. .اینها دختران منند ،برای شما پاکیزهترند (با آنها ازدواج کنید و از اعمال شـنیع صـرفنظـر
نمایید)

][11

لذا حکومت باید برای کسانی که هر روز امر ازدواج را سختتر میکنند موانعی ایجاد کند مثال بستن مالیـاتهـای سـنگین
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برای مهریههای باال و بالعکس تشویقهای مادی برای مهریههای سبک ،دادن شغل و قرار دادن در اولویت شغلی بـه یکـی از دو
زوجی که شغل ندارند و ...کما اینکه از وظایف شرعی مؤمنان است که با وسـاطت و شـفاعت خـود در بـه ازدواج در آوردن
مجردان تالش کنند چرا که امر در آیه شریفه ،ظهور در وجوب دارد:
«وَ اَنْکِحُوا آلْاَیامی مِنْکُمْ وَ الصّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ اِمائِکُمْ اِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اهللُ مِنْ فَضْلِهِ وَاهللُ واسِعٌ عَلیمٌ» مردان و زنـان
بی همسر را همسر دهید و همچنین غالمان و کنیزان صالح و درستکاران را ،اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند آنان را از فضـل
خود بینیاز میسازد ،خداوند واسع و آگاه است.

][11

و البته وظیفه مؤمنان دارای قدرت و ثروت فقط معرفی زوج و زوجه به یکدیگر نیست بلکه کمک به آنها و یـافتن کـار و
شغل برای آنها نیز از وظایف ایمانی است.
بله هر انسانی که قصد ازدواج دارد عقل مقتضی است که او خود باید تالش کند و پس از ازدواج نیز بر تالش خود بیفزاید
و اگر خداوند وعده فض ل و رحمت خویش را داده انسان باید با تالش و کار ،جریان رسیدن فضل و رحمت الهی را بـه خـود
هموار نماید کسانی که نه فقط در امر ازدواج بلکه در امور دیگر نیز بدون سعی و تالش ،توقع معجـزه الهـی را دارنـد و فکـر
می کنند با صرف دعا کردن و بدون تمسک به اسباب طبیعت میتوانند پولدار شده و زندگی را اداره کنند ،مصداق روایـت زیـر
هستند که اهل تسنن آن را نقل کردهاند:
« روی بعض العامه عنه (صلی اهلل علیه و آله) ان رجالً شکا الیه الفقر فأمره ان یتزوج فتزوج الرجل فشکا الیه الفقر فأمره بـان
یطلّقها فسئل عن ذلک فقال قلت له تزوج لعله من اهل هذه اآلیه «إن یکونوا فقراء یغنهم اهلل من فضله» فلمّا لم یکـن مـن اهلهـا
قلت طلّقها لعله من اهل آیه أخری «و ان یتفرقا یغن اللّه کالً من سعته»] [12یعنی اهل تسنن روایت کردهاند کـه فـردی خـدمت
رسول اکرم (ص) از فقر و ناداری گالیه کرد حضرت فرمودند ازدواج کن پس از مـدتی برگشـت و بـاز از فقـر گالیـه کـرد
حضرت فرمودند همسرت را طالق بده .در این مورد از حضرت سؤال شد فرمودند دفعه اول گفتم ازدواج کن شاید از مصادیق
این آیه باشد که خداوند فرموده «اگر فقیر باشند از فضل خداوند بهرهمند میشوند پس اگر او اهل این آیه نبـود گفـتم شـاید از
مصادیق این آیه باشد که خداوند میفرماید «اگر از هم جدا شوند خداوند هر یک را از فضل خود بهرهمند میسازد».
رعایت عدالت میان خودی و دشمن

رعایت عدالت حسن ذاتی دارد و حتی در میان دشمن نیز باید رعایت گردد و این خود یکی از راههای جذب غیر مسلمانان
به اسالم است و تبدیل دشمنان به دوستان.
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَالَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أَالَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْـرَبُ لِلتَّقْـوَی وَاتَّقُـواْ
اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»ای کسانی که ایمان آورده اید همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید ،دشمنی با
جمعیتی شما را به گناه ترک عدالت نکشاند ،عدالت کنید که به پرهیزکاری نزدیکتر است و از خدا بپرهیزید که از آنچـه انجـام
میدهید آگاه است.

][13

در تفاسیر آمده که آیه در مورد مشرکان قریش نازل شده که آنها مسلمانان را از ورود به مسجد الحرام منع کردند.
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حال این سؤال مطرح می شود که چگونه در جنگ کشتن کفار و اسیر کردن زنـان و فرزنـدان آنهـا و بـه غنیمـت گـرفتن
اموالشان جایز است؟ آیا این کارها ستم بر آنها محسوب نمیشود .در جواب این سؤال باید گفت ستم و جور عبارت از تجاوز
از حدود الهی است اما جنگیدن با کفار (دفاعی یـا ابتـدائی) خـودش جـزء حـدود الهـی اسـت و حـدود الهـی عـین عـدل
میباشند[14].

عدم غرور و فریفته شدن به دستاوردها و پیروزیها

از طرفی باید با دیدن پیشرفتها و پیروزیها و دستاوردها امیدوار شویم و از طرفی نباید غرور و احسـاس پیـروزی باعـث
شکستهای بعدی شود .در زمینه های سازندگی و پیشرفت کشور نیز باید به این نکته توجه داشت و ضمن اینکه خوشحال بـه
موقعیتهای گذشته میشویم نظری به عقبماندگیها داشته باشیم و تالش را دوچندان کنیم و غرور ما را نگیرد.
داستان جنگ حنین به این نکته اشاره دارد:
« لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّهُ فِی مَوَاطِنَ کَثِیرَۀٍ وَیَوْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنکُمْ شَیْئًا وَضَاقَتْ عَلَیْکُمُ األَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُـمَّ
وَلَّیْتُم مُّدْبِرِینَ» خداوند شما را در میدان های زیادی یاری کرد (و بر دشمن پیروز شدید) و در روز حنین (نیز یاری نمود) در آن
هنگام که فزونی جمعیت تان شما را به اعجاب آورده بود ،ولی هیچ مشکلی را برای شما حل نکرد و زمین با همـه وسـعتش بـر
شما تنگ شد سپس پشت (به دشمن) کرده فرار نمودید.

][11

تاریخ اسالم بخوبی جریان آیه را ترسیم نموده که با حمله جنگاوران قبیله هوزان ،اغلب رزمندگان اسالم فرار کردند اال امیر
مؤمنان (ع) و گروهی اندک که به مقاومت خود ادامه میدادند .رسولاهلل (ص) انصار را ندا دادند:
«یا معشر األنصار إلی أین المفرّ؟ أنا رسول اهلل»ای گروه انصار به کجا فرار میکنید من فرستاده خدایم .اما کسی توجه نکـرد.
 ..شکست و هزیمت ادامه یافت تا جایی که رسولاهلل (ص) دستانشان را باال بردند و دعا کردند:
«ثم رفع رسول اهلل (صلی اهلل علیه و آله) یده فقال« :اللهم لک الحمد و الیک المشتکی و انت المستعان» فنـزل علیـه جبرئیـل
(علیه السالم) فقال یا رسولاهلل دعوت بما دعا به موسی حین فلق اهلل له البحر -و نجّاه من فرعون» یعنی رسول اهلل دستان خود را
باال بردند و گفتند خدایا تو را شکر و به تو شکایت میکنیم و تو یاریرسانی .جبرئیل نازل شد و گفتای رسول خدا دعای تـو
همان دعای موسی (ع) است به هنگام شکافتن دریا (رود نیل) توسط خداوند متعال که خداوند او را از شر فرعـون نجـات داد.
سپس رسول خدا (ص) مشتی از سنگریزه را برداشتند و به سوی مشرکان پرتاب کردند و فرمودند :رویتان سیاه باد .آنگاه سر به
آسمان بلند کرده و عرضه داشتند :اللهم إن تهلک هذه العصابۀ لم تعبد و إن شئت أن ال تعبد ال تعبـد .. .یعنـی اگـر ایـن گـروه
(مسلمان) نابود شوند تو عبادت نمی شوی و اگر بخواهی عبادت نشوی عبادت نمی شوی (یعنی نیازی به عبادت شـدن نـداری
ما نیاز به عبادت کردن تو داریم ).کم کم انصار برگشتند و یاری معجزه وار خداوند رسید و قبیله هوازن فرار کرد و مسلمانان به
پیروزی

رسیدند[11].

541

صبر و استقامت

استقامت ورزیدن در برابر زورگوییهای دنیای کفر و نفاق و .. .الزمه ی پیشرفت و تکامل همهجانبهی دینی اسـت«.فاسـتقم
کما امرت و من تاب معک و ال تطغوا إنه بما تعملون بصیر» بنابراین همانگونه که فرمان یافتهای استقامت کن همچنـین کسـانی
که با تو به سوی خدا آمدهاند استقامت ورزند و طغیان نکنید که خداوند آنچه را انجام میدهید

میبیند[17].

ساختن تمدن قوی اسالمی نیازمند تالش و کوشش و استقامت و صبر و مقاومت است و با تنپروری ،خـوشگـذرانیهـای
افراطی ،بیحوصلگی ،بیمنطقی ،ناسپاسی ،ترسو بودن ،دل به دنیا بستن و .. .سازگاری ندارد .امید است بتـوانیم بـا تمسـک بـه
آیات قرآن کریم که برنامه عملی و قانون اساسی زندگی سعادتمند و راه استوار پیادهسازی تمدن نـوین اسـالمی در همـه ادوار
زندگی بشر است ،مصداق این آیه شریفه باشیم که:
وَالَّذِینَ یُمَسَّکُونَ بِالْکِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّالَۀَ إِنَّا الَ نُضِیعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِینَ و آنان که متوسل به کتاب آسمانی (قرآن) شدند و نمـاز
به پا داشتند ما اجر درستکاران و اصالح گران را ضایع نخواهیم کرد.

][11

بحث و نتیجهگیری
چهارمین بخش مقاله را به انجام مروری بر آنچه گفتیم و بیان نتیجه آن اختصاص میدهیم.
در این مقاله پس از چکیده و مقدمه که بیان ساختار مقاله را عهدهدار بود به دو بخش اصلی مقالـه یعنـی معرفـی برخـی از
نبایدها و بایدهای یک تمدن نوین اسالمی رسیدیم .در بخش نبایدها به عواملی چند اشاره کردیم از جمله:

ظلم (ستم)
ستمکاری به معنای تجاوز از حق و عدل دارای معنای عام و فراگیری است که دیگر موارد انحطاط و سقوط و دیگر نبایدها
را شامل میشود اما معنای خاص آنکه عبارت از تجاوز انسانها به یکدیگر است خود از نبایدهای تمدن و جامعه نوین اسالمی
است و هر مقدار که تالش در رفع این عامل عدل گریز باشیم به تمدن اسالمی نزدیکتر شدهایم.

اتراف و خوشگذرانی
در این رابطه دو قشر مأل و مترفان را معرفی کردیم و تفکر و عملکرد و موضع گیری آنها در مقابل مصلحان جامعه را بیـان
داشتیم با نگاهی به صفات و ویژگیهای آنان درمی یابیم ،هم اکنون جوامع دنیا از این گروه انسانها خالی نیست .خوشـگذرانی
و عیاشی در قشر عظیمی از ملتها و دولتها وجود دارد .و ثروتهای کالنی که چیزی جز دسـترنج محرومـان و مستضـعفان
جهان نیست ،به وسیله اقلیتی از مردم جهان صرف تجمالت و جشنهای بیهدف و ایجاد زیباییهای پرخرج و بیفایده میشود.
اسراف در لباس ،مسکن ،مرکب ،مأکل و مشرب عالوه بر ضررهای فردی که دارد منابع طبیعی را در معرض خطر نابودی قـرار
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داده است .شیوع اخالق نرم رفاهطلبی ،نیروی هرگونه مقابله و دفـاع را از بسـیاری از ملـتهـا سـلب کـرده و آنـان را مطیـع
قدرتهای بزرگ ساخته است .قدرت های بزرگ جهانی ،خود از این درد بزرگ بی بهره نیستند و با چپاول ثروتهای محرومان،
عیش خویش را رنگین نگه داشتهاند .احساس علو و برتریطلبی که غرب نسبت به جهان سوم و طبقات مرفه بیدرد نسـبت بـه
مردم محروم و مستضعف دارند ،از عالمتهای زندگی اترافی به شمار میرود.
ترک امر به معروف و نهی از منکر

این مسئله نه تنها خود از نشانههای سقوط و انحطاط است که منشأ عوامل انحطاط دیگر نیز میباشد .در جهان کنـونی اگـر
قدرتمندی به کشوری تجاوز کند و یا بگونهای دیگر ظلم خویش را اعمال نماید ،جهان در مقابل او ساکت است .مگر اینکه این
تجاوز به گونه ای برای کشور ثالث مضر باشد و آن کشور هم قدرت کافی جهت اعـالم موضـع خـویش داشـته باشـد .حتـی
سازمانها و دادگاههای بینالمللی از نظر موضعگیری و دفع تجاوز تا آنجایی پیش میروند که به قدرتهای استکباری برخـورد
نداشته باشد .وجود حق وتو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد این مطلب را مؤید است .ترک این دو فریضه در میان مردم نیز
به چشم می خورد .بیایید این نکته را در جامعه انقالبی خود جستجو کنیم .بیحالی و تنبلی مردم و اینکه کسی نمـیخواهـد بـه
ال بـا عنـوان کـردن اینکـه هـرکس
خاطر دیگری خود را به زحم ت اندازد ،ترک این دو فریضـه را موجـب شـده اسـت .مـث ً
حساب وکتاب جدایی دارد ،افراد خود را از انجام وظیفه مبرا میسازند و اگر مسئله جنبه اجتماعی داشته باشـد ،تـا زمـانی کـه
ضرر آن به طور مستقیم متوجه اشخاص نگردد ،برای دفع آن اقدامی نمیکنند .برخورد سرد بعضی از ارگـانهـا و مسـئوالن در
مورد پارهای از منکرات باعث شده افراد انقالبی و کسانی که قبال خود را مسئول میدانستند ،دست از امر به معـروف و نهـی از
منکر بکشند با این استدالل که مسئوالن ما را حمایت نمیکنند و اعتراض ما به فسادها ،ضمانت اجرایـی نـدارد .در بسـیاری از
موارد چه در جامعه خانواده و چه در جامعه کشوری و یا در جامعه جهانی ،معروف و منکر به خوبی شناخته شده نیست و یکی
به جای دیگری معرفی و به کار بسته میشود.
جهل (نادانی)

در این مبحث جهل به تاریخ و سرنوشت گذشتگان ،جهل به زمان و مقتضـیات آن و حـوادث روزمـره ،جهـل بـه فلسـفه
سختی ها و بالهای الهی ،جهل به مردم و شیوه رفتار با آنان و جهل به دشمنان را بررسی کردیم .آنچه در این نتیجهگیری اضـافه
می کنم درد فراگیر عدم مطالعه و یا کم مطالعه کردن در میان مردم است .برخی آمارهای استماع شده از میـزان مطالعـه متوسـط
چنددقیقهای در روز خبر می دهد .ما خود عمالً با دانشجویان و قشر مشغول به تحصیل سر و کار داریم و کـم و کیـف مطالعـه
آنها را مشاهده میکنیم اگرچه وسایل ارتباطجمعی و انتقال اطالعات نسبت به دهههای قبل بسیار بیشتر شده است اما متأسـفانه
میزان مطالعه و تفکر و دل دادن افراد برای یادگیری سیر نزولی خود را طی میکند .اعطای مدارک علمی فزونی یافته اما نه تنهـا
تولید علم که تحصیل و یادگیری علوم موجود نیز فزونی نیافته است و گاه آمارهای ارائه شده در این مسئله با واقعیتها منطبـق
نیست.
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تقلیدهای کورکورانه

از نبایدهای هر جامعه و تمدن و از عوامل انحطاط به شمار میرود .این عامل نه تنها از عوامل انحطاط اقـوام و تمـدنهـای
گذشته به شمار میرود که هم اکنون این رفتار ناشایست در بسیاری از انسانها وجود دارد بسیاری از مردم به احتـرام پـدران و
گذشتگان و یا بزرگان و سادات قوم خویش ،همواره پیروی و تقلید از آنان را از تعقل و اندیشه نمودن برتر میدانند و هنـوز در
جامعه انقالبی خودمان مشاهده میکنیم که علناً «من قال» بر «ما قال» ترجیح داده میشود و بیشتر ،شخصیتها و افراد سرشـناس
میتوانند فکر و نظر خویش را ابراز دارند و بر کرسی بنشانند.
تقلیدهای کورکورانه دولتها و ملتهای جهان از اجانب و قدرت های جهانی ،مطلبی بس واضح است و نکته اینجاست که
اغلب از ضد ارزشها و نکات منفی پیروی میشود نه از ارزش ها و نکات مثبت .نظم و ترتیب و کار و تالش و رعایت قانون و
عادت به مطالعه و ...را از آنها یاد نمی گیریم بلکه طرز لباس پوشیدن و آداب معاشرت و کیفیت اصالح سروصورت و گـوش
دادن به آهنگهای مبتذل و فیلم های مستهجن و مصرف کاالهای لوکس و ...را از آنان تقلید مـیکنـیم ،و در ایـن راه حاکمـان
کشورهای جهان سوم در رواج این فرهنگ نقش بسیار مؤثری را بازیگرند.
جبن و بخل

به عنوان نمونههایی از امراض و مفاسد اخالقی یا نبایدهای جامعه مترقی اسالمی دانستیم که وجود آنها در قرآن و روایـات
به منزله عاملی برای شکست ملتها در مقابل دشمنان مستکبر شمرده شده است و در پارهای از روایات ترس از مرگ و شهادت
و محبت افراطی به زنده ماندن و ثروتاندوزی دنیوی به عنوان عواملی برای شکست امت اسالم در دورانهـای پـس از رسـول
اکرم (ص) خبر داده شده است.
معرفی پارهای از بایدها و نبایدها ،رواییها ،هنجارها برای جوامع اسالمی انسانی
احترام به منطق و استدالل همه انسانها

ازآنجاکه خداوند متعال هر انسان عاقلی را با گوهر عقل و اندیشه مزیّن و مسلّح نموده و طبعا خالق مهربان علم و حکمت و
دانش خود را از انسانها دری نمی دارد بنابراین باید به منطق و استدالل و برهان همه انسانها توجه کرد و در صـورت منطبـق
بودن با عقل و وحی پذیرفت و اال آن را رد نمود همانطور که قرآن کریم به بندگانی از او که این خصوصیت را دارند بشـارت
داده است:
فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه ] [11پس بشارت باد بر بندگانی از من که شنونده گفتارنـد و بهتـرین آن را
پیروی میکنند.
و در مقابل اگر بخواهیم درستی و صحت کالم دیگران را صرفا از روی شخصیت و شهرتشان بسنجیم بیراهـه رفتـهایـم و
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گرفتار سقوط خواهیم شد.
شکرگزاری عامل بقای نعم الهی و جذب نعمتهای بیشتر

قرآن کریم و روایات بر لزوم شکرگزاری در مقابل خدای منعم و حتی واسطههای این نعم تاکیـد دارنـد توجـه بـه وجـود
نعمتها ،به کار بردن آنها در راههایی که خداوند مُنعم رضایت دارد ،ادای حق نعم الهی که به عنوان نمونه در رسـاله حقـوق
امام سجاد (ع) به پارهای از آن ها اشاره شده و باالخره گفتگو پیرامون نعم الهی و شکر زبانی ،مراحلی از شـکرگزاری را شـامل
است و شاید یکی از معانی آیه شریفه زیر همین مثبت نگری و مثبت اندیشی و توجه به داشتههـا در مقابـل کفـران نسـبت بـه
نداشتهها باشد« .و امّا بنعمۀ ربّک فحدّث» ] [11و اما نعمت پروردگارت را بر امت بازگو (که اظهار نعمـت نـوعی شـکر مُـنعم
است).
دیگر بایدهای تمدن اسالمی معرفی شده در این مقاله

در ادامه مقاله مواردی مثل لزوم استحکام قراردادها و وفاداری به آنها ،امر به معروف و نهی از منکر با قدرت و جـدیت در
همه زمینههای فردی و اجتماعی ،آسانگیری در امر ازدواج به عنوان یکی از نیازهای جدی انسان در دنیا ،رعایت عدالت حتی با
دشمنان فردی و دینی و اجتماعی چه رسد به رعایت عدالت در میان خودیها و همکیشان و هموطنـان ،عـدم فریفتـه شـدن و
دلخوش کردن به دستاوردها و پیروزیهای مقطعی و گذشته و باالخره لزوم صبر و استقامت و تحمل سـختیهـا را بـه عنـوان
برخی از بایدهای تمدن نوین اسالمی و بهعبارتدیگر عوامل ترقی و سعادت و پیشرفت جامعه اسالمی یاد کردیم.
خاتمه این مقاله که میتواند افتتاحی باشد برای نگارش مقاالت دیگر

در این مقاله از شش نباید و هشت باید سخن به میان آمد که این موارد به نسبت دیگر بایدها و نبایـدها مشـتی از خـروار و
اندکی از بسیار بودند .برای تکمیل بحث و به عنوان خاتمه این مقاله تنها به عنـاوین برخـی دیگـر از نبایـدها و بایـدها اشـاره
میکنیم به این امید که بتوانیم در عمل آنها را در زندگی فردی ،خانوادگی ،و اجتماعی خود به خوبی به کار بندیم.

دیگر نبایدها
کج فهمی و عدم درک صحیح از معارف دینی ،استکبار و عناد ،شهوات جنسی (همانند لواط و زنـا) ،تفرقـه و چنـدگانگی،
دوستی با کفار و دشمنان دین و ملت و کشور ،تهاون و سستی در دفاع و جهاد ،کمبـود وسـایل و ادوات دفـاعی و هجـومی،
مذاهب انحرافی و مکاتب گمراهگر در جامعه دینی ،بی لیاقتی مسئوالن اقتصادی ،کمبود تولیدات داخلی و کاهش ارزش پول به
دلیل وابستگی به خارج مرزها ،کمفروشی و گرانفروشی ،اسراف و تبذیر ،کفران نعم ،رشوه و ربا ،غنای تکاثری.
طبیعی است که انسان می تواند بایدهای الزم را از دل نبایدها استخراج کند چراکه بایدها درواقع نفی نبایدها است اما بـرای
تسهیل و تکمیل مطلب پارهای از دیگر بایدها را معرفی میکنیم.
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دیگر بایدها
عزت بخشیدن به انسانها ،رواج قانون اساسی اسالم یعنی قرآن در همه برنامههای علمی و عملی ،تقلیل سـلطه بیگانگـان و
کفار از مملکت اسالمی ،استفاده بیشتر و بهتر از طیبات و حالل هـای طبیعـت ،بـازنگری در نظـام غـذایی و توجـه بـه اغذیـه
معرفی شده در قرآن کریم ،لزوم توجه دوباره به نظام بانکی کشور که با ناهنجاریهای اساسی آمیخته است ،بازسازی و اصـالح
نظام درآمدهای شرعی (زکات ،خمس و مالیات) ،رعایت حقوق انسانها در همه سطوح و مقابله بـا زیـاده خواهـان ،تعـاون و
همیاری بر انجام نیکی ها ،الگوسازی از بزرگان ،لزوم برنامه ریزی دقیق برای زادوولد ،استغفار فردی و جمعی و یادآوری گناهان
و خطاهای گذشته و عبرت آموزی ،شور و مشورت با یکدیگر ،قاطعیت در اجرای قوانین وضعی و دستورات دینی ،وحدت امت
و ملت ،عدم خوف از دشمنان و تهدیدات آن ها ضمن آمادگی برای دفاع و جهاد ،بستن راههای مفتخوری و باطل خـوری در
جامعه ،برخورد قاطع با مفسد ان و محاربان و ارائه معنایی صحیح از محارب ،تسهیل سیر در زمین برای اقشار مختلف و استفاده
از این توصیه الهی ،جدّیت در امر اصالح پوشش و لباس مردم ،بهرهگیری از مساجد و مراکز دینی ،بهرهگیری از نماز جمعه این
نعمت مظلوم الهی ،داشتن باالترین سالحهای دفاعی ،استفاده از تخصصهای مناسب برای شغلها و پستهـا و قطـع عملکـرد
رابطه به جای ضابطه ،لزوم کنترل ذبح در کشور و تحصیل طیبات به عنوان غذای ملت مسـلمان ،همکـاری دولـت و مـردم در
تأمین مسکن ،عدم افشای اسرار و لزوم برخورد قاطع با متخلفان در این زمینه ،مقابله جدی با رانتخـواران در همـه زمینـههـا،
مردمیتر شدن زندگی مسئوالن.
تک تک مواردی که برشمردیم میتواند عنوانی باشد برای مقاالتی که حاصل آنها راههای ساختن تمـدن نـوین اسـالمی را
معرفی می کند .تمدن نوین اسالمی که هدف و مطلوب همه انسانهای دیندار و عدالت دوست ،قرآن راهنما و عتـرت پیـرو در
سراسر گیتی است.
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در اینجا مناسب میدانم قسمتی از وصیتنامه سیاسی الهی بنیان گذر جمهوری اسالمی ایران ،حضرت امام خمینی -قدس اهلل نفسه الزکیه -را کـه در
همین رابطه میباشد ،بیاورم:

ه -ازجمله نقشهها که معاالسف تأثیر بزرگی در کشورها و کشور عزیزمان گذاشت و آثار آن باز تا حد زیادی بهجامانده ،بیگانه نمودن
کشورهای استعمار زده از خویش و غربزده و شرق زده نمودن آنان است به طوریکه خود را و فرهنگ و قدرت خود را به هیچ گرفتنـد و
غرب و شرق ،دو قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنگ آنان را واالتر و آن دو قدرت را قبلهگاه عالم دانستند و وابستگی به یکی از دو قطب
را از فرائض غیرقابل اجتناب معرفی نمودند! و قصۀ این امر غمانگیز ،طوالنی و ضربههایی که از آن خورده و اکنون نیز میخوریم کشنده و
کوبنده است.

و غمانگیزتر اینکه آنان ملتهای ستمدیده زیر سلطه را در همهچیز عقب نگهداشته و کشورهایی مصرفی بار آوردند و بهقدری مـا را از
پیشرفتهای خود و قدرتهای شیطانیشان ترساندهاند که جرأت دست زدن به هیچ ابتکاری نداریم و همه چیز خود را تسـلیم آنـان کـرده و
سرنوشت خود و کشورهای خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش بسته مطیع فرمان هستیم؛ و این پـوچی و تهـی مغـزی مصـنوعی
موجب شده که در هیچ امری به فکر و دانش خود اتکا نکنیم و کورکورانه از شرق و غرب تقلید نماییم بلکه از فرهنگ و ادب و صنعت و
ابتکار اگر داشتیم ،نویسندگان و گویندگان غرب و شرقزدۀ بیفرهنگ ،آنها را به باد انتقاد و مسخره گرفتـه و فکـر و قـدرت بـومی مـا را
سرکوب و مأیوس نموده و مینمایند و رسوم و آداب اجنبی را هر چند مبتذل و مفتضح باشد با عمل و گفتار و نوشتار ترویج کـرده و بـا
مداحی و ثناجویی آنها را به خورد ملتها داده و میدهند .فیالمثل ،اگر در کتاب یا نوشته یا گفتاری چند واژۀ فرنگی باشد ،بدون توجـه
به محتوای آن با اعجاب پذیرفته و گوینده و نویسندۀ آن را دانشمند و روشنفکر به حساب میآورند؛ و از گهواره تا قبر به هرچه بنگریم اگر
با واژۀ غربی و شرقی اسمگذاری شود مرغوب و مورد توجه و از مظاهر تمدن و پیشرفتگی محسوب و اگر واژههای بومی خودی بـه کـار
رود مطرود و کهنه و واپسزده خواهد بود .کودکان ما اگر نام غربی داشته باشند مفتخر؛ و اگر نام خودی دارند سر به زیر و عقب افتادهانـد.
خیابانها ،کوچهها ،مغازهها ،شرکتها ،داروخانهها ،کتابخانهها ،پارچهها و دیگر متاعها ،هرچند در داخل تهیهشده باید نام خـارجی داشـته
باشد تا مردم از آن راضی و به آن اقبال کنند .فرنگی مآبی از سرتاپا و در تمام نشستوبرخاستها و در معاشرتها و تمام شـئون زنـدگی
موجب افتخار و سربلندی و تمدن و پیشرفت و در مقابل ،آدابورسوم خودی ،کهنهپرستی و عقبافتادگی است .در هر مـرض و کسـالتی
ولو جزئی و قابل عالج در داخل ،باید به خارج رفت و دکترها و اطبای دانشمند خود را محکوم و مأیوس کرد( .صحیفه انقـالب ،ص ،11
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چکیده
هدف از نگارش مقاله حاضر شناخت نقش و کارکرد انقالب اسالمی ایران در فرآیند تحقق تمادن ناوین اساالمی
است .عبارت تمدنسازی نوین که توسط رهبر معظم انقالب اسالمی مطرح شده است در واقع همان احیای تمدن
اسالمی است که با پیروزی انقالب اسالمی نگاهها به آن معطوف شده است .تمدن نوین اسالمی احیاای عازت و
کرامت انسان مسلمان در کنار برخورداری از دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی است که مایتواناد نویادبخش
ایجاد تمدنی نمونه باشد .با توجه به اینکه در صورت تحقق تمدن اسالمی تمام نیازهای مادی و معنوی انسان و
جامعهی انسانی لحاظ میشود و در چنین جامعهای استعدادهای بالقوهی انسانهاا فعلیات ماییاباد ،بررسای
فرآیند تحقق تمدن اسالمی ضروری به نظر میرسد .روش تحقیاق کیفای ،از ناوع توصایفی-تحلیلای ،و ابازار
گردآوری اطالعات ،فیشبرداری است .پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است کاه نقاش و کاارکرد
انقالب اسالمی ایران در فرآیند تحقق تمدن نوین اسالمی چگونه است .برای این منظور عوامل اعاتال و انحطااش
تمدنها از منظر قرآن کریم استخراج شده است .این عوامل عبارتند از عدالت و بی عدالتی ،اتحاد و تفرق ،اجرا یا
ترف امر به معروف و نهی از منکر ،فسق و فجور و رعایت اخالق .بر طبق یافتاههاای پاژوهش انقاالب اساالمی
ایران با زنده کردن عدالت ،ایجاد اتحاد ،احیای امر به معروف و نهی از منکر و همچناین اشااعهی اخاالق دینای
توانست زمینههای اعتالی تمدن نوین اسالمی را فراهم آورد.

کلید واژهها :تمدن نوین اسالمی ،انقالب اسالمی و تمدن نوین اسالمی ،کارکرد انقالب اسالمی.
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مقدمه
انقالب اسالمی ایران از آغاز با تأکید بر رشد و شکوفایی فردی و اجتماعی در سایهی آموزههای اسالمی پا گرفت و استقرار
جمهوری اسالمی نویدبخش تحقق تمدنی نوین بود .سرزمین ایران در طول تاریخ بارها مهد تمدن و الگـوی سـایر ملـل در راه
دستیابی به تکامل مادی و معنوی بوده و اسالم سابقه درخشان تمدنسازی را تجربه کرده است .تمدن برخاسته از اسالم چیـزی
نیست که انکارپذیر باشد .اگر اسالم تمدن حقیقی و عالی با رنگ و بوی مخصوص مبنی بر کتاب و سنت اسالم نداشت ،هرگـز
علمای تمدن غرب حتی آنها که به حمله و هجوم بر اسالم معروف هستند ،مکرر نام تمدن اسالم را نمیبردنـد و تـاریخ آن را
شرح نمیدادند و آن را با سایر تمدنهای عالم نمیسنجیدند .این تمدن از تمدنهای مشهوری است که تاریخ عمومی دنیا بـا آن
زینت یافته و با آثار درخشان خود تا ابد تاریخ را پر کرده است [.]1
تمدن اسالمی پس از اینکه برای مدتی در اوج قدرت و شکوفایی قرار داشت ،دورهای طوالنی از رکود را نیز تجربـه کـرد.
برای حفظ این میراث عظیم الهی الزم است مسلمانان مجدداً آن را احیا کنند .انقالب اسالمی ایران یکی از مهمترین فعالیـتهـا
در عرصهی احیای تمدن اسالمی به شمار میرود .انقالب ایران با پیروزی خود ارزشها و اعتقاداتی را زنده کرد که میتواند از
عوامل اعتالی تمدن اسالمی باشد و به تمدنسازی نوین کمک کند .عناصر الزم و ارکان هویتبخش یک جامعـهی پیشـرفته و
متمدن در فرهنگ مادی و سکوالر و غیرالهی ،بر حسب مبنای متافیزیکی آن ،پیشرفت در علم و فناوری ،سلطه بر طبیعت ،اقتدار
اجتماعی سیاسی و اقتصادی و مانند آن به منظور تأمین رفاه و آسایش همگان است .اما پیشرفت مقبول و تمدن مطلوب جامعـه
بر مبنای نگرش توحیدی در صورتی محقق است که افزون بر عناصر فوق ارزشهای اساسی دیگری در آن جامعه جریان داشته،
زمینهی سعادت آحاد آن فراهماید [.]2
این مقاله قصد دارد به بررسی نقش پیروزی انقالب اسالمی در اعتالی تمدن نوین اسالمی بپردازد .فرضیهی پژوهش حاضـر
این است که انقالب اسالمی با احیای عوامل اعتالی تمدن اسالمی نقش مؤثری در فرایند تحقق تمدن نوین اسالمی ایفا کرد .در
واقع این پژوهش در پی پاسخگویی به این سؤال است که که نقش و کارکرد انقالب اسالمی ایران در فرآیند تحقق تمدن نـوین
اسالمی چیست؟

مبانی نظری
تعریف مفاهیم
تمدن :تمدن در نگاه دانشمندان علوم اجتماعی ،تعاریف گوناگونی دارد .برخی آن را مترادف با فرهنگ یا شکلی پیشرفتهتـر
از آن می دانند .وجود سازمان و نظم اجتماعی و پیشرفت مادی و معنـوی در جامعـه ،نقطـه مشـترک بسـیاری از دیـدگاههـای
دانشمندان علوم اجتماعی در زمینهی بیان مفهوم تمدن است [ .]3به باور برخی فیلسوفان اسالمی معاصر ،تمدن به معنای تشـکل
هماهنگ انسانها در حیات معقول به همراه روابط عادالنه و اشتراک همهی افراد و گروهها در پیشبرد اهداف مـادی و معنـوی و
دیگر ابعاد مثبت است [.]4
تمدن نوین اسالمی :تمدن نوین اسالمی احیای عزت و کرامت انسان مسلمان در کنار برخورداری از دستاوردهای علمـی و
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تکنولوژیکی است که میتواند نویدبخش ایجاد تمدنی نمونه باشد .در واقع این تمدن ضمن پاسخگویی بـه نیازهـای طبیعـی و
مادی انسانها ،بُعد معنوی و روحی آنها را به سمت کمال و سعادت راهنمایی میکنـد .ایـن سـاختارِ مطلـوب کـه ریشـه در
برنامههای انسانساز اسالمی دارد ،نه تنها بعد مادی و سختافزاری تمدن را نفی نمیکند بلکه به آن جهت هم میدهد.
عدالت :عدالت اقامهی مساوات و موازنهی میان امور است به اینکه به هر امری آنچه کـه سـزاوار آن اسـت ،داده شـود .در
نتیجه همهی امور در جایگاهی که شایستهی آن است ،قرار گیرد [.]1
امر به معروف و نهی از منکر :از احکام عملی مسلمانان و به نظر شیعیان از فروع دین اسالم است .امر به معروف یعنی دستور
دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام آنچه از نظر عقل یا شرعِ اسالم خوب در نظر گرفته میشود .نهـی
از منکر یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام ندادن آنچه به از نظر عقل یا شرع اسـالم بـد
در نظر گرفته میشود.
وحدت :وحدت به معنای گرد آمدن صاحبان سلیقهها و روشهای گوناگون بر گرد محورهای اصولی است.
اخالق دینی :اخالق در میان اندیشمندان اسالمی عبارت است از صفات نفسانی راسخ و پایداری که موجب میشوند افعالی
متناسب با آن صفات به سهولت و بدون نیاز به تأمل از آدمی صادر شود .چنانچه این رفتارها برگرفته و متناسب با دین و مذهب
باشند ،اخالق دینی نام میگیرند.
چارچوب نظری پژوهش
پیش از ظهور اسالم ،هیچ تمدنی میان مردم سرزمین حجاز وجود نداشت و اعراب به سبب دوری از اجتمـاع ،انسـانهـایی
خشن ،بیعاطفه و دور از فرهنگ و دانش اجتماعی بودند .اسالم با آموزههای ناب آسمانی برنامهای استوار و همسو با خواست-
های فطری بشر به ارمغان آورد و برای تعالی و پیشرفت فرد و جامعه در حوزههـای معرفتـی و عقیـدتی ،اخالقـی و فرهنگـی،
اقتصادی ،صنعتی ،سیاسی و نظامی احکام و تعالیمی را بیان نمود که زمینه پیدایش جامعهای نو ،موسـوم بـه جامعـهی اسـالمی
فراهم شد .این جامعهی نوپا به رغم محرومیت از مدیریت مطلوب اسالمی ،به میزان بهرهمندی و پایبنـدی بـه تعـالیم اسـالمی
شبحی از پیشرفت و تمدن اسالمی را به ظهور رساند [.]1
قرآن کریم همه ی مفاهیم ،عناوین و مسائل نوپدید حیات آدمی را که به تدریج در طول زندگی زمینیاش زاده و مقولهبنـدی
می شود ،با همان نام و عنوان بیان نکرده و این انتظار از یک کتاب جاودانی نارواست .بنابراین بایـد در پـی اسـتخراج رویکـرد
قرآن کریم در مسایل و مفاهیم تازهای مانند تمدن ،پیشرفت و علل انحطاط و اعتالی تمدنهای مختلف بود .قرآن کریم به طـور
کلی عوامل اعتال و انحطاط در همهی زمینهها از جمله در زمینهی تمدنها را در موارد زیر دستهبندی میکند:
عدالت و بیعدالتی

در آموزههای اسالمی ،عدالت اهمیت به سزایی در دوام ،پایایی ،رشد و پویایی جامعه دارد ،به گونهای که فقدان عدل و داد
سبب زوال و افول جامعه به شمار میآید .به عنوان نمونه خداوند در آیهی  11سورهی انبیاء میفرماید« :وَ کَمْ قَصَمْنا مِـنْ قَرْیَـۀٍ
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کانَتْ ظالِمَۀ وَ أَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرینَ».
«چه بسیار شهرها و آبادیهای ظالم و ستمگری را در هم شکستیم» بدیهی است که آیه اشاره به این مسئله دارد کـه مظـالم
اجتماعی ،جامعه را از بیخ و بُن بر میکند».
همچنین در حدیث ارزشمندی از پیامبر اکرم نقل شده است که فرمودند« :خدای واال امتی را که حق ضعیفان را پایمال می-
کند ،سعادتمند نمیسازد» [.]7
پس جامعهی متمدن اسالمی ،آن است که در اجرای عدالت و تامین حقوق همهی مـردم بـر اسـاس شایسـتگیهـای آنهـا
بکوشد .بر این اساس بهرهمندی از نظام به پادارنده ی عدل و قسط در جامعه و پرهیز از ظلم و ستم به افراد جامعه ،از معیارهای
جامعه و تمدن اسالمی است و عوامل رشد و شکوفایی جامعه به شمار میرود.
اتحاد و تفرقه

زندگی اجتماعی از تعارضات و کشمکشها و منازعات ایمن نیست .جامعهی برخوردار از امکانات مادی ،پیوسته در معرض
طمع دشمنان بیرونی قرار دارد .در این میان ،جامعهای می تواند پایدار بماند که اعضا و افراد آن وحدت و انسجام کافی داشته و
برای دستیابی به مقاصد واالی مادی و معنوی خود ،یار و یاور همدیگر باشند [.]1
خداوند در آیهی  113سورهی آلعمران میفرماید:
« وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا وَالَ تَفَرَّقُواْ وَاذْکُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْـبَحْتُم بِنِعْمَتِـهِ إِخْوَانًـا
وَکُنتُمْ عَلَی شَفَا حُفْرَۀٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَکُم مِّنْهَا کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ».
«و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمتخدا را بر خود یاد کنید آنگاه که دشـمنان [یکـدیگر] بودیـد
پس میان دلهای شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه آتش بودید که شـما را از آن رهانیـد ایـن
گونه خداوند نشانههای خود را برای شما روشن میکند باشد که شما راه یابید».
بر این پایه قرآن کریم مسلمانان را به چنگ زدن به ریسمان الهی فراخوانده و آنان را از تفرقه و چند دستگی پرهیز میدهد.
قرآن در برخی آیات مومنان را برادر یکدیگر میخواند که باید در ایجاد آشتی و صلح و دوستی در میان خود بکوشند.
خداوند در آیه  41سورهی انفال ،تفرقه و نزاع را عامل نابودی برشـمرده شـده اسـت...« .وَ ال تَنـازَعُوا فَتَفْشَـلُوا وَ تَـذْهَبَ
ریحُکُمْ« »...با یکدیگر نزاع نکنید که نزاع داخلی سستی میآورد و سستی شما را زایل میکند».
لذا اعتال ،اقتدار ،سعادت و پیشرفت هر جامعهای در سایهی اتحاد و انسجام افراد آن به دست میآیـد و در نقطـهی مقابـل،
اختالف و چند دستگی ،اسباب عقبماندگی و در نهایت ،نابودی و انحطاط جامعه است.
اجرا یا ترک امر به معروف و نهیازمنکر

تمام احکام و دستورهای الهی واجب االجرا و در نهایت امر ،برای سعادت دنیوی و اخروی افراد و نیز برای ترقی و تکامـل
جوامع انسانی است .لذا در صورتی که به اوامر الهی عمل شود ،برکات الهی شامل حال آن جامعه و مردم آن میشـود .امـا در
صورتی که به آنها بی توجهی شود یا دستورهای الهی و انبیا و رسل او تکذیب شود ،عذاب الهی در قالبهـای مختلـف بـر آن
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جامعه نازل میشود و فرهنگ و تمدن آن را به انحطاط و اضمحالل میکشاند .در صورتی که امر و نهی الهی و نیز قوانین الهی،
که از طریق پیامبران و برای جوامع انسانی نازل شده است ،در جامعهای به اجرا درآید ،آن جامعـه و مـردم آن ،روی خوشـی و
سعادت را خواهند دید ،اما در صورتی که به آن ها عمل نشود یا امر و نهی صورت نگیرد ،سیر فرهنـگ و تمـدن آن جامعـه در
نهایت به کشمکش و تضاد بین آحاد جامعه سوق داده میشود و بر این اساس ،طبق سـنت جاریـه ی الهـی ،آن جامعـه دچـار
انحطاط و سقوط میشود و نابود خواهد شد.
قانون امر به معروف و نهی از منکر در اسالم برای پاکسازی محیط انسانی و به عنوان نظارت همگانی تشـریع شـده اسـت.
شخص مسلمان در هر صورت و در هر مکان و زمانی ،دارای مسئولیت است و نمیتواند در مقابل تباهیها و فسادها سـاکت و
بی تفاوت باشد .قرآن کریم درباره ضرورت امر به معروف و نهی از منکر بسیار سخن گفتـه اسـت .از یکـی از آیـات صـریحا
استنباط میشود که ترک این فریضه بزرگ در هالکت و انهدام یک قوم مؤثر است و آن آیه  71سوره مائده اسـت کـه یکـی از
علل دور افتادن کافران ترک نهی از منکر ذکر کرده است :
« کانو ال یَتناهَونَ عَن منکَر فَعَلوه لَبِئسَ ما کانو یَفعَلونَ » « .یکـدیگر را از ارتکـاب منکـرات نهـی نمـی کردنـد و چـه بـد
میکردند».
فسق و فجور یا رعایت اخالق

اخالق در زندگی آدمی و به عنوان یکی از پایههای تشکیلدهندهی امت واحدهی اسالمی نه فقط نقـش کلیـدی و مهـم کـه
نقشی حیاتی دارد .در این زمینه نیز به آیاتی اشاره میشود.
فسادی را که خداوند عامل هالکت و نابودی ملتها میداند هم فساد رهبران و ثروتمندان جامعـه را در برمـیگیـرد و هـم
فساد در میان مردم عادی را شامل میشود .به عنوان نمونه خداوند در آیه  11سورهی اسرا در مورد فساد رهبران و بزرگان مـی-
فرماید « :وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَۀً أَمَرْنا مُتْرَفیها فَفَسَقُوا فیها فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمیراً»
« چون نابودی دیاری را اراده کنیم به بزرگان و ثروتمندانش فرمان دهیم و چون به فسق و فساد برخاستند ،آنگاه عـذاب بـر
آنها واجب گردد و ایشان را به کلی نابود گردانیم».
و اما در مو رد گسترش فساد در جامعه ،خداوند افراد را نسبت به عاقبت کارهایشان و درس گرفتن از گذشتگان انـذار مـی-
دهد مثال در آیات  41و  42سورهی روم میفرماید:
«ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَری وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ * قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا
کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۀُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُهُم مُّشْرِکِین».
«به سبب اعمال مردم ،در خشکی و دریا فساد ،آشکار شد تا جزای بخشی از اعمالی را که انجام دادهاند بـه آنهـا بچشـاند،
شاید باز گردند*بگو :در زمین بگردید تا ببینید عاقبت گذشتگان که بیشترشان مشرک بودند چگونه بود».
بنابراین علل انحطاط جوامع و نابودی تمدنها ،از درون همان جوامع و تمدنها بر میخیزد و امری است که ناشی از اراده و
اختیار افراد آن جوامع است و امری حتمی و الیتغیر الهی نیست که هر جامعهای در نهایت به انحطاط و نابودی بیانجامـد .بلکـه
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علل و عوامل از درون جامعه و تمدن ،برمیخیزد و پس از آن ،هالکت و نابودی آن جامعه و تمدن ،حتمی میشود.
در مجموع میتوان گفت اعتالی جوامع و رشد تمدنها از نظر قرآن در گرو برپایی عدالت ،وجود اتحاد ،برقراری فریضـهی
امر به معروف و نهی از منکر و ترویج اخالق اسالمی است .کشور ایران به عنوان یکی از اولین کشورهایی کـه پـس از ظهـور
اسالم به این دین گرایید ،به جز دورهای محدود ،همواره تحت تسلط حکومتهای فاسد و جائر بود .در عصر حاضـر حکومـت
پهلوی علیرغم تظاهر به دینداری عمال بسیاری از موازین اسالمی را تعطیل نموده و در واقع از اسالم جز نامی باقی نمانده بود.
در سال  1317امام خمینی (ره) به منظور احیای تمدن اسالمی در کشور با یـاری و همـدلی مـردم دسـت بـه مبـارزه زد و
توانست منشأ احیای دین و تمدن اسالمی در جامعه گردد .منظور از احیای دین زنده کردن دین و توان مجدد دادن به آن اسـت.
بدین معنا که به دین یا ارزشهای دینی که حیات خود را از دست داده و نیرو و توانی برایشان باقی نمانده بود ،حیـات و تـوان
مجدد بخشید .انقالب ایران ،که از نادرترین انقالبهای جهان ،چه در شکل و چه در اهداف محسوب میشود ،پیش از هر چیـز
یک انقالب اسالمی است .به تعبیر دیگر ،طلوع مجدد مکتبی است که بعد از چهارده قرن از پس دعـوت پیـامبر گرامـی اسـالم
(ص) در این مرز و بوم به وقوع پیوست.

روش شناسی
بر اساس ماهیت و روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع توصیفی و تحلیلی است .با توجه بـه اینکـه در تحقیقـات توصـیفی
محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است ،در این جا بعد از شناخت عوامل اعتال و انحطاط تمدنها در پی نقش انقالب اسالمی
در احیای این عوامل و در نتیجه ایجاد تمدنسازی نوین هستیم .برای جمعآوری دادهها و اطالعات تحقیق از منابعی نظیر کتاب،
مقاله ،پایاننامه و سایتهای الکترونیکی استفاده شده و ابزار گردآوری اطالعات مطالعه و فیشبرداری اسـت .ایـن پـژوهش از
آنجایی که به صورت کیفی انجام میگیرد فاقد نمونه مطالعاتی است و آثاری که محتوای آنها مربوط به موضوع پـژوهش اسـت
مورد مطالعه قرار گرفته است .منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سؤاالت مندرج در ابزار دقیقـاً متغیرهـا و
موضوع مورد مطالعه را بسنجد و عین واقیت را به خوبی نشان دهد .با توجه به مطالعه دقیق کتب مربـوط بـه پـژوهش و فـیش
برداری از آنها روایی تحقیق محقق شده است.

یافتهها
انقالب اسالمی و اقامهی عدالت
عدل ،یکی از اصول مذهب شیعه ،از شرایط مهم برای والیت و مرجعیت ،و نیز از اهداف مهم انقالب اسـالمی ایـران اسـت.
بنابراین نباید اندیشۀ عدالت و عدالت خواهی در سیر تکوین انقالب اسالمی را بی توجه به ژرفای اعتقادی و فکـری آن در نظـر
گرفت .عدالتخواهی و پرهیز از بیدادگری همیشه در زمرهی نیازهای فطری بشر قرار داشته است .قرآن کریم هـدف از تشـریع
دین ،ارسال رسل ،نزول کتاب و میزان را تحقق عدالت بیان میکند .خداوند در آیهی  21سورهی حدید میفرماید« :ما پیـامبران
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خویش را با آیات آشکار فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان فرود آوردیم ،تا مردمان عدالت را بر پای دارند».
در بینش متعالی اسالم ،حکومت هرگز به خودی خود شأن و منزلتی نـدارد مگـر آنکـه در پـی تـأمین ارزشهـای الهـی و
اجتماعی برای نوع بشر باشد .در این تفکّر فقط احیا و اجرای حق ،به مفهوم واقعی خود و سرکوب کردن باطل ،جایگاه واقعـی
حکومت را مشخص میسازد .برقراری عدالت اجتماعی در همه ابعاد آن یکی از اصول مهم و با اهمیتی است که حضرت علـی
(ع) در حکومت اسالمی هم در تئوری و هم در عمل به آن توجه داشته است .با توجه به ایدئولوژی اسـالمی -شـیعی انقـالب
اسالمی در اینجا مؤلفههای مورد نظر حضرت علی (ع) جهت اجرای عدالت در یک حکومت اسالمی آورده مـیشـوند .سـپس
میزان انطباق این مولفهها با حکومت اسالمیای که پس از انقالب  17در ایران تشکیل شد ،سنجیده میشود تا مشخص شود کـه
آیا انقالب اسالمی توانست با اجرای عدالت در جامعه به عنوان یکی از مولفههای الزم سبب اعتالی تمدن اسالمی شود.
وجود حاکمان و حکمرانان عادل و متّقی

امام علی (ع) در ارتباط با وجود حاکمان و مسئوالن عادل و با تقوا در جامعه توجه زیادی مبذول داشته است .بدیهی اسـت
که در صورتی مسئوالن هر جامعه افرادی عادل و عدالتخواه باشند و ابتدا این موضوع را در زندگی شخصی خود و بسـتگان-
شان اعمال نمایند ،اعتماد مردم به آنها جلب شده و به عنوان الگویی مفید مورد پیروی و احترام مردم در جامعـه خواهنـد بـود.
حاکمان مسلمان باید عدالت را برای آحاد مردم در جامعه و بدون تبعیض بین اقشار مختلف اجرا نمایند .احقاق حـق مظلـوم از
ظالم نیز از وظایف مهم یک حکمران اسالمی است که به شدت مورد تأکید امام علی (ع) بوده اسـت .امـام علـی (ع) در نهـج
البالغه هدف از قبول خالفت را احقاق حق مظلومان می داند .در این باره در روز دوم خالفت خـود در سـال  31هجـری مـی
فرماید:
«به خدا سوگند ،بیت المال تاراج شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلی آن باز میگردانم .گرچه با آن ازدواج کـرده یـا
کنیزانی خریده باشند ،زیرا در عدالت گشایش برای عموم است .آن کس که عدالت بر او گران آید ،تحمل ستم بر او سخت تـر
است» [.]1
« به خدا سوگند ،همین کفش بی ارزش نزد من از حکومت بر شما محبوب تر است ،مگر اینکه حقی با آن بـه پـا دارم و یـا
باطلی را دفع نمایم» [.]11
همان طوریکه از سخنان امام علی (ع) مالحظه می شود ،وجود حاکمان عادل که هدف اصلی آن احقاق حق مردم سـتمدیده
باشد ،یکی از اصول برقراری عدالت در جامعه است .تعدادی از مهمترین ویژگیهای حاکمان عادل از نظر امام علی (ع) کـه از
خطبهها و نامههای نهجالبالغه استخراج شدهاند به شرح زیر میباشند:
دادن حق هر کسی از بیتالمال ،توانایی و اقتدار ،زندگی کردن همسان با مردم ناتوان و تنگدست ،دوری از فخـر فروشـی،
ناپسند داشتن سخنان ستایشآمیز دیگران ،انتخاب نکردن وزیران شرور ،همنشینی با تقواپیشگان ،حسن ظن بـه مـردم بـا نیکـی
کردن به آنها ،دوری از سنتشکنی و بدعتگذاری ،توجه به طبقات مختلف اجتماع و ادای حـق هـر یـک از افـراد جامعـه و

555

بسیاری موارد دیگر که در این مجال نمیگنجد [.]11
با انطباق این ویژگیها با زمامداران حکومت پهلوی دوم و حکومت اسالمی پس از آن ،میتوان بـه نقـش پیـروزی انقـالب
اسالمی در تحقق عدالت اجتماعی و به دنبال آن احیای تمدن نوین اسالمی پی برد .محمدرضاشاه به هیچ وجه خصوصیات یک
حاکم عادل را نداشت .وی فاقد توانایی و اقتدار برای اجرای عدالت بود لذا نمیتوانست حق مردم را از بیتالمال پرداخت کند
و مقادیر بسیار باالیی از بیتالمال نصیب نزدیکان وی و صاحبمنصبان حکومتی میشد و در مقابل گروههای بسـیاری از مـردم
طبقات پایینتر در فقر مطلق زندگی میکردند.
زندگی وی به هیچ وجه در سطح مردم عادی جامعه نبود و در حالی که بسیاری از مردم در حلبیآبادها و در شـرایط بسـیار
نامساعد زندگی میکردند وی در کاخهای بسیار مجلل روزگار میگذرانید و با این وضع فاقد توانایی برای درک طبقات پـایین
جامعه بود .وی بسیاری از سنتهای حاکم بر جامعه را نادیده گرفت و در موارد فراوانی بدعتگذاری کرد مانند بدعتی کـه در
تبدیل سال شمسی به شاهنشاهی در زمان وی انجام گرفت و اینگونه با اعتقادات مردم به مقابله برخاست.
نقطه مقابل تمام این اقدامات محمدرضاشاه ،امام خمینی بود که میتوان به وی لقب حاکمی عادل و متقی داد .ایشـان دارای
شخصیتی مقتدر بود که همواره از طبقات پایین جامعه و یا به گفتهی خودش مستضعفان حمایت کرده و زندگی بسـیار سـاده و
در سطح پایینترین اقشار جامعه داشت .امام خمینی با احترام به تمامی سنتها و عقاید مردم ایران ،معمار انقالبی اعتقادی بـود
که با سنتهای مردم کامال سازگاری داشت .با توجه به مطالب ذکر شده میتوان به وضوح دریافت که امام خمینـی شخصـیت
یک رهبر عادل را دارا بود در حالی که محمدرضا شاه نمیتوانست حاکمی عادل به شمار رود.
نظارت بر اعمال و رفتار صاحب منصبان در جامعه

امام علی (ع) به عنوان امام و رهبر یک نظام سیاسی همواره بر اعمال و رفتار حاکمان منصوب خود نظارت داشت و نسـبت
به حیف و میل بیت المال و عدم برقراری عدالت در جامعه به شدت از خود عکس العمل نشان می داد و حکمرانان را مؤاخـذه
می کرد .بنابراین از نظر آن حضرت نظارت بر رفتار و عملکرد مسئوالن حکومتی یکی از وظایف رهبران جامعـه و از ابزارهـای
برقراری عدالت می باشد .در این باره در نهج البالغه نامه های زیادی از جانب امام علی (ع) به حاکمان مرقوم شده است:
ایشان در نامه ای به زیاد ابن ابیه جانشین فرماندار بصره می نویسد:
«همانا من به راستی به خد ا سوگند می خورم ،اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی ،چنان بر تو سخت
گیرم که قادر به تامین معاش عیال خود نیز نباشی» [.]12
امام علی (ع) در نامه ای به محمد ابوبکر فرماندار مصر مینویسد:
«با مردم فروتن باش .نرمخو و مهربان باش ،گشاده رو و خندان باش .در نگاههایت و در نیمنگاه و خیره شدن بـه مـردم ،بـه
تساوی رفتار کن تا بزرگان در ستمکاری تو طمع نکنند ،و ناتوانها در عدالت تو مأیوس نگردند» [.]13
چنانکه در نامههای امام علی (ع) مالحظه می شود ،وجود حکمرانان عادل و با تقوا یکی از اصول برپایی عدل و عـدالت در
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جامعه می باشد و نظارت بر عملکرد آنان در ارتباط با لغزش های مادی و دنیوی و در صورت لـزوم برکنـاری آنهـا بـه علـت
خیانت به بیت المال از جمله وظایف رهبر و پیشوای جامعه اسالمی میباشد.
بنابراین امام علی (ع) به عنوان مظهر عدالت خود بر عملکرد زیردستان و گماردگان خویش نظارت شدید داشت .لذا تمـامی
حکام عادل باید عملکرد مسئولین منتخب خود را کنترل کنند تا مبادا ظلمی متوجه مظلـومی شـده باشـد .اطرافیـان و نزدیکـان
محمدرضا شاه بهرههای بسیاری از اموال بیتالمال میبردند و ثروتهای عظیمی را از کشور خارج میکردند .شاه بـا اینکـه در
سالهای پایانی سلطنت تبدیل به حاکمی مطلقالعنان شده بود اما بر رفتارهای اطرافیان خود که در سیاست هم دخالت داشـتند،
نظارتی نداشت .لذا ستمها و بیعدالتیهایی که از این طریق بر مردم تحمیل میشد سبب نارضایتی آنها میگشت.
پس از پیروزی انقالب اسالمی نظارت بر افراد ،سازمانها و نهادها مد نظر مسئولین قرار گرفـت و نهادهـایی بـدین منظـور
تاسیس شد .براساس قوانین نظام جمهوری اسالمی ایران ،مجلس خبرگان که منتخب مردم است بر رهبر نظارت دارد ،رهبر نیـز
ضمن نظارت کالن بر سه قوه از جهت هماهنگی آنها ،نظارت دقیق تری بر قـوۀ قضـائیه ،شـورای نگهبـان ،مجمـع تشـخیص
مصلحت و سایر نهادهای تحت نظر رهبری اعمال می نماید [.]14
حقوق متقابل مردم و حاکمان (عدالتخواه) در جامعه

احقاق حق مظلومین در جامعه و حمایت مردم از مجریان برقراری عدل و عدالت یکی دیگر از شرایط برقـراری عـدالت در
جامعه می باشد .بدیهی ا ست که هرگاه جامعه از نظر فکری توان پذیرش حق و عدالت را نداشته باشد و رهبران عدالتخواه خود
را در مقابل فاسقان پشتیبانی نکند ،اجرای عدالت در جامعه با شکست مواجه می شود.
در ارتباط با حقوق متقابل مردم و رهبران ،امام علی (ع) در بخشی از خطبه  211نهج البالغه می فرماید:
« ...و در میان حقوق الهی بزرگ ترین حق ،حق رهبر بر مردم و حق مردم به رهبر است .مردم اصالح نمی شـوند مگـر بـه
اصالح حاکمان و حاکمان اصالح نمی شوند مگر به استقامت و پایداری مردم ...و آنگاه که مـردم حـق رهبـری را ادا کننـد و
زمامداران حق مردم را بپردازند ،حق در آن جامعه بین آنها عزّت یابد و راههای دین پایدار و نشانه های عدالت برقرار و سـنت
(پیامبر) پایدار گردد ،پس روزگار اصالح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش مأیوس میگـردد .امـا
اگر مردم بر حکومت چیره شوند یا زمامدار بر مردم ستم کند ،وحدت کلمه از بین میرود ،نشانههای ستم آشکار و نیرنگ بازی
در دین فراوان می گردد»
بنابراین از دیدگاه امام علی (ع) رعایت حقوق متقابل مردم و دولت امری واجب است .دولت هـا وظیفـه دارنـد در قلمـرو
اختیارات خویش شرایط رشد و تعالی و زمینه تکامل و توازن اجتماعی و دستیابی عادالنه هر کس به حق و حقـوقش را فـراهم
سازند .مردم نیز وظیفه دارند به تعهدات خود در برابر زمامداران وفا کنند ،کارهای جامعه را انجام دهند مسئولیت پذیر باشـند و
برای استواری جامعه از دولتها و رهبران عدالتخواه حمایت نمایند.
همانطور که پیشتر هم گفته شد دولت پهلوی دوم توان برقراری عدالت در جامعه را نداشت کـه یکـی از دالیـل آن متقـی
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نبودن و عدم عدالت شاه بود .بنابراین این حکومت توان ایجاد زمینه به منظور دستیابی افراد به حق و حقـوقشـان را نداشـت.
بنابراین مردم نیز حقی برای حکومت قایل نبودند لذا به براندازی آن مبادرت ورزیدند .در مقابل پس از پیروزی انقالب اسـالمی
مردم به علت پذیرش حکومت و اعتقاد به آن همواره خود را نسبت به آن مسئول دانسـته و در صـحنههـای مختلـف از جملـه
انتخاباتها ،راهپیماییها و هر جای دیگری که نیاز به حضور مردم برای تایید نظام جمهوری اسالمی وجود داشته اسـت ،نقـش
فعالی ایفا کردهاند.
لزوم ساده زیستی حاکمان اسالمی

امام علی (ع) از اشرافیت و زندگی تجملی بیزار است و در جامعه اسالمی که افرادی فقیر دارد ،سـاده زیسـتی را از جملـه
وظایف حاکمان اسالمی می داند .در نهج البالغه این موضوع به حاکمان و فرمانداران توصیه شده است:
به عنوان نمونه امام علی (ع) در نامه  41نهج البالغه عثمان بن حنیف انصاری ،فرماندار بصره را از اینکه به میهمانی اشـراف
و ثروتمندان بصره شرکت کرده و در آن غذاهای رنگارنگ و تجمّلی وجود داشته ،مورد سرزنش قرار می دهد و به وی توصـیه
می کند که غذاهایی که حالل و حرام بودنش را نمی داند ،دور بیفکند و آنچه را به پاکیزگی و حالل بودنش یقین دارد ،مصرف
نماید.
بنابراین ساده زیستی حاکمان اسالمی و اطالع از زندگی افراد کم درآمد و فقیر نیز یکی از خصوصیات رهبـران و مسـئوالن
عادل در جامعه می باشد و امام علی (ع) رعایت آن را واجب می داند و معتقد است که ساده زیستی حاکمان اسالمی زمینـه را
برای اجرای عدالت و اقامه آن در جامعه اسالمی فراهم می آورد.
سیری در تاریخ پهلوی به خصوص دوران پادشاهی محمدرضا شاه نشان میدهد که سطح زندگی شاه مملکت با مردم عادی
قابل قیاس نبود و سادهزیستی هیچ جایگاهی در زندگی خانوادهی پهلوی نداشت .در نقطهی مقابـل زنـدگی امـام خمینـی (ره)
کامال ساده و در حد مردم عادی شکل گرفته بود.
با معرفی زمینهها و پیشنیازهای اجرای عدالت به عنوان یکی از مولفههای احیای تمدن نوین اسالمی در جامعه و با مطابقتی
که با وضعیت روسای حکومت قبل و بعد از انقالب ذکر گردید ،مشخص است که پیروزی انقالب اسالمی سبب اقامهی عدالت
در جامعه ایران شد و به گونهای به اعتالی تمدن اسالمی یاری بخشید.
انقالب اسالمی و برقراری اتحاد
انقالب اسالمی ایران با پیروزی بر رژیم پهلوی یکی از پایههای مهم سیاست داخلی خود را بر وحدت اسالمی قرار داد .تـا
قبل از پیروزی انقالب اسالمی و هنگام زمامداری رژیم پهلوی تالش در جهت ایجاد اتحاد میان گروههای مختلـف مردمـی بـه
خصوص اتحاد میان شیعه و سنی انجام نمیشد .موقعیتهای جغرافیایی محل سکونت هموطنان اهل تسنن نیز مزیـد بـر علـت
شده بود که آنان به مراتب محرومیتهای بیشتر از سایر مردم را تحمل نماینـد .آنهـا در محرومیـتهـای گونـاگون فرهنگـی،
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آموزشی ،بهداشتی و اقتصادی به سر میبردند و هیچگونه مشارکتی در امور مملکتی و حکومتی نداشتند .پیروزی انقالب اسالمی
و توجه خاص به اتحاد شیعه و سنی و واگذاری برخی مناصب مهم حکومتی به برادران اهل سنت سبب آن شد که روز بـه روز
این دو گروه به هم نزدیکتر شده و زمینهی اتحاد آنها فراهماید و گامی در جهت احیای تمدن ره بـه افـول اسـالمی برداشـته
شود .در ادامه به تعدادی از مهمترین اقدامات نظام جمهوری اسالمی پس از پیروزی انقالب ،برای رسیدن بـه وحـدت اسـالمی
اشاره میشود.
احترام به حقوق و عقاید فرقههای اهل سنت

زمانی که قانون اساسی جمهوری اسالمی از سوی فقیهان و حقوقدانان بررسی و تدوین میشد ،یکی از مسائل بسیار مهمـی
که در گذشته به آن توجه نشده بود ،یعنی به رسمیت شناختن مذاهب چهارگانهی اهل سنت ،مورد توجه قـرار گرفـت .مـذهب
رسمی کشور در قانون اساسی شیعه اثنیعشری است .اما سایر مذاهب اهل سنت نیز از آزادی رای و عقیـده و انجـام فـرایض
دینی خود بهره مند شدند .از دیگر امتیازاتی که اهل سنت پس از انقالب بدست آوردند ،حق انتخاب نماینده در مجلس شـورای
اسالمی ب ود .سایر اقدامات جمهوری اسالمی در این زمینه احترام به حقوق و عقاید اهل سنت در مورد اجرای حـدود و قـوانین
شرعی ،طبق عقاید و اصول مذهب آنها بود که این خود گامی بزرگ در جهت تفاهم و تقریب مذاهب اسالمی به شمار میرود.
همچنین امکان برگزاری نماز جمعه به امامت امامان اهل سنت ،پس از انقالب برای این اقلیتها فراهم شـد و احـداث مسـاجد
مخصوص به این فرقهها میسر گشت [.]11
برگزاری مراسم هفته وحدت

از ابتکارها و مساعی جمهوری اسالمی ایران جهت گستراندن تفکر اتحاد مسلمانان ،برگزاری مراسم هفته وحدت اسـت .بـا
متصل کردن دو تاریخ  12ربیعاالول و  17ربیعاالول به یکدیگر و برگزاری مجالس و محافل متعدد جشن ،جماعت شیعه و سنی
در آن مراسمها شرکت میکنند و با حضور در کنار یکدیگر همبستگیشان را به نمایش میگذارند.
ایجاد امکانات آموزشی ،رفاهی و بهداشتی

در زمان حکومت پهلوی بسیاری از مناطق کشور در محرومیتهای متعدد آموزشی ،رفاهی و بهداشتی به سر میبردنـد کـه
مناطق سنینشین نیز مشمول این محرومیتها بودند .پس از پیروزی انقالب تالش شد محرومیتزدایی از تمامی نقاط کشور بـه
خصوص از مناطق بسیار محروم سنینشین کشور انجام گیرد و پیشرفتهای بسیار خوبی حاصـل گردیـد و راههـای ارتبـاطی،
بیمارستانها ،مدارس و سایر امکانات رفاهی به منظور خدماترسانی به برادران اهل سنت ایجاد گردید .اهمیتـی کـه حکومـت
جمهوری اسالمی به ارتقای سطح زندگی اقلیت سنی در کشور قایل شد سبب اتحاد و همبستگی بیشتر میان شیعه و سنی گردید.
مبارزه با تبلیغات تفرقهافکن و آرامشزدا

تبلیغات سوء دشمنان به منظور تفرقهانگیزی میان شیعه و سنی و همینطور انجام فعالیتهای تخریبی مانند ترور و بمبگذاری
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در اوایل انقالب اسالمی جوی از ناامنی و ناآرامی در کشور و به خصوص در مناطق سنینشین کشور ایجاد کرده بـود .امـا بـا
گذشت مدت محدودی از پیروزی انقالب با تالشهای سرسختانه نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی توطئـههـای دشـمن خنثـی
گردید و آرامش بر همه ی نقاط کشور حکمفرما شد و تا به امروز دشمن نتوانسته است اختالفات شیعه و سنی را دستاویز خـود
قرار دهد و وحدت مردمی را از بین ببرد [.]11
حکومت اسالمی ایران پس از پیروزی انقالب در سال  17جهت تحقق وحدت و تفاهم میـان مـذاهب اسـالمی موجـود در
کشور به عنوان یکی از مولفههای اعتالی تمدن اسالمی فعالیتهـای گسـتردهای انجـام داده اسـت و تـا کنـون موفقیـتهـای
چشمگیری هم کسب نموده است.
انقالب اسالمی و اجرای امربهمعروف و نهی از منکر
یکی از مهمترین عوامل احیای تمدن اسالمی اجرای امربهمعروف و نهی از منکر در جامعه است .نظارت اجتماعی که در فقه
اسالمی با عنوان امربهمعروف و نهیازمنکر شناخته میشود به عنوان ضامن بقای اسالم و واجبی است که بـه سـبب آن ،اجـرای
همهی واجبات صورت میپذیرد .امربهمعروف و نهی از منکر در ظهور ،استمرار و عدم فروپاشی جوامع و تمدنها موثر است و
ضامن بقای اسالم به عنوان تمدنی فراگیر می باشد .پس از پیروزی انقالب و در اصل هشتم قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی
توجه ویژهای به این فریضهی الهی شده است و دعوت به خیر ،امر به معروف و نهی از منکر ،وظیفـهای همگـانی و متقابـل بـر
عهده ی مردم بر یکدیگر ،دولت در برابر مردم و مردم در برابر دولت است .در ادامه به برخی از مهمترین تـاثیرات اجـرای ایـن
فرایض در جامعه اشاره میگردد که سبب احیای تمدن اسالمی میگردند.
احیای ارزشها

نظارت اجتماعی فعال و مستمر ،نه تنها از کمرنگ شدن ارزشها در جامعه پیشگیری میکند ،بلکه زمینه گسترش همهجانبـه
آن را فراهم میسازد [ .]17روایتهای اهل بیت شاهد این امر است .حضرت علی (ع) در این باره میفرماید« :آنگـاه کـه ایـن
فریضه ادا و به پا داشته شود ،تمامی واجبات آسان و سخت ،برپا خواهد شد» .همچنین امام باقر (ع) امربهمعروف و نهی از منکر
را فریضه یزرگی معرفی میکند که به وسیله آن ،دیگر فریضهها برپا میشود [.]11
عدالت اجتماعی

نظارت عمومی بر حسن اجرای احکام اسالم ،زمینه فراگیری عدالت اجتماعی را فراهم میسازد ،چرا که با با نظارت جدی و
همگانی ،ثروت در جامعه تعدیل و زندگی عادالنه برای قشرهای مختلف جامعه تامین میگردد [.]21
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اقتدار جامعه

شکلگیری خودجوش گروههایی در میان مسلمانان برای اجرای امربهمعروف و نهیازمنکر زمینهساز وحدت و همدلی اسـت
که یکی از ثمرههای آن ،اقتدار و عزت جامعه اسالمی خواهد بود .امیرالمومنین علی (ع) امربهمعروف را تقویتکننـده مـومن و
ناهی از منکر را مانند کسی میداندکه بینی کافر را به خاک مالیده است [.]21
برقراری امنیت

امنیت درونی و بیرونی دو بعد برقراری امنیت در جامعه است .هر جامعه در امر پویایی خود ،نیـاز بـه آرامـش و امنیـت در
حوزههای اعتقادی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی دارد .مهمترین راه تامین امنیت در جامعهی اسالمی ،اجـرای صـحیح و مسـتمر
امربهمعروف و نهی از منکر است .زیرا در پرتو اندیشههای صحیح اسالمی ،فرهنگ و اعتقادات مردم از انحرافات در امـان مـی-
ماند و دست چپاولگران از بیتالمال کوتاه خواهد شد و در نتیجه امنیت اقتصادی برقرار میگردد .همچنین مرزهای کشـورهای
اسالمی حفظ خواهد شد.
آبادانی و سازندگی

هنگامی که نظارت اجتماعی و امر بهمعروف و نهی از منکر در جامعه صورت گیرد ،آبادانی ،یکی از نتایج آن خواهـد بـود.
هنگامی که افراد ،سازمانها و گروههای مختلف نظارت را بر اعمال و رفتارهای خود در جامعه احساس کنند بـه منظـور انجـام
بهتر وظایف و نقشهای خود تالش بیشتری را به کار میگیرند .بنابراین سازندگی و آبادانی کشور یکی از نتایج اجرای درسـت
نظارت اجتماعی میباشد.
در دورهی حکومت پهلوی به بهانهی اعطای آزادی به مردم که ناشی از نفوذ اندیشههای لیبرالی و برخاسـته از غـرب بـود،
عمال امربه معروف و نهی از منکر تعطیل گشته بود .بنابراین با پیروزی انقالب و احیای این فریضـهی الهـی تمـدن در جامعـهی
اسالمی ایران ارتقا و اعتال یافت.
انقالب اسالمی و رعایت اخالق
عامل دیگری که از آن تحت عنوان یکی از عوامل اعتال نام برده شد ،رعایت اخالق بـود .بررسـی ایـن عامـل در دو نظـام
حکومتی مورد نظر یعنی حکومت پهلوی و جمهوری اسالمی به خوبی میتواند در جهت نیل به هدف مـددکار باشـد .دسـتگاه
پهلوی هر روز بیشتر غرق در مفاسد اخالقی و اقتصادی میگردید و همزمان به سمت سقوط و سرنگونی پیش میرفت.
خاصهبخشی و فساد یکی از ویژگیهای بارز رژیم پهلوی بود که خـود از پیامـدهای کـاهش میـزان نهادمنـدی سیاسـی و
اجتماعی به شمار میرفت .در واقع شبکهی خاصهبخشی یکی از کانالها و ابزار موثر در اختیار شاه بود و او را قادر میساخت
تا به طور گسترده ای امتیازات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی برای هوادارانش در نظر بگیرد و از این طریق به جلـب همکـاری و
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یارگیری اقدام کند [.]22
قسمت اعظم پرداختهای شاه در شبکه خاصهبخشی متوجه وابستگان نزدیک و خانواده سلطنتی میشد .به گونهای که دربار
پهلوی در این دوران بزرگترین منبع درآمد و ثروت را در اختیار داشت .به طور کلی درآمد دربار از چهار منبع تامین میشد-1 :
ثروت ناشی از مالکیت زمین  -2درآمدهای نفت  -3تجارت  -4بنیاد پهلوی که بسیاری از فعالیـتهـای خـدماتی و کشـت و
صنعت و بانک ها را در اختیار داشت .این بنیاد از سه طریق به نفع شاه و سلطنت او عمل میکرد -1 :به صـورت منبعـی بـرای
دریافتهای خانواده سلطنتی  -2به صورت ابزاری در کاربرد نفوذ بر بخشهای کلیدی اقتصادی  -3به صورت مجرایـی بـرای
جهت دادن حمایتها نسبت به رژیم [.]23
عالوه بر خانواده سلطنتی بخش عمده این پرداختها متوجه اعضای طبقه باال بود که بیشـتر از طریـق معـامالت تجـاری و
مقاطعهکاریهای گرانقیمت صورت میگرفت .همچنین شاه از طریق توزیع مناصـب سیاسـی و اداری کـه متضـمن موقعیـت و
مزایایی برای صاحبان آنها بود به جلب همکاری اعضای طبقه باال اقدام کرد.
مجموعهی این روابط غیر رسمی و توزیع مزایا و امتیازات در شبکهی خاصهبخشی به جو فساد مـالی و اخالقـی در بافـت
هیئت حاکمه و وابستگان آن دامن میزد .این وضعیت بویژه پس از افزایش قیمت نفت در دههی  1311به نحو وسیعی گسـترش
یافت و حتی به سطوح مختلف دستگاه دیوانساالری و نظامی نیز نفوذ کرد [.]24
عالوه بر مفاسد اقتصادی که نام برده شد ،رژیم پهلوی غرق در انواع مفاسد اخالقی نیز بود .ایـن مفاسـد اغلـب بـه دلیـل
الگوبرداری از غرب و تمایل به برقراری آزادیهای بیحد و حصر شیوع پیدا کرده بود و خـانواده پهلـوی خـود از پیشـگامان
ارتکاب اقدامات غیراخالقی بودند.
مبارزه با فساد یکی از شعارهای مهم انقالب اسالمی بود .از جمله اقدامات موثر بعد از انقالب اسالمی در مبارزه بـا فسـاد،
تغییر در نخبگان و سیستمهایی بود که در دوران پهلوی نظارت خاصی برآنها وجود نداشت .همینطور گسترش نهادهای نظـارتی
در دستگاهای دولتی و اصالح قوانین حاکم نیز از دیگر اقدامات به منظور مبارزه با مفاسد بودند .البتـه قبـل از انقـالب هـم در
دولت های بختیار و شریف امامی اقداماتی علیه فساد شکل گرفت ،اما سطحی بود و از روی اراده انجام نگرفـت و دلیـل انجـام
این اقدامات از بین رفتن مشروعیت نظام بود و به نوعی عوامفریبی محسوب میگردد.

نتیجهگیری
هدف این مقاله شناخت نقش و کارکرد انقالب اسالمی ایران در فرآیند تحقق تمدن نوین اسالمی بـود .انقـالب اسـالمی در
حالی پیروز شد که مردم مسلمان ایران سالها تحت سیطرهی حکومتهای مستبد شاهنشاهی زیسته بودند و از اسالم جـز نـامی
باقی نمانده بود .امام خمینی (ره) رهبر انقالب اسالمی با درک کامل از شرایط موجود بر کشور نقش سازنده و معمار انقالب را
بر عهده گرفتند و مردم را هدایت کرده و با یاری آنها توانست بر حکومت طاغوتی پهلوی فایق آمد.
پس از انقالب ،اسالم در همهی مسائل وارد شد و حکومتی بر پایهی اسالم در کشور شکل گرفـت .ایـن حکومـت تمـامی
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قوانین ،اصول و هر آنچه که بر پایهای غیر از اسالم بنا شده بود ،ویران کرد و تمدن نوین اسالمی را محقق نمـود .عـواملی کـه
عامل انحطاط تمدن اسالمی در جامعه بودند یعنی بیعدالتی ،ترک امربهمعروف و نهیازمنکر ،فقدان اتحاد و فسق و فجـور بعـد
از پیروزی انقالب تا حد بسیار زیادی کاهش یافت و زمینه برای رشد تمدن اسالمی پس از سالها فراهم گشت .تالش جمهوری
اسالمی در اجرای عدالت ،امربهمعروف و نهیازمنکر ،ایجاد وحدت و مبارزه با فساد که از زمان پیروزی انقالب اسـالمی آغـاز
گردیده همچنان ادامه دارد و این مسئله سبب ارتقا تمدن اسالمی و دستیابی آن به جایگاههای واالتر در میان سایر تمدنها مـی-
شود.
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ظهور تمدن نوین اسالمی و افول تمدن غربی
مصطفی ملکوتیان
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
Email:mmalakot@ut.ac.ir

چکیده
ورود غرب به دوره رنسانس  ،سراغاز شکل دهی و تشکیل تمدن کنونی غرب گردید.هر تمدنی بر پایهه یهک
سری مبانی فکری فلسفی شکل می گیرد.تمدن غربی هرچند باعث توسعه علمی فناوری در غهرب شهد  ،امها
بدلیل ویزگی خودکامه آرمان های غربی  ،باعث گسترش بیعدالتی در جوامع غربهی و ظلهم وسهتم و سهلطه
طلبی و استعماردر روابط بین الملل گردید.با ظهور انقالب اسالمی و بازتاب آرمان های حق طلبانه وعهدالت
طلبانه و جهان شمول آن  ،روزنه های امید برای ظهور یک تمهدن نهوین اسهالمی پدیهد آمهد و امهروزه ایهن
اندیشه در حال گسترش و عمومی شدن می باشد.جامعیت آرمانی انقالب اسالمی و برخوداری آن از همه
نقاط مثبت آرمانی مهمترین دلیل این گرایش جهانی می باشد.
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مقدمه
پیش از ظهور دين مبین اسالم ،چراغ علم و دانش در غرب قديم خاموش شده بود.با ظهور اسالم تحركی تمدن ساز در مسـلمانان
پديد آمد و قرن های اولیه پس از ظهور ،شاهد شكوفائی يک تمدن جديد كامال متفاوت با تمدن های باستای قبل از خود بود .در ايـن
زمان مسلمانان گاهی حاضر می شدند برای خريد يک كتاب به اندازه وزن آن كه بسیار سنگین تـر از كتـاب هـای كنـونی بـود  ،طـال
بدهند(.) 0در اين دوره خاص  ،در جهان اسالم با گروه های بزرگی از انديشمندان مواجهیم كه در همه دانش هـای زمانـه از فلسـفه و
منطق و پزشكی و رياضیات تا جامعه شناسی  ،تاريخ و سیاست مشغول بیان و توسعه انديشه ها و اكتشافات علمی نو بودند(.)1
اين ديدگاهها دوره ای خاص را در تاريخ بشر پديد آورد كه با همه دوره های قبلی متفاوت بـود و هرچنـد بـه داليـل مختلـف از
جمله داليل سیاسی داخلی و نفوذ های استعماری بعدا به ركود گرائید ،اما هم جهان معاصر خود و هم دوره های بعد از خود را تحت
تاثیر قرار داد.
سپس دوره ركود شديد درعلم و فناوری به جهان اسالم نیز رسید.از زمان رنسانس  ،در غرب تالش هائی برای توسعه آغاز شد.اما
غرب جديد به جای آنكه نقصان ها و موانع موجود بر سر راه رشد و ترقی را بـر طـرف نمايـد  ،در مـورد همـه داشـته هـای فكـری

فرهنگی و هويتی خود به شک افتاد و با ورود گروهی از افراد در عرصه ها و رشته های مختلف – به عنوان مثال كانـت و دكـارت در
فلسفه و ماكیاولی و فالسفه سیاسی در سیاست واقتصاد دانان لیبرال در اقتصاد و غیره و نیز وقوع دو انقـالب يكـی انقـالب سیاسـی (
انقالب فرانسه  ) 0789و ديگری انقالب صنعتی انگلستان و بازتاب و تاثیرات آن ها بر محیط هـای منطقـه ای و سـپس نقـاط ديگـر
جهان  ،مسیر كامال متفاوتی را بر گزيد كه نتیجه آن پديد آمدن تمدن جديد غربی بود  .اين تمـدن از نظـر فكـری فلسـفی  ،سیاسـی ،
اقتصادی و غیره دارای ويژگی های خاصی است.
با ظهور و پیروزی انقالب اسالمی ايران و بازتاب آرمان های جهان شمول و جامع آن  ،نقطه های امید برای شكوفائی يـک تمـدن
نوين اسالمی در دنیای تسخیر شده و مبهوت از آثار تمدن ماديگرای غربی زنده گشت .نقاط ويرانگر و ضعف تمدن غربی از يكسو و
جامعیت آرمانی انقالب اسالمی از سوی ديگر  ،و به عبارت ديگر سوء كاركرد ها ی صدها ساله تمدن بی محتوا و نفع طلب غربـی و
آرمان های مبتنی بر ذات و نیاز بشريت انقالب اسالمی دو نیروی پیش برنده دنیای جديد به سوی يک دوره نـو و بـه تعبیـر شايسـته
مقام معظم رهبری تمدن نوین اسالمی خواهد بود)1(.
در اين پژوهش  ،پس از يک مقايسه انديشه ای و فكری فلسفی میان دو تمدن غربی و اسالمی  ،به بیان چالش ها و بحـران هـای
موجود در برابر تمدن كنونی غربی و نیز فرصت ها و چالش ها در برابر تمدن در حال ظهور اسالمی خواهیم پرداخت.
مقایسه بنیان های اندیشه ای و فکری فلسفی
هر تمدنی بر پايه يک فلسفه و انديشه مبنايی شكل می گیرد .تمدن غربی  ،پس از دوره قرون وسطی و ورود غربیان به يـک دوره
كمیت گرائی و تغییرات اساسی در هويت و فرهنگ و سپس ورود اين تغییرات انديشه ای به همـه حـوزه هـا از جملـه حـوزه علـوم
انسانی اجتماعی رفتاری و پديد آمدن گروه بزرگی از نظريه ها در علوم سیاسی  ،اقتصاد  ،مديريت  ،روانشناسی  ،حقوق و مانند آن و
نیز مبنا قرار گرفتن اين انديشه ها در جهان واقعی سیاست و اقتصاد و فرهنگ  ،شكل گرفت  .بنابر اين آنچه امروزه ما به عنوان نتـايج
و كاركردهای تمدن غربی می بینیم  ،تراوش انديشه به عمل بوده و به ويژه در بعد بین المللـی  ،بـی عـدالتی هـای موجـود ناشـی از
زورمداری قدرت ها را بايد مستقیما به ريشه های عقیدتی و مبانی فكری فلسفی آن ارجاع داد.
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اين مبانی  ،غرب جديد را ساخته و باعث ظهور نوع ويژهای از تمدن ،هويت ،فرهنگ ،سیاست ،اقتصاد و اخـالق گرديـدهانـد؛ بـه
گونهای كه بدون توجه به آنها امكان شناخت اين نظامها وجود ندارد.

 -1هستی شناسی اسالمی در برابر هستی شناسی غربی – در هستی شناسی تعريف جهان و آغاز و فرجام آن مرد توجه قرار می

گیرد.

مادیگرایی و اصالت کمیت در غرب – از آغاز دوره رنسانس با تغییر در ارزشهای اجتماعی و غلبه ماديگرايی در میـان بخشـی

ذی نفوذ از متفكران اجتماعی و سیاسی در غرب ،ماديگرايی و سكوالريسم مبنای روابط اجتماعی وتشكیل سـاختارهای سیاسـی قـرار
گرفت و غربیها به جای آنكه مشكالت موجود ناشی از برخی رفتارهای آباء كلیسا و مسیحیت دستكاری شده را چـاره كننـد ،منـادی
يک تغییر كلی در جهت گیریهای فكری و فلسفی خود شده و به سمت جهان بینی مادی و ايـدئولوژیهـای منـتج از آن رفتنـد و در
اين مسیر نوعی از نظامهای سیاسی را تشكیل دادند كه يكی از مهمترين ويژگیهای آنها به گفته رنه گنون سیطره كمیت است)4( .
دکارت میگويد انسان يک ماشین است كه با جسم بیجان تفاوت ندارد جز اينكه تركیب آن پیچیدهتر است .اساس روش او بـر
تحقیقات كمی و آماری است  ،به گونهای كه در مخالفت با روشهای كیفی به نقد آثار ارسـطو و مشـائیان پرداخـت و روش آنـان را
مردود دانست)5( .
مشائیان در عالم طبیعت دو خصوصیت را كه عبارتند از صور جسمیه يا نوعیه (جوهر كه حقیقت و هويت جسـم بـه آن وابسـته
است) و امتداد و بعد مادی (عرض) مورد توجه قرار دادهاند .جوهر بر خالف عرض امری معقـول و كیفـی اسـت كـه نمـیشـود بـا
نگرش كمی و ارقام و اعداد آن را شناخت ،بلكه بايد با سیر و سلوک عقلی ،روحانی و يا عرفانی آن را درک نمود)6(.
بدين صورت  ،غربیان از روشهای علمی گرفته تا نظريهپردازی و از سیاست گرفته تـا فرهنـگ و اقتصـاد و اخـالق و از تـدوين
قوانین داخلی گرفته تا روابط بینالملل و سیاست خارجی  ،اصل ماديگرايی را سرلوحه اهداف و رفتارهای خود قرار دادند .آنها بسـتر
وجودی و پهنه هستی را همین عالم خاكی دانسته و تنها به مظاهر محدود دنیوی نگريسـته ،تمـايالت و منـافع نفسـانی و شخصـی را
اولويت داده و عدالت را در نابودی ضعفا و تقويت اقويا دانستند و بدين گونه بالی جان عالمیان گرديدند.
در اين رويكرد اگر گاهی از خدا ،اخالق و ساير موضوعات معنوی سخن به میان آيد ،مفهوم واقعی آنها مد نظر نیست؛ منظور آنها
خدايی است كه در امور دخالتی ندارد و مقصودشان از اخالق مراحل سیر و سلوک و مبارزه با هوی و هوس نیست و اين اخالق نیـز
به صورت نسبی و مطابق منافع مادی و لذايذ بیشتر تعريف میشود .به عنوان مثال  ،آناتول فرانس محـدوده اخـالق را فقـط در حفـظ
بهداشت میداند()7
در نقطه مقابل يعنی در انديشه اسالمی  ،آنچه در مركز توجه قرار می گیرد خداگرائی است .اين امر خود را در همه زمینه ها يعنی
فرهنگ  ،سیاست  ،اقتصاد  ،نظريه های علوم انسانی ف روابط بین الملل و غیره نشان می دهد.
انقالب اسالمی با معرفی يک هستی شناسی منطقی و واقعی و مبتنی بر فطرت بشر به جهانیان  ،روزنه های امید را به روی عمـوم
مردم از نخبگان گرفته تا توده ها گشوده است.در اين هستی شناسی به وجود ذات اقدس الهـی و ارسـال پیـامبران و حضـرت ختمـی
مرتبت حضرت محمد (ص) برای هدايت بشر و بازگشت همه انسان ها به سوی خداوند و روز جزا و نیز تداوم رهبری انسان هـا در
ائمه اطهار (ع) و بقیه اهلل االعظم (عج)ولی عصر و ظهور منجی عالم بشريت در روزی كه خدارند اراده نمايد ،تاكید می گردد.
در اين هستی شناسی  ،در زمان غیبت امام عصر (عج)  ،اداره امور مسلمانان و دولت اسالمی بـه واليـت امـر  -ولـی فقیـه جـامع

الشرايط – كه امور را بر حسب تكلیف و وظیفه دينی و برای اجرای دستورات اسالمی اداره و تدبیر می نمايد واگذار می گردد.
567

در انديشه اسالمی  ،بر خالف انديشه غربی  ،به جای منافع شخصی منافع همگان و بشـريت مـورد توجـه اسـت و هرگـز هـدف
وسیله را توجیه نمی كند.در اين انديشه دستیابی بشر به سعادت در ورای هر هدف ديگری قرار دارد.
-2تعارض اندیشه اسالمی با اومانیسم ،اصالت عقل ابزاری و اصالت قدرت در اندیشه غربی – زمانی كه انسان غربـی ماديـت
را اصل قرار داد و به انكار فرامین الهی پرداخته خود را بینیاز از وحی در تنظیمات اجتماعی معرفی نمود ،به نظريه اصـالت عقـل كـه
ريشههای آن در يونان باستان وجود داشت و در عصر رنسانس در اروپا به اوج خود رسید گرويد.
طرفداران اين نظريه مانند دكارت ،ولتر وغیره عقل را برای كشف حقیقت كافی میدانستند و معتقد به كفايت آن برای سعادت بشر
بودند .اما عقل به تنهايی راهی به حقیقت نمیبرد؛ زيرا وقتی ماديگرايی اصل قرار میگیرد ،عقل تنهـا بـه اولويـت بخشـیدن بـه منـافع
شخصی مادی و زير پا گذاردن منافع عامه در سطوح داخلی و بینالمللی و در نتیجه تكیه بر ابزارهای مـادی بـرای رسـیدن بـه امیـال
سلطه جويانه تبديل میشود .اين همانی است كه ما از آن به عقل ابزاری ياد میكنیم .در مقابل اين عقل ،عقل فطـری قـرار مـیگیـرد،
عقلی كه با وحی پیوند میيابد ؛ يعنی عقلی كه در اسالم توجه به آن مورد تاكید قرار گرفته است.
ماديگرايی چهره ديگری را نیز از خود به نمايش میگذارد كه عبارت است از اصالت قـدرت .در جهـان بینـی مـادی بـه نـاگزير

قدرت به هدف تبديل می شود  ،زيرا وقتی همگان تنها به منافع شخصی خود فكر میكنند و به گفته هابز" انسان گرگ انسان است" ،

برای اينكه ثبات پديد آيد بايد غلبه صورت گیرد و برای تداوم ثبات نیز داشتن قدرت يک امر كلیدی است و برای سلطه جهـانی نیـز
قدرت حائز اهمیت است .در اينجا همه چیز در غلبه و سیطره معنی میيابد چه در داخل و چـه در محـیط بـینالملـل و از عـدالت و
رعايت حقوق بشر خبری نیست .استفاده پیاپی غربی ها از واژگانی مانند حقوق بشر و مانند آن در واقع چیزی جز فريـب و نیرنـگ و
عوامفريبی نیست؛ زيرا اصوال آنها نه در مبانی فكری فلسفی خود به آن واقعاً معتقدند و نه در رفتارهای سیاسی داخلی و خارجی خود
آنرا رعايت كردهاند.
يكی از تفاوت های بنیادی میان انديشه اسالمی و انديشه غربی  ،تفاوت آشكار در ديدگاه نسبت بـه انسـان و ماهیـت و نیازهـای
اوست .در انديشه اسالمی بر خالف انديشه غربی ،انسان موجودی دو بعدی و دارای نیازهای مادی و معنوی و اسـتعدادهای فطـری و
ذاتی خاص است و انسان ذاتا خداگرا است (فاقم وجهک للدين حنیفا فطره اهلل الذی فطرالناس علیها ) ( )8و به قـول اسـتاد مرتضـی
مطهری بر خالف ديدگاه غربی  ،انسان مانند يک نوار خالی نیست كه بخواهند با هرچه میخواهند آن را پر كننـد بلكـه در انسـان بـذر
يک سلسله گرايش ها و استعدادها نهفته است .انسان مانند گیاه است كه برای رشد و شكوفائی نیاز به نور و آب و اكسیژن دارد)9(.
حال اگر انسان را تک بعدی و فقط دارای نیازهای مادی تلقی كنیم  ،همه موارد ديگر مربوط به انسان نیز مادی خواهد شد ؛ حتـی
عقل بشری كه بايد وسیله ای برای تشخیص حق از باطل و راهگشای بشر در پیشبرد امور به سوی عدالت و پیشرفت در لوای فطرت
خداگونه بشر باشد  ،به موجودی برای كسب منفع شخصی و مادی تبديل می شود كه به آن عقل ابزاری گفته مـی شـود.وقتی هـدف
انسان ها در اين انديشه به منافع فردی و انهم مادی فروكاست  ،زندگی انسان ها به جنگ همه علیه همه بـرای كسـب منـافع مـادی و

شخصی تبديل می شود .اينجاست كه انديشمندان غربی مانند هابز از "وضع طبیعی " سخن می گويند گه در آن انسـان گـرگ انسـان

است.
وضعیت گرگ گونگی انسانها به همین جا ختم نمی شود  ،بلكه خود را در قالب دولتها به محیط بین المللن نیز تحمیل می كند كه
در آن فقط زور حرف اخر را می زند.ما در تاريخ جديد جهان سلطه صدها سال استعمار و استكبار بر ملتها را ديده ايم و واضح اسـت
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كه از اين انديشه چیز ديگری برنمی آيدو نمی توان از آن انتظار رعايت حقوق بشر و عدالت و مانند آن را داشت.
ينابراين ابتنای غرب به اومانیسم و ارائه تعريفی انحرافی و بسیار ضعیف از انسـان  -كـه در ديـن مبـین اسـالم بـه عنـوان اشـرف

مخلوقات از ان نام برده شده است – مبنای تمدنی غرب بوده است .با گذشت زمان بشريت بیشتر با نقـاط ضـعف و ويرانگـری ايـن

انديشه اشنا گرديده و اين خود زمینه ای خواهد بود تا جهان آينده به سوی برداشت های واقعی و منطقی از انسان كه توسـط انقـالب
اسالمی معرفی می گردد روی آورد.
نتایج اندیشه غربی  :لیبرالیسم ،فرد گرایی  ،سرمایهداری  ،استعمار و استثمار
ماديگرايی به گونهای كه بیان شد از خود چهره های متفاوتی نشان داد كه از جمله میتوان به لیبرالیسم ،فرد گرايی ،سـرمايه داری،
سوسیالیسم ،نازيسم  ،استعمار  ،استثمارو غیره اشاره نمود.
لیبرالیسم  ،به دلیل شرايط خاص جوامع غربی تا پیش از رنسانس  ،تا حدود زيادی اولويت يافت و همراه با فرد گرايی طرفـداران

بیشتری جذب نموده مبنای تشكیل نظامهای سیاسی غربی گرديد .نظام اقتصادی طراز دمكراسی های غربی نیـز نظـام سـرمایه داری
است .در واقع ،در غرب معاصر نظام سیاسی دمكراسی و نظام اقتصادی سرمايه داری دو روی يک سكه اند.
اين نتايج انديشه غربی  ،تا كنون باعث دو نتیجه مهم برای جهانیان گرديده است  :از يكسو  ،اين امرباعث انحراف های بنیـادی در
انديشه های بشريت گرديده  ،زيرا غرب با ادعای دروغین دفاع از ازادی و حقوق بشربه میدان آمده واين روش توانسته است بسـیاری
از توده ها و نخبگان سطحی نگر و ظاهربین را در جهان مفتون خود سازد و از ديگر سو  ،با ورود به دوره های استعمار  ،آثار مخـرب
و زيان بخشی به ملل محروم و مظلوم جهان وارد ساخته و همچنان از پیشرفت واقعی آنها ممانعت می كند. .غـرب جديـد بـا قـدرت
نامشروع و سلطه توسط ابزارهای رسانه ای فقط به منافع خود فكر می كند .
بحران ها و چالش های فکری فلسفی  ،فرهنگی اجتماعی  ،سیاسی و اقتصادی در تمدن غربی
الف– بحران های فکری فلسفی

با توجه به اينكه در تمدن غربی  ،خشت اول توسط معماران آن كج نهاده شد – يعنی بهره گیری از مبانی و بنیاد های غلط انديشه

ای و فكری سیاسی در هستی شناسی و انسان شناسی  -بنای اين تمدن لرزان ودر مقابل چالشگرانی كه قدرت منطق بااليی دارنـد  ،از
مقاومت ناتوان است.اين ساختار و تمدن به مرور زمان چهره ظالمانه خود در داخل و محیط بینالملل را نمايان ساخت.
بنابراين تمدن غربی بر بنیادهايی سست بنا نهاده شده وبخشی مهم از ماهیت و واقعیت وجودی انسان يعنی جنبههای معنـوی او را
ناديده گرفته است .وقتی انسان را فقط موجودی مادی بدانیم  ،نتیجه عبارت خواهد بود از تعارض منافع هـر كـس بـا ديگـری و هـر
جامعه با جامعه ديگر كه برای حل تعارضات نیز استفاده از زور مشروعیت خواهد داشت .اين همان استعمار است كه قرنها ملتهای
تحت ستم را چپاول نموده و همچنان به راه و روش خود ادامه میدهد.
از سوی ديگر ،با انديشه غربی جايی برای عدالت در صحنه داخلی نیز باقی نمی ماند.
بدين ترتیب تمدن غربی با سو ء كاركردهايش  ،در دههها و سالهای گذشته  ،آرام آرام در بحرانهای فكری ،اقتصادی و سیاسـی
ويژهای فرو رفته و به ويژه بخشی از نخبگان معتقد خود را از دست داده و مدرنیته بشدت آسیبپذير گرديده است .مشكالت ريشهای
تمدن غربی يا مدرنیته به عالوه تحوالت جديد دنیای معاصر مانند ورود چالش گران فكری قدرتمند -نظیر انديشـه اسـالمی ناشـی از
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پیروزی انقالب اسالمی ايران -و توسعه ابزارهای رسانهای و آنچه كه از آن تحت عنوان جهانی شدن ياد میشـود ،همگـی دسـت بـه
دست هم داده و بر شدت بحرانهای فكری در غرب افزوده است.امروزه در غرب از اصطالح پست مدرنیسم بـرای نشـان دادن ايـن
مشكالت انديشه ای استفاده می شود.هرچند پست مدرنیسم در واقع انتقاد به مدرنیسم است و تقريبا خـود يـک آرمـان دارای سـروته
وواحد نیست و مناديان آن در غرب همچنان گرفتار غربگرائی هستند  ،اما گويای ايجاد اختالل و شكاف در مدرنیسم می باشد.
گرايش بسیاری ازجوانان غربی به اسالم در زمان كنونی  ،ناشی از اين اختالل در تفكر و فلسـفه غربـی و شـرمنده بـودن نخبگـان
غربی از اين همه رسوائی و سوئ كاركرد است.در سال های گذشته اين گـرايش را در خیلـی از نخبگـان غربـی وحتـی در برخـی از
سازندگان فیلم در هالیوود  ،اطرافیان سیاستمداران انگلیسی  ،صاحبان صنايع اتوموبیل سازی وغیره ديده ايم.
برخی از كشورهای اروپائی به شدت ترسیده و لب به اعتراف گشوده واطالعاتی را منتشر می كنند كه بر اساس آنها تا سـال 1151
میالدی اكثريت جمعیت آنها را مسلمانان تشكیل خواهند داد.بی جهت نیست كه اروپا  ،آمريكا و رژيم صهیونیستی دست به كار شـده
و با مطالعه تاريخ انديشه های سیاسی در میان اعراب  ،راه حل را در تشكیل گروه های تكفیری مانند داعـش يافتـه انـد تـا اوالچهـره
خشن و ناپسندی از اسالم ترسیم و با اين امر جهانیان و مردم خود را از اسالم و اسالمگرائی دور نمايند و ثانیا در مقابل امواج جهانی
و منطقه ای انقالب اسالمی كه آنها را به شدت ضعیف نموده و آسیب پذير ساخته است بايستند.
ب  -بحران های فرهنگی اجتماعی

در اين رابطه موارد زير قابل توجه اند:
 -0لیبرالیسم كه به معنی آزادی گرايی است تا كنون نتايج خود را به گونههـای متفـاوتی در غـرب نشـان داده اسـت .از جملـه
مهمترين آنها از هم گسیختگی اجتماعی و فروپاشی نظام خانواده و پیدایش بیماریهای وحشتناکی مانند ایدز در غرب می باشد كه
نتیجه اجرای خام و در برخی زمینه ها لجام گسیخته و يا مبتنی بر اهداف پلید تعابیری مانند آزادی ،برابری و حقوق شـهروندی اسـت
و همراه با اتفاقات نابهنجار و ساختار شکن مانند روابط نامشروع جنسی ،مقاربت با حیوان ،ازدواج با محارم ،همجنسگرايـی وغیـره
رخ داده است ) 01(.بیماری ايدز اول بار از طريق رابطه جنسی يک زن با يک میمون به انسـان منتقـل شـده و سالهاسـت بـالی جـان
میلیونها انسان در سراسر جهان گشته است.
بر خالف غرب ،در اسالم خانواده بر حسب فطرت بشر از جايگاه ارزشمندی برخوردار است و قرآن كـريم آن را وسـیله ارتبـاط
صحیح میان زن و مرد از طريق ازدواج قرار داده است( )00در ديدگاه اسالم پیدايش خانواده بـا پیونـدهای نسـبی و سـببی  ،از آيـات
خداوند و از نشانههای ربوبیت اوست(.)01
رهبر فرزانه انقالب میفرمايند:

«امروز توده معمولی مردم آمریکا و اروپا...از سست بودن بنیان خانواده رنج میبرند .زنها و مردها در یـک حـد از متالشـی
شدن خانوادهها رنج میبرند و ناراحتند و این ،روز به روز تشدید میشود و البته آخرین ضربه اسـت .خـانواده محـل آسـایش
انسان است .هیچ انسانی بدون داشتن یک خانوادۀ آسوده و آرام و راحت ،مزه زندگی و طعم واقعی حیـات انسـانی را نخواهـد
چشید .اینها این بنیان اصیل را متالشی و منهدم میکنند و از بین میبرند .این ،فرهنگ غربی است .نتیجه این آزادی و بـیبنـد و
باری و فرهنگ برهنگی و اختالط زن و مرد ،همین مسائل است.)01( ».
ايشان درباره رويكرد تبعیض آمیز به زن در غرب نیز فرمودند:

«عقیده من ای ن است که بیشترین جریمه غرب در مسئله زن و خانواده ،در نگاهش به زن است ...بزرگترین ضربه و اهانت به
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کرامت زن را همین سیاست غربی دارد انجام می دهد .همین فمینیستهای افراطی ...یعنی ضایع کردن جـنس زن و او را مظهـری
برای استفاده شهوانی مرد قرار دادن...زن را ضایع میکنند .یعنی آنچنان رسم و عرف و عادت الیتخلف شده که کسانی جـرأت
نمی کنند بر خالف آن رفتار کنند .در یک مجلس رسمی ،یک مرد باید با لباس رسمی بیاید ،پاپیون بزنـد ،یقـهاش بسـته باشـد،
آستینش هم تا سر مچ باشد ..اما یک خانم در همان جلسه رسمی ،حتما بایستی بخشهای مهمـی از بـدنش عریـان باشـد؛ اگـر
پوشیده کامل بیاید ،محل اشکال است؛ این شده عرف .افتخار هم می کنند .در غرب به خصوص در آمریکـا و در شـمال اروپـا
کشورهای اسکاندیناوی مراکز مهمی وجود دارد که اصال بنای کارش بر عرضه جنسی زن در مقابل مرد است؛ در روزنامه هـا و
مجالت هم تبلی می شود ،هیچ کس هم اعتراض نمی کند .این شده عرف...چه ضربهای برای زن از این باالتر؟ غـرب در قضـیه
زن و خانواده در یک گمراهی و ضاللت عمیقی به سر میبرد .فقط خانواده نیست؛ بلکه در مورد شخصیت زن ،هویت زن ،غرب
در یک گمراهی عجیبی است.)04( ».
بدين ترتیب غرب با تضعی ف جايگاه زن و خانواده در امر تعلیم و تربیت انسان ،خانواده را كه بايد به فرمـوده قـرآن كـريم محـل
آسايش و آرامش زن و مرد باشد ،به مكانی سرد و بیروح تبديل نموده است.
از سوی ديگر ،از زمان انقالب صنعتی و اختراع ماشین بخار در سال .0701م ،سـرمايهداری و صـاحبان بنگاههـای تولیـدی بـرای
تأمین نیروی کار ارزان به فكر جذب زنان در بازار کار و استثمار آنان افتادنـد .آنهـا هـم چنـین بـرای بـرآورده شـدن امیـال سـود
طلبانهشان ،از زن به عنوان تبلی گر کاال و اشاعه تجملگرایی كه از طريق بیعفتی انجام میشود ،بهره گرفتند.
 – 1استقرار لیبرالیسم در غرب هم چنین باعث ايجاد سیر صعودی و گسترش ارتکاب به جرم و جنایت در جوامع غربی شـده

است .يكی از منابع به بررسی اين موضوع در يک دوره نود ساله ( )0911 – 0898در آمريكا و داليل آن پرداخته است:

« چرا موارد قتل در این دوره در ایاالت متحده افزایش یافت؟ هیچ کس نمیداند .گمانـهزنـی هـایی دربـاره زوال انسـجام
اجتماعی ،بیبند و باری دهه  ،1111شمار در حال افزایش مردان جوان ،خشونت در فـیلمهـا و تلویزیـون ،تمـرین و آمـوزش
خشونت و وحشیگری در جنگ ویتنام و پایان یافتن مجازات اعدام به عنوان عوامل این پدیده صورت گرفته است.)05( ».
به گفته آلن فوکس فقط در آمريكا هر ساله بیش از  5111نفر به تعداد نوجوانان قاتـل اضـافه مـیشـود )06( .برانـدون سـنتروال،
خشونتگرايی جوانان در آمريكا و كانادا را ناشی از نمايش فیلمهای خشونت دار میداند .مقايسه آفريقای جنوبی بـا آمريكـا و كانـادا
نشان میدهد كه ورود تلويزيون به اين دو كشور باعث دو برابر شدن میزان آدمكشی شده است )07( .يكی از داليل ديگر اين افزايش،
رواج تبعیض و بیعدالتی ناشی از تفكرات لیبرالی در جوامع غربی بوده است.
 -1بحرانهای معنویت و هویت چالش های اساسی ديگری است كه گريبان غرب را گرفته اسـت .بحـران معنویـت خـود را در

معضالت فرهنگی اجتماعی پیش گفته نشان داده است .اين بحران باعث رواج احساس پـوچی و ناامیـدی در انسـانها و گسـترش
گرایش به مواد مخدر ،به گونهای كه تجارت اين مواد در آمريكا هـم رديـف تجـارت اتومبیـل و فـوالد اسـت( ،)08و ارقـام بـاالی
خودکشی در جوامع صنعتی غربی شده است .بدون معنويت نمیتوان مفهوم واقعی زندگی را دريافت .آمار خودكشی در میان جوانـان
و نوجوانان در كشورهای ثروتمند مانند آمريكا بسیار باالست .در اين كشورها به گفتهی روژه گارودی افراد به خاطر نداشتن هـدف از
دنیا میروند.)09( .
از سوی ديگر ،نظام سرمايهداری غربی انسانها را از خود بیگانه و دچار بحران هویت كرده است .ماکس وبر بـا اشـاره بـه بحـران
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معنا در جامعه سرمايهداری ،بوروكراسی را به ماشینی تشبیه میكند كه زندگی را از معنا تهی و قفس آهنینی برای انسان مـیسـازد كـه
دمكراسی را تهديد میكند .هربرت مارکوزه نتیجه اين تحوالت در جامعه غربی را تولید انسان تک ساحتی میداند و میگويد« :صنعت
– فرهنگ انسان را به پیچ و مهرهای بی معنا تبديل میكند )11( ».اين ويژگی نظام سرمايهداری طرفداران مکتب فرانکفورت را به نقد
از مدرنیته واداشت.)10( .
برخی نويسندگان يكی از علل اساسی مشكالت در جامعه غربی را فقر اخالقی دانستهاند كه نكتـه مهمـی اسـت« :منظـور از فقـر
اخالقی ،محرومیت از داشتن سرپرستان مهربان ،توانا و مسئولیت پذير است كه بتوانند خوب و بد را به نوجوانـان و جوانـان آمـوزش
بدهند....لذا اين فقر يعنی زندگی و رشد در محیطی فاقد افرادی كه درسهای زندگی را با رفتار روزانه خود به ما میآموزند)11(.
ج – بحران اقتصادی
تشكیل و عملكرد نظام های سیاسی غربی با توجه به مبانی فكری خوداز قبیل ماديگرايی ،اومانیسم ،فردگرايی و لیبرالیسم نـوعی از
نظام اقتصادی را تحمیل نموده است كه تنها به سود صاحبان سرمايه و بنگاههای بزرگ اقتصادی میانديشد؛ به گونـهای كـه در مـوارد
بسیاری جنگ و صلح دولتهای غربی رنگ منافع استعماری اقتصادی به خود میگیرد.
عالوه بر رفتارهای اقتصادی استعماری و تبعیض آمیز دولتهای غربی علیه ملتهای مختلف در سراسر تاريخ خود ،امروزه نمودهـای
عینی بیعدالتی اقتصادی اين نظامها در داخل جوامع شان را نیز میبینیم .جنبش تسخیر وال استریت(  99درصد) در آمريكـا يكـی از
اين نمودهاست .نمونه های اين حركت تقريبا در تمامی كشورهای سرمايهداری غربـی اتفـاق افتـاد و مـردم در تظـاهرات هـا عنـوان
میداشتند كه آنها كه  99درصد افراد جامعه را تشكیل میدهند ،تحت سلطه يک درصد از افرادی اند كـه بـر همـه امكانـات دولـت و
ثروت عمومی جامعه مسلط گشتهاند .اين مساله ناشی از بروز يک بحران عمیق اقتصادی در غرب نیز هست كه از سال  1117م آغاز
شده و تا كنون ادامه يافته است .اين بحران نیز ريشه در افكار اومانیستی غربیان و سلطه طلبیشان دارد.
نظام سرمايهداری با فريب افكار عمومی قدرت را در دسـت اقلیتـی ثروتمنـد متمركـز نمـوده و امـروزه بسـیاری حتـی در میـان
انديشمندان غربی اين نظم را غیر انسانی و ناپايدار معرفی و بر خروج از سیطره آن تاكید میكنند .يكی از اين افراد میگويد:

«ما باید مخالفت خود را از این وضعیت نشان دهیم .سرمایهساالری و یا به عبارتی دقیقتر ،سـرمایه سـاالری بالمنـازع ابـر
شرکتها که بر زندگی ما سلطه پیدا نموده و حدود آن را مشخص مینماید ،مرگ ما را به دنبال خواهد داشت اگـر از سـیطره آن
خارج نشویم .امروزه ما شاهد دستکاری واقعیتها از سوی رسانهها و مسـئوالن دولتهـا در جهـت پـذیرش عمـومی نظامهـای
سرمایه داری هستیم که باید آن را یکی از تهدیدات جدی در برابر آینده جامعه خویش بـدانیم .مـا بایـد بـرای مخاطبـان خـود
واقعیتهای فراسوی سرمایهساالری را توضیح دهیم)11( ».
آمريكا بیش از  05تريلیارد دالر بدهی و ساير كشورهای عمده غربی هـر يـک بـا چنـدين تريلیـارد دالر بـدهی در مركـز بحـران
اقتصادی ادامه يافته كنونی قرار گرفتهاند.در میان داليل اين بحران می توان از اين موارد نام برد:
 -0شرکت در جنگهای بیحاصل

بعد از حادثه 11شهريور( 00سپتامبر) ،آمريكا با بهانه قرار دادن "تروريسم "وارد يک سری جنگهای بیحاصل گرديده تعدادی از

دولتهای ديگر غربی را نیز با خود همراه كرد .آنها فكر میكردند "نظم نوینی" را بر جهان حاكم سـاخته و نـوع جديـدی از سـلطه
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جهانی را سازمان خواهند داد و از منافع اقتصادی آن از جمله سلطه بر منابع انرژی نیز برخوردار خواهند شد .آنها بـه مـرور زمـان بـه
مرحلهای رسیدند كه نه پیشرفتی در نبرد داشتند و نه می توانستند از مهلكه خارج شوند .كمااينكه با خروج از عراق با هیچ دسـتاوردی
هم اكنون نیز هم چنان در باتالق افغانستان گرفتار آمدهاند.
در اين جنگها دولتهای غربی به ويژه آمريكا ،صدها میلیارد دالر هزينه نمودند؛ پولهايی كـه اگـر در جنـگ بـیحاصـل خـرج
نمیشد ،در رشد و شكوفايی اقتصادی به كار میرفت و رقم بدهیها را نجومی و غیرقابل باور نمیكرد.
 -2افزایش بهای انرژی

شكوفايی اقتصادی غرب به توانايی تولید و صدور كاال گره خورده است و اين امر زمانی ممكن است كه عـالوه بـر وجـود سـاير
شرايط  ،بهای انرژی نیزدر حد پايین و يا متعادلی قرار داشته باشد.
در حالی كه در دهه  0181قیمت جهانی نفت معموالً كمتر از  11دالر در هر بشكه بود ،اين قیمت در سال های گذشته به باالتر از
 011دالر رسید.با اين قیمت تولید كاال ديگر با صرفه نیست ،زيرا جهانیان در چنین شرايطی تـا حـدی كـه بتواننـد از خريـد كاالهـای
گرانقیمت پرهیز نموده و يا به تولید داخلی پناه میبرند.
به اين مسئله بايد رفتارهای سیاسی غربیان علیه ملتهای ديگر و ايجاد تشنج های سیاسی توسط آنها كه قیمتها را باال میبرند را
نیز افزود.
 -3گسترش استقاللطلبی در جهان

دهههای پايانی قرن  11و آغازين قرن  -10يعنی سی سال گذشته -را بايد دهههای استقاللطلبی در شـكلهـای گونـاگون آن در
جهان دانست .موج استقالل طلبی كه از تالش برای خودكفايی اقتصادی گرفتـه تـا اسـتقالل خـواهی سیاسـی را شـامل مـیشـود ،در
قارههای مختلف ديده شده و غرب از كنترل آنها ناتوان مانده است.
به عنوان مثال ،آمريكا زمانی به جز كوبا تقريبا ساير كشورهای آمريكای التین را در اختیار داشت و از طريق رژيمهای وابسـته بـر
آنها حكومت میكرد و از جمله اقتصاد آنها را رهبری نموده منافع سرشاری را به اقتصاد خود تزريق میكرد .امـا امـروزه ديگـر چنـین
نیست و با گذشت زمان  ،دولتها و ملتهای آمريكای التین رايكی پس از ديگری دشمن خود میيابد و حتی در برخی از دوستانش
هم ديگر امید سلطه قبلی اقتصادی و سیاسی را ندارد .در آمريكای التین ،به جز كوبا كه از قبـل مخـالف سـلطه آمريكـا بـود ،امـروزه
ونزوئال ،اكوادور ،بولیوی ،پرو ،نیكاراگوئه  ،آرژانتین و  ...نیز از گردونه سیطره آمريكا و ساير كشورهای غربی خارج شدهاند.
نمونه ديگر ،بیداری اسالمی كنونی در كشورهای عربی شمال آفريقا و خلیج فارس است كه آينده منافع غرب در اين منطقه هـا را
تیره میكند .يكی از داليل يا عوامل اصلی اين استقاللطلبی جهانی را بايد وقوع انقالب اسالمی ايران دانست كه بدلیل جامعیت آرمانی
خود و ايستادگی در برابر غرب و اثبات اين نكته كه غرب نمیتواند در مقابل ملتها بايستد و آنها را به زانو درآورد ،به الگويی جهـانی
تبديل گرديده است.
 -4سوءمدیریت اقتصادی و مالی

البته بدلیل برخورداری غربیان از تجربه طوالنی و صاحبنظران مشهور اقتصادی ،اين عامل اهمیتـی كمتـر از سـاير عوامـل داشـته
است .زيادهخواهیهای صاحبان تولید و سرمايه و تعقیب سودجوئی بی اندازه از ويژگیهای نظامهـای سـرمايهداری اسـت .اگـر ايـن
انگیزه كنترل نشود میتواند نتايج اقتصادی غیرقابل كنترلی پديد آورد.
بحران در آمريكا با سوءمديريت در پرداخت وام های زياد در بخش مسكن آغاز شد و سپس به ساير بخشهای اقتصـادی و سـاير
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كشورهای غربی گسترش يافت .وام گیرندگان بخش مسكن نتوانسـتند وامهـا را بازپرداخـت كننـد و بانكهـا بـه مصـادره منـازل مـردم
پرداختند .به زودی معلوم شد كه دولتهای غربی هر يک چند يا چندين تريلیارد دالر بدهی دارند .ايـن امـر وضـعیت را بـدتر كـرده
باعث خروج نقدينگی بانكها و ورشكستگی بسیاری از آنها گرديد و روند بحران اقتصادی تشديد شد .دولتهای غربی نتوانستند روند
بدتر شدن را چاره كنند و با مشكالت و مسائل مختلف از جمله بحرانهای سیاسی مواجه گرديدند.
د– چالش های سیاسی

"توسعه سیاسی" ( )political developmentكه به عنوان يک صفت برای نظامهای سیاسی غربی به كار میرود  ،اساساً بـا مفهـوم

پیشرفت در حوزه سیاست كه ارمغان انقالب اسالمی ايران است  ،متفاوت است .جهان غرب در چندين دهسال گذشته به مكانی برای
اجرای انديشه های لیبرالی تبديل شده اما نتوانسته كارنامه مفید و قابل قبولی از خود بـاقی بگـذارد .در ايـن سـرزمینهـا نارسـايیهـا،
چالشها ،بحرانها ،مشكالت و طغیانهای متعددی رخ داده و متأسفانه دولتمردان غربی بازگشتی به بررسی اساسی مبـانی فكـری ،كـه
امروزه نظام های سیاسی آنها نتیجه آنند ،نداشتهاند .اين مبانی و انديشهها در نهايت دولتمردان غربی را به مردمانی طرفـدار تبعـیض و
بیعدالتی و سلطه چه در داخل كشورهايشان و چه در محیط بینالمللی تبديل نموده است .در ادامه  ،پس از بیان معنی و غايت توسعه
سیاسی در غرب  ،بحرانها ،نارسايیها و چالشهای اين نظام ها را بیان میكنیم.
توسعه سیاسی؛ معنا ،مفهوم و غایت آن در غرب

از ديدگاه نويسندگان و صاحب نظران غربی  ،توسعه سیاسی بخشی از مفهوم كلیتر توسعه است .بنـابراين ايـن مفهـوم بـه گونـه
خاصی از تغییر و تحوالت سیاسی ،كه زادگاه آن در غرب بوده است ،اطالق میشود .توسعه سیاسی از نظر مبانی فكری و فلسـفی بـه
اصالت كمیت و مادی گرايی ،اومانیسم ،لیبرالیسم و فرد گرايی میرسد و نوع امروزی آن در شكل دمکراسیهای غربـی ظـاهر شـده
است .اين مفهوم در جنبه شكلی و ظهوری خود صورتهای گوناگونی يافته و با توجه به نتايج ويـژهای كـه در سرنوشـت ملتهـا و نیـز
تحوالت جهانی داشته است ،موضوع نوشتهها و بحثهای مفصل بوده و در سراسر جهان منتقدان جدی و بیشماری يافته و حتـی در
درون كشورها و نظامهای سیاسی مرتبط با آن منتقدانی كه برخی مانند هابرماس برای اصالح آن تالش نموده و برخی آنرا بسیار نارسا
و نامناسب يافته و خواستار دوری جامعه غربی از آن گرديدهاند ،مواجـه شـده اسـت .امـا برخـی ديگـر ماننـد سـاموئل هـانتینگتون و
فرانسیس فوكوياما به تمجید از آن پرداخته اند.

هانتینگتون در نوشتههای خود توسعه را يک امر جهانی و ناگزير میداند كه بـا سکوالریسم

فرهنگـی)(Cultural Secularization

و تمایز ساختاری )( Cultural Differentiationهمراه است و در مسیر آن ممكن اسـت بحرانهـايی رخ دهـد و نیـز در مسـیر جهـانی
توسعه  ،به برخورد تمدنها (تمدن اسالمی -كنفوسیونی در مقابل تمدن غربی) منجر خواهد شد .فوکویاما نیز معتقد است كه مسـیری
كه در غرب به سوی توسعه طی شده است راه همه ملتها خواهد بود و هیچ كس گريزی از آن نخواهد داشت .به معنـای ديگـر ،همـه
دنیا از نظر فرهنگ و سیاست و اقتصاد در يک فرايند جهانی شدن ،غربی و مشابه غرب خواهند شد.
در يک تعريف كلی میتوان گفت كه توسعه سیاسی در كشورهای غربی به نوعی از نظامهای سیاسی اطالق مـیشـود كـه پـس از
گذار از دور رنسانس و سپس عبور از انقالب صنعتی و انقالبهای سیاسی معاصر شـكل گرفتـه و ظـاهرا نقـش اصـلی و كلیـدی در
صحنه سیاسی را به احزاب سیاسی داده و در برگزيدن دولتمردان بـه آرای عمـومی از طريـق شـركت در انتخابـات تكیـه داشـته و از
مجالسی برخوردارند كه به تدوين قوانین موضوعه پرداخته و امور مردم و كشور بدين گونه سامان میيابد.
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طرفداران نظامهای سیاسی غربی غايت و نهايت توسعه سیاسی را تشكیل چنین نظامهايی میداننـد و معتقدنـد كـه بـرای رشـد و
توسعه صنعتی ،اقتصادی و فرهنگی نیز راهی جز اين وجود ندارد.
اما چنانكه میبینیم تشكیل نظامهای دمكراسی غربی نتوانسته راهی به سمت آسايش واقعـی انسـانها بگشـايد و در همـین شـرايط
است كه مدرنیزاسیون در غرب به گونه روز افزونی مورد تنفر قرار میگیرد .اين امر خود را در اعتراضات بنیـان بـرافكن كـه بـه دلیـل

متزلزل شدن انديشههای مدرنیستی در دنیای جديد رخ میدهد نشان میدهد .پیش از اين گفتیم كه امروزه در جهان غرب واژه پسـت
مدرنیسم كه بیشتر به معنی انتقادات جدی به مدرنیسم است بسیار بكار میرود كه خود بـازگو كننـده بحرانهـای جـدی در زيـر بنـای
فكری و فلسفی انديشه غربی است .البته به اصطالح "پست مدرنها" نیز در غرب از الک غربی فكر كردن خارج نشدهاند و مجـدداً

در جستجوی مبانی فكری و فلسفی خود از غرب هستند و از نظر روشی از چاله مدرنیسـم بـه چـاه نسـبی گرایـی افراطـی پسـت

مدرنیسم افتادهاند .میتوان گفت كه نتیجه دمكراسیهای غربی در عمل به سلطه زرمداران و زورمداران – و نه نقش واقعـی مـردم در

صحنه سیاست – در داخل كشورها و استعمار طوالنی مدت و همیشگی ملل محروم در صحنه بینالملل انجامیده است و مفاهیمی هم
چون منافع ملی به منافع قشرهای دارای قدرت سیاسی و پايمال شدن حقوق سايرين انجامیده است.
معتقدان به نظامهای سیاسی غربی ،در تئوری آزادی را هدف نهايی خود میدانند و اگر از آنان سئوال شود كه چرا میخواهید آزاد
باشید ،میگويند خود آزادی بزرگترين هدف است .در حالی كه میدانیم همان گونه كه شهید آيت اهلل سید محمد باقر صـدر در كتـاب
«سنتهای تاریخ در قرآن» گفته است آزادی ظرف است و به مظروف نیاز دارد و آزادی نمیتواند هدف باشد ،بلكه وسـیلهای اسـت
برای دستیابی به ارزشها و اهداف ديگر .صدر ادامه می دهد كه آزادی بايد بتواند انسان را به سمت آرمانهای پاک و بلند الهـی ببـرد،
اما جهان غرب با هدف قرار دادن آزادی ،بالی جان بشريت و مايه ننگ و خواری انسانها شده اسـت .غـرب از محـدود بـرای خـود
مطلق ساخته است)14(.
كارنامه دولتهای غربی در زمینه سیاسی تیره است و برای خود نقطه قابل تقديری باقی نگذاشته اسـت .طبعـا تـا زمـانی كـه غـرب
قدرت و اعتماد به نفس خود را حفظ نمايد ،نارسايیهای سیاسی به حد بحرانهای بزرگ ويرانگر جلوه نمیكنـد و بـه عبـارت ديگـر
منشاء تحوالت بزرگ نمیشود .اما همیشه اوضاع بر وفق مراد نمیچرخد و نارسايیها میتوانند غربیان را به پرتگاه سقوط سوق دهنـد.
غرب امروزه ديگر اعتماد بنفس پیشین را نداردو تا حد زيادی از حالت فعال به منفعل تبديل شده و بـه خـود حالـت دفـاعی گرفتـه
است.
در میان نارسايی ها و چالش های مهم تر سیاسی در غرب دو مورد زير قابل توجه ترند:

 – 1استعمار قدیم و جدید – سلطه طلبی ،يكجانبه گرايی ،غارت منابع ديگران ،اشغال نظامی كشورهای ضعیف در آسیا آفريقا و
آمريكای التین ،نفوذ در دولتها از طريق روشهای اطالعاتی برای تسلیم آنها  ،دفاع حداكثری از رژيم های جعلی و نژادپرسـت ماننـد
رژيم صهیونیستی  ،بهرهگیری از روشهای عوام فريب برای سلطه بر دولتها و ملتها از جمله بهره گیری ظالمانه از بحث حقوق بشـر و
سازمان ملل و شورای امنیت آن سازمان ،تهاجمهای گسترده و هماهنگ رسانهای ،بزرگ نمايی و كوچک نمايی حوادث جهان ،تعقیب
و ترور مخالفان  ،مجهز كردن حكام وابسته به تسلیحات پیشرفته ،استفاده از ژاندارمهای منطقهای ،كنترل جهانیان( از طريـق شـنودهای
مخابراتی و روشهای اينترنتی و ماهوارههای جاسوسی) و بسیاری از روشهـای ديگـر ،از گذشـته بـر حسـب شـرايط زمانـه توسـط
دولتهای غربی انجام شده و جالب است كه از نظر آنها اين اقدامات حق مسلم آنها نیز دانسته میشود .به عبارت ديگر ،تفكر اومانیستی
غربیها را با عنوان دفاع از منافع ملی ،كه به معنی منافع استعماری آنهاست ،به جان ملل ديگر انداخته و آشكار است كـه ايـن كارنامـه
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سیاه ،نويد بخش اقتدار چالشگران و طغیانی جهانی علیه نظم جهانی مطلوب استعمارگران غربی خواهد شد .در عصر جديد كه عصـر
رسانههاست ،ملتها به مرور زمان دشمنان واقعی خود را كه با عوام فريبی چهره در نقاب كردهاند میشناسند و غرب سـرمايه اجتمـاعی
جهانی خود را از دست میدهد.

 – 2کاهش اعتماد عمومی به دولت – اشارهها و داليل بسیاری وجود دارد كه نشان از كـاهش اعتمـاد مـردم بـه دولـت و نظـام

حاكم در دمكراسیهای غربی است .ساموئل هانتینگتون مینويسد« :بیاعتمادی به دولت همچون خوردن پای سیب پديدهای رايـج در
آمريكاست .اين پديده به لحاظ تاريخی ،عنصر محوری ،پیوسته و متمايز در سنت سیاسی آمريكاست و ايـن ايـده كـه مـردم بايـد بـه
دولت اعتماد داشته باشند به معنای زير پا گذاشتن جدی اين سنت است»(.)15
گری اورن مینويسد« :پس از  0964اعتماد تقريبا به شكلی وقفه ناپذير رو به كاهش گذاشت .در  ...0994از هر چهـار آمريكـايی،
سه نفر به دولت اعتماد نداشتند .اين وضع امروز تغییر چندانی نكرده است و ...روند كلی كاهش اعتماد بـه دولـت از  0964تـا كنـون،
كما بیش به شكلی مشابه هم در دوره دمكراتها و هم در دوره جمهوریخواهان رخ داده است»)16( .
منبع ديگری از علل اين كاهش اعتماد میگويد« :از هر ده آمريكايی ،هشت نفر بـه هزینه کردن ناکارآمد و هـدر دادن پـول (81
درصد)( )17اشاره دارند ...بیش از شش نفر از هر ده آمريكايی میگويند كه صاحبان منافع خاص ،قدرت بیش از اندازه ای دارند (65
درصد) و سیاستمداران نیز از شرافت اخالقی کافی بهره نبردهاند ( 61درصد)» (.)18
يكی از نشانه های كاهش اعتماد به دولت روند رو به کاهش شرکت افراد در انتخابات در دمكراسـی هـای غربـی اسـت.رونالد
اينگلهارت می نويسد در بیشتر اين كشورها ماشین های حزبی در حال از دست دادن نفوذ خود بر رای دهندگان هستند و عضويت در
احزاب تقريبا به میزان نصف چند دهه پیش رسیده و مردم به سیاست بی اعتنا شده اند)19(.
در میان علل كاهش اعتماد عمومی به دولت میتوان به:

 -1بیتوجهی به اصول اخالقی از سوی حاکمان( مانند بیصداقتی ،رياكاری ،فساد و تبعیض ناشی از نگرش اومانیستی كـه ايـن
امور اعتماد به نهادهای سیاسی را كاهش میدهد).
 -2بازی با افکار عمومی (از طريق سرمايهساالری و نقش كارتلها در پشت صحنه تصمیمات سیاسی و انتخاب دولتمردان).
و  -3گمراه نمودن مردم توسط رسانه ها و شگرد های تبلیغاتی تبدیل انسانها به مصرف گرا  ،خودخواه و  (...برخی گفتـهانـد
كه در جامعه آمريكا ملتی وجود دارد كه تقريبا آموختهاند اصال بر روی مسائل فكر نكنند ( )11و آلكسـی دوتوكويـل گفتـه اسـت كـه
كشوری را نمیشناسد كه در آن به اندازه آمريكا استقالل فكر و بحث اين قدر اندک باشد) (.)10
اشاره نمود.
عالوه بر مواردی كه پیش از اين آمد  ،بحران های فكری فلسفی ،فرهنگی اجتماعی  ،اقتصادی و سیاسی در غرب تـا كنـون نتـايج
زير را كه در حال اوج گیری هستند ببار آورده است :
 -1کاهش قدرت مانور جهانی غرب

 –2ناتوانی غرب از حل چالش ها و مشکالت جدید در داخل و محیط بین الملل

 –3از دسترفتن اعتماد به نفس در غرب و شکسته شدن تصور غرب توانا در اذهان جهانیان
 -4دشمن تراشیهای مصنوعی بینالمللی توسط دولتهای غربی برای حفظ وحدت و هويت و ماهیت غربـی و نـدادن اجـازه
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دورشدن عضوی از اين كشورها از اين هويت و ماهیت.
 -1تشدید روند چندقطبی شدن نظام جهانی با توجه به اينكه به داليل مختلف دولتهای بزرگ و قدرتمندی مانند روسیه ،چین،
ايران و غیره از فرصت ايفای نقش جهانی بزرگتری برخودارهستند.

 –1آمادگی و اجبار غرب برای دادن امتیازات بزرگ به دشمنانش به منظور تضمین موجوديت خود.
 -7افزایش احتمال فروپاشی برخی ساختارهای غربی مانند اتحاديه اروپايی و غیره.

چالش ها در مسیر تشکیل تمدن نوین اسالمی
قبل از طرح بحث فرصتهای در اختیار در مسیر ايجاد تمدن نوين اسالمی ،اشارهای به چالشها و عوامل ايجاد چالش در ايـن مسـیر
داريم.
 -1امکانات رسانهای غرب  -جهان غرب از امكانات رسانهای بااليی برخوردار است؛ اضافه بر اين كـه از طريـق اسـتعمار ،نیـاز
علمی و غیره زبان خود را نیز به بسیاری از مناطق جهان تحمیل كرده است .در بسیاری از مواقع ديده شده است كه در صورت فقـدان
شرايط دريافت سیگنالهای غربی در جهان سوم،غرب سرمايه های زيادی را برای تهیه امكانات دريافت آنها اختصاص داده تا بتواند بـه
اهداف استعماری و تبلیغاتی مورد نظر دست يابد.
 -2تجربیات تاریخی در زمینه تبلیغات  -سالیان طوالنی استعمار و تبلیغ روی ملتها بر اساس برنامهريزی و شـناخت امكانـات و
نقصانها و راهبردنويسی ،تجربیات آزمون شدهای را در اختیار دولتهای غربی قرار میدهد كه اين امر میتوانـد مشـكالت و مسـائلی را
در راه تمدن نوين اسالمی ايجاد كند.
 - 3تجربیات تاریخی غرب از جوامع مختلف  -حضور غرب در كشورهای مختلف باعث شـناخت كامـل يـا نسـبی فرهنـگ و
سیاست و اقتصاد و جامعه و تاريخ و تشكلها و تخبگان آنها گرديده و غربیها از اين تجربیات برای ايجاد تهديد و چـالش در مسـیر

تمدن نوين اسالمی استفاده نموده و بهرهگیری میكنند .از جمله تاكید بر ملیگرایی و قومگرایی يكی از آنهاسـت .اسـتفاده از «شـرق
شناسی» كه در آنها سعی میكنند به غلط جامعه و تمدن و فرهنگ غربی را عالی و كارآمد و ساير جوامع و فرهنگها را فرودست جلوه
دهند نیز همواره مورد توجه آنها بوده است.
 - 4تحصیل میلیونها دانشجو در غرب و تاثیر آن در قدرت نرم غربیان  -اين پديده يكی از مهمترين موارد چـالش برانگیـز در
مقابل تشكیل تمدن نوين است .به گفته جوزف نای  ،بخشی از دانشجويان تحصیل كرده در غرب ارتش سری غربیـان در كشـورهای
خود هستند .آنها طرز تفكر و سیاست و اقتصاد و فرهنگ غرب و در نتیجه نفوذ غرب را به كشورهای خود میبرند .بايد به اين نكتـه
نیز تاكید كنیم كه آنها هم چنین علوم انسانی غیر بومی را به كشورهای خود منتقل میسازند ،علومی كه برای تحلیل و بررسـی جوامـع
غربی ساخته شدهاند .خود اين نظريهها و علوم (انسانی اجتماعی و رفتاری) نیزبه يک چالش در مسیر ايجاد تمدن نوين اسالمی تبديل
میشوند.
فرصتها و امکانات در مسیر ایجاد تمدن نوین اسالمی
علیرغم وجود تهديدها و چالش های پیش گفته ،از زمان وقوع و پیروزی انقالب اسالمی ،فرصتهای بسیار و ارادههـای محكمـی
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در راستای تولد تمدن نوين اسالمی پديده آمده است :
 -1عمق فکری و نگرش همه جانبه اسالم  -انقالب اسالمی به دلیل جامعیت دين مبین اسالم ،چالشی جدی در مقابـل تفكـرات
ماديگرا و تک بعدی غربی ايجاد كرده است .غرب در حالی كه از ابزارهای رسانهای حجیم و گستردهای برخوردار است ،اما پیام قوی
ندارند .مهمترين پیام غرب آزادی است .اما میدانیم كه آزادی نمیتواند آرمان و هدف باشد .آزادی فقط يک وسیله است .يـک ظـرف
است كه به قول آيت اهلل شهید صدر به مظروف احتیاج دارد.
 -1عملکرد سوء استعماری غرب به عنوان نتیجه ماهیت و اندیشه غربی  -انديشه اومانیستی خود را در عملكردهـای سـوء بـه
ويژه در خارج نشان داده است .استعمار ملتها و تالشهای دائمی غربیان مبنی بر دستيابی بر منافع ملی كه بـه معنـی عـدم توجـه بـه
منافع ديگران است ،غرب را در نزد ملتهای ديگر منفور نموده و آمادگی برای پذيرش تمدن نوين با آرمانهای اسالمی و عدالت جويانه
را پديد آورده است .تاريخ معاصر كشورهای آسیا ،آفريقا و آمريكای التین پر است از نتايج سوء عملكرد غربیان در اين سرزمینها.
 - 3فروپاشی های تدریجی فکری ،سیاسی و اقتصادی در غرب  -همان طور كه پیش از گفته شد در چند دهه گذشته آرام آرام
در غرب شاهد نوعی فروپاشی فكری كه به مرور زمان بر ابعاد آن افزوده میشود بودهايم .از اين فروپاشی گاه با عنوان پست مدرنیسم
ياد میشود .اين امر زمینه بحرانهای سیاسی و اقتصادی شديدی را فراهم آورده و خود را در به هم ريختگی اوضاع و تغییرات سیاسـی
نشان داده است .ويران شدن تمدن غربی يک زمینه عالی برای ساختن تمدن نوين است.

 – 4انگیزه های قوی پیدایش تمدن نوین ناشی از وقوع انقالب اسالمی  -انقالب اسالمی به داليل آرمـانی انگیـزهای قـوی در

ساختن دنیا و تمدن نوين را بیانگرشده است .اين انقالب بازتابهای مختلفی بر مسائل منطقـهای و جهـانی بـر جـای نهـاده و از جملـه
باعث گسترش بیداری اسالمی در جهان گرديده است .آرمان تشكیل تمدن نوين اسالمی امروزه يک آرمان جهانی به شمار میرود.
 -1وابستگی غرب به منابع معدنی و انسانی و جغرافیایی شرق  -غرب برای بالندگی به منابع معدنی (مانند نفت و گاز و فلزات
راهبردی) ،انسانی (نیروی انسانی متخصص و نیز كارگران كشورهای شرقی) و نیز جغرافیای مناطق راهبردی شرق بـه شـدت نیازمنـد
است .ايجاد هر گونه اختاللی در اين سه زمینه ،به شدت غرب را تضعیف و در هموار كردن مسیر تمدن نوين اسالمی موثر میباشد.
 - 1در اختیار گرفتن ابزارهای رسانهای جدید  -ورود به عصر ديجیتـال و گسـترش ابزارهـای رسـانهای تنهـا غـرب را منتفـع
نمیكند ،بلكه اين گسترش فرصتی مهم را در اختیار ديگران نیز میگذارد تا پیامهای خود را سطح جهان منتشر كنند .با توجـه بـه ايـن
كه در واقع غرب پیام خوب ندارد  -به دلیل تفكـرات تـک بعـدی و مـاديگرا  ، -در نتیجـه مكـاتبی ماننـد اسـالم كـه جـامع نگـر و
حقیقتبین میباشند مجال خوبی برای جهانی كردن انديشه خود میيابند.

نتیجه
اين پژوهش معتقد است در حالی كه تمدن غربی هم به دلیل نقصان در مبانی انديشـه ای و هـم بـه داليـل كـاركردی وارد دوره
افول و نزول گرديده  ،با پیروزی انقالب اسالمی و بازتاب های انديشه ای آن در جهان  ،نشانه های ظهور يک تمـدن نـوين در حـال
گسترش قابل مشاهده گرديده است.
برای تايید اين مطلب داليل زيادی وجود دارد .از يكطرف  ،غرب دچار فروپاشی های فكری فلسفی شـده وديگـر غـرب دارای
اعتماد به نفس و يكپارچه وجود ندارد و غربیان كه زمانی با بلند پروازی برای دنیا برنامه ريزی می كردند  ،اكنون بیشتر به فكـر حفـظ
باقی مانده نفوذ خود بوده واز حالت تهاجمی به حالت دفاعی تغییر كرده اند.و از طرف ديگر  ،كاركردهای تمـدن غربـی نقطـه مثبتـی
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برای آن باقی نگذاشته و اين امر راه را برای پیشرفت چالشگران قدرتمند باز كرده است.
با پیروزی انقالب اسالمی  ،يک انديشه چالشگر سازگار با فطرت پاک انسانی يعنی آرمان های اسالمی پا به عرصه جهان گذارده
و در سالیان پس از پیروزی انقالب توانسته است حق جويان و دوستداران بسیاری را در جهان با خـود همـراه سـازد .آرمـان هـا ايـن
انقالب  ،به عنوان يک چالشگر بیرونی در برابر تمدن غربی – و نه يک چالشگر درونی كه میل به سازش و بده و بستان بـرای مانـدن

دارد – در حال جهانی شدن و فراهم كردن شرايط برای افول نهايی آرمان های غربی می باشند.
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تبیین نقش و جایگاه اصل تربیتی " گذر از ظاهر به باطن" در سبک
زندگی اسالمی و تأثیر آن بر شکلگیری تمدن نوین اسالمی
3
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چکیده
تمدن نوین اسالمی  ،مفهومی گسترده و جامع است  ،که ابعاد مختلف حیات فردی و اجتماعی انسان را در بر میگیرد .در شاکل
گیری این جامعیت  ،سبک زندگی اسالمی  ،نقش مهمی را ایفا میکند .جدای از سا حتها و به تبع آن وظایف مرباوش باه حاوزه
سبک زندگی اسالمی  ،اصولی اساسی و جهت دهنده در این حوزه حاکم میباشد که با تحقیق و تدبر از منابع اسالمی استنتاج
میگردد .یکی از همین اصول  " ،اصل گذر از ظاهر به باطن" در سبک زندگی اسالمی میباشد ،که ناظر به بحث روشی در ایان
حوزه می باشد .در واقع به وسیله این اصل  ،طریق مواجهه با شؤون مختلف در زندگی فردی و اجتماعی و اخذ رویکرد مناسب
مد نظر میباشد ،که بر کل وظایف فردی و اجتماعی سایه می افکند.براساس مراتب فوق  ،هدف اصالی تحقیاق حاضار  ،تبیاین
نقش و ضرورت اصل " گذراز ظاهر به باطن" درسبک زندگی اسالمی وتأثیر آن بر شکل گیری تمدن نوین اسالمی مایباشاد.
برای نیل به این هدف ،سه سؤال پژوهشی به شرح زیر صورت بندی شده است-1:اصل تربیتی گاذر از ظااهر باه بااطن چاه
مشخصاتی دارد؟ -2جایگاه اصل تربیتی گذرازظاهر به باطن در سبک زندگی اسالمی چگونه است؟  -3نقش اصل تربیتی گاذر
از ظاهر به باطن در تمدن نوین اسالمی چه می باشد؟ برای پاسخگویی به سؤاالت تحقیق  ،از روش توصیفی -تحلیلی استفاده
میشود.
کلید واژهها :اصل تربیتی  ،گذراز ظاهر به باطن،نقش ،جایگاه ،سبک زندگی اسالمی ،تمدن نوین اسالمی
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مقدمه
تمدن نوین اسالمی ،دارای ابعاد واضالع فراوان و متنوعی است که برای ترسیم آن نیاز به نیروی متخصـص در زمینـههـای
مختلف اجتماعی  ،فرهنگی  ،اقتصادی  ،سیاسی و ...می باشد.از صدر اسالم تا کنون تالشهای فراوانی در جهت اعتالی معارف
دین اسالم از جانب ا ندیشمندان و فرهیختگان دین شناس انجام گرفته است ،که قابل تقدیر و تمجید است.نکتهای که با تأمل در
واژه «تمدن نوین اسالمی» به ظهور میرسد این مطلب است که :کلمه نوین دارای چه بار معنایی است  ،آیا تمدن نوین اسـالمی
 ،یعنی معارف اسالمی در معنای جدید و نو  ،یا اینکه مراد از آن ،تحقق تمدن اسالم در شرایط عصر نوین  ،وبه اقتضاء ابـزار و
امکانات موجود می باشد؟ مسلما مراد از این واژه به معنای دوم نزدیکتر است ،چرا که دین اسالم بر پایه اصول وقوانین ثابتی بنا
شده ،که درزمان نبی مکرم اسالم(ص)  ،به اوج تکامل خود رسیده و هرآنچه که بشر به آن نیاز داشت از جانب خداوند متعـال
بر پیامبر گرامی اسالم نازل گردید ،لذا تغییر وتحول در این اصول دینی نه تنها به معنای پیشرفت وتمدن سازی نوین نیست بلکه
یکسره اساس زندگی و پیشرفت انسان را نابود میکند« .تحول وتکامل در اصول مسلم اخـالق بشـری و امثـال آن راه نـدارد و
تصرف وتغییر در این اصول و مبانی ،بشریت را در سراشیبی سقوط و بدبختی قرار میدهد.اما تحول وتکامل در بـه کـار بسـتن
نیروی فکر و اندیشه وکشف اسرار آفرینش  ،دنیای بشریت را دگرگون می کندو به طور معجـزه آسـا و حیـرت انگیـز ،او را از
بیغولهها به ماورای جو وکرات آسمانی میکشاند ...واین نیز ناموس الیتغیر وثابت و دائمی است .]1[».بر کسی پوشیده نیست که
اسالم یک جنبه باطنی وبه اصطالح قرآن غیبی دارد ،مرز دین داری و بی دینی ،ایمان به عالم غیب است و مؤمنان کسانی هستند
که به عالم غیب ایمان دارند« :الذین یومنون باالغیب» (بقره،آیه .)3متعلق باورهای دینی حقایق غیبی است .خدا ،فرشتگان ،وحی،
حیات پس از مرگ و عالم آخرت همه حقایق نامحسوس ،غیرمادی و غیبی هستند .معنویت گرایی یعنی فراتر رفتن از عالم حس
و گرایش به عالم معنا و غیب.براساس همین رهیافت از آموزههای دین که در سرتاسر قرآن کـریم و همچنـین در منـابع اصـیل
روایی اسالم آمده ،ایجاب میکند نقش واهمیت رویکرد معرفت شناختی متناسب با آن (اصل گذر از ظاهر به باطن) ،که معبـری
برای رسیدن به حقایق عالم است  ،بر اساس همین منابع اسالمی تبیین گردد.چـرا کـه ایـن رویکـرد سراسـر زنـدگی فـردی و
اجتماعی را متاثر می نماید و به عنوان یک روش راهبردی در کلیه شوون سبک زندگی اسالمی راه گشاست.اهمیت این رویکـرد
در دنیای اسالم از صدر تا کنون در برهه هایی از زمان مورد توجه ویژه عالمان و عارفان باریک اندیش بوده واین رهیافت را بـا
توجه به زمینههای فکری آن دورانها واق تضاعات متناسب با آن در آثار خود و به سبک خود نشان داده اند «.در منظر عارف،در
جهان خلقت،یعنی کتاب تکوینی حقتعالی،اسراری نهفته که با کوشش و تهذیب میتوان از ظواهر آن که«عالم شهادت»است بـه
کنه و بطن آن که«عالم غیب»است راه یافت .]2[».در دوران اخیر نیز آثاری وجود دارد که به صورت غیر مستقیم به این موضوع
پرداخته اند«،در اندیشه غرب آنقدربه روبناها وظواهر زندگی انسانها پرداخته شده که اغلب به الیههـای عمیـق انسـانی توجـه
نشده است.اما در تفکر توحیدی نوع نگاه کامال متفاوت است؛ چرا که به ندای فطری بشر پاسخ مثبت داده شده کـه بـرای بهتـر
زندگی کردن با الگوها وتکنیکهای دینی میتوان دغدغه های بشر را از بین برد وحتی افکار را در جهت مثبت هدایت کرد.]3[».
با همه این اوصاف  ،پژوهشی که به صورت مبسوط و با نگاه یک اصل تربیتی به این موضوع بپردازد و اثـرات آن را در سـبک
زندگی اسالمی و به تبع آن  ،تمدن نوین اسالمی دنبال نماید ،انجام نشده است .همچنین در دنیای غرب نیز در سالهـای بسـیار
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دور پرسش از حقیقت و چگونگی مواجهه و وصول به آن محل چالشهای جدی فراوانی بوده است«.افالطون ،1باورهای فلسفی
خود را برمبنای وجود جهانی آرمانی و ال یتغیر ،شامل ایدههای کامل ،یا« مثل» بنانهاد که نمونههای آن مفـاهیم ازلـی حقیقـت ،
خیر ،عدالت وزیبایی هستند .]4[».این متفکر بزرگ را ه وصو ل به حقیقت وروش معرفت شناسی گذر از ماده به حقیقت اصـیل
را تذکار معرفی می نماید.به نظرمی رسد این روش و رویکرد مورد تایید قرآن کریم نیز میباشد ،به نحوی که گـاه تنهـا وظیفـه
پیامبر (ص)«،تذکر» گفته شده«.فذکرانما انت مذکر» (.غاشیه،آیه .)21-یا در جای دیگر ،قرآن یکسره تذکره نام گرفته اسـت«.ان
هذه تذکره» (.انسان،آیه .)21-در قرون اخیرو بعد از رنسانس 2به علت پیشرفت های چشمگیر در عرصه علم وصنعت در دنیـای
غرب  ،وجاذبههای فراوانش  ،نگاهها را به ظاهر امور و بهره وری حداکثری از ماده معطوف ساخت  ،تـا جـایی کـه بـه انکـار
حقایق معنوی منجر گردید ،و انگیزه وصول به حقیقت و ارزشها را در خود مدفون کرد.این رویکرد درقـرن 21بـر نظـامهـای
تربیتی غرب نیز سایه افکند«.درتقابل با تصور دو گرایانه واقعیت ،دیویی 1111( 3م) بر جهانی متحول و متکامل تکیه میکند که
در آن مشکل در فراتر رفتن از تجربه نیست  ،بلکه در بهره گیری از آن برای حل مسائل انسانی است .دیویی ضمن رد نظریههای
شناخت دو گرایانه  ،بر مدرجی از تجربه انسان تاکید میکند که به جای جدا کردن اندیشـه وعمـل  ،واقعیـت و ارزش  ،عقـل
وعاطفه،آنها را به هم مربوط میسازد .]1[.».سبک زندگی برآمده از این نوع تربیت ،که در جهان غرب بیشتر رایج است از نوعی
فروکاهش در عقالنیت و معرفت شناسی رنج می برد ،چه اینکه این وقـوف در ظـاهر پدیـده هـا ،سـدی اسـت در برابـر بلنـد
پروازی های عقل و روح  ،که بشر فطرتا خواهان آن است.لذا شاهد آن هستیم که در سرتاسر زندگی غربی  ،از جمله آمـوزش و
پرورش  ،اقتصاد ،کسب وکار ،فرهنگ و حتی مراسم دینی  ،مجالی برای گـذر از ظـواهر آنهـا نیسـت  ،وایـن انسـان از نبـود
گریزگاهی به باطن امور که با باطن خودش موانست دارد درعذاب است.این مشکل معرفت شناسی به جوامع اسالمی نیز سرایت
کرده است  ،به طوری که درکشور ما ایران برنامهها ی فرهنگی و اقتصادی  ،و حتی دینی طی سالیان اخیر ،معموال معبـر خـوبی
برای گذراز نشانه ها و ظواهر به حقیقت اصیل آنها نبوده است .در حالی که در منابع اصیل اسالمی مکررا به این رویکرد اشـاره
گردیده و دعوت به عمل بدان شده است «.اولم یتفکرو فی انفسهم ما خلق اهلل السموات واالرض ومـا بینهمـا اال بـالحق واجـل
مسمی» (.روم،آیه .)1 -بنابراین قبل از اینکه بخواهیم نظام نوین اسالمی را طرح ریزی نماییم  ،بایسـتی ایـن رویکـرد معرفـت
شناسی اسالم را در سراسر جامعه اسالمی و خصوصا در حیطههای متنوع سبک زندگی اسـالمی وارد کـرده و بـرای تحقـق آن
برنامه ریزی نماییم .چرا که این رویکرد از نظر نگارندگان به نو دیدن و نوین بودن تمدن اسالمی اشارات فراوان دارد،چه اینکـه
تمدن غربی با این همه زرق و برق وپیشرفت به علت فقدان چنین رویکردی در کهنگی معرفت و عقالنیت به سر مـیبرد.جهـت
وصول به این اصل تربیتی(گذر از ظاهر به باطن)،در سبک زندگی اسالمی و تمدن نوین اسالمی سه محور اصلی به شـرح ذیـل
دسته بندی گردیده که در ادامه به تبیین هرکدام میپردازیم.
-1اصل تربیتی گذر از ظاهر به باطن چه مشخصاتی دارد؟
 -2جایگاه اصل تربیتی گذرازظاهر به باطن در سبک زندگی اسالمی چگونه است؟

1 -Plato
2- Renaissance
3-John Dewey
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 -3نقش اصل تربیتی گذر از ظاهر به باطن در تمدن نوین اسالمی چه میباشد؟
روش پژوهش:
روش پژوهش حاضر از نوع تحلیل اسنادی بوده که با بررسی رویکردهای معرفت شناختی مربوط به ظاهر و باطن امـور بـه
تبیین نقش و جایگاه اصل تربیتی  ،گذر از ظاهر به باطن در سبک زندگی اسالمی و تأثیر آن بر تمدن نوین اسـالمی پرداختـه و
سپس با استفاده از آثاری که در این ارتباط وجود دارد  ،مشخصات اصل تربیتی گذر از ظاهر به باطن  ،نقـش و جایگـاه آن در
سبک زندگی اسالمی و تأثیر آن بر تمدن نوین اسالمی بیان شده است.
جامعه متنی تحقیق شامل کلیه منابع دست اول (قرآن کریم ،کتب روایی معتبر) و منابع دست دوم از منـابع غنـی اسـالمی و
همچنین نشریات و سایتهای اینترنتی مرتبط و پژوهشها وتحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق موجود میباشد.
 مشخصات و ویژگیهای اصل تربیتی " گذر از ظاهر به باطن " -مفهوم اصل "گذر از ظاهر به باطن"

قرآن از دو عالم غیب و شهادت سخن میگوید که تعبیر دیگری از ظاهر و باطن است .هر عالمی تابع اسمی است کـه از آن
ناشی ش ده است .عالم شهادت از اسم الظاهر حق و عالم غیب از اسم الباطن حق تجلّی یافته است .عالم شهادت عالم محسوس
و مادی است و عالم غیب عالم غیر محسوس و مجرد است .مرز دین داری و بی دینی ،ایمان بـه عـالم غیـب اسـت و مؤمنـان
کسانی هستند که به عالم غیب ایمان دارند« :الذین یومنون بالغیب]1[».
به قول میرفندرسکی:
چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی صـورتی در زیر دارد آنچـه در باالستی
در سرتاسر قرآن مواقف بسیار زیادی وجود دارد که از انسان می خواهد که با عطف توجه به آن امور و مسائل و بـا دیـدی
عمیق و ظریف پردههای ظاهری را کنار زده و حقیقت و باطن آن را به نظـاره بنشـیند«.اولـم ینظـروا فـی ملکـوت السـموات
واالرض (» ...اعراف،آیه  .)111-در حقیقت قرآن را بطونی است که هر انسانی بر اساس ظرفیت وجودی اش مـیتوانـد بـه آن
حقایق دست یابد .رابطه میان ظاهر و باطن رابطه مفهوم و مصداقی یا مثل و ممثلی است؛ یعنی ظاهر به واقع به منزله یک مثال و
مصداق از یک حکم و معرفت کلی است .به نظر میرسد ،آیه شریفه «ولقد ضربنا للناس فی هذا القـرآن مـن کـل مثـل لعلهـم
یتذکرون» (زمر ،آیه  .)27ناظر به همین معناست.
به تعبیر قرآن عالم خلقت و جهان آفرینش نیز مظهر و نشانهای است از حقیقت عالم«.سنریهم آیاتنا فی اآلفاق و فی انفسـهم
حتی یتبین لهم انه الحق» .بنابراین  ،به تعبیری جهان خلقت  ،حقیقتی دو سویه دارد که یک سـوی آن ظـاهر و آشـکار اسـت و
سوی دیگر آن باطن و حقیقت آن است و دعوت قرآن برای عبور از این ظاهر و رسیدن به باطن آن بوده است.همین اشـارات و
رهنمودهای قرآنی بوده است که عدهای را بر آن داشت که به رموز و باطن عـالم و کشـف و شـهود آن توجـه خاصـی نشـان
دهند.از جمله آیاتی که برای عارفان الحام بخش بوده وآنان را به تعمق ژرف واداشته است ،آیه شریفه« هواالول واآلخر والظاهر
والباطن و هو بکل شیء علیم»( حدید،آیه  )3-است.عالمه طباطبایی ذیل آیه مذبور در تفسیرالمیزان میفرماید«:پس هرچیزی که
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فرض شود اول باشد ،خدا قبل از آن چیز بوده ....وهمچنین هرچیزی که ما آخرینش فرض کنیم ،خـدای تعـالی بعـد از آن هـم
خواهد بود....و هرچیزی که ما ظاهر فرض کنیم ،خدا ظاهرتر از آن است ....وهمچنین هرچیزی که باطن فـرض شـود خـدا بـه
خاطر احاطه قدرتش بر آن باطن تر از آن است ....پس معلوم شد که خدا اول وآخر و ظاهر وباطن علی االطالق است و از ایـن
صفات آنچه در غیر خدا است نسبی است نه علی االطالق .]7[».ابن عربی که ازسرآمدان و پایه گذاران عرفان اسالمی اسـت در
این باره میگوید«:وجود حقیقی خاص حق متعال است و دیگر وجودات امکانی سایه وعکس آن وجود حق ازلی یگانه اند.]1[».
دیگر اندیشمندان اسالمی نیز به این رویکرد و مبنای قرآنی اهتمام داشته اند و در آثار خود از این روش بهرههای فـراوان بـرده
اند«.آثار مالصدر ا ترکیبی از قضایای منطقی ،شهود عرفانی ،احادیث نبوی و آیات قرآنی است .او با تأویل رمزی متون مقدس ،
کیفیت عرفانی معنی باطنی وحی را به اثبات میرساند]1[».
حافظ گوید:
آن کس است اهل بشارت که اشارت داند نکتهها هست بسی محرم اسرار کجاست
بنابرا ین از نظر اسالم آفرینش با همه عظمتش و تمامی روابط بین مخلوقات در نظام هستی در حکم ابـزاری مـیماننـد کـه
انسان را به گونهای از معرفت وشناخت می رسانند که این شناخت ا صیل است و به همه ابعاد زندگی فردی و اجتمـاعی انسـان
جهت میدهد.البته این شناخت که از الیههای رویین و ظاهری عالم خلقت شروع میگردد  ،دارای الیههای بی نهایتی است کـه
حول محور حقیقت عالم که خداوند متعال میباشد ترسیم میگردد.چرا که به گفته قرآن کریم که قبال نیز به آن اشاره شـد  ،اول
وآخر وظاهر و باطن عالم خداوند متعال میباشد.
در مواردی ممکن است انسان تحت تأثیر احوال و اوضاع شخصی و شخصیتی خود واقعیت را آنگونه که خود یافتـه اسـت
تفسیرکند ،نه آنگونه که هست و باید باشد .در این صورت واقعیت نه تنها امری نسبی تلقی میشـود  ،بلکـه افـزون بـر آن بـه
حقیقت نمی پیوندد.هنر معرفت در این است که ابزار و زمینه الزم را برای درک حقیقت فراهم سازد«.اعتبار معرفت را ،ارزش و
معنی آن برای فرد خاص تعیین میکند .معرفت شناسی اگزیستانسیالیستی 1از این شناخت متجلی میشود کـه تجربـه ومعرفـت
انسان ذهنی ،شخصی،عقالنی و غیر عقالنی است .]11[».در مقابل در تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت  ،مکاتب و اندیشـمندانی بـوده
اند که سعی می نمودند بدور از تعصبات وباورهای شخصی با تحلیل درست پدیدهها به حقیقت و پیام آن دست یابند .از جملـه
میتوان سقراط311(2ق.م) را از این دست دانست.او معتقد بود که شناختی روشن از حقیقت برای هدایت صحیح زندگی اساسی
است«.در واقع فقط یک فضیلت وجود دارد  ،یعنی بصیرت به آنچه حقیقتا برای انسان خیر است ،و آنچه واقعا منجر به سـالمت
و هماهنگی نفس می شود ....البته تعلیم برای سقراط به معنی تعلیم نظری محض نبود ،بلکه بیشتر هدایت آدمی به بصیرت واقعـی
بود .]11[».روش دیالکتیک سقراطی  ،اصوال تالشی است برای رسیدن به معرفت حقیقی که ابزار آن را به نوعی میتوان استدالل
استقرایی دانست.در جهان غرب بعد از رنسانس  ،یکی از مهم ترین روشهای کسب معرفت و مواجهه با پدیـدههـای پیرامـون
انسان  ،روش تجربی بود .اگرچه پیدایش مذهب اصالت تجربی را نمی توان یکسره مدیون پیشرفت علم تجربـی دانسـت  ،امـا
1 -Existentialism
2-Socrates
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بدون تردید در آن بی تأثیر هم نبوده است .رشد علم تجربی طبعا این امر را تقویت میکرد که همه معرفت ما مبتنی بر ادراک و
آشنایی مستقیم با حوادث بیرونی و درونی است .]1[.آنچه که امروزه مسلم است این است که هیچ یک از راههای کسب معرفت
که مکاتب و یا افراد در اعصار گذشته به تنهایی آن را مورد تأکید قرار می دادند از پذیرش مطلق و بی چون و چرا بر خـوردار
نبوده و نیستند  ،چه اینکه فقط معرفتی صحیح میباشد که با حقیقت مطابق باشد« ..حقیقت در یک کالم  ،یعنی درک واقعیت آن
گونه که هست و باید باشد،این بی ان بسیار ساده وگویا از حقیقت ،تا حدی متوجه رابطه کلیدی بین معرفت و حقیقـت خـواهیم
شد .]12[».لذا از تدبر و کاوش در منابع اسالمی استفاده میشود که هر نوع از ابزار و روشهای کسب معرفت که انسـان را بـه
حقیقت نزدیک کند ،اصالت دارد.از کاربردی ترین روشهای کسب معرفت که در قرآن نمونههـای فراوانـی ازآن وجـود دارد،
روشهای تجربی و عقالنی میباشد«.افال ینظرون الی االبل کیف خلقت»( غاشیه،آیه .)17-همان طـور کـه از مفهـوم ایـن آیـه
استفاده می شود ،هم به شناخت تجربی(مشاهده شتر)،و هم به فهم عقالنی(چگونگی خلقت شتر) ،توجه شده است .البته راههـای
دیگری نیز برای کسب معرفت وجود دارد .روش کشف و روش وحی از این دست میباشند«.تجربه  ،عقل ،شهود یا مکاشـفه ،
تجربه دینی  ،همچنین وحی و الهام نیز ،به تناسب جایگاهی که در معرفت شناسی انسان دارند  ،هر کدام مسولیت تولید یا تأمین
بخشی از شناخت بشری را برعهده دارند .]12[».هر یک از این معرفت ها سطحی خاص از حقیقت و معرفت را در اختیار انسـان
قرار می دهند.در واقع معبر انسان برای گذر از ظاهر پدیده ها و رسیدن به باطن وحقیقت آنها همین روشهای معرفـت شـناختی
می باشد.که هر ابزار و روشی الیه ای از حقیقت را برای انسان منکشف میکند ،بنابراین همه روشهای مذکور در جای خـودش
معتبر میباشد و حقیقت مخصوص به خودش را متجلی میگرداند.
-اصل" گذر از ظاهر به باطن" به مثابه یک اصل تربیتی

درمنابع اسالمی ،خصوصا قرآن کریم  ،این مطللب به وضوح دیده میشود که خداوند در مواقف مختلفی انسـان را دعـوت
می کند که در عین توجه به ظواهر مادی که در زندگی تجربه می کند از آنها عبور کند و به حقیقتی که در ورای آن وجـود دارد
برسد.از آنجایی که توجه به این امور باطنی با نوعی وسعت دید و پرورش فکری و معنوی انسان همرا ه اسـت مـیتـوان از آن
روش به عنوان یک روش تربیتی اصیل یاد کرد.تا جایی که عدهای در قرآن به دلیـل اینکـه از ایـن رویکـرد معرفـت شـناختی
برخوردار نیستند با صفت غافل از آنها یادشده است«.یعلمون ظاهرا من الحیاه الدنیاو هم عن اآلخره هم غـافلون» (روم-ایـه .)7
عالمه طباطبایی ذیل آیه مذبور میفرماید«:از این بدست می آید که فرقی بین ندانستن یعنی جهل و بین دانستنی که از امور مادی
تجاوز نمی کند نیست ،.یعنی کسی که علمش تنها در امور مادی است  ،در حقیقت با جاهـل هـیچ فرقـی نـدارد .]7[».اصـول
معرفت شناسی در تعلیم و تربیت اسالمی  ،هم به ظاهر می پردازند  ،هم به باطن .ظاهر و کشف باطن مهمتـرین دسـتور العمـل
اصول مذبور است که بر اساس آن به شناسایی ظاهر می پردازد تا از طریق آن به حقیقت و جوهر ظاهر برسد ،و باطن را کشـف
می کند تا با تکیه بر آن ظاهر را بیاراید .هرقدر معرفت انسان در باره باطن و حقیقت امور زیادتر باشد ،برداشت او درباره ظـاهر
کامل تر و کیفی تر خواهد بود ،و درنتیجه تقیید والتزام او به ظاهر آگاهانه تر و دلپذیرتر میشود .]12[.باقری در کتـاب نگـاهی
دوباره به تربیت اسالمی  ،آنجا که به اصل تحول باطن میپردازد  ،میگوید«:یکی از اصول تربیت باید نـاظر بـه ایجـاد تحـول
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باطنی باشد .گاه ما در کوششهای تربیتی خود  ،گرفتار نوعی ظاهربینی میشویم  ،به نحوی که سعی خود را یکسـره مصـروف
دفع ظواهر ناپسند در فرد میکنیم .]13[.».در تعلیم وتربیت اسالمی به انسان یاد میدهند چگونه ملتمسانه از خداوند بخواهـد تـا
تمام حقیقت اشیاء را آنگونه که هستند به او بنمایاند«.اللهم ارنا الحقائق کما هی»[ .]14بنابراین کسی که بـه ایـن اصـل تربیتـی
واقف باشد ،هرگز نباید به علم اجمالی و دانش کلی و فهم دورنمایی از اشـیاء و امـور بسـنده کنـد و از حـس و احسـاس و
ادراکات حسی فراتر نرود.برعکس او باید تدبر ،تعقل  ،تفکر و تمام توان و استعداد علمی و ادراکی خویش را به کار بنـدد ،تـا
اگر نتواند دل هر ذره را بشکافد  ،دست کم بر کشف و ادراک الیههایی از درون هر ذره فایق آید.خداونـد بـه انسـان گـوش و
چشم و دیگر حواس را عطا فرموده تا بواسطه آنها واقعیتهای محسوس را ادراک کند  ،اما به او قلب داده تا بـه کمـک آن بـا
تمام وجودش برای درک حقیقت هستی اقدام کند.
-جایگاه اصل تربیتی" گذر از ظاهر به باطن" در سبک زندگی اسالمی

سبک زندگی اسالمی  ،یک مجموعه گسترده و متنوعی را شامل میگردد  ،که اجزای این مجموعه در کنار هم و در تعامل با
یکدیگر یک کل منسجم ومتحد را به وجود می آورند ،که هدف آن بهره مندی بهینه انسـان از مواهـب زنـدگی مـادی وکسـب
سعادت آخرت میباشد .روانشناس آلمانی ،آلفرد آدلر ،1در مورد سبک زندگی تعابیر متعددی دارد که بر محققان علوم اجتماعی
پس از خود تأثیر زیادی گذاشته است .او می گوید سبک زندگی ،یعنی کلیت بی همتا و فـردی زنـدگی کـه همـۀ فرآینـدهای
عمومی زندگی ،ذیل آن قرار دارند[ .]11مهدوی کنی در مقاله خود تحت عنوان« مفهوم سـبک زنـدگی و گسـتره آن در علـوم
اجتماعی»  ،پس از بررسی مفصل تعاریف سبک زندگی از دیدگاه اندیشمندان مختلف  ،به تعریف آن میپردازد «:سبک زنـدگی،
اموری را شامل می شود که به زندگی انسان اعم از بعد فردی و اجتماعی ،مادی و معنـوی او مربـوط مـیشـود :امـوری نظیـر
بینش ها (ادراکات ومعتقدات) و گرایش ها(ارزش ها وتمایالت و ترجیهات) که امور ذهنی یا رفتاردرونی هستند ،و رفتـارهـای
بیرونی(اعم از اعمال هشیارانه یا غیر هشیارانه ،حاالت و وضعیت جسمی) ،وضعها (موقعیتهای اجتماعی و دارایـیهـایی کـه
امور عینی می باشند) .پس امور محیطی( اعم از فیزیکی و اجتماعی ویا به تعبیری فضا  ،زمان و وضعیت اجتماعی) و وراثتی بـه
طور مفهومی از سبک زندگی جدا می باشند ،اگرچه بر آن تاثیرگذارند وآن را شکل میدهند .]11[.بنا بر تعاریف ارائه شده سبک
زندگی ،به نوعی تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان را در بر میگیرد.باتوجه به مفهومی که از اصل تربیتی گذر از ظـاهر
به باطن ارائه گردید ،روشن است که این اصل تربیتی میتواند در تمام ابعاد سبک زندگی تأثیر گذار بوده و سمت وسوی آن را
مشخص نماید .چه اینکه اصل تربیتی گذر از ظاهر به باطن یک اصل معرفت شناختی و راهبردی اسـت کـه بـرای اکثـر امـور
زندگی داللت هایی را با خود به همراه دارد .البته این اصل به طور فطری در انسانها وجود دارد« .وقتی که انسان غریـزه واقـع
ب ینی خود را به کار انداخت  ،به هر گوشه وکنار جهان آفرینش که نگاه کند  ،دالیل فراوانی را بر وجود پروردگـار و آفریننـده
جهان میبیند) .] 17[.اما برای اینکه این اصل جایگاه در خور اهمیت خود را در زندگی ما پیدا کنـد ،الزم اسـت کـه اهمیـت و
ضرورت آن بازگو شود ،از حاشیه به متن آید ،و به صورت یک گفتمان و اصل تربیتی در جامعه ظاهر گردد.الزمه چنین هـدفی

1-Alfred Adler
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این است که این اصل تربیتی در نهاد های اجتماعی  ،خصوصا  ،خانواده  ،آموزش و پرورش و رسانهها کـه جنبـه آموزشـی و
گفتمان سازی در آنها بیشتر وجود دارد تحقق یابد ،که در این صورت سایر بخشهـای اجتمـاع  ،از جملـه بخـش فرهنگـی ،
اقتصادی  ،سیاسی از آن متأثر می گردند.بنابراین  ،بنا بر ضرورت و اهمیت سه حوزه خانواده ،آموزش و پرورش و رسانههـا در
تثبیت و تحکیم این اصل تربیتی  ،به تبیین این اصل در این سه حوزه میپردازیم.
آموزش و پرورش اسالمی و اصل تربیتی گذر از ظاهر به باطندر آموزش و پرورش اسالمی باید هستی شناسی و معرفت شناسی و انسان شناسی و ارزش شناسی مورد تأکید اسالم تبیـین
وتشریح گردد وبر اساس آن  ،نظام تعلیم وتربیت طرح ریزی گردد .همچنین ابزار و روشهایی که با مولفههای مذکور تناسب و
سنخیت دارد  ،مورد استفاده قرار گیرد.یکی از مشکالتی که گریبان گیر نظامهای تربیتی در جوامع اسالمی شده است  ،این است
که روشها وابزار ها در آموزش متناسب با هستی شناسی اسالمی انتخاب نمی گردد ،و بنابراین به هـدفی کـه مـد نظـر تعـالیم
اسالمی است نائل نمی شود.همان طور که قبال در معارف اسالمی مبرهن گردیده  ،متعلق بسیاری از آموزههای دینی حقایق غیـر
مادی و غیبی می باشد ،خدا  ،فرشتگان ،معاد  ،و دیگر امور همگی غیر مادی هستند ،بر همین مبنا  ،دعوت انبیای الهـی نیـز کـه
اول آموزگاران بشر هستند ،برای ایمان و رسیدن انسانها به حقایقی غیر مادی صورت میپذیرفت .نکتهای که در این رویکرد از
اهمیت برخوردار است  ،این موضوع است که مادیات و ظاهر آن نیز در این رویکرد معرفت شناسی دارای اصالت هسـتند ،واز
رهگذر همین مادیات می توان به مفاهیم غیر مادی واصل گردید«.سوفسطائی، 1منکر واقعیت خارج از ظرف ذهن اسـت و تمـام
ادراکات و مفاهیم ذهنی را اندیشه خالی میداند .اما فیلسوف به واقعیتهای خارج از ذهن اذعان دارد .]11[».در معرفت شناسی
اسالمی ماده و مجرد و ظاهر و باطن با هم در آمیخته هستند .داستان حضرت ابراهیم (ع) کـه وقتـی بـه آتـش (مـاده) افکنـده
می شود ،وبه امر الهی آتش بر او گلستان می شود ،این قرابت ظاهر و باطن نمایان میشود .خداوند در سوره واقعه میفرماید«:آیا
درباره آنچه کشت میکنید اندیشیده اید؟آیا شما آن را میرویانید،یا ما میرویانیم؟» (.واقعه،آیـه 13-و .)14نکتـهای کـه در ایـن
مثالها قابل توجه است ،این موضوع است  ،که اصل تربیتی گذر از ظاهر به باطن به نوعی بر پایه تعقل و خردورزی و همچنین
بینشی الهی استوار است .لذا تربیت عقالنی و پرورش حس کنجکاوی در متربی و زمینه سازی برای وصول بـه حقیقـت توسـط
متربی بسیار حائز اهمیت میباشد .در این روش سعی بر آن است که تلقی آدمی از امور دگرگون شود.ایجاد دگرگونی در تلقـی
افراد  ،از جمله لوازم قطعی تغییر رفتارها و اعمال آن هاست«.البته بینش وآگاهی از یک جنس اند،اما رابطـه تسـاوی و انطبـاق
میان آنها نیست .هر بینشی آگاهی است  ،اما هرآگاهی بینش نیست .بینش نوعی آگاهی عمیق و گسترده است و از این رو آدمـی
را با واقعیت مورد نظر کـامال درمـی پیونـدد ،امـا اصـل آگـاهی ممکـن اسـت سـطحی و کـم دامنـه و لـذا گمـراه کننـده
باشد.]13[».خداوند متعال در قرآن میفرماید «:به راستی بینشهایی از نزد پروردگار شما برایتان آمده است .پس هرکه در پرتو آن
بینا شود  ،به سود خود چنین کرده است ،و هرکه کوری ورزد ،به زیان خود عمل کرده است (»....انعام،آیـه  .)114،بنـابراین در
تعلیم و تربیت اسالمی عالوه بر توجه به ظاهر باید به فکر تحول درونی افراد بود.نظام آموزشی اسالم  ،نظامی واقع گرا اسـت ،

1-Sophists
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که به عالم محسوس توجه ویژهای دارد  ،و علوم مختلف و دانشها را با خرد ورزی موشکافانه تحلیل کرده و همواره در صـدد
رسیدن به معنای حقیقی و اصلی آن است.در این نظام آموزشی  ،حتی یک محقق و مدرس علم شیمی نیز در تجزیـه و ترکیـب
عناصر به دنبال حقیقت مستتر در این فعل وانفعاالت میباشد ،وکار او به کشف عناصر جدید ختم نمی گردد« .پرورش قوه عقل
 ،یعنی عالیترین قوه انسان از طریق مطالعه رشته های سـازمان یافتـه علـم ودانـش از اهـداف آمـوزش و پـرورش

رئالیسـتی1

است .]11[».همان طور که مشخص است  ،هدف از آموزش و پرورش رئالیستی ،پرورش قوه عقل است ،اما باید دیـد هـدف از
پرورش قوه عقل چیست؟یا در آموزش و پرورش عمل گـرا هـدف غـایی بازسـازی تجربـه انسـانی بـر محـور حـل مسـئله
میباشد«.آزمایش گرایی دیویی به همان اندازه درباره مسائل ارزشی صدق میکند که درباره پژوهش واقعی .وقتی کـه دیـویی از
ایده آلیسم 2به پراگماتیسم 3روی آورد به تدوین نظریه ارزشی غیر متافیزیکی 4دسـت یازیـد .او خاسـتگاه احساسـات و افعـال
اخالقی و زیبا شناختی را تجربه انسانی تلقی کرد  ،نه شهود واقعیت غایی.]11[».از طرفی آموزش و پـرورش اسـالمی  ،نظـامی
حقیقت محور است  ،لذا دائما درصدد است که از علوم تجربی نیز معبری بسازد برای نیل به حقیقـت«.هـدف بـارز آمـوزش و
پرورش ایده آلیستی ترغیب دانش آموزان به حقیقت جویی است.جست جوی حقیقت و زندگی بر مدار آن به این معنـی اسـت
که انسان باید در درجه اول خواستار شناخت حقیقت بوده  ،آنگاه مایل باشد که در راه نیـل بـه آن از طریـق مطالعـه دقیـق و
موشکافانه فعالیت کند.]11[».از دقت نظر و مقایسه دیدگاه اسالم با نظریات مطروحه می توان چنین نتیجه گیری نمود کـه :نظـام
آموزشی اسالم به تعبیری هم یک نظام رئالیستی است  ،چون به محیط طبیعی  ،علوم طبیعی وپرورش تعقل واستعداد آدمی توجه
دارد ،واز طرفی یک نظام ایده آلیستی است  ،چون حقیقت محور است .این جاست که اصل تربیتی گذر از ظاهر بـه بـاطن کـه
مورد توجه اسالم است  ،روش و ابزاری میشود ،که انسان رادر عین توجه به محسوسات و ظواهر ،به حقیقـت آنهـا رهنمـون
می سازد.همچنین چنین رویکردی در نظام آموزش و پرورش اسالمی متذکر این واقعیت نیز میباشد ،که آموزش و پرورش  ،دو
مفهوم گسسته از هم نیستند  ،که هرکدام در حیطه ای جداگانه ترسیم گردد ،وبه کار خود ادامه دهد ،بلکه باید این دو را بسیار به
هم نزدیک دید«.عموما معتقدند که در مدرسه  ،همه مسولیت تربیت  ،از جمله تربیت دینی و اعتقادی  ،بر عهده مربیان پرورشـی
مدرسه است .وظیف ه اصلی دیگران  ،حتی معلمان دینی و قرآن  ،انتقال مفاهیم درسی است نه تربیت دانش آموزان.]21[».با توجه
به توضیحات ذکر شده  ،شاخصه های اصلی نظام آموزش و پرورش اسالمی با توجه به اصل تربیتی گذر از ظاهر بـه بـاطن بـه
شرح زیر است:
 -1نظام آموزش و پرورش اسالمی بایستی  ،دو مفهوم آموزش و پرورش را در همپوشانی با هم ببیند -2 .نظـام آمـوزش و
پرورش اسالمی بایستی  ،به عمق بخشیدن تفکر دانش آموزان بوسیله ابزار وامکانات موجود  ،از جمله برنامـه درسـی  ،معلـم،
تجهیزات و امکانات تحقق بخشد -3 .نظام آموزشی اسالم بایستی  ،از روشهای تعقل و مشـاهده و آزمـایش و ...بـا رویکـرد
پژوهشی کاشفانه  ،حداکثر استفاده را در تحقق بینش عمیق نسبت به حقایق علوم مختلف فراهم آورد.
-4ایجاد بسترهای زمانی و مکانیای که باعث تأمل و تعمق بیشتر میگردد .اردوهای علمی و گردش در طبیعت نمونه خوبی
1-Realism
2- Idealism
3- Pragmatism
4-Metaphysics
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از این اقدام میباشد.
 -1نظام آموزش و پرورش اسالمی  ،بایستی از تمام ظرفیت خود ،در جهت وصول به این اصل تربیتی و تحقق آن در جامعه
اسالمی استفاده نماید.
خانواده و اصل تربیتی گذر از ظاهر به باطنخانواده  ،آموزشگاه نخستین در تعلیم وتربیت در بین سایر نهادها در جامعه اسالمی مـیباشـد.لذا بسـیاری از اخالقیـات و
نگرشهای تربیتی در این بستر شکل میگیرد .در رابطه با اصل تربیتی گذر از ظاهر به باطن بایستی گفـت کـه از اهـم وظـایف
اعضای یک خانواده اسالمی داشتن تفکر و بینش عمیق درباره معارف اصیل اسالمی می باشد ،چرا که بسنده کـردن بـه ظـواهر
امور دینی و تربیتی  ،باعث نوعی ظاهربینی میگردد .بنابراین مجموعه یک خانواده اسالمی بایـد در تمـام رفتارهـا و تعـامالت
خود ،از حقیقت باطنی آنها بهره مند گردد.در واقع باید دید که بر یک رفتار و یا عمل چه نتایجی مترتب است که شاید به ظاهر
دیده نشود ،ولی بصیرت دینی مستلزم آن است .به عنوان نمونهای از یک عمل تربیتی که نتیجه غیر ظاهری مترتب بر آن مد نظـر
است  ،این حدیث از امام صادق (ع) میباشد «:برای دفاع از دینتان  ،با مردم نزاع و مشاجره لفظی نکنید ،زیـرا ایـن کـار دل را
بیمار میسازد .]21[».اصوال تمام اعمالی که در اسالم بدان توصیه شده دارای دو وجه عمل و نیت عمـل مـیباشـد .از ایـن رو
پیامبر اکرم (ص) میفرمایند«:نیت مومن برتر از عمل اوست.]21[».این طرز تلقی از امور باید در فضای خانواده حاکم گردد ،بـه
طوری که همه جنبههای خانواده ،از جمله تعامالت بین اعضاء ،تعلیم وتربیت فرزندان ،خوراک  ،پوشاک  ،تفریح و سایر مـوارد
را در بر گیرد .مثال در دستورات اسالمی از پوشیدن لباس شهرت نهی گردیده ،نه فقط به خاطر ظاهر آن  ،بلکه به خـاطر نتـایج
شوم آن.امام صادق (ع) میفرمایند«:برای خواری مرد همین بس که لباسی انگشت نمـا و بـدنام کننـده بپوشـد .]22[».سرتاسـر
معارف اسالمی مشحون از این رویکرد می باشد ،در حالی که در رویکرد مادی گرا  ،اساسا عمق و باطنی وجود ندارد ،چه اینکه
رفتارها و تعامالت آنان ،بر اساس نفع مادی و ظاهری و آشکار صورت میگیرد .به عنوان مثال این توصیه امام علی (ع) در نامه
سی ویک به فرزندش امام حسن(ع) بیانگر اختالف عمیق دو رویکرد ظاهر گرا و باطن گرا میباشد«:اگر مستمندی را دیدی کـه
توشه ات را تا قیامت میبرد و فردا که به آن نیاز داری به تو باز میگرداند ،کمک او را غنیمت بشمار ،و زاد و توشه را بر دوش
او بگذار و.»....بنابراین در یک خانواده اسالمی  ،باید به فرزندان آموزش داد وآنها را به سمت بینش عمیق نسبت به تمام اعمـال
و رفتارها و توجه به باطن و نتایج آنها رهنمون گردید.به طوری که وقتی به عرصه اجتماع وارد میگردد ،با فکری عمیق و معنـا
گرا از سد تظاهرات مادی که فراروی اوست ،عبور کرده و درصدد دست یـابی بـه حقیقـت زنـدگی در عرصـههـای مختلـف
اجتماعی بر آید.
رسانه و اصل تربیتی گذر از ظاهر به باطنعدهای اعتقاد دارند که رسانه هویتی سکوالر دارد  ،وآن را مولود غرب میدانند .عدهای اعتقاد دارند که رسانه بـا دیـن نیـز
تعامل دارد  ،و مفاهیم دینی و اخالقی را میتوان از طریق رسانه منتشر کرد .در این دیدگاه ،رسانه بر اسـاس آموزههـای دینـی
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تعریف می شود به گونه ای که رسانه نـه امری الاقتضاء نسبت به جامعه و انسان ،بلکه درصـدد گسـترش اخـالق در حیــات
جمعـی و دستیابی به سعادت حقیقی است.]23[.به هر تقدیر رسانهها به عنوان ابزار دیداری وشنیداری انتقال مفاهیم مختلـف در
سبک زندگی اسالمی ،بسیار حائز اهمیت هستند .با کمی توجه به رسانههایی که در سطح جهـانی و در دنیـای غـرب در حـال
تولید و انتشار مفاهیم مدنظر خود هستند ،می توان متوجه شد ،که اکثر آنها به تولید وانتشار برنامههایی توسـل مـیجوینـد ،کـه
بیشتر نیازهای ظاهری و سطحی انسان و ارضاء تمایالت نفسانی را تأمین نماید ،چرا که فلسفه و مبانی تفکرات آنها بـر پایـه دو
اصل سکوالریسم 1و اومانیسم 2شکل گرفته ،بنابراین محور قرار دادن تمایالت و مشتهیات انسان از اصـول زیربنـایی تولیـدات
رسانهای میباشد.چنین تلقیای از رسانه منجر به مواردی بدین شرح گردیده است -1:انتشار حجم باالیی از اطالعـات و برنامـه
ها،در رسانه های مختلف نظیر رادیـو و تلویزیـون و اینترنـت،و ...کـه فرصـت تفکـر و تعمـق را از انسـان سـلب مـینمایـد.
-2ارائه برنامهها در قالب های متنوع و زیبا و جذاب  ،که اکثرا در جهت ارضاء تمایالت نفسانی است ،و انسان را در این ظواهر
غوطه ور می نماید ،به طوری که ذائقه اورا به سمتی می کشانند که لذائذ معنوی و عقالنی در ا و بـه خاموشـی گرایـد-3 .اکثـر
برنامههای رسانهها در جهت ترویج مصرف گرایی است  ،چه اینکه شخص مادی و ظاهربین نیازهایش متکثر میشوند.
متاسفانه کشورهای اسالمی نیز تا حدودی از این رسانهها متأثر شده اند ،و حتی رسانههـای داخلـی نیـز راهـی مطـابق راه
کشورهای غربی را در پیش گرفته اند .در حالی که با توجه به معارف اسالمی و خصوصا اصل تربیتی گذر از ظاهر بـه بـاطن ،
رسانه مطلوب باید دارای شرایطی به قرار زیر باشد-1:به جای افزایش بی حد و مرز برنامهها به تولیـد بـا کیفیـت  ،کـه دارای
جنبه های عقالنی و بصیرت آفرین است مبادرت شود-2.برنامه طوری طراحی گردند ،که انسان را همواره متذکر حقیقت و باطن
آن نماید ،و در پس هنرهای به کار رفته در رسانه نتیجهای معنوی پیش بینی گردد -3.از تبلی و ترویج بـی حـد وحصـر ابـزار
وکاالهای مصرفی و تشویق به مصرف آنها خودداری گردد .درکل رسانه ابزاری است که باید در رشد و صعود انسان به مراتب
حقیقت  ،معبر کمکی باشد ،نه اینکه جامعه را به خود مشغول کرده و آنها را در سطح نیازها متوقف نماید.

تمدن نوین اسالمی و اصل تربیتی گذر از ظاهر به باطن
تمدن اسالمی و تمدن جدید
آغاز تمدن اسالمی ،از یک منظر با آغاز رسالت پیامبر گرامی اسالم(ص) هم زمان میباشد .پیامبر اسـالم(ص) در جامعـه و
محیطی مامور به ابالغ پیام الهی گردیدند ،که کمترین نشانی از خردمندی و فرهنگ در آن دیده نمی شد.امیرمؤمنان علـی (ع) از
آن ایام این گونه یاد میکند «:خداوند رسول خویش  ،محمد(ص) را زمانی فرستاد که مـدتی از پیـامبران پیشـین مـیگذشـت.
ملت ها در خواب عمیقی فرورفته و فتنه و فساد  ،جهان را فراگرفته بود.رشتهها از هم گسیخته وآتش جنگ زبانه میکشید.]24[».
در اولین روزهای دعوت مردم به رسالت آسمانی خود فرمود :ای مردم بگویید معبودی جز اهلل نیست  ،تا رستگار شـوید .پیـامبر
اکرم(ص) در کنار دعوت به توحید  ،افق نگاه انسان ها را از محدوده تنگ دنیا فراتر برد ،منکرین را با اسـتداللهـای محکـم و
آشکارا  ،با حقیقت معاد آشنا ساخت و با عقاید خرافی پیرامون آن به مبارزه برخاست.بنابراین یکـی از اصـول اساسـی تمـدن
1-Secularism
3-Humanism
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اسالمی یعنی گذر از ظاهر به باطن را پایه گذاری نمودند ،به طوری که این اصل محوربینش اهل ایمان قرار گرفت .این اصل در
تمام ابعاد زندگی جاری است .به طوری که التزام به آن در دستورات اخالقی که اسالم به آن سفارش نمـوده  ،مشـهود اسـت.
امیرمؤمنان (ع) میفرماید«:خرد مردم با شش چیز سنجیده می شود:معاشرت ،دادوستد،دستیابی به مقام ،برکناری از مقام ،توانگری
و تهیدستی.]21[».از طرفی فراگیری علوم نیز در اسالم بسیار مورد تاکید است ،تا جایی که پیامبراکرم(ص) میفرماید« :یا عـالم
باش  ،یا در حال آموختن دانش و وقت خود را در بیهودگی و خوشـگذرانی صـرف نکـن .]21[».ایـن رویکـرد مـورد توجـه
دانشمندان و عالمان اسالمی در دوران های بعد از ظهور اسالم نیز بوده است.یعنی این اندیشمندان کسب علـم و معرفـت را بـر
دانش ظاهری صرف محصور نمی کردند ،بلکه همواره در صدد بینشی عمیق از آن بودنـد کـه جنبـهای دینـی و الهـی داشـت.
مالصدرا ،فیلسوف بزرگ اسالمی درباره هماهنگی میان دین و تفکر عقلی میگوید «:نمی شود قوانین این دین برحق الهـی کـه
چون خورشید ،روشن و درخشان است  ،با دانش استدالل یقینی مخالفت داشته باشد ،و مرده باد آن فلسفهای کـه قـوانینش بـا
کتاب قرآن و سنت رسول خدا(ص) وائمه اطهار(ع) مطابقت نداشته باشد .]27[».احکام و دستوراتی کـه در دیـن اسـالم آمـده
است همگی رو به یک هدف دارند  ،وآن هدف چیزی جز قرب الهی نیست  ،در واقع حتی ظـاهری تـرین دسـتورات واحکـام
اسالمی در باطن و ورای خود متوجه این هدف واال که قرب الهی است میباشند.به عنوان مثال در امـور مربـوط بـه بهداشـت
وسالمتی ،وضع مسلمانان بسیار درخشان است؛اگر شرایط قبل از اسالم را در نظر بگیریم و اوضاع همان دوره در اروپـا را کـه
هنوز حتی با حمام آشنا نبودند مورد توجه قراردهیم  ،درمی یابیم که چگونه دستورات سـادهای ماننـد وضـو وغسـل و دیگـر
آموزه های بهداشتی اسالم مانند طهارت و نجاست و نیز دستورات پیشوایان دین در مورد سـالمتی و درمـان  ،دنیـای اسـالم را
متحول کرد.از طرفی نیاکان ما در هرشهری ،ابتدا به ساختن مسجد وآموزشگاه اقدام میکردند.عالوه بر مدرسـههـای کوچـک و
بزرگ در شهرهای مختلف دنیای اسالم  ،دانشگاههایی مانند:دانشگاه قاهره ،بغداد،قسطنطنیه،قرطبه،اسکندریه و جندی شـاپور بـا
بهترین امکانات تحقیق و مطالعه  ،پذیرای دانشجویان از نقاط مختلف دنیابود.یکی از دانشـمندان بـزرگ در ایـن دوره ابونصـر
فارابی است  ،که به معلم ثانی مشهور است  ،وی بسیاری از زبانهای زنده عصر خود را میدانست و به عنوان موسـس فلسـفه
اسالمی مشهور است.شیخ الرئیس ابوعلی سینا ،معروف ترین دانشمند جهان اسالم است  ،که از او به نابغه شرق یـاد مـیکننـد.
تألیفات او در حوزه های مختلف  ،از جمله فقه ،منطق،فلسفه،طب،عرفان،ریاضیات و داروشناسی میباشد.اندیشههای ابن سینا در
زمان خودش به سرعت در دنیای اسالم گسترش یافت و چندی نگذشت که کتابهای اصلی وی به زبان التین ترجمه شد و در
مدارس اروپا تدریس گردید.
بسیاری دیگر از اندیشمندان اسالمی نیز در حوزه های مختلف علوم ،نه تنها در دنیای اسالم بلکـه در جهـان شـناخته شـده
هستند.این اندیشمندان در عین جامعیت و اشرافی که به علوم مختلف داشتند  ،ولی هرگـز در سـطح آنهـا توقـف نکـرده انـد
،وهمواره در جستجوی معرفتی اصیل و حقیقی بودند که آن دانشها الیه ای رویین از آن بوده است ،این مدعا با جستاری در آثار
این عالمان دینی هویدا میشود.
اکنون جهان قرن بیستم میالدی را پشت سر گذاشته و وارد قرن بیست ویکم شده است .حدود چهار قـرن از تمـدن جدیـد
میگذرد وبسیاری از پیامدهای مثبت و منفی آن پدیدار شده است .شاید حدود چهار قرن پیش  ،برای معماران تمدن جدید پیش
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بینی این پیامدها سخت و مشکل بود  ،مسلمانان نیز مانند سایر امتها وملتها  ،با این تمدن ارتباط مستقیم دارنـد؛ هـم تحـت
تأثیر آن قرار میگیرند و هم میتوانند بر آن تأثیر بگذارند.در واقع در شکل گیری تمدن نوین اسـالمی آگـاهی از ویژگـیهـای
عصر جدید و نقد منصفانه آن راه گشا می باشد .همان طور که در مقدمه مقاله ذکر شد  ،تمدن نوین اسـالمی واجـد رویکـردی
معرفت شناختی است که از آن به اصل تربیتی گذر از ظاهر به باطن یاد کردیم .لذا برای درک تـأثیر سـازنده ایـن رویکـرد در
شکل گیری تمدن نوین اسالمی  ،باید این اصل را در شرایط عصر جدید بررسی نمود.جهان در عصر جدید بیشـتر منحصـر بـه
همین جهان مادی است .مراتب غیب عالم یا انکار می شود و یا اگر انکار نشود ،ارتباطی با جهان طبیعت ندارد .گـویی خداونـد
این جهان را آفرید ه و مانند یک ساعت آن را برای همیشه تنظیم کرده و به خود واگذار نموده اسـت.خداوند از جهـان طبیعـت
غایب است و هیچ نظارت و دخالتی در آن ندارد .انسان نیز در این دیدگاه  ،یک موجود زنده طبیعی  ،ماننـد دیگـر موجـودات
زنده شناخته شده  ،ولی پیچیده تر است  ،با یکسری نیازهای طبیعی و مادی.از بعد معنوی و فطرت الهی او  ،خبـری نیسـت .او
حق دارد این نیازهای طبیعی و مادی را در هر حدی که بخواهد تأمین کند.و خواست انسان محور همه چیز است و هـیچ کـس
،حتی خداوند  ،محدود کننده او نیست.دین در این نگاه یک امر شخصی است و فقط بخش کوچکی از زندگی هـر فـرد را کـه
مربوط به عبادت و راز ونیاز با خداست ،در بر میگیـرد«.از جملـه پیامـدهای اصـلی سکوالریسـم مـیتـوان بـه افـول نقـش
مابعدالطبیعه،جدایی دین از زندگی اجتماعی و هدایت عقل اشاره کرد.]21[».از طرفی گروهی که به پسـت مدرنیسـم 1معـروف
هستند گام فراتر نهاده و حقیقت مطلق و ثابت را انکار میکنند«.پست مدرنیستها معتقدند که واقعیت پیچیده تر از آن است که
ما تصور می کنیم و امری عینی نیست که به راحتی در تفکر ما ظاهر شود.ما واقعیت را مطابق با نیازهـا  ،عالیـق و سـنتهـای
فرهنگی خود شکل می دهیم  ،هم چنان که در موارد بسیاری  ،واقعیت از فرهنگ و تعصبات شخص یا پیش داوریهـای مفسـر
تأثیر میپذیرد.]21[».در محدوده این گونه افکار و اندیشهها عناصر تمدن جدید شکل گرفت و شیوه نوینی از زندگی پدید آورد.
این اندیشه ها وافکار در همه عناصر این تمدن و حوزههای مختلفش حضور دارد و خود را نشان میدهد.تولیـد علـم در قـرون
اخیر جهشی فوق العاده داشته است ،به طوری که دوران جدید را میتوان دوران علم نامید.در علم این احساس پدیـد آمـد کـه
علم تجربی تنها رمز موفقیت و سعادت ملت هاست.به طور کلی این رویکرد ظاهری و ماده گرایانه به عالم که منشـأ اصـلی آن
تمایالت و خواستههای نفسانی انسان است سبب گردید  ،که انسان ها به صورت افسار گسیخته به سمت ارضـاء خواسـتههـای
نفسانی حرکت نمایند  ،و از بعد معنوی فرسنگها فاصله بگیرند .تا جایی که برای رسیدن به خواسـتههـای خـود ،جنـگهـا و
فسادها به راه اندازند.این جاست که تمدن جدید با همه پیشرفتها و جاذبه هایش  ،در جاهلیت مدرن به سر میبرد.این رویکرد
معرفت شناختی تمدن نوین در عصر حاضر مشکالتی به شرح زیر را سبب گردیده است-1:تصرف بیش ازحد معقول در طبیعت
-2تولید انبوه کاال و مصرف گرایی شدید -3افزایش فاصله میان انسان های فقیر و غنی در جهان -4ظهـور پدیـده اسـتعمار -1
جهانی نظامی شده و محصور در تسلیحات  -1ابتذال فرهنگ وهنر-7.ابتذال اخالقی
اصل تربیتی گذر از ظاهر به باطن و ضرورت آن در شکل گیری تمدن نوین اسالمی بادقت نظردر خاسـتگاه و سـیر تمـدن
اسالمی تا قبل از دوران جدید که در مغرب زمین متولد گردید  ،این امر مشهود است که جامعه اسالمی  ،یک جامعـه خـالق و
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متفکر و پرتالش بوده که بنابر تعالیم اسالمی  ،هم به کسب علوم مختلف توجه فراوان داشته و هم پایبند بـه معنویـات و مبـانی
اخالقی بوده است.آنان براساس مبانی وحیانی و دعوت پیامبران الهی به این معرفت رسیده بودند که خلقت و آفرینش محدود به
امور حس کردنی و لمس کردنی که در حوزه علوم حسی و تجربی است  ،نمی باشد .لذا اندیشمندان اسالمی آثـار فراوانـی از
خود به یادگار گذاشتند که مملو از معارف حکمی و عرفانی بوده که آنها را از ظـاهر امـور بـه حقـایق بـاطنی آنهـا رهنمـون
میساخت .در واقع جامعه مترقی اسالمی در عین توجه به ظواهر زندگی و تالش برای سامان بخشیدن به آن بینشی آخرت گرا و
معنا گرا داشت .وهمین جامعیت در رویکرد به عالم و گذر از محسوسات ظاهری و ایمان به غیب و التزام بـه کسـب آن سـبب
اعتالی تمدن و فرهنگ اسالمی تا قبل از دوران جدید گردید.چرا که برگزیدن این رویکرد و تالش در جهت آن موافـق جریـان
عالم می باشد و خداوند نیز از چنین افرادی دست گیری نموده وآنها را به مسیر درست هدایت میکنـد«.کسـانی کـه در راه مـا
تالش و مجاهده کنند قطعا راههای خود را به آنان مینماییم(».عنکبوت .)11این روند با ظهور عصر جدید در مغرب زمین رو به
سستی نهاد،چراکه ارمغان آن سر سازگاری با معنویات و امـور غیرمحسـوس نداشـت  ،از طرفـی در ایـن دوران بـا پیشـرفت
چشمگیری که در عرصه علم و اکتشافات رخ داد  ،علم تجربی قوت یافت و مبنای معرفت واقعی قرار گرفت .لذتهای نفسانی
بشر مالک برنامه ریزیها قرار گرفت.صاحب نظران بزرگی در این دوران پیدا شدند و فلسفههـای تـازهای را پیشـنهاد کردنـد.
ازجمله می توان به ظهور فلسفه عمل گرا  ،فلسفه تحلیلی و هستی گرایی اشاره کرد.برای فیلسوف تحلیلی مناقشههای متافیزیکی
 ،که قسمت عمده تاریخ فلسفه را تشکیل میدهند  ،بی معنی هستند،از نظر آنان فیلسوف نباید خیالبافی کند ،یا به ساختن جهان
بینی و طرح های پر ابهت متافیزیکی بپردازد ،بلکه باید به پیامدها و نتایج زبان انسانی توجه کند.از طـرف دیگـر مربیـان تربیتـی
مانند دیویی معرفت شناسی آزمایش گرایانه را طرح کردند  ،تا جایی که منجر به رد مطلقهای متافیزیکی گردید و ارزش شناسی
تا سرحد ارزش گذاری آزمایشی فروکاهش یافت.محور اصلی اندیشه ورزی هستی گرایی توصیف مبارزه انسان بـرای نیـل بـه
ماهیت شخصی خویش از راه انتخاب است.اگر چه معرفت شناسی این مشرب فلسفی از دو مشرب عمل گرا و تحلیلی عمیق تر
است اما از نظر انان هیچ گونه معیار کلی بیرونی بـرای بـرآورد ارزش هـا نمـی تـوان اعمـال کرد.وانسـان نـاگزیر از انتخـاب
است،انتخابی که در آزادی مطلق توسط شخص انجام میگیرد،بنابراین اعتقاد به خدا که از ایمان به خدا سرچشمه میگیـرد نیـز
در نظر اینان نوعی تعلق و وابستگی است و با آزادی انسان منافات دارد.اگر چـه ایـن مشـربهـای فکـری دارای مضـامین و
رویکردهای معرفت شناختی متفاوتی هستند ،اما همگی در اینکه در معرفت شناسی به الیههای ظاهرو محسوس واقعیـت توجـه
دارند مشترک اند و در بعضی از مواقف هم که سعی مینمایند به الیههای باطن حقیقت نیـز دسـت یابنـد ،حقیقتـی را در نظـر
دارند،که با حقایق مطلق بی ارتباط است و بر اساس فهم و تجربه شخصی انسان شکل میگیرد .این رویکردهای معرفت شناسی
و رویکردهای دیگری از این دست است که زیر بنای تربیتی جامعه متمدن غربی را پی ریزی نموده  ،و سبب گردیده انسانهایی
تربیت شوند که ظاهربین  ،منفعت طلب و کم عمق هستند.مظاهر و ارزشهای چنین جامعهای نیز سطحی و متنوع و انسان مـدار
است.و چنانچه می دانیم اینها مالکهای جامعه غیر متمدن از نظر فرهنگ اسالمی میباشد البته در معنـای نـوین آن ،چنانکـه در
صدر اسالم نیز به شکلی دیگر رویکردهای ظاهر گرا موجب فساد وتباهی گردیده بود.آنچه امروزه گریبان گیـر جامعـه اسـالمی
گردیده  ،بیش از اینکه عقب ماندگی در مسائل علمی و اقتصادی باشد،تمایل به اتخاذ رویکرد معرفـت شناسـی ظاهرگراسـت ،
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مسئله ای که غرب را در رکود معرفتی متوقف نموده.چه اینکه ایجاد و پیشرفت تمدن نـوین اسـالمی در گـرو اتخـاذ رویکـرد
معرفتی دو وجهی است  ،یعنی در عین توجه به معارف محسوس وتجربی در شناخت امور ،از آن فراتر رفته وآن را بر معرفتـی
عمیق واصیل بنا نماید .جهت اتخاذ چنین رویکردی مواردی به شرح ذیل پیشنهاد میگردد:
 -1تبیین صحیح و منطقی از معرفت شناسی اسالمی که بر دوجنبه ظاهر و باطن و نحوه ارتباط آنها باهم تأکیـد مـینمایـد–2 .
تبیین صحیح و منطقی از معرفت شناسی حسی و تجربی و نحـوه ارتبـاط آن بـا معرفـت شناسـی اسـالمی

-3برنامـه

ریزیهای کالن علمی ،اقتصادی ،فرهنگی وغیره با این رویکرد معرفت شناختی انجام گیرد.
–4آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد تربیتی و پایه در کلیه فرایند یادگیری از این رویکرد استفاده نماید.
–1شاخصها و نمادهای جامعه اسالمی بر اساس این رویکرد بازتولید گردند.
 -1معایب رویکرد ظاهرگرایانه در عصر جدید و خصوصا در دنیای غرب مورد بررسی قرار گرفته  ،تا در جهت رفـع آن اقـدام
شود.
 -7این رویکرد به عنوان یکی از اصول اصلی تمدن سازی نوین اسالمی در جامعه اسالمی مطـرح گـردد ،تـا در کنـار توسـعه
فناوری و اقتصادی  ،مسیر صحیح پیشرفت به معنای اسالمی را ترسیم نماید.

نتیجهگیری
منابع اسالمی مملو از معارفای است که بر دو ساحت ظاهر و باطن در معرفت شناسی تأکید دارند ،چنانکه بسیاری از آیات
قرآن کریم به صورت مستقیم بدان اشاره کرده اند ،همچنین در منابع اصیل روایی از لسان اهل بیت (ع) نیز این واقعیت در قالب
دستورات اخالقی  ،اصول عقاید وبیان احکام قابل ردیابی است.چه اینکه هدف نهایی از آفرینش که قرب الهی است و بسـیاری
از حقایق دیگر مسیری جز گذر از ظاهر به باطن ندارد .و توقف در معانی ظاهری ،یعنی در سطح ماندن ،واز حقیقت دور شدن،
چنانکه جامعه به اصطالح متمدن غربی به خاطر تکیه بیش از حد به معرفت حسی و تجربی از عواقب ویرانگر آن در امان نبـوده
و تا امروز در خسارت ناشی از اتخاذ این رویکرد به سر میبرد .بنابراین جامعه اسالمی باید از این اتفاق ناگوار کـه دامـن گیـر
دنیای متجدد گردیده عبرت گرفته و راهی را که غرب رفته نپیماید  ،بلکه به این بینش اسالمی دست یابد که معیار نـوین بـودن
یک تمدن در بعد معرفت شناسی  ،از دیدگاه اسالم  ،معرفتی است استعالیی  ،که هرگز در ظاهر متوقف نمی گردد ،بلکـه از آن
پلی می سازد برای رسیدن به حقیقت اصیل.بنا براین در بستر معرفتی گذر از ظاهر به باطن است  ،که تمدن اسالمی همیشه زنـده
و پویا باقی خواهد ماند  ،ودر سیر خود روز به روز کامل تر خواهدگردید.
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چکیده
مسأله اصلی این تحقیق دستیابی به مطلوبترین راهبردها برای هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی برای صدا
و سیمای جمهوری اسالمی ایران میباشد .این راهبردها به صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایاران ایان امکاان را
میدهد که با توجه به نظریه مدل کاربردی برای گزینشگری مخاطباان ،باه ارتقاای اخاالق اساالمی باه عناوان
مهمترین عامل هویت بخش تمدن نوین اسالمی در کشور و در بعد بین المللی در جهان کمک نماید .این تحقیق با
استفاده از روش مصاحبه عمیق و با بهرهگیری از الگوی برنامهریزی استراتژیک دیوید انجاام شاد .باه هماین
منظور برای دستیابی به اهداف تحقیق از نظرات خبرگان در این حوزه کمک گرفتاه شاد .بار ایان اسااس ابتادا
مأموریت صدا و سیما و چشم انداز آن در این موضوع مشخص شد .در ادامه با ارزیابی عوامل درونی و بیرونی
صدا و سیما ،اهداف بلندمدت صدا سیما تعیین و در نهایت راهبردهای مطلوب شناسایی و اولویتبندی شادند.
نتیجه ا ین تحقیق نشان داد نقاش قوت صدا و سیما از نقاش ضعف در این موضوع بیشتر است و تهدیدها نیز از
فرصتهای صدا و سیما بیشتر میباشد بنابراین راهبردهای رقابتی مناسبترین راهبردها بارای صادا و سایما
جهت ارتقاء اخالق اسالمی به عنوان مهمترین عامل هویت بخش تمدن ناوین اساالمی در کشاور تشاخیص داده
شدند .در انتها راهبردهای رقابتی تدوین شده برای صدا و سیما اولویتبندی شدند.
کلید واژهها  :راهبرد ،هویت ،اخالق اسالمی ،تمدن نوین اسالمی ،صدا و سیمای ج.ا.ا.
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مقدمه
اخالق و تربیت اخالقی شاهراه پیشگیری از آسیبهای روانی اجتماعی و هم چنین ،ریشه تمامی اصالحات اجتمـاعی و وسـیله
مبارزه با مفاسد و ناهنجاریهای جوامع است .به همین دلیل ،ارتقای اخالقمندی در جامعه از جمله آرمانهای بزرگ و دیرپای بشری،
و در طول تاریخ مورد توجه مکاتب گوناگون بشری و الهی بوده است .این امر بویژه در دوران معاصر اهمیتی مضاعف مییابد؛ چرا
که گسترش فناوریهای علمی و غرق شدن انسان در امور مادی و احساس بی نیازی او از اخالق ،زمینه را برای افزایش کجرویها و
ناهنجاریهای اخالقی افزایش میدهد .این وضعیت بویژه در کشور ما که از مبانی قدرتمند دینی و تمدن اصیل فرهنگی برخـوردار
است ،نگرانی

مضاعفی را ایجاد میکند.

مسئله این است که در دهه های اخیر با وجود تالشهای فراوان نظامهای تربیتی در سراسر جهـان و توسـعۀ مباحـث اخالقـی،
انحرافات اخالقی گوناگونی بویژه بین نوجوانان و جوانان رو به افزایش است .در کشور ما نیز اگر چه بویژه پس از انقالب اسالمی
به تربیت اخالقی اهمیت زیادی داده شده و تالشهای فراوان در ترویج ارزشهای اخالقی صورت گرفته است ،اهـداف مـورد نظـر
محقق نشده است .رفتار نسل جوان ما نشان میدهد که با اشکاالت فراوان در این زمینه روبه رو هستیم( حسنی .)1312 ،ریشه های
این مسئله را باید در ناکارامدی برنامه های تربیتی و به عبارت دقیقتر در

نگاه ناقص به مقوله اخالق و تربیت اخالقی جستجو کرد.

یکی از مسائل مهم در زمینه تربیت اخالقی ،توجه به تعامل عوامل بیرونی و درونی در اخالق و رفتار انسان است؛ این مطلـب،
بحث دامنه داری است و از دیرباز دیدگاه های مختلفی در مورد آن ابراز شده است .رفتارگرایانی هم چون اسـکینر رفتـار فـرد را
یکسره تابع عوامل محیطی (پاداشها و پیامدهای ناگوار رفتار) تلقی میکردند .آنها از نقش افکار ،عواطف و ارزشهای فردی غافـل
شدند و تا حذف مفهوم انسان خود مختار پیش رفتند .در نقطه مقابل ،شناخت گرایانی هم چون پیاژه و کـولبرگ رفتـار انسـان را
واکنش بیرونی ساختهای ذهنی او دانستند و از تأثیرات محیط غافل شدند .بعدها این نوع نگرشهای تک بعدی اصالح و تعدیل شد؛
به عنوان نمونه ،بندورا در پی نقد رویکرد شناختی پیاژه و کولبرگ به دلیل بی توجهی به تأثیر عوامل اجتماعی در رفتـار اخالقـی،
نظریه شناختی اجتماعی را عرضه و بیان کرد که استدالل اخالقی تنها در ارتباط با سایر عوامل روانی -اجتماعی میتواند رفتـار و
سلوک اخالقی را اداره کند؛ گاه در برخی موقعیتها ،حتی اصولی ترین افراد هم رفتار خود را با پیامدهای پیش بینی شده اجتماعی
یا قانونی تنظیم میکنند .در واقع ،مردم رفتارهایشان را طوری مدیریت میکنند که با آن چیزی متناسب باشد که موقعیـت از آنهـا
میخواهد و مصلحت است .پس تأثیرات اجتماعی است که حمایت جمعی را برای پیروی از استانداردهای شخصی فراهم میکند و
فعالیت سامانه اخالقی فرد را آسان میسازد (بندورا)1111 ،؛ حتی کولبرگ ،حامی جدی دیدگاه رشد شناختی ،چند سـال بعـد از
بیان نظریه اش در تکمیل نظریه قبلی خود و یا به عنوان نظریه ای جدید ،فکر جامعه عادل را مطرح ،و اذعان کرد که بـرای اینکـه
دانش آموزان در نهایت بتوانند استداللهای اخالقی خود را در موقعیت های عملی به کار گیرند ،الزم است در جو عادالنه اجتماعی
(مدرسه) قرار بگیرند تا حساسیت و مسئولیت پذیری اجتماعی آنها تقویت شود و توان داوری و تصمیم گیری اخالقی آنان توسعه
یابد( .پاور و هیگینز)2111 ،
در دیدگاه اسالم ،عاملیت آدمی و اراده او به عنوان آخرین حلقه از علت تام عمل ،عنصری اساسی تلقی میشود؛ با این حـال،
انسان موجودی اجتماعی ،و از توان الگوپذیری بسیاری برخوردار است .فیلسوفان مسلمان متقدم ،دیدگاه هـای ارزشـمندی را در
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زمینه اخالق و تربیت اخالقی عرضه کرده اند که از جمله نقاط قوت این رویکردها توجه به مبحث نفس ،توجه به روش درون بینی
(تأمل در حاالت باطنی و ریشه یابی آنها) و توجه به آموزه های دین اسالم است؛ با وجود این ،نقاط ضعفی هـم در آنهـا مشـاهده
میشود که از آن جمله میتوان به انحصار اخالق در سیر و سلوک فردی و کم تـوجهی بـه تـأثیر عوامـل اجتمـاعی بـر اخـالق
فردی(همت بناری )1371 ،و یا حداقل ،فرعی تلقی کردن آن اشاره کرد .این نگرش کم و بیش در میان فیلسوفان و متفکران ادامـه
یافت.

ماهیت تربیت اخالقی از نظر جمعی بودن از دیدگاه عالمه طباطبائی (ره)
هویت جمعی انسان

اگر افراد جامعه مانند اعضای بدن با همدیگر هماهنگی و وحدت حقیقی داشته باشند و اجتماعی فکر کنند ،انسان نه به عنـوان
عنصری مستقل ،بلکه وابسته و مرتبط به دیگران و جزء جداناپذیر جامعه است .منافع فرد جزئی از منافع اجتماع و خیر اجتماع ،خیر
او و شر اجتماع ،شر اوست .در این صورت ،اگر جامعه صالح و با تقوا شد ،او نیز صالح و با تقوا میشود و اگر جامعه فاسد شد ،او
نیز فاسد میگردد ( طباطبایی ، 1374 ،ج ،4ص 111و  ) 117و بنا بر توضیح استاد مطهری،

انسان با دو حیات ،دو روح و دو" من "

زندگی میکند  :یک" من " فطری که مولود حرکت جوهری طبیعی است و یک" من "جمعی که مولود زندگی اجتماعی است .من
جمعی در من فردی حلول میکند در عین حال که استقالل نسبی فرد حفظ میگردد؛ زیرا حیات فردی و فطریات و مکتسبات فرد
از طبیعت ،بکلی در حیات جمعی حل نمی شود (مطهری ،1372،ص  )31خالصه اینکه گرچه تعیین کننده نهایی عمل انسان ،اراده
اوست ،اراده او بشدت تحت تأثیر اراده

جمعی قرار دارد.

در اینجا جا دارد به نظریه سینگر اشاره کنیم که در کتاب «یک جهان واحد :اخالق جهانی شدن» به آن اشاره کرده است؛ بر
اساس نظریه سینگر ،جهانی شدن ،بسط ارتباط تنگاتنگ و متقابل عناصر زندگی در این کره خاکی است (.سـینگر )1311 ،ایـن
نظریه با نظر عالمه طباطبایی در باب هویت جمعی انسان به خوبی مطابقت دارد .در واقع متفکران قرن  ،21با آزمون و خطـا بـه
نظریات اسالم ناب محمدی نزدیک می شوند و از تفکر فردگرایی افراطی و اومانیسم دور می شوند .البته تبیین این نکات ظریف
و مهم برای قشر جوان بر عهده علمای حوزه است و به ترویج اسالم و اخالق اسالمی زمینهساز کمک میکند.
البته باید توجه کرد که تأثیرگذاری جامعه بر فرد به معنای سلب اراده از او نیست؛ زیرا عالمه در جای دیگری به افراد صالحی
اشاره میکند که اگر چه در میان اجتماعات فاسد زندگی کرده اند ،دلهایشان با آنان نبوده و افکارشان به رنگ افکار فاسـد آنـان در
نیامده و خالصه فساد و بیماری جامعه در آنان سرایت نکرده است و این گونه افراد را انگشت شمار میدانـد (طباطبـایی، 1374 ،
ج ،4ص  ) 117ایشان در جای دیگری نیز میفرمایند :تاثیر اراده جامعه بر اراده فرد غالبا تا حد اقتضا میرسد و از آن تجاوز نمی
کند؛ هر چند در وضعیت ناهمسویی جامعه با فـرد ،حرکـت بـرخالف جامعـه بسـیار دشـوار خواهـد بـود (طباطبـایی، 1374 ،
ج،13ص )211در مجموع میتوان گفت :به دلیل نیرومندتر بودن قوا و خواص اجتماعی نسبت به قوا و خواص فردی ،غالب افراد
که اراده فردی ضعیفی دارند بشدت تحت تأثیر جو جامعه قرار میگیرند و تنها تعداد بسیار کمی که از اراده قوی برخوردارنـد در
برابر جریان عادی جامعه مقاومت میورزند .تأثیرگذاری اجتناب ناپذیر جامعه بر فرد از یک سو  -اگر حرکت کلی جامعه به سوی

611

باطل باشد -نیروی بازدارنده و ناتوان کنندهای در مقابل تالش کارگزاران تربیت اخالقی خواهد بود و بالعکس ،اگر حرکت کلـی
جامعه رو به صواب و هماهنگ با اهداف تربیت اخالقی باشد ،ظرفیت فوق العادهای برای آسان سازی و اثر بخشی اقدامات تربیتی
خواهد بود.

چگونگی و ابعاد تأثیرات جامعه بر فرد
اکنون باید دید جامعه به چه صورتی فرد را تحت تأثیر قرار میدهد .بخشی از تـأثیرات جامعـه بـر فـرد بـه همانندسـازی و
الگوپذیری فرد از اطرافیان مربوط است .به فرمایش عالمه متداول شدن عملی خاص در جامعه ،آدمی را به موافقت خـود دعـوت
میکند و باعث تشکیل عادات رفتاری و صورتهای ذهنی جدید در مورد آن عمل میشود بـه گونـه ای کـه انسـان از مخالفـت آن
وحشت ،و مخالفت با آن را هم چون شنای بر خالف جریان آب تصور میکند و قهرا اعمالش با اوضـاع و احـوال محـیط و جـو
زندگی اجتماعیش تطبیق میگردد (طباطبایی ، 1374 ،ج  ،13ص)211؛ در این صورت ،وقتی مردم بر عملی عادت کردند ،دیگـر
نمی توانند خوبی و بدی آن را به آسانی بررسی ،و به آسانی آن را ترک کنند و به اصطالح عادت طبیعت دوم انسان میشود .البتـه
تأثیر الگو به تأثیرات منفی محدود نیست .اگر انسان شاهد مردمانی در جامعه باشد که به حق عمل میکنند ،او هم بدون واهمـه و
بدون درنگ به انجام دادن آن دست میزند؛ زیرا خوبی عمل به حق و امکان انجام دادن آن را به چشم میبیند تا چه رسد به اینکـه
ببیند همه افراد جامعه آن را انجام میدهند (طباطبایی ،1374 ،ج ،1ص  ،) 117و البته مخالطه با اهل معصیت نیز ،انسان را با گنـاه
مأنوس ،و احتمال رفتار زشت را بیشتر میکند که در این صورت ،بیشتر به آن تشویق میشود(طباطبایی ، 1374 ،ج ،7ص ،) 212
به همین دلیل به اعتقاد عالمه ،کسب تقوا برای تربیت اخالقی انسان کافی نیست ،بلکه عالوه بر آن ،انسان باید در جمع افراد صالح
قرار گیرد و از مخالطه با اهل معصیت دوری جوید .روانشناسان بویژه حامیان نظریه شناختی اجتماعی ،نقش الگو را در یادگیری و
رفتار های درست بسیار مهم میدانند .بندورا و همکارانش در سال  1111نشان دادند که الگو نه تنها میتواند پاسخهای جدیـد را
آموزش دهد ،بلکه میتواند احتمال رخ دادن رفتارهای آموخته شده را نیز تغییر دهد و این یادگیری به دریافت پاداش نیاز ندارد؛ به
عبارت دیگر ،مشاهده گر ،چه بداند که پاداشی برای تقلید صحیح دریافت خواهد کرد و چه نداند به یک میزان یادگیری مشاهده ای
از خود نشان میدهد (به نقل از گروزک ،1311 ،ص )311
حال با توجه به این مقدمه ،نقش رسانهها در دنیای کنونی از دیدگاههای بسیار متفاوت و گـاهی متعارضـی مـورد بررسـی و
قضاوت قرار می گیرد .صرفنظر از این تفاوت و تنوع ،حداقل چیزی که می توانیم به یقین بگوییم این است که رسانه های جمعـی
یکی از نهادهایی هستند که کارکرد آموزشی و تربیتی خانوادهها تا حدی بدانها منتقل شده است .و در واقع بر شکلگیری هویـت
جمعی و نیز هویت فردی افراد جامعه تاثیرگذار است .از سوی دیگر رسانه های غربی به رهبری آمریکا ،به ترویج هویت تمـدن
غربی برای افراد کشورهای خود و جهان می پردازند .رسانه ی ملی نیز باید با توجه به رسالتش به ارتقـای اخـالق اسـالمی بـه
عنوان مهمترین عا مل هویت بخش تمدن نوین اسالمی در کشور و در بعد بین المللی در جهان کمک نماید .در این مقاله بـرآنیم
با ارائه راهبردهای مطلوب هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی برای صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به زمینه سازی برای
ظهور آقا امام زمان (ع) ،از طریق سازمان مهم و تاثیرگذار صدا و سیما اقدام کنیم.
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اهداف
هدف اصلی تحقیق

ارائهی راهبردهای مطلوب هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی برای صدا و سیمای ج.ا.ا میباشد.
اهداف فرعی تحقیق

 - 1تعیین مهمترین نقاط قوت و ضعف صدا و سیما در باب هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی.
 - 2تعیین مهمترین فرصتها و تهدیدهای صدا و سیما در باب هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی.
سوالهای تحقیق
سوال اصلی تحقیق

راهبردهای مطلوب هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی برای صدا و سیمای ج.ا.ا کدامند؟
سوالهای فرعی تحقیق

مهمترین نقاط قوت و ضعف صدا و سیما در باب هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی کدامند؟
مهمترین فرصتها و تهدیدهای صدا و سیما در باب هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی کدامند؟

بیان مسأله
نزدیک به هفتصد هزار شبکهی تلویزیونی و ماهواره ی جهانی شب و روز در حال پخش برنامه برای مخاطبان جهان هسـتند.
با توجه به دسترسی آسان مخاطبان ایران اسالمی به شبکههای ماهوارهای بیگانه بهویژه غربی و نیز اشاعه فرهنگ غربـی در آثـار
بیگانه و غربی و تاثیر آن بر مخاطبان این آثار ،تولید آثار اخالقگرا و هویت بخش تمدن نوین اسالمی در صـدا و سـیمای ج.ا.ا
از ضرورت و اهمیت زیادی برخوردار است .بنابراین سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران که یکـی از متولیـان اصـلی
عرصه فرهنگی-هنری و رسانهای کشور محسوب میشود ،نیازمند برنامهریزی راهبردی در جهت نیل به ایجاد جامعـه سـالم بـر
اساس ارزشهای اخالقی اسالمی و منتظر ظهور آقا امام زمان (ع) و به دنبال آن هویت بخش تمدن نوین اسالمی میباشد .در این
تحقیق برآنیم با ارائه راهبردهای مطلوب برای صدا و سیمای ج.ا.ا به عنوان رسانهای تاثیرگذار ،نقش خـود را در بـاب اخـالق
اسالمی به عنوان مهمترین عنصر هویت بخش تمدن نوین اسالمی به بهترین وجه ایفا نماید.
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تعریف مفاهیم و اصطالحات
راهبرد

1

راهبردها ،راهکارهای بلندمدت میباشند .راهبردها ابزاری هستند که سازمان میتواند بدان وسیله به هدفهـای بلنـد مـدت
خود دست یابد( .دیوید ،1311 ،ص )24
تدوین راهبرد

تدوین راهبرد (استراتژی) برای یک سازمان به این مفهوم است که ،ما برای سازمان راهبردهای (راهکارهای بلندمدت) کارا
و موثری جهت نیل به انجام بیانیه ماموریت سازمان ارائه میدهیم که این راهبردها به روش زیر تدوین میگردند،
گام اول :مرحلهی ورودی نامیده می شود ،در این مرحله عوامل خارجی و داخلی سازمان مورد بررسی و ارزیابی دقیق قـرار
میگیرند و اطالعات اصلی مورد نیاز برای تدوین راهبردهای سازمان مشخص میگردند.
در گام دوم :مرحلهی مقایسه نامیده میشود ،در این مرحله به انواع راهبردهای امکانپذیر توجه میشود و به همـین منظـور
بین عوامل خارجی و داخلی سازمان نوعی توازن و تعادل برقرار میگردد.
و در نهایت در گام سوم :که آن را مرحلهی تصمیمگیری مینامند ،از ماتریس برنامهریزی استراتژیک(راهبردی) کمی استفاده
میشود .در ماتریس مزبور از اطالعات ارائه شده در
مرحلهی اول استفاده میشود تا بتوان انواع راهبردهای قابل اجرا را که در مرحلهی دوم شناسایی شده اند ،به شیوهای عینـی
و بدون اعمال نظر شخصی مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد و راهبردهای متناسب با هدفهای بلند مـدت سـازمان تعیـین مـی-
گردند( دیوید.) 1311 ، 2
ابعاد ایجاد راهبرد

یکی از راههای کاهش پیچیدگی در حوزهی نظریات راهبرد ،طبقهبندی یا سازماندهی نظریات راهبردی طـرحهـایی را ارائـه
دادهاند .در اینجا از طبقهبندیهای جانسون 1117 3و چافی 1111 4اقتباس میکنیم ،در این روش مدلهای راهبـردی را در سـه
مکتب اصلی قرار میدهد که بصورت پیوسته از رویکردهای عقالنی در یک سو ،به طرف رویکردهای تفسیری در سـمت دیگـر
حرکت میکند .این طبقهبندی راهی برای کاهش پیچیدگی موجود در این حوزه و تطبیق مفاهیم متفـاوت  ،ناسـازگار و کلیـدی
ایجاد میکند.
سازماندهی نظریهی استراتژیک ،که شامل سه مرحلهی زیر است:
 - 1عقالنی :به پاسخ به سواالت ،کدام تغییرات و چرا میپردازد همانند :تحلیل ،انتخاب ،اجرا.
 - 2انطباقی :به پاسخ به سواالت ،چگونه تغییرات پدید میآیند و چرا میپردازد همانند :فرایندها ،ساختار ،سیستمها ،افراد.
1

Strategy
David
3 Johnson
4 Chaffee
2
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 - 3تفسیری  :ابعاد رده باالتر و تاثیر آنها بر تغییر را شامل میشود همانند :فرهنگ ،شناخت رهبـری( کونـگ ،1311 ، 1ص
.) 227
کارکرد آموزشی تلویزیون

به عقیدۀ برخی از محققان تلویزیون به منزلۀ یک رسانۀ اطالعاتی دارای محدودیت های جدی است ،در حالی که عدۀ دیگـری
از محققان نشان داده اند که اثر بخشی تلویزیون در ارائه اطالعات به مخاطبین اساساً وابسته به این است که دلیل تماشای تلویزیون
نزد مخاطبین کدام است.

پژوهش دربارۀ آموختن کودکان از تلویزیون ،چند عامل ذاتی این رسانه و طرق رویکرد مخاطب به تلویزیون را آشکار ساخته
است .این عوامل بر آموزش از طریق تلویزیون اثر می گذارند .محتوای تلویزیون عبارتسـت از پیـام هـای بصـری متحـرک کـه
دستگاهی از نمادها را می سازند و همچنین تلویزیون عالوه بر تصویر حاوی زبان و صـدا و موسـیقی اسـت .دسـتگاه نمادهـای
تلویزیون می تواند شکل ظاهر اشیاء و وقایع را به صورت بصری انتقال دهد ،و در واقع آنچه به عنوان تفـاوت و تمـایز رسـانههـا
قلمداد می شود در واقع ،از نظر پدیداری ،تفاوت در دستگاه های نمادین آن هاست به عبارت دیگر تمایز قطعی در نوع نمادهاست
و نه نوع رسانه ها.

اخالق اسالمی و رذائل و فضائل اخالقی

برای فهم اخالق اسالمی یا همان تأثیر اندیشه زمینه سازی ظهور بر اخالق و فضائل و رذائل اخالقـی الزم اسـت در ابتـداء
مقصود از اخالق و فضائل و اوصاف اخالقی را روشن ساخته و سپس به بررسی تأثیر اندیشۀ زمینـهسـازی و انتظـار ،بـر ایـن
فضائل و رذائل پرداخت.
تعریف اخالق :اخالق در اصطالح به صفات نفسانی پایدار (ملکات انسانی) گفته میشود.
رذائل و فضائل اخالقی :برای شناسائی اوصاف و فضائل اخالقی مناسب است که آنچه در کتابهای معتبر اخالق به عنـوان
فضائل اخالقی ذکر شده ،آورده شود .کتاب اخالق اسالمی تألیف آقایان دیلمی و آذربایجانی ،صفات نفسانی را به هدایتگر و
عملکننده تقسیم می کند آنچه در اینجا آورده میشود براساس همان کتاب است .صفت نفسانی هدایتگر :ایمان .صفات نفسانی
عملکننده .1 :نسبت به خداوند( :محبت ،توکل ،شکر ،تسلیم ،رضا)  .2نسبت به معاد و عاقبت خویش( :خوف ،رجاء)  .3نسبت
به خویش( :عجب ،غرور ،افتخار ،عزت نفس ،عصبیت)  .4نسبت به آینده( :آرزوها ،تسویف ،عجله ،همت)  .1نسبت به مواهـب
دنیوی( :زهد ،حرص ،حسرت ،قناعت)  .1نسبت به دیگران( :خیرخواهی ،حسادت ،حقد ،انصاف)  .7صـفات بازدارنـده نفـس:
(قوت ،سکون و وقار ،حلم ،کظم غیظ ،عفت ،حیا ،صبر)

Kung
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1

چارچوب نظری تحقیق
در تحقیقات علمی دو رویکرد کلی قیاسی و استقرایی به کار گرفته میشود .در رویکرد قیاسی ،با اتخـاذ یـک چهـارچوب
نظری منسجمتر و استخراج فرضیات تحقیق از دل چهارچوب نظری ،محقق به گردآوری و تحلیل دادهها برای آزمون فرضـیات
میپردازد .به عبارتی فرآیند تحقیق از نظریه به داده میرسد .بر عکس ،در رویکرد استقرایی ،فرآیند تحقیق از دادهها بـه سـمت
نظریه جریان مییابد و فرضیات پیشینی مطرح نیست .از این رو ،در رویکرد استقرایی کـه نگـاهی اکتشـافی دارد ،چهـارچوب
نظری به معنی اصلیترین رویکردهای نظری خواهد بود که احتماالً در تحلیل و تفسیر دادهها به ما کمـک خواهنـد کـرد .ایـن
تحقیق نیز رویکردی استقرایی دارد .در این تحقیق از نظریه های زیر استفاده میکنیم:
ماتریس تهدیدها ،فرصتها ،نقاط ضعف ،نقاط قوت سوات1

آنالیز سوات یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سازمانی با فرصتها و تهدیدهای بـرونسـازمانی
است.
سوات از ابتدای کلمات قوت ،2ضعف ،3فرصت 4و تهدید 1گرفته شدن اسـت .آنـالیز سـوات تحلیلـی سیسـتماتیک بـرای
شناسایی این عوامل و تدوین راهبرد که بهترین تطابق بین آنها را ایجاد مینماید ،ارائه میدهد .از دیدگاه این مدل یک استراتژی
مناسب قوتها و فرصتها را به حداکثر و ضعفها و تهدیدها را به حداقل ممکن میرساند .برای ایـن منظـور نقـاط قـوت و
ضعف و فرصتها و تهدیدات در چهار حالت کلی  SOو  WOو  STو  WTپیوند داده میشوند و گزینههای اسـتراتژی از بـین
آنها انتخاب میشوند .ماتریس آنالیز سوات در شکل زیر به تصویر کشیده شده است( .دیوید)314 ،1311 ،
عوامل درونی

عوامل بیرونی

نقاط قوت:

نقاط ضعف:

.. .- S1

.. .- W1

.. .- S2

.. .- W2

.. .- S3

.. .- W3

فرصتها:
.. .- O1
.. .- O2

راهبردهایی که بر اساس اسوتفاده از نقواط

راهبردهایی که بر اساس از بین بردن نقواط

قوت ،برای بهرهبرداری از فرصتهوا پایوه-

ضعف ،برای بهرهبرداری از فرصتها پایوه-

گذاری شدهاند

گذاری شدهاند

1

SWOT
Strength
3 Weakness
4 Opportunity
5 Threat
2
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تهدیدات:
.. .- T1
.. .- T2

ماتریس آنالیز

راهبردهایی که بر اساس اسوتفاده از نقواط

راهبردهایی که بر اساس از بین بردن نقواط

قوت ،به منظور مبارزه با تهدیودات پایوه-

ضعف ،به منظور مبارزه با تهدیودات پایوه-

گذاری شدهاند

گذاری شدهاند

SWOT

برای ساختن یک ماتریس ( )SWOTباید  1مرحله را طی کرد:
 -1فهرستی از فرصتهای عمدهای که در محیط خارجی سازمان وجود دارد ،تهیه شود.
 -2فهرستی از تهدیدات عمده موجود در محیط خارج سازمان تهیه شود.
 -3فهرستی از نقاط قوت داخلی و عمده سازمان تهیه گردد.
 -4فهرستی از نقاط عمده ضعف داخلی سازمان تهیه گردد.
 -1نقاط قوت داخلی و فرصتهای خارجی را با هم مقایسه نمایید و نتیجه را در خانه مربوط در گروه ((راهبردهای  ))SOوارد
نمایید.
 -1نقاط ضعف داخلی را با فرصتهای موجود در خارج سازمان مقایسه کنید و نتیجـه را در گـروه ((راهبردهـای  ))WOوارد
نمایید.
 -7نقاط قوت داخلی را با تهدیدات خارجی مقایسه کنید و نتیجه را در گروه ((راهبردهای  ))STوارد نمایید.
 -1نقاط ضعف داخلی را با تهدیدات خارجی مقایسه کنید و نتیجه را در گروه ((راهبردهای  ))WTوارد نمایید.
تجزیه و تحلیل SWOTشناخت نظامیافته استراتژیهایی است که بهترین ترکیب میان عوامل داخلـی و خـارجی سـازمان را
منعکس سازد .این تجزیه و تحلیل بر این منطق استوار است که استراتژی اثربخش ،قوتها و فرصتها را حداکثر مـیکنـد ،در
عین حال که ضعفها و تهدیدات آن را به حداقل میرساند .این فرض ساده اگر به درستی اجرا شـود ،تـأثیرات عمـدهای بـر
انتخاب و طراحی استراتژی اثربخش خواهد داشت( .اعرابی ، 1311،صص)14-11
مدل کاربردی برای گزینشگری مخاطبان

عوامل اصلی این مدل یا در جانب مخاطبان است و یا در جانب رسانه ها.
الف) عوامل مربوط به جانب مخاطب:
 ) 1پس زمینه و محیط اجتماعی :تحصیالت ،مذهب ،طبقه اجتماعی ،محیط خانوادگی ،عالیق و مهارتهای فرهنگی و...
 )2مشخصه های فردی :سن ،جنسیت ،موقعیت خانوادگی ،شغلی ،سطح درآمد ،شیوه زندگی و...
 )3نیازهای رسانه مدارانه :منافع شخصی ،معاشرت ،منحرف کردن حواس ،کسب اطالعات و...
 )4سلیقهها و رجحان های شخصی :ژانرها ،قالبها و...
 )1عادت های عمومی مربوط به استفاده از رسانه :در اوقات فراغت ،در مکان های متفاوت  ،توان اقتصادی و...
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 )1آگاهی به گزینه های موجود :میزان و نوع اطالعات مخاطب ،فعال بودن و...
 )7زمینه خاص استفاده :استفاده جمعی یا تنها ،مکان استفاده از رسانه و...
 )1بخت و اقبال :در معرض رسانه قرارگرفتن بصورت تصادفی و...
ب) عوامل مربوط به جانب رسانه ها:
 )1سیستم رسانه ای :انتخابها و اولویت های مخاطبان از آرایش سیستم رسانه ای.
 )2ساختار تدارکات رسانه ای :الگوی کلی چیزهایی که رسانه ها در هرجامعه ای ارائـه مـی کننـد بـا تـاثیرات درازمـدت
برانتظارات بالقوه قراردارند.
 )3گزینه های محتوایی قابل دسترسی :قالبها و ژانرهای معینی که در زمانها و مکان هـای خـاص در دسـترس مخاطبـان
بالقوه قرار دارند.
 )4اشتهار رسانه ها :آگهی ها ،تصویرسازی های رسانهها به نفع خودشان ،بازاریابی گسترده برای برخی تولیدات.
 )1زمانبندی و نحوه ارائه :سیاست های خاص زمان بندی برنامه ها ،جا یابی یا طرح محتوا ،پیام های رسانه ای معطـوف بـه
راهبردهای رقابتی برای جذب مخاطبان.
در این مدل زمینه های اجتماعی تاثیر بسیار قدرتمندی برای جهت دادن و منظم کردن گزینش های مخاطبان دارند .ترکیـب
دو مقوله تصورات وارزش گذاریها عاملی را بوجود آورده که مجموعه کل رجحان های محتـوایی نامیـده مـی شـود( .مـک
کوایل ،دنیس ،1317 ،ص)111-17
نظریه تکلمه

الزار سفلد ـ مرتن معتقدند :وسایل ارتباط جمعی زمانی دارای تاثیر قطعی خواهند بود که کمکهای جانبی دریافـت کننـد
تا پیام مورد نظر تقویت شود و برای مخاطب بهتر و روشنتر توجیه گردد( .سورین ،ورنر جوزف و جیمز دبلیو تانکارد.)1311 ،
جامعه مورد بررسی در این تحقیق
افراد مورد مطالعه این تحقیق به شرح ذیل میباشند :
اساتید و کارشناسان علوم ارتباطات ،روانشناسان ،مدیران استراتژیک رسانه و جامعـهشناسـان ،اسـاتید حـوزه و معـارف و
الهیات اسالمی.
روش نمونه گیری در این تحقیق
روش نمونه گیری دراین تحقیق  ،هدفمند غیر تصادفی است.
تعیین حجم نمونه
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در این تحقیق به دلیل کیفی بودن این تحقیق و با توجه به روش انجام تحقیقات از طریق روش مصاحبه عمیق ،مصـاحبه از
نمونه های ثابت را تا آنجا ادامه دادیم که به اشباع اطالعاتی رسیدیم .در این تحقیق با  21نفـر از افـراد جامعـه مـورد بررسـی
مصاحبه به عمل آمد.
شیوه و ابزار گرد آوری دادهها
ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش استفاده از ضبط صوت و یا یادداشت برداری از جامعه مورد بررسی بود.
اعتبار و پایایی پژوهش
اعتبار این تحقیق صوری می باشد( .با مراجعه به متخصصان امر و راهنمایی اساتید) در روش صوری سواالت مطرح شده در
اختیار متخصصان و صاحبان موضوع قرار می گیرد تا نظر خود را در مورد میزان وضوح و رسایی سواالت ابزار ،ابراز دارند .در
این مرحله سواالت تهیه شده ،طی چندین نوبت توسط اساتید راهنما و مشاور و همچنین تعدادی از متخصصان این حوزه مورد
بررسی قرار می گیرد و متعاقب آن تغییرات الزم در سواالت ایجاد شده و مجددا به تایید اساتید و متخصصـان مربوطـه خواهـد
رسید .با توجه به کیفی بودن این تحقیق ،ادعایی در تعمیم نتایج برای ندارد.

روش اجرا و روش تجزیه و تحلیل
روش این تحقیق مصاحبه عمیق میباشد .این تحقیق از طریق مصاحبه اولیه صورت گرفته است که با طی مراحل سـهگانـه؛

در مرحله اول سواالت بهصورت باز تهیه شده و در اختیار کارشناسان این حوزه قرار داده شـده اسـت ،پـس از جمـعآوری
پاسخها ،با بررسی تایید و تکرار موارد عنوان شده توسط کارشناسان مأموریت و چشمانداز و مهمترین نقـاط
قوت و ضعف و نیز فرصتها و تهدیدهای صدا و سیمای ج.ا.ا تعیین گردیده است .با توجه به اینکه دادههای
بدستآمده از پرسشنامه مرحله اول بسیار زیاد و نامنسجم بوده ،پرسشنامه مرحله دوم جهت تعیـین مهمتـرین
مأموریت و چشمانداز و مهمترین نقاط قوت و ضعف و نیز فرصتها و تهدیدها از طریق اختصـاص رتبـه و
ضریب ،در اختیار کارشناسان قرار داده شد .پس از جمعآوری پاسخها ،در مرحلـه دوم و محاسـبه امتیـازات
حاصل از رتبه و ضریب تعیین شده برای هر یک از موارد ،میانگین امتیاز برای هر یک از نقاط قوت و ضعف
و نیز فرصتها و تهدیدها بدست آمده و متعاقبا راهبردهای

مطلوب با اسـتفاده از مـاتریس تجزیـه و تحلیـل

بدست آمده است .در مرحله سـوم از نقاط قوت و ضعف و نیز فرصتهـا و

SWOT

تهدیـدها بدسـت آمـده از مرحلـه اول و

راهبردهای بدست آمده از مرحله دو م استفاده شده تا اولویت هر یک از راهبردها بدست آید .بدین منظور در مرحلـه سـوم بـه

منظور اختصاص نمره جذابیت به هر یک از نقاط قوت و ضعف و نیز فرصتها و

تهدیدها از طریـق محاسـبه میـانگین

نمرات اختصاص داده شده به هر یک از آنها بدست آمد و با توجه به ضرایب به دست آمـده در مرحلـه دوم ،نمـره جـذابیت
نهایی هر یک از موارد مورد نظر بدست آمد که با محاسبه جمع نمرات جذابیت نهـایی بـرای هـر یـک از راهبردهـا ،اولویـت
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راهبردهای بدست آمده برای صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران برای هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی مشخص گردید.

یافتهها
یافتههای حاصل از این تحقیق به شرح زیر ارائه میگردد:
 مهمترین نقاط قوت برای صدا و سیما عبارتند است از: - 1تبلی و ترویج ارزشها و هنجارهای اخالقی در برنامههای مختلف صدا و سیما به ویژه شبکه قرآن و معارف صدا و سیما.
 - 2تبلی و ترویج ،نظام جزا و پاداش در برابر رفتار اخالقی و غیر اخالقی ،در بیشتر برنامههای صدا و سیما.
 – 3پخش انحصاری صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در کشور.
 - 4تبلی و ترویج تشکیل خانواده در اسالم برای استقرار اصول اخالقی در جامعه در برنامههای مختلف صدا و سیما.
 - 1تبلی و ترویج تمرین و مجاهدت در پرورش و استقرار اخالق فاضله اسالمی در بیشتر برنامههای مختلف صدا و سیما.
 مهمترین نقاط ضعف برای صدا و سیما عبارتند است از: -1کمرنگ بودن نقد و واکاوی مناسب در برنامههای مختلف صدا و سیما در باب ساده زیستی ،فرهنگ کار و تالش و مـذموم
بودن مصرفگرایی غربی در بین مخاطبان مختلف کشور.
 - 2کمرنگ بودن تکریم مناسب و در خور شأن و منزلت افراد متخلق به اخالق اسالمی در برخی از برنامههای صدا و سیما.
 - 3کمرنگ بودن تبلی و اقناع مناسب مخاطبان در برنامههای مختلف صدا و سیما در باب تاثیر اخالق اسالمی بر زندگی بهتر و
هدفمندتر افراد جامعه.
 – 4کمرنگ بودن تبلی و اقناع مناسب مخاطبان در برنامههای مختلف صدا و سیما در باب تاثیر اخالق اسالمی در بـاب تـاثیر
اخالق اسالمی بر هویت فردی انسان ها برای مخاطبان در رسیدن به آرامش روحی و فردی آحاد جامعه و هویت بخشـی بـه
تمدن نوین اسالمی.
 – 1کمرنگ بودن تبلی و اقناع مناسب مخاطبان در برنامههای مختلف صدا و سیما در باب تاثیر اخالق اسالمی بر هویت جمعی
انسان ها برای مخاطبان در جهت ارتقاء فرهنگ کار جمعی و همزیستی مسالمت آمیز در کشور و هویت بخشی به تمدن نوین
اسالمی.
 مهمترین فرصتها برای صدا و سیما عبارتند است از: . – 1تبلی و ترویج فضایل اخالقی و حفظ کرامت انسانی در جامعه در برابر حقوق شهروندی ترویج شده در رسانههای غربـی
برای برنامهسازی در شبکههای مختلف صدا و سیما.
 – 2وجود دستگاه تلویزیون در بیش از  11درصد خانههای خانوادههای ایرانی و دسترسی قریب به اتفاق مخاطبـان کشـور بـه
تلویزیون و استفاده از برنامههای مختلف و متنوع در باب اخالق اسالمی در سیمای ج.ا.ا.
 – 3وجود باورها و فرهنگ اسالمی در عموم مردم کشور به عنوان بستر مناسب جهت ترویج اخالق اسالمی برای هویت بخشی
به تمدن نوین اسالمی.
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 - 4احیای امر به معروف و نهی از منکر و تکریم جایگاه و نقش معلمان مدارس و اساتید دانشگاهها و علمای حـوزه بـه عنـوان
مهمترین عامل اشاعه و پرورش فضایل اخالقی در جامعه و تطابق آن با فرهنـگ اسـالمی-ایرانـی بـرای برنامـهسـازی در
شبکههای مختلف صدا و سیما.
 – 1تضعیف قدرت اقتصادی و سیا سی و فرهنگی آمریکا به عنوان پرچم دار غرب و تفکر لیبرالیسم در جهان و فرصت تبلیغـی
مناسب در باب احیای تفکر و اخالق اسالمی برای برنامهسازی در شبکههای مختلف صدا و سیما بـرای هویـت بخشـی بـه
تمدن نوین اسالمی.
 مهمترین تهدیدها برای صدا و سیما عبارتند است از: – 1عدم همکاری همهجانبه و فعالیت مناسب وزارتخانههای آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسالمی در کنـار رسـانهی
ملی در ایجاد بستر مناسب برای اخالق اسالمی در کشور برای هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی.
 – 2خنثی کردن بخشی از تبلیغات و ترویج اخالق اسالمی در برنامههای صدا و سیما به دلیل تماشای برنامـههـای مـاهوارهای
غربی به ویژه شبکههای فارسی زبان توسط برخی از مردم که بیشتر ساکن در شهرها و کالن شهرها هستند.
 – 3خنثی کردن بخشی از تبلیغات و ترویج اخالق اسالمی صدا و سیما به دلیل کمرنگ بودن اخالق اسالمی در برخی از محیط
های اجتماعی مثل برخی از فضاهای اجتماعی اعم از مدرسهها و دانشگاهها و سازمان ها.
 – 4خنثی کردن بخشی از تبلیغات و ترویج اخالق اسالمی صدا و سیما به دلیل وجود بازیهای نامناسـب رایانـهای جـذاب و
متنوع غربی برای قشر کودک و نوجوان کشور که سبک زندگی غربی بهویژه خشونت را ترویج می کنند.
 – 1خنثی کردن بخشی از تبلیغات و ترویج اخالق اسالمی صدا و سیما به دلیل دسترسی آسان و ارزان به فیلمها و سریالهـای
نامناسب ،جذاب و متنوع غربی و آمریکایی برای نوجوانان و جوانان کشور از طریق اینترنت و خرید و تبادل لوحهای فشرده
این قبیل فیلمها در میان نوجوانان و جوانان کشور.
 با توجه به امتیازات عوامل داخلی و خارجی کارشناسان راهبردهای ارجح و مطلوب ،راهبردهـای رقـابتیتشـخیص دادهشدند :در جدول زیر به خوبی امتیاز راهبردهای رقابتی قابل مشاهده است؛ (عدد  2/1عدد مبدأ میباشد بدین معنی که چنانچـه
جمع امتیازات قوتها و فرصتها و یا ضعفها و تهدیدها بیش از این عدد گردد قوتها و یا فرصتهای واحد مـورد بررسـی
بیشتر و چنانچه کمتر از این عدد گردد بدان معنی است که ضعفها و یا تهدیدهای واحـد مـورد بررسـی بیشـتر مـیباشـند).
(اعرابی.)11 ،1311 ،
تهاجمی
( y= 1/194و * )x= 1/687رقابتی

محافظهکارانه
تدافعی

 4امتیاز
 2/1عوامل خارجی
1
1 2/1 4
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امتیاز عوامل داخلی()x
راهبردهای رقابتی عبارتند از:
 )1تغییر جهتگیری رسانهی ملی در جهت ترویج اخالق اسالمی در تمام برنامهها (نه فقط اکتفا به عرضه سخنرانیها و برنامههای
گفتگومحور ،همچنین برنامه سازی متناسب با مخاطبان خاص هر شبکه؛ برای مثال :شبکه دو برای کودکان و بـانوان و خـانواده ،
شبکه  3برای جوانان و شبکه چهار برای نخبگان و فرهیختگان و).. .
 )2آموزش و تربیت اخالقی جدی والدین و خانوادهها در برنامهسازی در شبکههای مختلف سیما و ارایه مفاهیم اخالقی بطور
غیرمستقیم و جذاب برای مخاطبان
 )3گسترش و تعمیق برنامه های اخالق حرفه ای و تعهد سازمانی در سازمانهای گوناگون در برنامهسازی در شبکههای مختلف
صدا و سیما
 )4احیای امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه در برنامهسازی در شبکههای مختلف صدا و سیما
 )1نظارت و کنترل اجتماعی جدی تر صدا و سیما بر نهادهای رسمی برای حذف یا کاهش الگوهای غیر اخالقـی موجـود در
جامعه
 )1اعمال نظارت و گزینش عملی و تیزبینانه نسبت به برنامه های صدا و سیما از نظر اخالقی .این نظارت بسـته بـه اینکـه در
مورد برنامه های تولید داخل است یا تولید خارج صور متفاوتی بخود می گیرد.

در مورد برنامه های تولید داخل ،چون تمامی مراحل تولید می تواند تحت کنترل قرار گیرد ،امکان این وجود دارد که ،پـس از
بررسی و مطالعه ،اولویت موضوعی برای برنامهها تهیه کرد و فیلمنامهها و سناریوهایی (چه برای فیلمها و چه برنامه های عروسکی
یا ).. .از نظر

اخالقی مناسبند مجوز ساخت یا پخش داد.

اما در مورد برنامه های خارجی ،که چاره ای جز انتخاب برنامه های تولید شده وجود ندارد ،می تـوان گـروه ویـژه ای بـرای
ارزشیابی این برنامهها از نظر اخالقی در آنها ایجاد کرد تا باز بر مبنای همان استراتژی آموزشی مذکور ،برنامـههـا را ارزشـیابی و
دربارۀ پخش یا عدم پخش آنها یا حتی

خرید یا عدم خرید آنها تصمیم گیری کنند.

 )7خطوط کلی رهنمودهایی برای تهیۀ داستان و فیلم نامه در اختیار فیلم نامه نویسان داخلی قرار داد تا بر مبنای آن اسـتراتژی
واحد و جهت گیری منسجمی در باب اخالق اسالمی از نظر محتوای برنامهها

بوجود آید.

 )1برنامه سازی در شبکه های مختلف صداو سیما در باب تضعیف قدرت اقتصادی ،سیاسی و فرهنگـی آمریکـا بـه عنـوان
پرچم دار غرب و تفکر لیبرالیسم در جهان (بازنمایی و برجسته سازی پیامدهای تاسف بار پیروی از این تفکر به ویـژه در بـاب
انحرافات و آسیب های فرهنگی -اجتماعی و فروپاشی خانواده در جوامع غربی و تمدن غربی) و در کنار آن برنامـه سـازی در
شبکه های مختلف صدا و سیما با استفاده از بهترین شیوه های تبلیغی و رسانه ای متناسب با مخاطبان مختلف جامعـه بـه ویـژه
جوانان در جهت احیای تفکر و اخالق اسالمی در جامعه و هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی.
 ) 1تولید برنامه متناسب با نیازها و انتظارات اقشار تحصیلکرده و گروه نخبگان و فرهیختگان جامعه و افزایش ضـریب نفـوذ
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رسانه در این اقشار و تقویت رابطه آنها با رسانهی ملی در باب اخالق اسالمی و هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی.
 )11ارتقاء ابعاد هویتی جوانان و توسعه کمی و کیفی برنامههای مربوط به دوره جوانی و ارائه آموزشهای مناسب در بـاب
اخالق اسالمی به جوانان.
 ) 11تولید برنامه در زمینه تحکیم جایگاه زن و مقام خانواده در فرهنگ اسالمی-ایرانی و الگوسازی صحیح و مـوثر در ایـن
زمینه و دفع شبهات فمینیستی برای هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی.

بحث و نتیجهگیری

 -مأموریت مطلوب صدا و سیما برای

هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی در ج.ا.ا عبارت است از:

اهتمام ویژهی صدا و سیمای رسانهی ملی بر برنامهسازی تبلیغی و ترویجی با تداوم منطقی در شبکههای مختلف با توجه بـه
مخاطبان هر شبکه ،جهت تبلی و ترویج اخالق اسالمی در کشور که باعث میشود در آینده از افـراد جامعـه زنـدگی سـالم و
متخلق به اخالق اسالمی برخوردار شوند .همه این موارد به رشد و بالنـدگی ،توسـعه اجتمـاعی و اقتصـادی و حتـی سیاسـی
جمهوری اسالمی ایران کمک مینماید و هویت تمدن نوین اسالمی در ایران اسالمی شکل می گیرد.
 چشمانداز مطلوب برای صدا و سیما عبارت است از:صدا و سیما با برنامهسازی مداوم تبلیغی و ترویجی برای تبلی و ترویج اخالق اسالمی در کشـور در کنـار دیگـر نهادهـای
فرهنگی کشور جهت تسریع روند توسعه پایدار کشور و هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی کمک مینماید.
 اهداف مطلوب برای صدا و سیما عبارتند است از:اهداف مطلوب برای صدا و سیما شامل دو هدف کالن است و برای تحقق این دو هدف اهداف زیرمجموعه هر کـدام بایـد
محقق گردد که به شرح زیر هستند:
الف) ارتقای اخالقمندی در میان کل مردم جامعه
• تبیین تأثیر اشاعه مکارم اخالقی در تغییرو تحوالت اجتماعی با برنامهسازی در شبکههای مختلف صدا و سیما
• گزینش بهترین روش برنامه سازی در سیما برای ترویج اخالق صحیح در جامعه (بیان غیرمستقیم و جذاب در سریالها و تله
فیلم ها)
• تبیین لزوم افزایش علم و دانش همراه با پایبندی به ارزشهای اخالقی و اسالمی با برنامهسازی در شبکههای مختلف صـدا و
سیما
• تبیین اشاعه اخالق اسالمی در جامعه به منظور ایجاد جامعه سالم با برنامهسازی در شبکههای مختلف صدا و سیما
• تبیین و ترویج فضایل اخالقی و حفظ کرامت انسانی برای مقابله با تهاجم فرهنگی در جامعه در برنامه سای در شـبکههـای
مختلف صدا و سیما
ب) معرفی عوامل و راههای استقرار اخالق در جامعه
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• معرفی عملکرد نهادهای آموزشی و تربیتی در استقرار اخالق جامعه با برنامهسازی در شبکههای مختلف صدا و سیما
• تبیین نقش اراده فردی ( تمرین و مجاهدت ) در پرورش و استقرار اخالق فاضله در برنامه سازی برای شبکه هـای مختلـف
صدا و سیما
• تبیین اهمیت خانواده در اسالم برای استقرار اصول اخالقی در جامعه در برنامه سازی برای شبکه های مختلف صدا و سیما
• تبیین لزوم استفاده از روش تزکیه نفس در رشد و تعالی اخالق صحیح اسالمی در جامعه در برنامه سازی برای شـبکه هـای
مختلف صدا و سیما
• معرفی ویژگیهای جامعه سالم براساس فضایل اخالقی با برنامهسازی در شبکههای مختلف صدا سیما
• تکریم جایگاه و نقش معلمان و اساتید حوزه و دانشگاه به عنوان مهمترین عامل اشاعه و پرورش فضایل اخالقی در جامعه با
برنامهسازی در شبکههای مختلف سیما
 اولویتبندی راهبردهای رقابتی برای سیمای ج.ا.ا بر اساس میزان جذابیت آنها از طریق کارشناسان با توجه به پاسخهـایکارشناسان که در جدول زیر آمده ،بدین ترتیب میباشد:
اولویتها

راهبردها

جمع مجموع نمره جذابیت

اولویت اول

راهبرد هشتم

4/754

اولویت دوم

راهبرد نهم

4/949

اولویت سوم

راهبرد یازدهم

4/184

اولویت اول:

برنامه سازی در شبکه های مختلف صداو سیما در باب تضعیف قدرت اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی آمریکا به عنـوان پـرچم
دار غرب و تفکر لیبر الیسم در جهان (بازنمایی و برجسته سازی پیامدهای تاسف بـار پیـروی از ایـن تفکـر بـه ویـژه در بـاب
انحرافات و آسیب های فرهنگی -اجتماعی و فروپاشی خانواده در جوامع غربی و تمدن غربی) و در کنار آن برنامـه سـازی در
شبکه های مختلف صدا و سیما با استفاده از بهترین شیوه های تبلیغی و رسانه ای متناسب با مخاطبان مختلف جامعـه بـه ویـژه
جوانان در جهت احیای تفکر و اخالق اسالمی در جامعه و هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی.
اولویت دوم:

تولید برنامه متناسب با نیازها و انتظارات اقشار تحصیلکرده و گروه نخبگان و فرهیختگان جامعـه و افـزایش ضـریب نفـوذ
رسانه در این اقشار و تقویت رابطه آنها با رسانهی ملی در باب اخالق اسالمی و هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی.
اولویت سوم:
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تولید برنامه در زمینه تحکیم جایگاه زن و مقام خانواده در فرهنگ اسالمی-ایرانی و الگوسازی صحیح و موثر در این زمینـه
و دفع شبهات فمینیستی برای هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی.

نتیجه گیری
اخالق علمی ،عملی است؛ شاید بتوان گفت نوعی سبک زیستن است و لذا یادگیری آن با یادگیری ریاضیات ،تاریخ و بیولوژی
متفاوت است .یادگیری اخالق عمدتا و به معنای واقعی ،هنگام عمل(تعامل) اتفاق میافتد و تثبیت میشـود و تعـامالتی کـه مـنش
اخالقی مروج اخالق را شکل میدهد ،بسیار وسیع است؛ بنایراین ،تربیت اخالقی جامعه بهویژه نسل جوان نیازمند چیزی بـیش از
فعالیت رسانهی ملی به عنوان یکی از ارکان مهم فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است .تربیت اخالقی ،عزم جـدی
عمومی ،همسویی و همفکری آحاد مردم و نهادهای جامعه و در یک کلمه بسیج عمومی برای سازندگی اخالقی را

میطلبد .

درست است رسانهی ملی ،که یکی از ارکان مهمی است که رسما عهده دار این مسئولیت خطیر است،اما این امر ،بسیار عظیم
تر و سنگین تر از آن است که رسانهی ملی به تنهایی بتواند از عهده آن برآید ضمن اینکه تعریف این مسئولیت برای رسانه ،عمـال
باعث شده است که سایر نهادها از قبیل خانواده ،مدرسه ،دانشگاه ،حوزههای علمیه و عموم مردم از زیر بار این مسـئولیت شـانه
خالی کنند ..نظریه تکمله در علوم ارتباطات نیز به همین مورد اشاره دارد که ،وقتی رسانه میتواند به وظیفه خود در باب ترویج
اخالق زمینه ساز در جامعه به درستی عمل کند که دیگر نهادها به ویژه نهادهای فوق و عموم مردم در کنار رسـانه بـه عمـل و
ترویج اخالق اسالمی به عنوان عامل اصلی هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی همت گمارند.
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زمینههای شکلگیری و فرایند تحقق تمدن نوین اسالمی
از منظر مقام معظم رهبری
فاطمه حسینائی 1و زهرا علیپورمقدم
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 0كارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت  ،دانشگاه شاهد تهران
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چکیده
مکتب اسالم همواره به دنبال تشکیل حکومت اسالمی بوده تا زمینه ساز اجرای احکام الهی به طور کامال باشاد.
آغاز شکل گیری تمدن اسالمی را با ظهور اسالم باید هم زمان دانست.
در سدههای آغازینِ اسالمی ،این تمدن همواره رو به رشد و شاکوفایی داشات .امّاا برخای عوامال بیرونای و
درونی ،موجب کُندیِ حرکتِ تمدن اسالمی شد .قرن اخیرا و به ویژه بروز انقالب اسالمی ایاران ا را مایتاوان
نقطه ی خیزش جدیدی برای تمدن اسالمی به شمار آورد .رهبران انقالب اسالمی همواره هادف ملات ایاران و
هدف انقالب اسالمی را ایجاد یک تمدن نوین اسالمی بیان کردند.
تحقق این فرآیند نیازمند نظام سازی فکری متقن میباشد.بر این اساس هدف ایان پاژوهش تبیاین نقشاه راه و
بیان زمینههای شکل گیری و فرآیند تحقق تمدن نوین اسالمی در نظام فکری مقام معظم رهباری باا اساتفاده از
روش توصیفی تحلیلی میباشد.
از بررسی دیدگاههای مقام معظم رهبری در خصوص مفهوم تمدن اسالمی این نتیجه میرسیم که فرآیند تحقاق
تمدن نوین اسالمی از منظر رهبری مستلزم پیمودن مراحل زیر است:
مرحله اول" ،انقالب اسالمی"،مرحله دوم "تشکیل نظام اسالمی" ،مرحله سوم "تشکیل دولات اساالمی" مراحال
چهارم و پنجم "تشکیل کشور اسالمی" و "تشکیل دنیای اسالمی" هکر نموده اند کاه بارای رسایدن باه آنهاا،
وظایف و انتظاراتی بر عهده ی مردم و کارگزاران نظام اسالمی میباشد.
کلید واژهها :تمدن نوین اسالمی،نظام اسالمی،دولت اسالمی،کشور اسالمی،مقام معظم رهبری.
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مقدمه
ظهور رسول خدا(ص) دستی غیبی برای پاسخگویی به نیاز جامعه جهانی در جهت تأمین معنویت و عدالت مبتنی بر وحی و
شکل گیری مدنیت جدید اسالمی بود؛ مدنیتی که متکی بر کرامت انسان و رشد و تعالی امکانـات دنیـوی و مـادی در خـدمت
امکانات و رشد معنوی انسان بود.
باظهور اسالم ،بشر خود را در برابر آموزههایی دید که هویت و نسبتش را با خداوند،جهان هستی ،انسـانهای دیگـرو نفـس
خویش به خوبی ترسیم کرده است .این تأثیر گذاری به حدی بود که بشر در برابر آن سر تسلیم فرود آورد و به این فرهنگ کـه
از منابع اصیل اسالم(قرآن و سنت)سرچشمه می گرفت،گردن نهاد و از آنجا که آن را با عقل و فطرت سـلیم خـویش هماهنـگ
می دید ،بـا رویـی گشـاده پـذیرای آن شـد.این فرهنـگ یعنـی فرهنـگ اسـالمی کـه از هسـتی شناسـی خـاص اسـالم بـر
می خواست،پیروانش را به سوی ایجاد تمدنی بزرگ کشاند که بتوانند حکایتگر چنین فرهنگ متعالی باشند.
تمدن اسالمی به صورت پویا وجود داشته و امروز هم این تمدن قابل تحقق است واساساَ آرمان مهدویت شیعی ایـن امـر را
نمایندگی میکند.اما این مهم به سادگی به دست نمیاید وما نمی توانیم منتظر بمانیم که دنیای غرب و تمدن مادی خود به خـود
رو به افول برود،چرا که احیای تمدن اسالمی فقط با افول تمدن غربی ممکن نیست واین احیا درزمینه مدنی و اجتماعی محتـاج
به انقالب است .اینجاست که ما اندیشه امام (ره) و مقام معظم رهبری را می توانیم محملی بدانیم برای ارتباط میان تمدن گذشته
و تمدن آینده به وسیله یک انقالب بزرگ اسالمی و حضور نهضتهای قدرتمند مرتبط با آن[]1

روش پژوهش
هدف این مقاله بررسی زمینههای شکل گیری و فرایند تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظـم رهبـری اسـت .جهـت
تحقق هدف پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤاالت هستیم که1:ـ معنای تمدن اسالمی و تفاوت آن با تمدن غیر دینی چیست؟2ـ
عوامل شکوفایی و افول تمدن اسالمی چه بوده است؟3ـ مفهوم و زمینههای شکل گیری تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظـم
رهبری چیست؟  4ـ فرآیند شکل گیری تمدن نوین اسالمی از نظر مقام معظم رهبری چیست؟ با توجه به اینکه منابع موجود برای
شناسایی دیدگاهها و نظرات مقام معظم رهبری در این خصوص بیشتر سخنرانی های ایشان بوده است بنـابراین بعـد از بررسـی
مفهو م تمدن اسالمی به طور کلی ،برای شناسایی دیدگاههای ایشان در مورد موضوع تمدن اسالمی در این تحقیق بـا اسـتفاده از
روش توصیفی تحلیلی به بررسی زمینه ها و فرآیند تحقق تمدن نوین اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری پرداختـه اسـت .جامعـه
متنی پژوهش شامل کلیه سخنرانیها و مکتوبات ایشان در حوزه ی مورد مطالعه بوده است که از طریـق بررسـی کتابخانـهای و
همچنین مراجعه به سایت دیدگاههای ایشان توصیف و تحلیل شده است.

یافتههای پژوهش
تعریف تمدن
تمدن هم با توجه به عناصر عینی مشترک همچون زبان،فرهنگ،تاریخ،مذهب،سـنتهـا و نهادهـا و هـم بـا در نظـر گـرفتن
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وابستگیها و قرابتهای ذهنی و درونی انسانها تعریف میشود .تمدنها پدیدههـایی پویـا هسـتند؛آنگونه کـه ظهـور و افـول
میکنند،انشعاب مییابند و در هم ادغام میشوند[]2
به عقیده ی جامعه شناسان،تمدن حالتی مترقی است که ملتها در پرتو آن تحت تأثیر تحوالت جدید و مترقی قرار میگیرند
یعنی تمدن نهایت ترقی ملت هاست به سوی وصول به مقام بلند علمی و فنی]3[.
همچنین می توان گفت که تمدن عبارت است از مجموعه ی اندوختهها و ساختههای مادی و معنوی بشر در طول تاریخ کـه
زمینه ی مساعدی برای شکوفا شدن آزادانه ی هر استعدادی است]4[.
با دقت در تعاریف متعددی که از تمدن بیان شده است روشن می شود که هر کس با رویکردی خاص ایـن واژه را تعریـف
کرده است؛ ولی به طور خالصه همه ی آنها حکایتگر این حقیقت است که "تمدن"مجموعه ی دسـتاوردهای مـادی و معنـوی
بشر است]1[ .
تفاوت تمدن غیر دینی با تمدن دینی
وجه ت مایز تمدن دینی با تمدن غیر دینی در جهان بینی حاکم بر آنهاست.بنیان تمدن غیر دینی بر اساس محدود دیدن زندگی
انسان و نیازهای او تا پیش از مرگ و در نتیجه فراهم کردن شرایطی است که انسان در این محدوده بهره منـد از رفـاه شـود در
این نگاه انسان موجود بی مبدأ و بی معاد است .اما در تمدن دینی انسان در هر دو بعد حیوانی و خلیفه اللهی تعریف میشـود و
بر همین مبنا دغدغه آباد کردن هر دو بعد او را دارد و با اصالت دادن به جهان پس از مرگ ،آبادی دنیوی او را به عنوان زمینه و
مقدمه ی حیات اخروی مورد توجه قرار میدهد]1[ .
چیستی تمدن اسالمی
منشأ بیشتر تمدن ها تعالیم انبیای الهی است که انسان ها را در جهت اتحاد و همگرایی و اندیشـه ورزی دعـوت کـرده انـد.
مسیحیت و اسالم دو دینی هستند که در پرتو آنها تمدنهای درخشانی پدید آمد و چهره ی تمـدن بشـری پـس از ظهـور آنهـا
دگرگون شد.
هر فرهنگ نوپدیدی نیازمند زمان است تا در جهان گسترش یابد و فرهنگ و تمدن های دیگـر را تحـت تـأثیر قـرار دهـد.
حضرت رسول(ص) که پایه گذار فرهنگ تمدن اسالمی بود با کتاب آسمانی خویش قرآن و قول و سیره ی خود منبعـی اصـیل
برای این فرهنگ به یادگار گذاشت .دین اسالم  ،پس از ظهور و گسترش نه تنها در زمینه ی فرهنگی موجب تحول عظیمی شـد
بلکه از نظر تمدن نیز منشأ الهام و خالقیتهای بسیاری گردید.
دو تعریف اساسی از تمدن و مدنیت اسالمی وجود دارد:یکی تعریفی است که تحت تأثیر تفکر اومانیستی استعدادهای انسان
را در جهت تکامل ابزار تولید و تکامل عقل ابزاری و دستاوردهای آن میبیند .در این تعریف جوامعی که در بعد مادی و ابـزار
سازی انسان را در حد متکاملی تجهیز کرده اند،متمدن نامیده شده اند.تعریف دیگر که کمتر مورد توجه است،مدنیت انسـانی را
ناظر بر روابط انسانی،اخالقی و معنوی در جامعه میداند .از همین منظر و با همین محک میزان اوج یا افول بودن یا نبودن تمدن
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در یک جامعه را ارزیابی می کند و البته به وجود روابط انسانی،دینی ،معنوی به عنوان تنها شاخص اکتفا نمی کنـد بلکـه رشـد
دستاوردهای مادی را در پی دستاوردهای معنوی نیز مورد توجه قرار میدهد[]7
عوامل پیدایش و شکوفایی تمدن اسالمی
به شهادت تاریخ ،مسلمانان در پرتو ایمان و اصول عالی اخالقی از همان آغاز در زمینه ی فرهنـگ ،تمـدن،علم ،سیاسـت و
اقتصاد در طی چند قرن در اوج عظمت و اقتدار ایستادند.عوامل پیدایش و شکوفایی تمدن اسـالمی را در دو عامـل داخلـی و
خارجی میتوان رهیابی کرد .از عوامل داخلی میتوان به محتوا ،سادگی،جامعیت،جاودانگی و فطری بودن آمـوزههـای دینـی و
سیره ی عملی مؤمنان که بر پایه ی ایمان بود اشاره کرد .همچنین عوامل خارجی نیز در دوبعد قابل رهیابی است یک بعد نقـاط
ضعف و سستی فرهنگها و تمدن های دیگر است که در برابر نقاط قوت فرهنگ و تمدن اسالمی تاب نیاورد و تسلیم شد و بعد
دیگر نقاط مثبت فرهنگ و تمدنهای دیگر بود که تمدن اسالمی با جذب و هضم آنها در خـود و بـا ایجـاد دگرگـونی مـادی و
صوری در آنها توانست فرهنگ و تمدن اسالمی را فراتر از سرزمینهای جزیره العرب گسترش دهد]1[.
مسلمانان که به برکت فرهنگ آسمانی اسالم و با استفاده از معارف الهی قرآن کریم از نظر فکری بـه حـد بـاالیی از کمـال
رسیده بودند،تشنه ی کسب اطالع از معارف و اندیشههای متفاوت ملل و تمدنهای دیگر جهان بودنـد.منبع اصـلی ایـن اشـتیاق
،آیات قران و احادیث بسیاری بود که مؤمنان را به کسب علم و فن ترغیب میکرد از این رو نخستین گـامی کـه بـرای کسـب
مهارت و دانش در زمینههای مذکور ضروری می نمود ترجمه آثار تمدنهایی بود که در آن عصر از باالترین پیشرفتهای علمـی
و فکری برخوردار بودنددورهای که از آن به عنوان «عصر نهضت ترجمه » یاد میکنند]1[ .
وجود دانشمندان بی شمار حتی در منصب وزارت مانند بوعلی سینا و خوارزمی،ظهور دائره المعارفها ،دانشگاهها و کتـاب
خانه های بسیار بزرگ در کنار مسجدها ،وجود فقیهان ،متکلمان ،فیلسوفان ،ادبیان و شـاعران بـزرگ همچـون شـیخ مفید،سـید
رضی،سید مرتضی،شیخ طوسی،فارابی و نمونههای بسیار دیگر و همچنین تألیف کتابهای بسـیار در موضـوعات متعـدد علمـی
شاهدی گویا بر شکوفایی فرهنگ و تمدن اسالمی در آن دوران میباشد.
علل رکود تمدن اسالمی
تمدن اسالمی با وجود محاسن و پتانسیلهای بسیار قوی جهت پیشبرد اهداف عالیه اسالمی همواره در معرض خطر و کید و
مکر معاندان و دشمنان اس الم بوده است.واقعیت تلخی که از شش قرن پیش تاکنون تمدن اسالمی با آن رو به رو بوده ،این است
که مسلمانان با وجود همه تعالی ها به تدریج رو به ضعف نهادند و بدین سان کشور پهناور اسالمی مورد تجاوز بیگانگـان قـرار
گرفت و با تجزیه آن،عزت و اقتدار مسلمین از میان رفت و جامعه اسالمی به انحطاط گرایید.
برای رکود و انحطاط تمدن اسالمی علل متعددی بیان کرده اند که میتوان به طور کلی آنها را به دو گـروه علـل بیرونـی و
درونی تقسیم کرد.از جمله عوامل بیرونی که موجب رکود تمدن اسالمی شدند؛ تهاجم دشمنان خارجی و بروز جنگهای صلیبی،
حمله مغوالن و پیامدهای آن،سقوط اندلس که یکی از وقایع تلخ در سـیر تـاریخ فرهنـگ و تمـدن اسـالمی و زوال حکومـت
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مسلمانان در این ناحیه از دنیا بوده است.
استعمار نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر در رکود فرهنگ و تمدن اسالمی است .بی شک استعمار گران همواره درصدد دسـت
اندازی به سرزمین های اسالمی بوده اند تا به هر طریق عظمت اسالم را متزلزل سازند.استعمارگران برای نفوذ در سـرزمینهـای
اسالمی و تحقق اهداف خود به فعالیتهایی نظیر سست کـردن باورهـای مسـلمانان،ترویج فسـاد در میـان مسـلمانان ،تخریـب
شخصیتهای اصیل اسالمی،برقراری روابط آزاد اقتصادی برای زدودن استقالل از کشورهای اسالمی دست زدند]11[ ..
انحطاط و رکود تمدن اسالمی عوامل درونی متعددی نیز دارد که از آن جمله میتوان به انحراف فکری و عملی مسلمانان از
تعالیم اسالم ،استبداد و خود کامگی حکومتها در جهان اسالم ،دنیا گرایی و انحطاط اخالقی  ،فرقه گرایی که پـس از رحلـت
رسول خدا(ص)امت اسالم چه از نظر سیاسی و چه از لحاظ فکری و عقیدتی به فرقههای گوناگون تقسیم شـدند ،اشـاره کـرد.
همچنین تحجرگرایی به معنای ایستایی و تحول ناپذیری در حوزه اندیشه و تفکر به عنوان عاملی بازدارنده در شکوفایی اندیشـه
دینی و رکود تمدن اسالمی به حساب میآید]11[ .
امام خمینی (ره ) احیاگرمجدد تمدن اسالمی
امام خمینی(ره) ،فرهنگ و تمدن بزرگ اسالمی را که در سدههای اولیهی حیات اسـالم جریـان داشـت بـه عنـوان الگـوی
مطلوبی مینگرد که در آن به ابعاد مختلف زندگی بشر و رشد مادی و علمی و تعالی معنوی و زندگی اخروی توجه شده اسـت.
به نظر ایشان تمدن اسالمی به دلیل توجه به مسائل علمی ،دینی و اخالقی نسبت به سایر تمدنهایی که در گذشته ظهور کردهاند
و یا در دوران معاصر وجود دارند کاملتر و غنیتر است و هیچ تمدنی نه در گذشته و نـه حـال نتوانسـته بـه جامعیـت تمـدن
اسالمی دست پیدا کند]12[.
به اعتقاد امام خمینی(ره) تمدن اسالمی با حکومت اسالمی ایجاد میگردد و حکومت اسالمی نیز با عزم راسخ امت مسـلمان
به ویژه جوانان شکل میگیرد.در واقع ،دو فضا برای تحرک جوانان در چنین موردی تعریف شده است.1 :فضـایی کـه پـیش از
ایجاد حکومت اسالمی در راه به وجود آوردن آن تعریف میشود و بیشترین جنبه ی فرهنگـی و بیـداری و تحـرک و تقابـل بـا
استعمار را دارد . 2فضایی که پس از ایجاد حکومت اسالمی در مقابل جوانان قرار گرفته و روند شکل گیری تمـدن اسـالمی را
رقم میزند]13[.
ایشان تمدن اسالمی را به پیشرفتهای علمی محدود نمیکنند ،بلکه تمدن اسالمی را دارای روحی سرشار از ایمان میداننـد
که در تمامی ارکان آن جریان دارد و آن را از سایر تمدنهای بشری متمایز میکند.
شیوهی حضرت امام خمینی(ره) در احیای اندیشهی اسالمی ،انعکاس همان شیوهی رفتاری پیامبر اکرم(صلی اهلل علیه و آله)
در صدر اسالم و ادامهی گسترش اندیشهی اسالمی ،سیرهی محمد و آل محمد(صلی اهلل علیه و آله) را سرلوحهی کار خود قرار
دادند و در نتیجه به تعلیمات اسالمی بیتحرک ،روح و جان تازهای بخشید ،امت مسلمان بدون توجه به اختالف میان گروههـا و
فرقهها ،اندیشههای امام خمینی(ره) را پذیرفتند .و بدین ترتیب یکی از بارزترین و پرخروشترین جنـبشهـای اسـالمی(انقالب
اسالمی) در جهان به وجود آمد.
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امام خمینی(ره) به عنوان احیاگر اسالم ناب محمدی در عصر حاضر ،در پرتو قیام الهیاش ،دین را در ابعاد مختلف «احیاء»
و اندیشهی متفکران اسالمی را در زمینههای گوناگون ،اصالح کردو احیاء اندیشه و تمدن اسالمی به عنوان بزرگترین دسـتاورد
انقالب اسالمی دانست .بازیابی هویت انسانها در ایران و جهان به ویژه جهان اسالم با تمسک به دین نقش بزرگی در بازشناسی
تمدن بزرگ اسالم و ایران برای جهانیان داشت و آن چه که نقش اصلی را در شکل بخشیدن و ایجاد انسجام در میـان نیروهـای
انقالبی در ایران فراهم ساخت همانا اصولی بود که امام خمینی بر پایهی آن انقالب اسالمی را هدایت و رهبری نمود]14[.

تمدن اسالمی از منظر مقام معظم رهبری
دو بخش اصلی تمدن اسالمی
با بررسی دیدگاهها و سخنان مقام معظم رهبری در خصوص موضوع تمدن اسالمی ،به درستی روشن مـیشـود کـه ایشـان
هدف ملت ایران و هدف انقالب اسالمی را ،ایجاد یک تمدن نوین اسالمی میدانند و از دیدگاه ایشان تمدن اسـالمی مرکـب از
دو بخش است یک بخش ابزاری و دیگری بخش متنی و اصلی و اساسی است.
«بخش ابزاری عبارت است از همین ارزشهائی که ما امروز به عنوان پیشرفت کشور مطرح میکنیم :علـم ،اختـراع ،صـنعت،
سیاست ،اقتصاد ،اقتدار سیاسی و نظامی ،اعتبار بینالمللی ،تبلی و ابزارهای تبلی ؛ اینها همه بخش ابزاری تمـدن اسـت؛ وسـیله
است».
اما بخش حقیقی و اصلی از نگاه مقام معظم رهبری سبک زندگی است همان چیزهائی که متن زندگی ما را تشـکیل میدهـد.
مثل مسئلهی خانواده ،سبک ازدواج ،نوع مسکن ،نوع لباس ،الگوی مصرف ،تفریحات ،مسئلهی خـط ،مسـئلهی زبـان ،مسـئلهی
کسب و کار ،رفتار ما در محل کار ،رفتار ما در دانشگاه ،رفتار ما در مدرسه ،رفتار ما در فعالیت سیاسی ،رفتـار مـا در ورزش،
رفتار ما در رسانه ای که در اختیار ماست ،رفتار ما با پدر و مادر ،رفتار ما با همسر ،رفتار ما با فرزند ،رفتار ما با رئیس ،رفتار ما
با مرئوس ،رفتار ما با پلیس ،رفتار ما با مأمور دولت ،سفرهای ما ،نظافت و طهارت ما ،رفتار ما با دوست ،رفتار مـا بـا دشـمن،
رفتار ما با بیگانه؛ اینها آن بخشهای اصلی تمدن است ،که متن زندگی انسان

است.

مقام معظم رهبری سبک زندگی را به منزلهی بخش نرمافزاری تمدن به حساب میآورنـد؛ و آن بخـش اول را یعنـی بخـش
ابزاری را بخشهای سختافزاری تمدن محسوب میکنند.ایشان معتقدند که پیشرفت در بخش سخت افزاری تمدن یعنـی همـان
ابزار به تنهایی و بدون پیشرفت در سبک زندگی نمی تواند به ما امنیت و آرامش روانی ببخشد]11[ .
لوازم تحقق و زمینههای شکل گیری تمدن نوین اسالمی
ایمان و ایدوئولوژی

با بررسی دیدگاههای مقام معظم رهبری روشن میشود که ایشان داشتن ایدوئولوژی و ایمان را الزمه ی ایجاد و رشـد یـک
تمدن بزرگ اسالمی میدانند و بیان میدارند که« هیچ ملتی که داعیهی تمدنسازی دارد ،بدون ایدئولوژی نمـی توانـد حرکـت
کند و تا امروز حرکت نکرده است .هیچ ملتی بدون دارا بودن یک فکر و یک ایدئولوژی و یک مکتـب نمیتوانـد تمـدنسـازی

610

کند ».همه ی تمدنهای مادی مانند کمونیسیم و کاپیتالیسم نیز که در دنیا به وجود آمده اند همواره با یک ایدوئولوژی وارد شدند
وبدون داشتن یک مکتب ،بدون داشتن یک فکر و یک ایمان ،و بدون تالش برای آن و پرداختن هزینههای آن ،تمدنسازی امکان
ندارد.

«پس در درجهی اول ،نیاز تمدن سازی اسالمی نوین به ایمان است .این ایمان را ما معتقدان به اسالم ،پیدا کردهایم .ایمان ما،
ایمان به اسالم است .در اخالقیات اسالم ،در آداب زندگی اسالمی ،همهی آنچه را که مورد نیاز ماست ،میتوانیم پیدا کنیم؛ بایـد
اینها را محور بحث و تحقیقِ خودمان قرار دهیم .ما در فقه اسالمی و حقوق اسالمی زیاد کار کردهایم؛ باید در اخالق اسالمی و
عقل عملی اسالمی هم یک کار پرحجم و باکیفیتی انجام دهیم .این مطلب اول و نکتهی اول در باب تمدنسازی نوین اسالمی و
به دست آوردن و رسیدن به این بخش اساسی از تمدن است ،که سلوک عملی است]11[ .
عدم تقلید از تمدن غرب

«نکته ی دومی در اینجا وجود دارد و آن این است که ما برای ساختن این بخش از تمدن نوین اسالمی ،بشدت باید از تقلیـد
پرهیز کنیم؛ تقلید از آن کسانی که سعی دارند روشهای زندگی و سبک و سلوک زندگی را به ملتها تحمیل کننـد .امـروز مظهـر
کامل و تنها مظهر این زورگوئی و تحمیل ،تمدن غربی است .شرط رسیدن به تمدن اسالمی نوین در درجهی اول این است کـه
از تقلید غربی پرهیز شود .ما متأسفانه در طول سالهای متمادی ،یک چیزهائی را عادت کردهایم تقلید کنیم.اصل قضـیه ،درسـت
کردن سبک زندگی ،رفتار اجتماعی ،اخالق عمومی و فرهنگ زندگی است .باید در این بخش تالش کنیم .تمدن نـوین اسـالمی
که ما مدعی اش هستیم و انقالب اسالمی میخواهد آن را به وجود بیاورد ،بدون این بخش تحقق پیـدا نخواهـد کـرد بایـد همـه
احساس کنند که مسئولیت ایجاد تمدن اسالمی نوین بر دوش آنهاست؛ و یکی از حدود و ثغور این کـار ،مواجهـهی بـا تمـدن
غرب است ،به صورتی که تقلید از آن انجام نگیرد]17[.
سبک زندگی اسالمی

ح ضرت آیت اهلل خامنه ای ،با اشاره به توجه عمیق اسالم به مفهوم سبک و فرهنگ زندگی بیان میکنند« :در معارف اسالمی،
اصطالح عقل معاش در مفهوم جامع خود ،مترادف مفهوم سبک و فرهنگ زندگی است و در قرآن کریم نیـز آیـات فراوانـی در
این زمینه وجود دارد».
رهبر انقالب اسالمی ،در تشریح مفهوم سبک و فرهنگ زندگی ،مسائلی نظیر خانواده ،ازدواج ،نوع مسکن ،نوع لباس ،الگوی
مصرف ،تفریحات ،کسب و کار و رفتارهای فردی و اجتماعی در محیطهای مختلف را مطرح میکنند؛ در واقع سبک زندگی بـه
همه مسائلی بر میگردد که متن زندگی انسان را شکل میدهند.
ایشان معتقدند که اسالم« ،خرد ورزی ،اخالق و حقوق» را مایههای اصلی فرهنگ صحیح میداند و ما نیز باید بطور جدی به
این مقوالت بپردازیم وگرنه پیشرفت اسالمی و تمدن نوین اسالمی شکل نخواهد گرفت ».در ترسیم چگونگی شکل گیری سبک
و شیوه زندگی نیز تأکید میکنند که فرهنگ زندگی در جامعه متأثر از تفسیر افراد از زندگی است و هـر هـدفی را در زنـدگی
تعیین میکنند سبک و شیوه ی زندگی آنها را مشخص میکند .ایشان ،تحقق هدف اصلی تعیین شـده در هـر «مکتـب و نظریـه
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سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی» را نیازمند اعتقاد و ایمان به آن هدف میدانند و معتقدند که بدون اعتقاد جدی و تالش هیچ هـدفی
محقق نمی شود]11[ .
ایشان معتقدند اگر گفتمانی در زمینه آسیب شناسی و چاره جویی مشکالت موجود در سبک و فرهنگ زندگی بوجـود آیـد،
با توجه به نشاط و استعداد جوانان ،حتماً درخشندگی ملت ایران در این زمینه نیز ،چشم جهانیان را متوجه خود خواهـد کـرد و
تغییر و اصالح سبک زندگی مردم به سبک زندگی اسالمی زمینه ی مهمی در فرآیند تحقق تمدن نـوین اسـالمی در جهـان بـه
حساب میآید.
لوازم اعتالی تمدن اسالمی
اعتالی تمدن اسالمی در عقیده و عمل لوازمی دارد که موارد زیر را میتوان از جمله آنها شمرد :
توجه به خدا و معنویت

« این اقبالی که دلهای شما به سوی خدا و معنویت و ذکر و خشوع و توجه و تضرع دارد ،خیلی با ارزش اسـت .این،همـان
عامل است که یک روز اسالم را از یک جمع محدود غریب به یک تمدن عظیم جهانی تبدیل کرد و این تمدن،قرنها ـ الاقـل در
چند قرن از قرون اولیه ـ دنیا را اداره کرد و امروز هم دنیا ،مدیون تمدن اسالمی است.توجه به خدا و توجه به معنویت ،باعـث
تکوین چنین تمدنی شد ،واال با انگیزهها و تالشهای مادی،چنین تمدن ماندگاری به وجود نمی آمد]11[.
وحدت مردم و مسؤوالن

« اگر ملت ایران ،همچنان که بحمداهلل تاکنون بوده است و بعد از این هم به فضل الهی همینگونه خواهد بود،وحدت ارزشمند
و آگاهی و هوشیاری و پیوند و رابطه ی مستحکم خودش با مسؤالن را حفظ کند و به فضل پروردگار،همواره در سطوح بـاالی
این نظام،مسؤوالن شایسته ای به خدمت مشغول باشند،نظام مقدس جمهوری اسالمی،این امکان را پیدا خواهد کرد که پایـههـای
«تمدن اسالمی» را در این کشور بلکه در همه ی کشورهای اسالمی و جوامع اسالمی،مستحکم کند]21[.
ایستادگی و مقاومت

« جوهر ایستاد گی و مقاومت در یک ملت،جوهر نفیس و گرانقدری است .با همین جوهر است کـه ملـت ایـران بـه فضـل
پروردگار،با هدایت الهی،با کمکهای معنوی غیبی و با ادعیه ی زاکیه و هدایتهای معنوی ولی اهلل االعظم خواهد توانسـت«تمـدن
اسالمی»را بار دیگر در عالم سر بلند کند و کاخ با عظمت تمدن اسالمی را بر افراشته نماید»[]21
همراهی دانش و معنویت

« ما در تمدن اسالمی و در نظام مقدس جمهوری اسالمی که به سمت آن تمدن حرکت میکند ،این را هدف گرفته ایـم کـه
دانش را همراه با معنویت پیش ببریم]22[».
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معرفت،جدیت و همکاری

«نیار به معرفت و جدیت و همکاری برای نیل به حیات طیبه ی تمدن اسالمی...مشهود و مورد قبول همگان است]23[».
اعتماد به خدا و احکام الهی

« این چه عاملی بود که توانست اینطور اقتدار اسالمی را پیش ببرد و بعد هم «تمدن اسالمی» را پایه گـذاری کنـد کـه ایـن
تمدن اسالمی،حتی در دوران انحطاط قدرت سیاسی اسالم هم در اوج تأللو و اقتدار باقی ماند؛فرهنگ دنیا را تحت تـأثیر قـرار
داد ؛علم را گسترش داد و فرهنگ اسالمی را رایج کرد؟یقیناَ یکی از عناصری که عامل پیشرفت اسـالم بود،اعتمـاد بـه خـدا و
احکام الهی بود«:امن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کل امن باهلل و مالئکته و کتبه و رسله»خود پیامبر و مؤمنـان صـدر
اسالم،از اعماق دل به پیام اسالم معتقـد بودنـد و شـعارهای اسـالمی،حقایق اسـالمی و کـافی بـودن اسـالم را بـرای نجـات
بشریت،حقیقتاَ از بن دندان قبول داشتند .این ایمان عامل بسیار مهمی است]24[».
هدف قرار ندادن منافع مادی(بی رغبتی به دنیا)

«یک عامل دیگر،الاقل در رأس این حرکت این بود که به خود ـ آنچه به شخص و به بهره مندیهای مادی برای خود انسان
بر می گردد ـ بی اعتنا بودند .این عامل بسیار مهمی است.این همه که ما در روایات،در نهج البالغه ،در کلمات نبی اکرم و ائمـه
(علیهم السالم) و بزرگان دربا ره ی بی رغبتی به دنیا و به اعتنایی به زخارف دنیا برای شخص خود تأکید و توصـیه داریـم .بـه
خاطر تأثیر عظیم این عامل است .البته دشمنان اسالم و مسلمانان کج فهم،گمان کردند یا وانمود کردند در اسالم گفته شده است
زهد؛یعنی دنبال دنیا به معنای مظاهر عالم وجود و مظاهر زندگی نروید در حالی که مسأله این نبـود بلکـه دنیـای بـد و دنیـای
مذموم و اینکه من وشما ،خود و منافع مادی خودمان را هدف قرار دهیم و دنبال آن باشیم،مورد نظر بود .این آن چیزی است که
بیچاره کننده و ویران کننده و اساس بدبختی هاست]21[».
اعتالی اقتصادی

«گرچه اسالم و ن هضت حرکت معنوی و اخالقی بود و هدف اعالی اسالم عبارت است از ساخت انسان متکامل و منطیق بـا
طراز اسالمی،لکن بدون شک پیشرفت علم و پیشرفت و اعتالی اقتصادی جزو هدفهای اسالمی است؛لذا شمامالحظه کنیـد کـه
در تمدن اسالمی،اسالم در یکی از فقیر ترین و عقب مانده ترین نقاط دنیا ظهور کرد؛اما هنوز پنجاه سال از عمر آن نگذشته بود
که بیش از پنجاه درصد از دنیای متمدن آن روز در زیر پرچم اسالم قرار گرفت و هنوز بـیش از دو قـرن از عمـر ایـن تمـدن
نگذشته بود که دنیای بزرگ اسالمی در آن روز ،قله ی تمدن بشری از لحاظ علم و انواع دانش و پیشرفتهای مدنی و اقتصـادی
شد؛این نبود مگر به برکت تعالیم اسالم .اسالم به ما نمی گوید که معنویت را مالحظه کنیم اما از متن زندگی جامعـه ی انسـانی
غافل بمانیم .ما باید برای استقالل امت اسالمی و برای عزت آن،همه ی تـدابیر الزم را بـه کـار ببـریم کـه یکـی از مهمتـرین
آنها،مسأله ی اقتصاد است بنابراین،تالش برای رشد و توسعه و اعتالی جنبه ی اقتصادی دنیای اسالم،از کارهایی است کـه بـی
شک جزو هدفهای اسالمی است]21[».
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تالش علمی

« تمدن اسالمی به برکت حرکت علمی که از روز اول در اسالم شروع شد،به وجود آمد .هنوز دو قرن بطور کامل از طلـوع
اسالم نگذشته بود که حرکت علمی جهش وار اسالمی به وجود آمد]27[».
تقوای فردی و جمعی

(دولت اسالمی است که کشور اسالمی به وجود میآورد .وقتی کشور اسالمی پدید آمد تمدن اسـالمی بـه وجـود خواهـد
آمد؛آن وقت فرهنگ اسالمی فضای عمومی بشریت را فرا خواهد گرفت .اینها همه اش با مراقبـت و تقـوا عملـی اسـت؛تقوای
فردی و تقوای جماعت و امت]21[».
تعامل صحیح با مکاتب و تمدنهای دیگر

« فرهنگ اسالمی و تمدن اسالمی همواره در مصاف با معضالت جدید و نیز در چالش با مکاتـب و تمـدنهای دیگر،شـکفته
است]21[».

فرایند تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظم رهبری
با بررسی و مطالعه دیدگاه های مقام معظم رهبری میتوان دریافت فرآیند تحقّق هدفهای اسالمی ،یک فرآیند طـوالنی و البتـه
دشوار است .ایشان به دفعات و در موقعیتهای مختلف ضمن تاکید بر اینکه هدف ملت ایران و هدف انقـالب اسـالمی ایجـاد
یک تمدن نوین اسالمی است بر این باورند که تحقق این تمدن اسالمی نیازمند عبور از یک زنجیرهی منطقـی اسـت« .حلقـهی
اول ،انقالب اسالمی است ،بعد تشکیل نظام اسالمی است ،بعد تشکیل دولت اسالمی است ،بعد تشکیل جامعهی اسالمی اسـت،
بعد تشکیل امت اسالمی است؛ این یک زنجیرهی مستمری است که به هم مرتبط است]31[».
ایشان در جای دیگرضمن تأکید بر گذر از مراحل فوق در تحقق تمدن نوین اسالمی؛به تبیین این مراحل پرداخته و معتقدنـد
«قدم اوّل که پُرهیجانتر و پُرسروصداتر از همه است ،ایجاد انقالب اسالمی است .قدم بعدی ،ترتّب نظـام اسـالمی بـر انقـالب
اسالمی است؛ یعنی ایجاد نظام اسالمی ،که گفتیم نظام اسالمی ،یعنی هندسهی عمومی جامعه ،اسالمی بشود؛ که این هـم شـد

.

قدم بعدی  -که از اینها دشوارتر است  -ایجاد دولت اسالمی است بعد از این مرحله ،مرحلهی تأللؤ و تشعشـع نظـام اسـالمی
است؛ یعنی مرحله ی ایجاد کشور اسالمی .اگر این مرحله به وجود آمد ،آنوقت برای مسلمانهای عالم ،الگـو و اسـوه میشـویم:
«لتکونوا شهداء علی النّاس» آنوقت مرحله ی بعدی ،ایجاد دنیای اسالم است .فرآیند تحقّق تمدن اسالمی ،همینطور قدم به قدم
به نتایج نهایی خود نزدیک میشود]31[ ».
با توجه به تآکید فراوان مقام معظم رهبری در بیانات متعدد ایشان میتوان چنین نتیجه گرفت که مسیر تحقق تمـدن اسـالمی
از منظر ایشان مسیری روشن و گام به گام است که هر مرحله از آن مقدمه ی تحقق مرحله ی بعدی میباشد.
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مرحله اول انقالب اسالمی
از منظر مقام معظم رهبری اولین گام در مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی ایجاد یک انقالب حقیقی و به معنـای واقعـی کلمـه
اسالمی میباشد که نتیجه ی شناخت مردم یک جامعه از شرایط زمانشان و عدم تحمل آن شرایط است.
بنا بر بینش اسالمی،حرکتها و تحوالت اجتماعی با آگاهیها و ایمان تضمین میشود .آنچه که انسانها را وارد میدان مبارزه
میکند و تحوالت تاریخی را به وجود میآورد و نظامهایی را به نظامهای دیگری بدل میکند،خشم کور طبقاتی نیسـت ؛مبـارزه
آگاهانه و روشن بینانهای است که با معرفت صحیح و با ایمان کامل در میان انسانها به وجود میآید]32[.
«منظور از انقالب اسالمی  -که حلقهی اول است  -حرکت انقالبی است؛ والّا به یک معنا انقالب شامل همهی ایـن مراحـل
میشود .اینجا منظور ما از انقالب اسالمی ،یعنی همان حرکت انقالبی و جنبش انقالبی که نظام مرتجع را ،نظام قـدیمی را ،نظـام
وابسته و فاسد را سرنگون میکند و زمینه را برای ایجاد نظام جدید آماده میکند]33[ ».
انقالب اسالمی دارای مشخصهها و خصوصیاتی است که نه تنها در باورهای عمیق اسالمی ریشه دارد ،بلکـه پتانسـیل آن را
نیز دارد که به مثابه ی ریشه ها و پیامدهای تمدن اسالمی محسوب شود از منظر ایشـان ایـن مشخصـههـا عبارتنـد از «:اسـالم
محوری،استقالل سیاسی،مردم ساالری،خود باوری علمی و اعتماد به نفس ملی،عظمت یافتن ایـران در جهان،مبـاره بـا تهـاجم
فرهنگی وقتی در یک کشور این پایه هاگذاشته شد ،آنگاه این ملت میتواند امیدوار باشد که بر روی این پایهها بنای یک تمـدن
عظیم و جدید را میتواند پایه گذاری کند».
«مهمترین این خصوصیات همین ثبات و استقامت و ایستادگی است.اگر این شد انقالب برای دیگران الگو واقع خواهد شـد
؛واال برق هایی که یک جا بزند و خاموش بشود خیلی نمی تواند الگو سازی کند،انقالب ما اینطور بوده است.انقالب ما توانسـته
است الهام بخش باشد ،الگو ساز باشد؛واین بر اثر ثبات و استقامت و ایستادگی بر اصول وپایههای اصلی است.که ایـن انقـالب
به وسیله ی امام اعالم کرد]34[».
یکی دیگر از ویژگیهای انقالب اسالمی ایران که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند «اسالمی بودن» میباشد.
«پیش از انقالب،نظام حاکم بر کشور ،یک نظام اسالم ستیز عمقی بود .آنها با ظـواهر خیلـی کـاری نداشـتند امـا از لحـاظ
عمق،حقیقتأ دنبال زدن ریشه های ایمان اسالمی مردم بودند ...انقالب آمد نقطه مقابل آنها،اسالم را محور اداره ی کشور قرار داد؛
محور مدیریت قرار داد؛احکام و قوانین اسالمی ،معیار و مالک رد و قبول قوانین کشور و معیار عمل مجریان کشور است]31[.
ایشان همچنین بیان میکنند که « :ما یک دید خاصی در تحلیل و تفسیر انقالبمان داریم؛این تفسیر فقط مخصوص انقالب مـا
نیست تفسیر همه ی انقالبهای مردمی و به خصوص انقالبهای اسالمی است .ما دید جامعه شناسـی مـادی را از انقـالبهـا
منسوخ میدانیم .تفسیر انقالب ،یک تفسیر اسالمی و الهی است .ما انقالب را یک تحول اخالقی،فرهنگی و اعتقادی میدانیم کـه
به دنبال آن تحول اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و آنگاه رشد همه جانبه ابعاد انسان میآید]31[».
مرحله دوم نظام اسالمی
مرحله ی بعد در تحقق تمدن اسالمی ایجاد نظام اسالمی است مه مقام معظم رهبری تحقق آن را بـه دنبـال تمـدن اسـالمی
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ضروری دانسته و تفاوت اساسی انقالب اسالمی ایران با سایر انقالبهای ناکام جهان را در همین اصل نظام اسالمی میداننـد.از
منظر ایشان یک انقالب زمانی به هدف حقیقی خود می رسد که بر مبنای اصـولی متعـالی باشـد .ایشـان در تبیـین ایـن مسـأله
میفرمایند:
«حلقه ی بعد ،نظام اسالمی است .منظور من در اینجا از نظام اسالمی ،یعنی آن هویت کلی که تعریـف مشخصـی دارد ،کـه
کشور ،ملت و صاحبان انقالب  -که مردم هستند  -آن را انتخاب میکنند .در مورد ما ،مردم ما انتخاب کردند :جمهوری اسالمی.
جمهوری اسالمی یعنی نظامی که در آن ،مردمساالری از اسالم گرفته شده است و با ارزشهای اسالمی همراه اسـت .مـا از ایـن
حلقه هم عبور کردیم]37[».
« نظام اسالمی پس از انقالب اسالمی تشکیل شد .شورش انقالبی و نهضت انقالبی مـیتوانسـت انجـام بگیـرد ،امـا نظـام
غیراسالمی تشکیل شود .خیلی جاها این طور شده؛ در الجزایر همین طور بود .اما بعد از آن که نهضت به نتیجه رسـید ،کسـانی
که اعتقادی به مبانی تفکر اسالمی نداشتند ،آمدند قدرت را در دست گرفتند .این جا هم همین کارها داشت
می شد .داشتند حرکت میکردند که به اصطالحِ خودشان یک جنبش کارگری و یک حرکت کـارگری را بـر ایـن حرکـت
عمومی تغلیب کنند و همان فرمولی که در روی کار آمدن نظامهای سوسیالیستی در دنیا معمول است  -یعنـی انقـالب طبقـه ی
کارگر  -تحقق بدهند و بعد هم یک چند نفر سر کار بیایند؛ منتها امام را محاسبه نکرده بودند؛ لذا سخت ضـربه خوردنـد.ولـی
نظام اسالمی تشکیل شد]31[ » .
مقام مع ظم رهبری وجود نظام اسالمی را ضروری دانسته و آن را معیار اجرا و رکن تصمیم گیری کشور میدانند و معتقدنـد
نظام اسالمی عالوه بر شکل،که همان ارکان حکومت و قانون اساسی است محتوایی نیز دارد که به معنـای اسـالمی شـدن مـتن
زندگی مردم میباشد.
نظام اسالمی یعنی اینکه معیار و مالک اجرا و ارکان تصمیم گیری در کشور معلوم شد چیست؛ ارکـان حکومـت  -قـوه ی
مجریه ،قوه ی مقننه ،رهبری ،قوه ی قضاییه و دیگر ارکان  -چیده شد و قانون اساسی آمد همه ی اینها را تثبیت کرد؛ لـذا پایـه
گذاری های اصولی انجام گرفت .این نظام اسالمی فقط شکل نیست؛ محتوایی دارد؛ یعنی کارهایی باید در واقعیت زندگی مـردم
انجام بگیرد]31[.
حضرت آیت اهلل خامنهای با اشاره به آیهای از قرآن کریم ،چهار شاخصِ«نماز ،زکات ،امر به معروف و نهی از منکـر» را بـه
عنوان «ترجمان و شاخصهای شکل دهنده هندسه نظام اسالمی» برشمردند و افزودند :خداوند متعال وعده داده است ،هر ملتـی
را که دارای این شاخص ها باشد ،نصرت دهد و از زیر سلطه قدرتمندان جائر خارج کند .ایشان تاکید کردند :هـر یـک از ایـن
شاخصها دارای جنبههای فردی و همچنین اجتماعی هستند که در نظام سازی اسالمی ،نقش موثری دارند]41[.
مرحله سوم دولت اسالمی
سومین مرحله در تحقق تمدن نوین اسالمی ایجاد دولت اسالمی است.
معنای شعار دولت اسالمی این است که ما میخواهیم اعمال فردی ،رفتار با مردم ،رفتار بین خودمان ،و رفتـار بـا نظامهـای
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بینالمللی و نظام سلطه ی امروز جهانی را به معیارها و ضوابط اسالمی نزدیکتر کنیم .این شعار ،بسیار باارزش است]41[.
مقام معظم رهبری دولت اسالمی را ،مجموعـهای از همـه ی کـارگزاران کشوردانسـته و آن را منحصـر در قـوه ی مجریـه
نمیدانند.
«منظور از دولت اسالمی این است که بر اساس آنچه که در دورهی تعیین نظام اسالمی به وجود آمـد ،یـک قـانون اساسـی
درست شد؛ نهادها و بنیانهای ادارهی کشور و مدیریت کشور معین شد .این مجموعهی نهادهای مدیریتی ،دولت اسالمی اسـت.
در اینجا منظور از دولت ،فقط قوهی مجریه نیست؛ یعنی مجموع دستگاههای مدیریتی کشور که ادارهی یـک کشـور را برعهـده
دارند ،بلکه همه کارگزاران نظام اسالمی را شامل میشود]42[ .
پس از پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل نظام اسالمی که با همت و هوشیاری امام راحل و مردم صـورت گرفـت ،تشـکیل
دولت اسالمی بعنوان زمینه ساز شکل گیری کشور اسالمی ،همواره مورد نظر مسووالن نظام بوده اسـت و گامهـایی در ایـن راه
برداشته شده است .ایشان تحقق د ولت اسالمی را امری محتوایی و منوط به انطباق جهت گیری و عمل کارگزاران نظام با مبـانی
اسالم و اهداف انقالب برمی شمارند.
رهبر معظم انقالب اسالمی در همین زمینه ،عملکرد کـارگزاران را در رفتـار و زنـدگی مـردم ،کـامالً تأثیرگـذار دانسـته و
میافزایند« :اگر مسووالن و مدیر ان کشور نتوانند در رفتار و گفتار به نصاب الزم و در خور شأن جمهوری اسالمی برسند نبایـد
مردم را مالمت کنند چرا که اگر کارگزاران نظام ،حقیقتاً اسالمی شدند رفتار مردم هم ،بالطبع اسـالمی مـیشـود و کشـور نیـز
اسالمی خواهد شد»[]43
مقام معظم رهبری با بیان اینکه دولت یع نی مسؤوالن قوه ی مجریه ،قوه ی قضاییه ،قوه ی مقننه ،کـه مجمـوع اینهـا دولـت
اسالمی است  -سهم خوبی از حقایق اسالمی و ارزشهای اسالمی را دارند؛ اما بر این باورند که مسؤالن و کارگزاران نظام بایـد
بیشتر به سمت اسالمی شدن ومؤمنانه زندگی کردن بروند و روح زندگی علوی  -یعنی عدالت ،تقوا ،پارسـایی ،پاکـدامنی ،بـی
پروایی در راه خدا و میل و شوق به مجاهدتِ در راه خدا  -را در خود زنده کنند]44[.
از نگاه مقام معظم رهبری تالش و اقدام برای تشکیل دولت اسالمی از همـان روز اول شـروع شـد؛ منتهـا افـت و خیـز و
پیشرفت و عقبگرد داشته است؛ در جاهایی موفق و در برههای ناموفق بوده است.
ایشان همچنبین معتقدند اینکه اسم ما دولت اسالمی باشد ،کافی نیست؛ والّا قبل از ما چند دولت جمهوری اسالمی دیگر در
منطقه ی ما و آفریقا و جاهای دیگر وجود داشته و االن هم هست .بنابراین اسم ما دولت اسالمی باشد ،کافی نیست؛ باید عمل و
جهتگیری ما اسالمی باشد .اگر در اینها اختالل پیدا شد ،حرکت مستمر و مداوم و پوینده یی که الزم است تا دولت اسالمی بـه
صورت کامل شکل بگیرد ،دچار مکث میشود و طبعاً کار عقب میافتد .البته دولت اسالمی کامل به معنـای واقعـی کلمـه ،در
زمان انسان کامل تشکیل خواهد شد]41[.
وظایف دولت اسالمی

دولت اسالمی جایگاه اجرایی و مدیریتی در تحقق تمدن اسالمی دارد .از منظر مقام معظم رهبری وقتی کشور اسالمی شـکل
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می گیرد که دولت و دولتمردان آن اسالمی شوند .بر این اساس ایشان وظایفی را برای دولت اسالمی بر میشمرند که در این جا
به بخشی از این وظایف اشاره میشود:
مقام معظم رهبری گسترش علم و دانایی و آزاد اندیشی را از وظایف دولت اسالمی برشمرده ودر تبیین مفهـوم آزاداندیشـی
میافزایند «:باید فضایی فراهم شود که انسانها واقعاً آزادانه فکر کنند تا آزادی بیان هم محقق شـود زیـرا آزادی بیـان تـابعی از
ال وجـود نخواهـد
آزادی فکر است و اگر فضای آزاداندیشی و آزادفکری وجود نداشـته باشـد آزادی بیـان هـم عمـ ً

داشـت..

ایشان همچنین مبارزه با فساد ،تأمین عزت ملی و به تعبیر رایج غرور ملی و مبارزه ی عاقالنـه ،حرفـهای و شـجاعانه بـا ابعـاد
مختلف نظام سلطه جهانی را از دیگر وظایف دولت میدانند.
رهبر معظم انقالب اسالمی خدمت رسانی محسوس به مردم ،تحول در شیوههـای خـدمت رسـانی و پاسـخگویی را نیـز از
وظایف دولت دانسته ومعتقدند همه اعضای هیأت دولت و مسوالن و مدیران وزاتخانه ها ،باید هم در برابر خطاهایی کـه انجـام
میشود و هم در برابر کارهای الزمی که انجام نمی شود پاسخگو باشند.رهبر معظم انقالب اسالمی کـار متـوازن و هماهنـگ و
ساده زیستی را بسیار مهم برشمرده وهمواره دولت را به پیگیری ،استقامت در راه و تقویت ارتباط مسـتمر بـا خداونـد توصـیه
میکنند]41[.
مرحله چهارم جامعه اسالمی
بعد از آنکه دولت اسالمی تشکیل شد ،مسئولیت و تعهد این دولت اسالمی این است که جامعهی اسالمی را تحقق ببخشـد.
جامعهی اسالمی یعنی جامعه ای که در آن ،آرمانهای اسالمی ،اهداف اسالمی ،آرزوهای بزرگی که اسالم برای بشر ترسیم کـرده
است ،تحقق پیدا کند .جامعهی عادل ،برخوردار از عدالت ،جامعـهی آزاد ،جامعـهای کـه مـردم در آن ،در ادارهی کشـور ،در
آینده ی خود ،در پیشرفت خود دارای نقشند ،دارای تأثیرند ،جامعهای دارای عزت ملی و استغنای ملی ،جامعـهای برخـوردار از
رفاه و مبرای از فقر و گرسنگی ،جامعهای دارای پیشرفتهای همهجانبه  -پیشرفت علمی ،پیشرفت اقتصادی ،پیشرفت سیاسی  -و
باالخره جامعهای بدون سکون ،رکود و توقف و در حال پیشروی دائم؛ این آن جامعهای است که ما دنبالش هسـتیم .البتـه ایـن
جامعه تحقق پیدا نکرده ،ولی ما دنبال این هستیم که این جامعه تحقق پیدا کند .پس این شد هدف اصلی و مهمِ میانهی

ما.

مقام معظم رهبری در توضیح مفهوم «هدف میانه »می افزایند که«:مهمترین مسئولیت این جامعه این است که انسـانها بتواننـد
در سایه سار چنین اجتماعی ،چنین حکومتی ،چنین فضائی ،به کمال معنوی و کمال الهی برسند؛ که« :ما خلقت الجنّ و االنس الّا
لیعبدون»؛بنابراین هدف نهائی ،همان عبودیت است؛ و هدف قبل از آن ،ایجاد جامعهی اسالمی است ،که هدف بسـیار بـزرگ و
بسیار واالئی است .خب ،وقتی یک چنین جامعه ای به وجود آمد ،زمینه برای ایجاد امت اسالمی ،یعنی گسترش این جامعه هم به
وجود خواهد آمد]47[.
مرحله پنجم تمدن اسالمی
آیت اهلل خامنه ای،مبنای تمدن اسالمی را در راستای مقیاس جهانی انقالب اسالمی تحلیل مینمایند«.برای این ملت ،قضیه ی
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بنای یک نظام و تمدن اسالمی و یک تاریخ جدید یک قضیه جدی است.آن را جدی بگیرید .یک وقت در کشوری،یکی کودتـا
میکند و نظامی بر سر کار میآید آن نظام چند صباحی هست بعد هم میرود یا یکی دیگر از او تحویل میگیرد و همه چیز بـه
حال اول بر میگردد .اما آنچه در ایران اتفاق افتاد مسئله ی یک حرکت عظیم در مقیاس جهانی است]41[».
البته نتیجه ی این حرکت را جهانگشایی و تصرف ممالک دیگر ندانسته،که تجربه ی جمهـوری اسـالمی در چنـد سـاله ی
گذشته این را نشان میدهد .این خصلت ناشی از پیام جهانی است که در بطن انقالب وجود دارد]41[.
مقام معظم رهبری در سخنان و دیدگاههای خود مفهوم«حیات طیبه» را نتیجه ی احیای تمدن اسالمی میدانند و بیان میکنند
که «:حیات طیبه معنایش این نیست که کسانی فقط نماز بخوانند،عبادت کنند و اصالَ به فکر زندگی و مادیـات نباشـند،نه،حیات
طیبه،یعنی آن ملتی که تالش میکند،سازندگی میکند،صنعت و بازرگانی و کشـاورزی را بـه اوج مـیرسـاند،قدرت علمـی و
تکنیکی پیدا می کند.پیشرفتهای گوناگون در همه جهت به دست می آورد اما در همه ی این حاالت ،دل او هم با خداست و روز
به روز هم با خدا آشنا تر میشود .این هدف نظام اسالمی است]11[».

نتیجهگیری
بررسی دیدگاههای مقام معظم رهبری در خصوص مفهوم تمدن اسالمی نشان میدهد که ایشان در یک نظام فکری مشـخص
و بر اساس تعالیم انبیاء و اولیای الهی هدف انقالب و نظام اسالمی را تحقق تمدن نوین اسـالمی در جهـان مـیداننـد و بـرای
دستیابی به این هدف جهت گیری و مسیر مشخصی را در نظر دارند.
بررسی مجموع بیانات ایشان در حوزه ی مورد مطالعه بیانگر این است که ایشان تعریف مشخص و روشنی از مفهوم تمـدن
اسالمی و همچنین مسیر دستیابی به آن دارند و تمدن اسالمی را متشکل از دو بخش ابزاری و متنی و حقیقی یا به عبارتی همـان
سبک زندگی می دانند و معتقدند که برای تحقق تمدن نوین اسالمی مهمتر از پیشرفت در بخش ایزاری یعنی پیشـرفت در علـوم
،فناوری واقتصاد و ...باید شیوه و سبک زندگی مردم در جامعه بر اساس اصول و آموزههای اسالمی باشد .پیشـرفت در علـم و
صنعت و اقتصاد و سیاست که بُعد ابزاری تمدن اسالمی را شکل میدهد وسیلهای است برای دستیابی به سبک و فرهنگ صحیح
زندگی و رسیدن به آرامش ،امنیت ،تعالی و پیشرفت

حقیقی.

فرآیند و زنجیره ی دستیابی به این هدف متعالی را نیز در طی مسیر و مراحلی میدانند که به طـور خالصـه شـامل انقـالب
اسالمی،تشکیل نظام اسالمی،ایجاد دولت اسالمی،جامعه ی اسالمی و باالخره برپایی تمدن نوین اسالمی میباشد.ایشان معتقدنـد
در شرایط فعلی جمهوری اسالمی ،مراحل انقالب و تشکیل نظام اسالمی را پشت سر گذاشته و در مرحله تشکیل دولت اسالمی
است دولتی که اعم از همه ی قوا و نیروهای اجرایی کشور است و نه فقط مختص به دولت به معنای خاص آن.
همانطور که از مطالعه و بررسی سخنان و دیدگاههای مقام معظم رهبری نیز مشخص میشود تحقق این هدف و برپایی تمدن
نوین اسالمی نیازمند فراهم شدن زمینههایی در مردم و مسؤالن می باشد تا ابتدا آگاهی و بصـیرت الزم در خصـوص ضـرورت
دستیابی به این هدف پیدا کنند و سپس وظایف و مسؤلیتهای خود را در جهت تحقق آن به درستی انجام دهند.
مقام معظم رهبری تأکید دارند که « :تمدن اسالمی یعنی تمدنی که در آن ،علم همراه با اخالق است؛ پـرداختن بـه مادّیـات،
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همراه با معنویّت و دین است؛ و قدرت سیاسی ،همراه با عدالت است  -یک حرکت تدریجی است .البته پُرهیجان است؛ اما هـر
کس بداند چه کار میکند .هر قدمی که برمیدارد ،برای او هیجانانگیز است؛ اما این کار عظیم و ماندگار تاریخی ،این کاری که
سر و کارش با نسلها و قرنهاست ،این را نباید با کارهای دفعی ،جزئی و شعاری اشتباه کرد .این کاری است که باید گام به گام،
هر گامی محکمتر از گام قبل ،با نگاه دقیق نسبت به هر قدمی که برمیداریم و با دید نافذ نسبت به مسیری کـه طـی مـیکنـیم،
همراه باشد».
این بیانات در کنار دیگر تاکیدات امام خمینی و مقام معظم رهبری ،اهمیت دستیابی به هدف تحقق تمدن نـوین اسـالمی را
نشان میدهد و ضرورت توجه بیش از پیش به پیشرفت و توسعه در ابعاد و عرصههای مختلف را اثبات میکند.
حاال این وظیفه مسئوالن کشور در ادوار مختلف است که باید به هر برنامه و سیاستی از دریچه این نگاه یعنی دریچـهای بـه
سوی شکل گیری تمدن اسالمی بنگرند.
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موانع و آفات درونی در تحقق تمدن نوین اسالمی
کلثوم رستمی
.دانشجوی ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه شاهد
Email: zahrasayedi12@gmail.com

چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر،آسیب شناسی درونی تحقق ناوین اساالمی اسات.روش:روش تحقیاق ،توصایفی-
تحلیلی و کاربردی است و جامعه تحقیق ،متنی و شامل آیات و روایات ،یافتههای پژوهشهای قبلی و کالم اماام
خمینی و رهبر انقالب اسالمی است.
یافته ها :بررسی آسیبها و موانع تحقق تمدن نوین اسالمی ضروری و انکار ناپذیر است.این آسیبها به موانع
درونی و بیرونی تقسیم میشوند که قسم درونی آسیب ها ،دارای مؤلفههای مشکالت موجود در سابک زنادگی
مسلمانان ،پرهیز از سطحی گرایی و تحجار و سکوالریسام،پیروی از تماایالت نفساانی و گارایش باه زنادگی
اشرافی،نفوه افکار و اندیشههای انحرافی ،نفوه فرصت طلبان ،فراموش شدن هادف ،دور شادن از والیات فقیاه،
فاصله گرفتن مسلمانان از تعالیم وحی ،تقلید از تمدن غرب ،دنیاپرستی و انحطاش اخالقای و انحاراف از اساالم
راستین ،عدم حضور اندیشمندان ،روشن فکرها و روحانیت در صحنه میباشاد .در میاان ایان مؤلفاه ها،سابک
زندگی مسلمانان دارای بیشترین میزان فراوانی بوده و از اهمیت ویژهای برخوردار است.
نتیجه گیری :در مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی ،آسیبها ومواناع درونای و بیرونای زیاادی وجاود دارندکاه
شناخت و بررسی آنها ضروری است.با از بین بردن موانع درونی  ،راحت تر میتوان بر موانع بیرونای غلباه
کرد.جهان امروز ظرفیت مناسبی برای ظهور این تمدن دارد چون از یاک ساو اکثرمسالمانان باه نظاام سالطه و
ظلمهای آنان بیزاری میجویند و با بیداری اسالمی با هم متحد شدند و از سوی دیگار ناکارآمادی تمادن غارب
آشکار شده است .اما باز هم باید تالش کرد و به هدف تحقق تمدن نوین اسالمی اعتقاد و ایمان داشت ونیزبایاد
توجه کرد که تمدن غرب یکدفعه و به راحتی از بین نمی رود.
کلیااد واژههااا :آساایب شناساای ،موانااع و آفااات ،تماادن،تمن نااوین اسااالمی ،ساابک زندگی،سااطحی گرایاای و
تحجر،هدف،تمدن غرب،والیت فقیه.
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مقدمه
با خروج انسان ها از زندگی بدوی و ابتدایی و ورود به زندگی شهرنشینی و راه و رسم انسانیت و ترقـی ،تمـدن بـه وجـود
آمد.تمدن  ،حاصل تعالی فرهنگی و پذیرش نظم اجتماعی است( .والیتی، 13،ج) 32: 1تمدن دارای دو جنبـه مـادی و روحـی
است.مادی همان نیروی حسی و تمام آن چیزهایی است که از حس پیروی میکند و یا آن را مدد میرساند،اما جنبه روحـی یـا
نیروی معنوی آن عبارت از هدفهای شریف انسانی و اخالقی و سعی در رسیدن به آن هاسـت .کوشـش بـرای بهبـود روابـط
انسانها و باالبردن شعور اجتماعی و افزایش آگاهی افراداز نظر سیاسی و عادت دادن انسانها به اینکه در راه فضیلت و مصـلحت
انسانها گام بردارند و در باره نیکی و زیبایی بیندیشند و آرمانهایی برای رستگاری آدمیان داشته باشند و دلهاشان به مهر همنـوع
بتپد و همچنین وضع آیین ها و قانونهایی برای تعلیم و تربیت صحیح مردم و پدیدآوردن بنیادهایی برای تغذیه روح انسانها و در
راه نیکی به انسانها،همه و همه جنبه روحی تمدن و از نیروی معنوی آن است(.کسمایی)22: 1314،با دعوت پیامبر بزرگ اسـالم
در مکه و حکومت در مدینه،تمدن اسالمی شکل گرفت.تمدن اسالمی در واقع بیان کننده فرهنگ،تاریخ ،سنن و باورهـای دینـی
مسلمین میباشد و بدین جهت نقطه آغاز آن به پیدایی اسالم بر میگردد.تمدن اسالمی آمیختهای از دنیا و آخرت و عالم مـاده و
معناست .در اسالم و فرهنگ قرآن و اهل بیت –علیهم السالم-دنیا و آخرت هر یک به تنهـایی مـذموم و مـردود شـمرده شـده
است.تاریخ اسالم در زمینه تمدن ،سابقه پرافتخاری دارد.بعثت نبی اکرم ،تمدنی را ایجاد کـرد کـه اسـاس آن ،اصـول اخـالق
اسالمی،معنویت ارزشها و اصالت ها بود .تمدن اسالمی نه یک مسیر کامال مستقیم را طی کرده و نه یک خط صـعودی را ،بلکـه
خط منحنی دندانه ای داشته یعنی بعضی اوقات در اوج و گاهی در اثر عوامل مختلف سیاسـی،اجتماعی،فرهنگی و اقتصـادی و
حتی طبیعی دورانهایی با رکود مواجه بوده است ولی هیچ وقت نمرده است.امروزه با نهضـت امـام خمینـی-رحمـۀ اهلل علیـه-
ریشههای تمدن اسالمی استوار شده وبا حکومت و دولت اسالمی میرود تا با شرایط موجود جهان و ظرفیت باالی آمـوزههـای
دینی اسالم و انگیزه مسلمانان ،همان پیوندهای سدههای اوج خود را در ملتها ایجاد کند و تمدن نوین اسالمی را برپا نمایـد و
دنیایی بسازد که سرشار باشد از معنویت و با کمک معنویت و هدایت آن راه برود ،اما برای تحقق آن ،بعضی آسیبها و موانـع
وجود دارد که باید توجه شود علل و عوامل بیماری و زوال و نابودی این تمدن چیست و از این جهت آسیب شناسی گردد.
بنابراین ،این مقاله با توجه به اقتضای زمانه و دغدغه مقام معظم رهبری ،بر آن است تا آسیبها و موانـع موجـود در تحقـق
تمدن نوین اسالمی را بررسی نماید.از این رو ،ابتدا به بیان پیشینه تحقیق میپردازد؛سپس روش پژوهش و بعـد از آن ،تعـاریف
مفهومی چون معنای لغوی و اصطالحی تمدن ،مفهوم تمدن اسالمی و تمدن نوین اسالمی و مولفههای ایجاد آن را بیان مینماید؛
ودر ادامه یافتههای به دست آمده از شناسایی آسیبها وموانع تحقق تمدن نوین اسالمی را ارائه خواهد داد.

تعاریف مفهومی
آسیب شناسی :شناسایی آن دسته از عوامل مهم و مؤثری که شکل گیری و تداوم آنهـا مـیتوانـد فراینـد تحقـق اهـداف و
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آرمانهای تمدن نوین اسالمی را متوقف و یا به صورت محسوس کند نماید.
موانع و آفات :همان آسیبهایی هستندکه ممکن است هر پدیده اجتماعی را تهدید کندتا از رسیدن بـه اهـداف و آرمانهـای
خود باز ماند.تمدن نوین اسالمی نیز نیازمند بازبینی واقع بینانه ی آفات و موانع رشد و کمال اسـت.این آسـیبهـا و موانـع دو
نوعند :موانع و آفات بیرونی و موانع و آفات درونی.مشکالت موجود درسبک زندگی ،تحجر و سـطحی گرایی،فرامـوش شـدن
هدف،دور شدن از والیت فقیه  ،تقلید از تمدن غرب و.. .از جمله موانع درونی هستند که باید شناسایی شده و ساماندهی شوند.
تمدن :لفظ تمدن عربی است ،اصل آن از "مدن" گرفته شده و به معنی ثابت بودن در مکـان اسـت و شخصـی کـه مکـان
مخصوصی را برای اقامتگاه خود برگزیده است آن را متمدن گویند و در مقابل آن ،هر فردی که اقامتگاه معینی از برای خـودش
اتخاذ ننموده است آنرا وحشی می گویند .بنابراین انسان متمدن به کسانی گویند که در یک مکان گرد آمـده و بـه طـور جمعـی
زندگی میکنند و محل تجمع آنها را مدینه مینامند که به فارسی شهر نام دارد(.قرنی گلپایگانی،بی تـا )7:ودر اصـطالح کلیـه
مراتب اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی یک قوم ویا ملت را بر گیرد که نمود عینی آن در رفتار و کردار و عملکـرد آنـان
است.ویل دورانت هم اینگونه تعریف کرده است :نظامی است اجتماعی که آ فرینش فرهنگی را تسریع میکنـد ،نظـا مـیاسـت
سیاسی که عرف،اخالق و قانون نگاهدارنده ی آن است،نظامی است اقتصادی،که با مداومت تولید و مبادله برقرار مـیمانـد ودر
ادامه مطرح میسازد که تمدن ،رشتهای است پیچ در پیچ و زود گسل از روابط انسانها که دشوار به دست میآید اما آسان تبـاه
میشود(.معاونت سیاسی سپاه )14: 1377،بنابراین از میان تعاریفی که ارائه شـده اسـت روشـن مـیشـود کـه تمدن،مجموعـه
دستاوردها و اندوخته های مادی و معنوی بشر است.یعنی از آن هنگام که آدمی به رشد و تعالی روی آورد هم به نیازهای حیاتی
جسمانی و هم به احتیاجات معنوی خویش توجه کرد.از این رو کوشید تا به هـر دو نیـاز جـدی پاسـخ داده و آنهـا را اقنـاع
کند،حاصل این کوشش ،دستاوردها و اندوختههای مادی و معنویی بود که تمدن نام دارد(.کاشفی)31: 1314،
تمدن اسالمی :از رهاورد های مهم اسالم در حیات بشری،پایه گذاری تمدن باشکوهی بود که از آن با عنوان تمدن اسـالمی
یاد میشود.تمدن اسالمی ،تمدن یک ملت یا نژاد خاصی نیست بلکه مقصود ،تمدن ملتهای اسالمی است که عربهـا ،ایرانیـان،
ترکها و دیگران را شامل می شود که به وسیله دین اسالم با یکدیگر متحد شدند و اسالم با آموزههای ناب آسـمانی ،برنامـهای
استوار و همسو با خواستهای فطری بشر به ارمغان آورد و برای تعالی و پیشرفت فرد و جامعـه ،احکـام و تعـالیمی را فـراهم
نمود که زمینه پیدایش جامعه ی اسالمی مهیا شد (.سعیدی روشن.)14: 1313،
تمدن نوین اسالمی :مراد از تمدن نوین اسالمی ،پیشرفت همه جانبه مظاهر مادی و معنـوی مسـلمانان در دو بخـش سـخت
افزاری از قبیل علم،اختراع ،،اقتصاد،سیاست ،اعتبار بینالمللی و .. .و بخش نرم افزاری به عنوان حاکمیت سبک زندگی در همـه
مظاهر زندگی ،بر اساس عقالنیت دینی معرفتی،عقالنیت اخالقی حقوقی و عقالنیت ابزاری جهت شکوفا کردن مادیات و دنیـای
مسلمانان در جهت پیشرفت دنیوی و سعادت اخروی است.از بررسی سخنان مقام معظم رهبری هم چنین بر میآید که منظور از
تمدن ،همان پیشرفت و ترقی است.ایشان میفرمایند":پیشرفت همه جانبه را اگر به معنای تمدن سازی نوین اسالمی بگیریم ایـن
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تمدن دارای دو بخش ابزاری و حقیقی خواهد بود که سبک زندگی ،بخش حقیقی آن را تشکیل مـیدهـد.ما در بخـش ابـزاری
پیشرفت خوبی داشته ایم اما در بخش حقیقی خیر و باید آسیب شناسی کنیم(".خامنه ای) ،

پیشینه پژوهش
والیتی () 1314در"فرهنگ و تمدن اسالمی"بعد از بیان مفهوم تمدن و ارکان و عوامل پیدایش آن،برخی از عوامـل رکـود
تمدن اسالمی را مطرح کرده است.کاشفی() 1314در "تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی"عوامل رکود تمدن را در دوبخش درونی
و بیرونی بررسی نموده است.همچنین والیتی( )در" پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران" عوامل پیشرفت و رکود تمدن را در
دورههای مختلف ذکر کرده و توضیح داده است.معاونت سپاه ( )1377در"تمدن اسالمی از دیدگاه امام خمینی " برخی موانع و
آفات را بیان نموده و همچنین این نهاد ( )1314در"آرمان تمدن بزرگ اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری" بعد از ذکر شرایط
دستیابی به تمدن اسالمی و تقسیم موانع به درونی و بیرونی،مهمترین مانع را سبک زندگی ،تقلید غرب و دور شدن از مسیر حق
میداند.آثار دیگری هم در این موضوع بودند که محتوای بیشتر آنها ،تمدن منهای اسالم بود.

روش انجام پژوهش
تحقیق حاضر از نوع کتابخانهای و با روش توصیفی – تحلیلی است.ابتدا به کتابهایی که در مورد معنا و مفهوم تمدن ،ارکان
تشکیل دهنده ی آن،عوامل پیشرفت و عوامل انحطاط آن صحبت کرده بودند مراجعه شد.سپس از نظر آیات قرآن بررسی شد که
چه عواملی موجب رشد یا افول تمدنها میشوند و تاریخچه تمدن اسالمی مورد مطالعه قـرار گرفـت و در آخـر تمـدن نـوین
اسالمی و آفات و موانع تحقق آن ،از دیدگاه حضرت امام خمینی(رحمۀ اهلل علیه) و مقام معظم رهبری(مد ظلـه العـالی) مـورد
ارزیابی قرار گرفت.

یافتههای تحقیق
تمدن
این یک حقیقت است که تمدن عمدتا از زمانی پدید می آید که انسان مرحله زندگی بدوی را ترک گفتـه و شـهر نشـینی را
آغاز می کند اما اینکه تمدن را صرفا شهر نشینی معنا کنیم نادرست است(.کاشفی )33: 1314،همانطور که گفته شد اصل تمـدن
از مدن گرفته شده و به معنای ثابت بودن در مکان است و بر خالف نظر برخی دانشمندان که گویند بشر طبعا مدنی آفریده شده
است ،علل پیدایش تمدن را باید در همان احتیاجات و نیازمندیهای مادی و معنوی بشر دانست .چرا که تمدن بشر ،بر اسـاس و
بنیان معنوی است و انسان فقط به قوای فکری و اخالقی می تواند رفع احتیاج کند و هر چه به قوای فکـری و اخالقـی انسـانی
ربط دارد پایه و اساس تمدن است(.حجازی)47: 1311،
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تمدن و فرهنگ
واژه دیگری که با تمدن همراه است فرهنگ می باشد که برخی گفته اند تمدن عام و فرهنگ خاص است و فرهنگ در جهت
پیشرفت معنوی وتمدن در مسیر پیشرفت مادی است.اما آنچه صحیح است آن است که تمدن عبارت از اندوختـههـای مـادی و
معنوی انسان و هر دو ساحت مادی و معنوی ،نمود فرهنگ میباشد ،یعنی با دگر گـونی ژرف در اجـزای تشـکیل دهنـده یـک
فرهنگ(شناختها  ،باورها،گرایشها  ،ارزشها  ،کردارها و رفتارها) ،نمود مـادی و معنـوی آن (تمـدن) تغییـر اساسـی خواهـد
کرد.چنانکه در جزیرۀ العرب با آمدن فرهنگ اسالم،تمدن اسالمی که تجلی مادی و معنوی آن فرهنگ به شمار مـیرفـت بـدان
شکل و گستردگی ظاهر شد( .کاشفی)41: 1314،پس تمدن عینی و مادی است و فرهنگ ذهنی و معنوی،تمـدن عمـل اسـت و
فرهنگ اندیشه و پدید آورنده ی تمدن(.کسمایی)13: 1314،تمدن ،اقامت کردن است و فرهنگ ،پرورش نفس و متمـدن کسـی
است که بتواند اجتماعی زندگی کند،تعاون داشته باسد،حکومت تشکیل دهد،امور اجتماعی خود را نهادینـه و قانونمنـد کنـد و
مسائلی از این دست(.والیتی)33: 1314،

تمدن اسالمی
تمدن و تدین منافاتی با هم ندارند.تمدن یعنی زندگی توأم با نظم علمی،با تجربیات خوب زنـدگی ،اسـتفاده از پیشـرفتهای
زندگی و تدین یعنی جهت درست در زندگی داشتن،جهت عدل ،انصاف،صفا،صداقت و رو بـه طـرف خدا(.عقیـدتی سیاسـی
دفاع )11: 1314،بن ابر این اول باید تمدن اسالمی را بشناسیم،تمدن بدون قید اسالمی وقتی که مطرح میشود همان طـور کـه از
ریشه اش بر می آید ممکن است شهرنشینی و شهروندی به ذهن تبادر کند و در مقابل آن توحش یا دور بودن از علم و لوازم آن
وجود دارد.البته دانشمندان ولو مادی هم باشند تمدن را فقط معادل با پیشرفت تکنواوژی و وضعیت شهرنشینی نمی دانند.از دید
آنها متمدن کسی است که نمی خواهد کسی مواظبش باشد تا تعدی نکند و وحشی کسی است که باید مـراقبش باشـند تـا بـه
حدود و حقوق دیگران تجاوز نکند.از دید آنها ،کشور متجاوز ،متمدن نیست (.معاونـت سیاسـی سـپاه)11: 1377،پـس از ایـن
دیدگاه ،تمدن یعنی انسان به حدی برسدکه خودش ،خودش را کنترل کند و نخواهد مـواظبش باشـند.بر اسـاس همـین معنـای
تمدن ،ما دو تعبیر ارتجاع و ترقی داریم،تعبیر قرآن در مورد ترقی و ارتجاع زیباسـت "اهللُ ولـی الـذین ءامنـوا یخـرجهم مـن
الظلمات إلی النور"این معنای ترقی و تمدن از دیدگاه اسالم و اسالمی است .یعنی اگر کسی بخواهد تمدن را از دیدگاه اسـالم
بشناسد باید ترقی را بشناسد .در اسالم ترقی یعنی دور شدن از ظلمات و وارد شدن در نور .مصادیق ظلم و نور را از عمل اهل
بیت-علیهم السالم-می توان شناخت.کسی ترقی و ارتجاع را میفهمد که انسان را خـوب شـناخته باشد.مسـأله مهـم در عصـر
حاضر ،خوب شناختن انسان است همان که امام فرمود ":بدبختی دشـمنان مـا ایـن اسـت کـه اسـالم را نشـناختند ،انسـان را
نشناختند"(همان)11:
تمدن اسالمی در چند قرن اخیر به ویژه از قرن پنجم از یک نظام سیاسی برخوردار نبـود و چشـم انـداز روشـنی در پـیش
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نداشت.با نهضت امام خمینی(رحمۀ اهلل علیه) و نظام جمهوری اسالمی ،وضعیت مناسب جهان امروز،ظرفیت باالی آمـوزههـای
دینی و انگیزه عمومی مسلمانان ،تحقق تمدن نوین اسالمی امکان پذیر شده است و میرود تا همـان پیونـدهای سـدههـای اوج
خود را در ملت ها ایجاد کند.هر چند باید موانع و آفات آن شناسایی شود و البته قبل از شناسایی آفـات و موانع،ابتـدا مـروری
کوتاه بر عوامل اوجگیری تمدنها انجام میشود چه بسا که عوامل انحراف و انحطاط و افول تمدنها را میتوان از همین مؤلفهها
دریافت.

عوامل اوجگیری تمدن ها
درسوره "روم" ،تعدادی عنصر و فاکتور برای احیای تمدن ها معرفی شده است از جمله :قانون الهی ،تفکر و اندیشه ،نیروی
نظامی و صنعتی،کشاورزی ،توحید و وحدت ،ایمان به قانون و عمل صالح ،ستایش نکردن و عدم پرستش هـیچ انسـان و هـیچ
عنصری غیر از اهلل ،کار و دنبال روزی رفتن ،دادن حقوق مستضعفین ،گرفتن مالیات از توانایان ،هجرت ،کسب دانش و علوم از
طریق مشاهده و تجربه و آزمایش ،عبادت و ارتباط با آسمان ،رهبر که بهترینشان پیامبرانند ،تقوی ،علم توأم با ایمان و شـکیبایی
در راه رسیدن به وعده الهی(رادمنش)133: 1311،که رهبر معظم انقالب آنها را به عنوان شرایط دستیابی بـه آرمانهـای تمـدن
بزرگ اسالمی معرفی می کندکه برخی عبارتند از :اراده ،ایمان و فداکاری برای رسیدن به اهداف اسـالمی،بهره منـدی از جهـان
بینی و تفکر صحیح اسالم،خودسازی،رعایت تقوا،عمل به دستورات و فرامین قرآن کریم،تالش،توکل،وحدت و همدلی و ترجیح
مصالح اسالمی(.عقیدتی سیاسی)111-111: 1314،
بنابراین اگر تمدن اسالمی بخواهد اوج بگیردو از رکود نجات یابد عوامل زیر باید دست به دست هم دهنـد تـا ایـن تمـدن
تحقق یابد:
 .1عامل انسانی تمدن؛یعنی نخبگان و شخصیتهای فکری،علمی و سیاسی که هیچ تمدنی بدون آنها رشد نکرده.پس باید زمینـه
رشد چنین نخبگانی فراهم آید.
 .2حکومت و قدرت؛ در طول تاریخ ،هیچ تمدنی بدون حکومت شکل نگرفته است.
 . 3عوامل اقتصادی؛در بالندگی و اوجگیری تمدن اسالمی نقش دارند.تمدن اسالمی احتیاج به کار ،تـالش و کوشـش مـداوم و
برنامه ریزی شده دارد.
 .4عامل روانی ؛ تمدن اسالمی نیازمند یک خودباوری است کاری که امام امت در این ملت کرد که آنها مـیتواننـد کشـور را
اداره کنند و میتوانند بیافرینندخالق باشند.
 .1عامل فرهنگی؛ارائه و عرضه صحیح و درست دین و مفاهیم دینی از سوی متخصصان آن نه از سوی هر کس.
 .1عامل سیاسی ؛آمادگی جامعه برای پذیرش تحول و تکامل که اگر جامعهای راضی و قانع به داشتههای خود باشد و هر حرف
نو را به صرف نو بودن محکوم نماید ،در چنین جامعهای ،تمدن اسالمی اوج نخواهد گرفت(.معاونت سیاسی)11-11: 1377،
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پس امنیت و آرامش ،همبستگی ملی ،همکاری و تعاون ،اخالق،تحمل و برباری و صبوری ،حفـظ وحـدت و یکپـارچگی و
عدم انفکاک و تجزیه طلبی ،دین ،رفاه نسبی و فشار اقتصادی و اجتماعی از جمله مؤلفههایی هستند که در روند تمـدن سـازی
جوامع ،ایفای نقش می کنند و تمدن اسالمی که با دعوت پبامبر و تشکیل حکومت اسالمی آغاز شد همه ی این مؤلفههـا را دارا
بود(.والیتی، 13،ج)33: 1

موانع و آفات تمدن اسالم
از بین عوامل اوجگیری خود به خود موانع هم روشن می شود .به طور کلی اگر عوامل پیدایش تمـدن دچـار افـول و زوال
شود ،تمدن نیز خواسته یا نا خواسته فرو خواهد ریخت .این موانع و آسیبها به موانع و آفات بیرونی و درونی تقسیم میشـوند
که بعد از بیان مختصری از موانع بیرونی ،به برشمردن آفات درونی پرداخته میشود.

موانع بیرونی
نظام سلطه و فشارهای خارجی توسط قدرتهای خارجی از موانع مهم سیاسی است که سعی میکنند از رشد تمدن اسـالمی
با بهانههای مختلف ،با سیاستهای مختلف ،ایجاد درگیری در جوامع اسـالمی،ایجاد درگیـریهـای فرقـهای و مـذهبی ،ایجـاد
درگیریهای قومی و قبیلهای و ایجاد درگیریهای مرزی در میان کشورهای جهان اسالم جلوگیری کنند(.معاونت سیاسـی1377،
 )113:مثل یورش مغوالن و حمالت متعدد استعمار غرب و آنچه امروز در مناطق اسالمی میگذرد.

موانع درونی
این موانع را میتوان در سه محور روانی و فرهنگی،سیاسی و اقتصادی تقسیم بندی نمود.
 .0موانع روانی و فرهنگی

فرهنگ چون روحی است در کالبد مادی و معنوی تمدن،که اگر این روح سالم  ،زنده و شاداب بمانـد،تمام اندوختـههـای
مادی و معنوی بشر(تمدن)،از خطر فساد و تباهی در امان است و اگر آسیب دید و به تدریج رو به انحطاط رفت ،کالبد مـادی و
معنوی نیز به تباهی خواهد افتاد.اگر ارکان اصلی فرهنگ(نظام شناختها و باورها ،نظام ارزشها و گرایشهـا و نظـام رفتارهـا و
کردارهــا)از پایــایی و پویــایی ،هدفــداری ،جهــانگردی و نظــام منــدی فاصــله بگیــرد بایــد در انتظــار زوال آن تمــدن
بود(.کاشفی) 212:مقام معظم رهبری فرمودندکه باید فرهنگ زندگی را به شکل مطلوب اسالم تحقق بخشیدوبنمایههای فرهنگـی
که عبارت است از خردورزی،اخالق و حقوق را جدی گرفت که اگر به آنها پرداخته نشود تمدن نوین اسالمی شـکل نخواهـد
گرفت .باید تعصب کورکورانه،روحیه تقلید  ،غرور و عجب ،فقدان روح نقـادی و تـرس از نـوآوری اشـاره کرد.اینهـا باعـث
می شوند که منحنی تمدن اسالمی نتواند اوج بگیرد.اینکه هر چیزی که در عالم اسالم عرضه شده ،بهترین اسـت یکـی از موانـع
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است.این غرور بیجا باعث میشود که مسلمانان از قافله تمدن بشریت ،عقب بمانند.البته به معنای آن نیست که هر چه در غـرب
میگذرد درست است،اما از چیزهای خوب آنها هم ،نباید چشم پوشی کرد(.معاونت سیاسی)111: 1377،
برخی از موانع فرهنگی عباذتند از:
یک) انحراف از اموزههای اصیل اسالمی
تمدن اسالمی بر پایه فرهنگ اسالمی شکل گرفته است و فرهنگ اسالمی و امدار آموزههای اصیلی است که ریشه در آیـات
و سنت دارد.اگر این آموزه ها دگرگون شوندیعنی سرنوشت با جبری گری تالزم یابد و تقیه به پذیرش ظلـم ،انتظـار بـه تحمـل
انواع بی عدالتیها تحریف گردد ،اعتقاد به آخرت به محرومیت از زندگی دنیا ،صبر به گوشه نشینی در برابر مسؤلیتها و حوادث
وپذیرفتن همه بدبختیها با آغوش باز و .. .تفسیر شود و از سویی مسلمانان هم ،حریم دستورات الهی را شکسته و انواع محرمات
را مرتکب شوند و واجبات الهی را ترک گفته و برای اعمالشان توجیه قرآنی و روایی دست و پا کننـد ،تمـدن نـوین اسـالمی
تحقق نمی یابد(.کاشفی ) 217:تمام مصائبی که در طول تاریخ نصیب مسلمانان شد این بود که متأسفانه ،به یک مرتبه ارزشهای
اسالمی و اصالتهای اسالمی فراموششان شد.مگر مسلمان ها یک روزی پیشرو تمدن بشر نبودند.دنیای امروز تشنه اسـالم نـاب
محمدی است پس میتوان در پرتو ارزشهای اسالمی ،ان شاء اهلل تمدن اصیل اسالمی را به ارمغان آورد(.عقیدتی سیاسی1314،
)121:
دو)دنیاگرایی،تحجر و دور شدن از اسالم راستین
پیامبر اکرم شیوه زندگی ر ابه گونه ای تنظیم کرده بودند که از نوع اسراف،تبذیر و تجمل به دور باشد.اما با شـروع خالفـت
امویان ،دنیاگرایی و تجمل آغاز شد و با اسراف و تبذیر و تن آسایی و فساد اخالقی تمدن اسـالمی رو بـه افـول و اضـمحالل
درونی گرایید.
تحجر که در حوزه اندیشه و تفکر رخ می دهد و علت عدم پذیرش حق و گرایش به کمال و سعادت واقعی و مانعی جـدی
در شکوفایی اندیشه دینی است،از دیگر عوامل رکود تمدن به شمار میرود.جریانهایی چون نظریه"حسبنا کتاب اهلل""،حسـبنا
أحادیثنا و أخبارنا" که به مهجور ساختن عترت و انزوای سنت و سیره ی نبوی و مهجور ساختن قرآن کریم اهتمام ورزیدنـد و
جریان هایی چون معطله و اخباریگری و ظاهر گرایی و باطن گرایی و تأویل گرایی ،ضربات سنگینی را بر پیکر فرهنگ و تمـدن
اسالمی وارد کردند(.والیتی )117: 1314،همانکه همفر جاسوس انگلیسی از حال علمای وقت نجف گفته است"عالمان شیعه را
بسیار پرهیزکار یافتم اما متلسفانه روح تجدد خواهی و هماهنگی با تحوالت زمان در آنها مشـود نبود...بـه دانـشهـای جدیـد
چندان عالقه ای نداشتند.....اندیشه در این مسائل را عبث می پنداشتند...من با خود گفتم چه تیره روزند اینان !جهان بیدار شـده و
اینان هنوز خوابند ،باشد که به زودی سیل بنیانکنی آنان را از خواب نوشین بیدار کند"(مؤیدی12: 1312،و)11
سه) تجمل گرایی آفت بزرگ تمدن اسالمی
حکیمان گفته اند فساد همیشه با تجمل است،تجمل غنی و فقیر را فاسد میکنـد یکـی را از راه داشـتن آن و دیگـری را از
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حسرت نداشتن آن.آموزه های دینی هم بر پرهیز مؤمنان از راحت طلبی و تجمل خواهی تاکید میکند و به کار و تالش و سـاده
زیستی فرا میخواند.به دلیل انحراف در جریان رهبری فکری و سیاسی جامعه اسالمی و عدم هدایت درست آن،تمـدن نوپـا بـه
مانند هر تمدن دیگر به موازات رشد و تکامل و توسعه،از درون گرفتار این عوارض گردید.تغییر خالفـت بـه سـلطنت و گونـه
برداری از آداب و ادب قیصران و کسرایان روم و ایران،نظام را به تشریفات و تجمل گرایی گرفتار کرد(.سیاسی)121: 1377،ابن
خلدون تاریخ تجمل گرایی در جهان اسالم را چنین گزارش میکند":دین در آغاز امر ،مانع از غلو کردن در امـر بناهـا بـود و
اسراف در این راه را بی آنکه جانب میانه روی مراعات شود روا نمی دانست؛چنان که در کوفه بـه علـت آنکـه در گذشـته در
ساختمانها نی به کار برده بودند،حریقی روی داد و هنگامی که از عمر دربـاره بـه کـار بسـتن سـنگ در بناهـا کسـب اجـازه
کردند،توصیه نمودکه سنگ به کار برید،ولی هیچ یک از شما نباید بیش از سه اطاق بسازد و در بنیان نهـادن بناهـای بلنـد هـم
چشمی و زیاده روی مکن ید و سنت را نگاه دارید تا دولت شما حفظ گردد،و به نمایندگانی که نـزد او بودنـد و هـم بـه مـردم
سفارش و گوشزد کرد تا هیچ بنیانی را برتر از اندازه باال نبرند،گفتند:اندازه کدام است؟گفت:آنچه شما را به اسراف نزدیک نکند
و از میانه روی بیرون نبرد،و چون مردم از روزگاری که دین فرمانروایی می کرد دورشدند و بـه ایـن گونـه مقاصـد بـی پـروا
گرویدند،طبیعت کشور داری و پادشاهی و تجمل خواهی بر آنان غلبه یافت..عرب از ایرانیـان یـاری جسـت و صـنایع و امـور
سیاسی را اقتباس کرد و آداب و رسوم شهرنشینی و توانگری و تجمل خواهی،آنها را به صنایع و سـاختمانهای بلنـد و بناهـای
استوار کشانید( ".کاشفی ) 211:از این رو جامعه اسالمی که پیامبر به وجود آورده بود پس از مدت کوتاهی بـه دلیـل رویکـرد
رهبران و دولتمردان و نخبگان جامعه به تنعم و تجمل به ابتذال گرایید.امام خمینی در این باره فرمودند":توجه بـه زرق و بـرق
دنیا انسان را از آن احساس انسانی اش میبرد یک حیوان است که در بین مردم راه می رود کوشش کنید که معنویت را تقویـت
کنید در بین این ملت(".سیاسی )131: 1377،بنابراین زیاده طلبی ،دور شدن از معنویات،کاستن عواطف انسـانی ،نـابود کـردن
ارزشهای اخالقی،ضایع ساختن قدرت خالقیت و ابتکار،مصرف گرایی جامعه،نابود کردن عزت نفس و کرامـت انسـانی آثـار و
نتایج تجمل گرایی است که آموزه های دینی مسلملنان را زا آن بر حذر داشته است.همین تجمل گرایی یکی از عوامل انحطاط و
سقوط اندلس معرفی شده است(.والیتی،ج )173 :1
چهار)انحراف از مسیر حق و سلب توفیقات الهی
مقام معظم رهبری فرمودندکه نتیجه انحراف از مسیر حق ،سلب توفیقات الهی است و این یکـی از موانـع و آفـاتی درونـی
است که در حوزه اخالق و اندیشه رخ میدهد(.عقیدتی سیاسی)211: 1314،
پنج)تأثیرپذیری از فرهنگ و باورهای غربی
تمدن واقعی برای مردم ما،تمدن ایرانی است تمدنی که متعلق به خود ماست ،از استعدادهای ما جوشیده وبا شرایط زنـدگی
ما در هم آمیخته و چفت شده است.باید بذر سالم خودمان را بپاشـیم و مراقـب باشـیم تـا سـبز شـود.دنبال تقلیـد ایـن و آن
نباشیم.دنبال سخن گفتن با زبان و لغت بیگانه و عاریه گرفتن از تجربههای دست چندم آنها نباشیم.نه اینکه از فراوردههای علمی
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دیگران بهره نبریم بلکه هر کسی که در دنیا کار خوبی کرده آن را انتخاب کنیم یعنی تبادل فرهنگی امری مثبت اسـت بـرخالف
تهاجم فرهنگی که منفی است(.عقیدتی سیاسی)211: 1314،
شش)سبک و فرهنگ زندگی
رهبر معظم انقالب،سبک زندگی را به عنوان بخش حقیقی و اساسی تمدن سازی نوین اسالمی معرفی مینماید و از نخبگـان
و صاحبان فکر و اندیشه دعوت نموده که به آسیب شناسی این بخش مهم بپردازند.خود نیز برخی را بیان کرده از جمله ضـعیف
بودن فرهنگ کارجمعی،رعایت نشدن حقوق متقابل در روابط اجتماعی،زیادشدن طالق در برخی مناطق،رعایت نشـدن انضـباط
الزم در فرهنگ رانندگی،رواج داشتن دروغ در جامعه و.... .که مسائل مهمی هستند که مسلمانان جهان و منادیـان خلـق تمـدن
نوین اسالمی باید آن را مدنظر بگیرند.وجود چنین مشکالتی در سبک زندگی ،آسیب جـدی در سـاخت تمـدن نـوین اسـالمی
هستند و همه مسلمانان جهان باید به این مسأله توجه کنند(.مقاله وقف)
هفت)فراموش شدن هدف
به شهادت تاریخ ،استفاده از عامل زمان در به فراموشی کشاندن هدف از دسیسههای دشـمنان اسـت تـا اهـداف فرعـی را
جایگزین اهداف اصلی کنند.
در باب موانع سیاسی استبداد داخلی از موانع بزرگ است.روزگاری تمدن اسالمی در جهان یک میلیلردی اسالم اوج خواهد
گرفت که این استبداد داخلی شکسته شود.وابستگی به بیگانه و فقدان استقالل سیاسی در بسیاری از کشورهای اسـالمی وجـود
دارد .بنابراین تا استقالل نصیب کشورهای اسالمی نشود حرف اسالمی زدن با اوجگیری تمدن اسالمی به یک شـعار شـبیه تـر
است تا به یک واقعیت( .معاونت سیاسی)112: 1377،
 .2موانع سیاسی

یک) فرقه گرایی
پس از رحلت پیامبر-صلی اهلل علیه و آله و سلم-امت اسالم چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ عقیدتی دچار تفرقه گردیـد
و به گروه های گوناگون تقسیم شد(.کاشفی)217:در حالیکه پیام اسالم وحدت است و برادری و امنیت.امام علی –علیه السالم-
فرمودند":این انسانی که در مقابل توست یا برادر دینی توسـت یـا شـریک خلقتـی تـو مـیباشـد(".عقیـدتی سیاسـی1314،
)217:دستهایی میخواهدبین این جامعه عظیم تفرقه ایجاد کندوسیاطین به اختالف و جنگ دعوت میکنند(.همان)211:
دو) استبداد
در لغت یعنی شخص در کاری که شایسته مشورت است بر رأی خویش اکتفا نماید و از لحاظ سیاسی یعنی تصـرف کـردن
یک نفر یا جمعی در حقوق ملتی بدون ترس از بازخواست(.والیتی)111: 1314،و وقتی همه چیز مبتنـی بـر اسـتبداد باشـد آن
جامعه شرایط و فضای رشد و ترقی را نخواهد داشت،حال علت استبداد هر چه باشد و در هر دوره و زمانی کـه پدیـدار شـده
باشد.باید گفت که این پدیده یکی از عوامل عمده در انحطاط فرهنگ و تمدن است که فرهنگ و تمدن اسالمی نیز از این قاعده
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مستثناء نبوده است.بررسی تاریخ تمدن اسالمی نشان میدهد که هر اندازه استبداد شاهان کمتر بوده به همان اندازه جامعه بسـتر
مساعدتری برای رشد و توسعه فرهنگ و تمدن به دست می آورده است.رهبر معظم انقالب هـم ،اسـتبدادزدگی و غلبـه روحیـه
استکباری بر افراد را از موانع و آفات میشمارد و از وظایف انسان میداند که هر جا قرار دارد حد قانونی خود را بشناسـد و از
آن تجاوز نکند(.عقیدتی سیاسی)111: 1314،
سه)دوری از والیت فقیه
حضرت امام خمینی با باز سازی اندیشه سیاسی اسالم و طرح اصل مترقی و اساسی والیت فقیه برای همیشه حیات سیاسـی
اجتماعی ملت ایران را از لوث وجود استعمار و استبداد تطهیر فرمودند و ملت وفادار ایران با تبعیت از آن امـام فرزانـه ،نظـام
شکوهمند جمهوری اسالمی را تثبیت کردند(.سیاسی)17: 1377:کشور اسالمی ایران که به وسیله ولی فقیـه هـدایت و رهبـری
می شود و بدینگونه ثابت شده است که مدیریت در چارچوب اندیشه والیت فقیه،بهترین مدیریت در جامعـه اسـالمی و انسـانی
است و بدین طریق مسلمانان میتوانند تمدن سازی کنند.والیت فقیه ،رکن و اساس برپایی خیمه نظـام و حکومـت اسـالمی در
عصر غیبت امام زمان می باشد.برای دشمنان اسالمی از آغاز تا کنون قطع ایـن سـتون و فروپاشـی خیمـه ،هـدف اصـلی بـوده
است.حال اگر مردم از این اصل دوری کنند به فروپاشی تمدن نوین اسالمی کمک کرده اند(.مقاله وقف)
چهار) ظلم
از علل اساسی سقوط تمدن ها این است که هستی من مشروط بر این است که من آن را بخواهم.این معنـای واقعـی ظلـم و
استکبار است که آیات قرآن آن را عامل سقوط تمدنها میداند[ فکأین من قریۀ أهلکناها و هی ظالمۀ( :حج])41/
پنج) تقلید و تبعیت از حاکمیت نفاق در عرصههای سیاسی جهان
امروز بشر در رنج است از یک تبعیض بزرگ رنج میبرد.این ظلم را همین قدرتمندها میکنند.جامعهای قدرتمند اسـت کـه
مردمش راست بگویند و از مسؤالن راست بشنوند و این روشی درست است(.عقیدتی سیاسی)1314:221،
بعضی از کشورها مقلدند ،از سازندگان تمدن مادی یک چیزی را گرفته اند،زندگی خودشان را بر اساس آن شـکل داده انـد
اما تمدن ساز نیستند.بی ریشه و آسیب پذیرند.همه منافع آن تمدن را ندارند ،ولی تمامی آسیبهای تمـدن مـادی را دارنـد.مقام
معظم رهبری هم یکی از حدود و ثغور ایجاد تمدن نوین اسالمی را مواجهه ی با تمدن غرب میدانند به صورتی که تقلید از آن
انجام نگیرد.می فرمایند باید از تقلید پرهیز کرد،تقلید از کسانی که سعی دارند روشهای زندگی و سبک و سلوک زندگی را بـه
ملتها تحمیل کنند.فرهنگ غربی فقط هواپیما و وسائل سرعت و سهولت نیست؛اینها ظواهر فرهنگ غربی است که تعیـین کننـده
نیست.باطن فرهنگ غربی همان سبک زندگی مادیِ شهوت آلودِ گناه آلودِ هویت زدا وضد معنویت و دشمن معنویت است.شرط
رسیدن به تمدن نوین اسالمی در درجه اول پرهیز از تقلید غربی هاست(.بیانات رهبر )11/7/3قوانین اسالم در بخـش معاشـرتی
فرموده که از دشمنان تقلید نکنندچنانکه آیات (/11حشر) و ( 27و /21ابراهیم)می خواهند مردم را متوجـه سـازندتا بـه وسـیله
پیروی کردن از دشمنان به بدبختی های دنیوی و اخروی دچار نشوند.این تقلید از بیگانه که یک رویه نکوهیده و عمل ناصحیحی
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است بیشتر در خصوص اخالقیات و روش زندگانی و معاشرت با مردم است(.همان)111:
 .3موانع اقتصادی

یک) عامل انسانی
انسان در نقش احیاگر،پذیرنده،حافظ و انتقال دهنده ی یک تمدن ،نقش اساسی دارد.اگر این عامل به ادلـه گونـاگون دچـار
رخوت،سستی،بی انگیزگی،فساد اخالقی و روحی،دوری از تعالی،،رشد،تفکر و خالقیت شود نمی تواند احیاگر،حـافظ و ناقـل
تمدن خویش باشد(.کاشفی)212:پس فقدان نیروی انسانی کارآمد و کافی از موانع اقتصادی تحقق تمدن نوین اسالمی است.
دو) فقر جوامع اسالمی
فقدان امکانات کافی و فقر جوامع اسالمی هم از جمله موانع اقتصادی است که باعث میشـود تمـدن اسـالمی نتوانـد اوج
بگیرد(.معاونت سیاسی)113: 1377،

نتیجه گیری
تمدن نوین اسالمی از دو بخش ابزاری و حقیقی تشکیل شده است.در بخش ابزاری تمدن،پیشرفت صورت گرفته اسـت امـا
آنچه مهم است بخش حقیقی تمدن است که چندان پیشرفتی درآن رخ نداده است.
هر تمدنی که ایجاد میشود خواسته یا ناخواسته با موانعی روبه رو میشود.در این میان برخی موانع نسبت به دیگـری نقـش
مخرب تری دارند.در تحقق تمدن نوین اسالمی هم موانع درونی نقش اساسی تری دارند که اگر این موانع برطرف شوند راحـت
تر می توان با موانع بیرونی مقابله نمود.دربین موانع درونی که مطرح شد انحراف از آموزه هـای اصـیل اسـالمی،تقلید از تمـدن
غرب،مشکالت سبک زندگی و عامل انسانی نقش مهمتری دارند.انسان اگر از مسیر حق منحرف شود و دچار نسیان نفس گـردد
از همه تکان دهنده تر است حتی بدتر از خود فراموشی که هویت خود را فراموش میکنـد.در نسـیان نفس،انسـان از هویـت و
هدف وجود و باطن و دل و روح خود غفلت میکند و دچار فراموشی میشود یعنی تسلیم جریان مادی فاسدی میشود کـه او
را با خود می برد تا به منجالب و باتالق برساند .در این بین تنها عاملی که باعث تقویت معنویت آدمی میشود اعتقاد به خـدا و
یقین به معاد و خصوصیات آن است پس با گرویدن به دین و اعتقاد به مبدأ و معاد است که میتوان تمدن صحیح را بـه دسـت
آورد .اکنون که فضای سیاسی و دینی نجات مجدد بشریت از قید و بندهای دنیایی و تجدید تمدن اسالمی فراهم شـده اسـت و
این مهم با پرچمداری جمهوری اسالمی ایران قرین شده است ،مهمترین رسالتی که بردوش ایرانیان مسلمان قرار دارد این است
که با حرکت جهادی،تحولی اساسی در صحنه علمی ایجاد کنند و بسان مسلمین قرن دوم و سوم نخست با ایجاد نهضتی وسـیع
در زمینه بانک های غنی اطالعاتی ،آخرین دستاوردهای علوم موجود را گردآوری کرده و سپس با سازماندهی مجدد این علوم بر
اس اس جهان بینی اسالمی و تلقی اسالم از انسان و جهان،جهت علوم و تمدن را اصالح کنند و در نهایت با طرح سؤاالت جدید
و نظریه پردازی های متناسب با جهان بینی اسالمی ،مشعل علم و تمدنی که رو به سوی خدا داشته باشد و انسـان را بـه کمـال
واقعی رهنمون سازد را به دست بگیرند همان چیزی که از منویات رهبر معظم انقالب هم میباشد.بنابر این باید دانست که تمدن
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نوین اسالمی خود به خود راه به جایی نمی برد چراکه دشمنان همواره در تالشند تا به نحوی این تمدن را از بین ببرنـد یـا بـا
ضعف رو به رو کنند پس وظیفه مسلمانان علی الخصوص ایرانیان مسلمان است که با رهبریت والیت فقیه و متمسک شـدن بـه
معارف الهی و والیی و خودسازی اخالقی به سوی تحقق تمدن نوین اسالمی گام بردارند.

پیشنهادها
 توجه به نکات زیر تا این تمدن عظیم با افول مجدد مواجه نشود: تمسک و توجه به والیت همانکه سفارش امام راحل هم بوده است، توجه همزمان برمحور افقی و عمودی ارتباطات انسان( ارتباط انسان با همنوعان خود و طبیعت  ،ارتباط انسان با امامـت ووالیت و خداوند )
 پرورش انسان دینی نه استفاده از آن به عنوان ابزاری برای توسعه مادی. توجه به کتابهای درسی و گنجانیدن آنچه الزم است از معارف اسالمی و معارف مدنی و تمـدن سـاز و انسـان سـاز ومعارفی که سبب سربلندی یک ملت میشود در این کتابها.
 آموزش سبک زندگی اسالمی و تمدن سلز لز طریق رسانه ها -حضور بیشتر علما و روشنفکران در صحنه اجتماع
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چکیده
بحث اقتصاد یکی از مهم ترین مباحث کلیدی هر جامعاهای مایباشاد و فارود و نازول آن تااثیر بسازایی را در
موفقیت و عدم موفقیت جامعه دارد .کاربست مدیریت جهادی در بحاث اقتصااد مایتواناد نتاایج شاگرفی را در
جامعه در پی داشته و زمینه ساز تمدن نوین اسالمی باشد که کشور ایران نیز در طای چناد ساال اخیار تاالش
نموده است به این سمت و سو پا بگذارد و باید همواره این توجه مورد بررسی و پاالیش قرار گیرد .بنابراین در
این پزوهش نیز بر اساس روشی تحلیلی-توصیفی و استفاده از روش مدیریتی لیکرت در هشات شااخص ،باه
بررسی سبک مدیریتی جهاد اقتصادی در کشور پرداخته شده است .نتایج ،بیانگر آن بودند کاه ،مادیریت جهااد
اقتصادی در کشور ،از نظر شاخص انگیزش ،سبک آمرانه-خیرخواهانه و بسیار متمایل به سبک مشاورتی ،و از
نظر شاخص تعامل-نفوه ،سبک آمرانه-خیرخواهانه و متمایل به سابک مشاورتی ،و از نظار شااخص تصامیم
گیری ،سبک آمرانه-خیرخواهانه ،و از نظر شاخص اهداف اجرایی و آموزش ،سبک آمرانه – خیرخواهاناه و تاا
حدودی متمایل به سبک مشورتی است .از طرفی ،ارتباش مستقیمی بین میزان مدیریت مسئولین و رضایت مردم
وجود دارد .همچنین سطح معنی داری صفر ،که کوچکتر از  5/51است ،بیانگر این مطلب است که ،همبستگی بین
دو متغیر مدیریت جهادی و رضایت مردم ،معنی دار است .بنابراین با احتمال  99درصد ،میتاوان گفات باین دو
متغیر مدیریت جهاد اقتصادی و رضایت مردم ،همبستگی وجود دارد .این امر بیانگر آن است که جهاد اقتصاادی
کشور که یکی از جنبههای آن رضایت مردم میباشد ،توانسته است تحقق یابد.
کلید واژه ها :سبک ،مدیریت ،جهاد ،اقتصاد ،شاخص لیکرت ،تمدن نوین اسالمی.
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مقدمه
هر جامعه ای سه رکن اساسی دارد؛ فرهنگ ،سیاست و اقتصاد .این سه رکن متقوم هم هسـتند و از بـین آنهـا ،فرهنـگ نقـش
مهمتری دارد(روزنامه ملت ما .)1311 ،مسئله اقتصاد بعد از اعتقـاد جـزء مهـمتـرین عناصـر اسـتقالل سیاسـی یـک مملکـت
است(جوادی آملی .)1 :1311 ،مفهوم جهاد اقتصادی و خصوصاً کلمـه ی جهـاد یـک تعبیـر اسـتعارهگونـه و دارای معـانی و
داللتهای خاصی است .کلمه ی جهاد معموالً به نوعی تالش مقدس اطالق می شود و یکی از کلماتی است که در گفتمان دینی
ما معنا پیدا میکند و همیشه صبغهی تقدس را در درون خودش دارد .نکتهی اول اینجاست که ابعاد دنیـوی بـا ابعـاد مقـدس
اسالمی درهم آمیخته شده و برای همین هم کار کردن برای مسائل اقتصادی ،پیشرفت و آبادانی و عمران کشـور را بـا مسـئلهی
مقدسی به اسم جهاد تلفیق میشود(پیغامی )1311 ،که میتواند سبب استقالل اقتصادی و خلق جهاد سیاسی شود.
کشور ما هم اکنون توانسته است بسیاری از چالشهای اساسی را پشت سر بگـذارد و توطئـههـا را خنثـی کنـد .در چنـین
وضعیتی بی شک ایران با توجه به ظرفیتهای فراوان می تواند با یک مدیریت صـحیح تنهـا در عـرض چنـد سـال بسـیاری از
چالشها و موانع مهم اقتصادی و علمی را پشت سر بگذارد .اهداف برنامه پنجم توسعه و همچنین سند چشم انـداز بـه خـوبی
جایگاه اقتصادی و علمی ایران را در آینده ترسیم کرده است .سال  12بایـد سـکوی پرتـابی بـرای دسـتیابی بـه ایـن اهـداف
باشد(روزنامه رسالت .)17 :1311 ،در واقع بهبود فضای کسب وکار به معنای بهبود و رونق فضای تولیدی و در نتیجه سنگ بنا و
محرک رشد اقتصادی است .بگونهای که اصالح و بهبود فضای کسب و کار زمینه مشارکت بخش خصوصـی در عرصـه اقتصـاد،
ارتقاء سطح اشتغال و تولید را فراهم میسازد .در دهه  1111بسیاری از اقتصاددانان به ضـرورت کـاهش تصـدیگری دولـت در
فعالیتهای اقتصادی برای حضور فعال بخش خصوصی و به رغم خود خصوصی سازی روی آوردند و از اواخر دهه  1111بهبود
فضای کسب وکار موضوع اصلی سیاستگذاران اقتصادی بوده است .در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسـعه نیـز بهبـود فضـای
کسب وکار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصادکالن ،فراهم آوردن زیرساختهای ارتباطی ،اطالعاتی ،حقوقی ،علمـی و فنـاوری
مورد نیاز ،کاهش خطرپذیریهای کالن اقتصادی ،ارائه مستمر آمار و اطالعات به صورت شفاف و منظم به جامعه مدنظر قرار گرفته
است(اشرفی و فهیمی فر.)24 :1311 ،
جهاد اقتصادی ریشه در قرآن و سنت دارد .آموزه های دینی سرشار از آیات و روایاتی است که نشان می دهد تالش ایثارگرانه
همراه با انگیزه های الهی ،به گونه ای که موجب استقالل اقتصادی و استغنای کشور از بیگانگان گردد ،نـوعی جهـاد در راه خـدا
محسوب می شود که به نوعی ایجاد کننده جهاد اقتصادی و به تبع جهاد سیاسی نیز خواهد شد .در این باره تنها اشاره بـه یـک
نکته لطیف در آیه بیستم سوره مزمل کافی است ،خداوند در این آیه شریفه «تالش برای زندگی را در کنار جهاد فی سبیل اهلل قـرار
داده و این نشان می دهد که اسالم برای این موضوع اهمیت زیادی قائل است» .رسول اکرم)ص( با استناد به همین آیه فرمود« :هیچ
کاسبی نیست که طعامی را از جایی به سوی شهری از شهرهای مسلمین وارد کند و آن کاال را به نرخ روز در آن شهر بـه فـروش
برساند ،مگر آنکه نزد خدا منزلت شهید را داشته باشد» .بنابراین برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و رسیدن به شکوفایی اقتصادی در
عرصه فردی و اجتماعی؛ اگر دیگران میروند ما باید عالوه بر بهره مندی از الگوی مصرف مناسب و متعادل ،با همت مضـاعف و
کار مضاعف با سرعت و شتاب بیشتری حرکت کنیم که همان جهادا قتصادی است(ویژه نامه حرم.)1 :1311 ،
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این نکته در تالش های اقتصادی شخصی و خانوادگی نیز صدق می کند ،چنانچه امام موسی بن جعفر) ع (می فرماید« :کسـی
که در جستجوی روزی حالل است تا خود و خانواده اش را تامین کند ،همانند مجاهد در راه خداست».
تا افراد جامعه اعتقاد و باوری به مفهوم جهاد اقتصادی نداشته باشند آن را تنها در حد یک شعار تلقی خواهند نمود(کاتـب،
« .)4 :1311جهاداقتصادی» نیازمند بازشناسی منابع و بهره وری تمام از آنها است؛ هم منابع مادی و هم منـابع انسـانی .وانهـادن
منابع طبیعی و سوءمدیریت مصداقهای مهم کفران نعمت است که مانع تحقق جهـاد اقتصـادی مـیشوند(اسـماعیلی )1311 ،و
خود مانعی برای جهاد سیاسی نیز میباشد.
جهاد در عرصههای مختلف سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،نظامی ،اقتصادی و .. .قابل تعریـف اسـت و مصـداق دارد .جهـاد
اقتصادی در نگاه مورد نظر ،مالحظه اثر و کارکرد اقتصادی هر مصنوع و مخلوق ،با توجه به اثربخشیاش در کمـک بـه جبهـه
حق و مبارزه با دشمن در این عرصه است .جهادگر اقتصادی ،به کسی اطالق میشود که سود و زیان و رشد و تعالی اقتصـادی
جبهه حق و ضرر اقتصادی جبهه باطل را در عمل خود لحاظ میکند و هیچگاه در تولید و مصرف خود ،به دنبال سود شخصـی
و غفلت از سود جامعه اسالمی نیست؛ بلکه به اعتالی اقتصادی جامعه اسالمی و افزایش اقتدار کشورهای اسالمی و مستضعفین
عالم و نابودی جبهه استکبار ،و در نهایت ،به دنبال تقرب بیشتر نسبت به خداوند متعال در ایـن سـاحت از حیـات اجتمـاعی
است .انسان جهادگر اقتصادی مثل یک شطرنجباز ماهر باید همه احتماالت ممکن را در یک کار اقتصادی در نظر بگیرد تا مبـادا
آنچه را که انجام می دهد مستقیم یا به صورت غیرمستقیم در جهت اقتدار مادی جبهه باطل قرار بگیرد ،او تا حـد امکـان بایـد
امکان بهرهبرداری از رفتارهای اقتصادی را توسط دشمن به صفر برساند(میرزایی.)1311 ،
با توجه به اینکه درحال حاضر کشور ما در شرایط تحریم اقتصادی قرار دارد و یکی از راهکارهای استکبار جهانی ،افـزایش
فشار بر معیشت مردم و جلوگیری از رشد اقتصادی ،علمی و صنعتی است ،باید نگاه مسئوالن به ویژه براسـاس مطالبـات مقـام
معظم رهبری حرکت جهادگونه اقتصادی باشد تا باعث کاهش فشارهای اقتصادی و تبدیل تحریمها به فرصتهای مناسب بـرای
توسعه اقتصادی و تامین معیشت مردم شود(فتحی پور .)1311 ،تحریمهای ظالمانه و تحمیلی برای ملت ما میتواند یک فرصـت
هم باشد تا عالوه بر خنثی سازی آنها با کمک متخصصین و نخبگان و آحاد مردم ،اقتصاد ملی شکوفای ایران اسالمی نیز محقـق
شود .این راهی است که باید با اعتماد به مردم و نخبگان و پژوهشگران جامعه طی کنیم و برای تحقق اقتصاد مقاومتی بایـد بـه
ظرفیتهای مردمی داخل کشور همچون پژوهشکدههای معتبر سهم و نقش داده شود .در کشور علم و عالم و منابع وجـود دارد
ولی مدیریتی که به خوبی اینها را ترکیب کرده و با کمترین هزینه بیشترین سود را بدست آورد کمتر داریم کـه بایـد بـه ایـن
سمت و همچنین رسیدن به مدیریت یکپارچه ،عملیاتی و هوشمند حرکت کنیم .اگر ما دیروز قـدرت ملـی و سیاسـت ملـی را
بوجود آوردیم امروز میتوانیم تولید ثروت داشته باشیم .این نوع اقتصاد ،مردمی است و از ظرفیتهای مـردم و نخبگـان در آن
استفاده میشود ضمن این که از دانش فنی دنیا هم در آن استفاده میشود(رضایی.)1311 ،
مهمترین ابزار اقتصاد مقاومتی و مقابله با کارتل ها و دالالن اقتصادی دشمن /مردمی کردن اقتصاد /مصرف و خرید تولیدات
داخلی بوسیله مردم است زیرارونق تولیدوسرمایه گذاری درگرواستقبال آنها از تولیدات داخلی است .ازدیگرراهکارهای موفقیت
اقتصادمقاومتی /برنامه ریزی /تالش /مدیریت صحیح و مدبرانه و استفاده ازروشهای علمی در اقتصاد کشور اسـت و بـرای ایـن
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کار باید شکاف موجود بین دانشگاهها با صنعت و زندگی مردم هر چه زودتر برطرف شود .در مجموع /اقتصادی مقاومتی /پویـا
و فعال خواهدبود که به خارج از مرزها نظر داشته وبا یک برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی ضـمن تـالش بـرای خودکفـایی
کشورصادرات ورقابت دربازارهای جهانی راهم درافق برنامه های خودداشته باشد(باشگاه خبرنگاران اراک.)1311 ،
در حال حاضر در شرایطی زندگی میکنیم که غرب در محور اقتصاد با ما دشمنی دارد پس نیازمند اقتصاد مقـاومتی هسـتیم
یعنی اقتصادی که مبنایش تالش و حرکت از درون است و تالش میکند تا با استفاده از امکانات موانـع را تبـدیل بـه فرصـت
کند(زریباف،

.)1311

اقتصاد مقاومتی ادبیاتی است که در مقابله با تحریمهای بینالمللی مطرح شده است .هم اکنون اقتصاد ایران بایـد بـر مبنـا و
اصول درستی گام نهد تا از این رهگذر بتواند بر تحریمهای بینالمللی فائق آمده و تهدید تحریم را به فرصـت تبـدیل کنـد .در
واقع ،تحریمها می تواند عاملی برای رفع نقاط آسیب و درمان بیماریهای مزمن اقتصاد ما باشد که هر یک از این دستاوردها بـه
معنای برداشتن گامی در جهت تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی و پیروزی در عرصه جنگ اقتصادی است(جام نیوز،

.)1311

روش کار
روش تدوین این مقاله ،مبتینی بر روش تحقیق کاربردی – توسعه ای ،و روش مطالعه توصیفی -تحلیلی است .جمـع آوری
اطالعات از طریق اسنادی کتابخانهای و مطالعات میدانی ،و پرسش نامه بوده است که بر اساس سبکهای مـدیریتی ،و رهبـری
لیکرت ،تدوین و اجرا گردیده اند ،که در واقع هشت شاخص سازمانی در طیف لیکرت مورد بررسی قرار گرفت ،و با توجه بـه
آنها سبک و شیوه جهاد اقتصادی در کشور ،طبق سبکهای چهارگانه لیکرت مشخص گردید(جدول.)1
جدول  :9شاخصهای 4گانه مدیریتی-سبكی طیف لیكرت
مشارکت گروهی

مشورتی

خیرخواهانه-آمرانه

آمرانه

4

9

1

9

جامعه آماری حدود  1111نفر از کارمندان و اساتید حوزه و دانشگاه شهرستان اصفهان بودند که بر اساس فرمول کـوکران
این تعداد به  311نفر تقلیل یافتند .پرسشنامه دربردانده  23سوال بود که پایایی آن از طریق فرمول کرونباخ به میزان 1/711مورد
تایید واقع شد و روایی آن نیز از طریق ارائه به کارشناسان حوزه و دانشگاه تایید گردید.

سواالت پژوهش
• سبک و شیوه جهاد اقتصادی از نظر شاخص مدیریت و کنترل با کدام یک از سبکهای مدیریت لیکرت ،مطابقت دارد؟
• سبک و شیوه جهاد اقتصادی از نظر شاخص انگیزش با کدام یک از سبکهای چهار گانه مدیریت لیکرت ،مطابقت دارد؟
• سبک و شیوه جهاد اقتصادی حاکم از نظر شاخص تعامل-نفوذ با کدام یک از سـبکهـای چهارگانـه مـدیریت لیکـرت،
مطابقت دارد؟
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• سبک و شیوه جهاد اقتصادیی حاکم از نظر شاخص تصمیم گیری با کدام یک از سبکهای چهارگانـه مـدیریت لیکـرت،
مطابقت دارد؟
• سبک و شیوه جهاد اقتصادیی حاکم از نظر شاخص اهداف اجرایی و آموزشی ،بـا کـدام یـک از سـبکهـای چهارگانـه
مدیریت لیکرت ،تطابق دارد؟
• چه رابطهای بین سبک و شیوه جهاد اقتصادی و رضایت همه جانبه مردم وجود دارد؟

تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش
در این قسمت برای شناخت بهتر جامعه مورد مطالعه ،ابتدا به بیان مشخصات جمعیت شناختی جامعه یعنـی مـردم شـرکت
کننده در تحقیق پرداخته میشود.
جدول -9اط العات توصیفی شرکت کنندگان به تفكیک سن و مدرك تحصیلی
سن

تعداد

درصد

99سال و کمتر

89

16/1

99-49سال

994

96

باالی 49سال

89

16/9

بدون پاسخ

16

99/1

کل

999

999

مدرك

تعداد

درصد

کاردانی و پایین تر

8

9

کارشناسی

14

99

کارشناسی ارشد

994

98

دکتری

89

16

بدون پاسخ

4

1

بر اساس نتایج تعیین شده ،در جدول فوق مشاهده میگردد ،که تعداد شرکت کنندگان ،در در بازه سنی  31تـا  41سـال بـا
میزان  31درصد ،باالترین میزان می باشند .از میان مدارک مردم نیز اغلب دارای مدرک کارشناسی تا دکتری با تعداد جمعـا 211
نفر ،با درصد تقریبی  11درصد میباشند .اینک پس از بررسی ویژگی هـای جمعیـت شـناختی بـه بررسـی سـواالت پژوهشـی
میپردازیم.
سبک و شیوه جهاد اقتصادی از نظر شاخص مدیریت و کنترل با کدام یک از سبکهای مدیریت لیکرت ،مطابقت دارد؟
برای سنجش سبک و شیوه جهاد اقتصادی ،از نظر شاخص مدیریت ،طبق نظر لیکرت به بررسـی چهـار ویژگی(طـی چهـار
سوال از پرسشنامه) ،پرداخته شده است.
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جدول  -1سبک و شیوه جهاد اقتصادی ،از نظر شاخص مدیریت
شماره

محتوای سوال

9

اعتماد مسئولین به مردم

1

اعتماد مردم به مسئولین

9

رفتار حامیانه مسئولین با مردم

4

امكان بحث آزادانه با مسئولین

سبک9

سبک1

سبک9

سبک 4

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

1

97

89

17

9/56

1/9

14/6

15/4

98/1

1

99

74

66

19

9/69

99/9

94/1

98/1

96

1

16

69

47

91

9/95

91/4

98/1

16/1

94/1

1

96

97

74

14

9/49

17/9

14/6

91

98/9

1

میانگین کل

میانگین

1574

سبک

9
9
9
9
9

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود ،با توجه به نتایج حاصل از چهار ویژگی ،که در باال نام برده شد ،به طور کلـی
مردم مدیریت و کنترل سبک و شیوه جهاد اقتصادی خود را با میانگین  ،2/14سبک سه لیکرت ،و بسـیار متمایـل بـه سـبک دو
لیکرت ارزیابی کرده اند؛ یعنی مدیریت و کنترل مسئولین ،از نظر شاخص مدیریت ،سبک مشورتی و بسـیار متمایـل بـه سـبک
آمرانه-خیرخواهانه است.
بدین معنی که در زمینه مدیریت ،مسئولین دارای دید خیرخواهانه در برابر مردم داشته و دارند و در این زمینه از مشـورت و
نظرات مردم جهت بهبود وضعیت آنها استفاده کرده و می کنند .بنـابراین وضـعیت مـدیریت از دیـدگاه مـردم در زمینـه جهـاد
اقتصادی تا حدودی مطلوب میباشد.
سبک و شیوه جهاد اقتصادی از نظر شاخص انگیزش با کدام یک از سبکهای چهار گانه مدیریت لیکرت ،مطابقت دارد؟
برای سنجش سبک و شیوه جهاد اقتصادی  ،از نظر شاخص انگیزش ،طبق نظر لیکرت به بررسی هشت ویژگی(طـی هشـت
سوال از پرسشنامه) ،پرداخته شده است.
همانطور که در جدول 3مشاهده می شود ،با توجه به نتایج حاصل از هشت ویژگی که نام برده شد ،بـه طـور کلـی پرسـش
شوندگان ،از نظر شاخص انگیزش ،مسئولین خود را با میانگین  ،2/41مطابق با سبک دو لیکرت ،و بسیار متمایل بـه سـبک سـه
لیکرت ،ارزیابی کرده اند؛ یعنی سبک و شیوه مسئولینان در از نظر شاخص انگیزش ،سبک آمرانه-خیرخواهانه ،و بسیار متمایـل
به سبک مشورتی است.
نتایج این قسمت نیز بیانگر وضعیت مطلوب و دیدگاه مثبت مسئولین نسبت به مردم و اعتقاد به ایجاد شرایط مطلـوب بـرای
آنها و ایجاد انگیزش برای مردم برای شرایط اقتصادی می باشد ،هر چند که میانگین امتیازی آن نسبت به شاخص مدیریت کمتـر
میباشد.
سبک و شیوه جهاد اقتصادی حاکم از نظر شاخص تعامل-نفوذ با کدام یک از سبکهای چهارگانه مدیریت لیکرت ،مطابقت
دارد؟
651

جدول  -9سبک و شیوه جهاد اقتصادی ،از لحاظ شاخص انگیزش
شماره

محتوای سوال

9

میزان ایجاد انگیزه

1

ایجاد انگیزه توسط تشویق

9

ایجاد انگیزخ توسط تنوع

4

گرایش مطلوب مردم به کسب و کار

7

احساس شوق در مردم

6

گرایش دوستانه مردم به مسئولین

5

گرایش نامطلوب به مسئولین به دالیل مختلف

8

رضایت حاصله از عوامل اجرایی

سبک9

سبک1

سبک9

سبک 4

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

66

79

99

4

49/9

91/6

19/6

7/5

55

79

95

1

45/4

94/9

99/5

4/ 6

9

95

46

87

4

99/9

11/5

79/9

97

84

48

4

91

79/4

99/4

99/1

91

59

71

99

99/9

47/5

99/9

99/1

94

41

59

19

99/4

18

47/5

94/1

1

19

49

19

1 /1

97/4

16/9

77/4

99

89

18

7

19/4

79/9

98/1

5/ 4

میانگین

9/19

1

9/57

1

9/91

4

1/99

1

1/47

1

1/64
9/94
1/99

میانگین کل

سبک

1548

9
4
1
1561

برای سنجش سبک و شیوه جهاد اقتصادیاز نظر شاخص نفوذ ،طبق نظر لیکرت به بررسـی سـه ویژگی(طـی سـه سـوال از
پرسشنامه) ،پرداخته شده است.
جدول  -4سبک و شیوه جهاد اقتصادی ،از نظر شاخص تعامل-نفوذ
شماره

محتوای سوال

9

میزان همكاری با مسئولین

1

میزان نفوذ مسئولین

9

میزان اثرگذاری مردم به مسئولین(مستمع به صاحب سخن)

سبک9

سبک1

سبک9

سبک 4

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

19

74

75

91

97/4

94/9

96

94/9

16

76

76

91

98/9

97/1

97/4

99/1

99

74

79

91

11/9

94/9

99/9

99/9

میانگین کل
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میانگین

سبک

1/41

1

1/91

1

1/99

1

49/1

1

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،با توجه به نتایج حاصل از سه ویژگی که نام برده شد ،به طور کلـی مـردم ،از
نظر شاخص تعامل-نفوذ ،مسئولین خود را با میانگین  ،2/41مطابق با سبک دو لیکرت و متمایل به سبک سـه لیکـرت ارزیـابی
کرده اند؛ یعنی مدیریت مسئولین از نظر شاخص تعامل-نفوذ ،سبک آمرانه-خیرخواهانه و متمایل به سبک مشورتی ،است.
در این قسمت نیز میزان نفوذ در دو طرف به شیوه مشورتی و نیز تمایالت خیرخواهانه بوده تا بتوانند از این طریق بـا نفـوذ
در بین مردم از دغدغه های آنان آشنا شده و جهت رفع کاستیها در این زمینه اقدامات مناسب مبذول گردد ،هر چند که این امـر
بنابر دالیل محافظه کارانه به خصوص در بین مردم از دو مورد مدیریت و انگیزش کمتر میباشد.
سبک و شیوه جهاد اقتصادیی حاکم از نظر شاخص تصمیم گیری با کدام یک از سـبکهـای چهارگانـه مـدیریت لیکـرت،
مطابقت دارد؟
برای سنجش سبک و شیوه جهاد اقتصادی از نظر شاخص تصمیم گیری ،طبق نظر لیکرت به بررسی پنج ویژگی(طبـق پـنج
سوال از پرسشنامه) ،پرداخته شده است.
جدول  -7سبک و شیوه جهاد اقتصادی از لحاظ شاخص تصمیم گیری
شماره

محتوای سوال

9

میزان تصمیم گیری مردم در انتخاب مسئولین اقتصادی

1

وجود اطالعات صحیح جهت تصمیم گیری در انتخاب مسئولین

9

آگاهی تصمیم گیران با مشكالت موجود در زمینه جهاد اقتصادی

4

استفاده از دانش و تجربه در تصمیم گیری

7

تصمیم گیری دانشی و عاقالنه مسئولینان در مورد کارشان

سبک9

سبک1

سبک9

سبک 4

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

56

76

19

9

48

96/6

94/1

6

94

58

94

7

14

41/9

14

1 /1

71

57

16

9

99/5

47/5

98/1

9/5

96

65

46

5

14

41/1

11/9

4

46

68

99

1

11/5

49/4

19/5

7/9

میانگین کل

میانگین

سبک

9/68

9

1/96

1

9/81

1

1/99

1

1/91

1

9516

958

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود ،با توجه به نتایج حاصل از پنج ویژگی که در باال نام برده شد ،به طـور کلـی،
مردم از نظر شاخص تصمیم گیری ،مسئولین خود را با میانگین  ، 1/11مطابق با دو سـبک لیکـرت ارزیـابی کـرده انـد؛ یعنـی
مدیریت مسئولین از نظر شاخص تصمیم گیری ،سبک آمرانه-خیرخواهانه است.
در این قسمت میزان دخالت مردم در قوانین تدوینی خود و نیز آشنایی با آنها بسـیار محـدود بـوده و قـوانین بـه صـورت
یکجانبه و از باال به پایین بدون مشورت و نظرخواهی از مردم و دغدغه های آنهـا تـا حـدودی بـوده اسـت .بنـابراین قسـمت
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تصمیمگیری ،از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد.
سبک و شیوه جهاد اقتصادیی حاکم از نظر شاخص اهداف اجرایی و آموزشی ،با کدام یک از سبکهای چهارگانه مـدیریت
لیکرت ،تطابق دارد؟
برای سنجش سبک و شیوه جهاد اقتصادی از نظر شاخص اهداف اجرایی و آموزش ،طبـق نظـر لیکـرت ،بـه بررسـی سـه
وسژگی(طی سه سوال از پرسشنامه) ،پرداخته شده است.
جدول  -6سبک و شیوه جهاد اقتصادی از لحاظ شاخص اهداف اجرایی و آموزش
شماره

محتوای سوال

9

پیگیری اهداف اجرایی موثر

1

بهره گیری از آموزشهای مورد نیاز

9

وجود منابع آموزشی مناسب

سبک9

سبک1

سبک9

سبک 4

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

97

79

69

11

91

99/5

98/9

96

79

41

41

6

99/5

99/4

18

6/ 1

49

69

49

8

16/1

98/9

16/1

8

میانگین کل

میانگین

سبک

1/78

9

1/97

1

1/96

1

1515

1599

همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود ،با توجه به نتایج حاصل از سه ویژگی که در باال نام برده شـد ،بـه طـور کلـی
مردم ،از نظر شاخص اهداف اجرایی و آموزش ،مسئولین خود را با میانگین  ،2/27مطابق با سـبک دو لیکـرت ،و تـا حـدودی
متمایل به سبک سه لیکرت ارزیابی کرده اند؛ یعنی مدیریت مسئولین از نظر شاخص اهداف اجرایی و آموزش ،سـبک آمرانـه –
خیرخواهانه ،و تا حدودی متمایل به سبک مشورتی است .این امر بیانگر آن میباشد که مردم در زمینه آموزش و اهداف اجرایی
مختلف دارای شرایط تا حدودی مطلوب می باشند و مسئولین در این زمینه با آنها با دیدگاه خیرخواهانه و نیز مشورت برخـورد
کرده و میکنند ،بنابراین در این شاخص تا حدودی نتایج مثبت و مطلوبی وجود دارد.
بنابراین به طور کلی باید بیان داشت که از سنجش 1شاخص مورد بررسی هیچکدام در جایگاه  3یا بیشـتر قـرار نداشـتند و
اکثر مابین  2تا  3و یک مورد یعنی تصمیم گیری کمتر از  2میباشد .بنابراین نتایج مشخص میگرداند که سبک و نحوه مدیریت
آن در ابعاد مختلف باید بر کار مسئولین و جهاد اقتصادی حاکم باشد و همواره به نظر میرسد کـه در پایـان هـر اقـدام مـوثر
اقتصادی از نظرات مردم جهت بهبود نحوه اجرا و تاثیرگذاری موثرتر در سالهای آتی استفاده شود تا بتوان ضرایب شاخصها را
به باالتر کشانده و از آن جهت برای بهبود کارایی گام برداشت و بتوان از قسمت آمرانه(جدول )1به سـمت مشـارکت حرکـت
مداومی داشت و بتوان شاخص های خیرخواهانه و مشورتی رابه کار بست تا به قسمت مشارکت در مباحـث پـیش رویـم و از
نظرات مردم استفاده بهینه را برد؛ چراکه توجه به مردم و تاثیرگذاری بر مردم مهم ترین عامل پایداری هر جامعـه و هـر مبحثـی
می باشد .بنابراین در شکل زیر میزان امتیاز هر شاخص ارائه گردیده است .باالترین امتیاز متعلق بـه مـدیریت و کمتـرین امتیـاز
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متعلق به تصمیم گیری میباشد.
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شكل -9امتیاز هر شاخص در سبک مدیریتی مسئولین و جهاد اقتصادی

چه رابطهای بین سبک و شیوه جهاد اقتصادی و رضایت همه جانبه مردم وجود دارد؟
برای پاسخ به این پرسش یعنی بررسی چگونگی ارتباط بین دو متغیر سبک و شیوه جهاد اقتصادی و رضایت مردم ،از آزمون
همبستگی استفاده شده است ،و به دلیل اینکه هر دو متغیر کمی هستند ،آزمون همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفته است.
جدول -5ارتباط بین سبک و شیوه جهاد اقتصادی و رضایت روحی-معنوی مردم
رضایت مردم

سبک مسئولین

9/591

9

همبستگی پیرسون

9/999

-

سطح معناداری

979

979

تعداد

9

9/591

همبستگی پیرسون

-

9/999

سطح معناداری

979

979

تعداد

سبک و شیوه جهاد اقتصادی

رضایت مردم

همانطور که در جدول فوق نشان داده شده است ،در بررسی ارتباط بین سبک و شـیوه جهـاد اقتصـادی و رضـایت مـردم،
ضریب همبستگی پیرسون برابر با عدد  1/712است .وجود ضریب همبستگی به میزان  ،1/712نشـان دهنـده وجـود همبسـتگی
مثبت ،بین دو متغیر این پژوهش است ،به عبارت دیگر ،ارتباط مستقیمی بین میزان سبک و شیوه جهاد اقتصادی و رضایت مردم،
وجود دارد .همچنین سطح معنی داری صفر ،که کوچکتر از  1/11است ،بیانگر این مطلب است کـه ،همبسـتگی بـین دو متغیـر
سبک و شیوه جهاد اقتصادی و رضایت مردم ،معنی دار است .بنابراین با احتمال  11درصد ،میتوان گفت بین دو متغیر سـبک و
شیوه جهاد اقتصادی و رضایت مردم ،همبستگی وجود دارد.

656

نتایج
در حال حاضر به دلیل دیگاه بسیار شدید خصمانه نسبت به کشور ایران و نیز ایجاد تحریمهای مختلف ،نیازمند ارائـه یـک
سند و راهکار اساسی جهت برون رفت از این شرایط می باشیم که البته با تشخیص مقام رهبری ،راهکار اقتصاد مقاومتی و جهاد
اقتصادی تبیین شده اس ت که البته این امر نیازمند همکاری همه جانبه از سوی مردم و مسـئولین و پـایش و پـاالیش قـوانین و
اقدامات مختلف در این زمینه میباشد .این پژوهش نیز در زمینه سنجش میزان اقدامات مسئولین و رضایت مردم از راهکار جهاد
اقتصادی در بحخشهای مختلف صورت پذیرفته است که نتایج به صورت زیر تدوین شدند:
اولین شاخص مورد بررسی ،شاخص مدیریت میباشد ،که بر اساس نتایج میتوان گفت ،مردم  ،مدیریت سبک و شیوه جهاد
اقتصادی مسئولین را با میانگین  ،2/14سبک سه لیکرت و بسیار متمایل به سبک دو لیکرت ارزیابی کـرده انـد؛ یعنـی مـدیریت
مسئولین از نظر شاخص مدیریت ،سبک مشورتی ،و بسیار متمایل به سبک آمرانه-خیرخواهانـه اسـت .دومـین شـاخص مـورد
بررسی ،همانا میزان اثرگذاری موثر بر مردم می باشد ،که به طور کلی مردم  ،از نظـر شـاخص انگیـزش ،مسـئولین خـود را بـا
میانگین  ،2/41مطابق با سبک دو لیکرت و بسیار متمایل به سبک سه لیکرت ارزیابی کرده اند؛ یعنی مدیریت مسـئولین ،از نظـر
شاخص انگیزش ،سبک آمرانه-خیرخواهانه و بسیار متمایل به سبک مشورتی است.
سومین گزینه مورد بررسی ،شاخص تعامل –نفوذ می باشد ،که به طور کلی مردم ،از نظر شاخص تعامـل-نفـوذ ،مسـئولینان
خود را با میانگین  ،2/41مطابق با سبک دو لیکرت و متمایل به سبک سه لیکرت ارزیابی کرده اند؛ یعنـی مـدیریت مسـئولین از
نظر شاخص تعامل-نفوذ ،سبک آمرانه-خیرخواهانه ،و متمایل به سبک مشورتی است .گزینه چهارم در رابطه بـا شـاخصهـای
مورد بررسی ،تصمیم گیری می باشد ،که به طور کلی مردم ،از نظر شاخص تصمیم گیری ،مسئولین خـود را بـا میـانگین ،1/11
مطابق با دو سبک لیکرت ارزیابی کرده اند؛ یعنی مدیریت مسئولین ،از نظر شاخص تصمیم گیری ،سـبک آمرانـه-خیرخواهانـه
است.
شاخص پنجم در بررسی این پژوهش ،اهداف اجرایی و آموزش می باشد ،که :به طور کلی مردم ،از نظـر شـاخص اهـداف
اجرایی و آموزش ،مسئولین خود را با میانگین  ،2/27مطابق با سبک دو لیکرت ،و تا حدودی متمایـل بـه سـبک سـه لیکـرت،
ارزیابی کرده اند؛ یعنی مدیریت مسئولین از نظر شاخص اهداف اجرایی و آموزش ،سبک آمرانه – خیرخواهانه ،و تـا حـدودی
متمایل به سبک مشورتی است.
باالخره آخرین موضوع مورد بررسی در این پژوهش ،بررس ارتباط بین سبک و شـیوه جهـاد اقتصـادی و رضـایت مـردم
می باشد ،که در این بررسی ،ضریب همبستگی پیرسون برابر با عدد  1/712است .وجود ضـریب همبسـتگی ،بـه میـزان ،1/712
نشان دهنده وجود همبستگی مثبت ،بین دو متغیر این پژوهش است ،به عبارت دیگر ،ارتباط مستقیمی بین میزان سـبک و شـیوه
جهاد اقتصادی و رضایت مردم ،وجود دارد .همچنین سطح معنی داری صفر ،که کوچکتر از  1/11اسـت ،بیـانگر ایـن مطلـب
است ،که همبستگی بین دو متغیر سبک و شیوه جهاد اقتصادی و رضایت مردم ،معنی دار است .بنابراین ،با احتمال  11درصـد،
میتوان گفت ،بین دو متغیر سبک و شیوه جهاد اقتصادی و رضایت مردم ،همبستگی وجود دارد.
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نقش نوروز در همبستگی اجتماعی در عرصه ی تمدن نوین اسالمی با
تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری
ملیحه سالم *1و زاهد غفاری هشجین
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 0كارشناس ارشد جامعه شناسی انقالب اسالمی دانشگاه شاهد
 1هیات علمی دانشگاه شاهد
*Email: malihe.salem@yahoo.com

چکیده
هدف اصلی پژوهش بررسی نقش نوروز در همبستگی اجتماعی در عرصاه ی تمادن ناوین اساالمی از دیادگاه
حضرت آیت اص خامنه ای است .به گواهی تاریخ ،با ورود اسالم به ایران نه تنها ناوروز باه فراموشای ساپرده
نشد ،بلکه در دورههای اسالمی حیاتی تازه یافت و با ارزشهای اسالمی انطباق داده شاد .شاناخت ناوروز باه
عنوان یکی از مهمترین نمادهای فرهنگی کشور ایران از آن جهت مهام اسات کاه فرصاتی بارای ایجااد انساجام
اجتماعی و بستری برای پیشرفت و توسعه سبک و فرهنگ زندگی ایرانی در عرصه ی تمدن نوین اسالمی است.
از دیدگاه حضرت آیت اص خامنه ای تمدن نوین اسالمی دارای دو بخش اسات :الاف -بخاش ساخت افازاری(علم
وصنعت) که شامل نمودهای پیشرفت میشود که از نظر ایشان در این زمینه پیشرفتهای خوبی حاصال شاده
است .ب -بخش نرم افزاری -حقیقی و اساسی -تمدن اسالمی که شامل حاکمیت «سبک زندگی اسالمی» در تماام
مظاهر زندگی و حیات مسلمانان است .ایشان این بخش را بخش اساسی و حقیقی پیشرفت و تمدنسازی ناوین
اسالمی میدانند که متأسفانه در این بخش ،پیشرفت چشمگیری حاصل نشده است و درنتیجه ایشان با دعوت از
اندیشمندان حوزه و دانشگاه ،نخبگان سیاسی و فکری ،دستگاههای مرتبط با فرهناگ و تعلایم و نیاز جواناان ،
علتیابی در این باره را ضروری خواندند .بر این اساس این مقاله با استفاده از روش اسانادی تااریخی در پای
پاسخ به این سؤال است که نوروز (در دیدگاه حضرت آیت اص خامنه ای) از طریق چه مولفههایی مایتواناد در
تحکیم انسجام اجتماعی و تقویت ارتباطات جمعی در عرصه تمدن نوین اسالمی ماوثر باشاد؟ یافتاههاا نشاان
میدهد نوروز به عنوان عیدی اسالمی و نمادی فرهنگی از طریق مولفههایی مانند ایجاد همگرایی و هام افزایای
ملتهای منطقه ،گسترش صله ی ارحام و رفع کدورتها و کینه ها ،تحکیم ارتباطات خانوادگی ،حفظ ارزشهاای
دینی و انقالبی ،صدور ارزشهای واالی فرهنگی به کشورهای غارب و تقویات غارور ملای ،منجار باه تقویات
انسجام اجتماعی میشود.
کلید واژه ها :نوروز ،تمدن نوین اسالمی ،انسجام اجتماعی ،حضرت آیت اص خامنه ای.

659

مقدمه
به گواهی تاریخ ،با ورود اسالم به ایران نه تنها نوروز به دست فراموشی سپرده نشد ،بلکه در دورههای اسالمی حیاتی تـازه
یافت و با ارزشهای اسالمی انطباق داده شد[ .] 1بر همین اساس این روز را مطابق با روز خلقت آدم ،نشستن کشـتی حضـرت
نوح(ع) ،شکستن بت ها توسط حضرت ابراهیم(ع) ،بعثت حضرت رسول اکرم(ص) و والدت حضرت قائم و جلـوس حضـرت
علی (ع) به خالفت میدانند و عقیده بر این است که ظهور امام دوازدهم نیز در این روز خواهد بـود [ .]2چنـان کـه در کتـاب
«برهان قاطع» نیز واژهی «نوروز» آمده است[]3؛ به همین خاطر امروزه این جشن عالوه بر بعد ملی ،جنبهی دینـی هـم بـه خـود
گرفته و دعای تحویل سال به میمنت آن به هنگام تحویل سال بر روی زبان هر ایرانی مسلمان است؛ ضمن آن که تالوت قرآن و
خواندن کتب مقدس اقلیتهای دینی ایرانی بر پای خوان نوروزی سنت نیکویی است که سدههای طوالنی استمرار داشـته و بـه
منزله ی بخشش گناهان و آغاز زندگی نوینی است[ .]4حال شناخت نوروز به عنوان یکی از مهمترین نمادهای فرهنـگ ایرانـی-
اسالمی کشو ر ایران از آن جهت مهم است که فرصتی برای ایجاد انسجام اجتماعی و بستری برای پیشـرفت و توسـعه سـبک و
فرهنگ زندگی ایرانی در عرصه ی تمدن نوین اسالمی است؛ از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنهای تمدن نوین اسـالمی دارای دو
بخش است :الف -بخش سخت افزاری(علم وصنعت) که شامل نمودهای پیشرفت میشـود کـه از نظـر ایشـان در ایـن زمینـه
پیشرفتهای خوبی حاصل شده است .ب -بخش نرم افزاری -حقیقی و اساسی -تمدن اسـالمی کـه شـامل حاکمیـت «سـبک
زندگی اسالمی» در تمام مظاهر زندگی و حیات مسلمانان اسـت .ایشـان ایـن بخـش را بخـش اساسـی و حقیقـی پیشـرفت و
تمدنسازی نوین اسالمی میدانندکه متأسفانه در این بخش ،پیشرفت چشمگیری حاصل نشده و درنتیجـه ایشـان بـا دعـوت از
اندیشمندان حوزه و دانشگاه ،نخبگان سیاسی و فکری ،دستگاههای مرتبط با فرهنگ و تعلیم و نیز جوانان  ،علـتیـابی در ایـن
باره را ضروری خواندند .از نظر ایشان در عرصه ی تمدن نوین اسالمی مساله ی مهمی که وجود دارد و میتوانـد تـا حـدودی
اهداف نظام اسالمی را در خود جمع کند مساله ی پیشرفت است که تداعی کننده ی حرکت است و متوقـف شـدنی نیسـت و
دارای ابعاد مختلف است؛ یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسالمی عبارت است از سبک زندگی کردن ،رفتار اجتماعی ،شـیوه ی
زیستن و ....ایشان عقیده دارندکه یکی از ابعاد سبک زندگی مقوله ی فرهنگ است که باید تبیین ،تـدوین و بـه شـکل مطلـوب
اسالم تحقق بخشیده شود .از نظر ایشان اگر ما به این مقوالت به طور جدی نپردازیم ،پیشرفت اسالمی تحقق پیدا نخواهد کرد و
تمدن نوین اسالمی شک ل نخواهد گرفت؛ هر چه ما در صنعت پیش برویم و هرچه اختراعات و اکتشافات زیـاد شـود ،اگـر مـا
بخش فرهنگ ایرانی  -اسالمی را درست نکنیم پیشرفت حقیقی به معنای حقیقی کلمـه نکـرده ایـم[ .]1در ایـن راسـتا یکـی از
دغدغههای مهم حضرت آیت اهلل خامنه ای در عرصه تمدن نوین اسالمی مساله ارتباطات اجتمـاعی اسـت؛ کـه تضـعیف آن را
تهدیدی برای جامعه اسالمی و تشدید مساله ی تهاجم فرهنگی تلقی میکنند .از نظر ایشان دشمن سعی میکند از این طریـق آن
وحدتی که در سراسر کشور گسترده است را به شکل های مختلف به هم بزند و ازاین طریق تضعیف ارتباطات اجتماعی دسـت
یازد و در واقع به بنیان های فرهنگی ملت هجوم ببرد .در این زمینه ایشان بیان می دارند بهتـرین راه مبـارزه بـا ایـن ترفنـدهای
استکباری دشمنان عالوه بر تالش برای پیشرفت علمی و فناوری ،اهمیت دادن به نمادهای فرهنگی جامعه و تقویـت همبسـتگی
ملی از طریق آن بر اساس اصول اسالمی است[ .] 1تا جایی که از نظر ایشان ملت ایران برای اینکه رشـد و پیشـرفت الزم را در
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همه ی صحنه ها که شایسته ی آن است به دست آورد؛ به تقویت همبستگی احتیاج دارد که این همبستگی به معنـای همـدلی و
بازو به بازو دادن و دلها را به هم نزدیک و مرتبط کردن است[.]7
حال نوروز به عنوان -نمادی بارز از فرهنگ ایرانی_اسالمی -یکی از عواملی است که همیشه در گذر تاریخ این ملت همسو
و همدل و همدرد به پیش برده است .به عقیده حضرت آیت اهلل خامنهای عید نوروز نمـاد نـوآوری ،جـوانی ،نشـاط و تحکـیم
روابط دوستی و مهربانی میان دوستان و آشنایان است .پس مسلما میتوان از آن برای مقابله بـا دشـمنان و بیگانگـان و تقویـت
همبستگی ملی در عرصه ی تمدن نوین اسالمی بهره گرفت .این مقاله با روش اسنادی تاریخی و ابزار گردآوری اطالعات فیش
برداری ،در پی پاسخ به این سوال است که نوروز در دیدگاه مقام معظم رهبری از طریق چه مولفههـایی مـیتوانـد در تحکـیم
انسجام اجتماعی و تقویت ارتباطات جمعی در عرصه تمدن نوین اسالمی موثر باشد؟

مبانی نظری
حضرت آیت اهلل خامنهای دربارهی عید نوروز میفرماید:
« عید نوروز هم حقیقی است .ما با عید نوروز موافقیم ،کسی خیال نکند عید نوروز چیز بدی است ،هرکس چنـین تصـوری
کند واقعا اشتباه کرده است ،اسالم عید نورز را رد نکرده است .نوروز برای آنها که در درون خود ،به فساد و انحطاط گـرایش
پیدا میکنند ،آنهایی که خود را از خدا دور میکنند ،برای آنهایی که خود را از هدفهـای بلنـد ایـن ملـت و انقـالب جـدا
میکنند ،نوروز نیست ،روز جشن و شادی نیست ،شوم است ،این آن حقیقت مسئله در باب نوروز است»[.]1
به عقیده ایشان ایرانیِ زیرکِ مسلمان ،نوروز باستانی را به شکل دلخواه خود ،تغییر داد؛ به این صورت که قالب و صـورت
نوروز را نگه داشت اما محتوای آن را عوض کرد .چرا که نوروز باستانی ،نوروز پادشاهان و فرصـتی بـرای سـالطین و حکّـام
مستبد بود؛ برای اینکه شکوه و عظمت ظاهری خود را به رخ ملّتها بکشانند و از آنها هدیه بپذیرند .حتّـی در زمـان بنـی امیّـه و
بنی عبّاس که نوروز به دربارهای خالفت اموی و عبّاسی وارد شد ،همان رفتار و سیره ی پادشاهان و کسرایان فارسی باسـتان در
دربار آنها عمل میشد .امّا به زعم ایشان ایرانیِ مسلمان ،این نظم و قالب را به نفع خود تغییر داد؛ اگرچه این تغییـر بـه صـورت
دفعی انجام نگرفته است امّا امروزه بعد از گذشتن قرنها ،مشاهده میشود که نوروز بهانهای و وسیلهای است برای ارتبـاط قلبـی
میان مردم و میان مبدأ عظمت و عزّت ،یعنی ذات مقدّس باری تعالی .از نظر ایشان در نوروز ایرانی ،حقیقت نوروز یک حقیقـت
مردمی است؛ مردم به مناسبت نوروز با یکدگر با صفا و محبّت رفتار میکنند و به یکدیگر تبریک میگویند و هدیه میدهند .پس
رسم و سنّت باستانی و پادشاهی ،امروز بعد از گذشت سالها و قرنها ،در نوروز وجود ندارد [.]1
از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنه ای 1آنچه ملت ایران در باب عید نوروز انجام داده است ،یکی از زیباترین و شایسته ترین
کارهایی است که می شود با یک مراسم سنتی و تاریخی انجام داد .به طوری که اول سال شمسی ایرانیها یعنی -اول بهار -عید
نوروز است؛ به زعم ایشان اوال ملت ایران افتخار میکند که سال شمسی او هم سال هجری است؛ یعنی همچنان که سال قمـری
ما مبدا هجرت خاتم النبیاء(ص) است ،سال شمسی هم مبدا هجرت است .بقیهی ملتهای مسلمان برای سال شمسـی خـود ،از
http://farsi.khamenei.ir/speech-index
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سال میالدی استفاد میکنند؛ به عقیده ایشان ایرانیهای مسلمان هجرت نبی اکرم را ،هم مبدا سال قمری هم مبـدا سـال شمسـی
قراردادند .این مطلب نشانگر هنر و عشق و عالقه ی ایرانی به تعالیم مقدس اسالم و به آثار مطهر نبوی است .در ضمن ،اول سال
را اول فصل بهار انتخاب کرده اند ،در حالی که مسیحیان ،اول سال خود را ،اول زمستان قرار میدهند .البته به عقیده ایشان فرق
آنها با ایرانی ها این است که والدت حضرت مسیح تاریخ مشخصی ندارد و یک مطلب حدسی است ،در حالی که حجرت نبی
مکرم اسالم ،از نظر تاریخی کامال دقیق است .به هر حال از نظر ایشان ایرانیها اول بهار را اول سال خود مان قرار داده اند کـه
این یک ذوق است ،چرا که اول بهار اول رویش طبیعت ،بیداری باغ و بوستان و بالندگی همهی موجودات زنده است و این بهتر
از زمستان است که وقت انجماد طبیعت و گیاه و نباتات است.
به اعتقاد ایشان در تعالیم اسالم نکتهای وجود دارد که برادران و خواهران باید به آن توجه کنند؛ و این نکته ایـن اسـت کـه
اسالم با سنت هایی که قبل از اسالم باقی مانده است ،دو نوع رفتار دارد؛ اوال بعضی سنتهای غلط را به کلی نـابود مـیکنـد؛
چون سنتهای درستی نیست .مثال عربها قبل از اسالم ،دختران خودشان را نگه نمیداشتند ،یا بیشتر ملتهـای غیـر مسـلمان،
جنس زن را تحقیر و اهانت میکردند ،اسالم این سنت ها را که به کلی غلط بود را از بین برد .ثانیا به نظر ایشان اسالم بعضی از
سنت ها را از بین نبرده است کالبد محتوا را نگه داشته و محتوا و روح آن را عوض کرده است؛ مثل بسیاری از اعمال حج .ایـن
طوافی که وجود دارد قبل از اسالم نبود؛ منتها محتوای طواف ،محتوای شرک بود .اسالم آمد و دین عمل را از محتـوای شـرک
آلود خالی و از محتوای توحد پر کرد .طواف در آن زمان مظهر گرایش انسان به آلهه و ارباب ادعایی دینداری بود ،آن را تغییـر
داد و مظهر اردت انسان به مرکز عالم وجود یعنی حضرت حق متعال و وجود مقدس پروردگار قرار داد.
به اعتقاد ایشان ،اسالم در بسیاری از مواقع با سنتها این کار را میکند .مردم هم همین کار را با نـوروز کردنـد؛ نـوروز را
نگه داشتند و محتوای آن را عوض کردند ،به زعم ایشان نورز در ایران جشنی در خدمت حکومتهای استبدادی قبـل از اسـالم
بود ،به همین خاطر است که نوروز باستانی میگویند؛ «نوروز» اش خوب است ،ولی «باستانی» اش بد است باستانی یعنی اینکـه
همهی این جشنهای دورهی سال – مثل جشن «نوروز» یا جشنهای «مهرگان» یا جشنهای دیگری «خردادگان»« ،مردادگـان» و
جشنهای گوناگونی که قبل از اسالم بوده ،در خدمت حکومتهای استبدادی و سلطنتهای پوسـیدهی دورهی جاهلیـت ایـران
بود .محتوای «نوروز»  ،محتوای مردمی و خدایی و توجه و ارادت به حضرت حق در آن نبود؛ به طوری کـه جهـات عـاطفی و
انسانی و مردمی در نورو ز نبود .ملت ایران نوروز را نگه داشتند ولی محتوای آن را عوض کردند .ایـن محتـوای امـروز نـوروز
ایرانی ،غیر از نوروز باستانی است .نوروز برای ملت ایران عبارت است از توجه مردم به خدا ،اول تحویل سال که میشود مردم
دعا و «یا محول الحول واالحوال ،یا مقلب القلوب واالبصار» میخوانند و آغاز سال را با نام خدا شروع میکنند پس توجه خود
را به خدا زیاد می کنند که از نظر ایشان این ،ارزش بزرگی است .همچنین از نظر ایشان نوروز و سنتهـای نکـویش وسـیلهای
است که با آن دلها شاد میشود و انسانها با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و صلهی ارحام و صلهی احباب میکننـد؛ بـه زعـم
ایشان این ارتباط عید نورز است که بسیار خوب و مورد تاکید است .در واقع از دیدگاه ایشان مبارکی یک سال برای یک ملت،
فقط به جنبههای مادی آن سال نیست ،گاهی جنبههای معنوی اهمیت بیشتری دارند .به زعم ایشان اگر ملتی بتوانـد یـک تحـول
اخالقی در خود به وجود بیاورد ،اگر بتواند رذایل اخالقی را از درون خود پاک سازی کند و خود را به فضایل اخالقی آراسـته
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سازد ،حقیقتاً برای آن ملت عید است .اساساً قرار دادن اعیاد ،چه اعیاد ملی و چه اعیـاد دینـی و مـذهبی ،بـرای ایجـاد چنـین
تحولهایی در درون انسانهاست .پس از نظر ایشان کسانی که مأموریت بزرگی را بر عهده گرفتهاند ،کسانی که تصمیم و اقدام و
حرکت و رفتار آنان فقط رفتار یک شخص نیست ،بلکه رفتار یک مجموعه است ،رفتار یک جامعـه اسـت و گـاهی در چشـم
دیگران رفتار یک کشور است ،باید خیلی مراقبت کنند .چرا که آنان پیش از دیگران مخاطب به خطاب الهیاند و موظف هستند
که دعای شریف «حوّل حالنا الی احسن الحال» را در خودشان تحقق ببخشند[.]11

مدل نظری
شناخت نوروز به عنوان یکی از مهمترین نمادهای فرهنگ ایرانی -اسالمی کشور ایران از آن جهت مهم اسـت کـه فرصـتی
برای ایجاد انسجام اجتماعی و بستری برای پیشرفت و توسعه سبک و فرهنگ زندگی ایرانی در عرصه ی تمـدن نـوین اسـالمی
است؛ همان طور که بیان شد از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنهای بخش نرم افزاری -حقیقی و اساسی -تمدن اسالمی که شـامل
حاکمیت «سبک زندگی اسالمی» در تمام مظاهر زندگی و حیات مسلمانان است .ایشان این بخش را بخـش اساسـی و حقیقـی
پیشرفت و تمدنسازی نوین اسالمی میدانند که پیشرفت چندانی نداشته است ،یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسـالمی عبـارت
است از سبک زندگی
کردن ،رفتار اجتماعی ،شیوه ی زیستن و ....ایشان عقیده دارندکه یکی از ابعاد سبک زندگی مقوله ی فرهنگ است کـه بایـد
تبیین ،تدوین و به شکل مطلوب اسالم تحقق بخشیده شود .از نظر ایشان اگر ما به این مقوالت به طور جدی نپردازیم ،پیشـرفت
اسالمی تحقق پیدا نخواهد کرد و تمدن نوین اسالمی شکل نخواهد گرفت؛ اگر ما بخش فرهنـگ ایرانـی  -اسـالمی را درسـت
نکنیم پیشرفت حقیقی به معنای حقیقی کلمه نکرده ایم .در این راستا یکی از دغدغههای مهـم حضـرت آیـت اهلل خامنـهای در
عرصه تمدن نوین اسالمی مساله ارتباطات اجتماعی است؛ که تضعیف آن را تهدیدی برای جامعه اسـالمی و تشـدید مسـاله ی
تهاجم فرهنگی تلقی میکنندکه از نظر ایشان دشمن سعی میکند از این طریق آن وحدتی که در سراسر کشور گسترده اسـت را
به شکلهای مختلف به هم بزند و به بنیان های فرهنگی ملت هجوم ببرد .ایشان بهترین راه مبارزه بـا ایـن ترفنـدهای اسـتکباری
دشمنان عالوه بر تالش برای پیشرفت علمی و فناوری ،تقویت همبستگی ملی از طریق توجه به نمادهـای فرهنگـی جامعـه بـر
اساس اصول اسالمی می دانند ،تا جایی که از نظر ایشان ملت ایران برای اینکه رشد و پیشرفت الزم را در همه ی صحنههـا کـه
شایسته ی آن است به دست آورد؛ به تقویت همبستگی احتیاج دارد که این همبستگی به معنای همدلی و بازو بـه بـازو دادن و
دلها را به هم نزدیک و مرتبط کردن است .حال نوروز به عنوان -نمادی بارز از فرهنگ ایرانی اسالمی -یکی از عـواملی اسـت
که همیشه در گذر تاریخ این ملت همسو و همدل و همدرد به پیش برده است .حضرت آیـت اهلل خامنـهای نـوروز را مناسـبتی
برجسته از لحاظ معنوی و ملی و بینالمللی و حامل ارزشهای ممتاز دانسته اند و تاکید دارند عید نوروز نماد نوآوری ،جـوانی،
نشاط و تحکیم روابط دوستی و مهربانی میان دوستان و آشنایان است .پس مسلما از آن مـیتـوان بـرای مقابلـه بـا دشـمنان و
بیگانگان و تقویت همبستگی ملی بهره گرفت .نوروز (در دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنه ای) از طریق مولفههـایی ماننـد ایجـاد
همگرایی و هم افزایی ملتهای منطقه ،گسترش صله ی ارحام و رفع کدورتها و کینه ها ،تحکیم ارتباطات خـانوادگی ،حفـظ
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ارزشهای دینی انقالبی ،صدور ارزشهای واالی فرهنگی به کشورهای غرب و تقویت غرور ملـی ،منجـر بـه تقویـت انسـجام
اجتماعی میشود.

تقویت همبستگی ملی

مولفههای تقویت کننده همبستگی ملی در نوروز از دیدگاه مقام معظم رهبری
 -0عید نوروز و ایجاد همگرایی و هم افزایی ملتهای منطقه از دیدگاه مقام معظم رهبری

رهبر انقالب اسالمی در دیدار روِسای جمهور و نمایندگان کشورهای شرکت کننده در جشن جهانی نوروز در تهران ،نوروز
را مناسبتی برجسته از لحاظ معنوی ،ملی ،و بینالمللی و حامل ارزش های ممتاز دانسـتند و تأکیـد کردنـد :عیـد نـوروز نمـاد
نوآوری ،طراوت ،جوانی ،نشاط و تحکیم روابط دوستی و مهربانی میان دوستان و آشنایان است .حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای،
قرار گرفتن عید نوروز با چنین ارزش های واالیی ،به عنوان آغاز سال نو در میان برخی ملتها را یک امتیاز برشمردند و عقیـده
دارند با وجود آنکه عید نوروز یک جشن ملی است و جزو اعیاد دینی محسوب نمی شود ،اما در روایـات متعـددی از نـوروز
تجلیل شده و به همین دلیل نوروز فرصتی برای یاد خدا و اظهار عبودیت انسانها در مقابل پروردگار شده است.
بر همین اساس به عقیده ایشان در ایران بنا بر یک رسم دیرینه ،مردم به هنگام نوروز و لحظه تحویل سال ،در اماکن زیـارتی
و عبادتگاهها حضور مییابند و از خداوند خیر و برکت و سالی نیکو ،طلب میکنند .رهبر انقالب اسـالمی بـا اشـاره بـه ثبـت
بینالمللی عید نوروز تأکید کردند؛ این ثبت جهانی در واقع میتواند نوعی انتقال فرهنگ و هدیه از جانب ملتهایی که نـوروز
را گرامی میدارند بـه ملتهای دیگر ،به ویژه غرب باشد .از نظر ایشان این مراسم و استمرار آن میتواند زمینه مناسبی برای هر
چه نزدیک تر کردن دولتها و ملتهای منطقه به یکدیگر باشد .همچنین ایشان به تالش بـرخی قدرتهای بزرگ بـرای بحـران
آفرینی میان ملتها و القای تقابل منافع ملتها در منطقه اشاره و تأکید کردند که واقعیت آن است که منافع ملتهای منطقـه نـه
تنها در تقابل با یکدیگر نیست ،بلکه مکمل یکدیگر است .ایشان بر اساس اینکه اینکه ملتهای منطقه میتوانند یک مجموعه بـا
ارزش و واالی فرهنگی تشکیل دهند ،اعتقاد دارند که جمهوری اسالمی ایران از تقویت روابط و همکاریها میان کشـورهــای
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منـطقه و همسایه که دارای فرهنگ مشترک هستنـد ،استقبـال میکند و پیشرفت و ارتقای هریک از کشـورهای همسـایه را بـه
سود خود و مایه سرافرازی میداند .از نظر ایشان باید از تقویت ارتباطات بین کشورهای این منطقـه ،کشـورهای همسـایه کـه
فرهنگ مشترکی دارند ،استقبال و به آن با همهی توان کمک کرد؛ چرا که هر کدام از این کشورهای همسایهی در شرق ،غـرب،
شمال و جنوب تقویت بشوند ،به سود ماست و هر کدام بتوانند در این ماجراهای بزرگ جهانی ،در این تضادهائی که هست ،از
خود هویت برجستهای نشان بدهند ،باعث سرافرزی و خوشحالی ماست.ایشان بیان میدارند اگر ما در این زمینـه کمـک کنـیم،
انشاءاللَّه خدای متعال هم به همه ما کمک میکند[.]11
در واقع از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنه ای ،اگر قرار است خروجی نهایی الگوی اسالمیـایرانـی پیشـرفت ،بـه سـاخت
«تمدن نوین اسالمی» منجر شود ،چارهای نداریم جز آنکه به دو وجه «اسالمی» و «ایرانی» توجـه داشـته باشـیم .از نظـر ایشـان
«تمدن»ها بر اساس «هویت»ها شکل میگیرند .از نظر ایشان اشتباه «منورالفکران» و «سکوالرهای وطنـی» آن بـود کـه در طـول
تاریخ حیات سیاسیـاجتماعی خود ،همواره میخواستند تمدن ایرانی را بر اساس «وام گرفتن معرفتی» از غرب بنیان کنند .آنـان
تصور می کردند با وارد کردن مُشتی اصطالحات و مفاهیم و نظریات بیرونی ،بدون توجه به هویت ملی و بومی ،میتوانند «ایران
نوین» را بسازند؛ در حالی که بدون توجه به هویت فرهنگی و ملی و عناصر مهم آن اساساً صـحبت از پیشـرفت و بـه تبـع آن،
«تمدنسازی» چیزی شبیه طنز است[ .]12پس واضح است که همگرایی و هم افزایی ملتهای منطقـه کـه از نظـر ایشـان دارای
منافع یکسان هستند -از طریق ثبت جهانی سنت مهمی مانند نوروز -با ایجاد مولفههایی مانند نزدیک کردن دولتهـا و ملتهـا بـه
یکدیگر ،شکل دادن به یک مجموعه با ارزش واالی فرهنگی در منطقه و کمک به یکدیگر در ماجراهای بزرگ جهانی ،اتحاد در
برابر قدرت های بزرگ بحران آفرین و ...منجر به تقویت هویت ملی و بومی و در نتیجه در تقویـت همبسـتگی اجتمـاعی مـردم
منطقه در عرصه ی تمدن نوین اسالمی نقش مهمی را ایفا میکند.
 -2عید نوروز و گسترش صله ی ارحام از دیدگاه مقام معظم رهبری

یکی از دغدغههای مهم حضرت آیت اهلل خامنهای در عرصه ی تمدن نوین اسـالمی کـه در طـی سـخنرانی خـود در بـین
جوانان استان خراسان شمالی به آن اشاره کرده اند بحث مهم صله ارحام است از نظر ایشان یکی از مواردی که نخبگان فرهنگی
و مسئوالن باید به آن بپردازند بحث صله ارحام است ،اینکه چرا صله ی ارحام در بین ما ضعیف شده است؟[ ]13حـال در ایـن
بخش به بررسی نقش نوروز به عنوان یک نماد فرهنگی-اسالمی که می تواند نقش مهمی در تقویت صـله ارحـام در عرصـه ی
تمدن نوین اسالمی داشته باشد پرداخته میشود.
مقام معظم رهبری در مورد اهمیت رسم صله رحم در عید نوروز؛ فلسفه ی اصلی عید نوروز اجرای سنت صله رحم ،کمک
به نیازمندان و مستمندان جامعه و زدودن همه کدورتها و کینهها از دلها میدانند.
به عقیده ایشان عید نوروز ،سرآغاز طراوت طبیعت و جوان شدن جهان و تازه شدن فضای زندگی طبیعـی انسـان اسـت و
هیچ چیزی نیکوتر از این نیست که طراوت جهان ،همراه با طراوت جان و دل انسان باشد؛ از نظر ایشان؛ طراوت جـان و دل بـا
ذکر خدا ،با درخواست کمک از پروردگار ،با رویاندن نهال خیرخواهی و نیک خواهی برای همه ی برادران و خـواهران و بـرای
همه ی بشریت تحقق پیدا می کند .در واقع در دیدگاه ایشان رسم نوروز در درون خود زیباییهای زیادی را دارد؛ عالوه بر اینکه
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در هر نقطه ،ایرانیان این لحظه ی تحویل را با نام خدا و با درخواست تحول اساسی در زنـدگی شـان آغـاز مـی کننـد .یکـی از
زیباترین رسمهای موجود در عید نوروز از نظر ایشان ،رسم دید و بازدید و صله ی ارحام و مستحکم کردن روابط و پیونـدهای
عاطفی میان افراد جامعه است که به عقیده ایشان اگر این جشن را با بعضی از جشنهای ملیِ ملتهای دیگر  -که همراه با کارهای
غیر اخالقی و به دور از این ارتباطات عاطفی است  -مقایسه کنیم ،درمی یابیم که جشن ملی و آغاز سال نوِ ما ایرانیان عالوه بـر
تقارن با بهار طبیعت که یک امتیازی است ،که خصوصیات نجیبانه و مهربانانهای در خود دارد .ایشـان در پایـان بیانـات خـود؛
شادی دلها ،لبخند و تبریک و خوش آمدگویی به یکدیگر و پی گرفتن روابط انسانی و نو کردن محیط زندگی را از رسوم بسـیار
خوب و مطلوبی تلقی کردند که ایرانیان از گذشته تا امروز به آن پایبند بوده اند و همه مورد تأیید آئـین مقـدس اسـالم و شـرع
اسالمی است[.]14
همچنین مقام معظم رهبری در بیانات خود در حرم مطهر رضوی نوروز را برای ملت ایران ،اوّالً :سازکاری برای توجّه مردم
به خدا خواندند و نشانه ی آن را همزمانی تحویل سال و دعا خواندن توسط مردم تلقی میکنند و در نتیجه آغاز سال را بـا یـاد
خدا شروع می کنند و توجّه خود را به خدا زیاد می کنند که به زعم ایشان این خود یـک ارزش اسـت .ثانیـاً ایشـان نـوروز را
بهانه ای برای دید و بازدید و رفع کدورتها و کینه ها و محبّت به یکدیگر قرار می دهند که عقیـده دارنـد ایـن همـان بـرادری و
عطوفت اسالمی و همان صله رحم اسالم است؛ و بسیار خوب است .ضمناً نوروز را بهانه ای برای زیارت اعتـاب مقدّسـه قـرار
می دهند؛ به مشهد مسافرت می کنند  -که این هم از نظر ایشان بسیارخوب است .ایشان عید نوروز را از دیدگاه کسـانی کـه بـا
اسالم سر و کار دارند ،تأیید می کنند و بیان میدارند عید نوروز ،چیز خوبی است چرا که وسیلهای است کـه بـا آن دلهـا شـاد
می شود ،انسانها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و صله رحم و صله احباب می کنند؛ چون دوسـتان و رفقـا هـم مثـل ارحـام،
احتیاج به صله دارند؛ لذا از نظر ایشان همان طور که انسان باید با ارحام صله کند ،باید با دوستان و رفقا هم صـله کنـد؛ یعنـی
ارتباط برقرار کند و در کل این ارتباط عید نوروز است که به عقیده ی ایشان بسیار خوب است[.]11
به اعتقاد ایشان از زمانی که نوروز و تحویل سال  -رفتن از یک سال به سال دیگر  -یک محتوای معنوی پیدا کرد ،بایـد در
این روز مبارک غسل کرد ،خود را شستشو داد و تمیزترین لباسها را  -البته صحبتی از لباس نو نیست؛ صـحبت از لبـاس تمیـز
است  -پوشید ،به دیدن یکدیگر رفت؛ صله رحم کرد ،دلها را شاد کرد و به خود امید داد و بـا رویـش طبیعـت ،یـک رویـش
معنوی در دل به وجود آورد[.]11
پس صله ی رحم در عید نوروز در دیدگاه آیت اهلل خامنهای از طریق مولفه هایی ماننـد کمـک بـه نیازمنـدان و مسـتمندان
جامعه ،زدودن کینه ها و کدورت ها ،طراوت بخشیدن به جان و دل انسان ها و در نتیجه رویش معنوی در کنار رویـش طبیعـت،
تجدید روابط انسانی ،مستحکم کردن روابط و پیوندهای عاطفی میان افراد جامعه ،تبریک و خوش آمد گویی افراد به یکـدیگر و
شادی دلها ی افراد جامعه می تواند در تحکیم همبستگی اجتماعی و ارتباطات اجتماعی در عرصه ی تمدن نوین اسـالمی نقـش
موثری را ایفا کند.
 -3عید نوروز و تحکیم ارتباطات خانوادگی از دیدگاه مقام معظم رهبری

حضرت آیت اهلل خامنه ای عید نوروز را مناسبتی برجسته تلقی میکنند و دلیل خودرا اینگونه بیان میدارند «عید نـوروز اولِ
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بهار است و مردم عادت کردهاند که این ایام را عید بگیرند و تعطیل باشند و شادی کنند و به دیدن یکـدیگر برونـد و بـه هـم
عیدی بدهند و قهرها آشتی کنند و دورها نزدیکی کنند؛» به زعم ایشان این مجموعه خصوصیات بسیار خوب است و در نتیجـه
موافقت صد در صدی خود را در مورد نوروز و جشن گرفت در این ایام را اعالم میکنند[.]17
حضرت آیت اهلل خامنهای در سخنرانی خود در مورد نوروز عید نوروز را یک عید شـرقی و حامـل ارزشـهای برجسـته و
ممتازی میدانند .از نظر ایشان عید نوروز یک نماد است؛ نماد نوآوری و طراوت و جوانی و نشاط و همچنین نمـاد مهربـانی و
محبت به یکدیگر ،سرکشیِ برادران از یکدیگر ،محبت خانوادههای خویشاوند به یکدیگر ،محکم کردن روابط دوستی و مهربانی
میان دوستان ،آشنایان و زدودن کینهها؛ چرا که بهار مظهر طراوت است ،مظهر نشاط است و همهی این معانی در واقع در بهـار
وجود دارد و این یک امتیاز است ایشان بیان میدارند که دلیل اینکه ملتهای ما نوروز را آغاز سال نوِ خودشان قرار دادند و مبدأ
تاریخ قرار دادند این است که این عید حامل این معانی برجسته است[.]11
در واقع میتوان گفت توجه و هشدار مکرر و مستمرمقام معظم رهبری به موضوع خانواده طی دهههای گذشـته مخصوصـا
در عرصه تمدن نوین اسالمی بسیار محل تامل و ژرف اندیشی است به طوری که در این زمینـه نیـز از نخبگـان بـه خصـوص
مسئوالن فرهنگی در خواست کرده اند که به بررسی و آسیب شناسی این مساله بپردازند که چرا همبستگی بین خانوادهها رو بـه
تحلیل می رود؟ و چرا در برخی از بخش های کشورمان طالق افزایش پیدا کرده است؟[ ]11شاید به جرات بتوان ادعا کـرد کـه
حفظ بنیان خانواده در گفتمان فرهنگی ـ اجتماعی رهبری ،مهم ترین نقطه کانونی و اصل و اساس سیاستگذاریهـای دیگـر بـه
شمار میآید تا جایی که ایشان طی سالهای گذشته هم عرض تذکر و بیـدارباش دربـاره تهـاجم و شـبیخون فرهنگـی غـرب،
همواره به موضوع خانواده و اهمیت و حساسیت آن کرده اند .بدین ترتیب توجه به حفظ ،استقرار ،اقتـدار و تحکـیم خـانواده،
برای همه کسانی که نگران سعادت خود و فرزندانشان یا حتی نگران سالمت جامعهای هسـتند کـه خـود و فرزندانشـان در آن
زندگی می کنند ،باید نه یک شعار تشکیالتی یا تعارف تبلیغاتی ،بلکه موضوعی راهبردی ،کالن و جدی تلقی شـود کـه دنیـا و
آخرت همه به آن وابسته

است.

به همین دلیل ایشان در بیانات خود در در سال نو صریح بر این نکته تاکید کردند که اگر به این موضـوع توجـه نکنـیم در
آینده نزدیک فتنه ای بزرگ تر از هر تهدید ،آسیب و خطر پشت در خانه یکایک ماست و این موضوع چیزی نیسـت کـه کسـی
بتواند خود را از آن برکنار و ایمن بداند از نظر ایشان حزب اللهی و ضد انقالب ،مؤمن و منافق ،شهری و روستایی ،بی حجاب
و با حجاب ،روحانی و دکتر ،کارگر و کاسب ،پولدار و فقیر و ...در این قضیه با هم فرقی

ندارند.

به اعتقاد ایشان برای باور این ادعا تنها باید به رشد سرسام آور آمار طـالق و فروپاشـی خـانواده هـا ،کـاهش جمعیـت و
جوانانی که سن ازدواجشان گذشته و مجرد مانده اند نظری انداخت و در آن تامل کرد .به زعم ایشان فقـط بایـد لحظـهای بـه
تبعات و پیامد های اقتصادی ،فرهنگی ،اخالقی و ...این همه نابسامانی اجتماعی اندیشید تا متوجه شد که در سالهـای پـیش رو
با این وضعیت ،چه آینده نگران کنندهای در انتظار است ،به این دلیل است که باید از فرصت نوروز بـه بهتـرین شـکل ممکـن
استفاده کرد و از بهانه تجمع خانوادهها و گردآمدن بزرگ ترها و کوچک ترها سود جست .نوروز بهار خانواده است و راحت تر
میتوان کینهها و دلخوریها را از یاد برد .میشود همراه با خانه تکانی نوروزی دلها را هم تکاند و گرد و غبار آزردگـیهـا و
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ناراحتی ها را از در و دیوار زندگی پاک کرد .تا جایی که از نظر ایشان باید دیدار اعضای خانواده را زیـارت دانسـت و همـان
طور که باید با غسل زیارت و نیت تقرب به سوی حرم مطهر امامان و پیشوایان دین(علیهم السالم) رفت؛ برای دیـدار خـانواده
نیز باید نیت الهی کرد و با قصد زیارت به سوی جمعهای خانوادگی رفت .به اعتقاد ایشان همان طور که تسبیح برمـی داریـم و
 71مرتبه یا  111بار ذکر میگوییم باید تسبیح برداریم و ذکر «من خانواده ام را دوست دارم» را تکرار

کنیم.

از نظر ایشان باید محیط خانه را کعبهای دانست که نه هفت بار بلکه روزی  71بار به دورش طواف کرد و هرگونه توجه به
خانواده ،محبت و مهرورزی و صرف وقت برای خانه و خانواده را عبادت تلقی کرد و مطمئن باشیم نه تنها ثواب و اجر معنـوی
آن از عبادات دیگر کمتر نیست بلکه این عبادت زمینه ساز ساختن انسانهای صالح و محیط صالح و ایجاد زمینه عبادت خداوند
است و بیش از هر عبادتی ثواب و اجر دارد[.]21
پس می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنهای خـانواده نقطـه ی کـانونی و اصـل و اسـاس
سیاست گذاری محسوب می شود .پس باید برای حفظ آن در برابر شبیخونهای فرهنگی تالش زیادی کرد .از نظر ایشان یکی از
فرصتهای مهمی که می توان از آن در جهت حفظ و تقویت روابط خانوادگی از آن استفاده کرد نوروز است .در واقـع از ایـن
طریق می توان قدمی در تحکیم تمدن نوین اسالمی که خانواده یکی از ارکان مهم آن را تشکیل مـیدهـد ،برداشـت .از طرفـی
می توان گفت حفظ و تقویت روابط خانوادگی رابطه ی مستقیمی با همبستگی اجتماعی در جامعه دارد؛ به طـوری کـه تقویـت
روابط خانوادگی اصل و اساس همبستگی اجتماعی در جامعه ی مسلمان ایرانی در عرصه تمدن نوین اسالمی است.
 -4عید نوروز و حفظ ارزشهای دینی و انقالبی از دیدگاه مقام معظم رهبری

حفظ ارزشهای دینی و انقالبی در جامعه اسالمی در سیره حضرت آیت اهلل خامنهای از جایگاه واالیی برخوردار اسـت بـه
طوری که ایشان در طی سخنان خود در باب تمدن نوین اسالمی بیان میدارند:
«جامعهی بدون آرمان ،بدون مکتب ،بدون ایمان ،ممکن است به ثروت برسد ،به قدرت برسد ،اما آن وقتی هم که به ثـروت
و قدرت برسد ،تازه میشود یک حیوان سیر و قدرتمند  -و ارزش انسان گرسنه از حیـوان سـیر بیشـتر اسـت  -اسـالم ایـن را
نمیخواهد .اسالم طرفدار انسانی است که هم برخوردار باشد ،هم قدرتمند باشد ،و هـم شـاکر و بنـدهی خـدا باشـد؛ جبهـهی
عبودیت بر خاک بساید .انسان بودن ،قدرتمند بودن و بندهی خدا و عبد خدا بودن؛ این آن چیزی اسـت کـه اسـالم میخواهـد؛
میخواهد انسان بسازد ،الگوی انسانسازی است ،پس در درجهی اول ،نیاز تمدنسازی اسالمی نوین به ایمان است .این ایمان را
ما معتقدین به اسالم ،پیدا کردهایم .ایمان ما ،ایمان به اسالم است .در اخالقیات اسالم ،در آداب زندگی اسالمی ،همهی آنچـه را
که مورد نیاز ماست ،میتوانیم پیدا کنیم؛ باید اینها را محور بحث و تحقیقِ خودمان قرار دهیم .ما در فقه اسالمی و حقوق اسالمی
زیاد کار کرده ایم؛ باید در اخالق اسالمی و عقل عملی اسالمی هم یک کار پرحجم و باکیفیتی انجام دهیم  -حوزهها مسـئولیت
دارند ،دانشوران مسئولیت دارند ،محققان و پژوهشگران مسئولیت دارند ،دانشگاه مسئولیت دارد  -آن را مبنای برنامهریـزیمـان
قرار دهیم ،آن را در آموزشهای خودمان وارد کنیم؛ این چیزی است که امروز ما به آن احتیاج داریم و بایـد دنبـال کنـیم .ایـن
مطلب اول و نکتهی اول در باب تمدنسازی نوین اسالمی و به دست آوردن و رسیدن به این بخش اساسی از تمدن اسـت ،کـه
سلوک عملی

است.
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هیچکدام از این چیزهائی که من فهرست کردم و گفتم ،شما نمیتوانید پیدا کنید که یا به صورت خاص ،یا تحت یک عنـوان
عام ،در اسالم به آن پرداخته نشده باشد .انواع سلوک با افرادی که انسان با آنها ارتباط دارد ،انواع رفتارهای ما ،انواع چیزهـائی
که در زندگی اجتماعی برای انسان وجود دارد ،اینها در اسالم هست؛ در مورد سفر کردن هست ،در مورد رفتوآمد هسـت ،در
مورد سوار شدن و پیاده شدن هست ،در مورد پدر و مادر هست ،در مورد تعاون هست ،در زمینهی رفتار با دوسـت هسـت ،در
زمینهی رفتار با دشمن هست .در همهی چیزها ،یا به طور خاص در منابع اسالمی ما موجود است ،یا تحـت یـک عنـوان کلـی
وجود دارد؛ که اهل استنباط و اهل نظر میتوانند آن چیزی را که مورد نیازشان است ،از آن به دست بیاورند و پیدا کنند»[.]21
بر همین اساس یکی از مواردی که می توان در مورد آن در بین منابع اسالمی تحقیق و جستجو کرد و آن را با مسائل اسالمی
تطبیق داد نوروز است که می تواند در این زمینه نقش مهمی در حفظ ارزشهای دینی و انقالبی در عرصه ی تمدن نوین اسالمی
ایفا کند؛ در این راستا حضرت آیت اهلل خامنه ای در سخنرانی خود در نخسـتین روز از سـال نـو در بـین مسـوالن کشـوری و
لشکری پس از تبریک سال نو بر این نکته تاکید کردند که آنچه در نوروز مهم است عمل و نیت افـراد اسـت و از نظـر ایشـان
نوروز ،به معنای روز نو و حالت نو بوده و هست .همچنین به اعتقاد ایشان از لحـاظ طبیعـت ،روز اول حَمَـل  -کـه اول بهـار
حساب شده است  -روزی نو محسوب میشود؛ اما به زعم ایشان ،روز نو ،تنها منحصر به تجدید وضعیتی در طبیعت نیست؛ بـه
طوری که همچنانکه در بعضی از روایاتِ وارد شدهی در باب نوروز از ائمهی هدی(علـیهم السّـالم) ،انسـان خـوب احسـاس
میکند که آن بزرگواران هم ،بنا به رسم اسالم  -که همه جا رسوم و سنتها و واژه ها را گرفت و محتوای آنها را عوض کرد  -در
مورد کلمه ی نوروز و روز نوروز ،درصدد چنین کاری بودند .وقتی از امام(علیه السّالم) سؤال میکنند که (ما النّیروز؟) ،حضـرت
 طبق بعضی از تعبیرات  -میفرمایند(« :ا تدری ما النّیروز؟) :میدانی که نوروز چیست؟ نمیگویند ،میدانی نوروز چه وقتی است؛میفرمایند ،میدانی نوروز چیست؟»
به عقیده ایشان در مورد معنای نوروز و این که نوروز چیست ،در روایات مختلف ،تعبیرات مختلفی هسـت .بـرای مثـال آن
روزی که رسول اکرم(صلّیاللَّه علیه واله وسلّم) ،امیرالمؤمنین را به خالفت منصوب کرد ،نوروز بود .یا در روایت دیگر ،آن روزی
که دجّال در آخرالزمان ،به دست حضرت مهدی(ارواحنافداه) به قتل برسد ،نوروز است .یا حتّی در بعضی از روایات آمـده ،آن
روزی که آدم هبوط کرد ،آن روز ،نوروز بود .نوروز ،یعنی روزی نو در تاریخ بشر و حالتی نو در زنـدگی انسـانها .پـس علـی
الظاهر از دیدگاه ایشان در این روایات ،امام نمی خواهند بفرمایند که آن روزی که این وقایع در آن اتفاق افتاده است ،یا خواهد
افتاد ،با روز اول حَمَل ،مصادف بوده یا خواهد بود ،بلکه مراد این است که معنای نوروز را بفهمیم.
از نظر ایشان نوروز ،یعنی روزی که انسان با عمل خودش ،با حادثهیی که اتفاق میافتد ،آن را نو میکنـد ،بـه طـوری کـه
بیست ودوم بهمن که ملت ایران ،حادثه ی عظیمی را به کمک خدا تحقق بخشید ،روز نویی (نوروز) است یا آن روزی کـه امـام
امت ،قاطعاً به دهانِ مستکبرِ قلدرِ گردن کلفت دنیا  -یعنی امریکا  -مشت کوبیـد ،آن روز ،روز نـو و راه نـویی (نـوروز) بـود؛
حادثه ی نویی بود که اتفاق میافتاد و افتاد .مردم ایران باید نوروز را ،نو روز کنند .نوروز به حسب طبیعت ،نوروز است؛ جنبهی
انسانی قضیه هم به دست ملت ایران است که آن را نوروز کند.
از نظر ایشان در دنیا ،انقالبها ،حکومتها ،ادارهها و ریاستها از آنجا عیب پیدا میکند و منحرف میشود که از این جنبه  -یعنی
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جنبهی معنویت ،جنبهی رابطهی با خدا ،جنبهی ارتباط و اتصال قلب به خدا  -غافل بمانند .همچنین به زعم ایشان ،زمانی ملـت
ایران موفق شد و پیشرفت کردکه این جنبه را تأمین کرد و هرجا هم ضربه خورد ،بهخاطر ضعف در این جنبهی کار است.
در این راستا از دیدگاه ایشان ارتباط با خدا را نباید دست کم گرفت چرا که همه چیز انسان ،در گـروی ایـن رابطـه اسـت
ایشان در این مورد میفرمایند:
«این رابطه با خداست است که دلها را را قرص میکند ،تا از دشمنیها هراس نکنیم .این رابطهی با خداست که دلهای ما را
از محبت به مؤمنین و پویندگان راه خدا پُرمیکند ،تا اختالف نظرها و اختالف سلیقه ها را نبینیم .این رابطه ی با خدا و اتصـال بـه
خداست که موجب میشود ،ما برای اهوای خودمان ،حقیقت را زیر پا نگذاریم و مصلحت را فدای غرض شخصی نکنـیم .ایـن
رابطه ی با خداست که موجب میشود ،ما از راه خدا منحرف نشویم و از پیمودن این راه ،پشیمان و خسته و ملول نگردیم .ایـن
رابطه ی با خدا ،همیشه ممکن است و هیچ وقت دیر و محال نیست» .پس ،از نظر ایشان نوروز ،حقیقتاً میتواند نوروز باشـد؛ نـه
فقط نوروز در طبیعت ،بلکه نوروز در ذات و وجود و حرکت خود ما که این بسیار مهم است.
ایشان در ادامه بیانات خود میفرمایند:
«این ملت بود که به دنیا شجاعت داد .رفتار این ملت بود که همراه با قاطعیت و هدایت قویِ آن امام ملکـوتی و رهبـر بـی
نظیر ،راه را باز کرد؛ ملتها را تشجیع نمود؛ استکبار را کوچک کرد؛ به او احساس حقارت داد و معلوم شد که انسـانها و ملتهـا،
دارای قدرتند .قدرت ذاتی ملتها را انکار میکردند و آنها را به دست قدرتهای پوشالی کشورها  -کـه عروسـکهایی در دسـت
قدرتهای جهانی بودند  -سپرده بودند .امروز ،آن طور نیست که ملتها قدرت ذاتی خودشان را نفهمند .امروز ،ملتها بیدار شده اند.
البته به حسب قدرت ظاهری ،امروز استکبار در میدان سیاست و اقتصاد ،خیلی قـوی و درشـت شـده؛ امـا بـه همـین نسـبت،
آسیبپذیرتر ،توخالیتر و در واقع ،از قدرت ملتها ترسانتر است».
ایشان عقیده دارند که ملت ایران نباید لحظه یی غفلت و کوتاهی کند پس نباید لحظه یی سردی و یـأس و افسـردگی را در
هیچکس تحمل کند .از نظر ایشان ملت ایران باید با امید پیش برود؛ از نظر ایشان امروزه وضعیت ما ،با امکاناتی کـه در اختیـار
است ،وضعیت بسیار خوبی است و ملت ما ،ملتی آگاهتر ،هوشیارتر ،کارآمدتر و مجربتر است .پس دشمن هم باید بداند که این
ملت ،آن روزی که اولِ کارش بود ،استکبار را درست آزمایش نکرده بود ،ممکن بود تهدید و ارعاب و تطمیع دشمنانِ جسیم و
علی الظاهر بزرگ خود را در دنیا جدی بگیرد و فریب بخورد ،آن روز از تهدید و تحبیب و تطمیع دشمنان ،فریب نخورد .امروز
که مجرب شده ،راهی طوالنی پشت سر گذاشته ،آگاهیهای مضاعفی پیدا کرده ،دوستان و دشمنان را در صـحنه ی بـین المللـی،
بیش از همیشه شناخته؛ به طریق اولی ،گول تهدید و تطمیع دشمنان بزرگ را نخواهد خورد.
حضرت آیت اهلل خامنهای در تکمیل بحث خود مقصود از نوروز تنها روز اول فرودین ماه تلقی نمی کننـد .ازنظـر ایشـان
بحث این است که هر روزی که این طور خصوصیاتی در آن اتّفاق بیفتد ،روز نو و «نوروز» است؛ چه اوّل فـروردین ،چـه هـر
روز دیگری از اوقات سال

باشد.

همچنین به عقیده ایشان روزی که انقالب پیروز شد و امام وارد این کشور شد .روزی که امام وارد این کشور شـد ،بـرای
ملت ایران نوروز و روز نویی بود .همچنین روز فتوحات عظیم این جوانان مؤمن و ایـن ایثـارگران مـا در جبهـه نبـرد  -علیـه
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نظامیانی که از «ناتو» و «ورشو» و امریکا و شوروی و خیلی از مراکز دیگرِ قدرت تغذیه میشدند  -روز پیـروزی جوانـان ایـن
ملت  -با ایمانشان  -بر آنها «نوروز» است؛ روز نو

است.

ایشان در ادامه بیانات خود میفرمایند:
«حال اگر شما میخواهید روز اوّلِ فروردین را هم برای خودتان روز «نو» و نوروز قرار دهید ،شرطش این است که حرکتـی
انجام دهید؛ حادثهای بیافرینید وآن حادثه در درون خود شماست! «یا مقلّب القلوب و االبصار .یا مدبّر اللیل و النّهار .یـا محـوّل
الحول و االحوال .حوّل حالنا الی احسن الحال» .پس اگر حال خود را عـوض کردیـد ،اگـر توانسـتید گـوهر انسـانی خـود را
درخشانتر کنید ،حقیقتاً برای شما «نوروز» است! اگر توانستید پیام انقالب ،پیام پیامبران ،پیام امام بزرگوار و پیام خونهای مطهّـرِ
بهترین جوانان این ملت را  -که در این راه ریخته شده است  -به دل خودتان منتقل کنید ،برای شما «نوروز»

است.

عزیزان من! سعی کنید روز اوّل فروردین را برای خودتان «نوروز» کنید .بعضی کسان روز اوّلِ فروردینشان «نوروز» نیست.
ممکن است اوّل فروردین برای آنها از هر روز نحسی هم نحستر باشد! اوّل فروردین « -نوروز»  -بـرای آنهـایی کـه در درون
خود ،به فساد و انحطاط گرایش پیدا میکنند ،آنهایی که خود را از خدا دور میکنند ،آنهایی که خود را از هـدفهای بلنـد ایـن
ملت و این انقالب جدا می کنند ،نوروز نیست ،روز عید نیست ،روز جشن و روز شادی نیست؛ شـوم اسـت! ایـن ،آن حقیقـت
مسئله در باب نوروز است .پس نوروز به طور خالصه خوب است .اوّلِ سال هجری شمسی است ،روز نو ،اوّلِ بهار ،اوّلِ رویش
و جوشش طبیعت و اوّلِ شروع زیباییها در عالم طبیعت است .این را برای خودتـان هـم اوّلِ بالنـدگی و جوشـش و اوّلِ بـروز
زیباییها قرار دهید و برای خودتان «روز نو» کنید».
به اعتقاد ایشان در هر سالی غم و شادیها در هم آمیخته است اما چیزی که مهم است این است که زمانی که سال نو آغـاز
می شود باید همراه با آن دست به دست هم دهیم و فراتر از نگاههای کوچک و تنگ نظرانه ،همت عالی خود را به اهداف واالی
انقالب اسالمی معطوف کنیم و به سمت آن حرکت کنیم و توطئه دشمنان انقالب را نقش بر آب کنیم[.]22
تا جایی که ایشان در پیامهای نوروزی خود در سال  1371تک تک روزهایی را که مردم در دفاع از ارزشهای انقالبـی در
هر نقطه و در هرزمانی که حضور خود را در عرصههای انقالب الزم دانستند ،حضور پیـدا کردنـد؛ بـرای ملـت ایـران نـوروز
خواندند؛ و نمونه های بازر آن را راهپیماییهای روز قدس ،بیست و دوم بهمن و بخصوص در راهپیمایی پرشور و میلیونی بیست
و سوم تیر که مردم برای دفاع از هویت اسالمی کشورشان به صحنه آمدند و حضور خودشان را نشان دادنـد؛ تلقـی کردنـد .از
دیدگاه ایشان تالشگران در سرتاسر این سال ،تالشهای زیادی کردند و مردم مؤمن و مسؤوالن متعهّد ،کارهای خوب و باارزشی
انجام دادند که انشاءاللَّه آثار آن را در زندگی مردم خواهد چشید[.]23
از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنهای یکی دیگر از عالئمی که نشان میدهد نوروز در حفظ ارزشهای دینی و انقالبی نقـش
مهمی ایفا می کند؛ زمانی است که شروع نوروز مصادف با وقایع مذهبی مانند محرم الحرام میباشد .در این موقعیتها مردم با با
وجود دلبستگی به سنتی مثل نوروز و آداب و رسومش که با جشن و شادی همراه ست؛ حرمت نگه میدارنـد و نمـی گذارنـد
کسانی که به بهانههای مختلف در این موقعیتها در پی ایجاد تفرقه و دودستگی در بین مسلمان هستند به اهداف خـود برسـند.
حضرت آیت اهلل خامنهای در پیامهای نوروزی خود در سال  1311بیان میدارند:
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«بیش از دو هفته دیگر ،شروع سال جدید شمسی ،با شروع سال جدید قمری  -یعنی آغاز محرّم الحرام  -همـراه اسـت .مـن
مطمئنم ملت ایران با این که به سنّتهای خود اهمیت می دهد و به آنها دلبسته است و با این که عید نوروز را دوست مـی دارد  -و
ما هم در طول سالهای بعد از انقالب تا امروز ،همیشه عید نوروز را یک عید ملی و فرخنده دانسته ایم  -امـا امسـال بـه خـاطر
تقارن با عاشورای حسینی و ایام محرّم ،به امام حسین و عاشورا و خونهای شهدای کربال احترام می گـذارد و حرمـت محـرّم را
حفظ خواهد کرد .البته توجّه دارید ،کسانی هستند که مایلند بین انگیزه های گوناگون در داخل کشـور مـا جنـگ راه بیندازنـد.
دلشان می خواهد مردم را دچار دودستگی و اضطراب کنند .به آنها اعتنایی نکنید .در کشور ما ،شیعه و سـنّی و مسـلمان و غیـر
مسلمان مطرح نیست؛ عاشورا را همه احترام می کنند .در کشور ما حتّی افرادی هم که غیر مسلمان هستند ،برای عاشورا احتـرام
قائلند؛ آدمهایی هم که حتّی پایبندیهای مذهبی آنها چندان زیاد نیست ،برای امام حسین ،اباالفضل ،علی اکبر ،علی اصـغر ،زینـب
کبری علیهمالسّالم و آن خونهای پاک ،احترام و ارزش قائلند.کشور ما ،کشور اهل بیت و کشور امام حسین است»[.]24
در پایان باید گفت؛ حفظ ارزشهای دینی و انقالبی نقش مهمی در همبستگی اجتماعی یک جامعه دینـی در عرصـه تمـدن
نوین اسالمی دارد؛ از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنه ای عید نوروز از طریق معنایی که در بطن آن نهفتـه اسـت در حفـظ ایـن
ارزشهای دینی و انقالبی نقش مهمی ایفا میکند به عنوان مثال حضرت آیت اهلل خامنهای بیان میدارند نوروز یعنی روز نویی که
انقالب پیروز شد حال اگر ما توانستیم پیام انقالب و امام بزرگوار را را در جامعه رواج دهیم و خون شـهدا را حفـظ کنـیم؛ آن
روز نوروز است؛ و یا از نظر ایشان در این روز نو باید ما ارتباط خود را با خداوند تقویت کنیم و به در عـین احتـرام بـه ایـن
سنت مهم-نوروز -به مراسم و مناسک مذهبی مقارن با این سنت احترام بگذاریم .از طریق این مولفه هاست که ارزشهای دینی
و انقالبی در جامعه تقویت و همبستگی اجتماعی دو چندان میشود.
 -5عید نوروز و صدور ارزشهای واالی فرهنگی به کشورهای غربی از دیدگاه مقام معظم رهبری

همانطور که در قسمتهای قبل بیان شد در از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنه ای ،اگر قرار اسـت خروجـی نهـایی الگـوی
اسالمی ـایرانی پیشرفت ،به ساخت «تمدن نوین اسالمی» منجر شود ،چاره ای نداریم جز آنکه به دو وجه «اسـالمی» و «ایرانـی»
توجه داشته باشیم« .تمدن»ها بر اساس «هویت»ها شکل میگیرند از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنهای بـدون توجـه بـه هویـت
فرهنگی و ملی و عناصر مهم آن اساساً صحبت از پیشرفت و به تبع آن« ،تمدنسازی» چیزی شبیه طنز اسـت .حـال نـوروز بـه
عنوان نماد بارز هویت ایرانی-اسالمی در نقش بارزی در تقویت هویت ایرانی – اسالمی در عرصه ی تمدن نوین اسـالمی ایفـا
میکند
به عبارتی صفت «اسالمی» و «ایرانی» بودن الگو یعنی توجه و بازگشت به داشتهها و ذخایر فرهنگی و هویتی خود .و غـرب
نیز زمانی توانست تمدن جدید خود را بنا نهد که به داشتههای تاریخی و فرهنگی خود توجه کرد .حال یکـی از مهمتـرین ایـن
داشتههای تاریخی و فرهنگی ،نوروز است[.]21
از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنهای در کشور ما سالهای متمادی رسم بر این است که روز نوروز و ساعت تحویل ،مردم در
عبادتگاهها و زیارتگاهها و مراکز معنوی جمع می شوند و از خدای متعال طلب خیر میکنند ،طلب برکت میکنند؛ سال خـوبی را
برای خودشان و برای دیگران از خداوند متعال طلب میکنند و می خواهند .بنابراین نوروز مناسبت خیلی بـاارزش و برجسـتهای
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است؛ هم از لحاظ معنوی ،هم از لحاظ ملی ،هم از لحاظ بین المللی میان ملتهائی که نوروز را گرامی میدارند .به اعتقـاد ایشـان
اگرچه متأسفانه عادت بر این شده که همیشه جریان فرهنگی از آن طرف باشد ،و آنها عـادت کردنـد فرهنـگ خودشـان را بـه
کشورهای ما و کشورهای شرق صادر کنند؛ اما مشرق سرشار و لبالب از ارزشهای واالی فرهنگی اسـت؛ کـه نـوروز یکـی از
مهمترین این ارزش هاست پس چه بهتر که بشود اینها را صادر کرد و به دنیا را هدیه داد .ایشان بر این نکته تاکیـد کردتـد کـه
ملتهای شرقی خیلی ارزشهای برجسته و ممتازی را در طول تاریخ در خودشان داشتهاند و این فرصت باید به وجود بیاید که بـه
ملتهای عالم هدیه کنند؛ از نظر ایشان بینالمللی شدن نورز و صدور ارزشهای فرهنگی از شرق به غرب یکـی از ایـن فرصـت
هاست[ .]21بنابراین صدرور ارزش های فرهنگی مانند نوروز باعث تقویت هویت ملی و افزایش غرور ملی در بین افراد جامعـه
میشود و این عامل در تقویت همبستگی اجتماعی افراد جامعه در عرصه ی تمدن نوین اسالمی نقش بسیار مهمی ایفا میکند.

نتیجه گیری
یکی از دغدغههای مهم حضرت آیت اهلل خامنه ای در عرصه تمدن نوین اسالمی مساله ارتباطات اجتماعی است؛ که تضعیف
آن را تهدیدی برای جامعه اسالمی و تشدید مساله ی تهاجم فرهنگی تلقی می کنند .از نظر ایشان دشمن سعی مـیکنـد از ایـن
طریق ،آن وحدتی که در سراسر کشور گسترده است را به شکلهای مختلف به هم بزند و در واقع به بنیانهـای فرهنگـی ملـت
هجوم ببرد .در این زمینه ایشان بیان می دارند بهترین راه مبارزه با این ترفندهای استکباری دشمنان عالوه بر تالش برای پیشرفت
علمی و فناوری ،اهمیت دادن به نمادهای فرهنگی جامعه و تقویت همبستگی ملی از طریق آن بر اساس اصول اسالمی است .تـا
جایی که از نظر ایشان ملت ایران برای اینکه رشد و پیشرفت الزم را در همه ی صحنهها که شایسته ی آن است به دسـت آورد؛
به تقویت همبستگی احتیاج دارد که این همبستگی به معنای همدلی و بازو به بازو دادن و دلها را به هم نزدیک و مرتبط کـردن
است.
حال نوروز به عنوان -نمادی بارز از فرهنگ ایرانی_اسالمی -یکی از عواملی است که همیشه در گذر تاریخ این ملت همسو
و همدل و همدرد به پیش برده است .به عقیده حضرت آیت اهلل خامنهای عید نوروز نمـاد نـوآوری ،جـوانی ،نشـاط و تحکـیم
روابط دوستی و مهربانی میان دوستان و آشنایان است .پس مسلما میتوان از آن برای مقابله بـا دشـمنان و بیگانگـان و تقویـت
همبستگی ملی در عرصه ی تمدن نوین اسالمی بهره گرفت .در واقع از نظر ایشان نوروز به عنوان یکـی از مهمتـرین نمادهـای
فرهنگی کشور ایران از آن جهت مهم است که فرصتی برای ایجاد انسجام اجتماعی و بستری برای پیشـرفت و توسـعه سـبک و
فرهنگ زندگی ایرانی در عرصه ی تمدن نوین اسالمی است می باشد تا جایی که ایشان نـوروز را مناسـبتی برجسـته از لحـاظ
معنوی و ملی و بینالمللی و حامل ارزشهای ممتاز دانسته اند و تاکید دارند عید نوروز نماد نوآوری ،جوانی ،نشـاط و تحکـیم
روابط دوستی و مهربانی میان دوستان و آشنایان است .پس مسلما از آن میتوان برای مقابله بـا دشـمنان و بیگانگـان و تقویـت
همبستگی ملی بهره گرفت .در واقع در پاسخ به سوال مقاله که عبارت است از اینکه نوروز در دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنهای
از طریق چه مولفههایی می تواند در تحکیم انسجام اجتماعی و تقویت ارتباطات جمعی در عرصه تمدن نوین اسالمی موثر باشد،
میتوان گفت از نظر ایشان نوروز از طریق مولفههایی مانند ایجاد همگرایی و هم افزایی ملتهای منطقه ،گسترش صله ی ارحام
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و رفع کدورتها و کینه ها ،تحکیم ارتباطات خانوادگی ،حفظ ارزشهای دینی و انقالبی ،صدور ارزشهای واالی فرهنگـی بـه
کشورهای غرب و تقویت غرور ملی ،منجر به تقویت انسجام اجتماعی در عرصه ی تمدن نوین اسالمی میشود.
از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنه ای ،اگر قرار است خروجی نهایی الگوی اسالمیـایرانی پیشرفت ،به ساخت «تمدن نـوین
اسالمی» منجر شود ،چارهای نداریم جز آنکه به دو وجه «اسالمی» و «ایرانی» توجه داشته باشیم« .تمدن»ها بر اساس «هویت»هـا
شکل میگیرند .از نظر ایشان اشتباه «منورالفکران» و «سکوالرهای وطنی» آن بود که در طول تاریخ حیـات سیاسـی ـاجتمـاعی
خود ،همواره میخواستند تمدن ایرانی را بر اساس «وام گرفتن معرفتی» از غرب بنیان کنند .آنان تصور میکردند با وارد کـردن
مُشتی اصطالحات و مفاهیم و نظریات بیرونی ،بدون توجه به هویت ملی و بومی ،میتوانند «ایران نوین» را بسازند؛ در حالی که
بدون توجه به هویت فرهنگی و ملی و عناصر مهم آن اساساً صحبت از پیشرفت و به تبع آن« ،تمدنسـازی» چیـزی شـبیه طنـز
است .حال نوروز از نمادهای بارز هویت ایرانی -اسالمی است .از دیدگاه ایشان همگرایی و هم افزایی ملتهای منطقـه کـه از
نظر ایشان دارای منافع یکسان هستند -از طریق ثبت جهانی سنت مهمی مانند نوروز -با ایجاد مولفههایی ماننـد نزدیـک کـردن
دولتها و ملتها به یکدیگر ،شکل دادن به یک مجموعه با ارزش واالی فرهنگی در منطقه و کمک به یکدیگر در ماجراهای بـزرگ
جهانی ،اتحاد در برابر قدرت های بزرگ بحران آفرین و ...منجر به تقویت هویت ملی و بومی و در نتیجه در تقویـت همبسـتگی
اجتماعی مردم منطقه در عرصه ی تمدن نوین اسالمی نقش مهمی را ایفا میکند.
صله ی رحم نیز به عنوان یکی دیگر مسائل مهم در دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنه ای ،در عرصه ی تمدن نوین اسالمی ،از
طریق مولفههایی مانند گسترش کمک به نیازمندان و مستمندان جامعه ،زدودن کینهها و کدورت ها ،طراوت بخشیدن بـه جـان و
دل انسان ها و در نتیجه رویش معنوی در کنار رویش طبیعت ،تجدید روابط انسانی ،مستحکم کردن روابط و پیونـدهای عـاطفی
میان افراد جامعه ،تبریک و خوش آمد گویی افراد به یکدیگر و شادی دلهـا ی افـراد جامعـه مـیتوانـد در تحکـیم همبسـتگی
اجتماعی نقش موثری را ایفا میکند.
همچنین از نظر ایشان در عرصه تمدن نوین اسالمی خانواده نقطه ی کانونی و اصـل و اسـاس سیاسـت گـذاری محسـوب
می شود .پس باید برای حفظ آن در برابر شبیخون های فرهنگی تالش زیادی کرد .از نظر ایشان یکی از فرصتهایی که میتـوان
از آن در جهت حفظ و تقویت روابط خانوادگی از آن استفاده کرد ،نوروز است .از طرفی میتوان گفت حفظ و تقویـت روابـط
خانوادگی رابطه ی مستقیمی با همبستگی اجتماعی در جامعه دارد؛ به طوری کـه تقویـت روابـط خـانوادگی اصـل و اسـاس
همبستگی اجتماعی در جامعه ی مسلمان ایرانی است.
از طرفی حفظ ارزشهای دینی و انقالبی نیز نقش مهمی در همبسـتگی اجتمـاعی یـک جامعـه ی دینـی دارد؛ از دیـدگاه
حضرت آیت اهلل خامنهای در درجه ی اول نیاز تمدنسازی اسالمی نوین نیاز به ایمان است که این ایمان را معتقدین به اسـالم،
پیدا کردهاند از نظر ایشان در اخالقیات اسالم و در آداب زندگی اسالمی ،همهی آنچه را که مورد نیاز اسـت را مـیتـوان پیـدا
کرد؛ فقط باید اینها را محور بحث و تحقیقِ قرار داد .از نظر ایشان باید در اخالق اسالمی و عقل عملی اسالمی هـم یـک کـار
پرحجم و باکیفیتی انجام گیرد  -حوزهها ،دانشوران ،دانشگاه ها ،محققان و پژوهشگران مسئولیت دارند آن را مبنای برنامهریـزی
قرار دهند ،آن را در آموزشهای خودمان وارد کنند؛ ن چیزی اسایت که امروز ما به آن احتیـاج داریـم و بایـد دنبـال کنـیم .از
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دیدگاه ایشان این مطلب اول در باب تمدنسازی نوین اسالمی .به زعم ایشان انواع رفتارهای ما ،انواع چیزهائی کـه در زنـدگی
اجتماعی برای انسان وجود دارد ،اینها در اسالم هست  .حال عید نورووز یکی از این ابعاد است که عید نوروز از طریق معنـایی
که در بطن آن نهفته است در حفظ این ارزشهای دینی و انقالبی نقش مهمی ایفا میکند به عنوان مثال حضرت آیت اهلل خامنهای
بیان میدارند نوروز یعنی ر وز نویی که انقالب پیروز شد حال اگر ما توانستیم پیام انقالب و امام بزرگوار را را در جامعـه رواج
دهیم و خون شهدا را حفظ کنیم؛ آن روز نوروز است؛ و یا از نظر ایشان در این روز نو باید ما ارتباط خود را با خداوند تقویت
کنیم و به در عین احترام به این سنت مهم-نوروز -به مراسم و مناسک مذهبی مقارن با این سنت احترام بگذاریم .از طریق ایـن
مولفه هاست که ارزشهای دینی و انقالبی در جامعه تقویت و همبستگی اجتماعی دو چندان میشود.
به عالوه ،از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنهای «تمدن»ها بر اساس «هویت»ها شکل میگیرند از نظر ایشان بـدون توجـه بـه
هویت فرهنگی و ملی و عناصر مهم آن اساساً صحبت از پیشرفت و به تبع آن« ،تمدنسازی» چیزی شبیه طنز است .حال نـوروز
به عنوان نماد بارز هویت ایرانی-اسالمی نقش بارزی در تقویت هویت ایرانی – اسالمی ایفا میکند از نظـر حضـرت آیـت اهلل
خامنهای صدرو ارزشهای فرهنگی مانند نوروز باعث تقویت هویت ملی و غرور ملی در بین افراد جامعـه مـیشـود و ایـن در
تقویت همبستگی اجتماعی افراد در عرصه ی تمدن نوین اسالمی نقش بسیار مهمی ایفا میکند.
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چکیده
سلوف اجتماعی زنان از ارکان تحقق تمدن اسالمی است .تحقق تمادن اساالمی مساتلزم درف نیازهاای فاردی و
اجتماعی زنان است .قرآن و روایات منابع ارزشهای بنیادی در خصوص سلوف اجتماعی زناان اسات .تفاسایر
موجود و از جمله تفسیر المیزان ،منابع متناسب برای استخراج سلوف اجتماعی شایسته زنان در تمدن اساالمی
است که میتواند برای درف ژرفای تعالیم الهی ،کمک دهنده باشد.
مطالعه حاضر با مراجعه به تفسیر المیزان درصدد پاسخ به سوالهای زیر است؟
نقش و اهمیت سلوف اجتماعی زنان در تحقق تمدن اسالمی چیست؟
ابعاد سلوف اجتماعی زنان در تمدن اسالمی در عرصه های؛ خانوادگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی چیست؟
روش پژوهش با توجه به ماهیت موضوع ،از نوع توصیفی -تحلیلی (تحلیل اسانادی ) اسات .در ایان پاژوهش
سعی بر آن است تا با استفاده از تفسیر المیزان و به کمک فرم فیشبرداری ،دادههای کیفی حاصل شده و سپس
در راستای هدف پژوهش با استفاده از تکنیکهای تحلیل کیفی ،طبقهبندی و تحلیل شود.
کلید واژه ها :سلوف اجتماعی ،زنان ،تفسیر المیزان
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مقدمه
واژه تمدن از واژههایی است که ظرفیت معنائی فوق العادهای دارد و به همین خاطر همواره ذهن فیلسوفان ،برنامـه ریـزان و
رهبران را به خود جلب کرده است .هر آنچه در
جامعه سازی (اعم از فرد ،اجتماع ،سازمانها و نهادها ،ساختارها و سیستمهای اجتماعی و) .. .
جهانی سازی (اعم از روابط بین کشورها ،جریان قدرت ،جریان کار و اقتصاد ،سبک زندگی و) .. .
آینده پژوهی (اعم از کشف روندها ،طراحی روندها ،تحلیل محیطی و سناریونویسی)
برنامه ریزی استراتژیک (اعم از تحلیل وضعیت گذشته و موجود ،طراحـی چشـم انـداز و افـق آینـده مطلـوب ،طراحـی
راهبردهای رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب ،تصمیم سازی و تصمیم گیری ،طراحی مدل پیشرفت و توسعه)
همگی از اجزاء مفهومی و معنایی واژه تمدن هستند .در واقع هر جامعه ای که بخواهد تمدن سازی کند و یا تمدن ساز بـاقی
بماند ،باید به مفاهیم و کلیدواژه های فوق توجه کند و در فرآیند جامعه سازی ،جایگاه هر یک از آنها را مشخص کند و در نقطه
مقابل هر جامعه ای که بدون توجه به مفاهیم فوق و جایگاه آنها ،جامعه سازی کند ،دچار افول تمدنی میگردد و در افـق آینـده
در فضای رقابت بین تمدن ها ،حذف میگردد .در فرآیند تمدن سازی اسالمی ،باید عالوه بر پاسخ به نیازهـای فـردی و خـرد
زندگی ،به نیازهای کالن و اجتماعی زندگی نیز پاسخ داد.
یکی از مهمترین ارکان تمدن اسالمی ،زنان می باشد .زنان اساس جامعه و عامل تعیینکننده در تمدن آن بحساب مـیآینـد،
چرا که خانواده اساس و منشا ساخت جامعه ایدهآل وکانون رشد وآرامش بشری است و تا خانواده مطلوب بنا نشود نمـیتـوان
جامعه مطلوب را رقم زد.
در تمدن اسالم زن به عنوان پیکره اصلی جامعه ،دارای نقشی تعیینکننده در بقا و گسترش نسل انسانی ،پـرورش و تربیـت
فرزندانی صالح در خانواده میباشدکه این امر مورد توجه اندیشمندان بوده وهست .ازدیدگاه اسالم "زنان" ماننـد مـردان حـق
شرکت در امور مختلف جامعه را دارند؛ ازآن زمان که پیامبراکرم رسالت خود را برای هدایت انسانها آغـازکرد(بی تـا) .زنـان
می توانند به همراه مردان بعد از آشنایی با مفاهیم قرآن کریم و ایمان به ارزشهای اسالمی در عرصههای اجتمـاع حضـور پیـدا
کنند ،که مجاهدتهای حضرت خدیجه در سالهای آغازین نشر وگسترش اسالم در دفاع از نهضت پیـامبر از مصـادیق روشـن
وآشکار مسئولیتهای اجتماعی زنان دراسالم بوده است و نشانگر حضور اجتماعیآنها در اجتماع ومشارکت فعال درعرصههای
مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،نظامی ،فرهنگی است .ازمیان این اندیشمندان عالمه طباطبایی در تفسیر جامع خود نیـز بـه
این موضوع پرداخته است.
بنابراین ،شناخت سلوک اجتماعی زنان و حمایت ازآن یکی از جدیترین مسائل اجتماعی ،فرهنگی ،وتفکر دینـی روزگـار
ماست که جا دارد به آن اهمیت بیش از پیش داده شود .پژوهش حاضر ،مجموعه دیدگاهها و نظرات عالمه را از تفسیر المیـزان
گردآوری نموده و در یک نظام واره شایسته قرار دهد.در این پژوهش منظور از سلوک اجتمـاعی ،مجموعـه رفتارهـای فـرد در
جامعه در تمامی زمینههای سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،نظامی ،اجتماعی ،خانوادگی ،میباشد.
عالمه در ذیل آیات مربوط به زنان از یک طرف و آیاتی که مربوط به زنان و مردان هر دو میباشد از طرف دیگر ،دربرخـی
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موارد جهت نشان دادن سلوک اجتماعی زنان از شرح و توضیح آیاتی استفاده میشود که مخاطب آن آیات مردان و زنان هر دو
هستند ولی بواسطه وجود رابطه عاطفی زنان و نقش مهم آنان در آن موارد میتواند بیانگر سلوک اجتماعی زنان نیز باشد و اگـر
این چنین نمیکردیم نه عالمه به طور واضح ومشخص سلوک اجتماعی زنان را جداگانه و مبسوط بیان کرده است و نه در قرآن
این سلوک اجتماعی به صورت گسترده و مجزا برای زنان آمده است .اما اشاراتی را که ازآن آیات وسخنان عالمه ذکر میکنـیم
به گونهای است وجود زنان و نقش آنان نیز هم مدنظر عالمه بوده است و هم درآیات قرآنی به آن اشاره شـده،گونه نیسـت کـه
عالمه فقط مردان را مدنظر داشته باشد ،شاید بتوان گفت عالمه آیات سورههای ،بقره ،نساء ،احزاب ،نور ،مریم ،طالق ،تحـریم و
حجرات را بیشتر مورد توجه قرار داده است و محور اصلی این پژوهش نیز همین آیات و سور مـیباشـد .از آنجـا کـه روش
عالمه در تفسیر قرآن ،استفاده مناسب و منطقی و شایسته از دیگر آیات قرآن میباشد ،و تفسیر قرآن به قرآن که به عنـوان روش
اصلی تفسیر وی است کار تحقیق و پژوهش را پیرامون سلوک اجتماعی قوام میبخشد ،زیرا تقریبا به دیگر آیات و سـورههـایی
که به موضوع مربوط باشد نیز اشاره میشود ،در مسیر این تحقیق از دیگر کتابهای تفسیری و حدیثی پیرامون زنان نیز اسـتفاده
شده است .بنابراین ،هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سلوک اجتماعی زنان در تمدن اسالمی می باشد .بدین صورت کـه بـا
استفاده از تفسیر قران طباطبایی (بقره ،نساء ،احزاب ،نور ،مریم ،طالق ،تحریم و حجرات) به بررسی سلوک اجتمـاعی زنـان در
تمدن اسالمی پرداخته است.

روش پژوهش
این پژوهش بر اساس مساله ای که به آن موجه است ،در پارادایم شبکه ای؛ با راهبرد توصیفی؛ با رویکرد تحلیل مفهومی و با
ابزار کشف الیه های معنایی انجام میشود .در این پژوهش جمع آوری اطالعات اولیه به صـورت اسـنادی و کتابخانـه ای و در
ادامه ،اطالعات الزم برای تحلیل به صورت تحلیل مفهومی و با کشف الیههای معنایی صورت گرفته است .تحلیل اطالعـات در
این پژوهش ،به صورت توصیفی انجام شده است.
سواالت پژوهش
الف :سلوک اجتماعی زنان در تمدن اسالمی (عرصهی خانواده) در تفسیرالمیزان چیست؟
ب :سلوک اجتماعی زنان در تمدن اسالمی (عرصهی اجتماع) با توجه به تفسیرالمیزان چیست؟
ج :سلوک اجتماعی زنان در در تمدن اسالمی (عرصهی اقتصادی) با توجه به تفسیرالمیزان چیست؟
د :سلوک اجتماعی زنان در تمدن اسالمی (عرصهی سیاسی) با توجه به تفسیرالمیزان چیست؟
یافته های پژوهش
الف :سلوک اجتماعی زنان در تمدن اسالمی (عرصهی خانواده) در تفسیرالمیزان چیست
خانواده نهاد مقدس اجتماعی است که در همه جوامع مذهبی و غیر مذهبی پذیرفته شـده و توسـعه یافتـه اسـت .در همـین
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مدرسه بزرگ تربیتی است که فرزندان بهتدریج از رفتارهای پدر و مادر الگوبرداری میکنند.کودکان تا چند سالی مطابق اصـل
همانند سازی تالش میکنند ،که کارهای خود را همانند و شبیهآنان انجام میدهند ،ازآنجا که کودکـان مطـابق فطـرت الهـی،
خداپرست ودرستکردار به دنیا آمدهاند ،چنانچه در محیط تربیتی آنان رفتارهای مطابق آیین توحید باشد ،و والدین به وظـایف
خویش آشنا باشند ،آنان نیز موحد و متقی خواهند شد در غیر این صورت منحرف مـیشـوند ،لـذا تمـدن اسـالمی متشـکل از
خانواده هاست ،و محورهای جامعه ازطریق رفتارها و روابط خانوادگی قابل توصیف است و اثر وجودی مفید یا زیان بخش آن
هم به جامعه منتقل میشود(.طبسی1373 ،ش .)3 /،از جمله مهترین سلوک اجتماعی زنان در تمدن اسالمی بشرح زیر می باشد.
 -راز دار بودن زنان

درشکل گیری سلوک اجتماعی زنان در تمدن اسالمی ،رازپوشی و حفظ اسرار میتواند نقش مهمی را داشته باشد وقتی کـه
رازداری در خانواده پایدار باشد دفع آسیبها وعیبهای همسر از نقطه نظر اصالح و پاکسازی بدور کسر شاّن وشکستن اقتدار
خانواده و ریختن آبروی او معنا میدهد است ،واز دخالت های دیگـران و از دسـت رفـتن اختیـار زنـدگی از دسـت همسـران
جلوگیری میکند .بنابراین ،تشبیه ذکر شده در آیه به این معناست که لباس از یک سو انسان را از سرما و گرما و خطر برخـورد
اشیاء به بدن حفظ میکند ،و از سوی دیگر عیوب او را میپوشاند ،و همچنین زینتی هست برای تن آدمی ،دو همسر یکدیگر را
از انحرافات حفظ میکنند ،عیوب هم را میپوشانند وسیله راحت وآرامش یکدیگرند ،وهر یک زینت دیگری محسوب میشـود،
این تعبیرنهایت ارتباط معنوی مرد و زن و نزدیکی آنها رابه یکدیگر ونیز مساوات آنها را در این زمینه کامال روشن مـیسـازد(.
مکارم شیرازی1374 ،ش.)111/،1/،
یکی ازآداب و سلوک زنان در تمدن اسالمی ،مسئله راز دار بودن آنها است ،آیات آغازین سوره تحریم اشاراتی را در ایـن
مورد نموده است:
" وَ إِذْ أَسرَّ النَّبی إِلی بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِیثاً فَلَمَّا نَبَّأَت بِهِ وَ أَظهَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ عَرَّف بَعْضهُ وَ أَعْرَض عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَت
مَنْ أَنبَأَک هَذَاقَالَ نَبَّأَنی الْعَلِیمُ الْخَبِیرُ( ( " )3تحریم" )3 /و چون پیامبر با یکی از همسرانش سخنی نهانی گفت ،و همین که وی
آن را [به زن دیگر] گزارش داد و خدا [پیامبر] را بر آن مطّلع گردانید [پیامبر] بخشـی از آن را اظهـار کـرد و از بخشـی [دیگـر]
اعراض نمود .پس چون [مطلب] را به آن [زن] خبر داد ،وی گفت« :چه کسی این را به تو خبر داده؟» گفت« :مرا آن دانای آگـاه
خبر داده است ".
راز داری نه تنها از صفات مومنان حقیقی است بلکه هر انسان باشخصیتی باید رازدار باشـد ایـن معنـا و مفهـوم در مـورد
خانواده و دوستان نزدیک اهمیت بیشتری دارد ،در آیات فوق ذکر شده است که پیامبراکرم رازی را به بعضی از همسـران خـود
گفت ،آن را فاش کرد و خداوند پیامبر را از این افشاگری همسرش آگاه کرد ،و پیامبر(صلی اهلل علیـه وآلـه) گوشـهای از ایـن
ناسپاسی همسرش را به او اعالم کرد و ازبیان کردن همه جزئیات خودداری کرد ،به او فرمود تو چنین کردی؟ پرسید چه کسـی
از عمل من به تو خبر داده است؟ فرمود خداوند علیم و خبیر به من خبر داده ،فرمودند شما دو زن اگر به درگاه خداوند متعـال
توبه کنید امید است که خداوند دلهایتان را از انحراف و سقوط به استقامت برگرداند (.طباطبایی1417 ،ق ،ج ،11ص .)331
اینکه فرموده است ":هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ ( " ....بقره " )117 /آنان برای شما لباسی هستند و شـما بـرای آنـان
لباسی هستید" بیانگر این است که زنان ومردان اسرار خانواده خود را نزد خود محفوظ بدارند نه اینکـه آفـرینش زن اقتضـای
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رازداری را ندارد بلکه فضیلت اخالقی را تاکید میکند که زنان را سفارش به رازداری مینماید.
عالمه میفرماید :ظاهر کلمه لباس همان معنای معروفش است ،یعنی جامهای که بدن انسان را میپوشاند و این جمله استعاره
است از اینکه زن و شوهر برای همدیگر به منزله لباس هستندکه از رفتن دنبال فسق و فجور و یـا گسـترش آن در بـین افـراد
جلوگیری میکند پس به این خاطر به لباس تعبیر شده استکه لباس عیبهای ظـاهری انسـان را از دیگـران مـیپوشـاند ولـی
خودجامه یا لباسازنظر دیگران پوشیده نیست لذا زن بایددر محیطخانه هم محافظ اسرار وعیبهای ظاهری همسـرخود باشـد و
هم عیوبی که مربوط به زندگی زناشویی است وکسی به غیر از همسر نباید از آن آگاهی داشته باشد ،این یکـی از مسـائل مهـم
زندگی است که خداوند متعال در این آیات آن را متذکرشده و در صورت عدم رعایت آن نوعی خیانت و ضعف ایمان است ،به
این سبب که به صورت پنهانی خداوند را نافرمانیکرده وبه خود و خانواده خیانت کرده (.طباطبایی1417 ،ق.)44 /،2/ ،
از مجموع سخنان عالمه درتفسیر آیات فوق این استنباط می شود که ،رازداری و محافظت از اسرار و عیوب دیگـران و بـه
خصوص دربارهی خانواده وهمسر اهمیت زیادی دارد زیرا ،خداوند متعال زن و شوهر را به منزلهی لبـاس همـدیگر قـرار داده
است که باید محافظ اسرار وعیوب همدیگر باشند ،لذا رعایت این رفتار واخالق اجتماعی تاثیر مهمی در دستیابی به سـعادت
وخوشبختی در زندگی افراد دارد ،ولی با این همه نمیتوان به صراحت سخن عالمه را درسلوک اجتماعی زنان بـه طـور مجـزا
نشان داد مگر این که در نظر داشته باشیم که محوریت این رازداری مربوط به زن درخانواده باشد واز این دریچه به موضوع نگاه
کنیم مرحوم عالمه برای سلوک اجتماعی زنان محیط خانواده را مورد محافظت شایسته قرار داده است.
-دوستی با فرزندان جهت دفع آسیبهای اجتماعی

در تمدن اسالمی ،تاکید می شود که در کانون خانه و خانواده ،پیوند ،نشاط و شادآدابی حاکم باشد ،لذا ،برای محقق شـدن
این امور و تأمین آسایش وآرامش انسان و سعادت و خوشبختی خانه و خانواده قوانین اخالقی را ارائه میکند ،که مـیتوانـد از
جهت توجه زنان مورد اعتنا قرار گیرد (.طبرسی1413 ،ق.)17 /،
خداوند درآیه  141سوره نساء میفرماید" :وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللَّهِ یُکْفَرُ بِها وَ یُسْتَهْزَأُ بِهـا فَـال
تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّی یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِإِنَّکُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جامِعُ الْمُنافِقِینَ وَ الْکافِرِینَ فِی جَهَنَّمَ جَمِیعاً " (نساء" )141 /
و البتّه [خدا] در کتاب [قرآن] بر شما نازل کرده که :هر گاه شنیدید آیات خدا مورد انکار و ریشخند قرار میگیرد ،بـا آنـان
منشینید تا به سخنی غیر از آن درآیند ،چرا که در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود .خداوند ،منافقان و کافران را همگی
در دوزخ گرد خواهد آورد".
عالمه در تفسیر این آیه شریفه میفرماید :همنشینی با دیگران ،دوستی و معاشرت نیز از عوامل موثر در شخصـیت فرزنـدان
محسوب میشوند چراکه زنان بخش مهمی از رفتارهای اجتماعی خود را از طریق دوسـتان کسـب مـیکننـد ،بـراین اسـاس -
معاشرتهای نامناسب ،دوستان ناصالح ،محیطهای آلوده و فاسد از جمله عوامل موثر در سقوط و انحراف جوانان است ،واغلب
انسانهای ناباب دوستان خود را به گناه و فساد میکشانند و راههای مختلف گناه را به آنها یاد میدهند به طوری کـه مـیتـوان
رایجترین عامل فسادهای اخالقی و فرهنگی درجامعه معاشرت با انسانهای آلوده وگناهکار است ،که اگر در محیط خانه مادر و
یا همسر روابط حسنه میان خود و فرزندان ایجاد کنند به یک نوع ارزش پایدار دست مییابندکه باید مورد توجـه بسـیار قـرار
گیرد زیرا این نوع ارتباط باعث میشود فرزندان رابطهی خوب و دوستانهای با پدر و مادر داشته باشند ،که در غیر این صـورت
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در ارتباطشان با فضای خارج از منزل برای انجام فعالیتهای اجتماعی ویا پرکردن اوقات فراغت خود ،با دوستان یا همنشـینان
بدکردار و یا ایرادگیری مصاحبت پیدا میکنند که این عمل در اخالق ،رفتار ومنش فرزندان تاثیر زیادی دارد ،زیرا بـا شـرکت-
کردن در مجالس گناه یا همنشین شدن با آنها آینده و جایگاه آنها را خواهند داشت(.ر .ک .طباطبایی1417 ،ق)111/،1/،
-آراستگی درعین پاسداری از حریم عفاف

در تمدن اسالمی نسبت به آرایش و زیبایی زن برای همسر بسیار سفارش شده و بر عکس از خودآرایی و خودنمـایی بـرای
نامحرمان نهی فرموده است.
یا نِساءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النیساءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَال تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْالً مَعْرُوفاً (احزاب)32/
"ای همسران پیامبر ،شما مانند هیچ یک از زنان [دیگر] نیستید ،اگر سَرِ پروا دارید پس به ناز سخن مگویید تا آنکه در دلـش
بیماری است طمع ورزد و گفتاری شایسته گویید".
مرحوم عالمه در ذیل آیه شریفه میفرماید که تقوا و رشد منزلت زنان در آن است که تکالیف خود را در برابر همسـر خـود
ادا کنند وخیر و شر از جزا و پاداش برای زنان بر همسن موضوع مترتب است" ،و تؤید بل تدل علی تأکد تکـالیفهن مضـاعفۀ
جزائهن خیرا و شرا کما دلت علیها اآلیۀ السابقۀ فإن مضاعفۀ الجزاء ال تنفک عن تأکد التکلیف( ".طباطبایی1417ق)311/،11 /،
برداشت ما از سخنان عالمه در تفسیر آیه شریفه این است زن با حفظ حریم عفاف و ارزشهای خانوادگی و همچنین محبت
به همسر خود بنیان خانواده را مستحکم میکند چرا که رعایت عفت و پاکدامنی زن یکی از مهمترین انتظارات شوهر نسبت بـه
همسرش است که این امر خود باعث پایداری و پایبندی به ارزشهای اخالقی و خانوادگی میشود.
 -رعایت اخالق حسنه

رعایت اخالق حسنه و پایبندی به رفتارهای اخالقی شایسته و پرهیز از پلیدیها پیوند زناشوئی را محکم ،و محبت به یکدیگر
را استوارتر میکند ،و درسی عملی برای فرزندان خانواده است ،عمل کردن به این رفتارهـا و سـلوکهـای اخالقـی نسـبت بـه
یکدیگر ،محیطی از صفا و صمیمیت ،پاکی و سالمت ،راحت و امنیت ،عشق و محبت بوجود میآورد و زن و شـوهر بـه آرامـش
دست می یابند ،خوش اخالقی و مهربانی یکی از برجسته ترین فضایل اخالقی اسـت کـه باعـث اسـتحکام و پایـداری روابـط
خانوادگی و پیوندهای دوستانه و همچنین سبب صبر در برابر مشکالت و ناهمواریهای زندگی میشود.
در این راستا می توان این کالم زیبای خداوند را برای سلوک اجتماعی زنان نیز در نظر گرفت هر چند که عالمه در ظاهر بـه
زن اشاره نکرده ولی از خطاب عام آن میتوان فهمید که به سلوک اجتماعی برای زن و مرد مربوط است و از بعد ارتباط با زنان
نیز میتوان گفت خداوند پیامبر (صلی اهلل علیه وآله) را به وارستگی اخالقی ستوده و میفرماید:
" فَبِما رَحْمَۀٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ النْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِی الْـأَمْرِ
فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکیلِین "(آل عمران" )111/پس به [برکتِ] رحمت الهی ،با آنان نرمخو [و پُر مِهـر]
شدی ،و اگر تندخو و سختدل بودی قطعاً از پیرامون تو پراکنده میشدند .پس ،از آنان درگذر و برایشان آمـرزش بخـواه ،و در
کار [ها] با آنان مشورت کن ،و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن ،زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست میدارد" .
عالمه ذیل آیه شریفه میفرماید :در این آیه به آداب و سلوک اجتماعی پیامبراکرم(صلی اهلل علیه وآله) اشـاره شـده اسـت،
ایشان با مهربانی و خوش اخالقی با مردم رفتار میکردند و ظلم و آزار و اذیت آنها را با عطوفت و مغفرت پاسـخ مـیدادنـد و
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همیشه با خوشرویی در امور مربوطه با مردم مشورت میکردند ،خداوند متعال این رفتاررسول خدا را تحسین میکردنـد زیـرا
این منش اجتماعی ایشان در بسیاری ازموارد باعث خودداری از انجام اعمال ناپسند و طلـب مغفـرت از درگـاه خداونـد مـی-
شد(.طباطبایی1417 ،ق.)11/،4/،
برداشت ما از سخنان عالمه این است که مزین بودن به این سلوک اجتماعی دارای اثرات دنیـوی و اخـروی اسـت ،اثـرات
دنیوی آن میتواند شامل جلب محبت دیگران که در اثر بخشی سخن فرد بر دیگران بسیار مفید باشد ،دستیـابی بـه شـرافت و
برتری دراجتماع و جمع خانواده ودوستان ،مسلما دارا بودن این اخالقیات ،درکاهش عذاب انسان در روز قیامت موثر اسـت و
به همین خاطر است که خداوند پیامبران الهی و سفیران خود را انسانهای مهربان و رئوفی برگزید تا با حسن خلـق خـود بهتـر
بتوانند در هدایت مردم بهآئین الهی اثرگذار باشند.
ب :سلوک اجتماعی زنان در تمدن اسالمی (عرصهی اجتماع) با توجه به تفسیرالمیزان چیست؟
جامعه به مجموعهای از افراد گفته میشودکه به شکلی با یکدیگر در ارتبـاط و تعامـل هسـتند و ایـن ارتبـاط در محیطـی
گستردهتر از خانواده صورت میگیرد ،انسان در هر دورهای از زندگی خود نیازمند حضور در جامعه اسـت ،زیـرا بشـر فطرتـاَ
اجتماعی آفریده شده است و معموال با حضور در جامعه و کمک دیگران به رشد و کماالت فکری وفرهنگی و اجتماعی دسـت
مییابد ،و دین اسالم با ارائه قوانین و ارزشهای شایسته زمینه حضور مفید و مؤثر زنان را در صحنههای مختلف اجتماع بوجود
آورد زیرا فعالیت زنان متدین و با فضیلت با رعایت عفت و پاکدامنی میتواند منشأ برکات فراوانی در تمدن اسالمی میباشـد،
در اینصورت جامعه برای رشد و شکوفایی در زمینه سیاسی ،اجتمـاعی و فرهنگـی نیازمنـد حضـور اجتمـاعی زنـان متـدین
وپاکدامن است ،و حضور زنان در اجتماع مشروط به پایبندی به اصول و ارزش های اسالمی ،رعایت حـریم محـرم و نـامحرم،
رعایت آداب معاشرت ،پوشش مناسب است.
 -انگیزه یا شرط حضور زنان در جامعه

اجتماعی بودن انسان از برجسته ترین ویژگیهای اوست به گونه ای که نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت جامعه و تعهدی
که باید در پذیرش مسؤولیتهای اجتماعی داشته باشد ،ایجاب میکند که او مراقب اموری باشد که پیرامون وی اتفاق میافتـد.
در زمینه حضور یا مشارکت زنان در اجتماعی تمدن اسالمی میتوان امر به معروف ونهی از منکر را اشاره نمـود کـه ایـن امـر
مشارکت در امور شایسته جامعه و نهی از کارهای ناشایست است که نمیتوان نقش زنان را در این زمینه نادیده گرفت لـذا بـا
ذکر آیه  1سوره قصص درباره جریان حضرت موسی و نجات وی توسط همسر فرعون نمونـهای از حضـور شایسـته زنـان در
زمینه امر به معروف ونهی از منکر است.
خداوند متعال در قرآن میفرماید:
"وَ قالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَیْنٍ لِی وَ لَکَ ال تَقْتُلُوهُ عَسی أَنْ یَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَ هُمْ ال یَشْعُرُونَ" (قصص)1 /
"و همسر فرعون گفت[ :این کودک] نور چشم من و تو خواهد بود .او را مکُشید .شاید برای ما سودمند باشـد یـا او را بـه
فرزندی بگیریم ،ولی آنها خبر نداشتند ".عالمه درتفسیر آیه شریفه میفرماید :این آیه میانجیگری همسر فرعون را حکایت مـی-
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کند که هنگام گرفتن حضرت موسی از آب و آوردن ایشان نزد فرعون حضور داشته است و در آن هنگام خطاب بـه همسـرش
می گوید :این کودک نور چشم من و تو است ،او را نکشید" ،قرۀ عین لی و لک ال تقتلـوه" بنـابراین همسـر فرعـون پیشـنهاد
فرزندی او را پذیرفت ،بر این اساس همسر فرعون این سخن را گفت ،و این میانجیگـری ایشـان بـالی کشـتن را از حضـرت
موسی (علیه السالم) برگردانید (.طباطبایی1417 ،ق)11/،11/،
 -آداب حضور زنان در اجتماع

اما مشارکت اجتماعی زنان در تمدن اسالمی ،از دیدگاه اسالم دارای آداب و سلوکی است که ترغیب به حضـور اجتمـاعی
آنها در تمدن اسالمی مشروط به رعایت این آداب است که به صورت مختصر بعضی ازآنها را بیان میکنیم.
 -حفظ چشم

قرآن زنان و مردان مومن را به حفظ چشم فرمان میدهد و این به معنی بستن دیدگان نیست بلکه خودداری از نگاه فتنهانگیز
و حرام یا خیره نگاه کردن است آیه  31سوره نور به این موضوع اشاره دارد.
" وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ ال یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِالَّ ما ظَهَرَ مِنْهـا وَ لْیَضْـرِبْنَ بِخُمُـرِهِنَّ عَلـی
جُیُوبِهِنَّ وَ ال یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِالَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِـی
أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَۀِ مِنَ الریجالِ أَوِ الطیفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النیسـاءِ وَ
ال یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَی اللَّهِ جَمِیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُون" (نور)31/
و به زنان با ایمان بگو« :دیدگان خود را [از هر نامحرمی] فرو بندند و پاکدامنی ورزند و زیورهای خود را آشـکار نگرداننـد
مگر آنچه که [طبعاً] از آن پیداست .و باید روسری خود را بر گردنِ خویش [فرو] اندازند ،و زیورهایشان را جز برای شوهرانشان
یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسـران خواهرانشـان یـا
زنان [همکیش] خود یا کنیزانشان یا خدمتکاران مرد که [از زن] بینیازند یا کودکانی کـه بـر عورتهـای زنـان وقـوف حاصـل
نکردهاند ،آشکار نکنند و پاهای خود را [به گونهای به زمین] نکوبند تا آنچه از زینتشان نهفته میدارند معلوم گـردد .ای مؤمنـان،
همگی [از مرد و زن] به درگاه خدا توبه کنید ،امید که رستگار شوید" .
عالمه در ذیل آیه میفرماید :که خداوند متعال بر نگاه کردن دقت داشته وآنچه که حکم عورت دارد باید از هـر زن و مـرد
بیگانهای پوشیده شود ،منظور از زینت جایگاه زینت است زیرا خود آن چه را که برای زینت بکار میرود مانند دست بنـد فـی
نفسه آشکار شدنش حرام نیست ولی از آنجا که آشکار شدن دستوارهها و یا موارد دیگر باعث آشکار شدن قسمتهایی از بدن
میشود حرام است ،بنابراین زنان درمحیط اجتماع باید از پوشش مناسیی برخوردار باشند که باعث جلب توجه نامحرمان نشوند،
این موجب میشود که چشم های هرزه به آنها دوخته نشود و آلت لهو و لعب هوسبازان در خیابان و یا مراکز اداری قرار نگیرد،
عظمت ،متانت ،وقار آنها محفوظ و از آزار و اذیت هوسبازان اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی در امان باشـند ،ازاعمـال ناشایسـت
برای زنان این است که خود با پوشش نامناسب در اجتماع به خودنمایی بپردازد ،که در این نه تنها صورت ضـربهای عظـیم بـر
انسانیت ،شخصیت و جایگاه ممتاز خود زده و روحش را آلوده کرده بلکه خانواده وجامعه را در معرض آفـات و آسـیبهـای
فراوان قرار میدهد ،زیرا سعادت و سالمت هر جامعه در خانوادهها پیریزی میشود و انتقال ارزشهای دینی ،ملّی و فرهنگی و
اجتماعی در درجۀ اوّل به عهدۀ خانوادهها به خصوص مادر است .پس میتوان نتیجه گرفت که جامعۀ سالم نیازمند مادران سالم
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است و جامعۀ فرهنگی ،دینی و ارزشی ،جامعهای است که مادران آن از بینش و تفکر سالم فرهنگی ،اجتماعی ،دینـی و ارزشـی
برخوردار باشند(.طباطبایی1417 ،ق.)111-112 /،11/،
دیدگاه عالمه دراین باره این چنین است که دین اسالم جمال وزیبایی را دوست دارد وحتی از زنان میخواهد که درمحـیط
خانه خود را برای شوهرانتان بیارایید ،ولی ازآشکار کردن زینت وآرایش خود یا رعایت نکردن حجاب وعفاف درمحیط اجتماع
نهی فرموده است ،در واقع حجاب بر ارزش واحترام زن میافزاید وباعث استحکام جامعه وزندگی خانوادگی میشود واز فسـاد
وتباهی آن جلوگیری میشود.
 -شیوهی گفتار زنان در اجتماع

در قرآن کریم از اختالط و حضور غیر ضروری زن در اجتماع مردان منع شده است ،دین اسالم عالوه بر پوشش مناسـب و
نگاه پیراسته از آلودگی و گفتگوی سالم با نامحرم نیز تاکید شده ،و اینکه در گفتگو و تعامل بین زن و مرد فقط غـض بصـر و
پوشش مناسب از بروز فتنه جلوگیری نمیکند ،بیتردید محتوای سخن میتواند فتنه انگیز باشد ،زن و مرد نامحرم هنگام حضور
و مشارکت در اجتماع باید در سخن گفتن از سخنان لغو و بیهوده بپرهیزند و سخنان نیکو ،جدی و مورد پسـند عـرف اسـالمی
باشد.
"یا نِساءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النیساءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَال تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفا" (احزاب/
 " )32ای همسران پیامبر ،شما مانند هیچ یک از زنان [دیگر] نیستید ،اگر سَرِ پروا دارید پس به ناز سخن مگویید تا آنکه در دلش
بیماری است طمع ورزد و گفتاری شایسته گویید".
عالمه در تفسیر آیه شریفه میفرمایند که در این آیه به طور ویژه دستورات ارزندهای برای زنان قرار داده و نسـبت بـه آنهـا
تاکید شده ،شیوه گفتار زنان با ایمان و مقید با مردان بیگانه باید سنجیده و جدی باشد و از هرگونه اداهای ناسازگار با عفـاف و
نجابت و برانگیختن هوی و هوس دلهای بیمارگونه بدور باشد ،باید در سخن گفتن بـه معـروف سـخن گوینـد "وَ قُلْـنَ قَوْلًـا
مَعْرُوفا" منظور سخن درستی است که واژهها و جمالت آن از نظر ظاهر ،قالب و محتوا مورد قبول شریعت اسـالمی و پنـدآموز
باشد ،حاوی مطالب منکر و زشت نباشد ،سخنیکه فقط مدلول خود را برسانند و از سخنان بیهوده ،لهـو لعـب و دور از ادب و
اخالق بپرهیزند (.طباطبایی1417 ،ق)311 /،11 /،
برداشت ما از سخنان عالمه در تفسیر آیه این چنین است که خداوند متعال دربسیاریاز آیات قرآنی درمورد شـیوهی گفتـار
به زنان تاکیدمیکند ،منظور از شیوهی گفتار به صورت عادی آن است که سخنی معمولی و پایدار و روشن کـه شـرع و عـرف
اسالمی آن را میشناسد و تایید میکند و از ناحیه زنان بیان میشود و گویی در حکم سلوک اجتماعی آنان از بعـد بیـانی مـی-
باشد ،و گفتار معروف همان گفتاری است که در آن لحن بیش از آنچه مقصود را بیان میکند نمایان نشود و زمینه را برای فساد
مهیا نکند ،بنابراین لحن سخن و چگونگی صدا هنگام سخن گفتن با نامحرمان باید طوری باشد که زمینهساز انحراف نشود زیـرا
دراین صورت عواقب آن گرفتار خود زنان میشود وزنان باید در سخن گفتن عفت کالم داشته باشند و خالصه سـخن بگوینـد
زیرا باناز و ادا سخن گفتن با نامحرمان نشانهی بیتقوایی است.
 -پوشش مناسب زنان در اجتماع

پوشش مناسب وحجاب و عفاف اسالمی از مهمترین آداب و سلوک برای حضور و مشارکت زنان در تمدن اسالمی اسـت،
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عبارتست از حفظ شرم و حیای زن که با چشم فروبستن از نگاه به نامحرم و پوشاندن حجاب برتراسـت ،و منظـور از حجـاب
پنهان کردن زن وحبس کردن او در خانه و بیرون نرفتن برای انجام کارهای ضروری نیست ،بلکه اسالم در پرتو رسالت خود بـا
ارائه این قوانین و سلوک خواسته است که جامعه بشری را از این بی بندوباری و هرزگی سالم و مصون بمانـد ،لـذا ایـن ایـن
قوانین و اصول را مبنای مشارکت زنان در امور اجتماعی قرار میدهد که بر این اساس مشکالت مربوط بـه مسـائل فرهنگـی و
اجتماعی جامعه که همانند میکروبهای بیماریزا بیمار مبتال به آنها در رنج و عذاب است ،را حل نماید(.فقی رسول1371 ،ش،
.)111-111 /
"یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ ذلِکَ أَدْنی أَنْ یُعْرَفْنَ فَال یُؤْذَیْنَ وَ کـانَ اللَّـهُ
غَفُوراً رَحِیماً ( ".احزاب)11 /
"ای پیامبر ،به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو« :پوشش های خود را بر خود فروتر گیرند .این برای آنکه شناخته شوند
و مورد آزار قرار نگیرند [به احتیاط] نزدیکتر است ،و خدا آمرزنده مهربان است"
عالمه در تفسیر آیه فوق میفرماید" :جلباب"یعنی جامهای بلندکه تمام بدن را بپوشاند و یا روسری و مقنعه مخصوصی کـه
صورت و سر را میپوشاند ،اینکه خداوند متعال میفرماید،ای رسول خدا به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمن امتت بگو کـه
جلبابهای خود را طوری جلو بکشند که زیر گلو و سینه هایشان آشکار نباشد و این پوشاندن بـدن بـه ایـنکـه  ،ایـن صـورت
شناخته شوند که اهل عفت و حجابند نزدیکتر است ،در نتیجه وقتی مردان بدانند آنها اهل حجاب هستند ،دیگرآنهـا را اذیـت و
آزار نمیکنند و اهل فسق و فجور متعرض آنها نمیشوند .ویا این پوشش نزدیکتر است به اینکه آنها را به عنوان زن مسـلمان و
آزاد بشناسند و متعرض آنها نشوند ،چون کنیزان در آن زمان حجاب نداشتند.ودیگر اینکه این نوعی رحمت ،آمـرزش و عیـب
پوشی و خداوند نسبت به بندگان است.
برداشت ما از سخنان عالمه این چنین است که زنان در اجتماع رعایت نکردن پوشش مناسب و کامل مورد آزار واذیت قرار
گرفته میشوند ،با ید هنگام خروج از خانه پوشش مناسب داشته باشند تا به عفت و حجاب شناخته شوند و در نتیجـه از آزار و
اذیت مصون باشند ،بنابراین باید با عنایت به باورهای دینی دربارهی پوشش و حجاب به ضرورت و فلسـفه آن وآثـار فـردی و
اجتماعی آن پی ببرند و عمال به حجاب و پوشش پایبند باشند چرا که بخشی از آسیبهای فرهنگی و اجتماعی جامعـه بخـاطر
بدحجابی و پوشش نامناسب است.
 -رعایت حیا و عفت در اجتماع

حیا در اصطالح همان ملکه نفسانی است که باعث حفظ نفس از کارهای زشت و خالف ادب میشود تا مورد سرزنش قرار
نگیرد ،و عفاف نیز به همین معناست ،یعنی حالتی درونی که موجب خویشتن داری از تمام هرزگیها و بـی بنـدوباری هاسـت،
رعایت حیا و عفاف ،میان زن و مرد به تناسب آفرینش هر یک از آنها متفاوت بوده ،زیرا حیا خصلتی بشری است و صرف نظـر
از گرایشهای فرهنگی و مذهبی قابل اجرا میباشد ،در دنیای کنونی ،مطابق قوانین جهانی ،اعمال منافی عفـت جـرم محسـوب
میشود و بیعفتی مورد نفرت و نارضایتی انسانهاست ( ،فتاحی نژاد1313 ،ش)214 / ،
پیامبر اکرم(صلی اهلل علیه و آله) :فرمودند :بهترین زنان شما زن عفیف و پاکدامنی است که خود را فقط برای شوهر آرایش
میکند و در برابر بیگانگان خویشتندار و عفیف است (.کلینی1417 ،ق)324/، 1/ ،
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قرآن آیهای در این زمینه آورده "فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشِی عَلَی اسْتِحْیاءٍ قالَتْ إِنَّ أَبِی یَدْعُوکَ لِیَجْزِیَکَ أَجْرَ ما سَقَیْتَ لَنا فَلَمَّـا
جاءَهُ وَ قَصَّ عَلَیْهِ الْقَصَصَ قالَ ال تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِین" (قصص" )21 /پس یکی از آن دو زن -در حالی که به آزرم
گام بر میداشت -نزد وی آمد [و] گفت« :پدرم تو را میطلبد تا تو را به پاداش آبدادن [گوسفندان] برای ما ،مزد دهد ».و چون
[موسی] نزد او آمد و سرگذشت [خود] را بر او حکایت کرد[ ،وی] گفت« :مترس که از گروه ستمگران نجات یافتی"
در این آیه صفت حیا به دختر شعیب نسبت داده شده ،دانایی و عمق نگـرش دختـر شـعیب ،نمونـهای واضـح در بـاره ی
شناخت استعدادهای تردید ناپذیر زنان است ،وی بعد از یک برخـورد کوتـاه موسـی را بسـیار شایسـته و صـاحب اخـالق و
رفتارهای فاضله ای دانست زیرا نحوه ی آب دادن ایشان به گوسفندان فهمیدکه او فردی نیرومند است ،همچنین ،عفتی که موسی
دربرخورد با دختران شعیب داشت ،به پدرش پیشنهادکردکه اورا استخدام نماید حضـرت شـعیبایـد دوراندیشـی دختـرش را
پذیرفت ،بنابراین میتوان گفت زنان که هستهی اولیۀ هدایت فکری ،اعتقادی و عاطفی جامعه هستند وجود حیا و عفت در آنهـا
مستلزم قدرت تفکراست و این چنین است که مناسب مشورت کردن در موارد گوناگون هستند ،هر چندکه وظیفـۀ اصـلی آنهـا
حفظ کانون هدایت و پرمهر و صفای خانواده است ،بنابراین نباید بهانۀ حضور در عرصۀ فعالیتهـای اجتمـاعی جهـت تـداوم
مسئولیتها باعث انحطاط شأن و منزلت انسانی زنان گردد بی بندوباری و فساد اخالقی را دامن زنند و در نتیجـه زمینـۀ از هـم
گسیختگی نظام خانواده و فروپاشی آن را فراهمکند (.عالمه طباطبایی1417 ،ق)21/ ،11/ ،
از سخن عالمه در تفسیر آیه این طور برداشت میکنیم که راه رفتن زنان از روی استیحاء به معنی آشکار شدن همـان حفـظ
پاکدامنی است که در راه رفتن آنها نیز نمایان است ،و از طرفی نقش اولیه و اصلی زنان نقش مادری و تربیت صـحیح فرزنـدان
در محیط خانه است ،و بهانه حضور آنها در جامعه نباید باعث غفلت از این وظیفه خطیر شود ،هرچند که حضور آنها در جامعه
باید براساس موازین و رفتارهای اسالمی واخالقی باشد.
ج :سلوک اجتماعی زنان در در تمدن اسالمی (عرصهی اقتصادی) با توجه به تفسیرالمیزان چیست؟
اقتصاد به فعالیتهاییک مجموعه انسانی در ارتباط با تولید ،مصرف ،توزیع کاال و کاربرد ثـروت و دارایـی اطـالق مـی-
شود(.فرمهینی فراهانی1371 ،ش )177 /،تمدن اسالمی و دین اسالم ،دین اعتدال و میانه است و از افراط و تفریط در همه امـور
بدور است ،مردم را به اعتدال و میانهروی دعوت میکند تا جامعهای معتدل برپا کند که تساوی و تناسب بر تمامی ابعاد فکری،
عقیدتی ،اخالقی ،عاطفی ،اجتماعی ،اقتصادی وسیاسی آن حاکم باشد و افراد آن از افراط و تفریط که نشـانهی نـادانی و راه و
رسم گمراهان و گمراهکنندگان است بپرهیزند(،بیستونی1311 ،ش)21/ ،1/،
عالمه در ذیل آیه  32سوره نساء سخنانی ارزشمند پیرامون اشتغال زنان و نقش اقتصادی آنان در اجتماع تمدن اسالمی ارائه
دادهاند که نخست به آیه اشاره میشود و سپس سخن عالمه توضیح داده میشود.
" وَ ال تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلی بَعْضٍ لِلریجالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنیساءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْن( "....نسـاء" )32/و
زنهار ،آنچه را خداوند به [سببِ] آن ،بعضی از شما را بر بعضی [دیگر] برتری داده آرزو مکنید .برای مردان از آنچه [به اختیـار]
کسب کردهاند بهرهای است ،و برای زنان [نیز] از آنچه [به اختیار] کسب کردهاند بهرهای است .و از فضل خدا درخواست کنید،
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که خدا به هر چیزی داناست".
عالمه میفرماید :از این آیه آشکار می شود که منظور از اکتساب نوعی از تعیین حوزه مالی است کـه حـریم خصوصـی را
موجب میشود ،خواه با کاری اختیاری بدست آمده باشد" ،ذلک علی النساء ألن موقعهم فی المجتمع اإلنسانی موقـع یسـتدعی
ذلک دون موقع النساء ،و خصوا فی المیراث بمثل حظ األنثیین لذلک أیضا ،و کذلک النساء خصصن بنصف سهم الرجال و جعل
نفقتهن علی الرجال و خصصن بالمهر الستدعاء موقعهن ذلک ،و کذلک ما اکتسبته إحدی الطائفتین من المـال بتجـارۀ أو طریـق
آخر هو الموجب لالختصاص ،و ما اهلل یرید ظلما للعباد "
مانند فعالیت زن در یک صنعت یا حرفه و خواه آن که به صورتی غیر از آن بدست آمده باشد مانند فضیلتی که در او یافتـه
شده است هر کدام از این موارد که برای انسان پیدا شود با عنوان مذکر یا مونث سهم و نصیب را برای او موجب میشـود" ،و
من هنا یظهر أن المراد باالکتساب هو نوع من الحیازۀ و االختصاص أعم من أن یکون بعمل اختیاری کاالکتساب بصنعۀ أو حرفۀ
أو ال یکون بذلک لکنه ینتهی إلی تلبس صاحب الفضل بصفۀ توجب له ذلک کتلبس اإلنسان بذکوریۀ أو أنوثیۀ توجب له سهما و
نصیبا کذا" ( .طباطبایی1417 ،ق)337-331 / ،4/ ،
منظور عالمه در تفسیرآیه شریفه این است که مالک برتری هر یک از زن و مرد کارهایی است که سـاختمان وجـودی و یـا
موقعیت اجتماعی آنها اقتضا میکند و بعضی ازبرتریهایی که خاص مردان و زنان است ،و هدف اصـلی زن و مـرد از هرگونـه
فعالیتی دست یابی به کمال و قرب الهی است بنابراین الزم است که نحوهی حضور زنان در فعالیتهای اقتصـادی بـه گونـهای
باشد که مانع به دست آوردن کمال نشوند زیرا حفظ حریم میان زن و مرد یک ارزش است کـه دختـران شـعیب آن را رعایـت
میکردند.
د) سلوک اجتماعی زنان در تمدن اسالمی (عرصهی سیاسی) با توجه به تفسیرالمیزان چیست؟
سیاست یعنیهر امریکه مربوط بهدولت ،مدیریت ،و مقاصد و اهداف و چگونگی فعالیـتهـای دولـت مـیباشد(.آشـوری،
1311ش )212/ ،حالبا توجه به این تعاریف هریک از اقشار جامعه خود نقشی مثبت یا مخرب در جهت پایبندی به ایـن آئـین
حکومتداری دارند و هر دو در امر سیاست فعالیت میکنند ،حال آیا زنان در جامعه اسالمی براساس مبانی قرآنـی مـیتواننـد
کارایی شایستهای داشته باشند و آیا این کارایی در حد سلوک و منش اجتماعی آنها مـیتوانـد قـرار بگیـرد بـراین اسـاس بـه
تفسیرالمیزان مراجعه میکنیم تا نظرات عالمه طباطبایی را در این مورد برای پاسخگویی به این سواالت بیابیم.
 -زنان و جهاد و هجرت

جهاد یکی از احکامی است که حکم اجرای آن دربارهی زن و مرد متفاوت است ،به این خاطر که جهـاد در راه خـدا و بـه
میدان جنگ رفتن درصورت وجود شرایط تنها برای مردان است و از زنان بـهخـاطر نداشـتن توانـایی جسـمی و روحـی ایـن
مسئولیت برداشته شده است ،براین اساس اگر چه مشارکت زنان در میدانهای جهاد به عنوان مقابله و نبـرد بـا دشـمن ممنـوع
است ،ولی به طور کلی شرکت در جهاد ممنوع نمی باشد ،یعنی به عنوان تدارکات و یا مداوای مجروحین و امثال این قبیل امور
حق شرکت دارند،جهاد و دفاع در فقه دو عنوان مستقل دارند که زنان بخاطر شرایط جسمانی و روحـی نمـیتواننـد مشـارکت
داشتهباشند ،اما در دفاع که دشمن هجوم میآورد و جان مسلمانانوموقعیت جامعه اسالم به خطر میافتد برهمـه طبقـات حتـی
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زنان هم واجب است که هریک به مقدار توانایی خود به مقابله برخیزد(.نوری1347 ،ش)11/ ،
"فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنیی ال أُضِیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثی بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْض فَالَّذِینَ هاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیـارِهِم
وَ أُوذُوا فِی سَبِیلِی وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا لَأُکَفیرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئاتِهِمْ وَ لَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ اللَّهُ عِنْـدَهُ
حُسْنُ الثَّواب" ( /111آل عمران) "پس ،پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد [و فرمود که ]:من عملِ هیچ صاحب عملـی از
شما را ،از مرد یا زن ،که همه از یکدیگرید ،تباه نمیکنم پس ،کسانی که هجرت کرده و از خانههای خود رانـده شـده و در راه
من آزار دیده و جنگیده و کشته شدهاند ،بدیهایشان را از آنان میزدایم ،و آنان را در باغهایی که از زیر [درختان] آن نهرها روان
است درمیآورم [این] پاداشی است از جانب خدا و پاداش نیکو نزد خداست".
عالمه در ذیل این آیه پیرامون سیاست و نقش زنان چنین میفرماید:
هجرت یکی از حرکت های سیاسی و اجتماعی است که درصدر تمدن اسالم صورت گرفته است ،و این حرکـت از سـوی
همه مسلمانان خواه مردان و خواه زنان در سال سیزدهم بعثت انجام پذیرفت که زنان در ایـن امرمشـارکت داشـتند ،از دیـدگاه
عالمه هجرت امری است که با آئین حکومت داری ارتباط دارد و در این زمینه درباره هجرت زنان چنین مـینویسـد :منظـور از
هجرت زنان ،این نیست که به شکل مستقیل از مردان خودبه طرف یثرب حرکت کنند بلکه در رکاب مـردان خـود و در جهـت
یاری دین خدا و تبلی دین ،وحدت و یگانگی میباشد که خداوند متعال نیز در این آیه از آن یـاد کـرده اسـت ،و فرقـی میـان
هجرت زن و مرد نگذاشته است وآنها را در پیشگاه خدا و در وصول به مقامات معنوی در شـرایط مشـابه یکسـان مـیشـمارد
وهرگزاختالف جنس وتفاوت ساختمان جسمانی وبرخیتفاوتهای دیگررا در مسؤولیتهای اجتماعی ،دلیلی بر تفاوت این دو از
نظر بدست آوردن تکامل انسانی نمیشمارد ،بلکه هر دو را از این نظر کامال در یک سطح قرار میدهد ،عالوه بر این امر ،زنـان
نیز همچون مردان بر اساس ضرورت و احساس مسؤولیت حق دارند هجرت و جهاد کنند و نسبت به ریاست حاکم بـر جامعـه
بیتفاوت نباشند(.طباطبایی1417 ،ق)11/ ،4/ ،
با توجه به این سخن عالمه میتوان گفت که آمادگی زنان مسلمان برای مشارکت در نظم و انسجام امور مهم حکومـتداری
اقتضا می کند که به عنوان منش آنها در زندگی مدنظرشان باشد به عبارت دیگر زن مسلمان کسی اسـت کـه در اطاعـت ازامـر
حاکم شرع و ولی امر خود را آماده میسازد حتی اگر امورسیاسی و اجتماعی باشد ،که به حول و قوه الهی شرکت میکنـد و از
این حضور و مشارکت خود پشیمان نمیشود ،مانند مشارکت در جهاد ،نماز جمعه ،اعمال سیاسی و عبـادی حـج ،و بیعـت بـا
اولواالمر ،و یا اینکه در امور بنیادینی که سیاست جامعه اسالمی بر آن استوار است مشارکت فعال داشته باشند.
 -زنان و بیعت با اولواالمر

یکی دیگر از نمادهای فعالیت و مشارکت سیاسی در تمدن اسالمی ،پیماننامههای اجتمـاعی اسـت کـه در سـطوح بـاالی
مسئوالن اجتماع و بالد صورت میگیرد و در صدر اسالم بیعتهایی همچون پیمان عقبه اول و بیعت غـدیر بیـانگر ارزش ایـن
نماد سیاسی است ،زنان مسلمان در فتح مکه با پیامبر عهد و پیمانی منعقد کردند که در تاریخ به بیعت النساء نیـز مشـهور شـده
است کهآیه دوازده سوره ممتحنه به نقش سیاسی زنان در اجتماع به طور واضح اشاره میکند که صرف نظر از شان نـزول آیـه،
محتوای آن در همه دورانها کاربردی است.
" یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا جاءَکَ الْمُؤْمِناتُ یُبایِعْنَکَ عَلی أَنْ ال یُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَیْئاً وَ ال یَسْرِقْنَ وَ ال یَـزْنِینَ وَ ال یَقْـتُلْنَ أَوْالدَهُـنَّ وَ ال
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یَأْتِینَ بِبُهْتانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ ال یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ فَبایِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِـیم" (ممتحنـه/
)12
"ای پیامبر ،چون زنان با ایمان نزد تو آیند که [با این شرط] با تو بیعت کنند که چیزی را با خـدا شـریک نسـازند ،و دزدی
نکنند ،و زنا نکنند ،و فرزندان خود را نکشند ،و بچههای حرامزادهای را که پس انداختهاند با بُهتان [و حیله] به شـوهر نبندنـد ،و
در [کار] نیک از تو نافرمانی نکنند ،با آنان بیعت کن و از خدا برای آنان آمرزش بخواه ،زیرا خداوند آمرزنده مهربان است".
این آیه کریمه بیعت زنان مسلمان با پیامبر را بیان میکند که بعضی از قوانین این حضور بین زن و مرد مشترک است ماننـد
شرک نورزیدن ،ترک زنا و سرقت ،ترک تهمت ،افتراء ،نافرمانینکردن در برابردستورات سازنده رسول خدا ،زنـان و مـردان در
ساختار تمدن اسالمی مسئول هستند ،باید سهم خود را در استواری و نگهداری این بنیان ایفا کنند و در دسـتیـابی جامعـه بـه
سعادت وکمال و سالم سازی اجتماع از انحرافات فکری و جنسی تالش نمایند(.طباطبایی1417 ،ق)243 /،11 / ،
از بیانات عالمه برمیآید که بیعت زنان با رسول خدا امری منحصر به آن دوران نمیداند بلکـه در جهـت اسـتواری و نگـه
داری ساختار اجتماع در هر دوره این بیعت میتواند قابل قبول باشد البته این به شرطی اسـت کـه والیـان امـر از دسـتورات و
گفتارهای پیامبر را دریابیم وآنها را همانند رسول خدا قرار دهیم ،نکته جالب که در اینجا وجود دارد آن است که آیـه اطاعـت
از اولواالمر که بدون قید وشرط و به دنبال اطاعت از رسول خدا در قرآن آمده درسوره نساء آیه 11میباشد ،و در ادامـه همـان
آیات مسئله فرمانبرداری کردن از رسول خدا و عدم سرکشی از آن حضرت از پایههای ایمان ذکر شده است ،در سوره ممتحنـه
آیه 12به محتوای پیمان زنان با پیامبر اکرم این گونه خاتمه میدهد که زنان مومن پیمان میبندد کـه در امـور شـناخته شـده و
پسندیده نافرمانی از رسول خدا نکنند ،همان رسولی که سرپرست وحاکم آنان است.
 -زنان و قضاوت

قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از مهمترین ارکان حکومت تمدن اسالمی است ،قضا درلغت به معـانیگونـاگونی
اطالق میگردد ،بهمعنای رأی ،حکم ،اراده و الزام آمده است در اقرب الموارد بـه معنـی "فصـل و حکـم" (شـرتوتی لبنـانی،
1111م ))1111/ ،2/ ،و درتاج العروس نیز به معنی "حکم" آمده است (.حسینی الزبیدی1411 ،ق ،ج ،11ص )211همچنین در
قاموس المحیط به معنی "حکم کردن""،پرداختن"" ،پروا کردن"" ،حجامت" "،قرض را دادن" ذکـر شـده و قضـاوت بـه
معنی حکم کردن بین دو نفر یا بیشتر آمده است (.فیروزآبادی1413 ،ق)371/ ،4/ ،
خداوند درقرآن کریم میفرماید":الریجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النیساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلـی بَعْـضٍ وَ بِمـا أَنْفَقُـوا مِـنْ أَمْـوالِهِمْ
فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللَّاتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَـإِنْ
أَطَعْنَکُمْ فَال تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیًّا کَبِیراً ( نساء" )34/
مردان ،سرپرست زنانند ،به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و [نیز] به دلیل آنکـه از اموالشـان خـرج
میکنند .پس ،زنانِ درستکار ،فرمانبردارند [و] به پاس آنچه خدا [برای آنان] حفظ کرده ،اسرار [شوهرانِ خود] را حفظ میکننـد.
و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید [نخست] پندشان دهید و [بعد] در خوابگاهها از ایشان دوری کنید و [اگـر تـاثیر نکـرد]
آنان را بزنید پس اگر شما را اطاعت کردند [دیگر] بر آنها هیچ راهی [برای سرزنش] مجویید ،که خدا واالی بزرگ است" .
عالمه طباطبایی درتفسیر آیه فوق میفرماید :مرد و زندرآزادی اراده و عمل از همه جهات دارای شخصیتمساوی ویکسانی
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هستند ،مگر در اموری که مقتضای وضع روحی وعاطفیاو باشد .زن زندگی احساسـی وعـاطفی دارد ولـی مـرددارای حیـات
عقالنیاست ،زن ازمناصب قضاوت و حکومت و جهاد محروم است ،زیرا اینها از اموری هستند که بایـد مبتنـی برتفکروتعقـل
باشند نه احساس ،بنابراین جهات عمومی اجتماعی همچون حکومت و قضاوت که حیات اجتماع بر آن دو متوقف است با تعقل
و تفکر جریان مییابد ،همانند دفاع و جنگ که با سختیها وقوه تعقل همراه استوچونطبیعتاًقوهتعقلمردان بیشـتراززنان اسـت،
وهمچنینتوانوتحمّل بیشترآنهادربرابردشواریها لذامردانمیتوانند متصدّی این امورگردند (طباطبایی1417 ،ق.)343-344/ ،4/ ،
ازسخن عالمهطباطبایی فهمیدهمیشود که "قاضی شدن" نباید درسلوک اجتماعی زنان نقشی داشته باشد واین امـر در فقـه
اسالمی مورد تایید است که قضاوت از دوش زنان برداشته شده است.

نتیجه گیری
عالمه طباطبایی برای اثبات نظرات خود دربارهی سلوک اجتماعی زنان در تمدن اسالمی و ارائه ضوابط وآداب آناز شواهد
و داستانهای قرآنی و روایات متعددیکهپیرامون زنان میباشد استفاده کرده است و در سلوک اجتماعی زنان معتقد است آنان -
هستهی اولیۀ هدایت فکری ،اعتقادی وعاطفی تمدن اسالمی هستند و باید براین پایه منش اجتماعی خود را شکل دهند و وظیفـۀ
اصلی آنها حفظ کانون پرمهر و صفای خانواده است  ،واگـر سـلوک اجتمـاعی خـودرا تنهـا محـدود و معطـوف بـه خـانواده
نمایندبرآنان ایرادی نیست بلکه کمال خود را آشکار کردهاند .زن شخصیتی استکه مسئولیت تربیت و سازندگی را در خـانواده
برعهده دارد وهمین بعد استکه شاًن و منزلت او را حفظ میکند و به زیبایی شکوفا میسازد و به سر منزل مقصود مـیرسـاند،
بعد اجتماعی او امری ثانوی است.
بنابراین ،حضور زن عرصۀ فعالیتهای اجتماعی تمدن اسالمی ،نباید عامل انحطاط شأن و منزلت زنان گردد چرا که باعـث
بی بند و باری و فساد اخالقی میشود و زمینهی از همگسیختگی نظام خانواده و فروپاشی آن را فراهمکند ،پس بخـش عمـدهی
شکلگیری سلوک اجتماعی زنان در نظر عالمه در تربیت فرزندان در محیط خانه رقم میخورد و باعـث سـعادت و پیشـرفت -
خانواده و به تبع آن اجتماع میشود ،رشد وانتقال ارزشهای دینی ،فرهنگی واجتماعی در درجۀ اوّل بـر عهـدۀ خـانوادههـا بـه
خصوص مادراست .پس میتوان گفتکه جامعۀ سالم نیازمند مادران سالم است و جامعۀ فرهنگی ،دینـی و ارزشـی ،جامعـهای
است که مادران آن از سلوک اجتماعی سالم بر پایه دین داریبرخوردار باشند.
در نتیجه بهنظر عالمه سه چیز محور اصلی سلوک اجتماعی زنان تمدن اسالمی بحسابمیآید
 -1تامین هدف خلقت از دیدگاه قرآن آنگونه که شایسته زنان و مردان باشد
 -2تحقق شایسته احکام و شریعت اسالمی در همه ابعاد آن
 -3حفظ حرمت زنان و توجه شایسته به عفت و پاکدامنی آنان در عین شکوفایی کماالت اخالقی
اگر کالم عالمه را این چنین در نظر بگیریم که آنچه فرموده برخواسته از ایده پایدار ایشان باشد همه آن موارد بیانگر سلوک
و منش زنان نیز میباشد.
وعالمه طباطبایی این موضوع مهم را درآیاتیکه پیرامونوالدین میباشد به صورت مستقیموغیره مستقیم پیگیری کرده اسـت
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هرچند که دربسیاری موارد به جمالتکلی وکوتاه اکتفا نموده ودر آن موضوع خاص سلوک اجتماعی زنانرا بـه طـور شـفاف
نشان نمی دهد ،ودر این راستا تنهامواردی را که قرآن از زنان مطرح کرده و خاص آنها میباشد درجهت تعیین حدومرز حقـوق
آنها و کیفیت استفاده ازآن حقوق بیان نموده است ،و متاسفانهپیگیری زنان درچگونگی استفاده ازاین حقوق سـلوکی را ایجـاد
کرده است که آسیب پذیر گشته و مورد سوءاستفاده مردان قرار گرفته است.
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چکیده
بررسی ابعاد نظری گفتمان درحال شکلگیری تمدن نوین اسالمی و استخراج الگوهای مبتنی بر عقالنیت ،عالوه
بر تقویت پشتوانهی نظری و کمک به گفتمان سازی ،برای به نمایش گذاردن آن در معرض اندیشهها ،امری مهام
و درخور توجه است .تمدن نوین اسالمی که هستهی اولیه آن با پیروزی انقالب اسالمی ایجاد شده است ،تمدنی
درحال شکل گیری بر مبنای اندیشهی اسالمی و متناسب با نیازها و ظرفیتهای امروز بشریت است که در ابعاد
گوناگون سیاسی ،اجتماعی و ...با سایر تمدنهای موجود در گذشته و حال اختالف داشته و الگویی متمایز برای
هریک از حوزههای بشری ارا ه میدهد .با شکلگیری گفتمان والیت فقیه ،بعد سیاسی و حوزهی قدرت در تمادن
نوین اسالمی نسبت به سایر ابعاد آن انسجام بیشتری یافته است .گفتمان والیت فقیه ،متأثر از نظاام عقالنیات
شیعی ،الگویی نو از قدرت سیاسی ارا ه میدهد که حوزهی سیاسی تمدن نوین اسالمی را جهاتدهای مایکناد.
هدف از پژوهش حاضر ،شناخت الگوی قدرت سیاسی در تمادن ناوین اساالمی و بررسای فرایناد تکاوین آن و
مولفههای تولید قدرت میباشد که با روش نظری تحلیل گفتمان و بهرهگیری از رویکردهای فوکو و فرکالف ،باه
بررسی دیرینهی گفتمان والیت فقیه پرداخته و در بحث تبارشناسی نیاز مؤلفاههاای قادرتسااز تمادن ناوین
اسالمی از قبیل «امامت و رهبری»« ،دانش»« ،غیبت وانتظار»« ،اجتهاد»« ،عدالت»« ،امر باه معاروف و نهای از -
منکر»« ،جهاد و ایثار» و «مصلحت» را معرفی کرده است .در نتیجه ،ضمن معرفای «قادرت همسااز باا توساعه
تمدنی» به عنوان الگوی قدرت در تمدن نوین اسالمی ،ویژگیهای آن از قبیل؛«امتزاج با دانش»« ،امکان بازتولید
خود»« ،تأثیرگذاری در اندیشهها» و «گسترهی فراسرزمینی و فراتمدنی» ،بیان شده است.
کلید واژهها :تمدن نوین اسالمی ،الگوی قدرت سیاسی ،تحلیل گفتمان ،والیت فقیه ،تشیع
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مقدمه
استواری عینیت های اجتماعی ،تکیه بر ابعـاد نظـری دارد کـه بـا حضـور انتزاعـی خـود ،موجـب تکـوین ،دوام و قـوام
نظامهای گفتمانی میگردند .بررسی ابعاد نظری گفتمان در حال شکلگیری «تمدن نوین اسالمی» و استخراج الگوهای مبتنی بـر
عقالنیت در آن ،عالوه بر تقویت پشتوانهی نظری و کمک به گفتمان سازی ،برای شناساندن تمدن نوین اسالمی به جهانیان و بـه
نمایش گذاردن آن در معرض اندیشههای سلیم ،امری مهم و درخور توجه و کاوش است.
تمدن نوین اسالمی که هسته ی اولیهی آن با پیروزی انقالب اسالمی ایران بنیان نهاده شـده اسـت ،تمـدنی اسـت در حـال
شکلگیری بر مبنای اندیشهی اصیل اسالمی ،که متناسب با ظرفیتهای امروز بشریت بوده و با نظر توأمـان بـه دنیـا و آخـرت،
درصدد ترسیم و تنظیم مناسبات حیات اجتماعی انسان است.
تمدن نوین اسالمی گفتمانی است که در همه ی ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگـی و همـهی حـوزههـای بشـری،
الگویی نو و متمایز از تمدنهای موجود در گذشته و حال ارائه میدهد .برخی از این حوزهها تاحدودی شکل و انسجام گرفته و
برخی دیگر نیازمند گذشت زمان و شکلگیری و تثبیت و هژمونی گفتمان است.
یکی از مهمترین ابعاد گفتمان تمدن نوین اسالمی بعد سیاسی آن است و مفهوم قدرت نیز عنصر اصلی و جوهرهی سیاسـت
است تا جایی که اغلب اندیشمندان سیاسی قدرت را مفهوم اساسی سیاست دانسته اند ]1[.لذا یکی از شاخههای مهم مطالعـهی
حوزهی سیاست در گفتمان تمدن نوین اسالمی ،مطالعهی قدرت ،اعم از فرایند تکوین ،مؤلفههـای قـدرتسـاز و ویژگـیهـای
قدرت است.
الگویی که تمدن نوین اسالمی از قدرت به دست می دهد الگویی متمایز از سایر الگوهای موجـود اسـت ،همچنـان کـه در
حوزههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و .. .نیز الگویی متمایز و منحصر بفرد ارائه میدهد .برای تحلیل الگوی قـدرت مـذکور،
نیازمند این هستیم که مطالعه و بررسی ما درون نظام گفتمانی والیت فقیه صورت پذیرد ،چرا که فرایند تکـوین الگـوی قـدرت
مورد مطالعه ،درون گفتمان والیت فقیه صورت گرفته است و تمامی مؤلفهها و عناصر آن از نظام عقالنیـت شـیعی اخـذ شـده
است.
قلمرو نظری تحقیق؛ مطالعهی درون گفتمانی قدرت سیاسی ازجمله فرایند تکوین ،مؤلفههای تشکیل دهنـدهی آن و الگـوی
قدرت همساز با توسعه تمدنی را شامل میشود و اهمیت آن بدین سبب است که عالوه بر معرفـی ویژگـیهـا و خصوصـیات
انحصاری الگوی قدرت سیاسی در تمدن نوین اسالمی و شناساندن مؤلفههای تولید قدرت ،میتواند به توسعهی نظری گفتمـان
تمدن نوین اسالمی کمک شایان توجهی کرده و معرفی گفتمان را تسهیل نماید.
مبنای نظری و دریچه نگاه ما به موضوع پژوهش ،نگاه درون گفتمانی به قـدرت اسـت و گفتمـان والیـت فقیـه چـارچوب
تحلیلی ما را تشکیل داده است .برخی از مفاهیم اساسی نظریهی گفتمان که در این پژوهش کاربرد داشته است در بخـش روش
پژوهش شرح داده شده است.
از لحاظ پیشینهی موضوع ،تاکنون پژوهشی در خصوص الگوی قدرت سیاسی در تمدن نوین اسالمی صورت نگرفته اسـت
ولی از جمله پژوهشهایی که در ساخت و شکلدهی موضوع و رویکرد این پژوهش الهام بخش بودهانـد مـیتـوان بـه کتـاب
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«قدرت ،دانش و مشروعیت در اسالم» اشاره کرد که نگارنده در آن رابطهی قدرت سیاسـی و دانـش را در سـدهی میانـه و بـا
استفاده از روش تحلیل گفتمان بررسی کرده است]2[.
همچنین از آثار مشهور قریب به موضوع ،میتوان به کتاب «اسالم میان فرهنگ و سیاست» اشاره کرد که نویسـنده در آن بـا
نگرشی انتقادی و سلبی به موضوع سیاسیسازی اسالم و استخراج اسالم سیاسی پرداخته است و با ارائهی فهمی غربمآبانـه از
اسالم در صدد است تا نشان دهد که طرح سیاسیسازی اسالم طرحی تصنعی و تحمیلی است]3[.
کتاب «تحلیل گفتمان والیت فقیه در نظام سیاسی ایران» نیز که به دنبال بررسی تطور والیـت فقیـه در بسـتر نظـام سیاسـی
معاصر ایران است ،از جمله پژوهشهای الهام بخش این تحقیق میباشد]4[ .
این پژوهش متشکل از یک مقدمه ،فرضیه و سؤالهای پژوهش ،روش پژوهش ،یافتهها و نتیجهگیری است .در بحث یافتههـا
دو محور طرح شده است که محور اول با عنوان فرایند تکوین الگوی قدرت سیاسی در تمـدن نـوین اسـالمی مشـتمل بـر دو
موضوع دیرینهشناسی و تبارشناسی گفتمان والیت فقیه میباشد .در بحث تبارشناسی ،مؤلفه های تولید قـدرت در تمـدن نـوین
اسالمی بیان شده است .محور دوم ،به بحث تولید قدرت درتمدن نوین اسالمی بر مبنای انسـجامهـای مبتنـی بـر ایـدئولوژی و
گزارههای تولید قدرت پرداخته است .در بخش نتیجهگیری ،با استنباط از یافتههای تحقیق ،الگوی قدرت سیاسی در تمدن نـوین
اسالمی؛ قدرت همساز با توسعهی تمدنی و ویژگیهای آن بیان شده است .برای تسهیل فهم موضوع ،در شکل شماره یک ،سـیر
تحقیق و بخشهای آن را نشان دادهایم.

شكل  :9پژوهش « تحلیل گفتمانی تكوین الگوی قدرت سیاسی در تمدن نوین اسالمی؛ با تأکید بر گفتمان والیت فقیه» در یک نگاه

695

فرضیه و سؤالهای پژوهش
مفروض ما در پژوهش حاضر این است که الگوی قدرت در تمدن نوین اسالمی ،الگویی است همساز با توسعه تمـدنی کـه
منطبق با فطرت بشری بوده و بر دانش و عقالنیت اتکاء دارد .همچنین به نظر میرسد مطالعهی دیرینه و تبار گفتمان والیت فقیه،
مواردی از قبیل فرایند تکوین قدرت سیاسی و تشخیص مؤلفههای تولیدکنندهی قدرت سیاسـی را بـرای مـا تبیـین مـیکنـد و
عناصری از قبیل «امامت و رهبری»« ،دانش»« ،غیبت و انتظار»« ،اجتهاد» و ...به عنوان مؤلفههـای قـدرتسـاز در تمـدن نـوین
اسالمی قابل شناسایی هستند که بررسی آنها ،ما را به استخراج الگوی قدرت سیاسی در تمدن نوین اسالمی و ویژگیهـای آن،
رهنمون خواهد ساخت.
لذا در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی هستیم که «الگوی قدرت سیاسی در تمدن نوین اسالمی چیست و چـه
ویژگیهایی دارد؟» و برای رسیدن به پاسخ سؤال مذکور ،مسائل فرعی از قبیل «تکـوین قـدرت سیاسـی درون نظـام گفتمـانی
والیت فقیه چه فرایندی را طی کرده است؟» و «مؤلفههای تولید قدرت در تمدن نوین اسالمی کدامند؟» را مورد کاوش و مداقه
قرار خواهیم داد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر بر مطالعه کیفی استوار بوده و برای بررسی درون گفتمانی قدرت ،با در نظر گرفتن سیر تکوینی و مؤلفههای
آن درون یک نظام معانی ،از روش «تحلیل گفتمان» 1بهره بردهایم .در این پژوهش از رویکرد تحلیل گفتمان «میشل فوکـو» 2بـه
سبب نوآوری آن در بررسی دیرینه و تبار گفتمانها و رویکرد «نورمن فرکالف»3به سبب وجود انسجامهای مبتنی بر ایـدئولوژی

و صورتبندیهای ایدئولوژیک – گفتمانی در فرایند تولید قدرت در تمدن نوین اسالمی ،استفاده شده است .بایستی گفـت کـه
«تحلیل گفتمان» رهیافتی جدید در پژوهشهای انسانی است که خود با اینکه روشی برای تحقیقات سیاسی و اجتماعی است ،به
عنوان یک نظریه نیز مطرح است« .این نظریه به بررسی نقش اعمال و عقاید اجتماعی معنادار در زندگی سیاسـی مـیپـردازد و
همچنین روشی را مورد بررسی قرار میدهد که طی آن ،نظامهای معانی ،طرز آگاهی یافتن مردم از نقشهای خود در جامعـه را
تشکیل میدهند»]1[.
اگرچه «تحلیل گفتمان ،شرایط الزم برای مطرح شدن به عنوان یک انقالب علمی را نـدارد»[ ]1ولـی بسـتری اسـت بسـیار
گسترده و درعین حال پیچیده که این گستردگی را به ذهن پژوهشگر انتقال داده و با اعطای بسط ید در تحلیل موضوع ،او یاری
می رساند.
میشل فوکو ( )1121-1114فیلسوف فرانسوی ،نخستین کسی است که تحلیل گفتمان را در سطح کاربرد فلسفهی سیاسـی-
اجتماعی وارد کرد .چرا که قبل از فوکو تحلیل گفتمان صرفا به عنوان گرایشی در زبانشناسی در کانون پژوهش بود .در دیدگاه
فوکو ،تأکید بر این است که رابطهای تعاملی بین متن 4و زمینه 1وجود دارد .همچنین رابطهای تعاملی و دیالکتیکی بین گفتمـان،
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قدرت ،معرفت و حقیقت وجود دارد .مهمترین دستاورد فوکو را میتوان تحلیل روابط قدرت و معرفت دانست]7[.
«فوکو» بر درونپیوستگی قدرت و دانش تاکید دارد .تا جایی که از دید او ،همه آن دانشی کـه مـا داریـم نتیجـه یـا پیامـد
جنگهای قدرت است .بیشتر نظریهپردازان قدرت بر این باور بودهاند که مناسبات قدرت ،افراد را سرکوب میکند .اما «فوکـو»
آنها را جلوهها یا نمونههای مناسبات قدرت میداند .او اعتقاد دارد «فرد را نباید بعنوان نوعی هسته یا یاختهی اولیه بدانیم» کـه
قدرت روی آن پیاده می شود .در واقع این پیشاپیش یکی از جلوههای اصلی قدرت است ،کـه بـدنهـای معـین ،حرکـات یـا
ژستهای معین ،گفتمانهای معین و امیال معین در قالب افراد هویت مییابند و ساخته میشوند .]1[.از دیگر نکات مورد توجـه
فوکو دیرینه شناسی و تبارشناسی است که در این پژوهش بصورت گسترده کاربرد داشته است.
رویکرد تحلیل گفتمانی فرکالف ،از رابطه و تعامل میان قدرت و زبان ناشی شده است .ایشـان دو نـوع قـدرت و زبـان را
معرفی می کند :قدرت در زبان و قدرت در پشت زبان .او گفتمان را شامل متن و معرفتهـای اجتمـاعی تولیـد و تقسـیر مـتن
میداند و براین باور است که این معارف اجتماعی به سطوح متفاوت سازمان اجتماعی مرتبط میشوند]1[.
یکی از نقاط اختالفی رویکرد گفتمانی فرکالف با رویکرد فوکو در این است که فـرکالف درخصـوص «قـدرت» ،تعریـف
فوکو از آن را نمیپذیرد .ایشان در این باره مینویسد:
«برای ارتباط دادن ایدئولوژی و سلطه ،به روابط نامتقارن قدرت و سلطه مراجعه می کنم .آثار فوکو فهم متفـاوتی از قـدرت
ارائه داده است که به مثابه خصوصیت همهگیر فناوریهایی است که به نهادهای جدید ساخت میبخشد .قدرتی کـه در اختیـار
هیچ طبقهی اجتماعی ،طیف یا گروه خاصی نیست و هرگز به عنوان کاال یا بخشی از دارایی به ضبط در نمـیآیـد .قـدرت بـه
خدمت گرفته میشود و از طریق یک سازمان شبکه وار عمل میکند .نگرانی من این است که این معنای قدرت که فوکـو ارائـه
کرده است ،جایگزین معنای سنتی و قبلی آن شود و باعث غافل شدن از نامتقارن بودگیهای قدرت و روابط سلطه گردد .یکـی
از اهداف مهم تحلیل انتقادی ،حدف قدرت /سلطه در نظریه و عمل است»]11[.
مفاهیم اساسی گفتمان
برخی مفاهیم اساسی گفتمان که در پژوهش حاضر کاربرد داشته است بصورت مختصر شرح داده شده است:
مفصلبندی : 2مفهوم مفصل بندی به عمل برقراری رابطه میان عناصر پراکنده ،درون یک گفتمان و اصالح و تعدیل هویـت و
معنای عناصر مذکور اطالق میشود]11[.
دال ، 3دال مرکزی ،4مدلول :دالها در منظومه گفتمانی ،اشخاص ،مفاهیم ،عبارات یا نمادهای انتزاعی یا حقیقی هستند که در
چهارچوب یک گفتمان خاص ،بر معنایی خاص داللت دارند .معنا و مصداقی که دال بر آن داللت میکند را مـدلول مـینامنـد.
دال مرکزی نیز به دالی گفته میشود که نیروی جاذبهی آن ،نشانههای داخل گفتمان را به خود جذب میکند و بـه آنهـا معنـا و
هویت میبخشد]12[.
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لحظهها یا وقتهها« :1لحظه«ها یا «وقته» ها عناصری هستند که از حوزه گفتمانگی بیرون آمدهاند و از حالت شـناوری رهـایی
یافته و در چهارچوب یک گفتمان پهلو گرفتهاند.
عناصر :2یک «وقته» پیش از ورود به یک مفصلبندی گفتمانی که در حوزهی گفتمانگی و بیـرون از منظومـه گفتمـانی قـرار
دارد« ،عنصر» نامیده می شود.
ضدیت 3و غیریت سازی « :4ضدیت» به رابطهی یک پدیده با پدیدههای دیگر اشاره دارد که نقش اساسی در هویت بخشـی
آن پدیده بازی میکند .اهمیت مفهوم غیریت یا ضدیت در آن است که هر چیزی در ارتباط با غیر و رقیب هویت پیدا مـیکنـد.
زیرا پدیدهها هویت و ذات ثابتی ندارند]13[ .
استیال یا هژمونی :1سلطه زمانی حاصل میشود که طرح یا قدرتی سیاسی در ساختار اجتماعی خاصی تعیین کننده مقـررات
و مفاهیم است]14[.

یافتهها
فرایند تکوین قدرت سیاسی در تمدن نوین اسالمی
گفتمان والیت فقیه ،مهمترین حوزهی تمدن نوین اسالمی ،یعنی حوزهی سیاسی را انسجام بخشیده و فراینـد تولیـد قـدرت
سیاسی درون این نظام گفتمانی شکل میگیرد .مفصلبندی عناصر اعتقادی تشیع حـول دال مرکـزی «رهبـری» در غیـاب امـام
معصوم و درون یک نظام عقالنیت ،گفتمانی به نام والیت فقیه را صورتبندی می کند که مهمترین هدف آن هـدایت و رهبـری
جامعهی اسالمی در همه ی ابعاد آن است .مسئلهی هدایت و رهبری نظام اسالمی با مسئلهی حکومت پیوند خورده است و هیچ
حکومتی بدون قدرت سیاسی امکان شکلگیری ندارد.
در بعد سیاسی گفتمان تمدن نوین اسالمی ،شکلهایی از عقالنیت وجود دارد که در چهرهی قدرت به یکسری از کردارهای
اجتماعی معنادار عینیت میبخشد و این عینیت بخشی همان است که از آن به عنوان «تکوین قدرت سیاسی» یاد مـیکنـیم .ایـن
فرایند تکوین ،درون گفتمان والیت فقیه انجام میشود و فهم آن نیز با بررسی درون گفتمانی امکانپذیر است.
نظریهی گفتمان ،نقش اعمال و کردارهای اجتماعی معنادار را بررسی میکند و در این بررسـی نگـاهی جـامع بـه دیرینـهی
موضوع ،خردهگفتمانهای موجود در فضای منازعات گفتمانی ،تبارشناسی ،مؤلفههای تشکیل دهنده ،بستر تاریخی و .. .دارد.
برای فهم تحوالت معاصر در بررسی فرایند تکوین الگوی قدرت سیاسی ،ابتدا اشارهای به دیرینـهی گفتمـان والیـت فقیـه
داشته و سپس در تبارشناسی آن ،مؤلفهها و عناصر تولید قدرت را بررسی خواهیم کرد و در بحث گزارههای تولید قـدرت نیـز

با ذکر نمونههایی از انسجامهای مبتنی بر ایدئولوژی ،به نحوهی تولید قدرت یا صورتبندی ایـدئولوژیک – گفتمـانی خـواهیم
پرداخت.
دیرینهشناسی گفتمان والیت فقیه

1

Moments
elements
3 Antagonism
4 otherness
5 Hegmaony
2
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میشل فوکو ،دیرینهشناسی را به این معنا مطرح میکرد که در هر دورهی تاریخی ،فرهنگ خاصی حاکم است که آن فرهنگ
برآمده از زبان و گفتمان حاکم در آن دوره میباشد و بررسی دیرینه گفتمان از اهمیـت بـاالیی برخـوردار اسـت ]11[.گفتمـان
والیت فقیه در یک بستر تاریخی تکوین یافته است ،همچنان که امامخمینی(ره) در کتاب والیت فقیه به این نکته اشاره میکنـد
که مبحث والیت فقیه ایدهای است که پیشنیان گفته اند و من آن را تکرار میکنم[ ]11و لذا در صورتبنـدی گفتمـان و تحلیـل
درون گفتمانی ،توجه به نقش عنصر زمان اهمیت داشته و زمینهی فهم تحوالت معاصر را فراهم میسازد .اگـر بخـواهیم فراینـد
تکوین قدرت سیاسی را تحلیل کنیم میبایست با نظر به دیرینه ی گفتمان والیت فقیـه ،ایـن مسـأله را تـا زمـان وقـوع بحـران
جانشینی پیامبر اسالم(ص) رصد کنیم .بحران جانشینی پیامبر اسالم(ص) که با عنوان واقعهی سقیفه از آن یاد میشود ،واقعـهای
بود که زمینه پیدایش گفتمان شیعی و اندیشهی سیاسی شیعه را ،که خود اصلیترین عامل شکلگیری گفتمان والیت فقیه اسـت،
فراهم کرده است.
پس از رحلت پیامبر اسالم(ص) ،پیروان علیابن ابیطالب(ع) و فرزندانش و کسانی که جانشینی بالفصل پیامبر اسالم(ص) را
برای علیابن ابیطالب باور داشتند به شیعه نام بردار شدند .در مقابل ،اهل سنت ،آنان بودند که به صـحت و مشـروعیت سـقیفه
باور داشتند و ابوبکر ،عمر ،عثمان و علی(ع) را به ترتیب ،خلفا و جانشینان به حق پیامبر (ص) میدانستند .بدین ترتیب گفتمـان
شیعه در تقابل با نظام سیاسی حاکم و اکثریت جامعهی مسلمانان (اهل سنت) حول دال مرکزی امامت شکل گرفت]17[.
گفتمان شیعه در یک فضای منازعات گفتمانی شکل گرفت و در این عرصه منازعه ،هژمونی اغلب در اختیار گفتمـان رقیـب
شیعه ،یعنی خالفت بوده و لذا شیعه همیشه تحت فشار گفتمان اقتدارگرای خالفت قرار داشته است .این فشار که ناشی از طـرز
تفکر شیعه مبنی بر غیر مشروع دانستن خالفت بود باعث شد تا قدرت سیاسی مناسبی شکل نگیرد .اگرچه گفتمـان تشـیع بـرای
کاستن از این فشار وارده تئوری تقیه را تجویز کرد تا بوسیله آن از بروز خطر احتمالی و ضرر جانی جلوگیری کند.
مهمترین دوران تطور تاریخی گفتمان تشیع ،از زمان شروع عصر غیبت در سال  321هجری قمری آغاز میشود .از آنجا کـه
شیعه فقط حکومت پیامبر و ائمه ی معصومین و یا منصوبین از طرف ایشان را مشـروع قلمـداد مـیکنـد لـذا در عصـر غیبـت
معصوم(ع) مشروعیت قدرت سیاسی نیازمند انتصاب به ائمهی معصومین میباشد.
در قرن چهاردهم هجری ،دانشمندانی چون شیخ کلینی و شیخ صدوق روایاتی را درخصوص والیت فقیه در آثار خود نقـل
میکنند ولی این مبحث در قرن پنجم با فقهای بزرگی چون شیخ مفید ،سید مرتضی علمالهدی و شیخ طوسی ،به صراحت مـورد
بررسی قرار می گیرد و فقهای مذکور از بحث والیت فقیه جانبداری می کنند .در قرون بعدی نیـز ،ایـن مبحـث توسـط فقهـا و
دانشمندان عصر به تناسب و در ابواب گوناگون فقهی مورد مباحثه و بررسی قرار می گیرد .چنانچه ابن ادریس حلـی از فقهـای
قرن ششم ،در این خصوص مینویسد« :ائمه همه ی اختیارات خود را به فقهای شیعه واگذار کردهاند» و در قرن هفتم نیز محقـق
حلی و سپس محقق کرکی در اثبات قدرت سیاسی برای ولی فقیه مباحثی را مطـرح مـیکننـد ولـی تـا آن زمـان عالئمـی از
شکلگیری گفتمان والیت فقیه و به تبع آن ،شکل گیری قدرت سیاسی ،وجود ندارد]11[.
با انشعاب گفتمان تشیع به دو گروه اخباریها و اصولیها ،شاهد عرصهی جدیدی از منازعات نظری درون گفتمانی هسـتیم
که می توان گفت این منازعات تا پیدایش دو گفتمان رقیب ،پیش رفت .نویسندهی کتاب «فرهنگ فرق اسالمی» در این خصوص
میگوید« :اخباریه همان اصحاب حدیثند که اجتهاد را باطل میدانند و صرفاً تابع حدیث هستند .مـال محمـد امـین بـن محمـد
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شریف استرآبادی ( 1133ق) مؤسس این مذهب در میان شیعیان متأخر بود که باب مالمت بر روی مجتهدان را گشود تا حـدی
که شیعهی اثنی عشری به دو شعبهی اخباریها و اصولیها تقسیم شدند»]11[.
انشعاب گفتمان تشیع به دو گفتمان رقیب اصولی و اخباری ،دیالکتیک تکوین قدرت سیاسی را سـرعت بخشـید و هژمـونی
گفتمان اصولی ،زمینه شکلگیری مبانی نظری قدرت سیاسی را فراهم نمود.
اصلی ترین اختالف بین اخباریها و اصولیها به مسألهی اجتهاد بر می گردد .اجتهاد یکی از مهمترین عناصر گفتمان والیـت
فقیه و از اصلیترین مؤلفههای شکلدهنده قدرت سیاسی در آن است و در واقع پیروزی اصولیها بر اخباریها در این منازعهی
نظری ،از عوامل اصلی پیشرفت نظریهی والیت فقیه و تکوین قدرت سیاسی به شمار می رود .صـورتبنـدی آغـازین گفتمـان
اصولی شیعه با سیطرهی بوئیان و شیعیان در عراق همزمان بود و این رخداد زمانی بود که از خالفت دیگر جـز پوسـتهای بـاقی
نمانده بود.
دو عامل باعث شد تا فضای مناسبی برای طرح اندیشهی آرمانی امامت شیعی و به تبع آن ،طرح تخصیص قدرت سیاسی بـه
ولی فقیه در آن زمان فراهم شود؛ یکی اینکه سلطنت شیعیان نمیتوانست مشکل تئوریک دولت اسالمی را از منظـر شـیعه حـل
کند و دیگر اینکه نظام سلطانی بر خالف نظام خالفت ادعاهای دینی نداشت]21[.
در قرون اخیر ،با اینکه آثار مستقلی در باب والیت فقیه به مرحلهی نگارش نرسـید ،ولـی همیشـه مـورد توجـه فقیهـان و
اندیشمندان بوده است .نکتهای که شاید ذکر آن خالی از لطف نباشد اینکه؛ علیرغم مورد توجه بودن مسألهی والیـت فقیـه ،در
کتب فقهی نیز باب مجزایی برای آن درنظر گرفته نشده است و شاید بتوان گفت اولین و مهمترین اثـر جـامع درخصـوص ایـن
مسأله توسط امام خمینی(ره) نگاشته شده است .لذا امام خمینی(ره) را میتوان عامل اصلی گفتمان والیت فقیه دانسـت کـه بـا
تشکیل حکومت اسالمی و ترسیم قدرت ،حوزه سیاسی تمدن درحال شکلگیری نوین اسالمی را جهتدهی کرد.
مؤلفههای تولید قدرت در تمدن نوین اسالمی؛ تبارشناسی گفتان والیت فقیه

تولید قدرت سیاسی در تمدن نوین اسالمی ،درون گفتمان والیت فقیه صورت میپذیرد .این گفتمان که محل تالقی قـدرت
و دانش است ،یکسری قواعد ایجابی و سلبی خلق میکند که تمامی گفتارها ،کردارها و رفتارها را در یک چهـارچوب خـاص
انسجام میبخشد .تبارشناسی گفتمان والیت فقیه را بایستی در مرکزیت دانش در شکلگیری قدرت بررسی کنیم .تبارشناسی در
اندیشهی فوکو ،در گرو مرکزیت دانش در تولید قدرت و مرکزیت قدرت و سـلطه در شـکلگیـری گفتمـانهـا ،هویـتهـا و
نهادهاست و تالش دارد ویژگی قدرت محور گفتمانها را گسترش دهد .به نظر فوکو ،قدرت را نباید به نهادهای سیاسی محدود
کرد بلکه قدرت در تمام جامعه جاری است و نقشی مولد ایفا میکند ]21[.فوکو در تبارشناسی تالش میکند با توضـیح قواعـد
صورتبندی که به گفتمانها ساخت میدهد ،شرایط و امکان شکلگیری علوم اجتماعی را توضیح دهد .تبـارشناسـی بـر اصـل
گسست و عدم تداوم دورههای تاریخی استوار است و در صدد شناسایی عناصر یک نظام زبانی و قواعد حاکم بر آنهاست]22[.
مهمترین عامل تولید قدرت در تمدن نوین اسالمی ،دانش زمینهای گفتمان والیت فقیه است .در تبارشناسی گفتمـان والیـت
فقیه با بررسی دانش زمینهای و نقش آن در تولید قدرت ،عناصری از این قبیل قابل شناسایی هستند:
امامت و رهبری

در تبارشناسی گفتمان والیت فقیه شکلهایی از عقالنیت وجود دارد که در چهرهی قدرت ،کردارهای اجتمـاعی خاصـی را
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تعین بخشیده است؛ یکی از این اشکال عقالنیت مسالهی رهبری جامعه است .گفتمان شیعه ،با استدالل عقلی مبنی بر اینکـه هـر
جامعهای برای سامان دادن به امور خود و ایجاد نظم ،نیازمند حکومت و حاکم است ،استنباط میکند که جامعهی اسالمی نیز به
خاطر ویژگی اسالمی و به منظور اجرای هر چه بهتر قوانین اسالمی و پیاده شدن قواعد اسالم در آن ،نیازمند حـاکمی آشـنا بـه
قوانین و قواعد اسالم است .عقالنیت شیعی در زمان غیبت امام معصوم (ع) ،فقیه را برای حکمرانی جامعه پیشنهاد میکند.
به جرأت میتوان گفت که امامت و رهبری در گفتمان شیعه نقش دال مرکزی را ایفا میکند و بقیـهی عناصـر ایـن گفتمـان
بواسطهی آن مشروعیت و هویت مییابند .لذا مهمترین عنصر تولید قدت در گفتمان مذکور ،امام یا رهبر جامعـه مـیباشـد .در
غیاب این دال ،چون گفتمان شیعه امکان صورتبندی به عنوان یک عینیت اجتماعی و سیاسی را ندارد ،لذا مسالهی والیت فقیـه
مطرح میشود .البته اینگونه نیست که در نبود والیت فقیه در زمان غیبت ،گفتمان شیعه وجود نداشته باشد ،بلکه والیت فقیه بـه
گفتمان شیعه صرفاً عینیت اجتماعی میبخشد و گفتمان شیعه حتی در زمان عدم حضور ولیفقیه نیز حـول محـور امـام غائـب
مفصلبندی میشود با این تفاوت که فاقد عینیت اجتماعی و سیاسی است.
دانش

قدرت سیاسی در گفتمان والیت فقیه ،به طور بنیادی بر نقش دانش در تصدّی و مشروعیت حکومت در دورهی غیبت استوار
است .شیخ مفید (متوفای 413ه.ق) ضمن تأکید بر تفویض والیت به فقهای شیعه «و قد فوّضوا النظر فیه الَی فقهاء شـیعتهم مـع
االمکان» با عنایت به اهمیت دانش در تصدی والیت مینویسد:
« و کسی که به خاطر جهل به احکام ،یا عجز از قیام به امور مردم ،صالحیت والیت بر مردم نداشته باشد ،سـزاوار و حـالل
نیست که به این امر تکلیف نموده و مالحظه نماید]23[».
غیبت و انتظار

دانش فقه در بستر غیبت ،زمینهساز جریان قدرت در دستگاه فکری والیت فقیه میباشد .یا به عبارتی دیگـر ،در تبارشناسـی
گفتمان والیت فقیه که در پی شناخت عوامل موثر بر جریان قدرت و شناخت بستر تاریخی آن است ،دانش فقه به عنوان منشـاء
قدرت و مسالهی غیبت به عنوان بستر تاریخی این گفتمان مورد بررسی قرار میگیرد.
بستر پیدایش گفتمان والیت فقیه را باید در مسالهی غیبت امام معصوم(ع) جستجو کرد .اندیشهی شیعی در ادامـه اسـتدالل
عقالنی مبنی بر ضرورت حکومت در جامعه ،والیت فقیه را زمانی ضروری و مفید مـیدانـد کـه والیـت مسـتقیم معصـوم(ع)
امکانپذیر نباشد.
مسالهی غیبت در اندیشهی شیعی از اهمیت محوری برخوردار است و همین موضوع که هر یک از فرق شیعی حـول محـور
اندیشهی غیبت یکی از امامان (ع) یا فرزندان ایشان شکل گرفتهاند حکایت از اهمیت این مساله دارد.
امام خمینی (ره) که نظام والیت فقیه را ابتدا بصورت دستگاه نظری و سپس بصورت عملی پیـاده نمـود معتقـد اسـت« :در
عصر غیبت ولی امر و سلطان عصر(عج) نایبان آن حضرت -که فقیهان جامعالشرایط برای فتوا و قضاوتند -جانشین آن حضرت
در اجرای سیاسات و مسائل حکومتی و سایر امور مربوط به امام معصوم (بجز جهاد ابتدایی) هستند»]24[.
همچنین انتظار ظهور حضرت مهدی(عج) و گسترش عدالت و اصالح جوامع ،امیدبخشترین نقطـه گفتمـان تشـیع اسـت و
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نقش بسزایی در جهتدهی قدرت سیاسی دارد .موضوع انتظار اثرات فراوانی در طول تاریخ تشیع داشته است کـه از آن جملـه
میتوان به خوشبینی و امیدواری به آیندهی روشن ،کمالجویی و گسترش روحیهی جهاد و انقالب اشاره کرد.
اجتهاد

یکی از مهمترین مسائل قابل بررسی در تبارشناسی گفتمان والیت فقیه و عوامل تولید قدرت ،اجتهاد است .چرا که اجتهـاد
به عنوان اصلیترین عامل تکوین عقالنیت سیاسی شیعی مطرح است .همچنان که در بحث دیرینهشناسی ذکـر گردیـد ،نقطـهی
عطف تکوین اجتهاد را میتوان در محورهای منازعهی میان اخباریها و اصولیها و پیروزی اصولیها در این منازعـه جسـتجو
کرد .ویژگی اخباریها تکیه بر ظاهر و متن اخبار بود در صورتی که ویژگی اصولیها تکیه بر خردگرایی بود و اساس فهم آنـان
از شریعت را به جای نقل و گردآوری احادیث ،اصول عقالنی تشکیل میداد که این عقالنیت و تکیه بـر خردگرایـی منجـر بـه
ایجاد دستگاه فکری اجتهاد گردید که نقشی مهم در تولید گزارههای قدرت را دارد.
یکی از ویژگیهای اجتهاد که باعث تمایز آن از سایر نظامهای فکری تولید قدرت میشود ،به اصل خطاپذیر بـودن مجتهـد
مربوط میشود .این اصل که امکان بازنگری در متون را فراهم میسازد ،عالوه بر اینکه باعث پویایی فقه شیعی شـده اسـت ،از
اقتدار همه جانبهی مجتهد جلوگیری میکند .به عبارتی میتوان گفت که گفتمان اجتهاد که در اسـاس یـک گفتمـان تمرکزگـرا
محسوب میشود با داشتن عنصر خطاپذیری نیل به تمرکزگریزی نیز دارد.
عدالت

عدالت یکی از دو رکن اصلی مشروعیت قدرت محسوب میشود .امام خمینی (ره) در این مورد میفرمایند:
«پس حاکم اسالمی باید دو صفت داشته باشد که آن دو ،اساس حکومت قانونی است و بدون آن ،حکومت قـانونی معقـول
نیست .یکی از آن صفات علم به قانون و دیگری عدالت است»[ ]21در گفتمان تشیع مسألهی عدالت بسـیار مـورد توجـه قـرار
گرفته است و از مباحث پایه محسوب میشود و نقش آن در تولید و مشروعسازی قدرت قابل توجه است.
اختیارات وسیعی که ولی فقیه دارد ،او را از قدرت قابل توجهی برخوردار کرده است و قدرت کنترل نشده همواره میل بـه
فساد دارد .پس ولی فقیه باید با نیروی قابل اطمینانی کنترل شود که ملکهی عدالت این کار را انجام می دهد]21[.
نقش عنصر عدالت به عنوان عامل تولید قدرت در گفتمان والیت فقیه بدین صورت است که اگر ولـی فقیـه بـرای اعمـال
قدرت مشروعیت دارد ،بواسطهی وجود عدالت است .چنانچه ولی فقیه این ملکه را از دست بدهد ،نه تنها مشروعیت قـدرت او
از بین میرود ،بلکه ولی فقیه بودنش نیز جایز نیست .لذا عدالت نقش پشتیبان قدرت را نیز در گفتمان مذکور دارد.
امر به معروف و نهی از منکر

ذکر مسالهی امر به معروف و نهی از منکر از آنجا که یکی از عوامل مهم تولید قدرت در گفتمان اسـالمی اسـت ،در بحـث
تبارشناسی شایان توجه است .از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان زمینهساز نظریهی والیت فقیه یاد میکنند]27[.
دانش زمانی قدرت ایجاد میکند که زمینه و بستر عملیاتی شدن قدرت فراهم باشد .ما در گفتمان تشیع متون تولیـد قـدرت
فراوان داریم ولی این متون زمانی منجر به ایجاد قدرت میشوند که بستری برای اجرایی شدن قـدرت موجـود باشـد .امـر بـه
معروف و نهی از منکر این بستر را فراهم میسازند .این مقوله عالوه بر اینکه خود در تولید قدرت نقش دارد ،یکی از مهمتـرین
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عوامل اجرایی شدن آن نیز به شمار میرود .امر به معروف و نهی از منکر سازوکارهای اجتماعی تولید و اعمال قدرت را فراهم
میکند.
جهاد و ایثار

جهاد به عنوان یکی از فروع دین ،از عناصر مهم فرهنگ سیاسی شیعی محسوب می شود و نقش فراوانی در تهییج روحیـهی
انقالبیگری می تواند داشته باشد و به عنوان یک پتانسیل و منبع حرکت بالقوه و همچنین عامل دفاع از سرزمین اسالمی در دیـن
تدارک دیده شده است]21[.
نقش جهاد در تولید قدرت ،به بعد اجرایی قدرت و شاخه انسانی آن مربوط میشود .ایثار نیز رابطهی بسیار نزدیکی با جهاد
دارد و در واقع جهاد یکی از بسترهای بروز ایثار است .مفصلبندی این عنصر مهم در گفتمان والیت فقیه ،بسـتر مناسـبی بـرای
احیاء روحیهی مبارزه و انقالبیگری در جامعه ایجاد کرده و در عینتبخشی به گفتمان نقش مهمی ایفا میکند.
مصلحت

اگرچه در سیر تاریخی اندیشه سیاسی شیعه شناسایی عنصر مصلحت و طرح آن به عنوان معیاری برای تنظـیم قـدرت نظـام
سیاسی و مناسبات اجتماعی ممتنع نبوده است ،ولی این نوع نگرش فرصتی برای ظهـور نیافتـه و در واقـع در ادبیـات و متـون
سیاسی مسلمانان در قلمرو نااندیشیدهها باقی مانده بود]21[.
آنچه تحت عنوان «مصلحت» توسط امامخمینی(ره) مطرح گردید ،برای مواجههی فقه با نیازهای جدید و توانایی فقـه بـرای
پاسخگویی به همه نیازهای زندگی که گفتمان اسالم سیاسی به آن تحقق بخشیده است ،بود]31[.
دال مصلحت ازجمله مهمترین دالهای سیاسی گفتمان والیت فقیه میباشد و در اندیشهی امامخمینی(ره) نیز از امور بسـیار
مهم تلقی می شود که در راستای پیشبرد اهداف نظام و تولید قدرت سیاسی از آن سود میجست .ایشان هنگام دسـتور تشـکیل
مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به مسئوالن میگوید:
«باید برای مردم این قضیه ساده را روشن کنند که در اسالم مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر همهچیز است و همـه
باید تابع آن باشیم»]31[.
ماکیاولی و امام خمینی(ره) ،هردو ،عنصر مصلحت را به عنوان مؤلفهی قدرت سیاسی در نظام اندیشهای خود بکار گرفتهانـد
اما تفا وت بنیادین این دو در این است که ماکیاولی آن را حول دولت مدرن و قدرت مطلق مفصلبندی کرد و امام آن را حـول
دال مرکزی اسالم مفصلبندی کرد و اینجاست که اسالم ،چهارچوب و حدود استفاده از آن را مشخص میکند و نقش اسـالم و
اهمیت آن در تعیین خطوط قرمز عناصر و دالهای یک گفتمان مشخص میشود .مصلحتی که در اندیشه ماکیاولی نابودی اخالق
را در پی دارد ،در اندیشه امام(ره) باعث حفظ نظام اخالقی میشود.
در اهمیت عنصر مصلحت بیان این نکته خالی از لطف نیست که این عنصر در گفتمان امامخمینی(ره) زمینهی زایش والیـت
مطلقۀ فقیه را فراهم ساخت و قید «مطلق» در عنوان مذکور نتیجه مفصلبندی عنصر مصلحت میباشد.
همچنان که قبالً نیز اشاره کردیم ،مسألهی اصلی در تبارشناسی ،بررسی شرایط تکوین قدرت و نقش وقتههـای گفتمـانی در
آن میباشد .در اینجا تالش کردیم با اشارهای هر چند مختصر به گفتمان والیت فقیه ،به ذکر چند نمونه از عناصر اصلی کـه بـا
قرار گرفتن در نظام عقالنیت شیعی به تولید قدرت سیاسی یاری رسانیدهاند بپردازیم .البته بایستی گفت که اگـر بخـواهیم کلیـه
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عناصر و مولفههای قدرتساز را در تبارشناسی گفتمان والیت فقیه مورد بررسی قرار دهیم ،خود کتاب مفصلی میشـود کـه از
مجال این نوشتار خارج است .لذا آنچه در تبارشناسی و با توجه به موضوع پژوهش حاضر در کانون توجه ما قـرار مـیگیـرد،
ارتباط دقایق 1گفتمانی والیت فقیه با قدرت سیاسی در تمدن نوین اسالمی میباشد.
البته ذکر این نکته ضروری است که مؤلفههای تولید قدرت در گفتمان والیـت فقیـه ،در متـون خالصـه نمـیشـود ،بلکـه
گفتارهای شفاهی و برخی کردارها و رفتارها نیز در تولید قدرت نقش دارند .به عنوان مثال ،أعمال رهبری اسالمی در یک مورد
بخصوص ،با مطرح شدن به عنوان سیره و الگوی عملی ،منجر به ایجاد یکسری قوائد سلبی و ایجابی و یا به عبارتی ایجاد حکم
و به تبع آن ایجاد قدرت میشود.
تولید قدرت در تمدن نوین اسالمی ،بر مبنای انسجامهای مبتنی بر ایدئولوژی؛ «گزارههای تولید قدرت»
دیگر منبع مهم تولید قدرت در تمدن نوین اسالمی ،مربوط به متون گفتمانی میشود .برای اشاره به این مبحث ،رابطهی مـتن
و ایدئولوژی را با رویکرد فرکالف شرح دادهایم.

فرکالف در توضیح «صورتبندی ایدئولوژیک – گفتمانی» آن را نوعی جامعه زبانی میداند که هنجارهای گفتمـانی ویـژهی

خود را دارد .از جمله خصایص یک صورتبندی ایدئولوژیک – گفتمانی مسلط ،توان آن در طبیعی کـردن ایـدئولوژیهاسـت.
یعنی می تواند برای ایدئولوژیها به عنوان مواردی از «عقل سلیم» غیر ایدئولوژیک ،مقبولیت کسب کند ]32[.بـه نظـر نگارنـده،
مهمترین و باالترین صورتبندی ایدئولوژیک-گفتمانی در تمدن نوین اسالمی را میتوان نظریهی حکومت امام خمینی(ره) یعنی
گفتمان والیت فقیه دانست.
فرکالف معتقد است توجه دقیق به متون ،گاه پشتوانهی محکمتری برای نتایج و دستاوردهای پیشین فراهم میکند و نیز نشان
میدهد که چگونه میتوانیم آنها را بسط دهیم و یا اصالح کنیم و گاهی هم نادرستی آنها را خاطرنشان میکند]33[.
برای کشف روابط قدرت و متون گفتمانی و نحوه صدور قدرت از آن ،به یک نمونه تحلیل صورت متن اشاره شده است .به
این گزاره گفتمانی از امام خمینی(ره) توجه کنید:
«تعبیر به آنکه اینجانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است ،بلکه بر خالف گفتههای اینجانب بود.
اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است ،باید عرض حکومت الهیه و والیت مطلقهی مفوّضه به نبی اسالم
(ص) یک پدیدهی بیمعنا و محتوا باشد و اشاره میکنم به پیامدهای آن که هیچکس نمیتواند ملزم به آنها باشد ...حکومت که
شعبه ای از والیت مطلقه رسول ا( ...ص) است ،یکی از احکام او لیه اسالم است و مقدم بر تمام احکام فرعیه ،حتی نماز و روزه
و حج است ...می تواند هر امری را ،به عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف اسالم است ،از آن مادامی کـه چنـین اسـت
جلوگیری کند»]34[.
دانش زمینهای در متن مذکور «اسالم» است و . .دال «اسالم » در برگیرنده بازنمودهای ایدئولوژیک «طبیعی شده» است .یعنی
در برگیرندهی آن دسته از بازنمودهای ایدئولوژیک که بصورت «عقل سلیم» غیر ایدئولوژیک به نظر میآیند.
نمونههای انسجام مبتنی بر ایدئولوژی در این متن عبارتند از:
moments

714

1

«هیچ کس نمیتواند»....
«پیامدهای آن»... .
«یکی از احکام اولیه»
«میتواند هر امری را»
«مقدم بر تمام احکام»
این گزاره ها ،به نوع خاصی از دانش زمینهای مربوط میشود که از دیگر دانشهای زمنیهای متفاوت است .فرکالف بـا بیـان
اینکه این نوع گزارهها را اگر از مفروضات ذیل «دانش» تصور کنیم متهم به تقلیلگرایی غیر قابل قبول شدهایم ،پیشنهاد میکنـد
که این گزاره را «گزارههای ایدئولوژیک» بنامیم]31[.
به نظر نگارنده این نوع گزارهها را ،با توجه به ویژگیهای خاص متون گفتمانی والیت فقیه ،مـیتـوان «گـزارههـای تولیـد
قدرت» نامید .گزارههایی مثل «هیچکس نمیتواند»« ،هر امری را» و...گزارههایی هستند که تولید مرز میکنند و انحصار آفریننـد.
انحصار آفرینی و مرزبندی از ویژگیهای قدرت هستند .این گزارهها قدرتی انحصاری تولید میکنند که کل کنشهای جامعه را
فرا می گیرد .قدرتی بسیار فراگیر که در یک نظام گفتمانی به نام «والیت فقیه» بروز پیدا میکند .بنابراین ،قدرت درمتون گفتمانی
والیت فقیه مدام تولید و بازتولید میشود.
ما با این بحث می خواهیم ادعا کنیم که یکی از ویژگیهای مهم متون گفتمانی والیت فقیـه تولیـد قـدرتی فراگیـر اسـت و
فراگیری این قدرت بقدری زیاد است که خود متون تولیدکننده را نیز دربر میگیرد و همان قدرت باعث تولید متن مـیشـود و
این تولید و باز تولید زنجیره وار در این نظام وجود دارد که دائم باعث قدرتمند شدن آن میشود .بنابراین ادعا ،گفتمان والیـت
فقیه ،نه تنها دچار تزلزل که از ویژگیهای گفتمانهاست نمیشود ،بلکه در جهت عکس آن بصورت مداوم قدرتمندتر میشود و
یک خط سیر صعودی قدرت را طی می کند و لذا طبیعی است که میشل فوکو ،بنیانگذار و تحلیلگـر گفتمـان ،وقتـی نظـارهگـر
هژمونی گفتمان انقالب اسالمی است ،حیرتزده شده و با تعجبی که از مقایسه گفتمان انقالب اسالمی با سایر گفتمانها حاصـل
شده است مینویسد« :امروز در رویدادهای ایران چیزی هست که مایهی تعجب ناظران امروزی است .چیزی که نه در چین ،نـه
در ویتنام و نه در کوبا میتوان یافت»]31[.

بحث و نتیجه گیری
معرفی الگوی قدرت در تمدن نوین اسالمی؛ «قدرت همساز با توسعه تمدنی»
توسعه تمدن و فراگیر شدن آن مستلزم توسعه و تقویت پشتوانهی نظری و گفتمانسازی است و در این میان قدرت سیاسـی
از طریق فرایند طبیعی کردن و توسعه پارادایم مورد نظر گفتمان ،نقش بسزایی در گفتمانسازی دارد .الگوی قدرت سیاسـی کـه
در عینیتبخشی و هژمونی گفتمان درحال شکلگیری تمدن نوین اسالمی نقش اساسی دارد ،قدرتی است بـا پشـتوانهی الهـی،
متکی به دانش ،امیدساز ،عدالت محور ،سوق دهنده به نیکی و پاکی و بازدارنده از بـدی و پلیـدی ،مشـوق از خودگذشـتگی و
فداکاری و همچنین منعطف و قابل تطبیق با مقتضیات بشری و همساز با توسعه تمدن نوین اسالمی .الگوی قـدرت مـذکور بـه
سبب داشتن مؤلفههایی که در بخشهای پیشین ذکر گردید ،انطباق کاملی با فطرت بشری دارد و چنانچه در معرض هر اندیشـه

715

و عقل سلیمی قرار گیرد ،مقبول واقع میشود و لذا همزمان و همساز با توسعهی تمدن نـوین اسـالمی ،قـدرت سیاسـی بطـور
مشروع و مقبول توسعه پیدا کرده و سایر سازوکارها و ابعاد تمدن را سامان میبخشد .الگوی قدرت همساز با توسعه تمدنی ،بـه
لحاظ داشتن ویژگیهای زیر ،شکلگیری و هژمونی گفتمان تمدن نوین اسالمی را تسریع خواهد بخشید .همچنین به سبب اتکـاء
به ایدئولوژی قوی و مبتنی بر دانش و عقالنیت میتواند نقش برجستهای در شکوفایی تمدنی داشته باشد .لذا در گفتمـانسـازی
تمدن نوین اسالمی ،تأکید بر این ویژگیهای قدرت سیاسی ،که از یافتههای بخش پیشین استنباط شده است ،توصیه میشود:
ویژگیهای «قدرت همساز با توسعه تمدنی»
امتزاج با دانش
مهمترین مشخصهی «قدرت همساز با توسعه تمدنی» امتزاج آن با دانش است .این قدرت صرفاً در بسـتر دانـش و اندیشـه
امکان بوجود آمدن ،رشد و إعمال دارد .با تأمل در مؤلفههای تشکیلدهندهی آن ،مشخص میشود که همـه آنهـا عناصـری از
نظام دانایی اسالم هستند .همچنین مشروعیت این قدرت که امکان اعمال آن را فراهم میکند ،بواسطه همان نظام دانـایی فـراهم
میشود.
تأثیرگذاری در اندیشهها از طریق تولید دانش
إعمال این قدرت از طریق نفوذ در اندیشههاست« .قدرت همساز با توسعه تمدنی» ،با ایجاد دانش زمینـهای ،نفـوذ خـود را
بصورت نامحسوس در اندیشهها و افکار انجام میدهد و افراد را وادار میکند تا رفتار مورد نظر إعمالکنندهی قدرت را با طیب
میل و به خواست خودشان انجام دهند .این ویژگی قدرت را ،نه در اشکال آشکار آن مثل نهادهای دولتی ،ارتش ،پلیس و غیره،
بلکه در عاملیت 1آن باید جست.
تکیه بر عقل
با نظر به دیرینهی گفتمان والیت فقیه و بررسی فرایند تکوین قدرت سیاسی در آن ،مشخص مـیشـود کـه نقطـهی عطـف
شکل گیری این قدرت ،هژمونی گفتمان اصولی در رقابت با گفتمان اخباریون است و این موضوع که حاکی از شکلگیری یـک
نظام عقالنیت است ،بیانگر جایگاه مهم اصول عقلی در تکوین و اعمال قدرت سیاسی است.
امکان باز تولید خود ،از طریق تأثیرگذاری در دانش و تولید متون
«قدرت همساز با توسعهی تمدنی» اگر چه محصول دانش است ولی با فراگیر شدن و گسترش در مؤلفههای تشکیلدهنـدهی
گفتمان والیت فقیه ،منجر به باز تولید خود میشود .از ویژگیهای دیگر این قدرت ،تولید متونی است که خود آن متون از منابع
تولید قدرت به شمار میآیند.
«قدرت همساز با توسعهی تمدنی» که خود محصول گفتمان والیت فقیه است ،عالوه بـر تنظـیم سـازوکارهای درونـی آن،
وظیفهی حفظ و حراست و قدرتمند کردن گفتمان را بر عهده دارد و میتوان اصلیترین نقش آن را گسترش قـدرت و هژمـونی
Agency
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گفتمان از طریق بازتولید خود دانست.
همچنان که اشاره شد یکی از مهمترین اثرات «قدرت همساز با توسعهی تمدنی» در هژمونی گفتمان والیـت فقیـه ،نفـوذ در
ذهنها و به خدمت گرفتن اندیشهها و احساسات و بهرهگیری از قدرت نرم است.
مهمترین تأثیری که «قدرت همساز با توسعه تمدنی» نه تنها در هژمونیک شدن گفتمان تمدن نوین اسالمی بلکـه در حفـظ و
استمرار آن خواهد داشت ،مربوط به بازتولید خود از طریق گسـترش نظـام دانـایی و عقالنیـت اسـت .ایـن ویژگـی یکـی از
خصوصیات برجسته و منحصر بفرد گفتمان والیت فقیه و به تبع آن ،گفتمان تمدن نوین اسالمی را بیان میکند که آنهم تزلـزل
ناپذیری گفتمانهای مذکور است.
شمول فرا سرزمینی و فرا تمدنی حوزهی اثرگذاری قدرت سیاسی
به سبب ویژگیها و مؤلفه های الگوی قدرت سیاسی تمدن نوین اسالمی ،تأثیر آن به سرزمینی خاص و داخل مرزهای معـین
و یا به حوزهتمدنی محدود نخواهد شد .همچنین گفتمان تمدن نوین اسالمی پس از صورتبندی و استیال ،در عرصهی منازعات
گفتمانی و در رقابت با سایر گفتمانهای موجود ،تأثیر خود را بر آنها خواهد گذاشت .این ویژگی گفتمان تمدن نـوین اسـالمی
ناشی از خصوصیات عقالنی و متناسب با فطرت بشری الگوی قدرت سیاسی همساز با توسعه است که از طریـق اثرگـذاری در
اندیشهها خود را بسط میدهد.
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چکیده
، به مدد عوامل و مؤلفاههاای مختلاف قاادر باه احیاا، همانند هر تمدنی دیگر، فرهنگ و تمدن اسالمی،بدون شک
 «علم» یکی از مؤثرترین مؤلفههایی است که مایتواناد باه مثاباه یاک، در این میان.تحقق و گسترش خود است
 همانگونه که پیشرفتهای علمی در زمینههای مختلاف. ما را در راستای تحقق این هدف متعال یاری سازد،اهرم
 در، به همین جهات. شاهدی بر این مدعاست، در دوران طالیی اسالم.. . فیزیک و، ریاضیات، اقتصاد،اعم از نجوم
 سپس با. به ویژه نهادهای علمی در گستره جهان اسالم پرداخته میشود،» ابتدا به پیشینۀ نقش «علم،این مقاله
 به ارا ه راهکارهایی نظیار ایجااد نهادهاای،بررسی ظرفیتهای کنونی علم و همچنین موانع بهرهمندی از آنان
 از آنجایی که همواره در طول تاریخ نقش ایرانیان در گسترش فرهنگ و.علمی و تبادالت علمی خواهیم پرداخت
تمدن اسالمی بسیار حا ز اهمیت بوده است و فرهنگ و تمدن ایرانی و اسالمی به طوری ژرف با یکدیگر پیوناد
 به نقش نهادهای علمایِ ایرانای در جهاان اساالم اختصااص، قسمتی از این نوشتار را به طور ویژه،خورده اند
.خواهیم داد
. ایران، فرهنگ، علم، تمدن اسالمی:کلید واژهها

“Science”: the fulcrum to effectuate modern Islamic civilization
Vahideh Sadeghi Khorram Dashti

Freelance Research Assistant at IHCS, Institute of Humanities and Cultural Studies
ABSTRACT
Similar to any other civilization, Islamic culture and civilization will, undeniably, be able to revive and develop itself
if assisted by different factors and components. In the meanwhile, science is one of the most effective factors that can
be served as a guide to achievement of this supreme purpose. Scientific advances in such different regards as
astronomy, economics, mathematics, physics, etc. in the Golden Age of Islam are evidence to this argument. This
article, accordingly, intends to, first of all, elaborate on the background of the role of science especially in the
purview of Islam’s world, followed by proposing solutions such as establishment of scientific institutions and
scientific exchanges through examining present capacities of science and the obstacles thereof. Since Iranians have
all through the history made large-scale roles in development of Islamic culture and civilization with which Persian
culture and civilization are inextricably interwoven, a section of this writing would especially be allocated to the parts
played by Iranian scientific institutions in the Islam’s world.
Keywords: Islamic civilization, Science, Culture, Iran.
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مقدمه
از دیرباز تا کنون ،در گسترۀ گیتی ،تمدن های مختلف در جای جای کرۀ زمین متولد گشته ،رشد و نمـو نمـوده و بـه علـل
مختلف رو به زوال رفته و گاه خود را احیاء نمودهاند .آنچه شایان توجه است ،دستاوردهایی است که در هـر تمـدن ،پیشـینیان
برای پسینیان خود برجای گذاشتند و میراثی است که هر تمدن با تکیه بر آن می تواند خود را احیـاء نمایـد .اسـالم ،فرهنـگ و
تمدنی عظیم برای بشریت به ارمغان آورد که تمامی انسانها به ویژه مسلمانان را تا ابد وامدار خویش نموده است .اگرچه بارهـا
سعی گشته تا اصالت این تمدن انکار گردد ،اما نقش عظیم تمدن و فرهنگ اسالمی ،به ویژه در حـوزۀ علـم و دانـش ،حقیقتـی
است غیر قابل انکار .استاد شهید ،مرتضی مطهری ،معتقد است آنچه که پایه و اساس فرهنگ و تمدن اسالمی را تشکیل میدهد،
«علم» است و علم و فرهنگ اسالمی ،به طور کلی تمدن اسالمی تدریجاً رشد نمود و بالید و بارور گشت ،درسـت هماننـد هـر
موجود زنده که اول به صورت یک سلول پدید میآید و تدریجاً در اثر استعداد و مایۀ حیاتی که در آن سلول نهفته است رشـد
میکند و همراه با رشد خود قسمت قسمت و شاخه شاخه میشود و شکل میگیرد و سرانجام به صـورت یـک دسـتگاه شـکل
میگیرد ] 1[.باید توجه داشت که تعامل میان علم و تمدن اسالمی ،تعاملی دوسویه است ،بدین معنا که همـانگونـه کـه اسـالم
نقشی اساسی در تولد ،توسعه و تبلور بسیاری از شاخههای علم و دانش داشته است ،علوم و نهادهای علمی نیز همچون اهرمـی
مستحکم در راستای احیاء تمدن اسالمی ،می توانند مددرسان ما باشند .پرداختن به این رابطۀ دوسویه میان علم و تمدن اسالمی،
بحثی مفصل میطلبد و بسیار گسترده تر از آن است که تنها در نوشتاری کوتاه بتوان بدان پرداخت ،اما به طـور مـوجز در ایـن
مقاله سعی میگ ردد که اهم مطالب بیان گشته و در نهایت به چگونگی بهره جستن از علـم در راسـتای تحقـق و احیـاء تمـدن
اسالمی بپردازیم .چرا که هدف اصلی در این مقاله ،پرداختن به نقش علم در تحقق تمدن اسالمی اسـت .نقـش علـم در دنیـای
امروز آنچنان قابل توجه است که به قول استاد مطهری« :اصلی که در دنیا تحول بـه وجـود آورد و همـۀ کارهـا بـر پاشـنۀ آن
میچرخد ،علم است و چرخ زندگی بر محور علم قرار گرفته است و همۀ شئون حیات بشر با علم وابستگی پیدا کرده است؛ بـه
طوری که هیچ کاری و هیچ شأنی از شئون حیات بشر را جز با کلید علم نمیتوان انجام داد»]2[.
از آنجایی که مفاهیم کلیدی در این نوشتار «علم» و «تمدن» و به طور اخص «تمدن اسالمی» هستند ،ضروریست که ابتدا بـه
شرح تعاریف این مفاهیم پرداخته و سپس رابطۀ علم و تمدن اسالمی و سایر موضوعات مربوطه را از نظر بگذرانیم .نکتـه قابـل
تأکیدِ دیگر ،نقش ویژۀ ایرانیان بر حوزۀ دانش در تمدن اسالمی است ،چرا که درهمتنیـدگی فرهنـگ ایرانـی و تمـدن اسـالمی
امریست انکارناپذیر ،در نتیجه بخشی از این نوشتار بدین موضوع اختصاص دارد .الزم به ذکر است کـه ایـن نوشـتار بـر پایـۀ
مطالعات کتابخانهای است .پس از این مقدمۀ کوتاه و تعاریف ضروری ،وارد موضوع اصلی خواهیم شد.

تمدن اسالمی
«تمدن» ،معادل واژۀ ” “Civilizationدر زبان انگلیسی است که برگرفته از کلمۀ ” “Civitaاست که در مقابل وحشیگری قـرار
دارد و از کلمه ” “Civilisکه به معنای شهرنشینی است ،مشتق شده است .این مفهوم که معادل آن در عربی «حضاره» -به معنای
زندگی گروهی از مردم در جاهای آباد (خواه شهر یا قریه) -است ،در فارسی از «مدنیت» و در اصـل از «مـدن» اشـتقاق شـده
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است که به معنای شهر نشیمن شدن ،خوی شهری گزیدن و با اخالق مردم شهر آشنا شدن ،همکاری مردم بـا یکـدیگر در امـور
زندگی وفراهم ساختن اسباب ترقی وآسایش است ]3[.برای مفهوم «تمدن» تعاریف و معانی گوناگونی موجود است که در زیـر
به شرح برخی از آنها میپردازیم:
از منظر ویل دورانت «تمدن را میتوان به شکل کلی آن ،عبارت از نظمی اجتماعی دانست که در نتیجۀ وجود آن ،خالقیـت
فرهنگی امکانپذیر میگردد و جریان پیدا میکند»]4[.
تایلر تمدن را چنین تعریف میکند« :فرهنگ یا تمدن ،مفهوم گسـتردهای دارد کـه شـامل علـم و دانـش ،اعتقـادات ،هنـر،
اخالقیّات ،قانون ،رسوم و بسیاری از تواناییها و عاداتی است که هر انسان به عنوان عضوی از جامعه آنها را داراست»]1[.
شریعتی معتقد است« :تمدن عبارت است از مجموعۀ ساختهها و اندوختههای فراهم آمده از گذشته یـا از دیگـران (مـادی و
معنوی) که جامعۀ بشری میسازد»]1[.
عالمه جعفری میگوید« :تمدن عبارت است از برقراری آن نظم و هماهنگی در روابط انسانهای یک جامعه که تصـادمهـا و
تزاحمهای ویرانگر را منتفی ساخته و مسابقه در مسیر رشد و کمال را قائم مقام آنها بنماید ،به طـوری کـه زنـدگی اجتمـاعی
افراد و گروههای آن جامعه موجب بروز و به فعلیت رسیدن استعدادهای سازندۀ آن باشد»]7[.
ابن خلدون نیز تمدن را حالت اجتماعی انسان میداند .از نظر وی ،جامعهای که با ایجاد حاکمیت ،نظم پذیر شده ،مناصب و
پایگاههای حکومتی تشکیل داده تا بر حفظ نظم نظارت نماید و از حالت زندگی فردی به سـوی زنـدگی شـهری و شهرنشـینی
روی آورده و موجب تعالی فضایل و ملکات نفسانی ،چون علم و هنر شده ،حائز «مدنیّت» است]1[.
همانطور که از تعاریف فوق برمیآید ،این مفهوم بر اساس اختالف رشـتههـای علمـی مختلـف ،مفـاهیم گونـاگونی را در
برمی گیرد و با توجه به حوزۀ تخصص اندیشمند ،مورد ارزیابی و تعریف قرار میگیرد ،اما از مجموع تعـاریف چنـین بـه نظـر
می رسد که هنگام سخن گفتن از هر «تمدن» ضروریست که سه عنصر مورد ارزیابی قرار گیرد ،چرا که گویی ارکان تعریف هـر
تمدن بر این سه استوار است که عبارتند از:
 .1باورها و اندیشههای انسان متمدن.
 .2پیشرفتها و دستاوردهای جامعۀ متمدن.
 .3نتایج اندیشهها و دستاوردهای حاصل از تمدن.
با توجه به سه عنصر فوق ،میتوان «تمدن اسـالمی» را چنـین تعریـف نمـود « :مجموعـهای از ( )1اعتقـادات ،باورهـا و
اخالقیات (مبتنی بر ارکان و اصول دین مبین اسالم) )2( ،علوم و میراث و تراث فرهنگی که ( )3آثـار و نتـایج آن در سـطوح
مختلف بر اساس عملکرد به این باورها ،مثمر ثمر بوده است و اثرات آن گاه فراتر از مرزهای تمدن اسـالمی رفتـه و جهـان را
تحتالشعاع قرار داده است» .با ظهور و گسترش اسالم ،اقوام و ملل مختلف بر اسـاس ارزشهـای اسـالمی ،تمـدن اسـالم را
پایه گذاری نمودند که تنها مختص به یک ملت یا نژاد خاص نبود ،بلکه عربها ،ترکها ،ایرانیـان و .. .را دربرمـیگرفـت و بـه
وسیلۀ دین رسمی اسالم و زبان علمی و ادبی عربی با یکدیگر متحد گشتند ]1[.اغراق نیست اگر بگوییم تمهیدات اصـلی تمـدن
اسالم که سومین تمدن بزرگ و محوری تاریخ بشر است ،در ایران بنیان گشت و البته مهم ترین آنان مربوط به عهـد انوشـیروان
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است ،چرا که استفاده و تقلید از بسیاری از دستاوردهای این دوره در ایران ،موجب شکوفایی تمدن اسالمی گردید .تـورقی در
کتابهای تاریخ می تواند شاهدی بر این مدعا باشد .آنچه تمدن اسالمی را از سایر تمدنهـا متمـایز مـیسـازد ،گسـترۀ عظـیم
جغرافیایی آن است که از چین و ماچین ،تا اسپانیا ،ایران ،سودان و .. .را شامل گشته و قادر است نژادها ،زبانها و فرهنگهـای
مختلف را تحت لوای مشترکات خود به اتحادی علمی-فرهنگی-مذهبی برساند.
مطهری معتقد بود که تمدن ها بیانگر عوامل اصیل حیات فردی و اجتماعی هستند ،بنابراین به طور طبیعی به جوامع مختلـف
راه یافته و اثرگذار خواهند بود .تمدن به دلیل وابستگی شدید به عوامل اصیل حیاتی خویش ،هرگز دچار رکـود نمـیشـوند و
ایستایی یک تمدن تنها عامل سقوط آن است ]11[.درنتیجه می توان گفت برای احیاء و تحقق هر تمدن ،الجرم بایـد بـه عوامـل
اصلی و میراث و تراث آن متوسل گردید .امام موسی صدر معتقد بود که تمـدن دارای ترکیبـی از دو بعـد مـدنیت (سـاختار و
ظواه ر شهرنشینی و آبادی) و حیات معنوی انسان متمدن شامل علوم و قنون و دستاوردهای آن تمـدن و .. .اسـت ]11[.اگرچـه
تمدن اسالمی دارای عوامل اصیلِ متعدد و میراث های بسیار است ،اما آنچه در این نوشتار مورد توجه است« ،علـم» بـه عنـوان
اهرمی مستحکم جهت تحقق و احیاء تمدن اسالمی میباشد ،چرا که این تمدن در باب علم در طول قرون مختلف بسیار خـوش
درخشیده است .آنچه در این مقاله به معنای «علم» مدّ نظر ماست ،علم به معنای کلی آن است .به عبارتی دیگر ،آن هنگام کـه از
مفهوم علم در تمدن اسالمی صحبت میکنیم ،با توجه به این که در این تمدن از تمامی شقوق علم و آگاهی و معرفـت و فهـم،
اعم از فلسفی و تجربی و دینی و عرفانی آن استفاده شده ،طبعاً علم را باید به معنای فراگیر آن که شامل نوع فهم و درک حاکم
بر این تمدن است ،در نظر بگیریم .آن چه تحت عنوان «علم» در یک فرهنگ و تمدن قرار دارد به صـورت یـک شـبکه درهـم
تنیده ،مفهومی از دانایی را شامل میشود که در شکلگیری آن مجموعه فرهنگ-تمدنی نقش اساسی دارد]12[.

علم و تمدن اسالمی
آن هنگام که آتش جهل و بیسوادی جهان را فراگرفته بود ،اسالم با پیام «إقراء» ظهور نمود .هر چند قبل از اسالم ،تمـدن و
فرهنگ یونانی ،رومی ،هندی ،ایرانی و چینی هر یک سهمی در بالندگی و شکوفایی انسانیت داشتند -به گونهای که اسـالم ایـن
تمدنها را اخذ و در خود هضم کرده بود -اما هنگام ظهور اسالم ،تمامی این فرهنگ و تمدنها در حال زوال و نابودی بودند و
اگر اسالم در آن زمان با درایت و روشنفکری به این فرهنگها نمینگریست ،چه بسا تمامی آنها بـه نـابودی و زوال همیشـگی
میرسیدند ]13[.اسالم با ظهور خود ،مولد دانشهای نوینی بود که همگی مرتبط با معارف و اصول اسـالمی بودنـد و اغلـب از
آنها با عنوان علوم اسالمی یاد می گردد .بنابراین اسالم نه تنها موجب استحکام و انتقال علوم گشت ،بلکه خود نیز موجب تولد
شاخههای نوینی از علوم شد .توین ،تمدن اسالمی را از جمله تمدنهای کامالً مستقل و شکوفا شدهای میداند که با تمدنهـای
دیگر نیز ارتباط داشته و از دستاوردهای آنها بهره جسته است .به بیان دیگر پیش از آنکه دین اسالم ظهور کنـد ،در جهـان آن
روز مراکز علمی متعددی وجود داشتند که در دوران اسالمی ،علوم آنها به تمدن اسالمی منتقل گشـت ]14[.البتـه بایـد توجـه
داشت که میراث یونانی به طور مستقیم از آتن به جهان اسالم انتقال نیافت .بلکه این میراث از طریق اسکندریه و پس از ارتبـاط
مسلمانان با آن ،وارد فرهنگ اسالمی شد ]11[.هونکه معتقد است تمدن اسالمی که به وسیلۀ مسلمانان آغاز شد نه تنهـا میـراث
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یونان را از انهدام و فراموشی نجات داد و آنان را اسلوب و نظم بخشید و به اروپا داد ،بلکه آنان پایـهگـذار علـوم بـه مفهـوم
امروزی آن هستند .تمدن اسالمی تعداد زیادی کشفیات گرانبها و اختراعاتی در همۀ بخشهای علوم به مغرب زمین هدیـه داد؛
اما شاید ارزشمندترین آنها اسلوب تحقیقات علم طبیعی است که منجر به شـناخت قـوانین طبیعـت و تفـوق و کنتـرل آنهـا
گردید ]11[.این تمدن بیش از هر تمدن دیگر ،به علم و دانش اهمیت داده و کهنترین دانشگاههای جهان را پدید آورده اسـت و
با تلفیق علوم گوناگون و افزودن بر آنها میراث عظیم و تکامل یافتهای را تحویل بشریت داد .عـالوه بـر نهضـت ترجمـه کـه
موجب انتقال دانش سایر تمدن ها به جهان اسالم شد ،مسلمانان خود نیز مبتکرانه به تولید علم و دانش پرداختند و از دانش سایر
تمدنها برای شکوفایی خویش بهره جستند ،چنانکه زرینکوب مینویسد« :در نهضت ترجمه که گفتگوی تمدنهـای پیشـین بـا
تمدن اسالمی محسوب میشد ،میراث تمدنهای گذشته به عالم اسالم منتقل گردید و پس از آن تمدن اسالمی چنان شکوفا شـد
که دیگر به ترجمه قانع نبود؛ بلکه به دنبال ایجاد نهضت جدیدی با عنوان تولید علوم بودند .چون اکثر کتـابهـای دانشـمندان
یونانی ،سریانی ،هندی و ایرانی وقتی به جهان اسالم منتقل میشد به دست اهلش میافتاد ]17[».سخن گفتن پیرامون نقش تمـدن
اسالمی در پیشرفت و تولید علم و دستاوردهای علمی و سبقۀ فعالیتهای علمی ،بحثی مستوفا میطلبد که از عهـدۀ ایـن مقالـه
خارج است و در اینجا تنها به ذکر برخی نمونهها اکتفا میکنیم و مابقی را به مخاطب مشتاق میسپاریم.

ردّ پای علم در تمدن اسالمی
تألیف اولین کتاب جبر توسط خوارزمی به نام «الجبرا» ،بسط علم مثلثات به وسیلۀ ابوالوفای بوزجانی ،تحقیقات منظم علمی
برای حل معادالت درجۀ اول ،دوم و سوم توسط خیام[ ]11اصالح دستگاه عددنویسی هندی با تکمیل حساب دستگاه اعشـاری
آن از جمله ابداع کسرهای اعشاری ،به وجود آوردن مفاهیم جدید در تئوری اعداد ،کشفیات مهم و جدید در دانـش مثلثـات و
نیز علم کرهها نمونه هایی از دستاوردهای ریاضیدانان اسالمی در شاخههای مختلف است ]11[.در علم نجوم مسلمانان راههـای
تازهای برای رصد ستارگان پیدا کردند و وسایل بسیاری اختراع نمودند کـه از آن جملـه ذاتالسـمت و ارتفـاع و ذات اوتـاد
است ]21[.تصحیح رصد کواکب و تعیین طول سال شمسی توسط ابوعبـداهلل بتـانی مشـهور بـه بطلمیـوس عـرب از بزرگـان
ستارهشناس تاریخ[ ]21و تأسیس رصدخانۀ مراغه توسط خواجه نصیرالدین طوسی از دیگر دستاوردهای علـم نجـوم در تمـدن
اسالمی است .بنوموسی با نگارش کتاب الحیل –نخستین رساله دربارۀ مکانیک ]22[-و ابن هیثم با تألیف کتاب المناظر –کـه در
آن برای نخستین بار پدیدۀ «اتاق تاریک» در خالل کسوف را شرح داد و درشتنمایی عدسیهای محدب را محسابه نمود]23[-
مؤثرترین دستاوردهای فیزیک و مکانیک را رقم زدند ،چنانکه ویل دورانت دراین مورد مینویسد« :اگر ابن هیثم نبود ،راجربیکن
به وجود نمیآمد ]24[».عبدالرحمن خازنی با ارائه نظریه های گـرانش و بازتـاب نـور ابـداعاتی در دینامیـک و علـم سـیاالت
ساکن[ ]21در آشنا ساختن اروپائیان با باروت و سالحهای آتشین بسیار مؤثر واقع گردید .نقش جابربنحیان با کشف روشهای
تصفیۀ فلزات ،رنگ کردن لباس و چرم ،ضد آب کردن لباس از طریق نوعی روغن جال و جلوگیری از زنگ زدن آهن و .. .نظیر
نقش ارسطو در فلسفه است و به قول دکتر گوستاولوبون «نوشتههای او مانند یک دایرۀالمعارف علمی مشتمل بر مجموع مسـائل
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شیمیایی است» ] 21[.زکریای رازی بنیانگذار علم شیمی جدید ،نخستین کسی بود که فعل و انفعاالت شیمی را در علم پزشـکی
به کار بست و شیمیِ پزشکی را پایه گذاری نمود و متعاقب آن شیمی درمانی توسط ابن سینا دنبال گشـت ]27[.در زمینـۀ علـم
پزشکی ،با تألیف چهار دانشنامه شامل :فی الطب المنصوری و الحاوی محمدبن زکریای رازی ،کامل الصناعه الطبیه نوشته علی
بن عباس مجوسی اهوازی و نیز قانون طب ابن سینا ،به قول زیگرید هونکه سیر تاریخ دگرگون شد ]21[.ایجاد بیمارسـتانهـای
مجهز ،اختراع ابزار آالت پزشکی متعدد و داروسازی یا به طور کلی پزشکی بالینی از دسـتاوردهای پزشـکی مسـلمانان اسـت.
چنانکه ادوارد براون معتقد است «مسلمانان مشعل طب را از دست جانشینان ناخلف بقراط و جالینوس که به خاموش شـدن آن
چیزی نمانده بود گرفتند و پس از پنج قرن آن را با فروغی بیشتر از سابق بازپس دادند ]21[».رواج تجارت خصوصـاً در دوران
عباسیان و ارتباط بغداد از راه خشکی و دریا با سایر نقاط جهان ،کاشفان و جهانگردان بسیاری به سفرهای دور رفتند و دربـارۀ
آن کتاب ها نوشتند و مشاهدات خود را از ممالک دور دست بـه دقـت ثبـت کردنـد .در ایـن دوران علـم جغرافیـا گسـترش
چشمگیری پیدا کرد ]31[.ابوالحسن صیاح به آفریقا سفر نمود و چهل و چهار اشتباه را در نقشههای بطلمیوسی اصالح کرد[]31
ایجاد مساجد به عنوان پایگاه های علمی و فرهنگی ،تأسیس دارالحکمه ها ،رصدخانه ،بیمارستان و سایر مراکز علمـی-آموزشـی
اسالمی نظیر ربع رشیدی و شنب غازانی ،از دیگر نمودهای علمی تمدن اسالمی است]32[.

علل پیشرفت علم در تمدن اسالم
برای پیشرفت و گسترش علم در تمدن اسالمی دالیل متعددی را میتوان برشمرد ،که عبارتند از:
 )1نخستین و مهمترین علت را میتوان همان نصّ صریح قرآن و روایات اسالمی دانست .بارها و بارهـا در آیـات قرآنـی و
روایات به اهمیت علم و دانش تأکید گشته است و آن را مایۀ سرافرازی و تعالی انسان میداند 1.کلمۀ «علم» و مشتقات آن 712
بار در قرآن ذکر شده است .علّامه طباطبائی مینویسد« :به جرئت میتوان گفت که عامل اصلی اشتغال مسلمانان به علوم عقلـی
از طبیعیات و ریاضیات و غیر آنها به صورت نقل و ترجمه ،در آغاز کار و به نحو استقالل و ابتکار در سرانجام ،همـان انگیـزۀ
فرهنگی بود که قرآن مجید در نفوس مسلمانان فراهم کرده بود .. .بدیهی است چنین تحولی که یکی از حلقههای بـارز سلسـله
حوادث جهان است ،در حلقههای بعدی تأثیر بسزایی خواهد داشت؛ از این رو ،یکی از علل و مقدمات تحول امروزی و بسط و
پیشرفت فرهنگ جهان ،قرآن مجید خواهد بود»]34[.
 )2آنچه زمینهساز اصلی اقبال مسلمین به فراگیری علوم مختلف شد ،توصیۀ اسالم به فراگیری علم در همه احـوال اسـت و
ارزشی که برای اهل علم قائل شده است ]31[.از دیرباز که قدیمی ترین کتب اسالمی تدوین گشتند ،علم و علمآموزی در ردیف
سایر دستورهای اسالمی از قبیل نماز ،روزه ،حج ،جهاد و امر به معروف ،در بابی با عنوان «وجوب طلـب العلـم» مطـرح شـده

« 0يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ]11[».
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است و گفته می شود که طلب علم بر هر مسلمانی واجب است 1.از منظر اسالم ،فراگیری علم محدود به جنسیت ،زمان و مکـان
خاصی نیست .بدین معنا که طلب علم فریضه ای عمومی است که باید در هر زمانی از این فرصت بهره جست و در هر نقطـهای
آن را فرا گرفت 2.روح تساهل حاکم بر مسلمانان در اخذ علوم موجب گردید تا بدون تعصب ،علوم و فنون را در هر نقطه و از
هرکس اخذ نمایند .این امر در پیشرفت علم در تمدن اسالمی بسیار مؤثر بود .جرجی زیدان در این مورد مـیگویـد« :یکـی از
عوامل مؤثر در سرعت پیشرفت تمدن اسالمی و ترقی و تعالی علوم و ادبیات در نهضت عباسیان این بود که خلفا در راه ترجمه
و نقل علوم ،از بذل هر چیز گران و ارزان دری نداشتند و بدون توجه به ملیت و مذهب و نژاد ،دانشمندان و مترجمان را احترام
میگذاشتند و همه نوع با آنان مساعدت میکردند و از آن رو دانشمندان مسیحی ،یهودی ،زرتشتی ،صابئی و سـامری در بارگـاه
خلفا گرد میآمدند»]31[.
 )3مباحثات علمی نیز از دیگر عوامل مؤثر در پیشرفت و گسترش علوم در تمدن اسالمی است .برای مثال دربـار مـأمون در
اواخر قرن دوم هجری مرکز اجتماع دانشمندان و فالسفه و میدان بحث و نظر آنان بود .وی برای این منظور در بغداد دارالحکمه
را بنا نهاد ] 37[.کثرت مدارس عالی در بالد اسالمی به سبب تأکید و تشویق به علم ،موجب گردید مـردم و دولـتهـا عنایـت
خاصی به ایجاد مراکز علمی و مدارس داشته باشند.
 )4زبان عربی به عنوان کلید ارتباطی و زبان علمیِ تمدن اسالمی در تحقق اهداف مختلف ،تمدن اسالمی را یـاری رسـاند.
بدین معنا که به وسیلۀ زبان میتوان عقاید دیگران را پذیرفت یا عقاید خود را بر دیگران تحمیل کرد.
 )4رواج صنعت کاغذ در اواخر قرن اول هجری ،موجب تأسیس و توسعۀ کتابخانههایی شد که متعلق به مساجد و مـدارس
بودند و درهای خود را بر روی طالبان علم گشوده بودند .در نتیجه تألیفات بسیاری نیز در این دوران صورت گرفت.
 )1از سویی دیگر نفوذ شخصیتهای علمی مسلمانان در دستگاه های حکومتی نظیر نفوذ خواجه نصیرالدین طوسی در دربار
هالکوخان در مراغه یا ابنخلدون و بیرونی در دربار آن دوران ،موجبات نفوذ و پیشرفت هرچه بیشتر علوم را فراهم آورد]31[.
 ) 1رواج صنعت ترجمه نیز از دیگر عوامل دخیل در گسترش علم در این تمدن است .بیشتر علوم اسالمی در دوران طالیـی
تمدن اسالم ،نشأت یافته و بیشتر علوم « دخیله» به زبان تازی ترجمه شدند و تمدن اسالم نه تنها از لحاظ ثروت و سیادت ،بلکه
از منظر علم ،فرهنگ و معرفت نیز به اوج خود رسید.
 )7فتوحات مسلمین و تثبیت اندیشمندان اسالمی )1 ،آشنائی مسلمانان با فرهنگ و تمـدنهـای پیشـین )1 ،فراغـت نسـبی
اندیشمندان اسالمی از تدوین اساسی علوم اسالمی )11 ،سیاستهای تشویقی برخـی از خلفـا و وزرا )11 ،ثـروتهـای کـالن
بیتالمال و  )12همت مسلمانان از دیگر عوامل مژثر در پیشرفتهای علمی تمدن اسالمی بودند.
این پیشرفت های علمی آن چنان فراگیر بود که گاه فراتر از مرزهای جهان اسالم رفته و کل جهان را در برمیگرفـت .تـأثیر
نفوذ مسلمانان آن قدر قابل توجه بود که مونتمگری وات به صراحت میگوید« :هنگامی که انسان تمام جنبههای درگیری اسـالم
و مسیحیت در قرون وسطی را در نظر بگیرد ،روشن خواهد شد که تأثیر اسالم برای جامعـه مسـیحیت بـیش از آن اسـت کـه

 0طلب العلم فريضة علی كل مسلم
« 1اطلبوا العلم من المهد الی اللحد» و «اطلبوا العلم و لو بالصین».

705

شناسایی شود .اسالم نه تنها در تولیدات مادی و اختراعات تکنولوژی اروپا شریک است و نه تنها اروپـا را از نظـر عقالنـی در
زمینههای علم و فلسفه برانگیخت ،بلکه اروپا را واداشت تا تصویر جدیدی از خود بوجود آورد ».وی در جای دیگر مینویسـد
«ما باید به مدیون بودن عمیق خودمان به اسالم و عرب اعتراف کنیم]31[».

رکود علم در تمدن اسالمی
پرسش اینجاست که با وجود درخشش بینظیر تمدن اسالمی در زمینههای علمی ،چه شـد کـه ایـن تمـدن در حـوزههـای
مختلف اعم از فیزیک ،شیمی ،پزشکی ،نجوم ،علوم انسانی ،جغرافیا و .. .رو به انحطاط رفت؟ برای این مهم دالیل بیشماری را
میتوان برشمرد که چندی از آنان را از نظر میگذرانیم.
 )1وجود حکام و زمامداران نه چندان الیق در برهههای مختلف تاریخی ،موجب گشت که بـا خودکامـهگـری و حکومـت
نادرست ،تمدن اسالمی و دستاوردهای آن سیری نزولی طی نمایند .جرجی زیدان میگوید :خلفـای راشـدین از شـهری شـدن
عربها بیم داشتند؛ از آن رو که به عقیدۀ آنان پس از شهری شدن نشاط آنان باقی نخواهد ماند و لهذا عربهـا را از تـدوین و
تألیف کتب باز میداشتند )2 .جلوگیری از کتابت و تألیف کتاب نیز در رکورد علم بیتأثیر نبوده است )3 .یورش اقوام مختلف
از جمله زردپوستهای آسیای مرکزی )4 ،جنگهای صلیبی و پس از آن  )1حملۀ مغول که ویرانیهای حاصل از حمالت آنان
به خصوص در خراسان ،ضربه ای سنگین بر پیکرۀ تمدن اسالمی فرود آورد و پس از آن  )1سقوط اندلس از دیگر عوامل مـؤثر
در انحطاط و رکود علم در تمدن اسالمی بودند )7 .دور شدن از معیارهای اصیل اسالمی )1 ،تحجرگری و  )1محـدودیتهـای
سیاسی و اجتماعی )11 ،دنیاپرستی )11 ،انحطاط اخالقی و  )12انحراف از اسالم راستین همگی از آسیبهایی هسـتند کـه بـر
کالبد تمدن اسالمی وارد گردیدند و تولید و باروری علم در تمدن اسالمی را تهدید و تحدید نمودند .با این وجود همانطور که
پیشتر بیان گش ت ،از آنجایی که علم از عواملی اصلی حیات تمدن اسالمی است ،بنابراین میتوان با توسل به آن موجبات رشـد
و شکوفایی مجدد آن را رقم زد .در این میان ،ایران به عنوان یکی از مهم ترین مراکز علمی و فرهنگی در قلب تمدن اسالمی ،از
دیرباز تاکنون ،در راستای این تحقق نقشی پر رنگ خواهد داشت .اما پیش از بررسی فرصتها و چالشهای پـیش رو در ایـن
مسیر ،ضروریست که به نقش ایران در تمدن اسالمی ،به خصوص در حوزۀ علم و دانش و مراکز علمی نظری بیافکنیم.

ایران و تمدن اسالم
پیش از ظهور اسالم و تمدن اسالمی ،ایران از جمله مراکزی بود که دارای فرهنگی غنی و درخشان بود و به عنـوان کـانون
علم و دانش شمرده می شد .جندی شاپور ،شهرهای مداین و ریواردشیر و سایر مراکز علمی گواهی بر این مدعاست .ایرانیان در
زمینههای مختلف نظیر موسیقی ،طب ،ریاضیات و .. .در اثر آمد و شد با سایر ملل ،پیشرفتهای چشـمگیری داشـتند .تمایـل و
گرایش به اسالم از همان آغاز در دل ایرانیان موج میزد ،چنانکه پیش از ورود اسالم به سرزمین ایران ،ایرانیان مقیم یمن اسـالم
آوردند .پیرامون خدمات متقابل اسالم و ایران در دو مقطع زمانی پیش از فتوحان و پس از تشکیل تمدن اسالمی منابع متعـددی
نگاشته شده است که می توان برای توضیح بیشتر بدان ها رجوع نمود .آنچه در اینجا بیشتر مدّ نظر است ،خدمات علمـی مبادلـه
شده میان ایران و تمدن اسالم است.
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پس از بسته شدن مدرسۀ ایرانیان در رها ،از اواخر قرن پنجم میالدی ،اعضای این مدرسه به ایـران بازگشـتند ]41[.در دورۀ
ساسانیان ،جندی شاپور به صورت مرکز دانشگاهی درآمد و در آن دانشمندان ایرانی و هندی در کنار بکدیگر بـه فعالیـتهـای
علمی اشتغال داشتند .این مکان بیش از هرجای دیگر به ویژه از منظر پزشکی ،محل اتصال عالم اسالم و جهان باستان بود ،حتی
پس از آنکه بغداد مرکزیت علمی یافت ،علوم مختلف از جندی شاپور بدان جا منتقل گردید .بدون شـک ایرانیـان در توسـعه و
تکامل همۀ جنبه های تمدن اسللمی سهم داشته و یکی از مراکز مهم این تمدن بود .ایران سه نقش مهم و اساسی در انتقال علـوم
به تمدن اسالمی ایفا نمود:
 )1سنت علمی خود را به جهان اسالم منتقل نمود.
 )2برخی از علوم یونانی که به زبان پهلوی و سریانی ترجمه شده بودند ،در مراکز علمی نظیر جندی شاپور تدریس میشـد
و بدین وسیله به جهان اسالم منتقل گردید.
 )3برخی از شاخه های علم هندی به خصوص در پزشکی ،نجوم و تاریخ طبیعی که در دورۀ ساسانیان تکمیل گشته بود ،بـه
مسلمانان منتقل شد.
به بیانی دیگر« ،باید گفت که ایران نیز علوم چندی را به جهان اسالم انتقال دادند که بعضی از آنها مخصوص به خود ایـن
سرزمین بوده است و بعضی دیگر ریشۀ یونانی و هندی داشت» ]41[.از آنجایی که ایرانیان فرهنگ ملی خود را به بوتۀ فراموشی
نسپرده بودند و در اعتالی زبان فارسی کوشیدند ،با ظهور اسالم بخشهای مهمی را پذیرفته و درصدد اعتالی سایر بخـشهـای
علمی و معرفتی برآمدند ،بی آنکه زبان عربی را جایگزین نمایند ]42[.عالوه بر اینهـا نظـامهـای اداری و دفتـری مسـلمانان از
ایرانیان اقتباس شده بود و دیوانهای دستگاههای خالفتی به سبک دیوانهای قدیمی ایران ایران تنظیم میگشـت ]43[.از سـویی
دیگر ،تدبیر و درایت بی نظیر ایرانیان موجب گشت که به دستگاه حکومتی راه یافته و برخی قـدرت هـای دولتـی را در دسـت
گیرند .نفوذ بسیاری از رجال معروف ایرانی به دربار تأثیری بس عمیق در تمدن اسالمی گذاشت .چنانکـه تأسـیس بسـیاری از
مراکز علمی و آموزشی از جمله رصدخانۀ مراغه از نتایج این نفوذ است .جرجی زیدان در اعتراف بـه اینکـه اکثـر دانشـمندان
اسالمی ،ایرانی بودند؛ مینویسد« :همین که زبان عرب رو به فساد گذارد و قرائتها مختلف شد ،خلفا به جمـعآوری و تـدوین
قرآن برخاستند و بیشتر کسانی که با این عملیات همراه شدند ،ملل غیر عرب (موالی) بخصوص ایرانیـان بودنـد کـه در آن روز
تمدن و فرهنگ مهمی داشتند و عربها هم این را میدانستند و این از احادیث نبوی است که میفرماید :اگر دانـش بـه آسـمان
آویخته باشد ،مردمی از ایران به آن دست مییابند ....چنانکه گفتیم بیشتر مفسران و دانشمندان مانند وهبه بن منبه ،از راویـان بـا
سابقۀ اسالم و مفسران نامی ،از نژاد و تبار ایرانیان بوده است» ]44[.اگرچه محوریت تمدن اسـالمی بـر اسـاس دیـن و اصـول
اسالمی بود ،اما باید توجه داشت که همواره روح ایرانی بدان پیوند خورده بود و به مدد همت ایرانیان بود که جلـوههـای ایـن
تمدن خوش درخشید و به جهانیان معرفی گشت .ابنخلدون در مقدمه معروف خویش چنـین مـینگـارد« :علـوم هـم از آیـین
شهریان به شمار میرفت و عرب از آنها و بازار رایج آنها دور بود و در آن عهد مردم شهری عبارت از عجمان (ایرانیـان) یـا
کسانی مشابه و نظایر آنان بودند از قبیل موالی و اهالی شهرهای بزرگی که در آن روزگار در تمدن و کیفیات آن مانند :صنایع و
پیشهها از ایرانیان تبعیت میکردند .ایرانیان به علت تمدن راسخی که از آغاز تشکیل دولت فارس داشتهاند ،بر این امر اسـتوارتر
و تواناتر بودند ،چنانکه صاحب صناعت نحو ،سیبویه و پس از او فارسی و به دنبال آنان زجاج بود و همه آنـان از لحـاظ نـژاد
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ایرانی به شمار میرفتند ،لیکن تربیت آنان در محیط زبان عربی بود و آنان زبان را در مهد تربیت آمیزش با عرب آموختنـد و آن
را به صورت قوانین وفنی درآوردند که آیندگان از آن بهرهمند شوند .همچنین بیشتر دانندگان حدیث که آنها را برای اهل اسالم
حفظ کرده بودند ،ایرانی بودند یا از لحاظ زبان و مهد تربیت ایرانی به شمار میرفتند و همه عالمان اصول فقه چنانکه میدانیـد
و هم کلیۀ علمای علم کالم و همچنین بیشتر مفسران ایرانی بودند و بجز ایرانیان کسی به حفظ و تدوین علم قیام نکرد و از این
رو مصداق گفتار پیامبر (ص) پدید آمد که فرمود :اگر دانش بر گردن آسمان درآویزد قومی از مردم فارس بدان نائل میآینـد و
آن را به دست میآورند»]41[.
اغراق نیست اگر بگوییم قرنها پیوستگی و همبستگی تاریخی ایران و اسالم که فرهنگ و تمدنی غنی ماحصل آن است ،دال
بر این مدعاست که وجود فرهنگ ایرانی بدون اسالم همانقدر غیر قابل تصور و محال است که فرهنگ و تمدن اسـالمی بـدون
ایران و ایرانیان .همان طور که پیشتر نیز ذکر نمودیم ،عوامل متعددی موجب انحطاط و زوال ابعاد مختلف این تمدن بـزرگ ،بـه
خصوص بعدِ علمی آن گردید :از جمله حملۀ زردپوستهای آسیای مرکزی ،حمله مغول و قوم تاتار .آنگاه که ملـت ایـران بـه
حاشیه رانده شد و زمام امور به دست افرادی افتاد که تنها خون و شمشیر را میشناختند و علم و اندیشـه نـزد آنـان جایگـاهی
نداشت ،بدیهی است که دانش و علم و عقالنیت امحاء گردید و به تدریج زمینۀ اضمحالل علـم و دانـش در تمـدن اسـالمی را
فراهم آورد .بنای علمی و اندیشهای که ایرانیان و مسلمانان قرنهای متمادی کوشیده بودند به زیباترین شکل سـاخته و بـه اوج
برسانند ،به ناگاه به فروریخت .همانطور که اونامونو میگوید« :اسالم تحت سیطرۀ فرهنگ ایرانی و یونانی رونق و رواج گرفت،
اما به دست ترکان بدل به بربریتی ویرانگر شد»[ .]41نباید این نکته را به دست فراموشی سپرد که سه هجوم سه ساله ،پنج سـاله
و هفت سالۀ تیمور گورکانی به جهان اسالم ،از پیکر تمدن اسالمی و ایرانی جان ستاند و تا حدودی موجب امحـاء ایـن تمـدن
بزرگ گردید .اگرچه ریشه دار بودن تمدن اسالمی ،تقید مسلمانان به دین و فرهنگ خود و میراث و تراث عظیم برجای مانـده از
این تمدن همواره آن را قادر ساخته و میسازد که خود را احیاء نماید و جانی تازه گیرد.

علم ،اهرم احیاء تمدن اسالمی :فرصتها و چالشها
با آنکه تمدن اسالمی در برهه ای از تاریخ رو به زوال رفت ،اما به مدد تعالیم دینی و محورهای اصـیل آن هرگـز بـه پایـان
نرسیده و نخواهد رسید .همان گونه که پیشتر نیز اشاره نمودیم ،با توسل به عوامل اصیل حیات این تمدن ،میتوان جانی دوبـاره
بدان بخشید و مجدد شاهد درخشش بینظیر آن بود .میراث و تراث برجای مانده از تمدن اسالمی همچنان قـادر اسـت مردمـان
این سرزمین را متحد گردانده و تحت لوای خود درآورد ،به شرط آنکه فرصتها و چالشهای پـیش روی را بررسـی نمـوده و
سپس با توجه به قابلیتها و ظرفیتهای بالقوه موجود ،در راستای تحقق تمدن نوین اسالمی بکوشیم .در راسـتای احیـای ایـن
تمدن ،با چالشهایی روبرو هستیم که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 )1یکی از چالش ها و معضالتی که امروزه در گسترۀ این تمدن بدان دچار شدهایم ،احسـاس بـیهـویتی اسـت .چـرا کـه
میپنداریم غرب سرمنشأ تمام علوم و پیشرفت ها بود و هرآنچه هستیم ،وامدار آنانیم .این تفکر نادرست چنان روح و اندیشه مـا
را مستعمره خود ساخته است که هویت و گذشتۀ خود و میراث عظیم علمی و فرهنگی و تـالشهـای بیشـمار و دسـتاوردهای
پیشینیان خویش را به دست فراموشی دادهایم.
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 ) 2آفتی دیگر که بر پیکره علمی این تمدن افتاده است ،تنزل مقام علم و مقدسات است .اگرچه امروزه علـم پیشـرفتهـای
بسیاری نموده است ،اما بیشتر به چشم ابزاری دیده میشود که قداست پیشین را ندارد.
 )3امروزه غفلت از علم و علمآموزی با وجود توصیههای فراوان به این امر خطیر در اسالم ،بر این گستره سایه دوانده است.
شاید یکی از علل آن این باشد که در فقه ،علم به صورت فریضهای همچون نماز ،زکات ،خمس و . .تلقی نشده است .هرآنچـه
فریضه تلقی گشت ،با تمام مشقتهای پیش رو توسط مسلمین حفظ گشت و بدان عمل میگردد ،اما از آنجایی کـه بـرای مثـال
سفرهای علمی برای کشف و دستیابی به علم و اندیشههای نوین ،همچون سفر حج فریضه تلقی نشده است ،چندان مورد توجـه
قرار نمی گیرد .از سویی دیگر ،ممکن است تفسیری که از علم ارائه میشود به این غفلت دامن بزند .برخی علـم را یـاد گـرفتن
مسائل شرعی می پندارند و نه فریضه ای مستقل و دانستن فرایض اسالمی هم که به دو صورت اجتهاد و تقلیـد ممکـن اسـت و
تقلید هم کاریست سهل که نیازی به علمآموزی خاص ندارد .در نتیجه «طلب العلم فریضه علی کل مسـلم» را بـه معنـای اخـذ
علمی از علوم دنیا نمیپندارند و از کنار آن به سادگی عبور میکنند]47[.
 ) 4از سویی دیگر نگاه مقسم فرهنگ به دو نوع غربی و شرقی موجب گشت که تمامی مسائل تمدن اسالمی از جمله علم بـا
پیشفرض ها و نگاه اروپامحور تعریف و تبیین گردد ،که این خود بسی جای تأمل و مداقه دارد .چرا که این بینش و نگاه از دل
تمدن اسالمی متولد نگشته است و از نگاه جاری در اسالم و علوم اسالمی نظیر فقه ،علم اخالق و .. .بیبهره است .بنابراین اگـر
نگاه خود را به چهارچوب تنگ نگاه اروپامحورانه محدود نماییم ،از بسیاری از ظرافت ها غافل خواهیم بود و قادر بـه تبیـین و
تشریح جامع تمامی مسائل نخواهیم بود .باید توجه داشت که هر فرهنگ و تمدن با ویژگیهای خاص خود و نگاه حاکم بـر آن،
با اتکاء به توانهای بالقوه و بالفعل خویش میتواند نوزایش های داخلی داشته باشد و به تدریج موجبات بازتولید خود را فراهم
آورد .اغلب آنان که مباحث را تنها از منظر روایتهای کالن و تقسیممدارانۀ اروپامحور مدّ نظر قرار میدهند ،از عمـومیتـرین
متن هایی که مسلمانان پیرامون علم ،تاریخ آن ،معیارها و نیز تجربههای پژوهشی و علمی خود نگاشتهاند ،غفلت میورزنـد]41[.
نگاه کور و متعصبانه موجب گشته است که بسیاری از دستاوردهای تمدن اسالمی به بوتۀ فراموشی سـپرده شـود و ایـن تفکـر
آ نچنان شیوع پیدا کرده است که مردمان تمدن اسالمی نیز گاه پیشینۀ خود را فراموش کرده و میراث تمـدن خـویش را نادیـده
میانگارند .با وجود تمام استعمارات فکری و اندیشهای و تمام تالشهایی که در جهت امحاء نقـش عظـیم تمـدن اسـالمی در
زمینۀ علم و دانش صورت میگیرد ،نقش تمد ن اسالمی در تولید و تبلور علم ،حقیقتی است انکارنشدنی و آثار آن همچنـان نـه
تنها بر پیکرۀ جهان اسالم ،بلکه در کل دنیا مشهود است .مونت گمری وات مورخ مشهور انگلیسی معتقد است پنهان ساختن یـا
انکار نمودن این حقیقت ،اشتباه است .وی تصریح میکند که «من مسلمانان را رقیبانی که به زور و سـر زده وارد اروپـا شـدند
نمیدانم ،بلکه آنها را نمایندگان یک تمدن با دستآوردهای بزرگ میدانم که به خاطر اعتبار منزلتشان در بخش وسیعی از کرۀ
زمین مسلط شدند و منافعشان به سرزمینهای مجاور نیز جریان یافت]41[».
اکنون باید این باور را در خود م تولد و متبلور بگردانیم که تمدن اسالم آنچنان تمدنی غنی و سازنده بوده و هست که نه تنها
موجب باروری و رشد خود است ،بلکه کل دنیا را نیز تحت تأثیر خود قرار خواهد داد .متأسفانه امروز به دلیل فراموشی هویت
اصیل خویش و ناچیز شمردن ارزش داشتههای خویش ،بیگانگان گوی سبقت را از تمدنی ربودهاند که زمانی طالیـهدار علـم و
دانش بود و تمام جهان را تحت لوای علمی خود قرار داده بود .از همه مهمتر آنکه ما ایرانیان فراموش کردهایم که همـواره بـر
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تمدن اسالمی تأثیرگذار بوده ایم و اکنون نیز بیش از همه قادر به احیاء این تمدن خواهیم بود .پ .ژ .مناشه معتقد بـود «ایرانیـان
بقایای تمدن تلطیف شده و پروردهای به اسالم تحویل دادند که براثر حیاتی که این مذهب در آن دمید جان تازهای گرفت]11[».
اکنون نیز ایران به عنوان قلب این تمدن بیش از همه باید در تالش باشد تا تمدن نوین اسالمی را بازتولید نماید .در ایـن راسـتا
باید به اسالم حقیقی برگشته و همچون گذشته ،بدون تعصب در جهت اخذ علم تالش نماییم و نگـذاریم کـه در اندیشـههـای
دیگری که نه تنها متعلق به ما نیست ،بلکه حتی گاه در تضاد با ماست ،مغروق گردیم )1 .اولین قـدم بـاور داشـتههـا و هویـت
خویش و سپس  )2بازگشت به ارزشهای اصیل و  )3توجه به فریضه علم است که در اسالم راستین بارهـا بـدان تأکیـد شـده
است )4 .گشایش و توسعۀ مراکز علمی در اقصی نقاط )1 ،مراودات علمی بدون تعصب )1 ،اخذ علم از غیر و  )7تالش بـرای
تعمیم و بومیسازی آنها می تواند ما را در این راستا یاری نماید .همچنین باید توجه داشت که تقلید صرف از علـوم و اندیشـه
دیگری ،اندک اندک موجب تسخیر اندیشه و فراموشی منظومه فکری خویشتن می گردد .امروزه چهارچوب تفکری رایج ،تقلیـد
صرف از منظومه های اندیشه غربی است ،این درحالیست که تمدن اسالمی میراثی غنی از اندیشه را در خـویش دارد .در مراکـز
علمی ما بارها و بارها تفکرات غربی ترجمه و تدریس میگردد ،غافل از آنکه نگاه و منظومه فکری اندیشمندانی همچون فارابی،
ابن خلدون ،مولوی ،شریعتی ،مطهری و .. .راهگشای ما خواهند بود )1 .با بازخوانی اندیشهها و سـنن فکـری ایـن اندیشـمندان
است که میتوانیم خود را از یوغ نگاه یوروسنتریک رها سازیم و پاسخی از جنس خودمان برای معضالت خویش بیابیم)1 ]11[.
باید خود را از نگاه شعائرمأب رها نموده و در عمل ،علم را به میدان آوریم و فراموش نکنیم که اسالم و تعـالیم آن ،جهـانی و
برای تمامی ادوار است و تمسک بدان میتواند ما را دوباره به اوج برساند .همانطور که امروزه در زمینههـای مختلـف علمـی
نص صریح قرآن مورد توجه بسیاری از اندیشمندان غربی قرار گرفته است و راهنمای آنان است ،در حالی که مـا خـود میـراث
خویشتن را فراموش نمودهایم و دست طلب به سوی دیگری دراز نمودهایم .پیشینۀ علمی و تمدن غنی و تعـالیم اصـیل اسـالم،
اهرمیست بس مستحکم که با توسل بدان قادر خواهیم بود دوباره در قلۀ علم و دانش قرار گیریم ،به شرط آنکه خود را از یـوغ
نگاه اروپامحورانه برهانیم و هویت و داشتههای خویش را باور نماییم و بدانهـا تمسـک جـوییم و در راسـتای اعـتالی آنهـا
بکوشیم.

نتیجهگیری
تمدن اسالم ،به عنوان یکی از بزرگترین تمدنهای بشری در طول تاریخ و گسترۀ عظیم جغرافیای آن ،همواره بخش عظیمـی
از مردم ،ملل ،فرهنگها و نژادهای گوناگون را به مدد باورها ،ارزشها و تعالیم اصیل و اساسی خویش متحد گردانـده و تحـت
لوای فرهنگی-دینی-اندیشه ای خویش درآورد .یکی از مهم ترین عوامل حیاتی این تمدن علم و دانش است که با توجه به تأکید
فراوان بر آن در اسالم و روحیۀ تساهل جاری در علم آموزی ،در این تمدن به مقدار زیادی متولد و متبلور گردید.آن چنـان کـه
تأثیر و تأثرات آن فرامرزی بود و کل جهان را دربرمیگرفت .اغراق نیست اگر نقش ایـران و ایرانیـان را در ایـن پیشـرفتهـا
پررنگتر از همه بدانیم .روح ایرانی و تمدن اسالمی چنان درهم تنیدهاند که تبلور هریک بدون دیگری امریست محال.
تمدن اسالم در درازای تاریخ همواره فراز و نشیبهای متعددی را پشت سرنهاده است ،چنانکه در دورهای طالیهدار علـم و
دانش بود و گوی سبقت را ربوده بود ،اما در برهه ای دیگر به دلیل عوامل مختلف از جمله هجوم اقوام مغول و تاتار و . .رو بـه
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زوال رفت .البته نباید فراموش کرد که تمدن اصیل اسالمی با یاری همین تعالیم اصلی و عوامل حیاتی ،هرگز پایان نیافته اسـت
و توانایی احیاء بازتولید و درخشش و اوج مجدد دارد ،به شرط آنکه  )1خود را از اسـتعمار روحـی و اندیشـهای غـرب رهـا
ساخته و  )2هویت خویش را بازیابد )3 .احیاء مراکز علمی و  )4تمسک به تعالیم اصیل اسالم و  )1بـاور داشـتههـا و پیشـینۀ
درخشان خویش و  )1بهره جستن از آنها ،احیاء تمدن اسالمی را ممکن میسازد .همانگونه کـه در طـول ایـن نوشـتار بـدان
پرداختیم )7 ،به واسطۀ علم و دانشی که در تعالیم اسالمی نهفته است )1 ،گسترش مراکز علمـی-آموزشـی و مـراودات علمـی
(بدون تقلید صرف) )1 ،توجه به منظومههای اندیشه ای خویش از طریق بازخوانی منظومۀ فکری اندیشمندانی همچـون فـارابی،
ابنخلدون و .. .قادر خواهیم بود که به تمدن اسالمی جانی دوباره بخشیم و بار دیگر گوی سـبقتهـای علمـی و اندیشـهای را
برباییم.
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چکیده
افول واضمحالل تمدن ها معلول به علتهای خاصی است که تمدن،اعتالء،بر طبق بدیهی ترین اصول فلسفی ایجاد
 مقدمااه ایجاااد تماادن نااوین اسااالمی اسااتقرار یااک نظااام.نااوین اسااالمی نیااز از ایاان قاعااده مسااتثنی نیساات
.قانون و قانون مداری و اقتدار حاکمیت است، همبستگی ملی، برقراری امنیت،ارزشی
 از فوا اد قارار دادن.در خصوص قانون و قانونگذاری مهمترین مسئله منبع تغذیه و ضمانت اجراء ان میباشاد
فقه اسالم به عنوان منبع تغذیه قانون این است که افراد ضمن رعایت قانون احساس میکنند به شرع نیز ملتازم
تغذیه قانون ازفقه موانعی نیز دارد کاه از،  علیرغم نقطه قوت فوق.می باشند و عمل انها امتثال اوامر الهی است
 متاثر بودن فقه از زمان و مکان و مشکالت خاص تقنین فقه نام، جمله انها می توان به اختالف مذاهب و اراء فقهی
ترقی دادن فقاه اساالم، مطالعات تطبیقی در حوزه فقه اسالمی،تقریب مذاهب اسالمی،  راه حل مشکالت فوق.برد
.وبه روز نمودن ان و تطبیق ان باپیشرفتهای علمی میباشد
مطالعات تطبیقی،تمدن نوین اسالمی،حقوق، فقه:کلید واژه ها

Acording to the most obvious philosophic principles civilizations
creation ,promotion,wane,vanishing caused to special cause
and new Islamic civilization isnot exceptional from this rule.
ABSTRACT
Introduction of creation new Islamic civilization is establishment worth system,security establishment
national correlation ,law and the rule of law and soverelignty power.
About law and the rule of law the most important problem is nutrition source and its enforcement.
The utility of Islamic religious about nutrition source for law is that people meanwile observation the law
feel that they obligate to the religious and their acts is the obedience of Gods order.
Despite of this strength point there are barriers among of them difference of law nutrition from
jurisprudence has barriers among jurisprudents difference poll ,jurisprudence sadden from time and
postion and espicial problems with jurisprudence leqislative.
Its solution approximation Islamic bilives , comparative studies in Islamic jurisprudence area
,progressiien Islamic jurisprudence and its comparative with sience development.
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مقدمه
مروری بر تاریخ نشان میدهد که درخشندگی و افول تمدنها امری مسلم و قطعی است و بی گمان نه اعتالی تمدنها امـری
تصادفی است و نه انحطاط انها اتفاقی است ،بلکه اعتالء و افول تمدنها مانند هر پدیده دیگر معلول علل و عواملی خاص است.
بدیهی است شناخت این عوامل به ویژه برای افراد تاثیر گذار در سرنوشت جامعه امری سازنده اسـت ،زیـرا شـناخت ایـن
عوامل  ،این فرصت را فراهم می اورد تا افراد در افرینش و تقویت این عوامل بکوشند که کوشش در این باره کوشش در اعتالء
تمدن است.
مهم ترین این عوامل از قرار زیر است که مختصرا به بررسی انها میپردازیم:
الف -برای اینکه جامعه به نقطه زایش و اعتالء تمدن مورد نظر خود نائل اید ،الزم است پیش از ان بـه اسـتقرار یـک نظـام
ارزشی که به موجب ان ،معیارهای خوبی و بدی تعیین می شود ،دست یافته باشد ،زیرا تمدن محصول فکر فرد یا ملتـی خـاص
نیست بلکه پدیدهای است که به صورت گروهی انجام میگیرد و زیربنای ان عقیده مشترک مردم است.
فرید وجدی در تاکید بر بنیادین بودن نقش دین و معنویت در تاسیس تمدن میگوید:
تمدن با هر سرزمینی سازگار و با هر نژادی قابل دوام است ولی در سرزمینی که ارکان تمدن یکنواخـت و هماهنـگ باشـد
یعنی نیروهای مادی و معنوی  ،قوای جسمی و روحی بطور مساوی تکامل پیدا کنند  ،تمدن میتواند در راه ترقی گام بردارد[.]1
ب-از جمله مولفههای موثر در شکل گیری تمدن ها ،برقراری امنیت در جامعه است چرا که تا فضایی ارام و بستری توام بـا
امنیت فراهم نشود و اضطراب و دل مشغولیهای زیان بار فرو ننشیند نه جامعه سامان مییابد و نه تمدن شکل میگیـرد".اللهـم
انی اسئلک االمن و االیمان بک".
ج -یکی از پیش زمینهها که شکل گیری تمدن ناگزیر از ان است  ،همبستگی ملی است .این عامل که ابن خلـدون از ان بـه
عنوان (عصبیت ) یاد کرده است ،عاملی است که انگیزه الزم را فراهم می اورد و همکاری گروهی و تعـاون هدفمنـد را شـکل
میدهد[.]2
د -قانون و قانون مداری یکی دیگر از عوامل مهم در زایش و اعتالء تمدنها ست زیرا قانون مانند خـون در عـروق جامعـه
است .اگر جامعه از قانونی فراگیر و متقن برخوردار باشد و احاد جامعه بدان وفادار باشند جامعهای اسـتوار سـامان مـییابـد و
تمدنی ماندگار شکل میگیرد.
با توجه به اینکه قوانین اسالمی ریشه عمیق در فقه اسالم دارند و به زبان ساده تر نیمی از فقه با عظمت اسـالم را معـامالت
تشکیل می دهد که در واقع حقوق اسالمی است  ،این دغدغه مطرح می شود که تقنین فقه یعنی شکل قانونی دادن بـه فقـه چـه
موانع و راهکارهایی دارد که این مقاله به این مهم میپردازد .به عنوان مثال یکی از این دغدغهها این است که :
بی تردید در مسایل فقهی بین فقهاء اختالف نظر است حال در موارد اختالف نظر کدام مرجع مالک عمل برای قانونگـذاری
قرار گیرد؟ نظر مشهور یا اعلم یا ولی فقیه یا..............
ه -این امر مسلم است که صرف وجود قانون  ،کافی نیست بلکه جامعه زمانی سامان مییابد و بـه تمـدن مطلـوب دسـت
خواهد یافت که از رهبری اگاه و پای بند به اصول جامعه برخوردار باشد تا مردم گرد او جمـع شـده و او مـردم را بـه سـمت
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تمدنی استوار رهنموناید .در تفسیر ایه شریفه "و ذروا ظاهر االثم و باطنه "[انعام ]121:امام میفرماید:
ظاهر اثم گناهان معمولی است و باطن ان امام فاجر است و ظاهر ثواب ثوابهای معمولی است و باطن ان امام نیکوکار است
[.]3
و -از جمله عوامل موثری که در ساماندهی تمدن نقشی به سزا دارد  ،اقتدار حاکمیت است .در علوم سیاسی بـرای تشـکیل
حکومت پنج عامل را موثر میداند که عبارتند از :جمعیت  ،سرزمین  ،حکومت ،قانون و اقتدار حاکمیت[.]4
باید حاکمیت از قدرت الزم برخوردار باشد تا بتواند عواملی که در زایش و اعتالء تمدن الزم است را فراهم اورد.
پس از این مقدمه به بررسی مسئله اصلی یعنی "تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنـگ نـوین اسـالمی و موانـع و راه
کارهای ان " میپردازیم.
سوالهای پژوهش
در اینکه ایجاد و اعتالء تمدن نیاز به قانون و قانونمداری داردهیچگونه تردیدی نیست .انچه محل بحث است این اسـت کـه
ایا قرار دادن فقه اسالمی به عنوان منبع اصلی قانون به اعتالءتمدن اسالمی کمک میکند و در صـورت مثبـت بـودن پاسـخ ایـا
نمونههای عملی وجود داشته که فقه اسالم منبع قانونگذاری باشد و در عمل موفقیت امیز باشد.
ایا امپراطوری اسالمی که در زمان خلفاء بنی العباس تشکیل شد و عمده منبع قانون  ،فقه بود و بـه همـین دلیـل ابویوسـف
قاضی القضاه هارون برای ایجاد وحدت رویه چهار مذهب حنفی،مالکی،شافعی و حنبلی را بـرای انشـاء اراء قضـایی ،رسـمی
اعالم کرد و سایر مذاهب غیر رسمی شدند ،موجب رشد و شکوفایی فقه و حقوق شد یا موجب انحطاط فقه و قضاء گردید؟
به چه دلیل در تدوین قانون مدنی فرانسه یکی از مهمترین منابع ،جامع عباسی شیخ بهایی بود؟
امپراطوری عثمانی به چه دلیل به تدوین کتاب "المجله االحکام العدلیه" به عنوان قانون مدنی دولـت اسـالمی پرداخـت و
چرا تدوین این کتاب جزء بزرگترین افتخارات فقه و حقوق اسالم قرارگرفت؟
در صورت مثبت بودن پاسخ این سوال مطرح است که تقنین فقه چه موانع و راهکارهایی دارد؟

روش پژوهش
روش تحقیق تحلیلی است
مدخل
بی تردید در هر جامعه دارای حکومت ،قانون و قانونگذاری از جمله نیازهای اولیه است .جامعه اسالمی نیـز از ایـن قاعـده
مستثنا نیست و از آنجا که در چنین جامعهای ،شریعت اسالمی مبنای رفتار فردی و جمعی است طبیعتا قانون نیز تحت تأثیر شرع
است.
در میان علوم دینی علم فقه متکفل بیان شریعت است و با این که معموال افعال مکلفین را موضوع این علم در نظر گرفتهاند،
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اما به نظر میرسد کلیه احکام و مقررات مورد نیاز انسان متعلق معرفت فقهی است.
بر این اساس در جامعه اسالمی ،قانون به نحو بارزی نیازمند فقه است و علم فقـه جایگـاه خاصـی در عرصـه قانونگـذاری
جامعه اسالمی دارد .با وجود این ،تامل در نوع رابطه میان فقه و قانون ،سؤاالت و نکات قابل توجهی را فرا روی ما مـیگـذارد
که در این جا به بعضی از آنها به نحو اختصار اشاره میکنیم.
رابطه متقابل فقه و حقوق
تقنین فقه

شریعت اسالمی ،بیانگر اراده تشریعی خداوند است و فقه نیز با ابزارهای خود آن را شناسـایی مـیکنـد .از طرفـی قـانون،
صرف نظر از این که از چه منبعی تغذیه میکند امری است که خواست حکومت را بیان مینماید و ضمانت اجرای آن بر عهـده
حکومت است .بی تردید فرد متدین در هر حکومتی زندگی کند ،الزامات شرعی را پاس میدارد و میکوشد رفتار خود را بر آن
منطبق سازد اما باید توجه داشت وقتی حکم شرعی ،چهره قانونی هم پیدا میکند مفاد و مفهوم آن این است که حکومت عـالوه
بر الزام شرعی موجود ،آن را تحت الزام خود نیز در آورده و به عنوان خواست حکومت نیز مطرح شده است.
در نتیجه ،حکم شرعی از ضمانت اجرای حکومتی نیز برخوردار میشود و محاکم قضایی خود را عهدهدار رعایـت آن مـی-
دانند و مردم عالوه بر شرع ،به لحاظ قانونی نیز باید آن را رعایت کنند .به عبارت دیگر ،عالوه بر الزام شرعی ،الزام قانونی کـه
نمونهای از الزام سیاسی است در مورد اجرای این حکم پدید میآید[.]1
بر این اساس ،میتوان گفت قانونگذاری به معنایی که گذشت گرچه در محتوا کاشف از نظر شارع است؛ اما در ناحیه الـزام
و صورتبندی قانونی و پذیرش لباس قانون ،به انشا و الزام حکومت نیاز دارد.
مبنای صحت قانون در چنین فرضی ،انطباق آن با شریعت اسالمی است؛ اما مشروعیت الزام قانونی آن را نمیتوان به صـرف
انطباق با شرع توجیه کرد؛ زیرا فرض بر این است که حکومت این حکم شرعی را با الزامات خود ضمانت میکند و از والیـت
خود در به کرسی نشاندن آن حکم سود می جوید و روشن است هر گونه الزامی غیر از الزام صادر از خداوند متعـال ،بـه مبـدا
مشروعیت نیازمند است.
اختالفات فقهی و راه حل ان برای قانونگذاری

در بسیاری از موارد احکام شرعی ،بسته به دیدگاههای مختلف فقهی ،به صورت مختلف بیان شده اند .به عبارت دیگر فقهـا
در بسیاری از مسائل ،اختالف نظر و فتوا دارند .فرض میکنیم که قرار است قانون بر شریعت مبتنی باشد؛ حال با توجه به وجود
آراء متفاوت ،دولت اسالمی کدام یک را به صورت قانون در می آورد و لباس قانون را بر قامت کدام یـک از ایـن فتـاوا مـی-
پوشاند؟ آیا فتوای مشهور فقهای موجود مبنا قرار میگیرد؟ آیا مالک ،فتوای مطابق با احتیاط است؟ آیا فتوای سـادهتـر را مبنـا
قرار میدهد؟ آیا فتوای فقیهی که در راس حکومت است مالک قرار میگیرد؟ آیا فتوای مجتهدانی که دستاندرکار تنظیم قانون
هستند مالک عمل است و دهها احتمال دیگر.
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تاثیر زمان و مکان بر اجتهاد

عالوه بر دو مسئله فوق؛ تأثیر تحوالت سریع که از آنها تعبیر به تأثیر مکان و زمان بر اجتهاد میشود ،غیر قابل انکار است.
به عنوان مثال ،مالحظه کردن عواملی چون زمان ،مکان ،عقاید ،مبانی نظری و شرایط محیطی،از ضروریات مطالعات فقهی به
شمار می رود؛ بویژه اگر این مطالعات ،هدفدار باشد و محقق بخواهد از این رهگذر به نتایجی در زمینۀ حق و باطل بودن آراء و
یا بدست آوردن فرمولها ،تکنیکها و راهحلهای مشترک برسد که در این صورت ،کار محقـق خـالی از مشـکل نخواهـد بـود و
دستیابی به این نتایج باید با دقت و وسعت نظر انجام گیرد [.]1
مطالعات تطبیقی و قانونگذاری
اهمیت و جایگاه مطالعه تطبیقی در حقوق اسالمی

قرآن به طور کلی در همه مسائل که به اندیشیدن نیاز دارد ،مطالعه تطبیقی را توصیه کرده و آن را زمینه راهیابی بـه هـدایت
الهی دانسته و رهروان این طریقه را به عنایت خاص الهی بشارت داده است« .فَبَشیرْ عِبادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَـنَهُ»
[زمر]11:
دقت در سخن تابناک و تاریخی امام علی(ع) که فرمود« :کسی که به استقبال آراء و اندیشهها بشتابد ،به آسانی میتواند بـه
نقطه ضعفهای افکار خویش و دیگران واقف گردد» مبیّن اهمیت مطالعات تطبیقی است.
برای روشن تر شدن جایگاه مطالعات تطبیقی در اندیشه اسالمی باید روی این سخن امام صادق(ع) نیز تأمل کرد که فرمـود:
آنکس که آگاه به زمانش است ،هرگز در گردباد حوادث دامن به گمراهی نیاالید.
یکی از معانی آگاه بودن به زمان ،اطالع از اندیشهها و آراء مشابه در مسائل علمی است.
تردیدی نیست که از جمله عوامل مهم و مؤثر در ایجاد وحدت اسالمی که امروز برای یک میلیارد و دویست میلیون مسلمان
در سراسر جهان آرمانی مقدس محسوب میگردد ،تحقق تفاهم بین مذاهب اسالمی و صاحب نظران مذاهب مختلف اسـت کـه
دستیابی بدان جز از طریق مطالعات تطبیقی در آرای فقهی مذاهب اسالمی امکان پذیر نیست [.]7
تجربه چند ساله دارالتقریب که به همّت دانشمندان دلسوز شیعه و اهل سـنت در مصـر تأسـیس گردیـد و همچنـین واقعـه
تاریخی کم نظیر تغییر فتوا در دهه  1331شمسی از طرف مفتی بزرگ مصر در مورد یک مسئله مهم اختالفی که همواره بین فقه
شیعه و مذاهب اهل تسنن مورد اختالف و جنجال برانگیز بود ،در حقیقت یکی از آثار ماندنی تفاهم علمی و مطالعـات تطبیقـی
محسوب میگردد.
این تجربه بسیار مهم تاریخ معاصر به دنبال برقراری یک رابطه کوتاه مدت بین مرحوم آیت اهلل بروجردی ،مرجع تقلید وقت
شیعیان و مرحوم شیخ محمود شلتوت مفتی وقت مصر ،با تبادل نقطه نظرات فقهی به سهولت انجام پذیرفت و منجر بـه تجدیـد
نظر شیخ شلتوت در زمینه ترجیح فتوای فقهای شیعه مبنی بر بطالن سه طالق که با یک صیغه ایقاع و در یک مجلس انجام مـی-
گیرد ،شدکه به نوبه خود میتواند گواهی گویا بر نقش وحدت آفرین تفاهم ناشی از مطالعات تطبیقی باشد[.]1
بر اساس منطق و تجربیات گذشته نباید تردیدی به خود راه داد که بررسی تطبیقی در فقه و حقوق اسـالمی همـوارترین راه
برای ایجاد تفاهم بین مذاهب فقهی و مناسبترین عامل زمینهساز تقارب آنهـا و مـانعی بـزرگ بـرای جلـوگیری از تعصـبات
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کورکورانه و طریقه ای منطقی برای دستیابی به امکان قبول آراء مخالف و خالص کردن مبـانی حقـوق اسـالمی از پیرایـههـای
تاریخی و باز کردن راه اجتهاد آزاد از طریق آشنایی با آراء و ادله مخالفین میباشد.
از سوی دیگر در قانون اساسی اکثر کشورهای اسالمی« ،شریعت اسالم» به عنوان یکی از منـابع حقـوقی و یـا تنهـا مأخـذ
حقوقی به رسمیت شناخته شده و نهادهای قانونگذاری مکلف شدهاند که احکام و موازین شرعی را مالک عمل قرار دهند.
تقریب مذاهب و قانونگذاری

همان طور که گذشت ضامن اجرای قانون حکومت است و بدون شک نگاه حکومت ،در چارچوب و بـر مبنـای اختیـاراتی
است که برای خود قائل است .از این رو بسیاری از روابطی که بین اشخاص به عنوان معامالت و روابط خصوصی تلقـی مـی-
گردد ،آن گاه که در قانون به ضوابط و شرایط آن پرداخته میشود از منظر عمومی مورد لحاظ قرار میگیرد.
تجربه چندین ساله قانونگذاری در جمهوری اسالمی نشان میدهد که در موارد زیادی ،اخـتالف نظـر فقیهـان بـا پیشـنهاد
دهندگان قانون در همین نقطه بوده است .به عنوان مثال :رابطه کارگر و کارفرما از منظر پارهای فقیهان صرفا قراردادی خصوصی
و تابع اراده طرفین و در چارچوب عقد و شرایط ضمن آن است؛ که بر اساس آن کارگر به عنوان اجیر با حقـوق کـم و بـدون
مرخصی و امتیاز بیمه و مانند آن تن به قرارداد اجاره با کارفرما (یعنی مستاجر) سپرده است و قرارداد نیز ظالمانه نیسـت؛ زیـرا
این حق مستاجر است که با هر کس که با اجرت پیشنهادی وی موافق است قرارداد ببندد و اجیر نیز با رضایت پذیرفته اسـت و
اضطرار نیز هیچگاه مانع از صحت عقد نیست؛ از این رو نیازی به دخالت دولت نیست تا شرایطی عمومی بـرای محـیط کـار و
قرارداد استخدام در نظر بگیرد .در مقابل از نگاه حکومت وقتی قرار است دولت اسالمی از حقوق بخش وسیعی از جامعـه کـه
فاقد سرمایه باال هستند و الزاما به عنوان مستخدم دیگران مشغول به کار میشوند دفاع کند؛ عدالت اجتماعی اقتضا مـیکنـد بـه
حمایت از این گروه قوانینی را و ضع کند .پس تعیین نظام پرداخت و وضع قواعدی مربوط به نوع و نحـوه اسـتفاده از کـارگر،
مانند بیمه ،مرخصی ،عیدی و غیره در جهت مصالح نوعیهای است که حکومت اسالمی خود را ملزم به رعایت آن میداند.
نمونه دیگر اینکه مطابق دیدگاههای فقهی ،مرد میتواند هر زمان که خواست همسر خود را طالق دهد و نیز میتواند چهـار
همسر برگزیند و به تعداد دلخواه همسر موقت داشته باشد ولی اطالق این حکم را با توجه به مصالح عمومی جامعه ،نمـیتـوان
مستقیما در متن قانون آورد .پذیرش این که مرد هرگاه خواست طالق نامه را برای همسر خود بفرستد و زندگی جدیـدی را بـا
همسر دیگری آغاز کند شاید از نگاه فقه فردی ،امر ناخوشایند و نامطلوبی نباشد؛ اما نمیتوان قـانون را پناهگـاه چنـین آزادی
عملی برای مردان قرار داد .از این روست که در گذار از فقه به قانون ،عنصر مصلحت عامه و اهداف حکومـت اسـالمی نقـش
بسیار مهمی دارد[.]11
بخشی از تفاوت نگاه حقوقدانان با فقیهان معطوف به مساله فوق است :حقوق به نظم قانونی و سازگاری نظـام حقـوقی بـا
مصالح عمومی جامعه توجه دارد در مقابل ،فقه ،بیشتر متوجه به استنباط حکم اولی است .اما این تفاوت کارکرد نبایـد مـانع از
این شود که حقوقدان دغدغه دینی بودن قوانین را کنار بگذارد و یا فقیه توجهی به جنبه عمومی احکام نداشته باشد.
قابلیت تبدیل فتوا به قانون را نمی توان در مقام ارزیابی قانون و میزان انطباق آن با شرع و فقه نادیـده گرفـت .گسـتره فقـه
خصوصی در مقابل فقه عمومی به روابط فردی و احکام توجه دارد؛ حال آن که داعیه حکومت اسالمی ایجاب میکند اهداف و
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اختیارات حکومت اسالمی و ضوابط و قواعد مربوط به حوزه رفتار دولت به صورتی تنگاتنگ در سرتاسر فقـه در نظـر باشـد.
بسیاری از آنچه در دورانهای قدیم در حوزه خصوصی ،حل و فصل میشده است امروزه در چارچوب کارکرد حتمـی دولـت
قرار دارد .در دنیای قدیم ،روابط اقتصادی و تجاری ،مادامی که به نزاع و تخاصم منتهی نمیشده اسـت ،در حـوزه خصوصـی
قرار داشت و دخالت دولت در روابط معامالتی و تجاری تقریبا منتفی بود .مسائلی از قبیل برنامهریزی بـرای کنتـرل جمعیـت،
محیط زیست ،منابع عمده زیر زمینی ،آموزش و پرورش ،که امروزه به صورت جدی نیازمند برنامهریزی و قانونگذاری است ،در
دوران گذشته به ندرت نیاز به تصمیم گیری دولت داشت .از این رو نمیتوان در فقه ،اینگونه موارد را نادیده گرفت.
در هر صورت بحث در مورد حیطه نفوذ و اختیارات و قلمرو قانونگذاری و نیز احکام مربوط به حکومت و به تعبیری «فقـه
الحکومه» میتواند ابعاد جدیدی از مباحث فقهی را مطرح کرده و نوع نگرش به رفتارها و افعال مکلفین را تغییر دهد[.]11
جایگاه فقه مقارن (علم الخالف)در قانونگذاری

فقه مقارن (علم الخالف) را بنابر ماهیت مسائل آن میتوان بخشی از فقه به شمار آورد؛ زیرا اساس این علـم بـر پایـه ادلـه
فقهی و قوت و متانت و اتقان مبانی آراء فقها استوار میباشد و عمدهترین مقدمات علمی و علوم مقدماتی آن ،آشنایی بـا علـم
اصول فقه و ادله فقهی است و دانستن سایر علوم مانند فنون جدل و منطق در فقه مقارن جنبه فرعی داشته و در بهرهوری بیشـتر
از این علم تأثیر دارد [.]12
نویسنده کشف الظنون پس از ارائه تعریف علم الخالف میگوید :علم الخالف را میتـوان بخشـی از علـم جـدل و منـاظره
دانست که خود بخشی از علم منطق محسوب میگردد؛ نهایت آنکه این بخش از علـم جـدل در علـم الخـالف در راه مقاصـد
مذهبی بکار گرفته میشود[.]13
به عقیده امام فخر رازی در کتاب العالم گرچه علم الخالف وابسته به علم جدل است ،ولی از آنجا که بیشترین مبـانی آن از
علم اصول فقه مایه میگیرد ،باید آن را ملحق به علم اصول فقه و یا بخشی از آن دانست[.]14
اگر دو شاخص اصلی تمایز علوم را که مسائل و اهد اف هر علم است ،معیار در تشخیص جایگاه علم الخالف قـرار دهـیم،
بیشک به این نتیجه می رسیم که علم الخالف جدا از فقه نیست و بخشی از آن محسوب میگردد؛ زیـرا مسـائل علـم الخـالف
چیزی جز آراء فقهی و مستندات اجتهادی آن و مقایسه و ترجیح مستندات و ادله فقهی نیست و هدف اصلی علم الخـالف نیـز
اثبات اتقان ادله یک نظریه و پاسخ به شبهات و مناقشات آن و ارائه نقاط ضعف ادله آراء دیگر و مناقشه در استحکام مسـتندات
نظرات مخالف میباشد.
علل و عوامل اختالف در آراء فقهی و تاثیر ان بر قانونگذاری

با وجود اینکه قرآن و سنت ،به عنوان دو منبع اصلی استنباط احکام فقهی و آراء حقـوقی ،مـورد اتفـاق نظـر همـه فقهـا و
صاحب نظران در فقه اسالمی است ،جای این سؤال هست که چرا این همه اختالف نه تنها در فـروع فقهـی ،بلکـه در مبـانی و
قواعد کلی و اصول عامهای که استنباط فقهی بر اساس آنها انجام میگیرد ،در چنین سطحی در میان مذاهب اسالمی دیده مـی-
شود.؟
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بررسی و تحلیل عوامل چنین اختالفی می تواند ما را به حقیقت و کنه و عمق اختالفات مذاهب فقهی آشنا و در پیدا کـردن
راه حل مناسب یاری دهد .برای رسیدن به چنین تحلیل راه گشایی ابتدا باید اختالفات مذاهب فقهی را دسته بندی و سـپس بـه
عوامل عام و عوامل خاص آن پرداخت.
تاثیر مذاهب مختلف فقهی بر قانونگذاری ،موانع و راه کارها
تقسیم بندی مذاهب فقهی و تاثیر ان بر قانونگذاری

گرچه اختالفات موجود در میان مذاهب فقهی در این امر مشترکند که همه آنها منشأ تعدد آراء فقهی و تشتت نقطـه نظـرات
حقوقی در تبیین قوانین اسالمی میباشند ،ولی بسیاری از این اختالفها از نظر ماهیت و منشأ اختالف با یکدیگر متفاوتند.
هنگامی که اختالف فیمابین مذهب أهل رأی ،مانند فقهای حنفی و مذهب ظاهری ،مانند حنابله و ابن حزم را در فقه اسالمی
مورد بررسی قرار میدهیم ،میبینیم این دو مذهب گرچه دارای اختالفاتی در مبانی استنباط فقهی هستند ،فی المثل اهل رأی بـه
قیاس به صورت یک قاعده و اصل عام عمل میکنند ،و اهل ظاهر در آن متوقف و یا ممتنع میباشند ،ولی در اصـول اعتقـادات
اسالمی وحدت نظر دارند و به همین دلیل در بسیاری از مبانی استنباط متفق القولند و سنت به معنـای اخبارنقـل شـده توسـط
صحابه را حجت میشمارند[.]11
از سوی دیگر وقتی اختالفات فقهای مذاهب اربعه را با فقهای جعفری بررسی میکنیم ،مشاهده میکنیم که علیـرغم مـوارد
تشابه بی نهایت زیاد اختالفاتی وجود دارد و تنها در قلمرو آراء فقهی و یا در قواعد استنباط منحصر نمـیشـود بلکـه بـه ادلـه
اجتهاد نیز سرایت کرده و بخش عمده ادله مذاهب ،مانند بسیاری از احادیث نبوی کـه توسـط برخـی از صـحابه نقـل شـده و
همچنین قیاس و استحسان و مصالح مرسله و سدّ ذرایع ،از نظر مکتب فقهی جعفـری بـیاعتبـار و متقـابالً قسـمت عظیمـی از
مستندات فقهی که از طریق ائمه اهل بیت علیهم السالم نقل شده ،از دیدگاه مذاهب اربعه اهل سنت قابل قبول نمیباشد.
این نوع اختالف را نمی توان با عوامل عمومی حاکم بر اختالفات مذاهب فقهی اهل سنت تحلیل کرد ،در اینجا باید به دنبال
علل و عوامل خاصی گشت که منشأ اصلی این گونه اختالفات در تاریخ اسالم بودهاند.
با توجه به این نکته ابتدا باید عوامل مؤثر در ایجاد اختالفات بین همه مذاهب فقهی را مورد بررسـی قـرار داد و سـپس بـه
عللل اختالف بین مذاهب فقهی شیعه از یک سو و مذاهب فقهی اهل سنت از سوی دیگر پرداخت .ناگفته نماند کـه اختالفـات
موجود در میان مذاهب فقهی شیعه ،مانند اختالف فقه شیعه امامیه و شیعه زیدی ،خود شکل دیگری از اختالفات فقهی است که
احتیاج به تحلیل جداگانهای دارد؛ فی المثل در مکتب فقهی شیعه امامیه قبول مذهب یکی از ائمه چهارگانه اهل سنت به صورت
یک اصل ،کامالً مردود و با مبانی تشیع ناسازگار میباشد ولی در فقه برخی از فرق شیعه مانند برخی از زیدیه پیروی از مـذهب
ابوحنیفه مقبول میباشد ،در حالیکه مذهب زیدی و مذهب حنفی داری تفاوتهای اصولی واختالفات ریشهای و عقیـدتی مـی-
باشند.
مذاهب فقهی اهل تسنن اعم از مشهور و غیر مشهور عبارتند از :مذاهب ثوری ،اوزاعی ،بصـری ،سـیعدبن مسـیب ،ابوثـور،
شعبی ،ابوعبیده ،زهری ،داود ،اسحاق ،نخعی ،زفر ،لیث بن سعد ،احمد ،ابوسلمه ،ابن مغیره ،جاهد ،عکرمـه ،ابـن جـریح ،ابـن
ادریس ،طاوس بن کیاسن یمانی ،مکحول ،ابن یزنی ،حراث اعور ،ابن ابی لیلی ،ابن سیرین ،قطاده ،ابوحنیفه ،شـافعی ،مـالکی و
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احمدبن حنبل .از بین مذاهب اهل سنت ،تنها چهارمذهب اخیر دارای شهرت و پیروان بسیار میباشند و سایر مذاهب تحت یک
سلسله شرایط خاص تاریخی نفوذ و پیروان خود را از دست داده و به تدریج رو به زوال نهادهاند [.]11
عوامل اختالف مذاهب فقهی اهل سنت و تاثیر ان بر قانونگذاری

هر کدام از علل و عوامل زیر به نوعی در ایجاد اختالفات فقهی و توسعه و تشدید آن مؤثر بودهاند.
الف -آراء فقهی ،مبتنی بر استدالل و اجتهاد است و در حقیقت به نوعی قضاوت با ماهیت نظـری مـیباشـند .اخـتالف در
مسائل نظری و استداللی امری قهری و عمومی است و اجتهاد فقهی نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ بنابراین نظری بودن مباحـث
فقهی خود عامل اصلی پیدایش و توسعه اختالف در آراء فقهی میباشد.
ب -شدت اهتمام و احتیاط در امر شریعت ،به نحوی که بسیاری از فقها را از تقلید و پیروی بدون دلیل از دیگران باز مـی-
دارد و همین اهتمام شدیداست که فقهای بزرگ را بر آن میداشت که خود با تمام تـوان فکـری و علمـی حجـت خـویش را
بازیابند.
ج -زبان قرآن و حدیث ،که دو منبع اصلی و اساسی در استنباط فقهی هستند ,عربی است و لغـت عربـی همـواره در حـال
تحول بوده و ضبط معانی حقیقی و مجازی کلمات عربی ووجوه فصاحت و بالغت و قواعد ادبی اعم از صرف و نحو و اسالیب
داللت در این زبان ،پس از سالها تتبع و استقراء تدوین گردید .کلیۀ اختالفات مربوط به این گونه زمینههای لغوی و ادبی موجب
اختالف فهم و استنباط در زمینه قرآن و حدیث و به تبع آن اختالف در فتوی گردید.
د -میزان دستیابی به قرائن معتبر در فهم معانی :با توجه به تنوع داللتها و تنوع شیوههای تفهیم معانی مقصـود خـواه نـاخواه
امکان برداشت صحیح بسیاری از مدلولها و مقاصد کالمی به عهده قرائن گذارده مـیشـود .در اینجاسـت کـه میـزان دسـتیابی
مخاطب و مجتهد به این نوع قرائن و میزان اعتبار و اعتماد به آنها موجب اختالفی عمیق و همه جانبه در فهم کالم میگردد.
این عامل در مورد فهم صحیح احادیث و برداشت درست از آنها که معموالً با یک سلسله قرائن مقالیه و حالیه همـراه مـی-
باشند ،بیشتر صادق است.
عوامل سیاسی و تاثیر ان بر فقه و قانون

شرایط زمانی و مکانی که گاه با یک سلسله عوامل سیاسی نیز همراه بوده است ،از عوامل قابل توجهی است که درایجـاد و
تشدید اختالفات فقهی و در نتیجه ایجاد مذاهب متعدد اثر شایانی داشته است.
دخالت خلفا ،حکام و امرا در امور شریعت و انتظاراتی که از شریعت در جهت استقرار نفوذ سیاسـی و تـداوم حکومتشـان
داشتند از یک سو ،و هوای تقرب به سـلطان و بهـره وری از خـان گسـترده خالفـت و حکومـت کـه برخـی از فقهـا در سـر
می پروراندند از سوی دیگر ،از جمله شرایط زمانی و مکانی قابل توجهی بوده که در اختالفات فقها تأثیر بسزائی داشتهاند.
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تاثیر قانون برگرفته از فقه بر تمدن نوین اسالمی و راهکارهای حل موانع
جمال فقه

بر سراسر فقه اسالمی که تاثیر مستقیم بر قانونگذاری دارد  ،چنان اعتدال و تناسبی حکمفرماست که انسانهای تحـت تـاثیر
خود را نیز به همین شکل تربیت مینماید .اساس شریعت اسالم بر سهولت نه سهل انگاری قرار داده شده است .تفاوت سهولت
و سهل انگاری در این است که سهولت به ذات و ماهیت شی برمی گردد به این معنی که پایه و اساس دین بـر سـخت گیـری
نیست و حکمت تشریع احکام ثانویه همین مسئله است مثال تشریع تیمم به عوض وضوء به همین دلیل است .ایه شریفه " یریـد
اهلل بکم الیسر و ال یرید بکم العسر " [بقره ]111:بهترین گواه بر این مسئله است .ایه شریفه "ال یکلف اهلل نفسـا اال وسـعها " از
بزرگترین افتخارات شریعت اسالم است که مانع از عسر و حرج و احکام افراطی و تفریطی میشود .ایه شریفه "وال تجعل یدک
مغلوله الی عنقک وال تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا" [اسراء] 21:علیرغم اینکه پیامبر خدا در انفاق مـال  ،زیـاده روی
فرموده بودند ولی از وی پذیرفته نمی شود ،بهترین گواه بر حکومت تعادل و تناسب بر سراسر دین است.رسول خـدا صـلی اهلل
فرمودند ":بعثت علی الشریعه السمحه السهله " و یا "بعثت بالحنیفیه السمحه السهله"]17[.شریعت و شارع به معنای خیابان هم
ریشه هستند بنا براین شریعت بزرگراهی به سمت سعادت است بعالوه اسالم یکتاپرستی و بخشایش و اسانی را سر لوحـه خـود
قرار داده است.در اینجا پاسخ به یک شبهه ضروری است و ان اینکه بر حقوق مجازات اسالمی ایراد گرفته میشود که خشـونت
امیز و بر خالف حقوق بشر است چون در ان مواردی مانند قطع اعضاء و قصاص نفس و شالق و،....وجود دارد.پاسخ این شبهه
روشن است .فلسفه مجازات بازدارندگی است وگر نه اسالم از دست و پا بریدن لذت نمی برد .بال استثناء مجـرم قبـل از جـرم
سود و زیان جرم را محاسبه میکند .در علم جرم شناسی ثابت شده که مجرم ضریب هوشی باالیی دارد و فردی حسابگر است و
با برنامه وارد جرم میشود و هدف مجازات اسالمی بازدارندگی به وسیله مجازات سنگین است به گونهای که مجرم حـس کنـد
ضرر جرم بر سودش غلبه دارد .بنابراین هدف از مجازاتهای سنگین بازدارندگی است نه خشونت.
بعالوه مجموعه با عظمتی تحت عنوان "قواعد فقهیه " که در رابطه با ان دهها کتاب با عظمت نگارش یافتـه خـود گویـای
تعادل و تناسب حاکم بر فقه است ،که در زیر به برخی از انها اشاره مینمائیم:
قاعده الضرر

این قاعده که از افتخارات اسالم است پیشینه جالبی دارد که ذیال به ان اشاره مینمائیم :
یکی از مهاجرین به نام ثمره بن جندب در خانه یکی از انصار درخت خرمائی داشت که به بهانه ان وقت و بی وقـت بـرای
مرد انصاری ایجاد مزاحمت مینمود .مرد انصاری شکایت نزد رسول خدا برد و حضرت سعی نمود به نحوی بین انهـا مصـالحه
برقرار نماید و حتی به ثمره پیشنهاد فروش درخت را نمود و به او فرمودند:من به تو در مقابل این درخت قول چنـدین درخـت
در بهشت را میدهم .وقتی ثمره پیشنهادها را رد و بر مزاحمت خود اصرار نمود  ،حضرت عمل او را ضـرر تشـخیص دادنـد و
چنین فرمودند " :اذهب فاقلعها و ارم بها الیه فانه ال ضرر و ال ضرار " [ .]11از این بیان بلند رسول خدا یک قاعده فقهی تحت
عنوان "قاعده الضرر " شکل گرفت که بر اساس ان هیچ یک از احکام اسالمی نباید منشا ضرر باشند .این شـکل قانونگـذاری
هماهنگی جدی با فطرت دارد و منشا جمال و تناسب در قانونگذاری میشود.
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حدیث رفع

یکی از روایاتی که تمامی رواه ان را از رسول خدا نقل نموده و از قله های معارف تابناک اسالمی است و تاثیر مسـتقیم بـر
قانونگذاری دارد حدیث رفع است .رسول خدا میفرمایند:
"رفع عن امتی تسعه ،الخطاو النسیان و ما ال یعلمون و ما ال یطیقون و ما اضطروا الیه و ما استکرهو علیه و الطیره والوسوسـه
و]11[ " .........از امت من نه چیز برداشته شده است :
خطاو فراموشی  ،انچه نمیدانند  ،انچه خارج از طاقت انهـا اسـت و انچـه بـر ان مضـطر مـیشـوند و انچـه بـر ان اکـراه
میشوندوخطورات ذهنی وانچه وسوسه میشوند و"............. .
بر اساس حدیث فوق که منشا بسیاری از قوانین است  ،جهل به موضوع رافع مسئولیت است مثال اگر شخصی بدون علم بـه
محتوای یک ظرف و با اطمینان به اب بودن ان را بنوشد ،و بعد کاشف به عملاید که شراب بوده است ،مسـئولیتی نـدارد .اگـر
امری خارج از طاقت انسان باشد ،مسئولیت مرتفع است .این موضوع خود منشا بسیاری از احکام شده است مثال در صورتی که
اب برای انسان ضرر داشته باشد ،تیمم جایگزین میشود .یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری اکراه است مثال اگر بـا اجبـار بـه
شخصی شراب بدهند ،مسئولیتی ندارد .اکراه که در حدیث فوق به ان اشاره شد  ،منشا عدم نفوذ معامله حقوقی میشـود .مـثال
اگر شخصی را اکراه بر معامله ای نمایند مشروط بر اینکه اکراه کننده قدرت انجام داشته باشد و اکراه شده نتواند حتی با کمـک
دیگران او را دفع کند و عمل  ،موثر در مال جان یا ابروی اکراه شده یا نزدیکان او باشد ،از دیدگاه حقوقی ،عقد غیر نافذ است.
به عالوه بر اساس همین روایت تکلیف بال بیان قبیح است .ایه شریفه "ما کنا معذبین حتی نبعث رسوال " [اسراء ]11:بهترین
دلیل بر این معنا میباشد.
قاعده اضطرار

قاعده اضطرار یکی از نقاط قوت فقه اسالم است که بر اساس ان "الضرورات تبیح المحظورات" یعنی امور ممنـوع در اثـر
ضرورت مباح میشود .مثال برای شخصی که در معرض هالکت است  ،خوردن مردار جایز است.ایه شریفه "فمن اضطر غیر باغ
و ال عاد فال اثم علیه"[بقره ]173:دال بر این معنی میباشد.
این موارد مشتی از خروار مواردی است که قانون برگرفته از فقه اسالم به دلیـل جمـال و تناسـب در منشـا ان بـه قـانونی
متناسب و متعادل تبدیل شده است که این نحو قانونگذاری در پایـه گـذاری تمـدن نـوین نقـش مسـتقیم دارد چـون بقـدری
قانونگذاری و منشا ان اهمیت دارد که گاهی قانون به عوض اینکه مانع از جرم شود خود جرم زا میگردد.
تاثیر جمال فقه بر تمدن اسالمی

حاکم شدن قواعد فوق بر قوانین جامعه اسالمی زمینه رشد و شکوفائی تمدن اسالمی را فراهم میاورد .نگـاهی بـه سـوابق
تمدن اسالمی موید این مطلب است .پس از اختراع چاپ توسط گوتنبرگ بعد از انجیل ،کتاب قانون بو علی در طب بـه چـاپ
رسید .این کتاب سالهای سال در دانشگاههای اروپا تدریس میشد .خواجه نصیرالدین طوسی در مراغه به تاسیس رصـد خانـه
می پردازد و از تمام دنیا به دانشجویان بورس اعطاء میشود .زکریای رازی کاشف الکل اولین شخصی بـود کـه بـه رمـز و راز
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سلولهای بنیادین پی برد .وی میگوید در هیچ علمی وارد نشدم جز اینکه بیست هـزار صـفحه در بـاره ان نوشـتم .همـه ایـن
پیشرفتهای شگفت اور که نصیب دنیا شد در سایه ارامش حاصل از قانون برگرفته از فقه بود.
توصیه اسالم به کسب علم" اظهر من الشمس " است .در اولین ایاتی که بر پیامبر اکرم نازل شـد  ،مسـئله تعلـیم و تعلـم
مطرح شد" .اقرا و ربک االکرم الذی علم بالقلم علم االنسان ما لم یعلم " [علق .] 1-3 ،در قران کریم پانصد ایه به عنوان ایـات
االحکام مسائل فقهی را پوشش داده اند ،که یک دوازدهم قران را تشکیل میدهد در حالیکه هفتصد ایه از قران در رابطه با علـم
و تشویق به ان میباشد .وقتی از اینشتین سوال میشود کدام کتاب در نظر شما ارزشمندترین کتاب است  ،از قـران نـام میبـرد و
دلیل ان را چنین بیان میکند " :هیچ کتابی مثل قران ندیدم که دعوت به تعقل و تدبر و تفکر نماید " .در فقـه اسـالم امـوزش
مسائلی که مبتال به هستند واجب است .تمدن بدون تعلیم و تعلم امکان تحقق ندارد.
وقتی فرشته های الهی در صدد منصرف کردن خداوند از خلقت انسان بودند و قول تسبیح را میدادند ،خداوند در رد انها به
قدرت فوق العاده انسان در تعلیم و تعلم اشاره کرد" .قال انی اعلم ما ال تعلمون  ،و علم ادم االسماء کلها " [بقره .] 31:
در خصوص طلب علم هیچ محدودیت زمانی و مکانی پذیرفته نیست " .اطلبوا العلم ولو بـا لسـین " [ .]21از نظـر زمـانی
فرمود  " :اطلبوا العلم من المهد الی اللحد " [] 21
راهکارها ی حل مشکل قانونگذاری بر اساس فقه

قانون در هر جامعه سند اعتبار  ،دانائی ،عقل و خرد ان جامعه است از این رو قانون برگرفته از فقه بایستی این ویژگیهـا را
داشته باشد تا اینکه در تحقق تمدن اسالمی موثر بوده و برای جامعه و فقه ایجاد اعتبار نماید.
الف -الفاظ قانون برگرفته از فقه بایستی صریح باشد  :با توجه به برخی اختالف نظرهـا در اصـطالحات فقهـی ،قانونگـذار
بایستی از الفاظی استفاده کند که قابل تفسیرهای مختلف مخصوصا تفسیرهای متعارض نباشد .قانونگذار امـین شـارع و وکیـل
جامعه است ،شرط امانتو مراعات غبطه وکیل الزم دارد که قانون نویسی واضح و صریح باشد.
ب -بکار بردن اصطالحات حقوقی  :در فقه اصطالحاتی مانند احوط  ،اظهر  ،ظـاهر  ،اشـهر ،مشـهور  ،کـامال رواج دارد.
قانونگذار بایستی بر این الفاظ لباس خاص خود را بپوشد تاذ اینکه قاضی دچار سردر گمی نشود .عالوه بر این اصطال -حـاتی
در حقوق خصوصی است که در حقوق جزا کاربرد ندارد [.]22
ج – پرهیز از قوانین جرم زا :متاسفانه در برخی موارد اشکاالت قانون باعث جرم زائی مـیشـود مـثال در قـانون مجـازات
اسالمی امده است  " :اگر کسی با علم به ارتداد شخصی نسبت به اعدام او اقدام کند قصاص نمی شود " .ممکـن اسـت ایـن
ماده مبانی فقهی محکمی داشته باشد ولی لباس قانون بر ان پوشیدن جرم زاست چون دست عدهای فرصت طلب را برای تسویه
حسابهای شخصی یا افراطی و تفریطی باز میگذارد.
د -پیش بینی راه کاری برای تفسیر در موارد سکوت و اجمال  :اصل  117قانون اساسی مقرر میدارد "،قاضی موظف است
کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابعذ معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر حکـم قضـیه را
صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صـدور حکـم امتنـاع
نماید" [.]23
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هر چند که این اصل تا حدودی تکلیف را روشن نموده ولی در موارد اجمال و تعارض و سکوت،که امروزه موارد ان بسیار
زیاد و مهم است دست قاضی را باز گذاشته است در حالیکه چه بسا قاضی تخصص الزم برای این منظور نداشـته باشـد و یـا
اینکه در خود این منابع معتبر هم به تعارض برخورد کند .بنابر این مرجعی به این منظور باید درنظر گرفته شود که اتفاقا "مرکز
تحقیقات فقهی قوه قضائیه " عهده دار این مشکل است.

جمع بندی و نتیجه گیری
از آنجا که نظام حقوقی اسالم در عرصهای وسیع مطرح میگردد که بایـد از دل آن هـزاران قـانون اسـتخراج و در مراکـز
قانونگذاری مورد تحلیل و تصویب قرار گیرد و بر اساس انچه در مقدمه به ان اشاره شد  ،قانون محکم و متقن از مبـانی تحقـق
تمدن اسالمی است و نقش مستقیم در افول یا اعتالء ان دارد ،ناگزیر باید قواعد و آراء فقهی شریعت به طور سنجیده و مسـتدل
با توجه به همه آراء فقهی در اختیار این مراکز قرار گیرد؛ به ویژه آنکه در اکثر کشورهای اسالمی ،مـردم بـه مـذهب واحـدی
گرایش ندارند و از پیروان دو یا چند مذهب تشکیل شدهاند .در چنین کشورهایی با بافت خاص مذهبی ،بـرای رعایـت حقـوق
مردم و از میان بردن حساسیتهای مذهبی ،حقوق اسالمی تطبیقی مدون و تحقیق شـده از ضـروریات اجتنـابناپـذیر سیاسـی و
فرهنگی و مذهبی محسوب میگردد.
تقارب آراء فقهی صاحب نظران در مذاهب فقهی میتواند در شکل گیری قوانین متقن با امکانات اجرایـی هرچـه بیشـتر و
کارآیی و جامعیت قابل توجهتر ،مفید و مؤثر باشد.
این تقارب وکاربردهای آن نه تنها در بعد داخلی کشورهای اسالمی ،بلکه در قلمرو فراملی و بینالملل هم میتواند کارسـاز
باشد.
م بادله اطالعات حقوقی بین کشورهای اسالمی باالخص در سطح پارلمـانی و مجـالس مقننـه و همچنـین تبـادل نظـر بـین
حقوقدانان کشورهای اسالمی و ارتباطات علمی در زمینههای حقوقی بین دانشگاههای کشورهای اسالمی و محافل و حوزههـای
علمیه فقهی که از ضرورتهای اجتنابناپذیر در سرنوشت مشترک ملتهای مسلمان است و عامل مستقیم در شـکل گیـری تمـدن
اسالمی است ،همه و همه از آثار سودمند و کاربردهای حقوق تطبیقی اسالمی محسوب میگردد.
اتخاذ رویه واحد و داشتن نقطه نظرات مشترک حقوقی در مجامع بینالمللی برای کشورهای اسالمی به دلیـل داشـتن منـافع
مشترک ،ضرورتی اجتنابناپذیر است که جز از طریق گسترش و تعمیق حقوق اسالمی تطبیقی میسر نخواهد بود.
در تدوین قانون برگرفته از فقه برای تحقق تمدن نوین اسـالمی  ،الفـاظ قـانون بایسـتی صـریح باشـد ،در تـدوین قـانون
اصطالحات حقوقی بکار رود ،از قوانین جرم زا پرهیز شود و برای تفسیر در موارد سکوت واجمال مرجعی در نظر گرفته شود.
والسالم
محمدرضا عزیزاللهی
تهران 1313 -

715

منابع
 .1وجدی  ،فرید (بی تا)،دائره المعارف،واژه تمدن
 .2ابن خلدون ،مقدمه (بی تا)،ج،2ص323
 .3علی بن ابراهیم ،قمی (،)1414تفسیر القمی  ،ج ، 1ص  ، 211ناشر دار الکتاب
 .4عالم  ،عبد الرحمن  ،مبانی علم سیاست  ،ص  ، 31نشر نی 1372 ،
 .1محمصانی  ،فلسفه تشریع در اسالم  ،ص  1371 ، 343ه ش  ،دار الکشاف  ،بیروت
 .1کاشف الغطاء ،علی ،ادوار علم فقه و اطواره  ،ص ،113سال نشر، 1312انتشارات مرکز جهانی علوم اسالمی
 .7شهابی  ،محمود  ،ادوار فقه  ،ص ، 112سال نشر، 1371انتشارات دانشگاه تهران
.1

گرجی ابوالقاسم  ،ادوار اصول فقه  ،ص  ، 1311 ، 221انتشارات دانشگاه تهران

.1

طباطبائی حکیم  ،االصول العامه فی الفقه المقارن  1411،ه ق ،انتشارات مجمع جهانی اهل بیت

 .11صفایی  ،حسین  ،حقوق خانواده  ،ج  ، 1ص  ، 211سال نشر  ، 1311انتشارات دانشگاه تهران ،
 .11جناتی  ،محمد ابراهیم  ،ادوار فقه و کیفیت بیان ان  ،ص  ، 321سال نشر، 1317انتشارات جامعه مدرسین
 .12شیرازی ،سید محمد  ،الفقه الرای العام و االعالم  1411،ه ق ،انتشارات مرکز جهانی علوم اسالمی
 .13کشف الظنون ،مصطفی بن عبد اهلل الرومی ،دارالکتب العلمیه ،1413،ج، 2ص21
 .14فخر رازی ،العالم ،دارالکتاب،1412،ج 3ص342
 .11گرجی  ،ابوالقاسم  ،تاریخ فقه و فقهاء  ،ص ، 271سال نشر  ، 1371انتشارت سمت
 .11عالمه جعفری ،رسائل فقهی ،ص  ، 71سال نشر  1341ه ش ،نشر کرامت
 .17صحیح بخاری  ،ج  ، 1ص ، 1141ح 4771
 .11شرح سنن ابن ماجه  ،ج ، 1ص 111
 .11سبکی ،تاج الدین ،االشباه و النظائر  ،ج 2ص 1
 .21شیخ حر عاملی  ،وسائل الشیعه  ،ج  27ص 27
 .21جزائری  ،سید نعمت اهلل  ،کشف االسرار فی شرح االستبصار  ،ناشر دار الکتاب  1411،ه -ق
 .22مصطفوی ،سید محمد کاظم ،فقه المعامالت  ،1371،انتشارات جامعه مدرسین
 .23عبد الرحمن محمود ،معجم المصطلحات و االلفاظ الفقهیه  1411،ه ق ،انتشارات مرکز جهانی علوم اسالمی

716

چالشهای (ساختاری-هویتی) تمدن نوین اسالمی و نقش ایران
در کاهش و رفع آن
محسن فرمهینی فراهانی ،1حمید احمدی هدایت ،*1سعید صحابت انور 3و مصطفی کریمی

4

 0دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد
 1دانشجوی دكتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد
 1كارشناسی ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش

 4دانشجوی دكتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد
*Email: Teacher67@gmx.com

چکیده
تمدن نوین اسالمی بر آن است که با بهره گیری از آموزههای دینی و همچنین بهره مندی از دستاوردهای تمدن
بشری ،به ایجاد تمدنی نوین بپردازد که بتواند تمامی جنبههای تمدن مدنی را دربرداشته باشد .از آنجاایی کاه
برای حرکت تمدن نوین اسالمی در مسیر صحیح ،چالشهایی نظیر عدم پیروی از رهبری واحد ،فرهناگ مهااجم
غربی و اختالف افکنی در میان مسلمانان ،موانعی چون مشکالت اقتصاادی جواماع مسالمان و عادم توجاه باه
عقالنیت دینی و غیره .. .وجود دارد .لذا جهت کاهش و رفع این چالشها میبایستی تذابیر و برنامههای اصولی
اتخاه گردد ،توجه به نقش رهبران دینی ،فکری ،فرهنگی و گروههای مرجع و نخبگاان در هادایت ماردم راهکاار
اصلی فرهنگ سازی در جامعه و مقابله عملی با مشکالت و موانع پیش روی تمدن نوین اسالمی اسات .ازساوی
دیگر ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی ،بدون تردید ام القرای جهان اسالم شده اسات ،و باا تشاکیل حکومات
اسالمی ،دارای دو شأن رهبری مردم ایران و امت اسالمی گردید .و شایسته است جمهوری اسالمی ایران با توجه
به مولفههای بی نظیر خود بتواند در کاهش و رفع چالشهای تمدن نوین اسالمی و ایجاد و تحکیم تمادن ناوین
نقش ارزنده خود را ایفاء نماید .لذا هدف پژوهش حاضر بررسی چالشهای ساختاری -هویتی پیش روی تمادن
نوین اسالمی و نقش بی بدیل ،تاثیرگذار و کلیدی ایران در کاهش و رفاع ایان چاالشهاا باوده  ،کاه باه روش
کتابخانهای (اسنادی) به این موضوع پرداخته است.
کلید واژهها :تمدن نوین اسالمی ،،چالش ،ایران
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مقدمه
انقالب اسالمی و پیروزی آن در سال  1317نه تنها علیه یک نظام مستبد و پوسیده ،یعنی سلطه تاریخی دودمانهای سـلطنتی
برپا گردید ،بلکه به دلیل ماهیت اسالمی خود و برخورداری از اهداف و آرمانهای جهانشمول ،مبارزه جدی با نظم سلطهگرانـه
بین المللی را مورد توجه و تأکید قرار داد .انقالب اسالمی ایران با ویژگیهای دینـی و منحصـر بـه فـرد خـود ،الهـامبخـش و
نویددهنده ایجاد تمدنی نوین برای دنیای معاصر گردیده است .از یکسو دین مبین اسالم ،که جامع و همهجانبهنگـر و مبتنـی بـر
خدامحوری در مقابل انسانمحوری تمدن ظالم غربی است ،مبنای این انقالب بوده و آرمانهای انقالبی ناشی از آن نیز همهجانبه
و جامع است[ .]1در حالی که در هر یک از انقالبهای معاصر ،آرمان یا ایدئولوژی انقالبی را تنها یکی از موارد آزادی ،برابری،
استقالل یا توسعه تشکیل میدهد ،انقالب اسالمی ایران همه این موارد را در چارچوب خدامحوری (با تأکید بـر اصـل والیـت
فقیه) مورد توجه قرار داده است .از سوی دیگر ،انقالب اسالمی ایران ،بیـرون از تمـدن غربـی اتفـاق افتـاده اسـت؛ بـرخالف
انقالبهایی مانند روسیه ( )1117یا چین ( )1141که درونتمدنی هستند .طبعاً انقالب اسالمی یک چالشگر بـرونتمـدنی بـرای
تمدن غربی است و خود نویدبخش تمدنی نوین و در راه است و در تمدن غربی مستحیل نمیشود .لذا مالحظه میگردد تقابـل
جدی بین انسان محوری(اومانیسم) با خدامحوری که اولی در تمدن غرب و دیگـری در تمـدن اسـالمی نمـود یافتـه مشـاهده
می گردد ،تمدن غرب با بهره گیری از اهرم علم ،تبلیغات و قوای نظامی و سایر ابزار دیگر چالشها و موانع متعـددی در ایجـاد
تمدن نوین اسالمی ایجاد نموده ،لذا با پیروزی انقالب اسالمی ایران به روند شکل گیری این تمدن خون تازهای تزریـق شـده و
داشتن منافع مشترک بین کشورهای اسالمی و نقش ارزنده ایران در رفع و کاهش چالشها موثر میباشد.

بیان مساله
تمدن نوین اسالمی که جوانههای شکوفایی آن با انقالب اسالمی ایران پدیدار گردید ،در سالهای اخیر با بروز جنـبشهـا و
قیامهای مردمی در میان ملتهای مسلمان جهان که با نام بیداری اسالمی شناخته شده است روندی رو به رشد بـه خـود گرفتـه
است .با الگوبرداری از انقالب اسالمی ایران و مشاهده پیشرفتهای شگرفی که با اتخاذ نگرشی نوین در فراینـد تمـدنی جهـان
صورت گرفته است ،جرقههای بازیابی شوکت و عظمت گذشته تمدن اسالمی زده شده است .با توجه به عـدم اقنـاع فکـری و
فرهنگی بشر از طریق پیروی و بهره گیری از تمدنهای موجود و رویکرد و اقبال گسترده و روزافزون جوامع بشری به اسـالم و
فرهنگ و تمدن اسالمی که موجبات نگرانی دولتهای غربی را نیز فراهم نموده است ،لزوم هوشیاری و توجه دقیـق در مسـاله
ایجاد ،پرورش و گسترش تمدن نوین اسالمی بیش از پیش نمایان است و توجه به نقش موثر ایران در ایـن زمینـه بسـیار حـائز
اهمیت میباشد.
تمدن نوین اسالمی سعی بر آن داشته است که با بهره گیری از ابزارها ،مواهب و دستاوردهای مفید تمدن بشری ،بـه ایجـاد
تمدن نوین اسالمی بپردازد که بتواند تمامی جنبههای تمدنی را در برداشته باشد .فرهنگهای جـاری جوامـع ،توسـعه امکانـات
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ارتباطی و آسیبهای آن ،گروههای فکری -اجتماعی مختلف و نیز رویارویی تمدنهای مستقر جهانی بـا فراینـد تمـدن سـازی
نوین اسالمی ،باعث بروزچالشها و موانعی بر سر راه این تمدن گردیده است .برای وصول به هدف حرکت تمدن نوین اسالمی
در مسیر صحیح خود ،ضروری است بررسی گردد که :مهمترین چالشهای(ساختاری-هویتی) پیش روی تمـدن نـوین اسـالمی
چیست؟ مولفههای تحقق تمدن نوین اسالمی چیست؟ نقش ایران در کاهش و رفع این چالشها چگونه است؟

روش پژوهش
از آنجا که در این پژوهش ،اطالعات و داده ها از طریق مطالعه و خواندن مواد چاپ شده از قبیل کتب و اسناد و مـدارک و
مقاالت موجود در کتابخانهها و اینترنت و .... .جمع آوری خواهند شد ،روش انجام تحقیق در این پژوهش کار پشت میـزی یـا
کتابخانه ای میباشد .از سوی دیگر چون تجزیه و تحلیل اطالعات در اشکال مختلف غیر کمی یا غیر مقداری هستند و مداخلـه
کنترلی از سوی محقق اعمال نخواهد شد ،روش تحقیق متمایل به روش توصیفی و کیفـی اسـت .در ایـن صـورت روش ایـن
پژوهش ،کتابخانه ای – تحلیلی است .پژوهش تحلیلی ،پژوهشی است که بر اساس آن ،اطالعاتی که از طریـق بررسـی اسـناد،
مدارک و کتاب به دست آمده است ،به گونه ای سامان دهی میشود که به پرسش هـای پـژوهش پاسـخ داده شـود[ .]2جامعـه
آماری پژوهش شامل موارد زیر است :کتاب های موجود در کتابخانهها و مراکز تحقیقاتی؛ پایان نامـه هـا ،مقـاالت و نشـریات
مرتبط با موضوع.
تعریف تمدن و چالش
برای «تمدن» تعاریف گوناگونی ارائه شده است .پیش از ارائه بعضی از این تعاریف ،این نکته را بایـد در نظـر داشـت کـه
«تمدن» مفهومی بدیع و نسبتاً جدید است و در طول سده های اخیر ،دچار تحول مفهومی نیز شده است .با وجود این ،با در نظـر
داشتن نکته مزبور ،این واژه از منظر بعضی از اندیشمندان مغربزمین و گروهی از متفکران مسلمان ،مورد بررسی قرار میگیرد.
ویل دورانت تمدن را اینگونه تعریف میکند « :تمدن نظامی است اجتماعی که موجب تسریع دستاوردهای فرهنگی شـده و
بهمنظور بهرهگیری از اندیشهها ،آداب و رسوم و هنر ،دست به ابداع و خالقیت میزند .نظامی است سیاسی که اخالق و قـانون،
نگهدارنده آن میباشد و نظامی است اقتصادی که با تداوم تولید ،پایدار خواهد مانـد ».سـاموئل هـانتینگتون ،متفکـر آمریکـایی
«تمدن» را باالترین گروهبندی فرهنگ و گستردهترین سطح هویت فرهنگی بهشمار میآورد[.]3
هنری لوکاس «تمدن» را پدیدهای بههمتنیده می داند که همه رویدادهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و حتی هنر و ادبیات را
در بر میگیرد .از نظر آرنولد توین بی« ،تمدن» حاصل نبوغ اقلیت مبتکر و نوآور است .یعنی در جامعه ،طبقـه ممتـازی وجـود
دارد که واجد نبوغ و ابتکار و نوآوری است و در اثر تحوالت و سیر تکامل جامعه ،تمدن را پدیدار مینماید [ .]3اگر بخـواهیم
به شکل ریشه ای به ایجاد یک تمدن اسالمی نگاهی بیندازیم ،باید آن را در البهالی آیات قرآن کریم جستوجو کنـیم .در ایـن
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کتاب اسالمی ،بارها از واژه امت و لزوم همبستگی مسلمانان در مقابل کفار نام برده شده است .تمدن اسالمی از دعوت در مکه
آغاز شد و با تشکیل حکومت در مدینه پا گرفت؛ یعنی مکانی که حکومت اسالمی با شهرنشینی همراه شد .در سـالهـایی کـه
مسلمانان در مکه بودند ،قریش با کوشش فراوان ،مردم را از گرویدن به اسالم بازمیداشت و مشرکان مکـه از آزار نومسـلمانان
دری نمیکردند.
«چالش» به مشکالت بزرگ و بغرنجی گفته میشود که در مسیر یک جریان یا حرکت ایجاد میشود و مقابله با آنها و حـل
مشکل با دشواریهای زیادی روبروست .چالش میتواند از سوی هر دو نوع عوامل دورنی و بیرونی ایجاد گردد[.]4

یافتههای پژوهش
چالشهای پیش روی تحقق تمدن نوین اسالمی در بعد ساختاری
 -1عدم پیروی از رهبری واحد  :هرگونه حرکت اجتماعی و فرهنگی در حال شـکل گیـری ،بـرای جلـوگیری از تشـتت و
چندگانگی در مسیر حرکت ،نیازمند آن است که از مبدا واحدی هدایت و راهبری گردد .متأسفانه دیـن اسـالم بـه شـاخههـای
گوناگونی تقسیم شده و اعتقادات این شاخهها گاه به علت کجفهمی از اسالم ،به تعارض آرا نیز تبدیل گشته است .از این رو ،در
حال حاضر و با توجه به اعتقادات گروههای اسالمی افراطی و تکفیری ،این مشکل همچنان پابرجا خواهد ماند ،زیـرا کـه آنهـا
اعتقادات شیعیان را نوعی کفر قلمداد کرده و هرگز حاضر نخواهند بود با آنها تحت یک لوا و تمـدن مشـترک زیسـت داشـته
باشند[.]1
 -2تهاجم فرهنگی غرب :تهاجم فرهنگی از جمله مهمترین چالشها در روند استقرار تمدن نوین اسالمی در جامعـه اسـت.
فرهنگ و تمدن غربی با تکیه بر ابزارها و امکاناتی که در قرون اخیر بدان دست یافته در تالش است که بتواند سـیطره فرهنگـی
خود را بر تمام جوامع بشری افکند .بدین روی ،تمدن غربی در تالش است فرهنگ مادی صرف که همه چیـز را در مادیـات و
منافع دنیوی می بیند در تمام جوامع تبدیل به فرهنگ غالب نموده و راه را بر هر نوع بدیلی ببنـدد .چـالش جـدی تمـدن نـوین
اسالمی ،در تقابل با این تهاجم فرهنگی و بیرون راندن آن از الیه های مختلف اجتماع است .با توجه به تالشهای فراوانـی کـه
غرب در حداقل صدساله اخیر در راستای گسترش فرهنگ خود در سـطح جهـانی نمـوده ،توانسـته اسـت از طـرق مختلـف،
موفقیتهای فراوانی را کسب کند .رواج فرهنگ مصرف گرایی و تجمل در جوامع ،از جمله نتایجی است که در اثر این تالشها
ایجاد شده است[.]4
 -3اختالفات قومی بین مسلمانان :جدا از اختالفات مذهبی بین مسلمانان ،در هریک از کشورهای مسلمان ،گروههای قـومی
متفاوتی وجود دارد که بعضاً قومی ت خود را به شکل متعصبانه قبول داشته و حاضر نیستند از اصول خود برای تحقق یک تمدن
مشترک کوتاه بیایند .این مسئله بهویژه در لبنان ،سوریه و عراق که دارای قومیتهای مختلف هستند ،نمود بیشتری دارد[.]1
بررسی ریشه ای انقالب اسالمی حاکی از ایجاد دو دستاورد عمده و اساسی برای جنبشهای اسالمی در سطح منطقـه اسـت
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که عبارتاند از:
الف) طراحی ،شکل دهی ،رهبری و به پیروزی رساندن یک انقالب به نام اسالم و بر اساس بنیادها و الگوهـای جنـبشهـای
اسالمی.
ب) تشکیل جامعه و حکومت اسالمی بر پایه آموزهها ،ارزشها و اصول همان جنبشهای اسالمی (تأسیس جامعه نمونه).
و این هر دو یعنی آشکار کردن توانمندیها و برجسته ساختن تواناییهای گفتمان اسالم سیاسی و اسالم در حوزه سیاست و
اجتماع و این بهمثابه اسالمی است که هم انقالبساز و هم حکومتساز است و ما شاهد اوجگیری این توانمندیهـا در گفتمـان
بیداری اسالمی و در موج سوم آن در کشورهای منطقه هستیم و ایـن همـان چیـزی اسـت کـه غـرب را بـه طراحـی پـروژه
اسالمهراسی و ایرانهراسی وادار کرده است .آمریکا ،بهعنوان اصلیترین دشمن انقالب اسالمی ایران ،در خالل سه دهه گذشـته
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،تالش کرده است انقالب اسالمی ایران را مترادف با جریانهای انحرافی و افراطی و تروریسـتی
در پوشش گروه های اسالمی ،نظیر گروه طالبان و جریان تروریستی القاعده ،نشان دهد که این توطئه بـا هـدف تخریـب وجهـه
مترقی و عدالتخواهانه انقالب اسالمی صورت گرفته است .این در حالی است که با کمک به ظهور جریـانهـای فـوق ،سـعی
نمودند از آنها در بدنام سازی جهان اسالم بهره جویند .چنین تحوالتی را می توان از جمله تبعات و آثار مستقیم یـا غیرمسـتقیم
احیای هویت اسالمی دانست که سرآغاز آن انقالب اسالمی ایران بوده است.
رشد گروههای متحجر و افراطی در جهان اسالم حیثیت و امنیت جهان اسالم را به خطر انداخته است .در واقع ،گرچه بخشی
از امت اسالم در اثر انقالب اسالمی ،بیدار شده اند و برای قیام علیه وضعیت نامطلوبی که بر اثر سلطهگریهای ظالمانه غرب در
جهان ایجاد گردیده اند ،آماده هستند؛ اما تاکنون برای مدیریت این ظرفیت ،هیچگونه راهکار صحیحی ارائه نگردیده است و لـذا
بسیاری از این افراد جذب گروههای افراطی شدهاند و این فرآیند همچنان تداوم دارد.
 -4مشکالت اقتصادی جوامع مسلمان :وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه مسلمانان همواره دغدغه اصلی متولیـان و آحـاد
مردم بوده است .در واقع در صورتی که این مؤلفه با مشکل روبه رو شود ،تأثیر فراوانی بر سایر جنبههای مادی و معنوی جامعـه
خواهد گذاشت .همانطور که می دانیم ،تقریباً تمامی کشورهای مسلمان از عدم توسعه پایدار رنج میبرند و جزء کشـورهای در
حال توسعه محسوب می گردند .اگرچه برخی از کشورهای عربی ،ترکیه و جمهوری اسالمی ایران ،طی سالهای اخیر توانستهاند
به جلو حرکت کنند ،اما اقتصاد این کشورها همچنان دچار مشکالت عدیده است کـه مسـتلزم دگرگـونی در اقتصـاد رانتـی و
مسائل مرتبط با آن است[.]1
 -1عدم اعتقاد به عقالنیت دینی :یکی از مشکالت مسلمانان که در قرن بیستویکم نمود بیشتری پیدا کرده ایـن اسـت کـه
آنها بهنوعی در فرهنگ مادیگرایانه غرب غرق شده اند و عقالنیت را به عقالنیـت ابـرازی تقلیـل دادهانـد و جایگـاهی بـرای
عقالنیت دینی قائل نیستند .از این رو ،با توجه به فقدان این اعتقاد ،میتوان به این چالش بـهعنـوان یکـی از مهـمتـرین موانـع
ریشهای در مبانی اندیشهای تحقق تمدن اسالمی اشاره کرد[.]1
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 -1مقابله غرب با جهان اسالم :خصومت غرب و اسالم سوابق تاریخی بیشماری دارد؛ بهطـوریکـه مـیتـوان گفـت کـه
فتوحات تاریخی اسالمی ،مرزها را در هم نوردید و حوادث ناشی از آن ،مانند در هم شکستن کاروانهای نظامی روم و انهـدام
مراکزشان در زیر گامهای سربازان مسلمان ،نخستین تجربه های دردناکی بود که غرب در رابطه اش با جهان اسالم ،با آن رویارو
میشد .همین تجربه ها بود که بذر ترس از اسالم را در ذهنیت غربی کاشت و موجب پرورش گرایش منفی در آن گردید که بـر
رابطهاش با جهان اسالم حاکم شد .بهطور کلی میتوان گفت مجموعه جنگهای تـاریخی ،گسـترش اسـالم و تشـکیل جوامـع
اسالمی در بسیاری از مناطق ،که تهدیدی برای حاکمیت مسیحیت بر سرزمینهای خود بهشمار میآمد ،افزایش تعداد مسـلمانان
در این نوع جوامع ،تفاوت نگاه دینها به حقایق و برخورد میان ادیان و رد نظرات مسیحیان توسـط اسـالم ،مجموعـه عـواملی
هستند که تاریخ ناآرام این دو قطب را تشکیل داده و اسالم را بهعنوان تهدیدی برای هویت غرب معرفی کـرده اسـت و بـدون
شک ،غرب به رهبری ایاالت متحده ،در مقابل شکلگیری قطب قدرت واحد از طرف مسلمانان ،ساکت نخواهد نشسـت .شـاید
این معضل ،بزرگترین چالش پیش روی این تمدن باشد[.]7
 -7طغیان مادی نگری در تفکر جامعه  :مادی نگری از آثار مخربی است که تمدن غرب بر جوامعی که بر آنهـا تسـلط پیـدا
میکند جاری می نماید .تفکرات صرفاً مادی و بر پایه منافع شخصی که چهره ویژهای در مکاتب سیاسی و اجتماعی غـرب دارد
با گسترش در میان مسلمانان چالش بزرگی را در میان اقوام و جوامع مسلمان ایجاد نموده است .نگاه مادی غالب در تفکر تمدن
غرب با امکانات نظامی که در اختیار مستکبران قرار داده است در تعارض جدی با دستورات و تعالیم اسالم قرار دارد .این تفکر
و رویکرد باعث شده است که تالش مردمان نه بر رفع مشکالت و حوائج اقتصادی ،بلکه بر ثروت انـدوزی و تجمـل گرایـی و
تکیه و توجه به منافع شخص و مادی متمرکز گردد و مهمترین مشکلی که ایجاد خواهد نمود جلوگیری از جاری شدن فرهنـگ
اصیل اسالمی و به تبع آن ایجاد مانع در تشکیل تمدن نوین اسالمی خواهد شد[.]1
 -1انحراف و کج فهمی در گروههای مرجع :گروه های مرجع در جوامع از اهمیت فراوانی در عرصه فرهنگ سازی و ایجـاد
مدنیت نوین برخوردار می باشند .هرچه این گروه هابهتر و بیشتر در مسیر صحیح و اسـالمی حرکـت کنندتمـدن سـازی نـوین
اسالمی بادقت و سرعت باالتری صورت خواهد گرفت .به یقین یکی از راهها و راهبردهای اساسی مبارزه با تهدیدهای فرهنگی
و مقابله با هجمه تمدنی و فرهنگی دنیای غرب ،تأکید بر روی هویت و اصالتها و ارزشهای دینی جوامع اسالمی و بالتبع تجدیـد
اعتالی تمدن اسالمی میباشد ،علی الخصوص برای نسل های جوان و نیز نخبگان و تحصـیل کردگـان جامعـه کـه بـه عنـوان
گروه های مرجع شناخته شده اند .انحراف و غرب زدگی در میان این طبقه از جامعه منجـر بـه ایجـاد انحـراف و دور شـدن از
اهداف و آرمانهای تمدن نوین اسالمی خواهد شد[.]1

چالشهای پیش روی تحقق تمدن نوین اسالمی در بعد هویتی
بدون تردید ،هویت اسالمی در طول تاریخ با چالشهای مختلفی مواجه گشته است و هر کدام از آنها نیز تأثیرات خاص اما
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محدود خود را بر هویت اسالمی گذاردهاند .سرآغاز چنین تأثیراتی را میتوان در خود صدر اسالم جسـتوجـو نمـود کـه بـا
ارتحال پیامبر گرامی اس الم و در فرآیند عادی شدن اقتدار فرهمند پیامبر (ص) در نگرش غالب سنی ،عناصری از سـنن جـاهلی
در وضعیت بازگشت قرار گرفتند ،رویارویی تمدن اسالمی با تمدنهایی دیگر چون تمدن ایران باستان و یونان باسـتان و بعـدها
تهاجم مغول به جهان اسالم از دیگر چالشهایی است که در گذر تاریخ گریبانگیر هویت اسالمی شده است[.]11
امااساسیترین چالش رابرای فرهنگ وهویت اسالمی میبایست درتهاجم فراگیروهمهجانبه غـرب مـدرن بـه جهـان اسـالم
جست وجو کرد .برخالف مهاجمان پیشین ،غربیان هرگز همچون مغوالن نوآموزان مستعدی بـرای فرهنـگ و تمـدن اسـالمی در
نیامده ،بلکه اساس فرهنگ و تمدن اسالمی را به چالش کشیدند .برخی به درستی بر ویژگی دو چالش معاصـر بـرای فرهنـگ و
تمدن اسالمی اشاره کرده اند .این دو چالش انحطاط تمدن اسالمی و نیز تهاجم فراگیر دنیای غـرب مـدرن بـه جهـان اسـالمی
است[.]11
چنین چالشی سبب گردید تا بخش تحصیلکرده و فرهیخته جهان اسالم در راه نهایی بودن اسالم بـه تردیـد بیفتـد و حتـی
برخی راه حل نهایی را نه در اسالم ،بلکه در پیروی از تمدن و فرهنگ غربی جستوجو کنند .بهطور کلی ،مقوله هویت اسـالمی
در سطح جهان اسالم با چالشهایی روبه روست که عدم رسیدگی به آن موجب انحطاط هرچه بیشتر آن خواهد شـد .در بخـش
زیر ،به مهمترین چالشهای پیش روی شکلگیری و تثبیت هویت اسالمی اشاره خواهد شد
 -0ایدههای غربی و عدم حل بحرانهای کلیدی در منطقه

غرب احیای هویت اسالمی را خطر جدیدی پس از افول خطر بلوک شرق ،پیشاروی خود احساس نمـود .تحـوالت اواخـر
قرن بیستم و بحران های درونی در مدرنیسم غربی و ظهور جریان در حال گسترش تفکر پسامدرن و نیز پدیده جهانی شدن چنین
وضعیتی را برجسته تر و حادتر نموده است .چنین تحوالتی سبب گردید که آمریکاییان بهعنوان مدعیان رهبـری دنیـای غـرب از
خطر جدید اسالمی در پی شکست بلوک شرق در جنگ سرد سخن گویند و ایدههایی چون برخورد تمدنها را مطـرح سـازند.
غرب و در رأس آن ،ایاالت متحده طرحهایی را مد نظر قرار دادهاند که با ترویج آن در سطح منطقه ،بـهدنبـال کـاهش معضـل
اسالمگرایی و کمرنگ نمودن مقوله هویت اسالمی است.
 -2الینحل ماندن مسئله فلسطین

مسئله فلسطین مهمترین و قدیمیترین مسئله منطقهای است که پس از نیمقرن ،همچنان حلنشده باقیمانـده و حتـی رو بـه
وخامت میرود .با توجه به سیاستهای جاری اسرائیل و آمریکا ،تمایل چندانی برای حل این مسئله ،در کوتاهمدت و میانمدت
قابل تصور نیست.
بررسی شرایط سیاسی کنونی حاکم بر منطقه خاورمیانه نیز حاکی از آن است که بیشـترین روابـط اقتصـادی و فرهنگـی از
سوی کشورهای مهم اسالمی در منطقه مانند عربستان و مصر با جهان غرب و از جمله اصلیترین حامیان اسرائیل ،یعنی آمریکـا
و انگلیس ،دارند و آمریکا نیز ،با تسلط بر منطقه خاورمیانه ،بیشترین بهرهبرداری سیاسی و اقتصادی را از آن خود کـرده اسـت.
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بهواقع ،حضور آمریکا و انگلیس در خاورمیانه نه تنها بر روند صلح اعراب و اسرائیل تأثیر مثبت نداشته است ،بلکه بر اغتشـاش
و تیرگی فضای سیاسی افزوده است و فقط بر جنایات اسرائیل سرپوش گذاشته است .چشمپوشی بر اقدامات ضدبشری اسرائیل
و همسویی کشورهای منطقه با سیاستهای غرب ،موجب گردیده است که مسئله فلسطین با وجود گذشت بـیش از شـش دهـه
همچنان الینحل باقی بماند.
 -3خط بطالن کشیدن برکارآمدی اسالم سیاسی

برآورد تحوالت فکری در جهان اسالم در دو قرن اخیر حاکی از آن است کـه تمـایالت فرقـهای و عربـی ،ورود افکـار و
اندیشههای یونانی و فرهنگ غیراسالمی ،الهامگیری از آموزش و جهانبینی غربی ،آرمانهای اسالمی را به انزوا کشانیده اسـت و
موجب این پندار شد که اسالم با دوره معاصر ،سنخیت ندارد .چنین فضایی موجب گردید که تحصیلکردهها در جوامع اسالمی
غافل از داشتهها و اندوخته های غنی فرهنگ اسالمی خویش ،کلید توسعه و حتی نجات جامعه را در اتخـاذ علـوم ،ارزشهـا و
فلسفه غربی دیدند.
القای ناکارآمدی اسالم در اداره جامعه در سه دهه اخیر و پس وقوع انقالب اسالمی با جدیت بیشتری از سوی غرب دنبـال
شده است و در این راه از تمامی ابزارهای موجود حتی توهین به مقدسات دینی ،نظیر آنچـه در مـاجرای سـلمان رشـدی و در
سایر موارد رخ داده است ،بهره جستهاند.
در سده اخیر ،جنبشهای اسالمی حرکتهایی سازمانیافته بودهاند که خواهان جایگزینی وضع موجود بر اسـاس دسـتورات
شرع اسالم در همه ابعاد فکری ،اعتقادی ،سیاسی و اجتماعی و از طریق شیوههای مسالمتآمیز و هم غیرمسالمتآمیز در جوامع
اسالمی هستند .بنابراین ،همه جنبشهای اسالمی بر بازگشت به ارزش های دینـی و احیـای اسـالم اصـیل ،بـهعنـوان تنهـا راه
برونرفت از بحرانهای جهان اسالم تأکید میکنند.
از این رو ،حضور چشمگیر اسالمگرایان در تحوالت بیداری اسالمی امری است که به هیچعنوان قابل چشـمپوشـی نیسـت،
اخذ آرای اکثریت در انتخابات پارلمانی و رئیس جمهوری مصر ،پیروزی حزب اسالمگرای النهضه در تونس ،افزایش حمایت از
جریان حماس (بهعنوان نماد مبارزه اسالم سیاسی) ،در اکثریت قرار داشتن معترضین اسالمگـرای بحـرین و رشـد گـروههـای
اسالمی در سایر کشورها در این راستا قابل ذکر است .بهباور صاحب نظـران منطقـه ،اسـالم نیرومنـدترین بنیـان اجتمـاعی در
خاورمیانه و آفریقای شمالی است و حکومتها در برابر آن به خود می لرزند .اما آنچه اکنـون و پـس از گذشـت سـه سـال از
بیداری اسالمی قابل بررسی است آن است که خطر روی کار آمدن این جریانها موجب تحرک دوچندان جبهه غربی با حمایت
برخی اعراب شده است ،تحرکی که در پی مقابله با گسترش نفوذ اسالمگرایی در سطح منطقه گام برمیدارد .تحت فشـار قـرار
دادن دولتهای اخوانی در سطح منطقه ،بهواسطه ابزارهای مالی اعراب حوزه خلـیج فـارس و کشـورهای غربـی ،حمایـت از
جریانهای سکوالر در این کشورها و چشمپوشی بر اقدامات خشونتآمیز ارتش علیه اسالمگرایان از جمله سیاستهای کالنـی
است که در پی کشیدن خط بطالنی بر اسالم سیاسی در سطح منطقه است.
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 -4طرحهایی برای تغییر بافت منطقه

فارغ از اختالفهای قومینژادی و مذهبی ،که در عمده کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بهوضـوح قابـل مشـاهده
است ،برنامه قدرتهای بین المللی جهت تداوم منافع خویش و کنترل بیشتر در سطح منطقه بعضاً در گرو ایجاد برخی تنشهـای
قومیمذهبی و نهایتاً تجزیه این کشورها نهفته است .نگاهی به طرح خاورمیانه بزرگ و طرح خاورمیانـه جدیـد ایـاالت متحـده
بیانگر صحت مطلب فوق است .براساس طرح های فوق ،بسط منافع واشنگتن در گرو برخی تغییرات ارضی و مـرزی در منطقـه
است .آنها ،با ترسیم نقشه ای جدید ،خواهان ایجاد برخی کشورهای جدید در سـطح منطقـه هسـتند .تجزیـه منطقـه براسـاس
نقشههای آمریکا نه تنها به حصول تداوم منافع آنها منجر شده است ،بلکه زمینه امنیت بیشتر و تحمیل اسرائیل بـه خاورمیانـه را
مهیا خواهد کرد .بهواقع ،فروپاشی شوروی ،گروههای افراطی را در جایگاه دشمن اصلی و جدید واشنگتن قرار داده بود.
 -5ترویج ملیگرایی و مقابله با تئوری وحدت مسلمین

باید قبول کرد که جهان اسالم ،بهویژه از جهت فکری ،یک دست نیست و این ناهمگونی ،صرفاً از وجود فرق متعـدد ناشـی
نمیشود؛ بلکه عوامل متعدد دیگری نظیر محدودیتهای معرفتی ،پیشینه تاریخی ،زبان ،نژاد ،آداب و رسوم ،جغرافیا و…نیزدراین
زمینه مؤثرند.
هرچند چالش مدرنیسم غربی چالشی اساسی برای تمدن اسالمی بهشمار میرود ،اما بهتبع آن چالشهای فرعی دیگـری نیـز
در جهان اسالم رخ نموده است .نخستین چالش فرعی چالش تجزیه جهان اسالم به دولتملتهـای کوچـک در جهـان اسـالم
است .هرچند اقدامات سیاسی و نظامی استعمارگران در تجزیه جهان اسالم نقش اساسی داشته است ،اما مهمترین چالش تمـدن
اسالمی ظهور ملی گرایی در جهان اسالم بوده است .اگر تجزیه سیاسی و نظامی جهان اسالم امری قهـری بـود و چنـدان بنیـاد
هویت اسالمی را هدف قرار نمیداد ،اما ملیگرایی سبب تجزیه ماهوی جهان اسالم و به چالش کشـیده شـدن هویـت اسـالمی
گردید .ملی گرایی خود از دستاوردهای دنیای مدرن غرب محسوب میشود و رواج آن در جهان اسالم سـبب حاشـیهای شـدن
هویت اسالمی گردید .اگر در روزگار گذشته جهان اسالم حداقل دارای وحدت صوری بود و مسلمانان امت واحده اسـالمی را
تشکیل میدادند ،ملی گرایی سبب اولویت قرار گرفتن هویت سرزمینی بر هویت اسالمی گردید و جهان یکپارچه اسالم از منظر
عقیدتی ،به قلمروهای هویتی مختلف تجزیه شد.
به واقع ،دنیای استعماری غرب در جهان اسالم کوشید تا به منظور تضعیف بیشـتر و شکسـتن وحـدت جهـان اسـالم و در
راستای سیاست ایجاد تفرقه به ترویج ملیگرایی بپردازد و با برجسته ساختن هویـت ملـی در برابـر هویـت فراگیـر و مشـترک
اسالمی ،جهان اسالم را به خود مشغول کند و از اندیشه مقابلهجویی با دشمن مشترک استعماری باز دارد.
 -6حکام کشورهای اسالمی

یکی از موانع در فراروی نهضت بیداری و احیای هویت اسالمی ،حاکمان و سران کشورهای اسالمی اسـت .اینـان اسـتقرار
اسالم ناب را مغایر با منافع شخصی و حکومتی خود میپندارند .امـام خمینـی در ایـن رابطـه مـیفرماینـد« :مشـکل مسـلمین
حکومتهای مسلمین است .این حکومتها هستند که مسلمین را به این روز رساندهاند»...
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دولت های سکوالر حاکم بر برخی کشورهای اسالمی ،که مشروعیت دمکراتیک روشنی نیز ندارنـد ،بـا فشـار وارده جهـت
ایجاد دموکراسی فراگیر در کشورشان مخالفت میکنند .آنها به غربیها توصیه میکنند که به گسترش دموکراسی در کشورهای
اسالمی ،با دیده امنیتی نگاه کنند .این دولتها احساس میکنند که سیاستهایی از قبیل گسترش فضـای بـاز سیاسـی ،آنـان را
مجبور به مشارکت دادن دیگران از جمله گروههای اسالمگرا در الیههای قدرت مینماید و سلطه آنان را در ساختارهای امنیتـی
این کشورها محدود میکند .آنها همچنین فکر می کنند که گسـترش دموکراسـی بـه تقویـت نیروهـای مخـالف (اپوزسـیون)
می انجامد و برگزاری انتخاباتی که در آن پیروز نخواهند شد ،همه به نوعی ،آنها را تهدید میکند .در جهان اسـالم ،ایـن یـک
واقعیت است که جنبشهای اسالمگرا غالباً منبع اصلی مخالفت سیاسی علیه رژیمهای حاکم محسوب میشوند .ایـن جنـبشهـا
عموماً از نظر توده های مردم ،دارای مشروعیت بیشتری نسبت به نخبگان حاکم یا دیگر احـزاب سیاسـی هسـتند و ریشـههـای
عمیق تری دارند .تجربه نیز نشان داده است که در بسیاری از کشورهایی که تحت فشـارها یـا بحـرانهـای ناشـی از نیروهـای
بینالمللی قرار دارند یا کشورهایی که تحت سلطه استبداد داخلی قرار دارند ،مردم بهسوی جنبشهای اسالمی گرایش مییابند.
 -7چالشی به نام دموکراسی غربی

در مقایسه مفهوم دموکراسی در تمدن غرب با مفهوم آن در تمدن اسالمی میتوان اذعان داشت که در دمکراسی غربی ،غلبه
با انسان محوری و در اسالم ،غلبه با خدامحوری است .در منطق اسالم ،انسان بهعنوان خلیفه خدا در زمین ،نه مـیتوانـد قـانون
الهی را بسازد و نه می تواند آن را منسوخ کند ،بلکه انسان ،وظیفه دارد که حکومت الهی را در سایه قرآن و سنت و در مشورت
با امت بر روی زمین مستقر کند[.]12
در نتیجه ،حقوق بشر استنباطشده از دین اسالم ،ایـن حقـوق را در چـارچوب اراده الهـی مـیبینـد و در غـرب ،آن را در
چارچوب اراده انسان و به تبع آن ،مفهوم حقوق بشر در غرب ،جنبه فردی به خود گرفته ،درحالیکه در اسالم به این حقـوق در
رابطه با جامعه نگریسته میشود.
بر پایه همین تفاسیر ،عدهای از اندیشمندان معتقدند که از آنجایی که رابطه خدا و انسان ،فرد و جامعه ،شهروند و حکومـت،
آزادی و اختیار ،حقوق و مسئولیت ها در تمدن اسالمی و غربی به طور بنیادین با هم تفاوت دارد ،در نتیجه ،برقراری دموکراسی
غربی در کشورهای اسالمی دشوار است .در این میان ،علما و اندیشمندان اسالمی معتقد بودند اگرچه روح سیاسـی حـاکم بـر
اسالم با دموکراسی سنخیت کمتری دارد ،لکن این مسئله به معنای این نیست که حاکمیت اسالم در عرصه حکومت و سیاسـت
همانند حاکمیت دین در قرون وسطی است .آنها بر این باور بوده اند که اسالم ،ظرفیـت الزم بـرای برقـراری نـوع خاصـی از
دموکراسی را دارد که شاید بتوان آن را حکومت «تئوکراسی» نامید.
در دو دهه پایانی قرن بیستم ،واکنش نیرومندی را در دنیای اسالم علیه این سکوالریسم غربی شاهد بـودیم .در ایـن میـان،
مجموعهای از این جنبش های با هدف از بین بردن اصالحات سکوالریستی و برچیدن قوانین وارداتی و آداب اجتماعی همراه آن
و بازگشت به نص صریح اسالم در کشورهای اسالمی و برقراری یک نظم سیاسی اسالمی ،از خود توانمندی فوقالعادهای را بـه
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نمایش گذاردند .در سه کشور ایران ،سودان و افغانستان ،این نیروها به قدرت رسیدند و در تعدادی دیگر از کشورهای اسـالمی
نیز نفوذ فزایندهای یافتند (نظیر پاکستان در دهه  )1111اما در دهههای اخیر ،متأسفانه شاهد رسوخ و گسترش بیشتر سکوالریسم
در جوامع مسلمان بودهایم .دولتهای سکوالر و شبهسکوالر در جهان اسالم کوشیدهاند قدرت ،مشـروعیت و حتـی محبوبیـت
خود را افزایش دهند و از این روند حمایت کردهاند[ .]13که این امر موجب خدشه به هویت اصیل اسالمی و جایگزینی فرهنگ
غربی به جای آن خواهد شد ،اگرچه قضاوت کشورهای غربی در مورد دموکراسی و انتخابات در جهان اسـالم بعضـاً مغـایرت
دارد؛ بدین معنا که اگر انتخابات ،باعث حضور عناصر غرب گرا در رأس حاکمیت کشورهای جهان اسالم شود ،از آن حمایـت
می کنند .در صورتی که اگر نیروهای مخالف سیاستهای غرب در این کشورها به قدرت برسـند ،آنهـا را تضـعیف و تخطئـه
میکنند .در نظر برخی از آنان ،اسالمگرایان همانند طرفداران احزاب کمونیست ،ذاتاً ضددموکراتیک و عمیقاً ضـدغربی هسـتند؛
به همین دلیل به محض به دست گرفتن قدرت توسط احزاب اسالمگرا ،آنها را تضعیف میکنند .نمونههای این رفتـار دوگانـه
کشورهای غربی در انتخابات الجزایر در سـال  1111و انتخابـات دولـت خـودگردان فلسـطین در سـال  2111قابـل مشـاهده
است[.]14
سیاست مداران غربی ،اگرچه بعضاً از ظهور دموکراسی در جهان اسالم استقبال میکنند ،ولی حاضر نیستند ایـن فرآینـد ،دو
محور عمده منافع آن ها در جهان اسالم ،یعنی دستیابی به منابع انرژی و امنیـت اسـرائیل را تضـعیف کنـد .از ایـن رو ،برخـی
سیاستمداران غربی برای جلوگیری از حضور اسالمگرایان در قدرت در دهههای اخیر ،با چرخشی آشـکار ،بـیش از آنکـه بـر
مفهوم دموکراسی اتکا کنند ،بر مفهوم حقوق بشر تکیه میکنند[.]14
بدین ترتیب ،هر چه دموکراسی ،همراه با بار معانی و مقاصدش ،مربوط به تمدن غرب باشد ،موجب تغییر شکل بنیـادینی در
جهان خواهد شد که به صورت ناخواسته ،جوامع اسالمی را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد و کشورهای اسالمی نیز در عبـور
از مرزهای توسعهنیافتگی و تحقق دموکراسی ،ناچارند به جدایی دین از سیاست توجه داشته باشند[.]11

مؤلفههای مورد نیاز در تحقق تمدن نوین اسالمی
به نظر میرسد منتهی الیه رسیدن به این تمدن باور است و اگر نباشد باوجود تالشهای بسیار قطعاً این تمدن به بار نخواهـد
نشست .اگر باور این که شاه باید بیرون برود در مردم نبود حکومت اسالمی شکل نمیگرفت .تحلیل "ما مـیتـوانیم" نشـان از
باور تمدن سازی اسالمی در مرحله نظام اسالمی است .اگر روزگاری باور نمیکردیم میتوانیم نظام "نـه شـرقی نـه غربـی"را
ایجاد کنیم امروز انقالبی رقم نمیخورد .امام (ره) بعد از انقالب به سرعت نظام اسالمی را نیز تشکیل داد و البتـه ایـن امـر در
همه جای جهان شکل نمیگیرد مثالً در مصر شاهدیم که انقالب در مصر صورت گرفت ولی به نظام اسالمی منجر نشـد .نظـام
جمهوری اسالمی با وجود مخالفت های زیاد با قدرت امام (ره) و روحیه مردم شکل گرفت که الزمه این امر باور امکان تحقـق
تمدن اسالمی بود .در زمانی هستیم که نظام غربی حتی بر نظام زندگی ما نیز تأثیرگذار اسـت و هنـوز الگوهـایی بـرای تمـدن
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اسالمی به وجود نیامده .باید در این مسیر راه را بشناسیم و قبل از طی این راه ،دلهای انسانها سست میشود و برای جلوگیری
از این امر باید برای شناخت راه تمدن اسالمی کاوش کرد .نقشه راه تمدن اسالمی یک امر مربوط به هزاره فعلی و جدید نیست،
ما در راه و سیره انبیا در طول تاریخ سه فصل امتسازی ،دولتسازی و تمدنسازی را بررسی کردهایم و همچون کلیدواژههایی
همچون استقالل در قرآن نشان از این دارد که ایجاد تمدن اسالمی حائز اهمیـت اسـت .چـالشهـای سیاسـی حتـی در زمـان
امتسازی پیامبر برای ایجاد تمدن اسالمی وجود داشت .دگرگونی بنیادی بر اساس همه ارزشها در جامعه به وجود آمد ،تعیین
منبع تقنین و ارکان تصمیم گیری و مبنی هندسه الهی اراده ملی و الطاف خداوند ،تشـکیل روش و مـنش دولتمـردان بـه گونـه
اسالمی و تأمین رفاه مادی توأم با عدالت اجتماعی و ارزشهای اخالقی اسالم از جمله فرآیندی بود که برای رسیدن انقالبمـان
به تمدن اسالمی میبایست تالش میشد .باید توجه داشت که این چهار مرحله در ایران اتفاق افتاده و کشورهای همسـایه هـم
اگر می خواهند به تمدن نوین اسالمی دست پیدا کنند ،انقالب اسالمی الگوی برتر این راه است .رهبر معظم انقالب در بیاناتشان
فرمودند ما در تمدن اسالمی در مرحله سوم هستیم ،هنوز به کشور اسالمی نرسیدهایم و هیچ کس نمیتواند ادعا کند که کشـور
ما کامالً اسالمی است "با توجه به بیانات رهبری معلوم می شود که باید همه ما دغدغه رسیدن به تمدن اسالمی را داشته باشیم و
تنها حرف زدن درباره این امر کافی نیست بلکه باید بررسی کرد در چه مرحله ای هستیم و برای دسـتیابی چـه بایـد کـرد .مـا
نمی توانیم بدون آن که به مرحله سوم و چهارم در ایجاد تمدن اسالمی برسیم و مابقی جهان اسالم را به این تمدن دعوت کنـیم.
ایران ظرفیت ساخت یک بلوک تمدنی مستقل را دارد و میتواند یک تمدن واحد را تشکیل دهد .ایران  31سـال اسـت کـه در
پیشرفت و امنیت است ولی اطراف آن دارای آشوب می باشند ایران در جزیـره امنیتـی اسـت کـه در اطـراف آن طوفـانهـای
شکل گرفته وجود دارد .ما متکی به اراده خود باید بتوانیم به مسلمانان جهان آمادگی بسترسازی برای ظهور امام زمان را

بـدهیم.

اگر مسلمانان جهان آمادگی ظهور را نداشته باشند مردم ما باید زمینهساز ظهور امام زمان شوند چرا که رهبر معظم نیـز بـر ایـن
تأکید دارند .اگر ما در این راه با استفاده از آن چهار مؤلفه نتوانیم تمدنی اسالمی را شکل دهیم ،نمیتوان دیگر کشورهای جهان
را به این امر دعوت کنیم ،اظهار داشت :ما مکلفیم که راه خود را ادامه دهیم بعد از گذشت  31سال با تمام پیشـرفتهـا هنـوز
مرحله سوم و چهارم را پشت نگذاشته چرا که سرعتمان مطلوب نیست و باید به این سمت شتابید .شاخص اعتقادی و اخالقـی،
شاخص خ دمت به خلق ،شاخص عدالت ،شاخص سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد ،شاخص مسئله حکمـت و فردگرایـی در
کارها و تکیه بر ظرفیت درون زایی کشور از جمله شاخص های بیان شده از سوی رهبر معظم انقالب است .برای سـاخت ایـن
شاخصها ،دولتها نقش موثری دارند و دولت توانمند در این راه باید ساخته شود .در جامعه اسـالمی اسـتکبار بـرای همیشـه
وجود دارد ولی نظام اسالمی مستحکم در این مسیر خواهد ایستاد[.]11

نقش ایران در تحقق تمدن نوین اسالمی
«امالقری» دکترینی برای تبیین خطمشی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و موقعیت ایران در جهان اسالم اسـت کـه

748

اواخر دهه  1311از سوی محمدجواد الریجانی مطرح شد .این دکترین در راستای جمع بین منافع ملی و آرمانهای مطرحشـده
پس از انقالب اسالمی ایران مطرح گردیده است.
وی در تدوین استراتژی ملی جمهوری اسالمی ایران ،توجه به ایران امالقری را در کنار امنیت (دفاع مؤثر) و آبادی (توسعه)
یکی از ارکان مهم استراتژی ملی ایران میداند .براساس این نظریه ،ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی ،بدون تردیـد امالقـرای
جهان اسالم شده است ،زیرا ایران پس از انقالب با تشکیل حکومت اسالمی ،دارای دو شأن رهبری مردم ایران و امـت اسـالمی
گردید و همه مسلمانان وظیفه دارند والیت و رهبری امام خمینی (ره) و جانشین ایشان را بهعنوان رهبر امـت واحـده اسـالمی
بپذیرند.
به این ترتیب ،حکومت ایران بایستی عالوه بر منافع ملی ،به منافع جهان اسالم نیز بپردازد و دیگر کشورها نیز موظفانـد از
ایران بهعنوان امالقرای جهان اسالم حمایت و دفاع کنند .از این رو ،جمهوری اسالمی با توجه به مؤلفههـای زیـر مـیتوانـد در
ایجاد یک تمدن نوین اسالمی نقشآفرینی کند.
منابع طبیعی :از نظر منابع طبیعی ،کشورمان نخستین کشور دارای مجموع ذخایر انرژی در جهان است .همچنین ایران سومین
ذخایر بزرگ شناختهشده نفت و دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد و نخستین رتبه جهـانی در منـابع روی،
دومین رتبه جهانی در زمینه منابع مس ،نهمین رتبه جهانی در معادن آهن ،دهمین رتبه جهانی در معـادن اورانیـوم و یـازدهمین
رتبه جهانی در زمینه معادن سرب را داراست .به عبارت دیگر ،ایران باداشتن یک درصدجمعیت جهان ،بیش ازهفت درصد منابع
معدنی دنیا را در اختیاردارد[.]7
همین امر می تواند یکی از مؤثرین عوامل برای نقش آفرینی و قدرت ایران در منطقه و حتـی جهـان محسـوب گـردد ،زیـرا
کشوری که منابع طبیعی کالنی در اختیار دارد ،هم میتواند به منابع ثروت دسترسی داشته باشد و هم اینکـه بـه همـین لحـاظ،
ارتباطات گستردهای را با کشورهای دیگر برقرار نماید.
عوامل نظامی :نیروی نظامی یکی از عناصر تشکیلدهنده قدرت ملی است .در این چارچوب ،باید سالحها ،کموکیف افـراد
نظامی ،تجهیزات جنگی ،رهبری ،بودجه نظامی ،پایگاه ها ،فنون نظامی ،تحرک نیروها ،امکانات تدارکاتی و لجستیکی مورد توجه
قرار گیرند .آنچه مسلم است ،عوامل نظامی را نباید به صورت یک متغیر مستقل مورد بررسی قرار داد ،زیرا قدرت نظـامی خـود
تحت تأثیر عوامل ایدئولوژیک ،اقتصادی ،روانی ،ژئوپولیتیکی و ...قرار میگیرد[.]7
جمعیت :امروزه جمعیت به عنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر قدرت دولتها شناخته میشود .البته جمعیـت هـم دارای
ویژگی های کمّی و کیفی از لحاظ وجود تخصص ،تعداد نیروهای نظامی ،میزان رشد و سطح سواد است .مـثالً امـروزه کشـور
چین با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر ،نسب ت به کویت با جمعیت کمتر از سه میلیون ،دارای قدرت تأثیرگـذاری بیشـتری بـر
سیاست بینالمللی است .بنابراین ایران با توجه به جمعیت  71میلیونی خود ،میتواند تأثیرگذار باشد.
ایدئولوژی و مذهب :جمهوری اسالمی ایران هویتی اسالمی دارد که مسئولیتها و تکالیف فراملی مختلفی را در چـارچوب
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نقشهایی متعدد ،برای آن ایجاب و ایجاد میکند .بر این اساس ،نقشهای ملی جمهوری اسالمی عبارتاند از :مـدافع اسـالم و
تشیع ،عامل ضدامپریالیست ،ضداستکبار ،ضدصهیونیست ،حامی مستضعفان و رهبر جهان اسـالم .از ایـن منظـر ،ایـن عامـل را
میتوان یکی از مؤلفههای نرم قدرت ملی ایران دانست که میتواند در ایجاد یک تمدن اسالمی مؤثر واقع گردد.

نتیجه گیری
شکلگیری یک تمدن اسالمی نوین ،مستلزم دو امر اساسی میباشد :اولی ایجاد وحدت در جهان اسالم؛ جهان اسالم نیازمند
توسعه وحدت و همدلی است و این وحدت نباید فقط یک امر سیاسی و بین دولتها باشد ،بلکه با توجه به شـرایط نـامطلوب
حاکم بر اغلب دولتهای کشورهای مسلمانان ،باید با کمک پایگاههای سنتی و انجیاوها ،وحدت و همدلی در میان ملتهـای
اسالمی گسترش یابد و از ترویج هر نوع فکر و رفتار تنش زا و اختالفآفرین جلوگیری شود .دومی معرفی تمدن نوین اسـالمی
به غرب؛ کشورهای اروپایی و غربی با استفاده از ابزارهای قدرتی که در اختیار دارند ،فرهنگ و تمدن اصیل شـرقی را نادیـده
گرفته و سعی در ایجاد تصوری از فرهنگ و تمدن غرب بهعنوان فرهنگ اصیل انسانی دارند؛ حال آنکه تاریخ و تمدن آنهـا در
مقابل تمدن اسالم و بهطور کلی تمدن شرقی ،حرفهای زیادی برای گفتن ندارد .اما شناساندن تمدن و تاریخ درخشان اسالم و
همچنین دستاوردهای آن ،مستلزم ایجاد یک تمدن اسالمی قدرتمند است .بیداری اسالمی در منطقه ،حادثه مهمی اسـت کـه در
صورت مدیریت صحیح ،می تواند در تغییر نگاه مسلمانان به دنیا و ایجاد منافع مشترک بین آنها مؤثر واقع گردد .لذا چالشهای
اشاره شده فوق همچنان باقی است و جمهوری اسالمی ایران بهعنوان امالقرای کشورهای اسالمی ،باید در جهـت رفـع آنهـا و
هموار نمودن این مسیر ،تالش نماید .عظمت و اقتدار مسلمانها و تمدن اسالمی باید از همان نقطهای آغاز شود که در آن نقطـه
متوقف شد و درهم شکست .این نقطه ،پیشرفت علم و حکمت در پرتو آزادی تفکر واندیشـه بـود .تمـدن اسـالمی زمـانی در
خالفت عباسیان رشد کرد که جنبش علمی آغاز شد .و دولت مسلمان عثمانی در برابر غرب و اروپای مسیحی زمـانی شکسـت
خورد که دنیای غرب در عر صه های مختلف فکری ،سیاسی ،فرهنگی ،صنعتی ،اقتصادی و نظامی پیشـی گرفـت .اگـر نهضـت
اسالمی یا جریانهای اسالم گرایی در صدد بازگشت به اقتدار و عظمت پیشین هستند راه این اقتدار از تحول در فکـر و اندیشـه
میگذرد ،نه از جمود و تحجر و نه از تکفیر و انتحار .اثبات برتری و حقاینت هر اندیشه و ایدئولوژی با خون و خشونت در واقع
نمایشی از ناکامی و شکست است .برتری و حقانیت را باید با ایجاد تمدن برتر و نظام بهتر در جهان بشریت نشان

داد.

کم تحمل بودن در رسیدن به نتیجه مطلوب :گروههای مرجع در این زمینه وظیفه دارندبا آگاه سـاختن بدنـه جامعـه و تـوده
مردم از این موضوع ،انتظارات و توقعات آنان را نسبت به این جریان واقعی ساخته و با تشـریح وضـعیت موجـود و اهـداف و
آرمان های مطلوب جامعه تمدن نوین اسالمی از سرخوردگی و ناامیدی مردم جلوگیری کنند .بدیهی است در این راه میبایسـت
در برابر شبهه افکنیها و تالشهایی که مخالفان و گروههای رقیب ،از آمادگی کافی ذهنی و فکری برخوردار باشند[.]1
انحراف از مسیر و ماهیت سیاسی و غیر دینی برخی از جنبش ها :دقت در تطابق فعالیتها و اهداف با مبانی اسـالمی و نیـز
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شناساندن رهبران و مجریان حرکتها پیش از رسیدن به مراحل نهایی.
فرهنگ مهاجم غربی :متفکران و اندیشمندان حوزه تمدن نوین اسالمی میبایست با ارائه راهکارها وروشنگری در میان مـردم
و همچنین تالش در معرفی اهداف و نتایج پنهان فرهنگ های مهاجم غربی و آثار و نتایج مخرب آن تالش نمایند تا این چـالش
جدی تبدیل به فرصتهای مغتنمی برای هدایتگری بیشتر در جامعه گردد .بهره گیری مناسب و به روز از همان ابزارهایی کـه در
روند تهاجم فرهنگی مورد استفاده غرب قرار می گیرد از جمله ماهواره و اینترنت در جهت مقابله با آن از راهکارهـای مناسـبی
است که میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
اختالف افکن ی در میان مسلمانان :راهکار اصلی در فرهنگ سازی و روشنگری در میان جوامع مسـلمان اسـت .ایـن وظیفـه
می بایست توسط دولتمردان از یک سو و از سوی دیگر توسط اهل فکر و فرهنگ و متفکران و اندیشمندان و رهبران دینی انجـام
پذیرد[.]11
طغیان مادی نگری در تفکر جامعه :بازخوانی و یادآوری تعالیم و دستورات دین مبین اسالم در این حوزه و بیان شـیوا و در
زبانی قابل پذیرش و امروزین از سوی رهبران فکری و فرهنگی جامعه و تالش برای گسترش روحیه تعاون و همیـاری در میـان
مسلمانان و اجرای درست احکام و قواعد اقتصادی اسالم نظیر احکام تجارت ،خمس و زکات
مشکالت اقتصادی جوامع مسلمان :فراهم ساختن زمینه های مناسب جهـت فعالیـت صـحیح اقتصـادی ،جلـوگیری از سـو
استفادههای مالی در میان گروههای مرجع ،مبارزه با مظاهر آشکار فقر و زدودن آن از چهره جامعه
عدم توجه به عقالنیت دینی :ارائه الگوهای برجسته تفکر صحیح عقالنی بر پایه اصول و مبانی دینـی پرداخـت و نخبگـان و
اندیشمندان اسالمی را به سوی این مسیر روانه نمود.
انحراف و کج فهمی در گروههای مرجع :برای مقابله با این مانع میبایست اقدام به اعتال و بـاال بـردن وضـعیت آمـوزش و
پرورش و حوزه تحصیالت تکمیلی و اهمیت قائل شدن به این حوزه نمود .با آموزش صحیح مبانی فکری و فرهنگی و تـامین و
تهیه کتب و منابع آموزشی به ویژه در حوزه علوم انسانی از انحراف در گروههای مرجع و از غرب زدگی آنان جلوگیری نمود و
به تبع آن هدایت صحیح مخاطبان گروههای مرجع که عموم مردم جامعه هستند دست یافت[.]17
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چکیده
هدف مقاله حاضر بررسی تحلیلی نقش اراده انسانی در ساخت و تحقق تمدن ناوین اساالمی بار اسااس پایش
بینی های دین در ارتباش با جامعه آخرالزمانی است .روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده که دادههاای آن از
منابع حدیثی مرتبط با موضوع ،گردآوری شده و پس از توصیف ،مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفته اسات.
یافته های پژوهش حاکی از آن است که از میان عوامل انسانی مؤثر بر زمینهسازی و تحقق تمدن نوین اساالمی
اراده نقش بسیار مهمی دارد و تأثیرگذاری آن مبتنی بر توجه به منشأ بودن اراده خداوندی در افعاال انساانی،
کوشش انساان در جهات پیشارفت علمای ،معرفاتشناسای و الگاوگیری از اماماان معصاوم (ع) ،تقویات اراده
خودسازی ،دگرسازی و توانمندسازی و همچنین شناخت عناصر تمدن نوین اسالمی است.
کلید واژهها :تمدن نوین اسالمی ،اقتضا ات تحقق اراده انسانی ،جامعه آخرالزمانی.
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مقدمه
یکی از مهمترین اهداف تربیتی اولیاء دین و پیش بینی های دینی در ارتباط با جامعه آخرالزمانی ساخت تمدن نوین اسـالمی
است و اصوالً آموزههای دینی به منظور تربیت انسانﻫﺎ در جهت زمینه سازی و رسیدن به اهداف همین تمدن صـادر مـیشـود.
آموزههای مهدوی بخشی از آموزههای دینی است که در راستای زمینه سازی برای تحقق این تمدن سرمایه گذاری شـده اسـت.
در این آموزهها به تبیین مسئولیتهای افراد در اشاعه زیرساختهای تمدن و غلبه حق بر باطل پرداخته شده است تـا بـا انجـام
مسئولیتها بر ستمگران و موانع ،چیره و ابعاد تمدن را در جامعه تحقق بخشند .در این آموزهها تاکید بر این است که سهیم بودن
هر یک از افراد در انجام وظایف ،موقوف به آن است که تکتک افراد عمالً در زمینه رواج حقیقت گرایـی و مبـارزه بـا مظـاهر
فرهنگی و فریبکاریهای مزدوران شیطانی تالش نماید (مطهری .)14 :1393،آموزههای مهدوی دورانی را ترسیم مـینمایـد کـه
شأنیت و شخصیت تربیت یافتگانش آنقدر باال رود که الیق ظهور و شایسته همراهی و همگامی و خـدمت بـه جوامـع بشـری در
مقیاس جهانی باشند .زیرا یکی از پیامدهای درخشان فرهنگ مهدوی که در آموزههای دینی مورد توجه ویژه قرار گرفته ،حیـات
مجدد اسالم و بازگشت عزت امت اسالمی است که با اراده قوی و همت مسلمانان تحقق مییابد (هاشمی شهیدی.)20:1392،
حیات مجدد اسالم در جوانب مختلف همان تمدن اسالمی است که آرمان انقالب اسـالمی ایـران هـم همـان اسـت .امـام
خامنهای ،مهم ترین «آرمان» انقالب اسالمی را همین موضوع قلمداد کرده و فرمودند« :آرمان نظام جمهوری اسالمی را می شود
در جمله کوتاهِ ایجاد تمدن نوین اسالمی خالصه کرد .تمدن نوین اسالمی یعنی آن فضایی که انسان در آن فضا از لحاظ معنوی
و از لحاظ مادی می تواند رشد کند و به غایات مطلوبی که خدای متعال او را برای آن خلق کرده اسـت برسـد» (مقـام معظـم
رهبری.)1312 ،
همچنین ایشان درباره توانمندی جامعه اسالمی برای زمینه سازی تمدن اسالمی میفرماید« :هم میراث گذشته ما ،هم موجودی
استعداد بسیار ارزنده ما ،هم همت و هم گرایش دینی و خدائی در این حرکت ،همه در مجموع یک ثروت عظیم ملی است برای ما،
همهی اینها به ما نوید میدهد که ما ان شااهلل خواهیم توانست تمدن اسالمی متعلق به ملت ایران را بـرای ایـن دوره و بـرای امـت
اسالمی در این زمان بار دیگر سر دست بیاوریم و الگوئی را برای حرکت امت اسالمی انشااهلل ارائه بدهیم» (مقام معظـم رهبـری،
 )1317این مطلب نشان دهنده آمادگی کامل و حرکت انقالب اسالمی در جهت «تمدن سازی» است که مانند تعمیر کشتی روی
آب است؛ بدین معنا که باید قطعه قطعه و به تدریج آن را ساخت .و رویکرد تمدنی بدین معناست که مهدویت را ناظر به شکل
دادن یک تمدن بدانیم .یعنی شرایط آخرالزمان و دوران ظهور را باید به گونهای زمینهسازی کرد که ناظر بر روی کار آمدن یـک
تمدن الهی به جای یک تمدن غیر الهی باشد و با آگاه شدن انسانها و آرزومند شدن آنان بـرای پدیـدآوری شـرایط تمـدنی و
تشنگی مردم برای عدالتی جهانی ،برای ظهور آخرین ذخیره الهی و برپایی تمدن نهایی اسالمی بر سراسر جهان تالش کنند .این
رویکرد همان رویکرد راهبردی است ،که انقالب اسالمی دارد و با شعار زمینهسازی ظهور ،براین اعتقاد که هیچ نیازی نیست که
برای تحقق ظهور دست و پایی بزنیم .تنها مینشینیم و دعا میکنیم و با دیدن نشانهها امیدوار مـیشـویم ،خـط بطـالن کشـید.
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رویکرد تمدنی به مهدویت رویکردی است حاکی از آن که ما باید فعاالنه به سمت ظهور برویم نه اینکه منفعالنه بـه انتظـار آن
بنشینیم ،بلکه باید به مسئولیت هایمان در زمینه سازی ظهور بپردازیم .به عبارت دیگر آمـوزههـای مهـدوی یـک نـوع کـارکرد
استراتژیک و راهبردی برای ما ارائه میدهد که چگونه فعاالنه به سمت ظهور حرکت کنیم و وظایفمان را در برهههای گونـاگون
در آن زمینه انجام میدهیم.
با توجه به مطالب فوق ،پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر با بررسیهای کیفی خود؛ در صدد پاسخگویی به این پرسش اسـت
که اراده انسانی چه نقشی در ساخت و تحقق تمدن نوین اسالمی دارد؟

اراده ،عامل اصلی فعالیتهای آدمی
در آموزههای مهدوی تاکید بر این است که اراده و اختیار انسان مهمترین نقش آفرینی را در ساخت تمدن دارد .ایـن اراده و
تالش انسانها است که در سرنوشت جوامع تاثیر گذار است .تحول جوامع به تحول افراد از طریق اراده و ایفای نقـش آنـان در
ساخت جنبههای گوناگون تمدن ،انجام میشود ،قرآن میفرماید« :إِنَّ اهلل ال یُغَیِّرُ مَا بِقَومٍ حَتَّی یُغَیِّروا مَا بِأَنفُسِهِم» (رعد )11 :هر چه
ما بخواهیم و اراده کنیم ،خدا هم به همان تناسب به ما عنایت میکند و این گونه نیست که منحصر به اراده خداوند باشد .شکلگیری
اراده به این است که نخست ،تصوّری از کار و نتیجه آن پدید میآید و مقدّمیت کار برای حصول نتیجه و فایده مترتّب بر آن ،مورد
تصدیق قرار میگیرد ،سپس شوق به خیر و کمال و فایدههای که مترتّب بر کار میشود و در نفس حاصل ،و در پرتو آن ،شوق بـه
خود کار پدید میآید .و در صورت فراهم بودن شرایط و نبودن موانع ،شخص تصمیم بر انجام کار میگیرد .و در حقیقت ،عامـل
اصلی و محرک واقعی برای انجام دادن کار ،شوق به فایده آن است .و از این روی ،باید علت غایی را همان شوق به حسـاب آورد
(مصباح یزدی )431 :1311 ،شوق و اراده افراد بشر است که سیر تکاملی بشریت به سـوی آزادی از اسـارت طبیعـت مـادی و
شرایط اقتصادی و منافع فردی و گروهی را فراهم میسازد و به سوی هدفی بودن و مسلکی بودن و حکومت و اصالت بیشتر ایمان
و ایدئولوژی سوق میدهد .باید توجه داشت که برای تحقق هر کاری شوق و اراده با هم نقش دارند و گاه شوق زمینهساز اراده
است ولی همان نیست .زیرا اوالً شوق یک معنای انفعالی است که در نفس پیدا میشود ،و اما اراده یک حالت تصمیم گیری است
که متصل به صدور کار است .و ثانیاً معموالً آدمی به چیزی شوق پیدا میکند و اراده انجام آن را پیدا میکند .ثالثاً هر شوقی مبداء
اراده نیست بلکه شوق موکد از مقدمات تحقق اراده میباشد ،رابعاً چه بسا انسان بدون شوق و حتی چه بسا انسان بدون تصـدیق
به فائده ،اراده چیزی را میکند (موسویخمینی .)41 :1312 ،بنابراین شوق و اراده هر دو منشاء حرکت و فعل در انسانها مـی-
شوند .این مسلم است که هر فعل اختیاری که از افراد بشر صادر میشود اراده الزم دارد و امری که از امرکننده صـادر مـیشـود
یکی از افعال اختیاری او است و باید همه مبادی فعل اختیاری در آن باشد .در حقیقت ما هر فعل و کاری که انجام دهـیم تـا اول
صورت آنرا تصور نکنیم و میل به آنها پیدا نکنیم و بدنبال آن اراده تحقّق او را ننمائیم آن فعل از ما سر نمیزند؛ و برای آنکه کاری را
انجام دهیم در وهله اول باید حتماً منظره و شکل آن کار را تصور کنیم؛ و در وهله دوم میل به آن کار پیدا کنیم ،و در وهلـه سـوم
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اراده بجا آوردن آن را در خود ایجاد کنیم (حسینی طهرانی1430،ق .)111 :حال اگر در افراد صـورتهایی کـه در ذهـن آنهـا پیـدا
میشود و به آن میل میکنند ،فقط و دائماً صورتهای خوب و پسندیده باشد ،بنابراین بعد از تعلق اراده به آنها ،همیشه و بطور دوام
از آنها کاری پسندیده ظهور و بروز خواهد نمود؛ و اگر بعکس در ذهن افرادی پیوسته صورتهای قبیح و منظرههای خیانت و جنایت
و معصیت بوجود آمده و بدان میل و اراده کنند ،پیوسته از آنها افعال قبیحه صادر خواهد شد(همان) .از نشانهها و آثار تکامل عقل
انسانها ،قوی شدن اراده آنان می باشد؛ اراده از سپاه و ارتش عقل است که با تکامل آن ،اراده نیز قدرت پیـدا کـرده و نیرومنـد
میشود .و با کامل شدن قدرت اراده انسان میتواند کارهای خارقالعاده انجام دهد ،زیرا در صورتی که قـدرت اراده بـه حـد
نهایی برسد ایجادگر ،انتقالدهنده ،آگاهیبخش و ...میشود (مجتهدی سیستانی.)112 :1311 ،
آموزههای مهدوی در فهم صورت مساله تمدن مهدوی ،برانگیختن شوق ایجاد آن ،دانش فرایند تحقـق آن ،آشـنا سـازی بـا
افعال و مسئولیت هایی که افراد بشر باید انجام دهند و تصمیم جدی برای ساخت جامعه متمدن نقش مـوثر داشـته و دارد .اراده
بشر غیر آشنا به آموزه های مهدوی ،بیشتر تحت تاثیر محیط طبیعی و محیط فرهنگی و اجتماعی و طبیعت حیوانی خودش شـکل
گرفته و متاثر شده است ،ولی اراده بشر آشنا به آموزههای مهدوی ،در اثر تکامل فرهنگ و توسعه بینش و گرایش به ایـدئولوژی
مترقی اسالمی مهدوی ،در اسارت محیط طبیعی و اجتماعی و غرائز حیوانی قرار ندارد و از آنها در جهت اهداف علمی ،اخالقی
و معنوی انسانی استفاده میکند و با تالشهای حساب شده و هدفمند ،به مسئولیت های انسانی خود در ساخت جامعـه متمـدن
لباس عمل میپوشاند (مطهری.)41 :1313،
همچنین در آموزه های مهدوی نقش انسان در طول اراده و نقش خداوند دانسته شده است به این صـورت کـه خداونـد در
جریان کارهای جهان و از جمله ظهور مهدی (ع) طبق یک برنامه و طرح قبلی و غیر قابل تخلف نقش دارد (مطهـری،)31 :1392،
ولی انسان را اراده داده است تا از جبر طبیعت و جبر محیط و جبر سرشت و جبر سرنوشت رها باشد .زیرا خصلت اساسی و ویژه
انسان که معیار انسانیت اوست و بدون آن از انسانیت فقط نام میماند و بس ،نیـروی اراده و تسـلط و حاکمیـت انسـان بـر نفـس
خویشتن و قیام علیه تبهکاریهای خود و دیگران است(مطهری .)14 :1393،بشر مختار و آزاد آفریده شده است؛ و همیشه خود را در
سر راههایی میبیند و هیچگونه اجباری ندارد که فقط یکی از آنها را انتخاب کند؛ سایر راهها بر او بسته نیست؛ انتخاب یکی از آنها
به نظر و فکر و اراده و مشیت شخصی او مربوط است .یعنی طرز فکر و انتخاب اوست که یک راه خاص را معیّن میکند .اینجاست
که پای شخصیت و صفات اخالقی و روحی و سوابق تربیتی و موروثی و میزان عقل و دوراندیشی بشـر بـه میـان میآیـد و معلـوم
میشود که آینده سعادت بخش یا شقاوتبار هرکسی تا چه اندازه مربوط است به شخصیت و صفات روحی و ملکـات اخالقـی و
قدرت عقلی و عملی او و باالخره راهی که برای خود انتخاب میکند (مطهری.)11 :1392،
انسان تنها با قدرت تعقل خود زندگی نمی کند ،و نمی تواند برای تأمین منافع خود دست به محاسبه بزند و خردمندانـه عمـل
کند ،مگر آنکه قبالً «خود»را تعریف کرده باشد .سازو کار تأمین منفعت ،مشروط به آگـاهی نسـبت بـه هویـت اسـت(هانتینگتون،
 .)112 :1371خودآگاهی به معنی بازیابی حقیقت خویش به واسطه پرورش و زنده کردن استعدادهای فطری درونی است و وقتـی
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انسان در پرتو خودآگاهی به بینش درست از خود و نوع انسانها دست یافت عالوه بر اینکه پوچ و پوچگرایی که منشأ ناامیـدی
و سکون است از زندگی او رخت برمیبندد و جای خود را به تحرک و امید میدهد و روح نشاط و تالش در زندگی او حـاکم
میشود ،بلکه خود منشأ تحرک و پویایی در جامعه و اطرافیان خود گردیده و زمینهها و بسترهای حاکمیت فرهنـگ مهـدوی را
فراهم میکند .انسان وقتی ظرفیتهای وجودی خود را در پرتو خودآگاهی ،کشف کرد ،برای رسیدن به شکوفایی این استعدادها به
شدت احساس نیاز به مربی در او شکل میگیرد و با اراده خویش بر آن تصمیم میگیرد .انسان قادر است عملی را که صددرصـد
با غریزه طبیعی و حیوانی او موافق است و هیچ رادع و مانع خارجی وجود ندارد ،به حکم تشخیص و مصلحتاندیشی ترک کند ،و
قادر است کاری را که صددرصد مخالف طبیعت اوست و هیچگونه عامل اجبارکننده خارجی هم وجود ندارد ،به حکم مصـلحت-
اندیشی و نیروی خرد ،آن را انجام دهد .اینجاست که تاثیر انسان در سرنوشت خود بعنوان یک عامل مختار ،یعنی عاملی که پس از
آنکه همه شرایط طبیعی فراهم است در انتخاب فعل و ترک«آزاد» است ،معلوم میشود (مطهری .)72 :1392،در آیه 5سوره نور در
مورد این که دین پسندیده خدا ،در زمین مستقر و پا بر جا خواهد شد و خالفت روی زمین به مومنان و کسـانی کـه عمـل صـالح
دارند ،خواهد رسید ،و تمدن اسالمی پدید میآید چنین میفرماید «:وعده خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته
کردهاند ،وعده داده است که خالفت روی زمین را به آنها خواهد بخشید همانگونه که به پیشینیان آنها خالفت روی زمین را بخشید
و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده ،پا برجا و مستقر کند» .بنابراین نظام اراده انسـانی در طـول اراده پروردگـار نقـش ایفـا
میکند .هم در حاالت روحی خودش حضور دارد که اخالقش حول اراده او شکل میگیرد و حساسیتهای روحی و اوصـافش
به نسبت به اراده اش بر میگردد و همچنین اراده اش در شکلدهی نظام اندیشه و نظام فکریاش تبلور داشـته و نظـام رفتـاری
خاصی حاکی از اراده انسانی ،پیدا میکند .با ظهور این اراده در مسئولیتهای فرد نسبت به دیگران و فعالیتهای اجتمـاعی ،در
رفع موانع و زمینهسازی برای ساخت تمدن و سرنوشت مطلوب برای خود و دیگران نقش خواهد داشت.
بر اساس آموزههای مهدوی ،زمینه سازان تمدن اسالمی دارای ارادههای پوالدین اند( 1مجلسـی1413 ،ق ،ج  .).14 :11آنهـا
شیردالنی هستند که بدون هرگونه تردید و تزلزل با قاطعیت به وظائف خود عمل میکنند( 2مفید.)211 :1311 ،

چگونگی تأثیرگذاری اراده انسان بر ساخت تمدن نوین اسالمی
پرورش اراده انسانهای مومن ،کارآمدی و تأثیر گذاری مثبت آنان بر تمدن سازی نوین اسالمی ،مبتنی بر توجه به امور زیـر
است:
 -1توجه به منشا بودن خداوند در اراده انسانی
اراده انسانی در سطوح و ابعاد مختلف ،در طول ربوبیت ،فاعلیت و والیت تکوینی حضرت حق عمل میکنـد .اراده انسـان
« .0تَجِی ءُ الرّاياتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ كَاَنَّ قُلُوبَهُمْ زُبُرُ الحَدِيْدِ»
 ...« .1لُیُوثٌ بِالنَّهارِ كانَ قُلُوبُهُم زُبُرَ الحَدِيدِ»...
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توانمندی انتخاب است که خدای متعال در کنار عقل ،شرایط و مقدورات عینی و طبیعی خدادادی بـه وی اعطـا نمـوده اسـت.
اختیار و اراده انسان و حول و قوه او برای انتخاب و انجام افعال دائماً از فیض الهی مدد میگیرد .این انسان است که بـا همـان
عقل ،اراده ،قدرت انتخاب و توانائی انجام فعالیتها که خدا به او داده است ،میتواند والیت خدای متعال و هـدایتهـایش را
بپذیرد و در برابر قوانین الهی خاضع و خاشع باشد و هماهنگ با فطرتش به انجام کارهای خوب و ارزشی اجتمـاعی و معنـوی
اقدام کند و در مسیر هدف غائی آفرینش و سعادت گام بر دارد .همچنین می تواند استکبار ورزد و به راهنمائی عقلی و وحیـانی
توجه نکند و به پیروی از اولیاء غی و طاغوت و بر خالف ارزشها و اخالق اجتماعی رفتار کند و مسیر شـقاوت را بپیمایـد .در
آموزه های مهدوی برای ساخت تمدن نوین بشری ،بر تولّی و تبرّی تاکید شده است زیرا با تولی و والیت پذیری ،فرد بـا خـدا،
خوبی ها  ،پیشرفت ها ،عقالنیت ها ،عواطف انسانی ،ارزشها و خوشبختیها رابطه برقرار میکند و دل ،افکار ،گفتهها و رفتارهـا،
همه در گرو خدا و اولیای الهی است و از طاغوتها ،دشمنیها ،حقارتها ،ضد عقالنیتها و از تمام بدیها و ضـد ارزشـهای
انسانی و شقاوت ها ،بیزاری میجوید و به هیچ وجه ،نه در دل و نه در اندیشه و نه در اقدامات عملی با آنهـا رابطـهای برقـرار
نمی سازد.
 -2کوشش برای پیشرفت علمی
از مهم ترین عناصر قدرت ساز که در ساخت تمدن نوین اسالمی ،بسیار موثر است ،پیشـرفت علمـی اسـت .بـدون تردیـد
تمدنها برای «تأسیس» و «تداوم» خود ،به توسعه دانش و کسب مهارت های علمی و معرفتی نیازمندند .در طول تـاریخ حیـات
اجتماعی سیاسی بشر ،تمدنی ر ا نمی توان یافت که بدون توجه به علم توانسته باشد مؤلفه های گوناگون تمـدنی خـود را پایـه
ریزی کند .حضرت امیر (ع) علم را مایه اقتدار ،توانایی ،عزت و راه استیال و نفوذ بر دیگران دانسته است( 1ابـن ابـی الحدیـد،
 ،1311ج .)311 :21
ارائه و گسترش نظریات علمی منجر به تحول عمیق در شیوۀ نگرش و روش هـای کسـب معرفـت در جهـان شـده اسـت.
شکل گیری نظریات علمی کمک مؤثری به رواج تمدن جدید و استفاده هرچه بیشتر از توانمندیها و استعدادهای انسانها نموده
است .البته برای تحقق تمدن اسالمی مهدوی که جهانی است ،پیشرفت علمی به اوج خود ،خواهد رسید .در آموزههای مهـدوی
آمده است که دانش  27حرف یا شعبه و شاخه است ،تمام آنچه پیامبران برای بشریت آورده اند دو حرف بیش نبود و مردم نیـز
بیش از آن دو حرف را نشناختند ،اما هنگامیکه قائم قیام کندن  21حرف دیگـر دیگـر را آشـکار سـاخته و در پرتـو خورشـید
وجودش در میان مر دم منتشر می سازد و آن دو حرف را نیز بدان ضـمیمه سـاخته تـا همـه ی علـوم کامـل و منتشـر

گـردد2

(مجلسی1413،ق ،ج .)331 :12
« 0العلم سلطان من وجده صال به و من لم يجده صیل علیه»
« .1العلم سبعة و عشرون حرفا فجمیع ما جائت به الرسل حرفان ...فاذا قام قائمنا اخرج الخمسة و العشرين حرفا فبثها فی الناس و ضم الیها الحرفین حتی يبثها
سبعة و عشرين حرفا».
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 -3معرفتشناسی و الگوگیری از معصومان (ع)
توجه به امام که اسوه هدایت است ،تصمیم جدی بر حرکت مسـتمر بـه سـوی تحقـق اهـداف و زدودن موانـع را موجـب
میگردد .زمینهسازی تمدن نوین اسالمی به این است که اهداف ،روابط و برنامهها ،همه همسو با مقاصد و خواستههای امام قـرار
گیرد .و در زمینه سازی آن ،باید انسان متکامل شود ،و با پیروی و الگو گیری از انسانِکامل این امر میسر است .زیرا در پیروی از
انسانِکامل ،حرکت در صراط مستقیم و بیرون نرفتن از آن سامان می پذیرد و رشد و تعالی در باالترین منازل عـزت و شـرف و
قرب الی اهلل تعالی که هدف آفرینش است تحقق مییابد .از اینرو است که معرفت شناسی نسبت بـه امـام یکـی از مهمتـرین و
واجبترین تکالیف و مسئولیتها است (حسینی مطلق )17 :1311،و حیات انسانی و تمدنی و سعادتمندانه هر شخصی بـه ایـن
معرفت است که هرکس بمیرد و امام زمان خویش را نشناسد ،به مرگ جاهلیّت مرده است( 1خویی ،1372 ،ج ،)211 :14مقصود
از این معرفت آن است که حضرت را تا حدی باید شناخت که موجبات سعادت دنیا و آخرت آنان فـراهمایـد و راه شـبهات و
ضاللت بر آنان بسته شود .معرفت و شناخت شخصیت امام از راه معرفت به صفات و خصایص امامت و امام بدست میآیـد در
این رابطه باید درنخستین گام ،نسبت به فضایل و مناقب امامان معصوم (ع) شناخت کافی پیدا کـرد و در گـام بعـدی بایـد بـه
فضایل و مناقب خاص امام زمان (ع) نیز آشنا شد و به آنها شناخت پیدا نمود (حسینی مطلق.)11 :1311،
 -4پرورش روحیه عاطفی با اولیای دین (ع)
تقویت رابطه عاطفی با انبیاء و اولیاء (ع) که به عنوان الگو پذیرفته شده اند اراده پیروان آنان را در جهت بـرآورده سـاختن
خواستههایشان مصمم تر ساخته و آنها را به تالش مضاعف برای ایجاد رشد و تعالی جامعه سوق میدهد زیرا که روابط عاطفی
با اسوهها ،رابطه با اولیای الهی و ارزش ها است و این نوع روابط ،حق پذیری ،پایبندی بـه ارزش هـا ،تـالش بـرای حاکمیـت
اخالق ،حفظ کرامت انسانی و در یک کلمه اطاعت و فرمانبرداری از امام را بدنبال دارد .در حقیقت روابط عـاطفی زمینـهسـاز
فعالیتهایی است که به تحقق اهداف میانجامد .از اینرو است که پیامبر خـدا بـرای تحقـق اهـداف رسـالت خـود ،از مـردم
میخواهد با ائمه و خلفای خودش که از ذوی القربای او هستند رابطه عاطفی برقرار سازند»( 2شوری.)23 :
 -1تقویت خودسازی ،دیگر سازی و توانمند سازی
در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی ،اراده برداشتن بار سنگین و مسئولیت خطیر خودسازی ،دیگرسـازی و توانمندسـازی را
باید در افراد پرورش داد (هاشمی شهیدی .)211 :1312،انسان می تواند فکر و اندیشه خویش را گسترش داده و درباره پیشرفت
عالم هستی بیندیشد و فقط برای ترقی خود و یا خانواده اش نیندیشد و در افکار کوتاه غوطه ور نگـردد (مجتهـدی سیسـتانی،
 .)14 :1311انسان می تواند بر اساس راهنمایی های حیات بخش خاندان وحی (ع) درباره نجات عالم بشـریت بیندیشـد و فکـر
خود را در راه پیشرفت و تکامل مردم سراسر جهان پرورش دهد (همان )11 :ویژگی دگرسازی براسـاس تعـالیم عالیـه اسـالم
« .0مَن مَات وَلَم يَعرِف إِمَامَ زَمَانهٍ مَاتَ مِیتَهً الجَاهِلِیَّهِ»
« .1قُل لَا أَسئَلُكُم عَلَیهِ أَجراً إِلَّا المَوَدَهَ فِی القُربَی»
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بزرگترین خدمت انسانی و عالی ترین عمل اجتماعی و واالترین گام اصالحی و مهمترین تکلیف واجب الهی است که هر انسان
هوشیار و بیدار ،بایستی توانایی کشیدن بار آن را به دوش بکشد و در آن سستی روا ندارد .اراده هر انسان مسلمان منتظر باید بر
این استوار شود که در عین «خودسازی» توانمندی خویش را برای کمک به دیگران باال ببرد و آنها را بـه مقـام شـامخ آخـرین
حجت خدا ،و شکوه روز ظهور و لزوم انتظار فرج و وظائف دیگر،آشنا سازند.
فراهم سازی و آمادگی برای ساخت و تهیه ابزار و آالت مورد نیاز برای قیام شکوهمند حق علیه باطل جنبه دیگـری اسـت
که اراده مومنان باید به آن معطوف گردد .در آموزههای مهدوی برای سوق دادن افراد مـومن بـه معطـوف سـاختن ارادههـا بـه
آمادگیهای همه جانبه مبارزه حق علیه باطل ،آمده است :هر کس برای یاری ما مرکبی را آماده نگهدارد تا زمانی که آن مرکـب
نزد اوست به اندازه وزن آن و دو برابر وزن آن پاداش دارد ،و هر کس اسلحهای را به همین هدف نگاه دارد تا مـوقعی کـه آن
اسلحه پیش اوست هم وزن آن پاداش دارد (کلینی ،1344 ،ج .) 311 : 1از این رو ،منتظران واقعی مانند جهانگرانی که در جبهه
جنگ و میدان نبرد در انتظار فرمان حمله بسر میبرند ،در حال آماده باش کاملاند .این انتظار است که منتظران راستین ظهور را
به سالح عفّت ،تقوا ،پاکی و پاکیزگی مسلّح میسازد که تحت هیچ شرایطی زیر بار ظلم نمی روند ،و در برابر هـیچ سـتمکاری
سر تعظیم و تسلیم فرود نمی آورند .از این رو است که آمادگی و عمل انتظـار فـرج را بـا عظمـت تـرین عمـل ارزشـمند در
فعالیتهای بشری است( 1صافی گلپایگانی)244 :1313 ،؛ بلکه بهترین جهاد و کوشش ،و با فضیلت ترین کار و عمل محسـوب
میشود( 2مجلسی1413،ق ،ج .)77 :143
 -1شناخت عناصر تمدن نوین اسالمی
شناخت مولفههای تمدن نوین اسالمی در تقویت اراده و تصمیم جدی زمینهسازان ظهور برای انجام اقدامات و فعالیتهـای
تمدنساز بسیار موثر است .یکی از اساسی ترین رسالت منتظران ظهور بازشناسی عناصر و مواد تشکیل دهنـده تمـدن اسـالمی
مهدوی و میزان تأثیرگذاری این عناصر در شکل گیری بهینه آن بوده تا بتوانند در جهت اصالح ،حذف و یا تثبیت این عناصر در
جوامع هدف تصمیم گیری کنند و زمینه استقرار تمدن اسالمی را فراهم نمایند.
این سوال اساسی است که تمدن نوین اسالمی از چه زمینههائی باید برخوردارشود تا در آن آرمانیترین حکومـت جهـان و
آرزوی صالحان در جهان حاکمیت یابد و راز پایداری این تمدن در چیست؟ آیا نهایت ترقی ملتها بسوی وصول بمقـام بلنـد
علمی و فنی و رسیدن بکمال مادیات راز پایداری این تمدن خواهد بود؟ مسلماً اینها الزم است ولی وصـول بکمـال اخالقـی و
بروز صفات انسانی که زندگی مادی و معنوی را به هم گره میزند و سعادت دنیا و آخرت را تأمین میکند ،محـور اساسـی در
این تمدن است .راز بقای این تمدن چیزی جز توحید و حاکمیت حکم خدا در تمام ابعاد زندگی انسانها نیست و تمدن جهانی
که نزدیک شدن انسانها از لحاظ فرهنگی به یکدیگر و پذیرش وجود ارزشها ،آگاهیها ،رفتارها و نهادهای مشترکی اسـت کـه
« .0إنتظار الفرج من أعظم العمل»
« .1أفضل جهاد اُمّتی إنتظار الفرج»

761

انسانﻫﺎ در سراسر جهان دارند (هانتینگتون ،)17 :1371،باید بر محور این دژ محکم شکل بگیرد.
اگر اراده انسانها بر اساس فرهنگ اصیل اسالمی که فرهنگ همه انبیای الهی است ،به هم گره بخورد ،اراده خداوند مبنی بـر
منت بر مردم مستضعف و پیشوایان و وارثان زمین قرار دادن آنان ،تحقق خواهد یافت( 1قصص )1 :زیرا کـه خـدا مـیخواهـد
انسانها با تغییر رشدی در فرهنگ و آرمانها و فعالیتهای خویش ،جامعه را بسوی تمدن شایسته انسانی تغییـر دهنـد ( 2رعـد:
 )11و مدینه فاضله واحد جهانی بسازند و ارکان و عناصر فرهنگی ،تربیتـی ،اخالقـی ،سیاسـی ،اقتصـادی آن را بـر محـور اهلل
ساماندهی نمایند (مطهری .)57 :1393،و تمدن را بر اساس تدین ناب محمدی بنیان نهند.

نتیجه گیری
به منظور تربیت انسانها برای نیل به تمدن نوین اسالمی ،در پیش بینیهای دینی بر اراده انسان به عنوان عامل اصـلی تاکیـد
شده است .قرآن هم تحول جوامع را به مصداق «إِنَّ اهلل ال یُغَیِّرُ مَا بِقَومٍ حَتَّی یُغَیِّروا مَا بِأَنفُسِهِم» از تحول افراد ناشی دانسته که از
طریق تقویت اراده و ایفای نقش موثر صورت میگیرد .نتیجه مطالعه حاضر آن است که بر اساس آموزههـای مهـدوی اراده بـه
عنوان مهمترین عامل انسانی در زمینه سازی تمدن نوین اسالمی مؤثر است و حتی در کارآمد سازی دیگر عوامل انسانی و بهـره
مندی از عوامل طبیعی نقش دارد .فرایند تأثیرگذاری اراده انسان بر ساخت جامعه متمدن اسالمی به این اسـت کـه بـدانیم اراده
خداوندی منشا افعال انسانی اس ت و باید اراده آدمی در طول اراده پروردگار خود را نشان دهـد و در جهـت پیشـرفت علمـی
کوشش فراوان مبذول داریم و در معرفت شناسی و الگوگیری از امامان معصوم (ع) و ارتباط عاطفی با آنان و شـناخت عناصـر
تمدن نوین اسالمی براساس آموزههای آنان سرمایه گذاری کنیم و برای تحقق آنها تمام همت و تالش خود را بکار گیریم.
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 .1صادقی ارزگانی ،محمدامین ( .)1311آموزه مهدویت در عرفان اسالمی .تهران :علمی فرهنگی.

« .0وَ نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِينَ استُضعِفُوا فِی األَرضِ وَ نَجعَلَهُم أَئِمَّهً وَ نَجعَلَهُمُ الوَارِثِینَ»
« .1ان اهلل ال يغیّر ما بقوم حتی يغیّروا ما بانفسهم»
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 .7صافی گلپایگانی ،لطف اهلل ( .)1313منتخب االثر فی امام الثانی عشر (ع) .تهران :منیر.
 .1کلینی ،محمدبن یعقوب ( .)1344اصول کافی .تهران :دارالکتب االسالمیه.
 .1مجتهدی سیستانی ،مرتضی ( .)1311دولت کریمه امام زمان (عج) .تهران :الماس.
 .11مجلسی ،محمّد باقر (1413ق) .بحاراالنوار .بیروت :مؤسسه الوفاء.
 .11مصباح یزدی ،محمدتقی ( .)1311آموزش فلسفه .جلد  .2قم :موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
 .12مطهری ،مرتضی ( .)1317مجموعه آثار .جلد  .24تهران :صدرا.
 .)1313( ----------- .13قیام و انقالب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ .تهران :صدرا.
 .)1312( ----------- .14انسان و سرنوشت .تهران :صدرا.
 .11مفید ،محمدبن محمد ( .)1311االختصاص .محقق علی اکبر غفاری .قم :اسالمی.
 .11مقام معظم رهبری ( .)1312بیانات رهبر انقالب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان.1312/1/14 .
 .17مقام معظم رهبری ( .)1312بیانات رهبر انقالب در دیدار با در دیدار نخبگان و فرهیختگان استان فارس.1317/2/17 .
 .11موسوی خمینی ،روح اهلل ( .)1312طلب و اراده .ترجمه و شرح احمد فهری .تهران :علمی و فرهنگی.
 .11هاشمی شهیدی ،اسداله ( .)1312ظهور حضرت مهدی(عج) از دیدگاه اسالم ،مذاهب و ملل اسالمی .قم :مسجد مقدس جمکران.
 .21هانتینگتون ،ساموئل پی ( .)1371برخورد تمدن ها و بازسازی نظم جهانی .ترجمه محمد علی حمید رفیعی .تهران :دفتـر پـژوهشهـای
فرهنگی.
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