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 مقدمه
   

 و هادولت بریبرا بر مبتنی جمعی ابرنظمی توانست «غربی نه شرقی، نه»  نظریه بیان با اسالمی انقالب  
 و هاظرفیت احیای با و زند رقم را المللبین نظام در هاملت انسانی و الهی حقوق تحقق و هاحاکمیت
 قطع درصدد استکبار، برابر در مرعوبیت و انفعال نفی و متعهد غیر هایملت شده فراموش امکانات

 اسالمی انقالب نهایی هدف. برآید نو طرحی درافکندن و بزرگ هایقدرت به هاملت وابستگی هایریشه
 و معل عقالنیت، دین، رکن چهار بر که است مستمر و منطقی ایزنجیره در اسالمی تمدن به رسیدن
 میاسال نظام گیریشکل از پس و شده آغاز اسالمی انقالب حلقه از زنجیره این. است شده بنا اخالق

 این و یابدمی تحقق اسوه اسالمی جامعه اسالمی، دولت از پس و گردد؛می اسالمی دولت مرحله وارد
 نیز و اسالم جهان در طبیعی بستری در هاتمدن تمام بسان گرفته درخشیدن جهان از گوشه این در که برق
 و یاسالم انقالب وقوع از پس. زندمی رقم بشر حیات در نو فصلی و یابدمی تاللو بشریت جهان در

 به هنوز بتهال و شده بیان اجمال طور به اساسی قانون در آن ابعاد و عناصر ارکان، که اسالمی نظام تشکیل
 پیچیده یرآیندف سازیتمدن زنجیره در دیگر گام سه از عبور است، نکرده پیدا تحقق وتفصیلی کامل طور

 یجادا منظور به سازیگفتمان برای وتالش مراحل و مفاهیم این در تعمق و تأمل اساس، این بر. است
 این از. است حیاتی و ضروری امری مجرا این در طبیعی شکل به علم و فکر تولید و افزارینرم نهضت

 و حوزوی و دانشگاهی مراکز از کثیری جمع همکاری با اسالمی نوین تمدن ملی همایش سومین رو
 شورای جز به همایش این. گردید برگزار 6931 اسفندماه دهم و نهم در کشور پژوهشی علمی

 اساتید از کیی برعهده هاکمیسیون این از هرکدام مسئولیت که شده تشکیل کمیسیون 3 از گذاریسیاست
 این. باشدمی علمی هیئت عضو نفر 7 تا 5 دارای کمیسیون هر و است برجسته وحوزوی دانشگاهی
 و هنر هی،پژوآینده حکمرانی، و مدیریت اقتصادی، سیاسی، بنیادین، مباحث: از عبارتند هاکمیسیون
 .حقوق و فقه تربیت، و تعلیم سالمت، و طب معماری،

 سالمیا دولت اسالمی، زندگی سبک اسالمی، نوین تمدن معناشناسی: از عبارتند نیز همایش محورهای
 و سازینظام اسالمی، نوین تمدن و انسانی علوم پیشرفت، ایرانی اسالمی الگوی اسالمی، نوین تمدن و

 نوین تمدن و رقیب الگوهای اسالمی، نوین وتمدن اسالمی جامعه اسالمی، نوین تمدن و نهادسازی
 .اسالمی نوین تمدن در علم جایگاه و نقش اسالمی، نوین تمدن و اسالمی بیداری اسالمی،

  



 006 میان آن از که شده واصل همایش دبیرخانه به چکیده 042 مقاالت، چکیده ارسال مهلت پایان در
 صورت هایداوری براساس. رسید همایش دبیرخانه به کامل مقاله 029. قرارگرفت تائید مورد چکیده
  حضور تقدیم مجلد دو در گردیدکه تائید ارائه جهت پژوهشی علمی سطح در مقاله 57 گرفته،

های رئیس محترم دانشگاه شاهد و رئیس شورای ها و حمایتدانم از هدایتدر پایان وظیفه می .گرددمی
اوری و و فنهای معاون محترم پژوهش ها و راهنماییسیاستگذاری جناب آقای دکتر ثقفی و نیز حمایت

 رئیس همایش سرکار خانم دکتر کیاساالری قدردانی نمایم.

 هدیم توجهی، عبدالعلی دکتر آقایان و اسالم حجج کنگره، علمی شورای بزرگوار اعضای ازهمچنین 
 اظمن محسن امامی، مجتبی سید محققی، محمدعلی ملکوتیان، مصطفی عیوضی، محمدرحیم امیدی،
قدردانی  یژهو طور به شدند متحمل را زیادی زحمات که افشاری مرتضی فراهانی، فرمهینی محسن بکائی،

 تبلیغات کارگروه رئیس) دوباشی آقایان همایش، اجرایی کمیته همکاران مجموعه از. نمایممی
 از نیز و ،(مالی و تدارکات کمیته رئیس) همتی ،(انتشارات کارگروه رئیس)مهر کاشانی ،(وتشریفات

 زاریبرگ برای دل و جان با که بسیاری انزعزی و علمی دبیرخانه محترم همکار ریانینص رضوان خانم
 رکلمدی باألخص پژوهش معاونت انتشارات کل اداره همکاران از. سپاسگزارم کوشیدند همایش موفق

 قدردانی مقاالت مجموعه چاپ و سازیآماده در مساعدت خاطر به زادهقاسم آقای جناب نیز و محترم
 است اثر حاضر مورد استقبال و استفاده پژوهشگران گرانقدر قرار گیرد.امید  .منمایمی

                                                                                             
 فرزاد جهان بین       

 رئیس دبیرخانه دائمی و دبیر علمی همایش                                                                  
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 المللی و آیندۀ تمدن اسالمی گسترش مراودات علمی بین
 

 4محمد حسینی مقدم

 

 چکیده
در طوووت تووارید تموودن اسووالمی عواموول متفوواوت و متعووددی در گسووترش همگرایووی یووا واگرایووی   

آفرین بوده و این موضوع به یکی از عوامل اصلیِ تعیین کنندۀ سرنوشت تمودن   ورهای اسالمی نقشکش
اسالمی تبدیل شده است. گسترش مراودات علمی میان کشورهای اسالمی از یک سو و همکاری میوان  
 کشورهای اسالمی و غیراسالمی از سوی دیگر بر چگونگی شکوفایی علمی و فنّاورانه در حووزۀ تمودن  

نگووری و بووا نگوواه بووه  اسووالمی تأثیرگووذار بوووده اسووت. در ایوون مقالووه تووالش شووده اسووت از منظوور آینووده
روندهای تاریخی موضوع چگونگی تحقق آیندۀ مطلوب تمدن اسالمی برپایۀ گسوترش موراودات    کالن

 المللی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. علمی بین
المللی زمینۀ مناسوبی بورای    های علمی بین کاریادعای اصلی مطرح شده در این اثر آن است که هم

سوازد. ایون شویوۀ     فرهنگی را در فضای تعامل کشورهای اسالمی بایکدیگر مهیّا موی  دستیابی به فهم میان
فهم و شناخت بر تعمیق و گسوترش روابوم میوان کشوورهای اسوالمی تأثیرگوذار بووده و ایون موضووع          

 ب تمدن اسالمی است. بخش چگونگی دستیابی به سرونوشت مطلو تعین
( Macro historianنگری تاریخی) کالنمندی از  های استفاده شده در این اثر عبارتند از: بهره روش

بوه منظوور    های علمی در تمدن اسالمی، تحلیول رونود   روندهای تاریخی همکاری به منظور بررسی کالن
اری به منظور ارائۀ تصوویری  های علمی کشورهای اسالمی و سناریونگ بررسی وضعیت کنونی همکاری

 المللی. های علمی بین روی تمدن اسالمی در سایۀ همکاری های بدیل پیش از آینده
های نسبی بسویار بورای گسوترش و تعمیوق      نتایج اصلی حاصل از این مطالعه عبارتند از: وجود مزیت

های اسوالمی در  المللی میان کشوورهای اسوالمی؛ واگرایوی شودید میوان کشوور       بین های علمی همکاری
                                                                                                                                               

 (mh_moghadam@yahoo.comنوسینده مسئوت: نگر، پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی ) مطالعات آینده  استادیار گروه 1
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گرایوی و داشوتن اسوطورۀ غورب مدینوۀ فاضوله در میوان         المللوی؛ غورب   های علمویِ بوین   عرصۀ همکاری
هوای   ( همکواری Hubهوای)  کشورهای اسالمی؛ لزوم تقویوت درگواه  اندیشمندان، محققان و متخصصان 

آموزشوی،   هوای  المللوی در عرصوۀ همکواری    هوای بوین   ؛ لزوم انعقاد پیموان علمی میان کشورهای اسالمی
 پژوهشی و فنّاورانه میان کشورهای اسالمی.

هوای   نگری تواریخی، تحلیول رونود، همکواری     نگری، تمدن اسالمی، کالن : آیندهکلمات کلیدی
 فرهنگی شدن، فهم بین المللی المللی، بین علمی بین

 مقدمه
ر طالیی و تمدن اسالمی از بدو پیدایش تا کنون دستخوش فراز و فرودهای بسیاری شده است. عص

زوات و فروپاشی تمدن اسالمی مصادیق این فراز و فرودها است. در جهان کنونی براساس رویکردهای 
های متفاوت اقتصادی و  المللل کشورهای اسالمی همواره بر حسب موقعیت گرایی در روابم بین واقع

از کشورهای . هر کدام اند های بزرگ در شرق و غرب جهان بوده ژئوپلیتیک مورد توجه قدرت
 صاحب قدرت برتر برای دستیابی به آیندۀ مطلوب به دنبات گسترش نفوذ در کشورهای اسالمی هستند. 

آسا طوایف خانه به دوش و   ظهور اسالم در ظرف مدتی کمتر از یک ربع قرن با وضعی معجزه
د در آورد. نفوذ روزترین مردم دنیا بودند در زیر لوای توحی صحرانشین عرب را که پیش از آن تیره 

خدایان و دینهای مختلف از عربستان برافتاد و طوایف مختلف زیر لوای دین جدید متحد شدند. نیروی 
ایمان این مردم خودسر، ماجراجو و پراکنده را به هم پیوست و از آنها نیرویی بزرگ، جوشان و 

کرد، کشورهای بزرگ را  های منظم را مغلوب ناپذیر پدید آورد که در مدتی کوتاه، سپاه مقاومت
شموت را بنیان گذاشت و قسمت اعظم جهان آن  درنوردید و یک قرن نگذشت که تمدنی جهان

 (. 3: 4311روزگار را فرا گرفت)ابراهیم حسن، 
ای در تارید جهان بوجود آورد، دنیای کهن را زیر و زبر کرد  این تمدن با این پیشرفت سریع فاصله

ین ساخت که نظامهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اخالقی آن با جهان پیشین و بر ویرانۀ آن جهانی نو
تفاوت داشت. با ظهور تمدن اسالمی مسلمانان از حیث قدرت، ثروت، تولید علم و اندیشه به جایگاه 

های تمدنهای موجود در حوزه علمی و  رفیعی دست یافتند. مسلمانان با جذب بهترین عناصر گاهواره
انسجام درونی، »تمدن نوین و شکوهمندی را بنیان نهادند که به گفته فرهنگ رجایی فکری خود، 
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و جهان گیر شد. حجم تولیدات علمی، فکری و فنی « های محلی و دعوی جهانی خود را داشت ویژگی
این مجموعه شگرف و عظیم، تمام ساحت علم و فنّاوری آن روزگاران را در تصرف خود داشت و 

 (.11-11: 4383چون آن، فرهنگ و شریعت اسالم را جهانی ساخت)رجایی، چند و  سلطۀ بی
های تمدن اسالمی، این  پس از یورش مغوالن در قرن هفتم، به رغم ویرانی گسترده شهرها و پایگاه

النهر،  های ماوراء بینی اسالمی را با تمدن تمدن بار دیگر در قرن دهم هجری احیاء شد و این بار جهان
های بزرگ صفوی در ایران، عثمانی در ترکیه و گورکانی  و عثمانی ترکیب کرد. امپراتوری هند، ایران

در هند هر کدام براساس برداشت خود از اسالم توانستند دوباره به تمدن اسالم شکوه جهانی ببخشند. 
 . هر چند این اوج با ظهور تمدن صنعتی غرب و جهانگیر شدن آن دچار افوت و به حاشیه رانده شد

 نیا ،یهای تمدن اسالم پس از یورش مغوالن در قرن هفتم، به رغم ویرانی گسترده شهرها و پایگاه
النهر،  های ماوراء بینی اسالمی را با تمدن در قرن دهم هجری احیاء شد و این بار جهان گریتمدن بار د

ترکیه و گورکانی  ری دهای بزرگ صفوی در ایران، عثمان هند، ایران و عثمانی ترکیب کرد. امپراتوری
در هند هر کدام براساس برداشت خود از اسالم توانستند دوباره به تمدن اسالم شکوه جهانی ببخشند. 

رانده  هیشدن آن دچار افوت و به حاش ریاوج با ظهور تمدن صنعتی غرب و جهانگ نیهر چند ا
 (.4314)حسینی مقدم و صنیع اجالت، شد

ی تحقق آیندۀ مطلوب تمدن اسالمی برحسب مطالعه و بررسی در ادامه تالش شده است چگونگ
کننده بررسی شود. از این رو در این بخش از مقاله مدت مفهومی برای شناسایی و  های تعیین پیشران

 های شکل دهنده به آیندۀ تمدن اسالمی ارائه شده است. بندی پیشران دسته

 های تمدن اسالمی مدل مفهومی شناسایی پیشران
ه به نکات گفته شده در جهان امروز طیفی از عوامل در درون و خارج از جهان اسالم بر باتوج

گیری سرنوشت کشورهای اسالمی و در نتیجه تمدن اسالمی تأثیرگذار است؛ به  شکل موضوع چگونگی
یافتگی،  عبارت روشنتر در درون کشورهای اسالمی عواملی از قبیل: اقتدار دولت مرکزی، میزان توسعه

مندی  های داخلی، میزان رضایت هم کشور اسالمی از اقتصاد جهانی، تفوق کشور اسالمی بر بحرانس
های علمی و فنّاورانه و همچنین در خارج از کشورهای اسالمی عواملی  مردم از دولت، میزان پیشرفت

وابستگی  های سیاسی و اقتصادی کشور اسالمی با سایر کشورها، میزان وابستگی و عدم همچون: پیمان
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المللی و جهانی  کشور اسالمی با سایر کشورها و میزان نفوذ کشور اسالمی در مناسبات متفاوت بین
دهی به آیندۀ کشورهای اسالمی و در نتیجه تمدن اسالمی خواهد  بخشی و شکل نقش مهمی در تعین

 داشت.
کشورهای دیگر نقش  شناسی تاریخی میزان داد وستد میان مردم یک کشور با مردم از منظر جامعه

المللی داشته است.  ای و بین مهمی در تحکیم پیوندهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی در سطح ملی، منطقه
به میزان گسترش روابم کشورها و تعمیق پیوندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنها نوع روابم سیاسی 

 گیرد. و مناسبات بعد از آن نیز شکل می
های متفاوت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی  وابم مردم ایران و عربستان در عرصهبرای مثات چنانچه ر 

های ملی نیز ناگذیر از تبعیت از چنین روابطی هستند حتی اگر میل چندانی به آن  تعمیق یابد دولت
توان گفت چنانچه دانشجویانی از ایران در عربستان  نداشته باشند. برای تصریح بیشتر این موضوع می

های مرتبم با تخصص خود کشور عربستان را  های ایران در حوزه کنند، چنانچه استادان دانشگاهتحصیل 
های آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت  های مطالعاتی و یا دوره برای فرصت

شته انتخاب کنند و نیز چنانچه دانشجویان و استادان جامعۀ علمی کشور عربستان نیز چنین رفتاری دا
کننده خواهد داشت و باعث بهبود  باشند این موضوع بر چگونگی و سطح روابم دو کشور تأثیر تعیین

 وضع موجود و مهیّا شدن زمینه برای دستیابی به وضع مطلوب خواهد شد.
در حات حاضر چنین روابطی میان جامعۀ علمی دو کشور ایران و عربستان تکوین پیدا نکرده و این 

گیری وضع موجود میان دو کشور است. مثات روابم ایران و کشور امارات  عوامل شکلموضوع یکی از 
متحدۀ عربی مصداق مناسبی برای تعیین این مدعی است. اگرچه همسویی و وحدت روشی میان دولت 
ایران و دولت امارات وجود ندارد اما پیوندهای تجاری و بازرگانی میان جامعۀ اقتصادی ایران و امارات 

 های دو کشور و گسترش مراودات اقتصادی میان مردم دو کشور شود. های دولت ث مهار تندرویباع
نگری عوامل شکل دهنده به مناسبات  های آینده های مطرح شده مطابق مدت باتوجه به نکات و مثات

محیطی و ارزشی  کشورهای اسالمی در طیفی از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنّاورانه، زیست
 بندی است.  قابل دسته 4مطابق شکل 
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 های شکل دهنده به آیندۀ تمدن اسالمی مدل مفهومی شناسایی پیشران -1شکل 

 ،یاسیس ،یمتفاوت اقتصاد یمناسبات و بافتارها انیشده م دهیتن روابم در هم یشکل نوع نیمطابق ا
بر  دهد؛ یشکل م آیندۀ تمدن اسالمیهان به موضوع ج ستیفنّاورانه و ز ،یارزش ،یفرهنگ ،یاجتماع

 ها نهیداشت به زم بدون چشم بررسی چگونگی تحقق آیندۀ مطلوب تمدن اسالمی کردیرو نیاساس هم
 خواهد ماند. سرانجام یب کننده متفاوت احاطه

دهنده به  های متفاوت شکل از میان زمینه 4گرایانه کل از منظر نگاهدر این نوشتار تالش خواهد شد  
های فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد.این بررسی برحسب پایش میزان  آیندۀ تمدن اسالمی نقش زمینه

 صورت گرفته است. مراودات علمی کشورهای اسالمی با یکدیگر 

                                                                                                                                               
1 Holistic 
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المللی و با استفاده از  های معتبر بین داده های پایگاه به عبارت روشنتر تالش خواهد شد با بررسی داده
بررسی شود روابم علمی میان اعضای جامعۀ علمی کشورهای اسالمی به چه  4محیطی روش پویش

شکل است؟ و این روابم چه تأثیری در کاهش  یا گسترش همکاری کشورهای اسالمی داشته است؟ 
های شناسایی شده کدام  های مرتبم با این حوزه کدام است؟ برحسب عدم قطعیت قطعیت مهمترین عدم

 پیش روی کشورهای اسالمی است؟های بدیل  آینده

 مراودات علمی کشورهای اسالمی
المللی آموزش عالی تا حد بسیار زیادی برخاسته از ارزشها است. این ارزشها در  های بین فعالیت

پذیری و کسب  بندی هستند. دستیابی به توان رقابت طیفی از ارزشهای مادی تا غیرمادی قابل دسته
ها و مؤسسات آموزش عالی  المللی دانشگاه ها و خدمات بین هگذر فعالیتارزش افزودۀ اقتصادی از ر

جلوۀ ارزشهای مادی و نفوذ در سایر کشورها از رهگذر دیپلماسی فرهنگی، عمومی و علمی برای 
تأمین منافع درازمدت کشورها در زمرۀ اهداف غیر مادی است. در طوت تارید تمدن اسالمی بویژه در 

بسیاری در خصوص گسترش نفوذ های  بالندگی علمی و معرفتی این تمدن تالشدوران طالیی و عصر 
های  های غیرمادّی توسم کنشگران جامعۀ علمی کشورهای اسالمی در سرزمین و تعمیق منافع و ارزش

 اسالمی و غیراسالمی صورت گرفت.
ی پس از فرودهای تاریخی تجربه شده در تمدن اسالمی وضعیت برعکس شد. تالش کشورها

غیراسالمی برای گسترش نفوذ فرهنگی و دستیابی به منافع مادّی و غیرمادّی بلند مدت باعث گسترش 
 فرهنگی مغرب زمین در کشورهای اسالمی هستیم. -آفرینی کنشگران جوامع علمی حضور و نقش

های مبلغان مذهبی در ایران برای تأسیس مدارس جدید نشان دهندۀ آن  برای مثات شروع فعالیت
های ارزشی برای آنها از بدو رشد و تکوین آموزش جدید و آموزش عالی حائز اهمیت  ست که زمینها

کردند که عمدتاً در این شهرها  بوده است. به عبارت روشنتر مدارس جدید را در شهرهایی دایر می
ا برای اندازی مدارس جدید ر اقلیتهای مذهبی ساکن بودند. حضور اقلیتهای مذهبی کار تبلیغ و راه

 (.1: 4383ساخت)صالحی و بسناس،  مبلغان مذهبی راحتر می

                                                                                                                                               
1 Environmental Scanning 
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کردند موضوع نفوذ در کشور ایران نیز مورد توجه آنها قرار  عالوه بر ارزشهای دینی که دنبات می
دلیل مزیت نزدیکی به امپراطوری عثمانی مبلغان مذهبی  داشت. برای مثات فعالیت در شهر ارومیه به

تر دست پیدا کنند. شهر تبریز از دیگر  اف سیاسی خود در این امپراطوری راحتتوانستند به اهد می
ها برای تأسیس مدرسه بود. انتخاب این شهر نیز از حیث اینکه زیستگاه و محل  های مهم خارجی پایگاه

ساخت. گسترش  حکمرانی ولیعهد شاهان قاجار بود امکان نفوذ در دربار ایران را برای آنها میسر می
سازی در شهر تهران نیز مؤید آن است که شهر تهران با توجه پایتخت بودنش و  های مدرسه لیتفعا

اقامت نمایندگان کشورهای دیگر در این شهر از اهمیت بسیاری برای دستیابی به نفوذ سیاسی برخوردار 
 : همان(.4383بود )صالحی، 

یکی از ارکان شکل دهندۀ به مراودات بنابراین دستیابی به نفوذ فرهنگی در کشورها در طوت تارید 
المللی بوده است. مطابق این رویکرد جذب دانشجویان و پژوهشگران خارجی انعکاسی از  علمی بین

ها ها و آموزهها، ارزششود. هزینۀ استفاده از قدرت نرم برای تغییر افکار، آرمان قدرت نرم تلقی می
 تر از استفاده از قدرت سخت است. با دوام خیلی کمتر بوده و اثرگذاری آن خیلی بیشتر و

های اصلی جمهوری اسالمی ایران نیز در پذیرش دانشجوی خارجی رویکرد  یکی از انگیزه
رود دانشجو طی دوران تحصیل خود در ایران با  بخشی است. مطابق این رویکرد انتظار می الهام

نزدیک آشنا شود و با تأثیرپذیری از  دستاوردهای حکومت اسالمی و پیشرفتهای علمی و فنّی آن از
تجربۀ زیستۀ خود در ایران بتواند در کشور خود منادی و سفیر فرهنگی جمهوری اسالمی ایران باشد. از 
همین رو است که آمار تعداد دانشجویان خارجی بورسیه ایران از بسیاری از کشورهای پیشتاز در جذب 

کشور انگلستان  3043که در آمارها گفته شد در سات  دانشجوی خارجی پیشی گرفته است. همانگونه
 دانشجو را بورس کردند. 4110دانشجو و ایران  243

 ندهیآ رانیگ میتصم و رهبران تیترب هدف با را یخارج یدانشجو یتعداد ساالنه انگلستان دولت

 تعداد 3043-3043 یلیتحص سات در مثات یبرا .ندک یم رشیپذ هیبورس صورت به فرستنده یشورهاک

 داده صیتخص یها نهیهز مجموع .شدند انگلستان دولت یلیتحص هیبورس افتیدر به موفق دانشجو 243

 نیتأم یخصوص بخش توسم پوند ونیلیم سه انیم نیا از هک بود پوند ونیلیم 42 انیدانشجو نیا به شده
 جهان اطراف در را فوذبان افراد از یا هکشب شوند یم برخوردار بورسها نیا از هک یافراد. است شده

 حات در را فراهم کنند. هدف یشورهاک در انگلستان دولت نفوذ های زمینه توانند یم هک نندک یم جادیا
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               )است شورک پنجاه و صدیک از شیب در نفر هزار 14 از لکمتش هکشب نیا حاضر

                                         53.) 
بودن یکی از راهبردها اصلی کشورها برای ترویج ارزشها در سپهر   هام بخشاز این منظر ال

گیر است. اساساً یکی از محورهای  المللی است. تالش کشور امریکا در این خصوص چشم بین
دیپلماسی عمومی امریکا، آموزش عالی و گسترش مراودات علمی با سایر کشورها بویژه کشورهای در 

های امریکایی برای ادامۀ تحصیل حتی بر بسیاری از مالحظات  ت دانشگاهحات توسعه است. محبوبی
 ایدئولوژیک دانشجویان تأثیرگذار بوده است.

بسیاری از رفت و آمدهای علمی و  3004مطابق بررسی جین نایت، پس از دوران یازدهم سپتامبر 
شد. در یک تحقیق  صدور روادید برای دانشجویان بویژه از کشورهای اسالمی در امریکا محدود

کشور مسلمان  1دانشجو در  2000از میان  پیمایشی که توسم شورای فرهنگی و اجتماعی انگلستان
انجام شد، مشخص گردید که امریکا برای جوانان کشورهای مصر، ترکیه و عربستان سعودی همچنان 

 (.443: 4382انتخاب اوت برای ادامه تحصیل در خارج از کشور است )نایت، 
این رو وزارت امور خارجه امریکا برای پیگیری اهداف دیپلماسی عمومی با وجود تبعات ناشی  از

های مربوط به صدور ویزای این وزارتخانه را برخی از سیاست 3004از حمالت یازدهم سپتامبر سات 
کشورهای  المللی بویژه ازتغییر داد و تالش کرده تا از بازگشت دانشجویان، محققان و بازرگانان بین

 (.4381اسالمی به کشور امریکا حمایت کند)رنجبر، 
المللی در دستیابی به دستاوردهای علمی و تکنولوژیک  انتفاع علمی از حضور کنشگران علمی بین

جایزۀ نوبل  12المللی  است. از  های ارزشهای معنوی و غیرمادی مراودات علمی بین از دیگر جلوه
درصدشان متولد خارجی 10، 3040م تا سات  4111به امریکاییان از سات پزشکی و فیزیولوژی اعطا شده 

نفر متولد  43برنده نوبل شیمی 32نفرشان خارجی بودند؛ از  48ی نوبل فیزیک برنده جایزه 22بودند؛ از 
 (.48: 4381خارج بودند)فتحی، 

موزشی و رفاهی این های آ در پذیرش دانشجویان غیرایرانی و تخصیص بورسیه به آنها و تقبل هزینه
افراد برخی معیارهای کلی در نظر گرفته شده است. از قبیل میزان اهمیت آن کشور بر حسب منافع ملی، 
همجواری و همسایگی با آن کشور، عمق مناسبات ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران و آن کشورها و 
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ی برای انتخاب کشورهای هدف نیز برخی مالحظات ایدئولوژیک از قبیل اسالمی بودن معیارهای کل
 برای پذیرش دانشجو به صورت بورسیه است. 

بررسی گذشته و وضع موجود پذیرش دانشجوی غیرایرانی طی دو دهۀ اخیر تا کنون بیانگر نکات 
مهمی است. یکی از این نکات آن انتخاب کشورهای هدف است. برای مثات پژوهشهای انجام شده 

ات اخیر بیشترین همکاری علمی ایران در میان کشورهای اسالمی چه بیانگر آن است که طی یکصد س
 11: 4310گاه و همکاران،  از حیث قدمت تاریخی و چه از حیث حجم با کشور ترکیه بوده است)دیده

 (. 403و 
اما پذیرش دانشجو از کشور ترکیه به صورت بورسیه همانگونه که گفته شد بسیار اندک است این 

بر حسب پیوندهای فرهنگی و تاریخی میان دو کشور همسایه و موقعیت کشور ترکیه در حالی است که 
ای و جهانی و سطح همکاریهای علمی میان جامعۀ علمی دو کشور طبعاً پذیرش  در مناسبات منطقه

 441تا کنون تعداد  4380باید در اولویت باشد. این در حالی است که از سات  دانشجو از این کشور می
های آموزشی و رفاهی آنها توسم دولت  اند که مجموع و یا بخشی از هزینه این کشور بورس شدهنفر از 

 ایران تأمین شده است.
ای به  کشور سوریه در ایران بعد از انقالب به دلیل دگردیسی در سیاست خارجی ایران جایگاه ویژه 

دو کشور حاصل نشده است.  دست آورده؛ اما به رغم این موضوع پیوندهای علمی میان جامعه علمی
دانشجو از کشور سوریه از بورس دولت ایران را برای تحصیل در  810تا کنون تعداد  4380طی سالهای 

دانشجو از کشور سوریه  132ایران باداشتن  3042اند. در سات  مند شده های کشور بهره دانشگاه
دانشجو جایگاه  8118ی  با داشتن سیزدهمین کشور پذیرندۀ دانشجویان سوری بوده و عربستان سعود

اوت و امارات متحده عربی، ترکیه، آلمان و مصر جایگاه دوم تا پنجم را در پذیرش دانشجویان سوری 
 اند. به دست آورده

نکتۀ مهم دیگر در این خصوص آن است که تقاضا از کشور ترکیه برای تحصیل به صورت آزاد 
برای تحصیل از کشور سوریه است. به عبارت روشنتر پذیرش  در کشور ایران به مراتب بیشتر از تقاضا

های همتا در کشورهای  دانشجو متغیری وابسته به مالحظات راهبردی و تعامل میان دولت ایران و دولت
، لبنانی و عراقی برای  مانند ترکیه، عراق، لبنان و سوریه است. از همین رو است که دانشجویان سوری

ورت آزاد تقاضای چندانی ندارند و چنانچه تصمیم به تحصیل در ایران را تحصیل در ایران به ص
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سازد و چنانچه قرار  گیرند این مهم برخاسته از فرصتی است که دولت آن کشورها برایشان فراهم می می
پرداخت کنند ممکن است کشورهای غیر از ایران را در اولویت تحصیل   باشد هزینۀ تحصیل را خود

 هند.  قرار د
وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورهای اسالمی مطرح از حیث  3042آمار یونسکو در سات 

 (:UNESCO, 2017دهد) اعزام و پذیرش دانشجوی خارجی را مطابق جدوت زیر نشان می

 ای یونسکو در خصوص اعزام و پذیرش دانشجوی خارجی در ایران آمار مقایسه -1 جدول
 شاخص
 پذیرش دانشجو از خارج تعداد اعزام دانشجو به خارج کشور

 43212 24312 ایران
 23112 40124 امارات متحده عربی

 10382 33312 اردن
 23428 12830 ترکیه
 40201 20402 قطر

 23022 81181 عربستان سعودی
 10311 11180 مالزی
 12842 32241 مصر

بیانگر آن است نزدیک به سه هزار و دویست دانشجوی  4بررسی آمار ارائه شده در جدوت 
غیرایرانی در حات حاضر در کشور وجود دارند. نکته مهم در این آمار ترازِ میان اعزام و پذیرش دانشجو 
است. به عبارت روشنتر کشورهای برتر در تبادت دانشجوی خارجی کشورهایی هستند که تراز تبادت 

ند. به این معنا که به میزانی که دانشجوی خارجی اعزام می کنند به همان ا دانشجو را مثبت نگه داشته
 پذیرند. این رابطه در میان کشورهای اسالمی تعادت ندارد.  میزان نیز دانشجوی خارجی می

 3042تری برخوردار است. این کشور در سات  مصر در میان کشورهای عربی از سابقۀ علمی طوالنی
هزار دانشجوی  11هزار دانشجوی خارجی و همزمان پذیرندۀ تقریباً حدود  31فرستندۀ تقریبا حدود 

خارجی است. این تراز تبادت دانشجوی خارجی در ایران منفی است. به عبارت روشنتر ایران فرستندۀ 
هزار  41هزار دانشجوی خارجی به سایر کشورها برای ادامه تحصیل و پذیرای تقریبا حدود  24تقریبا 
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رجی برای تحصیل است که از این میان همانگونه که اشاره شد تعداد بسیاری از دانشجوی خا
 دانشجویان خارجی مربوط به افرادی است که مقیم ایران هستند.

بر این اساس تعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در ایران به نسبت کل جمعیت دانشجویی 
ند که در مقایسه با کشورهایی از قبیل ترکیه، اردن، کشور که حدود چهار میلیون و پانصد هزار نفر هست

مصر، عربستان صعودی، امارات متحده عربی رقم بسیار اندکی و نزدیک به صفر است. مطابق بررسی 
درصد از کل  31درصد است. به بیان دیگر  31صورت گرفته این شاخص برای امارات متحده عربی 

دهند. پس از امارات، قطر و بحرین  ن خارجی تشکیل میجمعیت دانشجویی در این کشور را دانشجویا
 (.432-431: 4310زاده و پویافر،  ها دوم و سوم منطقه را دارند)شفیع درصد رتبه 41و  38به ترتیب با 

عالوه بر تراز مثبت تبادت دانشجوی خارجی تنوع کشورهای فرستندۀ دانشجوی خارجی نیز مهم 
پذیرد و از  کشور دانشجوی خارجی می 30پنجاه کشور و ایران از است. برای مثات ترکیه از یکصد و 

درصد مجموع دانشجویان  83نفر آنها معادت  44343دانشجوی خارجی در ایران تعداد  43212مجموع 
 3042نفر از کشور سوریه هستند. در سات  132نفر از کشور عراق و  4411خارجی از کشور افغانستان، 

درصد کل  3/0اند که کمتر از  دانشجو در ایران مشغوت به تحصیل شده 30از کشور ترکیه تعداد 
درصد کل  2/2دانشجوی ایرانی حدود  2303دانشجویان خارجی بوده و در همین سات تعداد 

 اعتقاد به(. UNESCO, 2017دانشجویان خارجی ترکیه در این کشور مشغوت به تحصیل شده اند)
-یاسیس مواضع یکینزد: از عبارتند مذکور یتیجمع بیترک در مؤثر عامل چهار پژوهشگران، یبرخ
 ،یبزرگمهر)یفارس زبان با یهمزبان، رانیا در گانهیب اتباع اقامتیی، ایجغراف یکینزد، کشورها یدتیعق

4382.) 
های مرتبم با  از دیگر شاخص یکدیگر با مختلف کشورهای پژوهشگران و دانشمندان همکاری

 به همراه کشورها و سازمانها ،اشخاص برای بسیاری مزایای و منافع کهست المللی ا مراودات علمی بین
 برای را مناسبی بستر مشارکت، نوع این یگیر شکل برای الزم یها زمینه ایجاد برای دولتها تالش. دارد
 یموسسه تکنولوژ»دو تن از پژوهشگران  یمطالعه تجرب. کند و پیشرفت علمی کشور فراهم می رشد

بر  یثرؤعامل م« و ارتباط بین دانشگاهیان یهمکار»در سطح تحلیل فرد، دهد که  یان منش« جورجیا
سنجش تاثیر ارتباطات و  یپژوهشگران و دانشگاهیان است. این محققان برا یمیزان تولیدات علم

 اند. را ساخته «یجهان یهمکار»آنها، مقیاس  یبین دانشگاهیان بر تولیدات علم یالملل بین یها همکاری
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ها و یبر میزان، نوع و کیفیت نوآور یالملل بین یها به اعتقاد این دو پژوهشگر، ارتباطات و همکاری
 یتولیدات علم فیتگذارد و افزایش این ارتباطات باعث افزایش کمیت و کی یثیر مأت یابداعات علم

میان  یو ارتباط گروه یدهد که همکار یشود. همچنین تحقیقات متعدد نشان م یدانشگاهیان م
 گذارد.  یثیر مثبت مأدانشگاهیان نیز ت یبر بازده آموزش ،یدانشگاهیان عالوه بر بازده علم

المللی در تولید انتشارات و بروندادهای علمی به رقابت کشورها  از این رو مشارکت و همکاری بین
 4یتألیف هممهم شدن آموزش عالی دامن زده است. یکی از شاخصهای ارزیابی این  المللی در عرصۀ بین

نویسندگی، همکاری چندین نویسنده از مناطق جغرافیایی مختلف را در یک  همهم تألیفی یا  است.
علمی منشتر شده کشورهای منتخب بر اساس  سهم بروندادهای 3در جدوت  .دهد انتشارات نشان می

 نویسندگی به نسبت کل مقاالت منتشر شده در است.  شاخص هم
المللی و  های پژوهشیِ بین جام شده بین مقاالت منتشر شدۀ حاصل از همکاریبراساس مطالعات ان

ها دریافت  مقاله، در یک دورۀ زمانی معین، از دیگر مقاله آنهایی که  یا ارجاع 3تعداد استنادهاافزایش 
 (.British Council, 2012: 22)وجود دارد تهمبستگی مثب کند می

 نویسندگی مقاالت کشورهای منتخب هم -2 جدول
 نویسدنگی به نسبت کل مقاالت منتشر شده)به درصد( هم نام کشور

 3882 امریکا
 1181 انگلیس
 1182 آلمان
 4182 چین
 3382 ژاپن

 3281 کرۀ جنوبی
 4282 هند

 3181 برزیل
 3181 روسیه

                                                                                                                                               
1 Co-authorship 
2 Citations 
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 ایرانی پژوهشگران یالملل بین-میعل های همکاری وضعیت خصوص در شده انجام یپژوهشها نتایج
پژوهشگران ایرانی با همتایان خود در سایرکشورها بسیار کند  همکاری روندبیانگر آن است 

 های مرتبم با مقاالت مشترک اعضای  بررسی داده (.12-11: 4310و همکاران،  گاه دیده)است
جه است. در میان کشورهای مختلف، هیئت علمی ایرانی و همتایان غیرایرانی آنها از این منظر قابل تو

همکاری با کشورهای اسالمی طی سالهای بعد از انقالب اسالمی ایران به دلیل تأکید بر بنیانهای 
گذارن قرار گرفته و این موضوع در اسناد   ایدئولوژیک نظام هموراه مورد تأکید سیاستمدارن و سیاست

 کنفرانس سازمانصراحت بیان و تأکید شده است. باالدستی همانگونه که در فصل دوم اشاره شد، به 
 را نفر میلیون ششصد و میلیارد یک بر بالغ یجمعیت و است جهان قاره 1 از کشور 22 بر مشتملاسالمی 

 لحاظ به که ،اسالمی کشورهای با ایران علمی همکاری و مشارکتاز این حیث بررسی . گردد یم شامل
 .حائز اهمیت است دارند، ما کشور با بسیاری مشترکات مختلف ویژگیهای

 مقالۀ علمی توسم محققان ایرانی  و همتایان آنها در 122 تنها 4310تا سات  4110از دهۀ  
 بررسی مورد یسالها طی ایران علمی تولیدات کل درصد یک حدود که منتشر شده اسالمی کشورهای

معۀ علمی ایران بیشترین اقبات بر حسب تعداد تولیدات علمی مشترک، دو کشور اسالمی که جا است.
مقاله با کشور ترکیه و  321نظر را برای همکاری نشان داده است ترکیه و مالزی است. طی این سالها 

مقاله با کشور مالزی منتشر شده است. بیشترین همکاری علمی با دانشمندان ترکیه در حوزه  301
: 4310 ،و همکاران گاه دیده)شیمی بوده استشناسی و بیوشیمی و با دانشمندان مالزی در حوزۀ  زیست

401-400).  
به رغم این سطح از همکاری که میان جامعۀ علمی ایران و جامعۀ علمی دو کشور مذکور وجود 

های دوجانبه دولت ایران قرار نداشتند. پذیرش  دارد، این کشورها در سالهای اخیر در اولویت همکاری
یکی از شواهد این مدعی است. از ابتدای پذیرش دانشجو از  دانشجو از کشورهای ترکیه و مالزی

نفر مالزیایی از دولت ایران بورس  2کشور مالزی در سالهای بعد از انقالب اسالمی تا کنون تنها 
اند و کشور ترکیه نیز در مقایسه با سایر کشورهای همسایه همچون عراق و افغانستان و نیز  دریافت کرده

د سوریه، لبنان، فلسطین و یمن تعداد بسیار اندکی دانشجو در قالب بورسیه به ایران کشورهای منطقه مانن
 اعزام کرده است.
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جامعۀ علمی ایران بر خالف گفتمان حاکم بر آموزش عالی کشور تمایل زیادی برای گسترش 
 نیب علمی تعامالت آنکه وجود بادهد. برای مثات  های علمی با کشورهای غربی نشان می همکاری

 و توسعه یبرا کشور دو هر دانشمندان عزم و اراده لیدل به اما است، رو روبه یموانع با رانیا و کایامر
کشور  ملّی علوم ادیبن به تازگی. است افتهی ادامه آنها یهمکار ی،علمدستاوردهای مشترک  انتشار

 ییاروپا کشور 48 از کشور 41 و یرانیا دانشمندان نیب مشترک مقاالت ه است کهکرد اعالمامریکا 
 که هستند نروژ انگلستانو هلند، فقم ییاروپا یها کشور انیم از. افزایش تدریجی داشته است

 سات از زین ی و امریکاییرانیادانشمندان  مشترک مقاالت. اند داده کاهش را رانیا با را شانیها همکاری
 .(Jillson,2013)است افتهی شیافزا 3008 تا 3003

ای مشابه  علمی کشورهای اسالمی با یکدیگر و نیز با کشورهای غیراسالمی تجربه موضوع مراودۀ
های علمی کشورهای اسالمی با کشورهای  ایران است. به این معنی که عموم روابم و همکاری

های  نویسانۀ مقاالت، بیشترین اعزام دانشجو و استاد، بیشترین برنامه غیراسالمی و غربی است. بیشترین هم
با کشورهای غیراسالمی و به طور خاص امریکا، کشورهای اسالمی  درالمللی  شی و پژوهشی بینآموز

 کانادا، انگلیس، استرالیا، فرانسه و آلمان تعیین و تعریف شده است. 
ها تولید  موضوع ضریب تأثیر مقاالت از دیگر شواهد این موضوع است که در نتیجه این همکاری

ی که به صورت مشترک توسم پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی در مجالت شود. برای مثات مقاالت می
های  بیشتری برخوردار هستند بلکه یکی از جلوه 4شود نه تنها از ضریب تأثیر المللی منتشر می علمی بین

 قابل مورد کی به ارجاعات تعداد ن،یانگیم صورت به ریتاث شود. ضریب شدن نیز محسوب می المللی بین
 طوت در یعلم مجله کی در..( و دهیچک داشت، ادی نامه، ،یمرور مقاله ،یپژوهش مقاله رینظ) استناد

 . است شده فیتعر نیمع یزمان
 در پایگاه استنادی ها مجله یابیارز شاخص نیتر یکاربرد حات نیع در و نیمهمتر شاخص نیا
ISI

 محاسبه آن یعلم یها مجله از کی هر به ارجاعات یمبنا بر ISI توسم ساله همه عامل نیا. است 3
JCR گزارش در جهینت و شود یم

 مجله یبرا بلکه سندهینو ای مقاله یبرا نه بیضر نیا. شود یم منتشر 3

                                                                                                                                               
1 Impact Factor 
2 Institute for Scientific Information 
3 Journal Citation Reports 
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بررسی انتشارات علمی ایران در  .ردیگ یم صورت ساله سه دوره کی یمبنا بر محاسبه. شود یم محاسبه
نشان دهنده آن است که آن دسته از مقاالتی  Elsivaierو  ISI ،Scopusهای مختلف از قبیل  داده پایگاه

اند در مقایسه با مقاالتی که با محققان کشورهای  که محققان ایرانی با همتایان غربی خود منتشر کرده
: 4382اند، از ضریب تأثیر به مراتب بیشتری برخوردار بوده است)والیتی و نوروزی.  اسالمی منتشر کرده

80-22.) 
های علمی به طور مستقیم تأثیرگذار است. بررسی  ن کشورها بر میزان همکاریروابم سیاسی میا

های علمی  سات جنگ بین ایران و عراق باعث شد همکاری 8سنجی بیانگر آن است که  محققان علم
ایران و کشورهای همجوار در این دوره در حد صفر بوده و با روی کار آمدن دولت اصالحات و تغییر 

های علمی رو به افزایش رفته و از سیری  المللی دولت، میزان همکاری سی و روابم بیندر نگرشهای سیا
صعودی برخوردار است. روابم سیاسی ایران با کشورهای روسیه، ترکیه و ارمنستان بر میزان باالی 

 (.84همکاری علمی ایران با این کشورها تأثیر گذاشته است)همان، 
ن الیۀ حکمرانی و جامعۀ علمی کشور است. گرایش و تمایل این موضوع بیانگر نوعی شکاف میا

المللی و  گیری رسمی بین جامعۀ علمی کشور همکاری با کشورها غربی است در حالی که جهت
خارجی کشور معطوف به همکاری با کشورهای غربی نیست. الیۀ حکمرانی جغرافیای هدف را 

وسیه و چین( درنظر گرفته در حالی که کشورهای اسالمی و کشورهای حامی و شریک)از قبیل ر
ورت های ص جامعۀ علمی جهان غرب را به عنوان کشورهای هدف انتخاب کرده است. برخی از بررسی

گرفته نیز بیانگر تمایل درونی دولتمردان ایرانی به اعزام فرزندان خود به کشورهای توسعه یافتۀ غربی 
 (. Business Insider, 2014برای ادامۀ تحصیل است)

بنیان برای ثبت اختراع و نوآوری یکی از  های دانش المللی میان بنگاه های بین سهم همکاری
میالدی  3040تا 3001طی سالهای  3المللی است. مطابق شکل  شاخصهای مراودات علمی بین

 اند کشورهایی همچون ترکیه، مکزیک، روسیه، برزیل و چین نیز موفقیتهای بسیاری را به دست آورده
(British Council, 2012: 27.) 
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 بنیان الملّی میان شرکتهای دانش های بین سهم همکاری -2 شکل

المللی شرکتهای  درصد ثبت اختراعهای بین 40مطابق این شکل در کشوری مانند ترکیه نزدیک به 
د. در این خصوص آمارهای منتشر شو بنیان با همکاری همتایان خارجی غیراسالمی آنها انجام می دانش

بنیان ایرانی با شرکتهای همتا در خارج از  شده بیانگر آن است که وضعیت همکاری شرکتهای دانش
 ایران نزدیک به صفر و با کشورهای اسالمی تحقیقاً صفر است.

 های کلیدی شناسایی عدم قطعیت
می در این مقاله موضوع های متفاوت شکل دهنده به آیندۀ تمدن اسال برحسب بررسی زمینه

مورد تأکید قرار گرفت. از میان گسترۀ وسیع عوامل  های اجتماعی و فرهنگی شناسایی نقش پیشران
اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر همگرایی و همکاری کشورهای اسالمی بر نقش مراودات علمی تأکید شد. 

های آموزشی و پژوهشی و  ههای صورت گرفته بر حسب میزان تبادت دانشجو، انجام برنام بررسی
المللی مشخص شد وضعیت همکاری و مراودات علمی در  نویسندگی مقاالت علمی در مجالت بین هم

 میان کشورهای اسالمی برای دستیابی به آیندۀ مطلوب تمدن اسالمی در شرایم نامناسبی قرار دارد.
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غیراسالمی و غربی است. عمدۀ همکاری کشورهای اسالمی در ساحت علم و فنّاوری با کشورهای 
گرفته  های اسالمی و گراش اجتماعات علمی شکل های این موضوع ماهیت دولت قطعیت مهمترین عدم

های اسالمی از  گرا یا مستقل بودن دولت در کشورهای اسالمی است؛ به عبارت روشنتر ماهیت غرب
ی با کشورهای یک سو و گرایش اجتماعات علمی کشورهای اسالمی معطوف به گسترش همکار

این کشورها بایکدیگر و در نتیجه   ای در مسیر همکاری غربی یا کشورهای اسالمی نقش تعیین کننده
 دهی به تمدن اسالمی دارد. تحقق همگرایی اسالمی و شکل

های بدیل پیش روی تمدن اسالمی برپایۀ همگرایی در حوزۀ  براین اساس در ادامه آینده
های مذکور  شود عدم قطعیت ی بررسی و مشخص شده است. یادآوری میالملل های علمی بین همکاری

حاصل مطالعۀ صورت گرفته در چگونگی دستابی به وحدت روش در میان کشورهای اسالمی و 
 (. 4382های اسنادی مشخص شده است)نگاه کنید به صفوی،  بررسی و پیمایش

 های بدیل تمدن اسالمی آینده
دو پیشران اصلی شناسایی شده یعنی ماهیت دولت اسالمی و گرایش براساس بررسی و تحلیل تأثیر 

 به شرح زیر قابل شناسایی است: 4اجتماع علمی دو دوگانگی
حکمرانی مستقل: حکمرانی مستقل ناظر بر وضعیتی است که حکومت  -حکمرانی وابسته -الف

ظر بر وضعیتی است گری در گسترش همکاری اجتماع علمی داشته و حکمرانی وابسته نا نقش تسهیل
که حکومت به دالیل ایدئولوژیک آرمانشهر و یوتوپیای خود را نه در جهان اسالم  بلکه در جهان 

 کند. غرب دنبات می
گرا ناظر بر این  گرا: اجتماع علمی ارتباط علمی غیرارتباط اجتماع  -گرا ارتباطاجتماع علمی  -ب

گسترش ارتباطات علمی با همتایان خود در  موضوع است که جامعۀ علمی کشور اسالمی به دنبات
گرا ناظر اجتماعات علمی است که قائل به گسترش  کشورهای اسالمی بوده و اجتماع علمی غیرارتباط

همکاری با کشورهای اسالمی نبوده و در مقابل بر لزوم گسترش همکاری با کشورهای سرآمد و پیشتاز 
 کنند. در حوزۀ علم و فنّاوری تأکید می

                                                                                                                                               
1 Dicotomy 
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 قابل ارائه است: 3آیندۀ بدیل مطابق شکل  1ین اساس برا

 
 های بدیل تمدن اسالمی آینده -3 شکل

های بدیل پیش روی کشورهای اسالمی از منظر گسترش  مطابق شکل ارائه شده سناریوها و آینده
 المللی به شرح زیر قابل بررسی است: مراودات علمی بین

گر بازگشت به گذشته و  : این سناریو منادین طالیی علم در جهان اسالماحیای دورا -الف
کنشگران علمی جوامع اسالمی قائل و پایبند به همکاری و  ها و هم وضعیتی است که در آن هم حکومت

 گسترش مراودۀ علمی با یکدیگر بودند. 
کشورهای اسالمی  این سناریو ناظر بر وضعیتی است که نظام حکمرانی در کُمن علمی باز: -ب

مستقل بوده و شرایم مناسبی را برای گسترش مراودۀ علمی ایجاد کرده اما اجتماع علمی قائل و 
پایبندی به گسترش همکاری با کشورهای اسالمی نیست و در مقابل بر لزوم همکاری با کشورهای 

 سرآمد و پیشتاز در حوزۀ علم و فنّاوری تأکید دارد.
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ن سناریو بیانگر آن است که اجتماع علمی مایل به گسترش همکاری با ای کُمن علمی بسته: -ج
کشورهای اسالمی بوده اما نظام حکمرانی بنابر دالیل ایدئولوژیک و سیاسی نه تنها قائل به موضوع 

 کند. هایی نیز در این مسیر ایجاد می نیست بلکه ممانعت
یم در کشورهای اسالمی ایجاد : مطابق این سناریو شراآنتروپی تمدنی در جهان اسالم -د

 شده که نه اجتماع علمی و نه دولت تمایلی برای گسترش مراودۀ علمی با کشورهای اسالمی ندارند.
 

 گیری نتیجه
های مشابه و  ناشی از جبر و اضطرار نیست، بلکه محصوت ویژگی ی اسالمیهمگرایی میان کشورها

همگرایی ناظر بر شرایطی  این وضعیت به شکل  .ودش تعریف میپیوستگی  برای دستیابی بههمگن  ۀاراد
رسند. فرایند یا فرایندهای دخیل در آن نیز عبارتند  است که در آن کنشگران به یک اجتماع جدید می

شود. فرایند همگرایی باید داوطلبانه و  از وسایل و ابزارهایی که این اجتماع از طریق آنها حاصل می
 مبتنی بر اجماع باشد. 

توانند  ا در قالب همگرایی و اتحاد، دارای سرنوشت مشترکی هستند و بدون اجماع نظر نمیکشوره
های  شوند و زمینه ی یک اتحاد، کشورها به یکدیگر قفل می عمل کنند. به عبارت دیگر، در سایه

ند توان کنند می های فراوانی را بر روی یکدیگر جمع می آورند و چون توان ساختاری صلح را فراهم می
 (.4314اهداف مهمی را دنبات کنند و به ثمر برسانند)حسینی مقدم و صنیع اجالت، 

های علمی،  همگرایی علمی میان کشورهای اسالمی برپایۀ به اشتراک گذاشتن و تسهیم یافته
ای در مسیر همگرایی  آموزشی، پژوهشی، معرفتی، فنّاورانه و نوآورانه نقش مؤثر و تعیین کننده

گذاری به منظور گسترش  می و دستیابی به آیندۀ مطلوب تمدن اسالمی دارد. سیاستکشورهای اسال
ارتباطات کنشگران  دۀیو درهم تن دهیچیپ تیمستلزم توجه به ماه یاسالم یکشورهامراودات علمی در

کننده در تحقق  نییتع یکنشگران نقش نیا انیروابم م میتنظ یاست. چگونگ یالملل نیو ب یدر سطح مل
 . (4311)صنیع اجالت، دارند های علمی ت مطلوب همکاریوضعی

های  با توجه به سناریوهای ارائه شده برای تحقق یا عدم تحقق هر کدام از این سناریوها و آینده
بر: فروملّی، ملّی  نفعان در سطوح تحلیل متفاوت مشتمل بدیل بستۀ سیاستی متفاوتی باید با مشارکت ذی

 شود.  و فراملّی تدوین و ارائه
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پذیر  نگری مشارکت پیشنهاد این مقاله آن است که این موضوع در آثار مجزایی با رویکرد آینده
 دنبات شود.

 تقدیر
حسینی به پاس  داند از خانم دکتر صنیع اجالت و آقای دکتر نجاتی نگارنده وظیفۀ خود می

 پیشنهادهای ارزشمندشان برای بهبود بخشیدن به این مقاله قدردانی کند.

 منابع
ابراهیم حسن، حسن؛ تارید سیاسی اسالم: از آغاز تا انقراض دولت اموی، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده،  -4
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 4خزایی حسین

 

 چکیده

 در انسان نقش به توجه که درحالی انسان که است این دارد وجود جهان در که هایی پدیده از یکی
  است عمیق و وسیع رفیتظ دارای اسالمی فرهنگ. پردازد می آینده مورد در آگاهی به دارد گذشته

 از( کربن ادوارد)  غربیان نگاه در. سازد می فراهم را اسالمی بدیل بی و رفیع تمدن اسیست امکان که
 سنت یشناس باز یبرا اش معنویت و ینایرا شیعه از است ایدارشدهپ و  ویاپ  کنون تا که یویا شیعه سنت

 نقش به جهوتو ابهامات کردن کم برای آینده شناخت که این ردیگ و وردآ می فراهم را غرب مسیحی
 انسان است آمده کریم قرآن در چنانچه است انسان ذاتی خصوصیات جزء آینده دهی شکل در انسان

 و اسالمی فرهنگ شناخت   این بر بنا. بداند وبیشتر برداشته را راهش جلوی موانع که دارد سعی همواره
 از برخی به مقاله این رد که. است اسالمی ننوی مدنت در اساسی های بحث یکی آن  آینذه های ابزار

 نوین تمدن معناشناسی8  پژوهی آینده و دین/  است شده اشاره  مواردی جمله از محور این مباحث
 سازی نهاد و سازی اسالمی،نظام نوین تمدن و اسالمی اسالمی،دولت نوین تمدن و انسانی اسالمی،علوم

 های الگو شناخت ، اسالمی نوین تمدن در زندگی سبک و اسالمی ی جامعه اسالمی، نوین تمدن در
  نگری آینده اسالمی نوین تمدن در علم وجایگاه اسالمی بیداری اسالمی، نوین تمدن و رقیب

 برای دانش های نهاد و دولتی،تجاری های بخش میان در را نگرانه آینده اندیشه و معرفت تا کوشد می
 مبتنی اقتصاد و علم،فناوری ی عرصه رد آینده صدسات تا ده در محتمل های تهدید و ها فرصت درک

 در آنها های فعالیت دهی جهت به بخش سه این میان همکاری تقویت با را آنها و کند ایجاد دانش بر
 .یدانم ایجاد انسان در را آنها های فعالیت تامین و زندگی کیفیت بهبود رقابتی مزیت ایجاد راستای

                                                                                                                                               
 اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه علمی هست ،عضوپژوهی آینده دکترای 1
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 نگرش بر تاکید با اسالمی نوین  سازی ن تمد در فرهنگی پژوهی آینده:  که است این مقاله این سوات
 است؟ چگونه شیعی

 ، سازی نظام ، اسالمی دولت اسالمی، نوین تمدن ، انسانی اسالمی،علوم نوین تمدن :ها واژ کلید
 سازی نهاد

  مقدمه

 بر در را فرهنگی های فعالیت آینده هم و فرهنگی محصوالت هم که موضوع گستردگی به توجه با
 در دارد ای گسترده دایره نیز فرهنگی محصوالت و نگرانه آینده شناسی روش دیگر سوی از و دارد
 مابینفی یرابطه. پردازیم می فرهنگی صنایع یعنی فرهنگی محصوالت موضوع از بخشی به نوشتار این

 و کلی یابطهر از بخشی این. شودنمی محدود «بازار» و «هنر» یرابطه به تنها اقتصاد و فرهنگ
 مسبوق شود،می نامیده «فرهنگوی کاالهای» که آنچه و بازار یرابطه. است اقتصاد و فرهنگ ترگسترده

 کاالهای فروش و خرید و اسالمی ایران و ما خود کشور در. دارد ایدیرینه تارید و است سابقه به
 غیره و موسیقیایی آثار فیلم، نشریه، کتاب، دستی، صنایع دیگر و فرش چون گوناگون فرهنگیِ

 تولید گذشته، قرن در. کند انکار را آن بتواند کسی که نیست چیزی و دارد توجه قابل ایپیشینه
 تغییرات به توجه با. گرفوت سرعت دیجیتات سپس و الکترونیک فناوری یتوسعه با فرهنگی کاالهای

 کیفیت از توجهی درخور بخش گفت توانمی کیفیت، و نوآوری با هاذائقه همراهوی و شتابان
 . است نگریآینده به ناظر فرهنگی محصوالت

 نظر در فرهنگ متعالی ساحت و صنعت ی حوزه بین پلی همچون توانیم می را فرهنگی آینده صنایع
 گذاران سرمایه و کارآفرینان از طیفی و کلمه وسیع معنای به «صنعت» پل، این سوی یک در که بگیریم

 و بینند؛ می فرهنگی خدمات و کاالها انبوه تولید در را خود اقتصادی منافع یا رسالت که گیرند می قرار
 که گیرند می قرار نفعانی ذی دیگر و هنروران و هنرمندان وسیع معنای به «فرهنگ» آن دیگر سوی در

 نمادهای و ها ارزش ی توسعه راستای در فرهنگی خدمات و کاالها تولید در را خود منافع یا رسالت
 .بینند می «فرهنگ» یک
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 اسالمی نوین تمدن مفهوم
  .است اسالمی تمدن ایجاد برد نام اسالمی انقالب آینده چالش عنوان به میتوان که مسائلی جمله از

 ادغام و جامعه برای فرصت ایجاد با که است ومادی معنوی عوامل از ای مجموعه تمدن عبارتی به
 در .میسازد فراهم اجتماعی ی توسعه و رشد راستای در را الزم همکاری هزندگی،زمین های عرصه
 نگاه از .است فرهنگی خالقیت پذیری وامکان اجتماعی نظم تجلی از عبارت تمدن دورانت ویل نظریه

  منظور به و  شده فرهنگی های دستاورد تسریع موجب که اجتماعی است نظامی تمدن دورانت ویل
 که سیاسی است نظامی .میزند وخالقیت ابداع به وهنر،دست ورسوم ها،آداب هاندیش از گیری بهره

 .ماند خواهد پایدار تولید تداوم با که اقتصادی است نظامی و باشند می آن ی نگهدارنده قانون، و اخالق
 هویت سطح ترین گسترده و فرهنگ بندی گروه باالترین را تمدن آمریکایی متفکر هانتینگتون، ساموئی

 (4323 ، 31مرتضی مطهری،) .آورد می شمار به هنگیفر

 و سیاست و دین بین سالم ی اسالمی،رابطه ،جمهوری دینی ساالر مردم نظام اسالمی تمدن اینجا در
 ساالری مردم تحقق .هستند کشور مطلوب آینده ساخت ایبر اصلی پیشران سه اجتماعی سرمایه حفظ

 ساالری مردم حقیقت و باشد نداشته وجود مردم میان در نآ پذیرش برای ذهنی مانع هیچ که است این
 سازنده تعامل. برود پیش و شود اداره مردمی واراده الهی هدایت با باید نظام یک که است این دینی
 هر کاری های حوزه و ها حریم حفظ با و شفاف صورت به و قانون چوب چهار در سیاست و دین میان
 شامل جامعه اجتماعی های سرمایه. سازند شکوفا جدید تمدن در را عهتوس و دموکراسی توانند می یک

 و اقتصادی توسعه به و است حاکم مردم بین تعامالت بر که هاست ارزش و ها نگرش روابم، رسوم،
 افق آن افق و رفت خواهد غرب تمدن از فراتر اسالمی نوین تمدن نتیجه در میشود منجر اجتماعی
 .کنیم طراحی را آینده وضعیت میتوانیم اسالمی البانق با ما و  است جدیدی

 به که دارد جوامع اجتماعی روابم و مناسبات ارزشی و فرهنگی درخصلتهای ریشه تمدن ماهیت
 ازگذرگاه هوشمندانه عبور ها تمدن ماندگاری رمز .میبخشد پویایی و ثبات خصلت ها ملت هویت

 شود زایشی حرکت به تبدیل بتواند پویایی و ثبات پارادوکس در که است تاریخی هویتی ای رودخانه
 .بماند باقی ماندگار بیرونی پویایی و درونی ظرفیتهای اساس بر و

 



 ومین همایش ملی تمدن نوین اسالمیسمجموعه مقاالت /  31

 

 اسالمی سازی تمدن آینده
 اند هستند،عبارت نگرانه آینده شناسی روش تفکرو از ترکیبی که اسالمی معاصر اندیشه درگفتمان

 آینده در تمدن بازسازی که آینده های طرح ی،تجسماسالم پژوهی وآینده اسالمی تمدن آینده از
 : میکند زیراقدام های پرسش به فرآیند این که(4388سردار. )کند می مشخص

            حکومتی مدت ینیتب_4

  اسالمی متمدنانه پارامترهای ینیتب_3

  آن وآینده حکومت بر مبتنی های هاوپارادایم ،مدت ها نظریه ابداع_3

  احتمالی آینده برآورد و معاصر ازمحیم بینانه عواق ارزیابی_1

  اسالمی های انسان برای اهداف نیتبی_2

   آینده های گزینه برآورد و اسالمی نگرش نگاه_1

  بدیل اسالمی های آینده از وپیوسته تازه ارزیابی_2

 UNITED و Adorno, Theodor and Horkheimer, Max (1947),  . See Boston's و 

NATIONSوdes études, de la prospective وShim, Doobo و و و Landry, Charles (2000).  

Reference made to the definition (2006( 

  شده فرهنگی ریزی برنامه( سیستم) نظام

 و ریزی برنامه مطالعات ارزش نشانگر "شده فرهنگی سیستم" و "سازیفرهنگی" شده ارائه مفهوم
 و ریزی برنامه اصوت دادن قرار هم کنار در طریق از. باشد می جوامع در ریزی برنامه کارگیری به

 ساختار تغییر به تواند می "فرهنگ" نشده شناخته ارزش سودمندتر، رابطه یک دهی شکل و فرهنگ
 سیستم" و فرهنگ بر مبتنی ریزی برنامه الگوی یک منظور، این به رسیدن برای. کند کمک ریزیبرنامه
 .است شده تحلیل و بررسی( 3008 یونگ،) "شده فرهنگی ریزی برنامه

 در فرهنگ بکارگیری و اخالقی انتقادی، ، بازتابی استفاده شدن فرهنگی جدید، واژه از منظور
 بینی خوش. باشدمی  فضایی غیر راهبردی ریزی برنامه در نیز و ای منطقه و شهری ریزی برنامه

 در کمتر نیز فرهنگ موثر و عمیق ویژگیهای. باشدمی مهم ربسیا امری فرهنگ حیطه در اجتماعی
 به تواند می فرهنگ اساس، این بر و داشته قرار ایرسانه های سیاست دستکاری از تاثیرپذیری معرض
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 برای ایانگیزه تواند می ریزی برنامه نوع این. گیرد قرار  تر قاطعانه ریزی برنامه برای مبنایی عنوان
  قرار شناسایی مورد آسانتر جوامع آن طریق از که است عملکردی زیرا باشد؛ جوامع مشارکت

 روند در زیادی ریزی برنامه های مثات و ها شناخت اصوت، نظریات، از(. 82: 3008 یونگ،) گیرند می
 :گیرند می بر در را زیر منابع که است شده استفاده شده فرهنگی سیستم طرح

 بومی پژوهی آینده

 یا و علم هر از وجوهی که دهندمی نشان فناوری و علم شناسیجامعه و فلسفه های وزهح مطالعاتِ
 و علوم(. 18-31: 4382 چالمرز،) پذیردمی تأثیر جامعه، بر حاکم های ارزش و فرهنگ از فناوری،
 های فناوری و علوم جین. هستند وابسته فرهنگی بافتارهای به چون. نیستند "طرف بی" نرم های فناوری

 هر در پژوهی آینده(. 32: 4382 جین،) داند می آینده در ها سازمان و جوامع رقابتی مزیت را نرم
 بومی را آن باید ای جامعه هر در پژوهی آینده اثربخشی برای و طلبد می را خود خاص نسخه فرهنگی،

 (.411-418: 3002 اهلل، عنایت) کرد

  فرهنگی پژوهی آینده

 دانش طراحی نیازمند رویکرد این. باشد می پایدار توسعه دنبات به شده فرهنگی پژوهی آینده
  و بومی پژوهی آینده اسالمی، پژوهی آینده) محور بر راهبردی تفکر و اخالق دانش و فرهنگی

 مطالعات ارزش نشانگر "شده فرهنگی پژوهی آینده" شده ارائه مفهوم. باشد می( فرهنگی پژوهی آینده
  اصوت دادن قرار هم کنار در طریق از. باشد می جوامع در ریزی برنامه کارگیری به و ریزی برنامه
 مبنای بر "فرهنگ" نشده شناخته ارزش سودمندتر، رابطه یک دهی شکل و فرهنگ و ریزی برنامه
 واژه این تبیین در.  کند کمک نیز پژوهی آینده ساختار تکامل و تغییر به تواند می "ارزش" مولفه

 آن ماهیت و متن که پژوهی آینده. باشیم می فرهنگی پژوهی آینده و بومی پژوهی آینده یینتب نیازمند
 فرهنگی ریزی برنامه و مدیریت رویکرد و فرهنگی مطالعات رویکرد بر عالوه. است شده فرهنگی
 فصل که نامیم می "فرهنگی پژوهی آینده " را آن که گیرد قرار توجه مورد باید نیز سومی رویکرد

  ریزی برنامه و فرهنگ پدیده به شناختی انسان و نگرانه آینده نگاهی با اوت رویکرد دو ترکمش
 پژوهی آینده بندی جمع در0(.4382. )ایران اسالمی جمهوری ساله بیست انداز چشم سند)  .باشد می

 بر فرهنگی دانش. گیرد می شکل راهبردی تفکر و اخالقی دانش فرهنگی، دانش پایه بر شده فرهنگی
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. نماید می عمل پایدار توسعه و خالقیت فرهنگی، تنوع پایه بر شده فرهنگی ریزی برنامه روند اساس
 حوزه در رویکرد این. شود می گرفته بکار بنیادی و محور انداز چشم رویکرد عنوان به راهبردی تفکر
 یکدیگر به را سرزمین آمایش و راهبردی ریزی برنامه رویکردهای که کند می تالش ریزی برنامه

  حیاتی بخش. گردد می انسانی جامعه زندگی بهبود به منجر نیز اخالقی دانش. نماید نزدیک
  بر آن تاثیر گستردگی و ها پدیده بر آن تاثیر عمق آن علت باشد، می شده فرهنگی پژوهی آینده
 .باشد می زندگی های جنبه

 نظری و مفهومی چارچوب

  های نظریه تبیین نیازمند اجتماعی و فرهنگی  سناریوهای و ها روند جایگاه تبیین راستای در
. شد اشاره مفهومی چارچوب( 4)شکل در. باشیم می اجتماعی تغییرات و فرهنگی نظریه و ریزی برنامه

 شده داشته بر گام شده فرهنگی ریزی برنامه نظام تعریف و تدوین مبنای بر مفهومی، چارچوب این در
 الیه نیز سطوح دارد وجود فرهنگ تعریف در که ای الیه نگرش مبنای بر هک است شده تالش. است
 ریزی برنامه عملیاتی، ریزی برنامه سطح، 2 نیز ریزی برنامه های رویکرد مبنای بر. گردد بندی طبقه الیه

 شده ذکر ریزی برنامه نظام تبیین در پژوهی آینده و راهبردی نگاری آینده نگاری، آینده  راهبردی،
 ، شده فرهنگی ریزی برنامه مفهومی، چارچوب این مبنای بر. دارد را نظری مفاهیم ادغام در سعی. تاس

  تبیین را شده فرهنگی ریزی برنامه ارتباط و جایگاه مفهومی چارچوب این. باشد می وابسته متغیر
 .باشد می اسالمی ایرانی الگوی بر تاکید و تقویت هدف نماید، می

 حوزه در که آن حات دارد، را ریزی برنامه امتناع یا امکان بر تاکید "فرهنگی نظریه"( 4)شکل در
 تبیین نشده ریزی برنامه و شده ریزی برنامه نیمه  شده، ریزی برنامه رویکرد سه "ریزی برنامه نظریه"

 و فرهنگ پیوند با ها ضعف رفع و تقویت دنبات به شده فرهنگی ریزی برنامه نظام عبارتی به. است شده
 (33 .4313 رحیم محمد وضیعی.) باشد می ریزی برنامه
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 پژوهی آینده رویکرد با ریزی برنامه نظریه زمینه

 شهر،) آمایشی غیر و آمایشی رویکرد با ای گسترده محدوده که است عام پدیده یک ریزی برنامه
 با ریزی برنامه تحوت. گیرد می بر در را( المللی بین حتی و متنوع های سازمان و ملی دولت ای، منطقه

  مدت بلند انداز چشم بر تاکید پایه بر پژوهی آینده. باشد می تجربه و توسعه حات در جدید اشکات
 .گیرد قرار ویژه توجه مورد ریزی نامه بر در فرهنگی رویکرد کردن منطبق منظور به تواند می

  و شده فرهنگی ریزی برنامه رویکرد ارتباط ایجاد دنبات به مفهومی چارچوب دوم بخش در
 معرفتی پایه یک ریزی، برنامه شناسی معرفت پایه انتقادی، ریهنظ اساس بر".باشیم می پژوهی آینده

 کند می ترکیب هم با را ارزشی و انسانی فنی، علمی، های جنبه که است خورده پیوند هم به و ترکیبی
 کار مبنای را عمومی آگاهی و مشارکت توانایی و قدرت و دارد انتقادی دید ها پدیده تمام به نسبت و

 (.4382شکوری،ا) "دهد می قرار

. است ریزی برنامه اشکات تمامی بنیادی زمینه محور انداز چشم و پژوهانه آینده تبیین پایه بر فرهنگ
 به گلیسون که است مختلف های مقیاس در ریزی برنامه تاریخی و محیطی اجتماعی، ساز زمینه فرهنگ

 .کند می اشاره آنها

 دازییوپررسنا روش

 تعریف شیواترین و ترین کوتاه  .شد معرفی 4120 ههد در ندر موسسه متوسربا لیناو دازییوپررسنا
 پژوهی آینده های روش محصوت را سناریوها که است کرده بیان( 342: 3003 بل وندت) را سناریو

 و هستند سناریونویسی ی مقدمه پژوهی آینده های روش تمامی که، است باور این بر وی. داند می
 از ایمجموعه و هیندآ ضعیتو از توصیف را یورسنا برخی. شوند منجر یوسنار خلق به توانند می

 (. 14: 4111 ،بلتارو و دتگو) میکنند تعریف ندآورمی دجوو به را ضعیتو آن که هاییادخدر

 یهاهیندآ تا کند طی ندامیتو نمازسا یا دفر یک که ستا هاییمگا مجموعه دازی،یوپررسنا
(. 3002 ،3هیجن در ون) کند سیربر تحا نماز تژیکاسترا یتصمیمگیر خذا جهتدر را ممکن

 ،کاهن)سیاسی یتصمیمگیر د؛میگیر رتصو موقعیتها از سیعیو طیف در یورسنا دبررکا وزهمرا
 ؛4112 ران،همکا و گالوپین) جهانی محیم یابیارز ،(4114،تزارشو) رکا و کسب ییزربرنامه،(4118

 (.3003 ران،همکا و نویتن ون
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  فرهنگی صنایع پژوهی روند

 صنعت» اصطالح است، «انبوه تولید» با مترادف سو این به بیستم قرن اوایل از «صنعت» یواژه: الف
 ربم بی مسایل طرح با را مردم یکسو از که بود مبتذلی فرهنگیِ کاالهای انبوه تولید معنای به «فرهنگی

 صنعت» کمپانیهای جیب بوه دالر میلیاردها ساله هر دیگر یسو از و کردندمی استعمار ایحاشیه و
 کاالهای و فرهنگ هنر، از اقتصادی و سیاسی استفاده سوء معنای به دقیقاً این. ریختندمی «فرهنگی
 از و) نشریات تلویزیون، رادیو، سینما، پیرامون هایشنوشته در 4114 سات در حتا آدرنو. بود فرهنگی

 غربوی غیر و غربوی کشوورهای در روزها این که مبتذلی یپسندانه عوام هایموسیقی و جاز( بدتر همه
 کلوی بوه فرهنگ و هنر گسیخته، لجام داریسرمایه یسیطره تحت که بود باور این بر اند،شده رایووج

 نعتص که رفت پیش آنجا تا رادیکات فرهنگی منتقد یک عنوان به او. اند شده مستحیل اقتصاد در
 از  فوردیسوتی انبوه تولید نظام وی، گمان به. دانست برابر اروپایی فاشیزم با را متحده ایاالت فرهنگیِ
 آن از قدرتمند ایدئولوژیکی ابزار یک عنوان به تا کندمی حرکت فرهنگی قلمرو سمت بوه کارخانه
 .کند استفاده

 را آن که طوری به اند، شده ها نسانا روزمرۀ زندگی از جزئی فرهنگی صنایع جدید، نگرش در -ب
 با چون و روستاست و شهر یا جامعه یک کیستی و چیستی بیانگر. نامید بخش هویت عاملی توان می

 یک به آن مردم نگاه و جامعه هر هویت. ماند خواهد زنده فرهنگی میراث شود، می عجین مردم زندگی
 و هنجارها ها، ارزش عقاید، رسوم، و آداب گی،زند کیفیت. یابد می انعکاس فرهنگی صنایع در پدیده

 حاکم های سنّت و موجود میراث. است نهفته جامعه آن فرهنگی میراث در ای جامعه هر فرهنگ باالخره
 مثبتی نقاط هایی، ضعف داشتن ضمن که داشت کارکردهایی ای محله  تعلق و قدیم های دوره زندگی بر

 همین با و داشتند واقعی زندگی خود درون ها، محله. شود جرمن خوبی نتایج به توانست می که داشت
 .شدند می اداره واقعی های زندگی

 صنایع آن با جامعه هر هویت و تشخص است، هویتی مفهومی فرهنگی صنایع اینکه به توجه با
 ریامی) کرد حفظ توان می فرهنگی میراث و صنایع وسیلۀ به تارید طی را ها نسل پیوند و دارد ارتباط
 (.443: 4383 صفت،

 فیلم، و تصویر صدا، نمودار، عدد، متن، از اعم اطالعات، مختلف اشکات شدن دیجیتالی -ج
 مدد به عالوه به. است ساخته میسّر را واحد محصولی قالب در اطالعات انواع سازی یکپارچه
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 های شبکه طریق از راحتی به و زیاد بسیار سرعت با را اطالعات توان می «سازی فشرده» های تکنیک
 .کرد منتقل دیگر جایی به جایی از ای ماهواره خطوط و باسیم و سیم بی

 صرفه  به  مقرون و مفیود صورتوی در فقوم نوینی های فناوری چنین که باورند این بر تحلیلگران
. باشد منطبق جوامع خاص های نیازمندی یا مشتریان های مندی عالقه بر یافته انتقات محتوای که هستند

 فرهنگی بین گفتمان این در جوامع همۀ آزاد مشارکت و فرهنگی چند به احترام مورد در رسد می نظر به
 های شاهراه در که نمود تضمین باید واقع در دارد؛ وجوود ای عموده مشوکالت «جهانی دهکدۀ» در

 ،«خروجی» در چه و ا،محتواه گوناگونی یعنی ،«ورودی» در چه اقتصادی، یا فرهنگی عدالت اطالعاتی،
 به صورتی در فقم اطالعاتی های شاهراه(.  12: 4381 احمدی،) گردد  رعایت دسترسی، امکانات یعنی

 یا شغل زندگی، محل جنسیت، ملیّت، نژاد، از نظر صرف که کنند می کمک محور انسان توسعۀ تحقق
 .باشند همگان دسترس در اجتماعی، طبقۀ

 اطالعاتی، های شاهراه به نکردن پیدا عادالنه دسترسیِ امکان وردم در عمده تهدیدهای از یکی
 نظران، صاحب از بسیاری(  444: همان) است خاص زبانی یا فرهنگی الگوهای «چیرگی» پدیدۀ پیدایش
 های فرهنگ باورهای و ها ارزش محلی، رسوم و آداب برای تهدیدی را فنّاوری از متأثر شدنِ جهانی

 زبان به اینترنت در شده عرضه محصوالت و خدمات درصد 10 امروزه مثات، طور به. دانند می مختلف
 در فرهنگی و زبانی چندگانگی حفظ مهم، و مطرح موضوعات از یکی نتیجه در. است انگلیسی

 ( 18 و 11:  4321 فرکالف، نورمن) است اطالعاتی های شاهراه

 مهم های عامل از یکی فرهنگی، یعصنا و محصوالت عرضۀ و تولید طراحی، و تجدد گفتمان -د
 دیگر مواریث و تارید هویت، مقابل در قدرت تمام با چگونه فوق گفتمان که است مسئله این به توجه

 جغرافیای و مرز که است وسیعی اجتماعی متن گفتمان، مثابۀ به تجدد،. است ایستاده غیریت موضع با
 .است شده کشیده خود، معارض و مقابل گفتمان دت به آن حدود و است سیّات و گستر دامن فراگیر، آن

 عبارت ارکان این. گردد می ممکن آن برونی و درونی ارکان طریق از همواره متن، این تفسیر و فهم
 و متغیر کل یک مثابه به خود، متنی بافت اساس بر تجدد، گفتمان.  … و عقالنیت مدرن، علم: از است
 ایدئولوژیکی سنگین بار از رو ازاین کند، می نفی را ها هویت یگرد آن، هویت که شود می تصور سیّات

 .اند کرده توجه تجدد در گفتمان نگرش این به غربی اندیشمندان بعضی. نماید می حکایت آن
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 و پیش دوران های گفتمان از را آن که است گفتمانی دارای معنا، یک به مدرنیته هابرماس، نظر از
 مداری انسان و روشنگری گرایی، عقل خردورزی، اثباتی، علم با که مانیگفت کند؛ می جدا آن از پس

 فلسفی، گفتمان نظیر کند؛ می صحبت نیز گفتمان از تری پایین سطوح در وی همه این با. شود می شناخته
 تجدد، گفتمان شد، گفته آنچه به توجه با(. 23: 4383، آریانوس تون) مدرنیته علمی و اخالقی سیاسی،

 گفتمان خود سیالیت به که آن، سیّات ارکان از نظر قطع یعنی کند؛ می تغذیه نیز موقعیتی و زمینه تباف از
 این. دارد حضور تفسیر و فهم در نیز فرهنگی و اجتماعی سیاسی، بستر جغرافیا، اساساً گردد، می منجر
 از  بیش و یابد می سانعکا تفسیر و فهم تفاوت در آن، های تعارض و تفاوت لحاظ به ای، زمینه بافت
 لذا ؛(21:  4381 ، شایگان) گردد می تأکید تجدد گفتمان بودن  وار پروژه و بودن ایدئولوژیک بر پیش،

 نظام این با آن معنای و هویت. است شناور و کند می حرکت قدرت، و سلطه بستر در تجدد، گفتمان
 از ما گیری موضع و ارزیابی اوری،د در و کلیدی بسیار نگرش، این. است خورده گره قدرت و سلطه
 همیشه تجدد، مفهوم و معنا اساساً گفتمانی، تحلیل رهیافت به توجه با اینکه حاصل. رهگشاست تجدد
 مثابه به رهیافت، این هرحات، به. شود نمی کامل آن از فهمی و درک هیچ و بود خواهد متغیر و سیّات

 و انسانی علوم حوزۀ تحلیلگران بسیاری و اعتناست و دقت خور در تحلیلی، چهارچوب و روش
 نظر صرف آن از که است شده وارد آن بر نیز نقدهایی و ضعف همه این با برند، می بهره آن از اجتماعی

 -3 سنّتوی؛ مفواهیم نظام -4: از اسوت عبوارت تجودد گفتومان در ها غیریوت( 424:هموان) کنیم می
 به خود های نیازمندی رفع در جوامع که هایی روش و ها تکنیک ابزارها، -3 آن؛ بر حاکم ساختارهای

 .گیرند می کار

 شده سپری آن عمر روزی دارد، ریشه انسان فطرت و باطن در که دینی، دار ریشه و اصیل هویت -ذ
 است طلبیده چالش به را مدرن گفتمان هویت و آورده بر سر مدرن فرهنگ بطن در گردید، می تلقی

 تغییرات بعضی طلیعۀ معنای به و کند می یاد شده سرکوب های هویت بازگشت به آن از گیدنز که
 درونی های مرجعیت بر متکی های نظام توسعۀ پایان نیز و تجدد گفتمان درون در نگرانه ژرف ساختاری

 ( 42:  4381 گیدنز،) است

 طراحی سرگرم سو این به 4110 یدهه از آن متحدان و آمریکا فرهنگی، صنایع نگریآینده -ر
 فرهنگ جنگهای» تر ساده تعبیر به یا و «فرهنگی کانون جنگهای» عنوان با جنگها از جدیدی نسل

 بسیار آنها با اما دارد، واژه مصطلح معنای بوه فرهنگی جنگهای با مشترکاتی گرچه که اند،بوده «محور
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 از واکنش نوعی عنوان به ، فرهنگی کانون جنگهای که است این دهنده هشدار نکته. است متفاوت
 ی منطقه مسلمان درکشورهای نووین اسوالمی خیزشهای علیه صرفاً آمریکا، امنیتی -نظامی محافل سوی

 عراق و افغانستان به آمریکا یحمله(. 41: 4381، سعید ادوارد) اند شده طراحی آفریقا شاخ و خاورمیانه
 سپاهیان پشتیبان آنکه از بیش فرهنگی صنایع. دانست هاجنگ گونهاین ییافتهتکامل انواع توانمی را

 انقالب پیام تعمیق و گسترش در توانندمی باشوند، دشومن بوا مواجهوه در اسوالمی ایوران فرهنگی
 منطق بتوانیم ما که هستند محملی و ابزار واقع در صنایع ایون. باشوند مووثر جهان سراسر در اسالمی
 حقانیت و گیریم کار به مکاتب و ادیان سوایر پیروان برابور در را «احسن هی بالتی مله جاد و» قرآنی
 رو،این از. نماییم اثبات جهانیان برای را اسالمی انقالب راهگشای و بخشآزادی اهداف و ناب اسالم
 یفیتک ارتقای برای. بنامیم اسالمی انقالب یویوژه صنایع را فرهنگی صنایع اگور نیست اغراق

 پیش شمای در که هستیم نگریآینده و نگاری-آینده و جانبههمه بررسی به نیازمند فرهنگی محصوالت
 :است شده اشاره آن به رو

 نظرانصاحب و خبرگان نظر با مسیرها تعیین و مقدماتی مطالعات -الف
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 سازی تمدن بر آن وتاثیر نگیفره پژوهی آینده جایگاه با رابطه در بود تالشی مقاله این گیرینتیجه
 فرهنگی عوامل و عناصر. گرفت ر قرا تحلیل و تجزیه مورد اصلی سوات چارچوب این در. است اسالمی

 جمله از. شد اشاره یک هر اهمیت به و شناسایی اشدب اسالمی تمدن مقوم عوامل جمله از تواند می که
 که شد نشان خاطر رابطه این در.  است مهم ربسیا عوامل از تمدنی رقابت در امروز که فرهنگی صنایع
 که هستند، خشونود بیاینود شومار بوه خوالق صونایع یزموره در اینکوه از هنر دنیای از بزرگی بخش
 یا و تولید نفی باشد، مطرح تواندمی آنچه پس. شوندمی قلمداد «فرهنگی کاالهای» یزمره در بخشی

 از مجموعه  یوک ترویج جهت در فرهنگی، کاالهای از استفاده وءس نیست؛ فرهنگی کاالهای تجارت
 هنر» عنووان تحت گاه که است غربی یپیشرفته کشورهای سوی از ویژهبه گرایانهمادی منحمِّ ارزشهای

 یروشنفکرانه برچسب الصاق زحمت حتی گواه و شوود،می داده توسعه حات در جواموع خوورد به «برتر
 عنوان با آنچه و شوود،نمی کشویده کشورها این صادراتی فرهنگی کاالهای از بسیاری به نیز «برتر هنر»

 افراد که است هاییفرآورده مشتی اغلب شود،می سرازیز توسعه حات در جوامع به فرهنگی کاالهای
 آلوده را آنها گیفرهن یذائقه و فریبد می را دتساده و پسند سهل نوجوانان و جوانان ویژه به و عوام

 ملّی، هویت تکوین. دارد خاصی اهمیت ملّی هویت جهان، های ملّت تمام برای دیگر سوی از. کندمی
 تاریخی، سرگذشت معیشتی، اعتقادی، زبانی، قومی، جغرافیایی، عوامل. دارد پیچیده و طوالنی سیری
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 را ملّت هویت و دهند می هم دست به دست قرون و اعصار طی همه و  همه … و رسوم و اعیاد
 هویتهای البته.  کند می فراهم سازی تمدن برای را ملت یک توانایی ساز بستر نیز هویت. سازند می

 از تربیت و تعلیم قالب در هویت این سپس. باشد برخوردار باالیی فرهنگی های ریشه از که قدرتمندی
 هر ملّی هویت در حساسی جایگاه از فرهنگی صنایع حیث این از. شود می منتقل دیگر نسل به نسلی
 و باستانی آثار از خشت هر سرزمین، این نشیب و فراز پر تارید از ورق هر  است برخوردار ملّتی

 آسانی به که است پرارزشی های گنج منزلۀ به ما برای آن نامدار شعرای اشعار از بیت هر و آن تاریخی
 ساختهای زیر عظیم های گنجینه این. داد دست از را آن توان نمی نیز سادگی به و اند نیامده دست به

 اقدام تمدنی ریزی برنامه نظام چوب چار در آن تقویت و احیا در باید لذا. دهد می سامان را تمدنی
  فرایند در فرهنگی صنایع جایگاه برای توان می را مرحله چند کلی طور به کنونی شرایم در. کرد

 . شد متصور سازی تمدن

 اثر یک. شود می مربوط  انسان دوستی زیبا حس به که است شناسی زیبایی وجود اوت لۀمرح -4
 حوزه در قدیم از که است نگاهی این. شود هنر و زیبایی از ها انسان بردن لذت باعث تواند می فرهنگی

 .است گرفته بیشتری شدت فعلی زمان در و. است داشته وجود تمدنی

 از و داشته تمدنی های ریشه که است اطالعاتی است، قبلی رحلۀم از تر مهم که دوم مرحلۀ -3
 یک مردم گذشتۀ از اطالعاتی آثار این. است نیز پژوهش منبع نوعی به و کند می حکایت جوامع گذشتۀ

 .دارد اسنادی جنبۀ و شود می شامل را سرزمین

 که ای جامعه هر. دارد ارقور بعودی مرحلوۀ در نیز جواموع توسعوۀ در فرهنوگی صنوایع جوایگواه -3
 اش کنونی های فعالیت که شود می متوجه بشناسد خوب را آن و است بوده چه تعاملش نتیجۀ بداند
 .است  آن استمرا در بلکه باشد، او تمدنی گذشته از منقطع تواند نمی

 اگرچه سعید، ادوارد گفتوۀ به. اسوت آن بخشی هویت فرهنوگی صنایوع برای نیز مرحله ترین مهم -1
 گفتمان شکل به جدید فضای در مقوله، این است، یافته پایان مستقیم استعمار عمدتاً دیگر ما، دوران در

 و عقیدتی سیاسی، کارکردهای با فرهنگی فضای این. گردد می سوم جهان کشورهای وارد جدیدی
 سود تحصیل و رمایهس انباشت سادۀ فعالیت به استعمار و امپرپالیسم دیگر لذا است؛ همراه اجتماعی

 آن پی در و خواهند می این از باالتر تضمینی و تعهد ها امپریالیست و استعمارگران و شود نمی خالصه
 رو ازاین. بدانند برتر و شایسته را غرب و باشند غرب انقیاد در و تسلیم ساکن، های بومی که هستند
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 از بعضی. شود می تحقیر و شمرده کوچک توسعه، فرایند در بومی عزم و اراده و نفس اعتمادبه
 احساس با یا حات تبعیت، و اطاعت پذیرش را امپریالیسم اقتدار اساس نکته، این به توجه با تحلیلگران،

 باید آخر در. دانند می مستعمره کشور ناتوانی علت به یا گور سلطه کشوور با مشتورک منافع داشتن مثبت
 آنها که است مردم شناسنامه و هویت گذشتگان، از مانده یادگار  به آثار و میراث فرهنگی، صنایع گفت

 آثار این که است آنگاه. شوند آگاه خود پدران و نیاکان آداب و هنر تفکر، از توانند می آن بررسی با
 میان امروزی جامعۀ در را خود جایگاه توانند می آنها و شود می تبدیل ارزش به دیار آن مردم دید در

 است، ملّی هویت از بخشی که آثار، این به اعتنایی بی. کنند تعریف جهان و منطقه ود،خ کشور مردم
 که داشت خواهد دنبات به را تاریخی و هنری فرهنگی، های اصالت و ها ارزش ها، ریشه به اعتنایی بی

 از مردم آینده در شود می باعث آن فقدان و دارد تمدنها گیری شکل در راهبردی بسیار نقش قطعا
 از جلوگیری برای. گردد فراهم آنها تخریب و هویتی بی زمینۀ ترتیب این به و باشند خبر بی خود گذشتۀ

  مراحل از برخی به مقاله این در که داد سامان را فرهنگی صنایع هوشمندی با بایستمی ضایعه این
 . است شده اشاره آن نگاری آینده و نگری آینده

  منابع

 .نی نشر: تهران موفقیان، ناصر ترجمۀ تشخص، و تجدد ،(4383) آنتوان گیدنز، -4

 .آگاه نشر رضایی، حمید ترجمۀ شناسی، شرق ،(4381) سعید ادوارد -3

 .ساقی نشر اطالعاتی، هایشاهراه ،(4380) حمید صفت، امیری -3

 .ایران پژوهش و دانش توسعه مؤسسه هویت، اندیشه، جنگ، ،(4380) حسن احمدی، -1

 .آموزش نشر فرهنگ، و شدن جهانی ،(4381) مهران احمدی، -2

 .آگاه نشر رضایی، حمید ترجمۀ ، مدرنیته، معمای ،(4112) اوکانر -1

 .آگاه نشر عرب، حمید ترجمه غرب، تارید ،(3003) آلیوس توز -2

 مرکز انتشارات مهاجری، مهران ترجمۀ گفتمان، تحلیل و گفتمان ،(4383) آریانوس تون -8
 .ها رسانه تحقیقات و مطالعات
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 موضوع، ادبیات مرور خالق، صنایع تا فرهنگی صنایع از ،(4382) اسالمی تبلیغات نسازما -1
 اسالمی تبلیغات جهان، یقاره پنج کشورهای در فرهنگی صنایع وضعیت به نگاهی با همراه
 .قم استان

 www.imo.org.ir از بازیابی(. 4312. )ها دهیاری و ها شهرداری سازمان پورتات -40

 www.ndmo.org از بازیابی(. 4312. )کشور بحران یتمدیر سازمان پورتات -44

 http://web.worldbank.org از بازیابی(. 3042. )جهانی بانک تارنمای -43

 از بازیابی(. 4311. )تهران شهر بحران مدیریت و پیشگیری سازمان تارنمای -43
tdmmo.tehran.ir 

 rpc.tehran.ir از بازیابی(. 4311. )تهران شهر ریزی برنامه و مطالعات مرکز تارنمای -41

 www.moi.ir http از بازیابی(. 4312. )کشور وزارت تارنمای -42

 .ساقی نشر تهران جدید، عصر و اوتوپی ،(4321) رضا، اردکانی، داوری -41

 http://www.amar.org.ir از بازیابی(. 4312. )آمار ملی درگاه -42

 مصلحت تشخیص مجمع(. 4382. )ایران اسالمی جمهوری ساله بیست چشمانداز سند -48
 .نظام

 .اساسی قانون خبرگان مجلس(. 4328. )ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون -41

 دانشگاه: تهران تهران، شهر فرهنگی نقشه الگوی ،(4381) مهدی، محمد جامی، موذن -30
 .اوت چاپ شهر، نشر ملی، دفاع

 ردمو های روش انتخواب و نگاری آینده فرایند اولیه مطالعات ،(4381) احمدرضا، ولی، -34
 . دفاعی های فناوری و علوم پژوهی آینده  مرکز نیاز،

 .روز فرزان نشر جدید، زدگی افسون ،(4381) داریوش شایگان، -33

 انتشارات بهرامپور، شعبانعلی ترجمۀ گفتمان، انتقادی تحلیل ،(4321) فرکالف نورمن -33
 .ها رسانه تحقیقات و مطالعات مرکز

 نشر دیگران، و مجتبایی الدین جالت یدس ،ترجمۀ خالق صنایع ،(3003) هسموندهالف -31
 .روز
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 اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه نوین،انتشارات فرا استمار(4313) رحیم عیوضی،محمد -32
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 دینی  و آرمان شهر تمدن نوین اسالمی –آموزه های قرآنی 

 
 3، نسرین بیگ زاده4احمد عباسی دره بیدی

 
 چکیده

از راهکارها و زمینه های تسریع در دست یابی به یک شهر آرمانی در تمدن نوین اسالمی، تمسک 
ایه راهکارها و به آموزه های قرآن و دین اسالم است. با توجه به جایگاه آموزه های قرآن و ار

 -دستورات جامعه برای سعادت جوامع، این سوات مطرح است که نقش و جایگاه آموزه های قرانی
دینی مرتبم با ساخت آرمان شهر در تمدن نوین اسالمی چیست؟ مطالعه ی حاضر به روش کتابخانه ای 

فوق، به بررسی جنبه های  و با استناد  به منابع معتبر و نتایج پژوهش های مرتبم در پی پاسد به سوات
مختلف تمدن و  آنچه در ساخت آرمان شهر این تمدن مهم است، می پردازد. پس از بررسی مفاهیم 
پژوهش و کندوکاو در منابع دینی، در نتیجه مشخص شد که تمام جنبه های شهر در تمدن اسالمی نوین 

ی قرآنی و اسالمی بهترین برنامه ها درآمیخته با دستورات توحیدی و ارزش های دینی بوده و آموزه ها
را در این رابطه ارائه نموده است به گونه ای که توجه آن کامل بوده و آرمانشهر تمدن نوین اسالمی 

 دارای امنیت، وحدت و انسجام، معنویت و دین مداری، سبک زندگی اسالمی، ... می باشد. 
 ی، آرمان شهرقرآن، علم، آموزه ها، تمدن نوین اسالمواژگان کلیدی: 

 مقدمه و بیان مسئله -1
مثلث زندگی بشر را دین، فرهنگ و تمدن می سازد، که ضلع اصلی آن دین می باشد؛ به طوری 
که فرهنگ و تمدنی را نزد هیچ قومی نمی توان یافت مگر آنکه شکلی از مذهب در آن وجود داشته 

ن تمدن و فرهنگ شکل می گیرد، (. حات اگر دین و مذهبی که بر اساس آ28: 4310باشد)حجازی،
کاملترین دین)دین اسالم( و از طرف خداوند که خود آفریده ی انسان ها و جهان زندگانی هست، 
                                                                                                                                               

 یات دانشگاه اصفهانکارشناس ارشد شیعه شناسی/جامعه شناسی، دانشکده ادب 1
 (a.abbasi.d2020@gmail.com :دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی تهران )نویسنده مسئوت 2
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آمده باشد، بی شک تمدن، فرهنگ و زندگی برخواسته از آن برترین و عظیم ترین تمدن جهانی 
 ی خواهد داشت. از طرفی بسیاریخواهد گردید که برای تمام اعصار و قرون، برنامه، موفقیت و پیروز

 در مهمی عامل را آن و پذیرفته جهانی در رخدادهای تأثیرگذار عاملی عنوان به را دین، پژوهشگران از
 یپیشینه به اشاره از پس غربی پردازاننظریه و از نویسندگان برخی حتی و دانندمی گذاریسیاست
 در دین حاکمیت سود به نیرومند و جهانی نبشج یک که کنندبینی میپیش جاری تحوالت و موضوع

 سیاست در دین یابزارگونه کارکردهای به تنها، گرایانواقع پژوهشگران برخالف این. است پیش
 ایجاد در مستقل متغیر یک عنوان به مذهب نقش به ایجابی وجه بلکه در کنند،نمی بسنده خارجی

 (.418: 4314پردازند )موسوی و همکاران، یم المللیبین سیاسی عامل ثبات و ملی یکپارچگی
ظهور دین اسالم و نزوت اولین آیات قرآن کریم که مبتنی بر تعلم و علم آموزی بود، با بروز زمینه 
های مناسب موجب شکل گیری یک تمدن عظیم و غنی گردید. تغییرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 

بستان، در شکل و شیوه زندگی )سبک زندگی( مردم فراوان که به دنبات ظهور اسالم در سرزمین عر
مسلمان و خصوصاً مردمان سرزمین عربستان؛ که مبتنی بر باورهای جاهلیت و بیشتر جنگ آوری بود، 
بوجود آمد، با اتصات انسان های بزرگ و سرگشته به مبدأ جهان و ارائه جهان بینی نوین و آموزه های 

ظیم جهانی و فرهنگ غنی اسالمی گردید)فوزی و صنم زاده، حیات بخش، موجب پایه گذاری تمدن ع
(. که در همه ی دوره ها می توان با توسل و اتکا به این آموزه ها، بهترین و بزرگترین تمدن را در 4314

پیشرفته ترین شکل متصور برای آن به ارمغان آورد ودر جنبه های مختلف و ساحت های متفاوت 
 ین شکل ممکن را متصور و پدید آورد.زندگی، بهترین و آرمانی تر

تکاپوی انسانی، زه ی دم سیر تفکر بشری، اندیشه آرمانی، به عنوان نیرومندترین انگی از سپیده
ای کامل و گیتی فائق آمده و به جامعه ی گسترههمواره همزاد و همراه او بوده تا بر مصائب بشری در 

)محمدیان مصمم نیازهای او بوده، نائل شود همه یتأمین  ساز شکوفایی استعدادها و سعادتمند که زمینه
 مطلوب،  ه یتوسعه، تمدن و رسیدن به یک جامع یشرفت،پ( به همین دلیل 21: 4311و ضرغامی،

مکتوم یا ها و آرزوهای  فاضله و آرمانشهر هدف آرمانی یک نظام اجتماعی بالنده و از خواست ی همدین
آرمان شهر یا همان شهر ( 13: 4313)سعیدی روشن،ی بوده استاجتماع خیرخواهانمصلحان و  مصرح

می توان ترین عصر زندگی بشر بر روی این کره خاکی مطرح بوده و حتی  از دیرینهیا اتوپیا آرزوها 
ها و این مقوله عمری به درازای تمدن بشری دارد. یکی از اشتراکات موجود بین تمام فرهنگ ادعا نمود
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ها برای دست یابی به این خواسته له شهر آرمانی بوده است و در گذر تارید، انسانها نیز همین مسئملت
های مختلف تاریخی و حتی ادبی نیز طرح اند. در کتابهای فراوانی شدهمهم متحمل سختی و دشواری

خورد؛ از جمله داستان حرکت سی مرغ برای رسیدن به سیمرغ که به این موضوع بسیار به چشم می
 یار زیبا و خوش فهم در قالب داستان بیان مادی از آرمان شهر است و عطار آن را به زبانی بسنوعی ن

( و یا سایر شهرهای آرمانی که در نوشته های فیلسوفان و 400: 4312می کند)اسفندیاری و همکاران،
شانگر تارید نگاران با عناوین مختلف و مخصوصا مدینه ی فاضله از آن نام برده شده است، همه ن

 اهمیت بسیار  زیاد این مطلب می باشد.
از دیرباز اهتمام ویژه ای به مسئله ی آرمان شهر و یا  متفکران بشریهمانطور که مشخص است، 

شهری مناسب با ویژگی های کامل برای زندگی بوده اند و به فراخور رویکرد و مجات خویش، 
ه و برشمرده اند. در فرهنگ های مادی و عناصری را برای دست یابی به این شهر الزم می دانست

سکوالر بر حسب مبنای متافیزیکی آن ها، پیشرفت در علم و فناوری، سلطه بر طبیعت و جانوران، اقتدار 
اجتماعی، سیاسی و اجتماعی بر سایرین به منظور تأمین آسایش و رفاه همگان است که برای دست یابی 

زش ها و یا کارهای غیر اخالقی گردند که نمونه های آن را به آن ها حتی ممکن است متوسل به ضد ار
می توان در برخی شهرهای اندلسی اعراب در حاشیه ی خلیج فارس و یا بسیاری از شهرهای اروپایی 
مشاهده نمود که تمام شکل و طراحی آن ها در جهت دور شدن از خداوند و نزدیکی به خوی حیوانی 

. اما آرمان شهر تمدن اسالمی بر مبنای پیشرفت مقبوت و مطلوب و دوری از فطرت پاک انسانی است
جامعه براساس نگرش توحیدی بوده و در صورتی محقق می باشد که افزون بر رعایت ارزش ها و 

اسالمی، این ارزش ها ادامه داشته و زمینه ی سعادت و تقرب انسان ها به هدف واالی  -باورهای دینی
 ( به همین خاطر الزم است تا با توسل به علم و 13: 4313ی روشن،خلقت را فراهم گرداند)سعید

آموزه های قرآنی که سرلوحه ی همه ی امورات زندگی انسان ها می باشد، آرمان شهر نوین تمدن 
اسالمی را تعریف و مشخص نمود. بنابراین سوات اساسی در این پژوهش این است که نقش و جایگاه 

ی ساخت آرمان شهر تمدن اسالمی در دوره ی معاصر چیست و بر این علم و آموزه های قرآنی برا
 اساس ویژگی های آرمانشهر در تمدن نوین اسالمی چه می باشد؟
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 اهمیت و ضرورت پژوهش -2
بی شک عامل اصلی پیشرفت مسلمانان و تولیدات علمی آن ها، دین اسالم و آموزه های آن 

بر رشد و توسعه فرهنگ انسانی تاکید داشته و به م همگی ( آموزه های قرآن و اسال4388بود)بهنیافر،
از پشتوانه های  این عناصر داشتند که همه یها بیشترین توجه را مبذوت  نیازهای مادی و معنوی انسان

( زیرا طبق نظر اندیشمندان تمدن از 21: 4381)کاشفی،ایجاد فرهنگ و تمدن اسالمی به شمار می آیند
بندی عوامل تمدن را در چهار عامل  ویل دورانت در یک تقسیمشده است.  بخش های مختلفی تشکیل

عوامل  -3عوامل اقتصادی تمدن؛ کشاورزی، صناعت و سازمان های اقتصادی،   -4؛ کند بندی می جمع
عوامل اخالقی تمدن؛ ازدواج، اخالق حنسی،  -3سیاسی تمدن؛ حکومت، دولت، قانون، خانواده، 

عوامل عقلی و  روحی؛ ادبیات، علم و هنر )رحمانی و  -1آداب دینی، اخالق اجتماعی، دین و 
( که برای بازسازی تمدن و همچنین طراحی آرمان شهر تمدن نوین اسالمی، 403: 4310جعفراقایی،

 دینی را پیرامون عوامل نامبرده شده بررسی و تببین نموده و  -ضروری است تا دستورات قرآنی
نوین اسالمی مشخص گردد. به همین دلیل اهمیت و ضرورت این  ویژگی های آرمان شهر تمدن

پژوهش از چند منظر قابل بیان و بررسی می باشد. نخست اینکه منظور از آرمان شهر چیست؟ تمدن 
اسالمی و تمدن نوین اسالمی چه می باشند و آیا تفاوتی دارند یا خیر؟ ثانیا در آموزه های قرانی و دینی 

و بنای یک آرمان شهر در تمدن نوین اسالمی چه نکات و دستوراتی وجود دارد  مسلمانان برای ساخت
 و آیا بدون توجه به تعالیم الهی می توان در ساخت یک آرمان شهر موفق بود یا خیر؟ 

 روش پژوهش -3
تحلیلی انجام شده است و از تحقیقات کاربردی می باشد که  –پژوهش حاضر به شیوه ی توصیفی 

ست با بهره گیری از اسناد معتبر علمی و منابع کتابخانه ای، مروری و اینترنتی پیرامون تالش نموده ا
ویژگی های مختلف یک آرمان شهر اسالمی، به بررسی و تببین موضوع بپردازد و تعدادی از ویژگی ها 

اید.  دینی بررسی و تبیین نم -یک آرمان شهر در تمدن نوین اسالمی را با توجه به آموزه های قرآنی
چرا که دستورات قرآن و به تبع آن تعالیم دینی حاوی بهترین نکات زندگی در همه ی جنبه های 

 انسانی و طبیعی می باشند. 
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 مبانی و مفاهیم -4
 آرمان شهر -4-1

در کتابی  4241( برای نخستین بار توسم تامس مور در سات utopiaهای غربی  شهر )در زبان آرمان
عیب و نقص از این واژه به کار گرفته شد، اما  توصیف یک نظام سیاسی بی به همان عنوان برای

: 4311تر رفت)ینسن و دان، شهر از مباحث سیاسی اجتماعی فرا تدریج دامنه کاربرد اصطالح آرمان به
آرمانشهر، جامعه یا دولتی آرمانی است که ( و سایر مباحث زندگی را نیز در برگرفت. یعنی اینکه 43

ی مرگ، در شهر خود به  ارید ندارند و به دور از هر گونه نگرانی و ترس و آسوده از اندیشهاهل آن ت
اند. یوتوپیا شهری زمینی است که مردان آن، جایگاهی معین در شهر دارند و این انتظام را  کار مشغوت

انشهر، ی دست بشر است. آرم چیزی جز قانون آن شهر معین نکرده است که آن هم ساخته و پرداخته
رویای بازگشت به بهشتی است که آدم از آن جا رانده شده، اما در شکل بخشی آرمان شهر، اوصاف 

 (.33: 4322)شاه سنی،شود که در زندگی انسان متجلی استاین بهشت به شهری زمینی نسبت داده می
ترین  قحالت ذهنی از شهری است که از حصار واقعیت قدم فراتر نهاده و متضمن عمیآرمانشهر 

پروراند،  نه و انسانی است و همواره نیل به سعادت را در ذهن خود میالآرمان های ما برای شهری عاد
سرگشتکی های عظیم )ینفک آن هاست و همواره سودای گذار و تحوت وضع موجودالپویایی جزء 

: 4311غامی،)محمدیان مصمم و ضررا در سر می پرورانند و جستاری به سوی آینده ای بهترند( زمانه
اند به طوری که  آرمانشهرها در طوت تارید نقشی عظیم در تکامل و پیشرفت جوامع بشری داشته(. 22

کت و عریان البدون آرمانگراهای دوره های مختلف، ممکن بود بشر با ف»؛ معتقد است فرنس اناتوت
و خم سیر شهرها را  همچنان در غارها زندگی کند و آرمانگراها از اولین کسانی هستند که چگونگی

 (.4311، نقل از محمدیان مصمم و ضرغامی،4120برنری، «)ترسیم نموده اند

 تمدن و تمدن نوین اسالمی -4-2
 می باشد که معنای سکونت و اقامت در جایی را می رساند و « دنم» تمدن از ریشه ی کلمه ی 

برخی واژه شناسان قرآنی پس از  (103: 43،ج4141واژه ی مدینه نیز برگرفته از آن است)این منظور
تمدن را به معنای تخلق با اخالق اهل مدینه دانسته  و اشتقاق « دنم» اشاره به معنای اقامت از ریشه ی 

 (22: 44، ج4310آن از واژه ی مدینه ی را انتزاع گرفته اند)مصطفوی،
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از حالت خشونت و  ق مردم شهرنشین را پذیرفتن،التمدن از نظر لغوی عبارت از شهرنشینی، اخ
ها و اسباب شهر نشینی را اختیار صه روشالجهل به حالت معرفت و شهر نشینی انتقات یافتن و به طور خ

 خالقیت آن وجود نتیجه در که است اجتماعی نظمی اصطالح، ( و در4332است)مجیرشیبانی،کردن 

 و بینی پیش از؛ عبارتند که دگیر می دربر را اساسی عنصر و رکن چهار امکان پذیر می شود و فرهنگی
 هنر )ویل بسم و معرفت راه در کوشش و اخالقی سنن سیاسی، سازمان اقتصادی، امور در احتیاط

 (.3: 4، ج4312دورانت،
می خواستار احیا یا نوزایی دینی براساس پیوند سنت و مدرنیته است. در این التمدن نوین اس

آفرینی دین در متن جامعه و سیاست  نده که معتقد به نقشم تمدنی به عنوان رویکردی بالالرهگذر، اس
در جامعه جهانی شود و با برقراری پیوند بین  است، می تواند موجب تقویت ابتکارات از پایین به باال

 به عنوان بازیگری نوین در روابم واقع گرایانه  آرمان ها و واقعیات براساس دیگاه آرمانخواهی
بپردازد. افزون بر این، درک جامع از دین و توجه به کلیه سطوح فردی، الملل به ایفای نقش  بین

می را الالمللی آن، قلمروی اقدام تمدن نوین اس ای و بین خانوادگی، اجتماعی، محلی، ملی، منطقه
الملل مستحق آن است که تصویری منصفانه از  ای وسیع می بخشد. بنابراین دین در روابم بین گستره

(. به عبارتی Reese, 2015)منصفانه با آن رفتار شود و تصویری مثبت از آن ارائه شود آن عرضه شود و
تمدن نوین اسالمی نوعی از تمدن است که بر پایه ی دستورات و قوانین اسالمی با توجه به نیازها و 
شرایم زمان حات و الگوگیری از تمدن اسالمی، نوید بخش یک نظم و انضباط و زندگی اجتتماعی 

 یسته برای رسیدن به قرب و سعادت الهی می باشد.شا

 دینی و آرمان شهر تمدن نوین اسالمی –آموزه های قرآنی  -5
نوعی  ها به ها و اندیشه ی آرمانشهر و پیدایی و پیدایش خلق شهر آرمانی در تمامی مکتب اندیشه

مختلف ارائه شده  تصویری که از آرمانشهر در سیمای متفکران و اندیشه های مکاتبموجود است. 
است، بر حسب مواضع سیاسی، فرهنگی و مذهبی عصر آن ها بوده است. به همین خاطر گاه آن ها 

کرده و با زبان تارید و اساطیری از آن سخن به میان  آرمانشهر را در زمان گذشته جست و جو می
ولوژیک و آورده اند)عصر زرین(؛ و گاه به صورت پیشگویی و پیش بینی و بازآفرینی تکن

م، به الدر این میان دین اس(. اما 4381ایدئولوژیک از آینده درآمده است)آتالنتیس جدید()مبینی، 
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های مشخصی را  های خاص خود، صفات و ویژگی نگر و ویژگی سبب رویکردهای خاص توحید
ظر به ( که با نگاه به گذشته، ن434: 4388)مطلبی و نادری،برای آرمانشهر مطلوب خود خواهان است

حات و شرایم موجود و رصد آینده به ترسیم ویژگی های آرمانشهر خود می پردازد. آرمانشهری با این 
 ویژگی می تواند همان بهشت گمشده و یا مدینه ی فاضله ی انسان ها باشد که جایگاهش در 

حکومت تمدن سازی نوین اسالمی می باشد و ضمن آماده سازی آن برای جامعه ی آرمانی مهدویت و 
 حضرت مهدی)عج( زمینه ساز پیوند زندگی شیاسته ی مؤمنانه در دنیا با آسایش و راحتی در بهشت 

 می باشد. 
اسالمی، قبل از هر چیز یک قلعه ایمان است و از نظر سیاسی و قانون، تابع مقرراتی  در تمدن شهر

 امی و اقتصادی است که ناشی از شریعت هستند و از این رو نقش مذهبی شهر بر اهداف نظ
( بر خالف شهرهای امروزی که نقش 10: 4383)حبیبی،های مستقر در آن شهر اولویت دارد حکومت

سیاسی و اهداف تجاری و اقتصادی آن ها بر سایر مؤلفه های آن چیرگی یافته است و حتی گمنامی 
آرمانشهر تمدن نوین  پدید امده در شهر در کنار انبوهه تنها، شهر در تمدن جدید را تا حد زیادی با

اسالمی دور ساخته است. بنابراین آرمانشهر در تمدن اسالمی به معنای شهری است که تمام قواعد 
اسالمی در آن به صورت کامل و جامع رعایت شده و جنبه های زندگی به صورت آرمانی شکل گرفته 

اقتصادی را،  -ی اجتماعیااهمی، عطف توجه به زیربنالحرکت به سمت آرمانشهر اسو تداوم می یابند. 
ریزی و طراحی کالبدی ه ح وضعیت کنونی به سمت وضعیت مطلوب، در قالب نظام برنامالدر اص

آرمان شهر اسالمی در پی ترسیم که همه ی جنبه ها را در نظر داشته باشد.  طلبد هماهنگ با آن می
صادی، اجتماعی و فرهنگی را مورد باشد و روابم اقت ی انسان با خدا، اجتماع، محیم و خود می رابطه

دهد و هم به ساختار شهر توجه دارد و اهمیت حیات معنوی هماهنگ با خلقت را به  توجه قرار می
رود تا به روح و معنا و جوهر آن دست  کشد و به ورای ظاهر شهر، شکل و چهره آن می تصویر می

صرفا شهری  د که شهر در تمدن نوین اسالمی(. باید به این نکته توجه نمو8: 4382 )منتظرالقائم، یابد
نیست که فقم نمادهای مذهبی در آن مشخص و آشکار باشد، بلکه ویژگی بارز شهر در تمدن نوین 

ریزی و طرح اسالمی، انتظام و تعادت در مجموعه ی شهر می باشد که در بهترین شکل ممکن برنامه
وندان را در زیستگاهی امن، پر رونق و خدامحور شده است تا در سایه ی تعالیم اسالمی، بهترین شهر

تربیت نماید و به طور کلی شهر دارای هویت اسالمی می باشد. به همین خاطر می توان برخی از مهم 
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ترین ویژگی های مهم و اساسی آرمانشهر در تمدن نوین اسالمی را که برگرفته از آموزه های دینی و 
 ان نمود:قرآنی است در موارد زیر خالصه و بی

 امنیت -5-1
 ای قابل لمس های اساسی است که وجود آن در تمام ابعاد زندگی بشری به گونه امنیت از مقوله

های  شود و از دیرباز تا کنون در حیات انسانی منشأ تحوالت و دگرگونی و مؤثر احساس می بوده
سی هر جامعه و حکومت در بوده است که تأمین آن از خواسته های مهم بشری و اقدامات اسا یفراوان

 شده مقدم دیگر چیز هر بر که است مهم چنان آن امنیت نعمت قرآن نظر طوت تارید بوده است. از

که حضرت ابراهیم علیه السالم وارد مکه شد و خانه کعبه را بنا نمود،  هنگامی دلیل همین به .است
إِذْ قَاتَ إِبْرَاهِیمُ  وَنمود؛ نعمت امنیت بود) اولین چیزی که از خداوند برای ساکنان آینده آن از خدا تقاضا

و هنگامی که ابراهیم گفت؛ پروردگارا این سرزمین را "(  431...)بقره، آیه  رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا
در قرآن شهری که برخوردار از نعمت باشد، به (. 4311)اقا زاده و رحمتی، "مکانی امن قرار بده ...(

خداوند به عنوان » 4سوره نحل 443 معرفی شده است و بنا به آیه زدنی  ین آرمانی و مثاتعنوان سرزم
اش به فراوانی از   ی زند که امن، آرام و مطمئن بوده و همواره روز الگو و نمونه، قریه و شهری را مثات می

 مت ها یاد و از امنیت به عنوان یکی از مهم ترین و ضروری ترین نع« هر مکانی فرا رسیده است
می شود. لذا شهر امن و امنیت در آرمانشهر تمدن نوین اسالمی باید همه جانبه بوده و در معنای کل مد 
نظر باشد. در شهرهای امروزی اگرچه در برخی از جنبه ها، امنیت وجود داشته ولی در بسیاری از مواقع 

 ست.و مکان ها و زمان ها امنیت در معرض تهدید و خطر قرار گرفته ا
امینت در مفهوم کلی آن به عنوان یکی از ضرورت های جوامع  انسانی می باشد  و جامعه ی 
آرمانی یا مدینه ی فاضله را همیشه به عنوان جایی امن دانسته اند که مردم آن از  امنیت اجتماعی کافی 

اضله( است که در آن ای آرمانی )مدینه ف خواهان جامعه طون در آثار متعدد خود  افالبرخوردار هستند. 
همه مردم از امنیت اجتماعی برخوردار باشند. او معتقد بود که نباید گذاشت هم در فرد و هم در جامعه 

و امنیت از بین خواهد  می آیدزیرا در آنها تزلزت و انحطاط به وجود  ،گیرد یکی از قوا بر دیگری پیشی

                                                                                                                                               
 ﴾443النحل:﴿مُّطْمَئِنَّۀً یَأْتِیهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن کُلِّ مَکَانٍ َضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْیَۀً کَانَتْ آمِنَۀً 4

javascript:void(0)
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و بهترین علم ها در  ح علم و حکمت مجهز باشد سال مین امنیت اجتماعی و رفاه باید بهأرفت. لذا برای ت
اختیار خداوند و در قرآن کریم می باشد و پس از آن در اختیار پیامبر و ائمه معصومین )علیه السالم( 

لیس بلد باحق بلد، خیر »فرمایند:  غه در این زمینه می البال ( در نهجلیه السالم)ع علی  حضرت می باشد.
هرها برای زندگی با هم فرقی ندارند. شهری برای زندگی مناسب است که در آن ش، د ما حملک البال

(زیرا در شهری که امنیت نباشد، پیدایش 4383نویدنیا،«)آسایش )امنیت و رفاه( وجود داشته باشد.
آسیب های اجتماعی گوناگون گریز ناپذیر می باشد. الین می گوید: اگر مردم فضایی را به دلیل عدم 

( و 348: 4313ترس استفاده نکنند، عرصه عمومی از بین رفته است)احسانی فرد و همکاران، امنیت یا
های  آید که امنیت، از نعمت ز آیات و روایات چنین به دست میپیشرفت و رفاه حاصل نخواهد شد. ا

های بشر است. چنان که رهبر معظم انقالب اسالمی )حضرت  بزرگ خداوند و مقدم بر سایر نیازمندی
: کنند ای( امنیت را تشبیه به هوا که از ضروریات اولیه برای زندگی بشر است، می خامنه هللا آیت

(. در یک جمع بندی کلی 420: 4313موسوی،«)طور مستمر الزم است امنیت، مثل هوا برای انسان، به»
هدف  می توان گفت که امنیت از منظر قرآن و روایات، یک نیاز ضروری، معیار ارزشمندی وطن،

تشکیل حکومت و اساسی ترین وظیفه ی آن در اسالم، نعمت بی بدیل الهی، ویژگی یک شهر و محل 
( 420-423: 4313زندگی خوب و از مهمترین خواسته های یک مؤمن از خداوند است،)نک؛ موسوی،

امنیت  که شایسته است شهر در تمدن نوین اسالمی دارای امنیت در تمام زوایا و زمینه های آن اعم از
 اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... باشد. 

 اتحاد و انسجام) وحدت و تقریب( -5-2
اسالم به عنوان کامل ترین و جامع ترین دینی که از طرف خداوند برای بشر فرستاده شد، در آن به 

گرایی و وحدت تأکید بسیاری شده است. چنانکه کتاب بزرگ و الهی آنان؛ اتحاد و برادری و هم
عمران، آیه  سوره آتبه پیروان خود و مسلمانان صدر اسالم آموخت که از تفرقه بپرهیزند ) ن کریمقرآ

( و اینکه 4311(،)گیالنی و همکاران،11سوره انفات، آیه (، وگرنه شکست خواهند خورد )403
 غیرقابل  و گریزناپذیر امرى اسالمى، مذاهب فرق و میان در آمیز مسالمت همزیستی و همگرایى

 یک ضرورت عنوان به است الزم بنابراین مصلحت، از سر موضوعی نه و می آید شمار به پوشی چشم

کوشید)سیاوشی و سلیمانی فر،  جهد و جدّ به آن بیشترِ تحقق هرچه جهت در و نگریست آن به دائمی،
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این  (. بنابراین شهر در تمدن نوین اسالمی دارای ویژگی وحدت بخشی و انسجام است. به21: 4311
معنی که تمام ویژگی های شهر اعم از فیزیکی و غیر فیزیکی همه در جهت ایجاد وحدت و همدلی در 
 شهر می باشند . شهروندان در آرمانشهر تمدن نوین اسالمی در اتحاد و انسجام کامل با همدیگر 

حیم، وحدت وحدت فرد با جامعه، وحدت جامعه با مجام را می توان در سنمی باشند. این اتحاد و ا
اجزا در کل، وحدت در نگرش، وحدت در کالبد و سیمای شهری، وحدت در پراکندگی یکسان و 

شهر با مسئوالن و بالعکس،  متناسب اجزای شهری )در عین توجه به مفهوم عدالت(، وحدت مردم 
و .. مشاهده نمود که ترکیب و  وحدت تفکر در رسیدن به خشنودی خالق یکتا، وحدت نظر و عمل

ساخت همه ی اجزای شهر و عقاید و خلقیات همه ی شهروندان در جهت تقویت این امر ترتیب داده 
فراتر از تعاون و شده و مشخص گردیده است. در آرمانشهر تمدن نوین اسالمی شهروندان اگر بتوانند 

ن میزان ، به تقریب و اتحاد و همزبانی به معنای یک صدا بودن نیز باشند، به هماهمدلی و همکاری
 (.4311اتحاد آنان نیز افزایش می یابد)جواهر دهی،

اتحاد و انسجام در شهر به گونه ای است که شهر به منزله ی خانه ی فرد محسوب می شود و افراد 
عالوه بر احساس امنیتی که از آن برخوردار هستند، با یکدیگر صمیمی و همدت و همزبان هستند. 

 به عنوان معماری مطرح نیست، بلکه با کسانی که در آن زندگی شهر صرفاً »چنانکه گفته شده، 
ای را به یاد می آورد که باید منسجم، گرم و متحد ی شهر، جامعهشود. خود کلمهمی کنند مطرح می

هایی هستند که یک ی اتاقها به منزلهی راهرو و خانهها به منزلهها و کوچهباشد. در این صورت، خیابان
کند. تمام شهر یک خانه را تشکیل می دهند. از اینجاست که تشبیهات و آنها استفاده می خانواده از

 (.88: 4311بمات،«)مقایسه های مربوط به معماری در قرآن فراوان آمده است

 معنویت و دین ورزی -5-3
گسترش تکنولوژی و صنعت در دهه های اخیر اگرچه باعث پیشرفت جنبه های مختلف زندگی و 

مختلف شهر شده است، اما از طرفی باعث بوجود آمدن انحرافات و مسائل و مشکالتی نیز  جوانب
ت گرایی و یت فراروی خود ناگزیر از رجوع به معنی و معنوالبشر برای حل مشکگردیده است که 

قرآن  (.312: 4313)صابری،بنیان گذاری یک نظام گفتمانی بر مبنای معنویت و شاخص های آن است
ع اصلی و تمدن ساز نوین اسالمی، کتاب معرفت و معنویت است و بر خالف تصور و ادعای کریم منب
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بسیاری از شهروندان که خود را از دین و معنویت جدا دانسته و معتقدند که صرفا با دانش و علم می 
 توان مسیر زندگی را پیمود، معنویت و معرفت را جزئی جدایی ناپذیر از زندگی و از راه های مهم

 سعادت و موفقیت می داند.
اهمیت ارزش های معنوی، دین ورزی و معنویت تا جایی است که گفته شده، کسانی که از لحاظ  

 پای بندی به ارزش ها و معنویت در سطح باالتری هستند رضایت بیشتری هم از زندگی دارند؛ یعنی

 سالمت معنوی سطح از الحاصط به و دارند قوی معنوی مذهبی و اعتقادات و ها نگرش که افرادی

 مندی که رضایت کنند می گزارش دارند، فعالیت جوامع مذهبی در یا هستند، برخوردار مطلوبی

 از حاکی معنویت تخصصی متون بر (. مروریMarkos & Marita, 2003 )دارند  زندگی از باالتری

 و است مذهبی معنویت وت،ا بعد معنویت هستند. بودن بعدی دو به قائل تعاریف این که اغلب است آن
 دوم، بعد و شود می مذهبی بیان سیاق و سبک به غایی واقعیت یا مقدس وجود فرد از مفهوم آن در

 یا وجود مقدس با ارتباطی واقع در که خاصی روانشناختی آن تجربیات در که است وجودی معنویت

ار از مؤلفه های معرفت و (. قرآن کریم سرشHartz: 2005باشد ) می مدنظر ندارد، غایی واقعیت
معنویت است که می توان با اتکا و برخورداری از آن ها در کنار سایر جنبه های دیگر به آرمانشهر 
تمدن نوین اسالمی دست پیدا نمود. چنانکه اصالت روح و فطرت و وجود عالم غیب و اصالت شریعت 

مؤلفه های معنویت؛ عقل و خرد، تعادت و به عنوان مهمترین مبانی معنویت در قرآن نامبرده شده است و 
زن و عبودیت نیز در قرآن آمده است که زمینه را برای بروز کارکردهایی مانند خودشناسی و وظیفه اتو

 ( آماده و فراهم گردانیده و 4388شناسی، عمل به مسئولیت خویش، عشق و ایثار و ...)نک؛رودگر،
 قرآنی در این راستا نامبرده شود.می تواند به عنوان یکی از آموزه های دینی 

آرمانشهر اسالمی همچنین با داشتن مکان های معنوی)مساجد باشکوه و زیبا( و همچنین ترویج 
است  انسان هستی جوهره معنویت اصوت اخالقی و معنوی، سرشار از معنویت و دین مداری است. زیرا

 را انسان فیزیکی غیر های جنبه ویتشکل داده و توسم زندگی شکل می گیرد. معن زندگی سفر که به

 ,O,Brienمی شود ) تجربه طبیعت و دیگران خود، خدا، با انسان زندگی ارتباط طریق و از شده شامل

 و انسان را به سررشته های کمات و حقیقت وجودی نزدیک می سازد. قرآن کریم نیز در  (2004
یقت بی انتهای هستی و هماهنگی و تنظیم شناخت و باور داشتن حق را به معنای معنویتی رعد  سوره

بیان می کند. به همین خاطر معنویت و دین ورزی  ات و رفتار ها بر اساس آن واقعیت اصیلکهمه حر
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ر و برکات ایکی دیگر از ویژگی های مهم آرمانشهر تمدن نوین اسالمی می باشد که همراه خود آث
 فراوانی را به همراه دارد. 

 میسبک زندگی اسال -5-4
 از دیگر ویژگی های آرمانشهر تمدن نوین اسالمی، داشتن یک سبک زندگی اسالمی است. در

 خالف و بر دانست تفکر بشر با آمیخته مفهوم یک را آن باید زندگی، سبک مفهوم تاریخچه بررسی

 مختلف ادوار در مفهوم این مطرح کرده، را آن بار آدلر نخستین آلفرد معتقدند که غرب ادعای

 شده تالیف خصوص این در بسیاری های شده وکتاب مطرح اسالم علمای توسم اسالمی اهبمذ

 ( یعنی مفهوم سبک زندگی چیز تازه و خاصی نیست که قبل از 43: 4313است)شعبانی سارویی، 
دهه های اخیر، در مورد آن صحبتی نشده باشد، بلکه در ادوار مختلف اسالمی مطرح شده و حتی 

های آن در آرمانشهرهایی که توسم دانشمندان اسالمی ترسیم و بازگو شده است، بسیاری از نمود
از طرف « Life Style» وجود داشته است، منتها در دوره های اخیر توجه به آن بیشتر گردیده و با عنوان

 مجامع غربی پر و بات داده شده است.
ی اسالمی می باشند و این در آرمانشهر اسالمی همه ی شهروندان برخوردار از یک سبک زندگ

 سبک زندگی الگوی رفتار تک تک افراد نیست بلکه الگوی همگرا و کلیتی انتزاعی از این رفتار ها 
می باشد که در زیر مجموعه فرهنگ آن جامعه قرار می گیرد و به این ترتیب سبک زندگی اسالمی 

اسالمی است به طوری که منش آرمانشهر تمدن نوین اسالمی؛ کنش و رفتار منطبق با آموزه های 
اسالمی در وجود فرد به عنوان یک نظام معنایی پایدار گردد و در همه شئونات و رفتار و کردار 

جامعه  افراد که است شیوه های (. یعنی همان1: 4313شهروندان مسلمانان نمود یابد) قطبی و همکاران، 
 انتخاب ن و اسالمتعالیم قرآخود بر اساس  دگیزن و رفتار نحوه برای و شهر آرمانی تمدن نوین اسالمی

 است)آرمند و رسولی نژاد، جامعه اسالمی -اجتماعی -فرهنگی نظام بیانگر سبک زندگی این می کنند.
4311.) 

 برای را ها آموزه این باالی ظرفیت آن، در اندیشی ژرف و اسالم های آموزه بازخوانی
 و اعتقادی های الیه ترین انتزاعی زیرا دهد؛ می نشان بمناس رفتاری ارائه الگوهای و سازی فرهنگ 

 در شود، می یاد آن از زندگی سبک عنوان با امروزه رفتاری که سطوح ترین عینی تا معرفتی
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 قرار استفاده مورد انسان سعادت تکامل و مسیر در و گرفته جای اسالم معنایی نظام چارچوب
امر سبب گسترده شدن سبک زندگی اسالمی و همه گیر ( و این 4311)موسوی و همکاران،  گیرد می 

های دینی  سبک زندگی نیز به توسعه و نفوذ نظام معرفتی مبتنی بر آموزهشدن آن می شود، که در مقابل 
(. از 4313)فاضل قانع، سازد یاری رسانده و تمایالت و ترجیحات برآمده از فرهنگ دینی را بارور می

افزاری سبک زندگی همه در فزاری آن گرفته تا نکات بزرگتر و سخت نکات ریز سبک زندگی و نرم ا
  31نور از ازدواج و تشکیل خانواده،  33ن اشاره و بیان گردیده است. چنانکه در آیه ی آیات قرآ

سوره ی طور از مهربانی کردن و سایر مؤلفه های دیگر سبک  32-31ی نساء از مدیریت خانواده،  سوره
ار یاد شده است که می تواند خود عالوه بر اعتالی سبک زندگی اسالمی، به زندگی در قرآن بسی

 عنوان ابزار و تعالیمی در جهت تحقق آرمانشهر تمدن اسالمی مورد بهره قرار گیرد.

 اخالق و تعلیم و تربیت -5-5
یم آرمانشهر تمدن نوین اسالمی سرشار از مظاهر اخالقی است که افراد و شهروندان آن براساس تعل

که منجر به ایجاد  است فرایندیو تربیتی که دریافت کرده اند، به این صفات آراسته شده اند. اخالق را 
 سازگاری دارد، می گردد عادت و طبیعت ثانوی و یا ملکاتی که با اختیار و تالش پیگیر در روح بشر

اسالمی عبارت است از: ترین کاربرد اصطالحی اخالق در میان اندیشمندان  شایع(. 42: 4321)مطهری،
شوند افعالی متناسب با آن صفات به سهولت و بدون  صفات نفسانی راسد و پایداری که موجب می»

(. در آرمانشهر اسالمی داشتن صفات 24مسکویه، بی تا: «)نیاز به تأمل و تفکر از آدمی صادر شود
ه زمینه های دست یابی اخالقی نیکو و کسب فضایل اخالقی از ارزش های مهم محسوب می گردد ک

به آن ها به خوبی فراهم می گردد و سعی می شود تا افراد تربیت اخالقی کسب نمایند. چرا که تربیت 
آراستن نفس  می گردد به گونه ای کهپرورش فضایل و از میان بردن رذایل اخالقی در انسان باعث 

کند که در مقام عمل، به  ایجاد می وامتربی به فضایل و پیراستن آن از رذایل، این توانایی را در 
بندی به ارزش ها منحرف بند باشد و موانع درونی و بیرونی نتواند او را از پایهای اخالقی پای ارزش

 (.18: 4381)داودی، کند
( 4313تعلیم و تربیت یکی از ضروری ترین نیازهای زندگی بشر می باشد)میرزا بیگی و بهزاد فر، 

آید و نه به  تربیت صحیح نه راه به جای می برد و  نه به درک معنای انسانیت نایل میانسان بدون تعلیم و 
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ترین هدف پیامبران مرسل و یازد. بدین جهت تعلیم و تربیت، عالی های رفیع انسانیت دست می فتح قله
 ته ترین پیام کتب الهی است که در آرمانشهر تمدن نوین اسالمی به خوبی به این امر پرداخ اساسی

می شود و مکان های علمی، دینی، آموزشی و سایر، در جهت تعلیم و تربیت شایسته ی شهروندان خود 
برمی گیرد. وقتی درآیات مختلف تالش و کوشش می کنند و سایر زمینه های دیگر آرمانشهر را نیز در 

سی قرار گرفته و ن دقت کنیم در می یابیم که تعلیم و تربیت در بسیاری از آیات مورد توجه اساقرآ
سوره لقمان و ... به این مؤلفه ی  41-43سوره ی آت عمران،  434-13-43بقره،  424و  431آیاتی مانند

 اساسی در زندگی و خصوصا در آرمانشهر تمدن نوین اسالمی پرداخته اند.
را عالوه بر موارد گفته شده، می توان سایر شاخص ها و نشان های آرمانشهر تمدن نوین اسالمی 

که باید جلوه ی خاص و شکوه اسالمی داشته باشند، در مکان ها و جوله های فیزیکی نام برد. چنانکه 
خانه ها در آرمانشهر باید طبق فرموده ی قرآن مساکن طیبه باشند و اصوت معماری اسالمی در آن ها 

ای برخوردار هستند رعایت شده باشد. همچنین در آرمانشهر، مساجد و مراکز فرهنگی از جایگاه ویژه 
و باید برای عبادت و آموزش ساخته شده باشند. همچنین شهر آرامگاهی داشته باشد که در درون شهر 

 قرار داشته و همیشه موجب یادآوری قیامت و یاد مرگ در میان انسان و شهروندان باشد. 

 جمع بندی و نتیجه گیری -6
و فراگیر دارای بهترین مؤلفه های تمدنی در تمدن نوین اسالمی به عنوان یک تمدن جهان شموت 

سطوح عالی خویش می باشد. یکی از مهم ترین این مؤلفه ها، شهر می باشد که باید به صورت 
آرمانشهر تعریف و مشخص گردد. دست یابی به آرمانشهر همیشه مورد توجه مصلحان، خیرخواهان و 

ت عنوان بهشت معرفی شده است که پیروان بزرگان بوده است و بهترین آرمانشهر توسم خداوند تح
دین اسالم با الهام از آموزه های قرآنی و ویژگی هایی که برای بهشت توصیف و بیان گردیده است، 
سعی می کنند تا بهشت گمشده را در زمین نیز احیا و بازسازی کنند. آرمانشهر و شهر آرزوها از دیرینه 

خاکی مطرح بوده است و گاهی در گذشته و گاهی در ترین زمان های حضور بشر بر روی کره ی 
 شده است. آینده جست و جو می

در فرهنگ های مختلف و به فراخور نیاز و ارزش ها، اعتقادات و باورها و توانایی های هر 
ای، عناصر و لوازمی را برای دست یابی به آرمانشهر تعریف می کنند. بنابراین وقتی از آرمانشهر  جامعه
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ن نوین اسالمی صحبت می شود، باید تمام جوانب و زمینه های آن مبتنی بر آموزه های قرآنی و در تمد
دینی باشد. با توسل به این آموزه ها و تعالیم است که می توان آرمانشهر تمدن نوین اسالمی را در 

 ی بخشید. ن را بر سایر آرمانشهرها و شهرهای دیگر برترشکل آن طراحی و بازسازی نمود و آ بهترین
آرمانشهر در تمدن نوین اسالمی، شهری است که با توجه به تعالیم دینی و آموزه های خاص و 
قرآنی شکل گرفته است و شهری منفصل از گذشته و تارید و یا بدون توجه به آینده نمی باشد. بلکه 

 مکانات و شهری است که با نگاه به گذشته و تجارب پیشینیان و در نظر گرفتن شرایم حات و ا
ساز، نگر و آیندهتوانایی های در دسترس و در نهایت با رصد آینده و تبیین افق و چشم انداز آینده

ساخته و پایه گذاری می شود. در آرمانشهر تمدن نوین اسالمی همه چیز بر پایه ی علم و آموزه های 
ده و در جهت نیل به سعادت و قرآنی و دینی ساخته می شود. آموزه هایی که مطابق با فطرت انسانی بو

 کمات انسان فرستاده شده است. 
مطابق با آموزه های قرآنی و دینی آرمانشهر در تمدن نوین اسالمی دارای ویژگی های مهمی چون، 
 امنیت، اتحاد و انسجام، معنویت و دین ورزی، سبک زندگی اسالمی، اخالق و تعلیم و تربیت دینی 

یز وابسته بهم دیگر و در راستای هم می باشند. به گونه ای که امنیت می باشد. در این شهر همه چ
کند و با اتحاد و انسجام بیشتر امنیت نیز در تمام جوانب  شرایم را برای اتحاد و انسجام فراهم می

خویش تقویت می گردد. سبک زندگی شهروندان در آرمانشهر اسالمی، سبک زندگی اسالمی بوده 
های دینی  های آن همه مطاق با آموزه ها و پرورش دین ورزی می باشد و آموزش که همسو با معنویت و

و قرآنی و در جهت ترویج اخالق مبتنی بر سبک زندگی دینی و معنویت می باشد. بنابراین می توان 
چنین گفت که آرمانشهر تمدن نوین اسالمی دارای ویژگی هایی قرآنی و دینی می باشد که همه به 

 وعه دیده می شوند و در جهت نیل به سعادت و قرب ساکنان تالش می کنند. صورت یک مجم
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 گذارتمدنی به مثابه راهبردی برای تحقق تمدن نوین اسالمینظریه 

 با تاکید بربیدار اسالمی
 

3طاها عشایری ،3، قدیر نظامی پور4هادی عبدالملکی
 

 
 چکیده

انسان و ترکیبی از عوامل سخت افزاری و ها، احساسات و رفتارهایتمدن محصوت باورها، نگرش
نمادهایی  ها آشکارترین وجوه تمدن رفتارها وای علتل الیهنرم افزاری است، مطابق رویکردتحلی

شوند، عالوه ها پشتیبانی مینگریها و یا جهانهستند که توسم نهادها و ساختارهای برآمده از جهانبینی
ها و کنشگران حوزه تمدن با ها مقوم کنشها و اسطورههای زیرین تمدن استعارهبراین در الیه

ها و رفتارهای داری تمدن قرار دارند که مقوم نگرشهنجاری متعهد به نگه -یهای شناختچارچوب
گیری و تکامل هویت مادی و کالبدی افزاری ناظر بر شکلهای سختساز است. مولفهتمدن
های نرم افزاری ناظر برهویت معنوی و درونی و زیر هستند درحالی که مولفه "وجوه آشکار"تمدن

گرایی علیرغم وجوه تمدن نوین اسالمی به عنوان نوع خاصی از تمدنساخت فکری تمدن است. 
های نرم افزاری ومعنوی تفاوت آشکاری با سایر ها درمولفهاشتراک در عناصر مادی با سایر تمدن

فرد است. بنابراین تحقق آن مستلزم های اختصاصی و منحصربهها دارد و دارای ویژگیتمدن
بینی ساز در قواره جهانهای تمدنلم، متناقض کنونی( و تمرکز بر مولفهگذارتمدنی)گذر از تمدن مخت

 نگری اسالمی و مسلمانی است.  و جهان

                                                                                                                                               
 دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی 1
 عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی 2
 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه کاشان 3
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های تمدنساز در افق تمدن نوین اسالمی با تاکید بر مراحل این مقاله با هدف تبیین ابعاد و مولفه
 ی؛ تحلیل گفتمان و تحلیلهای مقام معظم رهبری و با روش ترکیبپنجگانه تمدن سازی در دیدگاه

 (انجام شده است. CLAها) ای علتالیه 
های کنونی اسیر نگاه تک بعدی و سطحی به انسان و جهان هستند نتایج این بررسی نشان داد تمدن

های مختلف وجود انسان و لذا گذر از وضعیت کنونی مستلزم نگاه تمدنی به جهان و توجه به دوگانه
 و معنوی است. تعادت در زیست مادی 
 های آشکار،.الیه4در سه سطح  "نظریه گذار تمدنی"های تمدن ساز در قالبدر این مقاله مولفه

 های پنهان تمدن، تحلیل و بررسی شده است. .الیه3های کمتر آشکار و .الیه3
و  منابع و ذخائر طبیعی و خدادادی، موقعیت ژئواستراتژیک، سرزمین، جمعیت و منابع انسانی، علم

ساز های مادی و سخت افزاری تمدنها، فضا و ارتباطات به عوامل و مولفهتکنولوژی، توسعه زیرساخت
 تبیین شده است. در افق تمدن نوین اسالمی شامل

ساز شامل: ارتباط با خالق و منشاء های نرم افزاری تمدنهمچنین در بُعد عوامل و مولفه معنوی مولفه
سل، معنویت گرایی، تعالیم الهی و هدایت ائمه اطهار)ع(، فلسفه انتظار و هستی) دینداری، توکل و تو

کمات جویی(، ارتباط اجتماعی با همنوعان) اخالق گرایی، معرفت گرایی، عدالت خواهی، سرمایه 
ها و نظامات ) نظام اداری و حکومت، نظام آموزشی و نوآوری، نظام حقوقی، قانون، اجتماعی(، سیستم

 امنیت( در ساخت و افق تمدن نوین اسالمی تبیین شده است. قضایی، نظم و
بندی بر این باور است بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری ترکیب موزون و انباشتگی محقق درجمع

وَال( امکان وال وحُبایرانی با عنوان) ترکیب حُب -های تمدن با راهبرد بیداری اسالمیدرونی الیه
 نماید.ر قواره ایرانی را فراهم میتحقق تمدن نوین اسالمی د

 ساز، بیداری اسالمی های تمدنتمدن، تمدن نوین اسالمی، مولفه کلید واژه:

 مقدمه
 لغت در و شود می خوانده حضاره عربی در و "سیویلیزیشن" civilization انگلیسی زبان در تمدن

 یا شهرنشینی به شدن متخلق دیگر ارتعب به و شده  گرفته مدنیت و مدینه ریشه از و شهرنشینی معنای به
 (.4381باشد )بورلو،  می گرفتن خود به شهرنشینی خصلت و خوی
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 همکاری نیز و خوگرفتن شهریان آداب و شهرنشینی، اخالق به مفهوم در فرهنگ فارسی،تمدن
(. همچنین در 4310آمده است)معین، فرهنگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امور در جامعه یک افراد

 (. 1401: 4322فرهنگ دهخدا تمدن به معنی شهرنشینی آمده است)دهخدا، 
 یک در اگر که معنی این به است، اجتماعی و فردی حیات اصیل عوامل فعالیت بیانگر تمدن

 نیازهای برای رفع باشد، حاکم منطقی سیاسی مدیریت باشد، ساکن درست حقوقی نظام ایجامعه
 ها انسان رفاه به شود، صحیح استفاده نیز ها انسان فکری های فعالیت و فنی امکانات از اجتماعی زندگی

 یافت خواهد بقا تمدن این باشد، ارزش دارای عضالنی چه و فکری از لحاظ چه و کار شود توجه
 (. 43: 4311)نصری،

شناسی و راوی فرهنگ یک جامعه است که از مرزهای ملی آن فراتر رفته و تمدن تبلوری از هستی
 (320: 4388تارید آن عبور کرده است)پهلوان،از 

 های مشترکی هستند، از جمله اینکه:ها دارای  وجوه و ویژگیبه اعتقاد جامعه شناسان تمدن 
 ها دارای قوانین و مقررات هستند.همه تمدن .4
 ها دارای نوعی حکومت یا نظام سیاسی هستند.همه تمدن .3
 ی اختصاصی هستند.ها دارای نوعی خم و زبان نوشتارهمه تمدن .3
 های هنری هستند.هایی از هنر و فعالیتها دارای شکلهمه تمدن .1
های آموزشی خاص برای انتقات دستاوردهای خود به نسل جدید ها داری شیوههمه تمدن .2

 (4312هستند.)بر گرفته از روح االمینی،
 د فوق افزود:رتوان به مواهای زیر را نیز میعالوه بر این ویژگی

 ها دارای فلسفه و پاردایم فکری خاص هستند.مدنهمه ت .4
 ها دارای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری هستند.همه تمدن .3
 ای آرمانی هستند.ها دارای افق دور دست و آیندههمه تمدن .3
ای از دستاوردهای سخت افزاری و نرم افزاری است، بُعد سخت افزاری تنها بُعد تمدن مجموعه 

زند و اگر سخت افزار قابل رؤیت است، دهد بلکه نرم افزار سخن اصلی را مینمیهرتمدن را تشکیل 
 (32: 4311نرم افزار ریشه درتفکر و فلسفه دارد)خسروپناه،
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تعابیر متفاوتی در رابطه با تمدن وجود دارد، گروهی صرفا با نگاه مادی برای تمدن سه مرحله 
های ده اعتقاد بر این است که در طوت تارید تمدنزایش، بلوغ و فروپاشی قائل هستند. برهمین قائ

اند. این تلقی از های نوظهور دادهزیادی ظهور کرده و بعد از مدتی از بین رفته و جای خود را به تمدن
های سیاسی در قالب امپراطوری هماهنگ است. رجوع به ماهیت تمدن بیشتر با ظهور و سقوط نظام

را با روح غیر مادی آن یعنی حوزه نفوذ فکری و فرهنگی ارزیابی دهد اگر تمدن ها نشان میتمدن
اند، ها ممکن است دچار افوت شده باشند اما هیچگاه دچار فروپاشی نشدهتوان گفت تمدننماییم می

اند، به این مفهوم که مدعیان و صاحبان تمدن جابجا و بلکه به عنوان میراث بشری تبدیل و یا تغییر کرده
هنجاری خاص، تمدنی را به خود و یا  -اند و هر گروهی با یک اندیشه و چارچوب شناختیتغییرکرده

 اند.دیگران نسبت داده
اند بلکه کنشگران و فعاالن تمدن اند که زوات پیدا کردهها نبودهبنابراین در طوت تارید این تمدن

یک حوزه نفوذ و عملکرد بوده توان گفت هرتمدنی دارای اند. بر همین اساس میجابجا و تغییر کرده
ها نیز از این موضوع ها منفک و متمایز کرده است لذا تنوع و تعدد تمدناست که آن را از دیگر تمدن

 شود.ناشی می
شناسی جوامع و شناسی و انسانتوان گفت درکالن تارید بشری و مقایسه مبانی جهانبا این تعبیر می

 تیم که عبارتند از:ها، با دو نوع تمدن مواجه هستمدن
 های مبتنی برعقل و تجربه بشریتمدن .4

 تمدن مبتنی بر فطرت و هدایت الهی .3

های آشکاری هستند اما وجه مشترک این این دو نوع تمدن اگرچه در ابعاد و سطوح  دارای تفاوت
است. اما انسان درمنطق اولی مطابق  "انسان"دو نوع تمدن این است که کنشگر اصلی هر دو تمدن

که محکوم به آزمایش و تجربه بر اساس  "انسان رها شده به حات خود"ای چون نیچه رویکرد فالسفه
هدایت درونی و عقل است. درحالی که در منطق دومی عالوه بر هدایت درونی) فطرت و عقل( انسان 

وصا آنکه گیرد. خصهای الهی قرار میشود و تحت تعالیم وآموزهبه وسیله نبی و ولی الهی هدایت می
های دینی با تحوالت زمان در قالب این مالک در رویکرد تمدن نوین اسالمی با معیار  تطبیق آموزه

 نظریه والیت و رهبری الهی شان باالیی دارد.
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بیند و این باور نوع اولی تمدن نگاه تک بُعدی به انسان دارد و انسان را بیشتر موجود مادی می
مادی وجود انسان باید در تجربه و پیشرفت زندگی اجتماعی تحت کنترت وجود دارد که غرایز و جنبه 

قواعد و قوانین اجتماعی توسم خود انسان و یا با اجماع جمعی صورت بگیرد و یا تلطیف شود. مطابق 
یابد. درحالی های اجتماعی، نهادی و ساختار اجتماعی را با این منطق سامان میاین رویکرد، تمام کنش

داند و قائل به تعادت ابعاد مادی و معنوی وجود انسان می انسان را موجودی چند بُعدی میکه نوع دو
 ای که در وجود او است، درپی رستگاری و کمات است.های دوگانهاست. و انسان با ویژگی

های زیادی بوده ها؛ شاهد تولد، رشد، بالندی و افوت تمدنترین گذرگاه تمدنتارید به عنوان اصلی
 ای برای منادیان و مدعیان تمدن دارد و های آموزندهها؛ درست. مرور عوامل اوج و افوت تمدناس

 ساز مورد توجه و تاکید باشد. های تمدنتواند دربازبینی مولفهمی
مقاله حاضر ناظر به این مسئله است که تمدن به ارث رسیده به جوامع اسالمی تلفیقی از 

ای از مسائل و مشکالت الینحل را در تمدن غرب است که مجموعهدستاوردهای تمدن اسالمی و 
های متفکران های فکری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به دنبات داشته و دارد، لذا در فهم تالشحوزه

و فعاالن حوزه تمدن اسالمی برای برون رفت از این وضعیت  با سه رویکرد  حل مسئله مواجه هستیم 
ه اوت؛ رویکرد سنت گرایی اسالمی که عالوه بر ضدیت تمام با غرب و همچنین که عبارتند از: گرو

مقاومت در برابر هرگونه قرائت مدرن و نو از اسالم، خواهان بازگشت به سنت و تمدن صدر اسالم و 
سلف صالح هستند، گروه دوم؛ گروهی هستند که شیفته تمدن غرب شده و تنها راه پیشرفت و تمدن را 

دانند و گروه سوم اگرچه انتقاد شدیدی برمبانی و ی بی چون و چرا از تمدن غرب میالگو بردار
کنند، اما خواهان استفاده از تجارب و دست آوردهای مفیدغرب به عنوان محتوای تمدن غرب وارد می

میراث بشری هستند و درعین حات در صدد قرائت مدرن از اسالم و خصوصا اسالم سیاسی در تشکیل 
ین یهای متفاوتی در تبگیریهستند. این رویکردهای سه گانه موجب جهتسازی و تمدنحکومت 

 تحوالت جوامع اسالمی شده است.  
ساز از منظر و با رویکرد اسالمی، های تمدنای از عوامل مولفهلذا در این تحقیق ضمن بیان خالصه

ای متناظر بر فرایند نی به عنوان نظریهگذار تمدهای بشری، نظریهو همچنین عوامل و دالیل افوت تمدن
سازی در جهان اسالم خصوصا ضرورت گذر از مفهوم و قالب سنتی تمدن صدر اسالم و رسیدن تمدن
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نگری اسالمی و اندیشه مهدویت بحث و تحلیل قرار گرفته به تمدن نوین اسالمی در قالب الگوی جهان
 است.
 
 

 روش شناسی
ای، تحلیل های مروری کتابخانهوش ترکیبی و استفاده از روشاین تحقیق از منظر روشی با ر

 های سهیل عنایت اله انجام  شده است. ای علت گفتمان و تحلیل الیه
ها گیری و افوت تمدنها و رویکردهای شکلای ضمن مرور نظریه. در روش مروری و کتابخانه4
 تلف تحلیل و بررسی شده است.های بشری از منظرهای مخترین علل رواج و افوت تمدنعمده
گیری و های مقام معظم رهبری مراحل شکل. در روش تحلیل گفتمان با مرور بیانات و دیدگاه3

ارز و دات بر تحوالت تمدن ساز، مفاهیم و مضامین همهای تمدنایجاد تمدن نوین اسالمی و مولفه
های( تمدنی های)ویژگیاصلی و مولفه هایگاهایرانی شناسایی و در قالب گره -بشری و تمدن اسالمی

 بندی شد.استخراج و دسته
های عینی و نمادهای تمدن نوین اسالمی در ارتباط با سازمان و ای نیز فهم  شاخص. در تحلیل الیه3

ساز مورد تحلیل و های تمدننگری و استعارهگیری نمادهای تمدنی و جهاننهادهای موثر برشکل
 ت. بررسی قرار گرفته اس

 ساز در نظریه تمدن نوین اسالمیهای تمدنعوامل و مولفه
آنچه تحت عنوان تمدن نوین اسالمی توسم مقام معظم رهبری طرح و نظریه پردازی شد یک 

به عنوان هدف  "حیات طیبه اسالمی"هدف کالن در افق انقالب اسالمی است که در نهایت به تحقق 
انقالبی که اگرچه در الیه آشکار و لیتانی یک تحوت اجتماعی نهایی انقالب اسالمی منجر خواهد شد، 

های نظری متفاوتی استوار بود، از های دیگر بود. اما در اصل بر بنیانو سیاسی به مانند بسیاری از انقالب
جمله قرائت سیاسی از اسالم و شریعت، یعنی طرح اسالم ناب محمدی)ص( در مقابل اسالم تحجر و 

سازی تفکر علوی، روش عاشورایی، آرمان در این قرائت نوین از نقش دین درتمدن نفاق  آمریکایی.
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مهدویت و شایستگی ملت و تمدن ایرانی درگذر زمان در بستر ملت و سرزمین ایران ظرفیت و قابلیت 
ها جهان را مدت "حُب وِال و حُب وَال"اسالمی با منطق  -بلوغ و باروری یافته است. این پیوند ایرانی

ها از رونق آن شاداب و امیدوارند و گروهی دیگر هراسان و درسکوت برد و امروز نیز برخی ملت
ای بومی اسالمی در یک تولید ایرانی و نظریه "تمدن نوین اسالمی"توان گفت نظریهترسان. در واقع می

تمدن نوین و بستر و آغوش ایرانی است. در واقع ارائه و طرح مقام معظم رهبری)مدظله( با گفتمان 
است که  "نظریه تمدنی اسالم"ایرانی پیشرفت نیز در تبیین این ضرورت و مبتنی بر -الگوی اسالمی

 دارای سه بنیاد اساسی و یک وجه ممیزه خاص است:
بنیاد فلسفی و عقلی؛  اینکه منطقا و عقال در اسالم امکان ایجاد تمدن وجود دارد، و اسالم به  .4

 ن است.دنبات تاسیس و تکامل تمد

الهی است و هدایت درونی و بیرونی بنیاد وحیانی؛ فلسفه خلقت انسان رسیدن به کمات و قرب .3
 ن راه کمات، شامل حات نوع بشر شده است.دالهی در ساخت تمدن و پیمو

بنیاد اجتماعی و سیاسی؛ اینکه افراد مومن و مسلمانان خصوصا نسل جدید و انقالبی به دنبات  .3
های توسعه و های دینی و احیای شریعت اسالمی در مدتود با آموزهساخت تمدن دلخواه خ

 پیشرفت هستند. 

و وجه ممیزه تمدن ایرانی عشق به اهل بیت)ع( و دوستی با دوستان اهل بیت)ع( و دشمنی با  .1
 دشمنان اهل بیت)ع( است.

 دف ه"فرماید:سازی میمقام معظم رهبری در تبیین ضرورت نقش نیروهای انقالبی درتمدن
های ما، ما، و دستگاهما، سپاهریزی یک تمدن است؛ یک حرکت عظیم است، برای این باید ارتشپی

های ما، نیروی انتظامی ما و غیره باید خودشان را آماده کنند، این تشکیالت بایستی با این ایده وزارتخانه
 ."طراحی گردند

های چندین ساله نظام عظم رهبری و تالشها؛ این نظریه مقام مای علتمطابق نظریه تحلیل الیه
توان گفت وجوه آشکار و نمادهای تمدنی بر ساز، میهای تمدنسازی بسترها و مولفهاسالمی در فراهم

 ساز در قالب نظام جمهوری اسالمی اتکاء دارد که بر دستگاها، نهادها، ارکان و کارگزارن تمدن
و تجربه و اندیشه تمدنی) تمدن نبوی و تمدن علوی( استوار بینی اسالمی و دینی تجلی یافته در دجهان

ی ایرانی از ساز در بافت اندیشههای تمدنها و استورهسازی استعارههای زیرین این تمدناست. در الیه
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ای، عدالت طلبی و ظلم ستیزی روح ایرانی موید ساخت تمدن جمله حقیقت جویی، آرمانگرایی افسانه
شود که تفکر ایرانی همیشه در روند سرگذشت تمدن اسالمی در ایران مشاهده مینوین است. لذا در 

رشد تمدن اسالمی نواوری و ابتکار عمل به خرج داده است، و بسیار جلوتر از جوامع و اقوام عرب 
سازی داشته است. صد البته ارتباطات و تعامالت با جهان غیرعرب نیز در قرائت جدید از داعیه تمدن

ها و تنگناهای دو )اسالم سیاسی و والیی( نقش موثری داشته است. و حتی بسیاری از اعوجاج اسالم
 حوزه تمدنی در این روند تبیین و بازخوانی شده است.  

از دیدگاه مقام معظم رهبری تمدن اسالمی به عنوان محصوت جریان بیدارگری اسالمی و تعالیم 
اسالم و ائمه اطهار)ع( مرهون نگاه جامع و چند بُعدی به جهان انبیاء الهی و خصوصا پیامبر عظیم الشان 

و انسان است، که در هر زمانی از قابلیت و توان پسخگویی به نیازهای نسل بشر با حفظ تعادت و تناسب 
 در طبیعت برخوردار است.

 
ای و یا هتوان صرفا به گذر از الیسازی اسالمی نمیرویکرد کلی این مقاله این است؛ برای تمدن

سازی مستلزم گذار تمدنی است. بنابراین گذار مرحله از تمدن به الیه و مرحله جدید اکتفا کرد، تمدن

پیشرفت، استقالل، آزادی، ) رفتارهای معطوف به وجود تمدن پیشرو
 (معنویت گرایی، استکبار ستیزی، حمایت از محرومین و مسلمانان

 ارکان و نهادهای نظام اسالمی

 جهان بینی الهی 
 (ص)جهان نگری نبوی

 (ع)جهان نگری علوی
 

 حقیقت جویی، آرمانگرایی، نوع دوستی
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تمدنی عبارت است از امکان و ظرفیت پذیرش تمدنی نوین با گذار از تعلقات تمدنی که در تطبیق با 
نیست. اصطالحا به سمت و  شرایم جدید، امکان پذیرش و همراهی ندارد و یا از مطلوبیتی برخوردار

سوی تمدنی باورپذیر رفت که از مطلوبیت و قطعیت باالیی برای نسل بشر و مسلمانان برخوردار است. 
تواند صرفا بر سنت متکی باشد، بلکه باید بر قابلیت بروز کردن احکام دین و شریعت در این تمدن نمی

 داده است. بستر زمان باشد. زمانی که تکامل را به نوع بشر وعده
شود؛ ها و انحرافات کلی دو تجربه تمدنی مشاهده میدر سابقه تمدنی جهان اسالم علیرغم چالش

النبی و دیگری تفکر و تجربه تمدن علوی. کالن روندهای یکی تفکر و تجربه تمدن نبوی و یا مدینه
ی و تاکید بر اسالم گرایهای سنتدهد بخشی از جهان اسالم با داعیهتارید تمدن اسالمی نشان می

گری و سلطنتی صرفا برای برخی آثار تمدنی صدر اسالم اعتبار قائل است. درحالیکه در بخشی خلیفه
دیگر جهان اسالم که بر بنیاد تفکر علوی استوار گشته، تمدن اسالمی را محصور در مدینه النبی و 

انداز مهدویت ی بر اندیشه و چشماسالمسازی تمدنبیند بلکه در پی جهانیتجارب تمدنی اولیه نمی
است. بر همین قاعده انقالب اسالمی و ارکان و نهادهای جمهوری اسالمی به عنوان محصوت اولیه 
جریان بیداری اسالمی بسترساز گذارتمدنی در فرایندهای راهبردی بیداری اسالمی در قواره جهانی 

ساز های تمدنسازی مولفهبخشی و تشابه است. مهمترین ویژگی جمهوری اسالمی درگذار تمدنی تمایز
گیرد و درعصر غیب امام، نظریه است. تمدن در این نگاه با تاکید بر مردم ساالری  امام محور شکل می

 بدیل دارد.والیت فقیه به عنوان سبک و شیوه اداره تمدن نقش بی

   

تجربه تمدن غیر 
تمدن ) اسالمی

 (های الهی و بشری

تجربه تمدن 
 اسالمی

تمدن نبوی و ) 
 (علوی

افق تمدن نوین 
 اسالمی

 (تمدن مهدوی)
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های نرم افزاری ر تاثیر مولفهسازی به جای تاکید بر ابعاد سخت افزاری تمدن، باین سبک از تمدن
در کانون  "ماندزمین خدا هیچگاه بدون ولی نمی"سازی پایبند است، بر این قاعده اصلی که در تمدن

نرم افزاری این اندیشه تمدنی؛ معصومیت محوری اولیه و والیت محوری متاخر قرار دارد که در 
 های م خاص داللت دارد، برخی مولفهبرساخت تمدن به مفهوم عام و تمدن نوین اسالمی به مفهو

 ساز عبارتند از:افزاری تمدن نرم

 فلسفه و فرهنگ
هرتمدنی بر فلسفه و فرهنگ مشخص استوار است، ایجاد، حفظ و گسترش هر تمدنی وابسته به بُعد 
فکری و اندیشه گانی است، بقای هرتمدنی و نیز نفوذ و گسترش آن درجهان وابسته به جریان مولد 

 فلسفی و علمی است.  فکری
ترباشد، تمدن تر، دینیای وجود دارد، هرچه فرهنگ عالیتر، معنویبین هرتمدن و فرهنگی رابطه

 (2: 4311ای، تر خواهد بود) سید محمد خامنهتر و انسانستر، عمیقدرخشان
و انسان را یبنی است که با آن دنیا را تعقلی و استداللی می شناسیم، عالم حکمت نظری همان جهان

 بشناسیم و حکمت عملی برای زندگی بر اساس آن شناخت است، زندگی خانواده بنام تدبیر منزت 
شناسیم و زندگی اجتماعی را به نام سیاست می شناسیم... حکت عملی سه بخش مهم بنام اخالق، می

ها با ومی حکومتکند سیاست همین رفتار عمخانواده و سیاست دارد. زندگی مردم را سیاست اداره می
سید محمد در آن یعنی دین شباهت بسیار است )ها است. بین فلسفه و مامردم و مردم با حکومت

 (2: 4311ای،  خامنه
بینی و نگاه به جهان، هستی، ابعاد و ماهیت وجودی انسان و سازی همان جهاننقش فلسفه در تمدن

سازی است. در ود در جهان و انسان در تمدنهای او برای بکارگیری نیروها و توان علّی موجظرفیت
های ی شناخت و شیوهکند و از این طریق اعتبار دامنهواقع فلسفه ارتباط انسان را با عالم هستی برقرار می

 کند. گیری از توان بالقوه و بالفعل انسان در ساخت تمدن از نظر عقلی و استداللی توجیه میبهره
اند و تمدن های فلسفی بودهالنهرین( دارای آموزهونان، ایران و بینهای بزرگ دنیا) یهمه تمدن

دهد که بر اساس های فلسفی وجود خارجی نداشته است، فلسفه مدلی از عقالنیت ارائه میبدون آموزه
 (38-32: 4311شود) خسرو پناه،آن معرفت، دانش و صنعت آن تمدن ساخته می
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افزار تمدن را تولید و هدایت کند، اگر از افزاری و نرمعد سختساز است که بتواند بُای تمدنفلسفه
 ای باشد که ظرفیت تولید علم مورد نیاز را داشته باشدکنیم، باید فلسفهتمدن اسالمی نیز صحبت می

 (38: 4311 )خسروپناه،
 الزامات ساخت تمدن:

 سازی و نظام معرفتیپردازی، نظریهتفکر: ایده .4

 اوریتولید علم، دانش و فن .3

 پرورش نیروی انسانی و کارگزاران .3

 نهادسازی و نظام سازی .1

 های هدفمند.سبک زندگی و خلق و خوی اجتماعی و فعالیت .2

 علم

آوردهای معرفتی، نظری و پارادایمی جوامع در مسئله شناسی، علم به عنوان اندوخته و گنجینه دست
 ش اساسی درتمدن پروری و روش شناسی و راهبردهای برون رفت در پیشبرد اهداف تمدنی نق

داری دارد. علم حتی در شکل تجربی و حسی آن ابزاری در اختیار مدعیان تمدنی است و بر تمدن
دنیای غرب با علم توانست به ثروت و قدرت دست یابد اما چون  "اساس دیدگاه مقام معظم رهبری

 ای، بیانات در جمع منهایمان و ظرفیت نداشتند علمشان به ظلم و استکبار منتهی شد)امام خا
 (31/40/4311کنندگان اتحادیه بین مجالس اسالمی، شرکت

از نکات مهم برای  "فرمایدسازی میهمچنین مقام معظم رهبری با تاکید بر جایگاه علم درتمدن
کشورهای اسالمی تالش برای پیشرفت علمی است... دنیای اسالم با این جمعیت و این امکانات فراوان 

بیانات ، ایتواند با اتحادش یک قدرت بزرگی در دنیا ایجاد کند و اثرگذار باشد)امام خامنهمیبالشک 
 (31/40/4311کنندگان اتحادیه بین مجالس اسالمی، درجمع شرکت

یکی از از ارکان هرتمدنی که بخواهد اقتدار پیدا کند و پایدار بماند حرکت برمبنای علم و دانش 
 (1: 4311ردی ناجا، )مرکز مطالعات راهب است

اند، تمدن هم بوده است، ای عالی بودههایی با اندیشهای عالی بوده است، انسانهر کجا اندیشه
 (2: 4311ای، ساز است) سید محمد خامنهاندیشه عالی و اندیشه درست تمدن
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لسوف، توان گفت هرجا ردپایی از تمدن دیده می شود قطعا نام یک پیامبر، فیبر همین قاعده می
شود. تمدن یونان با نام اقالطون و ارسطو گره خورده است. تمدن اسالمی با نام پیامبر دانشمند دیده می

شود. تمدن ایران باستان با نام زرتشت و کورش و فردوسی اسالم)ص( و امامان معصوم)ع( شناخته می
لنهرین با نام پیامبران الهی اهای بینمشهور است. تمدن غرب با کانت و دکارت گره خورده است، تمدن

ایرانی معاصر با  -شود. شکوفایی تمدن اسالمیحضرت ابراهیم، سلیمان موسی و عیسی)ع( شناخته می
شود. تمدن شرق با مالصدرا و خواجه نصیر، ابن سینا، فارابی و ابوریحان، خمینی و امثالهم شناخته می

 شود.کنفسیوس و بودا و امثالهم شناخته می

 ای تمدن اسالمی:هشاخص
 محوریت قوانین قرآن  .4

 خردورزی .3

 علم .3

 اخالق .1

 مجاهدت .2

 حکومت مردمی .1

 پرهیز از تحجر .2

 ایجاد رفاه .8

 اقتصاد سالم .1

 استقرار عدالت .40

 تالش و ابتکار .44

 ارتباطات و رسانه .43

 (431-438: 4311زمان شناسی در فقه و سیاست)بر گرفته ازذولفقاری، .43

 می عبارتند از:های تمدن نوین اسالبرخی از مهمترین مولفه 
 مداریدین .4
 سازیامت .3
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 حکومت .3
 مداریقانون .1
 (430: 4311امنیت) ذولفقاری، .2

های تمدن ایجاد شده است که ناظر بر ها، مولفههمانطور که پیدا است بسیاری از این مولفه
بینی کرد هایی را پیششود باید مولفهسرگذشت تمدن اسالمی است. اما وقتی از تمدن نوین بحث می

فلک را سقف  "رساند، همنوا با حافظ شیرازیتمدن را از قالب قبلی رها و به پویایی تمدن میکه 
 ها عبارتند از:بشکافد و طرحی نو دراندازد، برخی از این مولفه

شود، با والیت رهبری و فرماندهی تمدنی؛ رهبری و هدایت تمدن از والیت الهی شروع می .4
 شود.نهایتا با ظهور کامل میولی فقیه در زمان امام عصر)عج( و 

 نظام معنایی و گفتمان سازی تمدنی؛ تولید علم و ارائه نظریه .3

های های مختلف تمدن و همچنین تعامل و ارتباط با تمدنارتباطات بین تمدنی؛ ارتباط الیه .3
 دیگر.

چو آرش تیر درکمان "حوزه نفوذ فکری و جغرافیایی تمدن؛ سرزمین وگستره حضور تمدنی،  .1
 "خت، خم مرز وطن بر قلب توران انداختاندا

نظام تعلق روانی و اجتماعی؛ وابستگی و تعهد اجتماعی، فرهنگی و اخالقی به تمدن. همنوا با  .2
 ."تمام ایران سرای من است "یا این عبارت  "چو ایران نباد تن من مبادا"فردوسی 

 خدا محوری و اعتماد به نفس
اعتماد به نفس و اعتماد  ،عبارت است از خودباورى ه دینیدر یک تمدن متکی بر اندیشعامل مهمّ 

هاى [؛ به کمک ى کارها توکّل به خداى متعات و استمداد از کمک الهى ]کنیم به کمک الهى. در همه
: این 4"شودسوى شما باز می ها به خواهید، راهشما از خداى متعات کمک می ]وقتى["الهى اعتماد کنیم. 

رسد؛ هاى مختلفى به من و شما میو در آیات دیگر گفته شده است، به شکل رزقى که در این آیه
شود؛ این رزق الهى درخشد، راهى باز میزند، میگاهى شما ناگهان در ذهنتان یک چیزى برق می

                                                                                                                                               
 اهللَ یَجعَل لَهُ مَخرَجًا، وَ یَرزُقهُ مِن حَیثُ الیَحتَسِب. وَ مَن یَتَّقِ 4
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آید؛ این همان رزق الهى  وجود مى ى فشار، ناگهان یک امید وافرى در دت شما به است؛ دریک برهه
 (40/3/4313 ،بیانات در دیدار کارگران در گروه صنعتى مپنارهبری،  )مقام معظم است

آنى که ما به شدت نیازمند اعتماد به نفس او هستیم، قشر جوان ماست؛ بخصوص قشر جوان اهل 
 ى علمى، چه ى این کشور؛ چه اداره کنندهیندهى بخشى از آعلم و فرزانه و بالقوه اداره کننده

 (43/40/4381بیانات در ، ای)امام خامنه ى عملى و اجرائىى سیاسى، چه اداره کنندهاداره کننده
ى مقابل اعتماد به نفس، خودکم بینى است؛... سه مانع اصلى در راه فرایند اعتماد به نفس و به نقطه

هاى علمى. ایجاد یأس است؛ تیره کردن افق، به رخ کشیدن فاصلهثمر رسیدنش وجود دارد... اوت، 
بنابراین سه تا مانع ممکن است دشمن طراحى کند: یکى پراکندن یأس، یکى منحرف کردن استعدادها، 

ای، بیانات در یکى هم برخورد سخت و خشن؛ یعنى تحمیل تهاجم نظامى و از قبیل اینها....) امام خامنه
43/40/4381) 

 نگرایی واقع بینانهآرما
 دنبات "نمایند:سازی اینگونه بیان میمقام معظم رهبری جایگاه این عامل را در فرایند تمدن

هایی بود که عملی و اجرایی آتهای حقیقی در قالب و لباس عملی آن بگردید. نباید دنبات ایدهآرمان
همواره باید مورد نظر باشد، چشم انداز  نیستند، نباید به کم قانع شد و از آن آرمانها دور ماند. آنچه

بیست ساله است؛ این چشم انداز خیلی مهم است..... درست نگاه کنید، دقت کنید و چشم انداز بیست 
اگر خوب کار کنند و  -ساله را بخوانید. ما ملت ایران با این قانون اساسی جامع و با این ارکان نظام 

یی که در این ی اوج و قلهیست سات کشور خود را به نقطهتوانیم در ظرف بمی –درست کار کنند 
ی انداز هم بر پایهانداز تصویر شده، برسانیم. ... به سمت این چشم انداز حرکت کند. آن چشمچشم

ی وقت و همت و شغل را مصروف همین اهداف کرد و در واقع ذوب در این اسالم است. باید همه
 (.32/3/4383ات در جمع نمایندگان مجلس،ای، بیان)امام خامنه اهداف شد

 

 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26284
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 وحی کالم منظر از سازهای تمدنمولفه

 جامعه؛ افراد در خدا به ایمان و تقوا وجود. 4

 مستضعفان؛ حقوق رعایت. 3

 صالح؛ حاکم و رهبری. 3

 درونی؛ انسجام و وحدت. 1

 منکر؛ از نهی و معروف امربه به جامعه افراد همگانی التزام. 2

 نیکو؛ اخالقی های رزشا پرورش. 1

 فساد؛ از پرهیز. 2

 مقتدر؛ نظامی نیروی وجود. 8

 آن؛ رعایت و قانون وجود. 1

 الهی. های نعمت شکر. 40

 ها اجتماعی افول تمدن-شناسی عوامل فرهنگیگونه
های زیادی بوده است. اگرچه بکار بردن اصطالح فروپاشی تمدن) به جز در تارید گذرگاه تمدن

توان از قبیل تمدن قوم عاد، قوم ثمود و قوم نوح( نیازمند دقت بیشتری است اما قطعا می موارد محدودی
اند. اند و بعد از شکوفایی اولیه به دالیلی دچار تغییر و تبدیل شدههای بشری دچار افوت شدهگفت تمدن

ست. تمدن های مدعی در قرن معاصر که داعیه جهانی شدن داشته و دارد تمدن غرب ایکی از تمدن
. اصالت 4شود که عبارتند از.غرب با حذف خدا از فرایندهای تمدنی خود با سه ویژگی شناخته می

. اصالت 3گرایی و فاعلیت تام انسان در امور . اصالت عینیت 3اومانیزم  -انسان در مقابل اصالت خدا
 .-سکوالریسم -جدایی دین از سیاست

ئه دو چهره از تمدن غرب شد: الف( تکیه بر علوم طبیعی خروجی نهایی این سه ویژگی منجر به ار
شناسی پوزیتویستی در شناخت. ب( اتکاء به ایدئولوژی لیبرالیستی و مارکسیستی در اداره و روش

ها و سقوط اخالق هایی که برآیند نهایی آن رواج خشونت جهانی، تحقیر سایر ملتجامعه. ایدئولوژی
شود با مبنا قرار دادن این موارد محصوت این نوع لذا مشاهده میهای جامعه جهانی است. در کنش

 تمدن؛ انسان را سرکش و به گسترش روز افزون سالح کشتار جمعی برای حذف دیگران ترغیب 
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ها بحث ای که کل جهان را در سرآشیبی سقوط قرار داده است. لذا وقتی از افوت تمدنکند، به گونهمی
های مختلفی از ذات هستی بخش الهی و معیارها و شری است که به سبکهای بشود منظور تمدنمی

اند و یا دچار ظلم و بی عدالتی گرایی مفرط شدهاند یا دچار مادههای معنوی تمدن فاصله گرفتهویژگی
 که آنها را در سراشیبی سقوط قرار داده است. 

 دیدگاه قرآن -1
 گرایی و انحطاط اخالقی الف: مادی

 مادی به تمدن.بر نگرش تاکید  -4
 (.43: 4310 محمدی،) دستورات الهی دوری از -3

 بندوباری اجتماعی ب: شیوع فساد و بی
 فرهنگی و اخالقی مهم عوامل از نا امیدی، و یأس و گرائیهمجنس زنا، چون اخالقی مفاسد رواج

 (.11: 4381هستند)میرزا،  جوامع انحطاط
 خرابی و عمران رفتن میان از عامل درجامعه، فساد از نکردن جلوگیری و اصالح ترک قرآن، ازنظر 
 سوره 23 تا 12 و هود سوره 442 و 441 چون آیاتی در که است عذاب نزوت وعامل تمدنی های سازه
 . است شده اشاره آن به نمل

 و نوعان هم به مالی کمک ترک به توان می بشر تمدنی های سازه نابودی مادی فرا عوامل دیگر از
 بخشی انفاق از خودداری قلم، سوره 31 تا 42 آیات در خداوند. کرد اشاره ایشان مالی حقوق ادای معد
 و کشاورزی و باغ و خانه قبیل از تمدنی های سازه نابودی ساز زمینه را محرومان به محصوالت از

 به مانیآس های عذاب نزوت عوامل از یکی که دهد می هشدار انسان به و شمارد برمی آن محصوالت
 .است فقیران و مستمندان مالی حقوق و زکات پرداخت عدم طبیعی، ظاهراً شکل
 شرک ،(42 تا 42 آیات سبا،) کفر ،(442 و 441 آیات هود،) آسایی تن و گذرانی خوش هرحات، به 

 و ظلم ،(34 و 30 و 42 آیات قلم،) وحیانی های آموزه و خدا برابر در طغیان ،(13 تا 33 آیات کهف،)
 و 81 آیات هود،) هدایت روشنگر پیامبران با دشمنی( 434 آیه انعام، و 442 آیه عمران، آت) عودالتی یب
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 و 31 و 33 آیات کهف، نیز و 432 و 431 آیات اعراف،) آفرینش اهداف و خدا از غفلت ،(12 و 11
 ( 83 و 28 آیات هود،) گناه و( 21 آیه اعراف، و 403 و 404 آیات اعراف،) فساد و فسق ،(13

 مهمترین عوامل سقوط تمدنی از نگاه قرآن

   ستم و ظلم و الف

 الهی اوامر از نافرمانی و پیامبران تکذیب و ب

 منکر از نهی و معروف امربه اصل به توجه عدم و ج

 اخالقی سقوط و گناه ارتکاب دو

 گذرانی خوش و دنیاپرستی و  ه

 غرور و طلبی برتری و و

 نعمت کفران و ز

 (مالی فساد) روزی کسب و خریدو فروش در تقلّب و  ح

 اختالف. و تفرقه و ط

 ع() علی عوامل افول تمدن از دیدگاه امام -2
 الف: پیروی از هوای نفس، شهوت، تملق

 و اند شده طوالنی آمات و هوس و هوی گرفتار که را جامعه زمامداران و ، سردمداران(ع)علی  امام
 .(22: 4310 عباسپور،)کند... می نکوهش اند، داشته دورنگه بصیرت و  آگاهی هرگونه از را مردم

 ب: تفرقه و نزاع قومی
 را جامعه عظمت و قدرت که است سیاسی از بعد جوامع شدن ضعیف دلیل اصلی و اختالف تفرقه

 و ایمانی بی از ناشی درجامعه تفرقه ایجاد تردید بی شود، می دشمنان تسلم ساز زمینه و برد می بین از
چنددستگی،  و اختالفشود در تارید لذا مشاهده می (.3: 4381است )میرزا،  هوس و هوا از پیروی

 تقوی،)های متعدد منجر به سقوط تمدن مسلمانان شده است  و جنگ روحیه ضعف و اخالق فساد
4313 :34).  
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 و قدرت عامل و سربلندی موجب «امت» یک و جامعه یک و ملت یک همیاری و همکاری
 داشت؛ خواهد درپی را آن سقوط جامعه یک جدایی و تفرقه درمقابل و بود خواهد آن توحش

 در اتحاد و الفت ایجاد را( ص) انبیاء خاتم نبوت دستاورد ترین بزرگ البالغه نهج در( ع)علی حضرت
 به را همگان اسالم، بخش حیات تعالیم اثر در( ص) اکرم نبی ... داند، می پراکنده و متفرق مردمی میان

 قرارداد. صف یک در مجالس و جماعات در را آنان و ساخت متوجه واحد خدای

 حکام عدالتی اجتماعی و ظلم بی ج:
 توسم اقتصادی اصوت رعایت اقتصاد، حوزه در عدالت ورزی( السالم علیه) علی امام اندیشه در
 نفی لتمردان،دو سوی از مناسب اقتصادی رفتارهای و ها  سیاست اتخاذ حاکمان، و مردمان

 و اقتصادی های بحران و ها  چالش مهار سبب اقتصاد، حوزه در رسان آسیب اقدامات و انحصارگرایی
  .(11: 4381 چنزق، خورشیدی)بود  خواهد جامعه عرصه در فقر نمودن کن ریشه

 دهد. عدت، می قرار بخشش و جود از تر بر را ظلم از و جلوگیری عدت همچنین( ع) علی حضرت
 است. ازنظر بخشش از تر فضیلت با و تر شریف عدالت بنابراین است؛ خاص بخشش و عام رگریتدبی
 ظلم است، آن نیستی و هالک های زمینه ظهور سبب درحقیقت جامعه در ظالمانه روابم( ع) علی امام

 صلحی العدت.)است جامعه افراد قوام و استواری عامل اجتماعی عدالت کند و می سست را جامعه شالوده
  است. مردم صالح باعث عدالت( البریه

 تفاوتی اجتماعی( معروف و نهی از منکر )بی د: ترک امربه
 قوام» ،«دین غایت» ،«خلق اعمات افضل» را منکر از نهی و معروف امر به ( ع) علی حضرت 

 که یدنما می معرفی «خداوند راه در جهاد و نیک اعمات همه از تر باال» و «خداوند صفت» ،«شریعت
 . دارد فرضیه این فضیلت بر داللت همگی

 سطح در آن برکات و آثار بلکه فردی برکات و آثار تنها نه فریضه امر به معروف و نهی از منکر
در  آن اجرای به اسالم حقیقت حفظ که ای گونه به. است برخوردار شایانی تأثیر و جایگاه از نیز جامعه

 احکام اجرای برای مؤثر و مقدس ای وسیله دینی، امرو نهی و است مؤمنان اجتماعی و فردی زندگی
 کالن تبعات به منکر از و نهی معروف امربه اجرای به توصیه با( ع) علی حضرت. آید می شمار به دین

 بر عالوه. نمایند می گوشزد را آن ناپذیری جبران و پردازند می مهم وظیفه این ترک اجتماعی و سیاسی
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 به در دستوراتشان حضرت آن و گیرد می جا سیاسی و قضایی نظام درحیطه که رسمی های نظارت
 غیردولتی و عمومی اجتماعی نظارت بر دهند می قرار تأکید و موردتوجه کرات به نمایندگانشان و والیان

. دانند می جامعه سقوط و انحطاط یا و تعالی و رشد عوامل از را آن که طوری به کنند می تأکید نیز
 مطرح «منکر از نهی و معروف  امر به» قالب در شود می اعمات مسلمان مردم عموم ناحیه از که نظارتی

 احساس بوده، تفاوت بی دیگران رفتار و خود اجتماعی موقعیت به نسبت مردم اگر لذا. گردد می
 قواعد نقض و هنجارشکنی و بپیماید انحرافی مسیر مزبور رفتارهای که آنگاه باشند، نداشته مسئولیت
 و ها نقش درنهایت، و گردند عادی مناسب، نظارتی های واکنش فقدان براثر یابد، رواج اجتماعی

 اصالح برای راه شود، سپرده نا اهالن به حساس های موقعیت و گردد دگرگون اجتماعی های منزلت
 تقاضای و تالش لذا،. رفت خواهد دست از جامعه های کاستی ترسیم برای زمان و شد خواهد مسدود

 برای راهی و افتاد خواهد سقوط سراشیبی در جامعه که است این صورت در و ماند؛ خواهد اثر بی مردم
 .(21: 4314مددی،) داشت نخواهد وجود آن نجات

 دیدگاه امام خمینی )ره( -3
 زدگى و از خود بیگانگى غرب و شرق
 غرب ظلمت در و داده رارق خود  قبله را غرب زدگان، غرب که است معتقد امام خمینی)ره(

 و کنند نمی توجهی خود  جامعه غنی فرهنگ به و کرده تبدیل غربی مغز به را خود مغز اینان اند. رفته فرو
 مواجه غرب صنعتی و علمی پیشرفت با ها، آن که زمانی. نمایند اقتباس غرب از را چیز همه دارند سعی

 کنار را خود فرهنگ و عقاید که است این فتپیشر راه که کردند فکر و باختند را خود» شدند،
 استقالت به رسیدن های راه از یکی ایشان از نظر (.4381سعادتمند، .«)بگیرند الهام غرب از و .بگذارند

 دچارش ها آن که است ای فکری وابستگی بردن  بین از  و زدگان غرب با مقابله ها، وابستگی قطع و واقعی
 را ما. برد بین از را ما روحیات غرب کرد؛ خوار را ما غرب: »فرمایند کهمی ( ره) خمینی امام .هستند

 آثاری نه فاسده، آثار تمام را، غرب آثار تمام ایران ملت با. زداییم می را غربزدگی این ما. کرد غربزده
مام از نظر ا .«زدایید خواهیم را غربی باطله نفحات تمام با را غربی فاسده اخالق تمام است، تمدن که

 باختگی خود امّت، اختالف گری، اشرافی و دینی سازتمدّن های آموزه سپردن فراموشی به خمینی)ره(،
 (.33: 4381بیگانگان بسترهای اصلی فروپاشی تمدن است )زینالی،  برابر در
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 از دست دادن وحدت و انسجام
 را عظیم های قدرت کم بسیار عده با اسالم صدر در که شده چه را شما جهان، مسلمانان ای»

 بودن دارا و جمعیت میلیارد یک قریب با اکنون نمودید، ایجاد انسانی -اسالمی بزرگ امت و شکستید
 دانید می آیا شدید؟ زبون و ضعیف چنین این دشمن، مقابل در است حربه ترین باال که بزرگ مخازن

 «شماست؟ خود بالنتیجه شما کشورهای سران بین اختالف و تفرقه در شما های بدبختی تمام که
 (.38: 4382)یوسفی، 

 مسلمین جوامع بر حاکم فاسد هاى حکومت
 واسطه به که هستند ها حکومت این. است مسلمین هاى حکومت مسلمین، مشکل از نظرامام،

 همه و ما براى را مشکالت راست، و چپ هاى ابرقدرت به شان سپردگیسر و ها ابرقدرت با روابطشان
 خودشان آمات به مسلمین شود برداشته مسلمین پاى پیش از مشکل این اگر. اند کرده ایجاد مسلمین
 (.328: 43 ج نور، صحیفه) ماست ملت دست به آن حّل راه و رسید خواهند

 باشد:علل کلی افوت تمدن اسالمی به شرح زیر می (ره) خمینی امام از دیدگاه

 مسلمین دادن ذلت به تن -

 سیاست از دین جدای -

 واقعی اسالم رکد عدم -

 مسلمین زدگی شرق و زدگی غرب و بیگانگی خود از -

 (4382گرایی )کامرانیان، مصرف روحیه -

 دیدگاه رهبر انقالب -4
 ویژه صفات کردن پایمات و انسان نشناختن را ماندگى عقب عامل ترین مهم مقام معظم رهبری 
 نابودى و فنا به را انسانیت فعلى، یرس خم در و کنونى تمدن سایه در بشر زندگى وضع: داند مى انسان

 سازد. مى پایمات را انسان ویژه صفات یعنى کند، مى تهدید
 تشدید در اسالم دشمنان نقش با ارتباط در رهبری معظم تفرقه افکنی و اختالفات اجتماعی: مقام-

 سعى خود وناگونگ  موذیانه هاى تالش با خود، روانى جنگ و تبلیغات با دشمنان:»فرمایند می اختالفات
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 هاى گرایش  بهانه به مذهب،  بهانه به قومیت،  بهانه به بیندازند؛ اختالف ایران ملت صفوف بین کنند مى
 وسیع تالش یک هم اسالم دنیاى سطح در این، بر  عالوه ببرند؛ بین از را ملت  کلمه وحدت صنفى،
 دیگر مسلمان گوناگون جوامع و ایران ملت میان اینکه براى است، محسوس دشمن سوى از عمیقى
 ممکن که دنیا از اى نقطه هر در را سنى و شیعه جنگ کنند؛ بزرگ را مذهبى اختالف بیندازند؛ فاصله
  ( 4/4/4381بیانات در ، ای) امام خامنه.«بیاورند.. وجود به باشد،

 رهبری عبارتنداز: معظم مقام مهمترین عوامل اصلی افول تمدن بشری از دیدگاه
 انسان، ویژه صفات کردن پایمات و انسان شناختنن -

 ها، انسان زندگی سردرگمی و آشفتگی -

 حیوانی، و ماشینی زندگی و کنونی مادی تمدن غلبه -

 داری، سرمایه نظام حاکمیت -

 (.21: 4382دینی. )کامرانیان،  مفاهیم به نسبت بدفهمی و نادرست های برداشت -

 دیدگاه شهید مطهری -5
 به بلکه اسالم، دین اصل و ذات و اسالمی های آموزه واسطه به  نه را مسلمین انحطاط ری،شهید مطه

 چهره تارید گذر در که داند می اصلیش های آموزه از مسلمین عوام و خواص دورافتادگی دلیل
 افراط باعقل؛ مخالفت و گریقشری رشد و کند می خواص متوجه را انحطاط اصلی گناه وی پوشانده، 

 به توجهی بی اسالمی؛ اصیل های آموزه بر روشنفکرانه و نوآورانه ظاهر به های اندیشه حمیلدرت
 تفکیک علمی؛ های پژوهش روش از پیروی و یابی مسأله شناسی، موضوع خصوص در دینی های توصیه

 بقهط این خطاهای ازجمله را اسالم های آموزه از مناسب تفسیر و تبیین عدم و غیردینی از دینی علوم
 و داری سرمایه علمی، غرب از که درکی با عالوه بر شهید مطهری دکتر شریعتی نیز. شمارد برمی

 طرح به داشت اسالمی و ایرانی جامعه از که شناختی مبنای بر دیگر سوی از و بود پیداکرده مارکسیست
 دفاع دغدغه ا کهازآنج و پرداخت اجتماعی فراگیر مسئله یک عنوان به افتادگی عقب و انحطاط مسئله

 پشتیبانی را آن طوالنی تاریخی که دانست می دینی سرشتی دارای را ایرانی جامعه و داشت را اسالم از
 تحلیل مسلمین، انحطاط درونی علل برشمردن. نمود دنبات مذهبی رویکردی با را مسئله این کرد، می
 او ایدئولوژی، بر اسالمی فرهنگ قدمت به نسبت باورش و فرهنگی استعمار ویژه به استعمار نقش از وی
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 اندیشور، دو هر درمجموع،. رسانید «اسالمی نوزایی» تحقق مسیر در «اسالمی پروتستانتیزم» راهکار به را
 که باورند این بر و. دانند می سازتمدن و هدایتگر بخش، حیات آفرین، حرکت ذات، در را اسالم

 به بازگشت نیز آن راهکار و قرارداد فعلی وضعیت از ترف برون مسیر در را اسالمی جوامع توان می
 (.412: 4381تبار، است )الهی اصیل اسالم

 خلدون دیدگاه ابن -6
 رابطه ایجاد با که است عصبیت قدرت و حکومت ایجاد اساسی از نظر ابن خلدون مهمترین عامل

 و عمران فاعل و ایجاد عامل هم را عصبیت وی. دهد می افزایش را سیاسی توان و نیرو االذهانی بین
 و تحکیم عامل دولت تأسیس در بدو عصبیت .داند می سیاسی قدرت نابودی و زوات موجد هم و تمدن

 گشته، زایل عصبیت حضری، عمران با شدن روبرو اثر در ولی است مستقر سیاسی قدرت مبانی تقویت
اعتمادی سیاسی، شکاف بین  بی" و مهمترین عامل افوت تمدن را .پاشد فرومی سیاسی نظام درنتیجه

 دارند نقش عصبیت رفتن بین از در گوناگونی عوامل و ذایل شدن عصبیت می داند.  "حاکمان و مردم
 اخالقی و مذهبی فساد طلبی، رفاه و گرایی تجمل اقتصاد، در دولت دخالت حکام، استبداد به توان می که

 اطهری)کرد... اشاره است سیاسی نظام در روعیتمش بحران اش نتیجه که طبقاتی و گروهی تضادهای و
 (.12: 4321 مریان،

 دیدگاه عالمه جعفری -7
 بر همین اساس وی داند:می "اخالق زدایی از تمدن"عالمه جعفری مهمترین عامل افوت تمدن را 

  کند:اینگونه بازگو می ها تمدن اعتالی عوامل
 پسندیده و خوب رفتار و اعمات به التزام معجوا افراد یعنی است؛ نیکو های خصلت به پایبندی .4

 .باشند داشته
 ها انسان های آرمان که است مهم بسیار موضوعی این.باشند داشته بزرگ های آرمان مردم .3

 فکر در فقم و باشد داشته طبیعی زندگی یک فقم که است این انسان یک آرمان آیا چیست؟
 باشد؟ خودش های خواسته و منافع
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 مشکالت به چقدر جوامع این در یعنی مشکالت؛ حل برای تالش و بزرگ اتمخاطر در تکاپو .3
 روابم درحوزه چه تعهدات به توجه یعنی عهد؛ به وفای به مردم التزام -1. شود می توجه بشری
 . المللی بین حوزه در چه و فردی

 . طلبی قدرت و جویی برتری و کبر از اعراض .1

 . مردم در پاک های نیت وجود .2

 . جامعه افراد روحی متسال و صحت .1

 خودشان حیات بر را حق اندازه چه تا ها انسان یعنی حق؛ مبنای بر زندگی امور یافتن جریان .2
  دارند؟ برمی گام حق از دفاع مسیر در و هستند محور حق و دار حق آیا. دانند می حاکم

 . ظلم از داری خویشتن .8

 . خلق همه برای انصاف .1

 . زمین روی فساد از پرهیز .40

 . ها انسان حیات معنوی و مادی مزاحم عوامل بردن بین از جهت در خود نیروهای از فادهاست .44

 های آرمان آن جهت در و دارند مشترکی های آرمان ها انسان یعنی ها؛ آرمان و امیات در توافق .43
 . دارند مشترک های خواسته مشترک،

 (.402: 4311نافذ )نصری،  های بصیرت و ها دت اعتدات .43

 و فرهنگ بشری اجتماعی، متغیرهای بسترساز نابودی تمدنسنخ بندی 
 و عزت اوج به زمانی است که ها ملت و اقوام و ها تمدن غروب و طلوع از مملو تارید صفحات

: 4384)میکل،  شد تبدیل ناتوانی و ضعف به منزلتشان و قدرت مدتی، از اما پس رسیدند، سربلندی
31.) 

ساز خطر انحراف و سپس جابجای ا توسم رهبران تمدنعدم رعایت تعادت در تمدن و خصوص
 در سالطین از سلسله 33 که شود می دیده تارید نویسد: در تمدن را افزایش می دهد، منتسکیو چنین می

 کردند، حکومت عاقالنه چون آوردند، دوام مدیدی مدت اوت، سلسله سه. اند کرده فرمانروایی چین
 آنان به جانشینان لذات جلب و بیکاری ،[گرایی]تجمل اخالق، فساد پادشاه، چهار یا سه از بعد ولی

 .کرد انحطاط دچار را ها آن و شد ضعیف سالطین فکر و روح سلطنتی کاخ در و آورد روی
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 و شدند ور غوطه شهوات در و گذاشتند کنار را جنگ کار هخامنشی شاهنشاهان: دورانت ویل 
الهی،  دستورات از نافرمانی و به خاطر عواملی ازجمله عصیان....تمدن  افتادند فساد سراشیبی به ملت
 و علمی امتیازات جای به مادی امتیازات به دیگران، توجه شمردن کوچک و خود برتربینی و تکبّر

 پیشبرد برای خدا به مردم، افترا ساختن گمراه و فریب و دیگران، اغوا به خود گناه دادن معنوی، نسبت
 (. 111: 4388خیرخواهی)قانع،  لباس پوشیدن و ریشیطانی، ریاکا مقاصد

توان چنین بازگو کرد که ها را میبندی کلی برخی از مهمترین علل افوت تمدندر یک دسته
 عبارتند از: 

 ظلم -1
 که است الهی( قوانین) های سنت از یکی این  و است جوامع رسیدن هالکت به اصلی عامل ظلم

  .(2: 4310 محمدی،)ارد ند راه آن در تبدیلی و تغییر
. است شده شمرده قرآن منظر از ها تمدن سقوط مهم عوامل از یکی زمامداران عدالتی بی و ظلم

 ناسپاسی، اخالقی، فساد رشوه، تبذیر، و اسراف گرایی، تجمل تکبّر، ارزشی ضد های خصلت چنین هم
 همراهی عدم و اختالف تفرقه، کنار در منکر از نهی و معروف امربه ترک و معامالت در عدالت عدم
  (.44: 4313 آقاخانی،) است قرآن منظر از ها تمدن سقوط دیگر عوامل از زمامداران با مردم

 گیرد، می صورت برجوامع حکومتی های ودستگاه قدرتمندان توسم طورمعموت به که ستم و ظلم
 جامعه افراد و مردم کند پیدا واجر ستم و ظلم که ای جامعه هر در زیرا برد، فرومی انحطاط در را جامعه
 و نموده قیام ها آن علیه خود، حقوق نشدن پایمات برای و شده بدبین خود حاکمان و رهبران به نسبت

 هالکت به مختلف آیات در نیز متعات خداوند دیگر طرف از آمد، برخواهند ظالمان نابودی درصدد
 (.31: 4381)میرزا،  است داده وعده دارد رواج ظلم آن در که هایی جامعه

 سیاسی -فقدان آزادی اجتماعی -2
 ایفای در دارند، قرار تمدن یک ذیل جوامعی در که کسانی باید همواره تمدن یک بقای برای

 معقوت آزادی آن در که ای جامعه هر و باشند داشته توجه ها انسان اختیار و آزادی مسئله به هایشان، نقش
 داشته استمرار تمدن یک درون در تمدن یک حافظ عوامل اگر. کند رخط احساس باید بیفتد، خطر به
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 ایجاد موقت ایستایی بیرونی عوامل است ممکن. ببرد بین از را تمدن یک تواند نمی بیرونی عوامل باشد،
 (.4311شود )نصری،  نمی تمدن آن زوات موجب ولی کند،

 گرایی میلی به تولید و مصرف بی -3
 ناگوار پیامدهای درجامعه، تبذیر و اسراف است، و تبذیر اسراف جوامع انحطاط عوامل دیگر از

 شیوع و رباخواری همچنین. بود خواهد جامعه انحطاط عامل و داشته دنبات به را اجتماعی و اقتصادی
 های ریشه از یکی همچنین. کنند می فراهم را جامعه انحطاط های زمینه دهی، رشوه و خواری رشوه

 را جامعه در فقر ما دینی درمنابع زیرا دانست، وتهیدستی فقر در باید را جامعه انحطاط اقتصادی
 فقیر افراد ناداری، و فقر لذا... و کفر ازجمله است، شده دانسته متعددی و مختلف انحرافات ساز زمینه

  (.4381میرزا، ) شد خواهد جامعه نابودی باعث و کشانده خطرناک های راه سوی به  را جامعه

  عدالت اجتماعی -4
 و ها تمدن بقاء در عامل ترین محوری الهی حدود رعایت معنای به عدالت کریم قرآن نگاه در

: 4313 آقاخانی،) هاست تمدن و جوامع فروپاشی اصلی عامل الهی حدود از خروج معنای به عدالتی بی
 نشود، رعایت موارد نای چنانچه. داند می جامعه یک بقای برای علتی را عدالت عالمه جعفری(. 41

 تحقق برای بنابراین، بیند؛ می آسیب دارد قرار آن ذیل که تمدنی و رفت خواهد سقوط به رو جامعه
 از و حکام ستم و ظلم همانند (. عواملی4311شود )نصری،  توجه ها مؤلفه این به باید آرمانی تمدن یک
 شد اشاره منکر از نهی و معروف ربهام اجرای عدم همچنین و اجتماعی وحدت عدم عدالت، رفتن بین

 .(4: 4314 مددی،)

 اخالقی دنیاطلبی، فساد، فقر و بی -5
 از عبرت تقوا، و ایمان اجتماعی، عدالت تعالی، مسیر در استقامت مواردی ازجمله بصیرت، 

 از نهی و معروف امربه ترک ،(السالم علیهم) عترت و قرآن از جدایی نفس، تبعیت پیشینیان، دنیاطلبی،
 اصوت مقتدر، تربیتی، رهبری سازندگی و معاد از غفلت نفاق، و بدعت و فقر فساد، و سستی منکر،

 استبداد های درحوزه انحطاط عوامل و جهاد تنبیه، و تشویق بازرسی، ساالری، شایسته اسالمی، حکومت
 قاطع برخورد دمع احتکار، المات، بیت به اندازی دست خواص، نقش و کاری سازش تفرقه، خودرأیی، و
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 و تبعیض وجود ستم، و ظلم رواج حکومتی، درمدیریت، استبداد ضعف و اقتصادی متخلفان با
 در را اسالمی های دولت اضمحالت و مردمان نارضایتی اسباب جامعه، مختلف های حوزه در عدالتی بی
 .(4381 چنزق، خورشیدی)داشت  خواهد پی

  اجتماعی ومرج هرج -6
 افزایش مذهبی،-ملی های تنش حکومتی، کارگزاران و درباریان فساد ،مرکزی حکومت ضعف

 ها میلیون دستی تنگ و فقر اقتصادی، آشفته اوضاع مرکزی، حکومت ضد بر شورش محلی، های قدرت
 تسامح اقتصادی وعدم فشار مردم، به ستم و ظلم استبدادی، حکومت استعمارگران. شیوه ورود و انسان

 .(4311 سروجهانی، جعفری)کند و نابودی یک تمدن را مهیا می مذهبی زمینه فروپاشی
 این کارکرد و نقش به اگر. هستند تمدن یک های سرمایه انسانی نیروهای و واقعی مدیران و نوابغ

 طلب فرصت و ناالیق مدیران از ای عده دست به بشری جوامع اداره آن پی در و نشود توجه ها سرمایه
 مسیر در باید جوامع آن کنند، هجرت جوامع این از یا و شوند سرکوب جوامع این نوابغ بیفتد،

 (.4311کنند )نصری،  خطر احساس شان تمدنی

 نعمت  کفران و ناسپاسی -7
 آن از قبل که است هایی نعمت سلب کشاند می انحطاط به را ها تمدن و جوامع که عواملی از یکی

 ها انسان دست از را ها نعمت که عواملی از یکی و است انحطاط عین نعمت سلب دارد. وجود جامعه در
 کنندگان کفران از بارزی نمونه اسرائیل بنی قوم. هاست آن قبات در شکرگزاری عدم و کفران گیرد، می

  (.331: 4324 آبادی، عزت) اند نعمت

 الهی آیات تکذیب و ورزیدن کفر -8
 ورزیدن کفر و کورکورانه تقلید و لمظ درطغیان، ها تمدن نابودی و انحطاط علل از دیگر یکی 
 نقل گونه این را قومش پرستی بت از نوح شکوه قرآن. بودند السالم علیه نوح قوم آن بارز نمونه که است
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 پنج این) پرستش از دست خصوص به و نکنید رها   را خود خدایان هرگز گفتند( نوح قوم) و":فرماید می
 4"برندارید رگزه نسر و یعوق و یغوث و سواع و ود( بت

 آیت و سپردیم هالک طوفان به را ها آن ما کردند، تکذیب را حق رسوالن چون نوح قوم نیز و"
3"گردانیدیم مهیا دردناک عذاب ستمکاران برای و قراردادیم مردم عبرت

 

 کورکورانه  تقلید -9
 از ترس امش،آر فقدان از ترس تعصب، و درجهل توان می را( ص) اسالم پیامبر مخالفان انگیزه

 شناخت عدم ای، قبیله های رقابت جبرگرایی، ای، قبیله نظام فروپاشی از هراس اجتماعی، موقعیت سقوط
 مبتنی مخالفان، با برخورد در( ص)پیامبر روش. دانست شرک با توحید اندیشه تعارض و( ص) پیامبر از
بود، همین جهالت و  روش رینت نیکو به مناظره و استدالت و نیکو اندرز حکمت، محبت، مدارا، بر

 (.42: 4313تعصب عامل سقوط آنها گردید )دولتی، 
 و جهل است، نادانی و جهل برد نام فرهنگی عامل عنوان تحت توان می آن از که دیگری عوامل از 

 بندد می را جامعه فرهنگی پیشرفت راه دیگران، از کورکورانه پیروی و تقلید همچنین و جامعه در نادانی
 (. 4381شد )میرزا،  خواهد گرفتار انحطاط ورطه در آن جامعه شد بسته دانش و علم راه رجاه و

 سرگذشت خداوند باشد می ها تمدن سقوط عوامل از یکی نیز قوم بزرگان از کورکورانه تقلید
 همی برآتشی هایشان صورت روز آن در": نماید می ترسیم گونه این جزا درروز را کافران از ای عده

 اطاعت را رسوت و خدا( دنیا در) ما که کاش ای گویند ( برکشند دت از پشیمانی فریاد و) رددبگ
 ضاللت راه به را ما که کردیم خود فاسد پیشوایان و بزرگان امر اطاعت ما خدا ای گویند و کردیم می

 3"کشیدند
 
 

                                                                                                                                               
 وَ قَالُوا الَ تَذَرُنَّ آلِهَتَکُمْ وَ الَ تَذَرُنَّ وَدّاً وَ الَ سُوَاعاً وَ الَ یَغُوثَ وَ یَعُوقَ وَ نَسْراً 4
 لِلنَّاسِ آیَۀً وَ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِینَ عَذَاباً أَلِیماً وَ قَوْمَ نُوحٍ لَمَّا کَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَ جَعَلْنَاهُمْ 3
 ا السَّبِیالَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ کُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَیَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِی النَّارِ یَقُولُونَ یَا لَیْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُوالَ * وَ قَالُوا رَ 3
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 گرایش به اخالق رذیله  -11
 و: ائمه و الهی پیامبران و خدا از مطلق اطاعت و دانسته خدا آن از را عزت تمامی کریم قرآن

 داند می حقیقی عزت به دستیابی عوامل از را صالح عمل انجام و دستوراتش از پیروی و قرآن به تمسک
 مردم، با مدارا آگاهی، و بصیرت  مداری، والیت   تقوا، اهل باید باشد عزتمند خواهد می که انسانی و

 دروغ  طمع، حرص، تکبر، دنیاطلبی، و دنیا حب شرک، مثل ذلّت عوامل از و باشد... و خدا راه در جهاد
 (. 43: 4313نماید)جبات بارزی،  دوری... و

 ها تمدن انحطاط و سقوط نیز و ها ملت و اقوام نابودی در قرآن دیدگاه از که عواملی از دیگر یکی
 پیامبران از دیگر یکی لوط .بودند لوط قوم آن مصداق که است اخالقی انحرافات دارد مهمی نقش

 از بعد و کرده مهاجرت فلسطین به بابل سرزمین از او همراه و بوده «ابراهیم» عصر هم که است بزرگی
 و انحراف مخصوصاً گناه و فساد در غرق منطقه آن مردم که چرا آمده «سدوم»شهر وبه شد جدا ابراهیم

 موازین نقض و فساد و فسق رواج (.4324: 121 ،43 ج شیرازی، مکارم. )بودند جنسی های آلودگی
 های نابرابری و اقتصادی و سیاسی ظلم رواج یزاییده خود که اجتماعی روابم در شرعی و اخالقی

 انحطاط موجب که ها انحراف نوع این ترین بارز از. است جوامع انحطاط مهم عوامل است. از اجتماعی
 قوم» را آن کریم قرآن که است لوط قوم سرنوشت و جنسی انحراف است، شده سابق اقوام از بعضی

: اعراف) است کرده نابود خود عذاب با را ها آن درنهایت و کرده معرفی «بدکار و مجرم» و «مسرف
80-81 ) 

 که چرا زناست و فحشا رواج و شود می جامعه انحطاط موجب که اخالقی انحرافات از دیگر یکی
 روابم درست نظام ریختن هم به و آن بنیان شدن سست و ادهخانو انحطاط موجب انحراف، این رواج

: 4313)احمدی،  4"شود می جامعه در اخالق و عفت رفتن بین از و میراث و وارث انساب و اجتماعی
41.) 

 
 

                                                                                                                                               
 (33وال تقربوا الزنی انه کان فاحشه و ساء سبیال )اسراء:  4
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 خودپسندی  و غرور -11
 این البالغه نهج در( السالم علیه) علی امام لذا اوست، هالکت و هبوط و سقوط آغاز هرکسی تکبّر

 مطرح اقتصادی و سیاسی اجتماعی، فردی، در سطوح هم اخالقی، جدی آسیب یک عنوان به را مسئله
 ترین بزرگ این از رفت بیرون جهت در عملی و نظری کارهای راه ارائه و آن ابعاد شناسایی به و کرده

 کبر اسباب ،(عملی یا ذاتی خالق، یا مخلوق برابر در) کبر است. پس مراتب داشته اشاره شیطان دام
 و مذلّت مُهر مانند) فردی آثار و( گرایی پندار و جهالت مانند) کبر های ریشه ،(چاپلوسی و تملّق مانند)

 (. 4310زمانی،  هستند )اعتصامی( استیثار و استبداد مانند) کبر اجتماعیِ و( الهی لعنت
ایز نفسانی و شهوانی یا به دهد سلطه و حاکمیت غر شناختی نشان می نگاه کالن نگر تاریخی و جامعه

سو  تعبیری نابودی اخالقیات اجتماعی باعث سقوط و نابودی این جوامع شده و در این حالت از یک
بحران مشروعیت اجتماعی منجر به تضعیف همبستگی شده و زوات جامعه را به همراه دارد. از سویی 

اسراف و  حکومت سلطانی و استبدادی، اندیشی روحی، فقدان انگیزه برای ترقی و تعالی معنوی، تاریک
 تبذیر زمینه بحران و سقوط را مهیّا نموده است. 

های بشری به دالیل زیر تا کنون نتوانسته است توان گفت تمدنبندی کلی میدر یک جمع
 سرنوشت انسان متناسب با اهداف و منشاء خلقت پاسد بدهد، که عبارتند از:

انسان غربی خود را از   "رها شدن انسان به حات خود"مچون نیچهای ه. بر قاعده نظریه فالسفه4
 ده است، لذا به بی راهه رفته است.وهدایت الهی مستثغنی نم

. انسان و جامعه را بر قاعده پاسخگویی به نیازهای غریزی و جسمی)ترکیب فیزیک و روان( 3
 محصور و محدود نموده است.

خشونت را با خشونت  "انسان گرگ انسان است"بر قاعده . مطابق نظریه هابز در فلسفه سیاسی، 3
های کشتار جمعی و اتمی نابود کننده تبدیل بیشتر پاسد داده است بر همین اساس جهان به انبار سالح

 شده است.
داند و پاسخی برای سرنوشت نهایی انسان بعد از مرگ ندارد و . آینده انسان را تا لب گور می1

 و تالش برای مادام العمر کردن انسان بر همین نگاه پیش می رود.مرگ را فنا می داند 
داند و نظریه پایان تارید توجیه . دایره فکر و عمل  انسان را محصور در تارید تجربه شده می2

 کننده همین نگاه است.
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دهد در عصر حاضر در ها و خصوصا تمدن صدر اسالم نشان میهمچنین مرور عوامل افوت تمدن
اسالمی تمدن اسالمی به مفهوم اولیه آن به عنوان یک هویت مستقل و متمایز از نمادهای سایر جوامع 

ها و خصوصا تمدن غربی وجود ندارد آنچه امروز برای جوامع اسالمی به ارث مانده است ترکیب تمدن
های تمدنی است که نوعی دوگانگی و گاه بر اساس شرایم جوامع مختلف، و اختالطی از مولفه

امروز  "چندگانگی در نگرش و رفتار در جوامع اسالمی ایجاد کرده است. برخی از نویسندگان معتقدند
سازی قرار دارد، متاسفانه افراد متدین در فکر، ولی سکوالر در سبک جهان.... در دوگانگی بحران
گروی، حس اند. دنیا امروز با پنج ویژگی انسان محوری، تجربه گروی،زندگی، دچار دوگانگی شده

های فوق را با خدا محوری، توان ویژگیشود، باید تامل کرد چگونه میرسانه و کمیت شناخته می
( لذا همین موضوع نظریه گذار 38: 4311گروی و تفکر جایگزین کرد)کرمانی، گروی، قلبعقل

تمدن به مرحله نماید، منظور از گذار تمدنی نیزگذار از یک مرحله تمدنی را ضروری و قابل توجه می
دیگر آن نیست، بلکه گذار از کل تمدن مختلم کنونی به یک تمدن جدید با هویت جدید و 

 ها کامال روشنگر و بیانگر است.اختصاصی است که مرزهای تمایز و تشابه آن با سایر تمدن

 نظریه گذار تمدنی 
 ز ماده همانند بسیار از انسان به عنوان برترین مخلوق خدا در درجه اوت دارای جسم و ترکیبی ا

های قرآنی خداوند در بدو خلقت جانداران دیگر است، در درجه دوم دارای روح است و مطابق آموزه
از روح خود در آن دمیده است و به همین دلیل نوع انسان خلیفه الهی)خلیفه اهلل( جانشین خدا در زمین 

 اخت تمدن نموده است. های منحصر به فرد اقدام به ساست.انسان با این ویژگی
اند و کمتر به های بشری تاکید مادی داشتهدهد اغلب تمدنهای بشری نشان میگونه شناسی تمدن

هایی عنصر روح و ویژگی معنوی تمدن که پاسد به نیازهای معنوی است پرداخته اند. حتی در دوران
م خاص باز تمدن اسیر کج های ساخته شده است، تحت شرایهم که به روایت دینی و مذهبی تمدن

هایی در فهم اصل دین و آیین الهی بوده است، مسیحیت تحریف شده و صهیونیسم نمونه هایی اندیشی
های کنونی علیرغم ادعای توجه به ابعاد معنوی انسان دچار نوعی از آن هستند لذا بسیاری از تمدن

لیبرات غربی و غیر غربی) مدعیان و اختالط است. خصوصا از زمان دو قطبی شده جهان به دو تمدن  
های مختلف  تمدن شرق، تمدن ایران، تمدن اسالم( اختالط های متفاوت تمدنی از جمله نحلهگرایش
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های تمدنی را ایجاد ی که هر از چند گاهی اسباب تقابلیهاشود، اختالطهای مختلف دیده میدر حوزه
 اند.تمدن خصوصا درجوامع دچار اختالط تمدنی شدهها به پسرفت کرده است و بسیاری از این تقابل

های تمدنی ناشی از نگاه تک بعدی به انسان توجه به این نکته بسیار مهم است که بسیاری از اختالط
های وجودی انسان اند تعادت واقعی بین دو گانهها نتوانستهبوده است به عبارت بهتر بسیاری از تمدن

های اصلی تحقق تمدن نوین اسالمی گذر از تمدن کنونی و استقرار پایهایجاد کنند. بنابراین شرط 
هایی است که کالبد و ماهیت تمدن را در قالب یک کل همگون سامان تمدن نوین بر عوامل و مولفه

های وجودی انسان را به خوبی حل و یا مدیریت نماید. بر اساس برخی شواهد ببخشد و مسئله دوگانگی
الشان اسالم و انحراف می دوران صدر اسالم و خصوصا بعد از شهادت پیامبر عظیمتاریخی تمدن اسال

های وجودی در رهبری تمدن اسالمی به دالیلی نتوانسته است در ساخت عملی تمدن و حل دوگانه
های انسان و جامعه انسان به صورت کامل عمل کند و در ادامه نیز به علت پایین بودن ظرفیت و قابلیت

 ها و تعارضات همچنان وجود دارد.  این دوگانگیبشری 
گیری کلی تمدن نقش اساسی دارد، های وجود انسان در جهتبنابراین چگونگی حل دوگانگی

دهد های انسان را سامان میبرخی از مهمترین وجوه دوگانه وجود انسان که مکمل یکدیگرند و کنش
 عبارتند از:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معنوی

 دیگری

 عقل

 مکلف

 محدود

 جان

 مطیع

 رافت

 تقوا

 قانونگرا

 اجتماعی

 مادی

 خود

 غریزه

 مختار

 بی قید

 جسم

 سرکش

 غضب

 شهوت

 قانون گریز

 فردی 
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ها درطوت تارید از دو کانات و یا به مدد دو قوه و نیرو صورت گرفته است گیساماندهی این دوگان
که عبارتند از نیروی وحی و نیروی عقل و تجربه. در مسیر تارید در بسیاری از موارد نیروی عقل تحت 

ه سیطره ابعاد مادی و نفسانی انسان قرار گرفته است لذا همیشه نوعی تقابل بین این دو نیرو وجود داشت
است که به جنگ خیر و شر، حق و باطل، نیروهای رحمانی و نیروهای شیطانی شهرت داشته است. و 

گاه یکی بر دیگری های شکل گرفته درطوت تارید عموما بر محور این این دوگانگی و غلبه گاهتمدن
برالیسم شکل گرفته است. نمونه بارز تمدن شکل گرفته بر محور نیروهای شر تمدن غربی در نماد لی

 جنگ "تلقی کرد و هانگتینتون در نظریه  "پایان تارید"نوین است که فوکو یاما آن را به عنوان
که در واقع  "جهان تک قطبی"به دنبات بیان برتری آن بود و گروهی در بستر جهانی سازی و  "هاتمدن

 همان  آمریکائیسم است، مدعی آن هستند.  
این است که در مقابل این برتری جویی تمدن امپریالیستی غرب ها نکته قابل تامل در این تقابل

ها نیز حق تنفسی برای خود قائل هستند اما در اثر ارتباطات مبادالت فرهنگی و تجاری گروهی از تمدن
ها های تنیده شده تمدن نوین غرب دست و پاگیر آنها و دامبه صورت طبیعی ساختارها و مکانیسم

دهند که  در ها در مقابل این برتری طلبی غربی واکنش نشان میها و تمدناست. گروهی از فرهنگ
داران تمدن اسالمی است. بر اساس پیشینه، تمدن اسالمی یک کلیت مشخص است اما ها داعیهراس آن

و  "اسالمی -عربی"در مقام واکنش در مقابل تمدن غرب از دو خاستگاه برخوردار است یکی خاستگاه
 ."اسالمی -انقالبی"ه دیگری خاستگا

گرایی اسالمی مطرح است. درحالی که اسالمی،نژادگرایی عربی و سنت -درکانون خاستگاه عربی
انقالبی مطرح است. این نوع از  -گرایی دینی و اسالم سیاسیاسالمی، امت -درکانون خاستگاه انقالبی

مینی به کانون تولد تمدن اسالمی، هایی رشد و نمو داشته و دارد که تعلق سرزتمدن بیشتر در جایگاه
توان گفت دچار خوشیفتگی کالبدی اسالمی نیستند، بلکه یعنی سرزمین حجاز ندارد. اصطالحا می

اند. لذا در پی هویت واقعی تمدن اسالمی هستند. به همین خاطر هر آنچه در بیشتر پیام اسالم را پذیرفته
گیرند. اندیشند و بکار میاسالمی کمک کند به آن می تواند به تحقق تمدن نوینمتن سرزمین آنها می

اسالم را صرفا در سرزمین محل تولدش محصور نمی بینند. کالبد تمدن اسالمی را در حوزه نفوذ و 
 روح تمدن اسالمی می بینند.
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اساسا تمدن اسالمی محصوت پاسخگویی به دو دسته نیازهای مادی و معنوی انسان است که در یک 
ته شده و همگرایی ارکان، اجزاء و عناصر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، طبیعی، روانی علمی و نظم انباش

فکری به سامان رسیده است. روح تمدن اسالمی تامین زندگی مادی و بلوغ فطرت انسان در توجه به 
دی و بسیاری از تارید دانان هم اساس تحوت و تکامل تمدن را بر دو نیاز اقتصا ابعاد معنوی وی است.

 اساسی قائل است که عبارتند از: رکن چهار تمدن برای دورانت دانند. ویلفرهنگی استوار می
 اقتصادی، امور در احتیاط و بینی پیش -الف

 سیاسی، سازمان -ب

 اخالقی و سنن -ج
 (. 30: 4382هنر )دورانت،  بسم و معرفت راه در کوشش -د

نوین اسالمی می فرماید: انسان در آن فضا به  مقام معظم رهبری در تبیین ماهیت و فضای تمدن
لحاظ معنوی و مادی می تواند رشدکند و به غایات مطلوبی برسد که خدای متعات او را برای آن غایت 
خلق کرده است، زندگی خوب و عزتمند داشته باشد، انسان عزیز، انسان دارای قدرت، دارای اراده، 

طبیعت. تمدن اسالمی به این معنی است و هدف و آرمان نظام دارای ابتکار، دارای سازندگی جهان و 
 (33/3/4383بیانات در ، ایجمهوری اسالمی این است)امام خامنه

های آن بر محور اسالم بر این قاعده می توان گفت تمدن اسالمی، تمدنی دینی است که همه مولفه
های قرآنی و لهی در چارچوب آموزههای تمدن امی گردد... بدین ترتیب تمدن اسالمی از همه ویژگی

های آن دین، اخالق، علم، عدالت،قوانین و متکی بر سنت پیامبر اکرم)ص( برخوردار است و مولفه
 (23: 4388مقررات و...است)جان احمدی،

مهمترین ویژگی نظریه تمدن نوین اسالمی در نسبت با تمدن نبوی صدراسالم این است که تمدن 
تمدن اولیه اسالمی را درپیشینه خود دارد اما در قرائت انسان خلیفه الهی بربنیان  هاینوین تمام ویژگی

سازی اسالمی برخالف رویکردهای رایج و مهدوی)عج( استوار است. یعنی مسیر تمدن )ع(تمدن علوی
و دوگانه سنتگرایی و غرب گرایی جهان اسالم با رویکرد سوم و موعودگرایی مهدوی استوار است. لذا 

های رهایی بخش شیعی و نظریه اسالم سیاسی و نهایتا انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ضتنه
سازی ظهور تمام و کمات تمدن اسالمی و وعده الهی بر منشور مهدوی و سازی و زمینهدر نقش ظرفیت

 اهلل )عج( و احیا کننده مجدد رسالت محمدی)ص( است. ظهور حجت
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 نمایند: بندی میرین مبانی و ارکان  دینی تمدن را اینگونه دستهگروهی دیگر برخی از مهمت
 توحید گرایی، .4

 عدالت محوری، .3

 جاودانگی گرایی، .3

 عقل محوری و خردگرایی، .1

 گرایی،اعتدات .2

 گرایی،کمات طلبی و نظم .1

 گرایی متعالی،انسان .2

 برابری گرایی، .8

 گرایی،حق محوری و حقیقت .1

 (22: 4312عدالت، علم، جهاد و وحدت(،) جمشیدی، فضیلت محوری) مبتنی بر ایمان، تقوا،  .40

اخالق "و  "هدفمندی و غایت اندیشی"و  "آرمانگرایی واقع بینانه"توانها میبر این ویژگی
ام برای کامل کردن مکارم فرماید: من مبعوث شده) آنگونه که پیامبر عظیم الشان اسالم می"گرایی

وحی و "ها گیری و اوج گیری تمدنکی از مهمترین مبانی شکلاخالق(. نیز اضافه نمود. عالوه بر این ی
مانند وحی به مادر حضرت موسی در انداختن حضرت موسی به رودخانه نیل و همچنین  "مشیت الهی

وحی به پیامبر اُمی مبنی خواندن و ابالغ پیام خدا، که دو تمدن عظیم بر اساس آن پایه گذاری شد. و یا 
 در تمدن حضرت سلیمان.تسخیر اجنه و پرندگان 

تحوالت رویکرد تمدن گرایانه جهان اسالم و جایگاه ایران در احیای تمدن 
 اسالمی

های زیادی از حیث مدعیان و مروجان تمدن شده دنیای اسالم از دیرباز دچار تحوالت و دگرگونی
( که 400-13: 4311های متعددی در این حوزه وجود دارد)نظامی پور و عبدالملکی،است و نظریه

مجات بازگویی همه آنها در این مقات نیست، اما متناسب با دامنه و نگاه تحلیلی این مقاله برخی از این 
 شود:ها مرور مینظریه



 12 /اسالمی  بربیدار تاکید با اسالمی نوین تمدن تحقق برای راهبردی مثابه به تمدنی گذار نظریه

 

 ادوار تاریخی -نظریه هرایر دکمجیان -1
دکمجیان با استفاده از نظریات جامعه شناسان غرب از جمله دورکیم، ماکس وبر و اریکسون، در 

های فکری، تاریخی و اعتقادات ای برای تحلیل بیداری اسالمی بر اساس ویژگیئه نظریهصدد ارا
 مسلمانان برآمده است.

ای معاصر از جریان تاریخی هستند که در طوت دوران پس از های اسالمی جلوهبه نظر او جنبش
های فکری، گر جنبشهای گوناگون جهان اسالم نمود پیدا کرده اند. به عبارت دیظهور اسالم در بخش

 اند.ای هستند که در دوران معاصر ظهور پیدا کرده و تحوت یافتهای دورهسیاسی اسالمی پدیده
 (31: 4310)احمدی،

این رویکرد شباهت زیادی به نظریه ابن خلدون در خصوص سیر تطور و تحوت جوامع ) ظهور، 
 ها( دارد.بلوغ و افوت تمدن

های سقوط و انحطاط های اسالمی پاسخی به دوراندکمجیان جنبشتوان گفت در نظر در واقع می
بحران دوران معاصر جوامع اسالمی معاصر را  1های جامعه اسالمی است. بر همین اساس وی و بحران

 کند.اینگونه معرفی می
 بحران هویت، .4
 بحران مشروعیت، .3
 آشوب و فشار، .3
 های طبقاتی،کشمکش .1
 ضعف نظامی، .2
 (.30: 4310)احمدی،نوسازی و بحران فرهنگ .1

 جنگ بر سر هژمونی -نظریه توماس بوتکو -2
و ایدئولوژی آنتینیو گرامشی برای  "جنگ مواضع "،"هژمونی و ضد هژمونی "وی از نظریه 

ها و های مذهبی صرفا نگران سرنوشت آرماناستنباط نظریه خود بهره گرفته است. به اعتقاد او گروه
هایی سیاسی هستند که از اسالم به عنوان یک ایدئولوژی انقالبی انعقاید مذهبی نیستند، بلکه سازم
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زدایی از آنها و نیز ساختار قدرتی که اقتدار و مشروعیت برای حمله به نخبگان حاکم، نقد ومشروعیت
 گیرند.آنان بر آن استوار است بهره می

های جامعه مدنی و های ضد هژمونی و رخنه دراندیشهبه راه انداختن جنگ مواضع توسم گروه
 های اقتدارگرا.های نوین در مقابل هژمونی دولتترویج اندیشه

تبدیل جنگ مواضع به جنگ عملی و دست زدن به جهاد و مبارزه مقدس و تالش برای سرنگونی 
: 4310) احمدی، هژمونی کنونی و بنیانگذاری یک نظم بنیادین اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نوین

33-32) 

 تجدید حیات اسالمی -خورشید احمد نظریه -3
طلبی استعمار بستر گسترش تجدید حیات -تجدید حیات اسالمی"خورشید احمد در نظریه

های رستاخیز اسالمی معاصر را باید در میراث استعمار یا به عبارتی براین باور است که ریشه -اسالمی
طلبی اند جستجو کرد، تجدید حیاتهای استعماری در جوامع اسالمی بجا گذاشتهدرآثاری که قدرت

 (31: 4310اسالمی معاصر محصوت فرایند استعمار و عملکرد آنان در جهان اسالم است )احمدی،
العمل درمقابل این آثار سه رویکرد را در جهان اسالم شکل داده مطابق نظریه خورشید احمد عکس

 است:
آثار تمدنی آن برای جبران عقب استراتژی نوگرایی در پیروی از غرب: گرایش به غرب و 

 ماندگی.
های اسالمی و نفی نوگرایی و انکار تمدن غرب و تاکید بر استراتژی بازگشت به سنت و ارزش

 های کهن مذهبی تحت عنوان استراتژی مقاومت حفاظتی.سنت

گیری ازآثار مثبت تمدن غرب و نفی آثار وگروه سوم که رهیافتی گزینشی دارند که ضمن بهره
که به استراتژی تجدید حیات اسالمی های نظری ومیراث تمدن اسالمی استبنیاننفی درصدد احیایم

 (32: 4310معروف است )احمدی،

 اصولگرایی جهان عرب–نظریه اسالمگرایی  -4

نظریه اسالمگرایی اصولگرا منسوب به اندیشمندانی از نحله فکری اخوان المسلمین مصر است که 
 البنا وجود دارند. ندانی از قبیل سید قطب،حسندر راس آن اندیشم
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 اصولگرایی اخوانی عبارت است از: -های اسالمگراییبرخی از مهمترین ویژگی
 تاکید بر تشکیل حکومت اسالمی در همه کشورهای اسالمی

 ویژگی مبارزه جویی و تاکید بر شیوه مبازره مسلحانه و جهاد. 

 هبی(گرایی و حرکت جنبشی)سیاسی و مذتوده

 های سیاسی و نگرانی از نفوذ فرهنگی غرب.های فرهنگی و اجتماعی در کنار فعالیتدغدغه 

 های انتزاعی و تاکید بر عمل انقالبی.دوری از اندیشه

 نفی پیشرفت و توسعه غربی وآغاز مرکززدایی از تمدن غرب به عنوان مدت توسعه و پیشرفت.

 رفت و توسعهتاکید بر اخالقیات به عنوان اولویت پیش

: 4310 غرب ستیزی و نگاه بدبینانه به تمدن غرب و نقش استعمارگرانه درجهان اسالم) والیتی، 
33-32) 

 نظریه اصولگرایی شیعی و ابتکار امام خمینی در تمدن سازی اسالمی -5
 اصولگرایی عالوه بر جهان عرب در سایر نقاط جهان اسالم و ازجمله در ایران -جریان اسالمگرایی

ی دیگر در قالب مرجعیت شیعی و از جمله مرجع عالی قدر شیعه کاشف الغطاءمعروف به شید به شیوه
کبیر درموضوع جهاد علیه تهاجم دولت روسیه تزاری به ایران شروع شد. این واکنش سریع علمای 

سیاست،  دهد که گرایش عالمان اصولی به احیای بیداری اسالمی و لزوم دخالت آنها درشیعه نشان می
(. تالش برای احیای دین ومرجعیت 24-20: 4310روز به روز درحات گسترش بوده است)والیتی،

سیاسی دین بعدها توسم سایرمراجع دینی خصوصا حضرت امام خمینی)ره( عالوه بر دفاع و جهاد به 
 بسیاری از امور سیاسی و اجتماعی توسعه داده شد.

یادی به جریان اصولگرایی عربی دارد: هر دو راه حل نهایی اندیشه امام خمینی از دو جهت قرابت ز
گرایانه اعتقاد گرایانه و ملیهای خارجی و قومداستند و به طرحمسائل جهان اسالم را در اسالم می

گرفتند. امام خمینی دو نداشتند. هر دو جهان را به صورت تقابل ما)اسالم( و آنها)غرب( در نظر می
نامید. هر دو آن دسته از نامید و سید قطب اسالم و جاهلی میستضعف و مستکبر میقطب این تقابل را م

: 4380اند) رجایی،کشورهایی را که نظام اسالمی بر آنها حاکم نیست قلمرو جاهلیت و استکبار دانسته
11) 
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، "اسالم؛ هم دین است و هم دولت"همچنین از نظر اندیشمندانی چون امام خمینی و سید قطب  
 (31: 4310های اسالمی سازگار باشد.)والیتی،تواند با ارزشها و الگوهای رفتاری غرب نمیزشار

داند که سیراصالحگری خود را با ترین اندیشمند اسالمی میبابی سعید، امام خمینی را برجسته
ودند مرکززدایی از غرب)اروپا محوری در پیشرفت( که بسیاری از اندیشمندان پیشین به آن گرفتار ب

 کند.کند و این آن را عنوان نقطه برجسته در اصولگرایی اسالمی معنا میآغاز می
های اسالمی درسراسر از دید بابی سعید، اسالمگرایی با امام خمینی اوج گرفت و دیگر جنبش

 (402: 4321جهان تحت تاثیر پیروزی ایشان در برپایی جمهوری اسالمی، توانا شدند) بابی سعید،
ینی به دنبات احیای هویت اسالمی بود و برهمین اساس مقوله توسعه را نیز در گفتمان خود امام خم

ای که در چهارچوب هویت اسالمی تعریف می شد و در اروپا محوری مدرنیته جای داد بود، توسعه
 (10: 4310تردید داشت)والیتی، 

بر امپریالیسم غربی و توسعه گرایانه نظریه اسالم گرایی امام خمینی بیانگر جنبشی هویتگرایانه در برا
( امام در مسیر اصالحگری خود به نوعی 32: 4310اسالمی به سبک غربی در جهان اسالم بود.) والیتی،

های فکری و موقعیتی اسالمی می نگریست که اساس آن اسالم است و بر ظرفیت -مدت توسعه بومی
 جهان اسالم  و کشورهای اسالمی استوار است.

شد و همین امر جایگاه ویژه و سیاسی امام خمینی منحصرا در قالب و شکل اسالمی مطرح مینظریه 
دهد و بسیاری از اندیشمندان غربی هم اعتقاد ممتازی در جنبش اسالم گرایی در جهان اسالم به او می

نی را امام خمی 4دارند امام خمینی تاثیر اساسی در جهان معاصر داشته است، برای نمونه اسپوزیتو
 (43-43: 4110شخصیتی محوری در جهان اسالمی معاصر معرفی می کند)اسپوزیتو،

اصولگرایی امام خمینی که نقش تعیین کننده در  -های اسالم گراییبرخی از مهمترین ویژگی
 گرایی اسالمی در جهان عرب داشت عبارتند از:گیری تمدنشکل
 یگرایانه و بازیابی هویت اصیل اسالمجنبش هویت -

 رویکرد استکبارستیزی  -

 گرایی و نفی الگو برداری از تمدن غربی در اصالح گری و توسعهبومی -

                                                                                                                                               
1 Esposito.John L   
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 اسقرار حاکمیت کامل اسالمی ) عدم جدایی دین و دولت( -

 گیری اهداف شیوه انقالبی در مبارزه و پی -

 گرایی و تکیه بر مردمتوده -

 ( 400: 4311ی،پور و عبدالملکگرایی و ملی و الئیسیسم.) نظامینفی قوم  -

ای از النبی به عنوان شروع تمدن و مرحلهبدون شک در نظرگاه ایرانی به تمدن اسالمی؛ مدینه
شکوفایی تمدن اسالمی پذیرفته است، تمدنی که علیرغم شکوفایی اولیه در تداوم دچار فراز و 

جمله تفرقه، فساد، های گذشته تمدن اسالمی دچار مسائلی ازبه مانند بسیاری از تمدنفرودهایی شد 
های گروهی که عامل اصلی  گرایی، صوفیگری، خودباختگی فرهنگی، سلطه و نزاع تنبلی، طایفه

اما قالب تکاملی آن در  (.4312است نیز شده است )نیازی و عشایری،  های بشری بوده فروپاشی تمدن
های دیگر یافته است. میان امتافق آینده همچنان زاینده و پویا است. و مدعیانی در قد و قواره خود در 

سازی مرهون اعتماد به نفسی است که روح تاریخی ایرانی و همچنین انقالب بخش بزرگی از این تمدن
آنچه که انقالب به ما داده و  فرماید:اسالمی به ملت ایران داده است، مقام معظم رهبری در این باره می

روز به روز در خودمان تقویت کنیم؛  ماد به نفس{را}اعتتوقع ما از خودمان است، این است که این
تواند آن، اعتماد به نفس است. اعتماد به نفس ملى؛ ملت به خود اعتماد به نفس داشته باشد، بداند که می

امام ى کشوربا یکدیگر،پیش ببرد)مقاصد خودش را با همت بلند و با مجاهدت و با همدستىِ همه
 (32/3/4381فردوسی مشهد،، بیانات دردانشگاه ایخامنه

تمدن اسالمی بر خالف افوت درکانون رشد اولیه خود)مدینه النبی(، درتداوم وترکیب با هویت و 
 طلبی و تمدن ایرانی به شکوفایی و بالندگی خاصی دست یافت، روح آزادی خواهی، عدالت

داد که شهید اسالمی را در اوج شکوفایی قرار گرایی ایرانی برای صدها سات تمدنآرمان
اند. با مطهری)رضی( درکتاب ارزشمند خدمات متقابل ایران و اسالم سیمای آن را تبیین و ترسیم کرده

های از پیوند دیرینه ایرانی و اسالمی در قرن جدید هویدا شد که وقوع انقالب اسالمی در ایران؛ ظرفیت
 که اکنون "باور بوجود آمده است که و این سازی در قواره بشری را به ارمغان آورده استنوید تمدن

 الگوسازی یک به نیاز جهان است، نهاده افوت به رو جوانب همه از بشدت غرب تمدن و غرب نظام
 (.4314 اسفندیاری،) دهد نجات سقوط ورطه از را جامعه و انسان تا دارد اطمینان قابل و منطقی
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شود، تمدنی که درسیر تکامل شناخته میهای مقتدر حوزه تمدن ایران زمین با آوازه امپراطوری
آغوش خود را بر پیام الهی وانسانی دین اسالم گشود و از تلفیق دیانت و تمدن؛ قرائتی متکامل از پیام 
رهایی بخش اسالم ارائه کرد،این تحوت در ادامه با توجه به انحرافاتی که که درحاکمیت اسالمی از 

با توسم صفویه هویتی جدید ارائه کرد.  "نظام مدنی شیعی"گری رخ داد، با تاسیسوالیت به خلیفه
های بعدی و همچنین ورود استعمار غرب در  و ضعف دولت (قه .  )4432سقوط صفویان در سات 

 کم رونق شد.  در ایران دوران قاجار، نظام مدنی دینی
ینی)ره( و مقام ساز امام خماساس تمدن اسالمی به مفهوم جدید را باید در اندیشه و حرکت تمدن

معظم رهبری از متن گفتمان انقالبی اسالمی و نظام جمهوری اسالمی بازخوانی کرد؛ اندیشه و حرکتی 
که الگویی برای سایر ملل مسلمان و تمام آزادی خواهان جهان قرار گفت؛ این الگو علیرغم تفاوت 

ورهای مختلف وجود داشته ها و کشرسد در مقاطع  مختلف و همچنین بین گروههایی که به نظر می
 های مشابه و همسانی برخوردار است. باشد از ابعاد و مولفه

 جامعه متعالی اسالمی و الگو
هدف انقالب عبارت بود از ساختن یک ایرانی با این از نظر مقام معظم رهبری )مدظله( 

یت و اخالق، پیشرو مند از معنو خصوصیات: مستقل، آزاد، برخوردار از ثروت و امنیت، متدین و بهره
ی معانی  ی دستاوردها، برخوردار از آزادی با همه ی عظیم بشری درعلم و بقیه ی جامعه در مسابقه

هم آزادی معنوی، که آن رستگاری انسان و تعالی اخالقی انسان و عروج معنوی انسان است،  ....آزادی
و عروج انسانی است. این باید در ی کارها مقدمه برای تکامل انسان  ، این است. همه که هدف اعلی

 (44/3/4321بیانات در جمع مردم شیراز،  ،ای خامنه امام )ی اسالمی خود را نشان بدهد. جامعه
ها و ای با ویژگیت است از تشکیل جامعهراولین آرمان انقالب اسالمی عبا ایبه اعتقاد امام خامنه

یات به سایر جوامع اسالمی و حتی بشری. این ها و خصوصتسری این ویژگی و نهایتا مختصات اسالمی
کنیم. شما در ذهنتان چهل  ی بلندمدت نظام اسالمی را می ما بحث آینده"کند؛اینگونه بیان میهدف را 

سات بعد را تصویر کنید و ببینید که جمهوری اسالمی در آن سالها چگونه بر تمام دنیای ظلمانی مادّی 
ی  ببینید جمهوری اسالمی چه هویت درخشانی ایجاد کرده و چه خیمه و... آن روز پرتو خواهد افکند؛
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بیانات در دیدار طالب و  ،ای خامنه)امام  آدم در سرتاسر جهان زده است عظیمی بر فراز فکر و ذهن بنی
 ( 33/3/4318، روحانیون

ی  ت، و همهی او مسئله فقم ایران هم نبود؛ ایران به عنوان یک الگو برای جوامع اسالمی در درجه"
  ( 41/3/4382، بیانات در دانشگاه شیراز ،ای خامنهامام  )"ی بعد، مورد نظر بود.. جوامع بشری در درجه

های جهانی تمدن اسالمی معظم رهبری در احیای نقش تمدن سازی ایرانیان در پیوند با آرمانمقام
برای رسیدن به جامعه متعالی و الگو در افق شمارند، گیری تمدن نوین اسالمی بر میپنج مرحله از شکل

 ایرانی چند مرحله باید طی شود که عبارتند از: -تمدنی اسالمی

 پیروزی انقالب اسالمی -1
ز حرکت آن به سمت اقامه انقالب اسالمی مرحله دگرگونی بنیادی جامعه طاغوتی و نقطه آغا

خواهیم آن نظامی، آن تشکیالتی و آن حکومتی را که بتوان این هدفها را  ما می"...جامعه است اسالم در
در آن محقّق کرد، به وجود آوریم. این یک فرآیند طوالنی و دشواری دارد و شروعش از انقالب 

همه است، ایجاد انقالب اسالمی است. کار  . قدم اوّت که پُرهیجانتر و پُرسروصداتر از...اسالمی است
 (34/1/4380 –بیانات در دیدار کارگزاران نظام  ،ای خامنه)امام  "آسانی نبود؛ لیکن این آسانترین است

شریعت اسالمی که متضمن عدت اجتماعی و  ی مطلوب، یعنی استقرار خطوط اصلی جامعه "
نه »استقالت سیاسی و استغنای اقتصادی و رشد علمی و اخالقی است، درمنظر همگان قرار گرفت و شعار

های زندگی جاهلی به ی بنیان جانبه که به معنای تبدیل واقعی و همه« شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی
مناسبت اولین سالگرد رحلت امام ه ب، پیام ای خامنه ماما )های اسالمی است، مطرح گردید.بنیان

 (40/3/4318،خمینی

 تاسیس نظام اسالمی -2

انقالب اسالمی است؛ یعنی ایجاد نظام اسالمی، که گفتیم نظام  قدم بعدی، ترتّب نظام اسالمی بر "
دردیدارکارگزاران  ، بیاناتای خامنه)امام "ی عمومی جامعه، اسالمی بشود اسالمی، یعنی هندسه

  ( 34/1/4380،نظام

انقالب که تحقّق پیدا کرد، بالفاصله بعد از آن، تحقّق نظام اسالمی است. نظام اسالمی، یعنی طرح "
وقتی در کشور ما نظام سلطنتیِ که  مهندسی و شکل کلّی اسالمی را در جایی پیاده کردن. مثل این

http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=23036#_ftn11
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استبدادیِ فردیِ موروثیِ اشرافیِ وابسته برداشته شد، به جای آن، نظام دینیِ تقواییِ مردمیِ گزینشی 
کند؛ یعنی  شود؛ با همین شکل کلّی که قانون اساسی برایش معیّن کرده، تحقق پیدا می جایگزین می
  ( 43/1/4321، در دیدار کارگزاران نظام ، بیاناتای خامنه )امام"نظام اسالمی

 تشکیل دولت اسالمی -3

که نظام اسالمی پیش آمد، نوبت  بعد از آن"سازی، تشکیل دولت اسالمی است.مرحله پس از نظام
تر، تشکیل منش و روش  رسد؛ یا به تعبیر روشن یبه تشکیل دولت اسالمی به معنای حقیقی م

ی اوت فراهم نیست؛ بتدریج و با تالش  ی اسالمی؛ چون این در وهله به گونه -یعنی ماها  -دولتمردان
باید به وجود آید. مسؤوالن و دولتمردان باید خودشان را با ضوابم و شرایطی که متعلق به یک مسؤوت 

ی سوم است که از آن تعبیر به ایجاد دولت اسالمی  این مرحله ...دولت اسالمی است، تطبیق کنند.
  ( 43/1/4321، در دیدار کارگزاران نظام ، بیاناتای خامنه )امام"کنیم می

سالمی است. دولت نه به معنای هیأت ایجاد دولت ا -که از اینها دشوارتر است -قدم بعدی " 
ی کارگزاران حکومت؛ یعنی من و شما. ما باید به معنای واقعی کلمه، دردرون  وزیران؛ یعنی مجموعه

در  ، بیاناتای خامنهامام  )"شود تشکیل دولت اسالمی وقت می آن...این نظامِ اسالمی، اسالمی شویم. 
  ( 34/1/4380،دیدار کارگزاران نظام

ها و های کارگزاران، روشرکن بعدی دولت اسالمی عبارت است از اینکه عالوه بر ویژگی
ها به ارائه ساختارهای اداره کشور نیز که بنا است کارگزاران نظام در قالب این ساختارها و روش

ی مجریه نیست؛ یعنی  اینجا منظور از دولت، فقم قوه در.. دازند نیز اسالمی شوندخدمت به مردم بپر
ی یک کشور را برعهده دارند؛ نظامات گوناگون اداره  های مدیریتی کشور که اداره مجموع دستگاه

 ( 31/2/4310،دانشگاه کرمانشاه در ، بیاناتای خامنهم اما )"ی کشور کننده
 

 کشور اسالمی -4
کارها و  یعنی سازو"رسدنوبت به جامعه و یا کشور اسالمی می دولت اسالمی،مرحله بعد از تشکیل 

دانشگاه  در، بیانات ای خامنهامام  )"ی اسالمی های الزم برای ایجاد آن جامعه نهادسازی
 ( 31/2/4310،کرمانشاه
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 تمدنی اسالمی -5
آخرین و مرحله نهایی از مراحل پنجگانه ارائه الگوی تکامل بیدار  ،زرگ اسالمیبتشکیل تمدن 

با ظهور منجی کل و  سالمی است، یعنی سازوکارهای الزم برای ایجاد دنیای اسالم و امت اسالمی
 (31/2/4310،دردانشگاه کرمانشاه ، بیاناتای خامنهامام  )"حاکمیت امام معصوم)ع(

 مرحله نهایی مرحله مقدماتی

 گام پنجم گام چهارم گام سوم گام دوم گام اوت

 ایجاد کشور اسالمی ایجاد دولت اسالمی ایجاد نظام اسالمی سالمیایجاد انقالب ا
ایجاد دنیای 

 اسالمی

دگرگونی بنیادین و 
ساقم کردن نظام 

 طاغوت

 ایجاد هندسه
 عمومی جامعه

 

 تشکیل مشی و
 روش دولتمردان

 ای اسالمی به گونه

مرحله تأللؤ و 
 تشعشع

 نظام اسالمی

الگو و اسوه بودن 
 برای

 مسلمانان عالم

این مرحله از ساخت تمدن اسالمی آنقدر مهم است که مقام معظم رهبری در تحلیل شرایم بیداری 
 کند:های انقالبگر سه توصیه میاسالمی در مصر به گروه

سازی کار بزرگ و اصلی شما است. این کاری پیچیده و دشوار است.  نظام": سازیلزوم نظام .4
های چپ مارکسیستی، غربی، یا ناسیونالیسم افراطی، یا گرایش نگذارید الگوهای الئیک یا لیبرالیسم

، در اجالس بین المللی بیداری اسالمی ، بیانات ای خامنه )امام ".خود را بر شما تحمیل کند
31/1/4310 ) 

کنند حاال که نظام های استکبار و عوامل استکبار سعی مییقیناً دست "ین:ماهیت نظام جایگز .3
اش به غرب محفوظ باشد؛  وابسته ساقم شد، شاید بتوانند یک نظامی را سرکار بیاورند که باز وابستگی

 های آمریکا را بر طبق های غرب را، برنامه ی به غرب باشد؛ برنامه یک نظامی بر سرکار بیاید که وابسته
دنبات این هستند که یک نظام سکوالر بر سرکار ..تری.میل آنها اجرا کند؛ منتها با یک شکل مدرن

ای هم به دنبات  عده کنند.کنند، تالش میبیاید؛ نظامی که تعهد دینی نداشته باشد. اینها هم دارند کار می
مختلف است. بنابراین کشمکش ایجاد یک نظام اسالمی هستند. البته تفسیرها و تعبیرها از نظام اسالمی

دانشگاه  در، بیانات ای خامنه)امام ".ها وجود دارد؛ تالش برای ایجاد نظام جایگزین هائی در این زمینه
 ( 31/2/4310،کرمانشاه

http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=23036#_ftn19
http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=23036#_ftn31
http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=23036#_ftn19
http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=23036#_ftn19


 ومین همایش ملی تمدن نوین اسالمیسمجموعه مقاالت /  401

 

تواند در این به طور طبیعی یکی از عواملی که می"ی: . الگوبرداری از تجربه جمهوری اسالم3
نظام جمهوری اسالمی ایران،  ؛گیری و اثرگذار برای آینده، اثر بگذارد ی کشاکش و تصمیم عرصه

، ای خامنه) امام  ".ی نظام جمهوری اسالمی است رفتار دولتمردان، رفتار مردم و به طور کلی شاکله
شود که ( این نقش آفرینی با دو راهبرد اساسی امکان پذیر می31/2/4310،دردانشگاه کرمانشاهبیانات 

 عبارت است از: 

 ساز در جهان اسالمراهبرد تداوم بیداری اسالمی تمدن -1
تداوم گفتمان بیداری اسالمی است که ساز درجهان اسالم؛ یکی از مهمترین راهبردهای تمدن

مرحله مقدماتی و رستاخیز آن با انقالب اسالمی در ایران به ثمر نشست و نظام اسالمی به عنوان قطب 
بیداری اسالمی، آزادی خواهی، ظلم ستیزی و پناهگاه محرومین جهان شناخته شده و نقش الگو و 

یران را به عنوان یک تکیه گاه برای نهضت بیداری امام در گفتمان خود الگوی موفق ا حامی را دارد.
 کنیم کهما اعالم مى" فرماید:کند و میهای بیداری اسالمی معرفی میاسالمی و همچنین گروه

ایران بوه  و کشور ،پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است جمهورى اسالمى ایران براى همیشه حامى و
آنان را به موبوانوى عوقویودتوى  یر نیاز سربازان اسالم را تاءمین وعونووان یوک دژ نوظواموى و آسویب ناپذ

 هاى کفر و شرک آشنا هاى مبارزه علیه نظامو توربویوتوى اسوالم و هوموچونویون بوه اصوت و روش
 (42/3/4312) امام خمینی، پیام به کنگره حج در سالگرد کشتار حجاج ایرانی، مى سازد

آفرینی در بستر گفتمان بسیج انقالب ( این نقش4311و عبدالملکی) بر اساس تحقیق نظامی پور
شود، نتایج این اسالمی و الگوی بسیج درحفظ و تداوم بیداری اسالمی با راهبردهای ششگانه ممکن می

آفرینی الگوی بسیج بیداری اسالمی با محوریت انقالب اسالمی در بررسی نشان داد اولویت در نقش
 ی بیداری اسالمی عبارتند از: فرایندهای راهبرد

  4.17با میانگین رتبه  دستیابی به اهداف راهبردی حفظ و تداوم بیداری اسالمی

 3.95 با میانگین رتبه بیداری اسالمیحفظ و تداوم دستیابی به اقدامات راهبردی 

 3.66 با میانگین رتبه بیداری اسالمیحفظ و تداوم دستیابی به راهبردهای کالن 

 3.34 با میانگین رتبه بیداری اسالمیحفظ و تداوم به الزامات راهبردی  دستیابی

 3.07 با میانگین رتبه بیداری اسالمیحفظ و تداوم های راهبردی دستیابی به اصوت و ارزش
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) نظامی پور و . 2.82 با میانگین رتبه بیداری اسالمی حفظ و تداومهای راهبردی دستیابی به برنامه
های اولویت دار راهبردی (، و در نهایت در تدقیق این راهبردها، مهمترین مولفه334: 4311عبدالملکی، 

 شود: در جدوت زیر خالصه می

های بیداری راهبرد حفظ اصول و ارزش
 راهبرد حفظ اهداف بیداری اسالمی اسالمی

 های اسالمیاصوت و ارزش
 های انسانی و جهانیاصوت و ارزش
 طنیهای ملی و واصوت و ارزش
 های محلیاصوت و ارزش

 

 های اسالمیاحیای اسالم و ارزش
 وحدت امت اسالمی

 آمادگی و توانمندی مقابله با دشمن
ایجاد حکومت اسالمی و استقرار حاکمیت دینی و 

 مردم ساالری دینی
 ارتقاء فرهنگ و تفکر اسالمی

 حفظ هویت اسالمی
 تثبیت و تحکیم نظام سیاسی

 هپیشرفت و توسعه همه جانب
 راهبرد حفظ الزامات بیداری اسالمی حفظ راهبردهای کالن بیداری اسالمی

راهبرد دفاع از حاکمیت و سرزمین اسالمی و کشور 
 در مقابل هجوم استکبار

های راهبرد ارتقاء فرهنگ و تفکر بسیجی، ارزش
 اسالمی، امنیت فرهنگی و اخالقی در جامعه

 راهبرد اقامه دین و شریعت در جامعه
یابی، وحدت ملی و اجتماعی و روحیه برد هویتراه

 بسیجی
راهبرد تامین امنیت و رصد اطالعات امنیتی شناسایی و 

 رفع تهدیدات
ساالری دینی و  راهبرد تاسیس و استقرار مردم

 مدیریت انقالبی
راهبرد سازندگی، پیشرفت، آبادانی و محرومیت 

 زدایی در کشور

 اتکاء مردمی
 نگرش و تفکر انقالبی

 رهبری فرهمند و دینی)رهبری الهی(
 تمرکز بر جهان اسالم
 تمرکز بر مستضعفین

 جوان محوری
 همه جانبه بودن

 تَفکر و تعقل
 تَشکل و سازمان
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ی و پژوهشی با راهبرد تولید و توسعه علمی، فناور
 رویکرد جهادی

 راهبرد حفظ اقدامات راهبردی های بیداری اسالمیراهبرد حفظ برنامه
 ازی و آمادگیتوانمندس

 جذب و عضوگیری فراگیر

 سازی و انسجام سیستمیسازماندهی، شبکه

 آفرینی و کارآمدینقش

 حفظ الگو و تعلق، تشکلی، سازمانی و روحیه

 

 مقاومت، ایثار و فداکاری
 مقابله با  نفوذ و هجوم دشمن

 بصیرت و هوشیاری

 مجاهدت و تالش جهادی

 خودسازی و معنویت

 یوحدت و انسجام درون

 مشارکت و حضور در میدان و صحنه عمل

 های مقاومت محلی و ملیها و هستهتشکیل گروه

 خدمات اجتماعی و عمومی

 آموزش و مهارت افزایی

 راهبرد نهادسازی انقالبی و مدیریت تحول انقالبی  -2
م نوینی زند، نظهای اساسی را رقم میقطعا هر انقالبی به این علت که تغییرات بنیادین و دگرگونی

را جایگرین دیسیپلین قدیم می کند، نظم نوین نیازمند ایجاد و رشد نهادهایی است که مسیر تحقق 
اهداف و پاسخگویی به نیازها را هموار نمایند. بنابراین بعد از هرانقالبی نظام سازی، رونق نهادی و یا 

کی از مهمترین تجربه سازی یتحوت اساسی درنهادهای موجود یک امر ضروری است. درمسیر نظام
انقالب اسالمی در ایران ایجاد نهادهای انقالبی برای هدایت و کنترت انرژی آزاد شده ناشی از انقالب 

ی فرهنگ دیگری و نظام دیگری و کسان دیگری  ی نظامی، ارتش که ساخته و پرداخته مقوله در"بود
هایش هم تغییر پیدا کرد، ن؛ ساختبود، تبدیل شد به یک ارتش انقالبی، به یک ارتش متدین و مؤم

هایش هم تغییر پیدا کرد، شعارهایش هم تغییر پیدا کرد؛ در آن، تحوت به وجود آمد. درکنار این، روش
ای از خود انقالب روئید و آن، سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود؛ که اگر این دومی  نهاد نوپا و تازه

نها هنرهای انقالب است که امام بزرگوار ما مظهر اِعمات این هنرها پذیر نبود. ای شد، اوّلی هم امکاننمی
)امام "با پیگیری انجام داد و فهم دقیق از نیاز جامعه و نیاز آینده بود و این را با قدرت، با قاطعیت و

 ( 2/4310/ 31،دانشگاه کرمانشاه در، بیانات ای خامنه
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این نهادهای انقالبی را باید مردمی بودن و فراگیر بودنشان در بین همه مردم جامعه  اصلی مشخصه
گستردگی عینی این نهادها به  ؛نخست ؛توان بررسی نموددانست. این مردمی بودن را دردو سطح می

مه مردم است. یعنی اینکه این نهادها دردرجه اوت از لحاظ منابع انسانی و نیز به لحاظ ارائه خدمات به ه
ای که مثات اتمَ و اکملش را در بسیج مستضعفین و یا شود. خصیصهها و آحاد مردم تشکیل میتوده

این گستردگی  دومین ویژگی این است که اما توان مشاهده نمود.جهاد سازندگی در ابتدای انقالب می
آحاد مردم در اینگونه نهادها است. نوعی احساس تعلق و  "ویت هویتیعض"سطح پنهانی نیز دارد و آن 

هایی که آن نهاد به آن منتسب است و نیز نوعی احترام نوعا با رشک نسبت به تعهد نسبت به ارزش
کسانی که به آن مجموعه تعلق حقوقی دارند. حتی گاهی این احساس عضویت هویتی چنان پررنگ 

چه از جانب فردی که خود را -های اساسی نهادهای انقالبیتعهد به ارزش شود که با مشاهده کاهشمی
اعضای هویتی اولین کسانی هستند که به مقابله و انتقاد از  -کند و چه از جانب کلیت نهادمنتسب می

 پردازند.این وضع می

های ها دفاع ایران از مردم سوریه درمقابل مزدوران داعش درجنگای علتمطابق تحلیل الیه
 ی از حضور و نفوذ تمدنی؛ یک مولفه و مشاهده شده 4داخلی سوریه به عنوان یک رفتار آشکار

های زیرین؛ یعنی نهاد و سازمان انقالبی و رزمی بنام سپاه دارد که بر ساز است که ریشه در الیهتمدن
ان یک وظیفه شرعی و نگری  اسالمی استوار است که دفاع از مظلوم را به عنوبینی و جهاننوعی جهان

کند و بی تفاوتی را تقبیح و منع کرده است. درالیه زیرین این نوع دینی بر مومنین این حوزه واجب می
ستیزی و دوری از پلیدی به های تاریخی و کهن درباب ظلمها و استعارهنگرش دینی و شریعت اسطوره

ها و نهادهای نیک ریزی سازمانهان و پیهای بنیادی نگاه کنشگران را به انسان و جعنوان پیش فرض
 نهاد و مقوم رفتارهای حمایتگرانه هدایت کرده است. 

است یعنی  "حُب واِل و حُب وَال"اسالمی ترکیب  -نوین در قواره ایرانیمهمترین ویژگی این تمدن
نوشت انسان و جایی که ابعاد مادی و سخت افزاری تمدن درهمگرایی با ابعاد معنوی و نرم افزاری به سر

های توان از دو گانهشود. یعنی فقم با این راهبرد است که میجهان به صورت همزمان بکار گرفته می
 وجودی انسان تمدن استنباط و استخراج کرد.

                                                                                                                                               
1 litany 
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وطن دوستی، دفاع و حفظ سرزمین به عنوان کالبد تمدن اسالمی و فراهم  حُب واِل عبارت است از:
 کالبدی تمدن.  کننده منابع سخت افزاری و

: دوستی اهل بیت رسوت هلل)ص( و معصومین)ع( به عنوان ولی و قیم امت اسالمی، به حُب واَل 
های فکری مراجع شیعی وجود عنوان کانون نرم افزاری تمدن اسالمی، ویژگی اختصاصی که در بنیان

منطقه و جهان درحات دارد در انقالب ایران در قالب سیاسی ظهور کرد و در اثر تشعشات انقالب در 
 باروری است.

 های این تحوت عبارتند از:برخی از مهمترین ویژگی
 تکامل و ترقی اندیشه دینی از رویکرد سلبی صرف به رویکرد ایجابی و تاسیس نظام -4

 نظریه والیت فقیه به عنوان رکن اصلی حاکمیت دینی و نظام سیاسی اسالم -3

 ن از سیاست درمدیریت جامعهسازی عدم جدایی دینهادسازی و با برجسته -3

های مردمی با تاکید برمفاهیم اساسی نظام اجتماعی، گیری تشکلاصالت مردمی و شکل -1
 آزادی، استقالت، عدالت و حاکمیت مردمی

باید فکر و بیان و قلمش آزاد باشد و  می هر کس»تاکید بر آزادی، روحیه انقالبی وآرمانگرایانه -2
الب اسالمی ما، راه صحیح پیروزی را ادامه خواهد تنها در چنین صورتی است که انق

( امام خمینی)ره( فطرت مردم را مخاطب خود دانست و هویت 13. ص 4384داد.)مطهری، 
اسالمی قرار داده و ثابت کرد اگر در راه این ابراز هویت، مانعی  تمدنمردم ایران را در مسیر 

های  توان از مرحله نهضت ماید، مینباشد و آزادی به شکل صحیحش نقش ایجابی را ایفا ن
اسالمی به مرحله نظام اسالمی رفت. با این وصف این نظام قالب قبلی را شکسته و بدون داشتن 

 های دیگر درعین استقالت، قالب جدیدی را طرح نماید وابستگی سیاسی یا فکری به قدرت
  (42)نجفی،  

 رایی و آرمان ظهور مهدی)عج( های دینی و شیعی عاشوهای نهضتالگوگیری از بنیان -1

ارائه الگویی عملی وکاربردی از مکتب انسان ساز اسالم برای جامعه بشری درمقابل تفکر لیبرات  -2
 و سایر مکاتب غیر الهی.

سازی برای تحقق آرمانشهر مهدوی و ظهور امام معصوم)ع( و رهایی بشریت از اسارت جهل زمینه
 و نادانی. 



 401 /اسالمی  بربیدار تاکید با اسالمی نوین تمدن تحقق برای راهبردی مثابه به تمدنی گذار نظریه

 

انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی)ره(، جمهوری اسالمی شکل  بدر بستر این تحوت و ترکی
 گرفت. 

 ،اوت: نظام پهلوی که وابسته به بیگانگان بود سقوط کرد و دستگاه سلطنت که ریشه استبداد بود
 نابود گردید. 

 »های اسالمی شکل گرفت. نظامی که برآمده ازسه شعار اصلی دوم: حکومتی برمبنای اندیشه
بود. و در مرحله قانونگذاری و ایجاد ساختارها و نهادها ایفای « آزادی، جمهوری اسالمی استقالت،
 کند. نقش می

اساس انقالب اسالمی رجوع به هویت ملی یا هویت اسالمی بوده است. هویتی که در ذات و بطن  
معه معرفی دهنده جا بخش و تعالی ترین عامل وحدت های دینی مهم آن بیش از همه چیز مذهب و آموزه

اند وطی قرون متمادی حیات آن جوامع را تضمین کرده است. انقالب اسالمی نه تنها این آگاهی  شده
با دنیای کنونی را « تنظیم وتثبیت»خوبی نشان داده بلکه به آنان چگونگی  بخشی تاریخی را درمقوله به 

عنی عدالت درآمده و هم اکنون آزادی دراین مبنا به استخدام جوهر اندیشه سیاسی شیعه ی هم آموخت.
شود. در واقع آزادی در این جا بار دیگر نقش  تر می با تکامل مفهوم عدالت، مفهوم آزادی نیز متکامل

 شود.  سازی می کند و موجب پیشرفت در مرحله نظام را نیز بازی می "علت"

 گیری نتیجه
 ذات، صیانت ذات، حب به گاهی را اصل این که است حیات خواست اصل اوت، اصل ها تمدن در
 از برخورداری جهت به ها انسان کنند. می تعبیر مثبت خودخواهی یا و حیات از حراست راه در تکاپو
 یا ذات حب این به خاصی دهی جهت توانند می دارند که گوناگونی استعدادهای و وجدان و عقل

  تمدن یک در. رآورندد حرکت به خاصی مسیر در را خود حیات یعنی بدهند؛ حیاتشان خواست
 یکی از مهمترین  (.4311نصری، ) است معقوت حیات تحقق درجهت ها انسان خواست آتایده

های عقالنی ساخت تمدن، رعایت تعادت در حاالت گوناگون انسان و جامعه است. و این گیریجهت
ت الهی است و این پاسخگویی به تمام نیازهای مادی و معنوی انسان به عنوان یک امانامر در گروه 

رسد و وارثان زمین همان خلیفه اهلل و به عبارت بهتر بقیه اهلل است. تمدن امانت الهی به وارثان زمین می
کند که امانت الهی را به صورت تمام و کمات در اختیار بشر مشتاق رستگاری نوین با این توان ظهور می
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تمدن  "ی اسالمی در دیدگاه مقام معظم رهبریسازی در افق بیدارقرار بدهد. بر اساس چرخه تمدن
است در دوران ظهور، تمدن -ارواحنا فداه-اسالمی به صورت کامل در دوران ظهور حضرت بقیه اهلل

( 41/2/4321، بیانات در ای خامنه)امام  حقیقی اسالمی و دنیای حقیقی اسالمی به وجود خواهد آمد
 توان در مدت زیر بازگو کرد:ا میسازی از منظر مقام معظم رهبری رچرخه تمدن

 

 
های مدرنیسم و فرا مدرنیته به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان مسلمان در داغی بازار تمدن و ژست 

 و عدالت خویشتن، به بازگشت پیامبر، به بازگشت خدا، به بازگشت یعنی راستین، اسالم به بازگشت
 مثابه به و مساوات ها، فرصت برابری و انصاف ستگی،شای تناسب، مثابه به) اجتماعی دادگری و عدالت

  (.4381هاست )مطهری،  یکپارچگی از سازوکار مهم پایایی تمدن و اتحاد و (ها شایستگی و ها استحقاق
شود که گذار تمدنی صورت بگیرد، گذار تمدنی بر اساس نظریه توماس این امکان زمانی قطعی می

افتد که تمدن کنونی و پارادایم معرفتی آن توان زمانی اتفاق می هاکوهن و قاعده جابجایی پاردایم
پاسخگویی به اعوجاج های پیرامون پارادایم غالب را ندارد. به عبارت دیگر سئواالت و درخواست های 

 چرخه تمدن سازی
دیدگاه مقام معظم 

 رهبری

1 
 انقالب اسالمی

مبارزه، جنبش و 
 نهضت

2 
 نظام اسالمی

استقرار و استحکام 
 درونی

3 
 ایجاد دولت اسالمی
نهادها و کارگزاران  

 تمدن پرور

4 
 کشور اسالمی

اتحاد امتی در اجرای  
 شریعت

 زمینه سازی ظهور

5 
 دنیای اسالمی
 ظهور تمدنی

 اجرای تمام قد دین
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ها ممکن است در درجه اوت ماند و تالش برای پاسخگوییتمدنی در وضعیت کنونی بدون پاسد می
ها یعنی؛ مسئله دایم جدید فراهم نماید. قطعا پارادایم جدید سه ویژگی پارادایمامکان را ذیل یک پارا

 های خاص خود را دارد؛ شناسی، روش شناسی و راه حل
توان به .آیا  نگاه سنتی به اسالم می4ساز دو سئوات مطرح است: های تمدنلذا با این نگاه به پاردایم 

 د؟های تمدنی پاسد بدهسئواالت و درخواست
های تواند به سئواالت و خواستنگری مادی می. آیا تمدن غربی با نگاه انسان محور و جهان3

 تمدنی نسل بشر پاسد بدهد؟
با توجه به اینکه پاسد به این دو سئواالت حتی با کمترین تمرکز و  تامل منفی است، باید به فکر راه 

ار است که هردو نوع تمدن تجربه شده)مدرنیسم فرض استوگذارتمدنی بر این پیشای بود. نظریه چاره
اند و باید از آن گذر کرد. غربی و سنتگرایی( در پاسد به نیاز تکاملی انسان و تحوالت زمان ناتوان بوده

انقالبی و سیاسی امکان پاسخگویی  -این گذر نیازمند رویکرد تمدنی نوین است که در قالب اسالمی
ها پاسد ین و حاکمیت به عنوان پاردایم جدید باید به این اعوجاجدارد. پیوند شریعت و سیاست، د

های درونی، فشار نیروهای مزاحم بیرونی از بدهد. هرچند تجربه انقالب اسالمی نیز با علت برخی آفت
 ارائه ظرفیت و توان الزم بازمانده است.  

 از تر فرا که باشد المیاس ویژگی به موصوف تمدن حقیقی، نحو به تواند می آنگاه اسالمی تمدن
 گرفته نشات اسالم عمیق های ریشه از اسالمی، های ارزش و احکام به تمدنی مظاهر و ظواهر اتصاف

 توحید یعنی اعتقادی ارکان به ایمان اساس بر  اصیل، و وحیانی الهی دین یک عنوان به اسالم. باشد
 های پایه از( ع)علی امام توصیف. است بر ایمان مبتنی تمدنی اسالمی، تمدن لذا و است استوار

 معصومین روایات درمیان که دهد می ارائه را ایمان از مانند بی و بدیع تصویری  ایمان، چهارگانه
 ایمان چهارگانه های پایه. دارد فردی منحصر به  برجستگی مفهومی و سیاق از نظر سبک السالم، علیهم

بر آن باعث ماندگاری و شکوفایی تمدن و اجتماعات است و اتکا  جهاد و عدت یقین، صبر، از عبارت
 شود. انسانی می

 
 



 ومین همایش ملی تمدن نوین اسالمیسمجموعه مقاالت /  443

 

 نگاه متعادل به مسئله مادیات و معنویات/ دنیا و آخرت
روی از عوارض افراط و تفریم در های پیشهای عجوالنه، غیر منطقی درمقابل موقعیتواکنش

ها خصوصا در این نوع واکنشهای امور است که می تواند خسارت زا باشد، یکی از مهمترین عرصه
های انقالبی و دینی مسئله نفی و یا گرایش افراط گرایانه به مادیات و معنویت است. ها و تشکلنظام

زیست مسلمانانه باید بتواند پیوند اخالقی زیستن و توجه به مطاع دنیا را اثبات کند. مقام معظم رهبری 
ها وجود داشت، تزریق یک توهم خطرناکى در ذهن »فرماید:در اهمیت پرداختن به این موضوع می

یافتگى از یک طرف، و  آن عبارت بود از توهم تقابل و تضاد میان عقالنى زیستن و توسعه، شده بود
معنوى زیستن و اخالقى زیستن از طرفى دیگر. باور شده بود براى بعضى که اگر جامعه بخواهد عقالنى 

راه پیشرفت زندگى بکند، ناچار است از اخالقیات و معنویات و  در ى گیرنده و عملگرا و رونده و شتاب
ى  دین و خدا فاصله بگیرد! اگربه همبستگى اخالقى فکر کردیم، به معنویات دت بسته بودیم، مالحظه

نظر کنیم؛ از زندگى  حدود دینى و اخالقى را کردیم، ناچاریم از پیشرفته بودن کشور صرف ضوابم و
خواهیم برآن پا بفشاریم، این آنچه که ما می ...م! یک چنین توهمى وجود داشتهعقالنى چشم بپوشی

توانیم خواهیم و میاست که جمهورى اسالمى و حاکمیت دین و اسالم این توهم را ابطات کرده. ما می
هاى اخالقى هم عقالنى و منطقى و علمى و پیشرفته زندگى کنیم، هم درعین حات متمسک به ارزش

و پایبند به ایمان دینى خودمان و عامل به فرائض و لوازم زندگى مذهبى خودمان باقى بمانیم؛ خودمان 
(. 01/4/81بیانات در بازدید از صنعت خودروسازی،ای، امام خامنه«)بلکه در این جهت هم پیشتر برویم

یست معنوی نگاه اسالمی این است که بتواند بین زیست مادی و زسازی درهای تمدنفرضیکی از پیش
 تعادلی منطقی برقرار نماید:
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این تعادت باید درسبک زندگی اسالمی نمود و ظهور پیدا کند؛ ظهوری که مقام معظم رهبری آن 
قرآن حیات طیبه را به » کند. ایشان در این خصوص اشاره دارند:را در مفهوم حیات طیبه خالصه می

ه در آن، هم روح انسان، هم جسم انسان، هم دنیاى انسان، هم اى ک یعنى زندگى...ما وعده داده است
آن هست، سکینه و  آخرت انسان تأمین است؛ زندگى فردى در آن تأمین است، آرامش روحى در

سعادت اجتماعى، عزت  د اجتماعى،یفوا آن وجود دارد؛ جسمانى در اطمینان درآن هست، آسایش
اى که  ى اینها؛ یعنى آن زندگى همه یعنى..تأمین است. استقالت و آزادى عمومى هم درآن اجتماعى،

درآن عزت هست، امنیت هست، رفاه هست، استقالت هست، علم هست، پیشرفت هست، اخالق 
بیانات ، ای خامنهامام  )«هست، حلم هست، گذشت هست. ما با اینها فاصله داریم؛ باید به اینها برسیم

 (.31/01/81در دیدار با قاریان قرآن کریم،
اسالمی  -های زیرین تمدن نوین در قواره ایرانینظریه گفتمان تمدنی با رویکرد رجوع به الیه

است یعنی جایی که ابعاد مادی و سخت افزاری تمدن درهمگرایی با  "حُب واِل و حُب وَال"ترکیب 
 .شودابعاد معنوی و نرم افزاری به سرنوشت انسان و جهان به صورت همزمان بکار گرفته می

گر ها هر نوع وجوه آشکار و نماد تمدنی که در نگاه نظارهای علتلذا مطابق نظریه تحلیل الیه
شود باید بتواند حمل بر یکی از وجوه اسالمی مشاهده می -خارجی به عنوان نمادی از تمدن ایرانی
 زیرین تمدن باشد. هایها بنیادین و... در الیهبینی، پیش فرضزیرساختی و پنهان تمدن) نهادها، جهان

زیست مادی و 
 دنیایی

زیست معنوی و 
 الهی

تعادل در سبک 
 زندگی
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تواند های تمدنی است و میعکس آن نیز صادق است و هرگونه وجوه آشکار نامتعادت دلیلی بر اختالط
 خطری برای افوت و یا جابجایی تمدن باشد.

سازی مستلزم تمرکز و تاکید بر برخی های تمدنی و قدم نهادن در مسیر تمدنرهایی از اختالط
یافته بر بنیاد توان گفت تمدن قامتاسالمی است. در واقه می -د ایرانیراهکارهای تمدنی با رویکر

 یابی ایرانی در قاموس ایران زمین در تداوم این مسیر تاریخی: تفکر الهی و اسالمی و ساخت
 سازی است. گر و مفهوم ساز در مقام و مرحله تمدن. نیازمند نظام نظری و معرفتی تبیین4
 هایِ هنجارساز درمقام و مرحله تمدن پروری است.و تشکل . نیازمند ساخت نهادی3
 داری یا تمدن یاری است.ساز درمقام و مرحله تمدن. نیازمند نظام کنترلیِ نظم3
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تفکر مهدویت و حکومت جهانی مهدوی در افق تمدن نوین  واکاوی جایگاه
 اسالمی

 
 4امیرحسین عرب پور

 

 چکیده
 با مستقیمی نسبت اسالمی جامعه هدف عنوان به «اسالمی نوین تمدن» اسالم، مبین دین تعالیم طبق

 تمدن این ساز مقدمه خاتم تا آدم از الهی ولیاءا و انبیاء تمام حرکت معنا، بدین و داشته مهدویت آرمان
 هر در مکان، و زمان افق از فراتر بوده است و حات و گذشته در اساسی مسائل از مهدویت. است

 برخی و حتی توحیدی ادیان مشترک های ایده از یکی مهدویت باشد. ایدۀ می بررسی شرایطی قابل

 تمام برای نجات بخش راهکاری فراگیر و پیامی ویتمهد رود. می شمار به مکاتب غیرالهی و ادیان

 تحوت یک آفرینش برای کافی و الزم ارکان است و همه جغرافیایی های گستره همه در ها انسان
نقش این تفکر در تشکیل  .است شده تعبیه مهدویت تفکر در کامیاب و جانبه همه حقیقی، اجتماعی

 حضرت جهانی حکومت که تشکیل کرد ادعا چنین توان تمدن نوین اسالمی غیر قابل انکار است و می

ای برای بیان تحوالت بعد از عصر  تمدن کمترین واژهاست.  مهدی)عج(، افق تمدن سازی اسالمی
همه تارید بشر در زمان و جغرافیا با ظهور د. تواند آن زمان را برای ما تبیین کن ظهور است که می

یرد. به همین دلیل موضوع مهدویت کامال گ عقوت شکل میشود و نظام کامال معلوم و م یمتحوت م
وجه پیوند اندیشه مهدویت و تمدن نوین اسالمی که در حات د. شو ای جدی و تمدنی محسوب می مساله
تبیین ها و اهداف نهفته در اندیشه مهدویت است که با  اندازی برگرفته از ارزش گیری است؛ چشمشکل

ریزی برای نقطه آغاز برنامهگرایی،  با تقویت حس امید و آرمان د توان، میو ترویج تفکر مهدوی
های اجرایی نیز سمت و سو باشد و به سطوح مختلف برنامه نوین اسالمی تمدن ساختمندان دغدغه

                                                                                                                                               
 (a.arabpour@isu.ac.ir)نویسنده مسئوت:  (ع) صادق امام دانشگاه بازرگانی مدیریت و اسالمی معارف پیوسته ارشد کارشناسی دانشجوی 1
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هد. این پژوهش به دنبات تبیین نقش تفکر مهدویت و حکومت جهانی موعود در افق تمدن نوین بد
 پایان در و ای پرداخته با روش اسنادی و کتابخانه نکته این واکاوی به و،ر پیش اسالمی است. نوشتار

 است. داده ارائه پیشنهاداتی ظرفیت، این از گیری بهره برای
 تمدن، تمدن نوین اسالمی، تفکر مهدویت، چشم انداز، حکومت جهانی موعود. کلید واژه ها:

 مقدمه
 با مستقیمی نسبت اسالمی جامعه هدف عنوان به «اسالمی نوین تمدن» اسالم، مبین دین تعالیم طبق

 تمدن این ساز مقدمه خاتم تا آدم از الهی اولیاء و انبیاء تمام حرکت معنا، و بدین داشته مهدویت آرمان
 بیت اهل روایات و قرآن آیات در باید چیز هر از بیش را تمدن این شناخت های سرند رو این از. است

 است مردمی جریانی نیز ایران در اسالمی انقالب حرکت دیگر، سوی از .نمود جستجو السالم علیهم
 در و موعود تمدن تحقق راستای در رهبری معظم مقام و( ره)خمینی امام حضرت تاکیدات طبق که

 آموزه که آن از حاکی است رویکردی مهدویت به تمدنی [. رویکرد4گرفته است] شکل آن با تناسب
 آینده وعده داده شده در ترسیم طریق از تواند می که است اسالمی شهاندی از مهمی بخش مهدویت،

 ستاره» یک مثابه به و باشد آفرین نقش اسالمی، جدید تمدن بر حاکم روح و جوهره به دادن شکل
 شمار به آرمانی موعود تمدن از برخوردار و یافته کمات جامعه سوی به اسالمی جوامع راهنمای ،«راهنما

 و علم توحید، عدالت، السالم تحقق علیهم معصومین ائمه روایات در موعود تمدن اوصاف آید. از
 است آن از حاکی ها شاخصه این به دقیق توجه اما. است... و برکت فراوانی، رفاه، عقوت، رشد حکمت،

 دارد بشریت» دیگر عبارت به. دهد در حکومت جهانی حضرت ولی عصر)عج(، رخ می صرفا آنها، که
 اصلی زندگی... است مهدویت دوران اتوبان، این برسد؛ اتوبان به تا کند می طی را راه این طور همین

 صراط یک راه این که راهی در افتد می تازه بشریت و شود می آغاز آنجا از بشر مطلوب حیات و بشر
 نقطه و یانداز نهای چشم همان مهدویت [. بنابراین3]«رساند می آفرینش مقصد به را او و است مستقیم
: رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند که چنان است؛ اسالمی تمدن ساخت سوی به حرکت مطلوب

 مطلب این دانستن. است( فداه ارواحنا) بقیۀاهلل حضرت ظهور دوران در کامل صورت به اسالمی تمدن»
 و زمان)عج( امام ظهور یعنی نقطه آن خود ریزی برنامه در باید همگان که است ضروری جهت آن از

 الگو آن از خود ریزی طرح در و قرارداده هدف را زمان امام دست به اسالمی جهانی تمدن تشکیل
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های حکومت جهانی موعود  [؛ این مهم جز با شناخت و ترویج تفکر مهدویت و ویژگی3«]کنیم استفاده
می و بیان امکان پذیر نیست. هدف این پژوهش آن است که ضمن معرفی مفهوم تمدن نوین اسال

های تفکر و حکومت جهانی مهدوی جایگاه و نقش آن را به عنوان افق تمدن نوین  ها و شاخصه ویژگی
 اسالمی بررسی کند.

 اسالمی نوین تمدن مفهوم
 های بینی  پیش ها، آینده برای شدن آماده فاضله، مدینه ظهور، چون مسائلی اسالمی تمدن ادبیات در

 پژوهش تاریخی های ریشه وجود نشان دهنده همه الهی های سنت و آینده خصوص در قرآنی و دینی
 شناسایی اسالمی نوین تمدن ساخت برای است بدیهی. باشد می اسالمی تمدن متن در آینده پیرامون

. است الزم اسالمی تمدن تاریخی موثر های ظرفیت بازکاوی ونیز مکان و زمان الزامات و اقتضائات
 بخش حیات های آموزه پرتو در( ص)اسالم پیامبر. دارد تمدن تارید در نیدرخشا سابقه اسالمی تمدن

 از. نهاد بنیان را اسالمی شکوهمند تمدن و ایجاد پیروانش زندگی در کاملی اجتماعی انقالب اسالم،
 حکومت، مداری، دین ارزشی، نظام: مانند ساز تمدن های مولفه و شرایم به رسالت، آغاز همان
  دیدگاه به با توجه .داشتند ویژه اهتمام آن نظایر گستری و دانش پروری، عدالت سازی، تام گرایی، قانون
جهان  ژئوپلتیک ی وگستره اسالمی محیم در که است تمدنی اسالمی گفت تمدن توان می شده ارائه

 وحی از برآمده های واندیشه اسالم را آن اصلی ی مایه و بن و روح گرفت شکل تارید طوت در اسالم
 آن گیری شکل بودند در مسلمان غیر آنان از برخی که فراوانی داد و عناصر نژادی می شکل

 و آثار و نشست بار به سده، چندین طی مسلمانان، جدی تالش اثر در اسالمی نوپای تمدن .[1کوشیدند]
 اما ،گردید انحطاط دچار نظیر، بی پویایی و اعتال از پس اسالمی تمدن هرچند. شد جهانی آن برکات

 های نهضت. داشت وجود اسالم جهان در همواره اسالمی، تمدن احیای و اسالم به بازگشت احساس
 و مردم مشترک میراث اسالمی تمدن. است ارزشمند احساس این تفسیر و اخیر تجلی ساله صد اسالمی

 نقش فایای آن شکوفایی ساخت و در و کرد نفوذ آنها سرزمین در اسالم روزگاری که است هایی ملت
مردم  به که است ملی تمدنی نه و دارد تعلق خاصی نژاد به نه اسالمی تمدن ترتیب، این کردند. به

 و طراوت و رونق پیدایش، در که را قومی و نژادی های گروه همه بلکه باشد، داشته تعلق خاصی
 تمدن مندی قانون اسالم، تکاملی ماهیت به به توجه [. با2گیرد] برمی در اند، داشته نقش آن گسترش
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 تمدن احیای اندیشه غرب، و شرق تمدن ناتوانی و سو، یک از اسالمی شتاب بیداری پر روند و اسالمی
 اسالمی انقالب پیروزی .یافته است عینیت آن به نسبت اسالمی امت انتظار و زده جوانه دیگر بار اسالمی

یافتن  هویت و خویشتن به زگشتبا در تاریخی عطف نقطه ایران، در اسالمی جمهوری حاکمیت و
 یک موجب رهبری، معظم مقام و مقدس نظام این گذار بنیان الهی و دینی رهبری. بود معاصر انسان

 و فرهنگی نظامی، تهاجمات همه رغم به که گردید ساز تمدن فرهنگی و علمی نهضت و خیزش
 یک به رسیدن سوی به خود راه نپیمود حات در سرعت به اسالمی انقالب این جهانی، استکبار ای رسانه
 [. 1کرد] تعبیر اسالمی نوین تمدن به توان می آن از که است الهی و جهانی تمدن

از آنچه تا کنون در باب تمدن نوین اسالمی و جایگاه آن در زمان کنونی بیان شد یک نکته مهم به 
گویی به نیازهای مادی و آید و آن لزوم تالش و حرکت برای برپایی تمدن اسالمی در پاسخ دست می

معنوی بشر است؛ زیرا مردم دنیا از وضعیت اسف بار حاضر خسته و به دنبات وضعیتی مطلوب و مورد 
دلخواه هستند تا در آن فضا رشدی همه جانبه پیدا کنند و حات که چنین است باید با در نظر گرفتن نقطه 

ها برای رسیدن به  نیازهای حقیقی انسان مطلوب که همان آینده روشنی برای بشریت و تامین کننده
سعادت و کمات است به سوی آن حرکت کرد. این آینده روشن برای بشریت در اندیشه اسالمی، همان 
تمدن اسالمی است که مصداق کامل آن در زمان ظهور و تشکیل حکومت و تمدن جهانی مهدوی 

 شود. خواهد بود و از آن تعبیر به مهدویت نیز می

 هدویتآموزه م
 جامع اندیشۀ است تارید مندی غایت گری جلوه واقع در که اسالم مبین دین های آموزه مهمترین از

 کلیدی عناصر از یکی به محرم و عاشورا کنار در مهدویت. است مهدویت اندیشه یعنی کامل دین، و
 به اسالم، در وعودم منجی اندیشۀ یا مهدویت. است شده تبدیل تشیع هویتی شناسنامه و« گرایانه نجات»

 مهدی)عج( امام مبارک وجود خاص معنای در و عام معنای به بودن منتظر امام موعود و مهدی معنای
 گستری عدالت و آمدن بشارت رسوت اکرم خود، که است پیامبراسالم ازخاندان فردی نام مهدی. است

 بر روی تعالی حق ارادۀ حققرسالت اصلی این منجی ت. آینده را داده است جهان در او، گری منجی و
 دخالت با و است خداوند متعات وعدۀ وفای او های برنامه اجرای و قرآنی موعود ظهور. است زمین

 اوست. در« زنده بودن»شیعه  در منجی فرد به منحصر ویژگی. گیرد می صورت تعالی حق مستقیم
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 دانند، بیت می اهل از را  مهدی)عج( امام است. شیعیان، برخوردار «امامت»مقام  از مهدی شیعه، دیدگاه

 نجات برای ندارد و خاصی دین و مذهب نژاد، منطقه، به اختصاصی و است بشریت منجی شیعه، موعود

 [.2است]«  جهان شموت»و  کند می ظهور همه

 اسالمی نوین تمدن و مهدویت اندیشه
 نقش درباره توان می آسانی به. است گیری شکل حات در مسلمانان بین در نو تمدنی که بپذیریم اگر 

 سوی به رو اسالمی جوامع یعنی جدید، تمدنی پیدایش. گفت سخن جدید تمدن در مهدویت آموزه
 خواهند تجربه را غرب تمدن جایگزین تمدنی اسالمی، های آموزه از متأثر آن، در که دارند مقصدی

 و مسیر آن، دادن معیار قرار با تواند می باشد، داشته رو پیش مشخص الگویی اگر جدید، تمدن این. کرد
 به مهدویت های آموزه. بسنجد آن با را خود موقعیت همواره و دهد جهت آن سوی به را خود های گام

 اندازی چشم مثابه به که است برخوردار ظرفیت و قابلیت این از تمدنی، های مدلوت داشتن بر در دلیل
 این آینده که باشد پرسش این پاسخگوی تواند می یعنی رد،گی قرار توجه اسالمی مورد نوین تمدن برای

 ان: »داند می صالحان آن از را جهان فرجام و پایان کریم همچنین قرآن [.8باشد] باید چگونه تمدن
 پیشوایان اند، شده کشیده استضعاف به دنیا در که را آنانی و نیز [1]«الصالحون عبادی یرثها االرض

 و ائمه نجعلهم و االرض فی استضعفوا الذین علی نمن ان نرید: »انگارد می نزمی وارثان و ها انسان
 جدید تمدن در مهدوی های آموزه جایگاه گفت توان می کلی نگاهی در. [40]«الوارثین نجعلهم

های تمدنی تفکر مهدویت به  ای که با توجه به ویژگی آینده [؛44است ] آینده ترسیم جایگاه اسالمی،
 شود. های مهدوی، ترسیم می ترین آموزه اصلی عنوان یکی از

 های تفکر مهدویت ویژگی
آینده  رویکردی حقیقت در و آینده به معطوف های نگرش و تفکرات از نوعی مهدویت تفکر

 خلقت که طور همان و است صالحان اختیار در آن آغاز چون جهان پایان تفکر، این است. در نگرانه

 در بود، عدالت استقرار زمین در وی نهایی مأموریت و گرفت ورتص آدم آفرینش حضرت با انسان

 شود. در می برشمرده تفکر این اصلی ارکان جزو عدت استقرار و حکومت صالحان نیز جهان پایان

 اذن به و کبری غیبت ها سات از پس زمان)عج( حضرت امام که آن است اساسی فرض مهدویت تفکر
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[. با توجه 43گسترد] خواهد داد و عدت از را جهان برکت خویش، پر امقی تجلی با و یابد می ظهور الهی
 های این تفکر  را به شرح ذیل بیان کرد: توان ویژگی به تعریف تفکر مهدویت می

افق دید در تفکر موعودگرا، کل جهان است و نه یک  . فراگیری و عام نگری)جهان شمولی(:4
، زیرا رسالت امام زمان)عج( یک رسالت جهانی منطقه خاص جغرافیایی و یا یک بخش اعتقادی

[. در واقع تفکر مهدویت هیچ یک از طبقات و اجتماعات بشری را فراموش نکرده و هیچ 43است]
بعدی از ابعاد زندگی)فرهنگ،سیاست،اجتماع،اقتصاد و ...( را مورد غفلت قرار نداده است. در روایات 

شود، سلطنت او، شرق و غرب  با نور پروردگارش منور میزمین »فراوانی این موضوع اشاره شده است: 
[. این 42«]کند... خداوند ]کل[ زمین را به وسیله قائم زنده می»[. و نیز 41«]گیرد جهان را در بر می

 ها است. روایات بیانگر جهان شمولی و نجات بخشی برای عموم انسان
پروری و احیای قسم و داد  ت عدالتهای تفکر مهدوی : یکی از مهمترین ویژگیگرایی . عدالت3

در میان مردم است. عدالت؛ یعنی برقراری مساوات و برابری؛ تقسیم عادالنه ثروت و نعمت؛ رفع ظلم 
وستم و برپایی آیین دادگری و حق گرایی؛ ایجاد تعادت در همه امور و قرار دادن هر چیز و هر کس در 

کنند ای  کند که زندگان آرزو می در جامعه بر پا میمهدی )عج( چنان عدالتی [. »41جای مناسب خود]
 [.42«]شدند مند می بودند و از عدالت او بهره کاش مردگانشان زنده می

: در جامعه مهدوی، رویکرد غالب در عرصه عبادت، تکامل و گرایی و کمات بخشی . معنویت3
ردی و اجتماعی مردم پدیدار تعالی معنوی با محوریت توحید است و این رویکرد دینی در رفتارهای ف

های وحیانی و روایی و  گراست. با توجه به آموزه  ای معنویت است که نتیجه چنین نگرشی، تحقق جامعه
ها بیش از آنکه از بی عدالتی، ناامنی، فقر و ... سختی ببینند؛ از فساد  های زندگی بشری، انسان تجربه

ها، عدم تزکیه و  ها و ناراحتی ها، حق کشی ها، ظلم جنگ اند. ریشه تمامی اخالق و تباهی فکر رنج برده
ترین و  ها و نداشتن رشد فکری و اخالقی بوده است. بر این اساس زیر بنایی تربیت واقعی انسان

ها و کمات بخشی او  ها در تفکر مهدویت، توجه به ابعاد معنوی و روحی انسان ها و ایده ترین برنامه بایسته
چون قائم ما قیام کند، دستش را بر سر بندگان »در روایت زیبایی آمده است: که  [ چنان48است؛]

 [.41«]رساند گذارد و عقوت آنها را متمرکز ساخته و اخالقشان را به کمات می می
توجه ویژه به حکمت « تفکر مهدویت»های برجسته  یکی از ویژگی . تحقق عبودیت و یکتاپرستی:1

یانه به هدف و غایت زندگی است. سوگمندانه باید گفت: تارید بشر، به گرا آفرینش انسان و نگاه کمات
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گری و عبادت ستیزی  جای اینکه آکنده از خداپرستی، عبادت و بندگی باشد، شاهد استکبار، عصیان
ها و موانع نزدیکی انسان به خدا پاک و  ، جامعه باید از آسیب«تفکر مهدویت»[. بر اساس 30بوده است]

های بندگان را  مهدی، دت»های عبادت و عبودیت او فراهم شود. در روایات آمده است:  سترها و ب زمینه
کند، جز خدا را عبادت  زمانی که قائم قیام می»[  و نیز: 34«]کند با عبادت و اطاعت پر می

 [.33«]کنند نمی
رکن  ترین آسایش و امنیت عمومی جامعه، اصلی . خشونت ستیزی)ظلم، جنگ، ناامنی و ...(:2

حیات اجتماعی بشر است و بدون امنیت اجتماعی، اقتصادی، اخالقی و سیاسی، زندگی بشر قرین 
ها  ها و ظلم ها، ناامنی [. یکی از وجوه ناراست زندگی بشری، جنگ33سعادت و آرامش نخواهد بود]

بردارد و جهان  ها ای نتوانسته این معضل و دشواری را از مقابل انسان است. تاکنون هیچ مکتب و اندیشه
های دهشتناک اوت و دوم جهانی، بیشتر کشورها با  را به ساحل ثبات و صلح برساند. پس از جنگ

ها، خود  تشکیل جامعه ملل و سازمان ملل متحد، امید به آرامش و صلح جهانی داشتند! اما همین سازمان
ای مهر تایید نهادند. این  نطقههای جهانی و م تبدبل به حربه اشغالگری و جنگ شدند و بر بیشتر نزاع

ها تنها در پرتو ایده و برنامه کامل مهدوی از بین رفتنی است. در این رویکرد، هم باید ریشه آن  خشونت
[. این نگره، 31گری و ...( خشکانده شود و هم تمامی عامالن آن از بین بروند] )استکبار، شهوت، جنایت

و دستیابی است و از وجوه ویژه آن نیز، ایجاد صلح دائمی و  قابل ارائه« تفکر مهدویت»تنها در پرتو
 [.32«]کنند رود و درّندگان و چهار پایان درصلح زندگی می ها از دت مردم بیرون می کینه»جهانی است. 

های واقعی مردم و جلب رضایت  ، توجه به خواسته«آموزه مهدویت»در  . تامین خشنودی مردم:1
های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن، در راستای  ها و ایده د و برنامهآنان، در الویت قرار دار

[. در واقع مردم 31ها است] تامین همه نیازهای مادی و معنوی مردم و رفع تمامی مشکالت و کاستی
ها و رفع  جهان در طوت حیات دیرین خود، بر روی زمین، هیچ وقت شاهد رفع تمامی مشکل

های مهدوی محقق شده و  و در قالب آموزه« عصر ظهور»اند؛ اما این امر در  نبودههای خود  مندی نیاز
موجبات خشنودی و فرح همگان فراهم خواهد شد. بشر در زمان حضرت مهدی)عج( تازه زندگی را 

کند و این زندگی به صورت طبیعی سیر حقیقی و معنوی خواهد داشت. روز و زمان برکت  شروع می
در خالفت و رهبری »[. در روایات آمده است: 32ها عمر طوالنی خواهند داشت] سانکند و ان پیدا می
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همه از او خشنود و راضی »[ و 38«]مهدی، ساکنان زمین، آسمان و پرندگان در هوا، راضی و خشنوداند
 [.31«]شوند می

م های مه یکی از شاخصه« شایسته ساالری» . شایسته ساالری )حکومت صالحان و مستضعفان(:2
است. تا زمانی که در عرصه سیاست، ظالمان، زورمندان، و... باشد هیچ مشکلی از « تفکر مهدویت»

یاران مهدی )عج( »دهد که  جامعه جهانی برطرف نخواهد شد. اما تفکر مهدویت این نوید را می
ض یرثها [ و در تقسیر آیه *اُن االر30«]اند شناخته-چنان که شایسته است آن-اند که خدا را مردانی

برند، مهدی  منظور از اینکه زمین را بندگان صالح خدا به ارث می»عبادی الصالحین* آمده است: 
ترین  ترین و عالم ترین، پاک [. پرواضح است که در آن روزگار، صالح34«]قائم)عج( و یاران او هستند

و مدیریت جامعه به گیرد و آنگاه حاکمیت  ها )مهدی موعود( خود زمام امور را به دست می انسان
 رسد.  صالحان و افراد شایسته می

 میان در که است مواردی از موعود نجات و منجی اندیشۀ اصل ادیان: تفاهم و مهدویت . اندیشه8
 واگرایی، جای به ادیان پیروان میان همگرایی به رسیدن .است مشترک جهان، تاریخی و بزرگ ادیان
شده  جوامع، میان در موعود و منجی بخش نجات ندیشها اثربخشی این و کارایی افزایش سبب

 [.33است]
 اسالمی تمدن همان مختلف، ابعاد در اسالم مجدد حیات اسالمی: انقالب و مهدویت . اندیشه1
 «آرمان» مهمترین ای، امام خامنه. است ساخت این تمدن هم ایران اسالمی انقالب آرمان که است

 در شود می را اسالمی جمهوری نظام آرمان: »فرمودند و کرده دادقلم موضوع همین را اسالمی انقالب
 در انسان که فضایی آن یعنی اسالمی نوین تمدن. کرد خالصه اسالمی نوین تمدن ایجاد کوتاه جمله

 را او متعات خدای که مطلوبی غایات به و کند رشد تواند می مادی لحاظ از و معنوی لحاظ از فضا آن
 اسالمی انقالب حرکت و کامل آمادگی دهنده نشان مطلب این. [33]«برسد ستا کرده خلق آن برای

 به و قطعه قطعه باید که معنا بدین است؛ آب روی کشتی تعمیر مانند که است «سازی تمدن» جهت در
 تمدن یک دادن شکل به ناظر را مهدویت که معناست بدین تمدنی رویکرد. ساخت را آن تدریج
 کار روی بر ناظر که کرد سازی زمینه ای گونه به باید را ظهور دوران و خرالزمانآ شرایم یعنی بدانیم؛
 آنان شدن آرزومند و ها انسان شدن آگاه با و باشد الهی غیر تمدن یک جای به الهی تمدن یک آمدن
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 و الهی ذخیره آخرین ظهور جهانی، عدالتی برای مردم تشنگی و تمدنی شرایم پدیدآوری در جهت
 .[31کنند] تالش جهان سراسر بر اسالمی نهایی مدنت برپایی

 تفکر که آن با نظر به. است مهدوی های آموزه تمدنی داللت و ظرفیت گویای شده ذکر های نمونه
 نقش آفرین آن، به هویت بخشی و تمدن به دادن شکل در تواند می که است ظرفیتی مهدویت، دارای

 نگرانه به جهان است. ندهباشد؛ واکاوی این موضوع نیازمند نگاه آی

 نگری مهدوی آینده
 سامان پذیر، دت ای گونه به را جهان آینده اسالم مبتنی بر گفتمان جهانی مهدویت، همواره مبین دین

 اندک با و هستند مشترک ویژگی، این در الهی، ادیان همه است. کرده ترسیم بخش  آرامش و یافته
 نگاه این در. اند عقیده هم بخش، نجات مصلحی آمدن و ندرخشا آینده اصل در مصداق، در اختالفی

 و جویی کمات فطرت با ها انسان بلکه ناکام، نه و است ناتمام و ابتر نه تارید آینده بینانه، خوش
 پیروزی [ و32روند] می پیش معنوی و اخالقی فکری، تکامل سوی و سمت به دارند، که خواهی آرمان

 بلوغ بر برود، جلوتر چه هر بشر که این باورند بر و است رستگاری و فالح پارسایی، صالح، آن از
 در کرد و حس خواهد بهتر و بیشتر را منجی و مصلح به نیاز و شود می افزوده اش پختگی و عقلی
 محرومان که ای آینده از گوناگون های شیوه به روی، این از بینند. نمی و ابهامی تیرگی آن انداز چشم

نگری در فرآیند نظریه  عالوه بر این، آینده .گویند می سخن گرفت خواهند دست در را زمین حاکمیت
های راهبردی پیرامون آینده جهان، نقش تعیین کننده و تاثیرگذاری دارد؛ زیرا غنای ذاتی  پردازی

های نظریه پردازی آن در رویکرد به آینده، دستمایه بزرگی است که  گفتمان مهدویت و قابلیت
گرایی مبتنی بر گفتمان مهدویت را به نظریه جهانی و آرمانی بشریت تشنه عدالت  اندیشه نجات تواند می

[. این آینده، نمود حقیقی خود را در استقرار حکومت جهانی موعود که 31و معنویت تبدیل کند]
 دهد. مهمترین رکن تمدن نوین اسالمی است، نشان می

 تمدن و حکومت جهانی مهدوی
 برآمده مختلف مصداقی های قالب براساس آنکه دلیل به ساز زمینه تمدن با آن نسبت و تمدن مفهوم

 که مصادیقی ترین عینی از یکی گیرد. می خود به متعددی پسوندهای جغرافیایی، قلمرو و بینی جهان از
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 ساز زمینه تواند می که است تمدنی دارد؛ تمدن واژه از( نهایی نظریه) فهم این با بیشتری همسانی
 و قرآنی منابع در آنچه به توجه با زیرا باشد؛ عصر)عج( ولی حضرت جهانی حکومت گیری شکل

 واژه بتوان اگر تمدن، معنای از فهم این شده، ذکر مهدوی حکومت اوصاف و ها ویژگی درباب روایی،
 هدخوا باز حکومت آن در اکمل و نحو اتم به را خودش واقعی و عینی مصداق نهاد، بر آن را تمدن
 های شاخص باید باشد، جهان در حکومتی چنین گیری ساز شکل زمینه خواهد می که پس تمدنی. یافت

 قومیتی، نژادی، جغرافیایی، مرزهای مهدوی، حکومت در. باشد شده متبلور آن در مهدوی حکومت
. یردگ می شکل جهانی واحد حکومت و شود می برداشته است، ساز تفرقه که آن نظایر و ایدئولوژیکی

 های جنبه همه در را توسعه و رشد مراحل ترین عالی المللی، بین جامعه نیز پیشرفت و توسعه مسئله در
 این غرب، تمدن برخالف البته. کرد خواهد تجربه آن مانند و سیاسی اقتصادی، علمی، مادی،

 آن در بشر بلکه بود، نخواهد بشری جامعه معنویت و اخالق و فرهنگ فروپاشی جهت در ها پیشرفت
 انسانی کمات و اخالقی رشد به اندازه همان به رسد، می علمی و مادی رشد باالترین به اینکه با دوران،
 عینی مصادیق اخالقی، فضایل و نظم اجتماعی امنیت، عدالت، همچون مفاهیمی و شد خواهد نزدیک

 «بودن جهانی» دار داعیه که حکومتی و دین بنابراین نظام،. [32بافت] خواهد باز حکومت آن در را خود
 امکان و بوده هماهنگ ادعا این با که باشد داشته هایی برنامه و ها ویژگی باید است، جهانیان «رهبری» و

 پاسخگوی بتواند و باشد گستر عدالت و جهانی فراملی، باید حکومت این. باشد داشته وقوع و تحقق
 وجود سایه در تنها حاکمیت این. باشد جهان... و علمی اقتصادی، معنوی، مادی، احتیاجات و نیازها
 است داده نشان بشری زندگی قرن چندین و دارد امکان( موعود مهدی) شجاع و آگاه معصوم، امامی

 [.38باشند] آسمانی موعود منتظر باید و ندارد وجود بشر دست به «فاضله مدینه» یک تشکیل امکان که
 است از: عبارت انی،جه حکومت این های از ویژگی ای پاره

 جهانی فراگیر حکومت تشکیل -1
حکومت جهانی حضرت مهدی )عج(، فراگیر و پاسخگوی همه نیازهای مادی و معنوی است. 

 و صفات»نویسد:  نوری می محدث که چنان گرفت؛ خواهد فرا را دنیا غرب تا شرق این دولت از سلطه
 بحر، و غرب، بر تا شرق از را زمین روی امتم حضرت آن سلطنت گرفتن فرا مهدی)عج(، های ویژگی
 این در اخبار و شود نافذ امرش و جاری حکمش که جایی نماند. است دشت و کوه و خراب و معموره
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 یک تحت جهان گرفتن مهدی، قرار حضرت جهانی حکومت ویژگی مهمترین آری. «است متواتر معنا
 بین از ها محوری خود و ها پرستی مقام ،ها رایی خود که طوری است، به کارآمد و واحد مدیریت

 رسوت الف( .[31داشت] خواهند جهانی، اتفاق مقتدر حاکم یک از اطاعت بر همه و رفت خواهد
 و شرق همه مهدی)عج( سلطنت و دولت» [؛10]«المغرب و المشرق سلطانه یبلغ و: »فرمود اکرم)ص(

 جز حکومتی روز آن در» [،14«]سالماال لال ملک والیکون» ب(. «گیرد می بر در را جهان غرب
 . «بود نخواهد حکومت اسالمی

 عدالت فراگیر جهانی -2
گیرد و در همه جا  در عصر درخشان حضرت مهدی)ع(، عدالت و امنیت سراسر جهان را فرا می

کند  وقتی حضرت مهدی)ع( قیام می»گردد. امام صادق)ع( فرمود:  های مختلف الهی فراوان می نعمت
ها امن  ها و راه شود. جاده دهد. در عصر او ظلم و ستم برچیده می ا بر اساس عدالت قرار میحکومتش ر

[. این نیاز دائمی 13«]رسد... سازد و هر حقی به صاحبش می گردد. زمین برکات خود را آشکار می می
جی من»تنها با آمدن « عدالت»برآورده خواهد شد و « حکومت جهانی مهدوی)عج(»انسان تنها در 

 [.13تحقق خواهد یافت و عدت و قسم و مساوات، نماد اصلی حکومت او خواهد بود]« موعود
 [.11«]کند، پس از آنکه از ستم و بیداد لبریز شده است پس زمین را از عدت و داد لبریز می»پیامبر)ص(: 

 امنیت و صلح جهانی -3
از اوت دنیا تا ظهور حضرت جانبه در سراسر زمین است. چیزی که  عصر ظهور، عصر امنیت همه

 های ویژگی از واقعی صلح [. این امنیت و12مهدی)عج( انسان شیفته آن بوده و به آن نرسیده است]
 آبروی و مات و جان و شود می زایل ها خوف عصر، آن در. است زمان)عج( امام اصلی حکومت

 استبداد، اختناق، و شود می حاکم عمومی امنیت جهان سراسر در و گیرد می قرار امان در اشخاص
 و گردد می کن ریشه جهان از - است الهی غیر های حکومت آثار از همه که - استضعاف و استکبار

 ولی حضرت واسطه به» [.11شود] می برچیده - عنوان هر و شکل هر به - طاغوتیان های حکومت
 سفر مغرب به مشرق زا - مردم ترین ضعیف حتی - شخصی که شود می امن قدر آن ها راه عصر)عج(

  .[12]«رسد نمی اذیت و آزار او به احدی از کند، می
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 جهانی واحد ملت -4
یابد زیرا اساس وحدت در پذیرش دین  جانبه تنها در عصر ظهور تحقق می وحدت حقیقی و همه

 ،ها دیدگاه کردن نزدیک و ها انسان میان در یکپارچگی و همبستگی [. ایجاد18واحد یعنی اسالم است]
 با اما. است جهان کنونی وضعیت در نیافتنی دست آرزوی و خواسته یکدیگر، به آنها آمات و افکار
 و همبستگی ها، خودخواهی و ها منیت رفتن بین از و مردم آگاهی و بینش رفتن باال و کل مصلح ظهور
 تمامی گیرد،ب جهانی شکل واحد امت که وقتی. آمد خواهد وجود به ها انسان میان در شگرفی اتحاد

 اطاعت یکرنگ، و یکدت همگان و رفت خواهد بین از... و تجاوزها ها، جویی ستیزه ها، کینه ها، اختالف
 آن و شوند می واحد ملت جهان، تمام: »باقر)ع( [. امام11ساخت] خود خواهند پیشه را حضرت آن از

 خواهد آسمان، از ندهآی فرود آتش به باشد، زمین در خدا غیر معبود و هرچه است اسالم ملت
 [.20]«سوخت

 بی نیازی و رفاه جهانی -5
هاست. با ظهور امام مهدی)عج( چهره فقر و   نیازی و رفع کامل محرومیت عصر ظهور، عصر بی

 [. در دولت کریمه مهدی موعود)عج( رونق و24نوایی نخواهد بود] رود و دیگر بی پریشانی از میان می
شد که همگان از برکات و آثار دولت او، برخوردار شوند و چهره  شکوفایی اقتصادی، باعث خواهد

چنان  امت اسالمی در عهد او آن» [.23کریه فقر، نابرابری، فساد مالی و ... از جهان رخت برخواهد بست]
 [. 23«]شود که هرگز نظیر چنین نعمت و آسایشی دیده نشده است از فراخی معیشت برخوردار می

 کمال علم و عقل -6
های چشمگیر و عجیب علمی و  یکی از امتیازات عصر حکومت حضرت مهدی)عج( پیشرفت

جهانی  حکومت در جز - مهم بشر امروز است و این های آرمان از دیگر [ که یکی21فرهنگی است]
های  علم بشری، به حد نهایی و کامل خود رسیده و دریچه و دانش. یافت نخواهد تحقق - مهدی موعود

 باقی حلی قابل غیر و مجهوت نکته هیچ عصر آن به روی بشر گشوده خواهد شد. در حکمت و دانش
 فزونی آنان خردورزی و عقل قدرت رفته، باال مردم اندیشه و علم و آگاهی سطح و ماند نخواهد
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 آن مردم و رسید خواهد خود کمات نهایت به فناوری و ارتباطات اکتشافات، اختراعات،. یافت خواهد
 .[22کرد] خواهند زندگی زمان، از برهه دلپسندترین و هترینب در عصر،

 عمران و آبادانی  -7

ها بوده است که این امر در  های دینی، آباد کردن و عمران سرزمین یکی از اهداف حکومت
حکومت او »شود که در روایت زیبایی آمده است:  حکومت حضرت مهدی)عج( به قدری نمایان می

گردد و در سراسر زمین جای  های زمین برای او آشکار می گیرد و گنجینه یمشرق و مغرب را فرا م
 [.21«]ماند مگر اینکه آن را آباد خواهد ساخت ویرانی نمی

ترین دولت، نزد اهل زمین و آسمان است که  بنابراین دولت امام مهدی )عج( دولت خدا و محبوب
[ و تمدنی جهانی 22کند] ها را اعالم می لتشود و با آمدن خود ختم همه دو در غروب عالم تشکیل می

بر مبنای دین الهی را مستقر خواهد کرد. الزمه تشکیل این حکومت واحد، تالش برای تحقق تمدن 
انداز تمدن نوین اسالمی، موتور  نوین اسالمی است که تبیین و ترویج تفکر مهدوی به عنوان چشم

 محرکه ساخت این تمدن است.

  اسالمی نوین تمدن در تحقق کر مهدویتترویج تف کارکردهای
هایی است تا در  و پشتوانه مقدمات بودن فراهم نیازمند بلکه نیست، کار آسانی اسالمی تمدن تحقق

سازی ظهور تمدن بزرگ اسالمی به دست حضرت  پرتو آن بتوان به این آرمان بلند و مقدس که زمینه
 انداز چشم و عالی برافق عالوه و جامعه موعود، مهدویت تفکر. پوشاند عمل ولی عصر)عج( است جامه

 برخوردار متعالی هدف این به رسیدن تا نیز ای العاده فوق کارکردهای از سازی، تمدن در زمینه کالن
 :است قرار بدین آنها مهمترین از که برخی است

 نوین اسالمی تمدن تحقق به امید -1
 آن ساختن برای حرکتی نباشد امید تا زیرا است؛ آن تحقق به امید تمدن، ساخت لوازم اولین از 

 جوامع و ها انسان و است راه موانع این بزرگترین از قله این به رسیدن از یأس. گرفت نخواهد صورت
 از یکی که نمود اذعان باید مقدمه برسند؛ با این خود های آرمان به توانست نخواهند هرگز مأیوس
اندازی برای این  در نظر گرفتن افق و چشم سازی تمدن ر مسیرد حرکت زمینه در امید ایجاد عوامل
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 وجود به مهدویت، به اعتقاد»است که از منظر مقام معظم رهبری، همان تفکر مهدویت است.  تمدن
 این به معتقد که انسانی وقت هیچ. کند می زنده ها را در دت امید - فداه ارواحنا - موعود مهدی مقدس

 که کند می سعی ...دارد وجود حتمی روشن پایان یک داند می چون چرا؟ شود؛ نمی ناامید است، اصل
 است ای گنجینه به عوان افق تمدن نوین اسالمی مهدویت باور به بنابراین .[28«]برساند آن به را خودش

 مبارک، حس همین و بوده امید حس ایجاد با مساوی جامعه اقشار میان در آن سازی نهادینه و ترویج که
 .بود خواهد اسالمی تمدن ساخت برای مستمر برتالش ازیآغ

 اسالمی تمدن تحقق مسیر در تالش و جهاد -2
 که زیرا است؛ اسالمی تمدن به دستیابی راستای در دیگری الزمه تالش، و جهاد امید، عنصر از پس

 حاصل جز انسان برای» ؛«سعى ما إال لإلنسان لیس» که است گرفته تعلق امر بر این دنیا در الهی سنت
رسید. تفکر مهدویت این ظرفیت را دارد  مقصود به توان نمی تنبلی و کسالت با و [21]«نیست او تالشی

 که حس جهاد را در بین اقشار مختلف مردم تقویت کند.

 هایکارکر
ترویج تفکر 

 مهدویت

 در تالش و جهاد
 تمدن تحقق مسیر

 اسالمی

 تمدن تحقق به امید
 اسالمینوین 

 و وحدت
 و مردم همدلی

 مسئوالن

افزایش حس 
گرایی در آرمان

 جامعه
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 گرایی در جامعه افزایش حس آرمان -3
 های آت ایده به حداکثری نگاه و گرایی آرمان و تمدن، فرهنگ یک برتری های شاخص از یکی

. است آن گرایی آرمان ظهور، عصر جامعه وتمدن فرهنگ ویژگی دیگر نظر، این از. است بشری
 تاریخی بلند آرزوهای به یابی دست برای اندیشی چاره معنای به ظهور عصر مهدوی جامعه گرایی آرمان
 تمدنی حرکت صلیا رویکرد. است نیافته دست بدان تاکنون و بوده آن تشنه همواره بشر که است

 انتظار به تارید طوت در بشری جامعه که است دوردستی های آت ایده و آرزوها تحقق ظهور عصر جامعه
 زنده جامعه افراد وجود در را خواهی های آرمان انگیزه بخش، و الهام مهم ویژگی این. است نشسته آن
 تا انگیزد برمی آنان وجود در را نشاط و امید بشر، خسته روحیات و افکار در آفرینی تحوت و با کند می

 در را خود همگان، فضایی، چنین در. گردد معطوف آرمانی جامعه تحقق به ها تالش و ها توجه همه
  .[10دانند] می سهیم جهان، آینده بهترشدن در و مؤثر جامعه، فرآیند پیشرفت

  مسئوالن و مردم همدلی و وحدت -4
 انجام حکومت حتی یا و فرد چند یا یک وسیله به که نیست یامر اسالمی تمدن عظیم بنای ساخت

 رحمت این نزوت و است عالم خداوند ویژه عنایت نیازمند شک بدون آرمان این شدن محقق. شود
 خواهد ولیعصر)عج( حضرت ظهور منتظر دولتمردان و مردم همه همدلی و همراهی مسلتزم خاص

 ناگون زندگی بشری، تمدن نوین اسالمی محقق خواهد شد. [ که با نفوذ این تفکر در ابعاد گو14بود]

 جمع بندی و نتیجه گیری
های حکومت جهانی موعود به عنوان  در این نوشتار تالش شد به واکاوی تفکر مهدویت و ویژگی

انداز تمدن نوین اسالمی پرداخته شود. در همین راستا پس از بیان مفهوم تمدن نوین اسالمی و  چشم
یت، ارتباط این دو را در چارچوب تفکر مهدویت و حکومت جهانی موعود با ذکر برخی آموزه مهدو

های برجسته تمدن مهدوی از جمله حکومت فراگیر جهانی، عدالت، ملت واحد و کمات علم  از ویژگی
و عقل بررسی کرد؛ همچنین با اشاره به بعضی از کارکردهای ترویج تفکر مهدوی در تحقق تمدن 

 به دید که دارد را ظرفیت و قابلیت این مهدویت ، به این نتیجه رسید که آموزهنوین اسالمی
های تفکر  الگوپذیری از ویژگی صورت، این در. نگریسته شود اسالمی تمدن احیای برای اندازی چشم
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تواند راهبرد جامعه بشری در  های حکومت جهانی حضرت مهدی)عج(، می مهدویت و شاخصه
مادی و معنوی انسان معاصر و بنای تمدن جهانی موعود باشد که افق تمدن نوین  پاسخگویی به نیازهای

 رفاه، اسالمی است. زیرا پس از ظهور حضرت ولی عصر)عج( و ایجاد حکومت جهانی موعود، عدالت،
به وسیله او  ،«زمین» گسترده پهنه در نیکی و یکتاپرستی آبادانی، و داد، قسم آسایش، امنیت، علم،

آینده  به امید شدن زنده و بشر خاطر تسکین باعث تواند می که است بشارتی این. شد واهدخ ارزانی
سازی، مستلزم توجه آحاد  پذیری از الگوی حکومت مهدوی در عرصه تمدن شود. بنابراین الهام موعود

در های فکری، فرهنگی و نیز گسترش سطح ایمان  جامعه به ویژه طبقه نخبگان و مسئوالن به زیرساخت
جامعه است تا از رهگذر شناخت تفکر و حکومت مهدوی، کارکردهای ترویج تفکر مهدویت، با 

 شود:  رویکرد تمدنی شکل گیرد. برای نیل به این هدف مقدس، پیشنهادات ذیل ارائه می
 مشارکت برای ترویج آموزه مهدویت در جامعهتالش در جهت مهدوی با  فرهنگ ارتقای (4

 وین اسالمی.تمدن ن تحقق در فراگیر

 غیرمنسجم های برنامه و روزمرگی از مهدویت و خروج آموزه برمبنای الگوسازی و ریزی برنامه (3
 اسالمی. تمدن بازمهندسی و احیاء در جهت فرهنگی

 بر تفکر مبتنی تمدنی انداز چشم تدوین برای اسالم جهان نخبگانی ظرفیت از گیری بهره (3
 اسالمی در مورد مهدویت.مهدویت با توجه به اشتراک تمام مذاهب 

های علمی و  مهدویت با ایجاد هسته مطالعات حوزۀ در متعهد و کارآمد نیروهای کارگیری به (1
 پژوهشی در دانشگاه و حوزه.

شود با توجه به اهمیت آینده پژوهی مهدوی و نگرش موعودگرایی در جامعه،  در انتها توصیه می
 نوین تمدن بخواهد حکومتی و ملت چرا که اگرهای بیشتری در این زمینه صورت گیرد  پژوهش
 این در و بگذرد مهدویت فرهنگ تفکر و مسیر از باید بکشد جهانیان رخ به و کرده ایجاد را اسالمی

 مکتب رشد کند.
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 انداز تمدن نوین اسالمی چشم
 

 4سید آصف کاظمی

 

 چکیده

های بسیار باالی تمدن سازی، دنیای رغم ظرفیتدهد که بهوضعیت امروزی جهان اسالم نشان می
های فراوانی همراه است و نتوانسته است تمدن اسالمی را تحقق بخشد. و بحران اسالم هنوز با مشکالت

انداز سازی ارگون که فرایندی متشکل از چهار گام و پرسش این تحقیق در تالش است با مدت چشم
خواهیم باشیم؟ چگونه آنجا برسیم؟ به این پرسش رویم؟ کجا میساده اکنون کجا هستیم؟ به کجا می

دهد که در صورتی ها نشان میاندازی است؟ بررسی که تمدن نوین اسالمی دارای چه چشمپاسد دهد 
توانند به مجد و شکوه گذشته خود دست یابد. که جهان اسالم به هویت مشترک خود توجه کنند می

قطب جمعیتی، فرهنگی، اقتصادی و  منزله یک جهان اسالم با داشتن جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر به
ها،  ها و قابلیت ترین این ظرفیت های مهم برای احیای تمدن اسالمی دارد از مهمیاسی بزرگ، قابلیتس

های مشترک، پیوستگی جغرافیایی و هویت مشترک اسالمی مانند موانع مشترک، سابقه تاریخی، ارزش
ن مشترک و العاده ژئوپلیتیکی مشترک، تهدیدات خارجی، داشتن دشمنا های فوق مرز مشترک، قابلیت

 منافع متقابل مشترک هستند.
های اسالمی، فرهنگ، جغرافیا، منافع  انداز، ارزش تمدن نوین اسالمی، چشمواژگان کلیدی: 
 مشترک، دشمن مشترک.

 
 
 

                                                                                                                                               
اسالم، مجتمع آموزش عالی امام خمینی )ره(، جامعه المصطفی )ص( العالمیه،  پژوه دکتری تارید معاصر جهان دانش 1
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 مقدمه

آید و در  های انسانى به شمار مى دارترین تمدن قرن حیات پرفرازونشیب از ریشه 41تمدن اسالمى با 
صدر و  رو اسالم را از لحاظ نظم و انضباط اخالقی، برترى سطح زندگى، سعهای از تارید قلمبرهه

های دراز پیشاهنگ تمام دنیاى متمدن و  اجتناب نسبى از تعصب و توسعه و ترقى علم و ادب طى قرن
مربى فرهنگ عالم انسانیت قرارداد و فرهنگ و تمدن جهان امروز بدان بیشتر از تمدن یونان مدیون 

نظیری خواهد  تمدن سازی پیش رو، اسالم مبنای عمل قرار گیرد، جهان شاهد تمدن بی است. اگر در
بود که در آن دنیا و آخرت، ماده و معنا رفاه و معنویت باهم جمع خواهند شد و تمدنی با این ویژگی 

می رو، عصر حاضر را بازسازی تمدن نوین اسال مسلماً با اقبات جهانیان نیز مواجه خواهد گشت. ازاین
های گذشته خویش، بلوغ الزم را برای دستیابی به  نامید چراکه مسلمانان امروز با مشاهده و لمس ناکامی

اند و در پی تغییرات بنیادین و نوسازی تمدن خویش هستند و خوشبختانه  وضعیت جدید پیداکرده
اندیشی و  گرو چارهامروزه مقدمات تمدن نوین اسالمی در حات فراهم و تکمیل شدن است. این مهم در 

توان آینده را ترسیم  پژوهی می های آینده های پیش رو است. با کمک روش اندیشی برای فرصت آینده
ها در جهت باال  ترین روش نمود و بعد به فکر ساخت تمدن نوین اسالمی اقدام کرد. یکی از اساسی

ست، یافتن مشترکات بین کشورهای بردن ارتباط بین مسلمانان که زمینه مهم برای تمدن نوین اسالمی ا
اسالمی هست. مسلمانان و کشورهای اسالمی دارای مشترکات فراوانی در تارید، فرهنگ، دین، منابع و 

رو عالیق و پایبندی به این مشترکات موجب افزایش میزان همبستگی و  منافع، دشمن و هستند، ازاین
اگر مسلمانان به مشترکات موجود در بین امت گردد.  همگرایی بین مسلمانان و کشورهای اسالمی می

توانند از مشکالت امروزی خالص شوند و تمدن خویش را بار  راحتی می اسالمی توجه داشته باشند به
دیگر بازسازی و توسعه دهند و تمدن نوین اسالمی را خلق کنند. این تحقیق تالشی خواهد نمود تا بر 

، مسئله بودن، ترسیم وضعیت موجود، سناریوی محتمل و انداز سازی ارگون اساس مراحل مدت چشم
 دهی کند. مرجع و راهکارها و برنامه اقدام همگرایی اسالمی را سازمان
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 چارچوب نظری و پیشینه تحقیق -1
 4پژوهی های آینده انداز همگرایی اسالمی، روش طور چشم برای فهم، مطالعه و درک آینده و همین

ای آگاهانه،  گونه به« شکل بخشیدن به آینده»پژوهی دانش و معرفت  دهچارچوب مناسبی است. آین
 [4فعاالنه و پیشدستانه است.]

 انداز چشم -1-1
امروزه تغییرات با آهنگی پرشتاب در حات رخ دادن هستند. تغییرات فناوری و به دنبات آن تغییر در 

یدن درباره آینده برای انسان امری رو اندیش های زندگی، شتاب بیشتری یافته است. ازاین دیگر جنبه
ناپذیر است. انسان برای آنکه خردمندانه عمل کند، بایستی نسبت به پیامدهای  ضروری و اجتناب

اقدامات خود و دیگران آگاهی و شناخت کافی داشته باشد. اگرچه عدم قطعیت از اصوت آغازین 
تواند در سرنوشت  جود دارد که انسان میپژوهی و شناسی است، اما اصل دیگری هم درباره آینده آینده

بینی عوامل  کند با پیش آینده تأثیرگذار باشد. در این میانه دانشی زاده شده است که کوشش می
اثرگذار در تغییرات آینده، هم کنترت تغییرات را در دست گیرد و هم جامعه را برای این تغییرات آماده 

کند. بشر از دیرباز، زمان را به سه بخش گذشته، حات  مفهوم پیدا می ها با زمان معنا و رو انسان کند. ازاین
توان با بررسی گذشته و تلفیق آن با  و آینده تقسیم کرده است. آینده انسان قابل قطعیت نیست؛ امّا می

 زمان حات، نمای کوچکی از آینده را ترسیم کرد.
ی اسالمی نیز از جایگاه واالیی برخوردار ها ویژه آموزه های ادیان الهی به مطالعه آینده در آموزه

اندیش باشند و فریفته منافع زودگذر دنیا نشوند،  کند که عاقبت است. قرآن به پیروان خود توصیه می
ای عمل کنند که در آخرت سعادتمند گردند. قرآن در  گونه بلکه آخرت را در نظر داشته باشند و به

یمان! از خدا پروا کنید؛ و هرکسی باید با تأمل بنگرد که برای ای اهل ا»فرماید:  ای میای شریفهآیه
دهید، آگاه  فردای خود چه چیزی پیش فرستاده است. از خدا پروا کنید یقیناً خداوند به آنچه انجام می

ریزی کنند.  اند برای آینده بلندمدت خود در این دنیا برنامه [ از دیدگاه قرآن مسلمانان موظف3«.]است
به آینده در کالم پیشوایان دینی نیز پراهمیت است. امیرالمؤمنین علی )ع( در سخن زیبای  [ توجه3]
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[ آن حضرت در سخن زیبای 1«.]اند مؤمنان کسانی هستند که نسبت به آینده خویش آگاه»فرماید:  می
ها وارد کسی که بدون تدبر و پایان اندیشی در کار»دیگر به فرزندش امام حسن )علیهماالسالم( فرمود: 

تدبیر و »[ امام جواد )ع( نیز فرمود: 2«.]ها افکنده است شود، خود را در معرض بالها و مصیبت
[ این سخن زیبا نیز از امام صادق 1«.]دارد نگری قبل از شروع کار تو را از پشیمانی در امان نگه می آینده

است مورد هجوم امور ناگهانی کسی که به اوضاع زمان خویش آگاه »)ع( به ما رسیده است که فرمود: 
 [2«.]گیرد قرار نمی

شود، دورانی که  های جدی و علمی توجه بشر به آینده در عصر روشنگری دیده می نخستین نشانه
های  حلی خواهند یافت. در همین دوران، اندیشمندان، افق بشر باور داشت که علوم برای هر چیزی راه

 3و جورج اوروت، 4آثار اندیشمندانی چون اچ جی وتکردند. با  روشنی از آینده، تصویر می
پژوهی در قالب یک بررسی علمی در  پژوهی راه خود را به ادبیات باز کرد. نخستین فعالیت آینده آینده
در آمریکا  3توسم گروهی از پژوهشگران و با سرپرستی ویلیام اف آگبرن 4133تا  4130های  سات

های مهمی ازجمله افزایش نرخ مهاجرت و  بینی ن بار موفق به آیندهانجام گردید. این گروه برای نخستی
های  وتحلیل فناوری ازدیاد طالق شد. همچنین بالفاصله پس از جنگ جهانی دوم و به دنبات تجزیه

پژوهی ابداع شد و درنتیجه آن دستاوردهای  های نوینی برای آینده مورداستفاده در آلمان و ژاپن، شیوه
ونقل هوایی  پیما و حمل های بالستیک قاره شامل رادار، موشک 4110و  4120های  دههمهم فناوری در 

پژوهی به شکل امروزی آن، پس از پایان جنگ جهانی دوم در  بینی شد. دانش آینده از قبل پیش
دریافتند که امروز سنگ بنای دنیای آینده است  4110[ متفکران دهه 8شکل گرفت. ] 1«رند»اندیشکده 

توان چیزهای زیادی راجع به رویدادهای احتمالی  یافته به رویدادهای امروز، می گاهی سازمانو با ن
پژوه معروف آلمانی است که زندگی  آینده 2[ از افراد مطرح این رشته، رابرت جانگ1آینده آموخت. ]

های  دیشههای اتمی نمود. بعدها یک اتفاق افتاد که مسیر ان خود را صرف مطالعه اموری مانند سالح
با مردی مصاحبه نمود که به خاطر فاجعه اتمی  4110کلی متحوت ساخت. او در سات  جانک را به

                                                                                                                                               
1 H.G.Wells 
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3 William F.Ogburn 
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شما با »گریبان بود. مرد با اندوه فراوان گفت:  به هیروشیما به سرطان خون مبتال شود بود و با مرگ دست
کار  به . و همیشه دیر دستکنید اما حاال دیگر کار از کار گذشته است .. های اتمی مبارزه می سالح

تر اتفاق  باره دریافت که او نیز عمرش را صرف مبارزه با چیزهای کرده که پیش جانک یک«. شوید می
های فردا را بگیریم و مردم را باید جلوتر از زمان به  افتاده است. او با خود اندیشید که باید جلوی بحران

گذاری کرد و  را پایه« 4های آینده کارگاه» 4113ات حرکت دربیاوریم. بدین ترتیب بود که او در س
 [40اندازی از آینده مطلوب خود بیافرینند. ] کرد آینده را بازنگری و بکوشند چشم مردم را تشویق می

ها،  گیرد مانند مشاوره با خبرگان، بازی های مختلفی مورداستفاده قرار می پژوهی، روش در آینده
های بلند عمدتاً از گذاریلیل روند، اتاق فکر، سناریو و ... در سیاستسازی، تصویرپردازی، تح شبیه

 فردی، آرزوهای مقاصد، بیان اهداف، برای روش یک انداز شود. چشم استفاده می 3انداز روش چشم

رود و به دنبات پاسد  می کار به مختلف های مقیاس و ها حوزه در که تخصصی است و جمعی گروهی،
وسیله قدرت  انداز یک تصویر ذهنی است که به چشم« آینده چگونه باید باشد؟»ه به این پرسش است ک

انداز از تصویری مطلوب و آرمان  [ چشم44گردد. ] صورت غیر خیالی تهیه می تصور و البته به
[ 43گردد. ] های اساسی و اهداف بنیادین تعیین می یافتنی در یک افق زمانی که متناسب باارزش دست
انداز درواقع نوعی از  دهد. چشم های آینده را می به ما آمادگی رویارویی با نیازها و فرصتانداز  چشم

انداز به آینده رویکردی  آینده مطلوب و مرجح است که نیاز به تأیید تصمیم گیران دارد. رهیافت چشم
مل کنونی روشنی ای از اندیشیدن است که با نگریستن به آینده بر ع فعات و اراده گرایانه دارد و شیوه

 [43افکند. ] می
های  پژوه و مشاور در سراسر دنیا وجود دارند که کارشان تسهیل برنامه امروزه صدها آینده

تواند بسیار متفاوت باشد، اما رویکرد کلی اغلب  ها می انداز سازی است. حوزه کاربرد این برنامه چشم
های پیشین؛ تبیین آمات برای  یی مسئله؛ موفقیتگردد: شناسا آنان یکسان است که شامل این پنج گام می

 [41ها. ] گیری و شناسایی منابع برای دستیابی به هدف اندازه های قابل آینده؛ تعیین هدف
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 4انداز سازی است. مدت چشم« انداز سازی ارگون چشم»انداز، مدت  های موفق چشم از مدت
منظور ترویج و حمایت از امر  [ به42] 3«آمریکاریزی  انجمن برنامه»توسم شاخه ایالت ارگون  3«ارگون»

به رشته تحریر درآمده است. مدت ارگون « استیون امس»ریزی بلندمدت تدوین گردیده و توسم  برنامه
ها بر اساس یک پرسش ساده بنا  دهد که هر یک از گام را فرآیندی متشکل از چهار گام تشکیل می

[ طبق 41خواهیم باشیم؟ و چگونه آنجا برسیم؟] یم؟ کجا میرو شود: اکنون کجا هستیم؟ به کجا می می
انداز تحلیل  توان تفسیر نمود. گام اوت چشم فرایند ارگون اسناد مرتبم با این فرایند را به این صورت می

بینی ادامه روند و بیانیه روند پرداخته  انداز به پیش وضع موجود و ترسیم نیمرخ است. در گام دوم چشم
نماید. گام سوم، مرحله آینده آرمانی و  رایطی را که در حات حاضر وجود ندارد ترسیم میشود و ش می

کننده جایگاهی  انداز است که در آن وضعیت مطلوب و آرمانی تهیه و تدوین شده و بیان بیانیه چشم
برنامه ای بایستی در تالش برای رسیدن به آن باشند. در گام چهارم به  است که تمامی نیروهای برنامه

 [42شود. ] کار برای رسیدن به اهداف پرداخته می ها و تقسیم شناسی، برنامه اجرایی، روش

 انداز سازی فرایند چشم
             4           3                    3               1 

 
 

 اندازه                برنامه چشمسناریوی محتمل               آینده تصویرشد               رخترسیم نیم    
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 [11انداز] بندی مفاهیم چشم ای طبقه جدول مقایسه
 شیوه مطالعاتی انداز هدف در چشم انداز چشم

 روایی -گزارشی کجا هستیم گام اوت

 تفسیری-تحلیلی رویم؟به کجا می گام دوم

 روایی -گزارشی خواهیم باشیم؟کجا می گام سوم

 تحلیلی -گزارشی آنجا برسیم؟ چگونه گام چهارم

 تمدن نوین اسالمی -1-2
به معنی شهروند  civisمعانی متفاوتی دارد. این واژه در زبان انگلیسی از لغت التینی « 4تمدن»واژه 

ای از نهادها و روابم اجتماعی  یا شهرنشین گرفته شده و یونانیان با استفاده از این واژه شهر را مجموعه
[ در فرهنگ فارسی تمدن چنین تعریف شده است: شهرنشین شدن، خوی شهری گزیدن 41دانستند.] می

و با اخالق مردم آشنا شدن، زندگانی اجتماعی؛ همکاری مردم با یکدیگر در امور زندگانی و فراهم 
[ به اعتقاد عالمه جعفری تمدن عبارت است از برقراری نظم و 30کردن اسباب ترقی و آسایش خود.]

های ویرانگر را منتفی ساخته و مسابقه  ها و تزاحم های یک جامعه که تصادم روابم انسان هماهنگی در
های آن جامعه  که زندگی اجتماعی افراد و گروه طوری ها بنماید، به مقام آن در مسیر رشد و کمات را قائم

را مترادف [ ابن خلدون تمدن 34ها باشد.] موجب بروز و به فعالیت رسیدن استعدادهای سازنده آن
[ دکتر والیتی آن را حاصل تعالی 33[ ویل دورانت آن را نظم دانسته است. ]33داند. ]اجتماعی می

[ بنا بر تعاریف یادشده، میان فرهنگ و تمدن ارتباطی 31داند.]فرهنگی و پذیرش نظم اجتماعی می
ها، ساختارهای  مدنیابد، زیرا زیربنای همه ت تنگاتنگ وجود دارد و تمدن بدون فرهنگ تحقق نمی

فرهنگی است و فرهنگ، زمینه الزم برای رشد تمدن هست. منظور ما از تمدن، یک مجموعه نظام 
فرهنگى است که از خصایص فرهنگى عمده و مشابه چند جامعه خاص تشکیل شده است. تمدن 

ث مشترک مردم های آن بر محور اسالم بچرخد و میرا شود که همه مؤلفه اسالمی نیز به تمدنی گفته می
ها نفوذ کرد و در ساخت و شکوفایی تمدن اسالمی ایفای  هایی است که اسالم در سرزمین آن و ملت
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ترتیب، تمدن اسالمی نه به نژاد خاصی تعلق دارد و نه تمدنی ملی است که به مردم  این نقش کردند. به
یدایش، رونق و طراوت و های نژادی و قومی را که در پ خاصی تعلق داشته باشد، بلکه همه گروه

های آن  [ تمدن اسالمی، تمدنی دینی است که همه مؤلفه32گیرد.] اند، در برمی گسترش آن نقش داشته
های تمدن الهی در چهارچوب  گردد... بدین ترتیب، تمدن اسالمی از همه ویژگی بر محور اسالم می

های آن، دین، اخالق، علم،  ت و مؤلفههای قرآنی و متکی بر سنت پیامبر اکرم )ص( برخوردار اس آموزه
[ پیش از ظهور اسالم، هیچ تمدّنی میان مردم 31عدالت، قوانین، مقررات، اصوت دینی و غیره است. ]

های  ای استوار و همسو با خواست های ناب آسمانی برنامه سرزمین حجاز وجود نداشت. اسالم با آموزه
های معرفتی و عقیدتی،  یشرفت فرد و جامعه در حوزهفطری بشر به ارمغان آورد و برای تعالی و پ

اخالقی و فرهنگی، اقتصادی و صنعتی و سیاسی و نظامی، احکام و تعالیمی را بیان فرمود که زمینۀ 
 [32ای نو، موسوم به جامعۀ اسالمی فراهم شد.] پیدایش جامعه

ه درازای تارید اسالم ای بموضوع تمدن اسالمی از قدمت زیادی برخوردار است و دارای پیشینه
است و در این زمینه کتاب و مقاالت متعددی نگارش یافته است اما تمدن نوین اسالمی مفهومی جدید 

شده  های انجام [ پژوهش38های مقام معظم رهبری، به آن تأکید فراوان شده است.] است که در سخنرانی
مدن نوین اسالمی تمرکز داشته و درصدد در این زمینه نیز به چیستی و مفهوم شناسی، اهمیت و آثار ت

شده در منابع فهرست  های انجام کاربردی و پژوهش درباره آینده آن برنیامده است. برخی از پژوهش
انداز سازی  انداز آینده آن و بررسی تمدن نوین اسالمی بر اساس چشم خواهد شد اما درباره چشم

ی نگردیده است و موضوع از این منظر نو و بدیع پژوهی هست بررس ارگون که یکی از الگوهای آینده
 هست.

 انداز تمدن نوین اسالمی چشم -2

انداز سازی ارگون شامل چهار مرحله تحلیل وضع موجود، سناریوی محتمل، آینده تصویر  چشم
 گردد.شده و سناریوی مرجع و برنامه اقدام و عملی تدوین می
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 رخمرحله اول؛ ترسیم نیم -2-1
 4رخانداز سازی ارگون به بررسی وضع موجود و ترسیم نیم له از مراحل چهارگانه چشماولین مرح

های آن تعریف نمودن  ها و ضعف های مهم، ارزیابی قوت اختصاص دارد. توصیف سوابق و ویژگی
از موارد « ها ی ارزشبیانیه»های اجتماعی در قالب  بندی ارزش های جاری و صورت مباحث و دغدغه

است. برای بررسی این مرحله و اندیشیدن جدی به آینده، نخست به این پرسش باید پاسد  این مرحله
رو باید وضعیت امروزی تمدن اسالمی موردبررسی  اکنون چه اتفاقی در جریان است؟ ازاین دهیم که هم

 قرار گیرد که وضعیت تمدنی جهان اسالم چگونه هست که نیازمند برپایی و ساخت تمدن نوین اسالمی
 هستیم.

انداز یعنی اینکه بدون درک صحیح از وضعیت کنونی جهان اسالم و تمدن آن،  اولین مرحله چشم
امکان تأثیرگذاری و کنشگری فعات نه در زمان حات و نه در آینده وجود ندارد و حرکت اوت برای حل 

های ما  چالش مشکل، فهم مشکل است. ما باید درک کنیم که در چه شرایطی قرار داریم و مشکالت و
های مختلفی را پشت سر  ویژه در چند دهه گذشته بحران کدام است. جهان اسالم، طی دو سده اخیر به

های سیاسی مانند بحران مشروعیت و ساختار سیاسی در جهان اسالم، بحران  گذاشته است، بحران
های  له فلسطین، بحرانالمللی مانند تعامل با دنیای غرب، مسئ های بین ژئوپلیتیکی و مرزها، بحران

های اجتماعی مانند بحران ناسیونالیسم،  رویه، بحران محصولی بودن و واردات بی اقتصادی مانند تک
ای و واگرایی. های فرهنگی، بحران هویت، افراط، تروریسم، اختالفات فرقه بحران مهاجرت، بحران

بسیار گویا بیان داشته است، ایشان  [ وضعیت کنونی جهان اسالم را، مقام معظم رهبری در تحلیلی31]
امروز دنیای اسالم حقاً و انصافاً گرفتار »در دیدار مسئوالن نظام و سفراى کشورهاى اسالمى فرمودند: 

ی خود ما را، از پاکستان و افغانستان بگیرید تا  است. شما نگاه کنید وضعیت کشورهای اسالمی منطقه
ی غرب آسیا و شمات  رید تا لیبی؛ این کشورهای اسالمیِ منطقهسوریه و لبنان و فلسطین و از یمن بگی

های زیادی دارند: گرفتاریِ ناامنی دارند، گرفتاری برادرکُشی دارند، گرفتاری  آفریقا، امروز گرفتاری
های  های استکباری قدرت ها هم گرفتار نقشه ی این خبر دارند و پشت سر همه های ازخدابی تسلّم گروه

شوند و هر  ها می ها آمریکا هستند که به اسم حفظ منافع خودشان وارد میدان س آنبزرگ و در رأ
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گناه را  های بی دهند؛ یعنی انسان انجام می -همان شهوت و غضب -خواهد کاری که دلشان می
حوادث »ای دیگر فرمودند: [ رهبری در جمله30«.]کنند های نابِکار حمایت می کشند، از گروه می

ی غربی و غزه و در برخی دیگر از  منطقه در عراق و شام و یمن و بحرین و در کرانهآور در  گریه
ی استکبار  های بزرگ امّت اسالمی است که سَرانگشت توطئه کشورهای آسیا و آفریقا، گرفتاری

های خود بخواهند و  ها باید آن را از دولت جهانی را در آن باید دید و به عالج آن اندیشید؛ ملّت
 [34«.]ها باید به مسئولیت سنگین خود وفادار باشند دولت

حل و  ها راه آیند و باید برای آن ها مانع مهم برای تمدن نوین اسالمی به حساب می این بحران
کوشند تا در راه تحقق تمدن اسالمی موانعی ایجاد نمایند. راهکاری اندیشید زیرا دشمنان نیز پیوسته می

گردد و خواست و اراده ها از خارج مرزهای اسالمی هدایت می انروشن است که بیشتر این بحر
ای رشد کرده  گونه ها به بیگانگان در آن مشهود و معلوم است؛ اما بیگانگان تنها نیستند و مسئله و بحران

هایی  ها کسانی و گروه که نیاز به حضور دشمنان نبوده است و از درون جوامع اسالمی نیز بر این بحران
دهد که عوامل  ها نشان می اند. نتیجه بررسی افکنی و ایجاد شکاف در صفوف مسلمین پرداخته قهبه تفر

های مذهبی و نابجا نسبت به مذاهب  گردد. عصبیت واگرایی به دودسته درونی و بیرونی تقسیم می
ن در اندیشی عالمان دینی و دانشمندا [، عدم ژرف33های قومی و ناسیونالیستی] [، عصبیت33اسالمی]

های خودکامه و استبداد  مبانی و اصوت اسالمی، پخش و جعل اتهامات یا اکاذیب، حاکمیت دولت
های حکومتی و ساختارهای سیاسی کشورهای اسالمی، فاصله  [، وجود ناهمگونی در نظام31داخلی]

ران های نژادی و بح گرفتن از اسالم اصیل و نفوذ خرافات در عقاید، جدایی دین از سیاست، تعصب
گر و  ها هستند. کشورهای سلطه [ ازجمله عوامل داخلی این بحران32مشروعیت در جهان اسالم]

[، به 31اهمیت جلوه دادن فرهنگ اسالمی] های موجود است. تحقیر و بی استعمارگر عامل بیرونی بحران
فات مرزی و وجود آوردن کانون بحران در خاورمیانه یعنی تأسیس و حمایت از صهیونیسم، ایجاد اختال

های مذهبی جعلی و منحرفی  ارضی در دنیای اسالم، دامن زدن به تفرقه در جهان اسالم و فرقه سازی
 [32و ... ]« وهابیت»، «بابیت»همچون 
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 مرحله دوم؛ پویش منابع و سناریوی محتمل -2-2
نوظهوری در مرحله دوم روندهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بازشناسی شده و مباحث 

های مذکور یک  کند. بر اساس تحلیل بندی می که ممکن است مسئله با آن مواجه شود را صورت
صورت تداوم شرایم کنونی و بدون  گردد که سیمای آینده مسئله را به تدوین می« سناریوی محتمل»

به پرسش به انداز، پاسد  ها نمایش خواهد داد. این مرحله از چشم گیری ای در جهت هیچ تغییر عمده
شود. در پاسد این پرسش باید گفت که اگر نخبگان  نیز خوانده می 4رویم؟ است و بیانیه روندکجا می

انداز تمدن اسالمی را درست ترسیم کنند و یا جامعه اسالمی در عملیاتی  جهان اسالم نتواند چشم
و غبارآلود خواهد بود. ساختن آینده تصویرشده کوتاهی نمایند، سرنوشت دنیای اسالم بسیار مبهم 

های درونی، بزرگنمایی اختالفات در میان  های موجود اگر کنترت نشود سبب گسترش پیچیدگی چالش
ها در دامن زدن به تهدیدات و  های فراوان سایر قدرت ویژه سوءاستفاده کشورهای اسالمی و به

اهد شد. متأسفانه دشمنان های ساختگی باهدف غارت منابع گوناگون و سلطه برجهان اسالم خو چالش
برداری از جهل و تعصّب و  اسالم با استفاده از عوامل خود در جهان اسالم از یکسو و با بهره

اند اختالف  خودخواهی برخی از عناصر تأثیرگذار سیاسی و مذهبی در میان جوامع اسالمی، توانسته
زمه تفکر اجتهادی در میان مذاهب و جزئیِ فکری و اعتقادی میان مذاهب را که بسیار طبیعی است و ال

نظران اسالمی است را به دشمنی و خشونت و تکفیر و جنگ و خونریزی بین مسلمین تبدیل  صاحب
وگوی علمی و هرگونه تالش برای صلح و  ها از هرگونه گفتکنند، به حدی که برخی از این جریان

ورزند. این وضعیت کشتار،  امتناع می ها دوستی و هرگونه اقدام برای تقریب و نزدیک کردن دیدگاه
های اخیر برای جهان اسالم به  ماندگی، ویرانی و آوارگی را در دهه ورزی، عقب جنگ، تفرقه، کینه

های های خصمانه و استعماری قدرتارمغان آورده است که برآمده از جهل، تعصب و نتیجه سیاست
عودی از طریق هزینه گزاف دالرهای نفتی و با غربی است. برخی از کشورهای اسالمی نظیر عربستان س

ای، نیابتی و ساختگی میان نموده و  های فرقه های مذهبی وهابی و سلفی، اقدام به جنگ انتشار ارزش
ای در این زمینه ایفا کرده است. عربستان از دیپلماسی نفتی برای ترویج  تاکنون نقش تخریبی گسترده

ها و  گری که عربستان سردمدار آن است در این بحراننقش وهابی[ 38کند. ] گری استفاده میوهابی
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ها  های تروریستی، جنگ سفارتخانه پرده از گروه های بی های تفرقه کامالً آشکار است. حمایت سیاست
و ... ازجمله مداخله در امور کشورهای اسالمی مانند لبنان که اخیراً منجر به استعفای غیرمتعارف 

 ها هستند.از این سیاستالحریری شد برخی 
گرچه مسلمانان امروزه در اختیار خودشان هستند ولی »پژوه مراکشی  به اعتقاد مهدی المانجرا، آینده

کنند و آینده اسالمی در مصادره بیگانگان است، چراکه ما دوست داریم  آینده آنان را دیگران تعیین می
اند تکیه کنیم.  دیگران برایمان ترسیم کرده کورکورانه و بدون تفکر بر سناریوهای و مطالعات که

دهنده این است که دنیای اسالم کنترلی بر سرنوشت خود ندارد و در بسیاری از موارد،  واقعیت تکان
انداز شفاف و روشنی از آینده و الزامات آن ندارند.  های اسالمی، چشم تنها استقالت صوری دارد. دولت

[ 31«]ومعوج و عبثی از گذشته دیگران خواهد بود.ینده ما تصویر کجاگر بر همین منوات پیش برویم، آ
روز تمدن  گاه ما را به تمدن نوین اسالمی نخواهد رساند بلکه روزبه بنابراین، وضعیت کنونی هیچ

اسالمی رو به ضعف و انحطاط پیش خواهد رفت. در صورت ادامه یافتن این روند، جهان اسالم به 
امت اسالمی، تنگ شدن عرصه بر جریان مقاومت اسالمی، تشدید اختالفات روز سمت تضعیف روزبه

اقتصادی، فرهنگی و سیاسی غرب   مرزی، تجزیه مناطق بیشتر )مانند کردستان عراق( و درنتیجه سلطه
 برجهان اسالم و بازگشت دوباره جهان اسالم به دوران استعمار کالسیک پیش خواهد رفت.

 انداز ویر شده و بیانیه چشممرحله سوم؛ آینده تص -2-3
انداز، چیزی است که  انداز سازی است که هدف تدوین چشم ی مرکزی فرآیند چشماین گام هسته

« سناریوی محتمل»یابیم. در این گام بر اساس  خواهیم در آینده به آن دست آرمان و آرزوی ماست و می
مطالعه این مرحله پاسد به این  گردد. تدوین می« سناریوی مرجع»که در مرحله قبلی گذشت یک 

موردبررسی قرار  4انداز خواهیم باشیم؟ درواقع در این مرحله بیانیه چشمپرسش است که کجا می
 گیرد. می

انداز  است. چشم« تمدن نوین اسالمی»گیری  آرمان و سناریوی مرجع در جهان اسالم ایجاد و شکل
های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جامعه است  ه جنبهتمدن نوین اسالمی یعنی تمدنی دینی که بیانگر هم
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[ این تمدن همه دستاوردهای مسلمانان در ابعاد 10دهد.] که ابعاد وجودی فرد و جامعه را پوشش می
گوناگون اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اخالقی، مادی و معنوی، صنعت، اختراعات و 

است که   های مادی و معنوی ها از همه ظرفیت انسان مندی اکتشافات است. تمدن نوین اسالمی، بهره
خداوند برای تأمین سعادت و تعالی آنان، در عالم طبیعت و در وجود خود آنان تعبیه کرده است. 
محوریت قوانین قرآن، ایمان، علم، اخالق، مجاهدت، حکومت مردمی و اندیشه پیشرفته، اجتهاد و 

از تحجر و ارتجاع و نیز بدعت و التقاط، ایجاد رفاه عمومی،  پاسخگویی به نیازهای نوین بشر، پرهیز
استقرار عدالت، خالص شدن از اقتصاد مبتنی بر ویژه خواری، ربا، تکاثر و دفاع از مظلومان عالم است. 

توان چنین برشمرد: استقالت و  طور خالصه می [ آرمان تمدن نوین اسالمی و آینده تصویرشده را به14]
ها و بیدارى  ظمت و شرافت مسلمین، به دست آوردن حق تعیین سرنوشت توسم ملتآزادى، مجد، ع

ساالری دینی در کشورهای اسالمی، استقرار حکومت اسالم در گستره عالم و  ها، استقرار مردم دولت
 تشکیل امت واحده اسالمی.

 انداز مرحله چهارم؛ برنامه اقدام و اجرایی چشم -2-4
ریزی راهبردی یا  انداز سازی، یک فرآیند مستقل و کامل برنامه مرحله چهارم برنامه چشم

است که راهبردها و اقدامات الزم را جهت هدایت موضوع به سمت  4ریزی اجرایی و اقدام برنامه
انداز  ترین پرسش چشم انداز سازی به مهم نماید. آخرین مرحله چشم مدت تدوین می انداز طوالنی چشم

 دهد. پاسد می یعنی چگونه آنجا برسیم؟
گیری  های برای رسیدن و شکل برای پاسد به این پرسش مهم باید دید که جهان اسالم چه ظرفیت

های فراوانی  انداز ماست دارد. جهان اسالم برای ساختن تمدن نوین زمینه تمدن نوین اسالمی که چشم
مشترکات مانند سابقه تاریخی  های مهم برای این مهم، توجه به اشتراکات اسالمی هستند. دارد. از زمینه

مشترک، دشمن مشترک، تهدید مشترک، منافع مشترک، جغرافیای مشترک، اهداف مشترک. 
حساب  انداز حاضر به اشتراکات اسالمی  فوق، ظرفیت و زمینه مهمی برای رسیدن به اهداف چشم
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دهد و  نشان میانداز تمدن نوین اسالمی را  های مشترک اسالمی چشم توجه به ویژگی .آیند می
 تر به آینده تصویرشده برسیم. توانیم با توجه به مشترکات امت اسالمی، آسان می

 ها و سابقه تاریخی مشترک الف: ارزش
های مهم تمدن نوین اسالمی، تعلّق خاطر به یک فرهنگ و تمدن هست. جامعه بسان فرد،  از زمینه

ها، آداب، رسوم، سنن، رفتارها و  ارها، ارزشدر رشد و تکامل خود، به فرهنگ و عناصر فرهنگی، هنج
ها  های خاص جامعه و آثار تمدّنی که از سایر جوامع متمایز گردد، پایبند است و نسبت به آن منش

آگاهى مشترک افراد یک جامعه از گذشته تاریخى و احساس کند.  احساس وابستگی و تعلّق می
هاى مختلف به یکدیگر و مانع جدا شدن  ده نسلبستگی به آن و احساس هویت تاریخى، پیونددهن دت

[ 13شود.] اى با هویت تاریخى خود تعریف و ترسیم مى گردد و هر جامعه یک نسل از تاریخش مى
ترین عوامل و زمینه برای تمدن نوین اسالمی ها و سابقه تاریخی مشترک از مهم رو، ارزش ازاین

انداز همگرایی اسالمی روشن  دتوجه قرار گیرد چشمکه این ظرفیت مور آیند که درصورتی حساب می به
های تاریخی،  خواهد بود و رسیدن به آن نیز دور از دسترس نخواهد بود. جهان اسالم با دارا بودن زمینه

دینی و فرهنگی مشترک، راهی دشواری برای تمدن سازی ندارد و این هدف دور از دسترس نیست. 
توانند به سمت  های مشترک هستند به سادگی می بقه و ارزشجوامعی که ازنظر تاریخی، دارای سا

 نوسازی تمدن خویش گام بردارند و این مهم را تجربه نمایند.
های مشترک میان امت اسالمی هستند که امکان  تر از سابقه تاریخی مشترک، وجود ارزش مهم

ر این زمینه، دین اسالم دست یافتن به یک توافق عمومی، همبستگی و پیوند اسالمی را رقم بزند. د
که بر  ویژه آن نماید. به ترین عامل و ارزش مشترک ارتباط کشورهای اسالمی را تسهیل می عنوان مهم به

[ این امر بستر مناسبی را 13شوند. ] عنوان امتی واحد شناخته می ی مسلمانان به اساس تعالیم اسالم همه
ترین منبع براى هویت است، چراکه به  د. دین مهمآور ازلحاظ فکری جهت همگرایی اسالمی فراهم می

بخشد و  بخشد، روابم اجتماعى را تحکیم مى دهد و به زندگى جهت مى هاى بنیادین پاسد مى پرسش
عنوان ارزش  توان گفت که اسالم به رو باجرئت و بدون شک می کند. ازاین وحدت اعتقادى ایجاد مى

و عامل همگرایی اسالمی است که الزمه تمدن اسالمی  ترین زمینه های اسالمی؛ مهم مشترک گروه
است. مسلمانان در اصوت و بسیاری از فروع با یکدیگر اشتراک عقیده دارند. خدای واحد، پیامبر واحد 
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توانند وحدت و انسجام امت اسالمی را بار دیگر احیاء و  هایی هستند که می و کتاب واحد، پایه
 رمغان آورند.همگرایی را به جهان اسالم به ا

اند. قرآن کریم بیشترین نقش در هویت دهی اسالمی  های مشترک در اسالم فراوان مصادیق ارزش
الشأن و دوستی و مودت خاندان پاک آن حضرت از مصادیق اصلی  دارد. وجود مقدس پیامبر عظیم

العاده  قهای مشترک فو [ از ارزش11های مشترک در جهت نیل به همگرایی اسالمی هستند. ] ارزش
ای دارد. این  العاده پراهمیت در ارتباطات و همگرایی اسالمی، مراسم حج است که بار همگرایی فوق

طلبی، مقاومت و  ویژگی در مراسم اربعین سید و ساالر شهیدان )ع( نیز وجود دارد. شهادت، استقالت
ها استوار  المی بر آنتواند همگرایی اس های مشترک دیگر اسالمی هستند که میایستادگی از ارزش

 باشد.
انداز تمدن نوین اسالمی امری ممکن و محتمل است و شود که چشم با این توضیح مشخص می

است.  مند توان گفت که امت اسالمی در سایه تجارب تاریخی، از زمینه مناسبی برای همگرایی بهره می
قوم و نژادی از نتیجه کار و کوشش  های اسالمی، هر بنا بر تجربه تاریخی در گذشته که در پرتو ارزش

شد. دانشمندان مسلمان از فرغانه در دورترین نقطه شرق اسالمی با وسایل  مند می قوم و نژاد دیگر بهره
رساندند تا از محضر دانشمندان  افتادند و خود را به غرناطه در غرب اسالمی می ابتدایی آن روز به راه می

نکته »ى بعد از نقل فرازی از نوشته پرفسور ارنست کونل، معتقد است: [ شهید مطهر12آنجا بهره برند. ]
گوید مسلمانان از نژادهاى مختلف بر روى اختالفات نژادى  جالب در بیان این دانشمند این است که مى

خود پل بسته بودند؛ یعنى اسالم براى اولین بار توانست کلیتى و وحدتى سیاسى و اجتماعى بر اساس 
ام و مسلک به وجود آورد و همین جهت تسهیالت زیادى ازلحاظ ایجاد تمدنى عظیم و عقیده و مر

 [11«.]وسیع به وجود آورد

 ب: جغرافیا، ژئوپلیتیک و مرز مشترک
ژئوپلیتیک، پیوستگی و مرز مشترک و در مجموع جغرافیا، از دیگر عوامل و زمینه تمدن نوین 

نسانی دارای جمعیتی بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون اسالمی هستند. جهان اسالم ازنظر جغرافیای ا
نفر پس از مسیحیت، دومین جمعیت بزرگ مذهبی است. ازنظر میزان گسترش جمعیت در مناطق 

کشور جزو کشورهای  34کشور آسیایی  31مختلف جهان نیز آمارها بسیار روشنگر هستند. از کل 
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کشور آن مسلمان هستند. اگرچه در قاره  30یقایی کشور آفر 28شوند. همچنین از  اسالمی محسوب می
اروپا تنها دو کشور اسالمی آلبانی و بوسنی هرزگوین وجود دارند ولی مسلمانان از طریق مهاجرت به 

های قابل توجهی را در این کشورها به وجود آورند و تأثیر  کشورهای بزرگ اروپایی توانستند جمعیت
ها به دین مبین اسالم موجب  ی گذاشته و گرایش فزاینده اروپاییبسیار زیادی بر این جوامع بر جا

 نگرانی شدید سیاستمداران این کشورها شده است.
صد و  دهد که اسالم دارای جمعیت حدود میلیارد و هفت نشان می« پیو»گزارش مؤسسه پژوهشی 

ترین دین در حات  تدرصد و اسالم پرسرع 1/3درصد جمعیت جهان و رشد ساالنه  33پنجاه میلیون نفر 
سات آینده، جمعیت مسلمانان  30بینی نموده است که تا  رشد در اروپا است. این مؤسسه همچنین پیش

مسلمانان دومین  3010دهد که تا قبل از سات  [ این مرکز نشان می12درصد افزایش یابد.] 32جهان 
گفت که امت اسالمی به لحاظ توان  [ ازنظر سیاسی نیز می18گروه مذهبی در آمریکا خواهند بود.]
دهند؛  چهارم کشورهای جهان را تشکیل می اکنون بیش از یک تعداد کشورهای موجود در جهان هم

کشور در سازمان کنفرانس اسالمی عضویت  22اکنون  کشور جهان هم 413دیگر، از مجموع  عبارت به
که بتوانند مواضع سیاسی  ورتیدارند؛ بنابراین کامالً مشخص است که این تعداد کشور اسالمی درص

توانند در سیاست  گیری تمدن اسالمی فراهم بوده و می واحدی اتخاذ نمایند تا چه اندازه زمینه شکل
 العاده تأثیرگذار باشند. الملل فوق بین

مزیت موقعیت ژئوپلیتیکی جهان اسالم نیز به مجاورت و داشتن مرز مشترک اضافه شده و 
سازد. موقعیت مهم و ژئوپلیتیکی مانند  گیری تمدن اسالمی را فراهم می شکلهای هرچه بیشتر  زمینه

الطارق،  ی جبلالمندب، تنگه هرمز، تنگه ماالکا و تنگهتنگه داردانیل و بسفر، کانات سوئز، باب
[ کشورهای اسالمی ازنظر جغرافیای سیاسی و موقعیت 11فارس، دریای عمان و دریای سرخ. ] خلیج

شود که جغرافیای سیاسی جهان  بهترین شرایم ممکن قرار دارند؛ بنابراین مشاهده می ژئوپلیتیک در
تواند زمینه مناسبی تمدن نوین اسالمی به شمار آید. جهان  فرد است و به همین دلیل می اسالم منحصربه

ی و اسالم دارای مناطق حیاتی مهمی است که سیطره بر این مناطق، در قلب راهبردهای نیروهای داخل
[ چنانچه کشورهای اسالمی موقعیت ویژه جغرافیایی )جغرافیای سیاسی، 20المللی قرار دارد. ] بین

جغرافیای فرهنگی و انسانی و جغرافیای اقتصادی( خود را در جهان درک نماید، با رعایت عامل 
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را فراهم  های تمدن نوین خویش توانند زمینه ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئو اکونومیک و ... می
 نموده و آن را بنا نمایند.

 ج: منابع و منافع مشترک
قابل توجه دیگر حداقل از جهت اقتصادی برای ساختن و نوسازی تمدن   منابع و منافع مشترک زمینه

اسالمی در جهان معاصر است. جهان اسالم دارای قدرت نهفته و امکانات عظیمی مادی هست که در 
انداز موردنظر را  های مادی استفاده نموده و چشمتواند از این ظرفیتیصورت همکاری بین مسلمین م

فراهم ساخته و جهان اسالم را به قدرت برتر در جهان تبدیل نماید. بررسی وضعیت منابع طبیعی 
صورت بالقوه بسیار قدرتمند و ثروتمند هستند.  کشورهای اسالمی بیانگر آن است که این کشورها به

برداری صحیح از این منابع شده  دیریت و وابستگی رهبران این کشورها مانع از بهرهمتأسفانه سوء م
است. وجود منابع عظیم نفت و گاز که حیات اقتصادی جهان صنعتی آن وابسته است. حوزه 

میلیارد بشکه ذخیره  121دهد دارای  فارس که بخش اساسی و اصلی خاورمیانه را تشکیل می خلیج
تریلیون فوت مکعب، ذخیره گازی  4148درصد از کل ذخایر جهان( و  11دیک به شده نفت )نز اثبات

توانند با تکیه بر منابع و  [ بنابراین کشورهای اسالمی می24درصد کل ذخایر گازی جهان( هست. ] 30)
های اقتصادی تمدن اسالمی را فراهم سازند و جهان  منافع مشترک به ویژه سالح قدرتمند انرژی، زمینه

 کبار را نیز در مقابل خویش خاضع نمایند.است

 د: موانع، تهدید و دشمن مشترک
-ترین اقدامات که نوسازی تمدن اسالمی الزم است صورت گیرد شناخت و برداشتن چالش از مهم

گردد.  گیری تمدن نوین اسالمی است. این موانع به دو مانع بیرونی و درونی تقسیم می ها و موانع شکل
های اسالمی مشترک است. استعمار نیز که  ا همه انواع و اقسامش در بین همه گروهموانع درونی ب

های گیری تمدن نوین اسالمی است. بر اساس نظریه عنوان عامل بیرونی است دشمن مشترک شکل به
عنوان عامل همبستگی میان  تواند به الملل وجود یک یا چند قدرت رقیب یا تهدیدکننده می روابم بین

[ احساس تهدید و دشمن مشترک داشتن فرصت و زمینه 23ی در معرض تهدید عمل نماید. ]کشورها
آورد. تهدید مشترک، در  گیری تمدن اسالمی فراهم می سیاسی و اجتماعی بسیار مناسب برای شکل

دنیای امروز عامل خوبی است تا مسلمانان از این فرصت برای شکل دادن تمدن خویش بهره ببرد. 



 ومین همایش ملی تمدن نوین اسالمیسمجموعه مقاالت /  421

 

  با رفتار منسجم  خویشاوندی  و همبستگی  عصبیت  تداوم  میان  دهد که می نشان   خوبی به  خلدون ابن
 [23وجود دارد. ]  شده اثبات  ای رابطه  مشترک  دشمن  از یکسو و حضور یک  تشکیالتی
ویژه آمریکا  دشمنان تمدن اسالمی به  در رفتار سیاسی  وجه  ترین قوی  به« مشترک  دشمن«  فرضیه

و   مهار شوروی  سرد در جهت  جنگ  چهار دهه آمریکا در دوران   خارجی  شود. سیاست می  اهدهمش
تهدید و   یک  مثابه به  شرق  و بلوک  بود. وجود شوروی  در جهان  کمونیسم  و گسترش  آن  متحدان
  منطقی  جهان  نقاط  امریکا به وجود آورد تا حضور خود را در اقصی  را برای  ، فرصتی مشترک  دشمن
  دشمن  عنوان شوروی به  دهد؛ اما بعد از فروپاشی  را گسترش  سوم  دهد و نفوذ خود در جهان  جلوه

« دشمنان  سازی بزرگ»و یا « یابی دشمن»، «سازی دشمن«  کشور، آمریکا در پی استراتژی  این  یک  شماره
نظیر   آمریکایی  پردازان نظریه پنهان   هرهجو  توان می  آن  پرداخت. بر مبنای  و کنار جهان  در گوشه

  و افشا کرد. بر اساس  وتحلیل را تجزیه  ها و سیاستمداران و یا استراتژیست« هانتینگتون»یا « فوکویاما»
  داخلی  سیاسی  و اتحاد و یکپارچگی  وجودی  احراز هویت  برای  سیاسی  قدرت  یک« یابی دشمن«  نظریه

  محقق  سیاسی  نظام  را در درون  هایی کار ویژه  چنین  با آن  بتواند در تقابل  که  است نیازمند دشمنی 
کنند از اسالم و مسلمانان چهره خشن و دور از تمدن و مدنیت جلوه  [ گفتمان سلطه تالش می21سازد.]

خطری اند. اسالم هراسی در جهان غرب یعنی اسالم  گرفته دهند. آنان سیاست اسالم هراسی را در پیش
است برای دنیای مسیحیت و برای دفع این خطر، باید اقدامات نظامی، سیاسی، تبلیغاتی و روانی خود را 

عنوان مانع، تهدید، چالش و دشمن مشترک  طورکلی، استبداد داخلی و استکبار به [ به22توجیه کنند. ]
عنوان  را شکل دادند به ای جدیدیتمدن اسالمی هستند که مجموعه این عوامل دست هم داده و پدیده

های درونی و دست پیدای غرب شکل گرفت و استکبار و تروریسم  که با عوامل و زمینه« تروریسم»
تر آنکه  آیند. جالب گیری تمدن نوین اسالمی به حساب می ترین دشمنان شکل هردو از سرسخت

 [21ت را دارد.]گفتمان استکبار امروزه ادعای مبارزه با تروریسم که مولود خود آنان هس
جهان اسالم داری مشترکات فراوانی دیگری نیز هستند. اهداف مشترک یکی از آنان است که در 

العاده دارای اهمیت است. حفظ اسالم و حفظ قبله اوت مسلمین و حفظ  مسیر نوسازی تمدن اسالمی فوق
تصویر  عظمت و وحدت کشورهای اسالمی از اهداف مشترک مسلمانان که در مرحله سوم و

ساالری و ... از اشتراکات دیگر اسالمی  انداز گذشت. نظام سیاسى خاص اسالم، استقالت، مردم چشم
 انداز تمدن نوین اسالمی را ترسیم نمود. راحتی چشم توان به ها می هستند که باوجوداین زمینه
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 نتیجه
های مختلف  مل و زمینهکارگیری عوا دستیابی و رسیدن به تمدن نوین اسالمی مستلزم استخدام و به

انداز تأکید  منظور ترسیم چشم است. در این مقاله بر نقش مشترکات اسالمی در تمدن نوین اسالمی به
پژوهی، آینده تمدن اسالمی مستلزم آن است که مسلمانان باید از وضعیت بحرانی  شد. از منظر آینده

را اجرایی سازند. با توجه به مدت مفهومی  انداز آینده اسالمی را ترسیم و آن کنونی عبور کرده و چشم
گیری تمدن نوین اسالمی  گیری زیادی به سمت شکل شده وضعیت کنونی امت اسالمی، جهت ارائه

ها و امکانات درونی مانند توسل  انداز تمدن اسالمی باید از ظرفیت ندارد. مسلمانان در ترسیم چشم
های  جویی از ظرفیت بر همین مشترکات، زمینه بهرهجویند. با تکیه  جستن به مشترکات اسالمی بهره

منظور حفظ و ارتقای منافع اسالم و مسلمین در چارچوب تحقق آینده مطلوب  موجود در جهان اسالم به
 پذیر خواهد بود. تمدن نوین اسالمی امکان

گی، قطب جمعیتی، فرهن منزله یک جهان اسالم با دارا بودن جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر به
های مهم گردد که با داشتن ظرفیت اقتصادی و سیاسی بزرگ، گستره وسیعی از کره خاکی را شامل می

العاده ژئوپلیتیکی، منابع عظیم  های فوق برای تمدن سازی، مانند پیوستگی جغرافیایی و مرزی، قابلیت
های تجاری و  لیتانرژی، تهدیدات مشترک خارجی، داشتن دشمنان مشترک، منافع متقابل مشترک، قاب

های فراوان برای نوسازی تمدن اسالمی هستند که  اقتصادی و همگونی ارزشی و فرهنگی دارای زمینه
آید که با های مؤثری در این مسیر برداشت. ازآنچه گذشت به دست می ها گامتوان با این ظرفیت می

نمود و تمدن نوین اسالمی، دور انداز تمدن اسالمی را ترسیم  توان چشم توجه به مشترکات اسالمی می
توانند با  قدر مهیاست که مسلمانان می های مادی و معنوی جهان اسالم آن از واقعیت نیست و ظرفیت

ها، بار دیگر شکوه و عظمت گذشته خویش را بازیابند. این مهم زمانی به دست  بازشناسی و تقویت آن
توان مادی و معنوی جهان اسالم را بشناسند و با آید که مسلمانان و کشورهای اسالمی، امکانات و  می

 در پیش گرفتن استراتژی روشن و هدفمند، به سمت تمدن سازی رهنمون شوند.
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 .23، سوره مؤمنون، آیه 13[ سوره انبیا، آیه 13]

(، امامان شیعه و وحدت اسالمی، قم، انتشارات 4382[ برای اطالع بیشتر ر.ک: آقانوری، علی، )11]
 دانشگاه ادیان و مذاهب.

ترجمه  های جغرافیایی در جهان اسالم،  (، تارید نوشته4321[ کراچکوفسکی، ایگناتی یولیانوویچ، )12]
 .311تشارات علمی و فرهنگی، ص ابوالقاسم پاینده، تهران، ان

 .413ص  41(، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا، ج 4383[ مطهری، مرتضی، )11]

[12 ]http://iqna.ir/fa/news/1384904 

[18 ]http://pewresearch.org 
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 .422-413(، ژئوپلیتیک، تهران، انتشارات سمت، صص 4324اهلل، ) [ عزتی، عزت11]
(، مناطق حیاتی خاورمیانه، تهران، دانشگاه امام 4313بیشتر ر.ک: نصری، قدیر، )[ برای اطالع 20]

 صادق )ع(.

فارس و خاورمیانه در ژئوپلیتیک انرژی،  (، نقش و جایگاه منطقه خلیج4383[ عسگری، سهراب، )24]
 .31-43، صص 301-340اقتصادی، شماره  -اطالعات سیاسی

انداز آینده، تهران، انتشارات شکیب به  هان اسالم: چشم(، وحدت ج4382[ صفوی، سید یحیی، )23]
 .484پژوهی جهان اسالم، ص  سفارش مؤسسه آینده

،  و فرهنگی  علمی  ، تهران، انتشارات گنابادی  پروین  ، ترجمه خلدون ابن  (، مقدمه4313، ) خلدون [ ابن23]
 .331ص  4ج 

  نظام  امریکا در فرایند تحوت  استراتژیک  و برنامه  اهداف  به  (، نگاهی4384[ حسینی، سید مهدی، )21]
، ص  المللی و بین  سیاسی  ، تهران، دفتر مطالعات فارس خلیج  المللی بین  کنگره  الملل، دوازدهمین بین

8. 

های غرب  (، نقش رسانه4310[ برای اطالع بیشتر ر.ک: شیرودی، مرتضی و کاظمی، سید آصف، )22]
 .41، شماره 2در غرب، فصلنامه علمی تخصصی سخن تارید، سات  در برابر گسترش اسالم

(، تحلیل ژئوپلیتیکی عوامل 4314پرور، ) نیا، محمدرضا، ریباز قربانی نژاد و محسن جان  [ حافظ21]
، 3گرایی و واگرایی در جهان اسالم، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم، سات اوت، شماره  هم

 .11ص 



 

 منظر از اسالمی نوین تمدن تحقق نگاریآینده هایانپیشر و هامولفه
 ره خمینی امام

 
 3تسنیمی ، مجتبی4ترک کشاورز اهلل عین

 
 چکیده

 انقالب انکار قابل غیر نقش. است مهم و کلیدی اسالمی امت احیای بر اسالمی انقالب تاثیرات
 و رسیده خود اوج به جدید رعص تحوالت و هافرصت با اسالمی تمدن اسالمی سازی تمدن در اسالمی

 روش. است شده تبدیل اسالم جهان امروز هایچالش ترین مهم جمله از اسالمی نوین تمدن تحقق
 جامعه تحقق حرکتی مسیر و مطلوب آینده فعلی، وضعیت به جانبه سه رویکردی با پژوهی آینده

 اسالمی نوین تمدن مقاله ینا در آن نظر مورد موضوع که پردازدمی مهم تحوالت بررسی به مطلوب
 مبتنی هایارزش و باورها آن در که گذشته از ما بحث با موضوع، این به پژوهی آینده رویکرد. است

 را هاییحرکت حات زمان در تا شودمی آغاز شده، نهادینه اسالمی جامعه در هااستعاره و هابینی جهان بر
 .کندمی حرکت است، اسالمی نوین تمدن قتحق همان که آینده سوی به سپس. دهد شکل

 اندداشته ویژه توجهی اسالمی انقالب آینده و امتداد به غرب تفکر نقد با ابتدا همان از (ره) خمینی امام 
 اسالمی تمدن تحقق یعنی آینده، به نگاه با نیز ایشان فکری نظام که کرد، بیان توانمی اساس براین تا

 قرار بررسی مورد مقاله این در آنچه اند،نموده بیان مختلف زمانی فواصل در ار اصولی و بوده آمیخته
 منظر از اسالمی نوین تمدن تحقق نگاریآینده پیشرانهای و هامؤلفه ترینمهم بندی دسته است، گرفته

 .است (ره) خمینی امام
  (ره) خمینی امام اسالمی، نوین تمدن نگاری،آینده پیشران، :کلیدی واژگان
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 مساله بیان و مقدمه
تمدن که عالی ترین نمایش تفکر یک جامعه است، در طوت زمان و با استفاده از ابزارهای مختلف 
محقق خواهد شد. تمدن نوین اسالمی نیز که مهمترین بخش تفکر اسالمی است با رویکردی اسالمی و 

 خش ها و قسمت های مختلفی مذهبی در افق زمان در حات شکل گیری است. این تمدن که شامل ب
هایی نیز برخوردار است که باید به آنها توجه نمود، چرا که توجه به تمدن ها و پیشرانمی باشد؛ از مولفه

ها کاری غیر صحیح بوده و از نتیجه دور است. ها و پیشراننوین اسالمی بدون در نظر گرفتن این مولفه
شرعی نبوده، بلکه یک فرهنگ و یک تمدن است. اسالم  باید گفت که اسالم صرفا احکام و دستورات

یک سبک زندگی است در تمام ابعاد زندگی و این خصلت اسالم است و به دلیل این که اسالم هم به 
دانشوران در . 4شریعت و هم دین تمدن می گویند آخرت توجه دارد و هم به دنیا؛ اسالم را هم دین

   ه تمدن اسالمی، فرهنگى است که فراتر از خواستگاه خود،اند کمعناى تمدن اسالمى چنین گفته
مدینه النبی، گسترش مکانى و زمانى یافته و اجتماعات متعدد را در برگرفته و ازحیات اجتماعى آنها 

 .3تأثیر پذیرفته و بر حیات اجتماعى آنها تأثیر گذارده است
شکل گرفته است و مبنای انقالب  ها و مبانی دین اسالمحرکت انقالب اسالمی مبتنی بر آموزه

ی دین اسالم تدوین شده است. لذا توجه به دین اسالمی و تئوری انقالبی و مدیریتی کشور نیز بر پایه
ای دارد به هر میزان که حکومت بتواند دین اسالم را در ارکان و اسالم در روند حکومت نقش برجسته

تمدن نوین اسالمی که  سالمی است نزدیکتر شده است.تر کند، به هدف اصلی که تمدن امردم نهادینه
رنسانس »همان احیاء تمدن اسالمی است اوج و شکوفایی آن در سده چهارم هجری بود که با عنوان 

جزیره عربستان بود، اما در پیشرفت و  گیری تمدن اسالمی از شبه شود. گرچه شکل شناخته می« اسالمی
. انقالب اسالمی نیز از همان ابتدای شکل گیری با نقد داشتند تعالی سایر جوامع و ملل مختلف نقش

هایی توجه نموده است که در تحقق تمدن نوین اسالمی نقش بسزایی ها و پیشرانتمدن غرب به مولفه
های انقالب اسالمی جهت تحقق تمدن ها و پیشرانکند که مولفهدارد. حات این مسئله اهمیت پیدا می
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و امام خمینی )ره( در طوت سالهای حیات خود چگونه این مباحث را مورد توجه نوین اسالمی چیست؟ 
 اند؟قرار داده

امام تمدن نوین اسالمی در اندیشه های تحقق ها و پیشرانباشد که مؤلفهضروری می رو از این 
که  هایی استها و پیشرانبررسی مولفهحاضر . پژوهش قرار گیردو بررسی  مورد واکاوی خمینی)ره(

راهکارهایی جهت ترسیم نقشه راه  تحقق تمدن تمدن نوین اسالمی و  تحقق درباره امام خمینی)ره(
 اند. نوین اسالمی بیان کرده

 شناسی پژوهش روش
 -های توصیفی  از نوع پژوهشبیشتر ، گیردمیو تمدن انجام  در زمینه آینده نگاریهایی که  پژوهش

ها و تحلیل تاریخی با استفاده از منابع و روش  وصیف دادهکیفی است. در پژوهش حاضر از روش ت
 باشد.و سخنان ارزشمند امام خمینی)ره( در طوت حیات شان می اسنادی و مراجعه به کتابخانه و اینترنت

شود. به همین  تجزیه و تحلیل آماری استفاده نمیروش معموالً از و توصیفی  های تاریخی در پژوهش
های تاریخی یعنی تحلیل محتوا  بیشتر از روش معموت و رایج در پژوهش پژوهش حاضر دلیل در 

 استفاده شده است.

 پیشینه پژوهش
و « تارید ابن خلدون»، «الکامل»، «تارید طبری»از جمله مربوط به تارید اسالم دست اوت در منابع 

های  . در کتابتموضوعاتی مطرح شده اسدستاوردهای تمدن اسالمی در زمینه  غیره به طور پراکنده
تألیف « فرهنگ و تمدن اسالمی»احمدی،   تألیف جان« تارید فرهنگ و تمدن اسالمی»پژوهشی مانند 

مطالب فراوانی نوشته  تألیف زهرا اسالمی فر و غیره « تارید فرهنگ و تمدن اسالمی »کتاب والیتی و 
 –های سیاسی  دیدگاه شخصیت شده است. در برخی از کتب مذکور درباره بیداری اسالمی در ایران از

توان گفت که با جستجوی واژه و به طور کلی می است؛ شده صحبت( ره)خمینی امام جمله از مذهبی
 مند نظام مطالعات اساس توان به منابع متعددی که در این زمینه نگاشته شده است پی برد اما برتمدن می

 های آینده نگاری تحققها وپیشراندر زمینه مؤلفه نامه و کتابی  کنون مقاله، پایانتوان گفت که تامی
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تألیف نشده است. از این رو، در پژوهش حاضر این از منظر امام خمینی)ره( تمدن نوین اسالمی 
 موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

 تعریف مفاهیم
نیان با استفاده از یونا .باشددر یونان قدیم می poleisمعادت  civitas التین واژهتمدن: واژه تمدن از 

سازنده شکل برتری از که  دانستند ای از نهادها و روابم اجتماعی می شهر را مجموعه civilizationواژه 
شهرنشین شدن، خوی شهری گزیدن و »در فرهنگ فارسی تمدن چنین تعریف شده است: . 4زندگی بود

یگر در امور زندگانی و فراهم با اخالق مردم آشنا شدن، زندگانی اجتماعی؛ همکاری مردم با یکد
تخلق به »در لغت نامه دهخدا نیز تمدن اینگونه تعریف شده است:  .3«کردن اسباب ترقی و آسایش خود

اخالق اهل شهر و انتقات از خشونت و هجیمه و جهل به حالت ظرافت و انس و معرفت. و گویند مولده 
اقامت کردن در شهر. شهر ماع اهل حرفه. است، در شهر بود باش کردن و انتظام شهر نمودن و اجت

شهر نشین شدن، با اخالق و ». و همچنین در فرهنگ معین، تمدن اینگونه تعریف شده است: 3«نشینی
اقتصادی، دینی، سیاسی و  آداب شهریان خوگر شدن، همکاری افراد یک جامعه در امور اجتماعی،

شده است که معنای آن اقامت کردن است و در اخذ « مدن»به تعبیر دیگر تمدن در عربی از  .1«غیره
کنند که آن نیز به معنای استقرار  را به این مفهوم اطالق می civilizationزبان انگلیسی، امروزه واژه 

 .2یافتن است و در تعریف اجتماعی، همان شهرنشینی است

 تعریف اصطالحی تمدن
کنیم که در این خصوص صاحب نظر میدر تعریف اصطالحی این واژه به نظر افراد مختلفی رجوع 

اند. باید به این نکته نیز اشاره نمود که تعاریف بوده و در خصوص تمدن تعاریف مختلفی ارائه داده
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-گونه اظهار نظر میاند. بیلز و هویجر در خصوص تمدن ایناصطالحی در خصوص تمدن نیز مختلف
 نمایند:

های خاصی از زی و عهد باستان فقم نمونههای بزرگ امروها و ازجمله تمدنهمه تمدن»
شان از شان و پیچیدگی الگوبندیروند که از نظر کمیت محتواییفرهنگ به شمار می

 .4«ه اصطالح نا متمدن فرقی ندارداند ولی از لحاظ کیفیت با فرهنگ اقوام بیکدیگر متمایز

 :نویسدهرسکوتیس نیز در خصوص تمدن تعریف دیگری ارائه داده و می

ها هنرها و فنون و آداب و سنن، تاسیسات و نهادهای تمدن عبارت است از مجموعه دانش»
های انسانی طی قرون و های افراد و گروهاجتماعی که در پرتو ابداعات و اختراعات و فعالیت

های یک جامعه و یا چند جامعه که با اعصار گذشته توسعه و تکامل یافته و در تمام قسمت
هایی است که تباط دارند مانند تمدن مصر، یونان، ایران و هرکدام دارای ویژگییکدیگر ار

 .3«و تکنیکی خاص خود بستگی دارد به عوامل جغرافیایی و تاریخی

 مالک ابن نبی نیز در خصوص تمدن، تعریفی اینگونه دارد:

ای هر دهد برای از عوامل اخالقی و مادی است که به یک جامعه فرصت میتمدن مجموعه»
ای از مراحل زندگی از کودکی تا پیری همکاری الزم را فردی از افراد خود در هر مرحله

برای رشد به عمل آورد و تمدن موجب مصونیت زندگی انسان و تامین روند حرکت و 
شخصیت  ای است برای حفاظت ازهای فرد است و همچنین وسیلهفراهم آوردن نیازمندی

 .3ملی و دینی او

توان به آن اشاره نمود، تعریف یوکیچی یف دیگری که در خصوص واژه تمدن میاز تعار
 نویسد:فوکوتساوا است. وی در این باره می
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کند و تمدن به معنای محدود آن یعنی فقم افزایش دادن آنچه که انسان مصرف می»
شوند. تمدن به معنای های روزانه زندگی اضافه میای که به ضرورتتجمالت ظاهری

های روزانه بلکه همچنین پاالیش معرفت و گسترده آن یعنی نه فقم رفاه در زمینه ضرورت
پرورش فضیلت به نحوی که زندگی بشری را به مرتبه ای باالتر بربکشد. اگر دانشمندان 

های بی ثمر را کنار توانستند مقدار زیادی از بحثشدند میچنین تمایزی بین دو معنا قائل می
 .4بنهند

 نویسند:شریعتی دیگر اندیشمند اسالمی است که در خصوص تمدن اینگونه می علی

های معنوی و مادی جامعه ها و اندوختهتمدن به معنای کلی عبارت است از مجموعه ساخته»
های انسانی مقصود آن چیزی است که در طبیعت در حالت گوییم ساختهانسانی. وقتی می

ابر ساخته طبیعت قرار سازد. بنابراین ساخته انسانی در برمیعادی وجود ندارد و انسان آن را 
 .3می گیرد

 کنند:محمد تقی جعفری از دیگر اندیشمندان اسالمی است که در خصوص تمدن اینگونه بیان می

تمدن عبارت است از برقراری آن نظم و هماهنگی در روابم انسانهای یک جامعه که »
منتفی ساخته و مسابقه در مسیر رشد و کمات را قائم مقام های ویرانگر را ها و تزاحمتصادم

های آن جامعه موجب بروز و به آنها بنماید، به طوری که زندگی اجتماعی افراد و گروه
 .3دن استعدادهای سازنده آن باشدفعلیت رسی

 نویسد:علی اکبر والیتی نیز درخصوص تمدن می
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است. تمدن خروج از بادیه نشینی و گام  تمدن حاصل تعالی فرهنگ و پذیرش نظم اجتماعی»
 .4قل ابن خلدون عمران یافتن استنهادن در شاهراه نهادینه شدن امور اجتماعی و یا به ن

 آنچه از تعاریف فوق می توان یافت دو نکته است:
 .3های اجتماعی استنخست اینکه هر تمدنی دارای خاستگاه عقالنی است و دوم اینکه دارای نظام

 و رویکردها برای شناخت تمدنها روش
 توان استفاده نمود:ها و رویکردهای تمدن از سه روش به صورت مختصر میبرای بررسی روش

 رویکرد جامعه شناسی .4

 رویکرد فلسفی .3

 رویکرد معرفت شناسی .3
در رویکرد جامعه شناسی آن مباحثی که مورد نظر است توجه به عناصر تمدن، ساختار اجتماعی 

باشد. سوالهایی مانند: آیا فرهنگ با فرهنگ و فرآیند ظهور و بروز آن در جامعه می تمدن، تفاوت آن
باشد؟ نسبت میان ها و تمدن نیز ظاهر و صورت یافته همان تمدن میهمان عقالنیت نهفته در تمدن

 احث تمدنی و مباحث فرهنگی در تارید این واژگان چگونه بوده است؟بم
ه مورد نظر است؛ توجه به هستی و یا چیستی یک تمدن است. در رویکرد فلسفی آن مباحثی ک

 سوالهایی مانند: آیا تمدن یک کل است یا کلی؟آیا تمدن اصالتی فلسفی و هستی شناسی دارد یا نه؟
گردد در رویکرد معرفت شناسی مباحث مورد نظر توجه به اصل پژوهش در خصوص تمدن باز می

 .3گیردر غرب و احیانا در شرق مورد توجه قرار میو در این نگاه خاستگاه تمدن پژوهی د
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 شاخصه های عمومی تمدن
ای که باعث تمایز هر تمدنی از دو شاخصه عمومی و خصوصی تشکیل شده است. آن شاخصه

های اند. شاخصهها مشترکهای خصوصی بوده و شاخصهای عمومی در تمدنشود شاخصهتمدنها می
 عمومی عبارتند از:

 یداری در نظام شهری و تبعیت از نظامات ناشی از مناسبات قانونی و اجتماعیثبات و پا .4

 برخورداری از نوعی حکومت، جهت تحقق نظم اجتماعی در جامعه .3

 ایجاد تخصص، پیداش اصناف مختلف و تبعیت آنها از مقررات .3

 نمایند ی آن بر ارشاد، هدایت و اجرای قوانین نظارتبهرمندی از مراکز اجرایی، تا به وسیله .1

 وجود قواعد و قوانین ثابت و ایجاد نهادهای تقنینی برای طراحی قوانین و ایجاد مقررات .2

های اقتصادی و سیاسی اند تا بتوانند به فعالیتها دارای مراکز اقتصادی و سیاسیی تمدنهمه .1
 جهت دهند

اد جامعه ها به تاسیس نهاد های علمی و سازمانهای مرتبم برای آموزش و تربیت افرتمدن .2
 کنندمبادرت می

 .4ورزندها به تکامل اخالقی و رشد معنویات اهتمام میی تمدنهمه .8

)ره( مفهوم تمدن در قالب تعریف مشخص و ثابتی ارائه خمینیدر اندیشه امام در انتها باید گفت که 
ها را  و آن شود. ایشان تمدن را از فرهنگ متمایز کردند نشده است و معانی مختلفی از آن برداشت می

فرهنگ »اند:  دهد معنای متفاوتی را از این دو مفهوم مورد توجه داشته جداگانه به کار بردند که نشان می
های  ایشان پیشرفت«. یک ملت در رأس تمدن واقع شده، فرهنگ باید فرهنگی موافق با تمدن باشد

مصادیق تمدن از جدید را  صنعتی و اقتصادی در قالب آبادانی و تأسیس نهادها و ساخت ابزارهای
اند، بیانگر دستاوردهای مادی بشر برای ادامه  تعریفی که امام )ره( درباره تمدن بیان کرده. 3دانند می
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زندگی و توسعه و ترقی است. در این تعریف، فرهنگ که بیشتر دستاوردهای معنوی انسان را شامل 
 شود، مقدم بر تمدن است. می

های تحقق تمدن نوین اسالمی از ها و پیشرانائه شده به مهمترین مولفهحات با توجه به تعاریف ار
 پردازیم.منظر امام خمینی)ره( می

 مولفه ها و پیشران های آینده نگاری تمدن نوین اسالمی
همانطور که سابقا هم اشاره شد امام خمینی)ره( به عنوان بنیان گذار انقالب اسالمی همواره به 

های که تاثیر گذار ب اسالمی توجه داشتند و در جهت این موضوع همواره به مولفهآینده و امتداد انقال
هایی که در ها و پیشرانتوان به این مولفهاند. با بررسی اندیشه امام خمینی)ره( میبوده است توجه نموده

 آیند:ها میها و پیشرانبرد. در زیر این مولفهتحقق تمدن نوین اسالمی تاثیر گذار هستند پی

 معنویت گرایی

ی معنویت گرایی و جایگاه معنویت در تحقق ای که باید به آن توجه شود مسئلهنخستین مولفه
های بشریت بوده و امام خمینی)ره( در تمدن نوین اسالمی است. معنویت همواره یکی از مهم ترین نیاز

 نمایند:ه مینامه خود به آقای گورباچف اینگونه به وجود این نیاز اساسی اشار

هاى  جناب آقاى گورباچف، براى همه روشن است که از این پس کمونیسم را باید در موزه»
تارید سیاسى جهان جستجو کرد؛ چرا که مارکسیسم جوابگوى هیچ نیازى از نیازهاى واقعى 

توان بشریت را از بحران عدم اعتقاد  انسان نیست؛ چرا که مکتبى است مادى، و با مادیت نمى
 .4«ترین درد جامعه بشرى در غرب و شرق است، به در آورد ه معنویت، که اساسىب

اما در کنار این مسائل باید به این نکته توجه نمود که وجود معنویت در تحقق تمدن نوین اسالمی 
چه اهمیتی دارد و حذف آن در تحقق تمدن اسالمی چه خللی ایجاد می نماید؟ برای پاسد به این سوات 

 فرمایند: کنیم. امام خمینی)ره( در این باره میمنظومه فکری امام خمینی)ره( رجوع می نیز به
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باید جوانان ما بدانند تا معنویت و عقیده به توحید و معاد در کسى نباشد، محات است از خود »
 .4«بگذرد و در فکر امت باشد

انقالب که مستضعفان  های اصلی انقالب و صاحبانرسیدگی به وضعیت امت که یکی از دغدغه
شود که معنویت در جامعه رواج داشته باشد و اگر باشد. اما این رسیدگی زمانی محقق میهستند، می

شود که انقالب از آرامان بزرگ خود که این مسئله مغفوت واقع شود و حذف گردد موجب می
در تحقق تمدن نوین  هارسیدگی به مستضعفین و مظلومین است باز ماند و این عدم تحقق آرامان

 نمایند. همچنین ایشان در دیدار خود با ائمه جمعه نیز به این مسئله اشاره اسالمی خدشه وارد می
 باشند:ها مینمایند که هواهای نفسانی منشأ پیداش فساد در حکومتمی

 نىنفسا هواهاى این از، کنند مى حکومت دارند قانونى غیر طور به اسالم در حکومتهایى اگر»
 -یک و پارک یک براى و اسالم ارزشهاى به، اسالم عزّت به بکنند توجه و بروند بیرون

 حُبُّ .است  حل اسالم مسائل، نگذارند پا زیر را اسالم، چه یک و ملک یک و باغ -دانم نمى
 اگر. هست خودش به انسان حب این از و انسان خود از خطاها همه خَطیئَۀ کُلِّ رَأْسُ الدُّنْیا

 همان در، جا همان هم آنها، بودند حاال مسلمین مثل بودند اسالم صدر در که هم هایىآن
 و؛ رفتند و کردند کوشش اسالم براى دت و جان به آنها لکن، بودند شده خفه خودشان محلِ

 درست آدم اینکه براى ؟کند چه خواهد مى اسالم، کشور. بخواهند کشورى اینکه براى نه
 کنند قطع را ستمکاران دست .کنند قطع مظلومان سر از را شرشان را رهاستمکا که رفتند. کند

 نَجْعَلَهُمُ وَ ائِمَّۀً نَجْعَلَهُمْ وَ الْأَرْضِ فِى اسْتُضْعِفُوا الَّذینَ عَلَى نَمُنَّ انْ نُریدُ: که را الهى وعده و
، نشد خواستند مى آنها که قدرى آن لکن. شدند موفق هم بسیار و بدهند تحقق را 3الْوارِثینَ

 دعوت تقوا به را مردم کنند کوشش جمعه ائمه. کنند آدم که خواستند مى را دنیا همه آنها
 را معنا این اگر و. بدهند پرهیز دنیایى آمات از و دنیا از را مردم، کنند متقى را مردم، کنند
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 تجهیز نددار سلطه اسالم مصالح بر که آنهایى خالف بر که شوند مى موفق، بشوند موفق
 .4«شد خواهند

 تفکر و اندیشه

ی دیگری که در آینده نگاری تمدن نوین اسالمی حائز اهمیت است مسئله تفکر و نوع آن لفهمؤ
دهد و عملکرد افراد نیز با توجه به تفکری است که است. از آنجایی که تفکر ماهیت افراد را شکل می

کند؛ چرا که تمدن نوین اسالمی نیز توسم ت پیدا میی تفکر اهمیپیرامون مسائل مختلف دارند، مسئله
افراد در حکومت اسالمی تحقق خواهد یافت. انقالب اسالمی نیز در کنار مبانی و ماهیتی که دارد مسئله 
تفکر و نوع نگرش افراد به جهان و جامعه و مسائل مختلف را مورد توجه دارد. به عبارتی دیگر نوع 

کنند. به ای را با آن بررسی میشود و هر دادهه بر روی افراد نصب میتفکر آن نرم افزاری است ک
کند. امام خمینی)ره( در مورد اهمیت تفکر و همین جهت توجه به تفکر و نوع آن اهمیت پیدا می

 کنید:دهند که چرا تفکر نمیهمچنین استقالت در اندیشه، اینگونه جوانان را خطاب قرار می

 سلطه و بیایند اینها که روزى آن؟ خودتان مصالح به ندارید توجه چرا؟ کنید نمى تفکر چرا»
 اسالم طریقه که کسى. کرد خواهند چه هم شماها با که نیست معلوم، کشور این بر کنند پیدا

 بر اینکه مجرد به کردند مى ترور را خودشان افراد که بودند همینها. نیست وفادار، ندارد را
 -محات فرض به، نخواسته خداى -اگر که هستند همینها و دکردن مى عمل رأیشان خالف
، است خودشان به مربوط که اشخاصى جز و خودشان حزب جز، بیاید دستشان در قدرت

 عام قتل -بگویند آنها خالف بر بخواهند کلمه یک و بشوند بیدار اگر -را هواداران تمام
. هستند قائل ارزش اسالم براى و شما براى، ملت براى اینها که نکنید گمان شما. کرد خواهند

 با دشمن ما گفتند مى که کردند فرار جایى به، داشتند اینها که ادعاها همه با که دیدید شما
 فکر چرا. ضعیف ملتهاى و است ملتها همه دشمن که بردند جایى به پناه و هستیم آنها
 شرارتها این از دست و یدکن توجه! بشوید بیدار؟ کنید نمى رحم خودتان به چرا و کنید نمى

 میل ما! ندهند کشتن به را شما و خودشان خبیث مقاصد براى نکنند اغفات را شما و! بردارید
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 تباه؛ بشوید تباه، باشید ذخیره یک توانید مى ملت این براى که جوانانى، شماها که نداریم
 .4«جانى تباه هم بعد و بشوید فکرى

 بصیرت و فهم صحیح
ی بصیرت و که در آینده نگاری تمدن نوین اسالمی باید به آن توجه کرد، مسئلهی دیگری مولفه

تحلیل سیاسی است. از آنجایی که یکی از ارکان مهم انقالب اسالمی و تمدن نوین اسالمی مردم هستند 
 ایشود، تحلیل سیاسی جایگاه ویژههای مختلف توسم مردم انجام میو بسیاری از کارها مانند انتخابات

کند کند. این تحلیل درست سیاسی و بصیرت داشتن مردم به جامعه ی اسالمی بسیار کمک میپیدا می
تا بتواند راه حق را از باطل تشخیص دهد و مسیر درست را طی کند، همچنین در شناخت افراد و 

رت نرسیده و انتخاب آنها نیز بسیا موثر است چرا که افراد ناالیق و بعضا معاند انقالب اسالمی به قد
ای است که از همان مسیر انقالب اسالمی با سرعت بیشتری طی خواهد شد. لذا بصیرت داشتن مسئله

کنند اوایل انقالب به آن توجه شده است. امام خمینی ره در این باره و اهمیت بصیرت اینگونه بیان می
 که:

 با انسان که است این گویم،ب عزیز فرزندان این به راجع عزیزها، این به راجع که چیزى اما»
 اینکه در داریم شرکت حیوانات همه با همه، ما. است انسان بصیرتْ با است؛ انسان روحْ

 انسان که آنى. نیست انسانیت مناط این اما. داریم دست داریم، پا داریم، چشم داریم، گوش
 انسان لبق آن کند، مى جدا طبیعى موجودات همه از کند، مى جدا موجودات همه از را

  باشد نداشته بصیرت اگر. انسانید باشید داشته بصیرت شما. است انسان بصیرت آن است؛
 نبى و« حضرت یعقوب» نداشتند چشم هم انبیا از بعضى. نبود انسان اما داشت، چشم ابوجهل

. کنید محتوا با را خودتان که کنید کوشش. است انسان معنویت انسانیتْ در میزان بودند
 .3«بکنید ایجاد خودتان در معنویت
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 انسان قلبى، بصیرت بصیرت، به انسان. است انسان روحْ به انسان که بدانید باید را معنا این»...
 باقى آنکه است، رفتنى بین از اینها و است، وسیله که است آالتى ظاهرى آالت این. است

 و. است انسان بصیرت کند، مى ایجاد را سعادت انسان در آنچه و. است انسان روح ماند مى
 .4«باشید... داشته کامل طور به بصیرت شماها که امیدوارم من

 بصیرت داشتن و تحلیل صحیح سیاسی داشتن از آنجایی که موجب انتخاب درست مسیر نیز 
 کنند:گردد مورد توجه امام خمینی)ره( بوده است و ایشان در این باره این گونه بیان میمی

 و خطرها و کنند حرکت بصیرت با مسیر انتخاب در که هاست نکته به آگاهى و علم هدف،»
 .3«بشناسند بهتر را کمینگاهها و گذرها

 وحدت و اتفاق کلمه
است. وحدت عاملی  وحدت اسالمی،  نوین تمدن آینده نگاری تحقق مهم هایلفهمؤ از دیگر یکی

قوی ترین قدرتها را از پای تواند است که موجب تقویت قوای مسلمین گردیده و این عامل می
 کند:درآورد. امام خمینی)ره( در این باره و قدرت وحدت کلمه مسلمین اینگونه بیان می

 ابرقدرت را خودش که قدرتى یک ایرانى جامعه در کلمه وحدت اثر در که دیدید شما»
  بلکه دندکر تأیید او از ابرقدرتها همه بودند، ابرقدرتها او دنبات و بکند خواست مى حساب

 کلمه وحدت با که دیدید کردند، همراهى او با -تقریباً قاطبتاً -هم اسالمى دوَت األسف مع
 که ى «رستاخیز» حزب آن. دیگرى از بعد یکى ریخت فرو قصرش هاى کنگره تمام ملت،

 آن درباره قدر آن او خبیث عمات هم و او خود هم کردند، سرایى مدیحه آن براى قدر آن
 او نشود حزب این داخل کسى اگر که گفت ایشان خود و. خواندند مدحها کردند، ها مبالغه

 کرد حزب این به راجع پافشارى قدر آن بیرون، برود گوییم مى و دهیم مى را اش تذکره ما را
 و ایستاد مسلسل و توپ و تانک مقابل و ساز حزب مقابل و حزب مقابل ایرانْ ملت لکن
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 یَکُنْ لَمْ کَانْ را حزب و بکند نظر صرف حزبش از آنکه به را وردیکتات آدم این کرد مجبور
 .4«کند فرض

توجه به وحدت برای پیشرفت و پیروزی مسلمین مسئله مهمی است و شرح آن مسئله تا حدودی در 
 کنند:باال گذشت. اما ارتباط بین وحدت و پیروزی را امام خمینی ره اینگونه مطرح می

 شکست که بدانید گرفتند شما از را کلمه اتفاق پایگاه این اگر که یدباش داشته کلمه اتفاق»
 خدا، کنند مى داد همه آزادى، کنند مى داد همه که ایران توى جمعیتهاى این اگر. خورید مى
 الهى غیر دیگرى شعار یک که شد پیدا آن در قشرى یک و شد پیدا آن در تفرقه این اگر
 وقتى اآلن. را مطالب این کنند مى درست آنها. دهند مى شان ستشک که بدانید نبود، للَّه و داد

 گروه یک. کنند مى درست رسد مى دستشان چه هر دیگر اند، خورده شکست اینها که است
 کنند تعمیه اینکه براى کذا، اسم به کنند مى درست گروه یک و کذا اسم به کنند مى درست

 نگه را تان روحیه باشید، محکم که کنم مى عرض من. برود دست از اش روحیه ملت این و
 محکم. بکنند کارى توانند نمى بچه تا چهار این بکنند، غلم نتوانستند ابرقدرتها وقتى. دارید
 مقابله تواند نمى او با قدرتى هیچ که است قدرتى یک ملت قدرت. خودتان جاى سر باشید
 تا ما. کردید بیرونش شما بود الشدنب قدرتها همه که آنى بینید مى دارید و دیدید شما. کند
 مملکت در اینها دست راست، اجانب چه و چپ اجانب چه اجانب، همه دست که جایى آن
 صحیح: حضار] کنیم مى فریاد داریم جان تا و دارد ادامه نهضتمان ما دارد، چیزى یک ما

 هم و شماها از هم من، و. آقایان بردارند آن از دست را کلمه اختالف این و تفرقه این[.  است
 که دارم تان همه از را تقاضا این ملتمسانه دارم، را تقاضا این هستند ایران در که قشرهایى از

 آزاد دیگران چنگ از را خودتان مملکت بخواهید که بروید مطلب یک دنبات شما همه
 .3«کنید
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 توجه به نسل جوانان
ی، توجه به قشر جوان به عنوان موتور های آینده نگاری تمدن نوین اسالملفهیکی دیگر از مؤ

محرک اصلی جامعه برای پیشرفت است. بدیهی است که آینده انقالب اسالمی و تمدن نوین اسالمی به 
ی نظام اسالمی قرار گرفته باشند. جوانانی که نظام اسالمی شود که تربیت شدهدست جوانانی ساخته می

ه جفهمند. برای تربیت این چنین جوانانی باید به آنها توشناسند و نیازهای آن را میرا به خوبی می
داشت آن هم توجهی ویژه چرا که آینده نظام اسالمی توسم آنها ساخته خواهد شد.امام خمینی)ره( نیز 

 شوند:با دانستن این مسئله اینگونه توجه به جوانان را متذکر می

 جوانان این قدر که دهم مى ارهشد کشور اندرکاران دست و امور متصدیان تمام به اینک»
 محبت  آغوش در و نمایید تشویق را آنان و کنید قدردانى آنان از و بدانید، را اللهى حزب
 انقالب که هستند همینها پس این از و دادند؛ نجات را ایران که بودند اینان. کنید حفظ خود

 با کوتاهى مدت ظرف در کم اى هزینه صرف با که هستند همینها و کنند، مى پاسدارى را
 انجام بتوان ایران در شد نمى گمان که نمودند آورى تعجب کارهاى خویش خاص بینى روشن

 را انقالب اصلى صاحبان مسئولین. گردند شکوفا تا شوند تشویق باید متعهد مغزهاى این. داد
 وابستگان و گذشته رژیم وارثان که را کسانى آنان جاى به تا نزنند پس اساس بى هاى بهانه با

 استفاده معاند غیر اقل ال یا متعهد متخصصان از باید البته. کنند جایگزین هستند آنان فکرى
 که کنید باز را گوشها و چشمها. انقالب اصلى صاحبان گذاشتن کنار قیمت به نه لکن شود،

 زمراک و کنند استفاده شما دلى ساده از است ممکن و هستند کارکشته بازان حیله دشمنان
 همه خداوند. بغلتانند شرق یا غرب سوى به را انقالب و گیرند دست به کم کم را حساس

 .4«بفرماید حفظ اسالمى کشورهاى غارتگران و اسالم مخالفان شرّ از را مسلمانان

 تربیت نیروی انسانی کارآمد
ی لفهؤشود، مهایی که برای آینده نگاری تحقق نوین اسالمی باید به آن توجه یکی دیگر از مولفه

تربیت نیرو است. هر حکومت و انقالبی وابستگی شدیدی به نیروهایی دارد که برای آن حکومت و 
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کنند. لذا برای هر انقالبی این مسئله وجود دارد که برای ادامه حیات خود انقالب فکر کرده و کار می
های انقالب اسالمی تحقق آرمانباید افرادی را تربیت نماید که هم فکر مبانی انقالب بوده و در جهت 

 کنند.تالش می
تربیت نیروی انسانی کارآمد و فعات جزو اساسی ترین نیازهای یک کشور است که باید به طور  

جدی به آن پرداخته شود و این مسئله با کارآمد شدن نظام آموزشی اتفاق خواهد افتاد. به عبارتی دیگر 
های یک کشور است باید به طور ه جزو اساسی ترین ارگانباید گفت توجه به نظام آموزشی کشور ک

افتد. روند آموزشی اگر وابسته به غرب و یا شرق بوده جدی رخ بدهد و اصالح روند آموزشی اتفاق بی
تواند برای انقالب اسالمی مفید بوده و کارآمدی نظام و محتوای آن توسم آنجا تامین شده باشد نمی

توانند مبانی راکه مدیران تربیت شده نهادهای آموزشی وابسته به خارج نمیاسالمی را تضمین نماید چ
های انقالب اسالمی تالش نمایند. امام انقالب اسالمی را درک کرده و در جهت تحقق آرمان

خمینی)ره( از همان اوایل انقالب با توجه به این مسئله سعی نمودند تا جوان آن روز که دغدغه هایش 
 تواند در ود را تبدیل به یک جوان معنوی نموده و به کسی تبدیل کنند که میمسائل دنیوی ب

های امام خمینی)ره( ترین شرایم انقالب اسالمی را یاری نماید. این مسئله در یکی از سخنرانی سخت
باشد که ایشان تربیت جوانان انقالبی را که در خصوص پیروزی رزمندگان اسالم است قابل توجه می

 دانند:فتوح انقالب اسالمی میال فتح

 و اسالم حفظ براى نظامى غیر و نظامى قواى سایر و بسیج و سپاه و ارتش و ایران مردم»
 آن و عزیزان این بین است فرق و کنند، مى دفاع اللَّه لقاء به رسیدن و اسالمى کشور

 قرآن و ماسال ضد بر جنگ به آن وابستگان و امریکا پلید مقاصد براى که گولخوردگان
 و بزرگ روحیه است افتخارآفرین و غرورانگیز جانب این براى آنچه. اند برخاسته مجید
 ولى حقیقى سربازان که -عزیزان این طلبى شهادت روح و اخالص و ایمان از سرشار قلوب

 .4 «الفتوح فتح است این و هستند، -فداه ارواحنا -االعظم اللَّه
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 توجه به اقتدار انقالب اسالمی
ی هایی که در آینده نگاری تمدن نوین اسالمی باید به آن توجه نمود مسئلهیکی دیگر از مولفه

 اقتدار انقالب اسالمی است. از آنجایی که هدف انقالب اسالمی هدفی جهانی بوده و این هدف با 
افزایش داد گذاری انقالب اسالمی را امکان پذیر است، باید تاثیر تاثیرگذاری انقالب اسالمی بر جهان

آید که انقالب اسالمی از لحاظ اقتدار در گذاری زمانی به وجود میتا این هدف تحقق پیدا کند. تاثیر
پذیر هم تواند تاثیرگذار باشد بلکه تاثیرمرتبه باالیی قرار گرفته باشد و اگر اینگونه نباشد، نه تنها نمی

 خوهد بود.
به داشتن اقتدار پیوند زده و همانطور که اشاره  گذاری انقالب اسالمی رای تاثیرایشان مسئله

گذار باشد تاثیر پذیر است. همچنین ایشان به اشاره به لزوم ر فاقد اقتدار قبل از آنکه تاثیرنمودند؛ کشو
اند. اما در اینجا باید به حفظ اقتدار برای مسلمان زندگی کردن اهمیت حیاتی این مسئله را بیان کرده

د که این اقتدار چگونه هزینه خواهد شد؟ آیا انقالب اسالمی از این اقتدار برای یک نکته اشاره نمو
 کند؟ پاسد به این شبهات که عموما توسم معاندین انقالب اسالمی بیان کشور گشایی استفاده می

 شود به راحتی و با اشاره به سخنان امام خمینی)ره(؛ بنیانگذار و رهبر انقالب اسالمی قابل پاسد می
 فرمایند:باشد. ایشان در این باره میمی

 اقتدار رغم على اسالمى، جمهورى که کنیم مى اعالم منطقه کشورهاى به دیگر بار و»
 مردم میلیونى هاى توده پشتیبانى رغم على و نظامى و سیاسى هاى صحنه در خود روزافزون

 گاه هیچ هستیم، آن دیده آموزش نیروهاى از لشکر دهها شکوه با رژه شاهد روز هر که
 و اسالمى کشورهاى با که آنیم درصدد همواره و ایم نبوده کشورگشایى و توسعه درصدد

 .4«باشیم داشته دوستانه روابم آرامش و صلح در[  منطقه]

کنند که انقالب اسالمی قصد ایشان ضمن توجه دادن به اقتدار روز افزون انقالب اسالمی اشاره می
ن کشورهای دیگر را ندارد و خواسته انقالب اسالمی همواره ثبات و صلح و کشور گشایی و فتح نمود

روابم دوستانه است. اما این اقتداری که جمهوری اسالمی ایران به دنبات آن است دارای یک ویژگی 
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زا بودن این اقتدار است. برخالف دیگر کشورهای دنیا که عمدتا بسیار مهم است و آن ویژگی درون
آورد از آورند، انقالب اسالمی اقتداری که به دست میا با یک کشور دیگر به دست میاقتدار خود ر

 فرمایند:درون خود انقالب است. امام خمینی)ره( در این باره اینگونه می

 پیدا پایگاه وقتى. مردم بین در کنید پیدا پایگاه. بیاورید دست به را مردم دت که بکنید کارى» 
 باقى شما دست در قدرت است؛ راضى شما از ملت است؛ ضىرا شما از خدا کردید،

 بکند، تعدى یک شما به بخواهد بیاید کسى یک اگر شمایند؛ پشتیبان هم مردم و ماند، مى
 دشمن اینها نیستند، آنها با اینها که دیدند مردم اگر اینکه خالف به. کند مى حمله او به ملت
 کمکش آنها کند، حمله شما به بخواهد بیاید دزدى یک بیاید، کسى یک اگر هستند، آنها
 باید گذشت ما بر که موجودى تارید این از ما اآلن که است مطلبى یک این. کنند مى هم

 صرف را قدرتش نصف اگر مردم، بین مرد این داشت پایگاه اگر که بدانیم و بگیریم؛ عبرت
 او با مخالفت گز هر خورد؛ نمى هم به قدرت این گز هر مردم، ارضاى براى بود کرده
 اگر که طورى به. مردم ضد بر گذاشت هم روى را قدرتش همه األسف مع لکن شد؛ نمى
 اگر! کند مى بازى حقه دارد که گفت مى شنید مى که هر رضا، حضرت زیارت به رفت مى

 مثل این که گفت مى آمد مى کس هر دست کرد، مى منتشر مردم بین و کرد مى طبع قرآن
 عمل آن با که عملى یک مردم؛ به نداد نشان عمل که است این براى این! است معاویه قرآن
 در که هم شما کند؛ نمى فرق بود؛ باال قدرت آن او. بکند درست خودش براى پایه بتواند

 همه براى آن است؛ جارى هم آنجا در معنا دارید همین اى اداره یک آنجا در و هستید کاشان
. هست تهران براى هم تهران هست؛ قم براى هم قم هستید؛ اشانک ملت براى شما بود، ملت
 ما که ملت بفهمد -ملتمان براى که -باشیم این فکر که ما همه براى است کلى مسئله یک این

 ادراک را آن وقتى خواهیم، مى را او خیر ما که کند ادراک ملت هستیم؛ ملت خدمتگزار
 .4«ماست پشتیبان هم ملت خواهیم، مى را ملت خیر همه ما که کرد
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امام خمینی)ره( اقتدار اصلی کشور را توجه به همین توده های عمومی مردم دانسته و برای کسب 
 قدرت و حفظ آن الزم است تا مردم به عنوان پشتوانه انقالب اسالمی همواره مورد توجه قرار گیرند.

 توجه به استقالل انقالب اسالمی
موضوع آینده نگاری تمدن نوین اسالمی مورد توجه قرار گیرد؛  یکی دیگر از مسائلی که باید در

 ی استقالت است. اگر برای انقالب اسالمی استقالت مهیا نباشد، تحقق تمدن نوین اسالمی هم مسئله
تواند در مقابل حربه های ممکن خواهد شد، چرا که در صورت نبود استقالت، انقالب اسالمی نمی غیر

چنین تحریف در آرمانهای انقالب اسالمی رخ داده و زمینه انحراف انقالب  دشمنان بایستد و این
های کند تا بدون توجه به زیاده خواهیاسالمی مهیا خواهد شد، چراکه استقالت به انقالب کمک می

ها و اهداف خود را طی کند. امام خمینی)ره( که به اهمیت این مسئله مستکبران بتواند مسیر آرمان
 فرمایند:د اینگونه در خصوص استقالت میواقف بودن

 کشور استقالت خودتان، کشور به بکنید خدمت اسالم، به بکنید خدمت بخواهید اگر شما»
 وهم کنید تقویت را علم رشته هم باید نباشید، جا هیچ به وابسته کنید، حفظ را خودتان
 .4«را عمل هم و را اخالق تهذیب

 فرمانید:گونه در خصوص استقالت سخن گفته و میهمچنین ایشان در جایی دیگر این

 دست و را دیگران دست و کند حفظ را خودش استقالت اینکه بر دارد بنا اسالمى جمهورى»
 دارد آرزو و کند قطع خودش کشور از آنهاست، به وابسته که[ را] آنهایى و را جهانخواران

 به -و دارند سلطه اسالمى ىکشورها بر که حکومتهایى تمام اسالمى، کشورهاى تمام که
 گران خواب این از هم آنها که اسالمى جمهورى آرزو دارد هستند، حاکم -اصطالح
 .3«برخیزند
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هایی که امروزه بر علیه اسالم و انقالب اسالمی وجود دارد؛ پیشرفت انقالب باتوجه به دشمنی
و اگر استقالت نباشد این پیشرفت اسالمی و کشور اسالمی ایران وابستگی زیادی به حفظ استقالت دارد 

خواهد برای محقق نخواهد شد؛ نکته دیگری که باید به آن توجه نمود این است که هر کسی می
 های انقالب اسالمی قدم بردارد باید به مسئله استقالت توجه کند.پیشرفت انقالب اسالمی و آرمان

 ایستادگی
ی ایستادگی است. به صورت کلی باید مسئله های تحقق تمدن نوین اسالمییکی دیگر از مولفه

گفت که ایستادگی یعنی عقب نشینی نکردن از مواضعی که انقالب اسالمی بر پایه ی آنها شکل گرفته 
ها و اهداف انقالب اسالمی کند که قدرتهای جهان بر تغییر آرماناست. این مسئله زمانی اهمیت پیدا می

کنند که اگر انقالب زیادی را به انقالب اسالمی وارد می اصرار کرده و به همین جهت فشارهای
اسالمی آن تغییرات را بپذیرد شاید فشارها کم شود اما مسیر حرکت انقالب اسالمی دچار تغییر شده و 

 گیرد. اینجاست که ایستادگی در مقابل خواست قدرتهای بزرگ نمایان از هدف اصلی فاصله می
شود. امام خمینی)ره( در مورد ایستادگی المی اهمیت آن مشخص میشود و برای حفظ انقالب اسمی

 فرمایند:در مقابل قدرتهای بزرگ این گونه می

 قدرتها همه مقابل در اسالم ایستادگى
 در او از اى نمونه یک و بود حجاب در عالم مختلف طوایف بین در و عالم بر اسالم قدرت»

 این. شد پیدا او از مختصرى نمونه یک، تصرىمخ زمینه یک، ما وطن ایران در و ما زمان
 راه در جانفشانى براى از هستند مهیا ما جوانان اینکه به اسالم کرد ثابت که بود این نمونه
 و ستم مقابل در و زندقه و کفر مقابل در که خواهد مى اسالم که طورى همان و اسالم

 را مطلب این و کردند جانفشانى و ندکرد ایثار و ایستادند مردانه، بکنند ایستادگى ستمکاران
 چه هر و را واقعیت این و را حقیقت این کند انکار بخواهد چه هر دنیا. رساندند ثبت به

 این و اسالمى جمهورى این بخواهند فاسد قدرتهاى و فاسد رژیمهاى، فاسد مبلّغهاى
 ایران در، اسالمى امت در که ارزشهایى این و هست اسالمى جمهورى در که ارزشهایى

 .شد نخواهد، بدهند قرار او روى به ستره و کنند پایمات بخواهند، هست
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 توانید مى و کنید ایستادگى قدرتها تمام مقابل در توانید مى که کردید اثبات عزیز جوانان شما
 اگر که کردند مى خیات، دارند و داشتند انحراف که آنهایى. کنید حفظ را خودتان کشور
 خواهد بین از هست ایران در که جهاتى همه و ایران و اسالم، برود بین زا شاهنشاهى رژیم
 هوشیار اگر اسالمى ملت و اسالم اینکه از غافل، قدرت دو به شد خواهد تجزیه ایران و رفت
 تواند مى و بایستد قدرتها همه مقابل در تواند مى، باشد داشته مسائل به توجه اگر و باشد

 ستم و ظلم که زمانهایى از بهتر را کشور اداره تواند مى و بنشاند انخودش جاى به را منحرفین
 به را خودتان تعهد کردید ثابت اوت روز از جوانان شما. بکند داشت احاطه کشور این بر

 آخر تا که است امید و هستید باقى امر همان بر و اسالم دیانت به و تعالى و تبارک خداى
 بیمه را اسالم و ایران و باشند باقى  ایده همین با هم شما فسل و شما فرزندان و باشید باقى
 .همیشه براى کنند

 به دنیا در اى معجزه یک شما. کنید ایجاد توانید مى بخواهید را چه هر که کردید ثابت شما
 که قدرتهایى تمام مقابل در شما. بود بشر در الهى قدرت معجزه آن که رساندید ظهور

 و ایستادید، کنند غارت را شما ذخایر خواستند مى و ببلعند را ایرانى و را ایران خواستند مى
 .4«شدید پیروز و کردید مقابله

ها هم باید ایستادگی کرد و کنند که در مقابل توطئهو یا در جایی دیگر ایشان به این مسئله اشاره می
 کوتاه نیامد:

 ها توطئه برابر در استوارى و ایستادگى

 روز که آن و کردند مخالفت، بدهید اسالمى جمهورى به رأى واستیدخ مى که روز آن»
 را اساسى قانون که روز آن و، کردند مخالفت، کنید تعیین را خودتان خبرگان خواستید مى

 مخالفت کنید تعیین جمهور رئیس خواهید مى که امروز و، کردند مخالفت دادید رأى
 خواهند مخالفت، کنید تأسیس را ملى ىشورا مجلس خواهید مى که فردا و، کرد خواهند

                                                                                                                                               
 21-22ص  41صحیفه امام ج 4



 ومین همایش ملی تمدن نوین اسالمیسمجموعه مقاالت /  481

 

 شما. کنند نمى آشتى اسالم با و خوردند ضربه اسالم از آنها. است اسالم با مخالفت اینها. کرد
 .بایستید باید آنها مقابل در محکم مشت با و هستید اسالم پاسداران

 ادگىایست ها توطئه مقابل در، اجانب مقابل در، صف یک در همه ما، واحد صف در ما
 خواست به و. ملت در کنند نفوذ عمالشان وسیله به اجانب که گذاشت نخواهیم و کنیم مى

 و را اسالمى هاى برنامه و، کنیم مى ایجاد کشورمان در را استقرار تعالى و تبارک خداى
 حفظ اجانب شر از را ایران ملت همه خداوند. کرد خواهیم پیاده جا همه در را اسالم احکام

 و عزت شماها به خداوند. کند حفظ اجانب شرّ از را غیور آذربایجانیهاى وندخدا. کند
 .4«فرماید عنایت سعادت

 پیشرفت و حرکت

ی لفهن اسالمی باید به آن توجه نمود، مؤهایی که در بررسی تحقق تمدن نوییکی دیگر از مولفه
ی از همان ابتدا به آن توجه هایی است که انقالب اسالمپیشرفت است. پیشرفت یکی از آن کلید واژه

های مختلف فکری، اقتصادی، علمی و ... به کار گرفته است. اما اهمیت داشته است و آن را در عرصه
هایی که استکبار جهانی برای انقالب ها و تحریمشود که با وجود دشمنیپیشرفت آنجایی مشخص می

ها مل است که این دشمنیکند و این نکته قابل تأها ادامه پیدا میاسالمی به کار گرفته است این پیشرفت
ها به خاطر جلوگیری از پیشرفت انقالب اسالمی است، چراکه آنان با پیشرفت انقالب اسالمی و تحریم
 نمایند:گونه به آن اشاره میاند و این واقعیت را امام خمینی)ره( در یکی از بیانات خود اینمخالف

 این وقت اآلن. بکنند کم را ایرادها که است این بکنند توانند مى ملت که امدادهایى از یکى»
 وادار که آنهایى. بکنیم ایراد که نیست این وقت؛ ببریم پیش به را نهضت این باز ما که است

؛ نگرانند نهضت از پیشرفت آنها. نرود پیش نهضت خواهند مى آنها، ایراد به را مردم کنند مى
 جهت این از؛ نیست جایى دیگر آنها براى، برود پیش نهضت این اگر که دانند مى

 کنند متوقف که است این براى اینها و کنند مى ایراد به وارد را مردم؛ کنند مى تراشى اشکات
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 نشده چیزى که حاال تا؟ است شده چه خوب که گویند مى گاهى. کنند بدبین یا، را مردم
 .4«!است

 سازندگی و رفع محرومیت
ی هایی که در مسئله تحقق تمدن نوین اسالمی باید به آن توجه نمود؛ مسئلهفهلیکی دیگر از مؤ

سازندگی است. برای ذکر اهمیت بحث باید به این نکته اشاره نمود که حاکمان گذشته چه بالیی بر سر 
سازندگی و پیشرفت کشور ایران آورده بودند و در حقیقت ابتدای انقالب اسالمی کشور ایران دارای 

های ایجاد شده توسم حکومت پهلوی، وضعیت جامعه ضعیتی بود. تضادهای طبقاتی و محرومیتچه و
برد و این مسئله نیازمند جبران و ایجاد حرکتی قوی در را به سمت تحقق تمدن نوین اسالمی پیش نمی

نمود و  ای سازندگی و رفع محرومیت زدایی بود که انقالب اسالمی از همان ابتدا به این مهم توجهتراس
 فرمایند:برای رفع آن برنامه ریزی و اقدام نموده است. امام خمینی)ره( این مسئله را اینگونه بیان می

 راه بکند، پیدا تحقق هم انقالبى دولت اللَّه شاء ان اینکه از پس ما، اآلن که دانید مى شما»
 اسم به ما مملکت در سات چند و پنجاه این در که خرابیهایى ترمیم براى داریم دورى بسیار

 خزاین و کردند فرار و رفتند اینها. است کرده پیدا تحقق کذا آزادى اسم به ،«بزرگ تمدن»
 که هستیم ریخته درهم مملکت یک وارث ما و. بردند همراه یا دادند، باد به یا را ما مملکت

 هر اگر .ملت قشرهاى همه مساعى تشریک به الّا ندارد امکان آن ترمیم و آن صحت تحقق
 بگذارد، دیگر قشر عهده به بخواهد و نکند کوشش مسأله این در هست مقامى هر در کس

 یا قشر یا بکند، ترمیم بتواند دولت که نیست اى اندازه خرابیها. ماند خواهد زمین بار این
 جهت در اقتصاد، جهت در: است بسیار خرابیها این. بکند ترمیم بتواند ملت از اقشارى

 باید ملت اقشار همه جانبه همه کوشش با این و. دیگر جهات در ارتش، جهت در فرهنگ،
 و اعتصابیون آقایان و فرهنگیها آقایان این دارید، بزرگى سهم شما اینکه با لهذا. بشود ترمیم

 ثمربخش خیلى اعتصابات این را نهضت این و دارند، نهضت این در بزرگى سهم دیگران
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 در اجانب و باشد جنگزده مملکتى یک  اینکه مثل. ایم برداشته را اوت قدم حاال ما لکن کرد،
 .است اوت قدم این. کنید بیرون را اجانب کنید کوشش باشد، آن

 بعد به حاال از سازندگى قدم. است اوت قدم از مهمتر است، سازندگى قدم دوم، قدم
 را دولتى راتادا این. هست خرابى بگذارید دست شما مملکت این جاى هر. شود مى شروع

 همین و بودند، صحیح غیر اشخاص بسیارشان بودند رأس در که اشخاصى اینکه واسطه به
 ادارات باشند، ملى که نبودند اشخاصى بودند رأس در که اشخاصى و ها وزارتخانه طور

 .4«کردند خراب اینها گفت باید تقریباً را دولتى

 . سازندگی در کنار خودسازی1

 .کنید شروع خودتان از را سازندگى جهاد این که کنید جدیت را، انخودم بسازیم باید»

 را خودتان وقتى. الهى است کارى این بکنید، کارى هر کردید شروع خودتان از وقتى
 نور در. اید رفته بیرون ظلمتها از اینکه براى. شود مى الهى کارهاى کارهایتان تمام ساختید،

 که هم گوش با. است نور زنید مى که حرف. شود مى نورانى اعمالتان همه. اید شده وارد
 اید شده شما اصلًا. کنید مى ادراک نور با و کنید مى ادراک هم قلبتان با. است نور شنوید مى
 کرده احاطه -ما به -ظلمات و نداریم اى بهره نور از که[ را] اشخاصى ما که آمدند انبیا .نور

 اگر که نور، عالم به برسانند و بدهند نجات گوناگون ظلمتهاى این از را، ما طرف هر از است
 که حرفى اصلش. شوید مى نور شوید؛ مى نورانى پایتان تا سر شما نور، عالم به رسیدید

[  است نورانى] بصر و سمع و گوش. است نورانى شنوید مى که حرفى. است نورانى زنید مى
 رها را ظلمانى چشم. اى ردهک پیدا نورانى گوش یک اى، کرده رها را خودت گوش همه

 گوشى. دارید خدا به توجه آن با که است چشمى. اى کرده پیدا نورانى چشم یک اى، کرده
 .3«دارید خدا به توجه آن با که است
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  پاکدامن عناصر دست به . سازندگى2

 را همقطارانتان کنید، متوجه را رفقایتان باشید، داشته توجه قدرى یک بعد به این از شما»
 مستقل ما ارتش باید که کنیم مى فریاد ما. خواهیم مى را شما خیرِ ما آقا، بگویید. کنید متوجه

 باشد امریکا نظر تحت ارتشمان باید ما خیر، اینکه یا. شماست خیر این. نباشد نوکر یعنى باشد
 این و دبدهی هم دست به دست تان همه باید. بشوند اصالح اینها باید! اسرائیل؟ آن، از بدتر و

 و کردند خراب اینها. سر از بسازید باید را مملکت بکنید درست بکنید، اصالح را کارها
! کردند آباد خوب را ما قبرستانهاى کردند که کارى آن اینها. بسازیم باید حاال و رفتند،

 به دست همه و بسازیم و بنشینیم باید حاال ما. رفتند و کردند خاک زیر همه را ما جوانهاى
 اداراتند در بیرونند، که آنهایى بسازند؛ را ارتش پاکدامنند و ارتشند در که اینهایى. بدهیم مه
 اینها. کنند درست را زراعت کنند، درست را بازار مردم. کنند درست را ادارات پاکانند، و

 کرد، مى صادر که بود جایى یک ایران  که دانید مى شما بردند؛ بین از را ما کشاورزى بکلى
 را تان همه خدا اللَّه شاء ان. دیگر جاى یا امریکاست یا دنباتِ به دستش چیز همه براى حاال

 .4«اللَّه شاء ان باشید مؤید باشید، موفق. کند حفظ

 اتحاد با . سازندگى3

 عقب که را مملکتى این شما بتوانید مملکت اقشار همه همت با که امیدواریم اللَّه شاء ان و»
 هم به دست هم با همه که بتوانید رفتند، کرده خراب را اینجا و رفتند اینها و است، شده رانده

 را ما هاى بچه معلمها. بسازید سر از را ایران فعالیت، وحدت، با کلمه، وحدت با بدهید،
 سایر طور همین و بیاورند، جا به نافع کارهاى ما مهندسین صحیح، تربیت یک کنند، تربیت
 .3«اقشار
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 دالتاستقرار ع
های تحقق تمدن نوین اسالمی مسئله عدالت و استقرار آن است. نخست بهتر یکی دیگر از مولفه

است به اهمیت عدالت و جایگاه آن در زندگی بشریت پرداخت و اشاره کرد که  عدالت همواره جزو 
های بشریت بوده است و بشریت از همان گذشته همواره در صدد تحقق عدالت و یکی از دغدغه

 اند.ماساوات بین مردم بوده
انقالب اسالمی نیز با توجه به این نیاز بشریت و وضعیت نامطلوب رژیم سابق در جهت رفع این نیاز 

 دهد. بشریت اقدام نمود و تحقق عدالت را به عنوان یکی از اهداف اصلی انقالب اسالمی قرار می
اسالمی در خصوص برقراری عدالت اینگونه امام خمینی)ره( به عنوان ترسیم کننده خم اصلی انقالب 

 فرمایند:بیان می

 شود نمى راضى که اسالمى. کنیم برقرار مملکت این در خواهیم مى را اسالمى عدالت ما»
 سالم -امیر حضرت که اسالمى. بشود تعدّى است اسالم پناه در که یهودى زن یک به حتى

 و است آمده مخالف لشکر که نیست، مالمتى بمیریم چنانچه ما براى فرماید مى -علیه اللَّه
 یک ما« 4. »است  درآورده پایش از را خلخات است بوده« 4» معاهد که اى یهودیّه زن فالن

 آن که اسالمى نباشد، هیچ ظلم آن در که اسالمى آن، در باشد عدالت که اسالمى همچو
 که چیزى آن اسالم رد باشند، قانون مقابل در سواء در همه آخر فرد آن با اوّلش شخص

 کرده مى عمل همان به هم اکرم پیغمبر. الهى قانون آن و است، چیز یک کند مى حکومت
. کنیم عمل همان به که موظّفیم ما هم حاال کردند؛ مى عمل همان به هم او خلفاى است؛
 لو و باشد، خدا رسوت لو و شخص آن. ندارد حکومتى هیچ شخص. کند مى حکومت قانون
 .4«اسالم در نیست مطرح شخص باشد، خدا سوتر خلیفه

 فرمایند:گونه بیان میهمچنین ایشان در خصوص عدالت اجتماعی نیز این
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. اسالمى جمهورى نه هستیم، اسالمى لفظى جمهورى یک در اآلن ما صورت هر در»
. نیست باز تمامى به حاال هم طرحش هست، طرحش حاال. است جمهوریت طرح جمهورى

 باشد، ناقص چه هر. باشد اسالمى چیزش همه که است اسالمى جمهورى ما مملکت وقتى
 مان اداره تا چهار اگر. داریم لفظى اسالمى جمهورى حاال داریم، ما ناقص اسالمى جمهورى

 اللَّه شاء ان اگر. شده اسالمى این اندازه به. ناقصى اسالمى جمهورى یک بشود، درست
 و اسالمى، جمهورى که است این ما ادّعاى. هستیم ىمدّع وقت آن بشود، اسالمى اش همه
 بگذار که کند فکر یک هر نباید هم را این و. را این پذیرند مى ما از و است صحیح ادّعا این

 انجام خوب را کار آن کند مى که را کارى آن باید کسى هر. بشوم من تا بشوند دیگران
 که بود آن خوب «شمرِ» خواندند، مى که شبیه این اید، دیده را سابق هاى خوان شبیه شما. بدهد

 خوب این کند، باید الشهدا سید که بکند کارى یک بود بنا شمر آن اگر! باشد شمر خوب
 بدهد، انجام خوب را عمل آن که است آن هم شبیه حسب به الشهدا، سید! نیست ى «شمر»

 که عملى آن باید ما یک هر. است خوبى خوان شبیه یک بدهد، انجام خوب را عمل آن اگر
 دخالت بخواهد کنند، مى چه دیگران اینکه سراغ نرود. بدهد انجام خوب دهند مى دستش

 موظف آن به که کارى آن شما. نکنید دیگران کار در دخالت نه،. دیگران کار در[ کند]
 بدهد، خواست انجام اگر نشسته پهلویت که هم برادرت بده، انجام خوب را کار همان هستى

 جمهورى .است اسالمى جمهوریمان ما آقا که بگو او به بکند، خواهد مى خالفى یک دىدی
 به احتیاج اآلن که آدمى این که است این عدالت باشد، عدالت که است این معنایش اسالمى

 بشود رسیدگى زود دارد، احتیاج اداره این به آمده، دور راه از اآلن، آمده خارج از دارد، من
 بدهیم، انجام را کارش جلو هست، ما آشناى که کسى یک که نباشد طور این. نای احتیاج به

 دانید مى شما که چیزهایى هکذا، و بدهیم انجام عقبتر هست، غریبه خیر، که کسى یک
 .بشود نگذارید دیگر شد مى که چیزهایى این شد، مى
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 که بتوانیم هم با ما همه هک امیدوارم و بدهد توفیق کند؛ حفظ را شما همه اللَّه شاء ان خداوند
 .4«کنیم درست اسالمى جمهورى یک

این مفاهیم باعث شد تا مسئله استقرار عدالت در بنیان حکومت اسالمی قرار گیرد و امام خمینی)ره( 
 نماید:گونه به این مسئله اشاره میاین

 ىحاکم یک گوییم مى ما عدالت، حکومت گوییم مى اسالمى، حکومت گوییم مى که ما»
 را مسلمین المات بیت نکند دراز را دستش نکند، خیانت مسلمین المات بیت به که باشد باید

 بشرى جامعه هر در که است مطبوعى مطلب یک این. گوییم مى را مطلب یک این ما بردارد،
 براى است کرده قیام امروز ما ملت. پذیرند مى ما از بشود، گفته کس هر براى بشود، گفته که
 عرض -و است برده و است خورده را ما اموات کرده، خیانت ما به آدم این که بمطل این
 خریده ویالها اتباعش براى و اش خانواده براى و خودش براى دیگر ممالک در -که کنم مى

 جمع ها گرسنه. هستیم گرسنه ما و است کرده تهیه بزرگ زندگیهاى -که کنم مى عرض -و
 از غیر ما است، این ما منطق خوب، گوید؟ مى چه. را او واهیمخ نمى ما که گویند مى اند شده
 .3«نداریم حرفى این

 فرهنگ دینی
های آینده نگاری تمدن نوین اسالمی مسئله فرهنگ است. فرهنگ به عنوان لفهؤیکی دیگر از م

در  ثیر مهمیدهند تأمجموعه باورها و اعتقاداتی که اشخاص با قبوت آنها رفتارهای خود را شکل می
ایرانی است. بی شک توجه به -ایجاد تحقق تمدن نوین اسالمی دارد چرا که روح آن فرهنگ اسالمی

فرهنگ و تقویت فرهنگ درونی جامعه یکی از مهم ترین مسائلی است که انقالب اسالمی از همان 
این نکته توجه کرد توان دید. باید به ابتدا به آن توجه داشته است و این را در اندیشه امام خمینی)ره( می
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هایی در جهت فرهنگ اسالمی و استقالت فرهنگی که ایشان در طوت حیات خود چه موضع گیری
 فرمایند:اند. ایشان در یکی از موارد راه اصالح یک مملکت را فرهنگ آن کشور بیان کرده و میگرفته

. بشود شروع فرهنگ از باید اصالح است؛ مملکت آن فرهنگ مملکتى یک اصالح راه»
 بار مستقل ما جوانهاى گذارد نمى کند؛ مى بزرگ کارهاى ما فرهنگ توى استعمار دست
 طورى یک بچگى از را اینها. بکنند رشد درست ما جوانهاى دانشگاه در گذارد نمى بیایند؛

 بشود، درست فرهنگ اگر. چیز همه همه، آنها و هیچ اسالم شدند، بزرگ وقتى که کنند مى
 از رود؛ مى ها وزارتخانه در که است فرهنگ از اینکه براى. شود مى حاصال مملکت یک

 یک شما. شود مى درست کارمند که است فرهنگ از رود؛ مى مجلس در که است فرهنگ
 از ترسید مى امریکا، از ترسید مى شما کنیم، درست ما بدهید یا کنید درست مستقل فرهنگ
 .4«بدهید ما دست را گفرهن اختیار کنیم؛ درست ما بدهید دیگران،

ایشان با اشاره به نفوذ استعمار در فرهنگ ما، راه حل رفع مشکالت و اصالح مملکت را، اصالح 
مل است اینجا قابل تأ کنند که فرهنگ مستقلی باید ایجاد شود. این نکته دردانند و اعالم میفرهنگ می

تواند داشته باشد چرا که یک کشور می تر از دیگر استقالت هایی کهکه استقالت فرهنگی بسیار مهم
ها اعم از سیاسی و اقتصادی و علمی و... منوط به وجود استقالت فرهنگی و متکی تحقق تمام استقالت

 باشد. برای تبیین بهتر این مسئله یک مورد دیگر از بیانات بودن بر فرهنگ مستقل خود می
 اند:ه استقالت فرهنگی نکاتی را ذکر کردهکنیم که ایشان نسبت بامام خمینی )ره( را ذکر می

 رفع باید هم با همه را ها نقیصه کرد، پیدا استقرار اسالمى حکومت اینکه از بعد اللَّه شاء ان»
 ملت یک ملیت اساس است، ملت اساس فرهنگ. است فرهنگ آنها رأس در که بکنیم،
 استعمارى را ما فرهنگ هک اند کرده کوشش آنها لهذا و است ملت یک استقالت اساس است،
. ترسند مى آدم از ترسند، مى انسان از آنها. بشود پیدا انسان نگذارند که کردند کوشش. کنند
 رجات که سات، چند و پنجاه این در خصوصاً و طوالنى، سالهاى این در کردند کوشش آنها
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. نشود پیدا سانىان و تحصیلى رشد که دادند قرار طورى به را تحصیالت. نشود پیدا ایران در
 ترسیدیم، مى خودمان از که ترساندند را ماها خودشان تبلیغات با همچو ترساندند، همچو را ما
 در خارج، به برود باید گفتیم مى شد مى مریض کسى یک اگر. نداشتیم اعتماد خودمان به

 اگر که ردندک تهى را ما و لرزاندند را ما و کردند رفتار ما با همچو. داشتیم طبیب که صورتى
 باید داشتیم آنکه با بیاید خارج از باید گفتیم مى کنیم سفالتآ را راهى یک خواستیم مى

 داشتیم ما آنکه با کنند اداره بیایند خارجیها را ما نفت باید کنند، اداره خارجیها را ما ارتش
. کردند شستشو ار ما مغزهاى کردند؛ تهى بودیم اینکه از را ما که بود این براى این چیز؛ همه

 بار نفسانى استقالت با نفس، به اعتماد با را جوانها! برادرها. بردند بین از را نفس به اعتماد
 داریم چیز همه ما. کنید نفسشان به مُعْتمِد بیاورید؛ بار آزاد مستقل، را جوانها! معلمها. بیاورید

 را آنها تهى مشت با که یمدید ما. نداریم هیچ کنیم خیات که کردند را همچو ما آنها لکن
 یک از ترسیدیم، مى سرهنگ یک از که مایى. داریم توانایى پس توانستیم؛ و زدیم عقب

 ما پس. نکردند توپ و تانک به دیگر اعتنایى هم ما هاى بچه که دیدید ترسیدیم، مى پاسبان
 ... داریم

 در شجاعت روحیه این نکهای تا هست، خدا به توجه تا هست، خدا به اعتماد تا. داریم خدا ما
 همه و شما همه سعادت و سالمت تعالى و تبارک خداى از من. خواهیدبود پیروز شماهست،

 .4«هستم شما همه خدمتگزار و دعاگو من و خواهانم، را ملت اقشار

ایشان با اشاره به اهمیت و جایگاه فرهنگ، به تالش استعمار در جهت مخدوش نمودن فرهنگ 
نمایند و این که هدف استعمار مخالفت با ایجاد انسان و انسانیت است. همچنین ایشان یاسالمی اشاره م

 فرمایند:نمایند و میدر جایی دیگر به فرهنگ وابسته اشاره می

 غیر دخالت که فرهنگى داریم؟ ما مستقل فرهنگ یک[ آیا] فرهنگ سراغ آییم مى خوب،»
 خود فرمان تحت کند؟ فکر خودش و باشد مستقل که دانشگاههایى یک نباشد؟ او در

 وقتى آن از دیدیم؟ خواب فرهنگى همچو ما داریم؟ چیزى همچو ما باشد؟ دانشگاه رئیسهاى
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 فرهنگ که فرهنگى یک ما[ آیا] حاال، تا مشروطه اوت از[  است آمده پدید] فرهنگ که
 دیگران که است بوده فرهنگى یعنى بوده؟ وابسته فرهنگ یک یا داشتیم؟ باشد صحیحى

 و بکند ورم مارى زهر  شاهزاده یک لوزه اگر که است این دلیل! کردند درست ما براى
 یک ما اگر! آنجا برند مى یا آورند مى طبیب برایش اروپا و امریکا از کند، پیدا لوزه مرض

 مستقل صحیح طبیب داشتیم، صحیح مستقل دانشگاه اگر...  داشتیم، صحیحى فرهنگ
 از که کنیم مى دراز را دستمان بکنیم، درست خواهیم مى که وقتى التاسف یک ما. داشتیم

 ! فضاحتها آن با هم آن! را زمینهایمان کنند، سفالتآ ما براى بیایند دیگر جاى یک
 از و شود مى آنجا در که افراطکاریهایى آن قضیه و ایران سفالتهاىآ قضیه است العقوت محیر

 بنا یک ما...  هم سفالتمانآ ما! اى جاده یک ردنک سفالتآ اسم به ملت مات بردن بین
 کسى یک بیاید خارج از حتماً باید کنیم، درست خواهیم مى مریضخانه یک خواهیم، مى

 هفتاد از بیشتر اآلن -داشتیم فرهنگى ما اگر! بکنیم درست جورى چه که برایش بدهد نقشه
 چقدر و است، شده درست «نونالف دار» که وقتى آن از داریم جدید مدارس ما که است سات

 ملت این نفع به که بود دانشگاههایى یک دانشگاهها این اگر -داریم دانشگاه ما که سالهاست
 برنامه برنامه بودند، کرده تحصیل درست بودند گذاشته را ما جوانهاى این یعنى بود،

 مقابل در که ودندب جوانهایى ما جوانهاى حاال. حاال بود شده درست آدم نبود، اگر استعمارى
 اینجایى به رسید نمى ما مملکت کار داشتیم، مستقل دانشگاه یک ما اگر. ایستادند مى دولت

 .4«است خراب بگذارى دست جایش هر که

 حات باید به این نکته اشاره نمود که ایشان اهمیت استقالت فرهنگی را درک کرده بودند و 
ملت و عزت و ذلت یک کشور به فرهنگ آن است و این دانستند که مبدا خوشبختی و بدبختی یک می

 موارد را اینگونه عنوان نموده بودند:

 این شد، ناصالح فرهنگْ اگر. است ملت بدبختیهاى و خوشبختیها همه مبدأ فرهنگْ»
 ایجاد فساد آتیه در اینها ناصالح، فرهنگ تربیتهاى این به شوند مى تربیت که جوانهایى
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 نقشه با که فرهنگى. دهد مى مملکت تحویل استعمارى جوان مارى،استع فرهنگ. کنند مى
 خواهند مى فرهنگ صورت با و کنند مى کشى نقشه ما براى اجانب و شود مى درست دیگران
 همه از فرهنگ این و. است انگلى و استعمارى فرهنگ فرهنگْ این بدهند، ما جامعه تحویل
 وقت چند از بعد شان اسلحه قلدرها این. است بدتر قلدرها این اسلحه این از حتى چیزها،

 تأسیس زیربناى که ما جوانهاى شد، فاسد فرهنگ وقتى اما شکسته، هم حاال و شکند، مى
 .آیند مى بار غربزده آیند، مى بار انگل و روند مى ما دست از هستند چیز همه

 به برسند تا کنند مى ىمطالب هى ذهنهایشان توى اوت، کالسهاى همان از اوت، همان از را اینها
 فرهنگْ اگر. آیند مى بار صحیح ما جوانهاى باشد صحیح فرهنگ فرهنگْ اگر. باال آن

 منفعت براى ملت، اهل منفعت براى که باشد فرهنگى باشد، الهى فرهنگ باشد، حق فرهنگ
. آمد ىنم بیرون آنها از اینها هستند، کار سر اآلن که بینید مى که افرادى این باشد، مسلمین
 اش اداره صالح نیست، صُلَحا دست در ما فرهنگ است، استعمارى فرهنگ یک ما فرهنگ

 .4«کند نمى
 است اى مؤسسه بزرگترین اینکه براى بشود؛ باید فرهنگ در بشود باید که تحولى بزرگترین»

 تتحو فرهنگى هاى برنامه. کشد مى قدرت و عظمت اوج به یا کشد، مى تباهى به یا را ملت که
 جاهاى غیر فرهنگ؛. است ادارات سایر از غیر این. بشود متحوت باید فرهنگ دارد، الزم

 شما اینکه از کنم مى تشکر من که حات عین در و است زیاد مشکالت این، بر بنا. است دیگر
 و خدا پیش دارد ارزش هم این و بکنید را خدمتى جور هر اینکه حاضرید مستمندان براى
 مادى امر یک این. است فرهنگ در که است آن شما، اساسى کار ا،شم کار لکن خلق،
 معنوى ارزش هم، ارزش کنید؛ مى کمک که دارد ارزش البته که است؛ مادى فقر یک است؛

 باید که است معنوى کارهاى آن شما کار مهم آن لکن دارد؛ اخالقى ارزش این؛ دارد
 مفید شما ملت براى که بیاورید، ارب یکجورى را فرهنگى بکنید، درست یکجورى را فرهنگ

 که شد پیدا جامعه یک در نفر، دو نفر، یک اگر. باشد ایمان که جز شود نمى این و باشد؛
 این. است جامعه میزان نیست؛ تا دو -یکى میزان بود، خوب کارش لکن نداشت هم ایمان
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 اعتقادى هیچ و شد پیدا هم آدم فالن بگویید حاال شما شد، پیدا یکى اگر که نیست طور
 صحیح اگر است، نوبرى یک تا دو -یکى. کرد نمى خالف بود؛ صحیحى آدم لکن نداشت؛

 حربه با و کنیم تزریق آن به علم ما طور همین آیا جامعه یک که است جامعه میزان. باشد
 جامعه نفع براى را علمش که کنیم تهذیبش همچو دانشگاه در یا بیفتد؛ مردم جان به آن علم،

 .4«همه مثل و کردم، عرض که طبیب مثل را مثالش. ببرد کار به

 علم و فناوری
لفه علم است. با توجه به ؤهای مهم و تاثیر گذار در تحقق تمدن نوین اسالمی، ملفهؤیکی دیگر از م

دستوراتی که دین اسالم در خصوص فراگیری علوم دارد، قدرت یک کشور در عرصه بین الملل و 
ی، ارتباط مستقیم با پیشرفت علمی آن کشور دارد. اهمیت علم آنجایی خود را عرصه مدیریت داخل

دهد که قدرت برتر دنیا را کشورهایی دارند که از منظر علمی دارای مراتبی باالتر از دیگران نشان می
هستند و  به همین جهت هم قدرت و هم تکنولوژی در دستان آنها قرار دارد. کشورهایی که علم 

اشته باشند و یا به عبارت دیگر قدرت علمی داشته باشند، در معادالت بین المللی بیش از دیگر بیشتری د
 ای دارند.ثر بوده و نقش تعیین کنندهؤکشورها م

ثیر بسیار مهمی در پیشرفت کشور داشته و انقالب اسالمی که تحقق تمدن نوین قدرت علمی تأ
کند و این اهمیت را در منظومه سیار اهمیت پیدا میاسالمی را مد نظر دارد، پیشرفت علمی برایش ب

توان رویت نمود. این مهم در اندیشه امام خمینی)ره( اینگونه ظهور داشت که فکری امام خمینی)ره( می
 اند:با کسب تخصص ها نیاز کشور برآورده شود، ایشان فرموده

 فعالیت اساس همختلف هاى رشته در تخصص آوردن دست به و علم راه در کوشش باید»
 با ما کشور و برآورده آنها خود دست به میهن نیازمندیهاى که باشد؛ عزیز دانشجویان

 چیز هر در را ما که بود آن بر اساس گذشته دوران در األسف مع. شود خودکفا شما کوشش
 شما. باشد دراز دیگران پیش چیز هر براى دستش که کنند آن ما ملت با و کنند؛ وابسته

. برآورید را خودتان کشور احتیاجات و آیید بیرون وابستگى این از که کنید کوشش عزیزان
                                                                                                                                               

 121ص  2صحیفه امام خمینی ره ج 4



 ومین همایش ملی تمدن نوین اسالمیسمجموعه مقاالت /  411

 

 استقالت و بپرهیزید؛ اجانب به اتّکات از و نباشید، غافل خودتان ایمانى و انسانى نیروى از و
 با متعات خداوند که نهراسید  غربزدگان و غرب هیاهوى از و. کنید بیمه ابعاد تمام در را خود

 .4«شماست

 خانواده
های مهمی که در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی باید به آن توجه گردد، لفهؤیکی دیگر از م

باشد و توجه به لفه خانواده است. خانواده از آن جهت حائز اهمیت است که بنیاد تشکیل جامعه میؤم
ده حائز اهمیت است. ثیر مستقیم در اصالح جامعه دارد. به همین جهت توجه به خانوان و اصالح آن تأآ

 کنند:گونه بیان میاین مسئله را امام خمینی)ره( این

 ما جامعه تمام شوند، متزلزت -اخالقى نظر از -ها خانواده اگر. ماست جامعه مبناى خانواده،»
  مسائل یکى: است مطرح مسأله دو خانواده، مسائل با رابطه در. شد خواهد متزلزت

 امروز که مسائلى از اى پاره و ،[مرد و زن] حقوق تساوى ادعاى نای بعد و ها، بارى و بند بى
 .است مطرح

 است چنین اگر دارند؟ اسالم به ایرادى مگر اینها دارند؟ ادعایى چه اینها گویند؟ مى چه اینها
 یا هست؛ ضعفهایى یک اگر. کنیم روشن هم را آنها تکلیف کنیم، روشن را تکلیفمان ما

 وضعیت این به کار تا کنید حلش شما هست کار در اجرایى نظر از عدالتهایى خالف
 .3«نکشد

 امنیت پایدار
لفه امنیت پایدار است. امنیت از آنجایی ؤهای مهم تحقق تمدن نوین اسالمی، ملفهؤیکی دیگر از م

ها بخشد بسیار حائز اهمیت است چرا که بسیاری از پیشرفتکه ثبات و آرامش را در جامعه تحقق می
های مختلف ارتباط مستقیم با وجود امنیت در کشور دارد. اگر امنیت در کشور وجود داشته صهدر عر
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شود. به همین باشد زمینه پیشرفت کشور مهیا شده و این مهم به واسطه امنیت و گسترش آن محقق می
می کند. در انقالب اسالجهت است که تحقق امنیت و گسترش آن برای جوامع مختلف اهمیت پیدا می

کند چرا که به دنبات تحقق تمدن نوین اسالمی است رشد و گسترش امنیت جایگاه بسیار مهمی پیدا می
های انقالب اسالمی بدون وجود امنیت محقق نخواهد شد. رسیدگی به تحقق امنیت در که تحقق آرمان

بات در حوادث سیره امام خمینی)ره( به وضوح قابل رویت است و مدیریت ایشان در به وجود آوردن ث
هایی که امنیت ملی را ابتدای انقالب و حوادث تجزیه طلبانه، مدیریت جنگ تحمیلی، مدیریت تحریم

های تروریستی داخل که قصد تهی نمودن انقالب از درون را انداختند، مدیریت جریانبه مخاطره می
 ثبات در سیره عملی ایشان است. های امام خمینی)ره( در ایجاد امنیت وداشتند تنها چند مورد از اقدام

 توجه به دشمن
ی توجه به دشمن است. توجه لفهؤهای بسیار مهم تحقق تمدن نوین اسالمی ملفهؤیکی دیگر از م

ق تمدن نوین اسالمی باید همواره به آن توجه داشت ن یکی از مسائلی است که برای تحقداشتن به دشم
خت دشمن خواهیم شد که ممکن است برای تحقق چرا که در صورت غفلت از آن متوجه ضربه س

های آن همواره یکی تمدن نوین اسالمی آسیبی جدی داشته باشد. به همین دلیل توجه به دشمن و نقشه
های های مورد توجه امام خمینی)ره( بوده است. ایشان در این باره و توجه به نقشهلفهؤترین ماز اساسی

 فرماید:می های خوددشمن در یکی از سخنرانی

 تحت خیلى اینکه با جنگ ایام این در که ایران ملت و دولت هیأت از کنیم مى تشکر اولًا ما»
 راه سر خارِ این تا دادند انجام بخوبى را کارها اسالم عظمت حفظ با و قدرت با بودند، فشار

 کنیم سابح نباید ما اینکه جمله من. کنیم عرض را مسائل بعض باید امروز ما و. شد شکسته
 -ما دشمن اینکه، براى جنگیم، حات در که کنیم حساب باید ما است، شده تمام جنگ که
 قبیل از هستند آنها اذناب که آنهایى چه و شوروى و مریکاآ قبیل از بزرگ دشمنهاى چه

 یک دنیا در امروز اسالم که دیدند و هستند مخالف اسالم با چون اینها -اینها امثات و صدام
 و هستند، کشى نقشه مشغوت دائماً آنها جهت، این از آنها، مقابل در است شده زرگىب قدرت

 .باشند مهیا مردم باید هم. کنیم غفلت مسأله این از نباید ما
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 این کنند تعقیب. کنند پر را ها جبهه و بروند جبهه به باید که مردمى. باشند مهیا مسلح قواى
 .کند مى کار نقشه با که است دشمنى ما دشمن. نکنند سستى و را مطلب

 را مردم و شد چه و شد تمام مسأله دیگر خوب، که کنند منتشر ایران در که است ممکن اآلن
 کارهاى که هستند این دنبات همیشه اینها است، نشده تمام مسأله اینکه حات و کنند سست

 را کار این توانند ىنم چون ایران در. دولتها یا ملتها دست به لو و بدهند انجام را خودشان
 دنبات دارند  که دیگرى راههاى یک جهت، این از دولت، نه آنهاست با ملت نه بکنند،

 جنگ حات در را خودمان ما باشد، پر باید ها جبهه باشیم، بیدار باید ما جهت، این از. کنند مى
 جنگ همان فردا ،جنگ گویند مى امروز ندارند، اعتنا امور از چیز هیچ به که بینید مى. بدانیم

 باید ما ملت و ما مسلحه قواى جهت، این از. کنند مى شروع جنگ فردا باز کنند، مى صلح را
 .4«امر این براى باشند مهیا

ها ینم)ره( پیدا کرد که عامل دشهای را باید خالصه در این گفته امام خمینییاما علت این دشمن
 با انقالب اسالمی، اسالم است:

 کند مى تقویت را روحانى که آن. دارند کار اسالم به اینها. ندارند کارى هم حانىرو به اینها»
 اساس آن با آنها. است اسالم اساس. است اسالم آن پذیرند، مى همه را اش کلمه یک که

 با -این تا: گفت و گرفت دست را کریم قرآن دوستشان که هستند آنهایى آنها،. اند مخالف
 سیادت تواند نمى انگلستان است، مسلمین بین این تا -گرفت دستش را قرآن فحش کلمه
 پیدا مدارس توى روند مى را دلها ساده را، ها بچه األسف مع. هستند آنها مقلّدین اینها. کند
. است همین حق نه که کنند مى خیات ها بیچاره هم اینها. دهند مى آن به صورتى یک کنند، مى

 من البته. بگویند خواهند مى چه. هست چى اساسشان اینها که دببینن کنند فکر باید عُقاَل لکن
 قم تو که، من. شناسم مى را قم من که شدم متعجب بسیار گفتند، مى که طورى آن هم،

 و بودم هم جا همان و قم، آمدم بشوید متولّد تقریباً شما همه اینکه از قبل من. شدم بزرگ
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 قمیها شما که دانم مى من. شما پیش آیم مى باز دبشو مساعد حالم که وقتى هر هم حاال. هستم
 .4«دارید برنمى دست هم وجه هیچ به و .دارید برنمى دست اسالم از زودى این به

 توجه به نفوذ
لفه نفوذ و توجه ؤهایی که در تحقق تمدن نوین اسالمی باید به آن توجه شود، ملفهؤیکی دیگر از م

همواره در انقالب اسالمی وجود داشته است، توجه به آن یکی از  به آن است. از آنجایی که مسئله نفوذ
افتد چرا که اگر به مسئله نفوذ توجه مهمترین مسائلی است که باید در درون حکومت اسالمی اتفاق بی

تواند استحاله زند و مهمترین خطر نفوذ میهایی جدی به بدنه انقالب اسالمی مینشود به مراتب آسیب
مل است. نخست آنجایی ( به مسئله نفوذ در دو جا قابل تأدرون باشد. توجه امام خمینی)ره کردن نظام از

 فرمایند:کنند و میهای انقالب اسالمی را مطرح میکه نفوذ در ارکان

 مثل پاسداران، سپاه مثل هست، که ارگانهایى این بین در که آقایان بکنند توجه باید را این و»
 یک اسم و عنوان به انقالب از بعد که جاهایى این همه و دادگاهها ثلم ها، کمیته مثل ارتش،

 نفوذ افرادى بینشان در. باشند خالص اینها که اند ننشسته شیاطین است، شده پیدا گروهى
 و را روحانیین اینکه براى دهند، مى انجام آنجا در کارهایى نفوذ، آن واسطه به و اند کرده
. کنند منزوى یا و بریزند  هم جان به یا را دیگر کسان طور نهمی و را پاسدارها طور همین

 با رسد، مى من براى نامه تا دویست گاهى تا سیصد گاهى تا صد از بیشتر شاید روزى اآلن
. هست که ارگانهایى این همه از شکایات کنند، مى شکایت آن در و نیستم، اى کاره من اینکه

 هست، آن توى زیاد نامربوط هم بسیاریش است، صحیح همه شکایات بگویم خواهم نمى من
 از توطئه این کردن، درست شکایت براى هست اى توطئه یک که مطلب این باید لکن

 یک که جایى هر تا شود مى شروع اینها و اتوبوسها دیگر، اتومبیلهاى و تاکسیها شوفرهاى
 شایعه اینکه براى أمورندم اینها که هستند افرادى اینها بین در. هستند مجتمع هم با جمعیتى
 کند مى شروع کسى یک نشینیم مى تا تاکسیها در گویند مى. کنند پراکنده و کنند درست

. کذا از یا شورا مجلس از یا کمیسیون یک از یا علما از یا عالم یک از مثلًا از، حرفى یک
                                                                                                                                               

 310ص  43صحیفه امام خمینی ره ج 4



 ومین همایش ملی تمدن نوین اسالمیسمجموعه مقاالت /  300

 

 به و قضاوت به که دادگاههایى چه دارند، کارى یک به اشتغات که اینهایى همه اآلن
 آن مثلًا، را زمینها اینکه براى که هیأتهایى این چه و هستند مشغوت قضایى امور به رسیدگى
 که گروههایى و دیگر جهاد و سازندگى جهاد چه و کنند، تقسیم است مشروع که زمینهایى

 و. دهند مى انجام کارى یک افراد این که است کرده نفوذ افرادى یک بینشان در اینها هستند،
 یک شما و. کنند مى بزرگش و زنند مى دامن را آن هستند افراد همین به مربوط که تجاتىدس

 تا گرفته مجلس از اسالمى و دولتى ارگانهاى این همه که کنید مى باز را چشمتان وقت
 اسالمى جمهورى یعنى روحشان؛ شود مى مُشوَّه اینها تبلیغات واسطه به جا همه تا و دادگاهها

 را این ارگانها، سایر و است مجلس و است حکومت که است چیزهایى این از عبارت که
 هم این است، شاهنشاهى رژیم همان هم این که بفهمانند دنیا به و. کنند مشوّش خواهند مى
 مردم زمینهاى که گویند مى آیند مى. است رژیم همان مثل چیزش همه است، رژیم همان مثل

 .کند نمى امر این در دخالت هم کس هیچ جا یچه و کنند مى غصب را مردم باغات و

 هم دولت آنها، بر کردند اعالم آنها، به شده گفته که نفرى هفت گروههاى این گویند مى
 دخالت آنها نکنند، دخالت است مشروع غیر که چیزهایى آن در باید که است کرده اعالم

 مصادره بیجا مردم، اموات رهمصاد گویند مى. کنند نمى مسائل این به اعتنا هیچ و کنند مى
 .4«باشید داشته  توجه باید شما. باشد داشته شرعى جهت اینکه بدون مردم اموات شود مى

 از شود نمى انحرافى مسائل این و. هست انحرافى مسائل یک کشور سرتاسر در بینیم مى اآلن»
 اینها در رفمنح اشخاصى یک که شود مى معلوم. باشد اند مستقیم خودشان که اشخاصى آن

 در تلویزیون، و رادیو در جا، همه در بسیج، در و دادگاهها در ها، کمیته در مثلًا شدند؛ وارد
 ساده گاهى است ممکن چون اما. هستند سالم اشخاص بسیار اآلن اینها بین در مطبوعات،

 همان به ندارند، اطالع درست را سوابقش شناسند، نمى درست که کسى یک و بکنند، فکرى
 وارد دادگاه در یا بکنند، وارد و بخورند گوت کند مى ظاهرسازى را خودش که طورى
 توجه وقت یک و. بکنند وارد است مهم که مطبوعات در یا بکنند، وارد ها کمیته در یا بکنند،
 بوده آن در وحدت که است داشته ملت خود که را خطى آن کند مى منحرف دارد که بکنید
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 که بینید مى وقت یک -بود امور همه  رأس در انگیزه دو این -بوده هم اسالم و است
 دارد راست طرف راهى یک یا رود، مى دارد چپ طرف که رود مى راهى یک مطبوعات

 .4«شوند مى منحرف -است اسالم راه آن که -هستند دنبالش ملت که مستقیمى راه از رود، مى

کنند و اهمیت این مسئله را به این دلیل مطرح میدوم آنجایی بود که مسئله نفوذ در حوزه علمیه را 
هایی که برخالف موازین اسالمی و کنند. وظیفه سازیکنند که برای مردم وظیفه سازی میبیان  می

 انقالبی باشد:

 جمعیتها این بین در اشخاصى یک که دارم مطلب این از -خوف خیلى -خوف اش همه من»
 ها مدرسه توى نباشد، ها مدرسه توى اینجا که هست هم ممکن. باشد شده پیدا شود، مى پیدا

 به وسایم وسایم، به او لکن باشند خوب و مهذب اشخاص همه نباشد، اصلًا است ممکن
 این من شرعى تکلیف !کنند درست شرعى تکلیف اینکه به برسد واسطه به واسطه واسطه،

 شرعى تکلیف این با! بکند هچ باید که است این هم او شرعى تکلیف بکنم، چه باید که است
 ساقم آدمها این خواهند مى ترسند؛ مى آدم از آنها. بکنند ایجاد نجف حوزه در فسادى یک

 اگر که کند طور این را ها حوزه بیاید دستها آن. کنند ساقم را آدمها خواهند مى آنها. بشوند
 اینها هستند، مفید اسالم آتیه براى اشخاصى یا هست مفید اسالم آتیه براى که جوانى یک

 فایده باید شما. مسلمین و اسالم به بدهند فایده دیگر نتوانند که جمعیت در بشوند ساقم
 بدهد درس نه بخواند درس نه و باشد اینجا در که اى بیفایده موجود یک الّا و اسالم؛ به بدهید

 در که آنهایى اند، کرده چه اند، کرده تحصیل چنانچه اگر اینها دارد؟ اثرى چه این هیچ، نه
 .2«بشوند مردم تهذیب مشغوت بشوند؛ کار مشغوت بروند خوب، ندارند، کارى هیچ اینجا
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 گراییاشرافیت عدم
های مهم تحقق تمدن نوین اسالمی مولفه عدم اشرافیگری است. اشرافیگری از یکی دیگر از مولفه

دهد رد و مسیر انالب اسالمی را تغییر میبآنجایی که توجه به مردم مظلوم و مستضعف را به حاشیه می
 فرمایند:گونه میهای اشرافیگری اینقابل توجه است. امام خمینی)ره( در خصوص ویژگی حکومت

 هم با تا آمدید اینجا به زحمت با و کشیدید زحمت که کنم تشکر آقایان شما از باید قبلًا»
 که هایى خدمت به راجع فرمودند اآق که مسائلى. کنم عرض را مسائل بعض و کنیم مالقات

 فرهنگ وزارت که هایى خدمت طور همین و اند داده انجام نیرو وزارت هم و راه وزارت هم
 تارید، طوت در. است مستضعفین حکومت آثار از اینها ها، وزارتخانه سایر و است داده انجام

 الّا کرد یداپ تحقق مجلس که وقتى از ها مجلس چه و حکومت اصل چه حکومت، اسکلت
 اسکلت و بودند مرفه طبقه از چون اینها نهادها، سایر و ارتش طور همین و اوت دوره در کمى

 قشر به اینکه از اطالع جهت، این از دادند مى تشکیل اعیان و اشراف اصطالح به را حکومت
 این در ااصلً فکرشان چه؛ یعنى مستمند که بفهمند توانستند نمى نداشتند، گذرد مى چه مستمند

 رسیدند حکومت به که وقتى آن تا کودکى اوت از که کسانى. شد نمى وارد وقت هیچ قضیه
 که داریم ما هم دیگرى قشر که را مطلب این ادراک اینها بارآمدند، رفاه و آرامش مهد در

 فکر. کرد مى عبور آمد، مى ذهنشان در هم وقتى یک هم اگر. کردند نمى است مستمند قشر
. کرد فکرى هم اینها موجودیت براى باید و دارد موجودیتى یک هم طبقه این که ندنبود این

 در و شاهنشاهى تارید طوت در محروم و مستضعف و مستمند قشر این تارید، طوت در لهذا و
 را  خان رضا زمان هم تان بعضى و رضا محمد زمان کردید ادراک هم شماها که تاریخى این

 دو نفر، یک مجلسى یک در اگر. بود اشراف حکومت حکومت، که بینید مى کردید، ادراک
 آن مقابل در که بودند ضعیف بسیار اقلیت دریک شد، مى پیدا محرومین طبقه از هم نفر

 است این اشرافى حکومت اسکلت جنس اصل. بدهند انجام کارى توانستند نمى کثیر جمعیت
 دست به باید که مواهبى همه از تقریباً نایرا روستاهاى این تمام لهذا و. نرسند مردم به که

 نکرد؛ پیدا تحققى هیچ افتاده دور دهات این و روستاها این براى کند پیدا تحقق حکومتها
 اگر. بود کار تو اشراف و مالکین پاى باز که مطالبى یک روى هم آن است، بوده کمى
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 او مالک حکومت افراد -حکومت -از یکى یا نبود او مالک اشراف از یکى که بود روستایى
 ما روستاهاى اکثر در هم اآلن که بود مطلبى یک برق. بود محروم مواهب تمام از او نبود،
 یکى اگر که طورى به نبود، راه نبود، ابداً بهدارى برود، که اند مشغوت و است رفته کمى

 نبود، فراهم اسبابش آنجا در بکند، حمل وضع خواست مى زنى یک شد، مى مریض
 زن آن یا مریض راه، بین نبود، راه اینکه باب از شهرستانى، یک به بیاورند خواستند مى

 جهان در اشرافى حکومت وضع این. معالجه به رسید مى اش کمى یا شد مى تلف بدبخت
 .4«است

 نتیجه گیری
ز های مختلفی وابسته است که هر کدام الفهمینی)ره(، تحقق تمدن اسالمی به مؤدر اندیشه امام خ

ها ذکر شود تا لفهار سعی شده است که مهمترین این مؤها در ارتباط با هم هستند. در این نوشتاین مولفه
 به نوعی قسمتی از اندیشه امام خمینی)ره( و دقت ایشان در عرصه تمدن اسالمی ارائه شود. 

ر راستای شکل گیری تمدن اسالمی ارتباط دو سویه با شکل گیری آینده پژوهی اسالمی دارد، د
تحقق تمدن نوین اسالمی نیازمند آینده پژوهی با رویکردهای هنجاری هستیم که هدف آن ساخت 

تواند به آینده است. از سوی دیگر توجه و حرکت برای رسیدن به مدینه فاضله تمدن نوین اسالمی می
 آینده است و  عنوان چشم انداز، جامعه را به جلو به حرکت درآورد. آینده پژوهی به معنای ساخت

 های تحقق تمدن نوین را در جامعه رصد کند تا آینده مطلوب در جامعه مستقر شود. خواهد مولفهمی
لفه های تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر امام خمینی)ره( در چند اصل مهم قایل طبقه بندی مؤ

م تفکر و اندیشه است. گرایی است که مبنای حرکت انقالب اسالمی است. دواست. اولین اصل معنویت
سوم بصیرت و فهم صحیح به عنوان یکی از مولفه های اصلی عنوان شده که در صورت عدم آن امکان 

شود. اصل چهارم وحدت و اتفاق کلمه عنوان شده است. اصل پنجم مولفه آسیب پذیری را ایجاد می
ت نبود آن شکل گیری و توجه به نسل جوان و ششم  تربیت نیروی انسانی کارآمد است که در صور

دوام تمدن به مشکل برمی خورد. هفتم اصل توجه به اقتدار انقالب اسالمی است. هشتم اصل توجه به 
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استقالت انقالب اسالمی است که برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی به آن نیازمندیم. نهم اصل 
رومیت، دوازدهم استقرار ایستادگی و دهم اصل پیشرفت و حرکت، یازدهم اصل سازندگی و رفع مح

عدالت، سیزدهم فرهنگ دینی، چهاردهم علم و فناوری، پانزدهم خانواده، شانزدهم امنیت پایدار، 
هفدهم توجه به دشمن، هجدهم توجه به نفوذ و در آخر اصل عدم اشرافیت گرایی است که در اندیشه 

ها و آینده پژوهی که در اید به برنامهامام خمینی)ره( مورد توجه بوده است. بر مبنای اصوت گفته شده ب
راستای تحقق تمدن نوین اسالمی در جامعه داریم، توجه شود و بتوان به نحوی این اصوت را در نظام 

ای خود وارد کرده تا به نتایج مدنظر برسیم. ماموریت کلیدی آینده پژوهی، حرکت به سوی برنامه
انی آینده پژوهی رسیدن به تمدن نوین اسالمی است اما در باشد. بلندترین افق زمتمدن نوین اسالمی می

تواند به دنبات تحقق تمدن نوین اسالمی باشد. چشم انداز تر، آینده پژوهی فرهنگی میسطح کالن
توان تحقق تمدن نوین اسالمی درنظر گرفت و آینده پژوهی درصدد است تا چشم مطلوب جامعه را می

 و به آنها دست یابد. اندازهای مطلوب را تدوین کند 
در راستای رسیدن به تمدن نوین اسالمی نیازمند پیوند میان فرهنگ و آینده پژوهی هستیم و باید 
فرهنگ را به متن آینده پژوهی وارد کنیم. آینده پژوهی در جامعه مبتنی بر الگوی ایرانی اسالمی 

ها از جمله این راستا نظام برنامه ریزیپیشرفت خواهد بود که می تواند آینده مطلوب را تصویر کند. در 
اقتصادی، شهری، صنعتی و ...از پویایی کافی برخوردار نیست اما فرهنگ می تواند آنها را پویا کند 
پس باید فرهنگ در تمام ارکان برنامه ریزی ها خود را نشان دهد. این فرهنگ زمان های گذشته حات و 

 ری از مولفه ها را در بطن خود دارد.آینده  را در خود جای داده است و بسیا
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( جستاری نظری 4388مولفان احمد رهدار، حبیب اهلل بابایی، رضا خراسانی، محمد تقی کرمی،) -

 3در باب تمدن، چاپ
، چاپ سوم، تهران: 4(، پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران، جلد 4381والیتی، علی اکبر، ) -

 وزارت امور خارجه.
 



 



 

 وهی اسالمی در امنیت پایدار پژ تبیین رویکرد تمدنی آینده
 جمهوری اسالمی

 
 4دکتر علیرضا کیقبادی

 
 چکیده

ترین حکومت را دارد و  اهلل علیه( ،اسالم پیشرفته ها و گفتمان امام خمینی )رحمت بر اساس اندیشه
گذاران تمدن بزرگ در جهان بوده است و هدف  حکومت اسالم با تمدن مخالفتی ندارد و خود از پایه

پژوهی اسالمی عبارت از ساختن کشوری نمونه که در آن رفاه مادی  ز تمدن اسالمی و آیندهعمده ا
های اخالقی و اسالمی  همراه با عدالت اجتماعی و توام با روحیه و آرمان انقالبی با برخورداری از ارزش

معنوی هست، العالی( هم در حیات طیبه اسالمی صفای  تعبیر مقام معظم رهبری )مدظله تامین شود. به
رفاه عادی هم هست، امنیت روحی هم هست، یعنی علم و سواد و دانش و بینش و تحقیق هست تعبد 

 ،خلوص و توجه به خدا و عبادت هم هست.
پژوهی اسالمی، امنیت  های آینده لذا مقاله حاضر ضمن واکاوی ادبیات تحقیق و پرداختن به مولفه

تحلیلی وبا مطالعه منابع و اسناد مکتوب و تکیه بر -صیفیپایدار و رویکرد تمدنی، بر اساس روش تو
پژوهی اسالمی پرداخته و نقش آن را در این  منابع و مستندات موجود به تحلیل رویکرد تمدنی آینده

 قلمرو تبیین نموده است.
بر یافته را مبتنی  های انسان تکامل دهد آنجا که تمدن اسالمی ویژگی های این مطالعه نشان می یافته

نماید تقابل تمدن اسالمی در جمهوری اسالمی و لیبرات دموکراسی در  پژوهی تامین می مطالعات آینده
غرب منجر به غلبه تمدن اسالمی که دربرگیرنده نقطه تکامل بشر و عزیمت او به سیر الی اهلل است که 

خواهی و ترقی  ماتها و منوط به حس ک البته این تکامل در چارچوب قضا و قدر و اختیارات انسان
 گردد. های انسانی است و در نهایت منجر به تامین امنیت پایدار کشور می اراده

                                                                                                                                               
 (GMAIL:kyghobadi14@gmail.comاستاد دانشگاه و پژوهشگر رسانه )نویسنده مسئوت:  1
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 پژوهی اسالمی، هویت رویکرد تمدنی، امنیت پایدار، آینده واژگان کلیدی:

 مقدمه
ترین نمونه آرمان از دولت اسالمی، دولت حضرت  از دیدگاه عموم مسلمانان، نخستین و عالی

( و قوانین اسالم شامل همه دستورات و احکامی 20، 4382النبی است )فیرحی،  مدینه  محمد )ص( در
است که بشر برای سعادت و کمات خود نیاز دارد. این انسان در چهار محور نفس و خویشتن، خانواده، 

دارد ای از معارف و احکام اسالمی در اختیار  اجتماع و دولت باید پرورش یابد. در این پرورش پشتوانه
 کننده امنیت پایدار کشور است.مطالعات  و مبتنی بر راهبرد امامت ووالیت است که تضمین

آینده پژوهی نیز به اذعان نظریه پردازان دینی وسکوالردراندیشه تامین رفاه وسعادت بشری به معنای 
 مامی آید.عام کلمه است موضوعی که تمدن نوین اسالمی نویدآنراداده وازالزامات امنیت نیز به ش

 بیان مسئله
آمَنُوا اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ »قرآن تعبیری بلند و زیبا از ترقی و ارتجاع دارد: 

وَالَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ النُّورِإِلَىالظُّلُمَاتِمِنَیُخْرِجُهُمْ
این معنای ترقی و تمدن از (« 322)بقره/ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ أُولَئِکَالظُّلُمَاتِإِلَىالنُّورِمِنَ

دیدگاه دین اسالم و بارویکرداسالمی است؛ یعنی اگر کسی بخواهد تمدن را از دیدگاه اسالم بشناسد 
به نور باید ترقی را بشناسد. بر این اساس معنای ترقی از دیدگاه اسالم دورشدن از ظلمات و واردشدن 

(که به تعبیری می توان درقلمروامنیت نیز 81، 4388است )نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه، 
واکاوی کردیعنی امنیت درسایه روشنگری بشریت وتصمیم واقدام براساس هوشمندی وبصیرت  آنرا

ن به آن است ضمن اینکه مطاعات آینده پژوهی نیزدراندیشه نائل شد کند. می پیدا انقالبی معنا
 وازاهداف متعالی تمدن نوین اسالمی هم به شمارآمده است.

کند. قوت مقننه و  ازطرفی قوانین عادالنه نیز از منافع مستضعفان در برابر قوانین ستمگران حمایت می
اختیار تشریع در اسالم تنها به خداوند متعات اختصاص دارد. جامعه اسالمی، برای اجرای این قوانین و 

ها، این  ها، به وجود رسوت اکرم )ص( و ائمه گرامی )ع( نیازمند است و پس از آن گیری از انحرافجلو
ها باشند.برای اینکه قانون مایه اصالح و سعادت بشر شود، به قوه  وظیفه فقیهان است که جانشین آن
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عه قانون، یعنی همین جهت خداوند متعات در کنار فرستادن یک مجمو اجراییه و مجری احتیاج دارد. به
احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اداره و اجرا مستقر کرده است که همه اینهادرچارچوب تمدن 

 نوین اسالمی قابل ارزیابی است.
اند و حوزه شرعی و  در نظریه جمهوری اسالمی، همه احکام، داخل حوزه حکومتی اسالم

سالمی، پارادوکس قانون و شریعت را از پردازان جمهوری ا شود. همچنین نظریه غیرشرعی تفکیک نمی
حل کردند. با ورود اصل مصلحت، هر آنچه مصلحت « حکم حکومتی»نام  طریق اعمات امری به

حکومت اسالمی اقتضا کند، مستند به ولی فقیه بوده و شرعی است، لذا تعارضی بین قانون و احکام 
از طرح مباحث تمدن اسالمی و گردد. هدف  آید و منجر به امنیت پایدار می شرعی پیش نمی

های رایج قادر  هایی است که ما را بر مقایسه تمدن اسالمی و سایر تمدن پژوهی، رسیدن به شاخص آینده
های آن به شرح  ترین شاخص ها مربوط به کلیت جریان تمدنی اسالم است که مهم سازد. این شاخص

 موارد زیر است:
 جتماعی است.اسالم، مرجع و مبنا در امور سیاسی و ا .4

 عدالت، روح قوانین اسالمی و اصل اولیه تعالیم انبیا و بر هر امری مقدم است. .3

 گذاری در جامعه اسالمی است. شریعت، محور اساسی امر قانون .3

در مجموع نظام تمدنی از دیدگاه اسالم، برخاسته از وحی و احکام الهی است که در راستای اصوت 
 (21، 4381شود. )محمودپناهی،  کار گرفته میالیتغیر و حیاتی، عقل بشری به 

گرایی  گرایی و عقل از طرفی با زوات معرفت دینی در تارید اندیشه غرب، دو جریان معرفتی حس
گرایی، بعد از قطع ارتباط خود با معرفت دینی به سرعت راه زوات پیمود و جای  ظهور کرده است. عقل

های تجربی و  ایی در غرب که با پیشرفت دانشگر گرایی داد. رشد جریان حس خود را به حس
  گرایان به وجود آورد های پیاپی در عرصه طبیعت همراه بود، غرور کاذبی را در حس پیروزی

العات آینده پژوهی چه طم سعادت بشری بوده وآیا اینکه کدام تمدن تامین کننده رفاه و بااین وجود،
مباحثی است که  ل تبیین است ازچگونه قاب لمرومفهوم امنیت دراین ق و نقشی درتحقق آن دارد

 وجوه مختلف آن نموده و و هستی شناسی سعی درتبیین ابعاد بعد از هستیم و حث روی آنها درصددب
ایجابی آنهاخواهدشدکه چنانچه این مفاهیم به خوبی  جنبه معرفت شناسی نیزبه بررسی وجوه سلبی و از

عرصه آینده پژوهی  در به چالشهای موجود وزه به شمارآمده وحلقه مفقوده این ح ای بسا تفهیم نشود
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.بر این اساس این مقاله درصدد پاسخگویی به این سوات اساسی است که رویکرد تمدنی  دامن زند
 پژوهی اسالمی در امنیت پایدار جمهوری اسالمی ایران چگونه قابل تحلیل است؟ آینده

 هدف تحقیق
 ی اسالمی در امنیت پایدار جمهوری اسالمیپژوه تبیین رویکرد تمدنی آینده

 سوال تحقیق
 پژوهی اسالمی در امنیت پایدار جمهوری اسالمی چگونه قابل تبیین است؟ رویکرد تمدنی آینده

 شناسی تحقیق روش
ها و  تحلیلی( است و تعاریف، تحلیل-این مطالعه از نوع مفهومی و مروری )روش توصیفی

ها در  پژوهی و نقش و رابطه آن یم تمدن اسالمی ایرانی و مطالعات آیندهها در مورد مفاه پردازی نظریه
 امنیت پایدار از کتب و منابع علمی استخراج و تجزیه و تحلیل شده است.

کننده تمدن اسالمی ایرانی  پژوهی اسالمی و نقش تعیین این تحقیق با توجه به رویکرد تمدنی آینده
 کند. های آن را بررسی می ها و ویژگی در امنیت پایدار کشور ابعاد، مولفه

 مرور ادبیات تحقیق
 تمدن

اند  پردازان عناصر متنوعی برای تمدن برشمرده در تعاریف مختلفی که از تمدن وجود دارد نظریه
پردازان مسلمان  ترین نظریه ها یافت. ابن خلدون که یکی از قدیمی توان وجه مشترکی در میان آن که می

های این پدیده را جمعیت، ثروت، کار، صنعت، دانش و هنر، جغرافیا،  مولفه در حوزه تمدن است
های  در مورد عناصر و مولفه 4( هنری لوکاس38، 4382داند )آدمی،  شهرنشینی، دین و عصبیت می

کند  تمدن به عناصر کلی اقتصاد، سازمان سیاسی، سنن اخالقی و دینی، معرفت و هنر اشاره می
 (.41:4، ج 4383)لوکاس، 

                                                                                                                                               
1 Henry Lee Lucas 
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های فرهنگی  ها و فعالیت ویل دورانت بین فرهنگ و تمدن مرز مشخصی قائل است. وی اندیشه
آورد که شهرنشینی شکل گرفته باشد. وی تمدن را عبارت از  جوامع را هنگامی در شمار تمدن درمی

د. از این کن شود و جریان پیدا می پذیر می داند که در اثر آن خالقیت فرهنگی امکان نظم اجتماعی می
نظر ویل دورانت در تمدن چهار رکن  توان وجه عامی برای تمدن در برابر فرهنگ قائل شد. به رو می

بینی و احتیاط در امور اقتصادی، سازمان سیاسی، سنن اخالقی، و  اساسی وجود دارد که عبارتند از: پیش
 (.3، 4332کوشش در راه معرفت و گسترش هنر )دورانت، 

کند. نظامی  تمدن نظامی است اجتماعی که آفرینش فرهنگی را تسریع می»ورانت تعبیر ویل د به
دارنده آن است. نظامی است اقتصادی که با مداومت تولید  است سیاسی که عرف، اخالق و قانون، نگاه

 «.ماند و مبادله برقرار می
و رسوم، هنر و آزادی ها، ادبیات، آداب  تمدن برای ابداع، اظهار و آزمون و برخورداری از اندیشه

ای است، پیچ  تمدن رشته»کند:  های تمدن را اشاره می کند. بعد یک ویژگی از ویژگی تسهیل فراهم می
)نمایندگی ولی « شود. آید اما آسان تباه می دست می ها که دشوار به در پیچ و زود گسل از روابم انسان

 (.11، 4388فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 

 1یتهو
مثابه امری احساسی یا آگاهانه، واقعی یا خیالی، موجود یا جعلی معطوف به پاسد به  هویت به

منزله دو  به« دیگرشناسی»و « خودشناسی»صورت انفرادی و جمعی است.  ها به چیستی و کیستی انسان
غرضانه، طرفانه یا م محور عمده در بحث هویت با معیارهای مختلفی اعم از علمی یا غیرعلمی، بی

شناسی فردی و اجتماعی،  گیردکه روان احساسی و سطحی یا آگاهانه و عمیق مورد سنجش قرار می
پیچی برای توصیف و تبیین آن دارند  شناسی، علم سیاست و دیگر علوم انسانی داعیه نسخه جامعه

 (.340، 4380)مقصودی، 
 
 

                                                                                                                                               
1 Identity 
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 پژوهی آینده
پژوهانه است. در این فرایند  های آینده یق روشهای محتمل از طر فرایند مطالعه و بررسی آینده

های مختلف و  شود که عبارتند از: شناخت تغییر، نقد و تحلیل آن، ترسیم آینده مراحل مهمی طی می
یابی به آن. یکی از  ریزی و تعیین راهبردهای دست محتمل، ترسیم آینده مطلوب و در نهایت برنامه

پژوه یا اصوت و  جود در آن است، زیرا خروجی فرایند آیندهپژوهی، عقالنیت مو وجوه تمایز آینده
 (. 82، 4381معیارهای عقلی و منطقی بشر قابل بررسی و داوری است )جمعی از نویسندگان، 

 پژوهی الهی آینده
نگری  ترین موارد تفاوت این نوع آینده پژوهی که منبع اصلی آن دین الهی است. مهم نوعی از آینده

نگر،  شناسی، تفاوت در آینده های بشری عبارتند از: تفاوت در ماهیت، تفاوت در روش نگری با آینده
، 4381شناسی )گودرزی،  ها، تفاوت در منابع و تفاوت در فرجام تفاوت در اهداف، تفاوت در روش

 (.11و20

 امنیت پایدار
(. وضعیتی 34، 4383های نادر )علی بابایی،  امنیت اصطالحی است مشعر بر فقدان تهدید بر ارزش

سازان برای بقا و بهتر زیستن جامعه حیاتی است، مورد  هایی که از دید تصمیم است که در آن ارزش
ویژه در روند  ای است که به ، مفهوم تازه«پایداری(. »31، 4383گیرند )روی،  حمایت و تقویت قرار می

شده، گسترش یافته و با اقبات  ها و امیدهای نو، طرح تحوالت جهانی در سه دهه گذشته بر اثر بیم
، ناظر بر درک جامعی است که «امنیت پایدار»و مفاهیم ترکیبی آن مانند « پایداری»رو شده است.  روبه

بر پایه آن، به همه عوامل موثر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و ... در کنار یکدیگر و در تعامل با 
 (.82، 4381شود )نصیری،  هم توجه می

 
 
 
 



 343 / اسالمی جمهوری پایدار امنیت در اسالمی پژوهی آینده یتمدن رویکرد تبیین

 

 چارچوب نظری تحقیق
 نظریه والیت فقیه

ها که  منظور حفظ نظم و امنیت امری ضروری است. غیر از آنارشیست وجود حکومت در جامعه، به
دانند همه اندیشمندان و متفکران مسائل سیاسی در طوت تارید  وجود دولت را سبب آشوب و ناامنی می

د دارند. بنابراین بایستگی حکومت امری بر ضرورت وجود حکومت برای بقای جامعه انسانی تاکی
نیست که اختصاص به عصر حضور امام معصوم )ع( داشته باشد. جمهوری اسالمی حاصل کنار هم 

 (328، 4381قرارگرفتن عناصر و نهادهایی چون: قانون، والیت فقیه و مردم است )میراحمدی،
این است که بیان کند، ساختن این نظریه، شکل شیعی اسالم سیاسی در زمان غیبت است و هدفش 

سادگی و روشنی  جامعه اسالمی بدون بنانهادن حکومت اسالمی ناممکن است. در بین شیعیان، رهبر به
شود و این نتیجه وجود تشکیالت مذهبی آنان است، بنابراین کسی که با تعالی و طبیعت  تعیین می

 دست گیرد. بهشخصی به بلندترین مرحله مذهبی رسیده است، باید قدرت را 
های تمدنی در طوت تارید تابع سه دسته کلی از  در بستر نظریات تحوت اجتماعی، تحلیل دگردیسی

، نظریات 4بندی کلی، نظریات تحوت اجتماعی به سه دسته نظریات تکاملی نظریات است. در یک تقسیم
 شوند. بندی می دسته 3، و نظریات انحطاط3دورانی

ز افوت جوامع سعی دارد قوانینی برای تحوالت ادواری جوامع بیابد. سه ابن خلدون در تحلیل خود ا
( مرحله 3( مرحله پیکار و مبارزه اولیه، 4مرحله اصلی برای هر تمدنی از نظر او عبارت است از: 

( در میان دانشمندان اسالمی 218، 4311( مرحله تجمل و فساد )ابن خلدون، 3خودکامگی و استبداد، 
ک بن نبی و ابونصر فارابی نیز در مورد تحوالت جوامع مطالبی را مطرح کرده و کسانی چون مال

( مرحله 3( مرحله روح، 4گونه مطرح کرده است:  گانه تمدن اسالمی را این اند. ابن نبی مراحل سه نوشته
( مرحله غرور. او معتقد است مرحله تسلم غریزه در تمدن اسالمی از قرن هشتم هجری به بعد 3عقل، 

 (.11، 4311شود )مهتدی،  آغاز می
. نظریات تکاملی: حامیان این تلقی در رویکرد خود به تحوالت اجتماعی معتقدند تارید همواره 4

                                                                                                                                               
1 Evolutional theories  
2 Cyclical theories  
3 Retrogression theories  
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طور عمومی هر جامعه و پویایی تارید انسان، جز در مواردی  سوی تکامل در حرکت است و به به
هرچه زمان بگذرد جامعه بشری به کمات و  استثنایی، عمدتاً نمودار نوعی پیشروی و مسیر تکامل است و

اند: سیر مستقیم تکامل، سیر نوسانی  شود. نظریه تکامل را به دو دسته تقسیم کرده تر می سعادت نزدیک
تکامل، حامیان سیر مستقیم تکامل کسانی چون اسپنسر، مارکس و آگوست کنت، معتقدند تغییر 

شکلی ترقی از اندیشه  ای به گانه ر تکاملی در مراحل سهاجتماعی نتیجه توسعه فکری انسان است. این سی
یابد  تجلی می 4سمت طرز تفکر اثباتی ای، عبور از طرز فکر ماوراء الطبیعی و حرکت به اسطوره

 (.334، 4321)باتومور، 
روند  های تاریخی نشان دهد جوامع بشری در خم مستقیمی پیش می اسپنسر کوشید با استناد به داده

رسند. در مرحله ابتدایی، زور و تنازع بقا  گذر از مراحل ابتدایی و متوسم، به مرحله پیشرفته میو پس از 
یابد. در اندیشه کارت  حاکم است، در حالی که در مرحله نهایی، انسان به صنعت و ابزار دست می

رود. تارید  می ای آرمانی پیش سوی جامعه مارکس نیز سیر تارید بر بنیاد اقتصادی در روندی تکاملی به
طبقه  گذرد و به جامعه بی داری و سوسیالیسم می داری، فئودالیسم، سرمایه از مراحل مختلف برده

رسد. محرک این حرکت نبرد طبقاتی در راستای تصاحب ابزار تولید است. آگوست  سوسیالیستی می
از تفکر و سازمان اجتماعی ها، دوره اثباتی را مرحله برتری  کنت نیز با تحلیل تکاملی از تارید تمدن

 (.34، 4380داند )روشه،  می
گرایان، سیر تکامل جامعه بشری را به شکل نوسانی ترسیم کرده و سیر  در این میان برخی تکامل

پردازان در چهارچوب کلی همان نظریه تکامل چنین نتیجه  اند. این نظریه مستقیم تکامل را نپذیرفته
ن خیز و جهش است و نشیب و فراز دارد و با تندی و کندی صورت اند که سیر تارید، متضم گرفته

داند اما نه در یک خم  رونده می گیرد. در مجموع این نظریه، سیر کلی حرکت جوامع را پیش می
 (.411، 4312پور،  یابد )آریان مستقیم بلکه معتقد است تکامل با یک سیر نوسانی تعلق می

دانند و معتقدند تحوالت حالت  دیدگاه، تارید را قابل تکرار می . نظریات دورانی: معتقدان به این3
گذارند و سپس به پیری  شود، دوران رشد و نمو را می ای که متولد می دوری دارند یعنی تمدن با جامعه

گیرد و این سرنوشت را  رود. بعد از این مرحله جامعه دیگری شکل می رسد و از بین می و فرتوتی می

                                                                                                                                               
1 Positivist  
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تر است. این تئوری بسیار  تر و پیشرفته یافته ای نسبت به دوره قبلی تکامل البته هر دوره کند. تکرار می
قدیمی است و در اندیشه متفکران یونان باستان وجود داشته و برخی دانشمندان جدید از جمله اشپنگلر، 

 توین بی، ویکو و سوروکین و پارتو به این نظریه معتقدند.
دانی که قائل به این نظریه هستند جوامع بشری را برخوردار از یک مسیر . نظریه انحطاط: اندیشمن3

سوی فساد و نابودی گام  شوند، به اند که هر چه جوامع از سعادت و کمات خود دور می قهقرایی دانسته
 د.گیر ای دارد اما امروزه نیز مورد توجه قرار می دارند. این نظریه در فلسفه هند باستان جایگاه ویژه برمی

 های دیگر های تاثیرگذاری تمدن اسالمی ایرانی بر سرزمین شیوه
 های دیگر تاثیرگذار شد: تمدن اسالمی پس از بارورشدن، از سه راه بر سرزمین

 های پنجم تا هفتم هجری؛ های اروپایی در قرن ترجمه کتب عربی به زبان .4

با فرهنگ و تمدن اسالمی در مواجهه مسلمانان با مسیحیان در اسپانیا، سیسیل و آشنایی آنان  .3
 (؛81، 4313نقاط مختلف جهان اسالمی )آیتی، 

ها را در مراکز علمی نوشته یا  تدریس و استفاده از کتب عربی که دانشمندان مسلمان، آن .3
 «(اندلس»، ذیل 4382المعارف بزرگ اسالمی،  ترجمه کرده بودند )دائره

شناختی و  تیهای هس وجوه اشتراک تمدن اسالمی معطوف به جنبه
 شناختی آن معرفت

مداری، هدفمندی  شناختی در تمدن ایرانی سه عنصر حق وجه اشتراک تفکر اسالمی و نگرش هستی
و نظام احسن است. این اندیشه که جهان بیهوده آفریده نشده و بر اساس حق آفرینش یافته، در تمدن 

خود هدفمندبودن عالم آفرینش را نیز مداری جهان خود به  ایرانی اسالمی مفهومی بنیادین است. حق
آورد؛ یعنی جهان آفرینش اینگونه نیست که به ناکجاآباد برود بلکه این کاروان هستی،  همراه می به
نبودن انسان،  کند. نتیجه چنین دیدگاهی، عالوه بر اثبات بیهوده سوی پایانه معلوم و معینی حرکت می به

های  کند که جدیدترین یافته بنایی برای تعهدپذیری ایجاد میگرایی نجات داده و سنگ  او را از پوچ
 (.411، 4388کننده این جریان است )خرمشاد،  های اسالمی تبیین پژوهی مبتنی بر آموزه مطالعات آینده
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 عوامل تهدیدکننده تمدن اسالمی ایرانی و امنیت پایدار ملی
های  زمانی که با اهداف و خواسته. دخالت عوامل بیگانه: مسئله تکثر قومی و مذهبی کشور 4

شود و تنوع و  ای برخوردار می العاده استعماری بیگانگان همراه شود از اهمیت و حساسیت فوق
شود. با نگاهی به  ها محسوب می ترین ابزار آن های قومی و مذهبی از مهم ها و اقلیت ناهمگونی فرقه

های قومی مشاهده  عوامل بیگانه در درگیریرخدادهای تارید معاصر کشور، رد پای نفوذ و مداخله 
 (.12، 4381نژاد،  شود )عصاریان می

تر کرده است. اقوام  . موقعیت مرزی اقوام: موقعیت جغرافیایی اقوام معادله امنیت ملی را سخت3
های مرزی اسکان  های راهبردی کشور و جداره ترین حوزه های مذهبی در حساس مختلف و اقلیت

ها در ورای مرزها و بیرون از حوزه نفوذ و اثرگذاری حاکمیت ملی قرار دارد.  قبه آناند که ع یافته
شناسانه  ها به خارج از کشور است و از ابعاد زیر موجب تهدید و آسیب متاسفانه گرایش برخی از حوزه

 شوند: معرفی می
ای که  طلبانه صورت بالقوه با پدیده جنبش استقالت الف( حکومت جمهوری اسالمی ایران را به

 خواستار الحاق به نیمه جدا شده و خارج از مرزهای کشور است مواجه خواهد کرد؛
ها به خارج از مرزها، هرگونه چالش و بحران بیرونی نیز به سادگی  لحاظ ارتباط و پیوند حوزه ب( به

 کند؛ به داخل مرزها سرایت می
، 4382یابد )اسالمی،  شدت کاهش می بههای قومی  ج( امکان نظارت و تعهد حاکمیت ملی بر حوزه

44) 
. حفظ انسجام اسالمی و وحدت ملی: در ایران اسالمی،انسجام و در پی آن امنیت در سطح ملی 3

ای در ایجاد و  گذاری، اجرایی و قضایی است نقش عمده که محصوت دستگاه حکومت در وجه قانون
 (.328، 4381پور،  )احمدیکند  حفظ انسجام و امنیت ملی در سطوح مختلف ایفا می

 تعریف الهی از فلسفه تکامل تاریخ
 توان فلسفه تکامل را این چنین تعریف نمود: در چند جمله می

های بشری در تکامل یک وحدت حقیقی دارند. لذا جامعه تاریخی وجود دارد که  همه جامعه»
گیری آن محور بوده  ب با جهتعنوان یک کل، نیاز به محور دارد. جهت آن جامعه تاریخی نیز متناس به
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های جامعه هم به  گیری های تاریخی هم قرب است. سایر جهت است. که البته جهت کل جامعه
گردد. این جامعه بزرگ تاریخی از سرپرستی و هدایت  گیری جامعه بزرگ تاریخی متصل می جهت

اختیارها در یک اختیار شامل معنای انحالت  معنای جبر، بلکه به کلی برخوردار است و این مسئله نه به
یافتن قرب و عبودیت است. والیت کالً از آنِ نبی اکرم )ص( و  است و جهت کل تارید نیز شدت

بندی اقتصادی،  های تارید هم نه بر اساس معیشت و نه بر پایه طبقه بندی امامان معصوم )ع( است و طبقه
 (82 ، 4314ی،بلکه بر مبنای ایجاد تولی بین انسان و والیت است)دشت

 نگاهی به تمدن و تاریخ بشری و تفکیک آن به سه دوره الحاد، التقاط و ایمان
شده معنویت و ایدئولوژی در سراسر جهان  دیدگاه اندیشمندان مادی درباره ترویج محدود و کنترت

ان و سایر کند، بسیار متفاوت یا اندیشه انقالب اسالمی ایر مثابه سوپاپ اطمینان فرهنگی عمل می که به
پروراند. این تئوری بر اساس فلسفه  های سیاسی و الهی است که تئوری اداره دینی را در سر می حرکت

سبب وجود انکارنشدنیِ  دین و فلسفه تارید الهی استوار بوده و معقتد است گذر تارید همواره به
؛ اما آنچه بر بشر نخستین بشری و امکان تمرد و ناسپاسی، با فراز و نشیب همراه بوده است« اختیار»

شود. در  تاکنون رفته و در آینده خواهد رفت در سه دوره تاریخی الحاد، التقاط و ایمان خالصه می
گرایی بشر بوده است و پس از آن،  دوره الحاد که تا بعثت نبی خاتم )ص( ادامه داشت، دوران حس

قرن دوم هجری قمری تاکنون آغاز شده که دوره التقاط و امتزاج فرهنگ الهی و غیرالهی و خصوصاً از 
گرایی نیز همراه بوده است. اما آنچه در نهایت، از زمان ظهور آخرین ذخیره الهی )عج(  با نوعی عقل

گرایی است. از این رو آنچه محتمل است چالش اصلی  اتفاق خواهد افتاد، دوران ایمان، شهود و وحی
 رایی باطل در مقابل عرفان ناب توحیدی است.دوران ظهور قلمداد شود، بروز نوعی شهودگ

بنابراین اگر انبیای دیروز در مقابل سحر و جادو و شبهات حس قیام کردند، و اگر نبی خاتم )ص( 
و امامان معصوم )ع( و علمای دینی در زمان غیبت عمدتاً به رفع شبهات عقلی برای پاالیش نظام فکری 

های اسالمی را در سراسر جهان  که زمان ظهور شبهاتِ غالباً نظاممردم اقدام نمودند باید انتظار داشت 
گیرد،  باوضعیتی مناسب روبرو کند که البته چون تکامل تاریخی بشر هم در همین دوران صورت می
، 4380تفوق و حاکمیت اسالم اصیل بر سایر ملل و نحل، حتمی خواهد بود. )فرهنگستان علوم اسالمی، 

اند، متناسب با شرایم روز، متفاوت  ه رسوالن خاتم برای هدایت مردم برگزیده( و دکترینی ک411و412
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بوده و البته این چیزی نیست جز شایستگی والیت نور در برافراشتن پرچم هدایت اجتماعی و تاریخی از 
 یک سو، و قابلیت دین در تعریف مفاهیم سیاسی و فرهنگی و اقتصادی از دیگر سو.

 های الهی، التقاطی و الحادی گانه در تمدن سهاختالف جایگاه ابعاد 
در ساختار تمدن الهی، ارزش وحیانی، نقطه ثقل دو زاویه دیگر و یعنی بینش و دانش متعبدانه و 

شود. در ساختار تمدن غیرالهی، دانش مادی نقطه اتکای دو زاویه دیگر و یعنی بینش و  محسوب می
صورت مشاع در  توان به ینکه هر یک از این سه عنصر را میگردد. پس با ا ارزش خودبنیاد و قلمداد می

ها الزاماً برابر نیست و بسته به نوع حرکت جامعه یا جهت  تک آن عرصه تمدن با جامعه یافت، سهم تک
یابد، چه اینکه در یک جامعه  حاکم بر تمدن، جای هر یک از عناصرِ ارزش، بینش و دانش تغییر می

یدِ منبعث از وحی، مدار حرکت اجتماع و شهروندان آن است؛ و در یک جامعه الهی، ارزش و باید و نبا
آید، و  حساب می التقاطی، بینش و عقل ممزج با خودبنیادی و خداخواهی مبنای دو عنصر دیگر به

مدار بایدها و نبایدها و نظام فکری اجتماع را  باالخره در یک جامعه مادی، دانش عملگرا و تجربه
 هد و نقطه حرکت بینش و ارزش مادی است.د وسو می سمت

شود، حوزه  در حقیقت این دانش مادی است که محور دو بعد دیگر در تمدن غیرالهی محسوب می
بینش مادی متولی طراحی فلسفه و حوزه ارزش مادی، متعهد به تعریف باید و نبایدهای حسی و 

برای توسعه هوا در جامعه را رقم زند.  بعدی کارآمدیِ الزم سکوالر است تا نهایتاً این منظومه سه
کارآمدی مادی، برای تمدن غیرالهی یک اصل اساسی است و دانش را در این منظومه با یکدیگر 

 هماهنگ کرده است.

 گیری تمدن اسالمی مجموعه عوامل اوج
ین گیری تمدن اسالمی مانند: ابن سینا، مالصدرا، خواجه نصیرالد الف( نقش نخبگان جامعه در اوج

 طوسی، فارابی، محی الدین و در بخش ادبیات: حافظ، مولوی، سعدی، جامی، سنائی، فردوسی و ...
 گیری تمدن اسالمی ب( نقش قدرت در اوج

 مثابه امنیت پایدار . امنیت به4
 . آرامش3
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 که در نتیجه ثبات سیاسی و امنیت الزمه رشد تمدن است.
 ها حوت و برخورد اندیشهپذیری و نوگرایی جامعه برابر با ت ج( تحوت

گیری تمدن اسالمی برابر است با امکانات طبیعی، فناوری و کار و تالش و  د( عوامل اقتصادی اوج
 کوشش مداوم

 مثابه خودباوری و خالقیت گیری تمدن اسالمی به ح( عوامل روانی اوج
 گیری تمدن اسالمی و( عوامل فرهنگی اوج

 گیری تمدن اسالمی موانع اوج
 شرح زیر است: گیری تمدن اسالمی به گرفته موانع اوج های صورت مطالعات و بررسی بر اساس

 . موانع روانی و فرهنگی4
 . تعصب کورکورانه4و4
 . روحیه تقلید3و4
 . غرور و تعصب3و4
 . فقدان روحیه نقادی و ترس از نوآوری1و4
 

 . موانع سیاسی3
 کستان و ...(. استبداد داخلی )عربستان،افغانستان، ترکیه، پا4و3
 . وابستگی به بیگانه3و3
 های آمریکا، عربستان و ...( . فقدان استقالت سیاسی )ترکیه و پایگاه3و3
 ای( های قومی و قبیله ای و مذهبی، ایجاد درگیری های فرقه . فشارهای خارجی )ایجاد درگیری1و3
 های مرزی . ایجاد درگیری2و3
 

 . موانع اقتصادی3
 سانی کارآمد و کافی. فقدان نیروی ان4و3
 . فقدان امکانات کافی و فقر جوامع اسالمی3و3
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 ضرورت طراحی مدلی برای گذر از وضع موجود به مطلوب
ها و مدت مطلوب از مهندسی تمدن اسالمی برای رسیدن به آن، ناچار از  ترسیم سیمای نسبیت

رفته فاصله  باشد تا رفتهتر و واسم  طراحی مدلی هستیم، مدلی که خود مشتمل بر چندین مدت کوچک
رویکرد  با کمتر کند. این مدت عمدتاً در قالب منطق وچارچوب و« وضع مطلوب»را با« وضع موجود»

لحاظ پایگاه نظری، جریان تبدیل و تغییر ساختار و روابم اجتماعی را  اسالمی قابل تعریف است که به
عه آلوده به مبانی و مظاهر کفر و الحاد، به کند. از این رو برای تبدیل جام صورت کامل ارزیابی می به

 را به ناچار پذیرا بود.« التقاط»جامعه اسالمی، الزم است مراحلی از 
لحاظ پایگاه فلسفی، باید از نظام و منطق نسبیت، در جریان تبدیل و تغییر مناسبات بهره  در واقع به

دهد که  مناسب است. این مقاله اجازه مینوبه خود وابسته به وجود یک مدت تحلیلی  برد که این نیز به
خوبی تعریف شوند. چه اینکه در  جای روابم و ساختار به های مختلف در جای ها و منزلت نسبیت

هنگامه عسر و حرج، علمی که هنوز جامعه دینی به مرحله تولید معادله اسالمی نرسیده است، باید 
پژوهی اسالمی تعریف کرد.  ر اساس الگوی آیندهای متفاوت، مناسبات علمی و اجتماعی را ب گونه به

پژوهی برسد، به تفاهم اجتماعی  ویژه آینده حات آنکه چنانچه همین جامعه به مرحله تولید علمی بومی به
 نیزنائل خواهد شد.

پژوهانه اسالمی جامع و کارآمد در تکامل فردی،  نقش مدل آینده
 اجتماعی و تاریخی بشر

های  ر و ایمان حاکی از وجود اختیار بشری است و اما اگرهر یک از تمدنتقابل دائمی دو طیف کف
شد که در آن صورت، فلسفه جهاد و ارسات رسل نیز نفی  صورت جبری اقامه می الهی و مادی باید به

گیرد و تفاوتی ندارد که این تکامل در حوزه  گردید. اصوالً امر تکامل، بر مبنای اختیار شکل می می
یا تارید باشد. هر چند هر سه حوزه مزبور قابلیت تکامل دارند، نفی اختیار از زندگی بشری  فرد، جامعه

 هاست. و فطرت انسانی و مساوی با نفی تکامل در تمامی از حوزه
ناپذیر است، توجه به  ، حتمی و اجتناب«فرد، جامعه و تارید»حات که وجود تکامل در سه حوزه 

نماید.  کاملی از هماهنگی هر سه محور را ارائه دهد نیز ضروری مییک مدت جامع که بتواند تعریف 
صورت هماهنگ در هر سه حوزه و  در واقع این مدت در بعد الهی یا مادی قادر باشد اختیار و تکامل را به
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های  پژوهانه اسالمی منبعث از آموزه و البته متناسب با جایگاه هر یک و جریان دهد. و تاثیر مدت آینده
خوبی قابل رهگیری  گرا به طور بالمنازع الگوی کارآمد در مهندسی یک تمدن کارآمد و تکامل به دینی

های تحقق تمدن بزرگ اسالمی در آینده از دیدگاه مقام معظم رهبری  است و براین اساس ،مولفه
 العالی( معطوف به موارد زیر است: )مدظله

 برافراشتن کاخ عظیم اسالمی در جهان الف:
 ق واحده اسالمی در آینده قطعی است.تحق ب:
 پژوهی اسالمی بدیهی و حتمی است. تحقق واحده اسالمی در میدان سیاست جهانی در آینده ج:
انقالب شکوهمند اسالمی ایران نخستین گام برای برافراشتن تمدن بزرگ اسالمی در جهان  د:

 به برکت انقالب اسالمی

 همانگونه که درنمودارزیرنمایان است:

 مودار تعامل انسان و طبیعت در قلمرو نیازن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کارگیری  های دور آغاز نخواهد شد مگراین که با به خیزش تمدن اسالمی افوت تمدن حتی در سات
 پژوهی به محورهای زیر پرداخته شود: های نوینی مانند آینده دانش

 خدا

 امامت و والیت

 طبیعت هاسایر انسان انسان

 نفس انسان
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 اولین محور: تمسک و توجه به والیت؛ 
 ر محور افقی و عمودی ارتباطات انسان؛دومین محور: توجه همزمان ب 
 عنوان ابزاری برای توسعه مادی. سومین محور: پرورش انسان دینی نه استفاده از آن به 

محور برنامه بلندمدت توسعه باید انسان باشد در گرو )تکامل انسان( و تکامل انسانی منوط به تقرب 
ایدهای اسالمی و بدین ترتیب فرهنگ محور الهی در طریق تقرب عبادت خداوند و اجرای بایدها و نب

 های رشد و توسعه انسان باید بها بدهد. عنوان زمینه برنامه توسعه بوده و به ابعاد اقتصادی و اجتماعی به
های جهانی دارد، طرز رفتار و برخورد با  دلیل تمایزی که اسالمی سیاسی از دیگر جنبش از طرفی به

گیرد. و از مشکالت  تا مقابله و برخورد را در برمی ای از اختیار امنهالمللی، د ی بینها آن سوی قدرت
مبنایی اسالم سیاسی و خاصه جمهوری اسالمی ایران، منظر تفکر سیاسی غرب است. مشکالت موجود 

ها به این دلیل است که تئوری سیاسی غرب حوت تضاد بین جمهوری )دموکراسی( و استبداد  در کار آن
 تکوین یافته است.

هایی در جهان اسالم شده که برای امنیت غرب  شدن باعث آزادسازی ظرفیت همچنین جهانی
 ها تمدن اسالمی است. شودکه از جمله این ظرفیت تهدیدآور تلقی می

 مروری براندیشه آینده پژوهان درراستای تمدن سازی 
سردار، تافلروبل، در  هرچند دیدگاههای اندیشمندان غربی ومسلمان مانندمهدی المانجرا،ضیائالدین

حوزه تمدن نوین اسالمی براین اساس استواراست که تمدن اسالمی راکه برپایه ایدئولوژی توام 
مواجهه باتغییر،تکنولوژی،دانش وماهیت جامعه جدیدکه جبری  در منطق استواراست و باعقالنیت و

 مسلمان صحه می گذارندبه ضرس قاطع بردیدگاههای نظریه پردازان آینده پژوهی  مطلوب، است یا
احیای تمدن نوین اسالمی  قلمرو نظری براساس مدت شهرمدینه فاضله در راهکار که راه حل عملی و

به  را برتری خود احیاشده و مجددا علیرغم پیچیدگیهای بحرانی، می کندکه درگذرزمان و پیدا معنا
ای احیاءاین تمدن نام برده وحل مشکل اثبات رسانیده اندازمنابع اصیل اسالمی به عنوان منابع اصلی بر

ازطرفی  می کنند. قلمداد سنت زمان پیامبربزرگ اسالم)ص( با نگرش صحیح به شریعت و بشریت را
نداشتن برنامه  توجه نکردن به تغییرات زمانه، هم درتقلیل کورکورانه، علت عقب ماندگی مسلمانان را

به دین اسالم به  تاکیدکرده اند والمانجرا که سردار طورهمان حالیکه اگر در و برای آینده و...می دانند
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تکنولوژی به دلیل  از ارزش و از براساس یک سیستم اجتهادی مترقی وعلم سرشار عنوان دینی پویا
مطالعات آینده  برای اهدافی متعالی یاآنچه که در تاثیراتی که درجامعه داردومی تواندبه خدمتی بزرگتر

(ومستلزم اهتمام به عناصردرونی 4314،413نائل شود)فشی، می گردد پژوهی به بی هاگ هایاد
آنهاازجمله بصیرت درونی یا شهود است.سرعت نیل بشربه تکامل ،امنیت پایدارورفاه واقعی حتی مبتنی 

 بردیدگاههای اندیشمندانی مانندریچارداسالوتروادواردکورنیش هم مطابقت دارد.

 نوین اسالمی آینده نگاری راهبردی معطوف به تمدن
این عرصه مطالعاتی درحوزه های مختلفی که هریک ازآنهادارای اهداف،زمینه ومعرفت شناسی  

 متفاوتی هستندبه کارگرفته می شودکه این حوزه هاعبارتنداز:
 آینده نگاری عملی:انجام بهترکسب کارهای فردا 
 مجددفرایندها وکاربردهای متعارف وتعیین تفکر رفتن از فراتر ینده نگاری پیشرو:آ 
  آینده نگاری تمدنی:که به دنبات درک جنبه های تمدن آینده،تمدنی فراترازمحدودیتها وسیطره

 )تئودورکوواسا،مترجمان کشاورز،محسن و سرمایه داری است فعلی منابع فناوری،صنعتی و
ه آینده نگاری یعنی آینده نمایی خردورزان از عنایت به گامی باالتر با (و4311،32مصطفی،

 مشروع ساختن آینده دلخواه و فرایندهای نوآوری اجتماعی، در انتقادی که مستلزم حضور
 مطلوب و ،رفی طراحی وتبیین سناریوهای مرجحتبدیل آن به آینده مطلوب می باشدوازط

 پیشرو،که عبارتنداز:

ایران " "ایران ابرقدرت یین المللی""ابرقدرت منطقه ای وقدرتی جهانی""فرپندارایران قدرتمند"
 (302- 410 -،4312)مطهرنیا،"ایران جغرافیای صلح وسالم جهانی"ودرنهایت "قبله فرهنگ وتمدن

درتحقق گام های اهداف انقالب اسالمی که  (4310/02/31همانگونه که رهبرانقالب فرموده اند
دوم نظام گام  در و دگرگونی بنیادی براساس یک سلسله ارزشها دراولین گام شامل انقالب اسالمی با

گام سوم شامل دولت  در و جائی پیاده کردن، در شکل کلی اسالمی را طراحی مهندسی و اسالمی با
تامین  اسالمی با منش دولت مردان به گونه اسالمی درگام چهارم شامل کشور تشکیل روش و اسالمی با

 م تمدن اسالمی بانهایت درگام پنج در های اخالقی اسالم و ارزش عدالت اجتماعی و رفاه توام با
مین نمودکه تأ آنگاه می توان ادعا و نائل آمد. دنیا مجموعه عظیمی از پرتوگسترانی تمدن اسالمی بر



 ومین همایش ملی تمدن نوین اسالمیسمجموعه مقاالت /  331

 

 یگانه منجی عالم بشریت ،دست یافتنی است. سایه ظهور امنیت در

 های تحقیق تجزیه و تحلیل یافته
آگاهی،  جهان، گسترش جهانظهور دهکده الکترونیک جهانی، انقالب اطالعاتی، فشردگی زمان و 

شدن است که در چهار حوزه فنی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در  های جهانی پایان جغرافیا از ویژگی
ای  کننده پژوهی نقش تعیین ترین بعد آن، بعد سیاسی است که مطالعات آینده باشد و مهم حات وقوع می

ها و ابزارهای رایج  کارگیری شیوه ی آن و بهها تواند با تحلیل مبانی و روش در این حوزه دارد و می
 پژوهی کشور را به سطح مطلوبی از امنیت پایدار نائل نمود. آینده

های اسالم سیاسی  محوری، شاخص خواهی و شریعت در نهایت مرجعیت دین در سیاست، عدالت
های  شاخص گرایی از طلبی و قانون است و در مقابل سکوالریسم یا جدایی دین از سیاست، آزادی

ترین مبنای نظری لیبرات دموکراسی، اومانیسم، سکوالریسم،  لیبرات دموکراسی غرب است و مهم
 گرایی است. اصالحات دینی و علم

های بنیادین تقابل تمدن اسالمی در جمهوری اسالمی ایران و  ترین چالش بر این اساس مهم
 دموکراسی لیبرات شامل موارد ذیل است:

 الریسممحوری و سکو دین .4

 . جایگاه حکومت در دو الگو3و4

 عدالت و آزادی .3

 مشروعیت و قانون .3

گرا  لذا تمدن پویا نقطه تجلی تمدن اسالمی و ایرانی است که در تارید مشترک خود خصلتی برون
ها به  داشته است. وحکمت و دین در این تمدن با یکدیگر عجین هستند.وبررسی عقالنی امور و پدیده

عنوان شریعت موجب عمق و غنای دستاوردهای علمی این دوره تمدنی شده است که  موازات اسالم به
های اخالقی، علم و تمدن  پژوهی اسالمی رهیافت نوین این عرصه است و توجه به ارزش پارادایم آینده

دار کرده و با قراردادن آن در مسیر الهی جلوی هر گونه سوء استفاده از علم و  اسالمی ایرانی را جهت
 دستاوردهای علمی را گرفته است.
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 های امنیت پایدار تمدن اسالمی ایران های اساسی در نظام تمدنی و مولفه پارادایم

 گیری نتیجه 
 شود که: های حاصله استنباط می شده و یافته های مطرح بر اساس بحث

 های انسانی بستگی دارد؛ ها بر اراده تولد و تداوم تمدن .4

 های انسانی است؛ خواهی و ترقی اراده منوط به کمات ها تولد و تداوم تمدن .3

 نهاد علمی در هر تمدنی وظیفه حفظ و توسعه بصیرت تاریخی را در آن تمدن بر عهده دارد. .3

لحاظ هویتی و فرهنگی برای یک ملت   پژوهان جنبه معنوی یک تمدن را به از طرفی بصیرت آینده
سازد. این جنبه معنوی زندگی انسان، کلیه  ادی توانا میکند و آن را در تولید دستاوردهای م احیا می
زند و هویت جمعی  های افراد یک ملت را در طوت تارید و عرض اجتماع به یکدیگر گره می فعالیت

افزاری یک تمدن، امکان تولد و تولید  سازد. این مولفه نرم ها می مشترک فرهنگی و تمدنی را برای آن
مثابه روح یک تمدن کلیه   پژوهی که به دهد. بصیرت آینده را می افزاری تمدن های سخت مولفه
افزاری آن  گیرد، در صورت افوت منجر به افوت تولیدات سخت افزاری تمدن را در بر می های نرم مولفه

 امنیت 
 پایدار

 نظریه والیت فقیه

 نظریه تمدن اسالمی

 نظریه های رایج مطالعات آینده پژوهی

 نظریه های امنیت تمدن اسالمی و آینده پژوهی
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 شود. تمدن می
 برای اینکه بتوان به احیای تمدن ایرانی و اسالمی فکر کرد که رهیافتی به سمت تامین امنیت پایدار

گرا و سعادت بشری معرفی کرد،  عنوان الگوی تکامل سازی مناسب آن را به کشور است و با ظرفیت
های مختلف شناخت و موانع موجود بر سر راه را  ها از دیدگاه و نظریه الزم است علل فروپاشی تمدن

و گام  مرتفع کرد. در این مسیر، گام نخست جلوگیری از هرج و مرج فکری، سیاسی و اخالقی است.
های  کارگیری یافته پژوهی و گام سوم تحلیل و به های مطالعات آینده دوم توجه ویژه بر ابزارها و شیوه

 نوین مطالعاتی در راستای امنیت پایدار کشور است.
ها  پرداختن به رفع اختالف های بعدی ارتقای سطح علمی، اقتدار ملی و حاکمیت دینی و نیز در گام

ساختن اخالق علمی، اخالق سیاسی،  های مختلف مطرح است. در این زمینه نهادینه هها در حوز و ابتذات
گرفتن از تمدن اسالمی  طور کلی اخالقی مبتنی بر انصاف با یاری ای و به اخالق دانشگاهی و حرفه

 پژوهی رو به جلو نگه دارد. تواند همچنان تمدن اسالمی و ایرانی را مبتنی بر مطالعات آینده می
( اهمیت دانش در میان اقشار 4های مختلفی در توسعه دانش در تمدن ایرانی موثر است:  یویژگ
بودن نهادهای  ( حمایت نهاد دولت از کسب دانش و دولتی3بودن دین و دانش  آمیخته ( درهم3مختلف 

های فکری خارج از تمدن خویش  ( تعامل علمی و تمدنی با حوزه2( خردورزی ایرانیان 1علمی 
 (423، 4388اد، )خرمش

پیشنهاد و راهکارهای مناسب برای امنیت پایدار کشور در قلمرو 
 پژوهی مطالعات آینده

دوستی با اولویت ایرانی و ایرانیت و در پی آن بهبود رفاه عمومی و  پرستی و میهن تقویت میهن .4
 توزیع عادالنه ثروت همگانی و ارتقای معیشتی مردم 

دایت نهادهایی چون خانواده و مدرسه برای آموزش نسل پذیری سیاسی کارآمد و ه جامعه .3
 های آموزشی های نوین رسانه جدید با استفاده از ابزارها و شیوه

 های مختلف کشور ها و قومیت احترام به هنر، آداب و رسوم و ادبیات اقوام و فرقه .3

توجه به افق های امنیت پایدار و با  ها و شاخص رسیدگی به همه امور کشور و توجه به ویژگی .1
 جمهوری اسالمی ایران 4101انداز  چشم
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گذاری و در تحقق سند  سازی بسترهای رشد و تعالی افراد و توسعه جامعه در قانون نهادینه .2
 انداز مبتنی بر آینده نگاری راهبردی چشم

 گرایی و ... جای عناوینی مانند قومیت گسترش مفهوم شهروندی به .1

طور یکسان در اختیار شهروندان  نحوی که امکانات به به گذاری در تمام نقاط کشور سیاست .2
 تمامی نواحی مختلف قرار گیرد.

 منابع دینی
 اوت چاپ شیرازی، مکارم ناصر اهلل آیت حضرت: ترجمه منتخب، آیات وشرح کریم قرآن .4

 . اسوه انتشارات تهران، اسالمی، معارف و تارید مطالعات دفتر چاپ الکریم، دارالقرآن ،(4310)
 تحقیقاتی فرهنگی موسسه تهران، ،(4314) نهم چاپ دشتی، محمد: ترجمه البالغه، هجن .3

 (ع)امیرالمومنین

 منابع فارسی
، مقدمه «های نظری ساز اسالمی؛ بایسته درآمدی بر دانشگاه تمدن»(، 4382، )1آدمی ابرقویی،  .4

 لعات فرهنگی.ریزی اجتماعی و مطا دکتر محمدباقر خرمشاد، تهران، انتشارات دفتر برنامه
 ای در باب دینامیسم تارید، تهران. ، رساله«در آستانه رستاخیز»(، 4312پور، ) آریان .3
 ، تهران، دانشگاه تهران.«اندلس یا تارید حکومت مسلمین در اروپا»(، 4313آیتی، م ) .3
(، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، ویرایش سوم، تهران، شرکت 4311ابن خلدون، ع، ) .1

 .4ت علمی و فرهنگی، ج انتشارا
 ، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، شبتا.«شناسی سیاسی جامعه»(، 4321باتومور، ت، ) .2
، تهران، انتشارات 40المعارف بزرگ اسالمی، ج  (، دایره4382المعارف بزرگ اسالمی، ) دایره .1

 المعارف بزرگ اسالمی. دایره

وغربی،بررسی آرای ودیدگاههای  (مقدمه ای برتحلیل آینده پژوهی اسالمی4314فشی،محسن) .2
آلوین تافلر،دانیل بل،ضیاءالدین سردارومهدی المانجرا،مرکزآینده پژوهی علوم وفناوری های 

 دفاعی،موسسه آموزشی وتحقیقاتی صنایع دفاعی
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 ، ترجمه منصور وثوقی، ویرایش دوم، تهران، نشر نی.«تغییرات اجتماعی»(، 4380روشه، گ، ) .8
، ترجمه عبدالحسین «ترین روزگار تا سده ما تارید تمدن از کهن»(، 4383لوکاس، هو، ) .1

 ، تهران، انتشارات سخن.4آذرنگ، ویرایش دوم، ج 
، ذیل ابن نبی، مالک، زیر نظر احمد طاهری 1، ج «دانشنامه جهان اسالم»(، 4311مهتدی، م، ) .40

 عراقی و دیگران، تهران، بنیاد دایره المعارف اسالمی.

 راهبردی نگاری آینده کاربست(،4311)ومصظفی، کشاورز،محسن انتئودورکوواسا،مترجم .44
 راهبردی پژوهی آینده افق موسسه دردولت،

 وفرهنگی دانشجوئی اسالمی،معاونت انقالب نمائی وآینده نگاری ،آینده(4312)مطهرنیا،مهدی .43
 آزاداسالمی دانشگاه

م سیاسی، سات نهم، شماره ، مجله علو«قومیت و ابعاد آن در ایران»(، 4382اسالمی، علیرضا، ) .43
 ، تابستان.31

نامه مطالعات راهبردی،  ، ترجمه منیژه نوبدنیا، فصل«معمای امنیت اجتماعی»(، 4383روی، پل، ) .41
 سات ششم، شماره سوم، پاییز.

، ماهنامه دانشگاه «امنیت و قومیت در جمهوری اسالمی ایران»(، 4383نژاد، حسین، ) عصاریان .42
 .18و11عالی دفاع ملی، شماره 

، چاپ سوم، تهران: انتشارات وزارت «الملل فرهنگ روابم بین»(، 4383علی بابایی، غالمرضا، ) .41
 امور خارجه.

، تهران، موسسه مطالعات «ها تحوالت قومی در ایران: علل و زمینه»(، 4380مقصودی، مجتبی، ) .42
 ملی.

و اقتصادی، مرداد و ، ماهنامه اطالعات سیاسی «امنیت ملی پایدار»(، 4381نصیری، حسین، ) .48
 شهریور.

، پژوهشگاه علوم و «شناسی دانش سیاسی در تمدن اسالمی روش»(، 4382فرجی، داود، ) .41
 فرهنگ و معارف اسالمی.

، دانشگاه «نقش فرهنگ و تمدن اسالمی در بیداری غرب»(، 4323محمدی، ذکراهلل، ) .30
 المللی امام خمینی )ره(، فصل سوم، عرفان اسالمی. بین
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 «.شدن فلسفه»ضرورت مهندسی تمدن اسالمی بر پایه »(، 4380ن علوم اسالمی، )فرهنگستا .34
 ، انتشارات بهمن برنا.«فراز و نشیب تمدن اسالمی»(، 4310نژاد، سیدمحمد، ) ثقفی .33
تمدن اسالمی بر اندیشه سیاسی حضرت »(، 4388نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه، ) .33

 ر آثار امام  خمینی )ره(.، موسسه تنظیم و نش«امام خمینی
، انتشارات «اسالمی مذهبی، تارید و تمدن»(، 4382نصر، سیدحسین، ترجمه گیلوری، عباس، ) .31

 سروش و روزبهان.
ساز، دانشگاه ایرانی،  انقالب اسالمی، انقالب تمدن»(، 4388خرمشاد، محمدباقر و آدمی، علی، ) .32

 .1ه دوم، شماره نامه تحقیقات فرهنگی، دور ، فصل«ساز دانشگاه تمدن
، مرکز اسناد انقالب «های اسالم سیاسی و غرب چالش»(، 4381محمودپناهی، سیدمحمدرضا، ) .31

 اسالمی، تهران.
 ، نشر نی، تهران.«اسالم و دموکراسی مشورتی»(، 4381میراحمدی، منصور، ) .32
، شرکت چاپ و نشر «ها از دیدگاه قرآن کریم انحطاط تمدان»(، 4321قانع، احمدعلی، ) .38

 الملل، تهران. ینب
آرمان تمدن بزرگ »(، 4381سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ) .31

 ، تهران.«اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری
درآمدی فلسفی بر »(، 4384سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ) .30

 ، انتشارات کویر.، تهران«تارید اندیشه سیاسی در ایران
، تهران، شرکت «سرآغاز نواندیشی معاصر: دینی و غیردینی»(، 4321فراستخواه، مقصود، ) .34

 سهامی انتشار.
 ، تهران، سمت.«نظام سیاسی و دولت در اسالم»(، 4383فیرحی، داود، ) .33
شدن و موقعیت جوامع در  شدن و جهان سوم: روند جهانی جهانی»(، 4384قوام، سیدعبدالعلی، ) .33

 الملل. ، تهران، دفتر مطالعات سیای و روابم بین«الملل حات توسعه در نظام بین
، «های اجتماعی غرب از رنسانس تا عصر منتسکیو مبانی اندیشه»(، 4322قوام، سیدعبدالعلی، ) .31

 تهران، انتشارات تربیت.
 .، جلد اوت، تهران، انتشارات صدرا«اسالم و مقتضیات زمان»(، 4323مطهری، مرتضی، ) .32
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، قم، دانشگاه ادیان «شناسی اندیشه منجی موعود در ادیان گونه»(، 4388جمعی از نویسندگان، ) .31
 و مذاهب.

، دانشگاه عالی «گیری راهبردی موعودگرا )افق جهانی( تصمیم»(، 4381گودرزی، غالمرضا، ) .32
 دفاع ملی.

هران، دانشگاه ، ت«افق جهانی، مدت مدیریت راهبردی موعودگرا»(، 4381گودرزی، غالمرضا، ) .38
 امام صادق )ع(.

 سایت

http://farsi.khamenei.ir/index.html 

 



 

 آینده امنیت فرهنگی جمهوری اسالمی و تحقق تمدن نوین ایرانی اسالمی

 
 4دکتر توحید محرمی

 

 چکیده
امنیت بستر ظهور و ناامنی آغاز افوت تمدنهاست، و رمز ماندگاری و توسعه و گسترش تمدنها در 

تقای امنیت فرهنگی آنهاست. با مطالعه تارید تمدن بشری می توان دریافت که کارایی، حفظ و ار
قدرت نفوذ و اشاعه عناصر فرهنگی به جوامع دیگر از جمله ویژگی های مهم امنیت مقتدرانه بوده است 

در مانایی برای بقا و هم نظام های تحوت گرا در دنیای امروز که تمدنهای بزرگی را رقم زده است. 
و به معنای  مند ترسیم افقی روشن برای آینده هستند. افقی که امنیت فرهنگینیاز بین الملل میدان رقابت

دقیق تر؛ هویت جامعه در حات خیزش تمدنی را حفظ و ارتقا ببخشد، و تمدن نوین و مطلوب تحقق پیدا 
 اسالمی به؛ شناسایی کند. لذا این مقاله تالش می کنیم با تبیین چیستی امنیت فرهنگی جمهوری

هایی که چه بسا قابلیت تبدیل شدن به فرصت و یا تهدید ناشی از تحوالت فرهنگی را دارند چالش
های هویت پایه امنیت فرهنگی جمهوری اسالمی با بپردازیم؟ و از آنجا که مطالعه و بررسی چالش

های موجود ؛ برخی از چالشگیرد، فرضیه مقاله این خواهد بودکهرویکرد آینده پژوهانه صورت می
قابلیت تبدیل شدن به تهدید را در آینده دارند و برخی دیگر در همان سطح بالقوه باقی خواهند ماند. 

 باشد.ایی میآن اسنادی و کتابخانه ایی بوده و روشتوسعه -نوع تحقیق کاربردی
 ی اسالمیجمهوری اسالمی، آینده، امنیت فرهنگی، تمدن نوین ایران کلید واژه :

 مقدمه 
  ( مسیر جدیدی را برای جامعه خود برگزیدند. انقالبی4322اسالمی ) مردم ایران با انقالب

و رایج در انقالبهای جهان که نظریات مربوط به انقالبها را در  متداوت الگوهای از متفاوت های و خارج

                                                                                                                                               
 (Tohidmoharrami@yahoo.comعضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ هنر وارتباطات )نویسنده مسئوت:  1

mailto:Tohidmoharrami@yahoo.com
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 از ب غیرمنتظره که در یکیاین انقال .(4382،34کشید)صفرپناهی:  چالش و اجتماعی به سیاسی علوم
 را اسالمی کشورهای غرب اتفاق افتاده بود، بسیاری ازجوامع به ویژه هم پیمان کشورهای ترینثبات با

 جهانی های قدرت منافع برای جدی و تهدیدی .داد قرار خود غیرمستقیم یا و مستقیم تأثیر نیز تحت
 و بودند مشغوت خود هایایده ترویج به ر غربد لیبرالیسم و در شرق کمونیسم درحالیکه شد. محسوب
 وقوع جهانیان با. دیدندمی دین رفتن حاشیه به و شدن سکوالر سمت به را جهان مکاتب، این مروجان
 عصر اجتماعی سیاسی دوباره در معادالت و دین شدند، روند این عکس شاهد در ایران اسالمی انقالب
 امنیت، و ایمان مفاهیمی چون؛ برای و. می شد، مطرح گردیدو آنچه به انسان و جامعه مربوط  حاضر
 صلح امنیت، و جهاد امنیت، و قدرت امنیت، و حق امنیت، و امنیت، مصلحت و عدالت امنیت، و آزادی

 . ارائه شد انسانی و آینده جامعه بشری، اجتماع در اییتازه هایدیدگاه ...و امنیت، و
عماری به انحطاط کشاندن مسلمانان که با فروپاشی امپراطوری با انقالب اسالمی عمال پروژه است

( شروع شده بود متوقف گردید. و در مقابل تمدن مدرن غربی که مبتنی بر عقل ابزاری و 4133عثمانی)
تکنولوژی یا فناوری و همواره تهی از معنویت بوده است، مجالی برای تولید و پیدایش دوباره تمدن 

. اما صرف بیان نظریات جدید برای استمرار انقالب اسالمی و گسترش و اشاعه نوین اسالمی پدید آمد
آرمانهای آن کافی نبوده و برای ادامه مسیر نهادینه ساختن نظریات و دیدگاههای تازه، حفظ دستاوردها 
و ارتقای نظام نوپای جمهوری اسالمی که داعیه دار نظریات بدیع برای زندگی بشر امروزی میباشد 

مند ترسیم افق های روشن و چشم اندازی تمدن ساز است. منظومه ایی مشخص و دقیق از امور سلبی نیاز
و اقدامات ایجابی فرهنگی، که توان مقاومت در مقابل میرایی و رویش و نوزایی اندیشه، هنر، علم و 

ای تازه تری از تکنولوژی های جدید را داشته باشد. و چه بسا برای ظهور تمدنی نوین، نسخه ها و الگوه
جمهوری اسالمی و انقالب های اسالمی در جوامع دیگر نیز ضرورت پیدا کند. لذا در اهمیت و 
ضرورت بحث درباره ابعاد چگونگی تحقق تمدن نوین اسالمی ایرانی بویژه موضوع این مقاله می توان 

 اجماال گفت که؛ 
مند شناخت مناسب از تحوالت فرهنگی . پیشرفت و توسعه همه جانبه جمهوری اسالمی ایران، نیاز4

برداری بهینه و  های سلبی و تهدیدات، شرایم الزم برای بهره است که بتواند ضمن کاستن ازجنبه
. ترویج فرهنگ 3هدفمند از ظرفیتهای فرهنگی کشور را برای تحقق تمدن نوین اسالمی فراهم سازد. 

فرهنگی و مناسبات   رست از تحوالت بینصلح و یافتن فهم مشترک از تمدن نوین اسالمی، درک د
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.گسترش روزافزون بیداری اسالمی در جهان حاضر 3کند. ها بویژه همسایگان را طلب می میان ملت
سازی و تأثیر بیش از پیش مزیت نسبی انقالب اسالمی و فرهنگ  ویژه در منطقه خاورمیانه، فرصت به

ا توجه به جهان شمولی اندیشه حکومت اسالمی و . ب1کند.  تشیع و تهدید زدایی از آن را ضروری می
های داخلی و  دهی جوامع منطقه درحوزه مردمی بودن جمهوری اسالمی، تقویت هنجارسازی، و جهت

شدن اندیشه دینی و نظریه تمدن ساز یادشده است.  المللی، پشتوانه و قوام بخش رویکرد جهانی بین
باره تمدن نوین ایرانی اسالمی و نداشتن درک مناسب های راهبردی، جامع، بومی در .کمبود پژوهش2

. باتوجه به 1های ایجابی و دوراندیشانه ندارد.  از نقش امنیت فرهنگی برای تحقق آن، سنخیتی با ویژگی
ای، شناخت نداشتن به ابعاد امنیت فرهنگی جمهوری  شرایم پیچیده وتوسعه ابزارهای نوین رسانه

اسالمی ایرانی، موجب شده است که اشاعه روزافزون عناصر فرهنگ اسالمی برای تحقق تمدن نوین 
بیگانه در جامعه در اکثر مواقع بدون درنظرداشتن مالحظات امنیت فرهنگی الزم صورت می گیرد. این 
در حالیست که گفتمان حاکم امنیتی درکشورهای اسالمی بویژه جمهوری اسالمی ایران همچنان در 

گوید. و این رویکرد با  به تهدیدات و اهداف امنیتی سنتی پاسد میهای رسمی و کالسیک  قالب
اجتماعی که در  -تغییرات وسیع در محیم و فضای قلمرو ملی و جهانی، و مقوالت جدید فرهنگی

. همچنین فقر منابع نظری، 2های نوین وارد حوزه امنیتی کشورها شده اند، فرسنگها فاصله دارد.  قالب
سیاستی آینده پژوهانه پیرامون امنیت فرهنگی از حیث نظارت و هدایت آن برای ای و  تجربی، اندیشه

مضاعف  تحقق تمدن نوین اسالمی ایرانی، انجام بررسی حاضر را بیش از پیش و به صورتی
ها و تهدیدات  طلبد که شناخت مناسبی از چالش ها، فرصت کند و می ناپذیر و ضروری می اجتناب

 المی برای تحقق تمدن ایرانی اسالمی ارائه شود. فرهنگی آینده جمهوری اس

حاضر  یبنابراین باتوجه به موارد مذکور در اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع بحث، مقاله
ی آینده پژوهانه با امنیت فرهنگی ی مواجههتحلیلی، نحوه -سعی دارد تا با رویکردی توصیفی

مدن نوین ایرانی اسالمی بررسی و مطالعه نماید. از این جمهوری اسالمی را بعنوان بستری برای تحقق ت
رو ابتدا به واکاوی مفهوم امنیت و شناسایی امنیت فرهنگی درجمهوری اسالمی ایران می پردازیم و 
سپس برخی چالش های آن را با عنایت به عناصر سه گانه دولت در نظریات امنیتی یعنی؛ حاکمیت، 

پژوهی در مواجهه با تحقق تمدن نوین ایرانی اسالمی مورد مداقه  سرزمین، جمعیت با رویکرد آینده
های اسالمی چیست؟ و چالشقرار می دهیم. نهایتا با هدف پاسد به این سوات؛ امنیت فرهنگی جمهوری
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هویت پایه امنیت فرهنگی جمهوری اسالمی با رویکرد آینده پژوهانه کدامند؟ فرضیه مقاله این خواهد 
های موجود قابلیت تبدیل شدن به تهدید را در آینده دارند و برخی دیگر در چالشبودکه؛ برخی از 

همان سطح بالقوه باقی خواهند ماند. و نقش آن در تحقق تمدن نوین اسالمی ایرانی مورد بحث قرار 
گرفته و توصیف و تحلیل شده است. بدیهی است انجام این مقاله دستمایه بنیادینی برای انجام تحقیقات 

 بعدی خواهد شد.

 چارچوب نظری
 رویکرد ما به آینده به چه معناست؟

بسترساز آینده ایی است که همچنان در ید « هم اکنون»از اختیار انسان خارج شده است و « گذشته»
های بسیار دارد اختیار ماست. هرچند سخن گفتن از آینده ایی که انبوهی از عدم قطعیت ها و پیچیدگی

و شناخت رویدادهای مربوط به آن را مشکل و مساله پیش بینی کامل و دقیق آنچه همواره سخت است. 
می سازد. در واقع تنها امر قطعی در پیش بینی آینده، عدم   درآینده بوقوع خواهد پیوست را غیرممکن

ها است ولی در دنیای حاضر مجبور به قطعیت می باشد. اما علی رغم اینکه آینده مملو از عدم قطعیت
یش بینی آینده هستیم. که با پیشرفت علوم بشری دست انسان امروزی خیلی هم دستش خالی نیست و پ

روش هایی را با کمک علوم فنی مهندسی همچون هواشناسی، در علوم انسانی اجتماعی با بهره گیری 
از روند  ناشی از علوم آماری برای پیش بینی آینده ابداع کرده است. و توانسته است تا حدی پیچیدگی

افزایشی تغییرات را بطور خالقانه بررسی و شناسایی نماید. بنابراین رویکرد آینده پژوهانه ما مبتنی بر 
خالقیت و فکر کردن در سطح راهبردی است که در مباحث استراتژیک از آن به تفکر استراتژیک یاد 

واقع عدم توانایی در مواجهه با  می کنند و نتیجه آن در آینده پژوهی به سناریونگاری ختم می شود. در
شده است که متخصصان آینده پژوهی به ساختن  پیش بینی آینده باعث مجهوالت و عدم قطعیت ها در

روی آورند. سناریوها تصویری از رویدادهای آینده است که « سناریوسازی»های بدیل با عنوان آینده
ای از  مجموعه»نظران آینده پژوهی، سناریو را از صاحب  "4هرمان کان"مند ارائه می گردد. بطور روش

ای از وقایع علّی ممکن الوقوع و همچنین سازی زنجیرهرویدادهای فرضی در آینده برای شفاف

                                                                                                                                               
1 Herman Kahn 
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(. به عبارتی دیگر سناریو توصیفی Amer et al., 2013کند )تعریف می« هاتصمیمات مربوط به آن
های مختلفی از گذشته، حات و آینده را بازتاب کرده های فرضی بدیل است که دورنمامنسجم از آینده

 (.Haasnoot & Middelkoop, 2012تواند همچون مبنایی برای اقدام مورد استفاده قرار گیرد. )و می
البته برآورد و پیش بینی هر نوع از وضعیت )امنیتی( و دورنمایی، یک اقدام پژوهشی وکارشناسی است 

رشناسان مورد تایید؛ نظام سیاسی، گروه ها وآحاد جامعه صورت که می بایست توسم نخبگان وکا
 « تاثیر برکشف واقعیت ها»و« وجود واقعیت های مستقل» پذیرد و این به معنای اعتقاد به دواصل 

می باشد. لذا لحاظ نمودن این دو شرط مذکور، آفات ناشی از این دواصل را به حداقل می رساند و 
 (.31، 4383تری را ارائه خواهد داد)عبداله خانی :برآورد و پیش بینی دقیق 

 فرهنگ و امنیت
هایی ها، باورها، اعتقادات، اخالقیات و ارزشبراساس مطالعات انجام شده، به مجموعه ایی از عادت

. ای دارند فرهنگ می گویندکه به عنوان یک عامل مشترک درمیان مردم یک کشور جایگاه ویژه
« هویت»کی از کلیدی ترین مفاهیمی که با فرهنگ رابطه تنگاتنگی دارد مفهوم و ی (4381،33)تراسبی: 

ای(، احساسات و  های پنداری )اندیشه است. این مفهوم که به وجود جمعی ما مربوط است به سیستم
ها وابسته هستیم و نه نشانگر شخصیت ما. اینها  هایی هستند که ما بدان عادات که مبین گروه یا گروه

ای و انواع عقاید و آراء  د از: باورهای دینی، اعتقادات و اعمات اخالقی، سنت ملی یا حرفهعبارتن
( یونسکو هم تعریف نسبتاً مناسبی از هویت و خاصه هویت فرهنگی ارائه 40-30شیخاوندی، «)جمعی.

ی تواند به بحث ما در زمینۀ هویت، غنا بخشد؛ هویت هستۀ مرکزی شخصیت فردی و جمع کرده که می
تواند به اعمات و تصمیمات فردی و جمعی شکل داده و روندی را به وجود آورد که  انسان است و می

( در 343-341. )مصفا، نسرین، 4یک جامعه را در عین حفظ مشخصات خودش، قادر به توسعه بسازد
و  واقع هویت، شناختن و شناساندن است و این دو وجه دارد: یکی شناخت خود در ارتباط باچیزی

ای که با یک پدیده  دیگری شناساندن خود براساس آن چیز به دیگران. انسان خود را براساس رابطه
و  (. امروزه با توسعه ارتباطات411-412، 4383کند.  )احمدی: دارد شناسایی و به دیگران معرفی می

                                                                                                                                               
 در مکزیکوسیتی برگزار شده است. 4183این کنفرانس در سات  4
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قدرتها برای حفظ از اهمیت زیادی برخوردار شده اند و « مولفه های فرهنگی و هویتی»سریع  ونقلحمل
موقعیت و گسترش نفوذ خود بر دیگر جوامع، برای عوامل فرهنگی و هویتی نقش تعیین کننده ایی قائل 

 .هستند
امنیت هم حالتی است که با آن، هر کس فارغ از بیم تهدید به جان، مات و شرف و آبروی خود و یا 

فکری و روحی و از سوی دیگر فقدان از دست دادن آنها زندگی کند. از یک سو به اطمینان، آرامش 
( با 4381خوف، دلهره و نگرانی که موجب آرامش و اطمینان امنیت می گویند )کامکار، عمید زنجانی:

جامع نگری، امنیت را در دو گفتمان سلبی و ایجابی هم می توان تبیین کرد؛ در گفتمان نخست امنیت 
( همچنین این 32: 4382استوار است.)افتخاری، « یترضا»و در گفتمان دوم بر مفهوم « قدرت» بر مفهوم

شود و آن چیزی است که ابعاد  مفهوم دو بعد ذهنی؛ یعنی احساسی که در فکر و روح افراد درک می
فیزیکی داشته و آسیب نرسیدن و مصونین از تهدیدات جسمی و فیزیکی یعنی امنیت عینی را شامل 

و نمی توان به صرف تهیه امکانات سخت افزاری، دفع تهدیدات شود که البته هر دو اینها مهم هستند  می
 ( 31:4382کرد بلکه باید از درون نیز این امنیت احساس شود. )افتخاری، 

 فرهنگی امنیت
ارتباط امنیت با فرهنگ؛ به ظرفیت یک جامعه برای حفاظت از ویژگیهای خاص خود در مقابل 

و شامل بقای الگوهای سنتی زبان، فرهنگ،  .است تغییر شرایم و تهدیدات مادی و معنوی مربوط
 ,Forrestپیوستگی، هویت وآداب و رسوم دینی یا ملی با اجازه دادن به تغییرات قابل قبوت است. )

S:2004, 2)  این بعد از امنیت صرفاً ازطریق نبودن تهدید محقق نمیشود و چون امنیت فرهنگی مفهومی
و از طریق  .عات امنیتی که بر مفاهیم سلبی استوارند متمایز میشودهای مطالایجابی است از دیگر حوزه

 مراقبتهای فعات یک فرهنگ و ارتقاء شرایم الزم برای رشد و توسعه سازگاریهای آن حاصل میشود
 یکپارچگی تقویت های چارچوب و بسترها به ویژه توجه نیازمند فرهنگی امنیت ( تحقق3)همان،

های  مؤلفه و عناصر از حراست و حفاظت  فرهنگی، امنیت اصلی کارویژه. باشد می جامعه در فرهنگی
 عناصر و ها ارزش. است فرهنگی تهاجم و تهدیدها برابر در...( و تارید هویت، ها، ارزش) فرهنگی
 تهدید معرض در همواره است، فرهنگی حیات بخش تداوم عامل و  راهبردی های سرمایه که فرهنگی

 جهت غیرمادی و مادی ابزارهای از ای گسترده طیف از رابطه این در و  ودهب جانبه همه  تهاجم و
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« ملی امنیت» جدید، نگرش مطابق. است شده استفاده ها ملت دینی و فرهنگی ناامنی و  هویت تضعیف
 امنیت عبارتی به و . شودمی محسوب نیز روانی مقوله  یک است فیزیکی ایمقوله که اندازه همان به

 نبود » ملی امنیت است معتقد ولفرز که آنگونه عینی بعد در. است ذهنی هم عینی و ایالهمس هم ملی
 ارزشهای به حمله از هراس فقدان از است عبارت ذهنی بعد در و « شده کسب ارزشهای برای تهدید
 ( 24 ،4321 :ماندت) عینی است. و ذهنی نگرش این مزبور

 یکپارچگی و اجتماعی هویت به بخشی شکل در گیکنندتعیین و نقش لحاظ به فرهنگی امنیت
 دهنده تشکیل عناصر به اگر. است بوده برخوردار توجهی قابل اهمیت از همواره ملی و فرهنگی
 و اعتال در مؤثری نقش که پیشرو و پویا فرهنگ ویژه  به...( و علم زبان، ها، ارزش و باورها)  فرهنگ
 امنیت تحقق که بریم می پی کلیدی نکته این به  کنیم، توجه دارد برعهده فرهنگی هویت سازیبرجسته

و با فرض واقع گرایانه . است فرهنگی هویت تهدیدکننده عوامل بر مدیریت و نظارت مستلزم فرهنگی
 های مؤلفه و شود مواجه تزلزت و ثباتیبی با فرهنگی امنیت های پایه نسبت به ثابت بودن هویت، چنانچه

از سویی دیگر امنیت  (.481-481، 4381عبداله خانی:) گیرند می قرار تحوت و یرتغی معرض در فرهنگی
گذاری شود که  ای سیاست فرهنگی موضوعی بین ثبات فرهنگی و تغییر فرهنگی است و باید به گونه

تواند با تغییر مواجه شود  هایی که می اصالت هویتی تغییر نکند و همچنین در ظواهر فرهنگی و بخش
های اصلی و سطح عملکرد امنیت  های مفهومی، مؤلفه اومت نکنیم که ثابتات بشکند. در حوزهآنقدر مق

های گوناگون، نتایجی را  پذیری یا تماس جوامع با فرهنگ فرهنگی، تغییرات فرهنگی حاصل از فرهنگ
(. 4310سازی فرهنگی و امتزاج یا همجوشی فرهنگی، از آن جمله است )آشنا:  به دنبات دارد که همگون

توان امنیت فرهنگی را شرایطی دانست که طی آن یک ملت بتواند ضمن حفظ هویت  با این رویکرد می
 :دهقانی فیروزآبادی) فرهنگی خویش و بدون برخورد با موانع بشری، مسیر تکاملی خود را بپیماید. 

4313،81-83.)  

 تمدن نوین ایرانی اسالمی
سبتا جدید است. و در دهه های گذشته معانی و تعابیر مختلف واژه تمدن )سیویلیزاسیون( واژه ایی ن

به مجموعه دستاوردهایی اطالق می شود که زمینه های علمی « تمدن»و عام تری یافته است. و اصطالحا 
و هنری بشر نظیر معماری، نقاشی، ادبیات، مجسمه سازی، موسیقی، فلسفه و علوم را در بر می گیرد، و 
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ق می شود که در ایجاد و تداوم کنترت خویش بر محیم زیست طبیعی و انسانی به موفقیت هایی اطال
 عرضه  کسب می کند ... و هرچه گستره ای که در آن، قومی کارهای علمی و هنری خود را تولید و

است، و « متمدن تر»می کند وسیعتر باشد، تامین جانی و اجتماعی اعضای جامعه بیشتر باشد، آن قوم 
» کمتر تحقق بخشد، -چه ازنظر کمی و چه به لحاظ کیفی -ین جنبه های تمدن راهرچه قومی ا

نیستند، « ایستا» است. این واقعیت را هم باید قبوت کرد که فرهنگ ها و تمدن ها، هیچیک « کمترمتمدن
 ( اندیشمندان برای تمدن دو بعد 34-4320،31بلکه بالعکس دائما در تحوت و تبدت اند )شپرد بی: 

فزاری و نرم افزاری قائل هستند. نظام فرهنگی و فکری و ایده پردازی در بخش نرم افزاری هر سخت ا
تمدنی جای می گیرد و جزیی مهم از محرک ها و شتابدنده های پیشرفت و توسعه تمدنی آن محسوب 

 می گردد، که متناسب با هر جامعه ایی متفاوت است. 
تمدن نوین اسالمی »و برداشت صحیح از مقوله  برای فهم درست از موقعیت فرهنگی و تمدنی

مرور گذشته تاریخی آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است. ایران درطوت تارید مهد اقوام، ادیان و « ایرانی
قرابت تمدن ایرانی  نقش بارزی درهمواره تارید تمدنی و میراث فرهنگی ایرانیان، مذاهب بوده است و 

النهرین، هند و چین،  و در تمدن جهانی و میراث فرهنگ جهانی  با تمدن های همجوار همچون؛ بین
های تمدنی و گستره اشتراکات فرهنگی ایرانیان  ها و توانایی اند. و دین اسالمی هم براندوخته داشته

و علی رغم حمله اعراب و مغوت ها، و حکومت شاهان بی کفایت، ظرفیت درونی ایرانیان افزوده است. 
مل و به انحطاط کشیده شدن فرهنگ و تمدن ایرانی تاکنون شده است ایرانیان در مانع از نابودی کا

حمله اعراب با پذیرفتن دین اسالم، تعالیم آنرا برای مانایی خود بکار گرفتند و فرهنگ جاهلیت عربی 
 را طرد کردند و یا مغوالن را در جامعه ایرانی مستحیل نمودند. 

مین ایران همواره شاهد تحوالت اجتماعی فرهنگی بسیاری موقعیت مناسب اقلیمی و زیستی سرز
بوده و از عوامل فراز و نشیب تارید تمدن ایرانیان محسوب می شود. یکی از این مقاطع تاریخی تعیین 

بیشتر که این مهاجرتها، ایران است. به « شیعه سادات علوى»بعنوانرسوت اهلل محمد فرزندان  ورودکننده 
به این سرزمین، افزایش بیشتری پیدا کرد.  (عرضا)على بن موسى آمدن با  بوده است.از قرن دوم به بعد 

( و در واقع تمدن اسالمی با رویکرد شیعه دوازده امامی عمال آغاز شد.  423و424 ،4کریمان، ج )
مهاجرتی اجباری که خلیفه وقت مامون، با هدف تحکیم پایه های حکومتش و جلب نظر شیعیان، 

بود. فرصتی طالیی برای گسترش حوزه سرزمینی و نفوذ مذهب تشیع محسوب می گشت.  ترتیب داده
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موجبات  و گردیدو  سرزمین شیعه دارای کانون جغرافیایی امام رضا)ع(،  آگاهانه هجرتبطوریکه با 
الزم « سرزمین»و « جمعیت»، «حاکمیت»استمرار تاریخی تشیع را فراهم آمد. و یکی از ارکان سه گانه؛ 

جنبه عینی پیدا کرد. اهمیت داشتن سرزمین مشخص بدان جهت « سرزمین»ای دولت سازی یعنی بر
بسیاری از امکانات اجتماعی را   ،شته باشدامّتی در یک نقطه تمرکز جغرافیایی ندااست که اگر چنانچه 

ان را در شیعی جمعیت این هجرت غالب و همواره با تهدید نابودی و بقاء مواجه است، دهد؛ از دست می
، و داری صفویه آغاز شد شیعی با زمام کم با فروپاشی عبّاسیان، دولت در ادامه کمو ایران متمرکز کرد. 

با تالش های علمای شیعه، حرکت نرم افزاری در توسعه علم و هنر و مظاهر سخت افزاری تمدنی در 
بنابراین، .، نمود عینی یافت. آبادانی و ساخت ابنیه هایی همچون پل سی وسه پل، میدان نقش جهان و..

و ای رسید که از فرهنگ مدوّن،کانون جغرافیایی مقتدر و روحانیّت متمرکز برخوردار شد.  شیعه به نقطه
مدیریت  و ها از هدایت که . گذاری دولت دینی وحاکمیت شکل گرفت حرکتی اجتماعی برای بنیان

 (4310،میرباقری) گیرد. تاریخی اهل بیت )ع( جان می

 فرهنگ و امنیت در جمهوری اسالمی  -1
 فرهنگی های درعرصه آن کننده تعیین نقش و امنیت و فرهنگ درآمیختگی اسالمی، انقالببا 

 در همان. گشوده است کشورها فرهنگی و امنیتی مباحث روی پیش را نوینی رویکردهای اجتماعی،
 فرهنگی شرق، امنیت وکبل بعنوان سابق شوروی فروپاشی و اسالمی انقالب از پس سالهای
 هویت تداوم برای بخش اطمینان شرایم. آید می شمار به آن الیه ترین درونی و چهره ترین برجسته

 بود، که نیازی همان اجتماعی و فردی زندگی محیم در اجتماعی سیاسی روندهای حفظ و فرهنگی
-اندیشه ظهور برای فضا و دندش ناتوان و عاجز آن برآوردن در غرب از کاپیتالیسم در شرق و کمونیسم

 گرانتحلیل اسالمی، از انقالب پس امنیت در مفهوم شناسی و تحوت. گردید مهیا و اسالمی انقالبی های
 ،4322تاجیک:.)کنند بازنگری خود در نظریات ناچارکرد را میالدی 20دهه در اواخر پردازانو نظریه

433 ) 
 امنیت همچنین امنیت، و از تهدید صحیح درک برای هویت و نقش غیرمادی بر ابعاد با توجه

 نقطه ترینمهم با در جمهوری اسالمی ایران آن و مرجع امنیت تعریف آن، کارآمدی عدم و فیزیکی
 بعنوان خویشتن به بازگشت و اسالمی و هویت. کرد پیدا تالقی اسالمی بینی جهان و هویت مرکزی
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صحیفه .)شد مطرح اسالمی جمهوری پردازانهنظری نظرات و در آرا فرهنگی امنیت اصلی مرجع
را در مقابل  جدیدی هویت خود عقیدتی و فکری زیربنای با اسالمی انقالب واقع در( 302: 4امام،ج

 و گراییمعنویت هایویژگی دلیل و به ،(43:324ج و 30: 2صحیفه امام،ج)دیگران به نمایش گذاشت
 بر را استعمارگر و قدرتمند کشورهای موجود هناعادالن و آمیزسلطه روابم خود گراییعدالت

  نظام بر حاکم گرایانهمادی و محورانهدنیا نگرش و داد، قرار نفی و نقد مورد ضعیف کشورهای
 مطرح الملل بین نظام جدید چارچوب عنوان به را غیرمادی جدید عناصر و طلبید مبارزه به را المللبین

  (30 ،4388ملکوتیان:) .نمود
و  هانظریه شدن اهمیت با و رنگ پر به امنیتی، مطالعات بر غیرمستقیم در تأثیری اسالمی انقالب

 است. کرده کمک امنیت درحوزه درتحلیل اجتماعی هویت و باورها هاانگاره نقش بر که هایی دیدگاه
 فیزیکی و عینی امنیت درکارآمدی جدی تغییر نگرش و ارتباطات ونقل حمل و از طرفی با توسعه

 اذهان اقناع برای فرهنگی اقدامات نیازمند فیزیکی عملیات هرگونه امروزه بطوریکه است آمده بوجود
  تلقی پذیرفته شده امری که اندخورده گره بهم طوری جامعه هویت و فرهنگی مفاهیم با و است

 انقالب جدی تاثیرگذاری موید هم اندیشمندان دیگر ملل تحقیقات نتایج و آثار مطالعه .گردندمی
 فرانسوی، 4گارودی روژه بطورمثات است، حاضر درعصر اجتماعی سیاسی عمده مفاهیم بر اسالمی
 آمدن وجود به باعث حق و خدا محوریت با که کندمی معرفی انقالبی عنوان به را ایران اسالمی انقالب
 3ولیور رویا و یا. است شده جهان به جدید تمدنی معرفی و جهانی سیاست عرصه در نو مفاهیم

 داندمی تشیع جهان مرکز به ایران شدن تبدیل برای عطفی نقطه را ایران انقالب شناس، شرق و فیلسوف
 هم بر ایران اسالمی انقالب وقوع است معتقد 3برومبرژه کریستیان و. بود ایران از خارج آن از قبل تا که

 گفتمانی و زد برهم کلی به را منطقه تمعادال که بود گراغرب جریان ضد بر حرکتی جهانی، نظم زننده
 ( 21 ،4381 برومبرژه:.)نهاد بنا جهان منطقه ترینحساس در را جدید
 
 

                                                                                                                                               
1 Roger Garaudy 

2 Oliver Roy 

3 Christian Bromberger 
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 قانون اساسی و اسناد باالدستی در فرهنگی امنیت -2
 ارکان و مفهوم تبیین و در تعریف بسیاری اسالمی، تاثیر جمهوری ارزشهای  و اصوت آرمانها،

 بر اساس. است داشته امنیتی تهدید و امنیت کننده تامین ابزارهای امنیت، عمرج امنیت، امنیت؛ اهداف
 و. میباشد اسالم مکتب معرفتی مبانی بر مبتنی و توحیدمحور نظامی؛ اسالمی جمهوری اساسی، قانون

 حکومت تاسیس ایدئولوژیک و نظری پشتوانه که است بینشی بندیصورت نوعی تلقی، این در مکتب
 اساسی قانون در. کندمی توجیه و تعیین درجامعه را و حیثیت ثروت قدرت، توزیع وهشی و تامین را

 مکتب عنوان به اسالم از در اسالم حکومت شیوه» شرح در و آن مقدمه در بویژه اسالمی، جمهوری
رهبران  اندیشه در بازخوانی. دارد اییویژه جایگاه حکومت این ساختار در اسالم مکتب و. است یادشده

 اندازچشم سند اساسی، دستی؛ قانونباال اسناد و رهبریمعظم مقام ،(ره)خمینی امام اسالمی؛ مهوریج
 سطوح در مهمی هایبرگزاره این نظام حکومتی مشتمل امنیتی نظریه نظام جمهوری اسالمی، سالهبیست

 ( 323-4382،321منیت: ا مطالعاتی گروه: )باشدمی ارائه مختلف با بنیان های هویتی و فرهنگی ذیل قابل
 قطعی آنها به دسترسی و ارتقاء حفظ، اسالمی، که جمهوری بنیادین هایآرمان و ارزشها ترینمهم

 آرای به اتکاء فقیه، والیت موثر حضور نظام، بودن( شیعی) اسالمی: از عبارتند. است ضروری و
 جریان برای تالش ملی، همبستگی و وحدت حفظ ارضی، تمامیت حفظ استقالت، حفظ عمومی،
 در نظریه اساسی هایآرمان ترینو مهم. زیست محیم حفظ مظلوم، از حمایت و ظلم با مبارزه عدالت،
 و کامل و توسعه رشد خارج، و درداخل کامل عدالت برقراری جهانی، واحد امت تشکیل: از عبارتند

 اسالمی جمهوری هویت وقف هایآرمان و هاارزش مجموعه درجهان. وستم ظلم نابودی جانبه، همه
 مفهوم بنابراین. سازدمی جهانی حات عین در و ملی انسانی، انقالبی، مردمی، اسالمی، هویتی را ایران

. است شده آمیخته نظام بودن و توحیدی اسالمی مفهوم با شدت به اسالمی جمهوری در نظریه امنیت
 و فرانهادی امر یک یعنی ئولوژی،اید و مکتب یک ایران اسالمی جمهوری تفکر در مبانی اسالم

 -عقیدتی مفهومی همچنین و. است اجتماعی زندگی سبک و تکامل محرک شموت، جهان فراگفتمانی،
  باشد.می االبعاد جامع و پایدار محور، بسم فرهنگی،

 ترکیب و. است وجهی چند امری ایران، اسالمی جمهوری در هم امنیت از سویی دیگر مرجع
 تهدید امنیت، مرجع تهدید و. بماند مصون تهدید از باید که است چیزی مردم، و ، المیاس نظام اسالم،
 ایران اسالمی درجمهوری امنیت مرجع و مفهوم خاص های ویژگی بدلیل و... گردد می تلقی امنیتی
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 اسالمی جمهوری نظریه در امنیت. باشندمی برخوردار باالتری اهمیت از و سیاسی فرهنگی تهدیدات
 نتیجه عبودیت و تحقق. باشدمی دیگر بر اهداف ایوسیله خود و باشد،می واسم اهداف از یکی انایر

 پذیرامکان امنیت مقدمه با نیز... و توسعه عدالت، برقراری چون دیگری اهداف اما است امنیت نهایی
. دارد ارتباط منیتیا تهدید و امنیت مرجع با که است ایمساله امنیتی، گردند. بعبارتی دیگر مسالهمی

 بلکه شودنمی محدود( سلبی) تهدیدات به تنها امنیتی مسائل اسالمی، جمهوری نظریه مبانی به باتوجه
 کنند تولید امنیتی مساله توانندمی نیز اسالمی جمهوری در پیشرفت و توسعه و ایجابی مسائل حوزه

 تهدیدی نظام، این برای تهدید بزرگترین اسالمی جمهوری امنیتی نظریه با این احوات در(. 333همان،)
 چنانچه و. اندازدمی خطر به است، اسالم دین از بر آمده که را آن ایدئولوژیک هویت که است

  را تهدید آن برساند، اسالمی جمهوری ایدئولوژیک هویت تهدید سطح به را خود بتواند تهدیدی
 دانست. محض امنیتی تهدید یک توانمی

 اسالمی  جمهوری فرهنگی نیتام چالش های -3

 باورهای در ارزشها، اجتماعی فرهنگی مختلف هایدرحوزه را بنیادینی اسالمی، تحوالتانقالب
اما با تمام مزیتهایش بدلیل نو و تازه بودن اندیشه های انقالبی، آشفتگی هایی را  کرده است. ایجاد مردم

ا در بسیاری از بخشهایی از جامعه موجب شده و هم در مفاهیم و تعاریف، و در عمل اغتشاش اجرایی ر
چالش هایی را پیش روی جمهوری اسالمی قرارداده است که بسا بی توجهی و مدیریت نشدن آنها 

 امنیتی یافته، وحفره های امنیتی در حوزه فرهنگی ایجاد نماید. در اینجا به برخی از این  ابعاد
های فرهنگی جمهوری اسالمی درتمدن سازی نوین  هایی که ممکن است موانعی برای پیشران چالش

محسوب شوند و با افزایش عدم قطعیت ها سناریوهای بدیل و نامطلوبی در آینده محتمل گردد. اشاره 
 می کنیم؛

 اسالمی و نگاهی نو به انسان انقالب
وین به ( با مکاتب شرقی و غربی، آنرا انقالبی ن4322ایران ) اسالمی تفاوت انسان شناسی انقالب

جامعه بشری معرفی کرد. ویژگی اسالمی بودن انقالب، توجه صاحبان اندیشه در اقصی نقاط جهان را به 
 خود معطوف کرد. و دیگر مفاهیم زندگی بشر امروز از جمله فرهنگ را به چالش کشید. مفاهیم
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 با است انسانی یتهایفعال و ها ارزش و فرهنگی تولیدات از برخاسته که جهت این از «انسان» و « فرهنگ»
است  مکتب های آموزه و شناسانه انسان نگاه از متاثر را که جامعه «ارزشی نظام»و  هستند. مرتبم یکدیگر

 امنیت جمله از مختلف موضوعات که بوده برآن سعی اسالمی هم،انقالب از پس شکل می دهند.
رویکردی . قرارگیرد بحث مورد ایرانی جامعه ارزشی نظام تحوت منشاء بعنوان اسالم تعالیم با متناسب

که در حفظ و ارتقای امنیت فرهنگی جمهوری اسالمی نمی توان آنرا نادیده گرفت، و خالصه آن در 
 جدوت مقایسه ایی ذیل با دیگر مکاتب قابل مشاهده می باشد.  

 هامکتب دیگر و اسالم شناسی انسان دیدگاه ایمقایسه بررسی

 مکتب
 انسان

 شناسی

 معرفت
 شناسی

و  سیاست
 امنیت

 رویکرد
 جهانی

 استدالت
 دیگر

 مالحظات

 بدبینانه رئالیسم
 قدرت
 محور

 دولت محور
: امنیت مرجع

 دولت ملی
 ملی ومنافع
 هدف امنیت

 است

 محور جنگ
=  ترس+  طلبی قدرت

 . دائمی جنگ

 دین جدایی
 از واخالق

 سیاست
 نتیجه ،اصالت
، 

 بینانه خوش ایدئالیسم
 عقل
 محور

ور، مح فرد
 مرجع:انسان

 امنیت،باحذف
 ملی دولتهای

 هدف امنیت
 است

 محور صلح
و  تامین اخالق

 صلح= آزادی

 بر تاکید
 ،زمینه وجدان
رفتار،  مندی

قانون 
 گرایی،کمات
 گرایی،وظیفه

 گرایی

 اسالم

 ماهیت
 ترکیبی

 فطرت:انسان
 غریزه+ 

 شرع
 محور

: خدامحور
: امنیت مرجع

 دین،انسان،
 ابزار امنیت

 . است

 محور وتدع
 و صلح:

 با جنگ
 بر تاکید
 صلح اصالت

 «غریزه»بر تقدم فطرت
غریزه  تقدم .دائم صلح

. دائمجنگ «فطرت»بر
 هردو تعادت

 .جنگ و احتماتصلح 

 و اخالق پیوند
 سیاست
 ،تکلیف

 ،قرب گرایی
 الهی،

 (12-67 ،1311:زایی لک: )منبع
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 چالش جمهوری و اسالمی 

 پیروزی به را اسالمی انقالب 4322 در بهمن «اسالمی جمهوری ادیآز استقالت» شعار ایران با مردم
با صفت  جمهوری نظام 4328 فروردین 43 رفراندم در بنیادین انقالب، آرمانهای تحقق رساندند و برای

بودن  براساس شعارها و عنوان برگزیده ملت برای نظام تاسیس، اسالمی. کردند انتخاب را اسالمی
 درک اینکه به نظر رهبران انقالب اسالمی، برای آنست مهم ویژگی های عالوه بر جمهوری، از

 و عقیدتی فکری های ریشه به است الزم آید بدست انقالب این و ایدئولوژی بینی جهان از صحیحی
« جمهوری» مفاهیم بسیاری همانند مفهوم  دیگر برخى باور اما به .نماییم مراجعه اسالم دین یعنی انقالب

 یافت؛ امروزی برای جامعه مناسب مطلبی در اسالم توان نمى و است جدید شر امروزیدر زندگی ب
 است شده مطرح یافته توسعه و جوامع غربى کشورهای نیاز براساس امروز، نظری در دنیاى پیشران های

 منطبق آنها مختلف بر جوانب و است بوده آن فاقد توسعه فرآیند نکردن طی بدلیل اسالمى و جوامع
به عبارت دیگر توافق و وحدت نظری میان افراد یک جامعه در انتخاب یک حاکم با ویژگیهای . تنیس

مشخصی، و اینکه چه کسی باید حکومت کند ؟ ما را از پاسخگویی به سوات های متعدد درباره چگونه 
( و همچنان محتاج مدیریت چالش های 4311،30باید حکومت کردن؟ بی نیاز نمی کند )محرمی: 

ستم و ساختاری مطلوب برای حکومت کردن که کارایی و سالمت نیز داشته باشد هستیم. بطور مثات سی
 مفهوم که نماییم توجه مسئله این به اوت وهله در باید در اسالم «امنیت» مفهوم توضیح و تبیین برای

:  ذیل است عناصر از آنها فهم برآیند گروهى و قوم هر و ملت هر مکتب، هر هرکس، نزد در امنیت
 ( 4382 زایى: لک)
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 ایرانی چند الیه هویت چالش -
 ریشه اما برخی. دانند می آن از پس و مشروطیت دوران از در ایران را هویت مفهوم بسیاری پیدایش

 دیگر گروهی و کنندمی وجو جست زمین ایران باستان اعصار و تمدن را در« ما»و هویت  ایرانی کیستی
 فرهنگ به را اصالت ایرانی، فرهنگ در اسالمی تمدن بسیار نفوذ و آمیختگی برگستردگی، تاکید با

  احساس و خارج به نگاه با نیز و جمعی دانندمی فرع را و سرزمینی تاریخی عناصر و داده دینی
 این .دانندمی برتر را آن و قرارداده مالک را غربی و پیشرفت توسعه حقارت، و نوعی ماندگی عقب
 انداخته سایه بشری تمدن برکل امروزه که غربی و تمدن در فرهنگ را ما هویت جایگاه تعریف گروه
 درجریان که ایران جامعه اسالمی هویت به بود مثبتی پاسد هم در ایران. شمرندمی و ضروری معتبر

 قبل سالهای و پنجاه در دهه بطوریکه. شد چیره ما هویتی وجوه دیگر بر پهلوی دوران در هویت بحران
 اوج به بودن اسالمی و غربی ایرانی محور در سه طلبیهویت میان چالش اسالمی انقالب پیروزی از

 4322 اسالمی انقالب اسالمی در هویت یعنی جامعه غالب فرهنگی هویت نفع به اوضاع و رسید خود
 برای که اما با نیازی( 12-12، 4383:محرمی)  گردید. تا حدی منزوی ما و ایرانیت شد، دگرگون

از دست رفته خود را  جایگاه هویت غربی دوباره شدمی مدرن احساس دنیای و خارج جهان با ارتباط

 امنیت

هاى  ارزش
حیاتى و فلسفه 

 آفرینش

آگاهى از 
ها و  داشته

 ها محرومیت

آگاهى از 
تهدیدات و 
 نقاط ضعف

آگاهى از 
ها و  فرصت

 نقاط قوت
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 هویت که زیادی و نشیب رغم فراز علی امروزه. کرد پیدا توسعه روز به روز نفوذش بازیافت و حوزه
رای امنیت هویت ب تقویت و حفظ ارتباطات، سریع توسعه با است، سرگذاشته پشت ایرانی اسالمی

 . بود خواهد مستمر چالشی نوین اسالمی ایرانی همواره فرهنگی و تحقق تمدن

 اییفرقه  – قومی چالش -
تارید ایران تصویری بزرگ از تنوع اقوام و همزیستی ادیان و مذاهب در سایه صلح و امنیت است 

هه های مختلف تاریخی که هیچگاه از اذهان جهانیان پاک نشده است. بطوریکه قدرتهای رقیب در بر
ثباتی و اختالفات داخلی را برای بی 4تالشهای بسیاری از جمله تهاجم خارجی و یا ایجاد تعارضات

 نابودی عظمت آن صورت داده اند. و جمهوری اسالمی هم بعنوان نظام حاکم در ایران که کردن و
نی کرده است با تهدیدات تمامی سعی خود را معطوف به حفظ، حراست و اعتالی هویت اسالمی ایرا

منطقه علیه حکومت  متعدد داخلی و خارجی مواجه بوده است. در دهه های اخیر تحریک افراطی های
 و در منطقه منازعات و جلوگیری از همگرایی شیعیان ایران به بهانه ایدئولوژی شیعه و یا گستردگی

اوائل انقالب اسالمی به  از که هم است کُردها شده موجب را منطقه کشورهای در بین درگیری
 هویتی تهدیدکننده برای ایران در عوامل تحریک خارجی داعیه جدایی طلبی داشته اند از مهمترین

 های بینیا شکاف درونی و تعارضات بنابراین (4313،430:کشاورزشکری) گردد.می محسوب منطقه
 منجر اییگسترده یا و محدود هاینیناام اقوام و مذاهب متعدد ایرانی که چه بسا به تحریک خارجی به

 می بایست بعنوان چالشی بالقوه در امنیت فرهنگی مدیریت کرد.. شود

 توسعه ارتباطات، چالشی برای امنیت فرهنگی  -
آن از امتیازاتی است که انسان قرن بیست  شدن اساسا توسعه کمی وکیفی ارتباطات و گسترده

 ی پیشرفت و ارتقای کیفیت زندگی بشر امروزی محسوب ویکمی از آن بهره مند است و نشانه ها

                                                                                                                                               
های مذهبی شکل گرفته و روند مقصود از تعارض مذهبی؛ وضعیتی است که در آن تنش و خصومت نیروها براساس باورها و گرایش 4

های جدی در های  خود را بر دیگران به علت تفاوتکنند ارزشای تالش میکند. زمانی که عدهستیز اجتماعی را دنبات میخصومت و 
های داخلی تاثیرگذار گردد که این تعارض با شرایم اجتماعی و جریانها تحمیل کنند، این امرموجب تعارض مذهبی میباورها و ارزش

 (4313،433شود. ) کشاورزشکری:اف متفاوت تشدید میهای اجتماعی با اهدبر تعارض
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ون مختلف زندگی بشر تاثیر گذاشته است،که عمر علوم در بسیاری می گردد. این پیشرفت چنان در شؤ
صیف و تحلیل امور بپردازی موارد بشدت کاهش یافته و تا بخواهی با بهره گیری از علم موجود به تو

سته است. یکی از تبعات این وضعیت این است که دیگر با ایستا و منقضی شده و به گذشته پیودانشت 
نمی توان به تبیین مسائل دنیای امروز  و درک مفاهیم  -هرچند کوتاه  -الیتغیر فرض کردن علوم

ها،  ایدهپرداخت مفهوم امنیت در ابعاد مختلف هم از این تحوالت مستثنی نیست. در مسیر این تحوالت، 
دید الزم است تا نظمی به نظمی دیگر و جدید متحوت شود. این تحلیل ریشه در های ج فکرها و روش

جویی و  کند. در کمات ای دیگر حرکت می ای ساکن نیست بلکه به لحظه ذات خلقت دارد. هیچ لحظه
(. ارتباطات تعاملی 4311مهر48)سریع القلم:  معنویت هم، بدون تحوت در مراتب، اتفاقی نخواهد افتاد

 برای سازامنیت بعنوان عاملی فرهنگی از این فضاهای جدیدی است که؛ یکپارچگی نوین یکی
 به قادر که هایی دولت که است این بیانگر امنیتی مباحث تارید  گردید؛ خواهد چالش دچار  ها، دولت
 (.412: 4383 ربیعی،. )اند گردیده و فروپاشی دچار تزلزت مرور به اند نشده فرهنگی یکپارچگی تثبیت

خالیی که در توسعه و گسترش ارتباطات و شبکه های ارتباطی نوین در کشور  به اندازه کافی جدی 
گرفته نمی شود و چه بسا امنیت فرهنگی ما را به مخاطره بیاندازد و با بوجود آوردن اشتغاالت بی فایده، 

 ید.رشد و توسعه همه جانبه کشور را برای تحقق تمدنی نوین با تهدیدات مواجه نما

 دینی حکومت کارآمدی چالش -
و این  تعالی و حیات طیبه است، آرامش، و سکینه به رسیدن اسالم، دین در انسان و جامعه غایت

است.  بسیار متفاوت شود می در حد رفاه و آسایش مادی انسان بیان شرق و غرب در آنچه هدف با
می شود. امروزه یکی از تهدیدات آینده ایی که به شرط کارآمدی در نظام جمهوری اسالمی حاصل 

ناکارآمد جلوه نمودن نظام جمهوری اسالمی است. فارغ از اینکه  ما، جدی برای امنیت ذهنی جامعه
ناکارآمدی به دالیل درونی و یا تضیقات بیرونی ایجاد شده باشد، به ذات دین مربوط است و یا به 

 اعم سطوح کلیه در ها فعالیت سنجش ری برایکیفیت دینداری و عملکرد غیردینی ما، به هر حات معیا
 (  و 4382فراملی مبدت گشته است)نوبخت و بختیاری: و ملی ای، منطقه محلی، گروهی، فردی، از

جستجوی سطحی  با یک را در آن دانست.ها  مقبولیت و امنیت دولت کمک به ترین عامل مهممی توان 
 سیاسی اجتماعی، علمی فرهنگی، و مختلف علل به یرانا اسالمیانقالب که دهدمی نشان هم در اینترنت
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 و دریافت لزوم گاهی که طوری به است برانگیخته نیز معاصر را اندیشمندان و پژوهشگران حساسیت
 پیوند ایران اسالمیانقالب وقوع با المللبین روابم )حکومت داری( و در دین کارایی به بردن پی

 .(3: 4381 ،فیروزآبادی رب: دهقانی)است خورده

 مذهبی در منطقه گریچالش افراطی -
 اییآشفتگی منطقه (، بدلیل4311واحمدپاکتچی:4313)صالحی: درسالهای اخیر سلفی گری افراطی

یافته است. به  تاثیرگذاری برای را تریگسترده فضای خاورمیانه در منطقه ذینفع بازیگران و مداخالت
 توان نمی و است پیچیده بسیار خاورمیانه؛ وضعیتی رد وضعیت نظر برخی از صاحب نظران این

 میان امنیتی متقابل وابستگی وجود مبنای را خاورمیانه در موجود قومی و مذهبی ساده های بندی صورت
 اصلی هسته دو نیز و منطقه در منازعه اصلی های هسته تببین به درادامه .نمود فرض منطقه این های دولت
 و اعراب منازعه یعنی عثمانی میراث همچنین و( یهودیان و ایرانیان) ها دیگری برابر در اعراب منازعه
 مذاهب از متفاوت مذهبی نماینده را اسرائیل و کند می اضافه را مذهب عامل سپس. پردازد می ها ترک
 و پرداخته عربی کشورهای درون های تنش و ها منازعه به او. داند می شیعیان نماینده را ایران و منطقه

 افزایش موجب شود اعراب همکاری و هماهنگی موجب اینکه از بیشتر را عربی ناسیونالیسم ساختار
( 4388،22: بوزان و ویور.)گردد می عرب جهان رهبری سر بر عربی تالشهای به منجر که داند می رقابت

 مدرن گاه و تیسن های منازعه بودن پیچیده بدلیل را خاورمیانه در سازی منازعه استمرار نظریه او
افراطی )تحت  ایدئولوژی یک عنوان به میان اندیشه سلفی وهابیت در این .کند می ارائه است خاورمیانه

 هرسیج) .است بوده مذهبی و انحرافات تروریسم گسترش حمایت عربستان سعودی(، منبع عمده
 ( 80- 4313،82:وتویسرکانی

 نتیجه گیری

های آن را در جمهوری اسالمی در تی امنیت فرهنگی، چالشبا تعریف چیس در این مقاله تالش شد
های انجام شده؛ گفته ارتباط با تحقق تمدن نوین اسالمی ایرانی بیان نماییم. براساس مطالعات و بررسی

( روند تاریخی تمدنی اسالمی ایرانی را که بدلیل حاکمان بی کفایت 4322شد که انقالب اسالمی)
ها، برای ارتقا و تعالی  مندی از تمامی توانمندی  بود دوباره احیاء کرد، و بهرهقاجار و پهلوی مختل شده 
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های مختلف از جمله  ای درحات خیزش ایران به سمت توسعه و پیشرفت در ابعاد و حوزه جامعه
های فرهنگی، علمی و فناوری، در دستورکار قرار گرفت. اما برغم تالشهای فراوان صورت گرفته  حوزه

یت و رشد و شکوفایی جامعه ایرانی و امت اسالمی، فهم واقعی از آینده فرهنگی وقتی محقق برای امن
می شود که چالش های پیشران ها و عدم قطعیت های حوزه فرهنگی جمهوری اسالمی بخوبی شناسایی 

 و تبیین گردد. 
نهاست، که های فعات پیشران های فرهنگی؛ آشفتگی مفهومی و عدم تبیین دقیق آ از جمله چالش

نداشتن تعاریف مشخص در بخشهای مختلف نظری و عملیاتی جامعه اغتشاش بوجود آورده است، 
بویژه در ارتباط با انسان شناسی که با ابهامات زیادی مواجه می باشد. ناکارآمدی نظام یا بعبارتی دیگر 

ارتباط نزدیکی پیدا ناکارآمدی دینداران حاکم، نیز چالشی در مدیریت جامعه است که با مشروعیت 
میکند و اگر استمرار بیابد، با افزایش عدم قطعیت ها پیش بینی آینده را غیرممکن می سازد. چالش 
دیگر بی توجهی به ابعاد هویت سه گانه اسالمی ایرانی و مدرن ایرانیان و نحوه مدیریت آنها بوده است، 

جب می شود. همچنین خالء سیاستگزاری که گاها تنش ها و بعضی موارد مشغولیت های بیهوده را مو
در نحوه مواجهه با سیستم های نوین ارتباطات، موجب شده ترسیم آینده های باورپذیر در اختیار 
دیگران باشد که امنیت ذهنی افراد جامعه را با تهدید مواجه می نماید. و سناریوهای آینده جمهوری 

اینکه نداشتن سیاست واحد و یکپارچه درخصوص اسالمی را نزد مردم مخدوش می کند. و نکته آخر 
مذهبی، تحقق سناریوهای بدیلی را که از سوی رقباء و دشمنان جمهوری  -مدیریت مسائل قومی

 طراحی شده است محتمل و یا حتی ممکن می سازد. 
گری افراطی در بین اهل تسنن و برخی از فرقه های شیعه تاکنون نیز در منطقه خاورمیانه سلفی

نسته است امنیت ملی و بویژه امنیت فرهنگی جمهوری اسالمی را به چالش بکشد. و با مخدوش توا
نمودن چهره اسالم واقعی، دولت اسالمی را ضد انسانی و مغایر با پیشرفت وتعالی بشریت نشان بدهد. و 

..جهانیان عمال با درگیر مسائل امنیتی خود ساخته ایی همچون؛ داعش، سلفی گری، تهدید هسته ایی و.
 را از تحقق تمدن نوین اسالمی ایرانی به هراس بیاندازد. اما مقابله جدی جمهوری اسالمی با 
افراطی گری و تروریسم در منطقه توانست پیامدها وتبعات آن را از بین ببرد. در واقع این عناصر تمدنی 

عماری فرامنطقه ایی و متحجر ایرانی اسالمی است که با هدف استمرار ناامنی، مورد هجوم دولتهای است
در منطقه قرار گرفته و جامعه اسالمی ایران را همچنان با چالشهای زیادی روبرو نموده است. و در 
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گری افراطی ناتوان می بود و موفق نمی شد دولتهای صورتی که جمهوری اسالمی در مبارزه با سلفی
نظامات سیاسی فرهنگی منطقه وچه بسا  افراطی، حامی خشونت و تروریسم همچون عربستان سعودی بر

جهان اسالم مسلم می شدند. و تحقق تمدن نوین اسالمی دوباره برای سالهای متمادی به محاق می 
رفت. بنابراین به نظر برای جلوگیری از تهدیداتی که متوجه امنیت فرهنگی جمهوری اسالمی است و 

 همچون؛ فرهنگیمه وارد میکنند، به پیشران های تحقق تمدن نوین اسالمی ایرانی اسالمی در آینده لط
 تبیین ابعاد کمی و کیفیت زندگی انسان در انقالب اسالمی،، فرهنگی و انسجام مفهومیهمگرایی 

همسایگی و  محلیو  ای منطقهو مدیریت مسائل  شناسایی ،تقویت هویت ملی، ارتقای اعتمادعمومی
، توجه جدی داشته باشیم. نسل جدیدو شناسایی نیازهای  انعطاف، شناسی ملی و فراملی ، مخاطباناقوام
 درختی مثابه به که یابیم دست واحدی پارادیم خودمان و دیگران به مشترک وجوه گرفتن نظر در و با

 بالطبع و دهد نشان و پایداری مقاومت مختلف فرهنگهای و هااندیشه و تمدنها توفانهای مقابل در تناور
ضرورت امنیت  توان مدت ذیل را که نشانگر در جمع بندی می .ایمکرده فظح نیز را فرهنگ امنیت

مدیریت فرهنگی بعنوان بستری پایدار برای تحقق و استمرار تمدن نوین ایرانی اسالمی است برای 
 های آن ترسیم کرد: چالش
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ایجاد و تقویت سازمان  ؛ هشداری برای عالئم پیدایش تمدن نوین اسالمی
 های تمدن ساز

 
 3، عبدالرحیم پدرام3علیرضا کیقبادی ،4رضا مقیسه

 
 چکیده

 هدف مقاله حاضر شناسایی و ارائه نشانه ها و عالئم تمدن نوین اسالمی با روش تحلیل مضامین 
  می باشد؛ تمدن نوین اسالمی یک پدیده اسالمی است و نیازمند مفروضات و روش اسالمی برای
آینده پژوهی است. شناسایی عالئم تغییر یکی از روش های دیده بانی در علم آینده پژوهی است. در 
آینده پژوهی اسالمی عالوه بر توجه به مشهودات بایستی به سایر عوامل اثر گذار بر زندگی بشر معتقد 

 بود و از همه مهمتر وعده های الهی را باور داشت.
چند هنوز به صورت یک روند کامالً آشکار در نیامده است، اما تمدن سازی نوین اسالمی هر 

عالئم و نشانه هایی دارد که احتمات وقوع آن در آینده از منظر صاحب نظران، خیلی زیاد است. بیشترین 
کسانی که بر تمدن سازی نوین اسالمی تأکید دارند، رهبران انقالب اسالمی هستند و ایشان هستند که 

نقالب اسالمی را هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی به این سو سوق می دهند؛ جهت گیری های ا
بنابراین نشانه های تشکیل تمدن نوین اسالمی را با تحقیق و مطالعه می توان در منویات و اندیشه والیت 

 مشاهده و استنباط کرد.
ور و نظام را در هدایت شناسایی درست عالئم تغییر، مسئولین و مدیران نهادها و سازمان های کش

امور به سمت آینده مطلوب کمک می کند. وقتی تمدن سازی نوین اسالمی در حات شکل گیری 
است، نهادها و سازمان های کشورهای مختلف بایستی توان رقابت و فعالیت در سطح تمدن را داشته 

                                                                                                                                               
 (r.moghiseh@sndu.ac.irدانشجوی دکترای مدیریت آینده پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی؛ )نویسنده مسئوت:  1
 دانشگاه عالی دفاع ملیدانش آموخته دکترای مدیریت آینده پژوهی  2
 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی 3
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ی و اسالمی، بایستی با وجود باشند و به عبارتی خودشان را تمدنی بسازند .نهادها و سازمان های انقالب
 این عالئم و نشانه ها، خود را برای ایفای نقش آماده کنند.

 تمدن، آینده پژوهی، نشانه های تغییر، سازمان های تمدن ساز واژه های کلیدی:

 مقدمه
انقالب »مطابق نظر علما و حکمای بزرگ اسالمی و خصوصاً حضرت امام خمینی رحمت اهلل علیه، 

مه ظهور است و از طرفی  آخرین هدف مرحله ای انقالب اسالمی از دیدگاه حضرت امام مقد« اسالمی
است.  هرچند مطابق دیدگاه معظم له اکنون انقالب « تمدن نوین اسالمی»خامنه ای مدظله العالی، 

یل اسالمی در مرحله دولت اسالمی و جامعه اسالمی در حات فعالیت است. اما با دیده بانی داده ها و تحل
 می توان نشانه های تشکیل تمدن نوین اسالمی را مشاده و درک کرد.

حوادث و پدید ها، باعث « 4نشانه های تغییر»دیده بانی و یکی از روش های آن یعنی توجه به 
خواهد شد تا مسئوالن با علم و آگاهی در جهت ساخت اینده قدم بردارند؛ امام صادق علیه السالم در 

: عالم به زمان مورد  اللَّوَابِس  عَلَیْهِ  لَاتَهْجُمُ  بِزَمَانِهِ  اَلْعَالِمُ»م به زمان هستند می فرمایند: باره کسانی که عال
 لوابس جمع لباس و همه چیزهایی است که چیز های دیگر را «. 3هجوم پوشش های زمانه نمی شود

ون موضوعات مختلف در جهان می پوشاند. عصر حاضر عصر وفور و فراوانی اطالعات و داده ها پیرام
است؛ این قدر اطالعات زیاد است که احساس می شود همه چیز بر سایر چیزهای اثر مستقیم دارد. 
 وقتی یک کودک ناقص الخلقه به دنیا می آید و وقتی یک بستی بزرگ در یک کشور ساخته 

ثه اختصاص می دهد. می شود، صفحات زیاد و زمان های زیادی از وقت مردم را به مطالعه و مباح
انفجار یک بمب در یک شهر به دلیل تردد توریست ها و مسافران از سایر کشور در آن شهر، حواس 
همه را به خود جلب می کند. در زمان حاضر اسارت، جراحت و شهادت یک رزمنده مسلمان در بین 

سوی دیگر یک  کشورهای و شهرهای کشور به سرعت پخش می شود و اثرات فراگیر می گذارد؛ از
شایعه درباره یک کاندیدای ریاست جمهوری در کمتر از یک ساعت در فضای مجازی به کاهش یا 

                                                                                                                                               
1 change  signal 

 .311ص  28بحاراالنوار: ج  3
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افزایش آرا او یا رقیب او منجر می شود. این قبیل حوادث نشان می دهد در عصر اطالعات، در واقع 
 پوشانند. هجوم اطالعات وجود دارد و اطالعات با تهاجم خودشان خیلی چیزهای دیگر را می 

در بین سایر  ضعیف عالیم تحلیل و شناسایی پژوهان، آینده های فعالیت ترین پایه ای از یکی»
 آشوب اما نیستند شناسایی قابل راحتی به هستند آینده در تغییر نشانه های عالیم که این عالئم است.

 .باشند داشته پی در بزرگی بسیار پیامدهای کوچک تغییرات این تا است شده جهان سبب بر حاکم

 کوچک دستانه پیش شناسایی نیازمند آینده هولناک سونامی های برابر در از غافلگیری جلوگیری

 استعداد ارزیابی و ضعیف است. کشف عالیم بزرگ تغییرات این پیدایش عالیم و ضعیف ترین ترین

 «.4است آینده سازهای شگفتی در برابر غافلگیری از پیشگیری و آینده برای آمادگی معنی به ها، آن

از رحلتشان خطاب به حوزه های علمیه می فرمایند:  3امام خمینی رحمت اهلل علیه، یکسات قبل
تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره   ها و روحانیت باید نبض حوزه»

هاى رایج اداره امور مردم  سا شیوهچند قدم جلوتر از حوادث، مهیاى عکس العمل مناسب باشند. چه ب
در سالهاى آینده تغییر کند و جوامع بشرى براى حل مشکالت خود به مسائل جدید اسالم نیاز پیدا 

 «.3کند
این هشدار امام اوالً موید وجوب جلوتر بودن عالمان از حوادث روزگارشان را نشان می دهد و ثانیاً 

ها و حوادث آینده است. امروز به روشنی می توان فهمید که نشان دهنده فهم حکیمانه ایشان به نیاز
مسائل مستحدثه و نویی برای مردم در روابم اجتماعی، اقتصاد و تجارت و حمل و نقل  آسان مردم از 

 کشوری به کشور دیگر و.... بوجود آمده است که از ابعاد مختلف هم فرصت است و هم تهدید.
 
 

                                                                                                                                               
 و علوم آینده پژوهی ضعیف؛ طلیعه رویدادهای بزرگ آینده،تهران، مرکز (. عالیم4328گروه پژوهشی دانش و فناوری آینده اندیشی.) 4

 ، ص الف4382دفاعی،  صنایع تحقیقاتی و آموزشی مؤسسه  دفاعی فناوری
3 3 /43 /4312 
، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(؛ پیام به روحانیون، مراجع،  34 (. صحیفه امام، ج4328وح اهلل.)امام خمینی، سید ر 3

 .313،ص 34مدرسین، طالب و ائمه جمعه و جماعات، ج
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 بیان مسئله -1
م و تعامالت میان ملت ها و امت ها تمدنی شود، همه فعالیت های سیاسی، وقتی فضای رواب

فرهنگی، اقتصادی، تجاری، حمل و نقل و... کشور، نهادها، سازمان ها و شرکت ها بایستی توان رقابت 
 و « عالئم تغییر»و حیات موفق در بین ملت ها و کشور های هم فرهنگ و هم نوع را داشته باشند. 

دن نوین اسالمی کدامند؟ از منظر معماران و رهبران بزرگ انقالب اسالمی، عالئم شکل گیری تم
 تمدن نوین اسالمی کدامند؟

شناسایی عالئم تغییر یکی از روش ها و ابزارهای دیده بانی در علم آینده پژوهی است که با 
نقش اساسی  رویکرد فرصت سنجی در حوزه تمدن سازی برای نهادها و سازمان ها و شرکت هایی که

 حاکمیتی و... ضروری است. 

 مبانی نظری -2
 مفاهیم و تعاریف -2-1

 1آینده پژوهی-الف
گیبسون معتقد »ممکن است یک آینده به وقع پیوسته باشد اما ما هنوز آن را کشف نکرده باشیم؛ 

سان ها این استعاره نشان می دهد که درک ان. «3است: آینده آمده است، اما هنوز گسترده نشده است
 الیه های حاکمیت بخشی به آینده پژوهی در جامعه اوالً نیازمند »اساس آینده پژوهی است؛ 

 .«3را امکان پذیر می سازند توانمندی ها و ادراک انسان ها است و ثانیاً مفاهیم آینده، گفتمان های آینده
مردم و جامعه آسانتر می شود.  هر چه ادبیات و مفاهیم آینده، بیشتر گفتمان شود، باورپذیری آینده برای

تمدن سازی نوین اسالمی، هدف آخر انقالب اسالمی است که نیازمند ادبیات و مفاهیم مرتبم با خود 
 آن است.

                                                                                                                                               
1 Futures studies 

 422پنجم، ص(. آینده پژوهی، اصفهان، انتشارات علم آفرین، چاپ 4313خزائی، سعید و محمود زاده، امیر.) 3
 422همان، ص  3
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انسان »تفکر و تحلیل پیرامون آینده یکی از ویژگی های فطری و اساسی انسان ها و جوامع است؛ 
آینده نیز بیاندیشد. برخالف جسم انسان که ناچار و به می تواند افزون براندیشیدن به آینده، به کثرت 

دلیل ضرورت سازگاری های زیست شناختی)مانند تنفس، گوارش، سنتز، پروتئین ها و...( در 
چهارچوب زمان به قید کشیده شده است، ذهن، تخیل و اندیشه او می تواند آزادانه و ارادی در میان 

اههای جهانی پرشمار، گذشته، حات و اینده گردش کند. این آرایه ای از جهان های گوناگون و دیدگ
بخش وارهیده از وجود انسان همچنین می تواند بی هیچ واسطه ای با نسل های آینده ارتباط برقرار 

 «.4سازد
از لحاظ علمی هیچ اشکالی برای داشت آرزوهای معقوت و منطقی نیست و برعکس توجه و 

هوشمندانه ترین کار، مهیا شدن برای »ر معقوت تر و منطقی تر است؛ پیشتازی برای ساختن آینده یک ام
رویدادهای ممکن اعم از محتمل و نامحتمل، فراوان تر از آن هستند که  است. امور غیر قابل پیش بینی

به عبارتی هدف آینده پژوهی شناخت و فهم آینده های «. 3بتوان تمامی آن ها را بررسی کرد
خوشبختانه اگر رویدادهای -آینده خوشبختانه یا متأسفانه»یگران و خود ما است. توسم د   3نااندیشیده

در بردارنده مولفه ی عدم قطعیت  -غیر مترقبه را خوشایند بدانیم و متأسفانه اگر آنها را ناگوار بینگاریم
ی و است. برداشتن پرده های ابهام از آینده، آشنا ساختن بیش از پیش ما با گزینه های محتمل آت

تمدن نوین اسالمی آروزی بزرگ معمار «. 1افزایش استیالی انسان بر آینده، هدف آینده پژوهی است
انقالب اسالمی و شهدا و علمای و مجاهدان زیادی تاکنون بوده است و امروز هم عالقمندان و 

 ان است.آرزومندان زیادی در گوشه و کنار جهان دارد و نیازمند تفکر و تحلیل بیشتری از سوی آن
 

 دیده بانی-ب
و  2دیده بانی برآیند پایش»یکی از پایه ای ترین روش ها و ابزارهای آینده پژوهی دیده بانی است؛ 

دو کارکرد مهم برای اتاق فکر)معادت اتاق جنگ( سازمان دارد؛ یکی تأمین داده های  است و  4پویش
                                                                                                                                               

 428همان، ص  4
(.مبانی آینده پژوهی؛ ترجمه مصطفی تقوی و محسن محقق، تهران، موسسه آموشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز 4313وندت بل.) 3

 32آینده پژوهی، ص
3 Unthought Futures 

 38همان، ص  1
5 Monitoring 
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بنابراین در فضای متالطم «. 3زمان استورودی فرایند آینده پژوهی و دیگری جلوگیری از غافلگیری سا
عصر حاضر سازمان ها و نهادهای انقالبی و اسالمی برای کمک به ساختن آینده انقالب اسالمی حتماً 

 نیازمند این ابزار علمی می باشند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3جایگاه دیده بانی و شناسایی عالئم ضعیف تغییر در آینده پژوهی -1شکل 

                                                                                                                                               
1 Scanning 

(. آموزه ها و آزموده های آینده پژوهی، تهران، افق راهبردی، موسسه افق آینده پژوهی 4311مهدی.)پدرام، عبدالرحیم، احمدیان،  3
 .21-80راهبردی، صص 

 432پژوهی در کسب و کار؛ فایل پاور پوینت درسی در دانشگاه عالی دفاع ملی، ص (. اصوت و مبانی آینده4312خزائی،  سعید.) 3

 شناسایی عالیم ضعیف تغییر پایش متغیرهای کلیدی پویش محیطی

 تحلیل و ارزیابی
وندها و مطالعه ر

 رویدادهای آینده
 بینیسازی و پیشمدل

 آینده

 نگاری

ایجاد بصیرت، 
اجماع و گفتمان 

 سازی

گذاراولویت
ی و تدوین 

تحلیل و  نگاشتره
تدوین 
 سناریوها

اندازچشم
 سازی

 بینیپیش

 بانیدیده
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عالیم ققین حوزه ی سازمان، مدیریت و آینده پژوهی با تأکید بر اهمیت روندها،بسیاری از مح»
 ، هنگام پویش محیطی بیشترین توجه را به این سه کانون اختصاص 4و شگفتی سازهاضعیف تغییر

می دهند. پدیده هایی که احتمات وقوع آن ها ضعیف است، اما در صورت تحقق، تأثیرات عمده ای بر 
به همین ترتیب پدیده هایی که احتمات وقوع شان ضعیف  جای می گذارند، همان عالیم ضعیف هستند.

است و در صورت وقوع، تأثیر چندانی ندارند، بی معنا هستند. روند اصیل اتفاقی است که احتمات وقوع 
باالیی دارد و اکنون در جریان است، ولی تأثیر خیلی زیادی برجای نمی گذارد. در این حاالت 

 (www.iranianfuturist.com، 4312یم ضعیف هستند.)طاهری دمنه، رمزآلودترین اتفاقات، همان عال

 موضوع پدیده های آتی ـ احتماالت و اثربخشی -1جدول

 
 تأثیر زیاد تأثیر کم

 عالیم ضعیف معنا بی احتمات ضعیف تحقق

 فراروند روند اصیل احتمات قوی تحقق

ل ارتباطی و تعامالتی بین کشورها، بنابراین چنانچه اشاره شد در عصر حاضر، به دلیل کاهش فواص
 نهادها، سازمان ها و مردم، که عدم قطعیت ها و پیچیدگی ها فراوان است، بیشتر از گذشته نیازمند 

 نظریه ی ادوارد لورنز پیشگام»دیده بانی و توجه به تغییرات و خصوصاً عالئم ضعیف تغییر هستیم؛ 

 به داند. می پذیر انطباق ی نظام های پیچیده بارز ویژگی را کوچک تغییرات به حساسیت آشوب،

 و انتظار مورد پیامدهای میان بزرگ به تفاوتهای است ممکن کوچک تغییرات که آنجا از وی، اعتقاد
  کالسیک رویدادهای در که کوچکی است رخدادهای ضروری بیانجامد، واقعی پیامدهای

 قرن انسان لورنز، دیدگاه از گیرند. قرار مورد توجه دقت با شود، می غفلت ها آن از پژوهی آینده

تشخیص  .کند توجه آنها به و تشخیص دهد دگرگونی را ضعیف عالیم که بیاموزد باید یکم بیست و
 «. 3آنهاست تأثیرات پیش بینی از سخت تر عالیم،

                                                                                                                                               
1 Wald Cards 

 و علوم آینده پژوهی ضعیف؛ طلیعه رویدادهای بزرگ آینده،تهران، مرکز (. عالیم4328فناوری آینده اندیشی.) گروه پژوهشی دانش و 3
 44، ص4382دفاعی،  صنایع تحقیقاتی و آموزشی مؤسسه  دفاعی فناوری

http://iranianfuturist.com/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%9B-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA/
http://iranianfuturist.com/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%9B-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA/
http://iranianfuturist.com/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%9B-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA/
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 1نشانه های ضعیف-ج
را پدر مدیریت معرفی شد. آنسوف  3های ضعیف برای اولین بار توسم آنسوف عالئم یا سیگنات

دهد، سه مفهوم را معرفی  های ضعیف ارائه می نامند. در تحلیلی که آنسوف از سیگنات استراتژیک می
شگفتی استراتژیک. گسستگی استراتژیک  -3گسستگی استراتژیک و  -3محیم آشفته،  -4کند.  می

فاصله زیادی گرفته  بدین معنی است که توسعه آینده، از گذشته و یا از برون یابی روندهای گذشته
های استراتژیک نیز به معنی برخی از وقایع ناگهانی هستند که یا منابع عمده سوددهی  است. شگفتی

 های پیش روی شرکت  سازند و یا باعث از دست رفتن عمده فرصت شرکت را با مشکل مواجه می
غییرات ها از ت ی اولین نشانههای استراتژیک یعن ها از گسستگی های ضعیف اولین نشانه شوند. سیگنات می

 های جدیداند. کنند و یا نشانه هایی از فرصت های خطر عمل می اند که به عنوان نشانه ممکن در آینده
وقتی سیگنات های ضعیف برای اولین بار بروز می کنند، اطالعاتی که بروز می دهند، بسیار مبهم 

را به همراه دارند. به تدریج اطالعات افزایش پیدا هستند به گونه ای که تنها حسی از فرصت و یا تهدید 
می کنند، منابع فرصت و تهدید بهتر شناسایی می شوند، پاسد های درخور و نتایج قابل انتظار معرفی 
می شوند. تکامل یک سیگنات ضعیف به یک سیگنات قوی و یا شاید یک روند و حتی شاید یک کالن 

 .3ده استروند در مدت چرخه زندگی اطالعات آم
سیگنات ضعیف یک ابزار پشتیبانی برای تصمیم گیری است. ما با محیم پیرامون خود همیشه در 

ای هستیم. برخی از داده های اطراف ما بر کسب و کار ما تاثیر گذار هستند. داده های  حات تبادت داده
ها بر کسب و کار ما به دو موثر بر کسب و کار را سیگنات می نامیم. سیگنات ها بسته به میزان تاثیر آن

دسته قوی و ضعیف تقسیم می شوند؛ مثال تغییر نرخ ارز برای یک بازرگان سیگنات قوی و برای یک 
مدیر آموزشگاه کنکور یک سیگنات ضعیف محسوب می شود و سیگنات تغییر میزان پذیرش دانشگاه ها 

همواره مدنظر هستند و از روی  برای آن دور حالت عکس دارد. سیگنات های قوی به خاطر تاثیرشان
اجبار ناچار هستیم که تغییرات آنها را پایش نماییم و در مواقع لزوم واکنش های مناسب را طراحی و 
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 اجرا کنیم؛ اما سیگنات های ضعیف معموال از دریچه ذهن شلوغ ما وارد نمی شوند و به آنها 
 ه چند دلیل بایستی مد نظر قرار داد:نمی پردازیم. این تکنیک می گوید سیگنات های ضعیف را ب

 بر برای حل مشکالت. احتمات وجود راه حل های سریع و میان 
 .نشانه های ابتدایی رکود یا رونق بازار 
 .مجموع نشانه های کوچک از چند نقطه می تواند عالمت یک ویژگی عمومی باشد 
  4آیندهاحتمات انباشتگی سیگنات های ضعیف و تبدیل آن به سیگنات قوی در. 

 آینده از نشانه هایی آنها هستند. آینده منادیان و پیش قراوالن ضعیف، عالیم»بنابراین نشانه ها یا 

 معموالً عالیم نیستند.این رصد و رؤیت قابل فوق العاده، توجه اعمات بدون و حالت عادی در که هستند

 مناسبات روابم، جابجایی به ادرق و دارند وجود آشوب لبه ی و غیرمتمرکز نقاط های کاری، کرانه در

 با می شوند. آنها تغییر موجب و نموده دخالت رویدادها سیر و روندها در هستند؛ معادالت موجود و

کشف  اهمیت جهانی، و منطقهای گروهی، فردی، روابم بر حاکم الگوهای گسترده ی به تغییر توجه
حوادث  کن بنیان سیل در شدن صورمح و غافلگیری از جلوگیری جهت آینده گام های پای صدای

 «.3می گیرد فزونی پیش از بیش
طور  به بوده، معلوم کمتر نسبی به طور که است ای پدیده به مربوط عالیم واقع در ضعیف عالیم»

نوزاد  روند یک همچون واقع در و است شده توزیع ناچیز به طور که این یا و شده احساس ضعیف
ها  پدیده نوع این ذاتی طبیعت باشد. می افراد فعلی دانش حوزه ی ی حاشیه در نسبی به طور و بوده

 دادن است، رخ حات در اتفاقاتی چه که این تشریح برای را بسیاری محدودیت های که است طوری

 رفته یا تحلیل و تبدیل قوی روند یک به نظر مورد پدیده ی آیا و چیستند بازدارنده یا پیشران نیروهای

 «.3کند می ایجاد شد، خواهد نابود و
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 4شگفتی»یکی از اصطالحات هم معنا یا نزدیک به معنای نشانه های ضعیف شگفتی ها هستند؛ 
رویداد یا پدیده ای است که احتمات وقوع اندکی دارد، اما در صورت وقوع تأثیرات فراوان و گسترده 

 .3شد خواهد داشت و شکل گیری آن موجب غفلت زدگی راهبردی و اطالعاتی خواهد
3راکفلو تعریف که داده اند شگفتی سازها درباره ی متعددی تعاریف آینده پژوهان»

 بیشترین 

شدت  با ولی کم دادن رخ احتمات با است رویدادی» شگفتی ساز وی تعریف به بنا دارد. مقبولیت را
 در سطح را ها آن تأثیرات و % دانسته40  حدود را رویدادها این دادن رخ احتمات  راکفلو «.باال تأثیر

1پیترسون می داند. بین المللی
 به بنا داده است. ارایه راکفلو مشابه تعریف که است افرادی جمله از نیز 

 که هستند زیاد با تأثیرات ولی کم دادن رخ احتمات با رویدادهایی»شگفتی سازها  پیترسون، تعریف

 شوند، می کسی هر باعث تعجب زهاشگفتی سا پیترسون، تعریف مطابق «. دهند می رخ سریع بسیار

 برابر در موثر واکنش به قادر های اجتماعی سیستم حالت این در و دهند می روی سریع بسیار که زیرا

2نیستند. کورنیش ها آن
 کردن آشفته قدرت شگفتی سازها که کند اضافه می مشابه تعریف ارایه با هم 

 .1کنند ایجاد افراد های ریزی برنامه و تفکر در نوع ریشه ای تغییرات می توانند و دارند را چیزی هر

 چهارچوب نظری -2-2
چارچوب نظری این تحقیق در حوزه تمدن نوین اسالمی، منویات ولی امر مسلمین که عالی ترین 

 مرجع تشخیص و تدبیر برای جامعه و امت اسالمی هستند، به صورت ذیل می باشد :
تمدن اسالمی، کشورگشایی »ا یا افزایش مرزها نیست؛ ماهیت تمدن اسالم از نوع گرفتن مرزه

اسالم همانند عطری است که فطرت . «2ها از اسالم است ملت فکریبلکه به معنای تأثیر پذیرفتن  نیست
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 -ملت ایران»پاک انسان ها را نوازش می دهد و پیروز واقعی کسانی هستند که عطر افشانی می کنند؛ 
، نه بر صنعت و  ى اصلى تمدّن پایه. است  پدید آوردن یک تمدّندر حات  -همچنان که شأن اوست

. این است که همه چیز را فناورى و علم، که بر فرهنگ و بینش و معرفت و کماتِ فکرى انسانى است
آورد. ما در این صراط و در این جهت  کند و علم را هم براى او به ارمغان مى براى یک ملت فراهم مى

 «.4هستیم
تمدن سازی گرفتن و فتح کشور ها نیست، بلکه فکر و اندیشه ای است که در میان ملت  منظور از

ها و امت ها پذیرش دارد و آنان را از ابعاد مختلف به خود عالقه مند می کند؛ هدف انقالب اسالمی 
خم کلّى نظام اسالمى چیست؟ اگر بخواهیم پاسد این »این است که به تمدن اسالمی نزدیک شود. 

 ت را در یک جمله ادا کنیم، خواهیم گفت خم کلّى نظام اسالمى، رسیدن به تمدّن اسالمى است. سؤا
اگر شما به بلندگویانِ تمدّن کنونى غرب مراجعه کنید، آنها خواهند گفت تمدّن مادّى غرب ابدى 

می کنند!  ى دوم را و تغییرناپذیر است... در تمدّن مادى غرب ... هرچه حرف می زنند، طرّاحى هزاره
ى دوم را  ى اوّت را فرا گرفته بود که شما می خواهید هزاره حاال مگر تمدّن مادّى غرب، سرتاسر هزاره

ى تمدّن مادّى غرب گذشته، راضى  هم به آن ملحق کنید؟! مگر بشر از این دو، سه قرنى که از سیطره
عالج کند؟! آیا فقر در دنیا از ى بشریت را  است؟! مگر تمدّن مادّى غرب توانسته است زخمهاى کهنه

بین رفت؟ آیا گرسنگى از بین رفت؟ آیا ظلم و تبعیض از بین رفت؟ آیا آرامش خاطر انسان تأمین شد؟ 
ى استعمار، سپس در  عکس، تمدّن مادّى غرب در دوره آیا مهربانى و صفاى میان انسانها تأمین شد؟ یا به

ى استعمار، مستقیم نبود؛ به  ى استثمار، مثل دوره در دورهى حکومتهاى غربى  که سلطه -ى استثمار دوره
ها و  ى سرمایه ى پنهانى قاهرى که همه افتاده و فقیر بود؛ همان سلطه شکل استثمار نیروها در دنیاى عقب

 دارى را بیشتر  هاى سرمایه ى نیروها را از آنها می ربود و در خود هضم می کرد و جیب کمپانى همه
ى این سه دوره، با  در همه -یعنى امروز -ى ارتباطات ى رسانه و در دوره سپس در دورهو  -می انباشت

نمایى، با زورگویى، با ایجاد اختناقِ طرف مقابل و صف مقابل همیشه وارد میدان شده  زور، با قدرت
که در باالترین مراکز خود هنوز تبعیض هست، تبعیض نژادى هست، فاشیسم هست! با  است؛ درحالى
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ین سابقه، با این همه گرفتارى، با این همه مشکالت، تمدّن مادّى غرب ادّعاى ابدیت می کند! اما این ا
 ادّعا، ادّعاى واهى، غیرعملى و ناکام است.

اى که تمدّنهاى بزرگ تارید  شک تمدّن اسالمى می تواند وارد میدان شود و با همان شیوه آرى؛ بى
تصرّف کنند و برکات خود  -بزرگ یا کوچک -اى را شوند و منطقه اند وارد میدان زندگى بشر توانسته

 یا صدمات خود را به آنها برسانند، این فرآیند پیچیده و طوالنى و پُرکار را بپیماید و به آن نقطه برسد. 
البته تمدّن اسالمى به صورت کامل در دوران ظهور حضرت بقیۀاللّه ارواحنافداه است. در دوران 

حقیقى اسالمى و دنیاى حقیقى اسالمى به وجود خواهد آمد. بعضى کسان خیات می کنند  ظهور، تمدّن
دوران ظهور حضرت بقیۀاللّه، آخرِ دنیاست! من عرض می کنم دوران ظهور حضرت بقیۀاللّه، اوّتِ 
دنیاست؛ اوّتِ شروع حرکت انسان در صراط مستقیم الهى است، با مانع کمتر یا بدون مانع، با سرعت 

ى  ى امکانات براى این حرکت. اگر صراط مستقیم الهى را مثل یک جاده شتر، با فراهم بودن همهبی
اند تا بشر را از  ى انبیا در این چند هزار سات گذشته آمده وسیع، مستقیم و هموارى فرض کنیم، همه

تر، عمومی تر، موفق تر و  جانبه ها به این جاده برسانند. وقتى به این جاده رسید، سیرْ تندتر، همه راه کوره
 تر خواهد بود. ضایعات ضایعات یا کم بى

بنابراین، این نظام اسالمى، نظامى است که یک خمّ حرکت معقوت و منطقى براى خود تصویر 
کرده است. این سیرى نیست که بتواند متوقّف شود؛ این سیرى هم نیست که مراحل گوناگونى که در 

ى باشد؛ یک حرکت تکاملى است. از آغاز انقالب اسالمى این حرکت آن هست، براى آن دائمى و ابد
به وجود آمد؛ این برق در این نقطه از عالم درخشید، چشمهایى را خیره کرد؛ بعد هم این توفیق را پیدا 
کرد که نظام اسالمى را به وجود بیاورد؛ این نظام اسالمى هم از آغاز تشکیل، با چالشهاى خود، با 

با امکانات خود، حرکتى را آغاز کرده است و پیش می رود. این خم اگر با جدیت، با  مشکالت خود،
، سرنوشت پشتکار، با شناخت آنچه که الزم است، با عمل به آنچه که وظیفه است، ادامه پیدا کند

ى عظیمى از دنیا، پرتوِ خود را  اسالمى یک بار دیگر بر مجموعه  که تمدّن از این حتمى عبارت است
 گستراند.ب

که لزوماً نظام سیاسىِ اسالمى در نقاط دیگر جهان هم قبل از عصر ظهور گسترش  نه به معناى این
بر اساس یک فکر جدید، یک حرف جدید، یک نگاه   تمدّنپیدا کند؛ نه؛ معنایش این نیست؛ بلکه 

است که دلهاى ؛ یک زبان نویى جدید به مسائل بشر و مسائل انسانیت و عالج دردهاى انسانیت است
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نسلهاى نوى انسان و قشرهاى محروم جوامع گوناگون، آن زبان را می فهمند و درک می کنند؛ به 
تدریج در میان جوامع مختلف گسترش و رشد پیدا کند. این  معناى رساندن یک پیام است به دلها، تا به

هاى عمیقى  ، با ریشهامرى است که شدنى است. با وضعى که امروز من در کشورمان مشاهده می کنم
اى که از اوّت انقالب در راه تعمیق  که تفکّر اسالمى در کشور ما دارد، با حرکت بسیار وسیع و گسترده

این اندیشه آغاز شده است و امروز به جاهاى خوبى هم رسیده است، به نظرم میرسد که این آینده براى 
 .4«ناپذیر است ى قطعى و اجتناب نظام اسالمى، یک آینده

 روش تحقیق -3
این مقاله با روش دیده بانی که از مشهورترین روش های آینده پژوهی است، در متون و اسناد 

 ماهیت با نظری مبانی مرتبم با موضوع استفاده شده است و به نوعی تحلیلی و ادراکی و همراه با تقویت

 .است وقایع اتفاق افتاده در قبل یا حات و تنظیم تدوین و استقرائی
همانطور که اشاره شد درک انسان ها اساس آینده پژوهی و دیده بانی و تشخیص عالئم تغییر برای 

و  تدوین و استقرائی ماهیت با نظری مبانی تقویت ضعیف، عالئم تشخیص راه»ساختن آینده است؛ 
 در ساز قبلی شگفتی رویدادهای عینی بروز و گیری شکل نحوه مالحظه با .است پیشین تجارب تنظیم

 نظام طراحی هشدار در عنوان به سپس، و معین آنها ضعیف اولیه عالئم خودی، غیر یا خودی محیم

 شرایم مستمر پایش و دیده بانی محیطی، رصد نوعی به کار می گیرد. این قرار نظر مد هشداردهی،

 .3است
می با آینده این تحقیق نوعی آینده پژوهی اسالمی است و الزم است فصل ممیز آینده پژوهی اسال

 پژوهی غربی در دو نکته مهم به لحاظ هدف و روش شناسی توجه شود:
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 مفروضات آینده پژوهی اسالمی -الف
 آینده پژوهی غربی با »مفروضات بر ادراکات و فعالیت های آینده پژوه هان اثر گذار است. 

اراده بشر در پدید آمدن  در نظر گرفتن اراده جز»آینده پژوهی اسالمی تفاوت هایی دارد که مثالً 
آینده، توسم آینده پژوهی اسالمی پذیرفته ولی در آینده پژوهی سکوالر پذیرفته نمی شود. در مجموع 

 مفروضات عمده آینده پژوهی اسالمی عبارتند از:

 جهان در همه حات در محضر خدا است. .4

 افزون بر جهان مادی و شهود، جهان غیب نیز وجود دارد. .3

 است.وعده قرآن حق  .3

 اراده خداوند مهمترین عامل آینده سازی است. .1

 افزون بر عوامل فیزیکی و اجتماعی، عوامل دیگری نیز بر آینده تأثیر گذار هستند. .2

 تحقق چشم انداز از آن خداست و می تواند فراتر از تصور انسان باشد. .1

 اراده بشر در طوت اراده الهی است. .2

 «.4نده مطلوب استدین مبین اسالم تضمین کننده برپایی آی .8

توجه به این مفروضات در این تحقق رمز و کلید اصلی شناسایی عالم و نشانه های تمدن سازی 
 نوین اسالمی است.

 مفروضات آینده پژوهی اسالمی-الف
نکته مهم دیگر روش شناسی برای آینده پژوهی اسالمی توجه به تمدن و تارید با رویکرد فلسفی 

می تواند نشان دهد که کدام فرهنگ و اندیشه در حات روند « فلسفه تارید»است؛ به عبارتی رویکرد 
شناخت روند تاریخی هر »شدن و تمدن شدن و کدام فرهنگ و اندیشه در حات حرکت نقطه ای است؛ 

ملت به طور خاص به سطح تاریخمندی آن ملت بر می گردد؛ به طور کلی سه سطح والیه برای تارید 
 در نظر گرفته می شود:

                                                                                                                                               
(. درآمدی بر آینده پژوهی اسالمی، تهران، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 4313پدرام، عبدالرحیم، عیوضی، محمدرحیم.) 4
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 الیه ظاهری وقایع و رخدادها 

 )الیه قانونمندی طبیعی)خصوصیات و ویژگی های ذاتی فرد یا جامعه 

  الیه قانومندی اعتباری و فلسفی؛ سطحی از تفکر که در عین حضور در زمان می توانند  فراتر از
 .«4زمان بیندیشند

جلب با  ی )خداوندجهت اله» با همین نگاه رویکردهای کلی فلسفه تارید، دو جهت کلی دارد
اراده انسان تارید رادر جهت اهداف خلقت مدیریت می کند(؛ جهت غیر الهی؛ اراده انسان تارید را در 
جهت اهداف مادی خود مدیریت می کند)اومانیسم و لیرالیسم(؛ تارید بدون هیچ گونه مدیریت و تنها 

. جدوت ذیل 3مارکسیسم( تابع اقتضائات مادی به سمت اهداف مادی در حرکت است)کمونیسم و
 تفاوت فلسفه الهی تارید و فلسفه غیر الهی تارید را تبیین می کند:
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 1تفاوت فلسفه الهی تاریخ و فلسفه غیر الهی تاریخ-2جدول

 اصول و کلیات فلسفه الهی تاریخ اصول و کلیات فلسفه غیر الهی تاریخ
 

اساسا خدایی وجود ندارد یا اگر هست ربوبیت 
 ربوبیتش را به انسان واگذارده است.ندارد یا 

خالق هستی است و کل هستی  خداوند متعات
 را ربوبیت می کند

4 

 جهت گیری ذاتی و فطری ندارد انسان هیچ
اند  انسان ها همه بر فطرت الهی آفریده شده

 و دارای دو ساحت مادی و معنوی هستند
3 

 معیار حق و باطل خود انسان است

داری از اختیار می تواند دلیل برخور انسان به
راه حق را برنگزیند؛ اما نمی تواند جهت 

 کل تارید را عوض کند.

3 

 1 ندارد و عارض بر جریان حق است و حق همیشه پیروز است جریان باطل اصالت

 2 برخوردار است. جریان باطل تنها امداد مادی می شود، اما جریان حق از امتداد مادی و امداد غیبی

متعلق به دوران جهالت و طور کلی  ادیان به انبیا و
 نادانی بشرند و انسان رشد یافته به دین نیاز ندارد

و ادیان به تناسب سطح درک و فهم  انبیاء
بشرو سطح پیچیدگی اجتماعی متکامل می 

شوند و اسالم آخرین و کامل ترین دین 
 است

1 

خرد ، آگاهی، عدالت، رفاه، پیشرفت،  آزادی،
عت اصوت ذاتی، مطلوب و همیشگی قدرت و منف

 بشرند

معنویت، اختیار و عدالت خواسته  آگاهی،
 ها و اصوت ذاتی و همیشگی بشرند.

2 

بشری رو به تکامل  روند تارید در جهت اهداف
است و آینده و پایان تارید بشریت مثبت و خوش 

 است

روند تارید در جهت اهداف الهی رو به 
ارید بشر مثبت است و آینده و پایان ت تکامل

 و خوش است.

8 
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نشانه های برگرفته 
از منویات ولی امر 

مسلمین حضرت 
 امام خامنه ای  

نشانه های تجربه شده و 
عملیاتی شده در کشور، 

 منطقه و جهان

نشانه های ارائه 
شده از سوی 
 متفکران غربی

 تجزیه و تحلیل داده ها و یافته ها-4
با توجه به ادبیات و چهارچوب نظری تحقیق، در این مقاله سعی شده تا از منابع مختلف، نشانه های 
تشکیل تمدن سازی نوین اسالمی استنباط و ارائه شود. نشانه ها در سه گروه اصلی دسته بندی شده اند: 

ارائه شده از سوی متفکران غربی؛ نشانه های برگرفته از منویات امام خامنه ای مدظله العالی و نشانه های 
 نشانه های تجربه شد و عملیاتی شده در کشور، منطقه و جهان.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1جایگاه دیده بانی و شناسایی عالئم ضعیف تغییر در آینده پژوهی -2شکل 
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 ن نوین اسالمی در اندیشه متفکران غربیهای ضعیف تشکیل تمد نشانه -4-1
متفکران غربی در سات های اخیر به صراحت به زوات و شکست تمدن غربی اشاره کرده اند و این 

 نشان دهنده قابلیت جایگزینی تمدن رقیب، یعنی تمدن نوین اسالمی است.

 اعتراف به بازگشت خدا به همه قاره ها -الف
رد تمدن ها معتقد است که خداوند دوباره بر تمام جهان ساموئل هانتیگتون در کتاب برخو

پدیده بازگشت خدا جدی و قطعی است؛ تمام قاره هاو کشور ها را در برگرفته »حاکمیت خواهد کرد؛ 
و شیرین هانتر در کتاب آینده اسالم و غرب معتقد است که مقدمات برتری تمدن اسالمی فرا « 4است

 رسیده است :

خواهی و عدالت طلبی مهم ترین مولفه هایی است که فطرت بشر را در  حقیقت جویی معنویت .4
 مسیر بیداری قرار داده است.

 کرامت انسانی، آزادی و دخالت واقعی در سرنوشت مطالبه عمومی بشر شده است. .3

 بطالن بسیاری از ایدئولوژی ها و ایسم های غربی و شرقی واضح تر شده است. .3

ر حات احیا است و مهمترین عامل هویت بخش در جهان دین و معنویت در جوامع بشری د .1
 آینده است.

 «.3اسالم در حات گسترش جهانی است و مهمترین نامزد تمدن آینده است .2

جوامع اسالمی بیدار شده اند، به اسالم باز می گردند و آن را راه حل مشکالت داخلی و خارج  .1
 )االسالم هو الحل(ند. شده از زیر سلطه استعمار سیاسی و فرهنیگ غرب  می دان

 فرهنگی و اقتصادی آن کم رنگ شده است.-تمدن غرب کم سو و سلطه سیاسی .2

 مشروعییت ساختار نظام بین الملل زیر سوات رفته است .8

الگو و تجربه حکومت دینی به طور جدی به میدان رقابت نظری و عملی با الگوهای سکوالر و  .1
 .4الئیک آمده و سکوالریسم در حات افوت است

                                                                                                                                               
(. برخورد تمدن ها و بازسازی نظم جهانی،ترجمه محمد علی حمید رفیعی،تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی، 4388هانتیگتون، ساموئل.) 4
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 برخورد حتمی تمدن ها -ب
ساموئل هانتینگتون نظریه پرداز آمریکایی »اصالت اصلی تمدن با فکر و فرهنگ قوی و برتر است؛ 

ها در نهایت، پس از یک رویارویی  معتقد است تمدن« ها برخورد تمدن»نیز در قالب نظریه معروف 
ها را نابود خواهد نمود  ، دیگر تمدنمستمر به مرحله برخورد و فرسایش خواهند رسید و یک تمدن برتر

ها ادامه خواهد یافت تا  تر خواهد شد.آن قدر این زد و خورد میان تمدن و تبدیل به تمدن بزرگ
این «. 3ترین تمدن به پیروزی نهایی برسد و به این صورت تارید از آنِ تمدن پیروز خواهد بود بزرگ

  و فوکویاما همگی با وجود مکاتب فکری خود،هگل، مارکس، هانتینگتون »پیش بینی غلم نیست، 
پسندند! و نه آنگونه  خواهند و می اند پایان تارید و آینده آن را آنگونه ترسیم نمایند که می تالش نموده

 .«3که خواهد بود و معمار بزرگ هستی اراده فرموده است
ر است که محتوای اینکه در این مصاف کدام تمدن پیروز صحنه است، محل بحث است، اما آشکا

تحریف شده مسیحیت فعلی توان مقاومت در برابر دین مبین اسالم که منبع اصلی آن قرآن است را 
اسالم »ندارد؛ حضرت امام خامنه ای در هشتمین اجالس سران کشورهاى اسالمى اینچین می فرمایند: 

، پیش از  ى ادیان شک همه و بىانسانیّت و اعتدات و خردورزى و تسلیم در برابر حق متعات است   که دین
 «. 1اند ، چنین بوده ورودِ دستهاى تحریف

جدا کرد،   ى رنسانس، علم و سیاست و روش زندگى را از دین روزى که غرب در دوره»
دهند، در دنیا برایشان بهشت بسازند. این بهشت،  به انسانها وعده مى  خواستند به جاى بهشتى که ادیان مى

ها با دین مخالفت کردند. البته  گویند. یک روز این بدیل شده؛ خودشان هم این را مىامروز به جهنم ت
فکرىِ اروپا با آن مخالفت کرد، الیق زندگى بشرى نبود؛ دین پُر از خرافات بود؛ همان  دینى که روشن

ه یک خاطر اینک کُشد؛ به کند و یکى دیگر را زیر شکنجه مى دینى که گالیله را به اعدام محکوم مى
شده، نه مسیحیت واقعى. ایرادى به جدا شدن از آن دین   کشف علمى کرده! دین مسیحیتِ تحریف
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نیست؛ ایراد به جدا کردن معنویت و اخالق از علم و سیاست و نظام زندگى و روابم فردى و اجتماعى 
 «.4است. علم و عقل را مطلق کردند و گفتند دین کنار برود و علم و عقل بیاید

قع محتوای اصلی تمدنی که قابلیت اداره زندگی بشر را برای همه زمان ها در ابعاد مختلف در وا
دارد، محتوای دست نخورده ای است که از طرف خداوند برای بشر ارسات شده باشد و این محتوا مانع 

دین هر گز دشمن تمدن »تمدن سازی نیست بلکه موید آن است؛ پروفسور ژوت البوم معتقد است که
 «.3یست، بلکه مهمترین راهنما و پیشاهنگ تمدن استن

 زوال قدرت کلیسا در اروپا -ج
دین تحریف شده مسیحیت قابلیت ماندگاری خود را به صورت شرطی دارد؛ ریچارد رورتی در 

اگر کلیسای »کتاب آینده دین متذکر می شود که کلیسا و دین نباید اروپا محور و قیم مآبانه باشد: 
حیات داشته باشد، نیازمند پاپی است که به  34اهد در آینده به عنوان یک نهاد در قرن کاتولیک بخو

عنوان رأس کلیسا برج عاج نشین نباشد، بلکه دردرون کلیسا باشند وخادم خادمان خدا باشد. کلیسا 
نیوی د»ایشان نشان می دهد که غرب در حات دنیوی شدن است؛ «. 3نباید اروپا محور و قیم مآبانه باشد

غرب هرجه دنیوی تر می شود کمتر روحانیت »؛ و «2مگر تارید نحیف شدن عقلچیزی نیست  1شدن
با دنیوی شدن است که انسان از سلسله مراتب آفرینش ها و همه »؛ «1( می شودhierocraticساالر)

شاید »؛ «2محدودیت ها؛ خواه ناخواه از نوع کیهان شناختی، خواه از نوع الهیات باشد، رها می شود
سات دیگر اوالد دوردست من در تمدنی جهانی زندگی خواهند کرد که در آن عشق تنها قانون 4000
بسیاری از فسلسوفان و نیز بسیاری از دانشمندان و الهیات دانان معاصر صرفاٌ به دلیل رخوت، »؛ «. 8است

                                                                                                                                               
 4381/ 03/ 41؛  هاى استان کرمان همان، بیانات در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاه 4
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4 secularization 

 31همان، ص  2
 21همان، ص  1
 32همان، ص  2
 14همان، ص  8
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سیاسی بسیار بدبین هستم؛ چرا من در باب آینده »؛ «.4بیشتر بی دین یا ضد دین هستند تا به دالیل نظری
که تصور می کنم، دموکراسی تنها در صورتی اثر گذار است که شما ثروت را در همه جا گسترش 

 «.3دهید؛ یعنی زمانی که شکاف بین فقیر و غنی را از بین ببرید

های تشکیل تمدن نوین اسالمی در اندیشه و منویات ولی امر  نشانه -4-2
 مسلمین

عنوان امام و ولی جامعه اسالمی، از یک سو یک فقیه جامع الشرایم و عالم به زمان والیت فقیه به 
سات سابقه مدیریت کالن کشور و امت اسالمی را دارند؛ 20است و از سوی دیگر تجربه ای بیش از 

 یقیناً نظرات و منویات ایشان برای همه محققان و پژوهشگران سندیت علمی و منطقی و عقلی دارد.

 راده و دست الهی برای هدایت همه انسان هاا -الف
خداوند متعات رب و مربی مردم عالم است و همواره اراده الهی بر این است که انسان ها در معرض 

اعمات اراده و نظر الهی برای بیداری انسان ها و بازگشت آن ها به ارزش »هدایت قرار گیرند؛ بنابراین 
اره حادثه خرمشهر به نقل از امام خمینی رحمت اهلل علیه اراده خدا امام خامنه ای درب«. 3های دینی است

وَ ما رَمَیْتَ ... 1خرمشهر را خدا آزاد کرد»برای پیروزی را علت اصلی پیروزی می دانند و نقل می کنند: 
ائلى هستیم اى نیستیم؛ دست قدرت الهى است. من و شما وس من و شما کاره؛  2إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمى

بدهیم، اختیار خودمان را به کار بیندازیم، وارد میدان بشویم، از ما براى حصوت   خرج  به  اگر عقلکه 
اما اگر ما هم نباشیم: فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ . ماند این هدف استفاده خواهد شد و افتخار و شرفش براى ما مى

ماند، پیش خواهد رفت؛ یک حرکت  ر نیست که، بار خدا بر زمین نمىجو این 1بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ

                                                                                                                                               
 14همان، ص  4
 11(. آینده دین؛ ترجمه رمضان برخورداری، تهران، نشر جامعه شناسان، ص4312ریچارد رورتی، جیانی واتیمو.) 3
 33(. افق تمدن انقالب اسالمی؛ اصفهان، نشرآرما، ص4313مظاهری، ابوذر.) 3
 در عملیات بیت المقدسجمله معروف امام خمینی رحمت اهلل علیه در پیروزی جهبه اسالم  1
 42سوره مبارکه انفات؛ آیه  2
 21سوره مبارکه مائده؛ آیه  1
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با تعبیرات مختلف در  4. سُنَّۀَ اللَّهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُطبیعى، ناموس طبیعت است، ناموس تارید است
وَ لَوْ قاتَلَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا این سنت الهى است.  3جاهاى مختلف قرآن آمده: وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّۀِ اللَّهِ تَبْدِیلًا

و لن »این، یک جایش است. . 3لَوَلَّوُا الْأَدْبارَ ثُمَّ ال یَجِدُونَ وَلِیًّا وَ ال نَصِیراً سُنَّۀَ اللَّهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ
ید شد؛ یعنى این سنت ؛ یعنى اگر شما بیائید توى میدان، بر دشمنتان پیروز خواه«تجد لسنّۀ اللَّه تبدیال

ساله نباشد، اما در نهایت پیروزى است. این  الهى است؛ حاال این پیروزى ممکن است یک روزه و یک
که اهل حق  ى حق معنى ندارد؛ مگر آن وقتى پیروزى قطعاً حاصل خواهد شد. شکست و انهزام در جبهه

و ما رمیت اذ »ن، کار، کار خداست: توى میدان نیایند؛ کار الزم را نکنند؛ این است دیگر. بنابرای
 «.1رمیت

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَعَمِلُوا »این تعبیر معظم له به صراحت در قرآن کریم مورد تأکید است؛ 
لَهُمْ   نَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَىالصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَیُمَکِّنَ

خدا به کسانی از شما  که ایمان آورده و وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی الَ یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً: 
)خود( قرار دهد.  وعده داده است که حتماً آنان را در این سرزمین جانشین  اند، کارهای شایسته کرده 

همان گونه کسانی را که پیش از این بودند )جانشین خود( قرار داد و آن دینی را که برایشان پسندیده 
است به سودشان مستقر کند و بیمشان را به ایمنی مبدت گرداند )تا( مرا عبادت کنند و چیزی را با من 

 .«2ه نافرمانندشریک نگردانند و هر کس پس از آن به کفر گراید، آنانند ک

 پیش بینی انقالب در آمریکا و گل آلود کردن آب توسط دولت آمریکا-ب
یکی از پیش بینی های رهبر حکیم انقالب اسالمی این است که در داخل آمریکا انقالب خواهد 
شد و مردم کسانی را که با عقل و فطرت انسانی به مخالفت علنی می پردازند را از آمریکا بیرون 

ى انقالبى در کشور ایاالت متّحده آیندهاگر در »می فرمایند:  4321کرد؛ معظم له در سات خواهند 
                                                                                                                                               

 33سوره مبارکه فتح؛ آیه  4
 13سوره مبارکه احزاب؛ آیه  3
 33و  33سوره مبارکه فتح آیات  3
ه ای مدظله، بیانات در دیدار اعضاى (. نرم افزار حدیث والیت، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خامن4312امام خامنه ای، سید علی.) 1

 4388/ 01/ 48هیئت دولت؛ 
 22سوره مبارکه نور، آیه  2
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ریزند و گونه خواهد بود که مردم امریکا مىامریکا فرض و تصوّر شود، شروع این انقالب این
نّ ربّک و ا»کنند. تکّه تکّه مى -که امروز بر سراسر وجود آن کشور مسلّطند  -صهیونیستهاى امریکا را 

ى دنیا، تأللؤ حقْ فضا بینند که در این گوشهمىون ؛ اما فعالً همین است. چماندگونه نمىاین« لبالمرصاد
 .«4که حرکت باطل کنند، تیراندازى کنند و حمله کنند، مجبورند کندرا روشن مى

 زوال تدریجی امپراتوری غرب و نشانه های آن-ج
جربه شده آن در طوت تارید به اهداف بلند خود خواهد رسید؛ انقالب اسالمی به پشتوانه معارف ت

ترین  روى بانوى ما، زینب کبرى علیهاسالم، خطاب به سیه»امام خامنه ای در این باره می فرمایند:
انسانهاى زمان خود فرمود: کد کیدک، واسع سعیک فواهلل التمحوا ذکرنا. امروز ملت ایران و مسؤوالن 

مگر شما .. گویند. گوى جمهورى اسالمى مى را به دشمنان زورگو و یاوهاین کشور، همان سخن 
. شما خواهید رفت. شما مانند مردتوانید کمترین آسیبى به جمهورى اسالمى برسانید؟! شما خواهید  مى

تر خواهد شد. ملت ایران و  روز، برافراشته آن امپراتورى دیگر، زایل خواهید شد و پرچم اسالم روزبه
 «.3تر خواهد شد زنده روز روزبهمتمسک به اسالم است،  هرکس که

ایشان برای مردن و زوات امپراطوری غرب نشانه هایی ارائه می فرمایند و متذکر می شوند که این 
زوات تمدّنها معلوت انحرافهاست. تمدّنها بعد از »نشانه ها را خود متفکران آمریکایی نیز اعالم کرده اند: 

ى  ما نشانهدند، به خاطر ضعفها و خألها و انحرافهاى خود رو به انحطاط می روند. که به اوجى رسی آن
، که تمدّنِ علم بدون اخالق، مادیتِ بدون این انحطاط را امروز در تمدّن غربى مشاهده می کنیم

ى مردمى که خودِ  معنویت و دین و قدرتِ بدون عدالت است. وقتى که در فلسطین اشغالى، در خانه
ها از زندگى در آن یا از زندگى آسوده در آن محرومند، یک فلسطینى از سرِ ناچارى  انهصاحبخ

هاى  ى دستگاه زور آمده بخورد، همه ى به ى غریبه حرکتى انجام دهد و آسیبى به یک صهیونیستِ بیگانه
او،  تبلیغاتى غرب بسیج می شوند تا این حادثه را بزرگ کنند! اگر کسى کشته شده باشد، عکس پدر

هایشان، در مجلّات آمریکایى و سایر مجالت دنیا چاپ  ها و ناراحتى ى او، خواهر او، گریه مادر او، بچه
می شود! اما امروز یک کودک، یک نوجوان، در آغوش پدرش و در مقابل چشم او، در فلسطین کشته 
                                                                                                                                               

 4321/ 08/ 42)ع(؛ « صبحگاه دانشگاه امام حسین»همان، بیانات در میدان  4
 4321/ 01/ 31همان، بیانات در مراسم صبحگاه نیروى هوایى؛ 3
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می شوند،  می شود، زن و مرد و کودک نمازگزار در مسجداالقصاى مسلمانان به گلوله بسته
هاى ارتباطاتى جمهورى اسالمى روز اوّت با اروپا تماس گرفتند که خبرهاى اروپا را کسب  دستگاه

ى به این عظمت، در روزهاى اوّت و  جا هیچ خبرى نیست! حادثه کنند، از آن طرف به آنها گفتند که این
تدریج تظاهرات اوج  قتى که بهى تمدّن غربى، هیچ خبرى نیست! تا و ى سلطه دوم، در اروپا و در منطقه

هایى که مدّعى  می گیرد، مردم در همه جا بلند می شوند، صداى اعتراضها بلند می شود، آن دستگاه
وقت مجبور می شوند یک اطّالعى، آن هم البته  اند، آن رسانى طرفدارى از حقوق بشرند، مدّعى اطّالع

اصب و نه به سود مردم مظلوم بدهند! اینها همه جانبه و نه عادالنه، به سود غ ناقص و نه کامل، یک
 هاى شکست و انحطاط تمدّن غرب است. نشانه

ما ى تدریجى و تاریخى است؛ ا اى دفعى نیست؛ یک مسأله البته نه پیدایش و نه زوات تمدّنها، مسأله
 اند، هشدار  هایش است. امروز بسیارى از متفکّران غرب هم به این حقیقت توجّه پیدا کرده اینها نشانه

 می دهند و می گویند.
ى تمدّنهاى  اى بجهد؛ همچنانى که همه که برقى از گوشه بنابراین هیچ شگفتى نباید داشت از این

اند، یک فکر نو، یک پیشنهاد نو براى بشریت مطرح شود و بر اساس آن فکر، یک  عالم به وجود آمده
گرد هم جمع کند؛ آن ملت ایستادگى کند؛ آن  اى از دنیا بتواند یک ملت را نظام سیاسى در گوشه

مردم به شرایم الزمى که خواهم گفت، عمل کنند؛ زبدگان و نخبگان و خواص جامعه نقشهاى خود را 
مثل   اى حتمى است، که این تمدّن پیدا کنند و طبق آن عمل کنند. لذا هیچ بُعدى ندارد، بلکه نتیجه

 آید و به وسم السماء  تدریج باال مى ثل خورشیدى که بهى تمدّنهاى دیگر رشد خواهد کرد؛ م همه
 «.4می رسد، اشعّه و انوار خود را به نقاط مختلف دنیا خواهد تابانید

 پیچ و نقطه عطف تاریخ -د
همانطور که اشاره شد، تمدن یک بار فکری و فرهنگی دارد و نمی توان مردم را با زور مجبور به 

یل تمدن نیازمند افزایش اختیار و اراده انسان ها برای پذیرش فکر پذیرش یک جریان فکری کرد؛ تشک
تارید به سمت اسالم و تسلیم شدن اختیاری انسان در مقابل اراده الهی در حرکت »برتر و نوتر است؛ 

                                                                                                                                               
 4321/ 02/ 41؛  علمیه قم در مدرسه فیضیههمان، بیانات در جمع اساتید، فضال و طالب حوزه  4
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 فراهم می کند است. آنچه موجب احیا و تقویت اسالم شود، موجبات تقویت و احیای خود را نیز
ر اسالم در جهان شد، آینده اش  نیز تا اندازه ای به آینده اسالم گره خورده انقالب اسالمی احیاگ

 «.4است
خطاب مجاهدان تأکید می کنند که حرکت در پیچ تارید تدریجی  4320امام خامنه ای در سات 

 یکى از پیچهاى مهم حرکت تارید، در زمان من و شما دارد طى شود. تارید دارد عوض مى»است؛ 
شود. گاهى عمر یک نسل یا دو نسل، در هاى تارید، در طوت سالهاى متمادى طى مىپیچ .شودمى

؛ نوزده سات «.3تارید یک لحظه است. ما در یکى از همان پیچهاى عمده و در یکى از همان نقاط عطفیم
بعد نیز معظم له همین مطلب را در جمع دیگر از مجاهدان مورد تأکید قرار می دهند و تدریجی بودن و 

در یک پیچ خطرناک تاریخى  عزیزان من! کشور شما و ملت شما»فراگیر بودن آن را متذکر می شوند؛ 
به نقاط خطرناک، خطرخیز . سى سات است ما داریم این پیچ را طى میکنیم. در حات حرکت است

ان ى حساس تاریخى فقم مربوط به تارید ایر. این نقطهرسیدیم، از آن عبور کردیم؛ لکن تمام نشده
 «.3نیست، مربوط به تارید امت اسالمى است

 قطعیت و حتمیت طلوع و پیروزی تمدنی -ه
ولی امر مسلمین جهان تاکنون چندین بار در زمان های مختلف قطعیت و حتمیت تشکیل تمدن 
نوین اسالمی را متذکر شده اند و از مسئوالن و نخبگان و مردم خواسته اند که با امید مضاعف پیش 

بیشتر تالش کنند؛ بیان این قطعیت و حتمیت در طوت سات های مختلف نشان دهنده یک باور و  بروند و
 تجربه عمیق در ایشان است؛ به عبارتی ریشه حتمیت و قطعیت در اندیشه معظم له اوالً تعالیم و 

ب ایشان در آموزه های وحیانی و باور ایشان به وعده های الهی است و ثانیاً سابقه مدیریتی زیاد و تجار
 تعامالت علمی و اشراف بر تحوالت و تغییرات جهانی می باشد:

                                                                                                                                               
 34(. افق تمدن انقالب اسالمی؛ اصفهان، نشرآرما، ص4313مظاهری، ابوذر.) 4
(. نرم افزار حدیث والیت، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خامنه ای مدظله، بیانات در پایان 4312امام خامنه ای، سید علی.) 3

 4320/ 01/ 32؛  ن و مسئوالن دفاتر نمایندگى ولىّ فقیه در سپاهچهارمین مجمع بزرگ فرماندها
 4381/ 01/ 34؛  بیانات در دیدار جهادگران بسیج سازندگىهمان،  3



 ومین همایش ملی تمدن نوین اسالمیسمجموعه مقاالت /  380

 

  روز، کشور امروز با کشور پیش از انقالب، قابل مقایسه نیست. اوضاع کشور روزبه»: 4322سات
هم از لحاظ مسائل انسانى و هم از لحاظ تعلیم و تربیت و هم از لحاظ نوسازى و پیشرفت و 

شاءاهلل رود. باید همه تالش کنند و دست به دست هم بدهند تا انسازندگى کشور، پیشتر مى
که بر تمام کشورها  شما ملت عزیز ایران، خورشیدى خواهید شد. این راه را به پایان برسانند

به پا خواهید کرد و باعث خواهید خواهید تابید و ملتها را روح و نشاط خواهید داد. شما تحولى 
در امور زندگیشان تصمیم بگیرند. خداى متعات هم، یاور و یار شما شد که ملتها بایستند و 

 «.4شاءاهلل. انخواهد بود و به شما توفیق عنایت خواهد کرد
  قدرى است. با  جوهر ایستادگى و مقاومت در یک ملت، جوهر نفیس و گران» :4321سات

کهاى معنوى غیبى و همین جوهر است که ملت ایران به فضل پروردگار، با هدایت الهى، با کم
اسالمى   ى زاکیه و هدایتهاى معنوى ولى اللّه االعظم أرواحنا فداه خواهد توانست تمدّن با ادعیه

ى  را بار دیگر در عالم سر بلند کند و کاخ باعظمت تمدّن اسالمى را برافراشته نماید. این، آینده
کنند. نیروهاى مؤمن و شماست. جوانان، خودشان را براى این حرکت عظیم آماده   قطعى

 «.3مخلص، این را هدف قرار دهند

  نشین عالم،  دشمن فهمیده است آگاهى اسالمى و بیدارى اسالمى در محیم مسلمان: »4328سات
کند. حقیقت هم همین است. یقیناً همین احساس، ملتهاى اسالمى را به سمت  کار خود را مى

  ى حتمى سالمى خواهد کشاند؛ این یک آیندهى ا واحده  نظام اسالمى و به سمت تشکیل امّت
 «. 3است

  ى تمدّنهاى دیگر رشد خواهد کرد؛  مثل همه  اى حتمى است، که این تمدّن نتیجه» :4321سات
آید و به وسطالسماء میرسد، اشعّه و انوار خود را به نقاط  تدریج باال مى مثل خورشیدى که به

ت که شدنى است. با وضعى که امروز من در مختلف دنیا خواهد تابانید...این امرى اس
هاى عمیقى که تفکّر اسالمى در کشور ما دارد، با حرکت  کشورمان مشاهده می کنم، با ریشه

                                                                                                                                               
 4322/ 03/ 43همان، بیانات در دیدار با جمع کثیرى از کارگران، معلمان و فرهنگیان کشور؛  4
 4321/ 02/ 31،  آزادگان به میهن اسالمى همان، بیانات در دیدار ایثارگران، در سالروز ورود 3
/ 01/ 40بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى به مناسبت میالد پیامبر اکرم )ص( و امام جعفر صادق )ع(؛ همان،  3

4328 
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اى که از اوّت انقالب در راه تعمیق این اندیشه آغاز شده است و امروز به  بسیار وسیع و گسترده
ى  آینده براى نظام اسالمى، یک آیندهجاهاى خوبى هم رسیده است، به نظرم می رسد که این 

 «.4ناپذیر است و اجتناب  قطعى

  هاى  ى مهدویت است، از آن کلیدواژه ى انتظار هم که جزء الینفک مسئله مسئله» :4310سات
اسالمى به سمت اهداف واالى   اصلى فهم دین و حرکت اساسى و عمومى و اجتماعى امت

، یعنى مترصد یک حقیقتى که قطعى است، بودن؛ این اسالم است؛ انتظار؛ انتظار یعنى ترقب
و قطعى است؛ بخصوص انتظارِ یک موجود   معناى انتظار است. انتظار یعنى این آینده حتمى

ى مهمى است. اینجور نیست که بگویند کسى متولد خواهد شد،  حىّ و حاضر؛ این خیلى مسئله
دارد، حضور دارد، در بین مردم کسى به وجود خواهد آمد؛ نه، کسى است که هست، وجود 

بیند، منتها نمیشناسند.  بینند، همچنانى که او مردم را مى است. در روایت دارد که مردم او را مى
در بعضى از روایات تشبیه شده است به حضرت یوسف که برادران او را میدیدند، بین آنها بود، 

 «. 3ناختنددر کنار آنها بود، روى فرش آنها راه میرفت، ولى نمی ش

 ى روشن و امیدبخش این کشور و این  آیندهگونه تردیدى  ! بدانید، بدون هیچجوانها» :4313سات
نظام متعلّق به شما است؛ شما خواهید توانست کشورتان و ملّتتان را به اوج افتخار برسانید؛ شما 

ا در این آب و خاک ى کاملِ تمدّنِ نوینِ اسالمى ر به توفیق الهى خواهید توانست الگو و نمونه
را،  تشکیل بدهید؛ براى اینکه بتوانید این وظائف بزرگ را انجام بدهید، بایستى دین را، تقوا

 «.3پاکیزگىِ روحى را در میان خودتان هرچه بیشتر ترویج کنید و تقویت کنیدرا،  عفّت

 
 
 
 

                                                                                                                                               
 4321/ 02/ 41؛  همان، بیانات در جمع اساتید، فضال و طالب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه 4
 4310/ 01/ 48؛  التحصیالن تخصصى مهدویت بیانات در دیدار اساتید و فارغهمان،  3

 4313/ 08/ 31؛  سراسر کشور در مصلّاى امام خمینى رحمۀ اهلل تهران  همان، بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج 3
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نشانه های تجربه شده و عملیاتی شده در کشور، منطقه و جهان به  -4-3
 نظری و عملی لحاظ

 به واقعیت پیوستن انقالب اسالمی -الف
به واقعیت پیوستن و تحقق انقالب اسالمی خود یکی از نشانه های تحقق وعده خدا برای اسالمی 
شدن امت اسالمی است؛ آقای علی عسکری در کتاب آینده انقالب اسالمی تأکید می کنند که 

بررسی  یک پاره خملذا نمی توان آن را مانند  است و خم ممتد تاریداز  بخشی انقالب اسالمی»
است که با این نگاه آنچه در  نگاهی الهی بنابراین اساساً نگاه امام به موضوع انقالب اسالمی»؛ «4کرد

انقالب اسالمی به این دلیل که »و « 3بیشتر ماهیتی ماورایی و الهی داردموردآینده انقالب رقم می خورد 
را در جهان امروز ترسیم نماید مورد توجه بسیاری از  هضت بیداری دینیتوانسته است الگوی یک ن

در جایی فراتر از مرزهای رسمی و انقالب اسالمی را باید  زبانه های نفوذملت ها واقع شده و در واقع 
 .«3کرد جغرافیایی جست و جو

 رشد گرایش های دینی در غرب -ب
د می باشد این است که با وجود تربیت و آموزش یکی از نشانه هایی که تجربه شده و در حات رش

غربی و همچنین امپراطوری رسانه ها در غرب، گرایش مردم غرب به اسالم در حات رشد است. بنابراین 
دوران معاصر را عصر بازگشت به ایمان و دوران معنویت گرایی نامیده اند. رشد بی وقفه گرایش های »

 عرفانی اصیل به مکاتب  البته سوق دادن این گرایش»؛ «1تاین نامگذاری اس دینی در غرب اساس
دانست و توجه ویژه هالیود به  تبلیعاتی غربرا شاید بتوان یکی از تالش های اصلی دستگاه  بی بنیاد

میالدی را نشانه هایی از این عزم به شمار  10فیلم هایی چون بودای کوچک، روح و ... در آغاز دهه 
موجب این بازگشت و رجعت نورانی انسان به حقیقت ایمانی خویش شده اند آورد. عوامل گوناگوی 

. در گروه عوامل درونی، در برابر که می توان آن ها را به دو گروه عوامل درونی و بیرونی تقیسم نمود
                                                                                                                                               

 21(. آینده انقالب، تهران، کانون اندیشه جوان، ص4382عسکری، علی.) 4
 448ان، ص هم 3
 48همان، ص  3
 31همان، ص  1
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عوامل محیطی ایمان زدا، عامل درونی ایمان زا نقش اصلی در بازگشت انسان این عصر به معنویات و 
 .«4فطرت عامل اصلی این بازگشت به شمار می رودان را بر عهده داشته است. بی تردید عنصر ایم

 رشد بیداری اسالمی در جهان -ج
نگاه شود، رشد بیداری اسالمی در کشورهای مختلف  شدن اگر به آینده انقالب از منظر جهانی

آن یا همان بیداری اسالمی نشان می دهد که به دالیل فطری و جذابیت های اسالم، فرایند جهانی شدن 
در حات افزایش است. امروز وقایع و حایقی که در کشورهای مختلف مثل عراق، سوریه، لبنان، 
پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، تونس و... نشان دهنده گرایش ملت ها و مردم این کشور ها به سمت 

هایی ایمان گرایی و خردورزی دین مدار بیداری اسالمی نتیجه ن»دین مبین اسالم و اسالم واقعی است. 
 .«3دانست زمان آکاه است. عصر حاضر را باید به حق در یک کالم قرن احیای مجدد بیداری اسالمی

اسالم علی رغم اینکه امتی متفرق به نظر می آید ، اما به طور فزاینده، روز به روز مرئی تر و متجلی تر »
ابزار جهانی سازی اسالمی، پیام وحی، فطرت و  نولوژی استابزار جهانی سازی غرب، تک» .«3می شود

شبکه جهانی سازی اسالم، پرنفوذتر، می باشد. بنابراین باید دقت داشت که  های پاک و دت های مستعد
 .«1کاراتر و عمیق تر است

 افزایش مناسبات اسالمی در بین مردم کشورهای اسالمی )حج و اربعین( -د
اسبت های جهانی اسالمی در حات افزایش است؛ شرکت شکوهمند در یک قرن گذشته رشد من

آمارها نشان »مسلمانان در مراسم حج ابراهیمی و اربعین حسینی از مظاهر اصلی امت واحد اسالمی است.
سات اخیر، مکه معظمه همواره مورد استقبات حجم عظیمی از مسلمانان برای انجام  13دهد که در  می

برابر  30توان دریافت شمار زائران خارجی تقریباً به  ت. با نگاه به آمارها میمراسم حج واجب بوده اس
 «. 2افزایش پیداکرده است 3043نفر در سات  4243113 به 4130نفر در سات  28281از

                                                                                                                                               
 31همان، ص  4
 31همان، ص  3
 32همان، ص  3
 81همان، ص  1
 www.en.m.wikipedia.org/wiki/Hajj& Arabeen، 4311سالمی، 2

http://www.en.m.wikipedia.org/wiki/Hajj&
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نمودار روبرو نیز آمار تقریباً یک میلیونی حجاج 
را به تفکیک کشورهای مهم به نقل از  3042در سات 

 ن نشان می دهد.خبرگزاری شبستا
کنندگان  در مقایسه با مراسم حج، تعداد شرکت»

مراسم اربعین حسینی چندین برابر بیشتر از مراسم حج 
است. به علت مراسم خودجوش و مردمی اربعین 

کنندگان در  حسینی، آمار دقیقی از تعداد شرکت
دسترس نیست ولی تعداد زائران حسینی را در اربعین 

اند. این رقم  میلیون قلمداد کرده 1تقریباً  3008سات 
 48توجهی داشت و به  افزایش قابل 3001در سات 

 30این تعداد به 3043میلیون زائر رسید و در سات 
ملیت مختلف از آسیا، آمریکا،  10میلیون زائر از 

 «. 4اتحادیه اروپا، استرالیا و آفریقا رسید

 نتیجه گیری و پیشنهاد -5
توجه به سایر عوامل غیر مشهود در زندگی بشر زیر بنای آینده پژوهی  باور به وعده های الهی و

اسالمی است. تحقق انقالب اسالمی یکی از نشانه های تحقق وعده های الهی در عصر حاضر است؛ 
هدف این انقالب تمدن سازی نوین اسالمی است؛ این انقالب در حات رفتن به سمت تمدن سازی نوین 

شانه های آن قابل مالحظه و شناسایی است. در آینده پژوهی اسالمی عالوه بر اسالمی است و اثار و ن
توجه به مشهودات بایستی به سایر عوامل اثر گذار بر زندگی بشر معتقد بود و از همه مهمتر وعده های 

 الهی را باور داشت.

                                                                                                                                               
 www.en.m.wikipedia.org/wiki/Hajj& Arabeen، 4311سالمی، 4
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اسالمی در حات برآینده مجموع نشانه های فوق نشان دهنده این است که با عنایت الهی تمدن نوین 
شکل گیری است. هر حرکتی نقطه شروعی دارد و به مرور رشد می کند؛ مجموع موارد فوق حکایت 

 از شروع تمدن سازی نوین اسالمی است. 
وقتی تمدن سازی نوین اسالمی در حات شکل گیری است، نهادها و سازمان ها و شرکت های 

را داشته باشند و به عبارتی خودشان را تمدنی  مختلف بایستی توان رقابت و فعالیت در سطح تمدنی
بسازند. توجه به فرصت های تمدن سازی نوین اسالمی و همچین تهدیداتی که به همین واسطه از ناحیه 
دشمنان علیه اتحاد امت اسالمی در حات شکل گیری است، اهمیت زیادی برای آحاد مسلمانان، 

 ادهای انقالبی و اسالمی دارد.نخبگان، مسئولین، شرکت ها، سازمان ها و نه
 موارد ذیل شایسته و مصداق عمل صالح برای انقالب اسالمی و تمدن نوین اسالمی است: 

  محققان و پژوهشگران ویژگی ها و راهکارهای رشد و تقویت شرکت ها، نهادها و سازمان های
 تمدنی را عالمانه و منطقی تبیین و تشریح کنند.

 ادها نیز بایستی توان فکری و عملی خودشان را در این سطح افزایش شرکت ها، سازمان ها و نه
 دهند. 

 .تولید نظریه سازمان های تمدن ساز، یکی از نیازهای امروز برای مسلمانان است 
  به نظر می رسد عالوه بر نشانه ها و عالئم این تحقیق، می تواند روندهای مستند و متکی به آمار

 نتاج و اضافه کرد.و اطالعات را نیز به آن است

 



 



 

 

 

 جهان آینده و سناریوهای آینده پژوهان مسلمان درباره تمدن نوین اسالمی
 

 3، محمد رحیم عیوضی4محمد ایوب میگونی

 

 چکیده
سازی هدف و غایت همه مکاتب اجتماعی در طوت تارید بشریت بوده و هست. به طوریکه  تمدن

تگاه پیدایش خود تمدنی جهان شموت با شاخص تمامی مکاتب تالش دارند با عبور از مرزهای خاس
 معرض پیچ در آن تبع به و بوده رو به رو فرود و فراز با همواره های مکتبی خود بر پا کنند. تمدنها

 از مهم، توانسته های مولفه برخی به توجه با که است بوده این نیز متعالی تمدن هنر . اند داشته قرار تارید

دار  اسالم نیز به عنوان یکی از مکاتب ریشه .کند عوض را تارید مسیر حتی و بگذرد سالمت به پیچ این
و گسترده در پهنه جهان که در تمامی مسائل فردی و اجتماعی نظر دارد از همان ابتدای ظهورش به 

 در شگرفی تمدن گذار بنیان توانست سرعت به استقرار، از پس اسالم سازی بوده است. دین دنبات تمدن

نماید. اینکه آیا اسالم  خود مدار وا را غربی تمدن از جمله دیگر، های تمدن ای که گونه به ود؛ش جهان
می تواند دوباره تمدن سازی کند یا نه موضوعی مناقشه انگیز در عصر حاضر است که در میان 

عاصر و پژوهان موافقین و مخالفینی دارد. این پژوهش سعی دارد افکار و آرای آینده پژوهان م آینده
اند از جمله عنایت اهلل ، المانجرا، سردار را با  مطرح جهان که به حوزه آینده تمدن اسالمی پرداخته

 رویکرد فراتحلیل بررسی نماید.

 آینده جهان اسالمی، تمدن پژوهی، آینده اسالم، کلید واژه ها:

 

 

                                                                                                                                               
 (m.ayoubi12@yahoo.comدانشجوی دکتری، رشته آینده پژوهی، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( )نویسنده مسئوت:  1
 استاد رشته علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( 2
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 مقدمه
 413)آیه عَلَى النَّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُوتُ عَلَیْکُمْ شَهیداً  وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّۀً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ

 سوره بقره(

[ شما را امتى میانه ]ومعتدت و پیراسته از افراط  و همان گونه ]که شما را به راه راست هدایت کردیم
گواه بر شما  [ بر مردم گواه باشید و پیامبر هم و تفریم[ قرار دادیم تا ]در ایمان، عمل، درستی و راستی

 باشد...
پیامبر )ص( نسبت به  "گواه بودن "امت اسالمی بر مردم جهان، و همچنین "گواه بودن "تعبیر به

مسلمانان، ممکن است اشاره به اسوه و الگو بودن، بوده باشد، چرا که گواهان و شاهدان را همیشه از 
اید و تعلیمات، امتى نمونه هستید همانطور یعنى شما با داشتن این عق کنند. میان افراد نمونه انتخاب مى

دهید که یک انسان  شما با عمل و برنامه خود گواهی مى که پیامبر در میان شما یک فرد نمونه است.
هاى معنوی و روحانی خود را  تواند هم مرد دین باشد و هم مرد دنیا، در عین اجتماعی بودن جنبه مى

دهید که دین و علم، دنیا و آخرت، نه تنها  ها گواهی مى رنامهکامال حفظ کند، شما با این عقائد و ب
 ]4[تضادی با هم ندارند بلکه یکى در خدمت دیگرى است.

تمدن اسالمی با بعثت رسوت خدا )ص( و هجرت او به مدینه شکل گرفت. مسلمانان با اتکاء بر 
م هجری به اوج رساندند. با های قرآن و سفارش های پیامبر )ص( و ائمه )ع( آن را تا قرن پنج آموزه

حمالت صلیبیان، مغوالن و سقوط اندلس و مشکالت داخلی جهان اسالم، تمدن اسالمی دچار انحطاط 
ها و گورکانیان هند، مجددا رونق گرفت. در قرن نوزدهم،  شد؛ ولی در عهد صفویان، عثمانی

کود گردید. متفکران اسالمی در استعمارگران به مسلمانان حمله کردند و دوباره تمدن اسالمی دچار ر
ه.ش به اوج رسید  4322ایران، مصر و سایر پیروزی انقالب اسالمی با رهبری امام خمینی )ره( در سات 

 و باعث بیداری اسالمی در جهان عرب گردید. 
با توجه به مشکالت امروز مسلمانان قابلیت ها و ضرورت آینده پژوهی و بررسی این موضوع که 

نده پژوه چه آینده ای را برای آن در نظر گرفتند دارای اهمیت ویژه ایست. اینکه آیا اسالم متفکران آی
می تواند دوباره تمدن سازی کند یا نه موضوعی مناقشه انگیز در عصر حاضر است که در میان 

و  پژوهان موافقین و مخالفینی دارد. این پژوهش سعی دارد افکار و آرای آینده پژوهان معاصر آینده
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اند از جمله عنایت اهلل ، المانجرا، سردار را با  مسلمان جهان که به حوزه آینده تمدن اسالمی پرداخته
 رویکرد فراتحلیل بررسی نماید.

 سهیل عنایت اهلل -1
 مختصری از زندگی نامه -1-1

المللی  از مدرسه بین 4122در الهور پاکستان به دنیا آمد. در سات  4128در سات  عنایت اهللسهیل 
از دانشگاه هاوایی، کالج هنر و علوم در رشته  4121کواالالمپور مالزی فارغ التحصیل شد. در سات 

های  کارشناسی ارشد علوم سیاسی با تمرکز بر آینده 4184مطالعات لیبرات فارغ التحصیل شد و در سات 
لسفه در علوم سیاسی از موفق به کسب دکترای ف 4110بدیل از دانشگاه هاوایی را کسب کرد. در سات 

نیز، دکترای افتخاری فلسفه از دانشگاه علوم مالزی به وی اعطا  3044دانشگاه هاوایی شد. در سات 
 .گشت

اهلل در شهرهای ایندیانا، نیویورک، ژنو، اسالم آباد، کواالالمپور و هونولولو زندگی  سهیل عنایت
سات ساکن هاوایی  30اقامت در استرالیا به مدت  کرده است و هم اکنون مقیم استرالیا است. وی پیش از

 .بوده است

در دانشگاه هاوایی اولین سخنرانی رسمی خود را ایراد کرد.  4183پژوه مسلمان، در سات  این آینده
اهلل از سات  تاکنون در پروژه های مختلف به عنوان مشاور همکاری کرده است. عنایت 4181او از سات 

ریز ارشد در بخش قضایی ایالت هاوایی  گذار و برنامه ، سیاستتحلیلگرن یک به عنوا 4114تا  4184
اهلل مبدع  های این ایالت با جیمز دیتور همکاری داشته است. عنایت نگاری دادگاه امریکا در برنامه آینده

 .است  (CLA) ”ای علت ها تحلیل الیه” های آینده پژوهی به نام  و توسعه دهنده یکی از روش

مؤسسه تحصیالت تکمیلی »پژوه و دانشمند علوم سیاسی، اکنون عضو هیئت علمی  یندهاین آ
دانشگاه ملبورن در  -در دانشگاه تامکانگ تایوان است. او در مدرسه کسب و کار ملبورن« پژوهی آینده

عنوان کند. همچنین در دانشکده هنر و کسب و کار سانشاین در کوئینزلند استرالیا به  استرالیا تدریس می
 .استاد فعالیت دارد
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به کرسی یونسکو در مرکز مطالعات اروپایی دانشگاه ترایر آلمان و دانشگاه  4111او در سات 
ها از طرف  کنسرسیوم دانشگاه-تامکانگ راه یافت. اکنون نیز، در یونسکو در بخش آینده پژوهی

 .دانشگاه علوم اسالمی کواالالمپور مالزی حضور دارد

و آکادمی علوم و هنر جهان است. در  پژوهی کی از اعضای فدراسیون جهانی آیندهعنایت اهلل، ی
 .داردنیز حضور فعات المللی انجمن آینده جهان، پروژه داروین، و بنیاد قایق نجات شورای مشورتی بین

[2] 

 بررسی نظریات سهیل عنایت اهلل -1-2

بن مایه نگاه خود به موضوع تمدن   "زمانتمدن اسالمی در گذر "عنایت اهلل در مقاله ای با عنوان 
در ابتدا او به موضوع جهانی شدن و شتاب و تاثیر و تاثرات آن بر زندگی  [3]اسالمی بیان را می کند.

بشر می پردازد و رویکرد اسالم را از منظر خود نسبت به این پدیده مطرح می کند. او این موضوع را با 
 این پرسش آغاز می کند:

 جامع جهانی از جهانی شدن اسالم در کجا ایستاده است؟در تعریف 
در ادامه در پاسد به این سوات او جهانی شدن در تعریف غربی را گسترش دایره مسائل اقتصادی به 
قیمت از بین رفتن مسائل اجتماعی، معنوی و فرهنگی تعریف می کند و آن را تفکر داروینیزم اجتماعی 

 د باقی مانده و سایرین بر اساس اصل بقا باید از بین بروند. او بیان می کند:می داند که سرمایه داران بای
در نهایت این جهانی شدن به دنبال پیشرفت و ادامه جامعه جهانی است که همان "

 "جهان پوزیتیوستی و از بین بردن سایر مسائل غیر علمی است.
رم الین ها( برای خلق بشری بی عیب او در ادامه به نگاه جهانی شدن، به مقوله مهندسی ژنتیک )ج

متکامل می پردازد و این تکامل را زیر سوات می برد. او این تصویر از تکامل را با تفسیر اسالم از تکامل 
که رسیدن به کمات خوبی هاست مغایر می داند و آن را تعریف تکنوکراتیک از سالمت، هوش و 

 زیبایی می داند.
قد جهانی شدن در مدت غربی که آن را همان امپریالیسم نرم و مسالمت عنایت اهلل در ادامه پس از ن

آمیز معرفی می کند جایگزین اسالم را در پروژه جهانی شدن معرفی می کند. او ابتدا به جایگاه پایین 
فعلی جهان اسالم در زمینه تکنولوژی اشاره می کند ولی در یک نگاه رو به جلو پارادایم اساسی اسالم 

 انی شدن را در چند سطر به صورت خالصه بیان می کند:برای جه
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اسالم یک جایگزین برای پروژه غربی دارد و آن هم جامعه معنوی بر اساس "
 "اندیشه ای یکپارچه و موحد، معرفت شناسی متفاوت و اقتصادی سیاسی می باشد.

شش تای آن تک مفهوم اصلی تمدن نوین اسالمی را بیان می کند که  40عنایت اهلل در ادامه 
مفهومی و چهار تای آن دوگان هستند. توحید، خالفت، علم، حالت و حرام، عدت و ظلم، دیه، 
استصالح )مصلحت اندیشی( مفاهیم اصلی تمدن اسالمی هستند. او این ده مفهوم را تعریف کرده و به 

ه از واژه امت برای عنوان شاخص های ممیزه تمدن اسالمی و غربی معرفی می کند. عنایت اهلل در ادام
تحقق مفاهیم فوق استفاده می کند. عنایت اهلل به ضعف های امت اسالم در حات حاظر پرداخته و 
واقعیت کنونی اسالم را بیان می کند. او افزایش جمعیت، کاهش اتحاد، کاهش همزیستی برای خلق 

ند. او اعتقاد دارد که مسلمانان نظام سیاسی و اعتقادی را به عنوان مسائل اساسی امت اسالم معرفی می ک
در حالی که یک اعتقاد و عقیده دارند به اندازه کافی کار نمی کنند تا از نظر فرهنگ و تکنولوژی 

 خالق و مبتکر باشند.
 او در نهایت سه سناریو را پیش روی جهان اسالم و امت اسالمی معرفی می کند:

 اسالم نقش قابل توجهی در جهان ندارد. جامعه مصنوعی و یا ساختگی: در این سناریو جهان -4

 گفتگوی تمدن ها: حرکت به سوی تمدن چند دیالوگی اما نه به صورت برخورد تمدن ها -3

امت به عنوان یک جامعه تفسیری )آینده مرجح( : اسالم نقش فعالی در مواجهه با مسائل و  -3
.. و برای آنها راهکار معضالت بشری ایفا می کند مسائلی از قبیل محیم زیست و حقوق بشر و .

 و مدت دارد.

 ضیاءالدین سردار -2

 مختصری از زندگینامه سردار -2-1

ضیاءالدین سردار در پاکستان متولد شد و پسری جوان بود که با خانواده به لندن مهاجرت کرد. او 
در معرض  دوره بود و پیوسته میالدی هم 4120  های اسالمی دهه های استقالت پاکستان و جنبش با چالش

 .دو جریان فکر اسالمی و سکوالر قرار داشت

سنت تعلق داشتند. با این  رو بود که بیشتر به تفکر اهل های متفاوتی از اسالم رو به سردار با نسخه
خود به  های اسالمی  یابی به آرمان حات او اصالت اسالمی خود را حفظ کرد و آثار متعددی برای دست
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تمدن اسالمی   توان به آینده رسند، می های او که به چهل عنوان می کتابنگارش در آورد. از جمله 
مدرنیسم و دیگران اشاره کرد.  ( و پست4110های آینده ) پژوهی اسالمی: وضع اندیشه ، آینده)4188(

 .سردبیر مجله معتبر فیوچرز بود 3043سردار تا سات 

ج مدرنیسم و پسامدرنیسم نباخته و جایگاه سردار از جمله مسلمانانی است که خود را در برابر اموا
های امروزی  سنت اسالمی در حیات بشر را حفظ کرده است. او با نگاهی عام به مشکالت و چالش

اسالمی را ناکافی و اثرگذاری در تغییرات جهانی را   های معرفتی کنونی جامعه امت اسالمی، دارایی
علم، تکنولووژی و پیشرفت در »از آثار سردار عبارتند از:  داند. برخی دیگر نیازمند بازاندیشی اسالم می

است. در « توانیم؟ چگونه ما می»و « های معرفت در جهان اسالم ساختارهای نظام»، «جهان اسالم
چرا مردم از »و « شناسی شرق»، «های علم های اخیر نیز او آثاری نظیر توماس کوهن و جنگ دوره

ها به فارسی ترجمه شده است. او نخستین  ه است که برخی از آنرا منتشر کرد «آمریکا متنفرند؟
های  گیری از آن را برای حل چالش را ابداع و بهره« پژوهی اسالمی آینده»اندیشمندی است که مفهوم 

 [2] .مسلمانان در آینده توصیه کرده است

 آرا و اندیشه های سردار -2-2

تمدن گرایانه می نگرد، اما معتقد است که فرایند  سردار به موضوع آینده تمدن اسالمی با رویکرد
اعاده و بازسازی را باید از منظر روش شناسی آینده مدار پیگیری کرد. باید علوم انسانی متمایزی به 
عنوان تمامیتی مجزا  با پارادایم ها و جهان بینی خاص خود طراحی کنیم باالخره سردار به مساله پسا 

 [4]تقابل اسالم و غرب می نگرد.نوگرایی به عنوان موضوع 
 معتقد است که تمدن اسالمی باید باقی بماند: "آینده تمدن اسالمی  "سردار در کتابی با عنوان 

اسالم مانند برکه ای راکد سرشار از منابع بالقوه است تا آن گاه که مسلمانان به آینده خود اهمیت 
 [5]دهند و برای رسیدن به آن تالش کنند.

 می کند که مسلمانان در برابر آینده دو انتخاب دارند، می توانند بی هدف آینده ای  او تاکید
 بسم یافته مبتنی بر توسعه خطی موقعیت مستعمراتی کنونی داشته باشد یا اینکه با برنامه ریزی به 

 [4]آینده ای روشن تر دست یابد. 
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داند و این را بر دوش همه مسلمانان سردار آغاز فرایند تمدن سازی را احیای ارزش های تمدنی می 
باالخص متفکران امت می داند. برای پاسد به نیاز جهان بینی تمدن اسالمی او برنامه ای با عنوان  )طرح 
عمران( را به عنوان نقشه راه معرفی می کند که در برگیرنده راهبردهایی برای تحقق تمدن اسالمی 

 است.
 ی او برای بازسازی تمدن اسالمی به صورت زیر است:طرح سردار یا به عبارتی مدت مفهوم

 



 همایش ملی تمدن نوین اسالمی سومینمجموعه مقاالت /  311

 

 [5]طرح سردار برای بازسازی تمدن اسالمی

 فرایند اجرای طرح عمران به صورت زیر است:
 تعیین مدت مدینه فاضله -4

 احصا پارامتر های تمدن نوین اسالمی -3

 خلق مدت ها، نظریه ها و پارادایم های مبتنی بر دو مرحله قبل -3

 ایانه از محیم کنونی و برآورد محیم آینده ممکنارزیابی واقع گر -1

 احصای اهداف امت اسالمی -2

 تدوین نقشه هایی برای رسیدن به مقصود و ارزیابی گزینه های محصوت برای آینده -1

 بازنگری مستمر بدیل های احصا شده ماحصل بندهای قبل -2

رد. او مبانی تمدن سردار می کوشد تا بازسازی تمدن اسالمی و احیای آن را بر دوش امت بگذا
اسالمی را چارچوب ارجاع مطلق که همان قرآن و سنت است معرفی می کند. ویژگی های این نظام 
ارزشی میانه روی و اعتدات است. از نظر سردار مادیات، معنویات و عقالنیت سه جنبه اصلی تمدن 

 [4]است.هستند و ویژگی های بارز تفکر اسالمی رسیدن به تلفیق متعادت از این سه 

در رویکرد برنامه ای طرح عمران روش کار بر اساس فرایند ترکیبی نگاه روبه جلو و برنامه ریزی 
دقیق است. این کار را با رویکردهای مختلف می توان انجام داد ولی او یک نظام روش شناسانه عنوان 

 "اجتهاد نهادینه شده "می کند. سردار برای گام های اوت تا چهارم مدت خود تالش منسجمی با عنوان 
به معنای همکاری علمای سنتی و دانشمندان مسلمان امروزی یاد می کند. سردار برای سه مرحله نهایی 
 مدت خود رویکرد برنامه ریزی مبتنی بر چشم انداز سازی تدوین اهداف بلند مدت، میان مدت و 

 کوتاه مدت و برنامه ریزی مستمر را عنوان می کند.

 انجرامهدی الم -3

 مختصری از زندگی نامه المانجرا -3-1
در  4120میالدی در شهر رباط مراکش به دنیا آمد. او در سات  4133مهدی المانجرا، در سات 

دانشگاه کورنل امریکا در شهر نیویورک مشغوت به تحصیل شد و چهار سات بعد مدرک کارشناسی 
با مدرک  4122دی لندن رفت و در سات خود را اخذ کرد. سپس به دانشگاه علوم سیاسی و اقتصا
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دکتری اقتصاد از آن دانشگاه فارغ التحصیل گردید. پس از آن یک سات به عنوان استادیار در دانشگاه 
 .رباط به تدریس مشغوت شد

بار دیگر به نیویورک بازگشت و بر مسند رایزن سیاسی مراکش در  4121تا  4128اما از سات 
اما این بار هم زیاد در نیویورک دوام نیاورد و یک سات بعد به وطن  سازمان ملل متحد تکیه زد.

بازگشت و ریاست سازمان صدا و سیمای مراکش را پذیرفت. پس از یک سات خدمت در مراکش، 
 .یکی از مدیران ارشد یونسکو بود 4121تا  4114دوباره بار سفر بست و راهی یونسکو شد. او از سات 

علوم انسانی  حوزهانگلیسی و فرانسوی در  های زبان به مقاله پانصد به نزدیک ووی چندین کتاب 
و اجتماعی به چاپ رسانده و در مؤسسات آینده پژوهی مطرح جهان مانند باشگاه رم و فدراسیون 

 .مطالعات آینده پژوهی جهان نیز فعالیت کرده است
 مدیر انجمن  پاریس،« بلزفیوچری»موسسۀ بین المللی  ریاست فدراسیون جهانی آینده پژوهی، 

آینده پژوهی مراکش و سازمان حقوق بشر مراکش در کارنامۀ المانجرا درج شده است. او عضو 
به  4118و فرهنگستان سلطنتی مراکش است. عالوه بر این، المانجرا در سات  فرهنگستان علوم افریقا

در  مدعو انجمن ترویج علوم ژاپن در مقام دانشمند 4111عنوان استاد مدعو دانشگاه توکیو و در سات 
 [7]. ایفای وظیفه کرده است توکیو« کی زایی»دانشگاه 

 آرا و نظریات المانجرا -3-2
 سرچشمۀ تفکرات آینده پژوهانۀ المانجرا، از منابع اسالمی متأثر است، به طوری که وقتی 

سورۀ مبارکۀ  88تا  81 می خواهد دربارۀ اهمیت مطالعۀ آینده و آینده پژوهی صحبت کند، به آیات
وی با تأکید بر مباحث اسالمی دربارۀ آینده، معتقد است که چند مفهوم وجود  .نمل اشاره می نماید

با « غیب»دارد که باید آن ها را فهمید. همچنان که او خالصه وار اشاره می کند، از جملۀ این مفاهیم، 
المانجرا با رد ترویج  .احصل اعمات مردم استبا تعبیر برآوردی از م« مستقبل»تعبیر قلمرو الهی و 

در ضمن او بین مفاهیم جبرگرایی و تقدیرگرایی در اسالم برای فرد و جامعه نقشی فعات در نظر میگیرد. 
بدعت، نوعی ایده یا نگرش مبتنی بر سرکشی در »بدعت و ابداع تفاوت قائل است، به این ترتیب که 

 توسعهابداع، نوعی نوآوری و تغییر در جهت بقا و »حات آن که  و« برابر باورهای اساسی اسالم است
 [4]  .است« جامعه
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آینده پژوهی ایده آت المانجرا را از دو دریچه می توان بررسی کرد: بیش تر تالش های او به عنوان 
ۀ مسلمان تکثرگرا، به آیندۀ جهان اسالم و مسلمانان معطوف است، در عین حات نگاهی کلی نیز به آیند

بشر دارد. این دوگانگی هدف در رفتار المانجرا، نشان می دهد که چطور جهان بینی اسالمی ایده آت ها 
و عقاید متفکران را تحت تأثیر قرار می دهد. به باور وی اسالم، عامل بسیار مهمی در تغییر و نوآوری 

آیندۀ »س دیدگاه وی، است و بنابراین، نقشی حیاتی در تحوت جوامع اسالمی بازی می کند. بر اسا
جهان اسالم به احیای اسالم، با ایمانی خلّاق و نه تقلیدی کورکورانه بستگی دارد که همین تقلید، عامل 

 [7].سقوط تمدن درخشان اسالمی شد

بر این اساس، آینده پژوهی ایده آت المانجرا را که تحلیلی وابسته به آیندۀ اسالم است، تحت سه 
 :زاویه می توان دید

 شکالت و آیندۀ دنیای عرب؛م .4

 مشکالت و آیندۀ اسالم در اروپا؛ .3

 .مشکالت و آیندۀ دنیای اسالم .3

 مشکالت و آینده دنیای عرب -1

در حات حاظر دنیای عرب هیچ تسلطی بر سرنوشت خود ندارد فقم به چند امیر نشین جعلی و 
بین درآمد ساالنه این  سرزمین های کوچک با چاه های نفت تبدیل شده است. توزیع ناعادالنه ای

دالر و در امارات و کویت  200کشورهای عرب وجود دارد به طوری که در یمن و سومالی کمتر از 
 [8]هزار دالر می باشد.  30حدود 

المانجرا از طرفی معتقد است نفت بزرگترین مشکل اعراب است. او در ادامه تحلیل وضعیت اعراب 
 اب ارائه می کند:سناریو های زیر را برای آینده اعر

 سناریوی تداوم و ثبات ) جهان اعراب زیر یوغ آمریکا( -4

 سناریو اصالح طلبانه ) بیداری مردم ( -3

 سناریوی تحوت ) عدالت اجتماعی ، آزادی بیان حقوق بشر و ...( -3
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 مشکالت و آینده اسالم در اروپا -2

فرزند بیان می کند که در  481را المانجرا با یک بحث و بررسی آماری میانگین زاد و ولد در اروپا 
فرزند است نمایانگر رشد جمعیت  3مقایسه با مسلمانان من جمله مسلمانان اروپا که کمی بیشتر از 

مسلمانان در آینده اروپا است از طرفی اروپا نیازمند به نیروی صنعتی فعات در آینده خود می باشد که 
 تلف و همچنین مهاجرت بیشتر مسلمانان  به اروپا این امر منجر بکارگیری مسلمانان در مشاغل مخ

می گردد. اما از طرفی او میزان تاثیر گذاری مسلمانان در اجتماع اروپا را تابع یک مولفه عنوان می کند 
 و آنهم نحوه تعامل مسلمانان و برخورد آنان با دیگران در جامعه است.

 مشکالت و آینده دنیای اسالم -3

لی المانجرا دربارۀ آیندۀ اسالم، می توان دریافت که دغدغۀ ذهنی او دست در تحلیل بحث های ک
 :کم سه موضوع است

 وضعیت عقب ماندگی حات حاضر جهان اسالم بر اثر نگرش و تفکرات منسوخ مسلمانان؛ .4

 توسعۀ امروز؛ نیاز به دورنما و درکی تازه از منابع اصیل فرهنگی و بازخوانی قرآن منطبق با .3

نداز در جوامع مسلمان، به ویژه متناسب با مفهوم دموکراسی و مشارکت زنان در فقدان چشم ا .3
 جامعه و توسعه

است... از بزرگ ترین کاستی های امروز  اسالم دنیای ویژگی ترین اصلی بودن، توسعهدر حات 
دنیای اسالم، آن است که دولت های اسالمی، چشم انداز شفاف و روشنی از آینده و الزامات آن 
ندارند... ضعف دیگر، خودفراموشی و گرایش به تقلید کورکورانه و اطاعت بی چون و چرا از غرب و 
توصیه های منابع اطالعاتی بیگانه و رهنمودهایی است که تحت حمایت غرب و شرق به سوی ما 

است و  سرازیر می شود... برنامه های توسعه در کشورهای ما بر پایۀ تقلید کورکورانه از غرب بنا شده
 [9].وابستگی زیادی به کمک های غرب دارد

 جمع بندی و نتیجه گیری
نکته اساسی که در تفکرات هر سه این آینده پژوهان وجود دارد کثرت گرایی و قائل بودن به نظام 
سیاسی دموکراسی است آنهم مبتنی بر روش نظامات فعلی آن که مبتنی بر آرا تمدن غربی است. البته 
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نگاه ضد سرمایه داری در نظرات هر سه مشهود است. عنایت اهلل در بین این افراد جامعه در این میان 
آرمانی خود را جامعه ای با اجرا و برقراری همین منشور حقوق بشر فعلی آنهم صادقانه و به طور کامل 

المانجرا نیز نه نمادین و با اهداف سیاسی و ریاکارانه معرفی می کند که این برداشت تا حدودی در آثار 
مشهود است. اما سردار نگاهی عمیق تر مبتنی بر برپاسازی تمدنی با شاخصه های اسالمی دارد. البته 
رجوع به قرآن و مدلسازی قواعد اجتماعی بر اساس آیات قرآن مورد تاکید هر سه این آیند پژوهان 

و نقشه راه برای برقرار  است. موضوع دیگر این است که بغیر از سردار که روشی تا حدودی نظامند
تمدن اسالمی بیان کرده است المانجرا و عنایت اهلل بیشتر به بیان کاستی ها و عقب ماندگی های امروز 

 مسلمانان پرداخته اند و برای برون رفت از این وضعیت صرفا گزاره هایی توصیه بیان کرده اند.
م توجه به مقوله تمدن مهدوی است مه در نکته اساسی و قابل تامل در نظرات این آینده پژوهان عد

منابع اصیل در مذاهب اسالمی تاکید شده است با یک بررسی اجمالی احدایث پیرامون آخروالزمان و 
ظهور وتشکیل جامعه آرمانی اسالم در کتب اهل تسنن بیشتر از تشیع می باشد ولی این آینده پژوهان 

 را از یک جامعه ایده آت مسلمان بیان کرده اند. توجه به این موضوع نکرده و صرفا برداشت خود
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 کاهش شکاف علم و عمل در تعلیم و تربیت با تأکید بر آرای مالصدرا و 
 مال احمد نراقی

 در چشم انداز تمدن نوین اسالمی
 

 3، حمید احمدی هدایت3، دکتر محسن فرمهینی فراهانی4نجمه احمدآبادی آرانی

 
 چکیده

 کاهش شکاف علم و عمل در تعلیم و تربیت با تأکید برآرای مالصدرا و  هدف پژوهش حاضر،
هداف پژوهش به این است . جهت نائل شدن به امال احمد نراقی در چشم انداز تمدن نوین اسالمی 

مالصدرا و مال احمد نراقی جهت کاهش  مهمترین آرای تربیتی  -4سؤاالت پاسد داده خواهد شد 
چه راهکارهایی با توجه به دیدگاه های تربیتی  -3  شکاف علم و عمل در تعلیم و تربیت چیست؟

 توان می اسالمی یننو تمدن تحققعمل برای و علممال احمد نراقی در باب کاهش شکاف  مالصدرا و
جهت نیل به اهداف پژوهش و پاسخگویی به سوأالت مطرح شده ، از روشهای گرفت.  نظر در

استنتاجی و تحلیلی استفاده شده است.  یافته های پژوهش بیانگر آن است بر ابتنای مبانی فلسفی 
تربیت ،  توجه به مالصدرا ، مهمترین داللت های شاخص را می توان ؛ معیت علم و عمل در تعلیم و 

تالش و سعی متربیان ، تأکید بر مسؤلیت پذیری در تربیت ، مداومت و محافظت بر عمل در جریان 
تربیت ، خود ارزیابی به عنوان الگوی غالب در ارزشیابی تربیتی، توجه به تفاوتهای فردی در تعلیم و 

بر ابتنای مبانی فلسفی مال احمد  تربیت  و توجه به انتخاب آزاد متربیان در حرکت تکاملی ؛ همچنین
نراقی عمده ترین داللت های مأخوذ از آراء ایشان می توان ؛ توجه به تفاوت های فردی متربیان ، 
ارزیابی مداوم از عملکردهای آموزشی ، تناسب برنامه های تربیتی با مراحل تکاملی متربیان ، تأکید بر 

                                                                                                                                               
 نربیت دانشگاه پیام نور تهرادانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و ت 1
 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد 2
 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد 3
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کاهش شکاف علم و عمل در تعلیم و تربیت اشاره روشهای حل مسئله ، مناظره و گفتگو را جهت 
در باب کاهش  الزم راهکارهای ، از جمله نمود.  بر این اساس  بر ابتنای آرای این دو فیلسوف مسلمان

ارتباط وثیق علم و به  توان اسالمی می نوین تمدن علم و عمل در تعلیم و تربیت در چشم اندازشکاف 
 جتناب از حافظه پروری در آموزش و پرورش و ملحوظ کردن عمل در عرصه تعلیم و تربیت ، ا

 تفاوت های فردی در امر تعلیم و تربیت را اشاره نمود.
مالصدرا ، مال احمد نراقی ، کاهش شکاف علم و عمل ، تعلیم و تربیت ، تمدن  کلید واژگان :

 نوین اسالمی

 مقدمه -1
آن است که حاصل دانستن ، علم پیش فرض هر نوع آموزش در نهادهای آموزشی و پرورشی 

یافتن و در نهایت عمل کردن است اما بررسی و آگاهی از بازده و نتیجه تالش این نهادها و شنیدن 
مشکالت و گله مندی های دست اندرکاران ، معلمان ، والدین و حتی عموم مردم ، خیلی زود این پیام 

اده میان حرف و عمل ، میان نوشته های کتاب را اعالم می دارد که اشکالی در کار است و به زبان س
 عملی دانش آموزان فاصله بسیار زیاد است و شکافی میان حوزه  –های درسی و کیفیت علمی 

 ( 2: 4388دانسته ها با حوزه عمل ایجاد شده است )ایروانی،
از ست نظر به اینکه ، شکاف میان علم و عمل یکی از مشکالت تعلیم و تربیت در دوران معاصر ا

جمله نظامهای فلسفی اسالمی که با وسعت به تبیین عمل انسان پرداخته است و می تواند بالتبع در جهت 
کاهش شکاف آن در تعلیم و تربیت گامهای مؤثری بردارد آرای مالصدرا  و مال احمد نراقی است . از 

یلسوفان ما قبل خود ، به نسبت فاین جهت در پژوهش حاضر انتخاب گردیده اند چون این دو فیلسوف 
آرای موسع تری در این زمینه ارائه نموده اند که می تواند در تحقق تمدن نوین اسالمی مورد توجه قرار 
گیرد. عبارت تمدن سازی نوین که توسم مقام معظم رهبری مطرح شده است در واقع همان احیاء 

معطوف گردیده است ، یعنی احیاء تمدن اسالمی است که با پیروزی انقالب اسالمی نگاه ها به آن 
 عزت و کرامت انسان در کنار برخورداری از دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی که می تواند 

 (    4311نوید بخش ایجاد تمدنی نمونه باشد ) اشکواری و موسوی، 
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تربیتی مالصدرا و مال احمد نراقی صورت  –تاکنون پژوهشهای متعددی در باب مبانی فلسفی 
بررسی مفروضات فلسفی روانشناسی  "( در پژوهشی با عنوان4328رفته است از جمله ؛ باقری )پذی

اصل مبنایی در حکمت  "( در پژوهشی با عنوان4382، اکبریان ) "شناختی بر اساس فلسفه صدرایی 
گزارشی از  "( در پژوهشی با عنوان 4382، سجادیه ) "عملی مالصدرا و اهمیت آن در عصر حاضر 

نسبت میان "( در پژوهشی با عنوان 4381، اکبریان )"ی فلسفی صدرالمتألهین و داللتهای تربیتی آنآرا
( تبیین آرای تربیتی مال احمد 4313، احمدآبادی آرانی و همکاران ) "نظر و عمل از دیدگاه مالصدرا 
نراقی،  ( درآمدی بر اصوت تربیت اخالقی از منظر مال احمد4313نراقی، نوروزی و همکاران )
( نقد آرای کانت و نراقی با تأکید بر تربیت اخالقی را اشاره نمود. 4311احمدآبادی آرانی و همکاران )

بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد با وجود تالشهای بسیار و پرباری که صورت گرفته است اما در 
خالی تحقیقات افزون تری باب ارتباط وثیق علم و عمل در دیدگاه مالصدرا و مال احمد نراقی، جای 

احساس می گردد. بر این اساس، نگارندگان در نظر دارند بر مبنای آرای این دو فیلسوف ، به استنتاج 
 داللتهای آن جهت کاهش شکاف علم و عمل در تعلیم و تربیت در تحقق تمدن نوین اسالمی بپردازند. 

 روش پژوهش -2
سش اصلی پاسد داده شود. از آنجایی که هر یک از این برای نیل به اهداف پژوهش ، باید به دو پر

پرسش ها به جنبه ای از جنبه های پژوهش می پردازد و برای نائل شدن به پاسد هر کدام از آنها باید 
روشی متناسب با اقتضائات هر پرسش و پاسد احتمالی آن، به کار گرفت، از این رو، در این قسمت ، 

حلیلی متناسب با دو پرسش پژوهشی معرفی خواهند شد. در پاسد به روش های پژوهش استنتاجی و ت
پرسش اوت که به آرای مالصدرا و مال احمد نراقی در باب کاهش شکاف علم و عمل در تعلیم و 

در این روش، فرض بر » تربیت پرداخته خواهد شد سعی بر آن است از روش استنتاجی استفاده گردد 
ی تواند متضمن نظریه ای تربیتی باشد پس تجویزاتی برای تنظیم مناسب آن است  که هر نظام فلسفی، م

( در پاسد به سوات دوم که بر مبنای 4381باقری و همکاران ،« ) محیم های تربیتی فراهم می آورد
نظرات دو اندیشمند مسلمان )مالصدرا و مال احمد نراقی( به ارائه راهکارهایی در جهت کاهش شکاف 

لیم و تربیت معاصر پرداخته خواهد شد تالش بر آن است از روش تحلیلی استفاده علم و عمل در تع
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آید، به  در روش تحلیلی، اطالعاتی که از طریق بررسی اسناد، مدارک و کتابها به دست میگردد. 
 (4321شود که بتوان به پرسشهای پژوهشی پاسد داد )سرمد و همکاران،  ای سامان داده می گونه

 درا در باب کاهش شکاف علم و عمل در تعلیم و تربیتآرای مالص -3
م در شیراز دیده به جهان گشود.  4224ه ق مطابق با  121محمد بن ابراهیم قوامی شیرازی در سات 

که برخی از پژوهشگران نسبت وی را منسوب به قوام الدین حسن  –خواجه ابراهیم قوامی  –پدر وی 
(  این فرزند در سایه پدر با عزت و کرامت آموزش  4380دوانی،ممدوح خواجه حافظ شیراز می دانند )

دید و پدرش او را به فراگیری دانش تشویق نمود. وقتی پدرش وفات یافت صدرا برای تکمیل 
تحصیالت خود، به اصفهان که مرکز دانش و دولت در عهد صفویه بود مهاجرت نمود )طاهر زاده 

وادی زندگی خویش می نهد که دوره گوشه نشینی  و دوری  ( صدرا بعد از آن، قدم در دومین4313،
 42از مردم و روی آوردن به عبادت در روستای کهک از توابع قم می باشد. این گوشه نشینی مدت 

سات به طوت انجامید . صدرالمتألهین داستان این دوره از حیات خود را در مقدمه اسفار این چنین بیان 
اسطه ی دشمنی زمان و عدم یاری دوران ، مرا خاموشی فطنت و خشکی در این حات به و» نموده : 

طبیعت به پناهگاهی استوار کشاند تا آنکه در یکی از نواحی شهرها منزوی گشته و با گمنامی و شکسته 
بالی به گوشه ای خزیده و از تمامی آرزوها بریدم، آنگاه با خاطری شکسته همت را صرف کردم تا 

م و آنچه را پیش از این در آن زیاده روی کرده بودم تالفی و جبران نماییم . در این واجب را به جا آور
( بدین سان وی قدم در 1:  4، ج  4381مالصدرا ، « ) صورت نه درسی گفتم و نه کتابی تألیف نمودم 

. سومین مرحله ی زندگی خویش نهاد که همانا دوره ی تألیفات و تدریس و تربیت شاگردان بسیار بود
وی در این زمان به دعوت امام قلی خان حاکم مقتدر فارس ، مجدداً به شیراز باز می گردد و تا پایان 

به تدریس مشغوت می شود تا اینکه سرانجام این فروغ دیده ی دانش در سات « خان»عمر در مدرسه 
پیکرش در نجف  ه ق در راه عزیمت به سفر حج در بصره در اثر بیماری به دیار معبود شکافت و 1020

( از مالصدرا آثار و تألیفاتی بر جای مانده است از 432-413: 4380اشرف به خاک سپرده شد )دوانی ،
المعاد -3الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه ،   -3الحکمه المتعالیه فی االسفار االربعه  ،   -4جمله ؛

اجوبه المسائل  -2اتصاف الماهیه بالوجود  ، -1رساله اتحاد عاقل و معقوت ، -2الحشر -1الجسمانی ، 
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اسرار االیات و انوار البینات  -1مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین ،  -8شمس الدین محمد جیالنی ، 
 اکسیر و.......-44رساله اصالت جعل وجود ،  -40، 

عمل را نظر به اینکه در آرای تربیتی مالصدرا می توان داللتهایی جهت کاهش شکاف علم و 
 استخراج نمود در این بخش به مهمترین داللتهای ایشان در این باب اشاره خواهد شد. 

 معیت علم و عمل در تعلیم و تربیت  -3-1
نگرش اسالمی با تمام ارزشی که نسبت به فضیلت علم قائل است ولی به معیت علم و عمل تأکید 

سئله اشاره شده است: ) .... الیه یصعد الکلم الطیب بیشتری دارند به طوری که در آیات قرآن نیز به این م
  4و العمل الصالح یرفعه ....( 

مالصدرا نیز ارتقای انسان در دو مسیر علم و عمل را شرط وصوت به مرتبه انسان کبیر دانسته است 
به طوری که نفس انسانی وقتی به غایت کمات عقلی و عملی می رسد که قوای نظری و عملی او یکی 

( مالصدرا در ذیل حدیثی در 434:  8د : علمش ، عملش شود و عملش ، علمش )اسفار اربعه ، ج شو
قد علمت فیما سبق ان االعمات الدینیه کالصلوه و الصیام و »باب آمیختگی علم و عمل معتقد است 

االحوات انما غیرهما انما یراد لالحوات اعنی طهاره القلب و صفاوه عن االخبات و الشهوات و التعلقات و 
)مالصدرا ، ترجمه « یراد للعلوم فهذا معنی قوت ایها الناس اعلموا ان کمات الدین طلب العلم و العمل 

( همچنین در این ارتباط، مالصدرا در فصل دوم از جلد نهم اسفار در بحث از سعادت 33خواجوی :
مات او در علم و عمل است او تا چون انسان ، موجودی مختار است ک» آدمی به این نکته اشاره می کند 

عالم نباشد درست عمل نمی کند و وقتی عمل عالمانه انجام ندهد به کمات نمی رسد. عمل عالمانه 
مفهومی است که مستلزم تبیین غایت نگر از رفتار انسان است زیرا چنین عملی تحت تأثیر و هدایت علم 

( در دیدگاه مالصدرا ، علم 388-381: 4328 و هوشیاری فرد نسبت به عمل صورت می پذیرد )باقری،
در نهایت می باید به عمل ، منجر شود و عمل ، جان آدمی را می سازد و شکل می دهد و عمل می باید 

 ( 33: 4382مبتنی بر معرفت و آگاهی باشد )اسدی،

                                                                                                                                               
 40فاطر /  4
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 بر مبنای سخن مالصدرا می توان استنباط کرد در فرایند تعلیم و تربیت، با وجودی که کسب
معرفت و علم تقدم بیشتری دارد اما توجه انحصاری به کسب دانش اهمیت چندانی ندارد بلکه ضرورت 

 معیت علم و عمل بیش از پیش احساس می شود.   

 تالش و سعی متربیان مقدمه نیل به درجات باالتر  -3-2
نماید. ایشان در این از نگاه مالصدرا ، تالش و سعی انسان مقدمه نیل به درجات باالتر را فراهم می 

حرکه جوهریه بحصوت العلم و االیمان و العمل باالرکان فیحصل لهم اهلیه الدخوت » زمینه معتقد است 
( از نظر مالصدرا، حرکت جوهری نتیجه علم و ایمان 383: 1)اسفار ، ج « فی دارالقدس عالم الملکوت

ملکوت را فراهم می نماید. بر این مبنا ، و عمل به ارکان آن است که دخوت به درجات باالتر در عالم 
متربیان نیز باید به عنوان عامالن تالشگر بر آن باشند تا با علم و ایمان و عمل ، درجات مادی و معنوی 

 را بپیمایند . 

 تأکید بر مسؤلیت پذیری در تربیت  -3-3
بایدهایی را فرا روی  در نگرش اسالمی، انسان با الزام ها و بایدهای بیرونی روبرو است. خداوند

انسان نهاده است که تخطی از آنها مجازات در پی خواهد داشت . بر این اساس، الزم است فرد در قبات 
باید و نبایدها ، با الزامی نشأت یافته از درون به عمل بپردازد و در برابر آنها احساس مسؤلیت داشته 

را چون قاعده ای عامه برای هدایت شیوه ها و باشد. در جریان تربیت، این یک اصل است و باید آن 
 ( 4321روش های تربیتی بکار بست)باقری،

 مالصدرا نیز در این ارتباط در مبحث معاد جسمانی ، از نقش سه عنصر ملکات، نیت و اعمات 
 می گوید تا نشان دهد چگونه انسان ها در عالم محشر ، متناسب با هر آنچه که بوده اند و خواسته اند و

( از نگاه مالصدرا، افراد بر مبنای عمل خود در 4310بدان عمل کرده اند حاضر می شوند ) خزاعی،
عالم اخری مورد بازخواست قرار خواهند گرفت و این بعد بر نقش مسؤلیت انسان در مواجهه با نتایج 

دهیم می توان بر  اعمات داللت دارد اگر بخواهیم این مؤلفه را از نگاه معرفت شناسی مورد تحلیل قرار
اصل مسؤلیت در تعلیم و تربیت اشاره نماییم تا متربیان از این اصل چون قاعده عامه و الزام بیرونی در 

 جریان تربیت لحاظ نمایند. 
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 مداومت و محافظت بر عمل در جریان تربیت  -3-4
ل بخشد و مداومت و محافظت بر اعمات می تواند هویت آدمی را به شکلی استوار و آراسته شک

( مالصدرا نیز در این ارتباط معتقد 22: 4388تدریجاً از وی، شاکله ای متین و سازوار بسازد )سجادیه، 
است: هر فعل در اثر تکرار و مداومت بر انجام دادن آن ، تبدیل به ملکه راسد می شود و این ملکات 

 .  4همان اموری هستند که صورت اخروی انسان را رقم می زنند
ن اساس، با پذیرش مبنای تدریجی بودن شکل گیری ماهیت انسان و نیز اذعان به تأثیر اساسی بر ای

عمل در این شکل گیری همچنین ساخته شدنی بودن ماهیت آدمی در طوت حرکت جوهری در نظریه 
مالصدرا ، ضرورت مداومت و محافظت بر عمل در جریان تربیتی به عنوان یک اصل مطرح خواهد بود 

را بر مراقبت از جریان این ساخت هشیار سازد و نقش عمل در ساختن هویت آدمی ، ما را بر آن تا ما 
 می دارد تا جریان عمل آدمی را مورد توجه و بازبینی مدام قرار دهیم. 

 خود ارزیابی به عنوان الگوی غالب در ارزشیابی تربیتی -3-5
محقق می شود که نفس و احواالت آن را  از نظر مالصدرا، نیل به سعادت برای آدمی تنها آنگاه

بشناسد . ایشان در این زمینه می گوید : دستیابی به مقصود و وصوت به جوار معقوب و پرکشیدن از میان 
اجسام فرودین به شرف ارواح  فرازین و صعود از حفیض ذلت به اوج عزت و مشاهده ی جمات احدی 

ت و شناخت نفس برای انسان حاصل می شود و نائل شدن به شهود سرمدی ، در سایه ی معرف
( در پی تأکید صدرا بر خودآگاهی انسان نسبت به 432:  4381به نقل از مظاهری  4380)مالصدرا ، 

ی که در تکوین شاکله خویش دارد موقعیت ویژه اش در محضر حق و آزادی و توانمندی خاص
ای تربیتی لحاظ نمود. بر این اساس ، آنچه توان خود سنجی را  به عنوان الگوی غالب در ارزشیابیه یم

یادگیری از اهمیت تام برخوردار است این است که پیش از اینکه فرصتها سپری  -در فرایند یاددهی
شود متربیان خود را مورد نقد و ارزیابی قرار دهند چون متربیان بدون ارزیابی مستمر از خود نمی توانند 

 پردازند . به تصحیح اعمات کلی و جزیی خود ب

                                                                                                                                               
ان تکرار االفاعیل یوجب حدوث الملکات و الملکات النفسانیه تودی الی تغیر الصور و االشکات ، فکل ملکه تغلب علی االنسان فی الدنیا  4
 (  310: 4314تصور فی االخره بصوره تناسبها  ) صدرا ، ی
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 توجه به تفاوتهای فردی در تعلیم و تربیت  -3-6
سوره ی فاطر  درجات  31( در بحث از مراتب خلقت الهی با استناد به آیه  4382مالصدرا ) 

بر مبنای این  گوناگونی از خالفت حق را به معنای مظهریت اسمای الهی برای همه مردم تبیین می کند .
یعنی دارای مراتب متعدد است و هر فردی  -مقوله به تشکیک  استت الهی فرض مالصدرا ، خالف

درجه ای از خالفت را در امور جهان یا آنچه مربوط به خود اوست ، برخوردار است می توان تصور 
نمود.  محاسبه اعمات و ارزیابی مرتبه یا طبقه وجودی انسان  که در قرآن  به خداوند نسبت داده شده ، 

( بر طبق این نظر 442؛ مؤمنون  303؛ بقره 13خود انسان نیز مربوط است )انعام ،به طور جانبی به 
مالصدرا ، آدمی دارای ویژگیهای متفاوت و مراتب مختلفی است و ساحت هر کدام از این مراتب 
نسبت به دیگر مراتب آن ، متفاوت است لذا باید گفت نمیتوان از افراد مختلف انتظار داشت که همگی 

( بر مبنای این دیدگاه ، در نظام تعلیم و 4381و مرتبه ی خاصی قرار داشته باشند )مظاهری ،  در ساحت
تربیت ، فردیت متربیان باید تحقق یابد و سیاست گذاری نظام آموزشی باید به گونه ای صورت گیرد 

 که متربیان بدانند که یگانه و منحصر به فردند  و جایگاه بی بدیل و خاص دارند. 

 توجه به انتخاب آزاد متربیان در حرکت جوهری -3-7
به تحقیق هر » از نگاه مالصدرا ، آزادی ویژگی ذات انسان است . ایشان در این زمینه معتقد است: 

یک از موجودات به جز انسان ، دارای حد خاصی از وجود است که از آن در نمی گذرد و جای 
برای او ، بالفعل ثابت است و قوه انتقات از یک طور  مشخصی دارد که از آن تجاوز نمی کند آن مرتبه

وجودی به طور دیگر یا از هستی ای به هستی دیگر برای او در آن مرتبه نیست. ... ولی همچنان که شأن 
متحرک بما هو متحرک است ، انسان هیچ حدی ندارد و امکان تطور در اطوار هستی و خروج از تمام 

( بر پایه نظریه حرکت 321-322: 4328مالصدرا ،« ) سلم شده را دارد آنچه در این عالم برای او م
جوهری مالصدرا ، رسیدن به کمات و سعادت جاودانی در هر کس در گرو تالشها و رفتارهای آزادانه 
و آگاهانه او است  و این آموزه زیر بنایی تا آنجا پافشاری میشود که حتی شایستگی رسیدن و دریافت 

یا آن جهان نیز به کارهای شایسته متربیان وابسته شده است. از این رو سیاستگذاری های شفاعت در این 
 تربیتی باید به گونه ای طراحی شود که متربیان را در دستیابی به روحیه تحقق خود یاری کند به 

در  گونه ای که خود را بیابند و در خود احساس استقالت کنند. با توجه به نقش انتخاب آزاد متربی
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حرکت تکاملی باید امکان آزادی در انتخاب و عمل به متربیان داده شود و او را مانند مهره ی بی اراده 
 -ای در نیاورد و تالش نمود در تعلیم و تربیت ، جنبه تحمیلی و تلقینی و آموزش توأم با اجبار و فشار

 (  88-10: 4388متجلی نشود )صمدی،

 شکاف علم و عمل در تعلیم و تربیت آرای مالاحمد نراقی جهت کاهش -4
در بین علماى قرون اخیر از جایگاه خاصى برخوردار است. وى در علوم مختلف  مال احمد نراقی

اصوت فقه، حدیث، رجات، درایۀ، ریاضیات، نجوم، حکمت، کالم، اخالق وتربیت، ادبیات و شعر 
علوم متعدد، عمق تحقیق و وسعت سرآمد علماى زمان خود بوده است. هوش سرشار، سهولت فراگیرى 

تتبع و عنایات خاص الهى، او را در طوت تارید دانشمندان شیعه به عنوان فقیهى کم نظیر مطرح ساخته 
از  اوست و علمیهای گوناگون، نشانه جامعیت  او در زمینه  آثار گرانبهای علمی (4384است)رسولی، 

باشد زیرا با تالش  پیروی ومتابعت او از پدرش می، هاو در پدید آوردن این اثرهای ارزند ممتازویژگی 
 41( مال احمد نراقی 311: 4382معرفی شد)استادی،  او تصانیف پدرش)مال مهدی نراقی( به دنیای علمی

 واز کتاب در موضوعات اخالق وتربیت، عرفان ، اصوت، فقه، شعر ومتفرقات تالیف کرده است
علیم وتربیت مورد توجه قرار داد کتاب معراج السعاده، تلخیص توان در امر ت مهمترین کتاب او که می

 . همچنین دو کتاب طاقدیس وپدرش مال مهدی نراقی است وترجمه فارسی کتاب جامع السعادات
اشعار اخالقی عرفانی  دیوان شعر فارسی او که به دیوان صفایی نراقی معروف است دارای مطالب و

  (4381، وهمکاران بیتی وی از آن استفاده کرد )بهشتیتوان در تبیین آرای تر است که می
نظر به اینکه در آرای تربیتی مالاحمد نراقی می توان داللتهایی جهت کاهش شکاف علم و عمل را 

 استنباط و استخراج نمود در این بخش به مهمترین داللتهای ایشان در این باب اشاره خواهد شد. 

 بیان توجه به تفاوت های فردی متر -4-1
ای منحصر به فرد دانست اصل تفرد و  توان نسخه آفرینش آدمی، چنان است که هرکس را می

گوید : هر  های سرشتی می شایسته گزینی ، از عالمه نراقی از ناهمسانی آدمیان در استعدادها و نهاده
کسی  کسی را ویژگیهایی است که در دیگران نیست و هر کس در جای خود ارزشمند است و خداوند

را به گزاف نیافریده است. انسان گذشته از ارزش نوعی، ارزش فردی هم دارد و به راستی ارزش فردی 
هر کس مالک آدمیت اوست. هر کس به تنهایی گوهر هایی در درون نهفته دارد که باید کشف شود 
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 (331: 4384و به صیقل معجزه نمای تربیت پرداخت گردد)رضوی،
های  تفاوت در یادگیری و آموزش پذیری را تفاوتهای فردی و نهاده براین اساس نراقی اساس 

داند. بنابراین برای به بار نشستن تالشهای آموزشی و پرورشی و تباه نشدن استعداد  سرشتی هر کس می
فراگیر بر مربی بصیر است که به فراگیر جز آنچه در خور فهم اوست نیاموزد و به فراتر از آن روی کند 

 نماید. کند و ذهنش را آشفته می زه او را سست میزیرا انگی

 ارزیابی مداوم از عملکردهای آموزشی  -4-2
روش نظارت وارزشیابی است . ارزیابی عملکرد ، از روشهای تربیتی مورد تاکید اخالق وتربیت

یاری  متربی وبررسی رفتارهای او بوسیله معلم یا مربی، دوست، والدین وحتی خود وی، به تنهایی یا به
زدودن هر گونه ابهام در  تواند صورت گیرد. معلم باید با روشنگری وهدایت شاگرد و یکی از آنها، می

و او  تواند بخوبی متربی را تربیت کند فعالیتها و عملکرد تربیتی او ونظارت بر حسن اجرای رهنمودها می
یاز ویا در شرایم وموارد خاص، تواند در صورت ن را به اهداف عالی اخالقی وتربیتی برساند. و ی می

یا مهارتهای الزم را در او  و این نظارت ومراقبت یا بخشی از آن را به والدین ویا دوستان او واگذار کند
چیزی که  "کند نراقی به روشنی اذعان می ایجاد نماید تا خود عهده دار نظارت ومراقبت خود گردد.

ای  را که مطابق واقع نیست به او بفهماند بلکه چنانچه شبههخالف واقع باشد به او نگوید ونخواهد امری 
وارد شود که نداند سکوت کند وتامل نماید تا جواب صحیح به دست آورد و تعلیم کند واین شرطی 

کند وسلیقه او  است مهم در تعلیم زیرا که اگر مال حظه نشود ذهن متعلم به خالف واقع عادت می
 (83: 4388)نراقی،  "ماند رقی باز میرساند واز ت اعوجاج به هم می

 تناسب برنامه های تربیتی با مراحل تکاملی متربیان  -4-3
از نظر نراقی در تربیت باید  به  تدریجی بودن و نمود ویژگیها و توانمندیهای افراد توجه داشت . 

را به ترتیب اهمیت  کند که علوم داند و به فراگیران توصیه می نراقی علوم را دارای درجات و مراتب می
خواهد در فرایند آموزش به اصل تدریجی  بیاموزند و قاعده اهم و مهم را پاس دارند. او از معلمان می

عمل کنند و قدرت فراگیری دانش آموزان را در نظر گیرند و از آموزش زود به هنگام وآنچه فراتر از 
از ران این اصل را ملحوظ دارند. درک اوست خودداری ورزند و در آموزش و ارتقای درسی فراگی

هنر و صنعتی است که انسان را از نقص به کمات  "تعلیم و تربیت "نظر نراقی، دلیل این امر این است که 
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برد. در این حرکت صناعی، تعلیم وتربیت، تابع حرکتی است که در  و از کمات به کمات بیشتر می
حرکت صناعی ای حرکت صناعی است. همانندی حرکت طبیعی الگوی مناسبی بر طبیعت وجود دارد و

 (21: 4388)نراقی، "سازد.... با حرکت طبیعی حرکت صناعی را کار آمدتر می
معتقد است در تعلیم باید به قدر فهم شاگردان اکتفا شود واگر بنابراین با توجه به این اصل، 

معلم، دانش آموزی را که  و نکندداند از آموختن مطالب به شاگردان مضایقه   شاگردان را سزاوار علمی
را   مطالب ومفاهیمی تشخیص داد برای فراگرفتن علم آمادگی دارد از آموختن به وی کوتاهی نکند و

  .قادر به فهم آن نیست به وی آموزش ندهد کند و که او درک نمی

 تأکید بر روشهای حل مسئله  -4-4
معتقد است  کید دارد وأل تئآگاهانه مسابر فهم و شیوه کسب دانش  نراقی به تبع این اصل بر

له أتارید مس له وأفایده مس پایان و بلکه باید بفهمد آغاز و دانشجو نباید کورکورانه به درس بنشیند
 (412: 4313)نراقی،  چیست؟

از نظر او فراگیر باید در فرایند یادگیری شرکت فعات داشته باشد واز حالت انفعات درآید؛ یعنی با 
شراف معلم از آنچه آموخته به آنچه باید بیاموزد برسد و یا دست کم در روند دستیابی بدان، نظارت وا

به خود پویایی نسبی برسد و خود به فهم مطلب نزدیک شود و در نتیجه به دگرگونی ساختار شخصیتی 
بوده توان گفت نظام آموزشی در تحقق روح آموزشی موثر  او انجامد وتنها در این صورت است که می

 این نکته اشاره دارند: است. ایشان با توجه به این اصل با زبانی شیوا به

 سوی مقصد باشد آن را خاتمت     هررهی کاید به منزت عاقبت
 نزد آخور بین بود سهول ای فالن     کوژی ودوری ودشوواری آن

 بود سعی وبذت وجهد واجتهاد        م خطایی هر که در ره افتاده
 (301: 4313)نراقی، 

 (301: 4313) نراقی، 

به نظر مال احمد کسانی که سالهای بسیاری در مدرسه مانده اند و به جایی نرسیده اند؛ رمز آنان 
بلکه عقب ماندگی آنان بر اثر بی توجهی به نیروی فکر و اندیشه ؛ این است که استاد کمتر دیده اند  نه

طلب، سالها در پی استاد دویده و دفترها از تقریرات بوده است آنان به جای مطالعه و پژوهش و فهم م
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ها برای خود فراهم نکردند از نظر نراقی  درسی انباشته بودند ولی مجالی برای تجزیه و تحلیل آموخته
 است و در سایه تفکر و تدبر دانش قوام  اندیشه ورزی راه اساسی دستیابی به مطالب مشکل علمی

سپارد. او افزون  ها آن را هضم کرده و در گنجینه حافظه می تحلیل آموزهبا تجزیه و    گیرد و آدمی می
خواند تا آنان در سایه  ها فرا می بر استاد راهنما ومتون درسی، متعلمان را به اندیشه ورزی ومطالعه آموزه

 .(4384)رضوی،تفکر، حصار تقلید را بشکنند و نوآوری کنند 
انجامد وتوجه عمیق او را به موضوع آموزش بر  فراگیر می میبنابراین رعایت این اصل به پویایی عل

آفریند . اعمات اصل فعالیت در فهم درست مطالب  می انگیزد ودر او اعتماد به نفس وشجاعت علمی می
و نیز  4بسیار موثر است و امروزه از این اصل به آموزش چگونه آموزی وگاه آموزش به طریق فعات

 د . شو روش حل مساله تعبیر می

 مناظره و گفتگو -4-5
دانش آموزان باید در جریان یادگیری به صورت گروهی کارکنند تا نراقی در این باره معتقد بود ؛ 

بحثهای گروهی به عنوان یک روش حاکم بر تعلیم  قدرت تفکر واستدالت در آنها تقویت شود و
نوآوریها است  ی آزادی اندیشه ودر مباحث گروه این توجه دارد که وتربیت قلمداد شود . نراقی، به
شود واین کار از نقد ونظر ومناظره جدا نیست ومعتقد است که نقد باید  که سبب رشد علم وفرهنگ می

مبتنی بر مدارا وآهستگی وادب باشد وافراد گروه هم نسبت به نظر دیگران بردبار باشند و افراد گروه 
ه نیکویی نادرستی آنها را برای یکدیگر اثبات اگر پس از سعی وتالش سخنی را ناصواب یافتند ب

 (.338:4384)رضوی، کنند
 که بهروشن شدن حقایق است  از راههای کسب دانش و ستدهای علمی داد و از نظر نراقی،بنابراین 

اشتباهات  شود که از نظریات یکدیگر سود برند و منجر می  های علمی گفتگوهای چند جانبه و مکاتبه
 ا تحلیل نمایند .همدیگر ر  علمی
 
 

                                                                                                                                               
1 active 
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 بررسی داللتهای مالصدرا و مال احمد نراقی جهت کاهش شکاف نظر و عمل در تعلیم و تربیت -1جدول شماره 
 آرای مال احمد نراقی آرای مالصدرا

 معیت علم و عمل در تعلیم و تربیت
 تأکید بر مسؤلیت پذیری در تربیت

 توجه به تفاوت های فردی متربیان

 ظت بر عمل در جریان تربیتمداومت و محاف
 تالش و سعی متربیان مقدمه نیل به درجات باالتر

 ارزیابی مداوم از عملکردهای آموزشی

خود ارزیابی به عنوان الگوی غالب در ارزشیابی 
 تربیتی

 تناسب برنامه های تربیتی با مراحل تکاملی متربیان

 های حل مسئله تأکید بر روش توجه به تفاوتهای فردی در تعلیم و تربیت
 مناظره و گفتگو توجه به انتخاب آزاد متربیان

 بررسی سوال دوم پژوهش -5
مال احمد نراقی در باب کاهش شکاف  چه راهکارهایی با توجه به دیدگاه های تربیتی مالصدرا و 
 گرفت؟ نظر در توان می اسالمی نوین تمدن تحققعمل برای و علم

 عرصه تعلیم و تربیت ارتباط وثیق علم و عمل در -5-1
ارتقای انسان در دو مسیر علم و عمل شرط وصوت  »مالصدرا در جلد هشتم کتاب اسفار معتقد است

به مرتبه انسان کبیر است به طوری که نفس انسانی وقتی به غایت کمات عقلی و عملی می رسد که قوای 
چنانچه  (434:  8ار اربعه ، ج )اسف« نظری و عملی او یکی شود : علمش ، عملش شود و عملش ، علمش

آیات قرآن  در بسیاری ازقرین شدن علم و عمل مورد تأکید بسیاری از آموزه های اسالمی نیز هست. 
، از ایمان به خدا و عمل صالح، به عنوان دو امر در کنار هم یاد شده است که موجب رستگاری و  کریم

مری را به دنبات نخواهد داشت و به همین دلیل شود؛ چرا که ایمان بدون عمل، هیچ ث نجات آدمی می
؛ (433انعام: ) «و لکل درجات مما عملوا»از دیدگاه قرآن کریم، عمل، سازندۀ شخصیت انسان است: 

همانا علم »فرمایند:  مینیز رسوت گرامی اسالم)ص( .  برای هر کس بر اساس آنچه کرده، درجاتی است
ند؛ چنانچه آن را اجابت کرد ]و به مقتضای آن عمل کرد، ک و دانش، ]انسان[ را به عمل دعوت می

)مجلسی، « شود بندد و از وی جدا می شود[ و گر نه رخت برمی مند می پایدار مانده و انسان از آن بهره
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 به دانست که هر پس. است علم همراه و قرین علم: »فرماید نیز می( ع)( حضرت علی33:ح  3،ج  4103
 او نزد از وگرنه[ ماند می باقی] کرد اجابت را آن عمل اگر خواند؛ می فرا را لعم علم پردازد، می عمل
می توان این ارتباط وثیق را به عنوان با نظر به مؤکدات ( 331 حکمت البالغه، نهج کند) می کوچ

راهکاری در جهت هم افزایی علم و عمل در عرصه تعلیم و تربیت  برای تحقق تمدن نوین اسالمی 
 اد. پیشنهاد د

 اجتناب از حافظه پروری در آموزش و پرورش  -5-2
معتقد است دانشجو  کید دارد وأل تئبر فهم آگاهانه مساو شیوه کسب دانش  مال احمد نراقی بر

بر   له چیست؟أتارید مس له وأفایده مس پایان و بلکه باید بفهمد آغاز و نباید کورکورانه به درس بنشیند
سیستم آموزشی باید با ارتقاء سطح کیفی و کمی سلمان می توان اذعان کرد مبنای نظر این اندیشمند م

.  لذا برای کاهش شکاف   از سیستم آموزشی حافظه پروری اجتناب کند ،آموزشها و پژوهش محوری
علم و عمل می توان بر کاربردی کردن برنامه درسی بیش از پیش و فراتر رفتن از جنبه حفظی و انتزاعی 

 م و تربیت تأکید نمود.   در امر تعلی

 ملحوظ کردن تفاوت های فردی در امر تعلیم و تربیت -5-3
یکی از پدیده های طبیعی مشهود در تمام ساختارهای جوامع انسانی وجود تفاوت نظر به اینکه ، 

ها است. یک نظام آموزشی سالم، انسانی و کارآمد این تفاوتها را به شکل طبیعی از توانایی ها و قابلیت 
دریافت و ادراک می کند. وجود تفاوت های فردی در میان دانش آموزان از نظر هوش، شخصیت، 
استعداد، پیشرفت تحصیلی، استعداد، پیشرفت تحصیلی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و قدرت 
یادگیری یکی از مهمترین مسائلی است که معلمان در کالس های درس خود با آن مواجه اند، چرا که 

ان به تجربه دریافته اند که شیوه ی برخورد با شاگردان مختلف و نیز پیروی از یک روش تدریس معلم
دیدگاه فوق در نظر مال احمد  .خاص نمی تواند برای همه ی دانش آموزان به طور یکسان مفید باشد

ا نراقی مورد توجه جدی قرار گرفته است . ایشان ، اساس تفاوت در یادگیری و آموزش پذیری ر
داند. پس با این دید می توان گفت عدالت تربیتی و  های سرشتی هر کس می تفاوتهای فردی و نهاده

 توجه به تفاوت های فردی در جهت کاهش شکاف علم و عمل می تواند مهم تلقی شود.  
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 یراهکارهای الزم جهت کاهش شکاف علم و عمل در تعلیم و تربیت جهت تحقق تمدن نوین اسالم -1نمودار 

 باهم نگری  -6

با عنایت به مباحث مطرح شده می توان اذعان کرد برای دستیابی به تمدن نوین اسالمی قطعاً باید از 
مسیر تعلیم و تربیت عبور کرد، برای ورود از این مسیر پرداختن به آرای فیلسوفان مسلمان همچون 

گشا باشد. با توجه به آرای فلسفی مالصدرا و مالاحمد نراقی و سایر فیلسوفان می تواند ملزم و راه
مالصدرا داللت هایی تربیتی از آن استنتاج می شود که در شکل گیری تمدن نوین اسالمی در زمینه 

 و تالش به توجه  ، تربیت و تعلیم در عمل و علم کاهش علم و عمل باید بدان توجه شود از جمله معیت
 خود ، تربیت جریان در عمل بر محافظت و مداومت ، تربیت در پذیری مسؤلیت بر تأکید ، متربیان سعی

 توجه و  تربیت و تعلیم در فردی تفاوتهای به توجه تربیتی، ارزشیابی در غالب الگوی عنوان به ارزیابی
تکاملی می توان اشاره کرد. آرای تربیتی مال احمد نراقی نیز در زمینه  حرکت در متربیان آزاد انتخاب به

 به مل رهگشاست و با بررسی آرای ایشان می توان به مواردی از جمله توجهکاهش شکاف علم و ع
 مراحل با تربیتی های برنامه تناسب ، آموزشی عملکردهای از مداوم ارزیابی ، متربیان فردی های تفاوت
 در عمل علم و شکاف کاهش جهت را گفتگو و مناظره ، مسئله حل روشهای بر تأکید ، متربیان تکاملی

در باب  الزم راهکارهای ، از جمله نمود.  با توجه به آرای این دو فیلسوف مسلمان اشاره تربیت و تعلیم
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ارتباط وثیق علم و  توان اسالمی می نوین علم و عمل در تعلیم و تربیت در تحقق تمدنکاهش شکاف 
جتناب از عمل در عرصه تعلیم و تربیت ، ملحوظ کردن تفاوت های فردی در امر تعلیم و تربیت و ا

  حافظه پروری در آموزش و پرورش را می توان اشاره نمود.

 منابع
 قرآن کریم -

 البالغه نهج -

( تبیین آرای تربیتی مال 4313احمدآبادی آرانی نجمه ، فرمهینی فراهانی محسن ، رهنما اکبر ) -
 48، شماره 34احمد نراقی، مجله پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، سات 

( تحلیل و نقد آرای 4312آرانی نجمه ، محمدی آزاد، جاللوند طاهره، رهنما اکبر ) احمدآبادی -
ایمانوئل کانت و مال احمد نراقی با تأکید بر تربیت اخالقی، مجله پژوهش در مسائل تعلیم و 

 30، شماره  31تربیت اسالمی دانشگاه امام حسین)ع( ، سات 

دی نراقی ومال احمد نراقی، قم: انتشارات ( شرح احوات وآثار مال مه4382استادی، رضا ) -
 برگزیده، چاپ اوت

( مقایسه نگاه مالصدرا و هایدگر در باب نسبت نظر و عمل ،فصلنامه 4382اسدی ، محمد رضا ) -
 34-33پژوهشی دانشگاه قم ، سات دهم ، شماره اوت ،صص–علمی 

حیاء تمدن اسالمی در ( عوامل و زمینه های ا4311اشکواری محمد جعفر ، موسوی سیده زهرا ) -
گفتار رهبر معظم انقالب ، تهران: مجموعه مقاالت همایش ملی تمدن نوین اسالمی دانشگاه 

 شاهد 
 ( رابطه نظریه و عمل در تعلیم و تربیت ، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی 4388ایروانی شهین ) -
سفه صدرایی، مجله ( بررسی مفروضات فلسفی روان شناختی بر اساس فل4328باقری، خسرو ) -

 3روان شناسی ، سات سوم ، شماره 
 ( نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، تهران: انتشارات مدرسه4321باقری ،خسرو ) -
( رویکردها و روشهای پژوهش در فلسفه 4381باقری خسرو، سجادیه نرگس ، توسلی طیبه ) -

 تعلیم و تربیت، تهران: نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
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(. آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم وتربیت ومبانی آن، قم: انتشارات 4381بهشتی، محمد.) -
 سمت، جلد چهارم

 11( هویت انسانی در اندیشه صدرالمتألهین ، خردنامه صدرا ،شماره 4310خزاعی ، زهرا ) -

ن های کنگره فاضلی ( زندگینامه مال احمد نراقی، مجموعه مقاله4384حسین )، محمد رسولی  -
 نراقی، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی 

( مروری بر سیره آموزشی وتبلیغی مدرسه نراقی، مجموعه مقاله های 4384رضوی، عباس ) -
 کنگره فاضلین نراقی،قم، انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی

یتی آن، ( گزارشی از آرای فلسفی صدرالمتألهین و داللتهای ترب4382سجادیه ، نرگس ) -
 3، شماره 4فصلنامه تربیت اسالمی، دوره 

 آگاهاری. تهران:( روشهای تحقیق در علوم رفت4321، حجازی الهه )سرمد زهره، بازرگان عباس -
( اسرار االیات ، به کوشش محمد خواجوی، تهران : انجمن 4313صدرالدین شیرازی ، محمد ) -

 حکمت و فلسفه ایرانی
 ( االسفار االربعه، مکتبه المصطفویه 4318صدرالدین شیرازی ، محمد) -
نظریه حرکت جوهری و داللتهای آن در تعلیم و تربیت اسالمی،  (4388صمدی ، معصومه) -

 12-11،صص 22مجله مصباح، شماره
دو فصلنامه تربیت اسالمی، سات  ،شاخصها و آسیبهای تربیت دینی (4382کشاورز، سوسن) -

 122-93 ، صصسوم

( پژوهش فلسفی : تحلیل مفهومی ، ترجمه خسرو 4388، لو روی بی )کومبز ، جرالد آر؛ دنیلز -
باقری ، در شورت ، ادموند سی، روش شناسی مطالعات برنامه درسی، ترجمه مهرمحمدی و 

 همکاران، تهران: انتشارات سمت
 ق(. بحار االنوار. بیروت: دارالحیاء التراث العربی 4103مجلسی، محمدباقر) -

بررسی و تحلیل دیدگاههای معرفت شناسی مالصدرا و داللتهای ( 4381مظاهری ، مهدی ) -
 تربیتی آن، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه اصفهان

 (،معراج السعاده، تهران، انتشارات زهیر4388نراقی، احمد،) -
 ، انتشارات امیر کبیرتهران ترجمه حسن نراقی، ، مثنوی طاقدیس،(4313) احمد، نراقی، -



 

 

 



 

 

 

 تربیت و تعلیم متعالیۀ حکمت نظریۀ در سیاسی تربیت فلسفۀ
 

 4بهشتی سعید دکتر
 

 چکیده

 چارچوب در  سیاسی تربیت فلسفۀ یا سیاسی تربیت فلسفی مبانی تبیین رو، پیش مقالۀ از هدف
 معرفت مانند هایی عرصه در فلسفی مبانی نظریه، این در. است تربیت و تعلیم متعالیۀ حکمت نظریۀ

 مطرح آن مانند و شناسی، سیاست شناسی، ارزش شناسی، انسان شناسی، خدا شناسی، دوجو شناسی،
 به الهی شریعت اجتماعی، زندگی در قانون بودن الوجود ضروری انسان، ذاتی بودن اجتماعی.  شود می

 اجرای برای انسانی شارع وجود ضرورت اجتماعی، زندگی برای متعالیه حکمت نظر مورد قانون عنوان
 عنوان به کامل جامعۀ دومین، و نخستین کماالت از کامل جامعۀ اوت رئیس برخورداری الهی، تشریع

 جامعۀ اجتماعی طبقات مراتب سلسله بودن همانند کمات، دورترین و خیر برترین به یابی دست وسیلۀ
 با یاستس مناسبات در موال به عبد نسبت حاکمیت و هستی، عالم طبقات گانۀ سه مراتب سلسله با کامل

 تعلیم متعالیۀ حکمت نظریۀ در سیاسی تربیت فلسفی مبانی ترین مهم  جملۀ از کامل، جامعۀ در شریعت
  .است تربیت و

 .تربیت و تعلیم متعالیۀ حکمت نظریۀ سیاسی، تربیت فلسفۀ :واژگان کلید

 مقدمه. الف
 بزرگ فیلسوفان. است هبود کنون تا باز دیر از تربیت های عرصه ترین مهم از یکی سیاسی، تربیت

 به نیز بوعلی و فارابی قبیل از اسالم جهان نامور فیلسوفان نیز و ارسطو، و افالطون قبیل از باستان یونان
. » اند پرداخته نظر اظهار به عرصه این در خود خاص فلسفی مبانی با هماهنگ و کرده توجه مهم این

 تربیت برای ممکن توجیهات سیاسی، تربیت ماهیت و افاهد]  مانند مباحثی[ بر تربیت و تعلیم فیلسوفان

                                                                                                                                               
 طیاطبائی عالمۀ دانشگاه اسالمی تربیت و تعلیم فلسفۀ گروه مؤسس و استاد 4
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 سیاسی، تربیت های شکل بر شده وارد نقدهای قلمرو، این در استفاده مورد زبان سازی روشن سیاسی،
 .(Elias,1995: 134 ) « .ورزند می تاکید انگیز بحث درسی مواد بررسی و تلقین همچون مسائلی و

 اند کرده تصریح معاصر تربیت و تعلیم فالسفۀ از برخی که است همم اندازه آن تا سیاسی تربیت اهمیت
 عناصر از بسیاری که چرا کرد، تلقی اخالقی تربیت بسم را سیاسی تربیت توان می جهاتی از»  که

 تربیت که جاست این نکته اما (Ibid ) « .است ارتباط در اخالقی رفتار و نگرش دانش، با سیاسی تربیت
 عملی حکمت محدودۀ در اش ذاتی تربیتی هویت دلیل به علمی، و معرفتی عرصۀ کی عنوان به سیاسی

 از مستغنی تواند نمی گاه هیچ إنشائی دانش و عملی حکمت و گیرد می قرار تجویزی و إنشائی دانش یا
 متعالیه حکمت بر متبنی سیاسی تربیت الگوی. باشد آن بنایی زیر إخباری دانش و نظری فلسفی مبانی

 تربیت فلسفی مبانی سراغ به رو پیش مقالۀ در که روست این از هم. نیست برکنار قاعده این زا نیز
  .ایم رفته متعالیه سیاسی

 گذار انبنی و قمری هجری یازدهم قرن اسالمی مبتکر و نوآور فیلسوف شیرازی، لهینالمتأ صدر
  کرده، ورود تربیت مهم ساحت این در که است اندیشمندانی جمله از نیز متعالیه حکمت فلسفی مکتب

 فلسفۀ»  را ها دیدگاه این مجموعۀ توان می. است گذاشته جای به خود از عمیق و ناب هایی دیدگاه
 در تحقیق و تدرس ها سات از بعد رو پیش مقالۀ نگارنده. نهاد نام «متعالیه حکمت بر مبتنی سیاسی تربیت
 مکتب یک مثابۀ به شیرازی صدرالمتألهین متعالیۀ حکمت که است رسیده نتیجه این به اسالمی فلسفۀ
 در استوار و نوین ای نظریه عنوان به که است برخوردار قابلیت این از اسالمی فلسفۀ در پویا و جامع
 این در کشور پرورش و آموزش نظام نیازهای گوی پاسد و شود عرضه اسالمی تربیت و تعلیم فلسفۀ
. کند می یاد «تربیت و تعلیم متعالیۀ حکمت نظریۀ»  نام با خود های وشتهن در نظریه این از او. باشد قلمرو

 نظریۀ در سیاسی تربیت فلسفۀ یا متعالیه سیاسی تربیت فلسفی مبانی ترین مهم از شماری مقاله، این در
  .است شده گذاشته بررسی و  بحث به تربیت و تعلیم متعالیۀ حکمت

 
 
 
 



 334/  تربیت و تعلیم متعالیۀ حکمت نظریۀ در سیاسی تربیت فلسفۀ

 

 متعالیه سیاسی ربیتت فلسفی مبانی ترین مهم از شماری. ب
 .است اجتماعی ذاتا موجودی . انسان،1

 این به 143 صفحۀ «المعاد و المبدأ»  و 321 صفحۀ ،«الربوبیۀ الشواهد»  مانند هایی کتاب در صدرا
  و است، بالطبع مدنی انسان:» نویسد می دوم کتاب در. است ورزیده اهتمام شناختی انسان مبنای

 « .یابد نمی انتظام همیاری و تماعاج و تمدن با جز اش زندگی
 :یافت دست دلیل دو به توان می جمعی، زندگی به ها انسان نیاز وجه باب در صدرا سخنان از

 نوع انحصار عدم» به آن از وی چه آن و خود قوام یا وجود اصل  در بشر که است نیازی دلیل، یک
 و نیست فرد در منحصر نوعش زیرا: » گوید یم زمینه این در وی. دارد کند، تعبیرمی «او فرد در انسان
 گونه این را مطلب همین 321 صفحۀ «الربوبیۀ الشواهد» در( همان.«) باشد انفرادی وجودش ندارد امکان
 در پس نیست، شخصش در منحصر او نوع زیرا کفاست، خود غیر ذاتش به انسان:» کند می تمام و آغاز
 « .باشد انفراد به وجودش ندارد امکان و زیست، تواندن همیاری و اجتماع و تمدن به جز دنیا

 اش وجودی کماالت به یابی دست برای خود همنوعان دیگر به بشر که است نیازی دیگر، دلیل
 که کمالی به تواند نمی انسان که نیست تردید: » نویسد می 141 صفحۀ «المعاد و المبدأ»  در. دارد

 احتیاج بدان چه آن در یک هر که بسیاری های گروه آمدن هم گرد با مگر آید، نائل شده خلق برایش
 به دیگری و وجود اصل به یکی که و را دلیل دو هر گاه آن.« کند می همکاری دیگری با دارد،

 چه آن اساس بر نتیجه، در: »کند می خالصه جمله یک در و شود می مربوط اش وجودی کماالت
 آن به کمات به یابی دست در چه و قوام در چه که چیزهایی ۀهم است، استوار آن بر جامعه یک تمامیت
 .«یابد می تحقق است، نیازمند

 .است ضروری امری اجتماعی، زندگی در قانون. 2
در باب ضرورت وجود قانون در زندگی اجتماعی بشر از منظر صدر المتألهین می توان به دو نکته 

ت اجتماعی است و نمی تواند بدون همکاری اشاره کرد. نخست اینکه چون انسان موجودی بالذا
وهمیاری به حیات خود ادامه دهد، گروه ها و دسته های مختلف پدید می آیند و شهرها و کشورها 
شکل می گیرند، در نتیجه، در خرید و فروش و ازدواج و تخلفات چاره ای جز مراجعۀ به قانون ندارند؛ 
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ینکه  اگر قانون در کار نباشد، خوی برتری طلبی و چیرگی دوم ا 4قانونی که با آن به عدالت حکم شود.
جویی آدمیان آشکار و همگان تباه خواهند شد، رشتۀ نسل انسان گسسته و نظام زندگی اجتماعی مختل 
خواهد گردید؛ چرا که سرشت هر کس بر شهوت نسبت به نیازمندی هایش و غضب نسبت به 

» نکتۀ دوم را چنین بیان می کند: 132، صفحۀ «بدأ و المعادالم» در کتاب  3مزاحمینش آفریده شده است.
غرض از آفرینش آن است که همه به جوار خدای متعات و محل کرامت او سوق داده شوند، چرا که 

بدون  ]زمام امور زندگی جمعی انسان[عاطفه اش شموت و رحمتش عمومیت دارد؛ پس اگر این امر 
خصیصات به حات خود وانهاده شود، انسان ها به درگیری و قتل تعریف قانونی مضبوط در تقسیمات و ت

یکدیگر کشیده می شوند، و این آن ها را از پیمودن راه و سیر به سوی حق باز می دارد، بلکه ایشان را 
 «فساد می کشاند.

 شریعت همانا اجتماعی زندگی ادارۀ برای متعالیه حکمت نظر مورد قانون. 3
 .است الهی

و روشن صدرا در این زمینه به خوبی نشان می دهد که وی قوانین و مقررات صرفا سخنان آشکار 
بشری و غیر متصل به سرچشمۀ وحی را برای ادارۀ زندگی اجتماعی بشریت مردود می داند، و به 
شریعت الهی برآمده از علم و حکمت الهی معتقد است. به دیگر سخن، او در این موضوع، تفکری غیر 

در فرازهای بعد این بیان اجمالی وی روشن تر خواهد « 3و این قانون همانا شرع است.»  سکوالر دارد:
 شد.

 .است ناپذیر امکان ها انسان جنس از شارعی وجودی بدون الهی، شریعت. 4
خداوندی که از آفرینش ابروان بر پیشانی آدمیان و گودی کف دو پای ایشان » از منظر مالصدرا:

ه ممکن است از وجودی انسانی که برای جهانیان رحمت است و بندگان را در کوتاهی نورزیده، چگون
هر دو عالم به رحمت  و رضوان الهی سوق می دهد، کوتاهی به خرج دهد؟ پس به عنایت او در دنیا و 
                                                                                                                                               

 .143؛ همو، المبدأ و المعاد، ص 321و  310الشیرازی ، ألشواهد الربوبیۀ فی المناهج السلوکیۀ، ص  4
 .143؛ المبدأ و المعاد، ص 310سلوکیۀ، ص ألشواهد الربوبیۀ فی المناهج ال 3

 .143؛ المبدأ و المعاد، ص  310ألشواهد الربوبیۀ فی المناهج السلوکیۀ، ص  3
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به لطفش بنگر که چگونه چنین شخصی را برای مردمان به وجود آورده و در عین حات، سودمندی و 
« 4ها را در آخرت تأمین نموده است. و چنین انسانی جانشین خداوند در زمین است.سالمت و خیر آن 

و همان گونه که در عنایت الهی برای نظام عالم، از وجود » می نویسد: 143صفحۀ « المبدأ و المعاد» در 
مردم  و مثال و باران چاره ای نیست، همین طور نظام عالم از کسی که موجبات صالح دنیا و آخرت را به

بشناساند بی نیاز نخواهد بود. پس به لطف و رحمتش بنگر که چه سان با ایجاد چنین شخصی، میان نفع 
دنیا و آخرت جمع نموده و او را برای نظام عالم خلق کرده است... و او همان جانشین خداوند در زمین 

 هیم گفت. در بارۀ جانشین خداوند و صفات وی از منظر صدرا به زودی سخن خوا« است.

  برای که است شارعی وجود مستلزم» زمین، روی بر آن تحقق و الهی شریعت گفت توان می پس
 گردد؛ حاصل خدا به پیوند و یابد سامان شان دنیوی زندگی تا کند معین بپیمایند باید که را راهی مردم

 و گرداند، واجب ودش یادآور پروردگارشان سوی به رحلت و آخرت به نسبت را ایشان چه هر باید او
 در سرعت به زمین" و 3،"شوند می فراخوانده نزدیک مکانی از" که دهد بیم روزی از را ها آن

 1."گردند می رهنمون مستقیم راه به" و 3،"شود می شکافته برابرشان
 تمحا فوق های زمینه در ها انسان تعلیم که چرا باشد، فرشته تواند می نه شارع صدرالمتألین، نظر  به
 انسانی چنین عالوه، به. است انسان از تر پایین حیوانات درجۀ که چرا باشد، حیوان تواند می نه و است،

 قادر عالم خداوند سوی از او شریعت که گردد معلوم تا باشد، برخوردار الهی های نشانه و آیات از باید
 (همان.«) ورزند اقرار نبوتش به و کنند کرنش برابرش در آدمیان نوع تا است، منتقم بخشندۀ
 .است دومین و نخستین کماالت واجد کامل، جامعۀ اوت رئیس .5

 تبیین به مشابه بعضا و متفاوت بیان دو با «المعاد و المبدأ»  و «الربوبیۀ الشواهد»  کتاب دو در صدرا
 دو ار کماالت این او. است کامل جامعۀ اوت رئیس زعامت و ریاست الزمۀ که گماشته همت کماالتی

 سپس و اوت رئیس نخستین کمات باب در را وی دیدگاه  ابتدا ترتیب، به ما. دومین و نخستین: کرده قسم
  .کنیم می معرفی او دومین کماالت

                                                                                                                                               
 .310ألشواهد الربوبیۀ فی المناهج السلوکیۀ، ص  4

 (.14ق: «) واستمع یوم یناد المناد من مکان قریب» اشارۀ به این آیۀ شریفه: 3
 (.14ق: «) واستمع یوم یناد المناد من مکان قریب» اشارۀ به این آیۀ شریفه: 3
 (.14ق: «) واستمع یوم یناد المناد من مکان قریب» اشارۀ به این آیۀ شریفه: 1
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  نخستین کمال. الف
  عین در کامل، جامعۀ اوت رئیس نخستین کمات تبیین باب در برده نام کتاب دو در وی بیان
 :است قرار این به «الربوبیۀ الشواهد »در وی دیدگاه خالصۀ اما. هست نیز متفاوت دارد، که هایی شباهت

 نیز را ها انسان آفریده، ها انسان و چهارپایان، مالئکه، دستۀ سه در را خلق که گونه همان سبحان خدای 
  :است آفریده گروه سه

 متحیر و او، رایکب و عظمت از شادمان او، ذکر به لرزان الهی، ملکوت و معرفت در غرق گروهی
 .است شده گشوده رویشان به ملکوت درهای که هستند خدا دوستان اینان هستند، او جمات اشعۀ در

 آن زنجیرهای و غل گرفتار و دنیا، زندان در محبوس شهوات، در افتاده روی به دیگر گروهی
 آخرت های نعمت از افکنده، آتش در روی به را ایشان خداوند بوده، دنیا اهل سره یک اینان هستند،

 بازگردند مگر است، گشوده رویشان به را جهنم باب و بسته، ها آن بر را ملکوت باب داشته، محرومشان
  .کنند اصالح را خودشان و

و گروه سوم، در مرز مشترک میان عالم معقوت و عالم محسوس نشسته اند، اینان یک بار با حق اند، 
یک بار با مردم اند، آن گاه که ایشان  را مورد رحمت  و شفقت  آن گاه که به او محبت می ورزند، و

قرار می دهند. این گروه، چون به سوی مردم باز می گردند، گویا یکی از آن هایند و اصال خدا و 
 ملکوتش را نمی نشناسند، و چون با پروردگار خویش خلوت می کنند و به ذکر و خدمتش مشغوت 

نسبت به مردم ندارند. و این همان راه رسوالن و صدیقان است. چرا که می شوند، گویا اصال شناختی 
بدون شک، کسی که جامع هر دو سو است، از حیث مرتبت نسبت به کسی که از یک سو در حجاب 

4است، باالتر می باشد، زیرا این شخص سینه اش تنگ و زبانش بسته است.
 

بستاند و از نزدش بیاموزد، و از سوی دیگر، پس نبی)ص( یا رئیس اوت از یک سو، باید از خداوند 
به بندگان عطا کند و معلم و راهنمای ایشان باشد؛ از خداوند بخواهد و اجابت شود، و خواست مردم را 
برآورد و آن ها را اجابت کند؛ نظم دهندۀ هر دو سو، در میانۀ دو عالم، شنوندۀ یک جانب و زبان 

)ص( یا رئیس اوت، دو باب گشوده دارد: بابی به لوح محفوظ و  جانب دیگر باشد. بدین سان، قلب نبی
ذکر حکیم، که از آن علمی یقینی و دانشی لدنّی و معرفتی رحمانی در خصوص گذشته و آینده و 
                                                                                                                                               

 .322و 321ألشواهد الربوبیۀ فی المناهج السلوکیۀ، ص  4
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احوات قیامت و حشر و حساب و سرانجامِ بهشتی و دوزخی مردم را فرا می گیرد، و بابی به مطالعۀ آن 
ادث مهم مربوط به مردم آگاه شود، و ایشان را به سوی خیر رهنمون چه در حواس است، تا از حو

گردد، و از شر بازشان دارد. پس چنین انسانی، خودش را در هر دو قوه به کمات می رساند، به گونه ای 
که هر دو جانب را در خود جای می دهد و حق هر جانب را به تمام و کمات ادا می کند، و در نتیجه، 

ضات خداوند و عقل مفارق بر قلبش، ولییّ از اولیا و حکیمی از حکمای الهی می شود، و به واسطۀ افا
به واسطۀ آن چه بر قوۀ متخیله و متصرفه اش وارد می آید، رسولی بیم دهنده نسبت به آن چه خواهد 

 4شد و پیامبری  خبردهنده از آن چه شده است و آن چه هم اکنون موجود است، می گردد.
عتقد است این کامل ترین مرتبه در میان مراتب انسانی، و نخستین شرط رسالت از جانب مالصدرا م

خداوند بوده، دارندۀ آن با برخورداری از این مرتبه و قدرت سخنوری مبتنی بر تخیل نیکو می تواند آن 
د، با اتکا چه می داند را به زبان بیاورد، انسان ها را به سعادت و کارهای منتهی به سعادت رهنمون شو

به توانایی روحی خود با اهل جدات به مناظره برخیزد، و با قدرت بدنی خود به نبرد با سرکردگان باطل 
دین یکسره از » بپردازد تا توحید را بگسترد و کفر را نابود سازد و طاغوتیان را طرد نماید، تا بدانجا که 

 3«.3آن خدا گردد... هر چند مشرکان را خوش نیاید
، فصل نهم از مقالۀ چهارم را به تبیین این موضوع اختصاص داده است. اما در «المبدأ و المعاد» در 

همان طور که در همۀ » انتهای فصل هشتم مطلبی می گوید که بی ارتباط با موضوع فوق نیست:
یاست مجموعه های طبیعی )از قبیل بدن(، امکان ندارد عضوی باالتر از باالترین عضو باشد که بر او ر

کند، در جامعۀ کامل نیز سزاوار است رئیس اوت از مقامی برخوردار باشد که دیگران خدمتگزارش 
بوده، هیچ مقامی بر او ریاست نداشته باشد؛ بلکه تمامی اعضای دیگر جامعۀ کامل، او را قصد نموده، به 

 «1سویش حرکت کنند.

 :است چنین کامل جامعۀ اوت رئیس نخستین کمات باب در نهم درفصل وی دیدگاه حاصل اما

                                                                                                                                               
 .321همان، ص  4

( و 31تی ال تکون فتنۀ و یکون الدین کله هلل...)انفات:و قاتلوهم ح» این دو عبارت، ترکیبی از دو بخش دو آیۀ شریفه است؛ یکی: 3
 (1صف: «) هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون» دیگری:

 .همان 3
 . 141ألمبدأ و المعاد، ص 1
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 کمات غایت به اش متخیله و محرکه حساسه، قوای و شده بالفعل عقل و کامل نفسش انسان، این
 در اجرا به را الهی احکام کند، می سلطنت  اش محرکه و حساسه قوای  واسطۀ به او. است رسیده خود

 نادان جامعۀ فاسقان و مشرکان با و د،کن می دفاع  کامل جامعۀ از جنگد، می خدا دشمنان با آورد، می
 طبیعی آمادگی اش متخیله قوۀ واسطۀ به او. نهند گردن الهی فرمان به تا ستیزد می کردار بد و ستمکار و

 کسب واسطۀ به اینکه سرانجام و. بستاند فعات عقوت از را حقائق خواب، در هم و بیداری در هم تا دارد
 بالفعل عقل و ماند نمی باقی آن از چیزی دیگر که گردد می ملکا چنان آن منفعلش عقل معقوالت،

 .شود می
 اکتساب با که هم دیگری انسان هر که کند می اشاره هم نکته این به بحث همین در ضمنا صدرا
 که و مستفاد  عقل به و گردد، می برخوردار بالفعل عقل مرتبۀ از شود، کامل  منفعلش عقل معقوالت،

 ای واسطه هیچ فعات عقل و او بین دیگر و شود، می تبدیل و است فعات عقل و لمنفع عقل میان در
 :دهد می ادامه چنین بعد. داشت نخواهد وجود

هر گاه جزء نظری قوۀ ناطقۀ چنین انسانی به این درجه دست یابد، حکیم و 
فیلسوف خوانده می شود، و چون این درجه در هر دو جزء نظری و عملی قوۀ 

نیز در قوۀ متخیله اش حاصل آید، در معرض وحی قرار می گیرد، و ناطقۀ او و 
خدای صاحب عزت  و جالت به واسطۀ فرشته ای که عقل فعات نامیده می 
شود، به او وحی می کند. و چنین انسانی به واسطۀ افاضاتی که از خدای متعات 

حکیم و به عقل فعات و از فعات به عقل او و از عقلش به عقل منفعلش می شود، 
فیلسوف و ولیّ نام می گیرد، و به سبب افاضاتی که به قوۀ متخیله اش می شود، 
پیامبری انذار دهنده نسبت به آینده و خبر دهنده نسبت به گذشته و اکنون می 
گردد، و چنین  شخصی در کامل ترین مراتب انسانی و واالترین درجات نیک 

به نیک بختی بینجامد، توانمند بختی و متحد با عقل فعات و بر هر کاری که 
4است. و این نخستین شرط رئیس اوت است.
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 پنجم مشهد از اوت شاهد از سوم و دوم های اشراق در که مهمی نکات به استناد با بتوان شاید اما
 به گردیده، مطرح کامل جامعۀ اوت رئیس یا نبی گانۀ سه خصوصیات بارۀ در «الربوبیۀ الشواهد»  کتاب
  .یافت دست نخستین کمات باب در نهایی بندی جمع

، این دیدگاه را به میان می آورد که «اصوت معجزات و خوارق عادات» در اشراق دوم، زیر عنوان
انسان دست یافته به کمات، از جهت ادراکات سه گانه اش بر ساخته از سه جهان است: احساس، تخیل، 

گردد و مالئکۀ مقرب را مشاهده نماید. کمات تخیل و تعقل. کمات تعقل آن است که به مأل اعلی متصل 
آن است که اشباح مثالی را ببیند، امور غیبی و اخبار جزئی را از آن ها دریافت کند، و از رویدادهای 
گذشته و آینده با خبر گردد. و کمات احساس آن است که در مواد جسمانی اثر بگذارد. و البته کسی 

 او به کمات برسد اندک است. اما اگر کسی از حیث کمات این عوالم که همۀ این قوای سه گانه در 
سه گانه به مرتبۀ جمع میان همۀ آن ها دست یابد، صاحب رتبۀ خالفت الهی و مستحق ریاست برمردم 
خواهد بود. چنین انسانی، رسوت خداوند، دریافت کنندۀ وحی الهی، تأیید گردیده به معجزات، و یاری 

4نان خواهد بود.شده در برابر دشم
 

 نکته این به نخست ویژگی بارۀ در دارد، اختصاص «ها ویژگی این شرح»  به که سوم، اشراق در
 اعظم روح به که بخشد می صفا قدری به را خود نظری عقل قوۀ انسانی، چنین که کند می اشاره

 که ای گونه به شود، می متصل او به زیاد تفکر و تالش بدون کند اراده گاه هر و کند می پیدا شباهت
 منفعلش عقل روغن است نزدیک بلکه گردد، می افاضه او به بشری آموزش وساطت بدون لدنّی علوم
 و نیست او پاک ذات حقیقت از خارج که و فعات عقل نور به اتصات در استعدادش چون شود، ور شعله

 نرسیده او به تکرار و بحث و تفکر زنۀ آتش سنگ و بشری تعلیم آتش چند هر رسیده، خود نهایت به
 اما انبیاست، مخصوص ویژگی، سه این مجموع»  که کند می تصریح 311 صفحۀ در ضمنا 3.باشد

 « .هاست آن برترین نخست، ویژگی
ویژگی دوم، قدرتمند بودن قوۀ متخیله » در همان اشراق، ویژگی دوم را این گونه معرفی کند:

یب را می بیند و صور مثالی غیبی برایش تمثل می یابد، و است، به گونه ای که در بیداری، عالم غ
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صداها را از ملکوت میانه می شنود، و در نتیجه، آن چه می بیند فرشته ای است حمل کنندۀ وحی، و آن 
 «4چه می شنود سخنی است منظوم از سوی خدای متعات یا مکتوب در یک صحیفه.

زء علمی یا ادراکی نفس انسان جامع یا رئیس چنان که مالحظه شد، ویژگی های اوت و دوم به ج
اوت مربوط می شود، اما ویژگی سوم با جزء عملی نفس وی در ارتباط است و او به واسطۀ این ویژگی 
می تواند در مادۀ جهان دخل و تصرف کند، صورتی را از ماده برکند یا صورتی را بر ماده بپوشاند؛ مثال 

به وجود آورد یا با ایجاد طوفان های زلزله آفرین، مردمان گنهکار و  هوا را به ابر مبدت سازد و باران
عصیانگر در برابر  اوامر الهی و رسوالنش را نابود گرداند، بیماران را شفا بخشد، تشنه را سیراب سازد، و 

3حیوانات را در برابر خود به کرنش در آورد.
 

 جمع گونه این را ویژگی سه این کل «شیعر تذنیب »عنوان ذیل سوم، اشراق انتهای در سرانجام و
  :بندد می

جوهر نبوت، مجمع انوار عقلی، نفسی، و حسی است. نبی به روح و عقل 
نبوت، ملَکی مقرب؛ به آئینۀ نفس و ذهن خود، فلکی برتر از آلودگی های 
حیوانی و لوحی محفوظ از لمس شیاطین؛ و به حس خود ملِکی عظیم القدر 

صیت واحد خود گویا ملَک، فلک، و ملِک است؛ پس است. پس نبی، به شخ
سه گانۀ هستی است: به روحش به ملکوت او جامع تمامی کماالت مراتب 

فراتر، به نفسش به ملکوت میانه، و به طبعش به ملکوت فروتر تعلق دارد؛ لذا 
جانشین خدا و مجمع اسماء الهی و کلمات تامۀ خداوند است؛ چنان که پیامبر 

3«"به من کلمات جامع بخشیده شد. "مود: ما خود فر
 

در جمع بندی نهایی می توان گفت مراد صدرالمتألهین از کمات اوت رئیس اوت جامعۀ کامل همانا 
جمع میان کماالت نظری و عملی رئیس اوت است. کمات نظری وی مربوط به دو قوۀ عاقله و متخیله و 

عتقد است که عموم، به دلیل غلبۀ بعد جسمانی، کمات عملی وی مربوط به قوۀ حساسۀ اوست. ضمنا م
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قوۀ حساسه را اوت، قوۀ متخیله را دوم، و قوۀ عاقله را سوم قرار می دهند، اما نزد خردمندان، ترتیب قوای 
4فوق بدین سان است: عاقله، متخیله، حساسه.

 

 دومین کماالت. ب
 و صفت دوازده در را اوت رئیس دومین کماالت ،«الربوبیۀ الشواهد»  328 و 322 صفحات در صدرا

 :کند می بندی طبقه زیر شرح به  و خواند می «او ذاتی» یعنی «له مفطورۀ»  را ها آن که
 قصد لحاظ به  هم شود، می گفته او به و شنود می چه آن تمامی به نسبت بودن فهم نیکو .4

 و عقل اشراق تغای در که حالی در نباشد، گونه این چرا و. واقعیت لحاظ به هم و گوینده
  .است نفس نورانیت

 گونه این چرا و. کند می حس و فهمد می چه آن به نسبت نبودن کار فراموش و بودن حافظه پر .3
 .است متصل محفوظ لوح به جانش که حالی در نباشد،

 اعمات انجام برای قوی ابزارهای و تمام، و تام خلقت میانه، مزاج سالم، طبیعت و فطرت دارای .3
 برتری های ویژگی چنین دارندۀ بر برتر کمات که حالی در نباشد، گونه این چرا و. دنبو شایسته
 .شود می افاضه

 چرا و. دارد باطن در چه آن سازی آشکار اوج در زبانی از بودن برخوردار و بودن بیان نیکو .1
 .است خیر راه به خدا بندگان ارشاد و آموزش جایگاهش که حالی در نباشد، گونه این

 زحمت به و ندیدن آزار و نشدن خسته معقوالت در تأمل از و بودن حکمت و دانش داردوست .2
 لذت ادراکش برای باشد انسان طبع با مالیم چه هر که حالی در نباشد، گونه این چرا و. نیفتادن
 .کند می تقویتش زیرا است، بخش

 نفرت نفسانی های لذت از و ورزیدن، دوری بازی از نبودن، حریص شهوات به نسبت طبعا .1
 عالم به  کنندۀ متصل و نور عالم حجاب ها این که حالی در نباشد، گونه این چرا و. داشتن
 .است قدس عالم مجاورین و خداوند اهل نفرت مورد و غرور
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 به دانستن، باالتر ناقص و پست امور از را خود بودن، بزرگواری دوستدار و منش بزرگ .2
 ارزش بی و پست کارهای از برگزیدن، را کریمش نسیج هر از ورزیدن، میل عالی درجات
 اکتفا و نفس ریاضت برای مگر بودن، عالقه بی فروافتاده و ساقم اشیای  به و ورزیدن، اجتناب

 .دنیا این امور ترین سبک و کمترین به
 درعین و نیامدن، خشم به منکرات مشاهدۀ هنگام بودن، عطوف و رئوف خدا خلق به نسبت .8

 نباشد، گونه این چرا و. نیامدن بر هم تجسس مقام در البته و نگذاشتن معطل را هیال حدود حات
 .است قدر لوازم در الهی سرّ شاهد او که حالی در

 برایش آخرت که حالی در نباشد، گونه این چرا و. نبودن ترسان مرگ از و بودن دت باک بی .1
 و قوی گیری تصمیم توان از ند،دا می شایسته که کارهایی به نسبت لذا است، دنیا از بهتر

 .است برخوردار ورزی اقدام جسارت
 .پذیرد می نقصان نه و شود می نابود نه الهی رحمت انبارهای که داند می زیرا بودن، بخشنده .40
 داند می و است خداشناس او که چرا بودن، مردمان ترین نشاط با پروردگار، با خلوت وقت به .44

 .است موجودات ترینزیبا و ترین شادمان خداوند که
 به بودن سرسخت و وزیبایی عدالت به شدن دعوت وقت به بودن رام نبودن، لجباز و سرکش .43

 .زشتی و ستم به شدن دعوت وقت
 :کند می اضافه هم را نکته دو بحث، این پایان در صدرالمتألهین

 .است اوت رئیس نخستین کمات لوازم فوق، گانۀ دوازده صفات اینکه نخست
 ه اجتماع این صفات در یک نفر به ندرت امکان پذیر بوده، ماده ای که آن ها را دوم اینک

می پذیرد نیز در اندکی از مزاج ها و استعدادها تحقق می یابد، لذا کسانی که ذاتا از چنین صفاتی 
 مقام حق واالتر از "برخوردار باشند اندک اند. بعد هم به این سخن بوعلی سینا استناد می کند که: 

آن است که آبشخوری برای هر وارد شونده ای بشود  یا کسی  از وی مطلع گردد، مگر یکی پس 
4"از دیگری.
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 .است کمال دورترین و خیر برترین به یابی دست وسیلۀ کامل، جامعۀ. 6
 .صدراست خود کلمات از برگرفته ای مقدمه بیان مستلزم متعالیه، حکمت اجتماعی مبنای این تبیین

 و سیاسات» عنوان زیر که 142 صفحۀ ،«المعاد و المبدأ»  کتاب چهارم مقالۀ از هفتم لفص  در وی
 و تکثر و اجتماعی زندگی ضرورت ادلۀ بیان از پس کرده، گذاری نام ،«آن ملحقات و مدنیۀ ریاسات

 :نویسد می ورزیده، اهتمام انسانی جوامع بندی تقسیم به ها، آن تنوع
 مانند بزرگ،: اند قسم سه نیز کامل جوامع اما. کامل غیر برخی و ندا کامل برخی انسانی، جوامع
 از جزئی در گروه یک اجتماع مانند متوسم، زمین؛ از آباد قسمت یک در انسان افراد تمامی اجتماعات

 غیر جوامع اما. گروه یک از جزئی در شهر یک اهالی اجتماع مانند کوچک، و زمین؛ آباد قسمت یک
 جزء محله و شهر، خدمتگزار روستا اینکه ضمن خانه؛ و کوی، محله، روستا، اهالی ماعاجت مانند کامل،
  .است کوی جزء خانه و محله، جزء کوی و شهر،

 برترین پس» :کند می نظر اظهار گونه این( فاضله مدینۀ همان یا) کامل جامعۀ وصف در گاه آن
 در شهرهایش تمامی که آید می دست هب کامل امت و جامعه واسطۀ به تنها کمات، دورترین و خیر

 امت و ناقص جامعۀ نه کنند، می همکاری گرداند، می نائل حقیقی خیر و غایت به را ها آن که اموری
 «.دارند همکاری با و است شرور همانا که و غایات برخی به یابی دست راه در که جاهل

 گانۀ سه راتبم سلسله همانند کامل، جامعۀ اجتماعی طبقات مراتب سلسله. 7
 .است هستی عالم طبقات

سلسله مراتب طبقات اجتماعی، همانند سایه و شبح عالم الهی و وحدت »در همان فصل می نویسد:
اجتماعی عالم است؛ چرا که نسبت سبب اوت به سایر موجودات، همانند نسبت رئیس این جامعۀ کامل 

ی به سبب اوت نزدیک است؛ بعد نوبت به به اجزاء آن است، زیرا مراتب عقوت مبرای از نقایص ماد
به «4نفوس آسمانی و آسمان ها می رسد؛ و در مرتبۀ بعد، طبایع هیوالنی و اجسام طبیعی قرار دارد.

 عبارت دیگر، جامعه شناسی صدرایی، مطابق هستی شناسی صدرایی سامان یافته است.
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ند که تمامی عضوها در جهت از سوی دیگر، جامعۀ کامل را به بدن کامل و سالمی تشبیه می ک
تکمیل زندگی حیوان همکاری می کنند. در این جامعه، همانند بدن، یک عضو هست که بر دیگر 
اعضا ریاست دارد و جایگاه آن در بدن، چونان جایگاه قلب است. در مرتبۀ دوم، عضوهای دیگری 

ر، مخدوم و رئیس اند. و هستند که به رئیس نزدیک بوده، از یک سو، خادم و مرئوس و از سوی دیگ
در مرتبۀ سوم، عضوهایی قرار دارند که فقم مرئوس و خادم اند، و به هیچ وجه ریاست و  مخدومیت 

 4ندارند.
اجزای تشکیل دهندۀ جامعۀ کامل بر حسب عنایت خداوند بر بندگانش، به لحاظ »به عقیدۀ صدرا: 

برخوردارند. به عبارت دیگر، آن ها  فطرت و طبیعت با یکدیگر تفاوت داشته، از صفات ناهمسان
همانند سایه های صفات واال و اسمای نیکوی خداوند یا سایه های صفات و اخالق نفس ناطقه بر اعضا  

در جامعۀ کامل، یک انسان هست که مطاع می باشد. او رئیس » آن گاه می افزاید: « 3وقوای بدن هستند.
وی دارند، او برترش را دارد. بعد انسان های دیگر قرار  مطلق است و هر چه غیر او به طور مشترک با

دارند که به او نزدیک اند و هر کدام از اخالق و ملکاتی برای انجام افعات مورد نظر خود برخوردارند تا 
با انجام آن ها خواست و مقصود رئیس تأمین شود. اینان از یک سو، خادم و از سوی دیگر، مخدوم اند. 

صدرا به  3روهی می رسیم که در پایین ترین مرتبه قرار داشته، فقم خادم اند، نه مخدوم.و سرانجام به گ
اعضای بدن، طبیعی است و » تفاوت اعضای بدن  و اعضای جامعۀ کامل نیز اشاره کرده می گوید:

 کیفیاتی که به واسطۀ آن ها افعالش را انجام می دهد نیز طبیعی است، اما اجزای جامعۀ کامل هر چند
    1طبیعی هستند، اما اخالق و ملکاتی که با آن ها افعات مدنی شان را انجام می دهند، ارادی است.

 
 
 

                                                                                                                                               
 .142همان،  4

 همان. 3

 همان. 3

 .142و  141همان،  1
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 .است اطاعت یا موال به عبد نسبت کامل، جامعۀ در شریعت به سیاست نسبت. 8
 :شود ذکر ترتیب به نکته چند است الزم مبنا این خصوص در

 یک کدام «سیاست و شریعت نسبت»  و «سیاست و تدیان نسبت: »عبارت دو این  میان از. الف
 اعتقادات، شامل( اسالم)  «دیانت» زیرا است، تر دقیق دوم تعبیر که است این پاسد است؟ تر دقیق

 اطالق عملی احکام یعنی اسالم، های آموزه سوم بخش به «شریعت» که حالی در است، احکام و اخالق
 سیاست، دیگر، سوی از. است مطلق خاص و عام شریعت، و  دیانت نسبت دیگر، عبارت به. شود می

 باب در تأمل هنگام که است آن تر دقیق پس. است اسالم عملی های حکمت یا ها آموزه از بخشی
 سیاست با( شریعت یعنی) اسالم های آموزه سوم بخش نسبت از سیاست، با اسالم ارتباط چگونگی

 نسبت از ظریف نکتۀ این به توجه ضمن صدرالمتألهین و. سیاست با دیانت کل نه آید، میان به سخن
 4.سیاست و دیانت نه است، گفته سخن سیاست و شریعت
 این به را مسأله توان می صدرا منظر از سیاست و شریعت نسبت از بحث به ورود از پیش. ب

 وم،د صورت در و خیر؟ یا هستند یکدیگر از منفک کامل طور به دو این آیا که کرد مطرح صورت
 دارد؟ وجود ای رابطه چه ها آن میان

                                                                                                                                               
می دانیم که  در دورۀ معاصر از جمله کسانی که تعبیر دیانت  و سیاست را به کار برده و در نسبت آن ها سخن گفته شهید مدرس بوده  4

اما در بارۀ این که سیاست را با دیانت بسنجیم یا با شریعت، همان طور » است. آیت اهلل احمد بهشتی در این زمینه چنین اظهار نظر می کند:
ره کردم مرحوم مدرس سیاست را با دیانت سنجیده، در حالی که صدرالمتألهین آن را با شریعت سنجیده است. شریعت مجموعۀ که اشا

احکام است، اما دیانت اعم از شریعت است و شامل اعتقادیات و اخالقیات نیز می شود. در واقع یک بخش از دین شریعت است. بنا بر 
رالمتألهین است که سیاست را با شریعت سنجیده، نه کل دیانت؛ چون شریعت جنبه های عملی اسالم این به نظر می رسد که حق با صد

 (141است.)جایگاه سیاست و شریعت در حکمت متعالیه، در کتاب: سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، ص 

سیاست و شریعت است؛ چرا که دین محدوده ای در حقیقت، منظور از عینیت یا وحدت دین و سیاست، عینیت یا وحدت » و می نویسد: 
وسیع دارد و عالوه بر اصوت اعتقادی، فروع عملی را هم شامل می شود. شریعت همان فروع عملی است. شریعت، بخشی از دین است که 

ی، احمد، تعالی بهشت«) خداوند برای بندگان خود مقرر داشته است. بنابراین، نسبت میان دین و شریعت، عموم و خصوص مطلق است.
 (.44سیاست در حکمت متعالیه، در مجلۀ حکومت اسالمی، ص
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 مطرح صدرا زمان در اساسا و است سیاست و شریعت تفکیک فرض همان که و نخست فرض. ج
. است معاصر دورۀ پدید نو موضوعات از و مقوله دو این به  سکوالریستی رویکردی از برخاسته و نبوده

 4.است نکرده مطرح را فرض این اصال صدرا رو این از
  «سیاست و شریعت تفکیک عدم» یعنی دوم، صورت  به نوبت نخست، فرض شدن منتفی با .د

 یکدیگر با اسالم دیدگاه از سیاست و شریعت که فرض این به دادن تن با دیگر، عبارت به. رسد می
 جهان در چه آن به نظر با که است این پاسد پیوند؟ کدام: شود می مطرح پرسش این دارند، پیوندی

: است ذکر قابل دیدگاه دو اثبات، مقام از نظر صرف با و ثبوت مقام به نظر با یعنی شده، مطرح اسالم
 دو شامل تواند می نیز دوم دیدگاه 3.است کرده مطرح مدرس شهید را اوت دیدگاه. اطاعت و عینیت
 متفکران میان در اوت فرض. شریعت از سیاست اطاعت و سیاست از شریعت اطاعت: باشد فرض

  .مالصدراست آن از دوم فرض و ندارد پیروی لمان،مس

                                                                                                                                               
در زمان صدرالمتألهین هنوز در جهان اسالم از بحث سکوالریسم خبری نبود؛ هر چند اروپا وارد عصر رنسانس شده و شعار »  4

بهشتی، تعالی سیاست در حکمت متعالیه، در احمد «) سکوالریسم را سر داده بود و می کوشید که دین و سیاست را از هم تفکیک کند.
تفکیک دین و سیاست...از مباحثی است که غربی ها مطرح کرده اند و از جنبه های سکوالریستی عصر ( » 8مجلۀ حکومت اسالمی، ص

احمد «) ده است.ماست و اساسا این بحث ها در دورۀ معاصر مطرح نبوده است. از این رو صدرالمتألهین این فرض) تفکیک( را مطرح نکر
 ( 43بهشتی، تعالی سیاست در حکمت متعالیه، در مجلۀ حکومت اسالمی، ص 

شعار تفکیک دین و سیاست، تنها با شعار عینیت آن ها » در این باره می نویسد:« تعالی سیاست در حکمت متعالیه» همچنین ایشان در مقالۀ 
یعت نیز در تضاد است؛ چرا که طرفداران تفکیک، هیچ یک را بر نمی تابند. در تضاد نیست؛ بلکه با شعار تبعیت سیاست از دین یا شر

هدف آن ها از شعار تفکیک، حذف دین از زندگی مدنی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم و محبوس کردن آن در کلیساها، معابد، 
، دین هیچ گونه کاربردی در روابم اجتماعی و مساجد و مطرح کردن آن به عنوان امری فردی و شخصی و بلکه قلبی است. بر این اساس

اقتصادی و امور سیاسی و حکومتی مردم ندارد و طبعا تأثیری در نهضت ها و انقالب ها و قیام های ضد استکباری مردم مظلوم و ستمدیده 
ت و از ناحیۀ آن، خطری آن نخواهد داشت. چنین دینی موجب دغدغه و اضطراب و پریشانی زورمندان غارتگر و قدرتمندان اشغالگر نیس

 (40احمد بهشتی، تعالی سیاست در حکمت متعالیه، در مجلۀ حکومت اسالمی، ص«) ها را تهدید نمی کند.
عینیت دیانت و »البته الزم است خاطر نشان شود که مدرس برای مبارزه با نگاه سکوالریستی به نسبت میان دیانت و سیاست بود که شعار  3

مدرس یک تنه در برابر جبهۀ سکوالر قیام کرده بود و برای خنثی کردن شعار شوم آن ها چاره ای نداشت » اخت: را مطرح س« سیاست
جز  اینکه شعار کوتاه و رسا و همه فهم عینیت را مطرح کند و چه بسا اگر او مجات می یافت که در محیطی آرام و به دور از آشفتگی 

ان چیزی را می گفت که برخی از فالسفۀ اسالمی پیش از او مطرح کرده بودند؛ چرا که شعار های سیاسی به تجزیه و تحلیل نشیند، هم
 (43احمد بهشتی، تعالی سیاست در حکمت متعالیه، در مجلۀ حکومت اسالمی، ص «) عینیت خالی از اشکات نیست.
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 زیر 311 صفحۀ ،«الربوبیۀ الشواهد»  کتاب پنجم مشهد از دوم شاهد از چهارم اشراق در صدرا. ه
 میان های تفاوت خصوص در جامع نسبت به بحثی ،«السیاسۀ و الشریعۀ و النبوۀ بین الفرق فی:» عنوان

 دو این میان «اطاعت»  رابطۀ از صراحت به ها آن از مورد کی در که ساخته مطرح سیاست و شریعت
 دست به ها آن البالی از تحلیل و تأمل اندکی با را رابطه این توان می دیگر موارد در و گفته سخن
 شرع از مجرد سیاست: » نویسد می وسیاست  شریعت گانۀ چهار های تفاوت شرح از پیش وی. آورد
 صدرا قاطع موضع به توان می جمله یک همین از.« نیست نآ در روح که است جسدی مانند

 و درک فاقد کالبدی روح، فاقد بدن که گونه همان. برد پی شریعت و سیاست میان نسبت درخصوص
 است، بدن کنندۀ هدایت و فرمانروا و مدبر و مدیر روح، و بوده، حرکت و حیات از محروم جسدی
 و کننده اداره و تدبیرگر شریعت، و حرکت، بی و فسردها و مرده کالبدی نیز شریعت بدون سیاست
 4.است سیاست کنندۀ هدایت
 میان افالطون، یونان، االهی بزرگ فیلسوف از الهام با کتاب همان 312 صحفۀ در صدرا مال
 میان که اند برده گمان نمایان فیلسوف از گروهی:» گوید می و گذارد می فرق سیاست و شریعت
 روشن را آنان سخن بطالن ،"نوامیس " کتاب در االهی افالطون اما نیست، قیفر سیاست و شریعت
  این گاه آن.« انفعات و فعل غایت، مبدأ،: است گذاشته فرق دو این میان جهت چهار از ساخته،

                                                                                                                                               
س و بدن ذکر شد، می توان گفت که رابطۀ شریعت و با توجه به مثالی که در مورد نف»  آیت اهلل احمد بهشتی در این زمینه می نویسد: 4

سیاست نیز از همین صنف است. همان طوری که بدن تابع نفس است و جز در موارد بیماری و کسالت یا خستگی و افسردگی از اطاعت 
ی برای خود نمی آن تخلف نمی کند و همواره مجری فرامین و دستورات صادر از نفس است و جز اجرای مو به موی آن ها وظیفه ا

شناسد  و اگر اجرا نکند از سر ناتوانی است، نه از سر طغیان و سرکشی، سیاست نیز باید به طور کامل مطیع شریعت باشد و باید همواره 
روح شریعت در کالبد سیاست دمیده شود ت از حیات معنوی و الهی برخوردار باشد و از قرار گرفتن در خدمت شهوات نفسانی و 

یطانی بپرهیزد؛ چرا که ضرر و زیانش دامنگیر توده های مظلوم و محروم خواهد شد و اگر چنین کند به صورت مرده ای متعفن وساوس ش
احمد بهشتی، تعالی سیاست در حکمت متعالیه، در مجلۀ حکومت «) و گندیده در می آید که کام جان بشریت را مشمئز و متنفر می سازد.

 (41اسالمی، ص

شریعت روحی است که در کالبد سیاست دمیده شده و اگر سیاست از چنین روحی محروم شود، یک کالبد مرده و بی جان » و می نویسد:
است  که هر کس و ناکسی و هر سکوالری آن را در اختیار می گیرد و هر طور خواست آن را مدیریت می کند. در این صورت، چنین 

جایگاه سیاست و شریعت در حکمت متعالیه، در کتاب: سیاست متعالیه از منظر «)ت.سیاستی، خیر و سعادتی برای مردم نخواهد داش
 (102و  101حکمت متعالیه، ص 
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 در صدرالمتألهین دیدگاه تبیین ضمن ادامه، در. کند می تبیین یک به یک را گانه چهار های تفاوت
  .گذاشت خواهیم بحث به نیز را وی نگاه در شریعت از سیاست تبعیت موضوع فوق، ایه تفاوت بارۀ

 مبدأ حیث  از شریعت و سیاست تفاوت ـ1 ـ ه
  :گوید می زمینه این در وی

مبدأ آن است که سیاست، حرکتی است که  ]تفاوت این دو به لحاظ [اما 
 آغازش نفس جزئی و تابع حسن انتخاب افراد بشری است، تا 
آن ها را حوت محور نظام اصالح کنندۀ جامعه گرد آورد، در حالی که 
شریعت، حرکتی است که آغازش پایان سیاست است؛ چرا که شریعت، نفوس 
و قوای آن ها را به سوی آن چه در عالم ترکیب به آن مأمور شده اند، یعنی 

، پیوستن به نظام کل، به حرکت در می آورد. این از آن روست که شریعت
موجب حرکت نفوس به سوی عالم االهی می شود و بازگشت آن ها را به 

و از فرو افتادن در شهوت و غضب و هر آن  طرف این عالم یادآور می گردد
می آید و یا بر این دو متفرع می شود، باز می دارد؛  چه از ترکیب این دو پدید

راه هایی کشیده چرا که نفس چون به سوی هر کدام از این ها سوق یابد، به 
می شود که او را از سرانجام و قرارگاهش باز می دارد، و در نتیجه، فرمانبری 

4حق و ایستادگی بر آن چه بدان مأمور است، برایش دشوار می گردد.
 

 حالی در کند، می معرفی «جزئی نفس» را سیاست آغاز نقطۀ یا مبدأ وی شود، می مالحظه که چنان
 بیان باال عبارات در هم را سیاست نهایت. داند می «سیاست نهایت» را ریعتش آغاز نقطۀ یا مبدأ که

 اجتماعی نظام یک وقتی پس. «جامعه کنندۀ اصالح نظام محور حوت بشر افراد آوردن گرد: »کرد
 به و یافت تحقق ها آن جزئی نفوس در دار ریشه و بشر افراد انتخاب حسن از آمده بر و شده اصالح

 عبارات در که چنان شریعت، اما. نماید آغاز را خود کار تا رسد می شریعت به نوبت زهتا رسید، اتمام

                                                                                                                                               
 . 312ألشواهد الربوبیۀ فی المناهج السلوکیۀ، ص  4
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  نیروهای و بشری نفوس آوردن در حرکت به: دارد واالتر مقصودی و فراتر هدفی شد، مالحظه فوق
  .دارند االهی عالم یا کل نظام یعنی ترکیب، عالم در که مأموریتی انجام سوی به ها آن

آن چه صدرا در خصوص مبدأ سیاست و مبدأ شریعت گفته می توان به نسبت میان آن نیز با مقایسۀ 
پی برد. مبدأ سیاست نفس جزئی است، در حالی که مبدأ شریعت نفس کلی است. اما نفس جزئی 

فنون  4عمل به کار می آید و در استنباط چیست؟  منظور صدرا از نفس جزئی همان است که در مقام
ایع عملی و به کار گرفتن فکر و اندیشه در عمل و از جمله در عمل سیاسی مفید واقع کاربردی و صن

« الشواهد الربوبیۀ» می شود. شاهد این مدعا، سخن او در اشراق هشتم از شاهد اوت از مشهد سوم کتاب 
است. او در این اشراق از وجود قوه ای روحانی در انسان سخن می گوید که درک کنندۀ کلیات و 

زئیات است. این قوه، به لحاظ درک امور کلی و تصورات و تصدیقات و باورمندی به حق و باطل و ج
خوانده می شود و به لحاظ  استنباط صنایع « عقل نظری» یا « عالمه» دریافت علوم از مافوق  خود، 

» اب امور خیر، انسانی  و باور مندی به اعمات زیبا و زشت و  کاربست اندیشه در اعمات و صنایع و انتخ
آن گاه در پایان این بحث به نکته ای اشاره می کند که می تواند  3نام می گیرد.« عقل عملی» یا « عماله

و این قوۀ عملی، خدمتگزار قوۀ نظری بوده، اندیشۀ کلی از آن عقل » برای بحث حاضر نیز مفید باشد: 
ن گفت: چون مبدأ سیاست، عقل جزئی اکنون می توا 3«نظری و اندیشۀ جزئی از آن عقل عملی است.

عملی و مبدأ شریعت، عقل کلی نظری است، و عقل جزئی خدمتگزار عقل کلی است، پس سیاست، 
خادم شریعت و شریعت، مخدوم سیاست خواهد بود. و به دیگر سخن، عقل جزئی عملی یا نفس جزئی 

رزد، در حالی که عقل کلی نظری رو به عملیاتی کردن اندیشه ها و کاربردی کردن ایده ها اهتمام می و
به عالم ترکیب یا نظام کل دارد و بازگشت به عالم االهی را وجهۀ همت خویش قرار می دهد. از این 
منظر نیز عقل جزئی عملی، خدمتگزار عقل کلی نظری است. ضمنا این سخن، وجه اشتراک این دو را 

ن در سیاست و شریعت، عقل است؛ و البته نیک از حیث مبدأ نیز نشان می دهد: نقطۀ آغاز حرکت انسا

                                                                                                                                               
 به معنای خارج ساختن و به وجود آوردن. 4
 .300و  304همان، ص 3
 .304همان، ص 3
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پس با توجه به آن چه گفته شد تنیجه می گیریم که  .4ه یکی جزئی و دیگری کلی استپیداست ک
 سیاست می بایست مطیع شریعت باشد.

  غایت حیث از شریعت و سیاست تفاوت ـ 2 ـ ه
 از تفاوت) شریعت و یاستس دوم تفاوت شرح در صدرا شد، اشاره سخن طلیعۀ در که گونه همان

 به دو این تفاوت[  اما: » برد می نام «موال به عبد نسبت»  یا «اطاعت »فرموت از صراحت به( غایت حیث
 همانند شریعت به نسبت سیاست و است شریعت از اطاعت سیاست، نهایت که است آن نهایت] لحاظ

 3.«موالست به عبد
ن اطاعت هر چند بایسته و مطلوب است، اما همواره در آن گاه به این حقیقت اشاره می کند که ای

 عمل تحقق نمی یابد. به این معنا که گاه سیاست از شریعت فرمان می برد و گاه از فرمانش سرباز 
می زند. به عالوه، آثار این دو وضعیت متفاوت  را هم  یک به یک بر می شمرد. در بارۀ آثار مترتب بر 

پس چون فرمانش را اطاعت کند، ظاهر جهان مطیع »یعت می گوید: فرمان برداری سیاست از شر
باطنش خواهد شد، محسوسات در سایۀ معقوالت قرار خواهد گرفت، اجزاء به سوی کل حرکت 

و که شخص فریب خورده به خاطر  3رغبت و نسبت به ملکۀ انفعالیخواهد کرد، نسبت به ملکۀ فاعلی 
ر می گیرد و بی رغبتی پدید خواهد آمد، انسان از عوامل راحت طلبی و رنج گریزی در خدمتش قرا

 آزار دهنده خالصی می یابد، از فضیلت آراستگی به خیرات حاصل از عادات پسندیده برخوردار 
 «1می گردد، و هر روزی که از مهلت عمرش می گذرد برتر از روز قبل می شود.

                                                                                                                                               
دو این ها از عقالنیت برخورداند؛ منتها با توجه به این فرق که مبدأ شریعت، عقل قدسی است  مبدأ سیاست و شریعت، عقل است. هر»  4

که ویژگی الهی و آسمانی دارد...بنابراین، عقالنیت در شریعت هم مطرح است، اما این عقل از جنبه های الوهیت، قدسیت و معنویت آزاد 
 (140: 4310تی، احمد، بهش«) تعبیر کردم. "عقل قدسی "نیست و من از آن به 

سیاست نیز از عقالنیت تبعیت می کند، اما عقالنیت آن با عقالنیت شریعت متفاوت است. سیاست تابع عقل بشری است...اگر سیاست »  3
شته باشد از دین تبعیت کند، این سیاست ضمن اینکه عقل بشری را از کار نمی اندازد و آن را عاطل و باطل نمی کند، باید نقطۀ اتکایی دا

 (144بهشتی، احمد: «) است. بنابراین باید همواره از عقل قدسی تبعیت کند و یله و رها نباشد که به هر سمتی برود. "عقل قدسی "که آن 
 منظور از ملکۀ فاعلی انسان، جنبۀ عقلی و منظور از ملکۀ انفعالی انسان، جنبۀ شهوانی اوست. 3
 .312کیۀ، ص ألشواهد الربوبیۀ فی المناهج السلو 1



 331/  تربیت و تعلیم متعالیۀ حکمت نظریۀ در سیاسی تربیت فلسفۀ

 

و چون سیاست از فرمان » گوید:و در خصوص آثار مترتب بر نافرمانی سیاست از شریعت می 
شریعت سرباز زند، احساس بر اندیشه غلبه می کند، خشوع در برابر اسباب دور و برتر از میان می رود و 

پدید می آید، فرمانروایان فکر می کنند که سامان یافتن نظام  ]و کهتر [اخالص نسبت به علل نزدیک 
یاست و اعمات خودشان است، و نمی دانند که حکومتی و سود حاصل از بقای حکومتشان در گرو س

 چون در برپایی شریعت سستی بورزند و تالش خود را در امور محسوس صرف نمایند و از سهم 
بخش های شریف تر ممانعت ورزند، سرپرست عالم علیه ایشان حرکت خواهد کرد تا تا آن چه را که 

 3« 4را که تحریف و تبدیل نموده اند اعاده نماید.از نظام جهان تباه کرده اند بازگرداند، و هر آن چه 

 فعل حیث از شریعت و سیاست تفاوت ـ 3 ـ ه
به نظر صدرا افعات سیاست، جزئی و ناقص بوده، بقاء و کمات آن به شریعت بستگی دارد، در حالی 

ه از این حیث هم می توان گفت ک 3.1که افعات شریعت، کلی و تام و غیر نیازمند به سیاست است
 سیاست تابع شریعت است.

 انفعال حیث از شریعت و سیاست تفاوت ـ 4 ـ ه
فرمان شریعت، الزم ذات کسی است که به او فرمان داده شده » صدرا در این زمینه می نویسد:

است، در حالی که فرمان سیاست، جدای از ذات اوست. برای مثات، شریعت وقتی انسان را به نماز و 
او این فرمان را می پذیرد و به خواست خودش آن را عملی می کند، پس سودش روزه فرمان می دهد، 

                                                                                                                                               
از لحاظ غایت، سیاست منهای شریعت، دنیوی است و تنها برای تدبیر و اصالح امور دنیوی » آیت اهلل احمد بهشتی در این باره می گوید: 4

مردم تالش می کند و به آخرت آن ها کاری ندارد...در واقع، غایت از نظر او تدبیر زندگی مردم است؛ در حالی که شریعت به آخرت 
دارد...بنابر این، غایت سیاست بدون شریعت، فقم دنیاست...اما غایت شریعت آخرت است... و سیاست باید تابع شریعت باشد تا به  نظر

 «غایت شریعت لطمه نزند و مزاحم آن نباشد.
 .  312همان، ص  3

یشان را این طور تفسیر کنیم که شریعت تا قیامت شاید بتوانیم کالم ا» تفسیر آیت اهلل احمد بهشتی از این فراز سخن مالصدرا چنین است: 3
استمرار دارد؛ یعنی شرع محمد) ص( مستمرُ الی یوم القیامۀ. بنابراین شریعت کلی است و نمی توان آن را تابع اوضاع و احوات و شرایم 

 (143و  143: 4310زمان و مکان دانست. اما سیاست جزئی و تابع اوضاع و احوات و شرایم زمان و مکان است.) 
 . 311همان، ص  1
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به خودش باز می گردد، در حالی که سیاست چون به انسان فرمان می دهد، در حقیقت او را به زینت 
به  3.«4ن است نه برای خود پوشندۀ لباسلباس و انواع زیبایی ها امر می کند، و این فقم برای بینندگا

خن، سیاست به ظواهر توجه دارد، در حالی که شریعت از ظواهر در می گذرد و درون انسان ها دیگر س
را هدف قرار می دهد. از این جهت نیز می توان نتیجه گرفت که شریعت اصل و متبوع است و سیاست 

 فرع و تابع.

 بندی جمع. ج
 به تربیت و تعلیم یها عرصه ترین گیر چشم و ترین مهم از یکی حاضر عصر در سیاسی تربیت

 دیر از که هستند هایی گروه ترین مهم جمله از فیلسوفان کاو، تربیت اندیشمندان میان در. رود می شمار
 که روست آن از این. اند داده قرار خود  موشکافانۀ و دقیق تأمالت بین ذره زیر را عرصه این باز

  همان از که دارد قرار جوانانی و انکودک تربیت نوع به اوت گام در بشری جوامع سیاسی سرنوشت
 آشنا خود کشور زمامداری و حکومت و سیاست هوای و حات با رسمی تربیت و تعلیم اولیۀ های سات
 کرده تصریح تربیت و تعلیم فالسفۀ از برخی که است مهم اندازه آن تا سیاسی تربیت اهمیت. شوند می
 عناصر از بسیاری که چرا کرد، تلقی اخالقی تربیت بسم را سیاسی تربیت توان می جهاتی از»  که اند

 این نکته اما (Elias.1995:134 )«.است ارتباط در اخالقی رفتار و نگرش دانش، با سیاسی تربیت
 در اش ذاتی تربیتی هویت دلیل به علمی، و معرفتی عرصۀ یک عنوان به سیاسی تربیت که جاست

  إنشائی دانش و عملی حکمت و گیرد می قرار یتجویز و إنشائی دانش یا عملی حکمت محدودۀ
 تربیت الگوی. باشد آن بنایی زیر إخباری دانش و نظری فلسفی مبانی از مستغنی تواند نمی گاه هیچ

 به رو پیش مقالۀ در که روست این از هم. نیست برکنار قاعده این از نیز متعالیه حکمت بر متبنی سیاسی
                                                                                                                                               

از دیدگاه مالصدرا، سیاست دارای انفعات شخصی است؛ یعنی » آیت اهلل احمد بهشتی در شرح این فراز از کالم صدرا می گوید: 4
اشخاص را به لحاظ شخص آن ها تحت تأثیر قرار می دهد، در حالی که تأثیر شریعت به لحاظ شخص نیست. به تعبیر دقیق تر، در 

ت، تشخص شخص در بندگی اش ذوب می شود و او خود را به مثابۀ بندۀ خدا مطرح می کند و از این لحاظ تحت تأثیر و انفعات شریع
قرار می گیرد... انفعات در شریعت، امر شخصی نیست، چون وقتی انسان تحت تأثیر احکام و مقررات شریعت قرار می گیرد، از این لحاظ 

دیت، بسیاری از افراد مشترک اند، پس انفعات کلی است نه جزئی؛ یعنی هر کس که عبد خدا باشد، از این که عبد خداست و در جنبۀ عبو
 (143:  4310«) احکام شرعی تأثیر می پذیرد و منفعل می شود.

 . 311همان، ص  3
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 تربیت فلسفی مبانی ترین مهم از شماری مقاله، این در. رفتیم متعالیه سیاسی تربیت فلسفی مبانی سراغ
 بودن الوجود ضروری انسان، ذاتی بودن اجتماعی:  شدند تبیین و تحلیل زیر ترتیب به متعالیه سیاسی

 زندگی برای متعالیه حکمت نظر مورد قانون عنوان به الهی شریعت اجتماعی، زندگی در قانون
 کامل جامعۀ اوت رئیس برخورداری الهی، شریعت اجرای برای انسانی شارع ودوج ضرورت اجتماعی،

 کمات، دورترین و خیر برترین به یابی دست وسیلۀ عنوان به کامل جامعۀ دومین، و نخستین کماالت از
 و هستی، عالم طبقات گانۀ سه مراتب سلسله با کامل جامعۀ اجتماعی طبقات مراتب سلسله بودن همانند

  .کامل جامعۀ در شریعت با سیاست مناسبات در موال به عبد نسبت حاکمیت

 منابع
  فارسی و عربی. الف

 کریم قرآن -
 .اسالم سیاسی اندیشۀ پژوهشگاه: تهران اسالمی، حکومت ،(4388)  احمد، بهشتی، -
 و علوم پژوهشگاه: قم متعالیه، حکمت منظر از متعالیه سیاست ،(4310) احمد، بهشتی، -

 .اسالمی فرهنگ
 السلوکیۀ، المناهج فی الربوبیۀ ألشواهد ،(4310)  صدرالدین، ابراهیم بن محمد الشیرازی، -

 .للنشر الجامعی المرکز: مشهد
 تبلیغات دفتر: قم المعاد، و ألمبدأ ،(4380)  صدرالدین، ابراهیم بن محمد الشیرازی، -

 .اسالمی

 التین. ب
- Elias, John. L( 1995), philosophy of Education: Classical and Contemporary, 

USA: Krieger Publishing Company. 
 



 

 

 



 

 

 

رهبری و تحلیل  مقام معظم نظر مورد اسالمی نوین تمدن های مؤلفه تبیین
 اسناد باالدستی آموزش و پرورش ایران در جایگاه آن

 
 4صابر محسن دیبایی

 
 چکیده

 تحلیل و رهبری معظم مقام نظر مورد المیاس نوین تمدن های مؤلفه تبیین هدف با ر اض ح  ش ژوه پ
 توصیفی پژوهش روش. است پذیرفته صورت ایران پرورش و آموزش باالدستی اسناد در آن جایگاه
 ، جامعه. گردد می محسوب کاربردی نیز آن رویکرد و بوده محتوا تحلیل نیز و اسنادی تحلیل شامل؛
 محتوای و رهبری معظم مقام نظر مورد اسالمی نوین تمدن های مولفه با مرتبم متون بخش؛ دو شامل
 گیری نمونه از موضوع، ماهیت به توجه با که باشد می  پرورش و آموزش نظام باالدستی سند چهار

 فرم گیری، اندازه ابزارهای. است شده واقع بررسی مورد آماری جامعه کل و شده نظر صرف
 های داده و کیفی شیوه به اسنادی های داده و بوده ساخته محقق محتوای تحلیل سیاهه نیز و برداری فیش

 قرار بررسی مورد شانون آنتروپی تحلیلی فرایند در توصیفی های شاخص از استفاده با محتوی تحلیل
 اسالمی نوین تمدن های مولفه مفهومی چارچوب. 4: که است آن بیانگر  ش ژوه پ  ای ه  ه ت اف ی. اند گرفته
 ایمان، اخالق، عدالت، استقرار معرفت، و علم مؤلفه نه در توان می را  ریرهب معظم مقام نظر مورد

 تدوین و عدم وابستگی استقالت ، خردورزی ، قرآن محوریت ، نگری سطحی از پرهیز کوشش، تالش،
مورد نظر معظم له در اسناد باالدستی  اسالمی نوین تمدن های مؤلفه به مرتبه 312  وع م ج م در. 3. نمود

 و زیاد درصد  40/42 و فراوانی 32 با ایمان مؤلفه در آن تراکم میزان که شده و پرورش توجه آموزش
 اسناد بین در. 3. باشد می کم بسیار درصد 23/1 و فراوانی 41 پرهیز از سطحی نگری و تقلید با مؤلفه در

 اهمیت ضریب کمترین و( 144/0)  بنیادین تحوت سند به مربوط اهمیت ضریب بیشترین بررسی، مورد
 .است بوده( 383/0) ملی درسی برنامه سند به مربوط

                                                                                                                                               
 (m.dibaei1359@gmail.com:نویسنده مسئوت)استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه شاهد  1
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مقام معظم رهبری، آموزش و پرورش، اسناد باالدستی، مولفه های تمدن نوین  :ها کلیدواژه
 .تحلیل محتوا اسالمی،

 مقدمه
 بدین سخن این. میسازیم را تمدّن که هستیم انسانها ما است، آدمی مصنوع پدیده های از تمدّن

میشود.مقام معظم رهبری نیز در  ایجاد بشری مسائل حل تالش برای نتیجه در اصوال تمدّن که استمعن
 از باشد سرشار که بسازیم دنیایی و کنیم برپا را اسالمی نوین تمدّن میتوانیم ما»این خصوص می فرمایند

 ند در ایشان در این خصوص معتقد«. برود راه معنویت هدایت و معنویت کمک و با معنویّت
نظام تعلیم و تربیت یک   -با این مختصات و ویژگی ها-شکل گیری این زندگی و تمدن نوین اسالمی

 جامعه نقش مهم و حیاتی دارد.
 فعات سازنده، حضور اسالمی، عظیم تمدن مانند احیای ایران اسالمی انقالب متعالی آرمانهای تحقق

 تربیت گرو در جهان معنویت در و عدالت ریبرقرا برای آمادگی کسب و ملتها در میان پیشرو و

اخالقی است  که توسم آموزش و پرورش این مهم تامین می شود. بر  و وآزاده متقی عالم، انسانهای
 و بنایی زیر های گذاری سیاست این اساس امروزه به منظور رسیدن به این مهم شاهد تدوین اسناد  و

 بنیادین تحوت سند» ،«کشور علمی جامع نقشه سند» ،«ساله بیست انداز چشم سند» جمله از مهمی بسیار
  عرصه در بنیادین تحوت تحقق ساز زمینه و هدایتگر که هستیم «ملی درسی برنامه» و «تربیت و تعلیم نظام

 و راه به عنوان نقشه باالدستی از انجایی که این اسناد. باشند می ایران اسالمی جمهوری تربیت و تعلیم
شوند الزم است، از طریق بررسی  می محسوب کشور آموزشی و فرهنگی نهادهای تحرک نمای قطب

 مورد اسالمی نوین تمدن های های مربوط به مؤلفه محتوایی مشخص نمود که اوالً تا چه اندازه از مؤلفه
های  ؤلفهاند و ثانیاً این اسناد بر کدام یک از م در این اسناد مورد تأکید قرار گرفته رهبری معظم مقام نظر

 مربوط به تمدن نوین اسالمی بیشترین تأکید را دارند. 

 پژوهش و پیشینه بیان مساله
 منظر از .است رفته کار به ای خامنه آیت الّله سخنان در بسیار که است تعبیری«اسالمى نوین تمدن»
 این در .کند  مىبرقرار  تنگاتنگى معنایى ارتباط انسانى، زندگى با اسالمى تمدن ای، خامنه الّله آیت
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 زندگى برای را ویژگى کالن چهار که اندبرده کار به را «مند عزت و خوب زندگى» تعبیر  زمینه،
( 1)  و نظم؛( 3)  مندی؛ جهت( 3مادی؛  و معنوی علوّ( 4: )برشمرد میتوان اسالمى تمدن در انسانى

 مطلوب غایات به انسان که است ای گونه به شرایم زندگى، این در. محیم و طبیعت با سازگاری
 :می آید ادامه در که دارند اشاره جزئیاتى به موارد، ایشان این از یک هر در. مییابد دست آفرینش

 و رشد مادی سایه در که است اسالمى تمدن فضای محصوت مند، عزت زندگى و خوب زندگى
 انسان برای را خدای متعات رنظ مورد غایات به سیر زمینه فضایى چنین. شود مى مهیا انسان برای معنوی
 مادّى لحاظ از و معنوى از لحاظ فضا آن در انسان که فضایى آن یعنى اسالمى تمدّن:»کند مى فراهم

 غایات به و کند رشد تواند مى ]4[(اند استفاده کرده مادّى و معنوى علوّ تعبیرِ از دیگری جای در)
 باشد، داشته خوبى زندگى برسد، است دهکر خلق غایات آن براى را او متعات خداى که مطلوبى
 داراى ابتکار، داراى اراده، داراى قدرت، داراى انسان عزیز، انسان باشد، مندى داشته عزّت زندگى

 .]3[«طبیعت سازندگىِ جهان
 با توأم اند، زندگى برشمرده اسالمى تمدن فضای در زندگى برای ایشان که دیگری مهم ویژگى

 البته. اند دانسته های زندگى پیشرفت و خوب تجربیات علم، محصوتِ را منظ این ایشان. است نظم
 منظر از اسالمى تمدن در های زندگى ویژگى از نیز زندگى در درست جهت داشتن و مندی جهت

 متوجه را انسان که است مند جهت تمدنى اسالمى زندگى نظم دیگر، بیان به. است خامنه ای آیت الّله
 منافاتى باهم باید چرا تمدّن و تدین»که  است مطرح گونه ایشان این بیان در معنا این. نماید متعات خدای
 پیشرفتهاى از استفاده زندگى، خوب تجربیات با علمى، نظم با توأم زندگى یعنى تمدّن باشند؟ داشته

به  رو و صداقت صفا، انصاف، عدت، جهت داشتن، زندگى در درست جهت یعنى و تدین زندگى
 زندگى کند؛ طور آن گیرى، جهت این با تواند مى انسان! دارند؟ منافاتى چه باهم اینها ،خدا طرف

 هم اروپا کنونى همین تمدّن پیشروان از خیلى بودند؛ متدین ما متفکرین و دانشمندان از خیلى کمااینکه
 رقم انسان رایب تمدن که زندگی ای توصیف در ایشان.]3[«بودند متدین بعدى دوره هاى در عمدتاً البته
 ایران مردم برای واقعى تمدن اساس، این بر و اند کرده وارد هم جغرافیایى را و محیطى شرایم زند، مى
 از هم و آمیخته هم در کشور این در زندگى شرایم با هم که تمدنى. اند ایرانى برشمرده تمدن را

 به متعلّق که است تمدنى است؛ ایرانى تمدّن ما مردم براى واقعى تمدّن:»باشد  جوشیده استعداد ایرانى
 ]1[شده است چفت و آمیخته هم در ما زندگى شرایم با و جوشیده ما استعدادهاى از ماست؛ خود
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  -با این مختصات و ویژگی ها-ایشان معتقدند در در شکل گیری این زندگی و تمدن نوین اسالمی
 ارزشهاو این اساس می توان گفت تحقق بر. نظام تعلیم و تربیت یک جامعه نقش مهم و حیاتی دارد

 اجتماعی و علمی، فرهنگی، ابعاد تمام در همه جانبه مستلزم تالش اسالمی انقالب متعالی آرمانهای

 جدی ابزار و کشور جانبه همه تعالی مهمترین زیرساخت های از تربیت و تعلیم عرصه .است اقتصادی

 ایران اسالمی انقالب متعالی آرمانهای تحقق .ستمختلف ا عرصه های در کشور شایسته برای ارتقای

 برای آمادگی کسب و ملتها در میان پیشرو و فعات سازنده، حضور اسالمی، عظیم تمدن مانند احیای

 تعلیم. اخالقی است و وآزاده متقی عالم، انسانهای تربیت گرو در جهان معنویت در و عدالت برقراری

 چنین پرتو در .باشد ایرانی اسالمی تمدن و عدت جهانی جامعه طیبه، حیات بخش تحقق که تربیتی و

 در و یافته را کامل انسان حکومت جهانی تحقق آمادگی بشری جامعه که است متعالی سرمایه انسانی

 هدف این رسید تحقق خواهد کمات و شکوفایی به بشر و استعدادهای ظرفیت حکومتی چنین سایه
 سطح در کار تقسیم الزم، امکانات و منابع مسیر، طی نحوه آن در که است راهی نقشه ترسیم نیازمند

 بر این اساس  امروزه که.باشد  شده مشخص دقیق و شفاف صورت به مسیر این در الزامات و ملی
 قرارگرفته تأکید مورد سطوح ترین عالی در کشور پرورش و آموزش در بنیادین تحوت ایجاد ضرورت

 انداز چشم سند» جمله از مهمی بسیار و بنایی زیر های گذاری ستسیا و اسناد تدوین شاهد است
 درسی برنامه» و «تربیت و تعلیم نظام بنیادین تحوت سند» ،«کشور علمی جامع نقشه سند» ،«ساله بیست

 اسالمی جمهوری تربیت و تعلیم  عرصه در بنیادین تحوت تحقق ساز زمینه و هدایتگر که هستیم «ملی
 کشور آموزشی و فرهنگی نهادهای حرکت نمای قطب و راه نقشه باالدستی اسناد این. باشند می ایران

 منظر از و نظری بعد در که است آن دهنده نشان  اسناد این به گذرا نگاهی. شوند می محسوب
 تأثیرگذاری با توجه به لذا شده گرفته نظر در این موضوع برای ای شایسته و رفیع جایگاه گذاری قانون

باید از  بلکه شود، قلمداد مهم باید تنها نه کشور نوجوانان و کودکان از عظیمی خیل رفتار و ذهن بر
 نوین تمدن های های مربوط به مؤلفه طریق بررسی محتوایی مشخص نمود که اوالً تا چه اندازه از مؤلفه

یاً این اسناد بر کدام اند و ثان در این اسناد مورد تأکید قرار گرفته رهبری معظم مقام نظر مورد اسالمی
 قوانین و اسناد عالوه بر این مرور.های مربوط به تمدن نوین اسالمی بیشترین تأکید را دارند یک از مؤلفه

 و قانون نبود دلیل به تمدن اسالمی به مربوط مسائل و مشکالت آیا شود فهم که است مهم جهت این از
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 های سازمان و ها نظام کارکردی ضعف و جهیتو بی یا است مصوبات و اسناد در آن نازت جایگاه
 .کرد مبادرت آن درمان به دردها تر دقیق شناخت و ها آسیب عالمانه بررسی با تا ربم ذی

 تمدن نوین اسالمی از منظر  های مؤلفه تبیین ضمن است درصدد حاضر پژوهش بر این اساس
 از تا کند اقدام ایران پرورش و آموزش دستیباال اسناد در آن جایگاه تحلیل به یت اهلل امام خامنه ای ،آ

 مسئوالن، اختیار در مناسبی تصویر موجود، وضعیت نمودن مشخص و شناسایی ضمن طریق این
بر اساس بررسی های محقق تاکنون در خصوص تحلیل  .دهد قرار مندان عالقه سایر و ریزان برنامه

ی،تحقیقی صورت نگرفته است و بر این اساس جایگاه مولفه های تمدن نوین اسالمی در اسناد باالدست
پژوهش حاضر یک پژوهش بکر محسوب میشود ولی در خصوص تمدن نوین اسالمی از منظر مقام 

تحلیلی  -در پژوهشی با روش توصیفی ]2[معظم رهبری پژوهش هایی انجام شده است از جمله اکبری
م رهبری پرداخته و در نهایت محوریت به واکاوی شاخص های تمدن نوین اسالمی در اندیشه مقام معظ

قوانین قران، ایمان، علم، اخالق، مجاهدت مداوم و حکومت مردمی را از جمله شاخص های 
اختصاصی تمدن نوین اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری دانسته اند و در نهایت چنین نتیجه گرفته 

ین اسالمی به خرد دسته جمعی نیاز دارد است که از دیدگاه مقام معظم رهبری گسترش و ترقی تمدن نو
که در سایه اخالق، کار و تالش، ایمان به خدا، عقالنیت، توانایی علمی، اقتصاد شکوفا، برخورداری از 

 رسانه های قوی و روابم بین الملل بوجود می اید.
چگونگی  در پژوهشی با عنوان تمدن نوین اسالمی در اندیشه ایت اهلل خامنه ای؛چیستی و]1[بهمنی

 تکامل تمدنی جمهوری اسالمی ایران تالش کرده است با استناد به بیانات و سخنرانی های ایشان و 
ایشان را با طرح سه موضوع « هندسه کالنی اندیشه تمدنی»بهره گیری از روش مفهوم سازی بنیادی،

المی و ایجاد و بررسی امکان یا امتناع تمدن نوین اسالمی، مفهوم شناسی )چیستی( تمدن نوین اس
 تکوین تمدن نوین اسالمی  استخراج و توصیف کند. 

تمدن نوین  اسالمی از منظر مقام معظم  با مرتبم های مؤلفه استخراج از پس حاضر پژوهش در
 میزان به اسناد باالدستی نظام آموزش و پرورش، انتقادی نگاهی با کوشیم ادبیات مربوطه، می در رهبری

 که گوییم پاسد پرسش این به کرده های تمدن نوین اسالمی بررسی با مؤلفه  را تیاسناد فرادس درگیری
های تمدن نوین اسالمی  مورد نظر  های مربوط به مؤلفه تا چه اندازه مؤلفه بالقوه، صورت اسناد به این

 دهند؟ مقام معظم رهبری را تحت پوشش قرار می



 همایش ملی تمدن نوین اسالمی سومینمجموعه مقاالت /  318

 

 روش پژوهش
انجام گردیده، بدین  4یل اسنادی و نیز تحلیل محتواپژوهش حاضر به شیوه توصیفی شامل؛ تحل

رهبری به کمک روش تحلیل  مقام معظم نظر مورد اسالمی نوین های تمدن صورت که ابتدا مؤلفه
ها در اسناد باالدستی  اسنادی از متون نظری و سوابق پژوهشی احصاء و سپس میزان توجه به این مؤلفه

تحلیل محتوا را  3به نقل از کرلینجر]2[بیابانگرد. شده استآموزش و پرورش ایران، تحلیل محتوی 
روشی پژوهشی برای توصیف عینی، منظم و کمی متغیرها دانسته است. واحد ثبت در این تحقیق، 

شود. روش شمارش نیز،  مضمون است. واحد ثبت به بخش معنادار و قابل رمزگذاری محتوا اطالق می
ای است، یعنی طبقات  ها در این تحقیق با روش جعبه شاخصبندی و تعیین  فراوانی است. مقوله

شوند و به همین دلیل به آن، روش از پیش تعیین شده نیز  ها(  قبل از اجرای تحقیق تعیین می )مقوله
 ]8[گویند می

 جامعه آماری و نمونه پژوهش

و در بخش بوده  اسالمی نوین جامعه پژوهشی در بخش تحلیل اسنادی کلیه متون مرتبم با تمدن
 جمهوری ساله بیست انداز چشم سند)وپرورش  تحلیل محتوا نیز چهار سند باالدستی نظام آموزش

 ملی درسی تربیت، برنامه و تعلیم نظام بنیادین تحوت کشور، سند علمی جامع ایران، نقشه اسالمی
 باشند. می (ایران اسالمی جمهوری

جامعه آماری موجود و مرتبم در بخش تحلیل  گیری صرف نظر شده و کل در این مطالعه از نمونه
عالوه کل متون اسناد باالدستی آموزش و پرورش ایران نیز تحلیل محتوی شده  اسنادی بررسی شده به

 است. 

 گیری ابزارهای اندازه

برداری از اطالعات و در بخش تحلیل  های فیش گیری در بخش تحلیل اسنادی برگه ابزارهای اندازه
منظور تدوین آن، تعداد قابل توجهی از منابع نظری و  لیست محقق ساخته بوده که به محتوا نیز چک

                                                                                                                                               
1 Content Analysis 
2 Kerlinger 
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استخراج  3های مرتبم به شکل جدوت شماره  بررسی و مؤلفه اسالمی نوین پژوهشی مرتبم با تمدن
 اند.  شده

 روایی

، از روش روایی صوری، محتوایی و نظر متخصصان 4منظور حصوت اطمینان از وجود روایی به
های مفهومی مرتبم با  به این ترتیب که فرم اولیه تحلیل محتوا، که شامل کلیه مؤلفه. استفاده شده است

نظران تعلیم و تربیت  رهبری بود، در اختیار گروهی از صاحب مقام معظم نظر مورد اسالمی نوین تمدن
حتوا در قالب لیست تحلیل م ها چک برای تغییر و اصالح قرار گرفت، که پس از اعمات نظر آن

 .تهیه شد( 4جدوت شماره )چارچوب مفهومی 

 پایایی
مجدد استفاده شده است. بدین صورت که فرم نهایی  یاجرا کیاز تکن ،ابزار 3پایایی نیتأم جهت

قرار داده شد که  ز،ین یگریگر محتوای متخصص د و مجزا در اختیار تحلیل زمان همتهیه شده به طور 
های حاصل از  را تحلیل نمایند. ضریب همبستگی داده اسناد یبرخ از بخشمجزا، چند  طور به
و متخصص مذکور، مورد محاسبه قرار گرفت  یتوسم پژوهشگر اصل زمان همانجام شده  های حلیلت

 بوده است. 81/0همبستگی  بیضر نیکه نتیجه حاصله مب

 ها های تجزیه و تحلیل داده روش
های توصیفی در  های تحلیل محتوی با استفاده از شاخص های اسنادی به شیوه کیفی و داده داده

ها در  اند. البته در این ارتباط ابتدا فراوانی مؤلفه فرایند تحلیلی آنتروپی شانون مورد بررسی قرار گرفته
محتوای اسناد باالدستی آموزش و پرورش مورد بررسی استخراج و در جدوت مربوطه درج گردیده؛ 

های جدوت فراوانی،  بهنجار کردن داده)فرایند تحلیلی آنتروپی شانون های پژوهش در  سپس داده

                                                                                                                                               
1 Validity 
2 Reliability  
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تجزیه، تحلیل و توصیف شدند ( ها ها و به دست آوردن ضریب اهمیت آن محاسبه بار اطالعاتی مقوله
 :شود گانه آن پرداخته می که در ادامه به توضیح مراحل سه

نجار شوند که برای این کار از این رابطه های جدوت فراوانی باید به ماتریس فراوانی: مرحله اوت
 : شود استفاده می

 

تعداد پاسخگو   jشماره مقوله =  iشماره پاسخگو=F فروانی مقوله= Pماتریس فروانی =  هنجار شده
 =m 

دهیم و برای این  های مربوطه قرار می بار اطالعاتی هر مقوله را محاسبه کرده و در ستون: مرحله دوم
 : شود ه زیر استفاده میمنظور از رابط

 

 jشماره مقوله =   iشماره پاسخگو= لگاریتم نپری =  (  …    )= P Jهنجار شده ماتریس =
 mتعداد پاسخگو =

ها  ( ضریب اهمیت هر یک از مقوله  … i=4،3ها ) مرحله سوم: با استفاده از بار اطالعاتی مقوله
( بیشتری Wjبار اطالعاتی بیشتری باشد از درجه اهمیت ) ای که دارای محاسبه شده و هر مقوله

 برخوردار است. که برای محاسبه ضریب اهمیت از رابطه زیر استفاده شده:

 

      j = شماره مقوله  nها =  تعداد مقوله  Ejبار اطالعاتی هرمقوله =  درجه اهمیت =

که برابر صفر باشد به دلیل بروز خطا و جواب  Pijمقادیر  Ejی  الزم به ذکر است در محاسبه
شاخصی است j جایگزین شده است اما  00004/0نهایت در محاسبات ریاضی با عدد بسیار کوچک  بی

کند از طرفی با  که ضریب اهمیت هر مقوله را در یک پیام با توجه به شکل پاسخگوها مشخص می
 .]8[کنیم بندی می رتبه های حاصل از پیام را نیز ، مقولهwتوجه به بردار 
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 های پژوهش یافته
 اند؟ رهبری کدم مقام معظم نظر مورد اسالمی نوین های تمدن مؤلفه -4

 مورد اسالمی نوین تمدن های شناسایی مؤلفه"با توجه به این که یکی از اهداف مهم پژوهش حاضر 
پیشینه پژوهش در این زمینه،  است، بنابراین پس از مطالعه و بررسی ادبیات و " رهبری معظم مقام نظر

رهبری تهیه شد و در اختیار  مقام معظم نظر مورد اسالمی نوین های تمدن ترین مؤلفه فهرستی از عمده
متخصصان حوزه تعلیم و تربیت قرار گرفت و پس از چند مرحله بررسی و اصالح، نهایتاً چارچوب 

 .تدوین شد 4ها به شکل جدوت شماره  مفهومی مؤلفه

 رهبری معظم مقام نظر اسالمی مورد نوین تمدن های مؤلفه -1جدول 

 تمدن نوین های مؤلفه
 مقام نظر مورد اسالمی

 رهبری معظم

 ها مؤلفه
 علم و معرفت

 استقرار عدالت
 (فردی و بین فردی)اخالق
 ایمان

 (خالقیت)تالش، کوشش، ابتکار
 پرهیز از سطحی نگری و تقلید

 به تعالیم آن محوریت قرآن و عمل
 خردورزی و اهتمام در بکارگیری عقالنیت انسانی

 استقالت و عدم وابستگی

 معرفت و علم -ا
به . در اندیشه رهبر انقالب، مجاهده علمی و شکستن مرزهای علم، چراغ راه تمدن اسالمی است

علم . ده علمی استاعتقاد ایشان، فردای بدون علم تاریک است و چراغ راه تحقق تمدن اسالمی، مجاه
ایشان به میزان بسیاری . از دیدگاه ایشان سلطه آور است و جامعه صاحب علم را قدرتمند می سازد

تاکید می کنند که علم را باید فراگرفت و به تولید و صدور آن پرداخت و به مصرف آن نباید بسنده 
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لح، یعنی استنباط از منابع دینی و روش شناسی تولید علم از دیدگاه ایشان، اجتهاد به معنای مصط. کرد
در این صورت تولید علم می تواند در مسیر رشد و . رچوع به عقلی است که پشتوانه آن وحی است

به اعتقاد ایشان دشمن از هیچ تالشی برای عدم تحقق این اصل فروگذار . اعتالی تمدن اسالمی باشد
کته بسیار مهم در دیدگاه ایشان درباره علم، ن. نمی کند و بنابراین باید ترفندهای دشمن را شناخت

 به اعتقاد ایشان، تحجر و جزم گرایی در خصوص . شکستن مرزهای دانش به وسیله مسلمانان است
یافته های علمی گذشتگان یا متفکران غربی، آفت اصلی تحقق رشد علمی است و ازاد اندیشی راه 

 .]1[برون رفت ار این آفت است

 عدالت استقرار -2
رهبر معظم انقالب از عدالت اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین و اصلی ترین خطوط در مکتب 
سیاسی امام یاد می کنند و معتقدند که باید عدالت اجتماعی و پر کردن شکاف های طبقاتی در همه 

اگر ما  به اعتقاد ایشان. برنامه های حکومت در قانون گذاری، در اجرا، در قضا مورد نظر و هدف باشد
بگوییم کشور را ثروتمند می کنیم، اما ثروت در گوشه ای به نفع یک عده انبار شود  و عده کثیری از 

پر کردن شکاف اقتصادی در بین مردم . مردم نیز دست شان خالی باشد، با مکتب سیاسی امام نمی سازد
مترین و سخت ترین مسئولیت و رفع تبعیض در استفاده از منابع گوناگون ملی در میان طبقات مردم، مه

ایشان در . است و همه برنامه ریزان، قانون گذاران و مجریان باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند
از همه این شاخص ها مهمتر، »تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی درباره عدالت اجتماعی می فرمایند 

ادی کشور را بدون تامین عدالت اجتماعی یعنی ما رونق اقتص. شاخص کلیدی عدالت اجتماعی است
کشورهایی هستند که شاخص هایشان خیلی خوب . به هیچ وجه قبوت نداریم و معتقد به ان نیستیم

است،مطلوب است، رشد اقتصادیشان خیلی باالست؛ لکن تبعیض، اختالف طبقاتی، نبود عدالت در ان 
 است اسالم  اهداف جمهوری اسالمی ما این را به هیچ وجه منطبق با خو.کشورها محسوس است

 .]40[نمی دانیم

 (فردی بین و فردی)اخالق -3
. در اندیشه رهبر انقالب، اخالق یکی دیگر از مهمترین شاخصه های بارز تمدن نوین اسالمی است

ایشان معنویت و اخالق را همان عامل می داند که یک روز اسالم را یک جا جمع محدود غریب، به 
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م جهانی تبدیل کرد و این تمدن، قرنها دنیا را اداره کرد و امروز نیز دنیا مدیون تمدن یک تمدن عظی
به اعتقاد ایشان توجه به خدا و توجه به معنویت باعث تکوین چنین تمدنی گردید، در غیر . اسالمی است

نقالب رهبر ا. ]44[اینصورت چنین تمدن ماندگاری با انگیزه ها و تالش های مادی بوجود نمی امد
 شرط اصلی ساختن یک تمدن پیشرفته و دارای کمترین اشکاالت را معنویت متکی بر دین اسالم 
می دانند و معتقدند که معنویت دینی زمینه ساز شناخت استعدادها و بهره گیری مناسب از انها و 

 .]43[پیشرفت مطلوب در همه ابعاد و با کمترین اسیب خواهد بود

 ایمان -4
 به عملى و نظری باور اسالمى را  نوین سازی تمدن ارکان از یکى خامنه ای، حضرت آیت اله

 الزم« کنیم، پیدا شناخت اسالمى تمدن سازنده اسالمى های ارزش به بخواهیم اگر. می دانند توحید
 :جمله آن از اند؛ معین کرده توحیدی شهای ارز درباره ای خامنه آیت اله که شویم آشنا مواردی با است

 غیرخدا؛ اطاعت و عبودیت از انسان رهایى یعنى یدتوح
 سلطه گری؛ بندهای تمام شکستن یعنى توحید 
 طاغوتى؛ نیروهای از ترسیدن رمز شکستن یعنى توحید 
 داده است؛ قرار آدمى نفس در خدا که قدرت هایى به داشتن ایمان و اعتقاد یعنى توحید 

 .]43[مستضعفان یروزیپ درباره الهى وعده های به ایمان یعنى توحید

 (خالقیت)ابتکار کوشش، تالش، -5
 به ها، سازى تمدن همه» .است تمدنى حرکتهای همه در اساسى هاى ویژگى از کوشش و تالش

 شوق جهاد،. نیست کشیدن رنج معناى به همه اش هم دائم مجاهدتِ. است شده دائم مجاهدتِ برکت
 و تنبلى به بیاید کسى داریم، جهاد این به نیاز روز کهام. است نشاط آفرین و شادى جهاد،. است آفرین

بر این اساس . ]41[«الهى نعمت کفران شود مى کند، اینها بیکارگى دعوت و بیکارى و انزوا و کسالت
کار به معنای وسیع کلمه شامل کار یدی، کار جسمی، کار فکری، :»مقام معظم رهبری بیان کرده است

این را همه . در وقاع محور پیشرفت و حرکت و حیات مستمر جامعه استو کار عملی و کار مدیریتی، 
کار .اگر کار نباشد، سرمایه،مواد و انرژی و اطلعات، هیچ کدام برای انسان مفید نخواهد بود. باید بدانیم

است که مانند روحی می دمد در سرمایه، در انرژی، در مواد اولیه و آن را تبدیل می کند به یک 
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در اسالم، کار عبادت . ارزش کار اینهاست. ل مصرف تا انسان ها بتوانند از انها استفاده کنندموجود قاب
 .]43[و ارزش شمرده می شود

 تقلید و نگری سطحی از پرهیز -6
 های ارزش به اینکه اسالمى ضمن تمدن که باشد معنا این مؤید تواند مى اسالمى تمدن رکن این

 از مفهومى چنین .است دور نیز به تعصب و تحجر از است، دبن پای سنت و کتاب اصوت و اصیل

 معرفى تمدنى حرکت ارکان دیگر تر به عنوان پیش که گرایى عقل و مداری دین مالزم دقیقاً نوگرایى

 بازکردن و حقیقى نوگرایىِ و تجدد»ای  خامنه الّله منظر آیت از دیگر، بیان به .باشد تواند مى شد،

 تأمل، برکت به این خواسته؛ انسان از را این اسالم اصالً است؛ اسالم  مطلوب ،زندگى تازه های میدان

 و ها، میدان همه در خطر از و کار از استقبات مجاهدت، عملى، تالشِ فکری، درست،کارِ کارِ تعمق،
 گری سلفى را، نوگرایى از توصیفى چنین مقابل نقطه ایشان«. آید مى دست به کردن را بلند ها همت

 گرى، سلفى»که  کنند مى بیان گونه این و دانند مى تمدنى نگرش مغایر را آن دانسته، تحجر و رافىانح

 و خرافات با مبارزه  و اصیل هاى ارزش به وفادارى و سنت و کتاب در اصولگرایى معناى به اگر
 و تعصب معناى به اگر و سلفى باشید؛ همگى باشد، زدگى غرب نفى و شریعت احیای و انحرافات

 که - عقالنیت و سماحت و نوگرایى شود، با ترجمه اسالمى مذاهب یا ادیان میان خشونت و تحجر

نخواهد و خود باعث ترویج سکوالریسم  و بی دینی خواهد  سازگار  - اند اسالمى تمدن و تفکر ارکان
 .]41[شد

 آن تعالیم به عمل و قرآن محوریت -7
یگاه قوانین آن در تمدن اسالمی از جایگاه مهمی برخوردار در اندیشه مقام معظم رهبری، قران و جا

مبانی مشترک همه مذاهب »به اعتقاد ایشان شکل گیری تمدن نوین اسالمی باید با توجه به . است
بدیهی است که اولین و عالی ترین منبع مشترک بین همه فرق اسالمی، . و نه ایران شیعی باشد« اسالمی

نین عامل اصلی دشمنی معاندان با ایران اسالمی را همین موضوع یعنی ایشان همچ. قران عظیم است
 .]42[محوریت قوانین الهی برگرفته شده از قران می داند
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 انسانی عقالنیت بکارگیری در اهتمام و خردورزی -8
به عنوان مهمترین بن مایه سبک زندگی در تمدن نوین اسالمی « خردورزی»رهبر معظم رهبری بر 

وی خرد انسان را عقالنیت یعنی نیر»مقام معظم رهبری عقالنیت را چنین تعریف می کنند. ندتاکید دار
برای تشکیل مدینه فاضله و امت .ن را بر تفکرات و اعمات انسان حاکم قرار دادناستخراج کردن و آ

راستا این اولین کار در این  .واحده اسالمی و تمدن بزرگ اسالم، باید عقل را مالک و معیار قرار دهیم
است که تقویت نیروی عقل و خرد در جامعه انجام شود عقالنیت به معنای محافظه کاری، مسامحه و 

ارکان، مبانی و چارچوب نظری دیدگاه رهبری معظم انقالب در حوره تمدن سازی نوین .تساهل نیست
انسان از سه الیه عقلی، معتقدند ( ره)امام خمینی .است( ره)اسالمی برگرفته از مبانی فکری امام خمینی 

قلبی و ظاهری برخوردار است که بعد عقلی نیازمند به کمات، بعد اخالقی نیازمند تربیت و بعد ظاهری 
نیازمند به عمل است و دستورات انبیا و اولیا الهی برای عقل، کمات و برای قلب، تربیت و برای جوارح 

 .حسی، عملی مناسب محسوب می شود

 وابستگیعدم  و استقالل -9
 و رشد مادی سایه در که است اسالمى تمدن فضای محصوت مند، عزت زندگى و خوب زندگى

 انسان برای را خدای متعات نظر مورد غایات به سیر زمینه فضایى چنین. شود مى مهیا انسان برای معنوی
 مادّى لحاظ زا و معنوى از لحاظ فضا آن در انسان که فضایى آن یعنى اسالمى تمدّن:» کند مى فراهم

 غایات به و کند رشد تواند مى. ]42[اند استفاده کرده مادّى و معنوى علوّ تعبیرِ از دیگری جای در)
 باشد، داشته خوبى زندگى برسد، است کرده خلق غایات آن را براى او متعات خداى که مطلوبى
 داراى ابتکار، داراى ده،ارا داراى قدرت، داراى انسان عزیز، انسان باشد، مندى داشته عزّت زندگى

 .]48[« طبیعت سازندگىِ جهان
ایشان ضمن تبیین . در اندیشه رهبر معظم انقالب، مردم نقش بی بدیل در تمدن اسالمی دارند

از مردم به عنوان عامل شاخص یاد می کند که مورد ( ره)شاخص های بارز مکتب سیاسی امام خمینی 
سی امام و رهبری، هویت انسانی، هم ارزشمند و دارای کرامت در مکتب سیا. توجه تام امام بوده است

نتیجه ارزشمندی و کرامت داشتن این است که در اداره سرنوشت . است، هم قدرتمند و کارساز است
از این رو، مردم ساالری در مکتب سیاسی امام، . بشر و یک جامعه، اراء مردم باید نقش اساسی ایفا کند
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مقام معظم رهبری اوج مردمی بودن حکومت امام  را در به رای گذاشتن . مردم ساالری حقیقی است
کننده است و این به دلیل کرامت  قانون اساسی در اوایل انقالب می دانند و معتقدند که رای مردم تعیین

در مکتب سیاسی امام و رهبری، . نان واگذار شده استبواسطه دین از ناحیه خداوند به آ نهاست کهآ
 .]41[«امرهم شوری بینهم»الری از متن دین برخاسته است از مردم سا

اسالمی  نوین تمدن های مؤلفه ایران به پرورش و آموزش باالدستی محتوای اسناد در میزان چه به. 3
 است؟ شده توجه رهبری معظم مقام نظر مورد

 نوین تمدن یها فراوانی مرتبم با مؤلفه 312ها حاکی از آن است که، در مجموع  نتایج تحلیل
 33رهبری در اسناد باالدستی مورد تاکید قرار گرفته اند که از این میان  معظم مقام نظر مورد اسالمی

در مؤلفه استقرار عدالت، ( درصد 41/8)فراوانی  30در مؤلفه علم و معرفت، ( درصد 01/43)فراوانی 
فراوانی  30در مؤلفه ایمان ، ( صددر 40/42)فراوانی  32در مؤلفه اخالق، ( درصد 82/43)فراوانی  31

در مؤلفه پرهیز از سطحی نگری ( درصد 23/1)فراوانی  41در مؤلفه تالش، کار، ابتکار، ( درصد 41/8)
 31/43)فراوانی  30در مؤلفه محوریت قران و عمل به نعالیم ان،( درصد 38/41)فراوانی  32و تقلید ، 

در ( درصد 22/8)فراوانی  34انسانی ، عقالنیت ریبکارگی در اهتمام و در مؤلفه خردورزی( درصد
 .عدم وابستگی بوده است و مؤلفه استقالت

اسالمی  نوین تمدن های همچنین مشخص گردید که در  اسناد باالدستی به صورت متفاوتی به مؤلفه
 انداز چشم میزان توجه بدین صورت است که در سند. رهبری توجه شده است معظم مقام نظر مورد

 ، در سند(درصد 30/30)فراوانی  21کشور  علمی جامع ، در نقشه(درصد 48/41)فراوانی  12ساله  تبیس
ها  به مؤلفه( درصد 23/41)فراوانی  14ملی  درسی و در برنامه( درصد 82/33)فراوانی  83بنیادین  تحوت

 . اختصاص داده شده است
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 باالدستی اسناد در رهبری معظم مقام نظر ردمو اسالمی نوین تمدن های مؤلفه تحلیل نتایج -2 جدول
 ایران پرورش و آموزش

 
 
 

 نوین تمدن های مؤلفه
 اسالمی

 ایران پرورش و آموزش باالدستی اسناد
 سند مجموع

 انداز چشم
 ساله بیست

 جامع نقشه
 علمی
 کشور

 تحوت سند
 بنیادین

 برنامه
 درسی
 درصد فراوانی ملی

 01/43 33 2 44 1 2 علم و معرفت
 41/8 30 3 1 8 3 استقرار عدالت

فردی و بین )اخالق
 (فردی

40 8 43 1 31 82/43 

 40/42 32 2 44 41 2 ایمان
تالش،کار، 

 (خالقیت)ابتکار
3 1 8 1 30 41/8 

پرهیز از سطحی نگری و 
 تقلید

3 2 2 1 41 23/1 

محوریت قرآن و عمل 
 به تعالیم آن

2 43 43 2 32 38/41 

م خردورزی و اهتما
دربکارگیری عقالنیت 

 انسانی
1 1 1 1 30 31/43 

 22/8 34 3 8 3 2 استقالت و عزت مندی

 مجموع
  312 14 83 21 12 فراوانی
 400  23/41 82/33 30/30 48/41 درصد
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 در رهبری معظم مقام نظر مورد اسالمی نوین تمدن های میزان کل فراوانی توجه به مؤلفه -1نمودار 
 ایران  پرورش و آموزش یباالدست اسناد

 
 مقام نظر مورد اسالمی نوین تمدن های های بهنجار شده توجه به مؤلفه داده 3در جدوت شماره 

 .ایران آمده است پرورش و آموزش باالدستی اسناد در رهبری معظم
  

0
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6

8
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16

 برنامه درسی ملی سند تحول  نقشه جامع کشور  سند چشم انداز

 علم و معرفت
 استقرار عدالت
 اخالق
 ایمان
 تالش و کار
 پرهیز از تحجر
 محوریت قران
 خردورزی
 استقالل 



 321/ ...  اسناد در آن جایگاه تحلیل و رهبری معظم مقام نظر مورد اسالمی نوین تمدن های مؤلفه تبیین

 

 ریرهب معظم مقام نظر مورد اسالمی نوین تمدن های مؤلفه به توجه شده بهنجار های داده -3جدول 
 ایران پرورش و آموزش باالدستی اسناد در

 اسالمی نوین تمدن های مؤلفه

 ایران پرورش و آموزش باالدستی اسناد

 انداز چشم سند
 ساله بیست

علمی  نقشه جامع
 کشور

 تحوت سند
 بنیادین

 ملی درسی برنامه

 /423 /234 /433 /012 علم و معرفت
 /413 /133 /133 /343 استقرار عدالت

 /134 /814 /314 /408 (فردی و بین فردی)اخالق
 /233 /233 /233 /124 ایمان

 /334 /214 /344 /018 (خالقیت)تالش، کار، ابتکار
پرهیز از سطحی نگری و 

 تقلید
441/ 308/ 381/ 018/ 

محوریت قرآن و عمل به 
 تعالیم آن

233/ 133/ 121/ 432/ 

خردورزی و اهتمام در 
 بکارگیری عقالنیت انسانی

343/ 381/ 201/ 334/ 

 /018 /214 /340 /418 استقالت و عزت مندی

( EJ)ها با استفاده از فرموت مرحله دوم روش شانون مقدار بار اطالعاتی  سازی داده پس از نرمات
 . آید، که در جدوت زیر آورده شده است ها به دست می هریک از مؤلفه

 اسناد در رهبری معظم مقام نظر مورد اسالمی نوین تمدن های مؤلفه اطالعاتی بار مقدار -4 جدول
 ایران پرورش و آموزش باالدستی

 آموزش باالدستی اسناد
 ایران پرورش و

 انداز چشم سند
 ساله بیست

علمی  نقشه جامع
 کشور

 تحوت سند
 بنیادین

 درسی برنامه
 ملی

 /221/ 121/ 884/ 331 (EJبار اطالعاتی )
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 رهبری معظم مقام نظر مورد اسالمی نوین تمدن های مؤلفه به وجهت در مرحله پایانی ضریب اهمیت
ی سوم روش آنتروپی شانون محاسبه گردیده که آن هم در جدوت زیر آمده  با استفاده از فرموت مرحله

نتایج . بیشتری برخوردار است( WJ)و هر بُعدی که دارای بار اطالعاتی بیشتری باشد از درجه اهمیت 
بیشترین  پرورش و آموزش باالدستی دهند که از بین اسناد نشان می 3مودار شماره و ن 2جدوت شماره 

و کمترین ضریب اهمیت  (144/0)تحوت بنیادین آموزش و پرورش  ضریب اهمیت مربوط به سند
 .بوده است( 383/0)برنامه درسی ملی  مربوط به سند

 در رهبری معظم مقام نظر مورد میاسال نوین تمدن های مؤلفه به توجه اهمیت ضریب مقدار -5 جدول
 ایران پرورش و آموزش باالدستی اسناد

 آموزش باالدستی اسناد
 ایران پرورش و

 انداز چشم سند
 ساله بیست

علمی  نقشه جامع
 کشور

 تحوت سند
 بنیادین

 درسی برنامه
 ملی

 323/0 122/0 144/0 383/0 (WJ) اهمیت ضریب

 باالدستی اسناد در رهبری معظم مقام نظر مورد اسالمی نوین تمدن های مؤلفه اهمیت ضریب -2 نمودار
 ایران پرورش و آموزش

 

 

 

 سند چشم انداز

 نقشه جامع

 سند تحول

 برنامه درسی ملی
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 گیری بحث و نتیجه
 دهنده جهت و اثرگذار متون ترین گسترده از یکی عنوان به اسناد باالدستی نظام آموزش و پرورش،

 با و دارند که یمستعد و فراوان مخاطبان به توجه با ایران، اسالمی جمهوری در آموزش و پرورش
 آتی، های افق نمودن روشن راهبردی، نقاط ترسیم)خود  پرورشی و آموزشی های رسالت به توجه
 و ترین اصلی جزء باید توجه به تمدن نوین اسالمی را ،(انتظار مورد انسان ترسیم و ها آت ایده دهی شکل

تعلیم و  در تمدن اسالمی نقش از برخاسته که ضرورت، این. دهند قرار خود های رسالت ترین محوری
گذاری جهت  سیاست را اسناد این یکی از وظایف اصلی که شود احساس می زمانی تربیت است،

 .خود کوشا هستند الهی فطرت پرورش دانش آموزانی بدانیم که همواره در راستای احیای
 و رهبری معظم مقام نظر مورد اسالمی نوین تمدن های مؤلفه نتایج پژوهش حاضر که با هدف تبیین

ایران انجام شده بود، نشان داد که؛ در مجموع  وپرورش آموزش باالدستی اسناد در آن جایگاه تحلیل
توجه شده که در میان  رهبری معظم مقام نظر مورد اسالمی نوین تمدن های مرتبه به مؤلفه 312

پرهیز  مؤلفه ترین و بیش درصد 40/42 و فراوانی 32 با استقرار ایمان های ویژگی های مورد بررسی مؤلفه
اند، این نوع توجه  میزان توجه را داشته ترین کم درصد 23/1 و فراوانی 41 با از سطحی نگری و تقلید

همچنین نتایج بررسی و تحلیل . تواند به دلیل تفاوت در ماهیت، هدف و حجم اسناد باالدستی باشد می
ای آنتروپی شانون انجام پذیرفت، حاکی از  یند چهار مرحلهمیزان توجه در اسناد مورد بررسی که در فرا

به ترتیب ( فراوانی 12)ساله با  بیست انداز آن است که میزان بار اطالعاتی و ضریب اهمیت در سند چشم
 83با )بنیادین  تحوت ، سند122/0، 121/0( فراوانی 21)کشور  علمی جامع ، نقشه323/0و  221/0

 چنین. است 383/0و  331/0به ترتیب ( فراوانی 14)ملی با  درسی و برنامه 144/0، 884/0، (فراوانی
 اسناد باالدستی، مؤلفان ترجیحات درسی، ریزان برنامه نگرش همچون؛ دالیلی به تواند می توجهی

های مرتبم با وضعیت  یافته. باشد شده بیان های فراوانی بودن کافی تلقی و اسناد حجم در محدودیت
علت این نوع از نارسایی را . ها توجه بسیار ناچیزی شده است دهد که به برخی از مؤلفه ان میها نش مؤلفه

 نوین تمدن های مؤلفه که است جهت آن از این. جستجو کرد  نظری و توان در دو بخش عملی می
 از برخی است، و نظر عمل از تنیده هم در پودی و تار ، رهبری معظم مقام نظر مورد اسالمی

.  است نظر مقام در اندیشی کج حاصل برخی و عملی روابم و عرصه در روی کج نتیجه های آن، ایینارس
 نظری بسیم شکل های موجود در اسناد باالدستی ضعف نظر، و عمل گی تنید هم در و تعامل به توجه با
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 ها، اندیشه و اعمات ها آن در که گردند می آشکار پیچیده، های بافت صورت به بلکه ندارد، عملی یا
 . کند می تقویت و تأیید را یکدیگر

قرار داده و آثار و  الشعاع تحتهای مختلف آموزش و پرورش را  تواند بخش موجود می   نارسائی
های تحصیلی، اهداف دروس  های کالن نظام، اهداف دوره پیامدهای نامطلوبی را به ترتیب در سیاست
، تأمین منابع مالی و کالبدی مکفی مدار ارزشسانی متعهد و ارزشی مرتبم، سازوکارهای تأمین منابع ان

 . ایجاد نماید
ها با  جهت مقایسه یافته)موضوع  با مرتبم پیشینه وجود عدم به توان یم تحقیق این های یتمحدود از

 مقدماتی و بکر پژوهشی است شدهارائه  که آنچه رو این از. کرد و تحلیل کمی اطالعات اشاره  (ها آن
 در اسناد باالدستی رهبری معظم مقام نظر مورد اسالمی نوین تمدن های تحلیل جایگاه مؤلفه برای

 نیازمند ها آنو همچنین تحلیل کیفی ها  مؤلفه از یک هر جامع معرفی ایران است، پرورش و آموزش
 به خود آتی تحقیقات در باید مطالعات برنامه درسی حوزه پژوهشگران که است جدیدی یها پژوهش

 . شود منجر بهبود وضعیت موجود به یتدرنها تا بپردازندها  آن
 :گردد ها به برخی از پیشنهادهای کاربردی اشاره می یافته ساختن عملیاتی در ادامه جهت

 یهالفهؤم های آتی اسناد باالدستی به ریزان درسی در ویراست گذاران آموزشی و برنامه سیاست. 4
 .باشند داشته بیشتری عنایت ای مفقوده، هبه عنوان حلق شده توجه تر کم

 معظم مقام نظر مورد اسالمی نوین تمدن های با استفاده از مؤلفه توانند می درسی ریزان برنامه .3
عنوان الگویی عملی جهت گزینش، طراحی و تدوین  اند، به که در این پژوهش معرفی شده رهبری

 .استفاده نمایند تر مناسب برنامه درسی
 رهبری معظم مقام نظر مورد اسالمی نوین تمدن های مؤلفه با مرتبم افزارهای نرم و ها بسته حیطرا. 1

 .گیرد قرار استفاده مورد اسناد باالدستی مکمل عنوان به تواند می
 و آموزش ایران، متصدیان پرورش و آموزش های موجود در اسناد باالدستی با توجه به کاستی. 2

 های مؤلفه با مرتبم مفاهیم به پرداختن اهمیت خدمت ضمن های آموزش کمک به توانند می پرورش
 . نمایند عامالن برنامه درسی تشریح برای را رهبری معظم مقام نظر مورد اسالمی نوین تمدن
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 فهرست منابع
بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه، در پایگاه اطالع رسانی مقام معظم ( 31/1/4323) .4

 www.leader.ir:رسرهبری به اد

بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری، در پایگاه اطالع رسانی ( 41/1/4313) .3
 www.leader.ir:مقام معظم رهبری به ادرس

گفت و شنود صمیمانه رهبر معظم انقالب اسالمی با گروهی از جوانان و ( 41/44/4321) .3
 www.leader.ir:رهبری به ادرسنوجوانان، در پایگاه اطالع رسانی مقام معظم 

بیانات در دیدار جوانان و فرهنگیان در مصالی رشت، در پایگاه اطالع رسانی ( 43/3/4380) .1
 www.leader.ir:مقام معظم رهبری به ادرس

واکاوی شاخص های تمدن نوین اسالمی در اندیشه (. 4311)اکبری مرتضی، رضایی فریدون .2
سات سوم، شماره . مه الگوی پیشرفت اسالمی و ایرانیدوفصلنا(.مد ظله)مقام معظم رهبری 

 .پنجم

چیستی  و چگونگی )تمدن نوین اسالمی در اندیشه ایت اهلل خامنه ای(.4313)بهمنی محمدرضا .1
. فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و االهیات. نقد و نظر(.تکامل تمدنی جمهوری اسالمی ایران

  418-331سات نوزدهم ، شماره دوم ص

 دوران: تهران. تربیتی علوم و شناسی روان در تحقیق های روش(. 4313) اسماعیل رد،بیابانگ .6
: تهران. درسی های کتاب بر تأکید با آموزشی های رسانه محتوای تحلیل(. 4382) محمد نوریان، .8

 .جنوب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه

ع رسانی مقام معظم رهبری به بیانات در دیدار کارگزاران نظام، در پایگاه اطال( 43/1/4321) .1
 www.leader.ir:ادرس

بیانات در جلسه تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی، در پایگاه اطالع رسانی ( 30/43/4313) .40
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 تمدن نوین اسالمی در زمینه سازی الگوی تربیتی مبتنی بر جهادبررسی 
 

 طاهره رجبی، محمد حسن میرزامحمدی
 

 چکیده
همیت ویژه ای پیدا کرده است و از ابعاد و زوایای تحقق تمدن نوین اسالمی در عصر حاضر ا

مختلف بررسی گردیده است. در این مقاله هدف این است که از منظر تربیتی و با محوریت قراردادن 
مفهوم جهاد در قرآن چگونگی تحقق تمدن اسالمی بررسی شود و تربیت مبتنی بر جهاد به عنوان بایسته 

دد. برای رسیدن به این منظور با استفاده از روش تحلیل مفهومی اساسی تحقق تمدن اسالمی مطرح گر
ابتدا  مفاهیم مختلف و ابعاد متفاوت جهاد در آموزه های اسالمی با تاکید بر قرآن بررسی گردید و در 
پایان به استنتاج و تحلیل چگونگی تاثیر پذیری و تاثیر گذاری بین انسان و تمدن با محوریت جهاد 

هاد نوع مواجهه تمدن اسالمی با تمدنهای رقیب را بر اساس چهار نوع رویارویی هجوم، پرداخته شد. ج
دفاع، تقیه و هجرت مشخص می کند. اکنون در شرایطی که انقالب اسالمی به وقوع پیوسته و مرحله 
نظام سازی انجام گرفته است، الزم است تمدن اسالمی در موقعیت فعات و هجومی قرار گیرد. موفقیت 

این مواجهه تمدنی به چگونگی تربیت انسان تمدن ساز بستگی دارد. الگوی تربیتی مبتنی بر جهاد  در
ظرفیت وسیعی دارد تا با تلفیق قلمروهای تربیت جهادی درعرصه فردی و اجتماعی به شکل گیری 

 بینش، کنش و منش جهادی برای تحقق تمدن نوین اسالمی کمک کند.
تی جهاد، قلمروهای تربیتی جهاد، موقعیت های جهاد، تمدن نوین جهاد، الگوی تربی کلیدواژه:

 اسالمی

 مقدمه 
ها و  بینی خود و تعریف از انسان، نظریه در طوت تارید اندیشمندان و فیلسوفان تربیتی بر اساس جهان

های  اند و ساحت اند، پاسخگوی بخشهایی از نیازهای انسان بوده ای مختلف تربیتی ارائه دادهه مدت
 اند. در زمانه فعلی واکاوی انسان و  ختلفی از تربیت را با محوریت انسان مورد بررسی قرار دادهم
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 هایش تنها در جایگاه فرد، خانواده و اجتماع فرایند ناقصی  است، بلکه الزم است در افق  اندیشه
یدایش بشر و تر و در جایگاه تمدنی به موضوع نگریست. هر چند سرآغاز بحث تمدن به  زمان پ وسیع

های بزرگ و متنوعی در گذشته  گردد و با نگاهی تاریخی تمدن گسترش شهرنشینی و مدنیت برمی
اند، اما در دو دهه اخیر به دالیل مختلف از جمله وقوع انقالب اسالمی ایران به  ظهور و افوت داشته

ست؛ نظریات تمدنی و ای برای رسیدن به آرمان انقالب که تحقق تمدن بزرگ اسالمی ا عنوان مقدمه
تر طرح گردیده است و رویکردهای مختلفی پیدا کرده است.  پژوهی، به صورت جدی مباحث آینده

و « نوگرایی»اسالم، جریان جریان جدیدی در اسالم است که در کنار دو جریان دیگر « تمدن گرایی»
ا در کنار تمدن غرب هم مطرح شده است. در جریان نوگرایی اصوت اسالمی مهم است ام« گراییبنیاد»

گرایی به وجود تعارض بنیادی بین اسالم و تمدن غرب  رویکرد تدافعی دارند و در مقابل جریان اصل
گرایی نگاهی  داند. در این میان جریان تمدن قائل است و علم مدرن را عامل مشکالت جهان اسالم می

تمدن نوین » انداز  گرا تحقق چشم آیندهبینانه به غرب دارد و با نگاهی  نقادانه نه متعارض یا خوش
گرایان به دنبات بازگشت به تمدن اسالمی نیستند،  کنند. تمدن را برای جهان اسالم ترسیم می« اسالمی

های بشری در  های اسالمی و مقتضیات زمانه و پیشرفت ایجاد تمدن نوین متناسب با ارزش بلکه به دنبات
های انقالب  در شرایطی که تحقق تمدن نوین اسالمی از آرمان  (.4312)غفاری،ناصرخاکی:  اند آینده

باشد  می« تربیت»ترین عامل تحقق تمدن نوین اسالمی که عنصر  باشد، الزم است به زیربنایی اسالمی می
مل بیشتری نمود تا نسخه تربیت متناسب با شرایم تحقق تمدن اسالمی بر اساس مبانی اسالمی تبیین تأ

 گردد.
وضوعات میان رشته ای است و از این رو در حوزه های مختلف و از زوایای مختلف این تمدن از م

موضوع بررسی گردیده و ضمن تعاریف مختلفی که از تمدن به میان آمده است؛ از امکان تحقق این 
تمدن تا مولفه های آن و علل فراز و فرود تمدنها بحث های مختلفی صورت گرفته است. در میان همه 

سخن گفته شده است و بخشی از تعاریف « انسان»تمدنی و تعاریف گوناگون، بدون شک از  مباحث
(. تا انسان نباشد جامعه و تمدنی شکل نمی گیرد و مسیر 32: 4312تمدنی، انسان محور است)حسینی،

 این تمدن را هم خود انسان جهت می دهد. امکان تحقق تمدن بدیهی و از مدنی الطبع بودن انسان ناشی
می گردد اما صعود و سقوط تمدن به نحوه مواجهه با انسان و نوع نگاهی که به او دارد و نوع نگاهی که 

رابطه دو سویه تاثیر و تاثر برقرار است و « انسان»و « تمدن»انسان به تمدن دارد؛ برمی گردد. در واقع بین 
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د. تمدنی که پرورش انسان را با نگاه میزان این رابطه به میزان هماهنگی هر چه بیشتر این دو بر می گرد
همه جانبه به نیازهای مادی و معنوی او در نظر دارد با تمدنی که تنها با تولید ابزارها و تکنولوژیهای به 
روز در صدد فراهم کردن رفاه مادی بیشتر برای انسان است، تفاوت اساسی دارند. تمدنی که برگرفته از 

نسان را در جهت تکامل ابزار تولید و عقل ابزاری می بیند و بر قوانین تفکر اومانیستی، استعدادهای ا
مادی و قراردادهای وضعی بشر حاکم  است که شرایطی را برای باالبردن نظم و دانش علمی فراهم می 
کند. در تمدن دیگر مدنیت انسانی تنها تابع پیشرفت تکنولوژیک و علم مادی نیست بلکه اساسا ناظر بر 

(. تحقق تمدن اسالمی جز با رفع چالش ها و موانع 22: 4310القی و معنوی می داند)خاکرند،روابم اخ
پیش روی خویش که بخش اعظمی از آن ناشی از تناقضات مبنایی با تمدن غرب می باشد؛ امکان وقوع 

طرح  ندارد و تمدن نتیجه توان انسان در غلبه بر این شرایم است. این توان و آمادگی را می توان با
برای انسان مهیا کرد. این پژوهش به دنبات « جهاد»موضوع کلیدی در آموزه های اسالمی تحت عنوان

تبیین مفهوم جهاد از منظر تربیتی می باشد تا بتوان به عنوان الگوی متناسب برای تحقق تمدن نوین 
ت تربیتی متناسب با اسالمی مطرح کرد.  با این توصیفات در این مقاله این فرض مطرح می باشد که مد

 تحقق تمدن اسالمی تربیت جهادی است و در پی پاسخگویی به سواالت زیر است:
  الگوی تربیتی مبتنی بر جهاد چیست؟الف( 

 الگوی تربیتی مبتنی بر جهاد، چه نقشی در تحقق تمدن نوین اسالمی دارد؟ ب (
به این موضوع از منظر تربیتی تحقیقاتی که در حوزه موضوعات تمدنی انجام گردیده است، کمتر  

نگریسته است و ضرورت پرداخت این موضوع از این زاویه به عنوان مبنایی ترین قسمت برای تحقق 
تمدن نوین اسالمی بیشتر می باشد و تاکنون پژوهش مستقلی برای تبیین الگوی تربیتی مبتنی بر جهاد 

 انجام نگردیده بود.

 روش
وهش از روش تحلیل مفهومی و استنتاجی بهره گرفته شد. بدین های این پژ برای پاسد به پرسش

ترتیب که ابتدا واژه جهاد و مشتقات آن بر اساس منابع دینی و با تاکید بیشتر بر آیات قرآن بررسی 
بندی گردید. ضمن مقایسه  آوری و دسته گردید و گستره مفهومی جهاد در آیات مختلف بررسی، جمع

ترین سطح   مختلف به مراتب مختلف معنایی جهاد از نازت ترین تا عالی جایگاه این واژه در آیات
های  آوری شده، قلمروهای تربیتی جهاد تحلیل گردید و شیوه پرداخته شد. سپس براساس موارد جمع
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مواجهه جهادی با تمدن های رقیب استنتاج شد و در این راستا الگوی مبتنی بر جهاد در تحقق تمدن 
 ین گردید.نوین اسالمی تبی

 یافته ها 
 سئوال اول : الگوی تربیتی مبتنی بر جهاد چیست؟

 جهاد ضرورتی مبتنی بر ساخت انسان  -الف
جهاد از باب مفاعله است و معموال در مواردی به کار می رود که نوعی همکاری، تقابل و رقابت 

 نند. هریک برای در آن وجود دارد. بنابراین در جهاد دو طرف در برابر هم، صف آرایی می ک
دست یابی به هدف خویش و پیروزی بر دیگری به فعالیت می پردازد و هر چه در توان دارد به کار می 
گیرد. البته جهاد تنها شکل نظامی ندارد و هر نوع مبارزه و پیکار نظامی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را 

( که تالش پدر و مادر برای 42و لقمان/ 8در بر می گیرد. واژه جهاد به جز دو آیه از قرآن )عنکبوت/
مشرک ساختن فرزندانشان جهاد خوانده شده است، در سایر موارد بار ارزشی مثبت دارد)مصباح 

 اجتماع و است. دیگران از کشى بهره و استخدام در انسان، فطرى اصل (. اولین30-41: 4383یزدی،
عادت به  ستمگران تنها کند مى تصور عادى تحال انسان در است. ثانوى اصلى و آن از زائیده تمدن

 موقع آن هم شود، او حقوق از حقى مانع و مزاحم کسى اگر اما  کشى از دیگران دارند؛ تسلم و بهره
در همه انسانها وجود دارد و  کشى بهره این بردارد. راهش سر از را مزاحم انسان کند، مى تالش که است

(. در قرآن از دو دسته انسانها تحت عنوان 112: 3 ،ج4321یی،)طباطبا دارد ضعف و شدت از مراتبى
قاعدین و مجاهدین وصف دو گروه از انسانهای مؤمن است   4قاعدین و مجاهدین نام برده شده است.

که در بسیاری از صفات پسندیده انسانی مشترک می باشند. اما نقطه اصلی تفاوت بین قاعدین و 
و سبقت برای ورود به صحنه مبارزه است که این تفاوت با اجر عظیم مجاهدین در اقدام وحرکت آنها 

حرکت و اقدام، امتیازی است برای انسان که از ساخت و فطرت او  برای مجاهدان بیان شده است. پس
ناشی می شود. صحنه تعارضها از لحظه آفرینش انسان و بر اساس اقتضای خلقت انسان ایجاد می شود. 

                                                                                                                                               
 ال یستوی القاعدون من المومنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل اهلل باموالهم وانفسهم فضل اهلل المجاهدین باموالهم وانفسهم علی 4

 12اء/نس -القاعدین درجه وکال وعد اهلل الحسنی وفضل اهلل المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما
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در سطح غریزه است، نزاعی نیست و آنجا هم که به توحید می رسد و دلش مظهر اما آنجا که انسان 
خداوند می شود، نزاعی نیست. مبارزه و درگیری در میان این دو مرحله است. آنجا که هدف ها دو تا 
شوند و راهها جدا شوند و انسان بین خودپرستی و خداپرستی باید دست به انتخاب بزند )صفایی 

از این رو هنگامی که میدان تقابل ها و تعارض ها مطرح شود و ضرورت  (.31-10 :4388حائری، 
سخن به میان می آید. جهاد « جهاد»تالش و کوشش انسان در مواجهه با تعارضات مطرح باشد؛ از 

مفهومی است که در عرصه های مختلف می توان از آن سخن گفت. فرایندی چند الیه است که در 
جنگ سخت است و با واژه قتات معنا می یابد ولی در سطوح باالتر آن به عنوان  پایین ترین سطح آن

ترسیم مبانی فکری و معرفتی انسانها و به عنوان راهبردی نرم افزارانه تبیین می شود)جانی پور، ستوده 
 است. شده مطرح مختلف سطوح در جهاد است، سازی انسان و تربیت کتاب که قرآن در (.4313نیا،

 نقطه و است مطرح اسالمی تربیت در نهایی هدف عنوان به هدایت 4. است «هدایت» سطوح این زا یکی
 تفسیر تربیتی رویکردی با را جهاد توان می رو این از(. 21: 4313 باقری،)است (گمراهی) غی آن مقابل
 که یجهاد تفکر با انسانهایی تربیت یعنی جهادی تربیت. پرداخت «جهادی تربیت» طرح به و کرد

  یابند. می مبارزه میدان در را خود همواره
 تربیت اسالمی به رغم تدوین برنامه ای برای تربیت عمومی، در خصوص مومنان برنامه تربیتی 

(. این برنامه بر اساس اهدافی انتخاب می شود که فراروی اسالم در 313:4381ویژه ای دارد)علم الهدی،
سفه تربیتی اسالم، عرضه مدلی است که توان رویارویی با نظر گرفته شده است. هدف از تحقق فل

خطراتی که جهان اسالم با آن روبه رو است را داشته باشد و پاسخگو به نیازها و آرمانهای جهان اسالم 
باشد و تربیت مسلمانانی برای ورود به معرکه اندیشه تربیتی جهانی تا  آن را از بحران های موجود 

(. چنین هدفی با ارائه مدت خاص تری از تربیت اسالمی محقق خواهد شد. 403:4381)کیالنی، برهاند
مدلهای مختلف تربیت اسالمی بی ارتباط با هم نیستند. برنامه عمومی و خاص تربیت اسالمی در طوت 
یکدیگر و به صورت مرتبه هایی از یک برنامه تربیتی منسجم تدوین می شود تا هدایت سطوح 

(. در سطوح عام تر تربیت اسالمی تالش می شود 313:4381ر بر بگیرد)علم الهدی،گوناگون مردم را د
تا اهداف، اصوت و روشهایی که در تربیت فرد مسلمان الزم است ارائه گردد. این اهداف و اصوت 

                                                                                                                                               
 11/ المحسنین.عنکبوت لمع اهلل وان سبلنا لنهدینهم فینا جاهدوا والذین 4
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بیشتر رویکردی اخالقی دارد. این موارد مقدماتی برای تربیت جهادی است تا بعد از گذراندن این 
د مرحله باالتری از تربیت شود که ضمن رشد اخالقی الزم وارد عرصه های مهم تری در مقدمات وار

 پیش هم با هماهنگ باید دو هر( جهاداکبر) بیرون در جهاد و( اصغر جهاد) درون در اجتماع شود. جهاد
روند. تربیت مبتنی بر جهاد از تلفیق این دو قلمرو محقق می گردد و تحت عنوان تربیت جهادی 

 الف(.  4311مگذاری می شود )رجبی، نوروزی: نا

 قلمروهای تربیتی جهاد -ب
پیش شرط الزم برای جهادی تربیت کردن انسان، مقدماتی  ؛تربیت اسالمی، مرحله زمینه ساز .1

ازتربیت اسالمی است. در جریان ربوبی شدن انسان که هدف تربیت اسالمی است، چهار مرحله 
ایمان، یقین و تقوی. منظور از مرحله اسالم، پذیرفتن ظواهر مشخص وجود دارد: مرحله اسالم، 

آیین اسالم است و مراتب عمیق تر اسالم در نظر گرفته نشده است. مرحله ایمان مرتبه ای است که 
به حد ثبات و استواری رسیده است. منظور از تقوا مرتبه ای است که ثمره ای از ایمان ثابت و 

 گامی است که مرحله شک را طی کرده و به مرحله شهود رسیده باشداستوار باشد. مرتبه یقین هن
(. مرحله اسالم و ایمان از تربیت اسالمی به عنوان مرحله زمینه ساز تربیت جهادی 4313:311)باقری،

درحدیث هم 4مطرح است. در آیات جهادی قرآن، امر جهاد بعد از مرحله ایمان مطرح شده است.
در آیات دیگری امر به جهاد بعد از تقوی و  .3ان معرفی کرده استی از ارکان ایمجهاد را یک

 هجرت مطرح شده است. که می توان آنها را از مراتب باالتر جهاد دانست. 
تربیت اخالقی مجموعه ای از فعالیتهای تربیتی به منظور از   تربیت اخالقی، مرحله آغازین؛ .3

(. از این رو، وجود انسان 1:4388)داودی، میان بردن صفات رذیله و ایجاد فضایل اخالقی است
کارزار بین عقل و جهل است جدات پیوسته لشکریان عقل و جهل، یکی از مبناهای تربیت اخالقی 
است. و سعادت انسان در این دنیا و جهان آخرت به نتیجه این نبرد بستگی دارد. اصلی که از این 

                                                                                                                                               
  81توبه/ الْقاعِدینَ.  مَعَ نَکُنْ ذَرْنا قالُوا وَ مِنْهُمْ الطَّوْتِ أُولُوا اسْتَأْذَنَکَ رَسُولِهِ مَعَ جاهِدُوا وَ بِاللَّهِ آمِنُوا أَنْ سُورَۀٌ أُنْزِلَتْ إِذا وَ 4

 44تَعْلَمُونَ. صف/ کُنْتُمْ إِنْ لَکُمْ خَیْرٌ ذلِکُمْ أَنْفُسِکُمْ وَ بِأَمْوالِکُمْ اللَّهِ سَبیلِ  فی تُجاهِدُونَ وَ رَسُولِهِ وَ بِاللَّهِ نَتُؤْمِنُو
 ؛ 3 ج ؛ طفوىمص ترجمه/  الکافی جهاد. أصوت -1عدالت،  -3یقین،  -3صبر،  -4خداى عز و جل ایمان را بر چهار پایه قرار داده است:  3
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 وسته با هواهای نفسانی و لشکریان جهل است.مبنا بدست می آید، اصل مراقبت دائم و مخالفت پی
(. تربیت واقعی زمانی شروع می شود که کودک به انزجار از چیزهای منفور و دوست 444)همان،

داشتن چیزهای پسندیده عادت می کند. الزم است کسب عادات خوب نه تنها از طریق مبارزه با 
امروز هیچ خانواده ای بدون یک دفاع متقابل  ها، بلکه با نفی و طرد عوامل زاید نیز پیش رود.بدی

ها در امان باقی نمانده ها و بیشرمیقاطعانه، حتی در چهاردیواری حریم خود، از تعرض حماقت
(. مبارزه ای که انسان در میدان نبرد درونی اش و با دشمنی های 310-331: 4324)برزینکا، است

صلی تربیت اخالقی و در این قلمرو مفهوم می یابد. نفس اماره و شیطان انجام می دهد، از مبانی ا
ساختار وجودی انسان، ضرورت این مبارزه را تعیین می کند و شناخت انسان نسبت به چگونگی 
 مبارزه و توان دشمن و مهارتهای الزم برای مبارزه،  او را در مسیر تربیت اخالقی خویش قرار 

و مبارزه بهتری انجام دهد، مراحل تربیت اخالقی را می دهد. هر چقدر در این میدان تالش نماید 
بهتر می پیماید. نتیجه مبارزه، آدمی را رشد نمی دهد، بلکه قرار گرفتن در فرایند مبارزه، قرار 

 گرفتن در مسیر رشد و تربیت خواهد بود.
بودن از ویژگی های بنیادین  انسان در عین برخوردارتربیت اجتماعی، مرحله عملیاتی؛  .3

، کرامت و فطرت، عضوی از جامعه معینی است و این عضویت او را در وضعیت فرهنگی تحری
اجتماعی معین و در عرصه ای از تأثیرات قرار می دهد. اما انسان این قابلیت را داردکه لزوماً به 
صورت انفعالی متأثر از جامعه وضعیت اجتماعی خویش نباشد، بلکه وضعیت اجتماعی خویش را 

(. 4388:411د و تأمل قرار دهد و در برابر آن مقاومت کند و بر آن تأثیر گذارد) باقری، مورد تردی
 ضرورت اجتماعی بودن انسان او را در میدان تعامل یا نزاع  با دیگری قرار خواهد داد ولی 
عکس العمل او به واقعیت های اجتماعی او را در میدان مبارزه بیرونی قرار خواهد داد. برخورد 

ت یا منفعل، سکوت یا فریاد، سکون یا حرکت هر کدام برای او گزینه های پیش رو است و فعا
 جنبه چگونگی شناخت از میدان نبرد اجتماعی و احساس مسئولیت او در رفع موانع،  سبب پرورش

در واقع مبارزه . است مربوط جامعه میان در او زندگی به که می شود آدمی شخصیت از هایی
ی است که با انجام آن زمینه تربیت اجتماعی آدمی فراهم خواهد شد. در اسالم راهبرد و روش

تربیت و رهبری فردی و رهبری اجتماعی برای رسالت بزرگ،دوشادوش حرکت می کنند. زیرا 
اگر جریان حیات فردی فاسد باشد، جریان حیات اجتماعی فاسد خواهد شد و اگر جریان حیات 
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پس تربیت  (.341: 4341یات فردی فاسد خواهد گشت)حکیمی،اجتماعی فاسد باشد، جریان ح
مبتنی بر جهاد، تربیتی است که توجه همزمان و همیشگی به تربیت ابعاد درون فردی و برون فردی 

در بعد درونی بر اساس پرورش اخالق مقدمات الزم برای رفتن به صحنه اجتماع را فراهم  او دارد.
برون فردی انسان پرورش یابد و آمادگی روحی  و فکری مقابله و می کند تا در عرصه اجتماع  بعد 

 مبارزه در او عملیاتی گردد.

در شکل گیری تمدن نوین یتی مبتنی برجهاد ربالگوی تنقش سئوال دوم: 
 اسالمی چیست ؟

باطل تحت عنوان  و حق بین درگیری و فکری های متنوع اندیشه که رویارویی با فعلی شرایم در
  بیشتر است؛ضرورت طرح الگوی تربیتی مبتنی بر جهاد)تربیت جهادی( تر نمایان ن هابرخورد تمد

 متون از برگرفته های آموزه با غرب تمدن از حاصل های آموزه از برخی بین موجود تعارض .باشد می
 تمدن ظهور به الهی وعده. است آورده پدید  جامعه متفکران برخی میان در را هایی اسالمی، دغدغه

 ضرورت انسان، تربیت و هدایت برای عمیق ظرفیت داشتن و اسالم دین بودن کامل ادعای و المیاس
 قوم سرنوشت که است آن بر خداوند سنت. کند می بیشتر را عمل و اندیشه فضای در جهادی مواجهه

 محتوای بین ای رابطه و پیوند اساس این بر. بزند رقم خودشان در تغییر طریق از و انسانها دست به را
 جهاد) بیرون در جهاد و( اصغر جهاد)درون در جهاد. دارد وجود جامعه حات و وضع و انسانها درونی

 پرورش به قاعدین سکوت و سکون مقابل در حرکت این. روند پیش هم با هماهنگ باید دو هر( اکبر
 اساس بر و تجدی با جدید تمدن دستاوردهای به نبودن تفاوت بی ضمن که شود می منجر مجاهدانی
 است؛ وحیانی های آموزه از برگرفته که اسالمی عظیم تمدن تحقق راستای در خویش الهی مسئولیت

میدانهای نبرد بهترین موقعیت برای تربیت چنین مجاهدانی است. نبرد وقتی واقع می شود،  .کنند اقدام
اید همیشه متحرک و فعات ها بیرون می آید و فعالیت می کند و جوهره انسان که بانسان از خستگی

 (. در عرصه جهاد، 320: 4328باشد بروز می کند و در راحتی، انسان همیشه کسل است)خمینی،
 موقعیت های تربیت ساز اهمیت خاصی دارد و تعالی انسان از بستر موقعیت های مبتنی بر نبرد شکل 

تماد به نفس، عزت و... در می گیرد و قدرت رویارویی با بحران ها، قدرت تصمیم گیری، روحیه اع
 ب(  4311چنین موقعیت هایی سنجیده و نهادینه می گردد.)رجبی، نوروزی،
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 شیوه های مواجهه جهادی برای تحقق تمدن نوین اسالمی -الف
در یک تقسیم بندی عقلی شیوه های مواجهه جهادی در چهار موقعیت هجوم، دفاع، تقیه و هجرت 

 تقسیم بندی می گردد. 
ت هجوم، انسان پیشقدم برای ورود به میدان نبرد می شود و در واقع مدیریت میدان کارزار در موقعی .1

را در دست دارد. این مدیریت در میدان نبرد درونی، به منظور هجوم به لشکر شیطان و حمالت 
نفس اماره است و در میدان مبارزه بیرونی، هجوم به هر مانعی که در مقابل تکامل و تعالی انسان، 
جامعه و تمدن اسالمی قرار دارد. پیشگامی انسانها در ورود به نبرد و هجوم به دشمن به اندازه ای 

 4مهم است که در قرآن عدم حرکت ابتدایی مسلمانان برای ورود به میدان نبرد را زیر سوات می برد.
، اهمیت انسان بنا بر مسئولیت خویش و روحیه تعالی طلبی و تحوت خواهی برای خود و دیگران

ورود به میدان مبارزه را درک می کند و برای این اقدام، حرکت فعاالنه می کند، موانع و 
  حصارهای موجود را می شکند و حاضر نیست به شرایم موجود تن دهد. 

در موقعیت دفاع میدان نبرد و درگیری توسم انسان ساخته نمی شود، بلکه انسان مجبور است در  .2
م دشمن وارد شده و به دفاع بپردازد. دیگری ابتکار را در طراحی موقعیت به میدان ساخته شده توس

به مسلمانان در  3دست می گیرد و بر اساس هدف خود میدان درگیری را ترسیم می کند. در قرآن
مقابل تهاجم دشمن دستور به دفاع داده شده است. بسیاری از جنگهای صدر اسالم در پاسد به 

دفاع، صورت گرفته است. در این قاعده، چون انسان باید در میدان  حمالت دشمن و با هدف
دیگری ایفای نقش کند، حتما باید برنامه دفاع خود را متناسب با نحوه هجوم دشمن تنظیم کند و از 

 ابزارها و امکاناتی متناسب با امکانات دشمن بهره ببرد که مغلوب تصمیمات دیگران نگردد. 

است که نه امکان هجوم برای انسان مهیا است و نه توان دفاع در مقابل  گاهی شرایم به گونه ای .3
هجوم دیگری را دارد؛ در این موقعیت باید اقدام به هجرت نماید و میدان مبارزه را ترک کند. این 
هجرت برخوردی منفعالنه تلقی نمی شود و با آگاهی کامل از موقعیت مبارزه صورت می گیرد و 
                                                                                                                                               

 وَ أَهْلُهَا الظَّالِمِ الْقَرْیَۀِ هَاذِهِ مِنْ أَخْرِجْنَا رَبَّنَا یَقُولُونَ الَّذِینَ الْوِلْدَانِ وَ النِّسَاءِ وَ الرِّجَاتِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِینَ وَ اللَّهِ سَبِیلِ فىِ تُقَاتِلُونَ لَا لَکمْ مَا و 4
 22نساء/ -نَصِیرًا لَّدُنکَ مِن لَّنَا اجْعَل وَ لِیًّاوَ لَّدُنکَ مِن لَّنَا اجْعَل

 مَعَ اللَّهَ أَنَّ اعْلَمُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا وَ عَلَیْکُمْ  اعْتَدى مَا بِمِثْلِ عَلَیْهِ فَاعْتَدُوا عَلَیْکُمْ  اعْتَدى فَمَنِ قِصاصٌ الْحُرُماتُ وَ الْحَرامِ بِالشَّهْرِ الْحَرامُ الشَّهْرُ 3
 411بقره/ – لْمُتَّقینَا
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ب می شود. در صدر اسالم شاهد هجرت مسلمانان مکه به مدینه بودیم. این اقدام و حرکت محسو
عمل مهاجرین در قرآن مورد ستایش خداوند می باشد . هجرت بار معنای بزرگی در قرآن دارد. 
هجرت می تواند در معنای اعم آن به هر اقدامی در ترک محیم نامطلوب به سمت مطلوب باشد و 

یه شرک به سمت توحید و از گناه به سمت ثواب باشد. موقعیت در معنای اخص حرکت از ناح
هجرت هنگامی پیش می آید که انسان الزم است، به علت هدف باالتری از سایر تعلقات خود 

 بگذرد و  آنها را رها سازد. این موقعیت تمرینی برای چشم پوشی از دوست داشتنی هاست. 

ایطی که امکان هجوم، دفاع و یا ترک میدان نبرد تقیه یک شکل پیچیده از مبارزه است و در شر .4
 فراهم نباشد. باید سکوت کرد و در ظاهر با دشمن همراهی کرد. تقیه راهی است که مبارزه را از 
بن بست نجات می دهد، چون آن جا که نمی شود درگیر شد و با وسیله پیش رفت باید مانع ها را 

وسیله ساخت. امام علی)ع( بدون چشم پوشی از هدف و  دور زد و از همان ها بهره برد و از آنها
بدون ذلت و بدون بهره برداری از باطل در مدت سکوت خود کاری کرد که به همان دلیلی که از 
او بریده بودند به او بازگشتند و از دشمنانش، دوستانی به وجود آورد. تقیه این انعطاف و لطافت را 

 توانی در برابر دشمن بایستی در دت او بنشین.)صفایی حائری،دارد و می آموزد که آنجا که نمی 
( از این رو تقیه شکل پیچیده ای از مبارزه است و در شرایطی که امکان هجوم، 443-443: 4383

 دفاع و یا هجرت فراهم نباشد کاربرد دارد. 
لف به فراز و پایه ریزی تمدن اسالمی با  پیدایش و گسترش اسالم آغاز گردید و در طی قرون مخت

فرود رسید. مبانی فکری این تمدن برگرفته از آموزه های وحیانی اسالم مبنی بر تحقق وعده های 
 تخلف ناپذیر الهی در عصر موعود است. در سیر ایجاد و تکامل تمدن اسالمی، همواره یکی از 

لیهم السالم و فضای شیوه های مطرح شده در مواجهه با تمدنهای رقیب مطرح بوده است. از عصر ائمه ع
را می طلبید تا  تمدن اسالمی در قرن چهار و پنج که در اوج « تقیه»دشمنی و اختناق که تنها موقعیت 

اندیشمندان اسالمی به « هجرت»فکری بر تمدنهای رقیب قرارداشت. از « هجوم»منزلت علمی و تسلم و 
نات منحرف اسالمی همگی شیوه های در مقابل جریا« دفاع»کشورهای اسالمی منطقه تا ایستادگی و 

مختلف رویارویی با هدف بسترسازی تحقق تمدن اسالمی بوده است. هم اکنون با ظهور انقالب 
اسالمی و جان گرفتن اندیشه ناب اسالمی در ایجاد و گسترش اسالم در شئون مختلف زندگی فردی و 

است تا در شرایم فکری عالم که  اجتماعی شیوه مواجهه فعات و تهاجمی الزمه تحقق تمدن اسالمی
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الگوی قطعی و مشخصی برای تربیت و هدایت انسان و رساندن جامعه به پیشرفت و تعالی وجود ندارد 
بتواند با طرح برنامه و راهبرد خود پاسخگوی واقعی نیازهای بشری باشد. هر چند تا رسیدن به تمدن 

وع انقالب اسالمی ایران و شکل گیری نظام نوین اسالمی فاصله بسیار است اما مقدمات آن که وق
سیاسی مبتنی بر اندیشه های اسالمی محقق شده است و برای رسیدن به آرمان انقالب باید خیزشی 

 فعاالنه و تهاجمی و صراخت گونه در عرصه های فکری و معرفتی داشت.  

الزامات راهبردی تربیت جهادی به عنوان بایسته های اساسی تحقق تمدن  -ب
 اسالمی چیست؟

این مواجهه جهادی ضرورتی اساسی برای تحقق تمدن اسالمی است. مقام معظم رهبری در این باره 
 میفرمایند: 

بعضی کسان از اسم جهاد می رمند! خیات می کنند که تاسیس یک کشور، ایجاد یک تمدن، نظم » 
ها، با جهاد نمی سازد و جهاد در زندگی، پیشرفت در زندگی مادی و معنوی و رفاه مشروع برای انسان 

ضد این هاست! چه خطایی! چه غلطی! بدون جهاد هیج چیز به دست انسان نمی آید، نه دنیا و نه 
آخرت. بدون جهاد در مقابل گرگ بی دست و پای بیابان هم نمی شود ایستاد، چه رسد به گرگ های 

ی خونینی که میلیون ها انسان را بسیار بسیار خطرناک دنیای سیاست و دنیای اقتصاد و سرپنجه ها
 (12: 4311رستمی،«)دریدند و نابود کردند و خوردند و بردند.

در جامعه اسالمی اگر چه اکثریت مردم گرایش به خداوند و اسالم دارند، اما این  بینش جهادی:  .1
قاد گرایش هنگامی ناب است و با اسالم سکوالر غربی کنار نمی آید که مبتنی بر یک بینش و اعت

توحیدی باشد.  اعتقاد توحیدی تنها با اثبات حضور محکم خداوند در عالم هستی محقق نمی شود، 
 بلکه در کنار آن به نفی جریان طاغوت و غیر توحیدی هم می پردازد. فهم حداقلی از دین، 

آداب  نمی تواند تمدن ساز باشد. فهم حداقلی از دین، انسان مسلمانی را تربیت می کند که نسبت به
فردی خود شناختی از دین دارد و در خانواده و جامعه، انسان مطلوبی است. اما تربیت جهادی 
انسانی فراتر از این محدوده را پرورش می دهد که با فهم حداکثری از دین و بینش توحیدی تربیت 

لَّهِ ال سَبیلِ  فی خواهد شد. این بینش جهادی در آیات مختلف قرآن مشخص شده است. جاهَدَ
(، 81رَسُولِهِ )توبه/ مَعَ (، جاهِدُوا32سَبیلِهِ )مائده/  فی (، جاهِدُوا11فینا )عنکبوت/ (، جاهَدُوا41)توبه/
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 (. این آیات جهت حرکت جهاد را نشان 4سَبیلی )ممتحنه/  فی (، جِهادا28ًاللَّهِ )حج/ فِی جاهِدُوا
است و  حق از خدا سرچشمه بگیرد، می دهد که  همواره مبتنی بر شناخت خداوند است. آنچه

 نظام به جدی باورداشت (. فقدان38: 4382مجموع حق و باطل نیز باطل است نه حق)جوادی آملی،

 بعد که را خود هویت از دین، بخشی است گردیده باعث مسلمانان برخی زندگی در باطل و حق

 آنان زندگی در بیگانهزندگی  سبک در تسلم زیادی اثر مسأله، این .بدهد دست از است سلبی

 است شده و ساختارسازی سازی روش سازی، سبک در مسلمانان همتی کم موجب اساسا و داشته
(. در صورتی که برای انسان جهادی مهم ترین اصل توحید است. هنگامی که 4313)عالسوند، 

رین توحید را شناخت، همواره در مسیر توحیدی کردن جامعه نیز تالش خواهد کرد. محوری ت
بینش جهادی برای تحقق تمدن اسالمی، بینش توحیدی است. توحید تنها در شناخت افعات و 
صفات خداوند و باور به توحید افعالی در عرصه زندگی نیست، بلکه همواره به نفی حضور طاغوت 

 متصل است و این نفی و اثبات مواجهه جهادی در عرصه بینش ها را مطرح می کند. 
جهادی به  جهاد اکبر و رفع منیت ها و خودپرستی ها بر می گردد. در آیات منش منش جهادی:  .2

( 81رَسُولِهِ )توبه/ مَعَ آمده است که همراهی و تبعیت را نشان دهد: جاهِدُوا« مع»مرتبم با جهاد واژه 
( در تربیت جهادی، اطاعت 88أَنْفُسِهِمْ)توبه/ وَ بِأَمْوالِهِمْ جاهَدُوا مَعَهُ آمَنُوا الَّذینَ وَ الرَّسُوتُ لکِنِ

سلسله مراتبی است و هر انسان جهادی در جایگاه خود ملزم به اطاعت از مافوق و هدایت زیر 
مجموعه خود است. این هدایت زیر مجموعه لزوماً به صورت رسمی و مشخص نیست، بلکه انسان 

دیگران را نیز  جهادی به یک خود هدایتی و خود ارزیابی رسیده است که وظیفه خود می داند
 هدایت کند. خودهدایتی واژه ای است که به صورت تدریجی در فرایند خودسازی حاصل 
می شود. خودهدایتی رشد تدریجی عقالنی است که در سایه شناخت حکمت ها و عمل نمودن به 
آن ها در زندگی فردی و اجتماعی حاصل می شود. خودهدایتی در مفهوم اگزیستانسیالیستی نیست 

که به معنای مجاهده ای است که پس از شناخت وظایف الهی خود و عزم بر انجام مراقبه و بل
(. خود ارزیابی عبارت است از سنجش 103: 4388محاسبه نصیب مجاهد می گردد)رستمی نسب،

: 4388میزان درستی عملکردخود، نسبت به تکالیف و اهداف از پیش تعیین شده )رستمی نسب،
همواره در حات تبعیت است و این تبعیت از ولی زمان، منیت ها و خود خواهی (. انسان جهادی 103

ها را از او می زداید و در عوض دیگر خواهی را در او رشد می دهد، به گونه ای که همواره 
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دغدغه رشد و هدایت دیگران را هم دارد. این منش جهادی، حاصل مبارزه با منیت ها است تا 
تحقق تمدن اسالمی افزایش یابد. تا تشکیالتی فراهم گردد که هر چند  ظرفیت وجودی افراد برای

از تک تک افراد تشکیل شده است ولی فردی در این تشکیالت هویدا نیست و تنها آرمان و اعتقاد 
 است که نمایانگر است. 

انسان مجاهد، تالش می کند در هر شرایطی وظیفه را انجام دهد و شرایم سخت کنش جهادی:  .3
 انْفِرُوا»ا از انجام تکلیفش باز نمی دارد. در قرآن شرایم مختلف این گونه توصیف می شود: او ر

 . براى تَعْلَمُونَ کُنْتُمْ إِنْ لَکُمْ خَیْرٌ ذلِکُمْ اللَّهِ سَبیلِ  فی أَنْفُسِکُمْ وَ بِأَمْوالِکُمْ جاهِدُوا وَ ثِقاالً وَ خِفافاً
 شما کار این کنید، جهاد جان و مات به خدا راه در و شوید بیرون مجهز و سبکبار کافران، با جنگ

 جمع ثقات و جمع خفیف خفاف« 14توبه /.باشید دانش و فکر با مردمى اگر بود خواهد بهتر بسى را
 اینکه از اعم یعنى شود، مى شامل را انسان حاالت همه که دارد جامعى مفهوم کلمه دو این و ثقیل

 بدون فقیر، یا باشید غنى پرعائله، یا باشید عائله کم متاهل، یا اشیدب مجرد پیر، یا باشید جوان
 و حات هر در و صورت هر در نه، یا باشید داشته تجارت و باغ و زراعت گرفتار، یا باشید گرفتارى

 آزادیبخش دعوت این همگى شد، صادر جهاد فرمان که هنگامى است الزم شما بر موقعیت هر در
 (. 132: 2 ج ،4321چشم بپوشید)مکارم شیرازی، دیگرى کار هر از و کنید اجابت را

اقتضای زمان ضرورت جهاد در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی تمدن را مشخص 
 می کند. کنش جهادی انسان را در زمان تشخیص وظیفه حرکت می دهد تا با تالش و تحمل 

دام به موقع انجام گیرد. تحقق تمدن اسالمی سختی های مسیر و چشم پوشی از آسایش و سکون اق
بستگی به تحقق کنش های جهادی افراد در عرصه اجتماع دارد. انسان ضمن تشخیص جایگاه و وظیفه 
خود در تمدن اسالمی برای این وظیفه هم وارد مرحله عمل شود و البته گاهی الزم است به شیوه های 

ورت استفاده از جهاد سخت وجود دارد. بنابر این در نرم در عرصه های جهادی وارد شد و گاهی ضر
تربیت جهادی پویایی در شیوه ها و ابزارها ضروری است. در قرآن و در راستای دفاع از ارزشهای دین 

 ادْعُ»از شیوه های مختلف سخن آمده است. گاهی جهاد در عرصه فرهنگی و با هدف روشنگری است: 
گاهی در عرصه « 432نحل/ -أَحْسَن هِیَ  بِالَّتی جادِلْهُمْ وَ الْحَسَنَۀِ الْمَوْعِظَۀِ وَ ۀِبِالْحِکْمَ رَبِّکَ سَبیلِ  إِلى

 جاهِدِ النَّبِیُّ یاأَیُّهَا»نظامی و با هدف نابودی جبهه کفر است که دستور شدت گرفتن بر آنها را می دهد: 
 « 23توبه / – الْمَصیرُ بِئْسَ وَ جَهَنَّمُ هُمْمَأْوا وَ عَلَیْهِمْ اغْلُظْ وَ الْمُنافِقینَ وَ الْکُفَّارَ
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 پیشنهادات تربیتی
های  های پژوهش حاضر، پیشنهاداتی به منظور افزایش کیفیت فعالیت در این قسمت، بر اساس یافته

 گردد. تربیتی و پژوهشی مرتبم با موضوع مورد بحث ارائه می

م و تکنولوژی است ، زمینه های هجمه با توجه به پیچیده شدن شرایم زمانه که محصوت رشد عل (1
علیه فکر و قلب انسان به راحتی مهیا است. در چنین موقعیتی ضرورت دفاع از خود و دیگران در 
برابر هجمه ها باال می رود. با توجه به این شرایم و ضرورت توجه به تحقق تمدن نوین اسالمی به 

رنامه ریزی های کالن خود توجه ویژه ای به برنامه ریزان تعلیم و تربیت پیشنهاد می گردد در ب
نمایند و مفهوم واقعی جهاد را که تنها بر بعد نظامی آن تاکید ندارد در اهداف و « جهاد»عنصر 

 محتوای متون درسی وارد نمایند. 

استفاده نمایند « آمادگی جهادی»از عنوان « آمادگی دفاعی»پیشنهاد می گردد به جای عنوان درسی  (2
طریق قلمروهای مختلف دفاع در جهاد را که مربوط به حوزه فردی و اجتماعی هست، و از این 

گسترش دهند.  به ویژه بر اهمیت ارتباط بین جهاد اکبر و جهاد اصغر توجه ویژه ای نمایند تا دانش 
آموزان احساس قدرت و عزت را ابتدا در مبارزه با نفس خود درک نمایند و سپس قدرتمند در 

 جتماعی حاضر شوند. عرصه های ا

با توجه به اینکه تربیت مبتنی بر جهاد در بستر میدان نبرد و با مبارزه همراه است، به کارگزاران  (3
تربیتی پیشنهاد می گردد میادین تربیتی نبرد را با تدارک دیدن اردوهای مختلف فراهم نمایند. در 

ر تحقیق و تمرین های آن، دانش این اردوها می توان بر اساس موقعیت های تربیتی مطرح شده د
 آموزان را با مولفه های مختلف تربیت جهادی همراه کرد.  

از آن جایی که تربیت مبتنی بر جهاد در بستر گروههای کوچک اجتماعی بهتر محقق می شود، به  (4
 کارگزاران تربیتی پیشنهاد می گردد زمینه تشکیل و توسعه این گروهها را با برنامه ریزی ویژه ای
برای آن مهیا کنند تا دانش آموزان در کنار مربی جهادی توانمند خود، با موضوعات اخالقی 
اجتماعی بهتر آشنا شوند. ضمن اینکه نمی توان تربیت جهادی را نسخه ای برای تمام دانش آموزان 

 دانست، از این طریق دانش آموزان مستعد گزینش و تربیت می شوند.

هادی، سختی پذیری و سخت کوشی یک معیار مهم است، الزم است از آن جایی که در تربیت ج (5
برنامه ریزان تربیتی به میزان این فاکتور در محتوا و روش و ارزشیابی درسی دانش آموزان توجه 
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ویژه ای نمایند و شرایم تساهل و تسامح موجود در سیستم آموزش و پرورش را با هدفمندی 
 خاصی تعدیل نمایند. 

 

 گیریبحث و نتیجه 
شکل گیری تمدن بر اساس مدنی الطبع بودن انسان ضرورتی انکار ناپذیر است و هر فکر و فلسفه 
ای می تواند مبانی علمی آن تمدن را فراهم کند، اما ضرورتی در دوام آن تمدن ایجاد نمی کند. به 

ه ساخت آن بر گونه ای که تمدنهای بزرگ قدیم با وجود عجایبی نظیر اهرام ثالثه مصر که هنوز نحو
بشر امروز معلوم نگردیده است، اکنون بروزی ندارد. نمونه اخیر تمدن با پیشرفتگی علمی را باید در 
تمدن فعلی غرب جستجو کرد. تمدنی در اوج پیشرفت تکنولوژی و با پشتوانه مکاتب و نظام های 

هم کردن  بستر توسعه و فکری و فلسفی که با محوریت قرار دادن انسان و تالش همه جانبه برای فرا
پیشرفت در زندگی انسانی هم اکنون با چالش های اساسی مواجه است و درواقع جریان پست مدرنیسم 
 در غرب عکس العملی به حیران ماندن بشر در این تنگناها و تعارض های فکری موجود بود. این 

یم جدید را برای او توجیه کند. عکس العمل پاسخی را برای انسان همراه نداشت بلکه تنها توانست شرا
شرط اساسی دوام تمدن، توجه همه جانبه به نیازهای اساسی انسان و شناخت کامل از او است. شناختی 
که مبتنی بر همه ابعاد وجودی انسان باشد. چنین تمدنی می تواند انسان را به سعادت واقعی برساند و 

گردد. با توجه به مطالب ارائه شده در این تحقیق می تحقق این تمدن به وسیله همین انسان فراهم می 
توان به جهاد نگاهی فراتر از جنگ و قتات داشت و به عنوان سبک زندگی و عنصر ظرفیت ساز انسانی 
برای مقابله و رویارویی با شرایم دشوار نگریست. جهاد این ظرفیت را دارد که به صورت همزمان زمینه 

ی انسان را فراهم کند و در واقع احاطه ای بر تمام ساحت های وجودی انسان توجه به بعد درونی و بیرون
 می یابد و نوع مواجهه او با موانع و مسائل فردی و اجتماعی و حتی تمدنی را جهادی می کند. 

شرط الزم  تحقق تمدن نوین اسالمی، توانایی رویارویی با تمدن های رقیب و حتی سلطه گر است. 
نوع برخورد جنگی نیست و در مقیاس تمدنی، رویارویی ارکان و مولفه های اساسی  این رویارویی از

اقتصادی ، معنویت و ارزشها و ... نسبت به یکدیگر -تمدن ها فرهنگ،علم، فناوری، نظام های سیاسی
است. راه تمدن سازی، راه آسوه خاطری نیست و جامعه ای که قصد تمدن سازی را دارد باید از نظر 

ذهنی خودش را برای قبوت سختی ها و دشواریهای مسیر آماده کند. این آمادگی برای انسان  روحی و
جهادی به راحتی فراهم است. زیرا او همواره خودش را در میدان مبارزه می بیند. چه مبارزه با نفس 



 همایش ملی تمدن نوین اسالمی سومینمجموعه مقاالت /  380

 

 
 بخش نرم افزاری•

 
 بخش سخت افزاری •

 تمدن
•) بعد درونی( تربیت اخالقی  

 

•) بعد بیرونی( تربیت اجتماعی  

 انسان

را هم به  درون و چه مبارزه با نفوس بیرون. این آمادگی او را به میدان می آورد و دشواری های مسیر
جان می خرد. حضور در میدان های مختلف نبرد و رویارویی، برای او موقعیت رشد و تربیت را فراهم 

 می کند و همچنان که این مبارزه ادامه می یابد، فرایند تکامل و رشد او هم ادامه می یابد.  
نسان آغاز می شود. دو بعد اصلی جهاد، جهاد درونی یا جهاد اکبر است که با مبارزه و خودسازی ا

این مبارزه الزمه مبارزه مهم تری درعرصه اجتماع است که انسان از سطح خود فراتر آمده و به 
سرنوشت اجتماع انسانی فکر می کند. اراده و اختیار انسان به همراه احساس مسئولیت و مقتضای اجتماع 

راهم می کند که حضور در این میدان و محدودیت در منابع و امکانات، میدان نبردی دیگر برای انسان ف
مجددا زمینه تربیت و رشد اجتماعی او را فراهم می کند. نکته حائز اهمیت توجه همزمان به این دو 
عرصه مهم زندگی فردی و اجتماعی انسان است و این توجه توامان در مفهوم جهاد نهفته است. انسان 

هم در بخش نرم افزاری تمدن اسالمی و فراهم جهادی ظرفیت تمدن سازی را می یابد و می تواند 
کردن علم، هنر و اخالق و معنویات تمدن و هم در بخش سخن افزاری و ساخت نظام های سیاسی، 
اقتصادی موثر باشد. چگونگی این فرایند تاثیر گذار و تایر پذیر در رابطه انسان و تمدن در نمودار زیر 

دن اسالمی همسو با بخش درونی انسان و متاثر از آن است. نشان داده شده است. بخش نرم افزاری تم
روح متعالی و الهی انسان، تعالی بخش محتوای تمدن اسالمی خواهد شد و بخش سخت افزاری تمدن 
همسو با بعد بیرونی و جسمانی انسان و متاثر از ان است. انسان با کنشهای جهادی خود مسیر تحقق 

 هموار می کند. بخش سخت افزاری تمدن اسالمی را
 

 

 

 

 
    

 

 نمودار چگونگی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بین انسان و تمدن بر اساس عامل جهاد

 تحقق تمدن اسالمی تربیت جهادی



 384/  اسالمی نوین تمدن سازی زمینه در جهاد بر مبتنی تربیتی الگوی بررسی

 

 منابع
 .تهران: انتشارات مدرسه.4(. نگاهی دوباره به تربیت اسالمی. ج4313باقری،خسرو) -
 .تهران: انتشارات مدرسه.3(. نگاهی دوباره به تربیت اسالمی. ج4388باقری،خسرو) -
(. نقش تعلیم و تربیت در جهان امروز. ترجمه مهرآفاق بایبوردی. تهران: 4324برزینکا،ولفگانگ) -

 مرکز نشر دانشگاهی.
اعتقادی در چارچوب  -(. جهاد مقوله ای فرهنگی4313جانی پور، محمد و ستوده نیا، محمدرضا.) -

 .  22-13، 4.سبک زندگی اسالمی.دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
 (. دین شناسی. قم: مرکز نشر اسراء.4382جوادی آملی، عبداهلل.) -

 . تهران: جامعه شناساناسالمیتمدنمطالعات مفهومی ی:پژوهتمدن(. 4312)حسینی، حسین -
 (. خورشید مغرب.قم: دلیل ما.4381حکیمی،محمدرضا) -
 ب(. سیر تمدن اسالمی. قم: موسسه بوستان کتا4310خاکرند،شکراهلل) -
(. تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی: اهمیت،جایگاه و عوامل موثر بر 4328خمینی،روح اهلل) -

 تعلیم و تربیت. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام.
(. سیره تربیتی پیامبر )ص( و اهل بیت)ع(. تهران: 4381داوودی،محمد وحسینی زاده،سیدعلی) -

 سمت.
الف(. ماهیت مبارزه و قلمروهای تربیتی آن در آموزه  4311رجبی،طاهره و نوروزی، رضاعلی)  -

 22-11: 32های اسالمی. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی،
ب(. تاملی بر جهاد و موقعیت های تربیتی آن از منظر  4311رجبی،طاهره و نوروزی، رضاعلی) -

 .441-432: 41قرآن. اسالم و پژوهش های تربیتی،
 (. فلسفه تربیتی ائمه اطهار)ع(. کرمان: دانشگاه شهید باهنر.4388رستمی نسب،عباسعلی) -
(. زندگی به سبک جهادی: فرهنگ جهادی در بیانات رهبر معظم انقالب. قم: 4311رستمی، محمد) -

 نشر شهید کاظمی.
 (. قیام. قم: لیله القدر.4388صفایی حائری،علی) -
 (. انتظار. قم: لیله القدر.4383صفایی حائری،علی) -
سید محمدباقر موسوی همدانی. قم:  .ترجمهالمیزان تفسیر(. 4321طبایی،محمدحسین.)طبا -

 دفترانتشارات اسالمی.
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(. هنجارشناسی سبک زندگی دینی: تبیین سه اصل محوری. زن در فرهنگ و 4313عالسوند،فریبا) -
 .13-12، 4هنر. 

اساس فلسفه صدرا. تهران:  (. مبانی تربیت اسالمی و برنامه ریزی درسی بر4381علم الهدی،جمیله) -
 دانشگاه امام صادق.

(. زمینه ها و بایسته های تحقق تمدن نوین اسالمی از 4312غفاری هشجین،زاهد. ناصر خاکی،حسن) -
   12. سات 22منظر تمدن گرایان، علوم سیاسی: ش 

سفه (. فلسفه تربیت اسالمی: مطالعه تطبیقی فلسفه تربیت اسالمی و فل4381کیالنی،ماجدعرسان) -
 های تربیتی معاصر.تهران:سمت.

(. جنگ و جهاد در قرآن. تدوین و نگارش: اسکندری، 4383مصباح، محمدتقی) -
 محمدحسین؛نادری قمی، محمدمهدی. قم: انتشارات موسسه پژوهشی امام خمینی.

 (.  تفسیر نمونه. تهران : دارالکتب االسالمیه.4321مکارم شیرازی، ناصر) -
ن و دوران)خالصه آثار شهید مطهری،دفتر ششم(.تهران: دانشگاه امام (. دی4381مطهری، مرتضی) -

 صادق.

 



 

 

 

 عرصه در آن جایگاه و انتقادی تفکر پرورش در دانشگاه نقش واکاوی
 اسالمی نوین تمدن فرهنگی تهاجم

 
 1علی کشاورز زاده، 3فاطمه گودرزی، 3موسوی رقیه، 4قنبریان پیمان

 
 چکیده

 به ثانیه چند در توانند می راحتی به افراد تکنولوژی در سریع تغیرات دلیل به یکم و بیست قرن در
 به امروز دنیای جانبه همه وابستگی این به توجه با. باشند داشته دسترسی اطالعات از زیادی مقدار

 از که کند تربیت را افرادی بتواند که موثر و کارا علمی نهاد وجود ضرورت فناوری، و علم و پیشرفت
 یافت خواهند پرورش افرادی صورت، این در. شد خواهد آشکار باشند، مند بهره انتقادی رتفک قدرت

 نقش دارای که علمی نهاد مهمترین. کنند قضاوت را دسترس در اطالعاتی منابع خوبی به بتوانند که،
 و انتقادی تفکر پرورش در دانشگاه نقش واکاوی حاضر پژوهش هدف. باشد می دانشگاه است، اساسی
 تحلیل روش حاضر، پژوهش روش. است اسالمی نوین تمدن فرهنگی تهاجم عرصه در آن جایگاه

 پژوهش، نمونه. باشد می یافته ساختار نیمه مصاحبه ها، داده گردواری ابزار و استقرایی کیفی محتوای
 دانشگاه در انتقادی تفکر پرورش نقش که است این پی در پژوهش. است کردستان دانشگاه اساتید

 و چیست ایرانی و اسالمی نوین تمدن عرصه در فرهنگی تهاجم کنترت بر انتقادی تفکر جایگاه چیست،
 تمدن عرصه در فرهنگی تهاجم کنترت برای دانشگاه در انتقادی تفکر پرورش راهکارهای مهمترین

 چیست؟ ایرانی و اسالمی نوین
  اسالمی نوین تمدن فرهنگی، تهاجم دانشگاه، انتقادی، تفکرکلیدواژگان: 

                                                                                                                                               
 peyman.gh420@gmail.comکارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان. ایمیل:   1
 m.mousavi1373@gmail.com ایمیل. کردستان دانشگاه آموزشی مدیریت ارشد کارشناسی 2
 s.ghoudarzi@yahoo.comکارشناسی ارشد مدیریت درمانی دانشگاه آزاد، واحد تهران شمات. ایمیل:   3
 keshavarz.ali66@gmail.comدانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی آموزش عالی. دانشگاه کردستان. ایران، ایمیل:  4
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 مقدمه 
مهمترین عامل تمدن سازی در هر جامعه ای نه تنها جامعه اسالمی بهره گیری از توان و یا به تعبیری 
 جامع تر، نیروی انسانی می باشد. از طرفی دیگر، دانشگاه مهمترین عامل تأمین نیروی انسانی برای 

ی وظیفه مهم ترویج نگرش ها و باور ها در تمدن سازی می باشد. دانشگاه عالوه بر تأمین نیروی انسان
این زمینه را دارا است. با وجود دانشگاه می توان نگرش های این دیدگاه را اشاعه، همه گیر و در نهایت 
با ایجاد جذابیت در این مورد، زمینه را برای رویاوری احاد مردم به این نگرش در نهایت تالش برای 

در واقع کارگاه انسان سازی برای جامعه است. بنابراین، تأمین نیروی تحقق آن به عمل آورد. دانشگاه 
انسانی متخصص یکی از مهمترین عامل های و زیر ساخت های الزم برای برای تحقق تمدن نوین 

 (. 4312سالمی می باشد)کشاورززاده و سبحانی نژاد، 
اند معیار و مالکی بر رشد تربیت نیروی انسانی صرف، به عنوان گرداننده چرخ های توسعه نمی تو

و توسعه پایدار باشد. بلکه این فکر و خالقیت نیروی انسانی می باشد که زمینه ساز رشد، توسعه و 
پیشرفت جامعه می شود. تربیت نیروی انسانی غیره مولد، ناکارآمد و غیره اثربخش توسم دانشگاه به 

باعث اختالت در رشد و توسعه کشور، هدر  عنوان متولی این کا، نه نتها باعث توسعه نمی شود بلکه
رفتن منابع و اهش رشد اقتصای می شود. فوق الذکر اهمیت این نکته را می رساند که دانشگاه ها باید به 
رشد نوآوری و خالقیت، ایده پردازی بپردازند تا بتوانند کارآمد و اثربخش باشند. در الگوی اسالمی و 

ان پایه این پیشرفت نقش محوری را در این بین ایفا می کنند. بنابراین، ایرانی پیشرفت، دانشگاه به عنو
ضرورت دارد در برنامه ریزی برای تحقق الگوی اسالمی و ایرانی پیشرفت به دانشگاه نوآوری و خالق 

 (.4311به عنوان پایه و بنیان تحقق این الگوی توجه شود)کشاورززاده و سبحانی نژاد، 
بر دو منبع میراث اسالمی و ایرانی تکیه دارند باید بتواند راه را برای اعتالی  دانشگاه در عین اینکه

تمدن ایرانی اسالمی در اینده فراهم کند. چنین حرکتی نیازمند توجه به ابعاد فرهنگی و تمدن دانش 
 است در عصر جدید نقش های تازه ای بر دوش دانشگاه ها قرار داده شده است. بر این اساس عالوه بر
تولید فناوری نقش و وظیفه دانشگاه ها حفظ مزیت های فرهنگی، نواوری در حوزه دستاوردهای 
 انسانی و احیای تمدن خواهد بود. این اندیشه نیازمند توجه دانشگاه به وظایف خود در تمامی 

هم  عرصه های تمدنی است و این یعنی اینکه دانشگاه به وسعت نظر در حوزه سیاست گذاری ها بتوانند
ضرورت های تکنولوژیک تمدنی را پیگیری می کند و هم الزامات فرهنگی و انسانی ان را از نظر دور 
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(. با توجه به نقشی که فرهنگ در قبات انسجام اجتماعی، سیاسی و 4388ندارد )خرمشاد وادمی،
کالن  اقتصادی جوامع دارند، رقابت بسیاری برای انتشار فرهنگ سازگار با منافع و سیاست های

حاکمان سلطه طلب ایجاد شده است. فرهنگ مقوله ای پیچیده است که دارای ابعادو عناصری مختلف 
ن بعمل امده است که هر کدام از این تعاریف جنبه ای از آست ،تعاریف متعدد و گوناگونی از ا

ه مورد توجه ریزی های کالن فرهنگی جامعفرهنگ را مورد توجه قرار داده است که می توان در برنامه
موزشی به ویژه دانشگاه در قبات فرهنگ به طور عمده سه وظیفه انتقات، نقد و توسعه را آسات باشد. موس

 (.4313دارند )شریعتمداری،
از جمله مهترین عناصری که باید برای فرهنگ در نظر گرفته شود، تهاجم فرهنگی می باشد. رهبر 

سیاسی یا اقتصادی برای رسیدن به مقاصد خاص،  انقالب اسالمی تهاجم فرهنگی را یک مجموعه
ای را به  ن ملت می دانند. در این فرایند، باورهای تازهآملت و هجوم به بنیان های فرهنگی اسارت یک 

  کنند زور و به قصد جایگزینی بر فرهنگ و باورهای ملی آن ملت وارد کشور می
(. تهاجم فرهنگی 4313:3هنگی انقالب اسالمی،به نقل از سازمان مدارک فر 4323)ایت ا...خامنه ای،

همراه با برنامه ریزی با به کارگیری شیوه های متعدد و متنوع برای موزانه، حساب شده که حرکتی است 
به کارگیری شیوه های متعدد و متنوع برای سست کردن باورها، دگرگونی ارزش ها،  دقیق که با

 و سنن و نابودی اصوت اخالقی حاکم بر یک جامعه انجام  بادآحراف اندیشه ها و تغییر و تبدیل ان
می گیرد . تهاجم فرهنگی هجومی است از سوی یک نظام فرهنگی خاص به فرهنگی دیگر که از 

گهانی صورت می گیرد و هدف طریق شیوه هاو ابزارهای خاص نرم افزارری به صورتی یک جانبه و نا
 اخالقیات و نظام فکری فرهنگی مهاجم به جای  ن جایگزینی ارزش ها روشهی زندگی ،آاساسی 

ارزش ها و عقاید ،روش های زندگی ،و نظام فکری مکتب هدف صورت می گیرد. تهاجم فرهنگی به 
معنای هجوم به بنیان های فرهنگی و نظام فکری یک ملت به منظور دست یابی به اهداف سیاسی، 

ه و جذاب به گونه ای ظاهر می شوند که افراد اقتصادی و اجتماعی است. در این هجوم باورهای تاز
ت و جایگزین شده می بینند جامعه نا آگاهانه نسبت به آنها جذب شده و ارزش های درونی خود را سس

(. آنچه که در این بین مهم است، نحوه مقابله با تهاجم فرهنگی است. مهمترین راهبرد 4381 ،)امیری
تفکر، برداشت، ارزیابی و تصمیم در برابر فرهنگ های مهاجم  هحومقابله و مواجهه با تهاجم فرهنگی، ن

 و بیگانه می باشد. بنابراین باید بر لزوم تفکر اصولی و منطقی در مساله تهاجم فرهنگی تاکید داشت. 
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تفکر از جمله اعمات اجتناب ناپذیر بشر است. روش زندگی و رفتار انسان بستگی به شیوۀ تفکرش 
در زمینۀ   ند به نحوی اصولی، تاج تفکر را به گوهر تعالی مزین کند. استداللی کهدارد. انسان میتوا

آموزش تفکر روز به روز بیشتر توسعه می یابد، این است که تفکر، جزء ذاتی فرآینود رشد انسان است 
ه به و در تشریح اهمیت این امر همین نکتوه بوس کوه موا نوه فقوم حیوانواتی متفکریم بلکه حق ماست ک

پرورش استعدادهای خاص یک انسوان بپوردازیم. پورورش ذهن، خود قسمتی از تعلیم و تربیت است، 
های بارز  زیرا این نیز قسمتی از همان انسان بوودن اسوت. تفکر و کسب اطالعات جدید یکی از ویژگی

از موفقترین راه های انسان ها است. نحوه اندیشیدن و تفکر بارزترین ویژگی انسان است. تفکر انتقادی 
(. جستجوی فعات اطالعات، تعمق در داده ها، 3008، 4)بیسک و شروین گران است تفاهم اندیشه

پردازش بیطرفانه اطالعات، تجزیه و تحلیل مطالب، برخورد صحیح و اصولی با مسائل، اعتباریابی منابع، 
که در یک قالبی بنام تفکر  گیری، همگی موضوعاتی هستند داشتن قضاوتی درست و ارزشی و تصمیم

(. ویکو، موسس فلسفه تارید، در کتاب فلسفه تارید خود، تارید 3002، 3انتقادی مطرح میشوند)گلدر
را به سه دوره اصلی یعنی خدایان، عصر قهرمانان و عصر انسان ها تقسیم بندی کرده است. ویکو دوره 

نتقادی را به عنوان ابزار عوام برای قدرت گرفتن سوم یعنی دوره انسان ها متفکر نقاد می داند و تفکر ا
(. تارید تفکر انتقادی قدمتی دیرینه دارد ،روش  4311به نقل از زمانی ها،  4318، 3)ویکو می داند

(. به طور کلی تفکر 3001، 1)شهبانی سات قبل موید این مطلب است 3200تدریس و دیدگاه سقراط در 
 (. 3003، 2)جانسون گوی اکتشافی وی با فلسفه در ارتباط استانتقادی در زمان سقراط و روش گفت

در یک جامعوه زنودگی  مدرن امروز نیاز به تفکر انتقادی دارد چرا که برای افرادی که دنیوای
انتخاب  مختلفی پیشنهاد میشود و این فرد باید از میان آنها یکی را مویکننود، آراء و نظورات و مودلهای

و آنچه بهترین است، انتخاب کند. تفکور  و بررسی کند و بعضی را کنار بگذارد کند، اینها را نقد
، 1میشود )مارکویز یکی از ملزومات ضروری و مهم فعالیت انسانی در نظر گرفته انتقوادی بوه عنووان

(. طبق این نگرش، کار اصلی تعلیم و تربیوت، آمووزش تفکور انتقوادی، خوالق و کارآمود بوه 3043
                                                                                                                                               
1 Bassick & sherlyn.  
2 Golder 
3 Vico  
4 shahabi 
5 Johnson 
6 Marques 
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( تفکر انتقادی را با توجه به مفهوم 3041به نقل از غنی زاده،  3004(. )اویو، 4382ان است )فیشر، کودک
ارتباطات واضح و منطقی میان موقعیت های "بازتابنده تعریف می کند که افراد را قادر می سازد تا 

افراد با استفاده از (. امروزه، 40)ص "ایجاد کنند  "آغازین، حقایق مربوطه و نتیجه گیری های قانونی
از دادها و اطالعات قرار می گیرند، و ارزیابی و شناخت  های الکترونیکی در مقابل حجم عظیمی  رسانه

  سره یا ناسره بودن این اطالعات برای افراد مشکل یاحتی غیر ممکن می شود. برای رفع این معضل،
کارشناسان معتقدند که تفکر   پیشنهاد می شود. امروزه        مطلوب  حل  راه  عنوان به  تفکر انتقادی   تقویت

انتقادی باید جزء الینفک آموزش در هر مقطع باشد و جز اهداف منظور گردد؛ زیرا تفکر انتقادی 
دنیای امروز به آن نیازمند  ارزشیابی و قضاوت و راه حل جدیدی می پردازد و این چیزی است که  به

توسم  3004آموزش عالی درآمریکا که در سات  ساس،در طرح ملی(.برهمین ا4384) محمدیاری، است
سیاستگذاران تهیه شده، بر ضرورت پرورش تفکر انتقادی اشاره شده است.دراین سند، مهارت 
تفکرانتقادی برای مشارکت شهروندان در جامعه مردم ساالر به عنوان یک فرد فعات در جامعه و 

 (.4310ده است )مانکا و چاپلی به نقا از کمالی ،بخصوص در عرصه اقتصاد ضروری دانسته ش
بازنگری در ادبیات تفکر انتقادی، مناقشات زیادی را در مورد نبود یک تعریف واحد برای تفکر 

( تأکید کرد که 4110(. به همین دلیل، مانیچ )3043انتقادی را تشکیل می دهد، )هاشمی و غنی زاده 
هنر فکر کردن تحلیلی و "یاد تفکر انتقادی، تفکر انتقادی را تفکر انتقادی یک مفهوم مبهم است. بن

(. به 3002و همکاران،  3تعریف کرده است )به نقل از سامسون "ارزشیابانه به منظور بهبود بخشی تفکر
سازی،  فرایند خردمندانه، فعات و ماهرانه مفهوم"نظر اسکریون و پاوت، تفکر انتقادی عبارت است از: 

ترکیب و/یا ارزشیابی اطالعات جمع آوری شده یا تولید شده، از طریق مشاهده،  کاربرد، تحلیل،
( 3002)اسکریون و پاوت، "تجربه، تأمل، استدالت یا تبادت نظر، به منظور هدایت نمودن باور و عمل

یعنی هدف از تفکر انتقادی، حل مسأله نیست؛ بلکه درک بهتر آن و ارزیابی و ارزشگذاری آن است تا 
تفکرانتقادی را فرایند منظم،  (3001) 4کنیم. استریون "تصمیم گیری"نیم درمورد آن آگاهانه بتوا

و ماهرانه در مفهوم سازی، کاربرد، تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطالعات جمع آوری شده یا   فعاالنه
کر انتقادی به (. تف3004پدید آمده از طریق مشاهده، تجزیه، تفکر و استدالت می داند. از نظر نلسون )

                                                                                                                                               
1 Striven 
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مجموعه تالش های سازمان یافته، هدفمند و جدی برای فهم دنیای پیرامون اطالق می شود که به 
ارزیابی دقیق ما از تفکرات خود و دیگران به منظور روشن سازی و بهبود فهم صورت می گیرد. براون  

(.معتقد 3002ند. سانتروک )های پیشنهادی برای مسائل می دا (. تفکرانتقادی را آزمودن راه حل3003)
ها و ترغیب رفتارها و مهارتهای آن  است که ما می توانیم آگاهانه به ایجاد تفکرانتقادی از طریق الگو

(، تفکرانتقادی را شناسایی استدالت غلم،پرهیز از تناقضات و مفروضات اظهار 3002بپردازیم .مایلز )
ن عاطفی هنگام رو به رو شدن با مسئله یا عدم تعادت دیگران، عدم هیجا های شده و اظهار نشده در بحث

است، و معتقد است عامل اصلی در تفکر انتقادی، پرسش های مربوط به مسئله و نقد و  تعریف کرده 
 ها بدون مطرح کردن جایگزین هاست. بررسی راه حل
التحصیالن با های هزاره جدید فارغ ( اعتقاد دارند که در دانشگاه4112(و پل  )3002فریدمن  )

های بسیار بیشتری در محل کار مواجه خواهند شد. ارتباطات جمعی، برون سپاری و تغییرات چالش
ماده رقابت شوند. آینده در بازار کار جهانی آشجویان را به چالش می کشد تا در سریع فناوری همه دان

های که صورت منطقی قضاوتینده نیاز است به آان دانشگاه به عنوان تمدن سازان همچنین دانشجوی
ها عمل کنند. بنابرین با توجه به نیاز به تفکر انتقادی را دارد به کار ببندند و براساس آن مطابق خواسته

نجایی که تمامی اطالعاتی که در دسترس هستند همیشه قابل آغییرات زیاد در عرصه جهانی و از این ت
نتقادی را های اساسی فکر ات به دانشجویان مهارتاعتماد دقیق نیستند اعضای هیئت علمی نیاز اس

موزش دهند تا در هر جای و هر وقت بتوانند به خوبی از منابع اطالعاتی در دسترس را قضاوت کنند آ
(. بدین ترتیب، ضرورت آماده نمودن فراگیران به صورت متفکران =، خوانندگان و 4110)بروگفیلد ، 

، ضرورت بنای برنامه های آموزشی را بر پارادیم تفکر انتقادی نویسندگانی نقاد برای هزاره جدید
 (.4313مطرح می سازد)وجدانی و سجادی، 

امروزه مهمترین کانون های دانش در جوامع مختلف، عنوان دانشگاه به خود گرفته اند. 
های اند که عالوه بر کارکرد دانشگاههای امروزین بیش از هر زمان دیگری به نهادهایی تبدیل شده

علمی، دارای نقشهای بسیار جدی و تأثیرگذار اجتماعی، فرهنگی و تمدنی هستند. دانشگاه به عنوان 
یک نهاد پیچیده فرهنگی و کانونی مهم، به انتظام اخالقی و اجتماعی جامعه کمک میکند و در جهت 

ت. این نهاد هایی قایل اس بهبود کیفیت زندگی و حفظ و پویایی و نشاط جامعه برای خود مسئولیت
عنوان هسته پیشتاز تحوالت عمل کرده و از طریق رصد تغییرات اجتماعی و  بزرگ اجتماعی همچنین به
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فرهنگی به ویژه در عرصه علم و فناوری، جامعه را برای تسلم بر رویدادهای مهم آینده توانمند و مهیا 
 (. 4381میکند)ذاکر صالحی،

ی برای تمدنسازی اسالمی و مقابله با تهاجم فرهنگی در این امروزه نقش دانشگاه ها به عنوان مبنای
عرصه به عنوان یکی از مهمترین ضروریات می باشد. بنابراین باید اظهار داشت که یکی از مهمترین 
وظایف دانشگاه، پرورش تفکر انتقادی در دانشجویان خود به منظور تحلیل، ارزشیابی و اتخاذ 

با تهدیدات و تهاجمات فرهنگی می باشد. با توجه به شناخت جایگاه و تصمیمات اگاهانه برای مقابله 
 اهمیت مهم پرورش تفکر انتقادی در محیم دانشگاهی برای مقابله با تهاجم فرهنگی در عرصه 
تمدن سازی، هدف اساسی پژوهش حاضر این است که، نقش پرورش تفکر انتقادی در دانشگاه را 

بر کنترت تهاجم فرهنگی در عرصه تمدن نوین اسالمی و ایرانی را شناسایی، جایگاه تفکر انتقادی 
تحلیل و در نهایت مهمترین راهکارهای پرورش تفکر انتقادی در دانشگاه برای کنترت تهاجم فرهنگی 

 در عرصه تمدن نوین اسالمی و ایرانی را استخراج نماید. 
نظام های اندیشه و رشد تفکر علمی و از این رو، با توجه به نقش دانشگاه ها در ساخت و بازسازی 
 ل دهی و تسریع تحوالت سازنده و ارزشیابانه و الزامات نظام آموزش عالی در تمدن سازی، شک

ثیر گذار از رهگذر نقد وضع موجود و دستیابی به شرایم مطلوب و همچنین با توجه به تحوالت سریع أت
اقتصادی و سیاسی و لزام همسو گشتن با آن، جامعه جهانی در عرصه های علمی، اجتماعی، فرهنگی، 

این پرسش مطرح می شود که، نقش دانشگاه در پرورش تفکر انتقادی و جایگاه آن در عرصه تهاجم 
 فرهنگی تمدن نوین اسالمی چیست؟

 سواالت پژوهش
نقش پرورش تفکر انتقادی در دانشگاه به عنوان عامل کنترت تهاجم فرهنگی در عرصه تمدن  (4

 می و ایرانی چیست؟نوین اسال
مهمترین راهکارهای پرورش تفکر انتقادی در دانشگاه برای کنترت تهاجم فرهنگی در عرصه  (3

 تمدن نوین اسالمی و ایرانی چیست؟
 مهمترین شرایم الزم برای تحقق راهبردهای پیشنهادی چیست (3
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 روش شناسی پژوهش
ر انتقادی و جایگاه آن در پژوهش حاضر به این منظور، واکاوی نقش دانشگاه در پرورش تفک

عرصه تهاجم فرهنگی تمدن نوین اسالمی، با استفاده از تحلیل اسناد و داده های حاصل از مصاحبه های 
انجام گرفته پیرامون موضوع پژوهش، ابتدا نقش پرورش تفکر انتقادی در محیم دانشگاه برای مقابله با 

رهای پرورش تفکر انتقادی برای کنترت تهاجم تهاجم فرهنگی را مشخص و در ادامه، مهمترین راهکا
فرهنگی در عرصه تمدن نوین اسالمی و ایرانی را استخراج و در نهایت مهمترین شرایم برای راهکار و 
یا راهبرد پیشنهادی خود، ارائه می نماید. بنا بر هم مالحظات روش پژوهش حاضر، روش تحلیل 

 محتوای کیفی استقرایی می باشد. 
 ری پژوهش، عالوه بر جامعه متنی پیرامون موضع شامل اساتید دانشگاه کردستان جامعه آما

های افراد شاخص در قلمرو موضوعی تحقیق با استفاده گیری از دیدگاهمی باشد. نظر به ضرورت بهره
از روش نمونه گیری گلوله برفی افراد واجد شرایم برای مصاحبه انتخاب شدند. مالک انتخاب نمونه 

 از به این افراد به واسطه موقعیت خود، ارتباط نزدیکی با مساله پژوهش حاضر داشته است. پس آماری

 ها، گردید، ولیکن در جهت اعتباربخشی به یافته حاصل ها نظری داده شانزدهم، اشباع مصاحبه
به عمل آمد نفر مصاحبه  30نفر ادامه یافت. با توجه به نظری بودن نمونه در نهایت از  30ها تا مصاحبه

است. نمونه گیوری نظوری، شویوهای از جموع آوری داده بور مبنوای مفاهیوم و موضوعوات اسوت کوه از 
داده، نشوأت می گیورد. نمونه گیوری از افوراد توا زمانوی اداموه یافوت کوه بوه اشوباع نظری برسود. اشوباع 

ه هوا قابول اسوتخراج نیسوت. متوسم سن پاسد نظوری، هنگاموی رخ می دهود کوه طبقوه توازه ای از داد
سات، تمامی مشارکت کنندگان دارای مدرک دکتری تخصصی می باشند، متوسم سابقه  38دهندگان 

درصد استادی  2درصد از متخصصین دارای درجه علمی دانشیاری ،  32سات می باشد،  40تدریس آنها 
های مورد نیاز ی می باشند. جهت گردآوری دادهدرصد دیگر از متخصصین دارای درجه استادیار 10و 

نیمه ساختار یافته استفاده شده که در ابتدای   از تحلیل کیفی اسناد موضوعی پژوهش و روش مصاحبه
های آن به مصاحبه شونده ارائه و سپس مصاحبه آغاز  مصاحبه توضیحات کلی در مورد تحقیق و هدف

های صورت دقیقه بوده و جهت بررسی روایی مصاحبه 12تا  30می شد. مدت زمان هر مصاحبه بین 
 و گرفته از دو روش بررسی همکاران و تطبیق اعضا استفاده گردید. بدین ترتیب گزارش نهایی تحلیل

برای تجزیه و تحلیل  .نفر از اساتید مورد بازبینی و تعدیل قرار گرفت  1توسم  آمده دست به های مقوله
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شد و  خوانده چند بار مصاحبه هر یل تم استفاده شده است. ابتدا متنها  نیز از روش تحلمصاحبه
 با مفهومی لحاظ به که ثبت شد، سپس کدهایی کدهایی صورت به و استخراج آن اصلی های جمله

 هایی تنظیم گردید. ها یا دسته صورت مقوله مشابه بود، به یکدیگر

 یافته
شگاه به عنوان عامل کنترل سوال شماره یک: نقش پرورش تفکر انتقادی در دان

 تهاجم فرهنگی در عرصه تمدن نوین اسالمی و ایرانی چیست؟

یی به این سوات پژوهش تمامی داده های به دست آمده از مصاحبه با اساتید مورد وگبرای پاسخ
تجزیه و تحلیل تم قرار گرفت. و بر اساس نتایج تحلیل به دست آمده، مهمترین نقش پرورش تفکر 

 باشد.در دانشگاه به عنوان عامل کنترت تهاجم فرهنگی در عرصه تمدن، شامل مواد ذیل میانتقادی 

 نقش پرورش تفکر انتقادی در دانشگاه به عنوان عامل کنترل تهاجم فرهنگی -1جدول شماره 
 مفاهیم مقوله

 شخصی

وزش داده شده در جامعه دانشجوی در تصمیم گیری و قضاوت پخته تر شده، پایندی به اهداف و مقاصد آم
ابعاد نظری و عملی، پرهیز از داوری و قضاوت های کورکورانه، قضاوت منطقی در برخورد با مسائل، 
تحریک وسوسه های درونی دانشجویان برای تحقیق و پژوهش، شگوفایی استعداد، ایجاد انگیزه نشاط و 

لوگیزی از کج فهمی، خودباوری، پویایی در جوانان، پرورش روجیه  تحقیق و پژوهش و نظریه پردازی، ج
کشف راه صحیح، تعهد و سئولیت پذیری، توسعه تاب آوری در برابر دیدگاه مخالف و واکنش صحیح، 

 ارزیابی دیدگاه های دیگران، داشتن روحیه نقد پذیری، تسلیم نشدن در برابر فرهنگ سطله، 

 اجتماعی

ی و فرهنگی، پرورش نیروی متعهد و متخصص، ایجاد نسل فرهیخته و کارا و اثربخش، ایجاد نسل منطق
آگاهی بخشی نظام مند در جامعه، ایجاد زمینه های آگاهی و اعتماد ملی، اعتماد و تعهد ملی،  زمینه سازی 
پرورش روحیه ملی، برون ریزی و بارش مغزی باعث کشف نبوغ و استعدادهای دانشجویان، پرورش 

، به صرفه بودن اقتصادی، تولید علم، کشف استعدادها، پویایی نیروهای متخصص و متعهد الزم برای متمدن
فرهنگی و علمی، پرورش دانشجوی مطالبگر، مسائل، جلوگیزی از تهاجم فرهنگی، پویایی فرهنگی، انتقات 
فرهنگی اثربخش، جلوگیری از پذیرش دیدگاه های سطحی و ظاهری، توسعه حس مسئولیت پذیری در قشر 

و جامعه خود، مدیریت حساس و پیگیر در جامعه، تالش و کوشش بیشتر برای توسعه دانشجو در برابر خود 
فرهنگی جامعه در راستای تحقق تمدن اسالمی، کاهش شیفتگی به فرهنگ بیگانه، توانمندسازی نیروی 

بر انسانی در جامعه، پذیرش اساسی و بنبادین اصوت و باورهای جامعه،  ایجاد شهروندان پیگیر و حساس در برا
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مشکالت جامعه،   کاهش نرخ فرار نخبگان، شفاف سازی در جامعه، پویایی تفکر دانشجویی، خالقیت و 
ابتکار در نسل جوان، داشتن فرهنگ پویا، کاهش هزینه های احتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای جامعه، عدم 

خشونت، ریشه کن  تشویش و هنجار شکنی در جامعه، زمینه سازی برای بحث و گفتگو به جای جنگ و
کردن پایه فقر فرهنگی، ظهور تضاد های مثبت، خلق ایده های نوین، داشتن نسل خالق و پویا و فرهیخته، 
شناخت واقعیت های پیرامون و اتخاذ بهترین تصمیم در مورد آنها، خلق جامعه مدنی، جلوگیری از بین رفتن 

سی، عاطفی و فرهنگی نسل آینده، بصرت و هویت اصیل هر جامعه، پرورش دانشمندان بزرگ، بلوغ سیا
 بینش در نسل آینده، 

(، مهمترین نقش های پرورش تفکر انتقادی در دانشگاه به عنوان 4های جدوت شماره ) همطابق با یافت
عامل کنترت تهاجم فرهنگی در جهت تمدن سازی اسالمی و ایرانی به دو مقوله مهم شخصی یا فردی و 

انتظار بر این است که با پرورش تفکر انتقادی در محیم های دانشگاهی، در  اجتماعی باز می گردد.
ابعاد فردی و جمعی منجر به زمینه سازی برای مقابله با تهاجم فرهنگی شود. برای هر کدام از مقوله های 

 به دست آمده، مفاهیم استخراج و در قالب جدوت فوق الذکر به نمایش گذاشته شده است. 

و: مهمترین راهکارهای پرورش تفکر انتقادی در دانشگاه برای سوال شماره د
 کنترل تهاجم فرهنگی در عرصه تمدن نوین اسالمی و ایرانی چیست؟

برای پاسخگویی به این سوات پژوهش همه داده های به دست آمده از مصاحبه با اساتید مورد تجزیه 
ده، مهمترین مقوله ای به دست آمده به و تحلیل تم قرار گرفت. و بر اساس نتایج تحلیل به دست آم

عنوان راهکارهای پرورش تفکر انتقادی در دانشگاه برای کنترت تهاجم فرهنگی در عرصه تمدن نوین 
اسالمی و ایرانی شامل عوامل اجتماعی و فرهنگی، مذهبی، نوآوری و تکولوژی و آموزشی و یادگیری 

مده مهمترین مفاهیم مربوط به آن مورد بحث و آبه دست  می باشد. در ذیل هر کدام از مقوله های
 بررسی قرار گرفته که شرح کامل اطالعات مستخرج از مصاحبه های به دست آمده در جدوت ذیل 

 می باشد. 
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مهمترین راهکارهای پرورش تفکر انتقادی در دانشگاه برای کنترل تهاجم فرهنگی در  -2جدول شماره 
 یعرصه تمدن نوین اسالمی و ایران

 مفاهیم مقوله

اجتماعی و 
 فرهنگی

عدم محدودیت قائل شدن در برابر مواجعه با دیگر فرهنگ ها و فراهم آرودن موقعیت برای 
دانشجویان جهت بحث و بررسی منطقی پیرامون فرهنگ مقابل، توجه به روحیه جوان گرایی در 

فتگو، پذیرش عقاید دانشگاه، برخورد مهم اساتید، رعایت حفظ حرمت و احترام در بحث و گ
دیگران و برخورد صحیح با آن، تقویت نقش و جایگاه انجمن های دانشجویی و علمی، ارتباط با 
دیگر حوزه های علمی و بحث و گفتگو، توجه جدی به مسائل گفتگوی درون دانشگاهی در 

قی قالب های مختلف، زمینه سازی فکری و فرهنگی در ایجاد گفتگو ها، قضاوت و برخورد منط
در برابر دیدگاه های مخالف،ایجاد فضای همراه با اعتماد متقابل و احترام، ظرفیت سازی برای 

ت دانشجویی، توجه و بررسی تمدن ها و فرهنگی های محلی، ملی و فراملی و بحث و ااحساس
بررسی پیرامون ان همراه با ارائه گزارشات از خروجی بحث ها و ارائه راهکار برای آن، لزوم 

ه متقابل به فرهنگ اسالمی و ایرانی در کنار همدیگر، توجه به معادالت و شرایم حات حاضر توج
جامعه، بحث و بررسی پیرامون همه مکاتب فلسفی، فرهنگ سازی، احترام به فرهنگ های دیگر، 

جی از وضعیت فرهنگی و تهاجم فرهنگی در جامعه، استفاده از ظرفیت نتجزیه و تحلیل و نیازس
وه در محیم های خوابگاهی، رصد مالحظات فرهنگی، اتخاذ تدابیر مناسب برای آن، های بالق

استفاده از صاحبنظران، بکارگیری داوری  ،پیرامون آن در محیم های دانشگاهیبحث و بررسی 
بی طرف و منصف در بجث ها، بازسازی دیدگاه های مخالف، فرهنگ سازی و ایجاد نگرش 

حقیقت جویی، قضاوت و ارزیابی،  باید نسبت به افکار و احساسات  مثبت نسبت به تفکر انتقادی،
دیگران حساس و محترم باشید، استقامت و تالش برای حل مشاجرات، همچنین بسترسازی 

 فرهنگی جامعه،گفتمان سازنده دانش، 

 سیاسی

حث زاد اندیشی، توجه به بعد آزدی بیان و فراهم آوردن زمینه های برای بآایجاد کرسی های 
آزاد و رسیدن به نتیحه منطقی، پیوند حوزه و دانشگاه، عدم سرکوب احساسات تفکرات و نگرش 
های دانشجویان مخالف، پرهیز از زور و اجبار در قبوت اعتقاد خود، برگزری جلسات مناظره، 
استفاده از همه ظرفیت های سیاسی درون و برون دانشگاهی، بحث و بررسی پیرامون همه مکاتب 

ی، لزوم شناخت مفهوم تمدن، تهاجم، تهاجم فرهنگی و نقش دانشگاه در این فرایند، سیاس
استفاده از الگوهای مختلف سیاسی جهت شناخت، عوامل زمینه ساز تفکر انتقادی و عناصر و 

 اجزا تفکر انتقادی،
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 مذهبی
ن دینی برای توسعه به اصل مهم امر به معروف و نهی از منکر، والیت مداری، استفاده از بزرگا

بحث و بررسی، ایجاد گفتمان های فرهنگی متشکل از همه جریانات، بهره گیری از اصوت قران، 
 ائمه اطهار در پرورش تفکر انتقادی، درس گرفتن از حوادث روز عاشورا،

نوآوری و 
 تکولوژی

قوانین  استفاده از ظرفیت فضای مجازی و رسانه ای، تیلیغات، بازاریابی، زمینه سازی و تسهیل
 برای حضور در رسانه های محلی و ملی، پشتبانی آنالین از جلسات و بحث ها، فراهم کردن 
 زمینه های الزم برای برگزاری کالس های انالین و ویدیوکنفرانس ها در سراسر دنیا، استفاده از 
 موک ها و ابزاری های آنالین وسیع جمعی برای برگزاری کالس ها و جلسلت بحث و بررسی،
زمینه سازی حضور صدا و سیما استانی در دانشگاه و برگزاری جلسات بحث و بررسی با 

 دانشجویان و اساتید

آموزشی و 
 یادگیری

توجه جدی اساتید در روش های آموزش و یادگیری، توجه جدی به بعد نگرشی و اعتقادی در 
ادی، زمینه سازی پرورش تفکر انتقادی، توسعه روش های مساله محور در پرورش تفکر انتق

کشف مشکالت توسم خود دانشجویان، پرورش روحیه پرسش گری و مطالب گر بود، 
اختصاص امتیازی برای اساتید در جهت شرکت در گفتگوهای آزاد و یا لزوم پرورش تفکر 
انتقادی، توجه به لزوم ارزیابی اساتید توسم دانشجویان در جهت توجه به اصوت پرورش تفکر 

نمندسازی اساتید در مجهز شدن به بروزترین مهارت های پرورش تفکر انتقادی، انتقادی، توا
ارزشیابی دانشجویان براساس فعالیتهای کالسی، بازنگری در محتوای مورد تدریس، اصالح 
سرفصل های آموزشی، روش های آموزشی و محتوای درسی در پرورش تفکر انتقادی، تشکیل 

ن و اساتید، توسعه نشریات و فضای مجازی در رابطه با کارگاه های آموزشی برای دانشجویا
پرورش تفکر انتقادی، استفاده از اصوت فلسفی در کانون پرورش تفکر انتقادی، استقالت 
دانشگاهی، به کارگیری شیوه های نوین تدریس، برگزاری کارگاه ها و جلسات آموزشی، وجود 

تغییر در واحدهای دورس عمومی و توجه  نظام ارزشیابی در بررسی پیامدهای، شاگرد محوری، 
به نقش تفکر انتقادی، تغییرات اساسی در رویکردها و روش های تدریس، فضای کالس، نحوۀ 
برخورد با دانشجویان،برگزاری دوره های ضمن خدمت برای مدرسان دانشگاه، بهرهمندی از 

شگری، انجام مطالعات و ی پرس متون عرفانی میتواند در پرورش تفکر انتقادی به خصوص مؤلفه
پژوهش های تطبیقی و مستمر، روشمندبودن، به کارگیری مهارتهای هوش هیجانی دربرخورد با 

مشارکتی، یادگیری مبتی بر حل مساله گروهی، نقشه مفهومی، بازاندیشی،  یموقعیت ها، یادگیر
فکر، بازبینی سوی آموزش مبتنی بر ت مباحث گروهی، کارپوشه، تمرین های نوشتاری، حرکت به
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روش های اصولی رو ش های آموزشی و درسی در تربیت اساتید، برنامه ریزی غنی آموزشی و 
درسی، تحلیل و تصمیم گیری متفکرانه، تفسیر اطالعات،پرورش پشتکار عقالنى، پرورش تواضع 

ین عقالنى و به تعویق انداختن داورى، کشاندن آگاهى به درون خودمدارى یا اجتماع مدارى،تمر
انصاف،تفکر مستقل،پرورش جرات ورزى در استدالت، کشف و فهم تفکر مبتنى بر احساس، و 
احساسات مبتنى بر تفکر، پرورش تواضع عقالنى و به تعویق انداختن داورى، استفاده از شیوه 

 مارپیچی برای طراحی،

 سوال شماره سه: مهمترین شرایط الزم برای تحقق راهبردهای پیشنهادی چیست؟

ر بخش نهایی از یافته های پژوهش مهمترین شرایم الزم برای تحقق راهبردهای پیشنهادی مورد د
 بررسی قرار خواهد گرفت. پژوهش به این منظور به تجزیه و تحلیل یافته های به دست آمده از 

دی مصاحبه های به عمل آمده پرداخته و در نهایت مهمترین شرایم الزم برای تحقق راهکارهای پیشنها
را در قالب سه مقوله کدگذاری نموده است. این سه مقوله شامل مدیریت آموزش عالی در سطح کالن 

یل هر کدام از و مدیریت دانشگاه در سطح خرد، اساتید دانشگاه و در نهایت دانشجویان می باشند. در ذ
فته که شرح کامل مده مهمترین مفاهیم مربوط به آن مورد بحث و بررسی قرار گرآمقوله های به دست 

 اطالعات مستخرج از مصاحبه های به دست آمده به شرح جدوت ذیل می باشد. 
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 مهمترین شرایط الزم برای تحقق راهبردهای پیشنهادی  -3جدول شماره 
 مفاهیم مقوله

 اساتید

شرایم و موضوع را دقیقا مشخص دارید، اولویت بندی مسائل مهم،دسترسی به منابع و اطالعات 
، آزادی بیان، شخیص نیازهای حات و آینده دانشگاه،توجه به آرمانها و اهداف بلندمدت در آزاد

ارزش دادن به  ای، فرهنگ، اعتقاد به تبادت دانش به عنوان منبع قدرت، رشد مستمر تواناییهای حرفه
ر به نظرات مشتریان داخلی و خارجی، انتقاد به عنوان فرصت و نه تهدید نگریسته شود، میزان باو

اینکه، به کمک انتقاد میتوان یک پل ارتباط و کنش متقابل برقرار نمود،میزان تعهد به ارزشهای 
ای، ترغیب روحیه تحمل، صبر و سعه صدر،تشویق مباحثه و مناظره علمی،  اخالق علمی و حرفه

پذیری اساتید در قبات وظایف خود، مشارکت  توجه به دانش، مهارت و تخصص افراد، مسئولیت
 اساتید، کارکنان در فعالیتها، حمایت مالی و حمایت سیاسی، کنترت احساسات دانشجویی، 
زمینه سازی فکر و فرهنگی، آموزش صحیح پرورش تفکر انتقادی، زمینه سازی روش های آموزشی 
و درسی و ارزیابی برای پرورش تفکر انتقادی، رعایت چارچوب مالحظات اخالقی و قانونی، 

سهیل این تدانشجویان و  ،نگی، حمایت دانشگاه ها از اساتیدث، تکثر گرایی فرههدایت جریان بح
فرایند، داشتن مؤلفه های مهارتهای ارتباطی یا رفتارهای کالسی، محیم آموزشی یا فضای کالسی، 
مهارتهای تدریس یا روشهای تدریس استاد، رفتارهای خارج از کالس استاد، ویژگیهای فردی 

 ده رویی و مددرسانی علمی استاد، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی استاد،استاد، روحیه گشا

 دانشجویان
کنترت احساسات خود، پرهیز از قضاوت عجوالنه، احترام به مخالف، گوش دادن به طرف مقابل، 
عدم سفسطه، پذیرش موضوع منطقی، طبعیت از قانون و مقررات بحث و کالس، داشتن روحیه 

 حیه کارگروهی، مسئولیت پذیری، ور تحقیق و پژوهش، داشتن

 مدیران

زیرساخت های فکری و فرهنگی و ساختاری برای بحث و بررسی پیرامون تمدن های مقابل را 
ودیت های قانونی، در نظر گرفتن مزایایی مناسب برای اساتید ممتاز، فراهم دفراهم دارید، رفع مح

پذیری در قبات وظایف خود، تالش برای  نمودن شرایم الزم برای انجام مناسب کار، مسئولیت
رسیدن به اجماع در حل مشکالت، شناخت تغییرات فنآوری آموزشی و سوگیری آن، توجه به 
زیرساخت های فناوری و الکترونیکی، حمایت رسانه ای، جلب همکاری همه دستگاه های ذی 

یله و فضا الزم برای ربم، مدیریت صحیح، داشتن اساتید خبره، فراهم سازی روش ها، محتوا، وس
بحث، درگیر نمودن همه نهادهای خانواده، جامعه و مدرسه در این فرایند، حمایت دولت و زمینه 

 موزش عالیآاصالح ساختار سازمانی و کارکردی سازی قانونی، 
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 بحث و نتیجه گیری
، تمدن، وجه مادی و ظهوری فرهنگ است. فرهنگ مجموعه ای از اندیشه ها، آداب، سنت ها

ادبیات، هنر، اسطوره ها، عقاید، آیین و رفتاری است که جامعه ای را از جوامع دیگر متمایز می کند. 
تمدن به حوزه خالقیت انسانی مرتبم با فن آوری و علم اشاره می کند. از نظر اسالم، فرهنگ، جامعه و 

راد انسانی به عنوان پایه های تمدن، برمحور انسان به وجود می آید و معنا و شکل می یابد. بنابراین، اف
استقرار و تحقق تمدن نوین اسالمی می باشند. امروزه در واقع مهمترین منبع برای توسعه و تحقق هر 
جامعه و تمدنی در واقع استفاده از نیروی انسانی متخصص و ماهر می باشد و از طرفی تمدن اسالمی 

برای تربیت این نیروی متخصص، دانشگاه یا به خود از این قاعده مستثنی نمی باشد. مهمترین نهاد 
تعبیری بهتر آموزش عالی می باشد. بنابراین ما باید برای تحقق تمدن نوین اسالمی در کشور مبحث 
آموزش عالی را به عنوان تأمین کننده نیروی انسانی در این بین در نظر گرفته و زمینه های الزم برای 

نی برای داریم. برای تحقق از تمدن اسالمی و استفاده از نیروی انسا استفاده استقرار آن را نیز فراهم
ب(. از  4312نوین برنامه ریزی استفاده کرد)سبحانی نژاد و کشاورززاده،  متحقق آن، باید از یک نظا

جمله مهمترین زمینه های برنامه ریزی برای آن، توجه به بعد مهم تفکر انتقادی می باشد. دانشجویان 
کر انتقادی زمینه های الزم را برای رشد و پویایی تمدنی فراهم و از طرفی با تصمیم گیری و دارای تف

 اجم فرهنگی فراهم می دارد. هزمینه را برای جلوگیزی و کنترت تقضاوت منطقی 
در ابتدا برای شروع بحث و پیرامون واکاوی نقش دانشگاه در پرورش تفکر انتقادی و جایگاه آن 

فرهنگی تمدن نوین اسالمی، از اساتید خواسته شده که آیا دانشگاه ها و موسسات در عرصه تهاجم 
آموزش عالی توانسته اند در پرورش تفکر انتقادی بکوشند و موفق باشند و آیا با سطح موجود از 

 پرورش تفکر انتقادی، زمینه سازی برای مقابله با تهاجم فرهنگی در تمدن اسالمی فراهم می شود؟ 
 جهت پرورش تفکر انتقادی در وضعیت  هساتید اقرار داشته اند که وضعیت دانشجویان بتمامی ا

لحاظ اساتید، مدیریت دانشگاه ها و از مهم تر شرایم قانونی،  هنا مناسبی می باشد و شرایم الزم ب
ه آموزشی و درسی الزم برای پرورش تفکر انتقادی در محیم دانشگاه فراهم نمی باشد. نمونه پژوهش ب

کرار اعتقاد بر این داشتند که تفکر انتقادی می تواند ضامن دوام، توسعه و پیشرفت تمدن شود و شرایم 
الزم را برای پویایی جامعه به لحاظ خیزش و ریزش فراهم می دارد. آنها تفکر انتقادی را در بافت 

ه دانشگاه به عنوان دانشگاهی به عنوان مهمترین زمینه برای پرورش تفکر انتقادی می دانند چرا ک
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مهمترین عامل تامین نیروی انسانی متخصص برای تمدن سازی می دانند. یافته های به دست آمده از 
مصاحبه حاکی از این است که، اساتید دانشگاهی، پرورش تفکر انتقادی در محیم دانشگاه برای مقابله 

اعی را همه می دانند و بر این با تهاجم فرهنگی در عرصه تمدن سازی را به لحاظ رشد شخصی اجتم
اظ فردی یا شخص و از طرفی به حمطلوب در این زمینه، دانشجو به لاعتقاد هستند با شرایم سازی 

لحاظ اجتماعی در ابعاد مستقیم و غیره مستقیم رشد یافته و این رشد یافتگی خود به عنوان دستاوردی 
 آن می باشد.  مهم برای تمدن اسالمی و ایرانی، ضامن رشد و پویایی

در ادامه، نتایج به دست آمده از پژوهش، به طور کلی مهمترین راهکارهای پرورش تفکر انتقادی 
در دانشگاه برای کنترت تهاجم فرهنگی در عرصه تمدن نوین اسالمی و ایرانی را شامل عوامل مهم 

نتایج در این بخش  اجتماعی و فرهنگی، مذهبی، نوآوری و تکولوژی و آموزشی و یادگیری می داند.
از پژوهش حاکی از این است که انتظار می رود که جامعه با استفاده از راهبردهای در ابعاد اجتماعی و 
فرهنگی، زمینه های مذهبی، استفاده از پیشرفت های صورت گرفته در عرصه نوآوری و تکنولوژی و 

به طور کلی در ساختار سازمانی و  در نهایت با فراهم سازی اصالحات در ساختار آموزشی، درسی و یا
 کارکردی، رشد و پرورش تفکر انتقادی در دانشجویان را فراهم آورد.

به منظور اثربخشی و کارایی عوامل پیشنهادی برای پرورش تفکر انتقادی، اساتید دانشگاه شرایطی 
ز نظر اساتید با توجه را ملزم دانسته اند که در این بخش از پژوهش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. ا

به بافت ویژه مهم دانشگاه، انتظار بر این است که، محیم دانشگاه زمینه سازی برای پرورش تفکر 
های مختلفی بر این زمینه اثرگذار می انتقادی را فراهم دارد. بنابراین، همچنان که نتایج نشان داد شرایم

ورش تفکر انتقادی در جهت تمدن سازی را باشد.  نمونه پژوهش، مهمترین شرایم برای رشد و پر
شامل سه عامل مهم اساتید، مدیران و دانشجویان می دانند. انتظار بر این است که مدیران آموزش عالی 
در سطح کالن و مدیران دانشگاه ها در سطح خرد، با فراهم سازی شرایم قانونی، فضا، تجهیزات، 

فرهنگی برای جامعه اساتید به طور خاص و جامعه  آموزشی، درسی، ارزشیابی، سیاسی، اقتصادی و
دانشجویی به طور عام، زمینه سازی برای توجه، رشد و توسعه و شکوفایی تفکر انتقادی برای 
دانشجویان را فراهم دارند. در مرحله بعد، نقش و شرایم ویژه اساتید مورد توجه قرار گیرد و می بایست 

تی، آموزشی، درسی، ارزشیابی، نگرشی و مهارتی نیز فراهم شرایم الزم به لحاظ مهارت های شناخ
شود و اساتید و متخصصان با فراهم سازی این عوامل، زمینه جذب، مشارکت و پویایی محیم کالس 



 311/ ...  فرهنگی تهاجم عرصه در آن جایگاه و انتقادی تفکر پرورش در دانشگاه نقش واکاوی

 

درس و دانشگاه برای قشر دانشجو در جهت پرورش تفکر انتقادی را فراهم می آورد. از جمله مهترین 
عنوان مهمترین شرایم برای پرورش تفکر انتقادی را در این نکته  دالیل مهم بودن این سه عامل به

دانست که، مدیران دانشگاهی در سطح کالن و خرد، اساتید و دانشجویان به عنوان مثلث مهم پرورش 
تفکر انتقادی می باشند و ظرفیت و شرایم بهینه هر کدام از این سه عامل به عنوان عاملی مهم در 

می باشد. الزم به ذکر است هر سه این عامل ها به هم وابسته می باشند الزم و پرورش تفکر انتقادی 
 ملزوم همدیگر می باشند. 

ه تفکر انتقادی در عرصه مقابله با تهاجم فرعنگی، دانشجویان به عنوان خم مقدم ژبنا بر اهمیت وی
د و بازتولید فرهنگی در در جبهه نبرد با تهاجم های فرهنگی و از طرفی بافت ویژه آموزش عای در تولی

جامعه از مهارت های الزم برای این مهم برخوردار باشند. انتظار بر این می رود که تفکر انتقادی توانایی 
تشخیص موضوعات و فرض های اساسی در بحث و استدالت، بازشناسی روابم مهم بین موضوعات و 

ها، استنتاج از اطالعات یا داده ها، فرض های مطرح شده، انجام استنباط های درست بر اساس داده 
تفسیر اینکه آیا نتیجه گیری های حاصل مبتنی بر داده های ارائه شده می باشد و ارزشیابی شواهد و 
مدارک را در دانشجویان تقویت نماید. به این ترتیب زمینه سازی برای جلوگیری از گسترش بیش از 

بر این به پویایی فرهنگی بافت آموزش عالی و به حد تهاجم فرهنگی در عرصه تمدنی شود و عالوه 
طور کلی جامعه نیز کمک می کند. پرورش مهارت انتقادی اندیشیدن یک اصل مهم برای آموزش 
عالی است، اصلی که دانشگاه ها را برای تربیت دانشجویان با توانایی تحلیل و استدالت پیچیده تر بسیج 

 می نماید.
 اهدافی در برنامه های درسی دانشگاه ها و دستیابی به چنین  به طور یقین تمرکز بر چنین

چشم اندازی مستلزم آن است سیاستگذاران و اصحاب علم یادگیرندگان را نه به عنوان محفظه هایی که 
اذهان آن ها باید با اندیشه ها و دیدگاه های دیگران پر شود بلکه به عنوان سازندگان فعات دانش و 

 به شکلی خالق و پویا به خلق اندیشه های نوین بپردازند، لحاظ نمایند.  اندیشه که قادرند 
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 ساز هویت برنامه درسی دانشگاهی تمدن
 

 3نژاددکتر مهدی سبحانی، 4حسن نجفی

 
 چکیده

انتقات، ترویج، نقد و تولید  اشوظیفه که فرهنگ و دانش علم، هایکانون از یکی به عنوان دانشگاه
 مراکز ترینمهم از است، نقش آفرینی در تحوالت فرهنگی و اجتماعی جامعه علم و معرفت و

 کرد ادعا جرأت به توانمی که حد بدان تا شودتمدنی محسوب می هر رشد و گیریشکل در تأثیرگذار
 نخواهد جایی به ره تمدنی هیچ دانشگاه بدون و هستند ارندۀ تمدنیبرپاد هایستون عنوانبه هادانشگاه

 تعیین نقش است که دانشگاه اصلی، هاینظام از عناصر یا خرده درسی، یکی در این میان برنامه .برد
و  سازی از نظر کمیچون تمدن واالیی هدف و رسالت تحقق انکاری را در راستای و غیرقابل کننده
استنباطی به دنبات ترسیم هندسه -از این رو پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی .ندکایفا می کیفی

ها حاکی از در این رابطه یافته. ساز استمعرفتی و مختصات استراتژیکی برنامه درسی دانشگاهی تمدن
سی باشد سازی قرار گیرد که دارای برنامه درتواند در صف مقدم تمدنآن هستند که دانشگاه زمانی می

ای دین، اضالع چهارگانه چنین برنامه. ها و اعتقادات اسالمی و تراث بومیاز جنس باورها، اندیشه
 عقالنیت، علم و اخالق است که در صورت استفاده متعادت در طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی 

نوین و در نهایت تحقق سازی ساز در راستای تمدنتواند دانشگاه را به یک پایگاه معرفتی و زمینهمی
-گفتمان برای تالش و مفاهیم این در تعمق و در نهایت این که تأمل. جامعه اسالمی اسوه تبدیل کند

 و آرا تضارب طریق از که طبیعی شکل به علم و فکر تولید و افزارینرم نهضت ایجاد منظور به سازی
 .شودتوصیه می ضروری امری خواهد رخ آزاداندیشی فضای ایجاد

  .سازی اسالمی، هندسه معرفتینظام آموزش عالی، برنامه درسی، تمدن: هاکلید واژه

                                                                                                                                               
 (hnajafih@yahoo.com :نویسنده مسئوت( )هر)دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه عالمه طباطبائی  1
 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد 2



 همایش ملی تمدن نوین اسالمی سومینمجموعه مقاالت /  101

 

 مقدمه
 مادی، تمدن جدى نقادان از است «اسالمى» و «ایرانى» عنصر دو از اىآمیزه که اسالمی ایران جامعه

 و پیوسته ماا آرامى، به نوین تمدن این. است اسالمى صبغه با نوین تمدنى مدعیان و داعیان از بلکه
 بدیهی. است شدن احیا حات در دارریشه و عمیق فرهنگى از برخاسته البته و نو شعارهایى با مستحکم،

 همه این با مادى، تمدن و سکوالر علم از کردن اقتباس اسالمی نوین تمدن ساخت برای که است
 ( ها خروجی الت،محصو) نتایج و( ها زیرساخت زیربناها،) مبانى ،(مقدمات) مبادى در اختالف

 تمدن شهرآرمان با که است سکوالر تمدن محصوت مدرنیته. باشد درست و عقالنى تصمیمى تواند  نمى
 می آن محصوالت و ساختارها علوم، شامل که موجود تمدن پذیرش لذا. دارد فاصله هافرسنگ الهى
 همین و است خطرناک غایت  به آن، از برخاسته علم و مادی تمدن از محض اقتباس حات، هر در باشد

 استحکام در مطلوب پیشروان به عنوان اسالمى نوین تمدن مهندسى درباره بحث ضرورت که است امر
 بلکه انفعات، صورت، این غیر در. کند مى تمام را ایران اسالمی جمهوری در قدرت درونی ساخت و

 ناپذیر  اجتناب اسالمى نظام در ودخ محورى شعارهاى از کشیدن دست و بیگانه ارزشى نظام در انحالت،
 جهان از اىعمده بخش در دیروز و داد رخ عاشورا واقعه در و اسالم صدر در که حقیقتى بود؛ خواهد
 فردایى نگیرند، پند گذشته از ایران، در اسالمى نوپاى نظام اندیشمندان امروز اگر و داد نشان رخ اسالم
این همان چیزی است  .[4]بود  نخواهد ما جامعه انتظار در است، رفته اسالمى امت بر آنچه از تر روشن

 جامعه وقت آن نباشید مراقب اگر. باشیم مراقب باید» :اندکه مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید داشته
 باقی ظاهری پوسته یک فقم که رسد می اینقطه به و شودمی تهیدست ارزش از بتدریج طور همین

 این در جامعه این وقت آن اباعبداهلل قیام امتحان. آیدمی پیش بزرگ امتحان یک ناگهان. ماندمی
 [.3] !«شودمی مردود امتحان

های اصیل و تحقق اهداف متعالی انسان سازی با فعلیت یافتن توانمندیدر اندیشه اسالمی، تمدن
فردی و اجتماعی، های همراه و همگام است و به تعبیر شهید صدر پیشرفت و تمدن انسان در عرصه

 هایی است که جوهر و غایت اصیل انسانی را تعیّن ها، استعدادها و ویژگیعینیت یافتن ظرفیت
یابد و آدمیان تجلی و خالفت عمومی انسان از خدا تحقق می( 302: 4313ثابت و همکاران، )بخشند می

های ا به فعلیت درآورده و ارزشگردند و تمام نیروهای ظاهر و پنهان بالقوه راسماء و صفات الهی می
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ها، عدالت و مانند آن، مسیر پیشرفت و تعالی خویش به متعالی چون پیشرفت علمی، ارتقای توانمندی
 (.432: ق4131صدر، )سازد سوی کمات را هموار می

تاریخی،  بصیرت با و آگاهانه به طور که طلبدمی را ایتربیت شده نیروهای سازی،این نوع از تمدن
 برآورده جدید را تمدن نیازهای و زیرساخت ها اجزا، و دمیده جامعه در را سازیرسالت تمدن و پیام

 نیازمند کالن این پروژه مهندسی. باشد سازتمدن دانشگاه یک بر عهده تواندمی مهم وظیفه این. سازند
 چه پرورانیم،می سر را در آن به رسیدن سودای و هستیم آن پی در که تمدنی بدانیم که است این

 به کار باید را مصالحی چه خواهیم دانست که نیازهاست و اولویت ها تعیین از پس. دارد هاییمشخصه
  .[3]برگزینیم  باید و ابزار را راه کدام و گیریم

برنامه درسی یکی از این ابزارها است که با توجه به ساختار، کاربرد و میزان تأثیرگذاری عمیقش 
پشتوانه منطقی و استداللی چنین ادعائی هم این . د استفاده مدیران دانشگاهی قرار گیردتواند مورمی

 و تمدنی سابقۀ و فرهنگ از جدا تواندنمی جامعه هر است که برنامه درسی موجود در مراکز دانشگاهی
 فکری یقالب ها و بینی جهان باید برنامه درسی نظام. برسد هم رشد به و باشد علمی آن سنّت و مکتب
 برنامه درسی نظام به عبارت دیگر .بکوشد آن با سازگاری و ارتباط برقراری در درک کرده، را جامعه

نکته . [1]دارد  قرار جامعه آن تمدنی و فرهنگی حوزۀ با تنگاتنگ در ارتباط ایجامعه هر دانشگاهی
 پردازیممی زیان آن بابت که ایهزینه شود تأخیر دچار بیشتر مهم نکته این به باور دیگر این که هرچه

 نحو به تاکنون متأسفانه است و ضروری بسیار آن به توجه که اینکته همه این با. رفت خواهد باالتر نیز
. است ساز بودن دانشگاهتمدن در فرایند چنین ابزاری سهم گرفتن نادیده مانده، مغفوت تعجب برانگیزی

مطالعاتی که متخصصان از آن به عنوان قلب تعلیم و و حوزه  گرایش این گویی که نمایدمی چنان
 را آن اوضاع بهبود برای تالش و یاری سر هم هیچ کس شده و رها خود حات به کنندتربیت یاد می

ساز لذا با درک چنین مطالبی در پژوهش حاضر به تبین ماهیت برنامه درسی دانشگاهی تمدن. ندارد
این مهم، تشریح مفاهیم و عباراتی چون برنامه درسی، برنامه درسی  البته برای نیل به. شودپرداخته می

 .سازی اسالمی خالی از لطف نخواهد بوددانشگاهی و سطوح آن و نیز تمدن
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 شناسی پژوهشروش
کشف  و عمده میآوردن مفاه رونیب یچرا که در پ .استنباطی است -روش پژوهش حاضر تحلیلی

 پژوهش، روش به توجه با آید.بر می سازرسی دانشگاهی تمدنبرنامه د ی و معرفی ماهیتخم اصل
  بررسی مورد موضوع با مرتبم منابع و مدارک اسناد، کلیه شامل اطالعاتی منابع و آماری جامعه

 ها،پژوهش کلیه به توانمی جمله آن از که بوده وسیعی طیف شامل مذکور مدارک و اسناد. باشدمی
 شبکه در موجود منابع الکترونیکی، و مکتوب صورت به یافته انتشار تمقاال تحقیقاتی، هایگزارش
  هایفرم پژوهش ابزار. باشدمی ایکتابخانه اطالعات آوری جمع اشاره نمود. نوع اینترنت جهانی

 بوده و تحلیل داده ها نیز با روش کیفی انجام گردیده است. برداریفیش

 هایافته
 برنامه درسی -1

 تا. است بوده پذیرا را بسیاری تحوالت تغییرات و خود، کوتاه تارید طوت در رسید برنامه مفهوم
 درسی موضوع به تنها که خود، محدود و سنتی چارچوب از درسی برنامه مفهوم بیستم، قرن اوایل

 باید آنچه محتوای برنامه، تعیین»عنوان  به درسی برنامه ها، سات این در. رفت نمی فراتر شد، می محدود
 یا سات یک برای درسی مختلف موضوعات مدرسه، تجربیات شاگرد، به مربوط مطالب شود، موختهآ

 اما. می شد تلقی« دروس و سرفصلهای عناوین یا و های آموزشی هدف از فهرستی تحصیلی، دورۀ یک
 شد ادیزی تغییرات دچار درسی برنامه سنتی مفهوم تربیتی، تحقیقات توسعۀ دلیل به بیستم، قرن اوایل از
 مراکز آموزشی راهنمایی تحت یادگیری تجربیات و هافعالیت سازماندهی»یعنی  آن مفهوم جدیدتر و

مورد  «آموزشی هایهدف به رسیدن و هایادگیرنده اجتماعی و فردی شایستگی و رشد برای تحقق
 هایی شدتئوری و نظریات ارائه پایۀ و محور دیگر، مشابه مفاهیم یا جدید مفهوم این. گرفت قرار توجه

 بررسی و به مطالعه که علمی رشتۀ یک عنوان به درسی برنامه و دادند تشکیل را درسی برنامۀ پیکرۀ که
 آموزش مراکز ها ودانشگاه از بسیاری و گذاشت وجود عرصۀ به پا می پردازد مفاهیم این تئوریک

 [.2« ]نمودند مختلف مقاطع در رشته این تأسیس به اقدام عالی
وجود  آن از نیز متنوعی تعاریف که است طبیعی درسی برنامه در مستتر مفاهیم تنوع به توجه با
 . باشد داشته
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 و گروهی ها، فعالیتبحث مطالعات، تجارب، کلیه»عنوان  به را درسی [ برنامه1شریعتمداری ]
 تعریف« دهد می انجام محیم آموزشی راهنمایی و سرپرستی تحت شاگرد که اعمالی سایر و فردی

 شود.  نمی افراد کالسی هایو فعالیت تجارب به محدود صرفاً درسی برنامه دیدگاه این از. کند می
 آن، از طریق که رسمی غیر و رسمی جریان و محتوا از است عبارت درسی [ برنامه2] 4دات نظر بر بنا

 فرا را یا مهارتها آورندمی دست به را فهم و درک شیوۀ و معلومات اساتید، نظارت تحت یادگیرندگان
 محیم هر نظر وی از. دهندمی تغییر را خود ارزشی نظام یا گذاری ارزش و نگرش یا و گیرندمی

 رسمی غیر نشده، درسی طراحی برنامه یک و رسمی؛ و شده طراحی درسی برنامه یک دارای آموزشی
 سازماندهی و درسی تمقاصد موضوعا اهداف، محتوا، شده؛ طراحی درسی برنامه. است پنهان و

 پویایی و هنجارها روانشناختی، پنهان تعامالت یا نشده طراحی درسی برنامه و گیردبرمی در را آموزش
 شامل  را یاددهنده و یادگیرندگان در میان موجود عالیق و نگرشها احساسات، ویژه به و گروهی

 شود.می
 شده طراحی قبل از رویدادهای از مجموعه ای عنوان به تواندمی درسی برنامه [8] 3از دیدگاه آیزنر

 به تعریف می شود. این منجر فراگیر یک از بیش یا یک برای تربیتی نتایج به که شود نظر گرفته در
 با درسی برنامه تدابیر، همراهی و رخدادها از مجموعه ای: کندمی اشاره درسی برنامه در ویژگی چند

 . دهد می قرار تاثیر وسیعی تحت گستره در را افراد که تربیتی و نتایج قصد و ریزی برنامه فرایند
در زمینه برنامه درسی تعریف واحدی مورد توافق نیست و هر یک شود همان گونه که مالحظه می

 و برنامه درسی تعریف  یادگیرندهاز صاحبنظران برنامه درسی با توجه به برداشت خود از ماهیت 
توان عنوان نمود که برنامۀ درسی در یک تعریف علمی در مجموع میاما  .دویژه ای از آن ارائه داده ان

؛ یعنی برای تربیت رسمی و نه تربیت غیررسمی، نقشۀ راه 3طرح تربیت": کلی و موجه عبارت است از
یابی، های ارزشهای تربیت، مفاد و محتوای تربیت، روشها و شیوهطراحی کنیم و در آن، هدف

                                                                                                                                               
1 Doll 
2 Eisner 

[ در این ارتباط اعتقاد دارد که ممکن است با شنیدن واژه طرح در ارتباط با برنامه درسی نگرش بسته و انقباضی در موضوع 1ملکی ] 3
م و تربیت فراگیران مشغوت به تحصیل حقیقت غیر از این است؟ مگر ممکن است موضوع تربیت به ذهن متبادر شود؛ لکن مگر در تعلی

 تربیت به عنوان یک واقعیت و امر بایسته در حیات بشر در ذهن کسی باشد و لی برنامه درسی را به عنوان یک طرح نپذیرد؟
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های مربی، زمان و مکان و ابزار مناسب را روشن سازیم ها و صالحیت، نیازمندیمختصات فضای تربیت
چرا که ما اعتقاد . ای پرورش فطرت استرسالت چنین برنامه[. 40] "و در یک طرح منسجم بیان کنیم

داریم انسان دارای سرشتی خاص به نام فطرت است و برنامه درسی به عنوان طرح تربیت، باید بتواند 
 .های فطری را از قوه به فعل در بیاوردقابلیتاین 

 برنامه درسی دانشگاهی و سطوح آن -2
است که از اعتبار علمی و اجتماعی نیرومندی  برنامه درسی در آموزش عالی طرح منسجم تربیتی

ها، یک باشد و ضمن ترسیم چگونگی اندیشیدن و همچنین وجود انتقات دانش و مهارتبرخوردار می
در نگاهی دیگر برنامه درسی دانشگاهی حاکی [. 44]سازد سیع علمی برای دانشجویان فراهم میتجربه و

ها، میزان نامهگواهی ها، رفتارها و فرهنگ سازمانی است که عالوه بر مدارک،از هنجارها، ارزش
وامل اعتبارات تخصیص یافته برای دانشگاه، طرز تقسیمات داخل آن، اهداف میان مدت و بلندمدت، ع

ها سهم موثر داشته و به نوبه خود تصویری از مؤسسه را برای  ای در معرفی برنامههای منطقه سازمان
 [. 43]دهد  التحصیالن، کارفرمایان و غیره ارائه می جامعه دانشجویان، فارغ

 ها، نیازها و تحوالت و نیز از جامعیتدرسی در آموزش عالی بایستی مطابق با واقعیتهر برنامه 
هایی در دانشجویان مورد توجه قرار گیرد که ها و مهارتالزم برخوردار باشد تا از طریق رشد قابلت

دادهای مؤثر آموزش عالی عنوان برون بتوان آن را در دنیای کنونی، از بعد فردی و اجتماعی، به
یای پیچیده های ضروری برای ایفای نقش در دنها و دانشمحسوب نمود، به طوری که دارای مهارت

در غیر این صورت از نظر بسیاری . امروز بوده و توان رویارویی با ساختارهای متغیر آن را داشته باشند
شده آنان از بازدهی خوبی گذاری انجامها و دانشجویان، سرمایهاز مردم، والدین، کارفرمایان، حکومت

  [.43] بودبرخوردار نخواهد 

های ریزیان درسی دانشگاهی قرار گیرد، توجه به رسالتنظر برنامهطور کلی آنچه که بایستی مد  به
باشد و این امر مستلزم مطالعه و بررسی و اساسی آموزش عالی و شرایم و تحوالت و در نتیجه نیازها می

جوامع گوناگون در این زمینه تجربیات متعددی داشته و . هاستبه دنبات آن بازنگری و بهبود برنامه
هایی، درصدد بازنگری در اجزای نظام آموزش ها با انجام بررسی ران آموزش عالی آناندرکادست

درسی یکی توان گفت که برنامه با توجه به مطالب یاد شده می. انددرسی بودهعالی خود از جمله برنامه 
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 های آن دارد ودادهای اصلی آموزش عالی است که نقش اساسی در تحقق اهداف و رسالتاز برون
اندرکاران واقع شود و در بهبود کیفیت آن تالش مضاعف به عمل طور جدی مرکز توجه دست  باید به

 .آید
: شود در آموزش عالی چهار سطح از برنامه درسی مطرح می[ 41]بر اساس دیدگاه سرمد و وزیری 

وس ها و فهرست در این نوع برنامه درسی شامل آنچه سرفصل :1شده برنامه درسی طراحی( الف
شود، مورد توجه  شود یا نمی که در عمل اجرا می نظر از این این برنامه درسی صرف. باشد آمده است می

صورتی است که  گیرد و کانون توجه نیز بر محتوا و توالی دروس به و استناد هیات علمی قرار می
ی مورد برنامه درس( ب. کند باشد های مدرسه آموزش عالی یا گروه آموزش ایجاب می سیاست
این نوع برنامه درسی مشتمل است بر تکالیف خاص و سطح عملکردی که از دانشجو انتظار  :2انتظار

این نوع برنامه درسی . گیرد رود و همچنین روشی که از عملکرد دانشجو مورد ارزشیابی قرار می می
سی برنامه در( ج. معموالً بازتاب دیدگاه دانشجویان نسبت به برنامه درسی خاص است

شود در  شده و آنچه را در عمل تدریس می شده میزان مطالب ارائه  برنامه درسی عرضه  :3شده عرضه
این نوع برنامه درسی برخالف برنامه درسی مورد انتظار، رفتاری بوده و ممکن است در . گیرد بر می

ی یک برنامه تعیین تکالیف جدید برا. های درس مختلف با طراحی اولیه، بسیار متفاوت شود کالس
به همین صورت ممکن . تواند هم محتوا و هم روش ارائه درس را از طراحی اولیه دور سازد درسی می
طور غیرعلمی به وجود بیاید، باید توجه داشت که مؤسسات آموزش  های دیگر نیز، حتی به است تنوع

برنامه درسی ( د. دانند یها معموالً بسیار کم م گونه تنوع عالی در مورد دامنه و میزان تأثیر این
شود،  دهند شامل می شده آنچه را که دانشجویان در عمل انجام می برنامه درسی تجربه :4شده تجربه

: توان آن را به دو بخش کامالً مجزا تقسیم کرد این سطوح از برنامه درسی نیز جنبه رفتاری دارد و می
ست که ممکن است با ساختار رسمی بخش اوت به چگونگی انتخاب دروس توسم دانشجو مربوط ا

که برای یک درس چه  تجویز شده، متفاوت باشد و بخش دوم بر رفتارهای یادگیری دانشجو مثل این

                                                                                                                                               
1 Desined Curriculum 
2 Exlectation Curriculum 
3 Deliverd Curriculum 
4 Experimented Curriculum 
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های ارتباط کالمی در کالس به کار گرفته  شود؟ چه مقدار مهارت مقدار تکالیف نوشتاری انجام می
 .د اطالعات ناچیزی دارندمؤسسات آموزش عالی در این مور. متمرکز است.. شود و  می

 سازی اسالمیتمدن -3
 . شودسازی نوین اسالمی اشاره میدر این بخش به سه مفهوم، تمدن، تمدن اسالمی و تمدن

های نوشته شده و مدیریت شهری، ، وجود قوانین مکتوب و سنت[42]تمدن به معنای شهرنشینی 
، شامل جهات دینی و مذهبی، اخالقی، های اجتماعی قابل انتقاتای پیچیده از پدیدهمجموعه

زیباشناختی، فنی یا علمی مشترک در همه اجزای یک جامعه وسیع و یا چندین جامعه مرتبم با یکدیگر 
[ 42]، وجود آثار هنری و باستانی، برقراری روابم خارجی و حسن جریان امور داخلی کشور [41]

همچنین تمدن نظمی اجتماعی دانسته شده . تمطرح شده اس[ 48]ها  حالت ترقی و علوم و فنون ملت
مجموعه »و یا بر [ 41]کند شود و جریان پیدا میکه درنتیجه وجود آن، خالقیت فرهنگی امکان پذیر می

عصر معین، یا حاالت پیشرفته و سازمان یافته  دستاوردهای مادی و معنوی بشر در یک منطقه، کشور یا
ی اجتماعی و سیاسی  ، پیشرفت در علم و هنر و ظهور نهادهافکری و فرهنگی هر جامعه که نشان آن

کند و باالترین گروه بندی اجتماعی شدن انسان معنی پیدا می تمدن در. اطالق شده است[ 30« ]است
 [. 34]آید  ترین سطح هویت فرهنگی به شمار می فرهنگ و گسترده

های عرب، های ملتتمدن های اسالمی گفته شده است که شاملتمدن اسالمی به تمدن ملت
و به وسیله دین اسالم و زبان علمی و ادبی عربی با یکدیگر متحد [ 33]ها و دیگران است  ایرانیان، ترک

 [.31]هنرهای ایرانی و رومی و سایر جوامع با این تمدن عجین شده است [. 33]شدند 
بدین صورت که نه در مقابل  اى را اتخاذ نمود؛ هاى پیشین موضع ویژهتمدن اسالمى نسبت به تمدن

ها را گرفته و در ها منفعل شد بلکه دست آوردهاى مثبت آنها صف آرایى نمود و نه در برابر آنآن
تمدن اسالمى، نه تقلید کننده »خود هضم نموده و جهات منفى را هم نپذیرفته است به عبارت دیگر 

  که ترکیب کننده بوده و تکمیل سازندههاى سابق بوده و نه ادامه دهنده محض، بلصرف از فرهنگ
تمدن اسالمى با محوریت قرآن دیدگاهى جهانى و فرا ملیتى داشته و هیچگاه خود را [. 32« ]داشته است

منحصر در یک قوم و نژاد ننموده است، لذا در حوزه وسیع دنیاى اسالم، اقوام مختلف عرب ایرانى، 
این تمدن گرچه . رسداقوام ذمى بهم آمیختند، به نظر میترک، هندى، چینى، مغولى، آفریقایى و حتى 
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تبدیل : های بنیادی فراوانی چونهای اسالمی بنیان نهاده شده بود ولی ضعفبراساس برخی از ایده
االمر  ، و اولی(ع)های معصومینامامت معصوم به حکومت جور و دور ماندن حاکمیت ها از هدایت

شود و هر ظلمی را بر افراد جامعه روا دارد، روحیه استبدادی حاکم  خواندن هر کسی و لو به زور حاکم
روشنفکران  زدگی غرب و جبرگرایی، خودباختگی فکر بر شاهان، مخالفت با آزاد اندیشی ها، اشاعه

داشته است ولی نتوانسته در برابر هجوم اقوام  هجری اوج 1و  2و  1داشته است و لذا با اینکه در قرن 
بیگانه دوام  هایفرهنگ تحمیل های غرب علیه مسلمانان در قرون وسطی وت، جنگوحشی مثل مغو

 .بیاورد
تمدن نوین اسالمی نه احیای همان تمدن مسلمانان است و نه بازسازی آن تمدن بلکه تمدنی است 
مبتنی بر افکار، باورها و فرهنگ اسالمی که از ساختار علمی و منطقی برخوردار است، روابم بین 

ی، ملی و بین المللی آن، بر نظم، قانون و اخالق متکی بر فطرت خدادادی متکی است، برآوردن فرد
نیازها و بهره مندی از طبیعت و جهان هستی مبتنی بر کوشش مستمرّ برای پرورش استعدادها و ارتقای 

و رشد و توانمندیهایش درشناخت واقع بینانه از نظام هستی است و در راستای اهداف سعادتمندانه 
 .بنابراین باید تمدن نوین اسالمی را ساخت. تکامل همه جانبه به صورت پیوسته در تکاپو و تالش است

تمدن نوین اسالمی همانند تمدن غرب امروزی نیست که فقم جنبه ابزاری و سخت افزاری دارد و 
ی زندگی را برای نتوانسته نیازهای حقیقی انسان از جمله سعادت، امنیت و آرامش روانی و هدفمند

 [.31]جامعه غرب به همراه آورد 
 انسان چهارگانه سازد و روابمدر تمدن نوین اسالمی همه نیازهای مادی و معنوی آدمی برآورده می

گیرد و زمینه زندگی سعادتمندانه را در دنیا و آخرت تأمین برمی در را هستی و جامعه خدا، خود، با را
 . کندمی

تمدن . یسم استوار است ولی تمدن نوین اسالمی بر خداگرایی استوار استتمدن غرب بر اومان
ولی محور اساسی تمدن . پردازد و از برآوردن نیازهای معنوی بی بهره استغرب به نیازهای مادی می
 . نوین اسالمی معنویت است

نوی، رفاه برای ایجاد تمدن نوین اسالمی پیشرفت همه جانبه علم و صنعت، رشد سالمت، تعالی مع
این پیشرفت همه جانبه، . معیشتی، حکومت عقالنی و حاکمیت ارزشهای اخالق در جامعه الزم است
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های مختلف خانوادگی، باید در متن زندگی جامعه نمود پیدا کند و سبک زندگی را در حوزه
 .را در حد عالی آن بسازد... اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی و

نبود تعصبات جاهالنه و همزیستی اقوام و نژادها و کشورها نیز از نمودهای تمدن نوین  جهان وطنی،
  .اسالمی است

 و علمی دستاوردهای از برخورداری کنار در انسان کرامت و عزت اسالمی نوین سازیدر تمدن
 هایهجنب همه و ها عرصه همه در تعالی و حرکت و جانبه همه پیشرفت شود واحیا می تکنولوژیکی

 [.31] یابدتحقق می معنوی و مادی زندگی
 آن به بلکه کندنمی نفی غرب را تمدن افزاری سخت و مادی بعد تنها نه اسالمی نوین در تمدن

 نابرابری، امنیت، احساس عدم گرائی، پوچ مثل است شده آن دچار بشر که آفاتی از آنرا و داده جهت
 .داد خواهد نجات زندگی در معنی فقدان و

 سازماهیت و مختصات برنامه درسی دانشگاهی تمدن -4
 یافتن پاسد درخور به سلسله « سازبرنامه درسی دانشگاهی تمدن»الزمه سخن گفتن از مفهوم 

-دست یافت. این سؤات عبارتهایى است که در پرتو آن بتوان به برداشت درست و شفافى از این سؤات
 مبانی فلسفی برنامه ؟چیست سازتمدن دانشگاهی درسی برنامه فلسفهتواند از قرار ذیل باشد: ها مى
از پیش  نقشهبراساس  سازتمدن دانشگاهی درسی برنامه طراحیآیا ند؟ ساز کدامتمدن دانشگاهی درسی

نسبت و رابطه  ؟گیردشکل مىی گیرد یا این که بدون برنامه قبلى و به تدریجاى صورت مىتعیین شده
  ؟تواند باشدچه مى تمدن اسالمیو هی برنامه درسی دانشگا

ساز طرح یا نقشه تربیتی است که توان گفت که برنامه درسی دانشگاهی تمدندر یک دید کلی می
برآمده از ارکان چهارگانه دین، عقالنیت، علم و اخالق باشد و مجریان آن را نیروهای مؤمن و متعهد 

 به قوه جویان را در راستای نیل به جامعه اسالمی اسوه ازدانش فطری هایتواند قابلیتتشکیل بدهند و می
[. در دیدگاه دیگری، این برنامه درسی همچون جامعه اسالمی جایی است که 32بیاورد ] در فعل

های حاکم در آن اسالمی باشند و اگر اصوت تعبدی و اعتقادی و علمی اسالم در عناصر برنامه ارزش
[. 38سازی اسالمی است ]رنامه درسی مبتنی بر مبانی فلسفی تمدندرسی به صورت ارزش درآمد، آن ب
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بینی، نظام ارزشی،  جهان  ساز، در بردارندهاز این جهت است که برنامه درسی دانشگاهی تمدن
 ساز است. با برنامه درسی دانشگاهی غیر تمدن« متفاوت»هایی  رویکردها، محورها و شاخص

سازی بر عناصر مختلف برنامه ی ارکان چهارگانه تمدنچگونگی تأثیرگذار 4در شکل شماره 
 توان مشاهده نمود.درسی دانشگاهی را می

 
 سازی بر عناصر مختلف برنامه درسی دانشگاهیچگونگی تأثیرگذاری ارکان چهارگانه تمدن -1شکل 

 ای هتواند با تهدیدات جدی موجود در بخشها میساز در دانشگاهتوجه به برنامه درسی تمدن
بر [. 31]آموزش عالی که نیازمند توجه است مقابله نماید  سه گانه درون داد، فرایند و برون داد نظام

عوامل فلسفی، هویتی، فرهنگی، اجتماعی و [ 30]های امین خندقی و حجازی اساس نتایج بررسی
ی از صاحب نظران در رابطه با تهدید فلسفی بسیار. توان از جمله این تهدیدات دانستآموزشی را می

عرصه مطالعات برنامه درسی در ایران معتقدند که علم کنونی بر مبادی و مبانی فلسفی متعارض با مبانی 
های فلسفی تربیت قرآنی، اسالمی و خاصه تمدنی بنا شده و مبتنی بر نگاه مادی مکاتب و جنبش



 همایش ملی تمدن نوین اسالمی سومینمجموعه مقاالت /  141

 

[ 1، 34، 33]ارشناسی و انتقادی است مدرنیسم، پدیدای مانند پراگماتیسم، اگزیستانسیالیسم، پستفلسفی
آن هنگام که از تفاوت داشتن . ى دارد که ماهیتاً معارض و مخالف با حرکت اسالمى استیمحتواهاو 

مبانی برنامه درسی در کشورمان نسبت به مبادی و مبانی برنامه درسی در کشورهای غیر دینی صحبت 
تهدید دیگری که در . رفت، ارزش و مانند آن استشود منظور تفاوت در نگاه به انسان، هستی، معمی

. ساز دارای باید مورد توجه قرار گیرد، کم توجهی به هویت اسالمی استطراحی برنامه درسی تمدن
. نمود یافته است[ 33« ]إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَاللّهِ أَتقَاکُم»ترین صورت ممکن، در آیه هویت اسالمی به ساده
ترین دستاورد مهم. نشان دهنده احساس تعلق و تعهد به دین و جامعه دینی است هویت اسالمی در واقع

های بنیادی، جهت دادن به زندگی، وحدت اعتقادی و معنا هویت اسالمی، پاسد دادن به پرسش
هویت اسالمی در اصل نه بر برتری فرد یا گروه، بلکه بر برتری تقوا و [. 31]بخشیدن به جهان است 

در حات حاضر بسیاری از جوامع اسالمی به علت عقب افتادگی . ها تأکید داردمیان انسان پرهیزکاری در
کنند چون تمدن غرب مدیون علم اند و فکر میهای علمی و فنّی، دچار تزلزت هویتی شدهدر زمینه

ه است، باید علم غربی را دربست پذیرفت و چون علم سکوالر غربی کاری با دین ندارد، اهمیت اندیش
در ارتباط با تهدید فرهنگی [. 32]دار شده است اسالمی در این جوامع کمتر و هویت اسالمی خدشه

باید گفت که در دوران خودیابی و بازگشت به خویشتن اسالمی، متفکران اسالمی فهمیدند که جهان 
حادی اسالم، گرفتار تاراج فکری و فرهنگی غرب شده است؛ فرهنگی که بر فلسفه غیر الهی و ال

چرا که . متفاوت از فرهنگ اسالمی مبتنی است و رهایی از این چپاوت نیازمند حرکت جهادی است
بلکه حامل نگرش فلسفی، دینی و فرهنگی است که آن را تولد بخشیده و ی وجود ندارد، طرف بی دانش

شده با منش و اسالمی وارد  برنامه درسیمعرفت غربی و معرفتی که از غرب به . دهد آن را انتقات می
در بحث [. 31] شخصیت فرهنگ و تمدن غرب آکنده شده و در بوته فرهنگ غرب شکل گرفته است

ترین مقوالت، کم توجهی به پیشرفت، استقالت و داشتن تمدن مستقل تهدید اجتماعی، یکی از مهم
و داشتن نظران برنامه درسی معتقدند که خارج شدن از زیر لوای تمدن غربی صاحب. اسالمی است

های آموزش عمومی و عالی ساز در نظامتمدن مستقل اسالمی بدون توجه به داشتن برنامه درسی تمدن
از این رو غفلت از داشتن . زیرا برنامه درسی با تمدن آن کشور پیوند دارد[ 32]ممکن نخواهد بود 

بدین سبب یکی از [. 38]برنامه درسی اسالمی خود به معنای غفلت از داشتن تمدن مستقل اسالمی است 
اهداف مهم تالش نظری در این حوزه، مقابله با تسلم فرهنگی غرب نسبت به جامعه اسالمی است که 
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ضرورت . موجب وابستگی علمی متخصصان برنامه درسی اسالمی به برنامه درسی غربی شده است
اسالمی هماهنگ -عه ایرانیتحوت در برنامه درسی حاضر این است که این علم با نیازها و اقتضائات جام
کند ربم و نسبت این فرایند نیست و در میان این نیازها و اقتضائات آن چه بیش از همه جلب توجه می

چرا که تضمین رشد و توسعه همه جانبه با تداوم حیات . های اسالم استها و ارزشاین علم با آموزه
همچنین بحث دیگر در این مقوله [. 31]د معرفت دینی، نیازمند نگرشی جدید به برنامه درسی دار

های اسالمی، متفاوت های مختلف زندگی با ریشهتفاوت در نیازهای جامعه اسالمی است که در عرصه
بنابراین توجه به تهدید فرهنگی در کشور و ارتباط این حوزه با دین، . از فرهنگ و زندگی غربی است

تهدید برنامه درسی را، در عوامل آموزشی . سازدان میساز نمودن برنامه درسی را نمایضرورت تمدن
های معاصر برآمده از فرهنگ غربی در ابعاد نظری و عملی، یک به دلیل تئوری پردازی. توان جُستمی

 ای در بعضی از عالمان برنامه درسی کشور به وجود آمده و همه چیز را العادهزدگی فوقغرب
ها داشته باشد، هر نوع وری که اگر کسی اشرافی در یکی از نظریهبه ط. تحت الشعاع قرار داده است

ای با سوء استفاده از اعتبار علم، حتی بعضی از بدین ترتیب عده. ای که ابراز کند، وزنه داردعقیده
با سیطره علوم مدرن بر فضای رسمی [. 10]دهند اند و میمسلّمات دینی را هم مورد تشکیک قرار داده

ان برنامه درسی کشور، درک و تلقی خاصی از مفهوم طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی اغلب متخصص
زدگی و نادیده انگاشتن تئوری)این تلقی از برنامه درسی . اندبرنامه درسی را با خود به همراه داشته

-می ، ضرورت توجه به این تهدید را آشکارتر(اسالمی در تمدن ساز کردن برنامه درسی-انسان ایرانی
 [. 14]سازد 

 گیریبحث و نتیجه
 و ها طرح داشتن و روزمرگی از عبور. است آینده برای طرح داشتن سازی تمدن نکات از یکی
 نیاز جرات برای که مواردی از یکی. است مباحث این طرح جرات گام اولین. است الزم کالن نظریات

 را تمدن این از خروج تجرئ ما کرانروشنف از بسیاری. است غرب تمدن مطلق سیطره از خروج داریم
 متهم تمدنی بی و فرهنگی بی یا و ارتجاع به یا و بخورند بودن غیرعلمی برچسب ترسند می و ندارند
 ناکارآمدی عدالتی، بی وتو، از دیگر سو حق. ندارد را اولیه نشاط آن غربی تمدن گفت باید .بشوند

 تمدن یک ادعاها خالف بر غرب تمدن که دهد می شانن...  و استعمار سلطه المللی، بین های سازمان
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 سایر ذهن نگاه این شدن شکسته. است شده شکسته نگاه این و نیست آزادی و عدالت از پر و انسانی
 .[13]است  کرده آماده جدید وضعیت یک برای را جهان نقاط

البته که . قرار گیرد ساز مورد مداقهسعی شد که چیستی برنامه درسی دانشگاهی تمدندر این مقاله 
اما همان گونه که مطرح شد جرأت طرح چنین . واکاوی عمیق آن نیاز به کنکاش بلند مدت دارد

نماید و اگر این ایده در نظام آموزش عباراتی در برنامه درسی دانشگاهی برای نویسندگان کفایت می
را در ابعاد  ییامدهایپ واندت ی، ممورد استفاده قرار گیرد شکل یریو زنج وستهیبه صورت پعالی 

 . آورد دیپد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و دینی
 میتعلفلسفی  یبراساس مبانساز اوالً البته این پیامدها زمانی حاصل خواهد شد که برنامه درسی تمدن

و با جامع نگر، صدق گرا و همس ،یقدس)ثانیاً عقالنیت الهی  باشد، حاکم و مسلم بر جامعه تیو ترب
 . را هم لحاظ نماید یطیمحهای و ظرفیت ، امکاناتمیشرارا در نظر بگیرد و ثالثاً ( یفطرت پاک انسان

تام  یعرصه بستگ نیدر ا متخصصان دانشگاهیو همه جانبه  یمهم به حضور جد نیبه ا یابیدست
 یغرب یدهاکریدر دانشگاه ها، رو مطالعات برنامه درسیکه جو غالب بر رشته  یتا زمانو  دارد

از  ،یقلب مانیو ا یمان با وجود اعتقاد شخص یدانشگاه دیباشد و اسات ییاثبات گرا کردیرو مخصوصاً
های دانشگاهتوان در ینم، معتقد باشند های درسیبرنامهدر غیرتمدنی  یهاکردیبه رو یلحاظ علم

 . را داشت طهیح نیدر ا یپرداز هیو نظر سازبرنامه درسی تمدنانتظار حرکت به سمت  کشور
 اریبتوان در مدت بس که ستین آن گونه دهد که رسیدن به چنین امریتجربه نشان میحات،  نیبا ا
حوزه  نیتحوت در ا جادیلذا ا. کرد جادیتحوت ا ندر آ ایداده  رییرا تغ وضعیت تثبیت شده قبلی یکوتاه

های و رهیافت کردهایکوتاه سلطه رو ینتوان در زمان دیشا. دارد قیبلند مدت و دق یزیبه برنامه ر ازین
 یتوان اقداماتیبرد اما م نیرا از ب مطالعات برنامه درسی دیاسات یذهن یبر فضا یغرب نظری و عملی

را  ییمجزا یعلم یهاتوان هستهیمثات م یبرا. رساند یاری برنامه درسی ساز شدنتمدنانجام داد که به 
داد که  لیتشک مطالعات برنامه درسی سراسر کشور یهار گروهدبا تفکر غیر تمدنی  دیدر کنار اسات

 آنها صرفاً فهیوظ. معتقدند تمدنی کردیدهند که بر رویم لیتشک یو پژوهشگران دیآن را اسات یاعضا
 نیا یمبان سیتدر زیو ن خاص یشناسبا استفاده از روش مطالعات برنامه درسیپژوهش در رشته 

برنامه درسی از  یبرداشت سطح یبه جا را دیاسات دیبا ن،یعالوه بر ا. دباشیم انیبه دانشجو کردیرو
بردن  نیبا از ب. سوق داد مبتنی بر بوم نیادیبا استفاده از اصوت بن یعلم یپرداز هیبه سمت نظر ،سازتمدن
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 محمدنقیب سید منظر از انسانی علوم سازیاسالمی هایبایسته(. 4314)محمد  موسوی،. 32

 .13-24 صص .4 ش .اجتماعی و فرهنگی هایفصلنامه پژوهش. العطّاس
 ش .معرفت ماهنامه. شناسی آسیب: انسانی علوم سازیاسالمی(. 4310)ابوالفضل  ساجدی،. 38

 .14-24 صص .412
 :قم .دینی علم امکان و تجربی علم ساختار: دینی علم سوی به گامی (.4312)حسین  بستان،. 31

 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه
 و انسانی معلو پژوهشگاه :تهران .دینی علم تا سکوالر علم از (.4388)مهدی  گلشنی،. 10

 .فرهنگی مطالعات
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 پژوهشکده :تهران .دینی علم تحقق راهکارهای و امکان معنا،(. 4381)حسین  سوزنچی،. 14
 .فناوری و تحقیقات علوم وزارت اجتماعی و فرهنگی مطالعات

گفتگو با خبرگزاری . است اسالمی انقالب ذات در سازیتمدن(. 4311)نجفی، موسی . 13
 .32/40/4311. مهر



 

 

 

 های مؤثر بر اعتالی نظام آموزشی امامیه  ران شناسایی عوامل و پیش
 در پنج قرن نخست هجری

 
 4محمدجواد یاوری سرتختی

 

 چکیده
-گیری و تداوم نیازمند مبانی، منابع تولید علم، اهداف، نیازسنجی، برنامه هر نظام آموزشی برای شکل

-است. این امور اگرچه موتور محرک فرآیند شکلریزی، مدیریت، نیروی انسانی، متون و مراکز آموزشی 
گیری آموزش هستند؛ اما فرآیند آموزش، تداوم و تعالی آن گاهی ممکن است با رکود، موانع و مشکالتی 

آوردهای نظام ها و رسیدن به تعالی و تمام اهداف و دست مواجه گردد. بنابراین، برای عبور از بحران
های اصلی و فرعی، مسائل سلبی رانها یا عوامل و پیشست، بلکه باید از نشانهآموزشی، تنها این امور کافی نی

 ساز و تأثیرگذار بر روند پیشرفت کمی و کیفی نظام آموزشی کمک گرفت.و ایجابی، زمینه
که در آغاز راه و مسیر تاریخی خویش با مشکالت خاصی روبرو بود؛ اما نظام آموزشی امامیه با آن

این مسیر عبور، به اهداف خود رسیده و تعالی خود را نشان دهد. بنابراین، برای آشنایی،  توانسته است از
ساز و تأثیرگذار در نظام آموزشی امامیه با تأکید بر پنج های مهم، زمینهرانیابی عوامل و پیششناخت و نشانه

گیری ر پرداخته شد و با بهرههای علمی و آموزشی، به این امدلیل فراز و نشیب فعالیتقرن نخست هجری به
های های اثرگذار بر تعالی فعالیتهای تاریخی ناظر به محرکتحلیلی در استخراج گزاره -از روش توصیفی

گیری و تداوم و عوامل فرعی بیشترین سهم را های اصلی بر شکلرانآموزشی، روشن گردید، عوامل و پیش
د. در این میان عوامل سلبی اگرچه مشکالتی را برای فرآیند اندر توسعه کمی و کیفی نظام آموزشی داشته

 اند. ها را داشتهاند، اما نقش اثرگذار بر خروج ار بحرانآموزش ایجاد کرده
های رشد آموزش، رانعوامل و پیش، نظام آموزشی امامیه، اعتالی نظام آموزشی کلیدواژگان:

 های علمی و آموزشی امامیه.بحران
                                                                                                                                               

 آموخته حوزه علمیه قم و استادیار گروه تارید دانشگاه باقرالعلومدانش 1
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 مقدمه
رباره نظام آموزشی مسلمانان، کارکردها و نقش آن در تولید و توسعه فرهنگ و تمدن اسالمی، تحقیق د

سنت و مستشرقان قرار گرفته است. آنان، نقش تمدنی مسلمانان را  مدت زمانی است که مورد عالقه اهل
صورت مستقل به  ه بهگا اند. بنابراین، هیچ سنت دانسته و به جامعه معرفی کرده های علمی اهل مرتبم با تالش

نظر  دانند. به را با نظام عامه یکی می اند و اساسا آن  وضعیت نظام آموزشی امامیه و مباحث اصلی آن نپرداخته
رسد یکی از علل مهم این رویکرد، آن است که امامیه قرون بسیاری حکومت مستقل فراگیر نداشته و از  می

قدر گسترده و  ام تعالیم اسالم بوده و از دیگر سو، جمعیت آنان آننگاه مخالفان، باورهای امامیه مخالف با نظ
 قابل توجه نبوده که بتوان نظام آموزشیِ مستقلی را برایشان تصور کرد.

اظهارنظر مطلق درباره نظام آموزشی و نقش تمدنی مسلمانان بدون در نظر گرفتن تفکیک بین تالش 
گونه هویت تمدنی نداشته یا نقش  چی تصور کنند، شیعیان هیده تا برخای گردی سنت، انگیزه شیعیان و اهل

، در عمل، تارید بغداد -کتابِ -این حقیقت است که »و به گفته منیرالدین احمد:  4آنان کم رنگ بوده است.
این اتهامات از گذشته تا کنون مطرح بوده و شیعیان در هر  3«بسیاری از دانشمندان شیعه را نادیده گرفته است.

اند. شیعه برای دفاع از این اتهامات، اثبات کرد که از آغاز، با دیگر مذاهب و  ه در مقام پاسد برآمدهدور
از نظام خاصی برخوردار بوده است.  بیت )ع( دلیل پیروی از اهل داشته و بههای کالمی و فقهی تمایز  فرقه

اط خاصی داشته است. امامیه، برای های استنب ها و روش نظامی که مبانی، منابع و مرجعیت، اهداف، آموزه
های  های مختلف آموزشی انجام داده است تا بتواند از موانع و آسیب اثبات هویت و حیات خود، فعالیت

دلیل وجود مشکالت سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی،  ها به رو عبور کند. گرچه در برخی از دوره پیش
ای از عوامل اصلی و فرعی بر  طور یقین مجموعه است؛ اما به الشعاع قرار گرفته روند کمی و کیفی آن تحت

اند. اکنون برای دریافت پاسد کامل و قانع کننده، باید به این  گیری و پیشرفت آن تأثیرگذار بوده شکل
ها یا عوامل و موانع تأثیرگذار بر روند کمی و کیفی نظام آموزشی امامیه در  پرسش پاسد داده شود که نشانه

 ن نخست هجری کدامند؟پنج قر

                                                                                                                                               
، 1، شمارهشناسی شیعه؛ علی اکبر والیتی، 3، صالرجاتاحمدبن علی نجاشی، ؛ 14ص، المسائل الصاغانیۀمحمدبن محمدبن نعمان مفید،  4

 .41سات دوم، ص

 .23، ترجمه محمدحسین ساکت، صالمینهاد آموزش اسمنیرالدین احمد،  3
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هایی  فرضیه پژوهش حاضر برآن است، شیعیان در مسیر حرکت علمی و آموزشی با عوامل و مؤلفه
اند که در نظام آموزشی امامیه موثر بوده است. برخی از این عوامل سلبی و موانع و مشکالت پیش   مواجه بوده

ع است. در مجموع هردو به روند کمی و کیفی قوت تشی دیگر از این عوامل ایجابی و نقاط رو است و برخی
 اند تا تمایز و هویت آنان حفظ گردد.آموزش و پرورش کمک کرده

 روش پژوهش
های متفاوتی از ابعاد زندگی انسان آگاهی پیدا کنیم. کند تا با گزارهمطالعه تارید به ما کمک می

عی است، کمتر اطالعاتی پیرامون تارید های تاریخی سیاسی و اجتماجا که بیشتر فضای دادهاما از آن
های شود. بنابراین، شناسایی مشاهده گزارهفرهنگ، تارید فرهنگی و سبک زندگی بشر در آن یافت می

های علمی و آموزشی آنان، های دانشمندان شیعه و بحرانتاریخی پیرامون رشد کمی و کیفی فعالیت
ها را در منابع تاریخی و حدیثی تحلیلی این گزارش -این پژوهش را بر آن داشت تا با روش توصیفی

های تأثیرگذار با فرآیند و ها و محرکرانشیعه رصد و بعد از شناسایی و به تحلیل رابطه عوامل یا پیش
ای از عوامل های نظام آموزشی امامیه بپردازد. همچنین با شناخت و کدگذاری مجموعهبرآیند فعالیت

اره در نظام تعلیم و تربیت و تعالی فرهنگ و تمدن اسالمی، بدانیم که وتشخیص و تشخص یک نظام
 تعالی نظام تعلیم و تربیت امامیه، چگونه اتفاق افتاده است؟

 روی شیعههای فرهنگی و اجتماعی پیشبحران -الف
، قبل از پرداختن به عوامل تأثیرگذار بر روند کمی و کیفی پیشرفت نظام آموزشی امامیه، طرح موانع

ها و چگونگی مواجهه  روی آنان برای فهم سختی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیش ها و بحران آسیب
ها، بستگی به رانها، ضرورت دارد؛ زیرا فهم درست از تارید نظام امامیه و نقش عوامل یا پیش شیعیان با آن

 د. بعد از رحلت رسوت خداهای موجود در مسیر حرکت نظام آموزشی آنان دارمیزان تحدیدها و فرصت
قدرت سیاسی را برعهده گرفتند و از نقل و نگارش حدیث نبوی  )ع( ، خلفا با غصب خالفت علی)ص(

ممانعت کرده و به مبارزه جدی با گسترش تشیع پرداختند. شیعیان گاهی مجبور بودند آثار خود را مخفی 
 -آنان ،)ع( بنابر فرمایش امیرمؤمنان علی 4ردند.ک کنند. عالمان سنی نیز از نقل روایات شیعیان ممانعت می

                                                                                                                                               
 .42، ص4ج، الصحیححجاج نیشابوری،  بن مسلم 4
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هفتاد نفر از اصحاب »گوید:  بن قُرّه می معاویۀ 4کار نبستند. حدود الهی را تعطیل کرده و احکامش را به -حتی
و به تعبیر  3«کنند. را درک کردم که اگر امروز شما را ببینند، هیچ رفتار شما را جز اذان تأیید نمی )ص( پیامبر

  3عباس با پرداختن به امور سیاسی، دین را فراموش کردند. امیه و بنی بنیخلدون،  ابن
بر نقش خلفا در رکود و خمودگی روند نظام آموزشی و مبارزه همه جانبۀ آنان  رسد که افزون نظر می به

نبودن  2جلوگیری از حضور شیعه در نزد امام خویش برای پرسش سؤاالت دینی، 1های شیعی، با نشر آموزه
حکومت مستقل فراگیر شیعی، عدم دسترسی آسان شیعه به کثیری از منابع، نداشتن مراکز مستقل آموزشی 

های پیشین، نداشتن منابع مالی منسجم و قابل توجه، پراکندگی جمعیت شیعیان، گستردگی  در دوره
های غالیان در  فعالیت های آموزشی و کمبود نیروی انسانی کارآمد، وجود اختالفات درون مذهبی، فعالیت

های  روی فعالیت های پیش ترین مشکالت و چالش سنت، از مهم تحریف متون و حمایت خلفا از اهل
قمری به محمد سبکتکین دستور داد که مذهب  108عنوان نمونه، قادرباهلل در سات  آموزشی شیعیان بود. به

از برگزاری کرسی درس کالم و مناظرات علمی شیعیان و معتزله را سنت را در خراسان ترویج کند. وی  اهل
نیز  1گروهی از شیعیان را تبعید و دستور به لعن آنان در منابر داد.منع کرد و معتقد بود، باید آنان توبه کنند. نیز 

قمری حاکم عباسی گفت: لعنت خدا بر رافضه باد که همگی کافرند.  110در سات »نویسد:  جوزی می ابن
 2«فورک برخواست و اهل بدعت را لعن کرد. ن را کافر نداند خود کافر است و ابنگویند، هر که آنا

شدند یا مورد  برخی از دانشمندان شیعه از تدریس در مدارس نظامیه منع می همچنین در عصر غیبت
بغداد کثیری از دانشمندان شیعه زندانی گشته، شید مفید دو بار از  8گرفتند. احترامی عالمان عامه قرار می بی

و نتیجه آن گردید که بخشی از میراث  1تبعید گردید و محل تدریس شید طوسی مورد هجوم قرار گرفت.

                                                                                                                                               
 .311، ص413، خطبه: البالغه نهجمحمدبن حسین سیدرضی،  4

 .311، ص 21ج، تارید مدینه دمشقعساکر، بن  بن حسن لیع 3
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عمیر به زندان افتاد، اموالش به غارت  که محمدبن ابی نگارش در نیامد. چنان مکتوب شیعه از بین رفت یا به
  4هایش را که چهل عدد بود، بردند. رفت و کتاب

دلیل  کرد؛ اما بعدها به های آموزشی شیعه را با مشکالتی مواجه می رچه روند فعالیتموانع و مشکالت، اگ
ریزی شده  صورت تدریجی و برنامه افزایش جمعیت و پراکندگی و نیازهای علمی و آموزشی جامعه شیعه، به

ای پسین ه روی عبور کرده و به جریان تولید علم و آموزش دین در دوره توانست از موانع و مشکالت پیش
بهره نبودند.  سنت نیز از آن بی کمک کند که تأثیرات شگرفی را بر نظام آموزشی اسالم گذاشت و اهل

موزشی امامیه حتوا و منابع تولید علم در نظام آهای آموزشی امامیه زمینه تبیین تمایز م عبارت دیگر، فعالیت به
 و استقالت آن از دیگران را طرح کرد.

 گیری و پیشرفت نظام آموزشی های مؤثر بر شکلرانعوامل و پیش -ب
ها پیشرانهای بررسی کارآمدی نظام آموزش است.  های پیشرفت، یکی از مؤلفهرانعوامل یا پیش

ها را مشخص  عناصری هستند که باعث حرکت و تغییر در طرح اصلی سناریوها شده و سرانجام داستان
. اهی برای شروع تفکر از طریق سناریوها وجود نداردهیچ ر ،کنند. بدون وجود نیروهای پیشران می

های مستقیم و  های ما را در تجزیه و تحلیل یک دوره تاریخی و فهم نشانهرانبنابراین، شناخت عوامل و پیش
 کند.  های آموزشی کمک می های مختلف فعالیت گیری گونه غیر مستقیم، اصلی و فرعیِ تأثیرگذار بر شکل

 عوامل اصلی -1
ای و برخی فرعی هستند.  میان عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت نظام آموزشی، برخی عوامل اصلی و پایه در

جاکه تفکیک این موارد نیز به مطلوب بودن برخی داخلی یا خارجی و برخی ایجابی و سلبی هستند. از آن
در قالب اصلی و فرعی  هادلیل گسترده شدن آن، تنها به تقسیم بندی آنکند، امام بهنظام بحث کمک می

 گردد. اکتفا می
 نییتبگیری و تعالی نظام آموزشی امامیه، های تأثیرگذار بر شکلرانهدف اصلی از بیان عوامل و پیش

و  یرگذارینقش تأث شناختو  (هایژگیمؤلفه ها، عناصر و و ،یبر ساختار)مبان یمبتن هیامام یوجود نظام آموزش
-رسد باتوجه به رصد مفاهیم و دادهنظر میاست. به و حرکت آن یبر ماندگار رگذاریتأث یها شرانیپ لیتحل

                                                                                                                                               
 .388، صالرجاتبن داود حلی،  بن علی حسن 4



 همایش ملی تمدن نوین اسالمی سومینمجموعه مقاالت /  131

 

های تاریخی و حدیثی، پیدایی مذهب تشیع با تکیه بر مبانی خاص از جمله امامت الهی، همچنین علم و 
عصمت امام، آموزشی بودن تعالیم مذهب، ضرورت فراگیری تعالیم شیعی برای رسیدن به سعادت و دفاع از 

های اصلی و پراکندگی جمعیت، وضعیت سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه شیعه، رانها از پیشباور
های شیعه از شیعیان، از عوامل فرعی رشد  برخوداری از منابع مالی، نقش دانشمندان شیعه و حمایت دولت

 کمی و کیفی نظام آموزشی و تأثیرگذار بر استقالت و حفظ هویت این نظام هستند.

 ذهبم -1-1
و یازده  )ع( امامیه در اصطالح، گروهی هستند که اعتقاد به امامت منصوص و بالفصل امیرالمؤمنین

 )ع( به باور امامیه، ائمه اطهار دانند. داشته و اطاعت از آنان را واجب می )ص( فرزند او پس از پیامبر اکرم
قوام و  4بر امت اسالمی را دارند. حجت خدا در میان مردم بوده، مشروعیت الهی داشته و استحقاق ریاست

و به دلیل گفتن سخنان حق، داشتن علم الهی و مقام عصمت  3دین و دنیا به وجود آنان در روی زمین است.
وظیفه آنان اجرای حدود الهی، برپا داشتن شریعت و حراست از آن،  3از خطا، تنها باید از آنان اطاعت کرد.
باید به همه دستورهای آنان به )ص(  و به سفارش رسوت خدا 1ت است.هدایت و تأدیب مردم بر اساس شریع

 )ع( امیرمؤمنان علی 2گردد. ها، انسان گمراه می دلیل مطلوبیت ذاتی، عمل شود و در صورت عدم توجه به آن
ست تا جاهل ا تعلیم و تأدیب شما ،نیکوخواهی ،حقی که شما به گردن من دارید، اندرز دادن»فرمودند: 

والی نباید در بیان احکام و حدود الهی توقف نماید؛ زیرا فروگذاری سنت، امت را به هالکت » 1.«نمانید
  2«اندازد. می
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م معصوم و عالم به دین و گیری مذهب تشیع، منصوص دانستن اماروشن گردید که پایه اصلی شکل
 بیت های اهل آخرت تنها از آموزه اعت از آنان است. بنابراین، شیعیان برای رسیدن به سعادت دنیا ووجوب اط

گیری نظام آموزشی امامیه را درپی داشت.  پذیری زمینه استقالت و شکلکنند. این اطاعت اطاعت می )ع(
عبارت دیگر، موتور محرک حرکت علمی و آموزشی در تارید تشیع، مذهب بود. لذا حیات و حفظ  به

، )ع( بیت ابی و سلبی بود که از همان آغاز توسم اهلهای آموزشی ایج هویت شیعه نیازمند مجموعه فعالیت
بر تدریس، نگارش باورها و مواد   ساز و کار آنان نهادینه گردید. بنابراین، از نتایج پایبندی به مذهب، افزون

  4آموزشی بود.
در ران ترین پیشمخالفان، مهم شبهات و سواالت ینقد و نف ها و دفاع از مذهب وآموزه انیو ب نییتب
 ،)ع( تیباهل ثیاحادگیری و تعالی نظام آموزشی امامیه بود. اهمیت شیعیان به دریافت، نشر و عمل به شکل

این جایگاه، آنان را واداشت تا برخی هر ساله یا  3این دانش بود.به  و جایگاه معنوی آنان معرفتگر میزان بیان
لمی مهاجرت کرده و ضمن استماع، دفترهای یا دیگر مراکز ع 3حسب نیاز، برای کسب علم به مدینهبه

 کیتحر یو پژوهش یآموزش تیرا به عرصه فعال عهیشتبیین و دفاع از مذهب،  همچنین، 1حدیثی تهیه کنند.
کرد. بنابراین، آنان پرداخت و از دیگر سو، از مذهب دفاع میها میسو باید به انتقات آموزهشیعه از یک کرد.

زا به مذهب خود را به این امر اختصاص دادند. همچنین فعاالنه به نقد جریان آسیبای از فعالیت بخش عمده
رو،  های آموزشی و پژوهشی را انجام دادند. ازاینهای مختلفی از فعالیترا در دستور خود قرار داده و گونه

باورهای خود  نگاری آغاز گردید. هر گروهی برای ماندگاری و تدوین ردیه 2مناظرات درون و برون مذهبی
 گرفت. از محتوا و مبانی فکری خویش بهره می

های آموزشی، ممانعت از ترویج  ها و روش یکی از اقدامات جدی مکتب خلفا، عمومی کردن آموزه
الردّ توان به کتاب  عنوان نمونه می عقاید شیعیان، طرح شبهات و نگارش کتاب در نقد باورهای شیعه بود. به

نقض و  المسترشد فی االمامههای  و کتاب از بزرگان خوارجبن یزید اباضی  عبداهللنگاشته  على الرافضۀ
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های آموزشی مکتب خلفا، برخی از  همچنین تحت تأثیر فعالیت 4نگاشته ابوالقاسم بلخی اشاره کرد. المستثبت
شرعی خود را احکام  )ع( و امام حسن عسکری )ع( ، امام صادق)ع( شیعیان ایران و عراق در دوره امام سجاد

های استنباط  و گاهی تحت تأثیر تعلیمات عامه، گرایش به برخی موضوعات کالمی یا روش 3دانستند. نمی
کردند که آنان دارای نقش علمی و تمدنی نبوده و مواد آموزشی  وجود داشت. همچنین شیعه را متهم می

کرد و ضرورت یک جهاد علمی برای  میاین روند شیعیان را دچار آسیب  3اند. خود را از دیگران اخذ کرده
 طلبید.  دفاع از باورهای شیعه و بطالن عقاید انحرافی را می

های مخالفان  ها، در اولین گام به رصد افکار و آموزه شیعیان با درک و شناخت انحرافات و آسیب
ذهب تشیع دفاع کنند. ها، خود را مجهز به سالح علم کرده تا بتوانند از م پرداخته و با تجزیه و تحلیل آن

های استدالت  بن حجاج آگاهی زیادی درباره آراء و روش بن حَکم، زراره و عبدالرحمن هشامعنوان نمونه  به
های فقهی مردم عراق از  گاهی درباره دیدگاه )ع( سنت عراق و دیگر مناطق داشتند. امام صادق فقهی اهل

 1خواند. اثبات بطالن روش قیاس در مکتب عامه، فرامی بن حجاج را برای کرد. و عبدالرحمن آنان پرسش می
سؤات از علم کالم پرسیدم و گفتم که  200 )ع( من در منا از امام صادق»گوید:  بن حکم می همچنین هشام

 نیز امام کاظم 2«گونه پاسد بده. فرمودند: تو هم این گویند، و امام در مورد هر مسأله می آنان)عامه( چنین می
بنویسد و برای من بفرستد.  -و نقد آن -بن حکم بگویید چیزی درباره باورهای قدریه به هِشام»ند: فرمود )ع(

ها  نتیجه این تالش 1«هشام آن را نوشت و خدمت امام عرضه کرد و امام فرمودند: همه چیز در آن آمده است.
تشیع برخی از مخالفان را فراهم کرد. های موجود و ابطات عقاید مخالفان، زمینه  بر عبور شیعیان از بحران افزون
برخی از خاندان اعین از از درس محمدبن حنفیه جدا شده و به همراه  وفبن عَ قاسم که ابوخالد کابلی و چنان

 8رسیدند.)ع(  به تشیع پیوسته و به محضر امام سجاد 2جمله عبدالملک و حُمران
                                                                                                                                               

 . 333ص، الفهرستبن ندیم،  یعقوب ؛ محمدبن ابی321، ص الرجاتنجاشی، احمدبن علی  4
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ی، عدم برخوداری امامیه از نقش تمدنی و اتهامات و شبهاتی همانند نفی مهدویت در قرن چهار هجر
وابستگی علمی آنان به دیگران نیز عامل مهمی بود تا شیعیان به تبیین درست باورها، حفظ هویت مذهب تشیع 

تدوین متن آموزشی، کنترت، ارزیابی و عرضه  4های اسالمی بپردازند. و تمایز آن از دیگر مذاهب و فرقه
نویسی و  های درس تفسیر، حدیث، فقه، کالم و تارید، مناظره، ردّیه زاری کرسیها بر امام معصوم، برگ آموزه

ای  مکاتبات علمی، بخشی از نتایج دفاع از مذهب بود؛ زیرا طرح سؤات و شبهات از سوی مخالفان، زمینه
س و که برخی از عالمان به تدری گردید تا دانشمندان اقدامات آموزشی خود را فعاالنه انجام دهند. چنان

الردّ علی  های بن حَکم کتاب هشامهمچنین  3در دفاع از مهدویت پرداختند. الغیبههایی با عنوان  نگارش کتاب
بن محمدبن سعید  ابراهیم 3های اسالمی نگاشت. را در مقابل فرقه الردّ علی من قات بامامۀ المفضوتو  المعتزله

 1خود را در اصفهان تدریس کرد. المعرفهکتاب  )ع( ثقفی در تبیین دیدگاه شیعه درباره امامت امیرمؤمنان
أوائل المقاالت فی المذاهب و بر تدریس علم کالم امامیه و مناظره با مخالفان، کتاب  شید مفید نیز افزون

 2را در تفکیک باورهای شیعه از دیگران نگاشت.  المختارات

 مدیریت و علم امام -1-2
)ص(  براین باورند که مدیریت نظام آموزشی بعد از رسوت خدا 2و نقلی 1امامیه با تکیه بر ادله عقلی

بر توان مدیریتی و صالح بودن، آگاهی)علم( بیشتری به دین و  برعهده امام معصوم و کسی است که افزون
نه تنها رئیس اداری، قضایی و نظامی امّت است، بلکه معلم  ،امام 8سازوکار انتقات آن به فراگیران داشته باشد.

درخصوص شرح وظایف حاکم  )ع( علی میرمؤمنانارو، ازاین 1.مربّی مردم در امور تربیتی نیز هستو 
باره  داند و دراین ترین حقوق مردم بر امام و حاکم اسالمی می را اصلیمردم اسالمی، آموزش و پرورش 
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گردن من دارید،  را بر شما حقی است و شما را بر من حقی است. حقی که شما بهن مردم، م»فرماید:  می
و بر طبق آن  ست تا بیاموزیدا تأدیب شما ؛ست تا جاهل نمانیدا و تعلیم دادن شما نیکوخواهی ،اندرز دادن
معارف اسالمی و ایمانی را به افراد تحت حکومتش تا ظف است ؤامام و حاکم اسالمی م» 4«.رفتار کنید

و نه کسی باشد که سنّت را فرو  قّف نمایدوالی نباید در بیان احکام و حدودالهی تو» 3«آموزش دهد.
چه را خداوند به او فرمان داده به جا هرآینه، برعهده امام است، آن« »تا امّت را به هالکت اندازد. ،گذارد می

 عهدهو اقامه حدود خدا بر )ص( احیای سنّت پیامبر ،سعی در نیکوخواهی ،آورد؛ چون رساندن مواعظ
 3«تند.که سزاوار آن هساست کسانی 

گیری از تمام عنوان مدیران نظام آموزشی، وظیفه دارند با ساماندهی والیان یا با بهرهبه )ع( بیتاهل
 )ع( رسان همانند سازمان وکالت، مردم را تعلیم دهند. براین اساس، امیرمؤمنان علیهای پیامامکانات و ابزار

فرماندار شهر مکّه و دیگر  2بن عباسقُثم 1ان،بن سعد در منطقه آذربایجدر هنگام خالفت، خطاب به قیس
کند که آموزش دین و معارف الهی به مردم وظیفه آنان بوده و از آن کوتاهی نکنند. لذا والیان تأکید می

برای ها را نگاشتند؛ امام نیز آنرا می  دیات  در باب)ع(  علیای از فتاوای  مجموعهبرخی از صحابه 
ای که تسلم بر ها، شیعیان مناطق دوردست را به فقیهان برجستهدر هنگام بحران 1ارسات کرد. کارگزارانش

  2دادند.علوم امامیه داشتند، ارجاع می
ترین نقش را در توجه مردم برای کسب علم،  با پیدایی مذهب تشیع بر محور امامت الهی، علم امام، بیش

عالم به علم دین از جمله فقه، )ع(  مامیه، ائمه اطهاراز منظر اتوسعه علوم و رشد نظام آموزشی امامیه داشت. 
کالم، سیاست، علم منایا و بالیا، علم به آسمان و زمین، علم به اسامی شیعیان، دانش انساب و آگاه از علوم 

آنان در تولید علم نقش تأسیسی داشته و علم آنان منحصر به علوم دینی  8انبیاء و فرشتگان و علم غیب، هستند.
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 .128، ص12، نامه: البالغه نهج موسوی)سیدرضی(، محمدبن حسین 2
 .330، ص2، جالکافیمحمدبن یعقوب کلینی،  1
 .318، ص1، جالطبقات الکبرىمحمدبن سعد،  2

 .411، 420، 303، 333، 314، ص4، جالکافیبن یعقوب کلینی،  محمد 8
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تواند قرآن را تفسیر و نیازهای فقهی و دینی مردم را بیان کند، تا  . از منظر امامیه، امامِ عالم به شریعت مینیست
 چرخد. و نظام آموزشی بر محور علم امام می 4جامعه دچار تحیّر نشود.

خویش و کنترت، نظارت و مدیران نظام آموزشی امامیه بود و ضمن تأکید بر امامت )ع( امامان شیعه
 3توای آموزشی و تربیت نیروی انسانی کارآمد، در مسجد و منزت به تدریس اشتغات داشتند،ارزیابی مح

عنوان مدیران و عالمان آگاه به دین و علوم  را نیز به آموختن دانش در نزد خویش به  شیعیان و غیر آنان 
آموختن فقه، قرآن و تفسیر هرکس به قصد »فرمودند:  )ع( که امام صادق کردند. چنان اسالمی تشویق می

گیری از سخن من، با مردم احتجاج کنید؛ پس اگر  با بهره» «سوی ما بیاید، به او اجازه دهید بر ما وارد شود. به 
  3«با شما احتجاج کردند، من مورد احتجاج هستم و نه شما.

اجتماعی و سؤاالت و شبهات  ای بود تا شیعیان با تکیه بر آن به نیازهای فردی و زمینه )ع( علم الهی ائمه
بن ماصر  قیسبن اعیَن و  عنوان نمونه حُمران بهموجود  در جامعه پاسد داده و خود را از دیگران متمایز کنند. 

و با تکیه بر آن با مخالفان مناظره  1آموخته)ع( از جمله کسانی بودند که  دانش کالم را از امام سجاد
سنت به امام  برای حل مسائل علمی از جمله شبهات کالمی اهلحکم بن  کردند. و شیعیانی چون هشام می

سؤات از علم کالم  200)ع(  من در منا از امام صادق»گوید:  بن حکم می هشام 2مراجعه کردند.)ع( کاظم
گونه پاسد  فرمودند: تو هم این گویند، و امام در مورد هر مسأله می )عامه( چنین می پرسیدم و گفتم که آنان

های مختلف  به ترویج آن از طریق انجام فعالیت شیعیان بعد از کسب علم از محضر ائمه اطهار 1«بده.
که  پرداختند. چنان آموزشی از جمله برقراری کرسی درس، مناظره با مخالفان و تدوین متون حدیثی، می

بر  وخته بود، عالوه بن حکم بود که علم کالم را از او آم محمدبن خلیل بغدادی از شیعیان و شاگرد هشام
نتیجه  2برقراری کرسی درس، کتابی در زمینه امامت و توحید برای تبیین و دفاع از مکتب تشیع نگاشت.

                                                                                                                                               
 .12ص اوائل المقاالت،؛ همو، 33، صالمقنعۀمحمدبن نعمان مفید،  4

 .23، ص8ج، 320، ص3، جالکافیمحمدبن یعقوب کلینی،  3

 .43، صاالمالیمحمدبن نعمان مفید،  3
 .443، صرسالۀ أبی غالب الزراریاحمدبن محمد ابوغالب زُراری،  1
 .211، ص3ج، اختیار معرفه الرجات محمدبن حسن طوسی، 2

 .433، ص4جبصائرالدرجات، محمدبن حسن صفار،  1
 .340ص، الرجاتبن داود حلی،  بن علی ؛ حسن338، صالرجاتبن علی نجاشی،  احمد 2
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های  آوری شیعیان به علم امام، تقویت بنیه علمی و تربیت شاگردان برجسته و متخصص در حوزه روی
  4مختلف دین بود.

های آموزشی های آموزشی و مخالفت با روشبر بیان روش ، افزون)ع( از دیگر آثار علم امامان شیعه
مکتب خلفا از جمله قیاس و استحسان، تربیت شاگردان زیاد و متخصص، تدوین جوامع حدیثی و فعالیت 

که  سنت در مجلس درس و بحث شیعیان و امامان آنان بود. چنان های درس شیعی و حضور اهل کرسی
 از فقهای بصره خدمت امام باقر هعامَبن نُ تادۀقُنام  به -عثمانی مذهب -ردی م»کند که:  ابوحمزه ثمالی نقل می

نیز  3«های وی پاسد داد. رسید و قصد داشت حدود چهل سؤات از وی بپرسد. امام نیز به پرسش )ع(
نی چون لیال درپی ناتوانی از پاسد به مسائل علمی، به شیعیا ابوحنیفه و ابن ابی 3بن عبداهلل قاضی کوفه، شریک

ای علم از  اندازه مردم به»ق(: 121حَجر هیتمی)م بنابر گزارش ابنکردند.  مراجعه می 1جمله محمدبن مسلم،
ها پیچیده و عالمان  ها راه افتادند و شهرتش در تمام سرزمین سبب آن، کاروان نقل کردند که به )ع( صادق

شُعبه و  بن عُیَیْنَۀ، ابوحنیفه، ابن ، سُفیان ثَوری، سُفیانبن اَنس جُریح، مالک بن سعید، ابن بزرگی همانند یحیی
 2«اند. ایوب سَّخْتِیَانِی از او نقل حدیث کرده

 دانش اندوزی -1-3
های اصلی کسب دانش، فریضه بودن آن و جایگاهی است که دین برای عالم و یادگیری  یکی از انگیزه

و تکریم دانشمندان با عنوان امین بر دین و  از کودکیعلم قرار داده است. سفارش اسالم به یادگیری علم 
سزایی در تولید و پیشرفت علم و آموزش داشت. دانشمندان شیعه با هدف یادگیری  نقش به 1وارثان انبیاء،

مفاهیم بنیادین دینی، آداب مسلمانی و برای یافتن منزلت الهی به امر امامان خویش به کسب دانش پرداختند 
امام که  است. چنان)ع(  بیت ساز تحقق والیت اهل که این علم مایۀ حیات و نجات بشر و زمینه و معتقد بودند

                                                                                                                                               
 .221، ص3ج اختیار معرفه الرجات، محمدبن حسن طوسی، 4
 .321، ص1، جالکافیمحمدبن یعقوب کلینی،  3

 .382، ص4ج اختیار معرفه الرجات، محمدبن حسن طوسی، 3
 .331، صالرجاتبن علی نجاشی،  احمد 1
 .304، صالصواعق المحرقۀبن حجر هیثمی،  علی احمدبن 2

 .12، ص1، ج11، ص4ج، افیالکمحمدبن یعقوب کلینی،  1
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های ما را فراگیرید و به مردم یاد دهید؛ زیرا اگر مردم زیبایی سخن ما را درک  دانش»فرمودند:  )ع( رضا
 4«کنند. کنند، از ما پیروی می

سزایی در  تأکید بر نگارش آن در هر شرایطی تأثیر به به شیعیان در فراگیری علم و )ع( بیت توصیه اهل
که دیگران را به یادگیری تشویق  بر آن عالوه )ع( که امام سجاد باور و رفتار مردم در علم آموزی داشت. چنان

های درسی، در کنار  و برای تشویق و برانگیختن حلقه 3کرد، در مسجد مدینه نیز کرسی تدریس داشت، می
بن جُبیر بر آن حضرت  نشستند؛ ایشان روزی در حلقه درسی کنار زیدبن اسلم نشستند و نافع دانشجویان می

علم را از هرکه و »نشینید؟ امام پاسد داد:  ای می خرده گرفتند که شما آقای مردم هستید، چرا در کنار بنده
خاطر داشتن منافع فراوانی که  نیز فراگیری علم را به )ع( امام صادق 3«توانی فرابگیر و بخواه. هرجایی که می

اندوزی، مردم احادیث فراوانی را نقل کردند و آوازه علوم آنان  با تأکید بر دانش 1دارد، امری ضروری شمرد.
ها  در اطراف و اکناف سرزمین اسالم پیچید و کثیری مشتاق شنیدن علوم آنان گشته و به نقل آن

حدی بود که جهت ترغیب او در  وب بر تربیت فرزندش بهبن محب تا جایی که اهتمام حسن 2پرداختند. می
که  یا آن 1بن رئاب بشنود و بنویسد، یک درهم به او بدهد. یادگرفتن حدیث، در مقابل هر حدیثی که از علی

، به )ع( بیت بر تدریس و تدوین علوم اهل پرداختند، تا از این طریق عالوه برای کسب علم به مسافرت می
بن دَرّاج،  جَمیل که زُراره، مَعاذِبن مُسلِم کوفی، چنان 2شرعی خود و دیگران پاسد دهند. های علمی و سؤات

رسیده و  )ع( اطهار برای کسب علم خدمت ائمهجابربن یزید جُعفی، محمّدبن مسلم ثَقَفی و کثیری از شیعیان 
بن  عنوان نمونه، جَمیل به ورزیدند. بعد از فراگیری درس به برقراری کرسی تدریس در مناطق خود اهتمام می

ها بودیم که پیرامون معلم خود  خانه چون کودکانی در مکتب ما در مجلس درس زُراره هم»گوید:  دَرّاج می
 8«اند. جمع شده

                                                                                                                                               

 .302، ص4، ج)ع( عیون أخبار الرضا، بن بابویه محمدبن على 4
 .23، ص8ج، الکافیمحمدبن یعقوب کلینی،  3

 .311، ص14ج، تارید مدینه دمشقابن عساکر،  بن هبۀاهلل بن حسن لیع 3

 .34، ص4، جالکافیمحمدبن یعقوب کلینی،  1

 .388، ص3ج ،اإلرشاد محمدبن محمدبن نعمان مفید، 2

 .824، ص3ج، اختیار معرفه الرجاتمحمدبن حسن طوسی،  1

 .113، ص3، جحالخرائج و الجرائ اهلل قطب راوندی، سعیدبن هبه 2
 .311، ص4، جاختیار معرفه الرجاتمحمدبن حسن طوسی،  8
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 کمال و قوت محتوای آموزشی -1-4
مراد از کمات محتوای آموزشی، جامعیت، استحکام، سادگی و جذابیت آن است. محتوای آموزشی 

ها، مورد اقبات شیعیان و گویی به آندلیل توجه به تمامی نیازها و قدرت پاسدای امامیه بههآموزه
گویی به صالحیت پاسد )ع( بیتکسی غیر از اهلگرفت. بنابراین، از منظر امامیه مخالفان آنان قرار می

ی محتوای آموزشی اتقان و غنا 4که مأذون از طرف آنان باشد.نیازهای علمی جامعه را ندارد؛ مگر آن
توانست عمروبن عُبید و  )ع( بن حکم با محوریت علم امام صادقچنان زیاد بود که هشامامامیه آن

های امامیه، زمینه تولید و همچنین قوت محتوای آموزه 3ابوالهُذیل عالف را در مناظره شکست دهد.
بن سُنسُن که فرزندان اَعیندید. چنانتوسعه علوم را فراهم و مایه گرایش بسیاری از مخالفان به تشیع گر

که زُراره و حُمران قبل از آن»نویسد: ق( می320شیبانی کوفی نیز از مرجئه به تشیع پیوستند. کشی)م ح
نیز  3«بن عُتَیبِه از فقهای عامه و مرجئه بودند.به مذهب تشیع درآیند، در آغاز شاگرد مکتب حَکَم

بن اَعین توسم ابوخالد کابلی به تشیع بن میثم و حُمرانی صالحهابن اَعین توسم آموزشعبدالملک
کردند. به اعتراف نیز برخی از مخالفان مبتنی بر منابع علم امامیه، آثار علمی خود را تولید می  1پیوستند.
بَغی)متجاوزان و  اهل حکم دربارۀ ما نبود، )ع( علی از علمای عامه، اگر شیبانی حسن محمدبن

 بر را مسأله سیصد آن در که نوشت بغی احکام در نگاشتی تک لذا وی دانستیم؛ نمی چیزی ستمکاران(
  2بود. نهاده بنا حضرت فعل مبنای

 عوامل فرعی -2
بر عوامل اصلی،  رسد که افزون نظر می در بررسی تارید علم و آموزش امامیه در پنج قرن نخست، به

رفت و پویایی نظام آموزشی و تمدن اسالمی تأثیرگذارند. چندین عامل فرعی نیز بر روند کمی و کیفی پیش
 رو، برای تحلیل پویایی نظام آموزشی امامیه، الزم است تا این عوامل نیز شناسایی و ارزیابی گردد. ازاین

                                                                                                                                               

 .311، ص4ج ،)ص( بصائرالدرجات فی فضائل آت محمّدمحمدبن حسن صفار،  4

 .211 -220، ص3، جاختیار معرفه الرجات؛ محمدبن حسن طوسی، 13، صاعتقادات االمامیه، یه قمیبن بابومحمدبن على 3
 .111، ص3، ج اختیار معرفۀ الرجاتمحمدبن حسن طوسی،  3

 .430، ص رسالۀ أبی غالب الزراریراری، احمدبن محمد ابوغالب زُ 1

 .11، ص3ج ،)ع( طالبمناقب آت ابیبن شهرآشوب، محمدبن علی 2
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 ریزی هدفمندی، نیازسنجی و برنامه -2-1
زندگی بشر است.  ترین جنبۀ رو، اساسی آموزش و پرورش نقش اساسی در تحوت جوامع دارد؛ ازاین

ای  امروزه در ارزیابی یک جامعه مطلوب، سالم و رشد یافته، تنها داشتنن منابع مادی کافی نیست، بلکه جامعۀ
تعلیم و تربیت مبتنی بر منابع، مبانی و است که دارای نظام تعلیم و تربیت پویا، مترقی و هدفمند باشد؛ زیرا 

کند. نیازهای آموزشی  و وحدت در درون جامعه کمک می اصوت محکم، مشخص و الهی، به تعالی انسان
های آموزشی داشت و جامعه شیعه را از رکود و انفعات خارج کرد. اولین  شیعیان تأثیر زیادی بر اولویت

بود؛ زیرا نبود مرجعیت علمی  )ع( بیتاولویت آنان تعیین محور و مواد آموزشی و تبیین مرجعیت علمی اهل
جی معرفت و باورهای دینی از تواند به حذف تدری جم و مستحکم در جهان اسالم میو محتوای دینی منس

شناس، تهیه متون آموزشی و اقدام برای عملیاتی کردن  رو، پرورش نیروهای دین بیانجامد. ازاین جامعه
بر عالمان  عنوان نمونه افزون بهو شیعیان آنان قرار گرفت.  )ع( های آموزشی در دستور کار ائمه اطهار داده

های  کتاب 4عصر حضور، شید صدوق چندین رساله فقهی برای مردم خراسان و دیگر مناطق تدوین کرد.
 )عج( برای پاسد به بحران ناشی از غیبت امام زمان 3الغیبههای  برای پاسد به نیازهای شیعیان و کتاب المسائل

 دیگران متمایز گردید. به نگارش درآمد و در نتیجه جامعه شیعه ضمن حفظ هویت خویش از

های مذهبی و کالمی،  و رشد فرقه دانشمندان امامیه با آغاز منازعات علمی در موضوعات گوناگون
های  های مختلفی از قبیل تدریس، تبلیغ، اعزام نماینده برای پیگیری مسائل دینی، تألیف کتاب و رساله فعالیت

ها و مکاتب فکری و ترجمه متن فارسی به  ی بر علیه فرقهنویس ردیه مناظره، نویسی، نویسی، نسخه فقهی، شرح
سنت و رفع اختالفات  و کالمی اهل های فقهی پاالیش متون دینی و رصد آثار و دیدگاه و فلسفه یونان، عربی،

 و پرهیزگار دار، دین پیروان میان در تشیع به گرایش»نویسد:  و نتیجه آن گردید که ذهبی می 3حدیثی داشتند.
 آثار اعظم بخش نشود، پذیرفته کنند، نقل می بن تغلب از جمله ابان آنان که احادیثی اگر است، زیاد ردرستکا

                                                                                                                                               
 .2، صالمقنع،  بن بابویه محمدبن على 4

 .413، 323، 313، صالرجاتبن علی نجاشی،  احمد 3
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و بنابر گزارش تِرمِذی، اگر تالش آموزشی  4«است. بزرگ ای مفسده این و رود  می بین از نبوی احادیث و
 3ماند. جابربن یزید جُعفی نبود، کوفه بدون حدیث می

 کسب معرفت ضرورت شناخت و -2-2
های نظام آموزشی، اهمیت و اصالت معرفت و منابع آن)قرآن و  از دیگر عوامل تأثیرگذار بر رشد فعالیت

سنت( است. توصیه فراوان به شناخت و نقش آن در تعیین سرنوشت بشری از امور مورد توجه دین اسالم 
 ،یو معنو یماد یازهایبه سعادت و ن دنیرس یبرا یهر انسان ن،ید دیبه ضرورت عقل و تأکاست. بنابراین، 

را از اندازه نقل   شیعیان  و منزلت  مقام»فرمایند:  می )ع( امام باقر شناخت معارف و معلومات است. ازمندین
 -علوم و مفاهیم -احادیث و معرفتی که دارند باید شناخت؛ زیرا معرفت، در حقیقت، همان درک آگاهانه

  3«رسد. هاى ایمان مى نهِ محتواى احادیث است که مؤمن به باالترین پایهحدیث است. و با همین درک آگاها
گیری و توسعه نظام آموزشی اسالم  ها و عواملی باعث شکل زمینه )ص(، با آغاز رسالت رسوت خدا
های آن، تأکیدات قرآن و سنت در فراگیری دانش برای رسیدن به سعادت  گردید. یکی از مهمترین زمینه

جاکه امر آموزش برای همگان میسر نبود، قرآن کریم تأکید دارد که تفقه در  وی است. از آندنیوی و اخر
نیست که  یشک 1عنوان واجب کفایی باید بپذیرند و بعد از فراگیری به تعلیم مردم بپردازند. دین را برخی به

زیرا در مفهوم تفقه،  ؛ستفراگیرى همه معارف و احکام اسالم اعم از اصوت و فروع ا ،منظور از تفقه در دین
عنوان  که همواره گروهى از مسلمانان به دلیل روشنى است بر این "نَفْر"آیه  ،همه این امور جمع است، بنابراین

انجام یک واجب کفایى باید به تحصیل علم و دانش در تمام مسائل اسالمى بپردازند، و پس از فراغت از 
را به مسائل  انقوم خود باز گردند، و آنمیان مختلف، مخصوصا به  تحصیل براى تبلیغ احکام اسالم به نقاط

 است. تعلیم و تعلم در مسائل اسالمى ضرورتآیه فوق دلیل روشنى بر  لذا اسالمى آشنا سازند.

                                                                                                                                               
 .2ص ،4ج ،میزان االعتدات ،ذهبی حمدأ محمدبن 4
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سزایی در توسعه آموزش و پژوهش داشت.  بر آموختن، اندیشیدن از دیگر عواملی است که تأثیر به عالوه
 4«کند. به کار نیک و انجام دادن آن دعوت مى -آدمى را -اندیشیدن»فرماید:  می )ع( امیرمؤمنان علی

بن حکم به تفصیل درباره عقل و نقش آن در زندگی،  ای خطاب به هِشام در رساله)ع(  همچنین امام کاظم
موضوعات ها و  داشت تا درباره پدیده این عامل مسلمانان را برآن وامی 3برای جلوگیری از انحراف پرداخت.

پیرامون از جمله شبهات وارده و حل مسائل پیچیده علمی، تفکر و پژوهش کنند؛ زیرا در شریعت اسالم 
عنوان ابزاری در  بنابراین، شیعیان عقل را بههای دینی استوار است.  های مبانی دین بر عقالنیت گزاره پایه

بر تولید علم، توسعه دانش کالم  ، افزونگرایی و برپایه عقل 3خدمت کشف حکم فرعی از اصلی قرار دادند.
بن موسی نوبختی به استدالت عقلی در تبیین دین  که حسن و فلسفه، بسیاری از شبهات پاسد داده شد. چنان

توجه داشت. وی ضمن نگارش آثاری در این زمنیه و برقراری کرسی درس فلسفه و کالم، به نقد فلسفه 
 1یونان نیز پرداخت.

 معیتی و نیازهای جامعه شیعهپراکندگی ج -2-3
یکی از عوامل مؤثر بر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه، رشد و پراکندگی جمعیت است. افزایش 

ها است. با پراکندگی شیعیان در مناطق مختلف و شرایم سخت  و پراکندگی جمعیت، بستر نیازها و تأمین آن
، شیعیان در عصر )ع( بر عصر امام سجاد نبودند. افزونها در امان  دسترسی آنان به مراکز علمی، از آسیب

قِبه رازی، شیعیان به دلیل دوری از  نیز تحت تأثیر تعالیم مخالفان قرار گرفتند. بنابر گزارش ابن )ع( عسکریین
 توجه و نا آشنا بودند و مخالفان امامیه عقاید انحرافی را امامان خویش، نسبت به باورها و احکام دینی خود بی

گاه به تدلیس  پردازانی است که گاه و بی اختالف امامیه از ناحیه دروغ»نویسد:  دادند. وی می به آنان تعلیم می
جایی که بال و مصبیت)و اختالف میان شیعیان( فراگیر شد و چون شیعیان  اند تا آن خود در میان ایشان جا زده

ش آنان در عبادت بود و اهل تمییز و تشخیصِ دت و پرهیزکار بودند که تالش و کوش پیشین مردمانی پاک
گمان  کند، به او خوش دیدند که خبری را نقل می مردمان خوب و بد نبودند، وقتی مرد ظاهرالصالحی را می

                                                                                                                                               
 .22، ص3، جالکافیمحمدبن یعقوب کلینی،  4

 .43، ص4همان، ج 3
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کار بسیار و آشکارا بود، به امامان خود شکایت کردند. ائمه  پذیرفتند و چون این شدند و خبر او را می می
دستور دادند که روایات مورد اتفاق را بگیرند، اما چنین نکردند و بنا به عادت خود عمل نیز به آنان )ع(  اطهار

بنابراین، عدم دسترسی آسان به امام  4«کردند، پس خیانت)علت اختالف( از جانب خود ایشان است؛ نه امام.
 3های سنی بود. های مختلف و یادگیری آموزه گیری فرقه ای برای شکل های شیعی، زمینه معصوم و آموزه

کوفه یعنی أبویوسف و أبوحنیفۀ مراجعه  -سنی -بن عُتبَه نخعی درباره معامالت به فقهای عبدالملک که چنان
های  امیه، آنان آزادی نسبی پیدا کرده و برای فراگیری آموزه بنابراین، با تضعیف دولت بنی 3کرده بود.

شیعیان از  )ع( باقر امامهای  با آموزش رسیدند. ه میو دانشمندان شیع )ع( مذهبی خود به حضور ائمه اطهار
 کاظمامام ه ب»گوید:  میه ماعَسَهمچنین  1نیاز شدند و پس از آن، مردم به شیعیان نیازمند شدند. سایر مردم بی

اى داریم، این  آن نوشتهه هر مطلبى که پیش آید، راجع بو  جلسات بحث علمی داریمعرض کردم: ما  )ع(
سَماعه در زمره فقهای بزرگ و صاحب تألیفی است که مسجدی در کوفه .« ستا وجود شماهم از برکت 

 2کردند. داشت و مردم مسائل حالت و حرام، فتوا و احکام دین را از وی اخذ می
های اسالمی، نیازهای علمی و دینی شیعه بیشتر از همیشه  با پراکندگی و گسترش تشیع در سرزمین

بر مسافرت، مکاتبه علمی بود. شیعیان مجموعه نیازهای خود را  قدامات آنان افزوناحساس گردید. یکی از ا
 المسائلهای  ها را در قالب کتاب فرستادند و بعد از دریافت پاسد، آن می )ع( بیت در قالب نامه به محضر اهل

بر روش  افزون نگاری روشی جدید برای ماندگاری میراث مکتوب گردید. رو مسائل ازاین 7کردند. منتشر می
کرد. آنان  مکاتبه، سازمان وکالت نقش ارتباطی بین شیعیان و امام را در امر آموزش و هدایت آنان ایفا می

همچنین در پیگیری نیازهای  2رساندند. مسائل شیعیان را نزد امام برده و بعد از دریافت پاسد، به شیعیان می
که عیاشی خانه خود را مانند مسجد و مدرسه محل  . چناندینی و علمی به تأسیس نهادهای آموزشی پرداختند
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همچنین شیعیان برای پاسد  4بردار، مقابله کننده و قاری متن و تعلیقه نویس کرد. ها نسخه تدریس و تجمع ده
های مخالفان، نزد امامان خویش رفته، بعداز کسب علم به  ویژه در مقابل سؤات به نیازهای علمی خود به

آنان برای تهیه متن، سختی راه را تحمل کرده تا به  3کردند. ازگشته و کرسی درس برقرار میسرزمین خود ب
المُتَمَسِک بحبل شیعیان خراسان در ایام حج کتاب عنوان نمونه،  متون آموزشی شیعه دسترسی پیدا کنند. به

یا به  3کردند. ه آن عمل میعقیل عُمانی از فقهای شیعه را خریداری کرده و ب نگاشته ابن ابی )ص( آت الرسوت
شید صدوق با همین من الیَحضره الفقیه که کتاب  جا کردند. آن های آموزش فقه اقدام می تدوین کتاب

 1هدف به نگارش درآمد.
عنوان مرجعی مستحکم و قابل اعتماد برای  دانشمندان شیعه با داشتن جایگاه علمی و معنوی به

رجعیت بهره برده و در قالب مکاتبات و ارسات مبلغ آموزشی به حل گویی به این نیازها از نهاد م پاسد
های خود،  داشتن شیعه در سرزمین پرداختند. این روش عالوه بر نگه مشکالت مختلف جوامع شیعی می

ابوجعفر  )ع( امام صادق عنوان نمونه موجب رشد مراکز شیعه نشین و اهمیت نهاد مرجعیت شیعه گردید. به
به هر  انجوانان روى آورد که آنوی سفارش کرد تا به به  آموزش شیعیان به بصره فرستاد ورا برای حوت اَ

برخی از علماء شیعه از جمله شید مفید با مهاجرت قاضی عبدالجبار، نیز طبق گزارش  2ترند. کار خیرى شتابان
 1پرداختند. به شام به تبلیغ و گسترش تشیع می

 نقش دانشمندان شیعه -2-4
در طوت تارید، هیچ  رونق تمدن اسالمی است. ، عاملهمت و کوشش مضاعف دانشمندان، تردید بی

زیرا بخش عمده تالش آنان در ساحت تولید  ؛علم، رشد نکرده است  تمدنی بدون حرکت نخبگان و اهل
جهاد  گذاران و پاسداران تمدن اسالمی با درک شرایم علمی و فرهنگی به عنوان بنیان علم بوده است. آنان به

اند. این نقش  علمی پرداخته و با توسعه کمی و کیفی، به تولید علم ومحتوای آموزشی، کمک شایانی کرده
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موانع اعتال و ارتقای علوم انسانی را نیازسنجی،  و پردازی ایدهبر  گردد که آنان افزون زمانی دو چندان می
آفرینی دانشمندان شیعه در برگزاری جلسات از نقش  )ع( تعریف و تجمید ائمه اطهار بررسی و برطرف کنند.

گر، توجه شایان آنان به وضعیت علمی و آموزشی جامعه است؛  درس، تولید متن و دفاع از باورها، حکایت
ها عبور داده و به فراخور نیاز  اند در شرایم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، شیعیان را از بحران زیرا آنان توانسته

بن  از بُرَیدبن معاویه عِجلی، ابوبصیر لیث )ع( که امام صادق و آموزش مردم بپردازند. چنانجامعه به تولید علم 
اگر اینان »فرماید:  بَختَری، محمدبن مسلم و زُراره با عنوان نجبا و امینان خدا بر حالت و حرام یاد کرده و می

اگر جابربن یَزید »و بنابر گفته ترمذی:  4«رفت. شد یا از بین می نبودند آثار و معالم نبوت به فراموشی سپرده می
 از وى 3«گردید. مى تهى حدیث از -بود هجرى دوم قرن در حدیث عمده مرکز یک که -کوفه نبود، جُعفی
بود. اما جابر به دلیل  کرده دریافت )ع( باقر امام از را خود دانش بیشتر اما بود، شنیده حدیث زیادى مشاید

  3کس بازگو کند. نتوانست تعدادی از آن احادیث را برای هیچهرگز خفقان سیاسی و تقیه 
مدیریت علمی و آموزشی، بخشی از وظایف مدیران در نظام آموزشی امامیه است. مدیریت و مرجعیت 
آنان عامل مهمی در باالبردن سطح کمی و کیفی و کنترت این نظام بود. احمدبن محمدبن عیسی اشعری 

ق( نیز 120نجاشی)م 1جرم نقل روایات غلو آمیز از قم اخراج کرد. مای شیعه را بهها، تعدادی از عل مرجع قمی
که جوان بود،  ، شید، فقیه و بزرگ طائفۀ شیعه در خراسان، هنگامیابوجعفر»نویسد:  درباره شید صدوق می

یز در ق(، سیدمرتضی ن184بنابر گزارش ابن خلکان)م 2«وارد بغداد شد و شیوخ شیعه از او حدیث شنیدند.
عصر خود از چنان جایگاه رفیع علمی برخوردار بود که امام و پیشوای دانشمندان عراق اعم از سنی و شیعه 

بردند و ریاست علمی عراق به او ختم  شده بود و علمای عراق برای حل مشکالت علمی خود به او پناه می
 1گردید. می
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های مخالفان قرار  د را در برابر دیدگاهشیعیان با رصد فضای علمی و آموزشی حاکم بر جامعه، خو
عنوان نمونه  بهداشتن نظام آموزشی امامیه کمک شایانی کنند.  دادند تا از این طریق به فعات نگه می

مأمور بودند تا در  )ع( و محمّدبن حُکیم به دستور امام کاظم )ع( بن حَجاج از سوی امام صادق عبدالرحمن
های  و بعد از در میان گذاشتن آن با امام معصوم، به پاسد اندیشه رصد کرده های مخالفان را مساجد، دیدگاه

فَاخِتَۀ، چهار هزار مسأله از سؤاالت شیعیان  که کثیری از شیعیان از جمله ثُوَیْرِبن أبی مطرح شده بپردازند. چنان
در جلسات مناظره نیز  شرکت 4ها را دریافت کند. پاسد آن )ع( کوفه را یادداشت کرده بود تا از امام باقر

عنوان نمونه یکی از  های آنان بود تا توان علمی و آموزشی شیعه را به نمایش بگذارند. به بخشی از فعالیت
در موضوعات فقهى  ویهاى  در برابر استدالتشرکت در حلقه درس ابوحنیفه،  با )ع( اصحاب امام باقر

  3.ایستادگى کرده و او را از نظر فقهى محکوم کرد
صورت تخصصی بود. تخصصی شدن علم کمک  های شیعیان فراگیری علم به یکی دیگر از تالش

)ع(  اساس امام صادق کرد. براین شایانی به تحوالت آموزشی از جمله، گسترش و توسعه علوم تخصصی می
 از دیگر آثار و برکات تخصصی شدن علوم، تربیت 3به تربیت شاگردان متخصص در هر رشته اقدام کرد.

کند که ما داخل مسجد کوفه بودیم و  که محمدبن عیسی اسدی نقل می نیروی انسانی کارآمد بود. چنان
خواهد درباره مسائل پیچیده اعتقادی سؤات کند نزد من  اگر کسی می»گفت:  محمدبن سنان در مسجد می

در عصر غیبت نیز  1«برود. بن یحیی خواهد درباره حالت و حرام مسائل فقهی بداند، نزد صفوان بیاید و اگر می
همانند عصر حضور، باتوجه به حمایت نسبی امرای شیعه، فرصت مناسبی برای جوالن علمی و آموزشی 

های قبل، نقش حداکثری دانشمندان در تولید  دانشمندان شیعه فراهم گردید. تفاوت اساسی این دوره با دوره
یت فقیه و نقش محوری آن در مدیریت، هدایت و و توسعه علوم بود. همچنین در این دوره جایگاه وال

امر تعلیم و  که شید مفیدچنان 2رهبری نظام آموزشی شیعه به عنوان پایه رشد تمدن اسالمی، تبیین گردید.

                                                                                                                                               
 .183 ،214، 211ص، 3، ج اختیار معرفۀ الرجاتمحمدبن حسن طوسی،  4
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قدرت و  4داند.تربیت مردم در عصر غیبت را وظیفۀ فقیه عادت، عاقل، کاردان و اهل فضل و دانش می
در مناطق مختلف ازجمله صاغان و  ایشان 3ا شاگردان وی زیاد باشند.مرجعیت علمی وی باعث گردید ت

 و بنابر کفته خود شید، 3ساری نمایندگانی داشت که پیگیر امور دینی شیعیان و عقائد مخالفان بودند.
شیعه  ۀترین فرق از نظر تعداد و از لحاظ علمى، پرجمعیت -در این دوره -هامامی»نتیجه آن گردید که: 

ادبا و شعراى زیادى را  ،فقیه و علماى حدیث ،پیشگان عبادتالحان، ص ،ن دانشمندان علم کالم. آنااست
 1.«باشند مى تدیاندر  مورد اعتمادرؤساء و  ،امامیۀ سرشناساند. اینان  به خود اختصاص داده

و العرب و عراق گذشت و به مناطقی چون ایران، شامات  نقش علمی و آموزشی شیعیان از مرز جزیره
های درس و تولید متون  النهر کشیده شد. با کمک آنان مراکز علمی نوین تأسیس گردید و کرسی ماوراء

ای چند عالم حضور داشت، جلسات آموزشی نیز فعات بود.  توان گفت اگر در منطقه درسی افزایش یافت. می
وزه علمیه قم قطب علمی ایران ح 2های علمی زیادی را در بلد داشت. بن اِشکیب فعالیت عنوان نمونه حسین به

این جلسات سبب گردید تا  1بن هاشم کوفی نیز حدیث کوفه را در قم نشر داد. آمد و ابراهیم حساب می به 
براج و سید مرتضی نیز  بسیاری از دانشمندان شیعه از مراکز علمی آن روز، نظیر قم رهسپار سمرقند شوند. ابن

اد، توانستند مراکز آموزشی را از حالت سنتی خود به مراکز علمی جدید با تأسیس دارالعلم در طرابلس و بغد
 2دارند. ارتقاء داده و نظام آموزشی را فعات نگه

 های شیعی حکومت -2-5
مناسب  گیرد. حکومت سبب ایجاد فضای امن و بدون حکومت شکل نمی هیچ تمدنیتوان گفت،  می

های  هرگاه حکومتکه کنیم  می ید اسالم نیز مشاهده. در تارگردد می ها گیری و رونق تمدن برای شکل

                                                                                                                                               
 .122، 840، صالمقنعهمحمدبن محمدبن نعمان مفید،  4

 .311، ص42ج ،سیر عالم النبالءمحمدبن احمد ذهبی،  3
 . 31، صالمسائل السرویه ؛ همو،41صالمسائل الصاغانیه، محمدبن محمدبن نعمان مفید،  3

 .334، صالفصوت المختارهبن حسین سیدمرتضی، علی 1
 .12 -11، صالرجاتنجاشی، احمدبن علی  2

 .41همان، ص 1

بن حجر  ؛ احمدبن علی141، ص3؛ ج31، ص4، جالمهذب؛ عبدالعزیزبن براج طرابلسی، 301صعمده الطالب، بن عنبه،  احمدبن علی  2
 .333، ص1، جلسان المیزانعسقالنی، 
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، تمدن اسالمی رو به اوج و است مند بوده بهره -اگرچه نسبی - جهان اسالم از وحدت واسالمی اقتدار داشته 
های اعتقادی، تمدن اسالمی را تأسیس کرد؛ اما  مایه . حکومت نبوی، با برخورداری از بننهاد می شکوفایی

امیه و  یکی از اقدامات خلفا، منع نگارش حدیث بود. بنیشاهدیم که  )ص( ت خدابعد از رحلت رسو
در نتیجه علم و آموزش تحت تأثیر  4عباس نیز با پرداختن به امور سیاسی، دین را فراموش کردند. بنی

های علمی و آموزشی مکتب خلفا قادر به  تصمیمات سیاسی حاکمیت و علمای درباری بود و روند فعالیت
 گویی نیازهای جامعه نبود. سدپا

برخی از نتایج عدم حاکمیت سیاسی شیعیان، ضدیت با شیعه، ترویج عقاید انحرافی، از بین رفتن بخشی 
ها، یک جهاد  های خالف واقع درباره باورهای شیعه بود. در برابر این آسیب از آثار علمی و طرح دیدگاه

عنوان مدیران  و عالمان شیعه به)ع(  بیت و مراقبت اهل علمی عظیمی از سوی شیعیان آغاز گردید. حراست
در هنگام خالفت،  )ع( امیرمؤمنان 3های این نظام را عرضه کند. این نظام، در عصر حضور توانست قابلیت

کند که  فرماندار شهر مکّه و دیگر والیان تأکید می 3بن عباس بن سعد در منطقه آذربایجان، قُثم خطاب به قیس
و معارف الهی به مردم وظیفه آنان بوده و از آن کوتاهی نکنند. ارجاع شیعیان مناطقِ دوردست،  آموزش دین

 بود.)ع(  از دیگر اقدامات مدیریتی ائمه اطهار 1ای که تسلم بر علوم امامیه داشتند، به فقیهان برجسته
تمدن اسالمی، مدیون  بر نقش دانشمندان، تعالی بخشی از نظام آموزشی امامیه در جهت نمایندن  افزون

در هنگام خالفت، علوم  )ع( های علمی و آموزشی علی اگر نبود تالش 2حمایت حاکمان از عالمان است.
های درس، کادرسازی و تولید مواد آموزشی، رونق  گردید. ایشان با حمایت از کرسی الهی منتشر نمی

م مادی و معنوی اهل علم، مقداری از های تشیع دادند. حاکمان شیعه نیز با تکری دوچندانی به داشته
که عضدالدوله دیلمی در احترام و حمایت  های موجود در روند کمی آموزش را جبران کردند. چنان کاستی

این  4و با حمایت وی وضع علمی جامعه بهبود یافت. 1از دانشمندان شیعه از جمله شید مفید، کوشا بود

                                                                                                                                               
 .414، ص4، جدیوان المبتدأ و الخبرخلدون، محمدبن بن  عبدالرحمن 4
 .388، صالرجاتبن داود حلی،  بن علی حسن 3

 .128، ص12، نامه: البالغه نهج سیدرضی، محمدبن حسین؛ 303، ص3، جالتاریدواضح یعقوبى،  احمدبن أبى 3
 .318، ص1، جالطبقات الکبرىمحمدبن سعد،  1

 .20ص، بویه تارید آتاصغر فقیهى،  على 2

 . 318، ص2ج لسان المیزان،بن حجر عسقالنی،  احمدبن علی 1



 همایش ملی تمدن نوین اسالمی سومینمجموعه مقاالت /  111

 

طر دفاع از باورهای شیعی مورد توجه حاکمان آت بویه قرار خا جا بود که علمای شیعه به حمایت تا آن
 3گرفتند.

بویه، این فرصت برای شیعیان فراهم گردید تا جایگاه علمی و  با برقراری آزادی نسبی در عصر آت
دست آورده و مراکز علمی و آموزشی خود را در شهرهای مختلف تأسیس و رونق دهند.  اجتماعی خود را به

ز علمی جدیدی همچون کتابخانه و دارالعلم از سوی شیعیان و حاکمان شیعه، یکی از گیری مراک شکل
پیامدهای آن است. سید مرتضی اولین کسی است که منزت خود را دارالعلم قرار داد. و در مجلس درس او 

همچنین وزراء و صاحب  3پرداختند. علمای بزرگی از مذاهب مختلف شرکت، و به مناظره و مباحثه می
با  2بن عَباد و شاپوربن اردشیر در بغداد، صاحب 1بن عَمید در شهر ری، بویه همانند ابوالفضل نصبان آتم

های کوچک شیعی نیز  ساختن کتابخانه کمک شایانی به رشد علم و نشاط نظام آموزشی کردند. دولت
رشد و گسترش تشیع و عمار در طرابلس با تأسیس دارالعلم و حمایت از عالمان شیعه، زمینه  همانند بنی

 1های دینی، علمی و تمدنی را در این سرزمین فراهم کردند. آموزه

 منابع مالی -2-6
کننده  نیتضم یمنابع مال از دیگر عوامل مؤثر بر توسعه و گسترش نظام آموزشی امامیه، منابع مالی است.

عی شیعیان را در راه تعلیم بخشی از حقوق شر )ع( ائمه اطهار هستند. ینظام آموزش یفیو ک یتداوم کم
بر پرداخت و نقش آن  )ع( بیت ترین منابع مالی آنان بود. اهل کردند. هدایا و خمس یکی از مهم صرف می

 دوستان ماو  خاندان ،خمس کمک بر دین»فرمودند:  )ع( که امام رضا در حفظ دین تأکید داشتند. چنان
عنوان  ان شیعه نیز نظام آموزشی را بهبود بخشید. بهمرد های دولت بر وجوهات شرعی، کمک افزون 2«است.

شناسان، شاعران،  فقیهان، تفسیرگویان، متکلمان، محدثان، نسب هاى براى هر یک از گروهنمونه، عضدالدوله 
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 ،در خانه خود براى ویژگانوی اى ویژه نهاد.  دانان، مهندسان جیره نحویان، پزشکان، منجمان، ریاضى
ها  ، تا این دانشداد ایشان به هر یک از آنان ماهیانه مى یک جایگاه خود، اختصاص داد.فیلسوفان، جایى نزد

 گرد آمدند، جوانان به آموختن و پیران به آموزش دادن پرداختند. ،که مرده بود زنده شد، مردان پراکنده
دیگر، همه از بیت هاى  ها به جوش آمد بازار کساد دانش گرم شد، هزینه سنگین این کارها و نیکوکاری ذوق

فرستاد تا میان فقیهان و  دینار به بغداد می 2000بن عَباد نیز هر سات مبلغ  صاحب 4گردید. المات پرداخت مى
 3ادیبان تقسیم گردد.

عنوان نمونه، عیاشی،  گرفت. به های مالی توسم دانشمندان شیعه صورت می بخش دیگری از این حمایت
خرج کرد. وی خانه خویش را مانند مسجد یا مدرسه، محل  )ع( بیت لثروت پدرش را برای نشر آثار اه

که عیاشی با برپایی  جالب آن 3بردار، مقابله کننده، قاری متن و تعلیقه نویس کرد. ها نسخه تدریس و تجمع ده
های شیعی آشنا  کرد تا هم عوام و هم خواص شیعه را با آموزه دو کالس عمومی و خصوصی، سعی می

سیدرضی نیز با  2ای مقرر کرده بود. برّاج، شهریه چنین سید مرتضی برای شید طوسی و قاضی ابنهم 1سازد.
 1بنیۀ مالی خویش توانست ضمن حل مشکالت مالی شاگردانش، زمینه تحصیل آنان را فراهم کند.

 های آموزشی خلفا سیاست -2-7
های نظام آموزشی امامیه، سیاستهای سلبی تأثیرگذار بر رشد کمی و کیفی رانیکی از عوامل و پیش

عباس بود. منع نگارش سیره و حدیث، حمایت از فقیهان عامه، امیه و بنیآموزشی مکتب خلفا و حاکمیت بنی
گذاری، مبارزه با تشیع و ممانعت  همکاری در تحریف و بدعت 2ترویج و تشویق افکار اهل حدیث و معتزله،

بن اَنس  از نشر مکتوبات مالکچنانکه  8های آموزشی خلفا بود. استهای شیعی، بخشی از سی از انتشار آموزه
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حمایت کردند. با حمایت آنان از ابوحنیفه و دیگر فقهای عامه قصد  4عنوان متن آموزشی جامعه اسالمی، به
با ق( 103بن باقالنی)ما 3را ترور علمی و شخصیتی کرده و از چشم شیعیان بیندازند. )ع( داشتند، امام صادق

یا نگارش و  1)ع( بیت پرداخت و گاهی ناصبیان از تدریس فضائل اهل به ضدیت با شیعه می 3گارش متونن
بعد از برداشته شدن منع  -خلفا»ق(: 431شهاب زُهری)م کردند. بنابر گفته ابن نقل حدیث نبوی ممانعت می

م برای خلفا بنویسم و کنم که فق از من خواستند که حدیث بنویسم. پس نوشتم. از خدا شرم می -نگارش
سنت نیز  های آموزشی خلفا زمینه تغییر احکام دین را فراهم کرد. اهل سیاست 2«برای دیگران ننویسم.

هفتاد نفر از اصحاب »گوید:  بن قُرّه می معاویۀ کردند. های خود را تحریف شده یافته یا فراموش می آموزه
  1«کنند. ینند، هیچ رفتار شما را جز اذان تأیید نمیرا درک کردم که اگر امروز شما را بب )ص( پیامبر

یکی دیگر از اقدامات آموزشی خلفا، حمایت از تفکرات کالمی خطرناک معتزله و اشاعره بود. با 
دنبات بقای خود  حدیث، معتزله به حمایت مأمون از معتزله، شاهد رشد اعتزات و با حمایت متوکل از اهل

سنت در جهان،  عنوان اهل ی عموم مردم از معتزله و گسترش مذهب اشعری بهبدبینگشتند. تا جایی که  می
های آموزشی  سیاست 2سبب گردید تا جریان اعتزات تداوم حیات خود را در نزدیک شدن به تشیع بیابند.

فقه گاهی شیعیان را به تقیه و همراهی با  )ع( خلفا بر جامعه شیعه نیز تأثیرگذار بود. تا جایی که امام صادق
را  همچنین گاهی برخی از شیعیان در امر نکاح و طالق و سایر امور دینی چون حکم آن 8کرد. سنی می

                                                                                                                                               
 .301، ض4، جالحفاظتذکره حمد ذهبی،امحمدبن ؛ 10، ص4، جالحیوانعمرو بن بحر جاحظ،  4
، 2، جتهذیب الکمات فی اسماء الرجاتزّی، الدین یوسف م ؛ جمات322، ص1ج ،طالب مناقب آت ابیبن شهرآشوب،  محمدبن علی 3

 .80ص
 .2، ص3، جمرآۀ الجنان وعبرۀ الیقظانبن اسعد یافعی،  عبداهلل 3

 .42، ص8، جتارید بغدادخطیب بغدادى،   احمدبن على 1

 .22، ص4، ججامع بیان العلم و فضله  بن عبدالبر، بن عبداهلل وسفی 2

، 38ج، تهذیب الکمات فی اسماء الرجاتالدین یوسف مزّی،  جمات؛ 311، ص 21ج، مدینه دمشق تاریدبن عساکر،  بن هبۀاهلل بن حسن لیع 1
 .343ص 

 .123، صتأثیر المعتزله فی الخوارج و الشیعهبن عبدالقادر حفظی،  عبداللطیف 2

 .104، ص3، جاختیار معرفه الرجاتمحمدبن حسن طوسی،  8
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دانستند و دسترسی به معصومان و عالمان خویش نداشتند، از راه احتیاط در امر دین، از همسر خود کناره  نمی
 4فشار سختی قرار داشت. بردند، و از این جهت جامعه شیعیان در سر می گرفته و در ناراحتی به

ها،  عنوان مرجع و مدیران نظام آموزشی امامیه، برای عبور از این بحران و دانشمندان شیعه به )ع( بیت اهل
عنوان گروهی  را به به یک نهضت آموزشی در جهت نشر علوم و گسترش تشیع دست زدند و توانستند آنان 

واره مشخص اعتقادی و برخوردار از توان علمی در  نظاماجتماعی متمایز از دیگر مسلمانان و دارای یک 
ها، تحریفات و تأثیرات آموزشی مکتب خلفا  آنان باید به مبارزه با بدعت 3ها مطرح سازند. تمامی حوزه

به مبارزه با کسانی پرداخت، که تالش داشتند فقه شیعه و عامه را یکی دانسته و  )ع( پرداختند. لذا امام باقر می
های آموزشی امام کاری  سیاست 3است.)ع( کردند که این نظر منطبق با دستورات فقهی امام باقر یاعالم م

 با )ع( اصحاب امام باقرهمچنین یکی از  1نیاز شدند. کرد که شیعیان احکام خود را فرا گرفته و از عامه بی
را از نظر فقهى محکوم ایستادگى کرده و او وی موضوعات فقهى  برابردرشرکت در حلقه درس ابوحنیفه، 

نشست و مردم مسائل شرعی خود را از وی  مُعاذبن مسلم، در مسجد کوفه به صدور فتوا می 2.کرد
کرد؛ و اگر از شیعیان بود، طبق فقه  پرسیدند. اگر سائل از مخالفین شیعه بود، رأی فقهی آنان را اظهار مى می

 1کرد. ریه شیعه و هم رأى مخالفین را اظهار میشناخت، هم نظ داد؛ و اگر او را نمی امامیه فتوا می
اگرچه با مردم در ارتباط بودند، اما در آن شرایم سخت، بر آن شدند تا به تربیت شاگردان )ع(  بیت اهل
ای بپردازند که از طریق آنان به آموزش و تربیت مردم همت گمارند. آنان شاگردان خود را به سمت  برجسته

کشاندند تا در مناطق مختلف جهان اسالم و در عدم  عقل به عنوان یک ابزار میوری از  اجتهاد و بهره
دسترسی مردم به پیشوایان دین، به تعلیم و تربیت دینی و سیاسی مردم بپردازند. به همین دلیل فقیهانی همانند 

لیفات حدیثی ، حلقه درس و تأ)ع( بن دَرّاج، زراره، محمدبن مسلم ثقفی و دیگر شاگردان امام صادق جمیل

                                                                                                                                               
 .338، ص1ج ،ع() طالب مناقب آت ابیبن شهرآشوب،  محمدبن علی 4

 .111، ص3ج، اختیار معرفه الرجاتمحمدبن حسن طوسی،  3
 .320، ص2، جتهذیب االحکام؛ محمدبن حسن طوسی، 111، ص2، جالکافییعقوب کلینی،  محمدبن 3

 .30، ص3ج، الکافی،  کلینی یعقوب محمدبن 1

 .12، ص4، جدعائم االسالمبن محمد مغربى،  نعمان 2

 .234، ص3ج، علل الشرایعبن بابویه،  محمدبن على 1
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جا کرسی درس با محوریت  به کوفه منتقل گردید و در آن)ع(  ابوخالد کابلی در در عصر صادقین 4داشتند.
طَویل کسب علم کرده و شاگردانی  بن اُمِّ بن نُباته و یحیی تفسیر، اخالق و تارید داشت و در محضر اَصبَغ

جُنَید در مناظره با حنفیان  ابنهمچنین  3تربیت کرد. بن صالح را بن سالم و جَمیل چون سُدیر صَیرَفی، هِشام
چه سیدمرتضی در خدمت تقویت اسالم و گسترش شریعت، در  آن و 3خراسان از باورهای شیعی دفاع کرد.
 1چون فالسفۀ یونان، زنادقه و براهِمَه کرده، کسی را قوت نبوده است. جواب منکران توحید و رسالت، هم

سازمان وکالت نقش ارتباطی بین شیعیان و امام را  ها از طریق سازمان وکالت بود. آموزهکار دیگر، انتقات  راه
گرفتند و  ها را می کرد. آنان مسائل شیعیان را نزد امام برده و جواب آن در امر آموزش و هدایت آنان ایفا می

 2رساندند. به شیعیان می

 منع نقل و نگارش حدیث -2-8
علم نبوی ضربه سنگینی به علم و فهم مردم زده و هویت دینی جامعه را  اگرچه منع از نقل و نگارش

دچار بحران کرد؛ اما این امر ناخواسته عاملی تأثیرگذار بر روند توسعه کمی و کیفی نظام آموزشی شیعه 
نگارش و د که دننامه کرده بو در زمان خالفت خود، بخش عمرابوبکر و  1سنت، منابع اهلطبق نقل گردید. 

ها ادامه داشت و بعدها با رفع منع نگارش، شیوه تخریب مقام  این سیاست مدت ل حدیث ممنوع است.نق
عنوان  در دستور کار قرار گرفت تا مردم از رجوع به آنان خودداری کنند. به )ع( معنوی و علمی ائمه اطهار

احیانا در » دوین سیره گفت:ت ربارهد قِسری بن عبداهللدخالدر پاسد به درخواست هری شهاب زُ ابننمونه، 
بن عبداهلل دخال توانم به این کار بپردازم؟ آیا با وجود این می .آید سخن به میان می )ع( البالی سیره از علی

 2«مانعی ندارد. ای از تنقیص و خرده گیری باشد، اگر ذکر نام او با آمیزه گفت:

                                                                                                                                               
 .311، ص4، جاختیار معرفه الرجاتمحمدبن حسن طوسی،  4
 .132االمالی، ص محمدبن حسن طوسی، ؛380، ص1، جالکافیمحمدبن یعقوب کلینی،  3
 .21، صالمسائل الصاغانیهمحمدبن نعمان مفید،  3
 .10، صالنقضعبدالجلیل قزوینی رازی،  1

 .420، ص2ج، الکافیدبن یعقوب کلینی، محم 2

 .413، ص2، جالطبقات الکبری ،محمدبن سعدبن منیع ؛431، ص8ج ،صحیح مسلم بشرح النوویالدین نووی،  محی 1
 .384ص ،33، جاالغانیبن حسین ابوالفرج اصفهانی،  علی 2
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بخش و نقش آفرین در تولید و توسعه  حدیث نبوی یکی از منابع و مواد نظام آموزشی اسالم، هویت
یکی از مهمترین نتایج منع نقل و نگارش حدیث، رکود نظام آموزشی و تولید علم و علوم است. 

دست مکتب خلفا تغییر یا تحریف که بیشتر احکام الهی به کنارگذاردن عقل و فراموشی قوانین الهی بود. چنان
توجه به  استحسان و اس،ی. اجتهاد در مقابل نص، رشد قکرد رییبرداشت از متون تغ یروش هاگردید. 

بن عباس به  دانستند و عبداهلل جاکه مردم بصره احکام فقهی را نمیاظهارنظرهای غیر علمی رواج یافت. تا آن
را درست تلفظ  همچنین مردم در قرائت قرآن دچار خطا شده و الفاظ و کلمات آن 4آموزش احکام پرداخت.

 دم خراسان نیز احکام شرعی را فراموش کرده بودند. مر 3کردند. نمی
عنوان منبع و  گیری از همه توان خویش به حفظ حدیث نبوی و انتشار آن به امامیه تالش کردند تا با بهره

 3،)س( حضرت زهرارو، شیعیانی چون سلمان، ابوذر، مقداد، عمار و  مواد اصلی آموزش، اهتمام ورزند. ازاین
توان به سخنان  عنوان نمونه می میراث امامیه را فراگرفته و نقل کردند. به های مختلف وقعیتبا استفاده از م

( )ع( گویم و به سنت پایبندم. معلّم من)علی من با حُجت سخن می»جناب عمّار خطاب به عثمان اشاره کرد: 
بن نباته و  اصبغ 2ر،حارث اعو همچنین 1«این مطالب را به من تعلیم داده و از گزند تو حفظ کرده است.

 در )ع( امیرمؤمنان علی قرار گرفتن 2، کرسی درس داشتند.های امیرمؤمنان بر یادداشت گفته عالوه 1ابورافع
 منابع در 8گذارد. برجای پسین فقه در مؤثری نقش حضرت آن که آورد فراهم را شرایطی خالفت مقام

 کردند می رجوع حضرت آن به فقهی اقوات و فتاوی در صحابه بلکه تابعین تنها نه که این از است بسیار سخن
رشد کمی و کیفی نظام  فعات آن حضرت، نتیجه عملکرد 1طلبیدند. یاری می معضالت حل در او از و

 نبود، )ع( علی اگر که شده است یادآور ابوحنیفه شاگرد شیبانی حسن که محمدبن چنان. آموزشی شیعه بود

                                                                                                                                               
 .313، ص3، جحکام فی اصوت االحکاماالبن احمدبن حزم،  ؛ على312، ص4، جالسننبن داود سجستانی،  بن اشعث سلیمان 4
 .14، صالفصوت المختارهبن حسین سیدمرتضی،  علی 3
 .12 -400، ص4ج،  اإلحتجاجاحمدبن علی طبرسی،  3
 .413، ص2، جالتاریدالبدء و مطهربن طاهر مقدسی،  ؛108، صاالخبار الموفقیاتزبیربن بکار،  1

 .301، ص1ج، طبقات الکبرىال، بن منیعبن سعدمحمد؛ 248، ص3ج، الغارات ،بن محمد ثقفى ابراهیم 2

 .1، صالرجاتاحمدبن علی نجاشی،  1

 .14ص، تقیید العلم،  احمدبن على خطیب بغدادى 2

 .321 ،332، ص3ج، طبقات الکبرىال، بن منیعمحمدبن سعد 8

 .342، ص4ج ،صحیح مسلم بشرح النوویالدین نووی،  محی 1
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در مسجد  )ع( کرسی درس امام سجادهمچنین  4دانستیم. قهی چیزی نمیبرخی موضوعات ف حکم دربارۀ ما
های ناشی از منع نگارش  در فضای تقیه، شیعیان را از بحران )ع( باقر امامهای  و آموزش 3نبوی و منزت خویش

 3نیاز کرد و پس از آن، این عامه بودند که به شیعیان نیازمند شدند. بیرون برد و از سایر مردم بی

 گیری هنتیج
گیری نظام آموزشی امامیه داشته سزایی در شکلمذهب تشیع و باورها و رفتارهای نهفته در آن، نقش به

های خاص خود است. در این میان ها، عناصر و ویژگیاست. نظامی که دارای ساختاری در قالب مؤلفه
م این نظام را برای رسیدن به اعت از آنان، بستر تداوم معصوم و عالم به دین و وجوب اطمنصوص بودن اما

سعادت فراهم کرد؛ اما شرایم سخت سیاسی ازجمله سیاست مکتب خلفا در مبارزه با تشیع، کنار گذاشتن 
از صحنه سیاسی و مرجعیت علمی، اگرچه مشکالتی را ایجاد و روند حرکت نظام آموزشی  )ع( بیتاهل

رست از اهداف آنان و درک شرایم زمان و مکان، با امامیه را با کندی مواجهه کرد؛ اما شیعیان با فهم د
دلیل آموزشی بودن، های مختلف به فعالیت پرداختند. محتوای مذهب به ها و فرصت گیری از مؤلفه بهره

اندوزی از عوامل،  مدیریت و علم امام، اعتبار منابع علم، تکلیف مداری و تأکید دین و مذهب بر دانش
ریزی،  گیری، تداوم و پیشرفت نظام آموزشی و هدفمندی، برنامهلی شکلهای اصانگیزه های و مؤلفه

ضرورت شناخت معرفت، کمات و اتقان محتوای آموزشی، پراکندگی جمعیت، نقش حاکمیت سیاسی در 
های شیعی، منابع مالی و منع نگارش حدیث از  زندگی اجتماعی شیعیان، نقش دانشمندان شیعه، حکومت

 ساز و تأثیرگذار بر روند کمی و کیفی نظام آموزشی امامیه بودند.های زمینهرانشهای فرعی یا پی مؤلفه
و مرجعیت علما به  )ع( بیت اند با مدیریت اهلشیعیان اگرچه با مشکالت زیادی مواجهه بودند، اما توانسته

جمله تدریس،  های مختلف آموزشی از ای از فعالیت های خود برسند و گستره بسیاری از اهداف و نیازمندی
ها، مناظره، تأسیس مراکز علمی و تولید علم را  پژوهش، نگارش متون آموزشی، پاالیش و حراست از آموزه

های فرعی، پیشرفت علمی و توسعه تمدن  انجام دهند. استمرار کیفی و در برخی موارد به دلیل عنایت مؤلفه
ی نظام آموزشی، استمرار، حفظ هویت شیعه و گیر نیز با کمیت حداکثری مواجه بوده است. بنابراین، شکل

                                                                                                                                               
 .11، ص3ج ،)ع( طالب   ابیمناقب آت ،  بن شهرآشوب محمدبن علی 4
 .83، ص8، جالکافی،  کلینی یعقوب محمدبن 3
 .30، ص3جهمان،  3
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و علمی  )ع( بیتهای آموزشی و پژوهشی اهلتوسعه تمدن اسالمی مدیون مدیریت صحیح و کرسی
 دانشمندان امامیه است.

 منابع
 ق.4382، بیروت، دارصادر، الکامل فی التارید ،بن محمد علىن عزالدی ،بن أثیرا .4
 ق.4133، قم، مرعشی نجفی، چاپ اوت، رستالفهبن عبیداهلل،  ابن بابویه، على .3
 ق.4103، قم، جامعه مدرسین، چاپ اوت، معانی االخبار،  محمدبن على ابن بابویه، .3
 ش.4382، قم، داوری، چاپ اوت، علل الشرایع،  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .1
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 اسی بررسی هژمونیک فضای مجازی و تاثیر آن در اسالم هر
 

 4احمد یوسف پور

 

 چکیده 
مدت، با  هراسانه در کوتاه اسالم  حمالت  و میزان  اند کوه ایوجاد، شدت تحقیقات اخیر نشان داده

هستند. محققان به طور ویژه حوادث توروریستی را بوه   ارتباط  ای از حوادث در وقوع یک یا مجموعه
و وقوع تنش و ایوجاد فضای   هراسانه  اسالم  احساسات  گیری ترین عوامل ایجاد شکل عونوان یکی از مهم

قلمداد   بار خشونت  اقدامات  ای از گیری سلسله آمیز و شکل مناسب برای گسترش عقاید خصومت
  با  گیرند کوه در ظاهر عقاید مشابهی هایی صوورت موی کنند. این اقدامات، نسبت به گروه می

 دارند.  ها تروریست

شده، اما این   دیوده  ایونترنت  روزهای توولد  آغازین  هراسی از همان هایی از اسالم شانهن  آنکه  با وجود
 یک مشکل اجتماعی که نیاز به بررسی دارد، شوناخته شوده اسوت.  عنوان  تازگی به موضوع به

مرزهای مجازی و سایبرنتیک است که با   های عصر پست مدرن،یعنی پرداختن به یکی از پدیده
تحلیلی -توصیفی  ی فناوری اطالعات و ارتباطات ، مفهوم پیدا کرده است.این مقاله،با رویکردی هتوسع

ی فوق توجه کرده و به این نتیجه رسیده است که فناوری اطالعات و ارتباطات مخصوصا  به مسئله
ز رسد صیانت ا فضای مجازی در پیشبرد اهداف اسالم هراسانه بسیار موفق بوده است.به نظر می

 .ترین بعد کارکردی مرز در عصر جهانی شدن است ها،مهم هویت
نامه خود به جوانان غربی، بر  پس از حمالت تروریستی در فرانسه، رهبر معظم انقالب در نخستین

واسطه از دین اسالم تأکید کرده و از آنان خواستند که اجازه ندهند مقامات  لزوم شناخت مستقیم و بی
های تحت استخدام خود را به عنوان نمایندگان اسالم به آنان معرفی کرده،  ستکشورهای غربی، تروری

هراسی بدمند. در این مقاله، قصد داریم با بررسی دو حادثه تروریستی  به این بهانه، بر آتش اسالم
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گرفته در اروپا و آمریکا، نشان دهیم همان طور که رهبر معظم انقالب بیان کردند، میان این  صورت
هراسی، نوعی همبستگی وجود دارد. تمرکز اصلی مقاله حاضر، بر  حمالت و ایجاد اسالم گونه
 .هراسی در فضای مجازی است دادن همبستگی میان وقوع حمالت تروریستی و ایجاد اسالم نشان

 فناوری اطالعات و ارتباطات.هژمونی، فضای مجازی ، اسالم هراسی،  کلید واژگان:

 مقدمه

در جغرافیای سیاسی است.مفهوم مرز به   توجه  مورد  ترین موضوعات زی،از اصلیمرز و تغییرات مر
گردد که دولت ها بونا به  م برمی 4118در سات «ی صلح و ستفالیا معاهده»  شکل امروزی،به زمان

  ی وسیعی را که گستره«سرحد   ی منطقه»، ترتیب  ها به وجود آمدند.بدین درخواست ملت
گیری  شکل  ی داد که به صورت خم روی زمین ترسیم شد.فلسفه«مرز»خودش را به  ،جای گرفت دربرمی

ی  کننده که مشخص مورزها بویش از آنو  .زیرا است   های مختلف مرزها، توفکیک قولمروهای سویاسی ملت
 .ها هستند حاکمیت و مالکیت ملت  ، متمایزکننده باشند  محیم طبیعی

توانند بوه  ها موی کند. این نوقش مان و تحوت فناوری،تغییر میکارکرد و نقش مرزها، متناسب با ز
  ، محل تعامل باشند و یا به صوورت توفکیک قلمرو حاکمیت دو کشور  دفاعی- ،نظامی اقتصادی  شکل

شناسانه و یکپارچه دارند(، و کنترت  بوم  نظام )سیستم( دولت، جداسازی جوامع پیرامونی)که هویت
اند:  کارکرد اصلی مرزها را چنین بیان کرده  .  اکنون شوند  ها محسوب هاجرتتعامالت اجتماعی و م
  سازی یک ملت،پایان جغرافیایی، تفکیک دو حاکمیت مستقل،یکپارچه  فضای  تفاوت نمایی بوین دو

 ارتباط و تعامل بین دو ملت.  برقراری  ،و باالخره کشور  دادن به نزاع و تأمین امنیت بین دو

و پیدایش و توسعه « جهانی شدن» عصر   در«  فناوری اطالعات و ارتباطات»ی  ی فزاینده با توسعه
زیادی از دست   حدود  تا  ، مرزهای سیاسی و بین المللی کارکردهای گذشته خود را«فضای مجازی»

کامل   ت، و حفظ استقال و اندیشه  توان کنترت کاال، انسان اند. از این پدیده ژئوپلیتیکی دیگر نمی داده
، کارکردهای   خود  ی گذشته  های ها را انتظار داشت. بلکه ضمن حفظ برخی ویژگی ملت -دولت

که با   گرفته  جدیدی را در دنیای جهانی شدن متأثر از فناوری اطالعات و ارتباطات بر عهده
 .کارکردهای اولیه خود متفاوت است
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از این فناوری در جهت بهره برداری در عصر حاضرکشورهای حامی و پدید آورنده تروریسم، 
هژمونیک و ایدئولوژیکی به اسالم هراسی بین جوانان ، خصوصا در اروپا و آمریکای شمالی روی 

 آورده اند. 

( به 4/44/4313اولین نامه خود )  ای )مد ظله العالی( در اهلل خامنه رهبر معظم انقالب، حضرت آیت
سایه ناامنی و گسترش   در  توطئه خطرناک ایجاد هراس  بت بهجوانان در اروپا و آمریکای شمالی، نس

بار،  هشدار داده، جوانان را که از  کردن مسلمانان به انجام این اعمات خشونت تروریسم و سپس متهم
 :اند فرموده  ای کاوشگر و وجدانی بیدار برخوردارند ، مورد خطاب قرار داده، در قسمتی از نامه اندیشه

ای که از اسالم به شما ارائه  رباره اسالم است و به طور خاص، در باره تصویر و چهرهسخن با شما د
های  از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تالش  پس  گردد. از دو دهه پیش به این سو، یعنی تقریباً می

زیادی صورت گرفته است تا این دین بزرگ در جایگاه دشمنی ترسناک نشانده شود. تحریک احساس 
تارید سیاسی غرب دارد. من در اینجا   در  ای طوالنی گیری از آن، متأسفانه سابقه عوب و نوفرت و بهرهر

های غربی القا شده است، بپردازم... ؛ بلکه  های گوناگونی که تا کنون به ملت خواهم به هراس نمی
ان نمایندگان اسالم به را به عنو  خود  های توحت اسوتخدام گویم اجازه ندهید ریاکارانه تروریست می

اوت آن بشناسید و با اسالم از طریق قرآن و  شما معرفی کنند. اسالم را از طریق منابع اصیل و مآخذ دست
خواهم اجازه ندهید  می  شما  از  وآله وسلم( آشنا شووید. ... مون  علیه  اهلل  زندگی پیامبر بزرگ آن)صلی

ا و واقعیت سدّ عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان های موهن و سخیف، بین شم پردازی با چهره
،  است  . امروز که ابزارهای ارتباطی مرزهای جغرافیایی را شکسته کنند  سلب  طرفانه را از شما داوری بی

  ...اجازه ندهید شما را در مرزهای ساختگی و ذهنی محصور کنند

نماید. در این نوشتار،  آن دشوار می  از  بخشی  متن این نامه آنقدر پُرمحتوا و پیوسته است که انتخاب
 .کنیم مذکور را که با گزارش این مقاله متناسب است، نقل می  تنها قسمتی از نامه

حمالت تروریستی   آنها  سه نوع رویداد مختلف را که یکی از (King and Sutton) کینگ و ساتن
توانند حمالت  موی  خواص  حووادث  ای از است، بررسی کرده، به این نتیجه رسیدند که وقوع پاره

 King and) افزایش دهند  جامعه  در(Hate Crimes) گرفته از نفرت نسبت به یک گروه خاص را نشئت

Sutton,2014,871-894).  هوینز و مچن (Hanes and Machin)  اند  صورت تجربی نشان داده  به  نیز
انگلیس، حمالت   3002  آمریکا و هفتم جوالی 3004که پس از حوادث تروریستی یازده سپتامبر 
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ترتیب، بر وجود ارتباط   این  و به  هراسانه و تبعیض علیه مسلمانان در این دو کشور افزایش داشته اسالم
 Hanes and، 3041، 247-267) اند هراسی صحه گذارده میان حمالت تروریستی و افزایش اسالم

Machin). 

،  ، مدت گیری ای نسبت بوه چگونگی شکل علوم اجتماعی تحقیقات گستردهبا وجود آنکه محققان 
اند، اما تحقیقات  اند و به نتایج مهمی نیز دست یافته هراسی در جامعه صورت داده دامنه و تشدید اسالم

  به  ای در مقاله (Levin) هراسی در فضای مجازی صورت گرفته است. لوین موضوع اسالم  روی  اندکی
ای در این کشور  رایانه  های شبکه  از  های افراطی و راستگرای آمریکایی چگونگی استفاده گروهبررسی 

 3003، 958-988) دهد موضوع اصلی مقاله وی را تشکیل نمی  هراسی اسالم  پرداخته است؛ ولی

Levin,). 

 نظری   چارچوب

  به  ،ملت و حکومتی سرزمین جغرافیایی است که از پیوند سه پدیده-کشور یک واحد سیاسی
کنند.  اصلی خود را پیدا می  ، مفهوم رسد که این سه عنصر در چارچوب مرز آید. به نظر می وجود می

 ی  و از سوی جامعه  است  خود، درون مرزهایش تعریف شده  کنترت سرزمین  برای  کشور  حق هر
 شود. می  بین المللی به رسمیت شناخته

از حذف   سخن  شدن  جهانی  افراط گرایان  از  و ارتباطات، بسیاری ی فناوری اطالعات توسعه  با
  مرزها ماهیت جداکنندگی خود را از  دهد که بینانه به این مسئله نشان می دادند. اما نگاه واقع   سر  مرزها
مرزها   داری و نگه  ترسیم  در  ذاتی  ی العاده  کند که نوعی نیروی فوق . ساک تأکید می اند نداده  دست

و واضح   چنین وی معتقد است که نیروی مورز،از ساده رود. هم نمی  وجود دارد که به سادگی از بین
 گیرد. می   بودن آن به عنوان شکلی از ارتباطات سرچشمه

شود، اما اشکالی که  سیات با جدیت خاصی دنبات می  در جهان«قلمروخواهی»کند که تأکید می پاسی
. قلمروخواهی و  برخوردارند  گذشته  افتند ،از پیچیدگی بیشتری نسبت به میدر قلمروخواهی اتفاق 

ها داللت  هستند. این کنش« برخم»های ارزشمند و قدرتمندی برای فهم کنش  محصور بودن، مفاهیم
 .صریحی برای تعیین حدود مرزهای قلمروخواهی دارند
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فرسایشی تبادت   دی و کنترتاقتصا   کارکردهای  ماهیت مرزها در عصر جهانی شدن، کاهش
است. اما بعد توسعه یافته و قدرتمند کارکرد مرز که با کارکرد مرزهای   سرمایه، کاال و انسان  اطالعات

، گروهی، قومی و ملی در برابر مفاهیم،  فردی  ، بعد هویتی و صویانت از هویت است  سایبر توأم شده
ها و...از طریق  ها، شرکت  ها، اقلیت ها، گروه ملت های فرایند جهانی شدن است. ها و پدیده ارزش

. این  شوند  های جهانی متصل و به شبکه  کنند  شوند شبکه ایجاد فناوری اطالعات و ارتباطات قادرمی
طور مستقل تعقیب و  را به  های خویش دهند که منافع، اهداف، نظرات و ایده ها به آنان امکان می شبکه

ابراز   ملی  دولت  های یش را در چارچوب دولت ملی و یا خارج از محدودیتبیان کنند. و هویت خو
 .دارند

 هژمونی

نویسد: هنگامی که یک  واژه نزدیک دیگر به قدرت، هژمونی است. فرهنگ سیاسی آکسفورد می 
ت توان قدر را می  قدرت  اعمات قدرت کند آن  دیگران  طبقه اجتماعی فراتر از محدوده قهر یا قانون بر

هژمونی به معنای به کار بردن زور برای تسلم نیست، بلکه موقعیتی ویژه است  .هژمونیک توصیف کرد
اش تن  کند تا به رهبری به خود جلب و آنان را متقاعد می  را  که یک طبقه با قرار گرفتن در آن، انظار

نابراین، هژمونی به معنای ب .های اجتماعی و فرهنگی دهند، آن هم نه فقم در حکومت، بلکه تمامی زمینه
توان آن را نوعی تالش برای به دست آوردن قدرت دانست،  می  است که  و فرهنگی  سلطه ایدئولوژیک

 . ولی با واژه قدرت متفاوت است

 تعریف قدرت

: به این ترتیب، قدرت  کند می  ، اضافه« پدید آوردن آثار مطلوب»راسل، ضمن تعریف قدرت به 
  .مفهومی کمّی است

، پدید آوردن بالفعل آثار مطلوب است یا داشتن  منظور  نقد: نقطه ابهام این تعریف این است که آیا 
گوید: آنچه کمتر  چیزی است که گالبرث نیز می  همان  مهم  استعداد و آمادگی پدید آوردن؟ این مسئله

گر منظور صرفا از قدرت تا چه حدی صرفا اعمات قدرت است؟ ا  درک شده است این است که هدف
توان  صورت، تا شخص آثار مطلوب خود را به وجود نیاورده باشد نمی  این  و فعلیت آثار باشد در  ایجاد
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توان گفت  گفت شخص واجد قدرت مورد ادعا هست یا نه؛ چراکه تنها پس از تحقق یافتن خواسته می
و نیت شخص باشد یا نه؟ یعنی آیا قدرت دارد. و نیز روشن نیست که آیا باید این آثار مورد قصد   او

اعمات قدرت مقاومت   برابر  باید نتایج مورد نظر بوده و قصد شوند یا الزم نیست؟ و نیز آیا زمانی که در
 شود، قدرت همان قدرت است؟ شود با زمانی که همکاری می می

تعریف   تار دیگراناین دو معنا را وبر مدنظر خود داشته که قدرت را امکان تحمیل اراده خود بر رف
  گویی  در این تعریف، جنبه احتمات و حیثیت استعداد مدنظر قرار گرفته که الجرم ویژگی پیش .کند می

قصد   بدون  های جنبی قدرت خواهد بود. و از طرفی، تحمیل اراده و سنجش قدرت نیز داخل بحث 
بود که با نیت و قصد باشد. رو، فقم آن قسمی از تأثیر موردنظر وی خواهد  ممکن نیست؛ از این

 .بیند اجتماعی سیاسی می  فضای  در  همچنین ویژگی دیوگر این تعریف این است که قدرت را

شود که هومواره بواید در مقابل قدرت، اراده مخالفت و عدم  چنین فهمیده می«  تحمیل«  واژه  ولی از
پذیرد خارج از  ، اراده شخص را می و رضایت  سازش  پذیرش باشد و آن قسمی را که طرف مقابل با

گزینند و از او تبعیت  حالی که گاهی اوقات افراد خود شخصی را به عنوان رهبر برمی  ، در تعریف است
 .کنند می

 دیدگاه پارسونز

  را  : قدرت به دیدگاه سنتی از قدرت و که دیدگاه سی رایت میلز نیز بود و انتقاد کرده و معتقد بود  او
قدرتی که   بود  شده  حصوت نظام اجتماعی درنظر گرفت. در دیدگاه سنتی از قودرت، توصورتوان م می

شود نیست، به  قدرت بر او اعمات می  که  دیگری  در دست یک فرد یا گروه است در دست فرد یا گروه
و بر های خود را بر دیگری تحمیل کند  بوتواند خواست  کوه  قدر قدرت دارد ای که یک طرف آن گونه

با میزان باخت طرف دیگر مساوی خواهد بود. در نظر پارسونز،   طرف  یک  این اساس، میزان پیروزی
که کارکرد اصلی پوت  نظام سیاست و اقوتصاد دارنود، هومچنان در دو خرده  مشابهی  قدرت و پوت نقش

سیله استانداردی که ای در گردش عمل کند؛ یعنی و که به عنوان وسیله  است  ایون  در اقتصاد مدرن
  ارزیابی و مقایسه کرد و به خودی خود فوایده و ارزشوی نودارد، قدرت نیز وسیله  آن  توان بر حسب می

که پوت به دلیل توافق عمومی  شود. پس همچنان نظام سیاست ایجاد می که اساسا در خرده  است  گردش
تووافق اعوضا   روی  دارای ارزش است، قدرت نیز از آن به عنوان شیوه استاندارد مبادله  از  استفاده  برای
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  های نوظام به افراد های رهبری و اجرای تصمیمات در جهت پیشبرد هدف بورای مشروع ساختن موقعیت
پوت در   مانند  های جمعی درآمده است؛ اما دوباره یابی به هدف ای برای دست به صورت وسیله  مسئوت

  چنین  توان گیرد که بنابراین، قدرت را می نتیجه می  پارسونز  . سپس دارد نظام دیوگر اثوراتی سه خورده
  سیاسی  آور در واحدهای نظام ای برای کمک به اجرای تعهدات الزام یافته تعریف کرد: تووانایی تعمیم

  .یابند های جمعی مشروعیت می هدف  با  آنها  بوه ربوم  ارجواع  جمعی هنگامی که تعهدات با

عبارت   او  رو، اقتدار در نظر گیرد. از این بود: قدرت مستقیما از اقتدار سرچشمه موی  معتقد  ونزپارس
در   را  . بر ایون اساس، او مشروعیت دهد می  اساس قدرت را تشکیل  ای که شده  است از مشروعیت نهادی

«  قدرت مشروع»ت یا از قدر  شکل  تعریف قدرت وارد ساخت. وی این مفهوم رایج را که اقتدار یک
. بنابراین، اعمات تهدید و اقدامات  ندارد  نظر او اصالً وجود  از  کند و قدرت غیرمشروع می  رد  است

، بلکه این حالت، حالت  نیست  قهری و اجوبار و که بدون مشروعیت و توجیه هست و استفاده از قدرت
داده، به صورت ابزار ذاتی   خود را از دست  نمادین  خصلت  قدرت، چون  که  ای است کننده  محدوده

  .آور درآموده اسوت مها و نه تعهدات الزا تأمین خواسته

  گورفته  چاره به کار  آخرین  عنوان  به  ثبات  های سیاسی با : معموالً زور در نظام است  پارسونز معتقد
  قع، نشانه شوالوده قودرتیشود و به کارگیری زور به هیچ وجه نشانه قدرت نیست، بلکه در وا موی

اندیشانه  ساده  بسیار  انگارد می  یکی  زور  از  است. و دیدگاهی که قدرت را با استفاده  ثبات و بی  پوشوالی
  .کند و تابع تعریف وبر از قودرت اسوت. گویدنز نیز در این معنا موافقت خود را با پارسونز بیان می

هایی که هر دو طرف در  یابی به هدف برای دست  ای است وسیلهبنابراین، استفاده از قودرت اغلب 
 .یک رابطه قدرت خواهان کسب آن هستند

های صوری بین حکومت  گوید: اشتیاق پارسونز برای ایجاد شباهت گویدنز دربواره نظر پارسونز می
ای سویاسی بوسته ه کاری های فریب های او را به روی واقعیت بین پوت و قدرت، چشم  و نویز  و اقوتصاد

  .اسوت

 تحلیل و بررسی
شده، اما این   دیوده  ایونترنت  روزهای توولد  آغازین  هراسی از همان هایی از اسالم نشانه  آنکه  با وجود

  دنبات  یک مشکل اجتماعی که نیاز به بررسی دارد، شوناخته شوده اسوت. به  عنوان  تازگی به موضوع به
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  ای بوه جوانان غربی از نوامه  در  ای، رهبر معظم انقالب خامنه  اهلل فرانسه، آیت وقوع حوادث تروریستی در
  کوه  تحت استخدام مقامات کشورهای غربی سخن گفته، به این نکته اشاره کرده بوودند  های تروریست

توحقیر و »ایشان پروژه   و آنچه  هراسی ، به ایجاد اسالم افرادی  چنین  وقوع حمالت تروریستی از سوی
کند. مقاله  از سوی دولتمردان غوربی خوواندند، کومک می« و ترس موهوم از دیگری  نفرت  ایوجاد

  )ایاالت  )انگلیس( و آمریکا  اروپا  های گرفته در قاره دو حادثه توروریستی صوورت  بررسی  حاضر با
هراسی در فضای  وده اسالممیان حمالت تروریستی و ایوجاد پدی  دهد که آمریکا( نشان می  متحده

موسلمانی که به استخدام   ظاهر بوه  های مجازی، نوعی هومبستگی وجوود دارد و اقدامات توروریست
  .ندارد  و مسلمانان  اهداف دشمنان اسالم  پیشبرد  جز  ای ، نوتیجه اند درآموده  دولتمردان غربی

 هراسی در فضای مجازی  اسالم
  های سنّتی را دهد که یوک هوویت جدید و ناشناس کسب کرده، نظارت می  اینترنت، به افراد امکان

ها نفر دیگر در سراسر دنیا به اشتراک  ای با میلیون های خود را به شکل آزادانه گذاشته، دیدگاه  سر  پشت
  استفاده از توانند به وسویله کواربرانی با هویت ناشناس یا با هراسی می حاوی اسالم  های پیوام  .  بوگذارند

بودن مجرم در  تر شود. ناشناس جعلی ارسات گردد و به این ترتیب، شناسایی مجرم مشکل  هویت  یک
  تواند از این العاده خطرناک است؛ چرا کوه هور کس می در فضای موجازی، فووق  هراسی موارد اسالم

، راه را برای خشونت علیه اینکه مطالب منتشرشده در فضای مجازی  ؛ ضمن موقعیت سوء استفاده کند
 کند مسلمانان در فضای واقعی نیز باز می

 هراسی و پیامدهای آن اسالم
 و Islam  شود، از ترکیب دو کلمه خوانده می Islamophobia هراسی که در زبوان انوگلیسی اسالم
phobia تورسی واهوی در  سیهرا . اسالم است  شده  تشکیل  چویزی  به موعنای ترس یا بیزاری نوامعقوت از ،

میان سیاستمداران و افراد عادی است؛ مبنی بر اینکه دنیای اسالم به طور عوام و موسلمانانِ مقیم 
موردم، فرهنگ و تمدن غربی تولقی   کشورهای غربی به طوورِ خواص، مونشأ تهدید و خطر بورای

یبایی ضد مسلمانان کشورهای غربی شوند. این ترس نامعقوت و واهی از اسالم و مسلمانان، به ناشک موی
داشوت که اگورچه کواربرد   تووجه  (. البته باید4310، 404دامن زده اسوت )سوید امامی و حسینی فائق، 
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ای تاریخی دارد و در پس زمینۀ  هراسی پیشینه گردد، ولی بحث اسالم ایون واژه به چند دهۀ اخویر باز می
 .دارد  وجوود  شناختی ی، سیاسی و روانآن، علل مختلف تاریخی، فرهنگی، مذهب

هراسی بر این موطلب داللت دارد کوه اسوالم هویچ اشوتراکی با دیگر موذاهب و  بوه طور کلی، اسالم
تمدن   به  و نابردبار است و تمدن اسالمی نسبت  ، متحجر بار ها ندارد؛ بلکه یک دین خشونت فورهنگ

های مولی و  بور این اساس، مسلمانان همواره تهدیدکنندۀ ارزشتری قورار دارد.  غربی در درجۀ پایوین
گیری فضای ضد  (. شکل 4310،  403شوند )سوید امامی و حسینی فائق،  فورهنگ غوربی موعرفی موی

گردد،  ها تقویت می در کشورهای غربی که توسم احزاب راست افراطی و رسانه  و مسلمانان  اسالم
شود و بودیهی است که این فضا زمینه را برای  ی برای مسلمانان میشدن شرایم زندگ منجر به سخت

 .کند مسلمانان بیشتر می  ضد  داوری و تبعیض اعمات پیش

ای با اشکات بسیار متفاوت است و برآیند همه  هراسی، واژه توان گفت که اسالم در مجموع، می
  ن، تجاوز به حقوق آنان، برخوردداوری و توبعیض ضد مسلمانا اشکات و پیامدهای آن، اعمات پیوش 

انگاریِ  انگاری و بیگانه یافته و نادیده  حرمتی به مقدسات، تبعیض سازمان ، بی ، توهین لفظی فیزیکی
 .مسلمانان است

 بررسی کشتار سن برناردینو

مویالدی در یک تیراندازی در شهر سن برناردینو واقع در ایالت  3042دوم دسوامبر   در تارید
  تن نیز مجروح شدند و دو مهاجم نیز در تیراندازی پلیس کشته 34نفر کشته و  41ینا آمریکا، کالیفر
. تیراندازان، محل مهمانی کارمندان بخش بهداشت عمومی شهرستان سون بورناردینو را که در  شدند

 .تواالر کنفرانس برگزار شده بود، هدف قرار داده بودند

اش تشفین مالک بودند. سید  ساله 32  و همسر  ساله 38اروق مهاجمان این حادثه، سید رضوان ف
رضوان فاروق از پدر و مادر پاکستانی در آمریکا متولد شده و توشفین موالک نویز در پاکستان به دنیا 

  مویالدی  3041در عربستان سعودی سپری کرده بود. وی در ماه ژوئیه   را  آمده بود؛ اما بیشتر عمر خود
  نامزدی وارد آمریکا شد و با فاروق ازدواج کرد. سید رضوان فاروق به عنوان بوازرس موسئوتبوا ویزای  

کرد و به گفته مقامات امنیتی  کار می  برناردینو  سن  ها در سازمان بهداشت بخش رستوران  به  رسویدگی
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عربستان، ارتباط ظاهر مسلمان در سوریه و  های به های اجتماعی با تروریست آمریکا، از طوریق شبکه
  . داشته است

هراسی  تأثیری بر گسترش اسالم  چه«  سن برناردینو»دهیم کوه کشتار  این پرسش پاسد موی  بوه  اینک
 در فضای مجازی آمریکا گذاشت؟

، در یک مقاله (SOLTAS and STEPHENS-DAVIDOWITZ)  سولتاس و استفن دیویدوویتز
که در روزنامه  (The Rise of Hate Search) رت در اینترنتوجوی نف افزایش جست  نام  به  مشترک

  اند، گسترش احساسات وجو شده نیویورک تایمز منتشر شد، با اسوتفاده از عباراتی که در گوگل جست
که در   کردند  گیری اندازه« سن برناردینو»فضای مجازی در آمریکا را پس از کشتار   در  هراسانه اسالم

 (,SOLTAS and STEPHENS-DAVIDOWITZ 2015) ترین نکات این مقاله مهمادامه، به بیان 

،  باشد  اند، درست رسویدند کوه اگر مدلی که به آن دست یافته« ترسناک»نتیجه   این  به  پردازیم. آنان می
 .در باالترین میزان خود پس از حوادث یازده سپتامبر است  هراسی اسالم

ها گزارش دادند که حداقل  تروریستی و دقایقی پس از آنکه رسانه  حادثه  این  چند ساعت پس از
به اسامی مسلمانان دارد، تعداد بسیاری از مردم کالیفرنیا تصمیم خود را   شبیه  ها نوامی یکی از توروریست

گرفته در گوگل در ایالت  وجوی صورت قصد دارند مسلمانان را بکشند. بیشترین جست  که  بودند  گرفته
  بود. در بقیه نقاط آمریکا نیز« کوشتن موسلمانان»در آن وجود داشت، « مسلمانان«  کلمه  فرنیا کهکالی

وجو در گوگل برای آن صورت گرفته بود.  ، یکی از عباراتی بود که بیشترین جست« مسلمانان  کشتن»
در گووگل به   را  افوکار  یونای از موارد نیز ا ای در ذهن دارند و در پاره اوقات افکار شریرانه  گاهی  مردم

  به  کنند. بیشتر کاربران و جوی عوباراتی کوه در گوگل وارد می  گذارند. چگونه؟ با جوست اشتراک می
در مورد مسائل مختلف   را  توانند با استفاده از آن اطالعاتی کنند که می به عنوان منبعی نگاه می  گوگل
حقیقت در گووگل   در  غالب موارد، افکار سانسورنشده خود راوجو کونند؛ اما همین کاربران در  جست

نامه در  به عنوان نوعی اعتراف  توان می  وجوی گوگل را کنند و به این ترتیب، پنجره جست توایپ می
من از رییس خودم : » نظیر  شوند؛ عباراتی وجو می هزاران عبارت در گووگل جست  ساله  . هر نظر گرفت

، بیش از هر  گوگل  گرفته در وجوهای صورت در حوقیقت، جست«. کننده هستند کسل مردم»و « متنفرم
  . هستند  ها احساسات انسان  دهنده نشان  چیز دیگری
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هراسانه در گوگل در  اسوالم  کولمات  وجوهای حواوی گفته سولتاس و استفن دیویدوویتز، جست  به
از ایون حمالت   برابر بیش از هفته قوبل 40،  پاریس  ایاالت متحده آمریکا پس از حمالت تروریستی در

وجوی  نیز همین اتفاق تکرار شد و جوست« سن برناردینو«  حادثه  . به گفته آنان، در مورد است  بوده
مورد  3100  ، حدود میالدی  3042. در ماه نوامبر سات  یافت  هراسانه در گوگل افزایش کولمات اسوالم

وجو برای عبارت  مورد جست 3100و حدود «  متنفرم  مون از موسلمانان»ت عوبار  برای  وجو جست
دیوویدوویتز موعتقدند که این   و اسوتفن  در آمریکا صورت گرفته بود. سولتاس« کشتن مسلمانان»

همین احساسات را   از کسانی هستند که  کوچکی  بخش  دهنده احساسات ، نشان گوگل  وجوها در جست
 .را در گوگل مطرح نکردنددارند؛ اما آن 

  ، تحقیق رسد موی  نوظر  تحقیقی را نیز نادیده گرفت. بوه  چنین  ها و مشکالت البته نباید محدودیت
رنج  (selection bias) از نوعی تبعیض در انتخاب  گوگل  گرفته در وجوهای صورت جست  روی

از شهروندان آمریکایی بپرسند که چه   تصادفی  آماری  برد؛ محققان به جای آنوکه از یوک جامعه می
اند که تمایل به  اطوالعات را تنها از آنانی به دست آورده  ، ایون دارنود  مسلمانان  به  نسبت  احساسی

  .اند وجو در اینترنت را داشته جست

پس از حمالت   وجو برای کسب اطالعات بیشتر در مورد اسالم و مسلمانان نیز البته جست
گرفته  اریس و سن برناردینو افزایش یوافت؛ اما ایون افزایش، بسیار کمتر از افزایش صورتتروریستی پ

کوه نوگران   آموریکایی  ازای هر هراسی است. در روزهای پس از کشتار سن برناردینو، به در حیطه اسالم
کشتن »وجوی عبارت  هراسی در کشورش بود، یک آمریکایی دیگر در حات جست رشد اسالم

مردم   که  وجوهایی درصد از جست 30در ایونترنت بود. پیش از این حادثه تروریستی، تقریباً « لمانانموس
هراسانه بود؛ اما ساعاتی پس از  آمریکا در مورد مسلمانان انجام داده بودند، هومراه بوا عبارات اسالم

، همراه  مسلمانان  در موردگرفته  وجوهای صوورت تمامی جوست  از  کشتار سن برناردینو، بیش از نیمی
  .هراسانه بوده است عبارات اسالم

در مقاله خود تأکید  (Soltas and Stephens-Davidowltz) سوولتاس و اسوتفن دیویدوویتز
تبعیض بر ضدّ   ، بلکه خود در آمریکا رسیده  حد  هراسی امروزه به باالترین  اند که نوه تونها اسالم کرده

وجوهای  های اقلیتی اسوت. آنوان جوست کشور بیش از تبعیض علیه تومامی گوروهموسلمانان در ایون 
ها، یهودیان،  گرایان، آسیایی پوستان، هومجنس هایی مانند: سویاه شده در اینترنت در مورد گروه انجام
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گرفته در مورد مسلمانان مقایسه  وجوهای صورت بررسی کرده، با جست  را  ها و مسیحیان مکزیکی
میالدی که گوگل آرشیوی با جزئیات کامل از میزان  3001ند و به این نتیجه رسیدند که از سات نمود

آمیز و  وجوی کلمات اهانت کند، جست را بایگانی می  وجو موتور جست  این  وجوهای کاربران در جست
  . های اقلیتی است تبعیضانه علیه مسلمانان در اینترنت، بیش از سوایر گوروه

  آمریکا  دهد کوه دیودگاه مردم گرفته در گووگل، هومچنین نشان می وجوهای صوورت تتحلیل جس
کند؛ پیش از حمالت  سرعت و تنها چند دقیقه پس از حمالت تروریستی تغییر می بوه موسلمانان به  نسبت

ه وجوهای موردم آموریکا در اینترنت در مورد پناهجویان سوری، دیدگا از جست  درصد   10پاریس، 
 10بود. « رساندن یاری»یا « داوطولب»، «کمک»داشوت و حواوی کلماتی مانند:   آنوان  به  موثبتی نوسبت

در همین زمان، دیدگاه منفی نسبت به پناهجویان سووری داشوته، نسبت به   درصد دیگر از مردم آمریکا
از حومالت پاریوس،  . ایون در حوالی است که پس بوودند  امنیتی حضور آنوان موشکوک  تهدیدات

  .درصد افزایش یافت 80درصد افرادی که مخالف حضور پناهجویان سوری در آمریکا بودند، به 

های  نیز وضعیت مشابهی دارد. در بیشتر سات«  مسجد»شده در ایونترنت در مورد  م وجوی انجا جست
دهنده کنجکاوی  شانن« مسجد»وجوهای ایونترنتی در موورد  دهه گوذشته مویالدی، موعموت جوست

و « مسجد به چه معناست؟»و « مسجد چیست؟»فرهنگی مردم آمریکا بوده، حاوی عباراتی نظیر: 
وجوهای  بود؛ اما بالفاصله پس از کشتار سن برناردینو، جوست« روند به مسجد می  زمانی  مسلمانان چه»

وجوهای  یک ششم از جستکردن مساجد، به  کاربران در اینترنت در مورد چگونگی بستن و تعطیل
  .تبدیل شد  مسجد  ها در مورد اینترنتی آمریکایی

شود، آن است که رهبران  هراسی پیشنهاد می هایی که برای جلوگیری از گسترش اسالم یکی از راه
بگویند.   ، سخن اساس کوشورهای غوربی با مردم خویش از اهمیت تساهل و غیرعقالنی بودن نفرت بی

های خود پس از کشتار سن برناردینو، از  رییس جمهور آمریکا، در یکی از سخنرانیباراک اوباما، 
  سخنرانی  ها خواست که تبعیض مذهبی علیه پنواهجویان را کونار بگذارند. بررسی تأثیرات آمریکایی

دهد که برای مبارزه با پدیده  نشان می  خوبی به  مجازی  هراسی در فضای بر گسترش اسالم  وی
 .دهد دهد و چوه چیزی جواب نمی هراسی، چه چیزی جواب موی اسالم

  تأثیر مثبتی روی مردم کشورش نداشته است. در  هیچ  اوباما  دهد که سخنرانی آمار نوشان موی
هراسی در فضای مجازی تأثیر مثبت نیز  توان گفت که سخنرانی وی بر گسترش اسالم ، می مجموع
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ها با هر دین و مذهبی  این وظیفه تمامی آمریکایی»بوود:   گوفته  خود  داشوته اسوت. اوباما در سخنرانی
وجوهای اینترنتی که مسلمانان را  اما جست« که تبعیض علیه پناهجویان مسلمان را کنار بگذارند.  است

طوت سخنرانی اوباما و کومی پس از آن، دو   ، در دانستند می«  شیطان»و « مهاجم»، «بد»، «تروریست»
  .ر شدبوراب

این وظیفه ماست که تفتیش مذهبی در مورد کسانی را که »، در سخنرانی خود گفت:  همچنین  اوباما
وجوهای اینترنتی منفی در مورد پناهجویان  اما جست« کشور شوند، کنار بگذاریم.  این  وارد  خواهند می

وجوهایی که خواهان یافتن  درصد رشد داشته، جست 10ورود بوه آمریکا بوودند،   خوواهان  که  سوری
درصد کواهش یافت. رییس جمهور آمریکا در  32پناهجویان سوری بودند نیز   به  کمک  راهی برای

این درحالی است « فراموش نکنیم که آزادی، بوسیار قودرتمندتر از تورس است.: » گفت  سخنرانی خود
  .برابر شد 3طوت سخنرانی وی  ، در«کشتن مسلمانان»برای عبارت   اینترنتی  وجوهای جست  که

نشان   مجازی  فضای  مردم آمریکا به سخنرانی باراک اوباما در  پاسد  توان گفت که بنابراین، می
ملت خشمگین، احتماالً نتایج عکس به همراه خوواهد   یک  دهد که درخواست صبر و تساهل از می

  .داشوت

 گیری  نتیجه

،  ، مذهب ، دین ی نژاد زموینه  در  ها هاست. انسان یزات و تفاوتی تما بشری برپایه  حیات  ی فلسفه
ها،  تفاوت  ی همین یکدیگر متفاوت هستند. برپایه  با  ها پوشش و امثات این  ی آداب و رسوم، نحوه

فناوری    گسترش  جغرافیایی شکل گرفته است. با  فضای  در  بندی با استفاده از مرز بندی و ناحیه بلوک
اند، به  شده  کارکردی  های ، مرزها دچار چالش شدن  جهانی  ی ت و ارتباطات و پیدایش مقولهاطالعا

رو، مرزها توغییر ماهیت  طور کامل کنترت کنند.ازاین فضای محاظ در خود را به  توانند نمی  ای که گونه
  ناقص  ری و کنترتنفوذپذی  ماهیت  ی تبادت اطالعات و تجارت و بازرگانی، از عرصه  . در اند داده

ها، از قلمروهای انسانی به  ساز و صیانت هویت های هویت شاخص  ی اند، اما در حیطه شده  برخوردار
  برای  مجازی نیز ، ضمن پیدایش مرز مجازی  فضای  کنند. به همین ترتیب در شدت محافظت می

خواص،این مرزها   ی امعههای یوک جو ارزش  با  و گزینش اطالعات متناسب  اطالعات  از  حفاظت
رسد که مرزبندی و  بوه نظر می  ی اوت اند. اگرچه در وهله سازی را به عهده گرفته کارکردهای هویت
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حدود در فضای مجازی با آزادی گردش اطالعات در عصر جهانی شدن در تناقض است، اما   تعیین
و آزادی   اپذیر برای برقراری امنیت شوبکهانکارن  ضرورتی  بینانه به آن، وجود مرزها مجازی را نگاه واقع

 .دهد جریان اطالعات تشخیص می
پس می توان دریافت که با ظهور فضای مجازی ، قدرتی نو بعنوان هژمونی برای تسلم بر 

 ایدئولوژی ، فرهنگ و جوامع مسلمانان پدیدار شده است.
  طلبی است ن که همراه با جاهاز آنجا که انسان موجودی اجتماعی است ، در روابم خود با دیگرا

 .دارد در نهایت ممکن از دیگران بوهره بوبرد، البته در این راه الزم است خود نیز بهره برساند  سعی

  او قدرتی  خود  شود کند که همین موجب می های پایین قدرت موقعیتی کسب می انسان در ردهو یا 
  کند. هر موقعیتی در عین پذیر می زیع قدرت را توجیههای باالتر ایجاد کند. این مسئله تو را برای رده

 . تالش برای کسب موقعیت باالتر قدرتی را نیز در دست دارد

در   عبارت است از توانایی انسان در تأثیرگذاری بر اراده فرد یا جمع دیگر و تسلیم  قدرت
ف است که گاهی با هدف نیست، بلکه استخدام و برتر بوودن هد  خود  قدرت. برابردرخواست خود

های گوناگون هریک برای  رو، مومکن است در موقعیت ایون  از  ،  قدرت حاصل است گاهی با اقوتصاد
دو به عنوان ابزار برای تحقق    هدف انسان الهی شود از هر   اگر  که . چنان رسیدن به دیگری هزینه شوند

 .گیرد می  اوامر الهی بهره
  کریم روا نیست، بلکه  قودرت بورای اسوتعال بر دیگران از نظر قرآن بنابراین، قدرت برای قدرت و

ابزاری است که اگر در طریق خواست الهوی به کار رود در حقیقت بسیج نیروها برای فرامین   قدرت
خود مسئوت هستند سردمداران   الهی است و اگر در راه باطل به کوار گرفته شود عالوه بور ایونکه تابعان

 .نیز مسئوت گمراهی و تبعیت تابعان هستند آن قدرت

نامه خود به  انقالب در نخستین  معظم  رهبر  در این مقاله، تالش کردیم نشان دهیم همان طور که
مسلمان تحت استخدام سوران کوشورهای   ظاهر به  های تروریست  اقدامات  کردند  تأکید  جوانان غربی

تحقیر و ایجاد نفرت و ترس موهوم از »تقویت پروژه  هراسی و غربی، تأثیری جز گسترش اسالم
شده که یکی در اروپا )انگلیس( و  بررسی  از سوی دولتمردان غربی ندارد. دو حادثه تروریستی« دیگری

دیگری در قاره آمریکا )ایاالت متحده آمریکا( به وقووع پیووستند، به صورت تجربی این سخن مقام 
اجتماعی، این امکان را برای محققان   های و شبکه  . گسترش سریع اینترنتکنند معظم رهبری را تأیید می
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وجوهای  شناسی به وجود آورده است که از طریق بررسی افوکار شوهروندان در جست علومی مانند جرم
گیری  به چگونگی شکل  تر دقیق  های اجتماعی، نگاهی های ردوبدت شده در شبکه اینترنتی و پیام

ای نظیر کشتار سن برناردینو و قتل سرباز انگلیسی در محله  س از حوادث تروریستیهراسی پ اسالم
  .وولویچ شهر لندن داشته باشند
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 نوین اخالقی محور تعالی فقه سیاسیتمدن 
 

 3، محمدرضا فارسیان4سید علی پورمنوچهری

 

 چکیده 
حاکمیت اسالمی در عصر اخیر خواستار بازسازی چهره سیاسی خود در قالب عرضه تمدن نوین 

باشد . این جریان که در قالب حاکمیت دینی بر رفتار سیاسی جلوه نموده اسالمی به ملل و آحاد می
دلیل عدم پشتوانه سازی مناسب جریان فقاهت به توفیقی مستلزم شأن خود فائق نیامده است .  است به

ای جز گسست پیوندهای حاکمیتی و اجتماعی را بسترسازی نامتوازن تحت اشراف ظنون خاصّه حواله
گیری از ه و بهرهنیدر پی نداشته است . از این رو با توسعه این دیدگاه تطابق اصل کاربست تظنّن عقال

گیری از نظریات یابد . این پژوهش با بهرهظهور می آرمانیای گیری جامعهخرد جمعی در جهت شکل
امام خمینی در باب اسالم تمدن ساز بر آن است که ، تمدن نوین اخالقی که مثبت رویکردی جدید در 

عنوان ظن عقالنی ای خاص از اولویت فقه تمدن ساز با باشد با بهرهپیش پای حاکمیت فقهی می
یابد و این امر مقصودی است که در این مجات ملزم مدار به حیاتی متعالی به نام تمدن دست میاخالق

شده است که رویکرد جز در سایه پاالیش فقه عقالنی و اخالقی با محوریت آزادی و مدارا  پنداشته
 گردد . استوار نمی

 ظنن عقالئیه، آزادی، مدارا، امام خمینی، تمدن نوین اخالقی، ظن خاص، تکلید واژگان: 
 فقه سیاسی
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نی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز )نویسنده مسئوت: دانشجوی دکتری فقه و حقوق و اندیشه امام خمی 2
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 مقدمه 
اندیشه فقه سیاسی شیعه همواره در مسیر تکامل خود تبدّالت گوناگونی را پیموده است . این تکامل 

ها دنبات ساخت یک تمدن را به مثابه الگویی برای راهبری تمام جهانیان در تمام اعصار و در همه مکان
نها عنصر مشترک میان تمام ادیان و فرق و همچنین به طور عام میان عموم مردم عالم که نموده است . ت

خاصیت راهبری و هدایت شوندگی نیز به خود گیرد ، اخالق است . اخالق به عنوان فهمی مشترک در 
ه های به ظاهر متفاوت به مقصدی مشترک است  . ظواهر اسالم کها قادر به راهبری زندگیمیان انسان

های حداکثری در بیان با مسندیّت قوت ظاهری در قبای خبر واحد منعکس گشته است به دلیل تفاوت
معارف و قوانین خاصیت راهبرشوندگی خود را برای نیل به تمدنی جهانی از دست داده است . پژوهش 

ت در قالب حاضر بر آن است که این ضرورت در روزگار ما ، با درک اقتضائات اصیل اسالم و زمان حا
گرا در ادامه روند خود برای نیل به اصالت تظنّنات عقالئیه ظاهر گشته است . رویکرد اخالقی عقالنیت

گیری از عناصر آزادی و مدارا است که ذیل اخالق ذاتی خود در راهبری ملل ، نیازمند بازسازی و بهره
امام خمینی)ره( در این باب ، و ضمن  یابد . این پژوهش با نگاهی به آراء و نظریاتعقالنی بازتاب می

شمولی هنجارها و قوانین اسالم بر ساز قید جهانبازآفرینی نگاهی جدید ، تفوّق به تمدن اخالقی را زمینه
 شمارد . می

 فقه و فقه سیاسی 
های فقه سیاسی بخشی از دانش عمومی فقه در جهان اسالم است که به رغم اهمیت و تالش

[ فقه در اصطالح 4متر توسعه یافته است . فقه در لغت به معنای فهم و آگاهی است ]گسترده معاصر ، ک
اند و آن را تر از فقه داشته[فقیهان متقدم تعریفی گسترده3امروز عبارت است از علم به حکم شرعی ]

ئمه شود فقه در لسان ا[گفته می3دانستند ]فهم جمیع احکام دین ، اعم از ایمان و عقیده و عمل می
معصوم شامل همه احکام عقل عملی از جمله اخالق و غیر آن بود . اما به تدریج و در کاربردهای 

حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی است و  [1متأخر به احکام شرعی ظاهری تخصیص یافته است . ]
[ 2ست ]منظور فقیهان شیعه از واژه ظاهری البته ، تأکید بر ماهیت ظنی و غیر قطعی احکام شرعی ا

-[ تعریف می1درست به همین دلیل است که اجتهاد را نهایت تالش برای تحصیل ظن به حکم شرعی ]
 کنند . 
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[ کتاب ، سنت ، 2به هر حات فقه در تعریف مشهور استنباط احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی ]
و زندگی شخصی و [ فقه راهنمای عمل انسان مسلمان در فرهنگ اسالمی است 8عقل و اجماع است . ]
گانه وجوب گیرد . بدین سان افعات مکلفین موضوع عمومی فقه است و احکام پنجاجتماعی او را فرا می

دهند . به ، حرمت ، استحباب ، کراهت و اباحه و نیز صحت و بطالن این مسائل این علم را تشکیل می
ها انسان مسلمان ، در قلمرو کاوش های زندگیهمین دلیل احکام زندگی سیاسی نیز همانند دیگر حوزه

باره که فقه بنیانی سیاسی دارد یا سیاست بخشی از فقه است وحدت گیرد . در اینو احکام فقه قرار می
نظری وجود ندارد ، شاید هرگز نتوان هیچ یک از وجوه زندگی انسان را خالی از الزامات سیاست 

 [1تصور کرد . ]
[ هیچ جایگاه رسمی برای فقه سیاسی تصور نشده 44و چهارگانه ][ 40در تقسیمات فقهی دوگانه ]

های جدیدتر اند . به هر ترتیب در تالشدانستهاست . شاید فقیهان اداره حکومت توسم فقیه را بعید می
[ اما ادبیات فقهی 43تری به فقه سیاسی نیز منظور شده است . ]در تقسیم ابواب فقه ، اشارات صریح

ه تقسیم دو بخشی مشهور ، عبادات و معامالت ، تحفظ کرده و احکام فقه سیاسی را ذیل معاصر عموما ب
[ همچنین هدف فقه عالوه بر پرورش روح انسان در سایه تامین 43باب معامالت بسم داده است . ]

سعادت دنیا و آخرت ، اصالح فرد و جامعه ، تامین سعادت دنیا و آخرت ، ایجاد عدالت اجتماعی و 
گوید احکام فقهی برای حفظ و نگهداری از پنج مصلحت حقوق امت اسالمی است . غزالی میحفظ 

ی نفس ، دین ، [شهید اوت نیز ضمن بیان ضروریات خمسه41دین ، نفس ، عقل ، عمل و ناموس است ]
[ ، هر آنچه را که به نوعی وسیله جلب مصلحت و دفع مفسده در اجتماع انسانی 42عقل ، نسب و مات ]

-است ، داخل در احکام شریعت تلقی کرده و امامت و سیاست و حکومت را ذیل این امور تحلیل می
 کند . 

 فقه حکومتی 
نگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است . در این نگاه استنباطهای فقهی باید بر فقه حکومتی نگرشی کل

ور اجتماع و اداره کشور ناظر باشد . از اساس فقه اداره نظام اجتماعی انجام شود و تمامی ابواب فقه به ام
گیرد ، همه ابواب و مسائل فقهی خواهد بود . ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار میاین رو گستره

زیرا اجتماع و اداره نظام اسالمی شئون مختلفی دارد : مسائلی در حوزه اقتصاد ، فرهنگ ، حقوق ، 
ن مسائل نظامی ، انتظامی ، خانواده ، احوات شخصی و همه الملل و مسائلی همچوسیاست ، امور بین
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بایست همه آن مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی و دنیوی و اخروی که فقیه می
[ بی شک توسعه این 41مسائل را بنا بر رفع نیازهای اجتماعی و نظام اسالمی مورد بررسی قرار دهد . ]

 انی تمدنی را در پی خواهد داشت . نگرش تأسیس حکومت و بنی

 تفاوت فقه حکومتی با فقه سیاسی و فردی 
[ و یا 42اند به معنای بخشی از فقه و یا فقه احکام حکومتی ]فقه حکومتی چنان که برخی پنداشته

[ ، از طهارت تا 41[ نیست ، بلکه نگاهی حاکم و وصفی محیم بر تمام مباحث فقه ]48فقه سیاسی ]
ائل مستحدثه است . در حالی که فقه سیاسی نه یک نگاه و وصف ، که تنها جزئی از فقه دیات و مس

تواند مصادیق فردی و غیر حکومتی نیز داشته باشد . همچنین تفاوت فقه حکومتی و فقه است که می
فردی به عنوان وصفی مهم حاکی از آن است که در فقه حکومتی به دست دادن احکام الهی در همه 

شود و تاثیر یک نظام و حکومت مد نظر است و به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی نظر میشئون 
گردد . اما در فقه احتمالی هر حکمی از احکام در کیفیت مطلوب اداره نظام و حکومت مالحظه می

نوان سنتی و فردی ، موضوعات و مسائل با نگاه به فرد و به دور از هر گونه مالحظه حکومتی و نه به ع
ه [ نگا30. ] گیردعضوی از یک جامعه بلکه خود به عنوان موضوع حکم شرعی ، مورد استنباط قرار می

فقه فردی بیش از پیش ناظر بر افعات مکلفان است و نگاه فقه حکومتی ناظر بر افعات مکلفان و اجتماع 
دن را بازسازی نماید از ی تنومندی به نام تمرسد آن نگاه جامعی که بتواند شجرهاست . به نظر می

 آید و فقه فردی توانمندی خلق چنین ماهیتی را نخواهد داشت . موجودیت و قوام فقه حکومتی برمی

 رسالت فقه 
اسالم دین خاتم است و در همه اعصار پاسخگوی نیازهای انسان است . در این میان قوانین و 

 نموّ بیشتری داشته و رسالت فقه را آشکار اند که های عملی اسالممقررات ، هنجارها و ناهنجاری
ای است . چرا که ترسیم کننده سازند . علم فقه در میان معارف و تعالیم دینی ، دارای جایگاه ویژهمی

معامالت، حالت   ها ،های گوناگون آن است . تبیین کننده مناسک و عبادتهای زندگی در صحنهشیوه
ها است . و ها و غیر اینها و درگیریچگونگی قضاوت و رفع خصومتدواج ، میراث ، و حرام ، نظام از

 [34به طور خالصه فقه راه و روش یگانه و برنامه دقیق برای زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان است . ]
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ی زیست اخالقی و افزاید خاتمیت دین مبین اسالم و ضرورت افادهآنچه بر اهمیت این رسالت می
باشد که توانایی انسجام بخشی میان مبادی عقالنی و عقالیی را نیز با خصائص آن میانسانی از فحوای 

 تشریعی خود فراهم آورد . 

 تمدن 
باشد .یونانیان باستان با استفاده از یونانی قدیم می poleisمعادت کلمه   Civitasتمدن از واژه التین 

دانند ای از نهادها و روابم اجتماعی میموعهدادند که شهر را مج( نشان میcivilizationکلمه تمدن )
[ همچنین تمدن به معنای همکاری افراد یک جامعه در 33که سازنده شکل برتری از زندگی است . ]

امور اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، دینی و همچنین خو گرفتن با اخالق و آداب شهریان نیز استعمات 
آید که انسان مرحله زندگی بدوی را ترک گفته و شهر دید می[ تمدن عمدتا از زمانی پ33شده است . ]

کند ؛ البته باید توجه داشت که تمدن شهرنشینی نیست ، اما انسان متمدن وارد نشینی را آغاز می
 [31شهرنشینی شده است . ]

[ 32داند . ]های معنوی و مادی جامعه انسانی میویل دورانت تمدن را مجموعه ساختارها و اندوخته
افتند از نظر دورانت در شهر است که شماری از مردم به فکر ایجاد مراکز علمی و فلسفی و هنری می

مدنیت در کلبه یک برزگر ایجاد » کند میسخنی که مولف تارید تمدن آن را به تمثیل چنین بیان می
-ر شهرنشینی میداند و تکاملش را دآغاز آن را کشاورزی می« نشیندشود و در شهرها به گل میمی

[ یوکیچی معتقد است تمدن به معنای محدودش یعنی افزایش تجمالت و آن چه انسان مصرف 31بیند.]
ای اش بر رشد فضائل]اخالقی[ هم توجه دارد و زندگی بشر را به مرتبهکند و در معنای گستردهمی

ترین معنایی است که برای ی[ هر چند شهرنشین شدن و اقامت در شهر ]مدنیت[ اصل32رساند. ]باالتر می
تمدن اتخاذ شده است ، اما در تعیین ریشه لغوی آن اختالف نظر وجود دارد ، کما اینکه برخی آن را 

که ریشه دین و به معنای خاضع شدن و  "دان"به معنای اقامت گزیدن و برخی آن را به  "مدن"به 
تمدن در برابر زندگی بربرهای وحشی که [ بنابراین زندگی م38گردانند .]اطاعت نمودن است باز می

بندی فرهنگی و اند به کار برده شده است . هانتیگتون تمدن را باالترین گروهفاقد زندگی شهر نشینی
دانند ، که همه ای به هم تنیده می[ برخی تمدن را پدیده31داند . ]ترین سطح هویت فرهنگی میگسترده

[ آرنولد توین بی معتقد 30گیرد . ]اسی و حتی هنر را در بر میرویدادهای اجتماعی ، اقتصادی ، سی
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است ، تمدن حاصل نبوغ اقلیت مبتکر و نوآور است . یعنی طبقه ممتازی در جامعه که واجد نبوغ ابتکار 
 [ 34نماید . ]و نوآوری است و در اثر تحوالت و سیر تکانل جامعه تمدن را پدیدار می

و عصر روشنگری به وجود آمد . هر چند واقعیت آن از گذشته اصطالح تمدن از قرن هجدهم 
موجود بوده است . در یک معنا فرهنگ با تمدن مترادف انگاشته شده است . طبق این انگاره ، تمدن با 

ای شامل علوم ، اعتقادات و هنرها ، اخالق و قوانین ، آداب و فرهنگ عبارت است از ترکیب پیچیده
های [ نمود جلوه33آید . ]دیگری که به وسیله انسان در جامعه به دست می رسوم و عادات و اعمات

 باشد . شده برای تمدن میمادی فرهنگ و تجسم آن در شهر نشینی ، از دیگر معانی فرض
دیدگاهی دیگر برای تمدن معنایی فراگیر قائل است . بر اساس این دیدگاه عالوه بر جنبه نرم و 

های اجتماعی و ها ، سازمانمجموعه عناصر اقتصادی ، سیاسی ، تکنیک فرهنگی حیات اجتماعی ،
-مجموعه»گیرند . طبق این نظر تمدن عبارتست از های سخت نیز در گستره تمدن جای میخالصه جنبه
علمی -های مذهبی ، اخالقی ، زیباشناسی ، فنیهای اجتماعی که قابل انتقات باشد و جنبهای از پدیده

[هر چند برخی مجموعه 33گیرد . ]جامعه یا چند جامعه مرتبم با یکدیگر را به خود می مشترک در یک
بزرگی از نظامات اجتماعی همچون سیاست ، اقتصاد ، فرهنگ ، حقوق ، تربیت و ... را که از نظر 

 [31اند ]گیرند به عناون تمدن برشمردهجغرافیایی واحد کالنی را در یک قلمرو پهناور در بر می
اند . متفکری ر کنار متفکران مغرب زمین ، مستشرقین نیز به تعاریف مختلفی از تمدن دست یازیدهد

دهد برای داند که به یک جامعه فرصت میای از عوامل اخالقی و مادی میالجزایری تمدن را مجموعه
-دن را مجموعه[دکتر شریعتی تم32هر فردی از افراد خود ، همکاری الزم را برای رشد به عمل آورد ]

داند و ساخته انسانی را در برابر ساخته های معنوی و مادی جامعه انسانی میها و اندوختهای از ساخته
[ همچنین تمدن سیر و بسم یک نحوه تفکر و ظهور آثار تفکر در مناسبات 31دهد . ]طبیعت قرار می

[ ابن خلدون تمدن را 32سته شده است . ]افراد و اقوام و در رفتار و کردار و علوم و فنون مردم نیز دان
تمدن عبارت است از نظم و هماهنگی در »[عالمه جعفری معتقد است 38داند ]حالت اجتماعی انسان می

های ویرانگر را منتفی ساخته و مسابقه در مسیر رشد و ها و تزاحمهای یک جامعه که تصادمروابم انسان
طوری که زندگی اجتماعی افراد و گروههای آن جامعه موجب بروز  ها بنماید ، بهکمات را قائم مقام آن

[برخی تمدن را حاصل تعالی فرهنگ و پذیرش 31و به فعلیت رسیدن استعدادهای سازنده آن باشد . ]
[ و نیز 10کنند . ]خلدون ]شهرنشینی[ بر عمران یافتن تکیه میدانند و با تکیه بر بنیان ابننظم اجتماعی می
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های افزاری که در پرتو ابداعات و فعالیتافزاری و سختهای نرمها و ساختهعه داشتهتمدن مجمو
 [ 14های انسانی طی قرون گذشته توسعه و تکامل یافته نیز دانسته شده است . ]گروه

ها به های الزم برای سوق دادن انسانکند باید از تواناییدر نگاه امام خمینی هر تمدنی که ظهور می
ها باید نیازهای فردی و اجتماعی جوامع بشری را رفع عالی مادی و معنوی برخوردار باشد . تمدنسوی ت

اند خوریم که فرموده[ در صحیفه امام به بیانی از ایشان برمی13ها باشند . ]و درصدد رشد و تعالی انسان
ما به این مطلب چیست گرا هستید . جواب شکند که مخالف تمدن بوده و گذشتهشاه شما را متهم می»

؟ این خود شاه است که عین مخالفت با تمدن است و گذشته گراست . مدت پانزده سات است که من 
ام ؛ اما شاه هایم مصرّانه خواستار رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی مملکتم بودهها و بیانیهدر اعالمیه

های اهیم ملت ایران غرب زده نباشد و بر پایهخوما می[ »13.« ]کند ها را اجرا میسیاست امپریالیست
نهضت ما نهضتی متمدن و پیشرفته است [»11.«]دارد ملی و مذهبی خویش به سوی ترقی و تمدن گام بر

اگر به این تمدن مفسده و فاسد »اند : [ گاهی امام معنای کلی تمدن را در نظر گرفته و فرموده12.« ]
های امام [ بی شک با رصد اندیشه11.« ]خودکفا خواهیم شد کم ]غرب[ پشت کنیم ، خودمان کم

گرا مطلوب شارع مقدس است گردیم که احداث تمدن اسالمی اخالقخمینی نیز بر این بنیان استوار می
بایست به اتصاف وصف اخالقی خویش گرایی میتر تمدن حتی پیش از اسالمو به عبارتی واضح

فردی و اجتماعی دین نیز تنها با قید اخالق انسانی و عقالنی قابلیت  بیندیشد ، چرا که تکامل در وجوه
 یابد . ترجیح می

 توان چند ویژگی را برای تمدن برشمرد : بر اساس این تعاریف می
(و شکل وصفی آن civisتمدن آن چنان که از کلمه التینی شهر نشین بودن یا شهروندان ) (4

(sivilisمشتق می )مند است . گیری نظام اجتماعی قانونلشود ،  متقوم به شک 
تری از عمر حیات گستره یک تمدن به مراتب بیش از یک حکومت است و بالطبع عمر طوالنی (3

 اجتماعی یک جامعه خاص دارد . 

یک تمدن ، تمدن یک جنبه سخت و یک جنبه نرم دارد . اخالق وفرهنگ به عنوان جنبه نرم  (3
که به طور یکسان بر تمامی اجزای آن نظارت دارد . به  دهدزیر بنای ساخت آن را تشکیل می

 های گردد . همچنین جنبهعبارت دیگر بعد عقالنیت یک تمدن به بعد اخالقی آن باز می
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سخت افزاری شامل ساختار و محصوالت نیز ضمن دارا بودن زیر بنایی اخالقی برای ساخت 
 روند . های سخت یک تمدن به شمار میتمدن از جنبه

هر تمدن دارای نظامات اجتماعی گوناگون همچون نظام سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و  (1
ی فرهنگی  هایی است که تحت سیطرههای کالن و خرده نظاماخالقی ، تربیتی و دیگر نظام

 گیرد . خاص مانند نظام اخالقی انسانی و اسالمی قرار می

ات اجتماعی با زیر بنای اخالقی گیری یک تمدن بی شک محصوت هماهنگی میان نظامشکل (2
 است و با فقدان این اصل ضروری هرگز تمدنی شکل نخواهد گرفت . 

 تمدن اسالمی 
های مسلمان است ، البته این بدان معنا تمدن اسالمی مجموعه آداب و رسوم مشترک میان ملت

قرآن و سنت بوده و  نیست که جون این تمدن نام اسالمی به خود گرفته ، مظاهر آن همگی برگرفته از
دگرگون پذیر نیست . این دقیقا نقطه عزیمت و افتراق تمدن از حکم شرعی است . بدین رو هر چند با 
گذشت زمان مظاهر تمدن تغییر یابد ، باز هم باید آن را تمدن اسالمی نامید . تمدن عصر چاپاری تمدن 

( این نقل قوت که برگرفته از 12است . ) اسالمی بود ، تمدن عصر ماهواره و اینترنت هم تمدن اسالمی
های دکتر سید جعفر شهیدی است همان منشأ و مبدایی است که ما در پی احیاء آن هستیم و از اندیشه

-گردد . تمدن اسالمی مجموعهنماییم که جز در سایه اخالق انسانی پدیدار نمیآن به عقالنیت تعبیر می
العرب و پیوستن مردمان دیگر ظهور دین مبین اسالم در جزیرهای از آثار و تولیدات است که پس از 

ها پدید آمده ، که نقطه شروع آن شام و نقطه بالیدن آن بغداد است . این تمدن ترکیبی بود از سرزمین
النبی شهر نوبنیاد پیامبر ، انسان به عنوان موجودی [در مدینه18عناصر تاسیسی ، تملیکی و تقلیدی . ]

اهلل و الیاللهی وظایف خطیری را بر عهده دارد و در تکاپوی رسیدن به قربمقام خلیفهبرگزیده در 
[ این 11کند . ]رضایت خدا همه مراحل رشد و تعالی را با تمسک به قوانین الهی و سنت نبوی طی می

به اندازی شود زیرا هر چه انسان در دستطی طریق انسانی جز با تمسّک به محور اخالق حاصل نمی
تر عمل کند ، در صورت عدم اتصاف به محوریت اخالق به انحطاط های علم و دانش موفقعرصه

 شود بیشتری دچار می
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 نسبت سنجی میان فقه و تمدن 

کنند و معتقدند دو مقوله تمدن و سرپرستی اجتماعی با گروهی رابطه میان فقه و تمدن را نفی می
دانند . از دار سعادت میدار معیشت و فقه را عهدهرا عهده مقوله فقه بیگانه است . این گروه تمدن
ای از معیشت دخالت کند ، این دخالت عرضی است و جنبه دیدگاه این گروه حتی اگر فقه در گوشه

حقیقی ندارد . به عبارتی اظهار نظر تمدنی فقه بالعرض است و در واقع فقه از موضوعی سخن به میان 
[ هر چند برخی این نظزیات را محصولی غربی 23[ ]24؛  20آن نیست . ] آورده است که موضوع خود

[ نگاه دیگری نیز در بین است که ارتباط بین سعادت و دیانت را منقطع دانسته 23اند ]و وارداتی خوانده
و بر این باور است که تنها راه بشر برای رسیدن به سعادت ، معیشت است و آن نیز با عقل جمعی و 

[ اما موضوع بحث ما اندیشمندان مسلمانی هستند که شریعت را قبوت 21بل دستیابی است . ]بشری قا
 پذیرند و رابطه بین سعادت و معیشت را منقطع دارند ، اما ضرورت آن را برای مقوله سعادت نمی

یشت نیز اند و مقوله تمدن و معدانند . طرفداران این نظریه معتقدند فقه و سیاست به هم گره خوردهمی
های کامال مستقل دارند . سعادت بر عهده فقه و معیشت بر عهده تمدن اند و این دوحوزهدر هم آمیخته

ها و آئین مهندسی اجتماعی و رهبری جامعه ها است . یعنی شیوهاست . تمدن برخواسته از خرد انسان
 [ 22] کند .در امور معیشتی و اجتماعی است که از خرد مستقل بشری تغذیه می

 گروه دیگری میان فقه و تمدن ارتباطی کلی در نظر گرفته و قائل به نسبت حداقلی میان آن دو 
ریزی تمدنی و سرپرستی پذیرند اما برای فقه در در برنامهشوند. آنها اصل ارتباط معیشت و فقه را میمی

فقه جنبه نظارتی دارد و تکامل معیشت و هدایت زندگی اجتماعی نقشی قائل نیستند . یعنی معتقدند 
هایی شوند . ایشان اعتقاد دارند انسان با مدد گرفتن از تواناییدهی و مدیریت فقه را منکر میجنبه برنامه

تواند به تمدن که خداوند به او عطا کرده است از جمله عقل ، تجربه ، خردجمعی و اندیشه انسانی می
فقم ممکن است راهکار یا راهبرد انتخابی با سعادت معنوی سازی بپردازد و معیشت خود را اداره کند . 

کند و آن را تصحیح و اخروی تعارض داشته باشدکه در این موارد فقه نقش نظارتی خود را ایفا می
 [21کند. ]می

دار تکامل اند و فقه را عهدهبرخی هم قائل به حضور حداکثری فقه در مقوله تمدن سازی شده
[در این میان طرفداران فقه سنتی ، توانمندی فقه موجود را برای تکامل عرصه 22دانند . ]معیشت می

دانند . در مقابل گروهی هم با تاکید بر حفظ و حراست از کیان ارزشمند فقه تمدن سازی مکفی می
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فقه دانند . این باور نگاه حاکم بر تشیع به عنوان میراثی گرانبها ، فقه موجود را فاقد مشی تمدن ساز می
داند . اجتماعی می –موجود را بیشتر معطوف به فردیت قلمداد کرده و آن را فاقد رویکردی تحولی 

 کند و با عنوان فقه حکومتی شناخته این نگاه بیش از پیش بر عنصر حکومت در تحوت فقه یاد می
 شود.می

 جستاری در باب کارکرد اخالقی ظن عقالنی در تمدن سازی
[ بر این باورند که  عموم متفکران شیعه به لحاظ وجودشناسی به 28اصر ]برخی از محققین مع

اند . در دید این سکوالر بودن اخالق یا استقالت اخالق از دین و نیز به تالزم دین و اخالق قائل شده
شود . یعنی قضایای اخالقی جزء متفکران احکام اخالقی بخشی از مستقالت عقلیه محسوب می

ها نیازمند عقل و شرع نیستند و رود که عقل یا عقال در کشف یا اعتبار آنر میقضایایی به شما
های اخالقی برآمده از متون دینی ، ارشاد به حکم عقل یا وجدان عقالست . عموم دستورات و توصیه

فقهی ای اصولی یا پذیرند ، اما از این اصل به عنوان قاعدهمتفکران شیعی نوعا تقدم اخالق بر فقه را می
 ]الزام عملی[ برای کشف یا توجیه حکم شرعی و تصحیح فهم و برداشت خود از متون دینی سود 

[ اعتبار و حجیت حکم یا درک عقل 21جویند . دلیل این امر آن است که در نظر این متفکران ]نمی
ظر آنان مشروط به این است که حکم یا درک عقل ، یقینی و قطعی باشد و ظنون عقلی و عقالیی از ن

ها و قراردادهای عقالیی در ها و بایدها و نبایدهای اخالقی و نیز سیرهفاقد اعتبار است . بنابراین ارزش
شوند . در حالی که ظاهر متون دینی در صورت تعارض با ظاهر متون دینی از درجه اعتبار ساقم می

مانند . به اعتقاد این متفکران می صورت تعارض با ظنون عقالنی و عقالئیه بر حجیت و اعتبار خود باقی
اعتبار و حجیت ظاهر متون دینی و نیز اعتبار و حجیت خبر واحد ثقه به نحو قطعی اثبات شده ، در حالی 

ها مختصّ موردی است که در آن ظن که ظنون عقلی و عقالیی یا به کلی فاقد اعتبار است ، یا اعتبار آن
 [10د . ]یا دلیل معتبر نقلی وجود نداشته باش

تواند به بستر اخالقی تمدن نوین نیز مبدّت به عبارتی سخن از ارزش ظنون عقالئی که مجدّانه می
باشد . گردد ، سخن از ترجیح دیدگاه عرف و عقالء متخصص بر دیدگاه غیر عرف و غیر متخصص می

و متکی  نوعان خود که شخصی و بعضا غیرتخصصییعنی ارجحیت عقل شورایی و خرد جمعی بر هم
باشد. سخن از ترجیح بشر بر خدا نیست. می فردی فهم بر متکیانتزاعی و به تعبد خبر واحد غیرمعقوت 
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کند و سیره عقال بیانگر میزان عقالنیت جامعه بشری است و این روش بشر را به فوق طاقت تکلیف نمی
خواند نه اینکه عقل النی فرا میترین سطح طاقت مبنای حقوق بشر است . شریعت بر رفتار عقپایین

جایگزین شرع تلقی شود. در اعتبارسنجی ادله، وقتی دید عرفی عقالیی حاکم باشد، همین دید عقالیی 
کند که ظن معتبر همسنگ علم است و احتمات خالف موجود در مقابل آن هیچ ارزش معرفتی حکم می

 [ 13؛  14نخواهد داشت . ]
دهی تمدن نوین اسالمی بیش سازی برای نگاهی اخالقی به شکلاخصحات بر این اساس نیاز به ش

گردد . امام در این باب خضوع و خشوع در مقابل مذهب و قانون و تجدید از پیش الزام آور تلقی می
[ 13دانند ]ها و تسلیم مذهب و قانون شدن را عالمت شهامت و تمدن مینامهنظر در مقابل تصویب
گرایی در راستای تمدن سازی از ضروریات آزادی بر اهمیت تحزّب و حزبهمچنین تاکید ایشان 

[ به فرمایش صریح امام مملکت متمدن آن است که آزاد باشد ، مطبوعاتش 11گردد ]مدنی اطالق می
[ ایشان در اتیان کلمه آزادی در مواجهه با تمدن غربی با 12آزاد باشند در اظهار عقائد و رفتارشان ]

قی مثات زدنی بر این باورند که اسالم با جمیع آثار تمدن موافق است و مایل است که اهتمام اخال
های مثبت تمدن غرب [ از همین روی امام بر جنبه11مملکت اسالمی به جمیع آثار تمدن مجهز گردد ]

ترین [ مهم12دارد ]ها را برای خود نگه میکنند از جمله اینکه اعتقاد دارند غرب خوبینیز تاکید می
ها باشد که بر پذیرش آنهای تکنولوژیک و علم و صنعت میجنبه تمدن غرب از منظر ایشان پیشرفت

آموزی و [ از نظر امام اسالم علم و تخصص را تمجید کرده و مسلمانان را به علم18کند ]تاکید می
باشد ، بروند  آن را یاد خواهد که اگر علم نزد کافران نیز ها میکند و از آنیادگرفتن دانش دعوت می

[ از همین روی در طریقیت ، 20[ از دید امام در اسالم تمام آثار تمدن و تجدّد مجاز است . ]11بگیرند ]
بری بیشتر از آن برند و عنصر فقهی مصلحت را در راستای بهرهامام از مکتب فقه سیاسی غرب بهره می

های [  ضمن کاستن از ظرفیت23[و استعمار ]24معنوی ]نمایند . هر چند از نظر امام تبعد نهادینه می
ای نه چندان دور های اضمحالت تمدن غرب را در آیندهافزاری تمدن غرب زمینهافزاری و نرمسخت

 نماید . از نگاه امام تمدن از آن منظر اخالقی و مفید قید آزادی است که انسان با تمام فراهم می
 [ 23شود ]وریت آن تمدن تعریف میهای مادی و معنوی در محجنبه
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حات بر اساس احساس نیاز به تنفس در فضایی اخالقی با رویکرد نقد علمی منصفانه اتّصاف 
های الیتبدّت اخالقی گیری تمدن نوین اسالمی ، به برخی از استوانهحاکمیت فقهی در راستای شکل
 گردد .می ایگردد که به آن اشارهبیش از پیش مورد نیاز ارزیابی می

 آزادی تمدن ساز
ترین مفهوم در راستای تحلیل و تحقق حق در فقه سیاسی شیعه و شاید بتوان گفت آزادی مهم

بسته از آزادی در اندیشه اسالم گیری تمدنی نوین در جهان اسالم است . سه مفهوم متفاوت و همشکل
( 3( مفهوم اخالقی آزادی 3المی آزادی ( مفهوم ک4توان تشخیص داد . این سه مفهوم عبارتند از را می

شناسانه از ماهیت انسان و اختیار [ مفهوم کالمی آزادی ناشی از درکی هستی21مفهوم فقهی آزادی ]
اوست . شیعیان از نظر کالمی جزء عدلیه هستند و عدلیه در جدات جبر و اختیار ، البته بر مدار اختیار 

[ مفهوم اخالقی 22کند. ]شیعه را ناگزیر به قوت آزادی میچرخند . بدین سان پذیرش عدت الهی می
آزادی نیز جایگاه مهمی در منابع شیعه دارد . در روایتی اخالقی از امام صادق )ع( نقل شده است 

خمس خصات من لم تکن فیه خصله منها فلیس فیه کثیر مستمتع ، اولها : الوفاء ، و الثانیه : التدبیر ، و :»
 بیانی بسیار « الخلق و الخامسه ، و هی تجمع هذه الخصات ، الحریه اء ، و الرابعه : حسنالثالثه : الحی

پنج خصلت است که اگر »فرمایند: بدیل در جایگاه واالی آزادی و آزادگی است که امام)ع( میبی
ق نیکو و ها را نداشته باشد سود کثیری در او نخواهد بود ، وفا ، تدبیر ، حیا ، اخالکسی یکی از آن

و ال تکن عبد »فرماید [ یا امام علی)ع( می21پنجمی که حاوی همه این خصات است ، آزادی است . ]
 [ 22« ]غیرک و قد جعلک اهلل حرّا ، بنده دیگران مباش که خدا تو را آزاد آفریده است 

وان مصادره تهای مردم را که در اسالم آمده و از اولیات زندگی انسان است نمیبنابراین آزادی
های اسالمی آزاد است ، اعم از سفر اش و در تمام دولتکرد . البته انسان مسلمان در تمام شئون زندگی

و اقامت یا زراعت و تجارت و آبادانی و ساختمان ، یا کسب وکار ، یا نشر کتاب ، مقاله ، مجله و 
نه و همسر و به طور کلی ، انسان ها ، تألیف و خطابه ، انتخاب خاروزنامه ، تاسیس احزاب و جمعیت

های اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و غیر آن جز در حوزه محرمات مسلمان در جمیع فعالیت
 [ 28شرعی آزاد است و احدی حق ندارد مانع او در تمام این امور باشد . ]
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ادی به مثابه اماره در ادبیات فقه شیعه از مفهوم فقهی آزادی دو معنا لحاظ شده است ، نخست آز
شود و دوم آزادی به مثابه اصل که در شرایم فقدان دلیل که از عمومات حریت در منابع شیعه تولید می

ق( درباره این دو تفسیر از 4141شود . مرحوم آیت اهلل گلپایگانی )بر آزادی یا عدم آزادی جاری می
نیست ، یا عام و اماره است ، چنان که همین  زیرا اصالت آزادی خالی از دو شقّ»... نویسد : آزادی می

شود . و اما بنا بر نماید یا اصلی است که به لحاظ حات شک ، جاری میبرداشت حق است و درست می
ای کلی و عام چونان دیگر عمومات شرعی است . بدین سان و به عنوان تفسیر اوت اصالت برائت قاعده

که چیزی اوند کسی را غیر آزاد خلق نکرده است ، مگر آنیک قاعده ، هر انسانی آزاد است و خد
[ عده دیگری از فقیهان شیعه نیز آزادی را به مثابه 21عارض شده و موجب سلب آزادی او شده باشد . ]

االصل الحریه و عدم »شود . اند که در حالت شک جاری میاصل و مرجع عقل عملی تفسیر کرده
[ تفحصّ در این امر بیانگر آن است که با توجه به انطباق عقل و 80«]له الوالء فاثباتهما یحتاج الی دال

مفاد عمومات شرعی درباره آزادی ، عقل و شرع و اصل و قاعده ، در باب اصالت حریت چنان در هم 
ها نتیجه عملی/ استنباطی محصّلی ندارد. شاید به همین لحاظ است که اند که تفکیک و تمایز آنتنیده

ز فقیهان به جزئیات امور نپرداخته و با اتّکاء به آزادی ، به مثابه اصل موضوعه ، به تحلیل لوازم بسیاری ا
اند . به عنوان مثات گفته شده است ، اصل آزادی انسان است که آزادی رأی آن در فقه سیاسی پرداخته

[ سید 84« ]لرأی و التدبیراالصل حریه االنسان ، الذی تتشعب منه حریه ا» شود. و تدبیر از آن ناشی می
محمدباقر صدر نیز با تأکید بر اهمیت آزادی به عنوان مبنا و مجرای بسیاری از حقوق سیاسی اجتماعی 

فالحریه باشکالها المتنوعه ، هی األساس الذی تنبثق منه کل الحقوق و القیم »گوید و اقتصادی می
های آن همان اساسی است که تمام حقوق و ارزش پس آزادی با تمام اشکات»به این معنا که « المذهبیه 

 [ 83گیرد . ]مذهبی / ایدئولوژیک از آن سرچشمه می
[ بر این 83تر از دموکراسی غرب است]امام خمینی ضمن اینکه معتقد است دموکراسی اسالم کامل

تامین  ها و دموکراسی حقیقی است و استقالت کشور را نیزباور است که قانون اسالم مسبب آزادی
[ همچنین در اندیشه امام خمینی آزادی از حقوق اولیه بشر شمرده شده است و ایشان به 81کند. ] می

نحوی به حقوق اولیه بشر نیز معتقدند: استقالت و آزادی دو تا چیزی است که از حقوق اولیه بشر است. 
[ البته 81حرفم آزاد باشد...]خواهم  خواهم آزاد باشم؛ من می [ و نیز حق اولیه بشر است که من می82]

پندارد که به بشر ارزانی  ها همه از آن رو است که امام خمینی آزادی را چونان نعمتی بزرگ میاین
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[ و نیز ارزش حیات را به آزادی و استقالت 82گشته و در نهاد آدمی به ودیعت نهاده شده است. ]
 .ها استم تمام آزادی[ و بر این اعتقاد است که در جمهوریت اسال88داند ] می

از این سخنان ایشان شاید بتوان نتیجه گرفت که : اوالً دموکراسی در اسالم وجود دارد؛ ثانیاً 
تر از دموکراسی غربی است؛ ثالثاً این قانون اسالم است که آزادی و دموکراسی دموکراسی اسالم کامل
البته به  .اسالمی ضامن استقالت کشور استآورد؛ و رابعاً آزادی و دموکراسی  واقعی را به ارمغان می

رسد اندیشه اخالق سیاسی در پرتو حاکمیت فقهی نیاز به تکامل بیشتری دارد و تظنّن عاقالنه نظر می
 اخالقی مسیر هموارتری را برای ما رقم خواهد زد.

 مدارا و تمدن سازی
اخالقی و شرعی در گفتمان سازی دومین اصلی که در این مجات به عنوان اصلی ال یتغیّر و انسانی ، 

گردد اصل مدارا است . مدارا یکی از اخالقی در جهت خلق تمدن نوین در جهان اسالم بر آن تاکید می
ای که در رود . روش و منش پسندیدههای مثبت در رفتار اجتماعی و فقه حاکمیتی به شمار میروش

اند د و حکیمان آن را حکمت عملی دانستهشوفرهنگ عمومی بشر دیر زمانی است نام آن شنیده می
اند و بر آن تاکید خواند و پیامبران الهی به تائید آن پرداخته[ که عقل و منطق بشری به آن فرا می81]

قرار  "مقتضای عقل و منطق"ی اصلی اند تا انگیزه ثانوی رضایت خداوندی را در کنار انگیزهکرده
 در روایتی صحیحه از امام صادق)ع( از قوت پیامبر اکرم)ص(  دهند و به تحقّق آن یاری رسانند .

[  در نقل دیگر از پیامبر اکرم)ص( آمده 10« ]أمرنی ربّی بمداره الناس کما أمرنی بالفرائض»خوانیم می
[ توجه به این نکته در بیان شریف حضرت 14« ]أمرت بمداره الناس کما أمرت بتبلیغ الرساله»است که 

عرض مدارا با نوع بشر مطرح گردیده است و نه در سنگ و همکه تبلیغ رسالت هم ختمی مرتبت)ص(
گر رویکرد کلی و کند ، نشانطوت آن و نوعی ماموریت دو گانه الهی پیامبر را در این خصوص بیان می

 اساسی شریعت محمدی)ص( است . 
های اخالقی تحقق مدارا نهسیاسی، زمیدر بعد فردی و اخالق اجتماعی با پیش زمینه حاکمیتی فقه

و حفظ تعادت ، عدم پیروی  4عبارتند از : تواضع و فروتنی ، انصاف ، عدالت و پرهیز از افراط و تفریم

                                                                                                                                               
 [11اشاره به حدیث ال تری الجاهل اال مفرطا أو مفرّطا ] 4
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حلم ، تغافل ، تحمل ، رفق ، صبر ، کرم ، ایثار ، که در این خصوص رویکرد تائیدی  4از غیر علم
 ابل تردید نیست . موالی متقیان علی )ع( شریعت از راهکارهای اخالق انسانی منجر به مدارا ، ق

[ که قطعا این روایت ناظر به بعد اجتماعی اخالق 13« ]العاقل نصفه تغافل و نصفه احتمات»فرمایند:می
خردمندترین :»فرمایند گیری دارد . امام صادق)ع( میمومنانه است که در اخالق سیاسی نیز ظهور چشم

رانی یک تاکتیک مقطعی [مدارا در حکم13ا با بشر داشته باشد ]مردم کسی است که بیشترین مدارا ر
ها کاربرد دارد . در ها و مکاننیست ، بلکه اصلی عقلی و یک استراتژی دائمی است که در تمام زمان

حتی به ضرورت مدارا در حکومت اهل بیت]قیام قائم[ نیز تاکید شده است . یعنی در  3برخی روایات
 وجود دارد .  3ز تقیه مداراتیاوج اداره اسالم نی

بنابراین سیاست عمده اجرایی اسالم ، مبتنی بر تقیه مداراتی است و مقصود از آن رعایت تحمل 
ها و راهکارهای شرعی است . خواه حکم شرعی باشد یا روایی . به همین فکر بشر برای تحمل اندیشه
عی داده شده است . یعنی وظیفه اصلی ها و راهکارهای شرها به اندیشهجهت دستور ترغیب انسان

ای است که باعث رغبت و تمایل دانشمندان و اهل شریعت ، تبیین حقایق دین و شریعت به گونه
های شرعی است . عدم توجه به عقالنیت بشری ، با ادعای خردمندان مردم و متفکران جهان به اندیشه

های غیر منطقی به اسم شریعت ، ن برداشتدفاع از شرع و لزوم اجرای احکام شرعی و اجرایی کرد
 کند . صرفا افکار عمومی جهانیان را نسبت به دین و شریعت بدبین می

هیچ فقیهی در این کبرای کلی شک ندارد که به خاطر »فرمایند شهید مطهری در این باب می
اسالم  تر کهتر دست برداشت و به خاطر مفسده بزرگتر باید از مصلحت کوچکمصلحت بزرگ

بینید تر را متحمل شد . در این احدی شک ندارد . اگر میهای کوچکشود ، باید مفسدهدچارش می
دهد ، یا شود به اسالم مربوط نیست . یا به این علت است که فقیه زمان مصالح را تشخیص نمیعمل نمی

                                                                                                                                               
 [12«]ال تقف ما لیس لک به علم » اشاره به آیه شریفه  4
 [11برای نمونه رجوع کنید به ] 3
زیستی ماعی است که ناظر به نظم اجتماعی است و حکمی فقهی در مورد مسئولیت اهل ایمان برای همتقیه مداراتی روشی سیاسی اجت 3

ای از زند . بلکه گونهدهد و ماجراجویانه امنیت دیگران را بر هم نمیزیستی را ترجیح میمسالمت آمیز با هر انسانی است که صلح و هم
سوز بشری تشریع شده است و واکنش منطقی در برابر خشونت طلبان را های خانمانریگیری از درگیرفتار مدبّرانه است که برای پیش

 [.12های منطقی و معقوت از تحقق فساد جلوگیری کند . ]ها بکاهد و با شیوههای بی شمار دشمنیشمارد تا بلکه از زیانالزم می
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هم تقصیر اسالم نیست ، کند . باز ترسد ، جرأت نمیدهد ولی از مردم میفقیه زمان خوب تشخیص می
 [18فقیه شهامتی را که باید داشته باشد ندارد ]

کند . مدارا تمام قوای اطاعت سیاسی از روی شدت و سلطه بدون میل قلبی نفاق و خیانت ایجاد می
[ 11سازد . ]کند و فتح قلوب ، فتح ممالک را میسّر میظاهری و باطنی جامعه را رام و قلوب را فتح می

امام اسالم در پی سلطه بر سرزمین نیست بلکه به دنبات فتح قلوب مردم است . جلب قلوب با  از نظر
های دموکراتیک و توتالیتاریسم [ وجه تمایز نظام400شود. ]خشونت ، اقتدارطلبی و استبداد حاصل نمی

ازمان های مردم و زور س[ خشونت ، عدم رعایت حقوق و آزادی404، تساهل و عدم تساهل سیاسی ]
[ محیم حکومت اسالمی بر خالف طاغوت محیم محبت ، مدارا ، عاری از رعب و 403یافته است . ]

[ به عبارت دیگر بر مبنای نظر امام ، نظام 403وحشت برای شهروندان ، عدت ، امنیت و آسایش است . ]
. در صدر اسالم ها در چارچوب آن قابل احترام هستند محور است و همه انسان سیاسی اسالم فضیلت

[ 401ترسید]هیچ شهروندی از پیغمبر اکرم و حضرت امیر که رئیس یک مملکت پهناور بودند نمی
فرهنگ مدارا نیاز به جامعه پذیری اجتماعی و سیاسی دارد . در یک نظام اقتدار طلب و استبداد زده 

فرهنگ حاکم جامعه  تفاوتی و خشونتگیرد بلکه دو مفهوم دیگر یعنی بیفرهنگ مدارا شکل نمی
های مدنی ، سیاسی ، اقتصادی ، گیرد که حقوق و آزادیای شکل میگردد . مدارا در جامعهمی

اجتماعی ، فرهنگی و قومی به دلیل داشتن عقاید و افکار متمایز با جریان حاکم مورد تعرّض قرار نگیرد 
های گیری کنشهای شکلوزه زمینهو اختالف سالیق و عقاید مانع رعایت حقوق شهروندان نشود . امر

اند . مشی خشونت آمیز های سیاسی و اجتماعی در جامعه زیاد شدهمتعارض و ناهمگرایانه و گسست
 [402کند . ]ها را به سرعت فعات میحکومت این زمینه

 نتیجه گیری
دانسته است ،  اسالم  بر مبنای اصل خاتمیت ، تعلق رفتار سیاسی خود را وابسته به قید جهان شمولی

ها با مراجعه به اصوت کلی آن بتوانند مسیر ای تنظیم شده است که انسانیعنی دستورات آن به گونه
گیری سعادت زندگی دنیا و آخرت خود را بیابند. این مسیر که در سطح اجتماعی تنها از طریق شکل

لب فقه حکومتی چهره جدیدی را گذرد ، با ظهور رفتار سیاسی اسالم در قاتمدن تمام عیار اسالمی می
از حاکمیت اسالمی پیش روی جهانیان گشوده است . غایت نگاه فقه ما در کنش اجتماعی خود تشکیل 
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شود . رویکرد سیاسی تمدنی یکپارچه در سراسر گیتی است که از آن به تمدن نوین اسالمی یاد می
خاص جلوه نموده است روز به روز بر  اسالم در قالب اتصّاف نگاه متکی به اخبار که از مجرای ظن

های دستیابی به حدّ جهان شمولی تمدن اسالمی افزوده است ، یعنی نتیجه این پژوهش حاکی پیچیدگی
توانیم تنها با اتّکا به مقیاس خبر واحد که پاسخگوی نیازهای زمانه ما نیست در از آن است که ما نمی

بایست مقیاسی جهان ن اسالمی گام برداریم . از سویی میراه اصالح جامعه جهانی و تشکیل تمدن نوی
سازی فقه وارد نمائیم تا تحت لوای آن بتوانیم جامعه جهانی را با هر سبک و شموت را به میدان تمدن

شک اخالق به عنوان راهبردی واحد در میان آحاد ملل ،  برای  ای مخاطب خود سازیم . بی هیچسلیقه
داری از سازی ایفاء نقش نماید . این تحلیل با جانبتواند در میدان تمدنالم میدستیابی به زیستی متس

فقه اخالقی تمدن ساز خاستگاه جدیدی را تحت عنوان بکارگیری تظنّنات عقالئیه پیش روی اندیشه 
ساز تحوالت عظیمی در تواند زمینهسیاسی اسالم گشوده است که به عنوانی راهبردی اساسی در فقه می

ای ویژه از نظریات امام خمینی در باب اسالم تمدن ساز و با ح اجتماعی گردد . این پژوهش با بهرهسط
نگاهی خاص بر آن است که ، خاستگاه تظنّن عقالنی ضمن کاربست مطلق ظنون ، مجرایی برای تبعیت 

این موضوع گشاید . دستیابی به از عقل و خرد جمعی را پیش روی ارباب اجتماع ]حاکمیت فقهی[ می
های ال یتغیّر اخالق انسانی یعنی آزادی و مدارا این وصف را تنها زمانی مقدور خواهد بود که استوانه

ساز پشتیبانی نمایند و اال بیان هر ضرورتی ضمن ایجاد تشکیک ، تغابنی دوسویه را برای حاکمیت تمدن
 نماید . ریزی میو اصحاب عقوت و جامعه مخاطب پی
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 4ج( در آمدی بر دائره المعارف علوم اجتماعی ، 4380ساروخانی ، باقر ) (33
 ها و مفهوم فرهنگ ، تهران ، انتشارات آگه ( ، تعریف4384آشوری ، داریوش) (34
وند ، تهران ، انتشارات دفتر نشر ( ، اندیشه مصلح ، ترجمه صادق آئینه4311سهمرانی،اسعد ) (35

 فرهنگ اسالمی
 3پخش، جتا( ، تارید تمدن، تهران، چاپشریعتی،علی)بی (36
 ر تجدد، تهران ، نشر ساقی(،اتوپی و عص4321داوری اردکانی،رضا) (37
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خلدون ، ترجمه محمد پروین گنابادی ، تهران، ( ، مقدمه ابن4388ابن خلدون ، عبدالرحمن ) (38
 1شرکت انشارات علمی و فرهنگی ، ج

 (فرهنگ پیرو فرهنگ پیشرو، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی4323جعفری، محمد تقی) (39
تمدن اسالم و ایران، تهران، انتشارات وزارت ( ، پویایی فرهنگ و 4381والیتی ، علی اکبر) (41

 امورخارجه
( ، تمدن اسالمی از دیدگاه امام خمینی ، فصلنامه تارید 4314زاده،محمودرضا)فوزی ، یحیی؛ صنم (41

 21-12، صص  1فرهنگ و تمدن اسالمی، سات سوم ، ش 
ریزی اجتماعی و مطالعات (،دانشگاه تمدن ساز اسالمی ایرانی ، تهران، دفتر برنامه4382معینی،فائزه) (42

 فرهنگی وزارت علوم
 ( ، صحیفه امام ، تهران ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی4328امام خمینی ، سیدروح اهلل ) (43
 ( ، صحیفه امام ، تهران ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی4328امام خمینی ، سیدروح اهلل ) (44
 فه امام ، تهران ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی( ، صحی4328امام خمینی ، سیدروح اهلل ) (45
 ( ، دیدگاههای فرهنگی امام خمینی، تهران ، ذکر 4321امام خمینی ، سید رو ح اهلل ) (46
 الزمانی ، ناصرالدین)بی تا( ، سهم اسالم در تمدن جهانی ، تهران، بعثتصاحب (47
-تماعی،تهران، انتشارات مرکز بین(، مفهوم تمدن و لزوم احیای آن در علوم اج4380صدری،احمد) (48

 هاالمللی گفتگوی تمدن
 ( ، تارید فرهنگ و تمدن اسالمی، تهران، دفترنشر معارف4388احمدی،فاطمه)جان (49
 ( ، مدارا و مدیریت ، تهران ، موسسه فرهنگی صراط4328سروش، عبدالکریم) (51
 راط( ، بسم تجربه نبوی ، تهران ، موسسه فرهنگی ص4328سروش، عبدالکریم ) (51
 ( ، ایمان و آزادی ، تهران ، انتشارات طرح نو4321مجتهد شبستری ، محمد ) (52
 ( ، گستره شریعت ، تهران ، دفتر نشر معارف4383خسروپناه ، عبدالحسین ) (53
، ت، مجله کاوشی نو در فقه اسالمیای بر مناسبات فقه و حکوم(، مقدمه4381، عباسعلی )مشکاتی (54

 13-33،صص 12،ش42سات
 ( ، سرآغاز نواندیشی معاصر، تهران ، شرکت سهامی انتشار4323مقصود)فراستخواه،  (55
 ( ، ایمان و آزادی ، تهران ، انتشارات طرح نو4321مجتهد شبستری ، محمد ) (56
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،  41( ، مدخلی بر مناسبات فقه و تمدن ، مجله کاوشی نو در فقه ، سات 4314سبزواری ، عباسعلی ) (57
 403-13، صص 23ش

 ( دین در ترازوی اخالق ، تهران : انتشارات صراط4381فنایی ، ابوالقاسم ) (58
 ق( حاشیه مجمع الفائده و البرهان ، قم : موسسه عالمه المجدد4142وحید بهبهانی ، محمدباقر ) (59
 ( دین در ترازوی اخالق ، تهران : انتشارات صراط4381فنایی ، ابوالقاسم ) (61
ناختی خبر واحد در اعتقادات دینی، ( اعتبار معرفت ش4381حسین زاده،محمد؛محمدی، عبداهلل ) (61

 418-414صص  13، شماره «فصلنامه ذهن »
-بن ابیق( االمثات فی تفسیر کتاب اهلل المنزت ، قم : مدرسه امام علی4134مکارم شیرازی ، ناصر ) (62

 طالب چاپ اوت
 4خمینی ، ج( ، صحیفه امام ، تهران ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام 4328امام خمینی ، سیدروح اهلل ) (63
 2( ، صحیفه امام ، تهران ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، ج4328امام خمینی ، سیدروح اهلل ) (64
 2( ، صحیفه امام ، تهران ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، ج4328امام خمینی ، سیدروح اهلل ) (65
 2سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، ج( ، صحیفه امام ، تهران ، مو4328امام خمینی ، سیدروح اهلل ) (66
(، خودباوری و خودباختگی از دیدگاه امام ، تبیان موضوعی ، 4322امام خمینی ، سیدروح اهلل ) (67

 ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی31دفتر 
 1ج ( ، صحیفه امام ، تهران ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،4328امام خمینی ، سیدروح اهلل ) (68
 ( ، دیدگاههای فرهنگی امام خمینی، تهران ، ذکر 4321امام خمینی ، سید رو ح اهلل ) (69
 ( ، دیدگاههای فرهنگی امام خمینی، تهران ، ذکر 4321امام خمینی ، سید رو ح اهلل ) (71
 (، والیت فقیه ، تهران ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی4384امام خمینی ، سید روح اهلل ) (71
( ، رویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشه امام ، تهران، ستاد 4321ینی ، سید روح اهلل )امام خم (72

 بزرگداشت یکصدمین سالگرد امام خمینی
 امام خمینی ، سید روح اهلل )بی تا( ، کشف االسرار ، قم ، آزادی  (73
 ( فقه و سیاست در ایران معاصر ، تهران : نشر نی 4310فیرحی ، داود ) (74
( الکافی ، ترجمه حسین استاد ولی ، تهران: انتشارت دارالثقلین 4313دبن یعقوب )کلینی ، محم (75

 چاپ پنجم 
 ( میزان الحکمه ، قم : دارالحدیث 4322شهری ، محمد )ری (76
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 ( تحف العقوت ، مترجم احمد جنتی ، تهران : انتشارات علمیه اسالمیه 4322حرّانی، حسن بن شعبه ) (77
 ق( فقه العولمه ، بیروت : موسسه الفکر االسالمی4133حسینی شیرازی، سید محمد ) (78
، الحدود، تقریر علی کریمی جهرمی ق( الدررالمنضود فی احکام4143، سید محمدرضا )گلپایگانی (79

 قم : دارالقران الکریم
ق( المبسوط فی فقه االمامیه ، تصحیح محمد تقی کشفی، تهران: 4382طوسی ، محمدبن حسن ) (81

 المکتبه الرضویه 
ق( ، نظام الحکم االسالمی ، تصحیح جمعی از پژوهشگران ، قم: نشر 4142، حسینعلی )منتظری  (81

 سرایی
ق( اقتصادنا ، تحقیق عبدالکریم ضیاء و دیگران ، قم: دفتر تبلیغات 4142صدر ، سیدمحمدباقر ) (82

 اسالمی
 3م خمینی، ج( ، صحیفه امام ، تهران ، موسسه تنظیم و نشر آثار اما4328امام خمینی ، سیدروح اهلل ) (83
 1( ، صحیفه امام ، تهران ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج4328امام خمینی ، سیدروح اهلل ) (84
 2( ، صحیفه امام ، تهران ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج4328امام خمینی ، سیدروح اهلل ) (85
 3سه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج( ، صحیفه امام ، تهران ، موس4328امام خمینی ، سیدروح اهلل ) (86
 8( ، صحیفه امام ، تهران ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج4328امام خمینی ، سیدروح اهلل ) (87
 2ج ( ، صحیفه امام ، تهران ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،4328امام خمینی ، سیدروح اهلل ) (88
اصری ، مترجم مجتبی مینوی.علیرضا حیدری ، تهران: ( اخالق ن4314خواجه نصیرالدین طوسی ) (89

 خوارزمی
( الکافی ، ترجمه حسین استاد ولی ، تهران: انتشارت دارالثقلین 4313کلینی ، محمدبن یعقوب ) (91

 چاپ پنجم 
 ( تحف العقوت ، مترجم احمد جنتی ، تهران : انتشارات علمیه اسالمیه 4322حرّانی، حسن بن شعبه ) (91
دبن محمد )بی تا( غررالحکم و دررالکلم ، مصحح مهدی رجائی ، قم:دارالکتاب آمدی ، عبدالواح (92

 االسالمی
 1ق( من ال یحضره الفقیه ، قم :انتشارات اسالمی ،ج4143صدوق ، ابن بابویه قمی ) (93
( ترجمه علی شیروانی ، قم :نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، 4311البالغه )نهج (94

 20 حکمت
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 (32:)اسراء  (95

 ای ، تهران : انتشارات کتابچی( خصات ، مترجم : محمدباقر کمره4322صدوق ، ابن بابویه قمی ) (96
 ( مبانی شریعت ، نشر مجازی4314قابل ، احمد ) (97
 ( اسالم و مقتضیات زمان ، تهران ، انتشارات صدرا4321مطهری ، مرتضی ) (98
، تهران : موسسه تنظیم و نشر  (، شرح حدیث جنود عقل و جهل4383امام خمینی، سیدروح اهلل ) (99

 آثار امام خمینی
 (، صحیفه امام ، تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی4380امام خمینی، سیدروح اهلل ) (111
( دولت عقل ، ده گفتار در فلسفه و جامعه شناسی سیاسی ، تهران : موسسه 4321بشیریه ، حسین ) (111

 نشر علوم نوین. چاپ اوت 
 ( خشونت ، ترجمه عزت اهلل فوالدوند ، تهران : خوارزمی . چاپ اوت4321آرنت ، هانا ) (112
 (، صحیفه امام ، تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،4380امام خمینی، سیدروح اهلل ) (113

 1ج
 (، صحیفه امام ، تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،4380امام خمینی، سیدروح اهلل ) (114

 2ج
( رابطه اخالق و سیاست با تأکی بر اندیشه امام خمینی، فصلنامه حکومت 4388ف )فتحی، یوس (115

 3اسالمی ، سات چهارم ، شماره 



 

 

 



 

 

 های سرمایه اجتماعی در بیانات مقام معظم رهبری بررسی مؤلفه
 و نقش آن در تمدن سازی نوین اسالمی

 
 3، یوسف ترابی3، عباس کشاورز شکری4محمد رحیمیان

 

 چکیده
های سرمایه اجتماعی در بیانات مقام معظم رهبری و نقش آن  لی مقاله حاضر بررسی مؤلفههدف اص

های مقام معظم رهبری در طوت چند سات  ترین دغدغه در تمدن سازی نوین اسالمی است. ازجمله مهم
اخیر تالش برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی است. یکی از مسیرهای رسیدن به این مهم، توجه به 

اند. سرمایه اجتماعی  ها اذعان داشته های سرمایه اجتماعی است که مقام معظم رهبری مکرراً به آن لفهمؤ
طورجدی در حوزه علم و دانش به آن  های است که بیش از یک دهه است که به ازجمله کلیدواژه

د که یکی از کنن شود و تمام دانشمندانی که در این حوزه مشغوت به کار هستند اذعان می پرداخته می
های سرمایه اجتماعی که شامل اعتماد اجتماعی، همبستگی  خألهای موجود در جامعه کنونی، نبود مؤلفه

اجتماعی، مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی و بیداری اجتماعی است. درنتیجه این تحقیق بر آن 
کنکاش کرده و در پایان های سرمایه اجتماعی مذکور را در بیانات مقام معظم رهبری  دارد که مؤلفه

 مدلی مفهومی از آن استخراج نموده و تأثیر آن بر تمدن سازی نوین اسالمی را توضیح دهد.

مقام معظم رهبری، سرمایه اجتماعی، تمدن نوین اسالمی، اعتماد اجتماعی،  واژگان کلیدی:
 همبستگی اجتماعی.

 
 

                                                                                                                                               
 m.rahimian@shahed.ac.irشاهد.  شناسی سیاسی جمهوری اسالمی ایران دانشگاه دانشجوی دکترای جامعه 1
 keshavarz@shahed.ac.irدانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد.  2
 utorabi14@gmail.comدانشیار علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی.  3
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 مقدمه
ها است که همکاری میان افراد را تسهیل  انسرمایه اجتماعی شامل حجم و کیفیت روابم میان انس

ها  کند. هرچقدر سرمایه اجتماعی در یک جامعه بیشتر باشد، همکاری و هماهنگی میان افراد و گروه می
یابد، منابع اقتصادی  های مبادله کاهش می گیرد، هزینه بیشتر است، گردش اطالعات بهتر صورت می

شود. بسیاری از  تر انجام می شرفت و توسعه جامعه سریعشود و پی کاربرده می صورت بهتری به به
های توسعه کشورها بدون در نظر گرفتن مالحظات سرمایه اجتماعی ممکن است به نتیجه مطلوب  برنامه
ای به سرمایه اجتماعی صورت  های توسعه، باید توجه ویژه بنابراین در تدوین و اجرای برنامه نرسد؛

هایی که جامعه ایران در افق این  ساله کشور، یکی از ویژگی بیست انداز گیرد. مطابق سند چشم
متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه » شده است: صورت زیر عنوان انداز باید داشته باشد، به چشم

 «.اجتماعی در تولید ملی
ر گرفتن ای باید با در نظ بررسی مسائل مختلف اجتماعی و ازجمله سرمایه اجتماعی در هر جامعه

ورسوم و اعتقادات آن جامعه صورت گیرد. در کشورهای اسالمی و ازجمله ایران،  فرهنگ، آداب
بنابراین در تحلیل سرمایه اجتماعی  بخش مهمی از فرهنگ و اعتقادات مردم متأثر از دین اسالم است؛

همیت زیادی در کشورهای اسالمی، بررسی رابطه میان تمدن نوین اسالمی و سرمایه اجتماعی از ا
 برخوردار است.

تمدن نوین اسالمی احیای عزت و کرامت انسان مسلمان در کنار برخورداری از دستاوردهای علمی 
تواند نویدبخش ایجاد تمدنی نمونه باشد. در صورت تحقق تمدن نوین  و تکنولوژیکی است که می

ای  گردد و در چنین جامعه میی انسانی مرتفع  اسالمی تمام نیازهای مادی و معنوی انسان و جامعه
یابد. رهبر معظم انقالب اسالمی، در بیانات خود، تالش برای  ها فعلیت می استعدادهای بالقوه انسان

 اند: سوی تمدن سازی نوین اسالمی معرفی نموده پیشرفت را حرکت به
ک مصداق عینی جانبه را به معنای تمدن سازی نوین اسالمی بگیریم، باالخره ی ما اگر پیشرفت همه»

و خارجی برای پیشرفت با مفهوم اسالمی وجود دارد. یک بخش، بخش ابزاری است و بخش دیگر 
بخش متنی و اصلی و اساسی است. به هر دو بخش باید توجه کرد... اما بخش حقیقی آن، چیزهایی 

 «.دهد... است که متن زندگی ما را تشکیل می
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توان به  کند که ازجمله این الزامات می نی را طلب میتحقق تمدن نوین اسالمی الزاماتی فراوا
گیری تمدن نوین  بدیلی در شکل های سرمایه اجتماعی در آن تمدن اشاره کرد که نقش بی حضور مؤلفه

ورسوم هر کشوری باشد لذا  های سرمایه اجتماعی بایستی بومی و از آداب اسالمی دارد. ازآنجاکه مؤلفه
 های سرمایه اجتماعی در بیانات مقام معظم رهبری حضرت  است تا مؤلفهدر این مقاله تالش بر آن 

ای مورد کنکاش قرار داده و نقش آن در تحقق تمدن نوین اسالمی موردبررسی قرار گیرد.  امام خامنه
های سرمایه اجتماعی  درنتیجه سؤالی که این پژوهش سعی دارد پاسخگوی آن باشد این است که مؤلفه

معظم رهبری کدام است و نتیجه آن چه تاثیری در شکل دهی تمدن سازی نوین اسالمی  در بیانات مقام
 ایفا می کند؟

 مبانی نظری و مفهومی پژوهش -1
 مفهوم سرمایه -1-1

که  دهد یمو به فرد امکان  گذارد یمبه نظر بوردیو سرمایه هر منبعی است که در عرصه خاصی اثر 
ی ها عرصهآورد. وقتی واژه سرمایه را در  به دستت بر سر آن سود خاص را از طریق مشارکت در رقاب

. واژه سرمایه همچنین رساننده چیزی است که رساند یمچیزی دیرپا یا ماندگار را  میبر یمدیگر به کار 
بارها به کارش برد، نابودش  توان یمچیزی که  کند یمپس از استفاده مکرر حفظ  حتماًهویت خود را 

 (.30: 4384د یا بهبود بخشید )مالحسنی،آور به دستکرد و 

 مفهوم سرمایه اجتماعی -1-2

هنجارها و » یطور خالصه به معنا اجتماعی مفهوم نسبتاً جدیدی در علوم اجتماعی است و به هسرمای
منظور کسب سود متقابل را فراهم  هایی است که امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی به شبکه

مدنی  یها یی همچون سنجش سطح اعتماد اجتماعی و سطوح عضویت در انجمنها و با شیوه« کند می
 (.48: 4380)الوانی و شیروانی،  است یریگ اندازه رسمی یا غیررسمی قابل

: سرمایه اجتماعی اصطالحی است که گاه در سدینو یمساروخانی در دایره المعارف علوم اجتماعی 
، بدین معنی که سرمایه شود یمی را شامل رخصوصیغو  یرضروریغمعنای محدود که منابع و تجهیزات 
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همگان است )ساروخانی،  مورداستفادهاجتماعی آن چیزی است که با سرمایه جامعه پدید آمده و 
4320 :182.) 

کلمن در تعریف سرمایه اجتماعی از نقش و کارکرد آن کمک گرفته و تعریف کارکردی از 
او سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست، بلکه انواع چیزهای  دهد. به نظر سرمایه اجتماعی ارائه می

ای از یک ساخت اجتماعی  ها شامل جنبه گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارد: اوت همه آن
کنند. شکل معینی  های معین افرادی که در درون یک ساختار قرار دارند را تسهیل می هستند، دوم کنش

فایده یا  های دیگر بی ش معین ارزشمند بوده و ممکن است برای کنشاز سرمایه اجتماعی در تسهیل کن
فایده باشد. کلمن معتقد است که سرمایه اجتماعی نه در افراد و نه در ابزار فیزیکی تولید قرار دارد  کم

 .(113 :4322 ،)کلمن
بادوامی از  ازنظر بوردیو سرمایه اجتماعی جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه

تر، عضویت در گروه برای دستیابی به منابع آن گروه  روابم نهادی شده بین افراد و به عبارت ساده
بایست از نوع خاصی باشند، یعنی مثبت و مبتنی بر اعتماد. ازنظر  ای می است. درواقع پیوندهای شبکه
: 4384)مال حسنی،  داشته باشد تواند سرمایه اقتصادی به همراه می تیبوردیو سرمایه اجتماعی درنها

است  یررسمیهای غ سرمایه اجتماعی وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش ز دید فوکویاما(. ا23
ها  که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزش

ها و هنجارها ممکن  گردد، چراکه این ارزش باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی خود یخود و هنجارها به
 (.30: 4381)حسن تبار،  های منتهی باشد است به هنجارها و ارزش

 ها، کند: شبکه گونه تعریف می اجتماعی را این  ی سرمایه " بولینگ به تنهایی"در کتاب  پاتنام
های  به هدف  دستیابیمدتر برای آتر و کار ن را به همکاری جدیاکنندگ اعتماد که شرکت هنجارها و

 (.23: 4384)مال حسنی،  «سازند مشترک قادر می

 ی سرمایه اجتماعیها مؤلفه -1-3

 مشارکت اجتماعی -1-3-1
، استی مهم سرمایه اجتماعی که دستاورد چگونگی شبکه پیوندهای اجتماعی ها سازهیکی از 

میزان مشارکت افراد در  توان یممیزان مشارکت شهروندان در نظام اجتماعی است. برای نمونه 
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، اداره امور محلی، مشارکت در انتخابات محلی و ملی، عضویت در المنفعه عامی داوطلبانه، ها تیفعال
مشارکت اجتماعی  درواقعرا از این جمله دانست.  ها برنامهاحزاب و سندیکاها و مشارکت در تدوین 

آگاهانه، داوطلبانه و  صورت به جامعهی افراد ی به شمار آورد که از سوا افتهی سازمانفرآیند  توان یم
و مشخص برای سهیم شدن در منابع ارزشمند مختلف انجام  نیمعی ها هدفجمعی و با در نظر داشتن 

ی ها سازمان، ها گروه، ها انجمن. جنبه عینی چنین مشارکتی وجود نهادهای مشارکتی چون ردیگ یم
 (.313: 4381ا و غفاری، )ازکی هاست آنمحلی و غیردولتی و عضویت در 

 اعتماد اجتماعی -1-3-2
آن است که افراد اعتماد و اطمینان داشته باشند که کنشگران  درگروتحقق زندگی سالم اجتماعی 

اجتماعی، قوانین، هنجارها و حقوق خود و دیگران را محترم تلقی نموده و هر کس خود را در هر 
. زندگی اجتماعی بشر بر اساس محترم شمردن داند یموضعیت، در قبات اجتماع، متعهد و مسئوت 

و تعهداتی وابسته  ها مانیپ، به قراردادها، شدت به ها انسانو وفای به عهدهاست. روابم میان  ها مانیپ
بر  مؤثربنابراین وفای به عهد و پیمان از عوامل  ؛است که کنشگران اجتماعی نسبت به یکدیگر دارند

 (.401:4313افسری،) استان افراد تقویت اعتماد در روابم می

 انسجام و همبستگی اجتماعی -1-3-3
انسجام اجتماعی داللت بر توافق جمعی میان اعضای یک جامعه دارد که حاصل پذیرش، درونی 

 از تراکمی و( بودن «ما» احساس) اجتماعی تعلق وجود و جامعه یک هنجاری و آموزشی نظام کردن
 (.382: 4381غفاری، و ازکیا) است جامعه آن افراد میان گر تعامل وجود

 بخش وحدتانسجام اجتماعی به معنای آن است که گروه وحدت خود را حفظ کرده و با عناصر 
احساس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند  ،خود تطابق و همنوایی داشته باشد. همبستگی و انسجام

حائز یک معنای اخالقی است که متضمن وجود گروه است که از آگاهی و اراده برخوردار باشند و 
که وابستگی متقابل  آید برمیاندیشه یک وظیفه یا الزام متقابل است و نیز یک معنای مثبت از آن 

 .رساند میرا  یافته ساختکارکردها، اجزا یا موجودات در یک کل 
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 حمایت اجتماعی -1-3-4
یزان برخورداری از محبت، همراهی و توجه عنوان م ازنظر ساراسون و دیگران حمایت اجتماعی به

های اجتماعی را واقعیت  شده است. برخی، حمایت اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد تعریف
(. حمایت واقعی عبارت 432:4383علی پور،) دانند اجتماعی و برخی آن را ناشی از ادراک افراد می

ها  فرد در روابم اجتماعی در قالب آن است از نوع و فراوانی تعامالت حمایتی خاص است که
کند. افراد بر اساس روابم اجتماعی و  های ابزاری، عاطفی و اطالعاتی را از دیگران دریافت می کمک

 کنند. نوع پیوندهایی که دارند از منابع حمایتی برای برطرف کردن نیازهایشان استفاده می

 آگاهی و بیداری اجتماعی -1-3-5
منزله درک و شناخت و معرفت از شرایم و وضعیت خاص  شناسی آگاهی به در ادبیات جامعه

های دریافت شده از سوی فرد  (. آگاهی اجتماعی شکلی از آگاهی282:4323گیدنز،) شود تعریف می
پذیری، در گروه و خانواده شکل  ای و جامعه های آموزش، از طریق آکادمیک، رسانه که از راه

 گیرد. می

 
 1 مدل شماره

 

اجتماعی اعتماد  

اجتماعی مشارکت  

اجتماعی همبستگی  
 بیداری و آگاهی

 اجتماعی

اجتماعی حمایت  

های  مؤلفه
سرمایه 
 اجتماعی
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 اعتماد اجتماعی -2
 اعتماد به خدا -2-1

مقام معظم رهبری همواره در تمام امور کشور به عموم مردم و مسئوالن اشاره دارند که به خداوند 
 متعات تکیه کنند. ایشان در این زمینه اذعان دارند:

ایش قلبی، ی اعتقاد و نگاه قلبی و گر در این زمینه کنم مییکی از چیزهایی که من بر روی آن تکیه 
مطالبی است که بنده  ی ازجملههای الهی است؛ این  ی اعتماد به خدای متعات است، اعتماد به وعده مسئله

اِن تَنصُرُوا اهللَ »که  دهد میاصرار دارم ما روی این کوتاهی نکنیم. وقتی خدای متعات صریحاً به ما وعده 
خدای متعات با صراحت، با تأکید به ما وعده  جور این وقتی، «وَ لَیَنصُرَنَّ اهللُ مَن یَنصُرُه»، «یَنصُرکُم

که اگر شما از دین او حمایت کردید، از راه خدا پیروی کردید و آن را نصرت کردید، خدا  دهد می
جور عمل بکنیم. حاال این  نصرت خواهد داد، ما باید به این وعده اعتماد داشته باشیم، باید همین شمارا

نکرده، ممکن است از ذهن دور باشد امّا من و شما که تجربه کردیم، ما که دیدیم برای کسی که تجربه 
، با حضور خالی دستتر از این وجود نداشت که انسان خیات کند با  چطور یک امرِ نشدنی شد؛ نشدنی

جهانی را سرنگون کرد و  های قدرتی  مستکبرِ متّکی به همه مستبّدیک رژیم  شود می ها خیاباندر 
نه یک نظامی منطبق بر معیارها و استانداردهای غربی؛ نظامی  هم آناو یک نظام اسالمی آورد؛  ایج به

چنین چیزی عملی بشود؟ امّا شد؛ همین چیزِ نشدنی اتّفاق  کرد میاسالمی، نظام فقاهتی. چه کسی باور 
 .افتاد

 هایی شورشگر است؛ ی دی اوّت انقالب، قبل از شروع دفاع مقدّس، یک مسئله های شورشی  قضیّه
در شرق کشور، در غرب کشور، در شمات  -یادتان است دیگر  - شد میکه از خارج هم حمایت 

وجود نداشته باشد؟  ها اینو امثات  طایفیقومی و  های شورشکشور، در جنوب کشور؛ کجا بود که این 
 امنیتیی دارد، نه نیروی پا که نه یک ارتشی دارد، نه یک نیروی مسلّح کدام کشور و کدام دولت تازه

و بر آن فائق بیاید؟ جمهوری اسالمی فائق  دربیفتدبا یک چنین چیزی  تواند میای دارد،  وحسابی درست
 .آمد

هزار بار یا هزاران  ای حرفه ها اینی دیگر است؛ خب  ی دفاع مقدّس، نمونه جنگ تحمیلی و قضیّه
را. جنگ تحمیلی، فقم جنگ یک دولت همسایه با ما  ها اینشده است؛ لکن باید به یاد بیاوریم  بار گفته

ی تالششان را کردند، نتوانستند بعد از  ی ابزارها. همه المللی علیه ما بود با همه نبود؛ یک جنگ بین
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طور مسائل  هشت سات یک وجب از خاک کشور را تصرّف بکنند؛ این چیز کمی است؟ و همین
را دیگران اگر در « اِن تَنصُروا اهللَ ینصُرکُم»ست که محقق شد. هایی ا وعده ها اینگوناگون دیگر. خب، 

بنابراین باید اعتماد به خدا داشته باشید، برای  ؛ایم اند، ما در زندگی آن را تجربه کرده قرآن فقم خوانده
. کند میآقایان، هدفتان را هدف خدایی قرار بدهید، مطمئن باشید خدای متعات راه باز  کارکنیدخدا 
سوار کنید، ده جا مانع وجود دارد، بلد نیست آدم؛ یک  خواهید میجسمی را روی جسم دیگری  یک

فرض کرد  تواند میی این مسائل را  یعنی همه ؛افتد ، جا میدهد میآید، یک تکان مختصر  آدم ماهر می
ار و عنایت الهی و که البتّه متّکی باشد به توسّل به پروردگ -ای  ی بخردانه که با یک نگاه درست عالمانه

از  یکی این هرحات بهپیش برد و حل کرد و من اعتقادم این است.  -امید و اعتماد به خدای متعات 
جمهور و اعضای  در دیدار رئیسرهبر انقالب بیانات )معنویات است: اعتماد به خدا و انس با  ها شاخص

 (.1/1/4313، هیأت دولت

 نفس ملی اعتمادبه -2-2

های الزم در هر کشور داشتن عزت نفس و تاکید بر اعتماد به نفس ملی است. امام  یکی از مؤلفه
 ای در این خصوص اشاره دارند: خامنه

کند که دنیا را از جهالت و  سربلندای و کشوری در فضای علمیِ دنیا  یک جامعه خواهیم میما 
اگر شما بتوانید کشورتان  عزیز! این شدنی است. های جوانضاللتی که به آن دچار است نجات بدهد. 

نفس، از لحاظ ابتکارات، از لحاظ تالش، در این دنیای  علمی، از لحاظ اعتمادبه ازلحاظرا پیشرفته کنید 
دنیا  موردقبوت های شاخصسرشار از جهالت و ضاللت، یک کشوری سر بر خواهد آورد که از لحاظ 

و  -انسانی های شاخصیّات و شاخص علم، شاخص پیشرفت فنّاوری، شاخص ثروت، شاخص مادّ-
و شرافت و توجّه به خدا و ایمان و اعتماد به خدا در سطح عالی قرار  معنویتحات برخوردار از  درعین

 های دتو  ها ایمانی در جلب  و تأثیرگذارنده موثّرترین  بیاید، مهم وجود به چنانچه اگر. این گیرد می
دیدار نخبگان بیانات مقام معظم رهبری در ) بدهیدجات شما ن توانید میرا  بشریتمردم خواهد بود؛ 

 (.38/02/4312 علمی جوان
 
 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34703
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34703
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34703
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 اعتماد به مردم -2-3
ای در طوت دوران پس از انقالب مکرراً به اعتماد دولت و حکومت به مردم تأکید و  امام خامنه

 د:اشاره دارن
 بنده کردند،اعتمادضعیف حقیر اینبهمردم است؛ متقابلاعتمادما حرفمان با مردم بر مبنای

 ؛«الجَماعَۀ مَعَ اهللِ یَدُ»معتقدم دارم؛اعتمادعمومی حرکت اینبهدارم؛اعتمادملّت این تک تکبههم
نید، در آن سرما، در آن ک نگاه را بهمنودو بیست. کند می کار دارد که است خدا دست اعتقاددارم

آورد در این  مشکالت؛ روز قدس را نگاه کنید، در آن گرما با آن دهان روزه؛ چه کسی مردم را می
؟ این دست خدا است؛ خدا را ها خیابانآید از آمدن در این  ؟ چه گیرشان میها خیابان

 وصدق  اینبهمردمی، احساس اینبهمردمی، حرکت اینبهکنیم میاعتمادبینیم، می
دیدار مداحان بیانات مقام معظم رهبری در ) باهم زنیم می حرف کنیم؛ میاعتمادمردمیبصیرت

  (.30/04/4311السالم بیت علیهم اهل

 نظام اسالمی اعتماد مردم به -2-4
نظام اسالمی طی سخنرانی که با مسئوالن ارشد  همیت اعتماد مردم بهمقام معظم رهبری در رابطه با ا

نظام داشتند به نقش پررنگ انتخابات اذعان داشتند و حضور پرشور آحاد مردم در انتخابات را نشانه 
 دارند که: ای در این رابطه بیان می نظام دانستند. امام خامنه اعتماد مردم به

تخابات را داشتیم؛ انتخابات کار بزرگی بود؛ عظمت انتخابات، ی ان خوشبختانه امسات ما پدیده
قدرت انقالب را نشان داد، قدرت نظام اسالمی را نشان داد؛ ما از این نباید غفلت کنیم. در تبلیغات 

که خب - شود میهای جهانی زده  ی انتخاب ما در رادیوها و رسانه که درباره هایی حرفجهانی، در 
ای  به این نکته اصالً اشاره -زنند میر که راجع به انتخابات ما مرتّب دارند حرف دیگ کنیم میمشاهده 

ها و عمق  ی توانایی دهنده ی قدرت نظام بود؛ نشان دهنده که این انتخابات نشان پردازند نمیو  کنند نمی
دمی که در روز است که وجود دارد. مر واقعیتیامّا  گویند نمیبود. معموالً این را  ها دتنفوذ نظام در 

شان یک کار مشترک انجام  رأی دادند، همه هرکسیرأی آمدند، به  های صندوقپای  ی انتخابات جمعه
دادند؛ این کار مشترک، خیلی با ارزش است. این کار مشترک را باید دید و باید به دنیا نشان داد؛ این 

ها به زید رأی دادند،  بعضی بلهبود. اسالمی  نظام بهبود، اظهار اعتماد  نظام بهکار مشترک، اعتماد 
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یک کار مشترک کردند. آن  ها اینی  ها به خالد، لکن همه ها به بکر، بعضی ها به عمرو، بعضی بعضی
کار مشترک همین بود که به این صندوقی که نظام جمهوری اسالمی آنجا گذاشته بود اعتماد کردند و 

است اعتماد کردند و برای   اسالمی مقرّر شده به این حرکت عظیمی که در قانون اساسی جمهوری
بیانات مقام معظم ) استانتخاب مسئوت اجرائی کشور وارد عرصه و صحنه شدند؛ این خیلی مهم 

 .(33/03/4311 رهبری در دیدار مسئوالن نظام

 مشارکت اجتماعی -3
 مشارکت مردم -3-1

ند برای ما، باید در انتخابات شرکت باقی بما مصونیتاین احساس، این عظمت، این  خواهید میاگر 
چه دشمن، چه -نظام جمهوری اسالمی، اقتدار خودش را در چشم جهانیان  خواهید میکنید؛ اگر 

حفظ بکند، باید در انتخابات شرکت کنید. حضور در انتخابات، حفظ اقتدار کشور است،  -دوست
در مورد انتخابات کوتاهی  نانچهچ اگرکشور است؛ این است.  مصونیتحفظ ابُّهت کشور است، حفظ 

اندرکار بشوند که مردم را دلسرد کنند، مأیوس کنند و کوتاهی بشود در انتخابات،  بشود، عواملی دست
به کشور لطمه خواهد خورد، ضربه خواهد خورد؛ هرکسی هم در این لطمه سهیم باشد، پیش خدای 

لبتّه سالیق مختلف است، نظرات مختلف متعات مسئوت است. باید در انتخابات، همه شرکت کنند. ا
؛ شما به زید رأی پسندی میپسندی، شما عمرو را  سیاسی مختلف است؛ شما زید را می های مذاقاست، 

مهم نیست، مهم این است که همه بیایند،  ها این؛ اشکالی هم ندارد؛ دهی می، شما به عمرو رأی دهی می
اسالم، از نظام اسالمی، از جمهوری اسالمی حمایت کنند، همه باشند، همه نشان بدهند که حاضرند از 

به حوت و -، این اراده همتاین  چنانچه اگربدانید!  و ؛کشورشان را حفظ کنند مصونیتدفاع کنند، 
که وجود دارد ادامه پیدا کند، دشمن هرگز هیچ غلطی  ابهتیدر مردم ما، با همین شدّت و  -الهی ی قوه

 بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیانبیانات مقام معظم رهبری در ) بکندوانست در مقابل کشور نخواهد ت
42/03/4311.) 
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 مشارکت گسترده در انتخابات -3-2
سات است از  32 ساالرى در این کشور که ى باالى مردم مسائل سیاسى و اجتماعى، جلوه ی درزمینه

انتخابات سراسرى در این  33انتخابات داشتیم؛  33سات،  32انقالب ما گذشته است و در طوت این 
جمهورى اسالمى  انتخاباتنظیر است؛  ى بى آمده است؛ این شوخى است؟ یک نمونه وجود بهکشور 

 23درصدى،  20تر؛ شرکت باالتر از متوسم و میانگین جهانى و بعضاً بسیار باال -باال  های مشارکتبا 
است. این واقعیت مهم دوران ما است که   ساالرى ى مردم جلوه -ما از این قبیل است  انتخاباتدرصدى؛ 

، روشنفکران، آگاهان و ها جوانعبارت است از توجه و کنجکاوى عمومى در دنیاى اسالم از سوى 
کشور ایران اسالمى، به توفیق الهى و به اى که در  ، نسبت به این پدیدهاند مسائلکسانى که اهل فهم 

و   مراسم بیست بیانات مقام معظم رهبری در) استروز رشد کرده  است و روزبه یافته تحققتأیید الهى 
 (.41/03/4313( اهلل پنجمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه

 همبستگی اجتماعی -4

م در سالروز در دیدار مردم استان ایال مقام معظم رهبری بیانات -4-1
 السالم والدت امیرالمؤمنین علیه

در خصوص نقش مردم ایالم در حفظ ایران  اهلل در حسینیه امام خمینی رحمهمقام معظم رهبری 
 اسالمی و تأثیر آن در انسجام و همبستگی اشاره دارند:

دانستیم و  -عشایر و شهرنشین و همه و همه  -هم در مورد ایالم و مردم ایالم  درگذشته که همچنان
از نزدیک دیدیم، الطاف الهى شامل حات شما مردم بوده است؛ چه در دوران دفاع مقدّس و چه 

، وفادارى عمومى و همگانى، چیزهاى کوچکى ها مقاومتها،  ، ایستادگىها مجاهدتتا امروز؛  بعدازآن
اید و دارید  ات را داشتهافتخار است و بحمداهلل شما این افتخار ها اینهاى مردمى،  نیست؛ براى مجموعه

ى  که این کشور متعلّق به شما است، آینده -عزیز  های جوانبخصوص شما  -بدانید  و ؛و خواهید داشت
بزرگ،  مسئولیتهاى تواناى خودتان را بدهید زیر بار این  آن مات شما است؛ شما هستید که باید شانه

 ف ملّى، از استقالت کشور، از دین و ایمان ورا کردند و از شر کار ایندیروز  های جوان که همچنان

آن همین مردم ایالم هستند. من از نزدیک  مهمخودشان، دفاع کردند که یکى از مظاهر  هویّت ملّى
زن و مرد  -ى مردم  دشوار، همه یها دوران، در آن 10و  21هاى مردم را دیدم؛ در همان سات  فداکارى
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ى شما هم  و برجستگان و نخبگانِ مردم استان شما و منطقه کردند میبودند، همکارى  درصحنه -
خب امیدواریم که خداى متعات کمک  و ؛؛ امروز هم قضیّه همان استکردند میپیشاپیشِ مردم حرکت 

کامل  نحو به، وظائفى را که دارند، بتوانند هم به سهم خودشان ها آنکند و توفیق بدهد به مسئوالن که 
؛ باید همکارى کرد، همه اند مشکالتهاى  گره کردن بازانجام بدهند که البتّه در این صدد هستند، دنبات 

، در دیدار مردم استان ایالم مقام معظم رهبری بیانات) کمک کنند که این کار انجام بگیرد
33/03/4313.) 

 ارگران در گروه صنعتى مپنابیانات در دیدار ک -4-2

 بیان می دارند که: در آستانه روز کارگرای در زمینه انسجام و همبستگی در بین مردم  امام خامنه
کشور، برای آنچه ما همیشه بر روی آن تکیه کردیم، تأکید کردیم و از بن دندان معتقدیم که برای 

به کار و کارگر.  گذاشتن احترامفرهنگ عمومی کشور یک ضرورت است، عبارت است از تکریم و 
جور : پیغمبران هم کارگر بودند؛ همینفرمودند میدارد؛ امام )رضوان اهلل علیه(  عامیکارگر معنای 

ی گسترش کار ینانی که زمینهریزهایتان، کارآفری شما هم مدیرانتان، فعّاالنتان، برنامهاست. در مجموعه
کرده، کارگران ماهر، کارگران تحصیل -تا آحاد کارگران ما  کنند میکار را فراهم  کیفیتو اعتالی 

همه کارگرند. نفْس کار احترام دارد، نفْس تحرّک و تالش در  -کارگران مجرّب تا کارگران ساده 
ی این تکریم و احترام بایستی چیز بر پایهجهت درست دارای احترام است؛ این نگاه اسالم است. همه

، بر اساس همین احترام کنیم میشکل بگیرد. اگر ما چیزی به نام حقوق کارگر و منزلت کارگر تعریف 
مادّی  های پیشرفتبشری و  های تمدّنبه کار و احترام به کارگر باید باشد. واقع قضیّه هم این است که 

پیشرفت معنوی و روحی و درونی هر انسان، جز با کار فراهم شدنی  ها و همچنینی دورهعالم در همه
امروزِ ما، برایمان  صوت خوشای که قاری ی کریمهنیست؛ کار الزم است، تالش الزم است. این آیه

ی سعی شما و تالش شما و دستاورد شما تنها در سایه یعنی؛ «لاِلِنسانِ اِلّا ما سَعی وَ اَن لَیسَ»: خواندند
میان کارگر و  آمیز مخاصمهگونه فکر کنیم؛ باید کار کنیم. نگاه کار شما است. در هر سطحی باید این

ند. اصالً نگاه است؛ همه باید با هم همکاری کن واقعیت، یک تعبیر غلم از یک ها اینکارآفرین و امثات 
ها هم نیست؛ مخصوص مارکسیست -و تعارض و تزاحمی که بر تفکّرات غربی حاکم بوده است  تضاد

از نظر  -غربی رایج و شایع بوده  تفکراتو به تعارض، در  تضادها هم نگاهِ ناظر به قبل از مارکسیست
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ف است، دعوت به وحدت اسالم نگاه مردودی است؛ نگاه مقبولی نیست. در اسالم دعوت به ائتال
است، دعوت به همکاری است، دعوت به تراحم است، دعوت به تعاون است؛ این مبنای تفکّر اسالمی 

 ها اینحقوقی دارد؛ باید  هرکسیی فعّالیّتها است. البتّه تعامل حدودی دارد، ضوابطی دارد، در همه
آمیز غلم است؛ نگاه تعاون و قابل تحقّق است. نگاه تعارض دولت اسالمی یرعایت بشود که در سایه

ی مسائل مربوط ی شئون ما، در همهفکری است که در همه یک ایناسالم درست است؛ و  ازنظرتعامل 
روحی و فکری و روانی و  حیثیتکه به  کسی آنبه زندگی، بایستی وجود داشته باشد. در مقابل 

وجودی انسان و جامعه ضربه میزند، انسان ناچار است دفاع کند؛ امّا روات اصلی عبارت است از تعاون و 
ی کارگریِ ما باید تعامل و همکاری و ائتالف؛ این نگاه اساسی اسالم است. ما معتقدیم جامعه

مشغوت کار است و کار خود را که  هرکسیقرار بگیرد. معتقدیم  مورداحترامقرار بگیرد؛  موردتکریم
رَحِمَ اهللُ اِمرَءً »، این مورد رحمت الهی است؛ فرمود: دهد میو این کار را خوب انجام  دهد میانجام 

بیانات در ) ، مورد رحمت پروردگار استدهد میکه کار را درست انجام  کسی آن؛ «عَمِلَ عَمَالً فَأَتقَنَه
 (.40/03/4313،دیدار کارگران در گروه صنعتى مپنا

 بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی -4-3
ی ی مجریه است. با قوهیک مسئله هم که بنده همیشه به دوستان مجلس عرض کردم، تعامل با قوه

، همین ها اینمحترم، چه با وزرای محترم، چه با مجموع  جمهور رئیسنشینیم، چه با مجریه هم که ما می
هم حقی دارند. مجلس دارای حق  هرکدامی مقننه تعامل کنند. که با قوه کنیم می ها آنسفارش را به 

ی کار هم دارای حقند، در یک کننده های دستی مجریه و ی مشخصی؛ قوهاست، در یک محدوده
ی ی مشخصی. حدود یکدیگر را باید حفظ کنند، با یکدیگر تعامل کنند؛ این تعامل، جادهمحدوده

ی دوطرفه؛ حرف بدی هم نیست، تعبیر بدی هم مآبها میگویند جادهها و فرنگیفرنگی -دوطرفه است 
که  هایی نیتی حسن حات با همهباید از هر دو طرف، این تعامل وجود داشته باشد. البته درعین -نیست 

در  ها تفاهملیکن این عدم  -اشکالی ندارد  - کند میهائی وجود پیدا تفاهمیطرفین دارند، گاهی بی
را  ها اینهمان حدی که اقتضای طبیعی کار است، ایراد ندارد؛ نباید تشدید کرد، ایجاد کدورت کرد؛ 

 (.08/03/4313،در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمیمقام معظم رهبری بیانات )باید مراقبت کرد 
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 بیانات در اجتماع مردم بجنورد -4-4

در رابطه با نقش قومیت ها و تاثیر آن بر انسجام و  جنوردورزشگاه تختی بمقام معظم رهبری در 
 همبستگی کشور اشاره کردند که:

، یکی از مناطق مهم خراسان است؛ هم شود میشناخته « خراسان شمالی»این منطقه که امروز به نام  
ات و خلقی ها فرهنگاز جهت موقعیت جغرافیائی و طبیعی و هم از جهت خصوصیات مردمی و انسانی و 

را  ها اینچرا  ایم؛ ی مهم و حساس شناخته و رفتار. این خصوصیات را از دیرباز در مردم این منطقه
خودشان را  های برجستگی؟ برای اینکه خوب است مردم مناطق گوناگون کشور ما کنیم میعرض 

هر است. جوان افتخار کنند. جوان بجنوردی افتخار کند که مربوط به این ش ها برجستگیبدانند و به این 
مربوط به این استان، از هر قومی از اقوام که هست، افتخار کند که متعلق به این استان است؛ متعلق به 

دیگر این استان هم همین همراهی و  های برجستگیاین منطقه است؛ متعلق به این مردم است. یکی از 
 -د و فارس و ترک و تات و ترکمن از کُر -مختلف است  های قومیتی  همزیستی مهربانانه و برادرانه

اند؛ که این در منطقه کامالً محسوس است،  که با سالمت و مهربانی و برادری در کنار هم زندگی کرده
 .مشهود است؛ و این را خیلی باید قدر دانست

است. کشور این خطرها را  آمده پیش تر بزرگاز این  خطرهاییسات انقالب،  وسه سیدر طوت  
خواستند روشن کنند، ولی به مقصود خود  هایی آتشعبور کرده است.  ها این، از برطرف کرده

در  ها قومیتی تحریک  های پیروزی انقالب، مسئله ی اوت، در همان اولین ماه نرسیدند. در درجه
را به جان  ها قومیتمتنوع است. سعی کردند این  های قومیتسرتاسر کشور بود. خب، کشور ما کشور 

به دین و به وطن سعی کردند اقوام  اعتقاد بیی شما، یک عده کمونیستِ  ند. در همین منطقههم بینداز
ایستاد؟ در  ها اینی انقالب مخالف کنند. چه کسی در مقابل  مؤمن و نجیب ترکمن را با مجموعه

ی از که بعض -ایستادند. علمای بانفوذ ترکمن  ها اینی اوت، خود عناصر مؤمنِ ترکمن در مقابل  درجه
سایر مناطق  های جوانایستادند.  ها اینخودشان در مقابل  -اند، بعضی هم بحمداللّه زنده هستند  دنیا رفته
، کردند میهم در اینجا، هم در مناطق گوناگون دیگر، رفتند ایستادگی کردند. تحریک  همکشور 

آتش را گسترده  دندکر می، از طرق مختلف سعی ریختند می، روی آتش نفت کردند میآتش را روشن 
را در مقابل  ها آن خواستند میکه  کسانی آنکنند؛ اما به دست ملت ایران و عمدتاً به دست خود آحاد 

ی کردستان هم خود کُردها، پیشمرگان  انقالب اسالمی قرار بدهند، آتش خاموش شد. در منطقه
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. این مشکل اوّلی جور همینیگر هم بودند. مناطق د قدم پیشمسلمان کُرد و علمای مؤمن کُرد، پیشگام و 
بود که پیش آوردند. بعد جنگ تحمیلی را راه انداختند. هشت سات جنگ، شوخی است؟ خواستند 

 .؛ نتوانستند. ملت از این مرحله عبور کرددربیاورند زانو به، دربیاورندانقالب را از پا 
ریزی  باشند؛ همدلی داشته باشند، برنامهداشته  باهماتحاد الزم را  ها آن همی مسئولین کشور  از ناحیه

پذیری داشته باشند، تقصیرها را گردن هم نیندازند، حدود  و مسئولیت شناسی مسئولیت داشته باشند،
د، کمبود ندارد. نقش مجلس قانون اساسی را نسبت به خودشان حفظ کنند. قانون اساسی ما نقص ندار

ی قضائیه معلوم است؛  معلوم است، نقش قوه جمهور رئیسمعلوم است، نقش دولت معلوم است، نقش 
 باهمهمراهی کنند،  باهمهمدلی کنند،  باهمهرکدام وظائفی دارند، باید به وظائفشان عمل کنند؛ 

 «.بهتر است بانیز همپس زبان همدلی خود دیگر است / همدلی از »کنند.  زبانی هم
مان  مان بشریم، همه ما بحمداللّه در این زمینه هم مشکلی نداریم. مسئولین کشور دلسوزند. ما همه 

اش قابل جبران است.  ، اشتباهاتی از ما سر میزند؛ لیکن اشتباهات همهکنیم می خطاهاییانسانیم، 
های قوا، دلسوزی کم نیست،  دنهخوشبختانه مسئولین، مسئولین دلسوزی هستند؛ در رؤسای قوا، در ب

پیش  شاءاهلل انمندند؛ کار را  شان عالقه شان دلسوزند، همه مندی به سرنوشت نظام کم نیست؛ همه عالقه
 (.41/02/4314،در اجتماع مردم بجنوردمقام معظم رهبری )بیانات  اند تالش، االن هم مشغوت برند می

 آگاهی و بیداری اسالمی -5
 میبیداری اسال -5-1

مقام معظم رهبری در خصوص تاثیر مولفه آگاهی و بیداری اسالمی در منطقه خاورمیانه می دارند 
 که:

آمریکا و قبل از  های سیاستجا قدرت استکباری حاکم بوده است؛  یک روزی در این مناطق، همه
ستند خود را از توان تدریج به ها ملّتآن انگلیس یا بعضی از کشورهای دیگرِ اروپایی حاکم بوده است؛ 

ی سیاسی را،  سلطه -را  غیرمستقیمی  سلطه خواهند می ها اینی مستقیم نجات بدهند؛  زیر بار سلطه
ی مستقیمِ دوران استعمار بگذارند؛ که البته در  جای سلطه به -ی فرهنگی را  ی اقتصادی را، سلطه سلطه

، بعضی از کنید میآفریقا شما مالحظه ؛ در شوند میبرخی از نقاط دنیا حتّی مستقیم هم دارند وارد 
همان بساط قبل را باز مستقر کنند. راه، بیداری اسالمی است؛ راه،  خواهند میکشورهای اروپایی 
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جغرافیایی  موقعیتاسالمی امکانات زیادی دارند،  های ملّتاسالمی است؛  های ملّتآگاهی از شأن 
به  ها ملتنظیری دارند؛ اگر  ند، منابع اقتصادی بیحسّاسی دارند، میراث تاریخی بسیار ارزشمندی دار

ی  کنند، با یکدیگر دست دوستی بدهند، این منطقه، منطقه تکیهخود بیایند، خود را بیابند، به خود 
بیانات مقام ) دیدو کرامت و آقایی را خواهد  عزتبرجسته و درخشانی خواهد شد و دنیای اسالم روی 

 (.31/40/4313 نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی معظم رهبری در دیدار مسئوالن

 ها بیداری ملت -5-2

 ها اذعان کردند که: ای در رابطه با تأثیر مؤلفه آگاهی و بیداری در بین سایر ملت امام خامنه
ای، شنیدم  یک جمله راجع به رژیم صهیونیستی عرض بکنیم؛ بعد از اتمام این مذاکراتِ هسته

ی ایران  سات از دغدغه 32لسطین اشغالی گفتند فعالً با این مذاکراتی که شد تا ها در ف صهیونیست
سات آینده را  32شما  اوالً کنیم می. بنده در جواب عرض کنیم میسات فکرش را  32ایم؛ بعد از  آسوده

نیستی در سات دیگر، به توفیق الهی و به فضل الهی چیزی به نام رژیم صهیو 32شاءاهلل تا  نخواهید دید. ان
اسالمیِ مبارز و حماسی و جهادی،  ی روحیهمنطقه وجود نخواهد داشت؛ ثانیاً در همین مدّت هم 

دشمن  دانند میاند،  بیدار شده ها ملّتها را راحت نخواهد گذاشت؛ این را بدانند.  صهیونیست لحظه یک
دشمن و دوست را عوض جای  خواهند می ها اینتبلیغاتی و مانند  های بوقو  ها دولتکیست؛ حاال 

حواسشان جمع  -منطقه های ملّتمسلمان، بخصوص  های ملّت- ها ملّت. رسد نمی جایی بهکنند، ]امّا[ 
)بیانات مقام معظم رهبری در  [ آمریکا ]وضع هم آن. خب، این وضع رژیم صهیونیستی و دانند میاست و 

 (.48/01/4311دیدار اقشار مختلف مردم 

 حمایت اجتماعی -6
 سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی -6-1

ای  گونه ای داشتند به ای به نقش پررنگ مؤلفه حمایت اجتماعی اعتقاد ویژه اهلل خامنه حضرت آیت
عنوان سات تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اختصاص دادند و تشریح  را به 4313که سات 

 کردند:
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ی مهم اقتصاد و سیاست است.  رو داریم، باز عمدتاً در دو عرصه  در پیشِ 13آنچه را که ما در سات 
 کارهاییی اقتصاد، به تولید ملی باید توجه شود؛ همچنان که در شعار سات گذشته بود. البته  در عرصه

مدت  ی بلند ی ایرانی، یک مسئله هم انجام گرفت؛ منتها ترویج تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه
تولید ملی  های سیاست 14ی دوم سات  . خوشبختانه در نیمهرسد نمیدر یک سات به سرانجام است؛ 

گذاری شد وو که بر اساس آن، مجلس و دولت  این کار ریل درواقعتصویب شد و ابالغ شد وو یعنی 
 بروندپیش شاءاهلل با همت بلند و با پشتکار  ریزی کنند و حرکت خوبی را آغاز کنند و ان برنامه توانند می

  (.30/43/4314پیام نوروزی به مناسبت آغاز سات هزار و سیصد و نود دو )

 رهبری از صندوق توسعه ملیحمایت  -6-2
از جمله مصداق های که امام خامنه ای در مولفه حمایت اجتماعی به آن اعتقاد داشتند و تاثیر 

 مطرح کردند:زیادی در جامعه داشت تشکیل صندوق توسعه ملی بود و این گونه 
ی الزم  که ما سرمایه شود مییکی از چیزهایی که برای تولید الزم است، سرمایه است. غالباً گفته 

برای اینکه تولیدکننده را بتوانیم به تولید وادار کنیم نداریم؛ بنده این را قبوت ندارم. عالوه بر امکانات 
ی ملّی را به وجود  ست صندوق توسعهدولت توانسته ا -که اشخاص خودشان امکاناتی دارند-شخصی 

بود که از چند  هایی سیاستی ملّی بدهم: این جزو  ی صندوق توسعه بیاورد. من یک توضیحی درباره
اجبار پیدا کردند که صندوق  ها دولتگنجانده شد و  کلی های سیاستسات قبل از این، در ضمن 

ی ملّی  ی ملّی چیست؟ معنای صندوق توسعه سعههایشان بگنجانند. صندوق تو ی ملّی را در برنامه توسعه
آوریم  ، از چاه درمی تولید کند ای افزوده ارزشنفتی که بدون اینکه -این است که از درآمد نفت کشور 

کنار گذاشته بشود که وابستگی اقتصاد کشور به نفت کم بشود.  درصدی یکهرسات  -فروشیم میو 
؛ اگر شود میاندکی یعنی سه درصد اضافه  هرساتت درصد، گفتیم اوّت بیست درصد، بعد بر این بیس

درصد از درآمد نفت، صرف صندوق  31، امسات بایستی  این سه درصدها را تاکنون بنا بود اضافه بکنیم
ی ملّی که کشور از وابستگی به نفت به  در صندوق توسعه شد میداری  یعنی نگه شد میی ملّی  توسعه

این وقتی پیش برود، در ظرف چند سات دیگر، نفت بکلّی از اقتصاد  و کرد؛ میاین اندازه نجات پیدا 
های کشور ما و  . یکی از بدبختیاست کشور جدا خواهد شد که این برای کشور یک فرصت بزرگ

 دست همی به نفت است؛ اختیار نفت  بعضی از کشورهای دیگر، این است که اقتصادشان وابسته
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 ها آنجهانی است؛  های قدرتها است، دست  کننده یست، دست مصرفی نفت ن کشورهای تولیدکننده
ی نفت در این مورد، در  تولیدکننده درواقعآورند؛  ، پایین میبرند می، باال گذارند میهستند که قیمت 

منفعل است. اگر کشوری بتواند اقتصاد خودش را از نفت جدا بکند و دارای نفت هم  ها قدرتمقابل 
ی ملّی به این منظور به وجود  خواهد کرد. این صندوق توسعه برابر چندقطعاً پیشرفت باشد، این کشور 

هم فروش کم بوده، هم -، مسئولین دولتی گفتند درآمدهای نفتی کم شده است 11آمد. البتّه در سات 
درخواست کردند، اظهار ضرورت کردند که از اختیارات رهبری استفاده کنند  -قیمت نازت بوده است

آن بیست درصد اضافه نشود، فقم بیست درصد را بگیرند، ما هم قبوت کردیم و این اجازه را به  که
دولت دادیم که بتوانند فقم بیست درصد را در صندوق ذخیره کنند. این صندوق برای این است که به 

ر تولید را پوت بدهد و به او توانایی بدهد تا بتواند کا -ی داخلی یعنی به تولیدکننده-بخش خصوصی 
ی ملّی،  یعنی توانمند کردن بخش خصوصی از طریق صندوق توسعه ؛راه بیندازد؛ این شد سرمایه

 حساب بهعنوان یک فرصت برای کشور باید  ی ملّی را به خیلی الزمی است. صندوق توسعه چیز یک
گیرد؛ یعنی در خدمت تولید قرار بگیرد و باید در خدمت تولید قرار ب تواند میآورد؛ این فرصت 

 کنداستفاده  ها دولتریزی درست  و برنامه ها سیاستاز این صندوق با  تواند میی داخلی  تولیدکننده
 (.04/04/4311 در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی مقام معظم رهبری بیانات)

 ها دولترهبری از  حمایت -6-3

مقام معظم رهبری همواره اصل کار خود را بر حمایت همه جانبه از دولت ها می گذاشتند و اعتقاد 
 داشتند:

 دوران در ها دولت ی همه از من – گفتم هم قبالً – کنم میمن این را صریحاً به ملّت عزیزمان عرض 
 دهم؛ می تذکّر باشد الزم هم جا هر. مکن می حمایت هم دولت این از کردم؛ حمایت خودم مسئولیت

ت قضاو عملکردها برحسب و عملکردها به کنم می نگاه. دهم نمی کسی به هم امضا سفید چک البتّه
بیانات مقام معظم ) کردو به توفیق الهی و به کمک الهی، برحسب عملکردها هم عمل خواهم  کنم می

 (.04/04/4311رهبری در حرم مطهر رضوی 
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ی این  و بنده در همه اند مردممنتخب  های دولتآمدند،  سرکارکه بعد از انقالب  هایی دولتی  همه
بیانات مقام معظم رهبری ) کردمحمایت  ها دولتی این  از همه -داشتم  مسئولیتوقتی که  آن -ها  دوره

 (.41/01/4313در دیدار مسئوالن نظام 

ن اسالمی وفق های سرمایه اجتماعی در تمدن سازی نوی نقش مؤلفه -7
 بیانات مقام معظم رهبری

های سرمایه اجتماعی در تمدن سازی نوین اسالمی با  شود نقش مؤلفه در این بخش تالش می
 استفاده از بیانات مقام معظم رهبری مطرح و توضیح داده شود:

ها  ها و وفای به عهدهاست. روابم میان انسان زندگی اجتماعی بشر بر اساس محترم شمردن پیمان
 ها و تعهداتی وابسته است که کنشگران اجتماعی نسبت به یکدیگر دارند؛ شدت، به قراردادها، پیمان به

بنابراین وفای به عهد و پیمان از عوامل مؤثر بر تقویت اعتماد در روابم میان افراد است. عالوه بر آن 
ند که تأثیر بسزایی در ایجاد داری، اخالص و صداقت از اصوت مورد تأکید در اخالق اسالمی هست امانت

 ها دارند. اعتماد میان افراد و گروه
دهی  شود و نقش مؤثری در شکل یکی دیگر از فضایل اخالقی که در اخالق اسالمی مطرح می

تمدن نوین اسالمی دارد، حسن ظن است. مسلمانان باید ضمن اینکه رفتار عقالیی دارند و ریسک 
دهند، اما باید نسبت به دیگران حسن ظن داشته باشند و این  ر قرار میرفتارهای مختلف دیگران را مدنظ

تواند عامل مهمی در ایجاد  های مختلف است، می تمامی مسلمانان از اقوام و زبان حسن ظن که نسبت به
 اعتماد میان افراد در جامعه اسالمی باشد.

ها به  که موجب افزایش اعتماد آنکند  ها ایجاد می اسالم، عقاید و معیارهای مشترکی را در انسان
خواهد تا با چنگ زدن به ریسمان  عمران خداوند از مسلمانان می سوره آت 403شود. در آیه  هم می

های مسلمانان و رابطه برادری میان  اللهی باهم متحد شوند. در این آیه، خداوند، الفت و نزدیکی قلب
جز  ن مسلمانان به وجود آمده است. هیچ عامل دیگری بهها را نعمتی اللهی برشمرده که درنتیجه ایما آن

 ها ایجاد کند. تواند این میزان از الفت و برادری را در میان انسان دین اسالم نمی
های اجتماعی و اقتصادی  از عوامل دیگر پایین بودن سطح اعتماد در جوامع مختلف وجود نابرابری

ترین اصوت اسالمی است. اسالم، هم از  اعی از مهمهای اجتم است. گسترش عدالت و کاهش نابرابری
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و هم از طریق وضع قوانین مختلف برای رسیدن به این هدف  طریق تربیت اعتقادی و اخالقی مسلمانان
تواند از این طریق نقش بسزایی در افزایش سرمایه اجتماعی داشته باشد  کند و می تالش می

 (.401:4313)افسری،
شده که با تبعیت از شریعت اسالم باهم متحد  ها خواسته از آیات از انساندر قرآن کریم در برخی 

اند از: آیات  دوراز تفرقه و اختالف، زندگی اجتماعی خوبی داشته باشد. این آیات عبارت باشند و به
سوره انفات. در آیات دیگری از  11عمران و آیه  سوره آت 402و  403سوره انعام، آیات  421و  423

که بر اساس تفوق و اتحاد و به دست آوردن منافع و مزایای  شوند به این یم مسلمانان دعوت میقرآن کر
سوره مائده و آیه  3سوره حجرات، آیه  40معنوی و مادی، اجتماعات خاصی را تشکیل دهند، مانند آیه 

 عمران. سوره آت 401
مؤلفه همبستگی و انسجام  ازجمله ملزومات برای ایجاد تمدن نوین اسالمی حضور و پیاده کردن

اجتماعی در میان عموم آن جامعه است. حتی در قرآن کریم نیز آمده است که زمانی جامعه دچار 
ها نفاق و اختالف ایجاد شود بنابراین وقتی مردم جامعه متحد شوند و  شود که در میان آن اضمحالت می

پررنگ و پر شوری خواهند داشت. امام آن جامعه را از آن خود بدانند. در تمام امور جامعه حضور 
خصوص در میان اقوام به نقش تأثیرگذار  در بیانات خود به ای نیز با آگاهی از این موضوع بارها خامنه

دهی تمدن نوین اسالمی بایستی به  گیری و شکل اند. لذا در شکل کرده مؤلفه همبستگی اجتماعی اشاره
 این مؤلفه توجه اساسی کرد.

توان به مؤلفه  دهی تمدن نوین اسالمی نقش کلیدی دارد می های که در شکل هازجمله مؤلف
مشارکت اجتماعی اشاره کرد. طبق اندیشه مقام معظم رهبری در تحقق تمدن نوین اسالمی بایستی 
شرایم را برای مشارکت مردم در تنظیم اهداف و راهبردهای مناسب فراهم آورد. مصادیق مشارکت 

صورت شرکت در انتخابات، مشارکت  توان به مشارکت در زمینه سیاسی به ای را می هوفق نظر امام خامن
قانون اساسی، مشارکت در زمینه  11صورت فعالیت در بازار برحسب اصل  در زمینه اقتصادی به

زبانی اشاره  صورت همدلی و هم ها، مشارکت در زمینه روانی به صورت استفاده از رسانه اجتماعی به
 دارند.
لفه دیگر که در فرایند تحقق تمدن نوین اسالمی نقش کلیدی دارد مؤلفه اعتماد اجتماعی است. مؤ

از بیانات مقام معظم رهبری در زمینه تمدن نوین اسالمی مؤلفه اعتماد اجتماعی دارای اهمیت فراوان 
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ن به تعاون و ما شدت دارای وابستگی متقابل شده است. به همان اندازه که وابستگی است: دنیای ما به
ها پیداکرده است. همچنین گسترش  همکاری دیگران رشد یافته، به همان میزان اعتماد به اطمینان آن

ها و ابهام در انتظارات نقش  های پیوسته باعث افزایش ناپایداری در نقش نظام تمایز و ازدیاد نقش
جتماعی میسر گردیده است. عنوان صورتی از روابم ا گردیده، امکان بیشتری برای بحث اعتماد به

همچنین زندگی اجتماعی جدید تهدیدهای گسترده و جدیدی دارد و آنچه را که خودساخته است در 
ای به انباشت و  پذیری در جامعه مخاطره دهد. برای رویارویی با افزایش آسیب معرض خطر قرار می
ای اجتماعی معاصر برای اعضایش های بزرگی از دنی ای نیاز است. همچنین بخش ذخیره اعتماد گسترده

های فن شناختی و افزایش جهانی حوزه  ها و نظام شفاف و مبهم است. پیچیدگی نهادها، سازمان غیر
که  طوری شدت برای مردم و حتی کارشناسان، غیرقابل شناخت ساخته است به ها را به شان آن عملیاتی

ست. اعتماد راهبردی ضروری برای رویارویی اغلب بیش از هر زمان دیگر مجبور به عمل در تاریکی ه
است. بدون اعتماد امکان انجام هیچ عملی وجود ندارد. به همین خاطر   با ابهام و تیرگی محیم اجتماعی

گیری تمدن  اند. درواقع در شکل ای اصل را بر اعتماد به همه مسئوالن و عموم مردم دانسته امام خامنه
 جامعه مؤلفه اعتماد اجتماعی است.نوین اسالمی زیربنای همه امور 

در خصوص مؤلفه آگاهی و بیداری و تأثیر آن بر تمدن نوین اسالمی بایستی اذعان داشت که در 
تمدن نوین اسالمی، جامعه باید نیازهای خود را از مرحله ناخودآگاه به خودآگاه منتقل کند تا بتواند 

شته باشد. اینکه یک جامعه بفهمد و بداند نباید های خود دا ها و خروجی موضع درستی در قبات ورودی
تحت تأثیر شایعه قرار بگیرد. مقام معظم رهبری با علم به این موضوع همواره سعی بر آن دارند تا آحاد 
مردم، مسئوالن نظام و حتی مسئوالن سایر کشورها را نسبت به شرایم موجود جهان آگاه و بیدار کنند. 

ای استفاده کرد و اصل را بر آگاهی و  بایستی از این نکات ارزنده امام خامنهدر تمدن نوین اسالمی نیز 
 بصیرت افزایی مردم گذاشت.

که تمدن  ای بایستی اذعان داشت برای این در رابطه با مؤلفه حمایت اجتماعی، وفق نظر امام خامنه
ل انجام دهند. بدین نوین اسالمی شکل گیرد الزم است که مسئوالن و مردم از یکدیگر حمایت متقاب

ها و اقدامات صورت گرفته حمایت  گیری عنوان نماینده خود در تصمیم معنا که مردم از مسئوالن به
های مختلف را در جهت بهبودی و رفاه اجتماعی مردم صورت دهند  کنند و همچنین مسئوالن حمایت

 و در شرایم بحرانی در کنار مردم باشند.
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 ار ذیل را مطرح نمود:توان نمود لذا در پایان می
 

 2مدل شماره 

 گیری نتیجه
صورت عینی و  شود اگرچه به ای شناخته می عنوان گنج پنهان در هر جامعه سرمایه اجتماعی به

ای  گونه بررسی است. به عنوان یک پدیده قابل ای به ملموس نیست ولی درواقع در زیرپوست هر جامعه
این متغیر قابل ارزیابی است. بهترین نوع استفاده از این متغیر، که با مطالعات کمی و کیفی میزان حضور 

استفاده آن بر اساس فرهنگ بومی هر کشور است. همچنین مقام معظم رهبری تمدن اسالمی را فضایی 
تواند رشد کند و به غایات مطلوبی برسد که  داند که انسان در آن فضا به لحاظ معنوی و مادی می می

برای آن غایات خلق کرده است. زندگی خوب و عزتمندی داشته باشد، انسان عزیز، خدای متعات او را 
انسان دارای قدرت، دارای اراده، دارای ابتکار، دارای سازندگی جهان طبیعت. تمدن به این معنی است 
و هدف و آرمان نظام جمهوری اسالمی این است. با این تفاسیر در این مقاله سعی شد به این سؤات که 

های سرمایه اجتماعی در بیانات مقام معظم رهبری کدامند و نقش آن در تمدن نوین اسالمی پاسد  ؤلفهم
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های سرمایه اجتماعی شامل اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، همبستگی اجتماعی،  داده شود. مؤلفه
مقام معظم رهبری آگاهی و بیداری اسالمی و حمایت اجتماعی بود. در رابطه با مؤلفه اعتماد اجتماعی 

نظام  نفس ملی، اعتماد به مردم و اعتماد به های همچون اعتماد به خدا، اعتمادبه در بیاناتشان از کلیدواژه
ای از کلیدواژه مشارکت مردم و  اسالمی استفاده کردند. در رابطه با مؤلفه مشارکت اجتماعی امام خامنه

صوص مؤلفه همبستگی اجتماعی مقام معظم رهبری مشارکت گسترده در انتخابات استفاده کردند. در خ
بیانات زیادی در این رابطه داشتند می توان به بیانات در دیدار مردم استان ایالم، بیانات در دیدار 
کارگران در گروه صنعتی مپنا، بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی و بیانات در اجتماع 

ص مؤلفه آگاهی و بیداری اجتماعی مقام معظم رهبری از مردم بجنورد اشاره کرد. در خصو
ای در مؤلفه حمایت  ها و بیداری اسالمی استفاده کردند. درنهایت امام خامنه های بیداری ملت شاخص

های چون سات تولید ملی، حمایت از صندوق توسعه ملی و حمایت از دولت  اجتماعی از شاخص
 استفاده کردند.

های سرمایه اجتماعی به چه  که با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، مؤلفهدر پایان نیز ذکر شد 
استفاده است. مؤلفه  ها در چه سطحی در تحقق تمدن نوین اسالمی قابل میزان مفید و هر یک از آن

یکدیگر  شود جامعه دچار اضمحالت و نابودی نشود و مردم جامعه را با همبستگی اجتماعی باعث می
شود که مردم در  ای مؤلفه مشارکت اجتماعی باعث می کند. وفق نظر امام خامنه می متحد و منسجم
صورت فعالیت در بازار  صورت شرکت در انتخابات، مشارکت در زمینه اقتصادی به زمینه سیاسی به
ها و در زمینه  صورت استفاده از رسانه قانون اساسی، مشارکت در زمینه اجتماعی به 11برحسب اصل 

جویند. در رابطه با اهمیت مؤلفه اعتماد اجتماعی باید  زبانی مشارکت صورت همدلی و هم بهروانی 
ها و  های پیوسته باعث افزایش ناپایداری در نقش اذعان داشت به سبب آنکه نظام تمایز و ازدیاد نقش

أثیرگذاری منظور تعاون و همکاری در تمدن نوین اسالمی، نقش ت ابهام در انتظارات نقش گردیده و به
 صورت جدی به این مؤلفه توجه شود. در تحقق تمدن نوین اسالمی دارد و الزم است به

در خصوص مؤلفه آگاهی و بیداری اجتماعی باید اشاره کرد که مقام معظم رهبری همواره سعی بر 
جهان آن دارند تا آحاد مردم، مسئوالن نظام و حتی مسئوالن سایر کشورها را نسبت به شرایم موجود 

ای استفاده کرد و  آگاه و بیدار کنند. در تمدن نوین اسالمی نیز بایستی از این نکات ارزنده امام خامنه
اصل را بر آگاهی و بصیرت افزایی مردم گذاشت. در رابطه با مؤلفه حمایت اجتماعی وفق نظر امام 
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زم است که مسئوالن و که تمدن نوین اسالمی شکل گیرد ال ای بایستی اذعان داشت برای این خامنه
مردم از یکدیگر حمایت متقابل انجام دهند. با توجه به موارد مذکور در صورت عملیاتی کردن 

های سرمایه اجتماعی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، تمدن نوین اسالمی به بهترین شکل  مؤلفه
 شود. ممکن ایجاد می

 منابع
 قرآن کریم. -
از سوی مقام معظم  ابالغ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی -

 .31/44/4314رهبری،
(. توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران. 4381ازکیا، مصطفی. غفاری، غالمرضا) -

 تهران، نشر نی.
ای  رشته های میان فصلنامه تخصصی پژوهش رمایه اجتماعی در اسالم، دو(، س4313) افسری، علی -

 .403 ص .448-404 ص قرآن کریم، سات چهارم، شماره اوت، بهار و تابستان،
(. سرمایه اجتماعی، اصل محوری توسعه؛ نشریه 4380) الوانی، سید مهدی و سید نقوی، میرعلی -

 .33-41 ، صص412 تدبیر، شماره
 .33/03/4311م معظم رهبری در دیدار مسئوالن نظام،بیانات مقا -
 .41/01/4312ی نماز عید فطر،ها خطبهبیانات مقام معظم رهبری در  -
 .38/02/4312، دیدار نخبگان علمی جوانبیانات مقام معظم رهبری در  -
 .30/04/4311،السالم بیت علیهم دیدار مداحان اهلرهبری در  بیانات مقام معظم -
(، اهلل و پنجمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه  مراسم بیست بیانات مقام معظم رهبری در -

41/03/4313. 
، السالم استان ایالم در سالروز والدت امیرالمؤمنین علیه در دیدار مردم مقام معظم رهبری بیانات -

33/03/4313. 
 .40/03/4313،در دیدار کارگران در گروه صنعتى مپنامقام معظم رهبری بیانات  -

 .08/03/4313،اسالمی در دیدار نمایندگان مجلس شورایمقام معظم رهبری بیانات  -

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=22012
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34703
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29415
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 .41/02/4314،در اجتماع مردم بجنوردمقام معظم رهبری بیانات  -
 .04/04/4311، در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی مقام معظم رهبری بیانات -
 .04/04/4311طهر رضوی بیانات مقام معظم رهبری در حرم م -
 .41/01/4313بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن نظام،  -
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی،  -

31/40/4313. 
 .48/01/4311بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم،  -
 .43/03/4314هبری در دیدار جمعی از معلمان سراسر کشور، بیانات مقام معظم ر -
 .1/1/4313، جمهور و اعضای هیأت دولت در دیدار رئیسرهبر انقالب بیانات  -
 .30/43/43104دو،و نود  و سیصد هزاربه مناسبت آغاز سات مقام معظم رهبری پیام نوروزی  -

 (. دایره المعارف علوم اجتماعی، چاپ دوم، تهران، انتشارات کیهان.4380) ساروخانی، باقر -
 شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ اوت، های بنیادین جامعه (. نظریه4322) کلمن، جیمز -
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 های تئوریک نظریه والیت فقیه در ساخت تمدن نوین اسالمی ظرفیت
 

 4مهدی قربانی

 

 چکیده
افزاری و دانشی است که بدون آن، تحقق تمدن  ساخت تمدن نوین اسالمی دارای یک بعد نرم

نوین اسالمی غیر ممکن خواهد بود. در این بعد، نظریه سیاسی حاکم بر تعامالت سیاسی درون تمدنی و 
تمدنی از اهمیت بسزایی برخوردار است. حات سئوات اساسی این است که آیا نظریه والیت فقیه  برون

گویی به  عنوان نظریه سیاسی حاکم بر جمهوری  اسالمی ایران از ظرفیت الزم و کافی برای پاسد به
وردار های سیاسی انسان معاصر و درنتیجه، برای ایفای نقش در ساخت تمدن نوین اسالمی برخ دغدغه

های موجود در آن، از هر نظریه معاصر دیگری برای  رسد این نظریه به دلیل ظرفیت است؟ به نظر می
های نظری و عملی  های اسالمی مستعدتر است. با توجه به نقیصه ساخت تمدنی نوین بر مبنای آموزه

لهی و انسانی با های ا های رقیب، امکان ساخت تمدنی جدید بر معیار اصوت و ارزش موجود در نظریه
های آن  نماید. نظریه والیت فقیه با توجه به ظرفیت نیافتنی می های سیاسی رقیب والیت فقیه دست نظریه

های الهی و انسانی،  های مدرن انسان معاصر، با لحاظ اصوت و ارزش در پاسد به نیازها و دغدغه
نماید. بخشی از  افراد عرضه میانداز روشنی را برای رسیدن به تمدنی در طراز شأن انسانی  چشم

فرد در نظریه والیت با بهره گیری از روش تحلیل تفسیری برای ساخت تمدنی  های منحصربه ظرفیت
اند از: تأکید توأمان بر وحدت و کثرت، تعادت میان تمرکز و توزیع قدرت، تألیف میان  نوین عبارت

های تساهل در زندگی مدنی و ارائه  وجه به حوزهو الزام، ت  منافع جمعی و فردی، توجه توأمان به آزادی
 راهکارهای الزم برای مشارکت سیاسی فعات.

 والیت فقیه، تمدن اسالمی، آزادی، تساهل، مشارکت سیاسی. واژگان کلیدی:
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 مقدمه
های اسالمی،  پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران و تشکیل حکومت دینی مبتنی بر آموزه

طور مسلم، هر  یافته، تحقق تمدن نوین اسالمی بوده است. به می تأسیسگیری کلی نظام اسال جهت
تمدنی برای پیدایش، ماندگاری و استواری خود نیازمند عناصر و عواملی است. پس از رنسانس، تمدن 

های مورد نظر خود را در نظم  مدرن غربی توانسته با یک حرکت تدریجی و مداوم، تا حدودی مؤلفه
قر نماید. تالش مستمر تمدن مدرن غربی بر این بوده است که فرهنگ، جهانی معاصر مست

های مدنی، روابم اجتماعی و انسانی را تحت تأثیر قرار داده و حاکمیت خود را با  زیرساخت
سو، قدرت نظامی و سیاسی از سوی دیگر به همراه قدرت  داری از یک های قدرت مادی سرمایه پشتوانه

اوجوداین، پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل نظام جمهوری اسالمی ایران، آغاز ای مسجل نماید. ب رسانه
تالشی برای ساخت تمدن نوین اسالمی با تکیه بر میراث تمدنی اسالم بوده است. آغاز این تالش را 

 ساز میان بقای تمدن مدرن غربی و ساخت تمدن نوین اسالمی قلمداد کرد. توان آغاز رقابتی تارید می
مهم و اساسی این است که آیا نظام اسالمی حاکم بر جمهوری اسالمی ایران از ظرفیت الزم سئوات 

های مختلف قابل  های این تمدن در حوزه و کافی برای ساخت تمدنی برخوردار است و اساساً مؤلفه
نمود.  تر نیز دنبات صورت جزئی توان به های رقیب است؟ این سئوات کلی را می های تمدن رقابت با مؤلفه

دهنده هر تمدنی نظریه سیاسی موجود در درون آن تمدن است. نظریه  ترین عناصر تشکیل یکی از مهم
های سیاسی تمدن نوین  سیاسی حاکم بر جمهوری اسالمی ایران، نظریه والیت فقیه است که مؤلفه

نظریه والیت  شود که آیا تر به این صورت مطرح می شود. سئوات جزئی اسالمی در درون آن ساخته می
های سیاسی از ظرفیت ساخت تمدن نوین اسالمی که توانایی رقابت با سایر  فقیه در مقایسه با سایر نظریه

رسد در نظریه  ها را داشته باشد، برخودار است؟ در بیان پاسد اجمالی به این سئوات به نظر می تمدن
های موجود در نظریه سیاسی  ری از کاستیها، بسا گیری از نقاط مثبت سایر نظریه والیت فقیه ضمن بهره

های  کوشد با تکیه بر آرا و اندیشه رو، مقاله پیش رو می خورد. ازاین تمدن مدرن غربی به چشم نمی
 های موجود در این نظریه را مورد بررسی قرار دهد. پردازان والیت فقیه بخشی از ظرفیت نظریه
 
 



 232/  اسالمی نوین تمدن ساخت در فقیه والیت نظریه تئوریک های ظرفیت

 

 تأکید توأمان بر وحدت و کثرت -1
سیاسی تمدن مدرن غربی تنها بر عنصر کثرت تمرکز شده و ضرورت وحدت برای در نظریه 

زندگی مدنی به فراموشی سپرده شده است. اما در نظریه والیت فقیه با درک ضرورت وحدت و کثرت 
برای زندگی مدنی، تعادلی میان آنها برقرار شده، که ظرفیت مناسبی برای ساخت تمدنی در شأن 

ها و  خصوص گروه ست.در نظریه والیت فقیه وحدت میان آحاد جامعه اسالمی و بهبشریت ایجاد کرده ا
بدیلی برخوردار است که بدون آن امکان تحقق اهداف و  های مختلف سیاسی، از اهمیت بی جریان

 عدت توحید، از پس اجتماعی های نعمت ترین اساس، وحدت از مهم براین 4آرمان ممکن نخواهد بود.
تواند سعادت انسان و جاودانگی جامعه را رقم زده و شکوفایی، عزت،  که می 3آید یبه شمار م... و

 3اقتدار نظام سیاسی، تأمین امنیت، رفاه اجتماعی و دفع شرور دشمنان داخلی و خارجی را تضمین نماید؛
ای از وحدت مستحکمی  جامعه یک اگر ای تابع وحدت آن است. زیرا شدت و ضعف وجود هر جامعه

در  اجتماعی یک در وحدت برعکس، اگر و خواهد بود قوی هم آن جمعی وجود باشد، داربرخور
 1بود. خواهد نابودی و معرض زوات در و ناتوان و ضعیف جامعه نیز آن وجود نباشد، وضعیت مناسبی

تنها تحقق اهداف زندگی جمعی، بلکه حیات و هستی جامعه و زندگی جمعی در پیوندی  بنابراین، نه
رنگ شدن آن، حیات جامعه در مسیر فروپاشی قرار خواهد  با وحدت قرار دارد که با کم مستقیم
 گرفت.

گرایانه با آن  نکته مهم این است که جایگاه ممتاز وحدت در نظریه والیت فقیه به مواجهه افراط
وردی های زندگی مدنی، برخ ها و ظرفیت پردازان والیت فقیه با درک واقعیت منجر نشده است. نظریه

اند. ازنظر آنها  و هر وحدتی را برای جامعه سودمند ندانسته  کامالً معقوت و معتدت از خود نشان داده
وحدت از انواع متعددی برخوردار است و تنها نوع خاصی از آن برای جوامع سیاسی ضروری قلمداد 

 شود: می
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عارف با همه اصوت و فروع نظر در همه عقاید و م الف( وحدت مطلق: منظور از وحدت مطلق، اتفاق
آنهاست. این وحدت با توجه به آزادی اندیشه و تعقل در خصوصیات و کیفیات و انتخاب دالیل، 

ناپذیر است؛ زیرا افراد به لحاظ اندیشه، اطالعات، نبوغ  توان گفت امکان آنچنان بعید است که حتی می
باشند، یکسان  های آنان مؤثر می استدالتو استعداد که بدون تردید در انتخاب و فهم قضایا و تنظیم 

 نمایاند. نیستند و همین امر وحدت مطلق را غیرممکن می
ب( وحدت مصلحتی عارضی: این نوع وحدت از جبر عوامل خارجی که جامعه را در معرض 

ات آمیز، تضادها و اختالف آید. معموالً در هنگام بروز عوامل مخاطره اند، به دست می اختالت قرار داده
که این  شود. ازآنجایی شوند و نوعی اتحاد و هماهنگی میان اعضای جامعه برقرار می نادیده گرفته می

گرفته نیز منتفی  اتحاد و هماهنگی معلوت عوامل جبری است، با از بین رفتن این عوامل، اتحاد شکل
د مصلحتی عارضی نیز گردد. در واقع، متناسب با کاهش یا افزایش نیروی عوامل جبری، میزان اتحا می

گونه که انتظار وحدت مطلق غیرمنطقی است، توقع اینکه وحدت  یابد. همان کاهش یا افزایش می
 مصلحتی عارضی بتواند هماهنگی و اتحاد دائمی را ایجاد نماید، به دور از واقعیت است.

اری شده است. گذ ج( وحدت معقوت: این نوع وحدت بر بنیاد آزادی اندیشه و تعقل در اسالم پایه
قرار دادن متن کلی دین اسالم برای اعتقاد همه جوامع مسلمان و برکنار نمودن عقاید »وحدت معقوت 

شخصی نظری و فرهنگ محلی و خصوصیات آرا و نظریات مربوط به هریک از اجزای متن کلی دین 
ضمن پذیرش و به بنابراین، در وحدت معقوت،  4«که معروف به تعقل و اجتهاد گروهی یا شخصی است.

شود که بر اساس مشترکات، تحقق اهداف  رسمیت شناختن اختالفات و تکثرات، بر این نکته تأکید می
هایی است که در خصوص  ها و گروه جامعه اسالمی دنبات شود. این وحدت دربرگیرنده تمامی جریان

ر گیرد. در وحدت معقوت تواند مبنای تعامالت میان آنها قرا نظر دارند که می اصولی باهم اشتراک
شود، بلکه بر امور  عنوان امری که باید از بین برود نگریسته نمی ها به ها و جریان خصوصیات گروه
نظریه والیت فقیه برای زندگی مدنی ضروری تلقی  درشود. وحدتی که  ها تأکید می مشترک میان گروه

رو،  نماید. ازاین ت هم تأکید میشود، همان وحدت معقوت است که در درون خود بر عنصر کثر می
 کند.  تأکید بر وحدت منافاتی با تأیید بر ضرورت کثرت پیدا نمی
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بنابراین، وحدتی که نظریه والیت فقیه قرار گرفته است، عرصه را برای پذیرش کثرت در 
که در کنار وحدت، اهمیت و ضرورت کثرت  طوری گذارد؛ به های مختلف زندگی مدنی باز می ساحت

اساس، در خصوص مسائل نظری، تنوع و اختالف امر  ز مورد تأیید قرار گرفته است. برایننی
آید. همواره تعدادی از اصوت کلی  های بدیهی معرفت پویا به شمار می ناپذیر است و از ویژگی اجتناب

ن اصوت نظرها در تفسیر و تطبیق آ گیرد که اختالف نظران قرار می اتفاق صاحب در مسائل نظری، مورد 
ها باشد، موجب دقت بیشتر در برخورداری از آنها خواهد شد.  ورزی که به دور از غرض کلی درصورتی

ها اشاره  در نظریه والیت فقیه، به همین اختالف« اختالف محمود»و « اختالف معقوت»اصطالحات 
به مسئله و  ناشی از چگونگی اطالعات مربوط»کند. منظور از اختالف معقوت اختالفی است که  می

های طبیعی و قانونی است که اشخاص در ارتباط با  گیری استعدادها، مخصوصاً نبوغ و عموم موضع
این « ها. نظر در دریافت واقعیات عالم هستی از دیدگاه علوم نظری و فلسفه حقایق دارند؛ مانند اختالف

و عمق بیشتر در معارف نوع اختالف نباید مورد تردید و انکار قرار گیرد، بلکه موجب گسترش 
 راه در که است اختالفی»همچنین منظور از اختالف محمود  4توان از آنها پرهیز کرد. گردد و نمی می

 بحث به حق شدن روشن برای که نظر صاحب دو اختالف مانند آید؛ می پدید واقعیت و حق کشف
 و سازد می فراهم را کمات و رشد زمینه چون اختالف این. شود آشکار حقیقت آن، پرتو در تا نشینند می

 از این نظر، اختالفات مذکور 3«.است مطلوب و ممدوح رساند، می هماهنگی و اتحاد قله به را ها انسان
 ظهور همان که را واحد هدفی و مقصد طرف هر دو ندارد؛ چراکه وحدت معقوت با منافاتی گونه هیچ
عالمه جعفری این اختالف را عامل  کنند. می دنبات و تحقق اهداف عالی نظام اسالمی است، حق

پیشرفت معرفت و عمل معرفی کرده و معتقد است بدون آن حرکت تکاملی در حوزه معرفت و عمل 
پذیر نخواهد بود. در دین اسالم نیز هرگز چنین دستوری وجود ندارد که همه مثل هم بیندیشند و  امکان

ین است که بحث و اجتهاد باید دائمی و مستمر باشد و به نتایج واحدی برسند؛ بلکه تأکید اسالم بر ا
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پذیر نیست. هرچند باید تالش شود تا این اختالفات در  مسلم است که این امر بدون بروز اختالف امکان
 4قرار گرفته و به تضادهای ویرانگر نظم و منافع جامعه اسالمی تبدیل نشود. رقابت سازندهمسیر 

های قطعی، اصیل و ثابت والیت، اسالم یک سری اصوت و ارزشحاصل اینکه، بر اساس نظریه 
دارد که وظیفه همگان در قبات آنها این است که اوالً آنها را حفظ کنند و ثانیاً دیگران را نیز به رعایت 

باورهای اساسی و ضروریات اسالم و به تعبیری حقایق ثابت، قابلیت پذیرش تکثر و  3آن دعوت نمایند.
توانند ضمن اعتقاد  های سیاسی میای است و گروهحات، کثرت در فروع امر پذیرفته این د. باتعدد را ندار

های حکومت و تدبیر امور مربوط به زندگی سیاسی  به اصوت و مبانی اسالمی، در وسایل و روش
 های متفاوتی داشته باشند. چنین نگرش جامع به وحدت و کثرت شرایم بسیار مناسبی را برای دیدگاه

وجه شاهد چنین ظرفیتی  هیچ سازد که در نظریه تمدن مدرن غربی به ساخت تمدن نوین اسالمی مهیا می
 نیستیم؛ بلکه با تأکید افراطی بر کثرت، ضرورت وحدت در زندگی سیاسی نادیده گرفته است.

 تعادل میان تمرکز و توزیع قدرت -2
ائل مهم دوره معاصر است. نظریه قدرت سیاسی و چگونگی کاربست آن در زندگی سیاسی از مس

سیاسی تمدن مدرن غربی برای جلوگیری از تمرکز قدرت سیاسی در دست یک فرد و یا یک گروه از 
تواند تا حدودی  داند که می فرمانروایان، نظریه تفکیک مطلق قوا و توزیع قدرت سیاسی گزینه مناسبی می

یاسی با تکیه بر اصل تفکیک قوا در جهت رفع هراسی ها را برطرف نماید. این گروه از متفکران س نگرانی
شود. باوجوداین، تفکیک مطلق  اند که از تمرکز فساد انگیز قوا در یک شخص یا گروه عاید می کوشیده

قوا، نه عملی است و نه به مصلحت؛ زیرا تعیین حدومرز دقیق و روشن، بین اعمات اجرایی و تقنینی 
تواند گام بردارد.  گانه، جز در مسیر تکمیل کار دیگری نمی نهادهای سهپذیر نیست. لذا هریک از  امکان

چراکه دولت هرچند کارهای متعدد و  3باشد؛ عالوه بر این، قطع ارتباط میان قوا برخالف مصلحت نیز می
وسیله ارتباط هر سه قوه  حات دارای هدف واحدی است که انجام آن جز به گوناگونی دارد، ولی درعین

های زندگی اجتماعی  واهد شد. بنابراین، تالش برای توزیع و تفکیک کامل قدرت با ضرورتمیسر نخ
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 چندان سازگار نیست.
ای برای حل این چالش اندیشیده شده، که در آن تجمیع و  بینانه در نظریه والیت فقیه راهکار واقع

ر گرفته است. های اسالمی مورد توجه قرا تفکیک قوا در چارچوب منطقی و مبتنی بر آموزه
های حکومتی و پیچیدگی و گستردگی آنها  پردازان والیت فقیه بر این باورند که تنوع فعالیت نظریه

کند نوعی تقسیم قوا انجام پذیرد؛ اما لزوم حفظ وحدت یک امت و وحدت نظام جامعه،  ایجاب می
ن محور، وحدت و نماید تا بر اساس آ وجود محور وحدت و انسجام در نظام حکومت را ضروری می

 4یکپارچگی کل نظام و هماهنگی بین قوا حفظ گردد و همچنین نظارت بر عملکرد قوا انجام شود.
کند که در نظام  ضرورت ارتباط و هماهنگی اولیای امور و نیز ضرورت حفظ وحدت جامعه ایجاب می

شود که در مراتب  اسالمی تمرکز قدرت وجود داشته باشد. ولی این تمرکز قدرت مانع از این نمی
کند، توزیع  تر از والیت امر مسلمین و مقام رهبری تا آنجا که تقسیم کار ضروری ایجاب می پایین

 3قدرت صورت بگیرد.
در عین توجه به  3نماید. یمرا اساس یک کشور و نظام معرفی  گانه سهقوای  )ره( امام خمینی

ت فقیه بر پیروی از راهنما و رهبر مشترک ضرورت تفکیک قوا و توزیع قدرت سیاسی، در نظریه والی
موجود در تمدن مدرن   برای حل چالش 1شود، تأکید شده است. که باعث ایجاد وحدت در جامعه می

های اسالمی ارائه شده  غربی، ایجاد وحدت بین قوا و رفع تزاحمات، راهکار مناسبی مبتنی بر آموزه
حضور ندارد، کسی در رأس هرم قدرت قرار  ع() است که بر اساس آن، در عصری که امام معصوم

دارد و ضمن برخورداری از شرایم الزم، ازلحاظ تقوا  )ع( گیرد که بیشترین شباهت را با امام معصوم می
فقیه شناخته  عنوان ولی دارد. چنین شخصیتی که به )ع( ترین مرتبه را پس از معصوم و عدالت عالی

ننده قوای حکومتی و ناظر بر عملکرد آنان است. در این ک شود، محور وحدت جامعه، هماهنگ می
گانه پدید آید و یا اگر بین آنها تزاحمی پیش آید، در  هایی در قوای سه صورت اگر کمبودها و کاستی
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 حکومت ساختار اگر 4پرتو عنایت و اهتمام مقام رهبری امور مربوط به کشورداری سامان خواهد یافت.
 هرم باالی از هرچه کنیم، تشبیه ای گونه مثلث هرم به یافته، تشکیل مختلف اتبمر سلسله و قوا از که را
 های سازمان هرم قاعده و پایین در اینکه تا یابیم؛ می تر پراکنده و متکثر را قوا بیاییم، آن پایین به

 ساختار و قوا رویم، باال می به هرم پایین از که تدریج به اما. برخوردارند چشمگیری کثرت از حکومتی
 هم به هرم رأس در قوا همه درنهایت اینکه تا گردند، می متمرکزتر و تر فشرده حکومتی های سازمان

 وحدت و بساطت به متکثر و پراکنده قدرت آن که ای گونه شوند؛ به می متمرکز ای نقطه در و رسند می
  .گراید می

وا نسبت به رهبری دارای استقالت نیستند و نسبت به یکدیگر مستقل هستند؛ اما این ق گانه سه یقواهرچند 
ترین مقام و از باب والیت بر قوا بر آنها نظارت دارد. بر اساس نظریه والیت فقیه،  عنوان عالی حاکم اسالمی به

را با نص خاص برای اداره نظام سیاسی و هدایت جامعه اسالمی برگزیده  خداوند متعات انبیا و امامان معصوم
غیبت، زعامت و تصدی اداره امور اجتماعی و سیاسی جامعه اسالمی را که یکی از شئون  است و در زمان

آید، به فقیه واجد شرایم واگذار کرده است و تنها نظام سیاسی مشروع  می به شمار پیامبر و امامان معصوم
 امامان معصومتنها تمایز حکومت در عصر غیبت، با حکومت  .باشد فقیه می در دوران غیبت، رهبری والیت

اند، اما فقها به نصب عام  آن است که ائمه از جانب خداوند به نصب خاص، متصدی امر حکومت شده
 اند. منصوب گردیده

شود نحوه مواجهه با تمرکز و توزیع قدرت سیاسی در نظریه والیت فقیه  طور که مالحظه می همان
مندی از مزایای  شود تا ضمن بهره درت برقرار میای است که در آن تعادلی میان تمرکز و توزیع ق گونه به

های موجود  های تزاحمات میان قدرت توزیع قدرت سیاسی، با ایجاد وحدت در هرم قدرت، از آسیب
 پیشگیری شود.

 تألیف میان منافع جمعی و فردی -3
شیدن به در نظریه سیاسی تمدن مدرن غربی با تأکید بر منافع فردی اعضای جامعه سیاسی و اصالت بخ

های اسالمی،  توجهی مواجه شده است؛ اما در نظریه والیت فقیه با تکیه بر آموزه آن، منافع جمعی با بی
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 گامی اساسی برای تعادت و توازن میان منافع فردی و جمعی برداشته شده است.
ار پردازان والیت فقیه قر قبوت نظریه فردگرایی مطرح در نظریه سیاسی تمدن مدرن غربی، مورد 

توجهی به امور دیگران،  نگرفته است؛ چراکه توجه صرف انسان در زندگی به جلب منافع شخصی و بی
با تفکر اجتماعی که در اسالم به آن تأکید شده است، سازگار نیست. بر پایه اندیشه اجتماعی اسالم، فرد 

آید. بنابراین،  معه به شمار میناپذیر و غیرمستقل جامعه بوده و منافع او نیز جزئی از منافع جا جزء تفکیک
هایی که به منافع  باید خیر جامعه را خیر خود و شر جامعه را نیز شر خود قلمداد کرده و از فعالیت

 نویسد: کند. عالمه طباطبایی در تبیین این مطلب می زند اجتناب  عمومی آسیب می
است؛ یعنی آدمی باید منافع خود وظیفه افراد اجتماع نیز نسبت به جامعه همان وظیفه اعضای انسان 

ی جامعه را در نظر گیرد، تا از بردار بهرهرا در ضمن منافع جامعه بخواهد و از کار و کوشش خود، 
از حقوق دیگران دفاع . زحمت خودش برخوردار شود و به همه نفع برساند، تا خود نیز بتواند نفعی ببرد

 4.کند تا حقوق خودش از بین نرود
همیت این مطلب، در نظریه والیت فقیه با نقد فردگرایی موجود در جهان غرب، به تبیین با توجه به ا

اهلل جوادی آملی  شود. آیت دیدگاه متعادت و متوازن اسالم نسبت به منافع جمعی و فردی پرداخته می
و  داری گرایی افراطی در سرمایه گرایی و فردگرایی را با نقد فردگرایی و جمع تبیین جایگاه جمع

جویی در انسان، محور انگیزشی است که در نظام  حس منفعتکند. ازنظر ایشان  سوسیالیسم آغاز می
طلبی و سودجویی انسان باشد،  منفعت یرمس یرای که در غ هر انگیزه و شود آن تأکید می داری بر سرمایه

در  .یستار نبرخورد یاز قوت و ارزش خاص شود. لذا تلقی می یرواقعیموهوم و غدر این مکتب، 
اساس  اند. آنان بر گیر نادیده گرفته ای چشم گونه جویی انسان را به حس منفعت ها مقابل، سوسیالیست

ل ئو برای اموات و ثروت افراد، ارزشی قا بردهنظام سوسیالیسم، مالکیت خصوصی افراد جامعه را از بین 
خصوص منافع افراد، بر مردود بودن هر  داری در شوند. وی پس از بیان دیدگاه سوسیالیسم و سرمایه نمی

کند. تأکید سوسیالیسم بر نادیده انگاشتن حس  های اسالمی تأکید می دو نگرش بر اساس آموزه
های دینی باید منافع  های اسالمی سازگار نیست؛ چراکه بر اساس آموزه جویی افراد با آموزه منفعت

 استمالکیت خصوصی افراد جامعه، محترم نین مربوط به کار افراد در اسرع وقت پرداخت شود. همچ
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اموات هر فرد تا زمانی که . و کسی حق ندارد بدون اذن و اجازه، در اموات و ثروت اشخاص تصرف کند
موظف است از اموات  و حکومت اسالمی بودهعدم مالکیت او از راه مراجع قانونی ثابت نشود، محترم 

های انسان در امر تحصیل منافع مادی، اهمیت  تالش آنکه اسالم برای نماید. حاصلاو محافظت 
 4.شمارد  تبع آن، احساس درونی او را برای کسب منفعت محترم می ل است و بهئای قا العاده فوق

جویی  گرایی و نادیده انگاشتن حس منفعت ایشان پس از رد دیدگاه سوسیالیسم در تأکید بر جمع
جویی انسان را  اسالم، حس منفعت داند؛ زیرا هرچند ز مردود میداری را نی در افراد، نگرش نظام سرمایه

احساسی ضروری برای ترغیب آحاد جامعه به کسب منافع مادی دانسته و الزمِ آن را همانند اصل 
روی در اعتماد بر حس  پذیرد. زیاده مالکیت خصوصی محترم شمرده است، اما افراط در آن را نمی

 دررا  یفردگرایاین  فردی خالصه شود. وی ریشههمه امور در منافع شود که  جویی، موجب می منفعت
تمام تالش انسان به تأمین و  انسان، بهگرایانه  نگرش مادیداند. بر اساس  به انسان می نگرش نادرست

هایی که برای  ناصحیح از انسان و سیاست تلقیاین شود.  پروش زندگی نباتی و حیوانی محدود می
در زندگی بشر دچار نقصان و  را ، بُعد انسانیشود میه در هدایت زندگی او اخذ اِعمات این دیدگا

که آدمی با همه استعدادهای  ای گونه ؛ بهدهد الشعاع قرار می را تحتو فطرت واقعی او  کردهاضمحالت 
 منفعت خودششود و هیچ چیزی برای او جز  میطلب  اش موجودی خودخواه و کامالً منفعت انسانی

خواند و از وی  فرا می یدر مقابل این دیدگاه، اسالم انسان را به احیا بُعد انسانکند.  پیدا نمیاهمیت 
با دست یافتن به کماالت مطلوب به پرورش بُعد انسانی و های واقعی خود  خواسته با شناختخواهد  می

 زیرا؛ فاوت استموجود در غرب کامالً مت این اهتمام به خود با دیدگاه فردگرایی. خود همت گمارد
یا حیوانی  بعد نباتیای که به  از منافع مادی آنیابی به  در بسیاری از مواقع، الزم است برای دست

 3.و آنها را به دیگران واگذارد کردهنظر  گردد، صرف برمی
جهت  شاید همه این اعتناها و توجهات به خود، نوعی اهتمام به فردیت انسان محسوب شود و ازاین

شود.  ایی شبیه باشد، اما تفاوت بارز این دو دیدگاه در چگونگی رویارویی با دیگران ظاهر میبه فردگر
تنها با کسب منفعت دیگران تعارض ندارد، بلکه نوعی  اش، نه تالش انسان مؤمن برای کمات وجودی
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غیرحقیقی انسان مؤمن، کمات خود را در فروگذاری منافع خودهای  توافق و تالزم بین آنها وجود دارد.
رسیدن برای محبت و کمک به دیگران و اعطای حقوق خود به آنان را  و بیند و سود بردن دیگران می

تعریف باقی مانده  بی یفردگرایی غرب در یکه چنین مسائل داند؛ درحالی میضروری  به مطلوب خویش
 4است.

گره خورده است. هر بینی الهی، سعادت و کمات فرد با تأمین منافع و مصالح جامعه  در جهان
گیری از دیگران و تالش برای رشد جامعه، به دنبات رضایت حق و  شخصی در پی خیرخواهی و دست

طلبی برای جمع، نفع و خیر فردی را نیز به دنبات  کمات خویش است. در واقع، خیرخواهی و مصلحت
ی برای ازخودگذشتگاطی گرایی افر بینی الهی برخالف جمع  رو، انسان در جهان خواهد داشت. ازاین

های دیگر را در خدمت  بیند و برخالف فردگرایی افراطی، انسان نفع همگان را غیرمنطقی و نامعقوت نمی
کند که درنتیجه  دهد؛ بلکه سعادت حقیقی را برای خود و دیگران طلب می منافع فردی خود قرار نمی

 3شود. آن، هم منافع فردی و هم منافع عمومی جامعه لحاظ می
تبیین مذکور تقریباً توسم شهید صدر نیز ارائه شده است. وی ریشه این بحث را به حب ذات نسبت 

دهد. صدر تأکید افراطی لیبرالیسم  داده و نحوه مواجهه لیبرالیسم و مارکسیسم با آن را مورد نقد قرار می
اجتماعی، مالکیت  بر حب ذات، منافع فردی و مالکیت خصوصی و همچنین تأکید مارکسیسم بر منافع

وی پس از نقد دو دیدگاه رایج،  3داند. دفاع می جمعی و نادیده انگاشتن حب ذات را مردود و غیرقابل
کند که اسالم درصدد ابطات مالکیت خصوصی و نادیده گرفتن منافع فردی  بر این مطلب اشاره می

کند.  نافع فردی و جمعی برقرار مینیست؛ بلکه با ارائه مالکی غیر از حب ذات برای عمل، تعادت میان م
یاس دیگری که باید مالک عمل مقدر واقع، اسالم میان حب ذات که مقیاس فطری برای عمل است و 

کند که انسان  قرار بگیرد تا سعادت، رفاه و عدالت حاصل شود، جمع کرده است. حب ذات اقتضا می
دی میان مصالح فردی و جمعی تعادت و منافع فردی را بر مصالح جمعی مقدم بدارد؛ ولی مقیاس بع

 کند. ازنظر شهید صدر اسالم تحقق این هدف را به دو طریق دنبات کرده است: توازن ایجاد می
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ای برای حیات  اوت اینکه اسالم تفسیر واقعی از حیات بشری ارائه داده و حیات دنیوی را مقدمه 
در ارتباط با رفتارهای انسان در این دنیا  که تحصیل سعادت اخروی طوری نماید؛ به اخروی معرفی می

کند. تالش برای اهداف و منافع اجتماعی ازجمله عواملی است که رضایت الهی را به دنبات  معنا پیدا می
آورد و درنتیجه، در سعادت اخروی انسان تأثیرگذار است؛ یعنی هرچند فرد با تقدم منافع جمعی بر  می

دهد، ولی خداوند متعات در  اش را از دست می خشی از منافع فردیمنافع فردی خود، در این دنیا ب
شود و همچنین  ترتیب، هم منافع جمع تأمین می این کند. به تر آن را جبران می آخرت با منفعتی بزرگ

 رسد. فرد نیز به منافعی بهتر از منافع اولیه دنیوی می
د تعادت میان منافع فردی و جمعی، دوم اینکه اسالم برای کنترت حب ذات و منافع فردی و ایجا

روش تربیتی خاصی را در پیش گرفته است. انسان دارای استعدادهای مختلفی است که بعضی از آنها به 
سمت امور مادی گرایش دارند و برخی نیز به امور معنوی تمایل دارند. اسالم با ترتیباتی که اتخاذ کرده 

کند تا منافع جمعی در دایره  معنوی انسان را تدارک می های رشد و شکوفایی استعدادهای است زمینه
 4ترجیحات انسان قرار گیرد.

اهتمام به حس های اسالمی بر لزوم تعدیل  بنابراین، در نظریه والیت فقیه با تکیه بر آموزه
 سو، سرکوب حس از یکپردازان والیت فقیه  نظریه. شود و حب ذات تأکید می جویی منفعت
را ناروا و وجود آن را برای ترغیب مردم به زندگی مادی و دلگرمی آنان به ذات  جویی و حب منفعت

د و لوازم آن را همانند اصل مالکیت خصوصی محترم نکن کار و تالش بیشتر، مثبت ارزیابی می
د ندان را اشتباه دیگری می و حب ذات جویی جانبه به حس منفعت شمارد. از سوی دیگر، توجه همه می

آید و روح تنازع و درگیری عمیق را در  نگرش افراطی و مادی به جهان و انسان به وجود میکه بر اثر 
آمیز با دیگر  جویی و حب ذات با همکاری محبت باید حس منفعت کند. بین آحاد جامعه ایجاد می

، سبب شود. ازاین ها تعاملی شایسته پیدا کند که درنتیجه، دایره منافع فردی گاهی محدود می انسان
اهلل مصباح یزدی  گردد. آیت برداری از مالکیت در اسالم اگر ضرری به جامعه برساند محدود می بهره

 کند: لزوم تقدم منافع جمعی بر منافع فردی در صورت ضرورت را چنین بیان می
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نابرابر، تزاحمی حاصل شود، گروه اکثریت مقدم  دو گروهوری از نعمتی، میان  اگر در مقام بهره
؛ زیرا حکمت الهی مقتضی آن است که کماالت بیشتری در جهان هستی پدیدار شود و با فدا شود می

بنابراین، اگر زندگی اکثریت افراد جامعه متوقف بر . آید شدن گروه اقلیت این مقصود حاصل می
چیزی باشد که در اختیار اقلیت قرار دارد، آن شیء از دست اقلیت خارج شده و در دسترس اکثریت 

 4.گیرد ر میقرا
ای است که در چارچوب آن، میان منافع  گونه نحوه مواجهه با منافع فردی در نظریه والیت فقیه به

که بر اساس آن، ضمن ترسیم فضای جدیدی از  شود  فردی و جمعی تألیف، تعادت و توازن برقرار می
اسی تمدن مدرن غربی را توجهی به منافع جمعی در نظریه سی مواجهه با منافع فردی و جمعی، چالش بی

های فردی و جمعی در نظریه سیاسی تمدن نوین اسالمی، نشان از  برد. توجه بر ضرورت از بین می
بینی و عقالنیت خاصی دارد که ظرفیت مناسبی را برای ساخت تمدن نوین اسالمی ایجاد کرده  واقع

 است.

 و الزام  توجه توأمان به آزادی -4
های  حداکثری آن در حوزه  جهت، بر وجود تمدن مدرن غربی است و ازاینترین مؤلفه  آزادی اساسی
تواند ضمن تخریب انسجام اجتماعی و سیاسی جامعه، تحقق اهداف و  شود که می مختلف تأکید می

کند. در نظریه والیت فقیه، ضمن نقد رویکرد افراطی به  های مشترک جامعه را با مشکل مواجه می آرمان
طورکلی  اند که بر اساس آن، نه آزادی به ای را برای مواجهه با آزادی در پیش گرفته نهآزادی، مسیر میا
شود؛ بلکه تالش بر این است با برداشتی اعتدالی  شود و نه هر آزادی به رسمیت شناخته می نادیده گرفته می

 از آزادی، گامی در جهت تحقق تعادت نظم سیاسی برداشته شود.
بیین زوایای مختلف آن، یکی از مسائل مورد عالقه در نظریه والیت فقیه تأمل درباره آزادی و ت

اند.  پردازان والیت فقیه مباحث فراوانی را در این خصوص بیان کرده که اغلب نظریه طوری است؛ به
یکی از پژوهندگان، مباحث استاد شهید مرتضی مطهری پیرامون آزادی را در ضمن کتاب مستقلی 

که تأمل در آن، عمق دغدغه این فیلسوف و متفکر برجسته را در خصوص گردآوری کرده است 

                                                                                                                                               
 .80، صنگاهی گذرا به حقوق بشر در اسالممحمدتقی مصباح یزدی،  4



 همایش ملی تمدن نوین اسالمی سومینمجموعه مقاالت /  231

 

عنوان یک ارزش بشری  کند که اسالم درباره آزادی بهدهد. مطهری اظهار می خوبی نشان می آزادی به
وی  4اعتراف کرده است، اما نه آزادی با آن تعبیرها و تفسیرهای ساختگی، بلکه آزادی به معنی واقعی.

داند که پیشرفت و تکامل بشر با آن گره خورده است. کر و اندیشه را در زمره اموری میآزادی در تف
-ها میتنها بر آزادی فکر و اندیشه تأکید کرده، بلکه آن را واجب و یکی از عبادت رو، اسالم نهازاین

آزادی  وی ضمن برقراری ارتباط بین 3کند. داند که آیات و روایات متعددی بر این مطلب تصریح می
کند: اوالً  ای که مبتنی بر تفکر است، چنین بیان میتفکر و عقیده، منطق اسالم را در دفاع از عقیده

فضایل روحی و نفسانی در فضیلت بودن خود نیازمند اراده و انتخاب است؛ ثانیاً محبت و عقیده از 
مطهری فقم  3کر آزاد است.طورکلی در اصوت دین طرفدار تفقلمرو اجبار خارج است؛ ثالثاً اسالم به

هرکسی در درجه »داند، بلکه بر این باور است که تنهایی راهگشا نمی برخورداری از آزادی عقیده را به
منطقی  یعنی اگر کسی واقعاً ؛اوت فکرش باید آزاد باشد، بیان و قلمش باید آزاد باشد. اما فکر آزاد باشد

های گذشته نشان داده است که هر وقت در جامعه ما  جربهت و فکری دارد فکر خودش را بگوید. اتفاقاً
 1.« بلکه به سود اسالم تمام شده است ،این امر به ضرر اسالم تمام نشده ...نوعی آزادی فکری بوده

توجه است. وی بر این باور است که آزادی  اندیشه عالمه مصباح یزدی نیز در باب آزادی قابل
های الهی و شرطی برای تعالی و تکامل مادی و معنوی  موهبتترین  عنصری شریف و یکی از بزرگ

انسان است. اگر انسان از موهبت آزادی برخوردار نباشد و انتخاب دین و عمل بدان بر او تحمیل شود، 
های الهی، دارای حدومرزی  اعتبار و ارزشی نخواهد داشت. البته این موهبت الهی همانند سایر نعمت

رو، وی معتقد است ازاین 2گردد. موجب ضرر و از دست دادن موهبت الهی میاست و تجاوز از آنها 
کند؛ زیرا در اسالم بین تواند آزادی را محدود  که ازنظر اسالم، مصالح مادی و معنوی جامعه می

زندگی دنیوی و اخروی انسان، پیوستگی تنگاتنگی وجود دارد و همه اعمات و رفتار او در سرنوشت 
سبب، افراد حق ندارند منافع دنیوی و مصالح اخروی خود و دیگران را در  است و ازاین اش مؤثر حقیقی
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که ممکن است این  ازآنجایی 4گردند. ها در حد ضرورت محدود می معرض خطر قرار دهند. آزادی
مصالح توسم عقل یا شرع تشخیص داده شود و درنتیجه، آزادی در چارچوب آنها محدود گردد، 

  3زدی آزادی را به آزادی مشروع و معقوت تقسیم نموده، که ناظر به حدود آزادی است.عالمه مصباح ی
مندی افرای از  سازد که باید زمینه بهره تأکید ایشان بر آزادی، این وظیفه را نیز متوجه دولت می

مختلف،  های های آزادانه خود در عرصه و معقوت را فراهم نماید تا بتوانند با انتخاب مشروعهای  آزادی
از این حق الهی خودشان استفاده کنند. هر فرد تا زمانی که به مصالح جامعه و یا خود زیان نرساند، 
ازلحاظ حقوقی و قانونی آزاد است. افراد در داشتن آرا و نظرات سیاسی و ابراز و بیان آنها و همچنین 

انجامد، آزاد هستند. هیچ هایی که به ارتقای مقام و منصب سیاسی و اجتماعی شخص می در فعالیت
 های سیاسی ممنوع نیست.فردی، اصالتاً و بالذات از ورود به صحنه

پردازان این نکته را مدنظر دارند که کمات حقیقی و مختص انسان فقم از راه افعات اختیاری به  نظریه
یابد.  حقق میآید. هر اندازه زمینه گزینش آزاد فراهم گردد، کماالت برتر و ارزشمندتری ت دست می

های انسان هر اندازه از  به دیگر سخن، ازآنجاکه ارزش کمات انسان به اختیاری بودن آن است، فعالیت
رو، در اداره و تدبیر جامعه، باید در  تواند در جهت استکمات واقع شود. ازاین روی اختیار باشد، بهتر می

رسد، نخست  داماتی که ضروری به نظر میحد امکان، افراد در انجام وظایف خود آزاد باشند. حتی اق
صورت پیشنهاد ارائه گردد تا مردم آن را با اختیار انجام دهند؛ چون کاری بدون الزام و اجبار و  باید به

یابد و هم  صورت داوطلبانه انجام گیرد مطلوب است. در این صورت، هم کماالت فردی تحقق می به
، باید اصل را بر آزادی مردم داد تا آنان در گزینش روش شود. بنابراین مصالح اجتماعی تأمین می

زندگی و نوع حرفه و شغل و در انجام وظایف اجتماعی آزادی کامل داشته باشند، تا زمینه تکامل آنها 
 3بیشتر فراهم گردد.

صورت نامحدود لحاظ نشده است؛ بلکه با درک  باوجوداین، آزادی در نظریه والیت فقیه به
شود؛ چراکه اوصاف هر موجودی، تابع  یل انسانی حدودی برای آن در نظر گرفته میهای اص ویژگی
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خود آن موجود است؛ موجود محدود، اوصاف محدود و موجود نامحدود اوصاف نامحدود دارد. 
باشد، ولی انسان  که خداوند متعات وجودی نامحدود است، همه اوصاف او نیز نامحدود می ازآنجایی

باشد. در  جهت، همه اوصاف او ازجمله آزادی نیز محدود می امتناهی است و ازاینموجودی محدود و ن
آید که امر محالی است. بنابراین، ممکن نیست  غیر این صورت تجاوز وصف از موصوف پیش می

انسان محدود آزادی نامحدود داشته باشد. گرچه خداوند انسان را آزاد آفریده و به او اراده و اختیار 
خواهد اراده کند. متناسب با همین  تواند هر آنچه را می ، اما این اراده محدود بوده و نمیداده است
های قانونی و  کند، محدودیت های تکوینی، وقتی که انسان در محیم اجتماعی زندگی می محدودیت

دی بنابراین، آزادی در نظریه والیت فقیه دارای حدو 4سازد. اجتماعی آزادی مطلق او را محدود می
پردازان والیت فقیه حدود آزادی نیز به اندازه  گرایان افراطی، برای نظریه است و اساساً برخالف آزادی

خود آزادی حائز اهمیت است. بدون تعریف درست و دقیق این حدود، تحقق اهداف متعالی جامعه 
 شود.  اسالمی مقدور نمی

گیرد،  داقلی را برای آزادی در نظر میهرچند نظریه سیاسی تمدن مدرن غربی نیز برخی از حدود ح
شود. در نظریه سیاسی تمدن  ولی تفاوت اساسی میان آن و نظریه سیاسی تمدن نوین اسالمی دیده می

عنوان پایه و اساس هرگونه فعالیتی  های مادی به برداری حداکثری از مادیات و لذت مدرن غربی، بهره
عقاید دینی و همچنین اصوت اخالقی آزادند و هر عملی را  رو، کلیه افراد از قید معارف و است. ازاین

که اراده کنند، به شرطی که با قوانین موضوعه مخالفت نداشته باشد، در انجام آن مجاز هستند. ولی در 
شود که اسالم اساس تعلیمات خود را بر توحید،  نظریه سیاسی تمدن نوین اسالمی بر این نکته تأکید می

و برای عموم کارهای فردی و اجتماعی قوانین و حدودی قرار داده  قرار دادهضله اخالق و ملکات فا
است. لذا آزادی به معنایی که در آنجا مطرح شده، در اسالم وجود ندارد؛ بلکه حدود دیگری برای آن 

در هر صورت، توجه توأمان به آزادی و الزام، در عین اینکه بسیاری از  3در نظر گرفته شده است.
تری را برای ساخت تمدن  کند، شرایم معقوت های موجود در تمدن مدرن غربی را برطرف می آسیب

 نماید. نوین اسالمی در بعد سیاسی فراهم می

                                                                                                                                               
 .40-1، صفلسفه حقوق بشر؛ همو، 31-32، صفقیه: والیت فقاهت و عدالت والیتعبداهلل جوادی آملی،  4
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 های تساهل توجه به حوزه -5
تواند در نظام  شود که در مواردی می در نظریه سیاسی تمدن مدرن غربی از تساهل افراطی دفاع می

اخالت ایجاد کند. در نظریه والیت فقیه، ضمن تأکید بر تساهل، برای صیانت از  اجتماعی و سیاسی جامعه
زهای مشخصی برای آن در نظر گرفته شده است. جایگاه تساهل در نظریه رکلیت زندگی مدنی حدوم

 وضوح مشاهده کرد. برای مثات بیان  پردازان والیت فقیه به توان در آثار نظریه والیت فقیه را می
 در این خصوص چنین است:)ره(  نیامام خمی

ها هم  همین طور است که حتی با دشمناسالم   یعنی ؛ها برخورد سالم باید باشد برخورد با همه گروه
مصالح اسالم، توطئه بکنند؛  [یا] کند، مگر آنکه بر ضد مصالح یک کشوری با مسالمت رفتار می

خواهد که سعادتمند باشند و با همه هم  میلکن همه بشر را اسالم . کند آنجاست که با شدت عمل می
حتی با آنهایی هم که هیچ اعتقادی به . معاشرت صحیح، برخورد صحیح، برخورد دوستانه باید باشد

 4.اسالم ندارند برخورد، برخورد دوستانه باشد
های  نهای و جریا های پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، رفتار نظام اسالمی با گروه ایشان در سات

ها و  به تمام گروه»های خود اعالم کردند که  مخالف را بر همین اساس بنا گذاشته و در یکی از سخنرانی
شود که اگر سالح خود را تحویل دهند و اظهار  ها و احزاب و دستجات در سراسر ایران اعالم می سازمان

کشورشان زندگی نمایند و آنچه گذشته توانند برادروار در  می شود و ندامت کنند، به آنان تأمین داده می
عفو است؛ و اگر به جنایات خود ادامه دهند، روزی که پشیمان شوند، به حکم اسالم، از آنان  است مورد 

 3.«پذیرفته نخواهد شد
پردازان والیت فقیه همین شرایم را برای رفتار با غیرمسلمان در جامعه اسالمی هم لحاظ  نظریه 
شناسی، تکثر در حوزه رفتار  ین باور هسند که اسالم برخالف حوزه دین و معرفتاند. آنها بر ا کرده

کند. این  های مخالف توصیه می آمیز با گروه پذیرد و پیروان خود را به همزیستی مسالمت سیاسی را می
شود که بر اساس آن پیروان  های وسیعی از روابم اجتماعی و سیاسی را شامل می معنا از تکثر، حوزه

های سیاسی مختلف در مسائل سیاسی و اجتماعی  دیان و مذاهب در حوزه دینی و احزاب و گروها

                                                                                                                                               
 .313، ص8، جصحیفه اماماهلل خمینی،  روح 4
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آمیز در کنار هم زندگی  صورت مسالمت رغم اختالفاتی که در حوزه نظر باهم دارند، در عمل به به
الم ضمن رو، اس ای میان پلورالیسم دینی و سیاسی وجود ندارد. ازاین نمایند. در این نگاه، مالزمه می

آمیز پیروان ادیان مختلف در نظر  مردود شمردن پلورالیسم دینی، راهکارهایی برای زندگی مسالمت
ای از تکثر در زندگی جمعی شهروندان در درون جامعه  گرفته است که نتیجه منطقی آن، تأیید گونه

کند که  ادیان دعوت میاسالمی است. بدین منظور، اوالً اسالم، هم از مسلمانان و هم از پیروان سایر 
أَحْسَن؛ با  هِیَ  بِالَّتی جادِلْهُمْ»درباره عقاید خود با یکدیگر بحث علمی و گفتگوی منطقی داشته باشند: 

و ثانیاً در مقام عمل نیز ازنظر برخورد و رفتار مسلمانان با  4«ایشان به نیکوترین روش بحث و مجادله نما.
 کند: تقسم می غیرمسلمانان، آنها را به چند گروه

 الف( مخالفان عقیدتی مشترک در برخی عقاید
اسالم نسبت به پیروان ادیانی نظیر مسیحیت، یهودیت و زرتشتی که اصل و ریشه صحیحی دارند، روش 

توانند در  کند؛ جان و مات و نوامیس آنان محترم است و می خاصی در پیش گرفته و با آنان بسیار مدارا می
د و کلیساهای خود را داشته باشند و به عبادت بیردازند، در مقابل مالیات خاصی که جزیه جامعه اسالمی معاب

نماید.  شود، از خدمات اجتماعی برخوردار شده و دولت اسالمی از جان و مات آنها محافظت می نامیده می
گونه  تاریخی این سنگ مسلمانان بوده و هیچ تفاوتی با آنان ندارند؛ نمونه اینان در بسیاری از حقوق، هم

مشاهده است که حضرت در واکنش به ظلمی که به یک شهروند  قابل )ع( رفتار در سیره حضرت علی
غیرمسلمان رفته بود و سپاه معاویه خلخات از پای یک زن غیرمسلمان کشیده بودند، فرمود: اگر شخص 

 مسلمان از غصه این امر بمیرد جا داد و مالمتی بر او نیست.

 ن عقیدتی تابع قراردادب( مخالفا
ای که با دولت  دسته دیگر کسانی هستند که پیرو ادیان توحیدی نیستند ولی بر اساس قرارداد و معاهده

توانند در همسایگی مسلمانان و یا حتی در داخل جامعه اسالمی و در میان مسلمانان  اسالمی دارند می
شود. البته حقوق و شرایم و وضعیت همه آنها  ته میزندگی کنند. در اصطالح، به این دسته کفار معاهَد گف

کند؛ اما به هر حات،  به یک نحو نیست، بلکه بسته به نوع قراردادی که با حکومت اسالمی دارند فرق می
                                                                                                                                               

 .432(، آیه 41نحل) 4
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 یس آنان محفوظ است.ز مدارا نموده و جان و مات و نواماسالم با این گروه از غیرمسلمانان نی

 ج( مخالفان عقیدتی معارض
سوم از غیرمسلمانان، آنهایی هستند که حاضر به هیچ نوع مصالحه و انعقاد قرادادی با حکومت دسته 

گوید اگر به هیچ  کنند. اسالم درباره این گروه می بندند آن را نقض می اسالمی نیستند و یا وقتی پیمان می
بله کنید تا حاضر به تمکین دهند، با آنان مقا نحو حاضر به بحث و مناظره نیستند و به هیچ توافقی تن نمی

 جویی بردارند. گشته و دست از فتنه
اسالم در رابطه با غیرمسلمانان در مرحله اوت، دعوت به بحث و مناظره کرده و در مرحله دوم، در صورت 

جهت است که  شاید ازاین 4کند. آمیز دعوت می عدم پذیرش منطق طرفین، آنان را به صلح و زندگی مسالمت
 های اقلیت همه که در آن داند می واقعی معنای به دموکراتیک دولت یک اسالمی را دولت )ره( امام خمینی

 3.اظهار نماید را خود عقیده تواند می هرکس کامل برخوردار هستند و آزادی از  مذهبی
های اسالمی  گونه که اشاره شد تساهل مورد نظر در نظریه والیت فقیه، در چارچوب آموزه همان
شود. ضرورت رعایت  حیثت، حدودومرزهایی هم برای آن در نظر گرفته می ده است و ازاینتعریف ش

عنوان رفتار مناسب توصیه شود.  جای تساهل، اعمات خشونت به این حدومرزها باعث شده، در مواردی به
 یا مسلمان که آنجا طور مشخص، اعمات خشونت در دو مورد ضروری دانسته شده است: یکی به

 داشته روا ستم آنان به نسبت و کرده تجاوز دیگران حقوق به اسالمی، جامعه داخل در انیغیرمسلم
 کشورهای و اسالم با دشمنی به اسالمی حکومت مرزهای از خارج در کسی دیگری آنجا که و است،

 و مادی از اعم دیگران، حقوق به اسالمی جامعه در کسی بنابراین، اگر .کند توطئه و پرداخته اسالمی
 کشور و اسالم با دشمنی به اسالمی حکومت مرزهای از خارج در کسی یا و نماید تجاوز معنوی،
رفتار شود و جایی برای تساهل  خشونت باید با صورت دو این در نماید، و توطئه برخاسته اسالمی

ت و یا طور مستقیم در اسالم مشخص شده اس وجود ندارد. جزئیات و مصادیق هریک از این موارد یا به
  3شود. اینکه اصولی کلی وجود دارد که در تشخص این موارد به کار گرفته می

                                                                                                                                               
 .20-18، ص4ج، هاها و چالشکاوشرک: محمدتقی مصباح یزدی،  4
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در برابر  آمدن کوتاه یا دینی، احکام اجرای در انگاری سهل معنای به تساهل روشن است که
باید با آن  و نشده است پذیرفته در نظریه والیت فقیه هرگز اسالمی های ارزش و قوانین حرمت شکستن

 زدن ضربه درصدد که اسالمی نظام و اسالم دشمنان برابر در نرمخویی و مدارا که همچنان. ه شودمقابل
 و پذیرند نمی را آن هرگز پردازان والیت فقیه نظریه که است امری هستند مردم عقاید تضعیف و نظام به

 برابر در تساهل تهدانند. الب محق نمی تساهلی چنین اعمات غیردولتی را برای و دولتی افراد از احدی
 سایه در تا شود تأکید می بدان بلکه رواست، تنها نه ندارند مسلمانان و اسالم با عناد و دشمنی که کسانی

 جذب مسلمانان و اسالم طرف به شده، نرم معاند و غیرمحارب کفار قلوب اسالمی، رأفت و عطوفت
 4گردد.

های خود را از  ی را مطرح شده است که چارچوبهای دین در نظریه والیت فقیه تساهل مبتنی بر آموزه
تنها در مقابل احکام اسالمی نیست، بلکه بخشی از آن به  کند. این تساهل نه های اسالمی دریافت می آموزه

ترتیب، این رویکرد اعتدالی در مواجهه با تساهل، بستر مناسبی را برای ساخت تمدن نوین  رود. بدین شمار می
 ست.اسالمی مهیا کرده ا

 ارائه راهکارهای الزم برای مشارکت سیاسی فعال -6
در نظریه والیت فقیه مشارکت فعات شهروندان در باالترین سطوح به رسمیت شناخته شده است. در 

های اسالمی مورد  پردازان والیت فقیه حق مشارکت فعات مردم را در چارچوب آموزه واقع، همه نظریه
 اند: بارها بر چنین حقی و چارچوبی تصریح داشته)ره(  نیاند. امام خمی تأکید قرار داده

ترین آنها عبارت است  آنچه مهم است ضوابطی است که در این حکومت باید حاکم باشد که مهم 
که تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد و یا افرادی که  ای گونه متکی به آرای ملت باشد، به از اینکه اوالً

مورد این افراد نیز  را در دست بگیرند شرکت داشته باشند؛ و دیگر اینکه در باید مسئولیت و زمام امور
 3.مشی سیاسی و اقتصادی و سایر شئون اجتماعی و کلیه قواعد و موازین اسالمی مراعات شود خم

                                                                                                                                               
 .412-411، صها ها و پاسد پرسش، همورک:  4
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در نظریه والیت فقیه بر سطوح مختلفی از مشارکت سیاسی تأکید شده است که در مجموع 
 زند؛ چیزی که از الزامات ساخت هر تمدنی است. هروندان را رقم میمشارکت سیاسی فعات همه ش

 حق انتخاب کردن الف(
 است.انتخاب و رأی  حق، سیاسی  مشارکت فعات مردم در عرصههای راهکارترین  یکی از مهم

در نظر  ی برای مهار کردن قدرتنفرایندی در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظراعنوان  بهانتخاب 
بوده های مختلف تعیین نمایندگان  ، انتخابات به معنای فنون گزینش و شیوهبدین ترتیب. شود رفته میگ
گیری نهادهای سیاسی و تعیین  توان اراده شهروندان را در شکل وسیله آن می ابزاری است که به و

 .متصدیان اعمات اقتدار سیاسی مداخله داد
با رجوع به سخنان امام  بر مشروعیت مردمی ندارند ولی پردزان والیت فقیه اعتقادی هرچند نظریه

والیت امور مسلمانان و تشکیل حکومت دینی گرچه با مشروعیت و حقانیت  که باید گفت )ره( خمینی
یابد. در این صورت، مردم الهی آمیخته است، اما با اقبات و مقبولیت اکثریت جامعه بروز و ظهور می

در پاسد به نمایندگان خود در دبیرخانه ائمه  )ره( ب کنند. امام خمینیاند که انتخامحق شمرده شده
« در جامعه اسالمی والیت دارد؟ یمالشرا در چه صورت فقیه جامع» :اندجمعه سراسر کشور که پرسیده

به  دارد والیت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی» :نویسدمی
شده به است و در صدر اسالم تعبیر می ین که در قانون اساسی هم از آن یاد شدهآرای اکثریت مسلم

در موارد متعددی برپایی و تأسیس حکومت را به انتخاب مردم منوط  ایشان 4«بیعت با ولی مسلمین.
گوییم کسی ما می» گوید: حاکمه می یئتکرده است. ازجمله پیش از انقالب اسالمی ایران و در نقد ه

خواهیم مقدراتمان را دستش بدهیم باید یک خواهد یک مملکتی را اداره بکند، کسی که ما میکه می
آدمی باشد که مردم انتخاب کنند و با انتخاب مردم پیش بیاید. قهراً وقتی با انتخاب مردم پیش آمد 

 3«صالح است.
نتخاب خود گذارند که به ا، مردم سرنوشت خویش را به اشخاصی وامیبر مبنای این نگرش

بر این اعتقاد است که حتی انتخاب و تعیین نوع و شکل حکومت نیز از  )ره( اند. امام خمینیبرگزیده
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از حقوق اولیه هر ملتی است که »: حقوق اولیه مردم است و آنان در تعیین سرنوشت خود محق هستند
تعیین و  ،ین ترتیببد 4.«باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد

تشکیل نوع حکومت معطوف به گزینش و انتخاب مردم است؛ گزینش و انتخابی که با آزادی تمام 
، سیاسی نظام تعیین»دهد که چه نوع نظام سیاسی مطلوب آنان است: همراه است و آرای مردم نشان می

 3«گذاریم. می عمومی آرای به را اسالمی جمهوری طرح ما. بود خواهد مردم خود آرای با
با توجه به اینکه میان مقام ثبوت یا مشروعیت و حقانیت و مقام اثبات یا نظریه والیت فقیه، در 

توانند و تکویناً آزادند حکومت دینی قدرت عینی و اقتدار ملی و مذهبی تفاوت وجود دارد، مردم می
کنند در هر تصمیم و عملی که اتخاذ میها در برابر  . البته در نگرش اسالمی انسانرا بپذیرند یا نپذیرند

اگر مردم حکومت دینی را پذیرفتند، مشروعیت و حقانیت با  پیشگاه الهی پاسخگو خواهند بود. حات
کارآمد خواهد بود. و اگر حکومت دینی را نپذیرفتند  ،شود و درنتیجهاقتدار ملی و مذهبی هماهنگ می

در این  3دینی متزلزت گشته و از بین خواهد رفت.یا پس از پذیرفتن آن را نقض کردند، حکومت 
عنوان یک اصل اساسی برای اداره و پیشبرد  انتخاب تنها در خصوص اصل نظام نیست، بلکه بهدیدگاه، 

، نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس جمهور یسرئتأکید قرار گرفته است؛ لذا  امور عمومی مورد 
 1د.کننشورای اسالمی را مردم انتخاب می

 حق انتخاب شدن ب(
. انتخاب آید به شمار میمشارکت سیاسی  ، از سطوح باالیانتخاب کردن در مقایسه باانتخاب شدن 

سطح  ،روشود؛ ازاینشدن نیازمند بیشترین تعهد است و پس از مرحله انتخاب کردن شروع می
 .همراه است یهایتمشارکت نیز در آن همواره محدود است و با موانع و محدودی

د و نکند در سطحی از سطوح مذکور به فعالیت بپردازمندی افراد به سیاست آنان را وادار میعالقه
کنند و هرچقدر به سطوح باالتر ترین سطح یعنی رأی دادن بسنده میمعموالً بیشترین افراد به پایین

                                                                                                                                               
 .312، ص1همان، ج 4

 .328همان، ص  3

 .110، صوالیت فقیه: والیت فقاهت و عدالتعبداهلل جوادی آملی،  3

 .111-112همان، ص 1
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به یک منصب یابی  مشارکت و تالش برای دست رو، ینازا 4د.شوشویم تمایل کمتر می نزدیک می
سیاسی ازطریق انتخاب در سطح محدودی از افراد وجود دارد. البته مقصود از سطح محدود در اینجا 
 صرفاً تمایل افراد برای مشارکت در سطوح باالی سیاست است. گرچه در مواقعی قانون نیز 

کند که ها و شرایطی را برای پذیرش یک منصب سیاسی و اداری در نظام سیاسی وضع میمحدودیت
 شوند. یافراد فاقد آن شرایم از دایره انتخاب خارج م

شرایطی ازجمله دانش  نیازمند، در اختیار گرفتن منصب رهبری سیاسی جامعه نظریه والیت فقیهدر 
با قید فقاهت قریب به اتفاق  لذا ست؛فقاهت، وصف عدالت و قدرت مدیریت و استعداد رهبری ا

گردند و با قید ند خارج میا د عدالت فقیهانی که فاقد وصف عدالتشوند، با قی شهروندان خارج می
اما تمام کسانی که دارای شوند. تدبیر و مدیریت نیز فقهای عادلی که دارای قوه تدبیر نیستند حذف می

جهت هیچ محدودیتی  توانند خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند و ازاین شرایم مذکور باشند، می
پذیرش و اقبات عمومی قرار  مورد  است،دارای صفات مذکور که فقیهی  هر وقت، . البتهوجود ندارد

و رهبری در او تعین پیدا  پردازد شود و به امر معاد و معاش مردم میدار میگیرد، رهبری جامعه را عهده
 کند.می

، استچون مربوط به پس از تأسیس حکومت دینی  ،درباره سایر مناصب و نحوه گزینش آنها
 مقتضای اصل آزادی و برابری قانونی، هر فرد مسلمان از فرصت برابر برای انتخاب شدن برخوردار 

 عنوان یکی از حقوق شهروندان بیان کرده است: اهلل جوادی آملی آن را به رو، آیت باشند. ازاینمی
 حقوق در ادیآز اساس، همین بر و دارد تأکید بسیار جامعه در دینی تعالیم حاکمیت بر اسالم

 مردم مشارکت رأی، حق و برگزیدن و شدن انتخاب آزادی. است یافته ای ویژه جایگاه اسالم سیاسی
 و تبعیض یا زشت رفتارهای از جلوگیری و حاکمان عملکرد بر نظارت حق سیاسی، امور فرایند در

  3.است اسالم در سیاسی آزادی مصادیق ازجمله دولتمردان، تصمیمات در اظهارنظر
های قانونی خاصی برای البته باید اذعان کرد که در هر بستر زمانی و مکانی سازوکارها و چارچوب

این  های سیاسی مختلف است.شود که امر متداولی در نظامبرخی از مناصب در نظر گرفته می

                                                                                                                                               
 .432-430، صشناسی سیاسی ای بر جامعه جامعه و سیاست: مقدمهمایکل راش،  4

 .124ص ،جامعه در قرآنعبداهلل جوادی آملی،  3
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وقی، های سیاسی و نیز شرایم اخالقی و ضوابم حق سازوکارها با لحاظ شرایم محیطی حاکم بر فعالیت
 سازد.زمینه مشارکتی فعات و رقابتی را فراهم می

 و انتقاد حق نظارتج( 
عنوان یک اصل اساسی در نظر گرفته شده  در نظریه والیت فقیه، امر به معروف و نهی از منکر به

است که توانسته تأثیر مستقیمی در بسم فرهنگ نظارت و انتقاد ایفا نماید. این اصل، ناظر بدین معنی 
ای که برای دنیا و آخرت و ابعاد مادی و معنوی زندگی انسان سودمند و که هر عمل و برنامهاست 

پسندیده باشد باید به انجام آن امر شود و هر کاری که به نحوی برای زندگی فردی و اجتماعی و دنیوی 
های فقهی در بحث ضمن )ره( امام خمینیکن گردد. انگیز باشد باید نهی و ریشه و اخروی انسان مفسده

ترین و و آن دو را از عالی کردهامر به معروف و نهی از منکر اشاره  یتحریر الوسیله به وجوب دین
امر به معروف و نهی از  گردد.پا می شمارد که به سبب آن دو سایر فرایض بر واالترین عبادات برمی

جای آوردند از  ه اجتماعی را بهای افراد این وظیفهاگر پار واجب کفایی است؛ایشان  منکر در نگاه
جمعی داشته باشد پا داشتن واجبی یا از بین بردن منکری نیاز به اقدام دسته شود. اگر به دیگران ساقم می

 4باید همگان اقدام کنند.
رسد: اوالً اجرای این  برای تبیین نسبت این اصل و نظارت عمومی، توجه به نکاتی الزم به نظر می

راد و گروه خاصی نیست بلکه تمام شهروندان باید نسبت به آن اهتمام بورزند؛ به بیانی اصل منحصر به اف
دیگر، اجرای این اصل مستلزم مشارکت همگانی است و این ظرفیت در امر به معروف و نهی از منکر 

ی نیست که توسم خود ا گونه بهحاکمیتی است و  وجود دارد. ثانیاً خاستگاه اصلی این اصل، برون
شود،  کمیت ایجاد و هدایت شده باشد، بلکه یکی از مواردی که این اصل در آن به کار برده میحا

 و بزرگ فرایض از که الهی دستور این پایه بر مردم آحاد رفتار و عملکرد صاحبان قدرت سیاسی است.
 ذیل ات صدر از حاکمیت مختلف های رده عملکرد چگونگی بر باید آید، می شمار به اسالم نظیر کم

 3.کنند پیشنهاد آنان فعالیت شدن بهتر برای را جدیدی های حل راه و کنند انتقاد ونظر  اعمات نظارت،
 یعنی آن، شکل ترین ساده از و باشد متفاوت تواند می مختلف اعصار در جامعه افراد نظارتی های شیوه
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 اصناف، احزاب، یستأس مانند امروزی، پیچیده های صورت و اَشکات به مردم، شفاهی تذکرات
 شرایم از مندی بهره صورت راهکارها در این همه. یابد تغییر عمومی، های رسانه و مطبوعات ها، انجمن

 4.خواهد داشت بسزایی نقش حکومت سرنوشت در درست،
بر این باور است که و  داند میوت و پاسخگو ئمس عملکردشاندر برابر  افراد را همه )ره(امام خمینی

حتی  ،بر همه امورهای معقوت و متناسب با شرایم خاص اجتماعی  در چارچوبندان شهروباید 
و سایر کارگزاران نظام از  اسالمیو در صورت تخطی حاکم  کنندنظارت  ها و اقدامات رهبری، فعالیت

ند که نظارت کنند بر این امور، اگر ا همه ملت موظف»و تذکر دهند:  ردهمعیارهای اسالمی، اعتراض ک
یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، من 

 3.«خودت را حفظ کن
ند که بر امور گوناگون جامعه نظارت کنند، ثانیاً این ا اوالً همه مردم محق و بلکه مکلف ،بنابراین

در رض نهفته است که فاین پیش )ره( . در سخن امامگیرد شخص حاکم اسالمی را نیز دربرمینظارت 
-یای از موارد دچار خطا شود و ممعصوم نبوده و ممکن است در پارهجامعه اسالمی  عصر غیبت رهبر

فاقد صالحیت و شرایم رهبری  حاکم اسالمیاگر  .بایست تحت نظارت عمومی مردم قرار داشته باشد
بر این نکته نیز تأکید در ادامه ان ایشجای او برگزینند.  شخص دیگری را بهتوانند  میشده باشد، خبرگان 

مردم حق اعتراض  خالف مقررات اسالم مرتکب شدند یکار ایعده مواردی، اگر در کند که می
 3دارند.

کس از انتقاد مبرا نیست و انتقادسازنده موجب سعادت و هدایت جامعه  هیچ )ره(در نگاه امام خمینی
ها راه را برای همه باید با انتقادها و طرح اشکاتدر جمهوری اسالمی » 1.ای الهی است هشده و هدی

حق باشد  هام که انتقادسازنده معنایش مخالفت نبوده و... انتقاد اگر بگفته» 2«سعادت جامعه باز کنند.

                                                                                                                                               
 .342همان، ص 4
 .2، ص 8، ج صحیفه امام ،اهلل خمینیروح 3
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 تقدیر،  هر به 4«کس نباید خود را مطلق و مبرای از انتقاد ببیند. شود، هیچ موجب هدایت دو جریان می
آشکارا انتقاد و نیز حتی توان از حاکم مسلمانان کند که میمختلفی تصریح می در موارد )ره( امام

 استیضاح کرد و او باید در برابر مردم پاسخگو باشد:
هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح و به او 

در غیر این صورت اگر برخالف وظایف اسالمی خود عمل  کننده دهد و انتقاد کند و او باید جواب قانع
خود از مقام زمامداری معزوت است و ضوابم دیگری وجود دارد که این مشکل را  کرده باشد، خودبه

 3.کندحل می
کند احتمات اشتباه در رفتار کس ادعا نمی هیچشود که  این نکته را متذکر میاهلل مصباح یزدی تآی

فقیه وجود دارد و ممکن است دیگران به  نیست. احتمات خطا و اشتباه درباره ولیفقیه  و نظرات ولی
جایز  فقیه تنها انتقاد از ولی نه اساس، براینفقیه انتقاد کرد.  توان از ولیمی ،رو خطای او پی ببرند؛ ازاین

 وی 3اوست. لزوم دلسوزی و خیرخواهی برای ،یکی از حقوق رهبر بر مردم ،، بلکه بر اساس تعالیماست
استناد کرده و نصیحت را نه به معنای پند و « ئمه المسلمینالنصیحه ال»برای تقویت سخن خود به روایت 

کند و انتقاد را واجب شرعی اندرز، بلکه به معنای دلسوزی و خیرخواهی برای رهبران اسالمی ذکر می
لکه واجب شرعی مسلمانان است و منافع و فقیه جایز است، ب تنها انتقاد از ولی نه: »شمارد یمسلمانان برم

 1.«مصالح شخصی یا گروهی نباید مانع انجام آن شود
شده مشارکت فعات در نظریه والیت  مشارکت در ابعاد مذکور، ضمن اینکه حاکی از جایگاه تثبیت

 فقیه است، زمینه را برای مشارکت حداکثری شهروندان نیز مهیا خواهد کرد؛ چراکه در این چارچوب
های سیاسی رقیب وجود دارد. لذا  های مختلف شهروندان و جریانتمهیدات الزم برای مشارکت طیف

طیف وسیعی از مخالفان و موافقان را در روند مشارکت درگیر خواهد کرد. بنابراین، نظریه والیت فقیه 
وین اسالمی تبع تمدن ن از شرایم الزم برای جلب مشارکت عمومی، که الزامات ساخت هر تمدن و به

 خوبی برخوردار است. است، به
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 گیری نتیجه
حاصل اینکه، با توجه به پیروزی انقالب اسالمی ایران، ویژگی اصلی دوره معاصر نزاع و رقابت 

هایی  میان بقای تمدن مدرن غربی و ساخت تمدن نوین اسالمی است. تمدن مدرن غربی دارای مؤلفه
عنوان  ا بر نظم جهانی تحمیل نماید؛ ولی نظریه والیت فقیه بهاست که توانسته تا حدودی سیطره خود ر

های برخوردار  نظریه سیاسی تمدن نوین اسالمی در مقایسه با نظریه سیاسی تمدن مدرن غربی از مؤلفه
تنها ممکن، بلکه در صورت توجه به سایر الزامات تمدن نوین  حیث ساخت آن را نه است که ازاین

. نظریه سیاسی تمدن نوین اسالمی، ضمن توجه به نقاط مثبت در نظریه سیاسی نماید اسالمی، حتمی می
های زندگی  ها و ضرورت تمدن مدرن غربی، نقاط ضعف آن ترمیم شده است و با درک واقعیت

تنها  سیاسی ظرفیت مناسبی را برای ساخت تمدنی نوین مهیا کرده است. بنابراین، نظریه والیت فقیه نه
های رقیب  نوین اسالمی فاقد هرگونه ضعف تئوریک است، بلکه در مقایسه با نظریهبرای ساخت تمدن 

 باشد. های بیشتری نیز برخوردار می از ظرفیت
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 یو اسالم یغرب یدر تمدن های دولت ساز یها هینظر یواکاو
 
 4ردوستمجتبی قنب

 

 چکیده
نظریات دولت سازی از آنجا که به تبیین دالیلی برای مشروعیت قدرت دولت و توجیهی برای 
حاکمیت به شمار می روند ، با نظریات مختلف دولت سازی در تارید تمدن های غرب و اسالم روبه 

 دیدی از رو بوده ایم. تمدن غرب پس از دوره افوت قدرت کلیسا)قرن سیزدهم میالدی(، دوره ج
و « درون زا»دولت سازی را تجربه کرده است که مهمترین نظریات آنها در دو محور دولت سازی 

دولت خود تحوت و خود «)دولت اندام واره»به منصه ظهور رسیده است. نظریاتی از قبیل « برون گرا»
لی نمود. همچنین تج« درون زا»دولت محصوت اراده انسان( از بطن نظریات «)دولت ابزاری»تکاملی( و 

و نظریه « توسعه»، « کارکردگرایی»، « کثرت گرایی»، « حقوقی»نظریات متعددی از قبیل نظریات 
« دموکراتیک»، « لیبرات»، « محافظه کار»نیز قابل اشاره اند که منجربه ایجاد دولت های « طبقاتی دولت»

 شده است. در تمدن غربی« نئولیبرات»و « رفاهی»،« کمونیسم»، « فاشیسم»، 
توسم جوامع و  یدر تمدن اسالم یها و تجارب دولت ساز هینظر ،یفکر یمقاله به مبان نیدر ا

مطلقه  یها یدر اهل سنت به پادشاه یپرداخته شده که دولت ساز عیمذاهب مختلف اهل سنت و تش
جامعه بر مسند قدرت در  سمیبا تسلم سکوالر ینیردیغ یها یدموکراس ایفارس و  جیدر حوزه خل

ساله  2عالوه بر مدت کوتاه  زین عیدر تش یاست. دولت ساز دهیو لبنان ختم گرد هیمانند ترک یاسالم
که در  دندیرس یاستبداد یبه سلطنت ها زین یعیش یدولت ها بتیتجربه نظام امامت، در دوران غ یبرا

در اواخر قاجار  رانیادر  عهیش یت. البته دولت سلطندیرس انیبه پا یآغاز و با قاجار و پهلو هیبا صفو رانیا
قدرت سلطنت  دیکه با آرمان تحد دیو مهم با نام نهضت مشروطه گرد دیتحوت جد کیدست خوش 
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در حوزه ارتقاء  یتجربه موفق یپارلمان تجربه شد که البته نه در قاجار و نه در پهلو اراتیاخت شیو افزا
 .دینبود و به سرانجام هم نرس یدموکراس

با استفاده از  رانیا یامام دوازدهم، پس از انقالب بزرگ اسالم بتیدر دوران غ یت سازروند دول
تحقق  یبرا یاز دولت ساز یو مهم دیگذشته وارد مرحله جد یدر تمدن اسالم یتجارب دولت ساز

 وبه عنوان نقطه عطف  «یاسالم یجمهور»نظام  ،یشده است. در مرحله کنون «یاسالم نیتمدن نو»
موجود  یکه سازوکار دولت ساز افتیاستقرار  ینید یدر مردم ساالر عهیش یاسیس دیربه تارتج نیاول

برآمده  «یقانون اساس»و  «ینید یدموکراس» با«هیفق تیوال» تیو محور ایپو یاسیفقه س یدر آن بر مبنا
 یفمعر بتیغ ردر عص یدولت اسالم یبرا دیجد یبه عنوان الگو گریجوامع د یبشر یاز تجارب عقل

قدرت دولت و  تیمشروع یبرا یلیبه مثابه دال یدولت ساز یها هیوجود به نظر نیاست. با ا دهیگرد
گذشته تا کنون به عنوان تجربه  یدر تمدن اسالم یروند دولت ساز نیو همچن تیحاکم یبرا یهیتوج

 شود. یپرداخته م یدولت اسالم دیجد یالگو یبرا یدولت ساز
می ، نظام اسالمی ، دولت اسالمی ، تمدن نوین اسالمی ، جمهوری انقالب اسال واژگان کلیدی:

 اسالمی.

 مقدمه
در ظلّ  یمتماد انیسال یکه مردمان ندیرا گو ی، عمران و بافت شهر تیّتمدن که به ظاهر، آن مدن

 جیاز امکانات، به تدر یتیو ظرف یعیخاص، با بستر طب ییها نیحکّام غالب، به طور مستمر در سرزم
در  نیچنداده اند. هم لیتنازع و جنگ تشک ایرقابت و  ،یمتمدن خود را با همکار یاجتماع یزندگ

مواجه بودند که به  یو مستبد یخودرأ نیمسلمانان بالد مختلف غالبا با شاهان و سالط زین یتمدن اسالم
مردم  اریتاراده و اخ ،یمحور نیکه بنا نهادند، نقش د یتمدن یها هیحکومت کرده و در پا نینام د

 را ریتأث نیتر، کم تیطواغ یحکومت ها و دولت ها یمطلق شخص قیو سال ماتینسبت به تصم
  د.ان داشته

 یو منحصر به فرد در تمدن ساز یمردم رکن اساس نکهیا رغمیتمدن عل جادیمباحث ساخت و ا در
« مردم»بر عنصر  یوثرکننده و م نییمهم نقش تع اریرسد دو مولفه بس یشوند. اما به نظر م یمحسوب م

و  جامعههر  تیو هو تیماه ه،یمردم است که روح یفرهنگ، اعتقادات و نوع باورها ن،یدارند؛ اوت؛ د
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، «فرهنگ»تواند  یاست که م یو نوع دولت ساز یاسیسازد و دوم؛ ساختار نظام س یحکومت را م
  .دینما تیو هدا تیریمد ،یسامانده ،یجهت ده ؛یرا با اقتدار و هوشمند« تمدن»و « جامعه»

اسالم؛ محور عناصر سازنده تمدن  نیو مطلوب، د ینقطه آرمان کیبه عنوان  یاسالم نیتمدن نو در
 یبه سامانده هیفق تیوال تیبا محور یدیبا نگاه توح یو دولت اسالم یاسیاست که در نظر دارد نظام س
 یاسالم یجمهور یمدوّن در قانون اساس ینید یمردم ساالر یدر الگو زیامور جامعه پرداخته و مردم ن

  .گام بردارند یاسالم نیتحقق تمدن نو یدر راستا
اسالمی  نیفرآیند تحقق تمدن نو یاسالم نیپرداز تمدن نو هینظر نیبه عنوان اول یاهلل خامنه ا تیآ

 ینظام اسالم بعد م،یداشت یانقالب اسالم کیما : »ندینما یم نییتب ریبه شرح ز یرا در پنج مرحله متوال
است،  یاسالم رکشو لیبعد تشک ی است، مرحله یدولت اسالم لیبعد تشک ی مرحله م،یداد لیتشک

 (1/8/83ای،بیانات، )آیت اهلل العظمی خامنه« است. یاسالم الملل نیتمدن ب لیبعد تشک ی مرحله
و  یاجتماع ،یسایورود عموم مردم و مشارکت س ؛«یاسالم نیتمدن نو»گام اوت در تحقق  نیبنابرا

نمونه  نیبهتر یسرنوشت جامعه و استقالت کشور بوده که انقالب اسالم نییمردم در تع دنیبه قدرت رس
 یگونگو چ یقانون اساس نیتدو ،یاسیس یساختارها نییتع ،یاسالم یآن است. گام دوم؛ نظام ساز

شدن نظام  نهیبا نهاد زینمرحله  نیاست که ا یتیحاکم ینهادها ریقوا و سا انیم یاسیقدرت س عیتوز
به عنوان گام سوم، از معضالت  یاسالم یشده است. اما همچنان دولت ساز یسپر «یاسالم یجمهور»

به جا  امعهج یو فرهنگ یاقتصاد یدر عرصه ها یباشد که تبعات یم یاسالم نیمهم تحقق تمدن نو
 .گذاشته است

رود؛ در درجه اوت به معنی کشور است.  }البته{دولت در ادبیات سیاسی به سه معنا به کار می
کشور متشکل از چهار مؤلفۀ سرزمین، مردم، حکومت و حاکمیت است. در درجه دوم به معنی هیئت 

دولت است که منظور از آن قوه مجریه حکومت)کابینه( می باشد. در درجه سوم به معنی حکومت  
وجود در مقاله  نی( با ا 33: 4383د. )شفیعی،که هر سه قوۀ قضائیه، مجریه و مقننه را شامل می شو تاس

منظور در نظر است به  نیباشد. لذا بد یسه گانه م یقوا یعنیدرجه سوم  یمنظور از دولت؛ معنا یجار
 گذشته تا کنون پرداخته شود. یدر تمدن اسالم یها و روند دولت ساز هینظر

 ای جمهوری اسالمی چیست؟سوات اصلی: تجارب دولت سازی در تمدن های غربی و اسالمی بر
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در جمهوری اسالمی از تجربه های « تدوین قانون اساسی اسالمی»و « مردم ساالری دینی»فرضیه: 
 مهم دولت سازی در تمدن های غربی و اسالمی است. 

 مفاهیم
شود و در لغت به   خوانده می «ارهضح»و در عربی « civilization»در زبان انگلیسی تمدنتمدن:  -

و مدنیت گرفته شده و به معنی دیگر متخلق شدن به شهرنشینی یا  مدینهنشینی و از ریشه معنای شهر
و بدان معناست که بشر در سایه آن به تشکیل  [1.]دهد  خوی و خصلت شهرنشینی به خود گرفتن می

تخلق به اخالق اهل شهر و انتقات از خشونت و جهل »[تمدن؛ 2]پرداخته و شهرنشین شده است. جوامعی
 .تمدن حاصل تعالی فرهنگی و پذیرش نظم اجتماعی است[ 1است.].«به حالت ظرافت و انس و معرفت

مران خروج از بادیه نشینی و گام نهادن در شاهراه نهادینه شدن امور اجتماعی یا به قوت ابن خلدون ع
 [40.]یافتن است

ابن خلدون تمدّن را حالت اجتماعی انسان می داند. از نظر ابن خلدون، جامعه ای که با  :ابن خلدون
ایجاد حاکمیت، نظم پذیر شده، مناصب و پایگاه های حکومتی تشکیل داده تا بر حفظ نظم نظارت 

آورده و موجب تعالی فضایل نماید و از حالت زندگی فردی به سوی زندگی شهری و شهرنشینی روی 
 [ 44].است« مدنیّت»و ملکات نفسانی، چون علم و هنر شده، حایز 

 تمدن نوین اسالمی از منظر آیت اهلل خامنه ای: -

ابداع و ابتکار آیت اهلل خامنه ای بوده، لذا برای تبیین « تمدن نوین اسالمی»با عنایت به اینکه نظریه 
مستقیم به بیانات ایشان، مقاله جاری را از حواشی احتمالی به دور داشته دقیق آن به نظر می رسد مراجعه 

 و متمرکز بر اصل بحث می نماید. 

 الف. رشد معنوی و مادی
تمدّن اسالمی یعنی آن فضایی که انسان در آن فضا از لحاظ معنوی و از لحاظ مادّی »

آن غایات خلق کرده  میتواند رشد کند و به غایات مطلوبی که خدای متعات او را برای
مندی داشته باشد، انسان عزیز،  است برسد؛ زندگی خوبی داشته باشد، زندگی عزّت

انسان دارای قدرت، دارای اراده، دارای ابتکار، دارای سازندگیِ جهان طبیعت؛ تمدّن 

http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
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اسالمی یعنی این؛ هدف نظام جمهوری اسالمی و آرمان نظام جمهوری اسالمی این 
 (41/01/4313ای، بیانات،  العظمی خامنه آیت اهلل« ).است

 ب. تمدن اسالمی مستلزم دو عنصر اساسی

رای ایجاد یک تمدّن اسالمی مانند هر تمدّن دیگردو عنصر اساسی الزم است: یکی ب»
تولید فکر، یکی پرورش انسان. فکر اسالمی مثل یک دریای عمیق است؛ یک اقیانوس 

با نیاز آن زمان از این اقیانوس عظیم معارف  تولید فکر در هر زمانی متناسب...است
شرط . ی راهنما و راهگشابرای بشریّت تولید فکر، تولید اندیشه...ممکن است

 (41/02/21ای،بیانات،  آیت اهلل العظمی خامنه«)دوم،پرورش انسان است.

 پ. تمدن نوین اسالمی به معنای پیشرفت همه جانبه در دوبخش سخت افزار و نرم افزار
ین تمدن نوین دو بخش دارد: یک بخش، بخش ابزاری است؛ یک بخش دیگر، ا»

بخش ابزاری عبارت است از همین ارزشهائی که .. بخش متنی و اصلی و اساسی است.
علم، اختراع، صنعت، سیاست،  :کنیم ما امروز به عنوان پیشرفت کشور مطرح می

اما بخش . ... لیغ و ابزارهای تبلیغالمللی، تب اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین
دهد؛ که همان سبک  حقیقی، آن چیزهائی است که متن زندگی ما را تشکیل می

 (33/02/4314ای،بیانات،  آیت اهلل العظمی خامنه.«)زندگی است

مهمترین وجه حاکمیت دولت ، وضع و اجرای قوانین در جامعه است. قدرت ، منبع دولت:  -
... دولت بدین سان مفهومی انتزاعی و غیرشخصی است... دولت در هر جامعه مورد استفاده دولت است

ای مظهر مصلحت عمومی است... کارویژه های متفاوتی دارد ، از جمله حفظ نظم و امنیت، حراست از 
حقوق طبیعی افراد جامعه ، ایجاد و حفظ همبستگی اجتماعی، تأمین حداقل رفاه و آسایش و جز آن. 

( دولت، حکومت نیست، بلکه حکومت کارگزار دولت است. دولت همچنین با 31-4381:32)بشیریه،
 جامعه، اجتماع و ملت فرق دارد. گاه نیز واژه دولت را با واژه کشور مترادف به کار 

 (431: 4382می برند.)عالم،
ظر دولت، آن ساخت قدرتی است که در سرزمین معین بر مردمانی معین، تسلم پایدار دارد و از ن

داخلی نگهبان نظم به شمار می آید و از نظر خارجی پاسدار تمامیت سرزمین و منافع ملّت و یکایک 
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شهروندان خویش]است.[ این ساخت قدرت به صورت نهادها و سازمانهای اداری ، سیاسی ، قضایی و 
 یاسیدر علوم س« دولت»مفهوم ( در همین راستا؛ 413-413: 4382نظامی فعلیت می یابد.)آشوری،

است:  نییرسد فصل مشترک آنها در سه وجه قابل تب یبه نظر م یبوده ول یمتعدد فیتعار یدارا
قرار  ینیمع ییِایجغراف نینهادها در مرکز سرزم نیاز نهادهاست. دوم، ا یا نخست، دولت مجموعه

 نیسرزمدر داخل  یگذار قانون صارو سوم، دولت انح نامند یکه معموالً آن را جامعه م رندیگ یم
 ( 112-118: 4313و تام باتامور، ام،یلیو ت،یدارد.)آوتوِ اریرا در اخت شیخو

دولت اسالمی، دولتی دینی است که ارزشها و اصوت خود را از دین اسالم  دولت اسالمی: -
می گیرد... معیار دینی بودن یک دولت نیز استناد به دین و پذیرش مرجعیت دین در زندگی سیاسی 

دینی عموما دولتهایی هستند که به درجات مختلف در هستی دولت، مکانیسم عمل و است. دولتهای 
 (30-34: 4313غایات دولت به آموزه های دین استناد می کنند.)فیرحی،

ی مجریه؛ یعنی حکومتگران  ی کارگزاران نظام اسالمی است؛ نه فقم قوه اسالمی شامل همه دولت»
شان با  ها و رفتار اجتماعی و رفتار فردىِ خود و رابطه گیری و خدمتگزاران عمومی. اینها باید جهت

ها  گیری مردم را با معیارهای اسالمی تطبیق دهند تا بتوانند به آن اهداف برسند. بعد هم باید آن جهت
شود  ها حرکت کنند؛ این می گیری سرعت به سمت آن جهته را در مدّ نگاه خودشان قرار دهند و ب

 (8/1/81ای،بیانات، اهلل العظمی خامنه آیت)«.اسالمی دولت

 نظریات دولت سازی و تبیین روند آن در تمدن ها
نظریه های سیاسی محصوالت نظام وار ذهن بشر هستند که با جستجو و تبیین دالیلی برای 
مشروعیت قدرت دولت، توجیهی از حاکمیت ارائه می دهند. یعنی توجیهی از حق فرمان دادن و 

. نظریه ها با اعطای مشروعیت به قدرت و حاکمیت، زور و اجبار نهفته در دولت را اطاعت کردن. ..
انسانی و تلطیف می کنند. طبیعت نظریه ها ایجاب می کند که حاکمیت دولت را چونان اصلی منطقی و 

[ نظریه های دولت سازی 30عادالنه از طرف حاکمان و انبوه فرمان برداران مورد قبوت قرار دهند.]
ما با تعریف، توصیف و توضیح ساختار دولت مورد نظر ، چارچوب شیوه عملکرد آن را با عمو

استداللی شفاف و استنباط منطقی در قالب الگو یا مدت تعیین می کنند. به عبارتی دیگر نظریه های 
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دولت سازی مترصد آن هستند تا با نگاهی ساخت مند ، هم مشروعیت و  شکل دولت و هم اقتدار ناشی 
 از چگونگی عملکرد آن را توجیه و منطقی جلوه نمایند.

در قرن اخیر برخی کشورهای اسالمی مبتنی بر نظریه های مختلف در تمدن غرب، دولت سازی 
نموده و به واسطه اینکه در جامعه مسلمان تشکیل شده اند، دولت اسالمی نامیده می شوند، حتی اگر 

 ه انجام احکام و رعایت ل نکنند و یا اعتقاد و اراده ای بدولتمردان مسلمان به احکام اسالمی عم
آن نداشته باشند. اما برابر نظریه های دولت سازی در تمدن اسالمی، دولت ها علیرغم اینکه  آموزه های

 در جامعه اسالمی محقق می شوند، دولتمردان نیز ملزم به اجرای احکام الهی و یا توجیه اعمات و 
 ی بر آموزه های اسالمی هستند.سیاست های خود مبتن

لذا با عنایت به اینکه هر کدام از دولت های اسالمی مذکور به ظاهر می توانست در چارچوب 
تمدن »گذشته در ظلّ نظریه های دولت سازی مربوطه ، به منصه ظهور و بروز برسد. اما « تمدن اسالمی»

تمدن های پیشین است؛ هم دین  دارای خصوصیات متفاوت و منحصر به فردی از« نوین اسالمی
 کاربردی در عرصه سیاسی و اجتماعی می خواهد و هم مردم آگاه و فعات در عرصه سیاسی را 
می طلبد، هم به ساختار نظام سازی سیاسی در فرآیند تمدن سازی می اندیشد و هم به کارگزاران و 

 وخته است.      دولتمردان دارای تعهد و تخصص به منظور دولت سازی اسالمی چشم د
ارائه نظریات دولت سازی به تناسب مکاتب تمدنی و نظام های سیاسی حاکم ، بسترساز ایجاد 
دولت های جدید است. به عبارت دیگر ماهیت نظریات ارائه شده ، به فضای فکری حاکم بر تمدن 

 ستر تمدنی وقت و مقتضیات زمان بستگی دارد. اگر بخواهیم دولت سازی را با نگاه ماهوی در ب
دسته بندی نماییم ؛ به دو دسته نظام های سیاسی با محور دولت های دینی و دولت های غیردینی می 

متجلی شده و دولت های سیاسی 4توان اشاره نمود. به ترتیب دولت های سیاسی دینی در تمدن اسالمی
 .  اندغیردینی نیز در تمدن غرب به منصه ظهور رسیده 

  

                                                                                                                                               
البته حضور کلیسا و مسیحیت در قدرت و مشروعیت بخشی پادشاهان در تمدن غرب نیز در حوزه دولت سازی دینی در تارید قرون  4

   وسطی قابل تأمل است. 



 همایش ملی تمدن نوین اسالمی سومینمجموعه مقاالت /  228

 

 در تمدن غربی نظریات دولت سازی
تمدن غرب طی دوره متمادی در قرون وسطی، تجربه تاریکی از ورود کلیسا در قدرت و سیاست 

(داشت و به تدریج نظریات نظام سازی غیر دینی با رویکرد مفارقت دین از 4)دستگاه تفتیش عقاید
و قدرت پرستی سیاست را ارائه داده که با توجه به سوء عملکرد کلیسا ، تجمل گرایی ، اشرافیت 

نظام های سیاسی غیر دینی جدید مورد پذیرش عموم مردم ناراضی از قدرت نظریه ها و متولیان آن، 
 کلیسا قرار گرفت. لذا این برهه تاریخی به عنوان نقطه عطفی در رویکرد جدید نظام سازی و 

 دولت سازی در تمدن غربی شناخته می شود. 
در تمدن غرب، یا دین را امری فردی دانسته و یا اساسا دین  پس از آن، نظام های سیاسی غیردینی

را فاقد قابلیت بهره برداری در اداره جامعه می دانند. لذا بدیهی است نظریات دولت سازی و دولت های 
روی کارآمده در چنین نظام های سیاسی نیز ماهیت و عملکرد غیر دینی داشته باشند. مانند دولت سازی 

م های سیاسی لیبرالیستی و مارکسیستی به ترتیب در دو بلوک غرب و شرق. البته پس در مکاتب و نظا
کمونیستی و همچنین با -از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان محور سیاسی اندیشه مارکسیستی

تبلیغات فراگیر و گسترده جهان غرب و به طور مشخص ایاالت متحده آمریکا و اروپای غربی با 
انه ای در عصر جهانی ارتباطات، می توان اذعان به فراگیر شدن نظام سازی و دولت سازی مدیریت رس

 با اندیشه سکوالر در بستر لیبرالیسم در عرصه سیاسی جهان نمود.  
 نظریه دو دولت گیری شکل و سازی راستای دولت در کلی در تمدن غربی و طور با این وجود به

ملی  عناصر توسم داشته که داخلی منشاء و است« درون زا» دیدهپ یک دولت اینکه دارد ؛ یکی وجود
 خارجی منشاء دارای که است «برون زا» ای پدیده دولت اینکه دیگر. ایجاد می شود کشور در داخل

  از طریق جنگ سخت و نرم تحمیل سرزمین یک برمردم عناصر یا دولت بیگانه و توسم باشد می
 .پرداخته می شود خارجی و داخلی جنبه دو از سازی دولت تبیین به یاتنظر این به توجه لذا با. شود می

 
 

                                                                                                                                               
1 Inquisition 
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 سازی درون زا الف. دولت

 یک. است شده عمده مطرح نظریه ، دو خاستگاه درونی ماهیت و فرآیند دولت سازی در حوزه
 ساختگی یا «ابزارگونه» ای پدیده را دولت دوم نظریه و «وار اندام» ای پدیده عنوان به را دولت نظریه

 .داند می

 دولت وارگی اندام نظریه -1

  اندام به تکامل و تکوین کارکرد ، حیث از را دولت وار ، اندام ای پدیده عنوان به دولت نظریه
 و تحوت خود که است ای واره اندام مدنی ؛ جامعه و خانواده .. همانند.می کنند مانند پیشرفته های واره

 به مرکب ای پدیده عنوان به دولت. است فردی و جزیی غایات از التروا غایاتی حاوی و یافته تکامل
 [34است.] مدنی جامعه و خانواده تر یافته تکامل شکل خود و بخشد می وحدت مدنی جامعه و خانواده

 دولت گونگی ابزار نظریه -2

 به دنرسی برای انسانها که است ابزاری است، انسان ارادی عمل محصوت دولت ابزاری، نظریه در
 یک در امنیت و نظم تأمین برای اجتماعی داد قرار نتیجه دولت. اند ساخته را آن خاصی اهداف

 و امنیت صلح، آن، و است نکرده تأمین طبیعت که کند می تأمین را چیزی دولت. است خاص محدوده
 ای پدیده را دولت وقتی. دولت برای انسان نه دارد وجود انسان برای دولت رو این از. است آزادی
 هم باز و کنیم می یاد ساختگی ای پدیده عنوان به آن از شماریم، می افراد توافق و داد قرار حاصل

  نظر در دیگر بخش به نسبت جامعه از بخشی اجبار حاصل اما مصنوع، ای پدیده را دولت وقتی
 [33کنیم.] می تلقی وتحمیلی اجبارآمیز ای پدیده را آن گیریم، می

 حقوقی ، شناختی ، جامعه با رویکرد نیز دیگری های نظریه نظریه یاد شده در باال ، دو بر عالوه
  خود خاص منظر از کدام هر که دارد سازی درون زا وجود دولت غیره در حوزه و گرایی کثرت
 عمده گروه دو به بیشتر دولت درباره شناختی جامعه های نظریه .اند مطرح نموده را دولت گیری شکل

 شرایم مانند مسائلی با گروه دو هر. توسعه اختصاص دارد پردازان نظریه نو و رایان سنتی وگکارکرد
 تنوع علل و دولت انواع دیگر، سیاسی های ساخت مقابل در ملی دولت پیدایش اجتماعی و اقتصادی

 دارند. کار سرو ها دولت دوام و ثبات علل نیز و آن
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 های خواسته کامل تجلی را دولت3پارسونز تالکوت و3نما مایکل ،4تیلی چارلز مثل اندیشمندانی
 داشته ، قرار آنها روی فرا که مشکالتی و خود نیازهای به توجه با دانند که می کشور یک ساکنان
 پیچیده فرایندهای از ای مجموعه محصوت دولت که است معتقد تیلی. اند آورده وجود به را دولت

 [33است.] کرده یط را مسیر طبیعی یک که است اجتماعی

 کلی فرآیند از جزیی دولت پیدایش که بود آن بر کارکردگرا متفکر مهمترین پارسونز، تالکوت
 از تبعیت به پارسونز. است سیاسی روندهای شدن شخصی غیر و جامعه شدن نهادمند و ساختاری تنوع

 های زمانسا. است درجامعه کار تقسیم گسترش حاصل دولت که کرد می استدالت 1دورکهایم
 وجود بنابراین. می گیرند شکل دولت حوت در و آیند می پدید کار تقسیم گسترش نتیجه در تخصصی

 به توان می را دولت نتیجه در. است صنعت و فن گسترش و رشد مانند شرایطی پیدایش مستلزم دولت
 فنی لحاظ از پیشرفته جوامع در کار تقسیم با مرتبم تخصصی های سازمان از ای مجموعه عنوان

. است جامعه مختلف های بخشی میان کشمکش و منازعه تقلیل آن ویژه کارکرد که کرد توصیف
 پیرامونی قدرت برمراکز سلطه اعمات برای کافی ومنابع توان دارای که آیند می وجود به وقتی ها دولت

 [31کنند. ] حل را منازعات بتوانند و بوده

 فرآیند طی در مراحل این. است قائل دولت گسترش و رشد برای عینی مراحل توسعه، نظریه
 این از. است اندیشه  این بر مبتنی اصوالً نوسازی نیز نظریه. شوند می پیدا صنعتی جامعه سوی به پیشرفت
 می شمار به تغییر حات در جوامع توسعه برای عقالیی الگویی غرب، پیشرفته صنعتی های دولت دیدگاه

 بنابراین،. است زا درون و مشکل مستمر، عقالیی، جوامع، همه رشد وسازین نظریه دیدگاه از. روند
 های سازمان از ای مجموعه عنوان به دولت برآنند که گرایان کارکرد همانند توسعه پردازان نظریه

 .آید می پدید اجتماعی کار تقسیم و صنعت توسعه از خاصی مرحله در متمرکز، و تخصصی

 عنوان به. کند می تبیین را سیاسی قدرت مشروعیت منبع و ، بیشتر معیاردولت حقوقی اما نظریه های
 خواست یا و طبیعی حقوق یا خداوند اراده از ناشی را دولت ها؛ اگر قدرت نظریه دیدگاه این از مثات
 مربوط نظریات از بسیاری. گذارد می تأثیر فرد آزادی حدود و دولت قدرت میزان بر کنیم، تلقی مردم

                                                                                                                                               
1 Charls Tilly 
2 Michael  Man 
3 Talcott Parsons 
4 Emel Durkheim 
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. هستند قدرت مشروعیت منبع درباره متفاوت تصورات بر مبتنی خود مشروطه دولت و مطلقه دولت به
 خداوند اراده ومبین شده تلقی یکسان دولت کل با زنده قانون عنوان به شهریار مطلقه، دولت نظریه در
 [32شود.] می محسوب دولت مصلحت با منطبق طبعاً او صورت آن در. آید می شمار به

 اساس بر که آورد وجود به را ای ویکپارچه متمرکز سیاسی نظم دولت مشروطه، دولت نظریه در
 متنوع است، مشروطه دولت نظریه نظر مورد و مطلوب آنچه. شدند پیدا مشروطیت های نظریه آن

 از آن، از ناشی های محدودیت و اساسی قانون. است اقتدار و قدرت کردن محدود درنتیجه و ساختن
 تعریف را حکومت اقتدار اساسی قانون زیرا. شوند می تلقی مشروطه دولت قدرت کننده محدود عوامل

 به نسبت نیز فکری مواضع برخی [ البته31بخشد.] می قدرت اعمات حق آن به و کند می تعیین و
 جامعه خصوص در هایی که اندیشه ها آنارشیست اند، مانند کرده تردید و شک دولت وجود ضرورت

 اند و در فرصت دیگری قابل توجه اند. داشته عرضه دولت بی
 این یعنی. اند کرده مطرح را دولت طبقاتی نیز نظریه3انگلس و 4مارکس چون اندیشمندان دیگری  
 نظریه دیگر، های نظریه اما. بود خواهد حاکم طبقه دست ابزار دولت و کند می حکومت که است طبقه

 های نظریه پذیرش معنی به فلسفی نظریه شود، می شامل را مختلفی انواع خود که است گرایان کثرت
 ویلیام آن نمایندگان که دارد پراگماتیسم با نزدیکی ارتباط که جهان ادراک برای شناخت مختلف

 معنی به اخالقی گرایی کثرت. بود فلسفی گرایی کثرت نماینده 2شیلر. اف. بودند1دیویی جان و3جیمز
 جامعه های برداشت با اغلب و باشد می وگروهها افراد اخالقی اهداف و غایات تنوع تصدیق و شناسایی
 در مختلف اجتماعی رسوم و ها شیوه شناسایی معنی به فرهنگی گرایی کثرت. است مرتبم شناسانه

 مطالعه گروهها حسب بر را اجتماعی زندگی سیاسی}نیز{ گرایی کثرت. است قومی گروههای درون
 [ 32کند.] می

 رسد  به نظر می که گفت توان می های دولت سازی در تمدن غرب، نظریه به توجه با بنابراین،
 انجام  داخلی نظامی و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، انفعاالت و ها و فعل کنش نتیجه در سازی دولت

                                                                                                                                               
1 Marx 
2 Engels 
3 William  James 
4 John  Dewey 
5 F. Schiller 
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  خود به طبیعی و سیر داشته درونی جنبه عموماً که سازی تحوالت و دولت از شکل پذیرد. این می
 .کنیم می یاد« سازی دولت پروسه» عنوان تحت آن از و گردد می قلمداد« پروسه» یک عنوان هب گیرد، می

 ب. دولت سازی برون گرا
 و شود می تحمیل خاصی سرزمین و مردم بر خارج ناحیه از ویژه به و اجبار نتیجه در ، گاه دولت

یا  و« سازی دولت پروژه» ار وضعیت این. شود نمی طی سازی دولت برای الزم طبیعی انفعاالت و فعل
 معموالً که است عملی برنامه یک سازی دولت معنا این در. خوانیم می« زور بر مبتنی سازی دولت»

  [ برخالف38کند.] می تحمیل کشور یک مردم بر خود منافع و مصالح راستای در هژمون قدرت
 توسم بیشتر و کردند می تاکید دولت درونی منشاء بر که سازی دولت مورد در قبلی های نظریه

 سازی دولت از شکل این یا نظریه این باشد، می توجه قابل آن آکادمیک و جنبه شده ارائه اندیشمندان
  سران و سیاستمداران توسم بیشتر پروژه در نظر گرفته می شود ، یک و دارد خارجی منشاء که

 .است شده مطرح بزرگ های قدرت
 رواج غرب و شرق رقابت جریان در و دوم جهانی جنگ از پس بیشتر شکل این به سازی دولت 
 به اقدام خود متحدان افزایش و نفوذ حوزه گسترش برای شوروی و آمریکا قدرت ابر دو زیرا. یافت

 دولتی آمدن کار روی جهت نظامی مداخله به اقدام اوقات ای پاره در و اقتصادی و مالی های کمک
 نظامی تجاوز طریق از سیاسی های نظام تعدیل و تغییر کردند. فرآیند می خود منافع و سیاستها با همگام

 از حمایت یا و( مصدق دکتر سرنگونی و4333 مرداد 38) کودتا ، (کنونی افغانستان و عراق)آشکار 
 هدایت و طراحی شکل در یا و درون به برون قالب در( پنهان عملیات)معارض و مختلف گروههای
 درون}بوده است.{ در درون قالب در حقوقی و حقیقی نخبگان و احزاب توسم ها حکومت

از میان نظریات مختلفی که در حوزه تمدن غربی به صورت مختصر در باال تبیین گردید ، می توان 
اذعان داشت که دولت سازی اسالمی مورد نظر در پژوهش جاری و در راستای تمدن نوین اسالمی از 

تحلیل می شود. اما « دولت سازی درون زا»به عبارتی دیگر در زمره خاستگاه درونی برخوردار است و 
با ماهیت و رویکرد متفاوت و البته نه اینکه پدیده ای تحمیلی بر جامعه باشد. زیرا تعیین جهت جریان 

است یا « خدا محور»قدرت در نظام سیاسی بستگی به ماهیت نظام سازی و سپس دولت سازی دارد که 
 یکرد و سازوکار مردمی دارد یا غیر مردمی. ، رو« فرد محور»
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با این وجود به طور کلی دولت سازی در تمدن نوین اسالمی در تأیید برخی از مولفه های دولت 
سازی مندرج در نظریات تمدن غربی؛ دولت را موجب نهادمند شدن جامعه ، غیرشخصی شدن 

نیز تجلی خواسته های مشروع ساکنان « دولت اسالمی»روندهای سیاسی و گسترش تقسیم کار می داند. 
یک کشور و مسئوت تأمین نظم ، امنیت ، صلح و آزادی ملّت است. شرایم اقتصادی و اجتماعی در 
پیدایش دولت تأثیرگذار بوده و رشد و گسترش فنّ و صنعت و الگوی عقالیی برای پیشرفت جوامع 

 توسم دولت برای تمدن نوین اسالمی ضرورت دارد.
گسترش »دولت سازی اسالمی؛ هم بخشی از مباحث کارکرد گرایی و به تعبیر پارسونز  در تحقق

 گسترش و رشد، پیشرفت برای عینی مقوله مراحلمی تواند مفید واقع شود و هم « تقسیم کار در جامعه
دولت در نظریه توسعه، اما تقلید محض و کپی برداری از الگوی دولت سازی و توسعه غربی و همچنین 

ریه نوسازی غرب در الگوی دولت سازی اسالمی به لحاظ ماهوی و تفاوت بسترهای اجتماعی، نظ
سیاسی و اقتصادی در ایجاد دولت، امکان اجرا و تناسب نداشته و می تواند از جمله خطوط قرمز و نقطه 

 ربارهد توسعه و کارکردگرا های انحراف و انحطاط ماهیت اسالمی در دولت برشمرده شود. لذا نظریه
سازی  دولت از ما نظر مورد به طور کامل و دقیق مفهوم توانند نمی شد، گفته که مفهومی به دولت،
 .دهند شرح را اسالمی

دولت سازی اسالمی در ردّ نظریه طبقاتی دولت نیز نقاط افتراق آشکاری دارد. طبقه حاکمه یا 
ری بوده، اما دولت اسالمی برابر موازین دولت در نظریه طبقاتی به دنبات تأمین منافع طبقه سرمایه دا

شرعی و آموزه های اسالمی مکلف به تأمین منافع تمام طبقات اجتماعی به صورت برابر و نگاه یکسان 
و فارغ از هر نوع تبعیضی به همه اقشار اجتماعی ، اقتصادی و حتی مذهبی می باشد. به طوری که به نفی 

لبته اولویت پرداختن به محرومین و مستضعفین از مصادیق تجلی سرمایه و سرمایه دار نمی انجامد و ا
 عدالت اجتماعی در دولت اسالمی خواهد بود. 

ارائه می شود، هم « STATE»شایان ذکر است که در متون مختلف علوم سیاسی، مفهومی که از 
ی ، رهبر معظم دربرگیرنده نظام سیاسی است و هم دولت ، اما در تبیین مراحل تحقق تمدن نوین اسالم

را تفکیک نموده است. با « دولت سازی»و « نظام سازی»انقالب اسالمی به صورت دقیق تر دو مقوله 
این وجود نظریاتی مانند نظریات حقوقی دولت که در خصوص منبع مشروعیت ، قوانین ، مطلقه یا 

ساختار قدرت و مشروطه بودن دولت ، محدودیت یا حدود اختیارات دولت و چینش های سیاسی در 
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ارتباط « دولت سازی»گنجانده می شود و آنچه به « نظام سازی»حکومت می باشد ، همگی در مفهوم 
 دارد ؛ دولت به معنای عام ، محتوای نظام سیاسی و کارگزاران آن می باشد.

 تبیین روند دولت سازی در تمدن غربی
روعیتِ فرمان فرمایی نظام سیاسی پس از دوره ای که میان مفاهیم حکومت و دولت به دلیل مش

و « ملّت»، «دولت»فرقی وجود نداشت و شخص فرمان فرما ادعای مالکیت بر هر سه ضلع مثلث؛ 
را داشت، مفهوم جدیدی از دولت ظهور یافت. با پیدایش مفهوم جدید دولت در حقوق « سرزمین»

ه کلیّت انسانی تارید مند و پایدار عمومی و حقوق بین الملل و به ویژه با پیدایش مفهوم جدید ملّت ک
شمرده می شود، دولت نیز ساخت قدرتی پایدار شناخته شده است که بنا به ارادۀ ملّت برای حفظ نظام 
کشور و دفاع از سرزمین و مردمان آن برپا می شود. ... مفهوم جدید دولت از قرن شانزدهم با 

در قرن های هفده و هجده بسم نظری یافته و با انقالب در اروپا پدید آمده و « ژان بُدِن»و « ماکیاولی»
 [31فرانسه پایدار گشته است.]

ابتدا دولت های محافظه کار پس از زوات دولت های مطلقه در اروپا برپایه قدرت طبقات باالی 
زمین دار و تاجرپیشه پیدا شد. سیاست و حکومت محافظه کارانه بر قداست مالکیت خصوصی، خانواده 

 ت و مذهب تأکید گذاشت... نمونه کالسیک دولت محافظه کار در غرب، دولت حزب توریو سنّ
 )محافظه کار( در انگلستان در قرن های هجدهم و نوزدهم بود...در اروپا پادشاهان تحت تأثیر 
محافظه کاری، از هرگونه اصالح و ابداع اجتماعی سرباز می زدند... اما با رشد تجارت و صنعت و افوت 

مین داری، پایه های اقتصادی و اجتماعی رژیم های محافظه کار سست شد. به عالوه گسترش ز
لیبرالیسم فکری در بین روشنفکران عامل مهم دیگری در تضعیف حکومتهای محافظه کار در همه جا 

 [10بوده است.]
تجارت و  دولت های لیبرات معموال در نتیجه بحران دولت های محافظه کار پیدا شده اند و بر

صنعت)به جای زمین داری(و لیبرالیسم فکری روشنفکران)به جای سنت گرایی(استوار بوده اند. تحوت 
در ساخت اقتصادی و اجتماعی، افوت اشراف زمین دار، گسترش طبقات متوسم تجاری و صنعتی و 

نگلستان اصالحات نوسازی فکری و فرهنگی، زمینه ظهور رژیم های لیبرات در اروپا را فراهم آورد. در ا
و اعطای حقوق انتخاباتی به طبقه صنعت گر، سرآغاز شکل گیری دولت لیبرات به مفهوم  4833در سات 
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همان دولت سرمایه داری آزاد بود. ویژگی اصلی دولت لیبرات، عدم مداخله در اقتصاد، نظام سرمایه 
محدودیت مشارکت سیاسی و  داری رقابتی و آزاد، سلطه طبقات تجاری و صنعتی بر دستگاه حکومت،

به ویژه محدودیت حق رأی به مردان و صاحبان ملک و مات بود. با تحوت نظام سرمایه داری به سوی 
انحصار و با گسترش مداخالت دولت و پیدایش جنبش های طبقات اجتماعی پائین برای کسب حق 

برای ظهور رژیم های  رأی و مشارکت، دولت لیبرات به مفهوم کالسیک روبه زوات رفت و زمینه
 [14دموکراسی فراهم شد.]

، عوامل مختلفی چون گسترش تقاضای مشارکت ، ضرورت 4818در اروپا پس از انقالب های 
دخالت فزاینده دولت به منظور تأمین عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسترش شکاف های طبقاتی و 

اتیک مدرن شد. در این دولت برخالف دولت غیره نهایتا موجب گذار از دولت لیبرات به دولت دموکر
لیبرات براندیشه مسئولیت اجتماعی دولت در نظام سرمایه داری تأکید شده است. دولت دموکراتیک از 
گسترش حق رأی به همگان و مشارکت سازمان یافته همه شهروندان در زندگی سیاسی حمایت کرد... 

ات بیشتری برای فعالیت سیاسی طبقات دیگر و در دولت دموکراتیک برخالف دولت لیبرات، امکان
 [13نمایندگی منافع آنها در عرصه سیاست پیدا شد.]

دولت فاشیستی و به طور کلی فاشیسم؛ به عنوان یک ایدئولوژی و جنبش اجتماعی، واکنش طبقات 
اهر و شیوه زندگی سنّتی آسیب دیده از فرآیند نوسازی و مدرنیسم بوده و برضد جامعه مدرن و مظ

فکری آن از جمله لیبرالیسم، دموکراسی و سوسیالیسم قیام کرده است. رژیم های فاشیستی همواره با 
مشکل اداره جامعه دوگانه نیمه سنّتی و نیمه مدرن مواجه بوده اند. از نظر اقتصادی، دولت های فاشیستی 

ها هم دائما دچار رقابت ها هیچ گاه در عمل سلطه کامل و سراسری پیدا نکرده و دستگاه های سیاسی آن
و کشمکش های شخصی و گروهی بوده است... اما در واقع فاشیسم در کشورهای نیمه صنعتی و نیمه 
سرمایه داری پیدا شد. عناصر اصلی دولت فاشیستی را باید در اصل پیشوایی، جنبش توده ای، سلطه 

لبی، کنترت ایدئولوژیک سراسری حزب واحد، سرکوب نهادهای قانونی و جامعه مدنی، جنگ ط
های شبه نظامی، کنترت  برداری از گروه ای، بهره جامعه، سیاست ارعاب و وحشت، تبلیغات گسترده توده

 [13] رسانه های گروهی، استفاده گسترده از نیروهای امنیتی و پلیسی و ملّت ستایی یا نژادگرایی یافت.
در روسیه پدیدار شد  4142ن بار پس از انقالب کمونیسم دولتی نیز به عنوان ساختار سیاسی، نخستی

و خود را به عنوان دیکتاتوری پرولتاریا یا دولت طبقه کارگر توصیف نمود. حزب کمونیست)به عنوان 
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حزب مرکزی حاکم( خود را نماینده طبقه کارگر می دانست و به همین دلیل می کوشید تا از طریق 
ولی در نظام اقتصادی و اجتماعی به وجود آورد... در اوایل الغای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، تح

به بعد با جدا شدن  4141دوران انقالب ، شوراهای کارگری از قدرت نسبی برخوردار بودند، لیکن از 
حزب از شوراها، حزب کمونیست سلطه سراسری یافت. در دوران استالین شوراها، اتحادیه های 

طیع و منقاد اراده رهبر شدند. به طور کلی حزب کمونیست بر کارگری و حتی حزب کمونیست هم م
شئون مختلف زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مسلم بود و در مقایسه با ساختار صوری دولت، 

( در نهایت نیز با اصالحات ساختار حزب ، دولت و 483-481قدرت واقعی را در دست داشت.)همان: 
ظ دولت در اتحاد جماهیر شوروی از کنترت وی خارج شده و به بوروکراسی در دوران گورباچف، حف

 فروپاشی انجامید.
دولت رفاهی رایج ترین شکل دولت مدرن است که در واکنش به بحران های سرمایه داری شکل 

که به افزایش بیکاری، رکود و کاهش در  4130گرفته است. موج بحران در سرمایه داری در دهه 
د، ضرورت دخالت حکومت در اقتصاد به شکلی کامال جدید را ایجاب می کرد. سرمایه گذاری انجامی

نخستین دولتهای رفاهی در فاصله دو جنگ جهانی در غرب پیدا شدند و اقدامات گسترده ای در 
اصالح نظام مالی و بانکی، افزایش هزینه های عمومی و مالیات ها، وضع قوانین کار، ملی کردن صنایع، 

درآمدها و تأمین خدمات اجتماعی و رفاهی به عمل آوردند. به طور کلی پس از جنگ  توزیع عادالنه
جهانی دوم به عنوان سازمان دهنده سرمایه داری تا حدی جانشین نظام بازار آزاد شد. اقتصاد دولت 

« اجتماعی کردن»معروف شد... دولت رفاهی در واقع کوششی برای 4رفاهی به نام اقتصاد کینزی
بوده است. پیدایش ساختار دولت رفاهی محصوت فعالیت ها و پیروزی های احزاب سوسیات  دموکراسی

دموکرات بود. حزب سوسیات دموکرات آلمان، حزب کارگر انگلستان، حزب سوسیالیست فرانسه و 
تاحدی حزب دموکرات در آمریکا از سیاست های رفاهی، تأمین اجتماعی و اشتغات کامل حمایت 

 [ 11کرده اند.]

                                                                                                                                               
؛ اقتصاددان معروف انگلیسی که اصوت نظری دولت رفاهی را در John Maynard Keynes (1946-1883)جان مینارد کینز  4

 وین کرد. ( تد4131کتاب نظریه عمومی پوت ، بهره و اشتغات)
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دولت نئولیبرات نگرش محافظه کارانه جدیدی است که با رجوع به نظام بازار آزاد به مخالفت با 
ساختار دولت رفاهی برخاسته است. لیبرات های جدید برخالف نظریه کینز و نقش دولت در تنظیم 

رهایی مثل در کشو 4120دیگر بر امتیاز نظام رقابت آزاد تأکید گذاشتند. از اواخر دهه  اقتصاد، بار
انگلستان، آمریکا ، آلمان، فرانسه و استرالیا، دولت ها به خصوصی سازی اقتصادی روی آوردند و 

،  4120سیاست های دولت رفاهی را به تدریج کنار گذاشتند. در واکنش به بحران رکودی اواسم دهه 
ی بوده است. بدین سان کاهش هزینه های عمومی، راه حل نئولیبرالیسم برای بحران اقتصاد سرمایه دار

نئولیبرالیسم کوششی است برای بازگشت به شرایم پیش از پیدایش دولت رفاهی و موجب گسترش 
، فیلسوف اتریشی تبار معاصر نظریه پرداز نئولیبرالیسم به 4قدرت بخش خصوصی شده است. هایک

 [12شمار می آید.]

 نظریات و تبیین روند دولت سازی در تمدن اسالمی
دیشمندان مسلمان و بسیاری از شرق شناسان، وجود هر گونه نظریه دولت در اسالم را انکار برخی ان

می کنند. آیا در اسالم نظریه ای درباره نظام سیاسی و طرح و تصوری از دولت وجود دارد؟ نوع پاسد، 
 "تمثب"و گروهی بزرگ پاسد  "منفی"طبعاً، موجب تقسیم دیدگاه ها شده و می شود. گروهی پاسد 

داده اند. دسته اوت متوجه این نتیجه اساسی است که اسالم صرفاً دین و جهاد در راه دین است و دولت 
دستگاهی عقالیی و تاریخی برای تحقق مقاصد شریعت است. تحلیل دوم ناظر به این نکته است که 

 )فیرحی، ت.اسالم آمیزه ای از دین و دولت است و جهاد ابزاری برای تحقق مقاصد این شریعت اس
 (4-3 ؛4313

به طور طبیعی، اختالف دو نظریه به تعریف نظام سیاسی و ماهیت و شکل دولت اسالمی محدود 
 نمی شود، بلکه مسائل تاریخی و لحظه ظهور دولت یا اندیشه دولت در تمدن اسالمی را نیز شامل 

 دین اسالم انکار  رمی شود. در میان کسانی که وجود نظریه ای سیاسی و تصوری از دولت را د
و زایش و ظهور آن در "دولت عرب"می کنند، نظریه ای طرح شده است که ناظر به ماهیت مستقل 

لحظه ای خاص از تارید فتوحات اعراب در دوره اسالمی است...در درون منکرین دولت در نصوص 

                                                                                                                                               
1 Friedrich August von Hayek  (1899-1992) 
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دولت را روزگار اسالمی، نظریه دیگری وجود دارد که ضمن مخالفت با رأی پیش گفته، ظهور تفکر 
با نظریه پیشین هم سو است، اما بر  "دولت اسالمی"عبدالملک مروان می داند. این نظریه در نفی 
در دوره اسالمی را نیز انکار می کند.  "دولت عرب"خالف رأی مذکور، حتی ماهیت مستقل برای 

، به "خالفت اسالمی"تأکید می نماید که اندیشه و ساختار دولت در دوره اسالمی و به طور خالصه 
 (3-3تدریج و با الهام از الگوهای تاریخی روم، ایران و یونان تبلور یافته است. )همان؛ 

در نظام های سیاسی دینی که به گواهی تارید سیاسی ادیان، عالوه بر تعدادی از انبیاء الهی مانند 
ظام های سیاسی صالح و عدالت داود، سلیمان و پیامبر اسالم حضرت محمد)صلی اهلل علیه وآله( که ن

محوری برقرار نمودند؛ اصحاب، پیروان و تابعین برخی از انبیاء نیز در هر فرصت و شرایم مناسب اقدام 
به تأسیس نظام سیاسی اعم از یهودی، مسیحی و اسالمی با فرقه ها و انشعاب های مختلف نمودند که به 

ز آموزه های اساسی ادیان الهی مربوطه فاصله گرفته و تدریج ماهیت دینی نظام های سیاسی ایجاد شده ا
منحرف شد. این انحرافات از ادیان الهی در نظام های سیاسی به جایی رسید که دولت ها عمال به 
تحریف دین و اعمات معارض با دین دست یازیدند و با استفاده ابزاری از دین در پی تأمین منافع، 

برآمدند. در راستای پرداختن به تمدن اسالمی نیز، به طور کلی در انحصار و توجیه قدرت مطلقه خود 
 تشریح نمود.« امامت»و « خالفت»اسالم می توان دولت سازی را بر مبنای دو نظام 

 الف. نظام خالفت
در تمدن اسالمی که پس از مبعوث شدن پیامبر گرامی اسالم هویت یافت ، بعد از نظام سیاسی 

« امامت»و « خالفت»، نظام سیاسی اسالم توسم صحابه حلقه اوت ایشان به دو محور  پیامبر در مدینه النبی
را در تارید اسالم رقم زدند. سه « تشیع»و « اهل سنت»منشعب شد که به ترتیب انشعاب بزرگ مذاهب 

نظام های سیاسی خالفت « استخالف»و « شورای اهل حل و عقد»خلیفه اوت پس از پیامبر با روشهای 
ی را تشکیل دادند که اکنون به عنوان نظریه های سیاسی خالفت در اهل سنت مشروعیت یافته اسالم

است. در امتداد خالفت صحابه نیز ، نظام سیاسی اسالم توسم برخی از جریان های سیاسی مانند امویان 
م به قبیله گرایی ، عباسیان و ... تا امپراطوری عثمانی برخالف آموزه های ناب اسالمی و سیره پیامبر اسال

 ، توارث ، اشرافیت ، سلطنت و پادشاهی مطلقه گراییدند.
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منظور از خالفت این است که شخصی از مؤمنان ریاست دولت اسالمی را به جانشینی از پیامبر)ص( 
از دیدگاه علماء و اندیشمندان اهل « خلیفه»و « خالفت»تعاریف مختلفی از مفاهیم به عهده بگیرد. البته 

خالفت از قبیل قدرت پادشاهی »معتقد است؛ « تارید تمدن اسالمی»وجود دارد. جرجی زیدان در سنّت 
مطلقه است و لکن تمایزش از قدرت قیصرها و کسراها به این است که خالفت شامل هر دو قدرت 
دینی و دنیوی است...خالفت در اصطالح اهل سنت ناظر به ریاست دولت اسالمی است و برخالف 

دگاه ها، اعتقاد عمومی اهل سنت این است که خالفت را نمی توان به نص وارد شده در آیه بعضی دی
( استناد نمود؛ بلکه خالفت به قوت مشهور 30بقره/«)و اذ قات ربک للمالئکه انّی جاعل فی االرض خلیفه»

    [11]مستند به اجماع صحابه و تابعین در دوران راشدین است.
عدم »لت سازی در تمدن اسالمی گذشته مطرح بوده است شامل نظریات آنچه در حوزه نظریات دو

می باشد. در نظریه عدم وجوب؛ عده ای که به لحاظ تعداد « وجوب شرعی»و « وجوب عقلی»، «وجوب
نیز اندک هستند، به اصل وجوب امامت و تأسیس نظام سیاسی تردید دارند و آن را انکار می کنند. 

خوارج و نیز ابی بکر اصمّ را از حامیان این دیدگاه معرفی می کند و از قوت قاضی عبدالجبار بعضی از 
هرگاه مردمان بین خود به انصاف رفتار کنند و آنچه مایه ظلم به همدیگر و موجب »اصمّ می نویسد: 

   [ 12«]اقامه حدود شرعی می شود از بین رفته و زایل گردد، البته مردم از وجود امام بی نیاز می گردند.
در نظریه وجوب شرعی/ سمعی؛ بسیاری از نظریه پردازان اهل سنّت دلیل وجود امامت و حکومت 

ه.ق( مسأله امامت و تأسیس نظام  380-128را سمع و شرع می دانند و نه عقل. به نظر ابن فراء حنبلی )
یست. سیاسی از جمله مسائلی است که عقل قادر به تشخیص وجوب و اباحه و حالت و حرام آن ن

ابوالحسن ماوردی بیشتر توضیح می دهد. به نظر این فقیه شافعی ، مهمترین دلیل معتقدان به وجوب 
شرعی امامت این است که امام و رهبر به آن دسته از امور شرعی اقدام و قیام می کند که در عقل هیچ 

ترک آنها حکم نکرده است....  اشاره ای برای لزوم تعبّد به آنها نیامده و بنابراین عقل به وجوب انجام و
قاضی عبدالجبار معتزلی در همین راستا بر خالف شیعه با تأکید بر عدم امکان نصب امام از جانب خدا و 

 در این باره، به لزوم اقامه امامت و نظام سیاسی به وسیله امّت « نص»پیامبر)ص( و انکار هرگونه 
 [ 11می اندیشد.]

ان اهل سنت با انتخاب اسلوب استدالت نقلی در اصل وجوب امامت الزم به ذکر است که اندیشمند
و مشروعیت نظام سیاسی ، در واقع تمام اجزا و عناصر نظام سیاسی مطلوب خود را نیز بر پایه همین 
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مشرب نقلی و سمعی طراحی و اجرا کرده اند. نقل و سمع به ویژه اعمات و احادیث منقوت از پیامبر)ص( 
[شایان 20منبع تغذیه کننده دولت و موجودیت نظام سیاسی در نزد اهل سنّت است.]و صحابه مهمترین 

با فراز و  4133در سات4ذکر است که دولت سازی در نظام خالفت تا زمان فروپاشی امپراطوری عثمانی
نشیب فراوان ادامه داشت. اما پس از آن، کشورهای مسلمان در غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس تا 

تقالت یافته که نوع نظام سیاسی و ماهیت دولت سازی در آنها غالبا براساس نظام پادشاهی حدودی اس
و بدون مشارکت مردم شکل گرفت. البته تعداد معدودی از کشورها نظیر  3«تغلّب»مطلقه و با شیوه 

ه ترکیه ، لبنان و... نیز مراتب مختلفی از مشارکت سیاسی و حق رأی مردمی را به طور نسبی تجرب
 نمودند.  

 ب. نظام امامت
در اندیشه سیاسی شیعه، امامان دوازده گانه معصوم یکی پس از دیگری جانشین پیامبر اسالم بوده و 
تمام اختیارات پیامبر اکرم را در والیت جامعه برعهده داشتند. سهم دولت سازی امامت شیعی در تمدن 

ساله حضرت  2نت، در دوران حدود بزرگ اسالمی پس از دوران خالفت سه خلیفه اوت اهل س
امیرالمومنین و چندماهه امام حسن مجتبی)علیهم السالم( تجربه شد و در دیگر ائمه معصومین )علیهم 
السالم( تا امام آخرین حضرت حجت )عجل اهلل فرجه( مقوله مشروعیت و والیت بر مسلمین محقق بود 

یم سیاسی و اجتماعی وقت که مجات طرح آن اما نظام سیاسی امامت به دالیل مختلف از جمله شرا
 نیست ، تحقق و تعین نیافت. 

به اعتقاد شیعه، امامت منصبی الهی است که خداوند با توجه به علم خود درباره شرایم و نیازهای 
بندگان و همانند پیامبر تعیین می کند... کاشف الغطاء توضیح می دهد که تفاوت امام با پیامبر تنها در 

                                                                                                                                               
میالدی )حدود  4133تا  4311بود که از  مسلمان امپراتورییک قدرت سیاسی و  عُثمَانِیامپراتوری عثمانی با نام رسمی دَوْلَتِ عَلِیّه  4

، اکثر آسیای کوچکمیالدی( مناطق  41کرد. این امپراتوری در اوج قدرت خود )قرن  حکومت می مدیترانهششصد سات( در منطقه 
شد. قلمرو رسمیِ حکومت عثمانی، در اوج قدرت،  را شامل می قفقازتا  اروپاشرقی  ، قسمت جنوبشمات آفریقاهایی از  ، قسمتخاورمیانه

 .رسید میلیون کیلومتر مربع می 2٫1نزدیک به 
است و از مشروعیت حکومت « اولی االمر»هر کس که بر حاکم وقت با قدرت و زور غلبه نماید و به حکومت دست یابد، مصداق  3

 برخوردار است.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B9_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B2_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B6_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2
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اما یکی از  ت که بر امام همانند پیامبر وحی نمی شود بلکه احکام الهی بر او القاء و الهام می شود.این اس
امامت است. معتقدان به وجوب عقلی « وجوب عقلی»مطرح است؛ نظریه « امامت»نظریاتی که در حوزه 

خوارج  ،4امامت در جهان اسالم به دو گروه بزرگ تقسیم می شوند. یک گروه شامل؛ اهل سنّت
مرجئه، بخش اعظم معتزله و زیدیه از شیعیان که امام را فرعی از فروع دین می دانند و امامت و تشکیل 

عقال بر خلق واجب است »نظام سیاسی را واجب کفایی می شمارند. به طوری که فخر رازی می نویسد: 
 که رئیسی برای خودشان نصب نمایند.

ا اصلی از اصوت دین می دانند... به نظر شیعیان، امامت چیزی گروه دیگر، شیعیان هستند که امامت ر
نیست که به رأی و نظر مسلمانان وانهاده شود، بلکه امری است که منحصرا به عهده خدا و رسوت 
اوست. متفکران شیعه در توضیح اندیشه خود در باب امامت، منظومه ای از استدالت عقلی را تحت 

براساس این قاعده... بر خداوند واجب است که  مطرح کرده اند.3«ده لطفقاع»یا « نظریه عنایت»عنوان 
از راه لطف و رحمت بر بندگان خود، پیامبران و اگر نه امامانی را در میان بندگان گسیل دارد تا راه و 
رسم صالح و سعادت در معاد و معاش را به آنان بیاموزند و آنان را به مصالح و مفاسد اعمات زشت و 

(اندیشه سیاسی شیعه در توجیه نظام سیاسی 421-428: 4313ی خود آگاه و هوشیار سازند.)فیرحی،زیبا
و « حدیث ثقلین»، «حدیث منزلت»، «حدیث دار/انذار»امامت به ادله ای از احادیث متواتر از قبیل 

مل؛ آیه و به ویژه قرآن کریم استناد می نماید که مهمترین آیات؛ چهار آیه معروف شا« حدیث غدیر»
 می باشد. 1«مودت ذی القربی»و آیه  2«اطاعت اولی االمر»، آیه  1«تطهیر»، آیه  3«والیت»

 
 

                                                                                                                                               
 از دیدگاه اهل سنّت در بخش قبلی)خالفت( پرداخته شد.« وجوب عقلی»به نظریه  4
اصطالح فلسفی است و فالسفه « نظریه عنایت»از اصطالحات متکلمین اسالمی بوده و در علم کالم مطرح می شود. اما « قاعده لطف» 3

 ار می برند. شاید بتوان نظریه عنایت را با اندکی تسامح معادت قاعده لطف در کالم شیعه دانست.اسالمی آن را به ک
 سوره مائده 22آیه  3
 سوره احزاب 33آیه  1
 سوره نساء 21آیه  2
 سوره شورا 33آیه  1
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 غیبتعصر 
 یدسترس "عصمت"به رغم آنکه بر عنصر  ز،ین بتیدوره غ یاسیدر نظام س یدوازده امام انیعیش

در  عهیش شمندانی. انددست برنداشتند یاسیس ینداشتند، اما به هر حات از شرط علم و اجتهاد در زندگ
  :را اتخاذ کرده اند لیذ افتیاز سه ره یکیغالباً  بت،یدوره غ یاسیمواجهه با نظام س

مجتهدان، نظام  یاسیس تیعدم وال یبه طور کل ای هیبر اضطرار و تق هیاز متفکران با تک ی. عده االف
با  یبعضاً به جواز همکار دانشمنیاند نیاز ا یرا به سلطان جائر وا نهادند. برخ بتیدوره غ یاسیس

اصرار  یبا چنان حاکمان یهر گونه همکار میراساساً بر تح زین گرید یسلطان جائر حکم دادند. برخ
 (.)مانند صاحب جواهردندیورز

نظام  تیمشروع یمجتهدان، دانش و اجتهاد را شرط اساس یاسیس تیبر وال هیبا تک گری. گروه دب
 یرا بسم دادند. برخ یاساس دگاهیدو د عه،یدسته از متفکران ش نیند. اکرد یتلق بتیدر دوره غ یاسیس

بال واسطه و  یاسیس تیهمچنان بر وال گران،یحکومت به د یبا اصرار در عدم جواز اذن و واگذار
 یکردند. بعض یمعرف بتیدر عصر غ "سلطان عادت"را تنها مصداق  هیو حکومت فق یپافشار هیمباشر فق

از سلطان عادت شدند که هر  یگریموجب ظهور مصداق د ه،یفق ریبه جواز اذن به غ با توجه زین گرید
 شود.  یم یدارد، سلطان مأذون و مشروع تلق تاجازه سلطن هیچون از جانب فق ست،ین هیچند فق
از اذن  یآنکه ناش یپادشاهان را ب تی}صاحب جواهر{، والعهیش شمندانیاز اند گرید ی. عده اج

امام)ع( با توجه به  ابتین هینظر نیکنند. در ا یم یمنبعث از امام معصوم )ع( تلق ماًیستقبدانند، م هیفق
جامعه به هر دو، به دو شعبه  ازیو ن گر،ید یو عدم فقاهت شاهان از سو سو کیاز  انیفقه دیعدم بسم 

 یو سلطنت سلطان درامور عرف یدر امور شرع هانیفق تیوال کهشود  یم میتقس یو عرف یشرع
 (21؛4313،یرحیکند. )ف یم دایپ تیمشروع

در دوران غیبت امام دوازدهم که مناصب امام معصوم)ع( در کسوت قضاوت، سیاست و تبلیغ  
اسالم محقق نشده است و امام حضور فیزیکی در رهبری امور ندارد، بدیهی است که مصلحت و امر 

مان غیبت به تعویق نیفتد و تدبیری برای عقالنی آن است که مدیریت، هدایت و ساماندهی شیعیان در ز
حفظ و انسجام جامعه اسالمی اندیشیده شود. لذا علمای شیعه مواجهه های مختلفی در عصر غیبت به 
 تناسب نظام های سیاسی حاکم در قرون مختلف داشته اند. به طور کلی می توان نظام سیاسی و 

ه دو برهه تقسیم نمود. به ترتیب ابتدا به مدت دولت سازی شیعه را در دوران غیبت امام عصر)عج( ب
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طوالنی نظام های سلطنتی شیعه مداومت داشته اند و سپس نظام تازه تأسیس مردم ساالری شیعی محقق 
 شده است که منبع مشروعیت و خاستگاه قدرت در هریک متفاوت است.

 الف. دولت سازی در نظام سلطنتی شیعه
نظام »سلطنتی در جامعه شیعی ایران وجود داشته است. اوت؛  به طور کلی دو رویکرد در نظام

که محور اداره جامعه و دولت سازی به صورت تمام و کمات در اختیار شاه به عنوان « سلطنتی مطلقه
نظام »شخص اوت کشور بود و شاه در مرتبه باالتر و فراتر از هرقانونی در کشور قرار می گرفت. دوم؛ 

معنای تحدید اختیارت سلطنت مطلقه و کاهش استبداد سلطان و سلطنت در  که به« سلطنتی مشروطه
 حوزه دولت سازی بود که از طریق تأسیس نهاد جدید پارلمان پس از نهضت مشروطه ایران برپا شد.   

نظام سلطنت مطلقه: منبع مشروعیت و شیوه به قدرت رسیدن نظام سیاسی سلطنتی هنگام تأسیس  .4
 تعیین کننده حاکم بعدی « توارث»بوده و سپس 4«قدرت نظامی»یاسی شیعه، آن، برخالف اندیشه س

می شد؛ یعنی حق حکومت کردن از پدر به پسر می رسید و این سلسله همین گونه ادامه می یافت تا 
شخص یا گروه یا طائفه دیگری توان غلبه بر حاکم وقت و به دست گرفتن حکومت را پیدا می نمود. 

سلسله های پادشاهی مختلف یکی پس از دیگری ، ماهیت نظام های سیاسی و  لذا با رفت و آمد
کارگزاران دولت تغییر می نمود و لیکن نوع نظام سازی، ساختار سیاسی مطلقه و شیوه دولت سازی 
تغییری نمی کرد و همچنان سازوکار روی کار آمدن کارگزاران حکومت و اداره جامعه مسلمانان 

 سلطنت و رویکرد غیرمردمی اداره می شد. یکسان بود و با شیوه
ه.ق( تاکنون علیرغم دولت سازی های پراکنده شیعیان در  331در دوران غیبت امام دوازدهم)عج()

(، عراق و احتماال دیگر ممالک 4148-4113، متوکلین یمن)3ه.ق( 312-212مصر)دولت فاطمی
عامل با علمای شیعه در غیبت نظام اسالمی ، عمده جریان های بزرگ سیاسی شیعی که برخی در ت

روی کار آمدند و به تأسیس نظام های سیاسی و دولت سازی سلطنتی در تمدن « زور»و « غلبه»امامت با 
ه.ش(،  880-4404بزرگ اسالمی تحت فرمان مطلق سلطان پرداختند؛ می توان سلسله های صفویه)

                                                                                                                                               
 در اندیشه سیاسی اهل سنّت.« تغلّب»مانند شیوه  4
شام و منطقه  بود که مذهب شیعه را دین رسمی خود اعالم کرد و مصر ، شمات آفریقا ،دولت فاطمی یکی از دولت های خالفت اسالمی  3

 .نزدیک به دو قرن در مصر حاکم بودندو  حجاز تحت سیطره فاطمی ها قرار داشت
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ن را نام برد که عاقبت آنان مانند عاقبت ه.ش( در ایرا 4301-4322ه.ش( و پهلوی) 4421-4301قاجار)
نظام سیاسی خالفت، با  توارث، اشرافیت، سلطنت، پادشاهی مطلقه و انحطاط در آمیخته بود و به پایان 
رسید. به هر حات در این گونه نظام سیاسی، دولت سازی اعم از صدر اعظم یا نخست وزیری، پارلمان و 

 حیطه اختیارات شخص پادشاه بوده است. دستگاه قضایی کامال تحت نفوذ و در 
هجری شمسی نهضت مشروطه ایران  4382نظام سلطنت مشروطه: در اواخر دوره قاجار در سات  .3

توانست پس از مبارزات و تحصن های « ملی گرا»و « اسالم گرا»به رهبری ائتالف جریان های سیاسی 
ظام سلطنت مطلقه شیعه و دولت سازی در آن فراوان و فراز و نشیب های متعدد ، اصالحاتی را در نوع ن

در کنار حفظ سلطنت با « مجلس شورای ملی»ایجاد نماید و مجلس قانونگذاری یا پارلمان را به نام 
عنوان یکی از عناصر اصالحی اصلی و از ارکان نظام سیاسی سلطنتی در ایران به نمایندگی از مردم وارد 

 ساختار توزیع قدرت سیاسی کند.

مشروطۀ شیعه بیشتر بر نهاد مجلس شورای ملی تأکید دارد اما این تأکید هرگز به معنای تأیید  مدت 
حاکمیت مطلق مردم نیست. به اعتبار التزام جامعه به شریعت اسالمی و ضرورت عدم مخالفت قوانین 
 مجلس با شریعت از یک سوی و جایگاه و مسئولیت عالمان دینی در مذهب شیعه از سوی دیگر ،

[ لذا وجود و حضور فعات 23مجلس شورای ملی و روند قانونگذاری ماهیت منحصر به فردی دارد.]
 مجلس در عرصه سیاسی تا حدود زیادی می توانست از اختیارات و قدرت مطلقه شاه بکاهد.

به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید، تأیید نخست  4382برابر قانون اساسی مشروطه که در سات 
به عنوان مسئوت تشکیل کابینه و هیئت دولت برعهده مجلس شورای ملی قرار گرفت که این امر، وزیر 

جریان دولت سازی در آن برهه تاریخی را دچار تغییر و تحوت بزرگی نمود. دولت سازی و تصدی 
 بخشی از کارگزاران دولتی در قوای سه گانه مانند رویه گذشته صرفا از دایره محدود جریان سیاسی
منتسب به دربار انتخاب و انتصاب نشده، بلکه دیگر جریان های سیاسی مردمی و اصناف مختلف نیز که 
 فعالیت سیاسی داشتند ، به صورت محدود مجالی برای مشارکت و ورود به عرصه سیاسی و 

 دولت سازی به خصوص در قوای مقننه و مجریه یافتند.

جلی جریان دوگانه و دوسویه قدرت است؛ حاکمیت مردم قوه مقننه در نظریه های مشروطه شیعه ، ت
که بنابه ماهیت خود خصلت «(هیئت نظّار»و والیت شرعی مجتهدان )پنج مجتهد طراز اوت به عنوان 

انتخابی اندکی دارد. البته کوشش شد تا به حضور آنها در قوه مقننه خصلت دموکراتیک ببخشند و 
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نمایندگان مجلس پنج نفر را برگزینند.... نائینی معتقد است؛ مجتهد برتر ،  30مقرر شد تا از بین 
« مشروطه مثل آن است که کنیز سیاهی را که دستش هم آلوده باشد، به شستن دست وادارش نمایند.»

سیاهی کنیز اشاره است به غصبیت اصل تصدی و آلودگی دست اشاره به همان »وی اضافه می کند که 
 [21نین غصب زایدی را زایل می کند.]است که مشروطیت چ« غصب زاید

 ب. دولت سازی در نظام مردم ساالری شیعی
پس از دوره نظام سیاسی غیرمردمی پادشاهی و دولت سازی غیردینی پهلوی ؛ با انقالب اسالمی 

و « جمهوری اسالمی»، اولین نظام سیاسی مردم ساالرِ شیعی با عنوان 4322مردم ایران در بهمن ماه سات 
در زمان غیبت امام عصر)عج( تحقق یافت. به طوری که برای اولین بار پس از « والیت فقیه»وریت با مح

سات در تارید اسالم و ایران، دین اسالم و مذهب شیعه با پیروزی انقالب اسالمی در ایران با ارائه  4100
دمی شده که مردم در الگو برای اداره جامعه، به طور مستقیم وارد مدیریت عرصه سیاسی با رویکرد مر

تعیین سرنوشت خود و به طور دقیق تر در نظام سازی و دولت سازی مشارکت داشتند. لذا این مرحله با 
« تمدن نوین اسالمی»به تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی می تواند سرآغاز ایجاد « انقالب اسالمی»نام 

 قرار گیرد.
این باورند که در زمان غیبت، فقیه حق حاکمیت دارد فقهای شیعه بجز معدودی از فقهای معاصر بر 

و حکومت از سوی خدا به وسیله امامان معصوم علیهم السالم به فقها واگذار شده است... فقیه در زمان 
غیبت والیت دارد، این حق با موافقت مردم تحقق عینی می یابد. افزون بر این، الزم می آید که در 

[ فقیه جامع الشرایم کسی 22«]عه اسالمی بدون حکومتِ مشروع باشد.صورت عدم موافقت مردم، جام
ق( یکی از علمای 4341-4384می شود. مرحوم شید مرتضی انصاری)« والیت فقیه»است که عنوان دار 

تصویر می کند، « سیاست»و « قضا»، « افتا»بزرگ تشیع، مناصب فقیه جامع الشرایم را در سه منصب 
-4421اما کاشف الغطاء)4یت فقیهان در امور سیاسی تردید می نماید.هرچند که در گسترش وال

(، صاحب جواهر و نراقی مهمترین نمایندگان اندیشه های مبتنی بر والیت سیاسی فقیه می باشند ق4332

                                                                                                                                               
، «نظام سیاسی و دولت در اسالم». به نقل از کتاب423-422(؛المکاسب،قم،مکتب عالمه،صص4318رجوع شود به: انصاری،مرتضی) 4

 نوشته دکتر داود فیرحی.
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که البته نظریه والیت فقیه امام خمینی)ره( تفاوت هایی با نظرات آنان از جمله در محدوده اختیارات 
 پیدا نمود که پرداختن به آن مجات دیگری می طلبد. « ولی فقیه»

فرایند توزیع قدرت در نظام سیاسی شیعه از باال صورت می گیرد و ولی فقیه به عنوان سند 
مشروعیت نظام سیاسی در رأس هرم قدرت سیاسی قرار دارد، از این رو تمامی نهادها باید مشروعیت 

[ اما به طور کلی والیت فقیه در اندیشه 28ه فعالیت بپردازند.]خود را از وی اخذ کرده و با اشراف وی ب
امام راحل نیابت عام امام معصوم است که مشروعیت نظام سازی سیاسی در دوره غیبت مبتنی بر آن 

که  -در عصر غیبت ولی امر و سلطان عصر)عج(، نایبان آن حضرت»است. از نظر امام خمینی)ره( 
جانشین آن حضرت در اجرای سیاسات و مسائل حکومتی  -توا و قضاوتندفقیهان جامع الشرایم برای ف

 [28«]و سایر امور مربوط به امام معصوم )بجز جهاد ابتدایی(هستند.
در شناخت منبع مشروعیتِ والیت فقیه نظرات مختلفی براساس اندیشه سیاسی شیعه وجود دارد که 

الهی »و برخی دیگر ترکیب 3«مردمی»مشروعیت را ، برخی 4«الهی»برخی از علماء منبع مشروعیت آن را 
ولی « حق حکومت کردن»یا « مشروعیت»می دانند. لذا در برآیند نظرات مزبور، به طور کلی « مردمی –

فقیه در نظام اسالمی را دین اسالم تعیین نموده و البته در راستای اندیشه سیاسی شیعه، در کنار 
ست. زیرا در دوران صدر اسالم نیز پیامبر اکرم و مشروعیت، موافقت مردمی از ضرورت ها

امیرالمومنین، علیرغم اینکه مشروعیت الزم را برای حکومت داشتند اما تا زمانی که مورد بیعت مردم 
 قرار نگرفتند، فرصت تشکیل نظام سیاسی نیافتند.

قیه و تفقه سیاسی با عنایت به اینکه نظام سازی در جمهوری اسالمی ایران براساس اندیشه والیت ف
امام خمینی)ره( و نگاه خاص ایشان در اندیشه سیاسی شیعه شکل گرفته است که مبانی اندیشه سیاسی 
 ایشان؛ آشکارا بر رهیافت ایجابی دولت متکی بر مردم ساالری دینی استوار می باشد. به طوری که 

 می فرمایند: 

                                                                                                                                               
معتقد به مشروعیت الهی برای والیت فقیه است که توسم حضرات آیات جوادی آملی، مکارم شیرازی، صافی « نظریه انتصاب» 4

 گلپایگانی و  مصباح یزدی مطرح شده است.
صالحی نجف آبادی و منتظری مطرح که مبتنی بر مشروعیت مردمی برای والیت فقیه است، توسم حضرات آیات « نظریه انتخاب»در  3

 گردیده است.
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آرای ملّت باشد... و  حکومت اسالمی حکومتی است که اوال صد درصد متکی به»
قاطع این ملّت مسلمانند بدیهی است که باید موازین و قواعد اسالمی در  چون اکثریت

 (31-32: 4381امام خمینی،«)همه زمینه ها رعایت شود.
ماتابع آراء ملّت هستیم ، ملّت هر طوری رأی داد ، ما هم تبعیت می کنیم. ما حق »

حق نداده است ، پیغمبر اسالم به ما حق نداده است  نداریم ، خدای تبارک و تعالی به ما
که ما به ملّت مان چیزی را تحمیل بکنیم. ... اساس این است که مسئله دست من و 

 (31-32: 4381امام خمینی،«)امثات من نیست و دست ملّت است.
باشد.  لی نمیلذا مقوله نظام سازی در اندیشه سیاسی شیعه، حتی برای معصوم علیه السالم امری تحمی

ایران نیز با پیروزی انقالب اسالمی، حکومت نامشروع و غیرمردمی وقت، « جمهوری اسالمی»در نظام 
توسم قیام مردم برانداخته شده و نظام سیاسی اسالم با محوریت والیت فقیه تحقق می یابد. در این نوع 

د مردم ساالری دینی در همه پرسی با رویکر« والیت فقیه»نظام سازی که در کشور ایران تعیّن دارد؛ 
% آراءمردم حاکمیت قانونی می یابد. برابر 2/11با  4328قانون اساسیِ جمهوری اسالمی در آذر ماه 

در زمان غیبت حضرت ولی عصر)عج( در جمهوری اسالمی ایران، والیت »اصل پنجم قانون اساسی؛ 
ه زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که بر طبق اصل امر و امامت امّت بر عهده فقیه عادت و با تقوا، آگاه ب

 « عهده دار آن می گردد. 402
تعیین رهبر]پس از امام خمینی[ به »قانون اساسی مقرر می دارد؛  402لذا در انتخاب رهبری نیز اصل 
از آنجا که ولی امر باید برای فعلیت یافتن حاکمیت خود، اقبات « عهده خبرگان منتخب مردم است.

« عدالت»و « فقاهت»را نیز تحصیل نماید و از سوی دیگر مردم توانایی تشخیص فردی با اوصاف  مردمی
 را ندارند. لذا برابر قانون اساسی، مردم در ابتدا کارشناسان خبره و مجتهدی که توانایی انتخاب 

قهای واجد مناسب ترین فقیه را دارند برمی گزینند و سپس خبرگان منتخب مردم، رهبری را از میان ف
در جمهوری اسالمی ایران امور کشور »شرایم انتخاب می نمایند. برابر اصل ششم قانون اساسی نیز؛ 

امام)ره( همچنین در خصوص مردم ساالری دینی به اعتبار رأی « باید به اتکای آراء عمومی اداره شود.
غیرمنصفانه و برخالف اکثریت مردم اذعان داشته و مخالفت با آرای ملت مصیبت دیده ایران را 

 مصلحت مملکت می شمارند. لذا به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی چنین خطاب می نمایند:
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دموکراسی این است که آراء اکثریت و آن هم این طور اکثریت معتبر است؛ اکثریت »
نها هرچه گفتند آراء ایشان معتبر است ولو به خالف، به ضرر خودشان باشد. شما ولیّ آ

نیستید که بگویید که این به ضرر شما است ما نمی خواهیم بکنیم. شما وکیل آنها 
 [10« ]هستید؛ ولیّ آنها نیستید.

 سازوکار دولت سازی در جمهوری اسالمی
 یها و شکست ها یشد. ناکام یدیجد ی وارد مرحله رانیدر ا یساز دولت یانقالب اسالم یروزیپ با

در  یساز نظر در روند دولت دیرا به تجد یروشنفکران انقالب یاجار و پهلوق یها در سلسله ندیفرا نیا
و  یاجتماع یخود فضا طور خودبه به ینظام اسالم لیو تشک یانقالب اسالم یروزیواداشت. پ رانیا

و  یاسالم ی جامعه جادیا ی که مقدمه ینمود. دولت یدولت اسالم کی لیتشک یایکشور را مه یاسیس
  (4؛4388ی،اسکندر) ت.اس یکشور اسالم

دولت سازی در چارچوب نظام سیاسی حاکم و به شدت تحت تأثیر شرایم و ساختار سیاسی وقت 
محقق می گردد. لذا در حوزه دولت سازی سازی در جمهوری اسالمی ایران، همان طوری که اساسا 

از ویژگی های مهم  متکی به اراده و آرای مردمی در تحقق دولت اسالمی می باشد، در عین حات یکی
و اساسی آن؛ محوریت یافتن والیت فقیه در مشروعیت بخشی به کلیه نهادهای قدرت و دولت است. 

زمام دار در جامعه به منزله رشته ای است که مهره ها را به هم »امیرالمؤمنین علی علیه السالم می فرماید: 
پراکنده شوند و جمع پیوستگی شان از بین پیوند می زند. پس هرگاه این رشته از هم بگسلد، مهره ها 

 ( 411نهج البالغه،خطبه«)برود، پس هیچ گاه وحدت نیابند.
مقوله نظام سازی در اندیشه سیاسی شیعه، حتی برای معصوم علیه السالم امری تحمیلی نمی باشد. 

قیام مردم  ایران نیز با پیروزی انقالب اسالمی که حکومت مطلقه توسم« جمهوری اسالمی»در نظام 
برانداخته شده و نظام سیاسی اسالم با محوریت والیت فقیه تحقق می یابد. در این نوع نظام سازی که 

با رویکرد مردم ساالری دینی در همه پرسی قانون اساسیِ « والیت فقیه»در کشور ایران تعیّن یافته؛ 
می یابد. برابر اصل پنجم قانون  % آراءمردم حاکمیت قانونی2/11با  4328جمهوری اسالمی در آذر ماه 

در زمان غیبت حضرت ولی عصر)عج( در جمهوری اسالمی ایران، والیت امر و امامت امّت بر »اساسی؛ 
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عهده دار آن  402عهده فقیه عادت و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که بر طبق اصل 
 « می گردد.

تعیین رهبر]پس از امام خمینی[ به »انون اساسی مقرر می دارد؛ ق 402لذا در انتخاب رهبری نیز اصل 
از آنجا که ولی امر باید برای فعلیت یافتن حاکمیت خود، اقبات « عهده خبرگان منتخب مردم است.

« عدالت»و « فقاهت»مردمی را نیز تحصیل نماید و از سوی دیگر مردم توانایی تشخیص فردی با اوصاف 
 قانون اساسی، مردم در ابتدا کارشناسان خبره و مجتهدی که توانایی انتخاب  را ندارند. لذا برابر

مناسب ترین فقیه را دارند برمی گزینند و سپس خبرگان منتخب مردم، رهبری را از میان فقهای واجد 
 شرایم انتخاب می نمایند. 

و اصالح امور آنها  او}ولی فقیه{مسئولیت حفظ کیان اسالم و تدبیر امور مردم را بر عهده داشته
براساس ضوابم و مقررات اسالم را تضمین می کند. ولی با وسعت یافتن دایره فعالیت حکومت و 
نیازهای متنوع حکومتی، وی برای حُسن اداره امور جامعه، نیازمند افرادی است که به وی کمک 

اردان استفاده نماید. بر این رسانند. از این رو او نیز باید در اداره صحیح جامعه از افراد متخصص و ک
اساس، مسئوت اصلی در حکومت اسالمی ، حاکم)ولی فقیه( بوده و قوای سه گانه به عنوان یاوران وی 
در اداره جامعه محسوب شده و حاکم به عنوان رأس هرم قدرت، برجمیع امور اشراف داشته و کارها 

 (301: 4381تحت نظارت او انجام می شود.)ایزدهی،
عنایت به درنظر گرفتن مبانی مشروعیت قوای سه گانه با محوریت ولی فقیه، شایان ذکر است  لذا با

عالوه بر قوه قضائیه که شعبه ای از امر والیت بوده، از امور تخصصی فقاهتی و اجتهادی ولی فقیه در 
رئیس آن به حوزه قضا و افتا می باشد و رئیس آن توسم رهبری تعیین می گردد، در قوه مجریه نیز که 

صورت مستقیم با آرای مردم انتخاب می شوند، در مشروعیت بخشی ولی فقیه به قوۀ مربوطه، اعتبار 
آرای مردمی حجت شرعی و قانونی فرض شده است. یعنی به اعتبار رأی و موافقت مردمی، حکم تنفیذ 

 ریاست جمهوری از سوی ولی فقیه برای منتخب مردم صادر می شود. 
 یدر شورا هانیاز فق یحضور تعداد ز،یو ن هیعام و مطلق فق تیالبته بر وال ،یاسالم یجمهور هینظر

 یاز حوزه ها یاریبس ن،یکند، اما، همچن یم دیو قضا تأک یقانونگذار ،یاسیمناصب س گرینگهبان و د
را و اج یریم گیتصم "تیاکثر یرأ"با  دینهد که با یجامعه وا م یرا به عهده عقل جمع یعموم یزندگ

 (323؛4313،یرحیشود. )ف
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 تفکیک قوا
 یو برخ( 482؛ 4311)ارسطو،سابقه آن را به زمان ارسطو ارجاع داده ،یقوا که برخ کیمسئله تفک

بر  لیالسالم به مالک اشتر را دل هیعل ینامه حضرت عل زین ینسبت داده و برخ رانیاز شاهان ا دیبه جمش
 مواجه شده و  ی(، در طوت زمان با تحوالت اساس403؛ 4314،ینییسابقه آن در اسالم دانسته اند)نا

 .است افتهیمختلف  یقرائت ها
در سده های پس از قرون وسطا و با توسعه آزادی ها و بازیابی شخصیت اجتماعی ملت ها در 
واکنش به استبداد حاکمان، حکومت، قالبی جدید یافت. به این معنا که بنا به درخواست مردم در ابتدا، 

مطلق قدرت در دست حاکمان از بین رفت و با واگذاری قوه مقننه به مردم، نظام سلطنت  تمرکز
مشروطه، تأسیس و قدرت حاکم )شاه( به وسیله قانون گذاری مجلس، محدود شده و در مراحل بعد، 

در قوه قضاییه نیز خود را از تمرکز قدرت رهانیده و به استقالت رسید و از آن جا که نظام امور جامعه 
سه محور تقنین، اجرا و قضا محصور می شود، تفکیک قوا در قالب سه قوه مقننه، قضاییه و اجراییه رخ 
نمود... این سه، به گونه ای هستند که در عین تمایز و تفاوت با یکدیگر، ابعاد وسیعی از جامعه را در بر 

از مجموعه این سه رکن بیرون  می گیرند. می توان گفت هیچ یک از ابعاد و رفتارها و روابم اجتماعی
 (412؛4322نیستند. )اسکندری،

از استبداد، ارائه شده  یریو جلوگ یعموم تیامن ،یآزاد نیتضم یقوا در راستا کیتفک هینظر
این قوا... مستقل و مجزّا هستند »امام خمینی)ره( در این خصوص می فرماید؛  (23 ؛4328،یمی)رح.است

انجام بدهند. اگر بنا باشد یک قاضی بخواهد اجرا هم بکند، این از حد  و هرکدام باید کار خودشان را
امام «)خودش تجاوز کرده است و کارش فاسد خواهد شد و مملکت هم فاسد خواهد شد.

( لذا در ادامۀ تبیین سازوکار دولت سازی در جمهوری اسالمی، به نظر می رسد 42: 43،ج4381خمینی،
گانه به صورت جداگانه به منظور اشراف بر مسئله دولت سازی پرداختن به هر یک از قوای سه 

 ضرورت دارد.
الف. قوه مجریه: اعتبار رئیس جمهور متکی به آرای مردم است. با این تفاوت که نفوذ ریاست 

(ریاست جمهوری در نظام سازی 30: 4322جمهوری نیازمند تنفیذ مقام رهبری است.)جوادی آملی،
در نظام جمهوری اسالمی می باشد که براساس « مردم ساالری دینی»ادیق مهم سیاسی ایران یکی از مص

پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و »قانون اساسی  443اصل 
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 مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در مواردی که مستقیما به رهبری مربوط 
 « می شود، بر عهده دارد.

اعتبار و پشتوانه مقبولیت مردمی و با تنفیذ  ریاست جمهوری با رأی مستقیم مردم انتخاب شده و به
ولی فقیه، به ریاست قوه مجریه منصوب می گردد. در احکام مختلف ریاست  آرای ملّت توسم

نمونه جمهوری پس از انقالب اسالمی، موضوع تنفیذ از سوی امام و رهبری مشاهده می شود که برای 
و چون مشروعیت آن »... حضرت امام خمینی)ره( در حکم ریاست جمهوری شهید رجایی می نویسند؛

باید به نصب فقیه ولی امر باشد ، اینجانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست 
 (12: 4381امام خمینی،«)جمهوری اسالمی ایران منصوب نمودم.

ه( ابتدا مجلس شورای اسالمی را مجلس برنامه ریزی دانسته و در ب. قوه مقننه: امام خمینی)ر
شارع مقدس اسالم یگانه قدرت مقننه است. هیچ »خصوص اختیارات مجلس شورای اسالمی فرمودند؛ 

کس حق قانون گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. به همین 
 ای قانونگذاری... مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای سبب در حکومت اسالمی به ج

وزارت خانه های مختلف در پرتو احکام اسالم برنامه ترتیب می دهد و با این برنامه ها کیفیت انجام 
( اما به مرور زمان و بنا به 11: 4381خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می کند.)امام خمینی،

ه جامعه و رفع مشکالت عملی، اختیارات بیشتری در وضع قوانین ضروری و برخی اقتضائات در ادار
تصویب احکام ثانویه به شرط آرای دو سوم نمایندگان مجلس و انفاذ شورای نگهبان به مجلس شورای 

 اسالمی تفویض گردید. 
 فرآیند قانون گذاری که توسم قوه مقننه در زمان حاضر و در نظام اسالمی صورت می پذیرد،
بیشتر از آن که به معنای جعل قانون باشد، به معنای تبیین قوانین اسالمی است. بدین معنا که قوه مقننه 
در بسیاری از موارد به تدوین احکام پذیرفته شده اسالم اقدام می کند و این قوانین، همان احکام 

جلس شورای ( م334: 4381شریعت هستند که در قالب و شکلی خاص تدوین می شوند.)ایزدهی،
اسالمی در حقیقت در مرحله ترسیم خطوط کلی و برنامه های صحیح برای شهرها و مسئولین است که 

 ( 14: 4321براساس فتاوای استنباطی از جانب فقیهان، صورت می پذیرد.)منتظری،
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 همواره تحت والیت فقیهان بوده و از جمله اموری« قضا»ج. قوه قضائیه: در نظریه های شیعه نهاد 
است که مورد اتفاق نظر علمای شیعه قرار دارد. با این وجود در نظام سازی جمهوری اسالمی نهاد قضا 

 در انحصار فقیه حاکم است، به طوری که حضرت امام خمینی)ره( می فرمایند: « قوه قضائیه»با عنوان 
ضحات اینکه منصب قضاوت متعلق به فقهای عادت است، محل اشکات نیست و تقریبا از وا»
 (82: 4328امام خمینی،«)است.
 (11همان: «)اساسا قضاوت یکی از رشته های حکومت و یکی از کارهای حکومتی است.»
جعل و نصب قاضی در اسالم از شئون حاکم و سلطان می باشد و بدین سان جعل حکومت برای »

ون حاکمان فقها مستلزم جواز نصب قضات است. پس نصب امیران و قاضیان و غیر آنها از شئ
 ( 448: 4380امام خمینی،«)است.

از سوی ولی فقیه « قوه قضائیه»لذا بر همین مبنا و برابر قانون اساسی در جمهوری اسالمی، رئیس 
به منظور انجام مسئولیتهای قوه »قانون اساسی مقرر می دارد؛  422تعیین و منصوب می شود. اصل 

یی ، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادت و آگاه به امور قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرا
قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سات به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین نماید که عالی ترین مقام 

 «     قوه قضائیه است.

 نتیجه گیری
د سیاسی و بازخوانی نظریات و تبیین روند دولت سازی در تمدن غرب نیز افزون بر آشنایی با تاری

معرفی فضای نظریه پردازی مترتب بر آن ، یک نکته بسیار مهم و وجه افتراق میان دولت سازی در 
تمدن های غرب و اسالم را بازگو می کند و آن مسئله نپرداختن به موضوعات اخالق ، فرهنگ ، 

موضوعاتی نظیر  عدالت ، سبک زندگی و خانواده با نگاه توحیدی در تمدن غربی است. اما به ازای آن
و ظهور انواع مکاتب لیبرالیسم، 3و سود محوری با نگاه ماتریالیستی و انسان محورانه4فردگرایی

سکوالریسم و اقتصاد سرمایه داری اولویت می یابد و تاکنون در تمدن غرب موضوعیت یافته و نهادینه 
سرمایه داری اتخاذ می شود و گردیده است. به طوری که سیاست اصلی در اداره جامعه بر اساس منافع 

                                                                                                                                               
1 Individualism 
2 Humanism 



 283/  اسالمی و غربی های تمدن در سازی دولت های نظریه واکاوی

 

وجه مشترک غالب نظریات و روند دولت سازی در غرب موضوع کسب سود بیشتر و حدود اختیارات 
 دولت در اقتصاد کشورهاست.

دولت در آموزه های اسالم، نه امری تصادفی است و نه ایجاد آن دفعی می باشد؛ بلکه مولفه های 
اجتماعی موجود می تواند موجب ایجاد دولت متناسب با  مختلف فکری، فرهنگی و سیاسی در بستر

در تمدن اسالمی که نوع تعامالت نخبگان و جریان های سیاسی و سطح مشارکت سیاسی مردم شود. 
پس از مبعوث شدن پیامبر گرامی اسالم هویت یافت، بعد از نظام سیاسی پیامبر در مدینه النبی ، دولت 

منشعب شد که به ترتیب « امامت»و « خالفت»شان به دو محور اسالمی توسم صحابه حلقه اوت ای
 را در تارید اسالم رقم زدند. « تشیع»و « اهل سنت»انشعاب بزرگ مذاهب 

نظام های سیاسی « استخالف»و « شورای اهل حل و عقد»سه خلیفه اوت پس از پیامبر با روشهای 
وجوب »و « وجوب عقلی»، « عدم وجوب عقلی»خالفت اسالمی را تشکیل دادند و نظریاتی مانند نظریه 

برای مشروعیت دولت را در اهل سنت مطرح نمودند. اما در امتداد خالفت صحابه، نظام سیاسی « شرعی
اسالم توسم به قدرت رسیدن برخی از جریان های سیاسی مانند امویان ، عباسیان و غیره تا امپراطوری 

یره پیامبر اسالم به قبیله گرایی ، توارث ، اشرافیت ، عثمانی برخالف آموزه های ناب اسالمی و س
 سلطنت و پادشاهی مطلقه گراییدند. 

در نظام امامت و اندیشه سیاسی شیعه ، امامان دوازده گانه معصوم با انتصاب الهی یکی پس از 
اشتند. دیگری جانشین پیامبر اسالم بوده و تمام اختیارات پیامبر اکرم را در والیت جامعه برعهده د

ساله حضرت امیرالمومنین و  2فرصت دولت سازی امامت در تمدن بزرگ اسالمی در دوران حدود 
در « قاعده لطف»و « وجوب عقلی»چندماهه امام حسن مجتبی)علیهم السالم( تجربه شد. نظریه های 

( مبنای حوزه استناد عقلی و همچنین برخی استنادات نقلی به آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت)ع
 شیعی قرار می گیرد. -استدالت دولت سازی اسالمی

ه.ق( تاکنون علیرغم دولت سازی های پراکنده شیعیان  331اما در دوران غیبت امام دوازدهم)عج()
(، عراق و دیگر ممالک اسالمی ، 4148-4113، متوکلین یمن)4ه.ق( 312-212در مصر)دولت فاطمی

                                                                                                                                               
شام و منطقه  دولت فاطمی یکی از دولت های خالفت اسالمی بود که مذهب شیعه را دین رسمی خود اعالم کرد و مصر ، شمات آفریقا ، 4

 .دنزدیک به دو قرن در مصر حاکم بودنو  حجاز تحت سیطره فاطمی ها قرار داشت
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تحت « مشروطه»و « سلطنتی مطلقه»کاری علماء به دولت سازی برخی قبایل قدرتمند در ایران با هم
 ه.ش(، قاجار 880-4404فرمان مطلق پادشاه یا سلطان پرداختند؛ که می توان سلسله های صفویه)

ه.ش( را نام برد که عاقبت آنان مانند عاقبت نظام سیاسی  4301-4322ه.ش( و پهلوی) 4301-4421)
 نت، پادشاهی مطلقه و انحطاط در آمیخته بود و به پایان رسید. خالفت، با  توارث، اشرافیت، سلط

با استفاده از  رانیا یامام دوازدهم، پس از انقالب بزرگ اسالم بتیدر دوران غ یروند دولت ساز
تحقق  یبرا یاز دولت ساز یو مهم دیگذشته وارد مرحله جد یدر تمدن اسالم یتجارب دولت ساز

 دیتجربه تار نیبه عنوان اول «یاسالم یجمهور»نظام  ،یت. در مرحله کنونشده اس «یاسالم نیتمدن نو»
ی موجود در آن بر مبنا یکه سازوکار دولت ساز هافتیاستقرار  ینید یدر مردم ساالر عهیش یاسیس

 ردر عص یدولت اسالم یبرا دیجد یبه عنوان الگو یبشر یو برآمده از تجارب عقلنظریه والیت فقیه 
 است.  دهیدگر یمعرف بتیغ

لذا به نظر می رسد در عصر انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی ایران به عنوان جدیدترین مدت 
پیوند دین و سیاست در عصر غیبت، ضمن آشنایی با نظریه ها و تجارب مثبت و منفی دولت سازی در 

ری اسالمی به تمدن های غرب و اسالم در این مقاله ، می توان دو تجربه مهم و اساسی برای جمهو
سات برای تحقق دولت مطلوب در تراز تمدن نوین اسالمی احصاء  4100عنوان فرصت تاریخی پس از 

 نمود که به عنوان مزیت و تحوت اساسی برای دولت سازی در دوره معاصر به دست آمده است.
ستفاده از اوت؛ مشارکت آحاد مردم در عرصه قدرت و اداره جامعه براساس مردم ساالری دینی با ا

اندیشه سیاسی شیعه و قوانین برآمده از تجارب بشری که چنین الگویی در طوت تارید سیاسی اسالم در 
 عصر غیبت بی سابقه است.

دوم؛ حاکمیت قوانین اسالمی به صورت ساختارهای سیاسی و حقوقی نهادمند؛ تدوین قانون اساسی 
جای مطلقه گرایی در مدت های سلطنتی از دیگر اسالمی و نهادینه شدن توزیع قدرت و تفکیک قوا به 

 دستاورد متفاوت جمهوری اسالمی نسبت به دولت سازی های ناموفق در گذشته است.
یکی از عوامل اساسی در تحصیل دونکته یاد شده در باال به عنوان عبرت های تجربه دولت سازی 

اندیشه »د که توانست با ترکیبی از در دیگر تمدن ها؛ وجود فقه سیاسی شیعه در جمهوری اسالمی بو
به الگویی از « تجارب دولت سازی در تمدن غرب»و « تجربه دولت سازی اسالمی»، «سیاسی اسالم
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مبتنی بر دین و تجربه « قانون اساسی»و « دموکراسی دینی»، «والیت فقیه»دولت سازی دست یابد که 
 بشری از ارکان الگوی دولت اسالمی جدید است.  

قرار گیرد. به « تمدن نوین اسالمی»می تواند سرآغاز ایجاد « انقالب اسالمی»ین مرحله با نام لذا ا
طور کلی می توان به سه مؤلفه اساسی در ایجاد و تشکیل تمدن نوین اسالمی اشاره نمود که این سه 

مدن ت«فکری»مؤلفه تمدن ساز به صورت مکمل و در تعامل نزدیک بایکدیگرند؛ اعم از: یک عنصر 
یا جامعه که اساسا هیچ تمدنی بدون آن متصور نیست و یک « مردم»ساز مانند دین اسالم، یک عنصر 

که متجلی در دولت بوده و در حقیقت از ضروریات پیش برنده تمدن در حوزه «ساختاری»عنصر 
 مدیریت و ساماندهی می باشد. 

مرحله منتهی به تمدن نوین اسالمی، به  در نگاه دقیق به مقوله تمدن نوین اسالمی، هر کدام از چهار
تناسب ظرفیت خود در حوزه مشارکت سیاسی مردم، توزیع قدرت، تدوین قانون اساسی و حضور 
کارگزاران صالح در عرصه قدرت به منظور مدیریت مطلوب و جهت دهی خدمات عمومی و تحقق 

انقالب »وردارند. ابتدا در مرحله پیشرفت ها در نیل به تمدن نوین اسالمی از نقش موثر و اساسی برخ
 مردم به صحنه آمده و به مشارکت سیاسی در عرصه قدرت دست یافتند، سپس مرحله « اسالمی

نظام سازی با چینش سیاسی، توزیع قدرت و تدوین قانون اساسی با محوریت والیت فقیه و رویکرد 
 رسید. مردم ساالری دینی انجام پذیرفت و در همه پرسی به تأیید مردم 

اما در مرحله سوم باتوجه به وضعیت فعلی در راستای نیل به تمدن نوین اسالمی، مسئله دولت سازی 
اسالمی از مهمترین مسائل دارای اهمیت حیاتی برای کشور است که به تعبیر رهبر انقالب اسالمی تا 

دیک به چهاردهه از کنون به طور کامل تحقق نیافته است. مسئله دولت سازی اسالمی پس از گذشت نز
انقالب اسالمی و تأسیس نظام جمهوری اسالمی، هنوز در شرایم فعلی یکی از ضروری ترین مسائل 
اساسی و کالن کشور بوده و رفع موانع آن، راهکار ویژه حل بسیاری از مشکالت فرهنگی، سیاسی و 

 اقتصادی کشور است.

در تمدن های غربی و اسالمی را به عنوان این مقاله؛ نتایج به دست آمده از تجارب دولت سازی 
ظرفیت ارزشمند و بالقوه ای می داند که از آسیب های آن عبرت و فرصت های آن در جمهوری 
اسالمی به عنوان الگوی جدید دولت اسالمی نهادینه شده است. اما چرایی عدم تحقق دولت اسالمی و 

و « دموکراسی دینی»، «والیت فقیه»مولفه های فرآیند عملیاتی و میدانی برای تحقق الگوی جدید با 
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نیازمند برنامه ریزی هدفمند و ایجاد تحوالت سیاسی و فرهنگی در جامعه و حوزه « قانون اساسی»
مدیریت، نظارت ، اجرا، تقنین، تحزب و اصالح بوروکراسی غیرچابک در کشور است که البته 

 پرداختن به آن در این مجات نمی گنجد.
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 نقش و مدیریت حکومت محلی در تداوم  و پویایی تمدن نوین اسالمی
 

 4مصطفی مظاهری

 

 چکیده
مسلم است آنچه روند توسعه و گسترش یک تمدن را فراهم می سازد که آن تمدن، ظرفیت الزم را 

ه برای تمدن سازی داشته و گفتمان مسلم خودش را در کشور و در بین جوامع احیاء و نهادینه کرد
باشد. لذا تحقق این امر، نیازمند بسترهای مناسب و موثر در زمینه های مختلف می باشد. جایگاه 
حکومتها و نحوه مدیریت و حکمرانی آنها در توسعه و پیشرفت تمدن ها، از جمله عوامل مهم در این 

ر آن، حکومت زمینه هستند. در این میان، در کشوری مانند ایران،با توجه به تکثر فرهنگی موجود د
محلی در کنار حکومت مرکزی، نقش قابل توجه و مهمی می تواند در حفظ و بالندگی تمدن نوین 
اسالمی ایفاء کند. لزوماً یک تمدن، مانند تمدن نوین اسالمی برای حفظ و پویایی خودش، باید از 

در این بین،  روش ها و تاکتیک های مناسبی برای پیشبرد اهداف تعیین شده خودش، استفاده کند
حکومت محلی با اثر بخشی مفید خودش، می تواند مکمل خوبی برای حکومت مرکزی در راستای 
اهداف مورد نظر باشد. با توجه به چنین نکاتی، نوشتار حاضر بر این موضوع تمرکز دارد که جایگاه و 

صوالً حکومت مدیریت حکومت محلی در تداوم و توسعه تمدن نوین اسالمی به چه صورتی است و ا
 محلی از چه مکانیزم هایی می تواند در زمینه حکمرانی و پویایی تمدن نوین اسالمی، استفاده کند؟

 تمدن نوین اسالمی،ایران،حکومت مرکزی،حکومت محلی.واژگان کلیدی:

 مقدمه -1
دینامیک بودن و استمرار یک پارادایم یا حرکت و تحوت مردمی در یک جامعه و تسلم آن بر 

م امور،مستلزم زیر بناهایی مناسب و اثر بخشی آن بر اوضاع موجود است. یک تمدن و تحوت شرای

                                                                                                                                               
 (:mazaheri6464@gmail.commailدانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران )نویسنده مسئوت:  1



 همایش ملی تمدن نوین اسالمی سومینمجموعه مقاالت /  213

 

فرهنگی هم برای اینکه مطلوبیت الزم را کسب کند و با شرایم آن جوامع همخوانی سازگار داشته 
وردار است،باید بسترهای الزم برای شکوفایی و توسعه را داشته باشد تا از دوام و ماندگاری بیشتری برخ

باشد. تمدن نوین اسالمی نیز از این قاعده مستثنأ نیست لذا هر چه با بخش های مختلف جامعه و 
وضعیت عمومی موجود در آن جوامع هماهنگ باشد از رضایتمندی همگانی زیادی مواجه خواهد شد. 

ای محلی یکی از بخش هایی که می تواند چنین حالتی برای تمدن نوین اسالمی فراهم کند، حکومت ه
موجود در کشور هستند. نحوه تعامل حکومت با دولت محلی با حکومت مرکزی و انسجام بیشتر آنها با 
هم، در تمدن سازی و رشد شاخص های مختلف فرهنگی، اجتماعی و... در آن کشور راهگشا خواهد 

دامه دهد باید بیش از بود. برای اینکه تمدنی بتواند پویایی الزم را کسب کند و به توسعه و تکامل خود ا
پیش با فرهنگ و خواسته های توده عمومی مردم همراه و عجین باشد و این نکته مهم، نیازمند مشارکت 
و همکاری سازنده افراد جامعه با آن تمدن است. تمدن نوین اسالمی هم که بر پایه و اصوت ناب 

ذب افراد جامعه و سطح مشارکت آنها اسالمی و انسانی پایه گذاری و دنبات شده است، باید توانایی ج
را داشته باشد تا از یک پایگاه محکمی برای تمدن سازی برخوردار باشد  و زمینه را برای توسعه و 
تعالی آن تمدن فراهم کند. بنابر این در کنار حاکمیت و حکومت مرکزی،حکومت محلی هم نقش و 

وین اسالمی را داراست. با توجه به چنین امری جایگاه موثری و مناسبی، برای پویایی و تکامل تمدن ن
مهمی،مقاله حاضر به دنبات بررسی و نقش حکومت محلی در توسعه و تداوم تمدن نوین اسالمی است و 

 اینکه عملکرد حکومت محلی در پویایی تمدن نوین اسالمی چگونه است. 

 روش تحقیق -2
گرد آوری اطالعات نیز به صورت ،دمی باش و استنباطی تحلیلی-توصیفیروش پژوهش از نوع 

کتابخانه ای)کتب،مقاالت( و تحلیل استنباطی انجام گرفته، در ادامه بر اساس یافته های تحقیق و 
 و نتیجه گیری پرداخته خواهد شد. استدالت محقق، به جمع بندی داده ها
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 مباحث نظری-3
 تمدن نوین اسالمی-3-1

 انسانی، کرامت به احترام فشردن بر پای ضمن پویا، و رقیمت تمدنی عنوان به اسالمی، نوین تمدن

وانی  کار سان به را بشری تمدن بلکه نمی انگارد نادیده را مختلف فرهنگ های ایده های و دیدگاهها
 تمدن از (. مراد401:4311است)دهشیری، شده دگردیسی گاه و تحوت دچار زمان گذر در می داند که

 قبیل از سخت افزاری بخش دو در مسلمانان معنوی و مادی مظاهر نبهجا همه ،پیشرفت اسالمی نوین

 زندگی سبک حاکمیت عنوان به افزاری نرم و... بخش بین المللی ،اعتبار اقتصاد،سیاست علم،اختراع،،

 ابزاری عقالنیت و حقوقی اخالقی معرفتی،عقالنیت دینی عقالنیت اساس بر زندگی، همه مظاهر در

است  اخروی سعادت و دنیوی پیشرفت جهت در دنیای مسلمانان و یاتماد کردن شکوفا جهت
 بنیان ایران اسالمی انقالب پیروزی با آن اولیه ی ی هسته که اسالمی نوین (. تمدن132:4311)رستمی،

 با متناسب که اسالمی، اصیل اندیشه ی مبنای بر حات شکل گیری در است تمدنی است، شده نهاده

 حیات مناسبات تنظیم و ترسیم آخرت، درصدد و دنیا به توأمان نظر با و بوده بشریت امروز ظرفیتهای

 اجتماعی، سیاسی، ابعاد ی همه در که است گفتمانی اسالمی نوین تمدن .است انسان اجتماعی

 و گذشته در موجود تمدنهای از متمایز و نو بشری، الگویی های حوزه ی همه و فرهنگی اقتصادی،
 نیازمند دیگر و برخی گرفته انسجام و شکل تاحدودی حوزه ها این از برخی می دهد. ارائه حات

(. 111:4311است)شامی خاکی و موسوی، گفتمان هژمونی و تثبیت و شکل گیری و زمان گذشت
الگوهای اسالمی  تولید واسالمی   علوم شبکه تولید ،تمدنی فقه استنباط ،اسالمی تمدن تحقق الزمه
 آورند می فراهم را اسالمی زندگی سبک گیری شکل بستر اینها تمامی که دباش می پیشرفت ایرانی

 و پیشران عوامل و ها زمینه الماس جهان می،ال اس نوین تمدن برپایی و تحقق برای (.53:1396)جمالی،
 طبیعی منابع ویژه، جغرافیایی موقعیت گسترده، سرزمین زیاد، جمعیت دارد؛ اختیار در زیادی موثر

 فراهم مهم این تحقق برای را الزم زمینه ...و دار ریشه تمدنی سابقه و برجسته انسانی نیروی ارزشمند،

 جهانی و یسالما نوین تمدن برپایی شود گرفته کار به هنرمندانه و خوبی به عوامل این اگر .کند می

 (.361:1396د)دهشیری و ملکیان،شو می پذیر امکان تمدن این شدن
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 ورت آنحکومت محلی و ضر -3-2
 حرکت  سمت این به دوم جهانی جنگ پایان از پس ویژه به مدرن های دولت گیری شکل

 این و در اند کرده پیدا سوق مدرن تمرکززدایی سمت به سنتی تمرکزگرایی از ها دولت کنیم می

 دولت مدیریتی  ساختار اداری در محلی های سازمان و محلی های حکومت گیری شکل شاهد فرآیند

 قلمرو با متناسب و جدید شرایم متأثر از نیز سیاسی واحدهای که است وضعیتی چنین در یم.هست ها

 های نظام از الگویی حاکم، سیاسی و حقوقی همچنین ساختار و قومیتی و فرهنگی ساختار جغرافیایی،

 ن،اند)آبیار و همکارا داده قرار سیاسی توسعه برای خود مبنای عملکرد را غیرمتمرکز تا متمرکز
(. تجربه کشورهای در حات توسعه جهان، در رابطه با حکومت محلی ، بیانگر این واقعیت 160:1396

(. در 18:4381است که این گونه حکومت ها به وسیله حکومت مرکزی تشکیل می شوند)قالیباف،
به منطق جغرافیای سیاسی مردم ساالری و نقش آفرینی سیاسی انسان ها در مکان و فضا و شکل دادن 

ساختارها و نظام های سیاسی و فرآیندهای مربوطه یک حق طبیعی است و بر پایه ی الگوی روابم بوم 
شناختی انسان در مکان  و فضای جغرافیایی است که انسان ساکن در آن، از آن برخوردار است. بنابر 

ام های سیاسی این جمعیت و انسان های ساکن در مکان و فضای جغرافیایی مبنای فلسفی حکومت و نظ
را در منطق جغرافیای سیاسی تشکیل می دهند. بر پایه ی منطق یاد شده جمعیت و انسان های ساکن در 
مکان و فضا،در مقیاس های محلی و ملی متشکل شده، گروه انسانی تا اندازه ای متجانس از نظر 

براساس فرآیندی  خصیصه های ساختاری واهداف و منافع گروهی با عنوان ملت را تشکیل داده  و
(. اداره امور اقتصادی، فرهنگی و 412:4310خاص به خود سامان سیاسی  می دهد)حافظ نیا و دیگران،

خدماتی مناطق شهری و روستایی توسم نهادهای منتخب ملت تحت عنوان حکومت محلی نام گرفته 
ما در طوت است. حکومت های محلی هر چند یک نهاد عمومی و غیر دولتی محسوب می شوند، ا

دولت قرار دارند نه در عرض آن، زیرا این نهادها بر اساس قوانین ملی تشکیل می گردد و از سوی 
حکومت مرکزی به رسمیت شناخته می شود. حکومت های محلی در اداره امور محلی از استقالت نسبی 

نین الزم االتباع کشور برخوردارند، اما خود مختاری کامل به حدی که بتواند قوانین اساسی و سایر قوا
را نقص نمایند، ندارند. حکومت های محلی برای تأمین منابع خود قاعدتاً باید بیشتر بر در آمدهای 

(. حکومت محلی)دولت 431:4313محلی اتکاء داشته باشند و کمتر از منابع ملی بهره جویند)امیدی،
رسمیت شناختن و ایجاد آن در سطح  محلی( واقعیتی انکار ناپذیر است و دولت مرکزی ناگزیر از به
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کارکردهای حکومت محلی تابع   محلی به عنوان جزء ساختاری دولت ملی است لیکن نقش آفرینی و
 حدید دولت مرکزی است، که قبض  و بسم قدرت حکومت محلی را در کنترت خود داردصال

شور در دوره مدرن است. (. حکومت محلی اجزاء ساختاری نهادهای اداره امور ک22:4381 )قالیباف،
ثر بر ؤی م لفهؤعملکرد این نهاد متأثر از عوامل مختلفی است به نظر می رسد که نظام سیاسی مهم ترین م

(.آنچه موضوع کارکرد و حوزه عمل 413:13دولت محلی در هر کشور است)محمدی و مبارکشاهی،
ی است که به طور مستقیم به حکومت محلی )دولت محلی( است امور ذاتاً محلی در فضای جغرافیای

سرنوشت مردم و ساکنان آن مربوط می شود. امور محلی اموری فرایندی است و شامل مراحل 
(. 13:4383تشخیص، بررسی،تصمیم  گیری، اجرا، نظارت و بازخورد می شود)حافظ نیا و کاویانی راد،

ساختار حکومت محلی به همراه نظامهای حکومت محلی، قائم به قانون اساسی از پایداری برخوردارند. 
 توزیع قدرت میان سطوح مختلف حکومت در درون چارچوب نظام فدرات به خوبی تعریف شده است

 (. نهادهای حکومت محلی در کنار ساز و کار های نمایندگی و مداخله سیاسی،82:4313)بالکسل،
 (.88مجموعاً ساختار حکومت را شکل می دهد)همان:

 ر ایران حکومت محلی د -3-2-1
 بر داللت ایران،همگی سرزمین صخا وتوپوگرافی شکنند لیتیکوایران،ژئوپ سیاسی تارید

 ،کشور جغرافیایی -سیاسی فضای کارآمد مدیریت ،رو این از .دارد امنیتی بالقوه و بالفعل تهدیدهای
 که است هداد نشان معاصر تارید تجربۀ دیگر، سوی ازت. اس سیاسی الزام یک ملی امنیت حفظ برای

 های ویژه کار تحقق و پایدار امنیت برقراری به قادر مراتبی سلسله طریق از و تنهایی به مرکزی دولت

 در مردم منتخب نهادهای به دولت وظایف سنجیده یسپار برون رو این از .نیست خدماتی و اقتصادی

 راهکار رکشو مختلف مناطق دمکراتیک هادار و اقتصادی ،سیاسی توسعۀ فرآیند و کشور نقاط اقصی
  (.441:4313)امیدی،است خارجی و داخلی تهدیدات دفع و ملی امنیت تثبیت برای مناسب

بسیاری از دودمان های ایرانی که در سات های دویست هجری به بعد، به قدرت رسیدند، همزمان 
 ن بزرگتر بخشی از فالت ایران را تحت سیادت خود داشتند. این قلمرو در زمان امیران بزرگ آنا

می شد و بعد از آن مجدداً کوچکتر  و به قلمرو نخستین پیدایش آنان محدود می شد. از نظر ترتیب 
پیدایش  می توان از طاهریان،صفاریان،سامانیان،آت زیار،آت بویه، غزنویان،سجلوقیان، خوارزمشاهیان، و 
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حکمرانی با هم در هم پوشانی ده ها حکومت محلی کوچکتر نام برد، اما اغلب این حکومت ها از نظر 
 و استبدادی مطلقه، ، فردی بیشتر تارید طوت در ایرانی های حکومت(. 22:4310بوده اند)شمس،

 پیروزی با است. شده ایران در تمرکزگرایی نظام گیری شکل موجب مسئله این و اند بوده خودمحور

 برای اقدام نخستین دی،شهرون حقوق و ساالری مردم مفاهیم ی توسعه با و مشروطه انقالب

 از ای مجموعه ایجاد موجب مشروطه انقالب شد برداشته ایران در سیاسی نظام ساختار تمرکززدایی

 دوره این شد. از ها انجمن و  شورا مجلس اساسی، قانون مانند ساالرانه مردم های سازمان و نهادها

 همچون ای ناحیه و محلّی ادهاینه گیری شکل و جامعه امور ی اداره و سرنوشت در مردم مشارکت

بر سر زبان ها افتاد  و پاره ای از امور محلی به این نهادهای محلی واگذار  والیتی و ایالتی های انجمن
ه.ش. جریان امور در جهت تمرکز قدرت 4311با کودتای اسفند  (.411:4310)حافظ نیا و دیگران، شد

ه.ش. وتحکیم و تثبیت قدرت فردی وی،نخستین 4301قرار گرفت و با آغاز سلطنت رضا شاه در آبان 
دوره تمرکززدایی رسماً و عمالً جای خود را به تمرکز دوباره قدرت سیاسی در جهات و جنبه های 

نظام سیاسی متمرکز ایران که در دوره حکومت رضا شاه بر اساس  (.308:4381گوناگون داد)قالیباف،
انقالب نیز ادامه یافت، در این دوره شوراهای اسالمی یک ضرورت تاریخی شکل گرفته بود. بعد از 

شهر به عنوان نماد دولت محلی با هدف تمرکززدایی حکومت در قانون اساسی انعکاس یافت اما در 
 پهلوی رژیم ساله 23 ی دوره(. (. 413:4313عمل دچار مشکالت زیادی شد)محمدی و مبارکشاهی،

 ی اداره از موفقی الگوی بود،نتوانست شده همزمان جهان در مدرنیته فرایندهای و مدرن تحوالت با که
 شکافهای کند. کالنشهرها ایجاد و شهرها در ویژه به محلی امور اداره و طورکلی، به عمومی امور

 آزادی، ایران برای ملت ی خواهانه آرمان دیدگاههای و وشهروندان حاکمیت بین شده ایجاد

 و فصل زد رقم را ش ه . 4322اسالمی  انقالب مت استبدادی،حکو با مبارزه و دموکراسی مشارکت،

هرچند یکی از دالیل عدم جدیت در  (.420:4313کرد)ویسی، تولید ایران سیاسی تارید در جدیدی
ی محلی گرایی اداری با وجود رشد بوروکراسی مدرن در ایران، در ویژگی اصلی آن از زمان  مقوله

تمرکز زیاد بوده، باشد. و شاید یکی از دالیل این تمرکز شدید شکل گیری اش در دوره رضا شاه که 
این باشد که عمدتا بوروکراسی مدرن ایران از روی الگوی بوروکراسی کشورهایی اقتباس گردید که 

   (308:4380)صبوری،سازمان اداری متمرکزی داشتند مانند فرانسه
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عدم تمرکز اداری و نظام مشارکتی یا ، موضوع تمرکز زدایی، 4322با پیروزی انقالب اسالمی در 
شورایی مورد توجه قرار گرفت. در قانون اساسی نیز تشکیل شوراهای محلی برای پیشبرد امور 
اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی با مشارکت مردم محل پیش بینی گردید. و در سات 

یب مجلس رسید. و وظایف آن شناخت قانونی برای تشکیل شوراهای اسالمی روستایی به تصو 4314
های اداری  نیازهای محلی و ارایه پیشنهاد به مقامات اداری و برقراری ارتباط میان مردم محل و سازمان

 4328ها داده شد. در سات  ها دقیقا روشن نیست و اختیارات تقریبا ناچیز به آن دولتی بود.اما وظایف آن
با مسایل و دشواری هایی در زمینه اجرای وظایف خود که البته ها نیز  شوراهای شهر تشکیل شد که آن

های اجرایی و بوروکراسی  همیشه با صراحت و دقت تعریف نشده است. )به ویژه در ارتباط با سازمان
 های مردم دولتی( رو به رو هستند و تا کنون در عمل نقش موثری در تمرکز زدایی و برآوردن خواست

همچنین باید گفت در کشورهای خاورمیانه، توزیع قدرت با تأکید بر این  (.340:4380نداشتند)صبوری،
استدالت که تهدیدی برای وحدت ملی تلقی می شود،بصورت عادالنه صورت نگرفته است. همین امر 
باعث شده است که بخشهای متمایز زبانی و هویتی تعلق خاطر چندانی به نهادهای سیاسی نداشته و 

ن ساختار مردم دچار اختالت شده و در نتیجه انگیزه چندانی برای مشارکت سیاسی فرایند اعتماد بی
 مشکل چند با کوتاهشان عمر رغم به ایران، در محلی حکومت به مربوط نهادهاینداشته باشد)همان(. 

 عدم اختیار، تفویض جهت دولت سیاسی اراده عدم ناپایدار، درآمدهای مانند عمده ساختاری

 برای محلی و دولتی ارگانهای بین ناهماهنگی ای، منطقه تعادت و عملیات بر بتنیم بودجه تخصیص

 )امیدی، است بوده مواجه مدیرانشهری یین پا عمر و شوراها انتخابات فرآیند در عوامگرایی شهر، اداره
در مجموع می توان گفت که حکومت محلی در ایران با توجه ساختار و کارکردی که  (.432:4313

 و دارد پاسخگوی مطالبات مردمی نبوده و عملکرد مفید و موثری را ایفاء نکرده است. داشته

 یافته های تحقیق -4
 حکومت محلی سنتی و مدرن -4-1

حکومت محلی در ایران ریشه کهن و سابقه دیرینی دارد لذا در مقاطعی خاصی از تارید به دلیل 
، قدرت در دست می گرفتند مانند حکومت شرایم خاص،در برخی از نقاط ایران، حکومتهای محلی

سربداران، آت جالیر و... بیشتر این حکومتها اثرات گوناگونی در ابعاد مختلف بر جای گذاشتند، الجرم 
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پویایی و جایگاه حکومتهای محلی گذشته با حکومت محلی مدرن متفاوت است. حکومتهای گذشته 
صر داشته اند. چون سطح اختیارات و قدرت آنها اثر گذاری زیادی نسبت به حکومت محلی دوران معا

وسیع بود. لذا با بررسی تارید این  نوع حکومتها به این نکته واقف می شویم که در ایران به صورت 
کلی در سیر تارید دو نوع حکومت محلی شکل گرفته است:الف(حکومت محلی سنتی یا گذشته 

کومتهای گذشته حد وسم، این دو نوع ب(حکومت محلی مدرن و امروزی. هر چند برخی از ح
حکومت بوده اند مانند حکومت طاهریان،در حقیقت شرایم حکومتهای نیمه مستقل را داشته اند. 
حکومتهای محلی سنتی بیشتر ماهیت نظامی،سیاسی، مذهبی داشتند در حالی حکومت و دولت محلی 

لکه بیشتر ماهیت اجتماعی و عصر حاضر، فاقد کارکردهای نظامی و مذهبی انسجام بخش بوده،ب
 خدماتی و بعضاً سیاسی دارند و در عمل با مفهوم حکومت محلی کارآمد،فاصله زیادی دارد.

 
 شاکله اصلی حکومت محلی مدرن          شاکله اصلی حکومت محلی سنتی

 
 
 

 
 (1317)تدوین:نگارنده، -1شکل شماره

 لی سنتی(از ایران باستان تا نهضت مشروطه)حکومت مح -4-2
 صفاریان، نظیر محلی حکومتهای نقش به باید اسالمی- ایرانی هویت گیری شکل زمینه در

 طرفداری، (کرد اشاره ... و خوارزم ختالن، چغانیان، نظیر محلی کوچک ودربارهای بویه آت سامانیان،
یشه های در مجموع می توان گفت که بیشترین سعی حاکمان مستقل ایرانی، تلفیق اند (.432:4382

ایران باستان با دیانت اسالمی بود تا از طریق بتوانند بر مردمی که هم به گذشته خود افتخار می کردند و 
(. تشکیل دولت 86:1393هم برای دین اسالم ارزش زیادی قائل بودند،حکومت کنند)عباسی و راضی،

می باشد. شاه اسماعیل )حکومت صفویه(،یکی از رخدادهای مهم تاریخی ایران و منطقه خاورمیانه 
صفوی، در اوایل قرن دهم هجری، با از بین بردن حاکمیت های محلی، ایران متحدی به وجود آورد. 

سیاسی و با رسمیت دادن به مذهب تشیع، پس از قرن ها  -وی براساس عقاید و افکار مذهبی 

 خدماتی-کارکرد اجتماعی ذهبیم -نظامی-سیاسی
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سیاسی و  -مذهبی ریزی کند که بنیادهای  سیاسی،توانست اساس دولتی را پی -گسیختگی اداری 
دیوان محلی آن حتی پس از سقوط نیز همچنان ادامه یافت و به صورت الگویی برای دولت های بعدی 

(. با روی کار آمدن سلسله صفوی  فصل نوینی  در تارید  ایران آغاز 424:4382باقی ماند)سرداری نیا،
ندین سده احیاء شد، دیوان گردید. حکومت های محلی  از میان رفتند، وحدت سیاسی کشور پس از چ

ساالری جای تازه ای یافت و ارتش منظم تشکیل گردید. این دولت )حکومت( بیش از دو قرن دوام 
آورد و میراث سیاسی،مذهبی و اقتصادی عظیمی بر جای نهاد که توسم سلسله های حکومتی بعدی 

انند عصر هخامنشی، ساسانی مورد استفاده قرار گرفت. نظام حکومتی صفویان در  سه دهه ی نخست هم
و خالفت  عباسی دارای نظامی غیر متمرکز بود و به نظام های فدرالی در عصر جدید شباهت داشت با 

ت نمی کرد و یعدر این دولت از یک معیار واحد تباین تفاوت که تقسیم بندی مناطق مختلف سرزمینی 
تری برخوردار بودند)جمالزاده و برخی از نواحی نسبت به بقیه از خودمختاری و استقالت بیش

 (.21-82:4381درستی،

 از نهضت مشروطه تا انقالب اسالمی و مقطع کنونی )حکومت محلی مدرن( -4-3
 بوده غیردموکراتیک و منصوبی سنتی، صورت به انقالب مشروطه از پیش ایران در محلی دولت

 دیده خود به زیادی تحوالت کنونتا و شد شروع مشروطه از انقالب مدرن محلی دولت ایجاد اما است

 شوراهای و اسالمی انقالب از قبل در شهر انجمن یا بلدیه انجمن در ایران محلی دولت نماد است،

(. پس از تصویب متمم قانون 159:4311است)آبیار و همکاران، بوده انقالب اسالمی از بعد اسالمی
ر شهر تبریز و سپس  در اغلب شهرها و نیز پاره ای اساسی،انجمنهای ایالتی،والیتی و قانون بلدیه، ابتدا د

از مناطق روستایی )برخی از روستاهای آذربایجان و گیالن( انجمنهایی به نام انجمنهای رسمی)ایالتی، 
والیتی،قصبات، بلوکات،ده و بلدی( و غیر رسمی یا آزاد )انجمنهای سیاسی،مذهبی، اصناف،اقوام،زنان 

الهای اولیه حکومت مشروطه،نهادها و مجالس، تصمیم گیر در امور محلی، و ...(تأسیس شد. در همان س
(. از نظر 421:4313ناحیه ای و ملی ازباالترین تا پایین ترین سطح در کشور در نظر گرفته شد)ویسی،

محتوا و کارکرد، قبض و بسم نهادهای محلی ایران متأثر از مقتضیات زمان و قدرت هیئت حاکمه بوده 
زگرایی)از جانب دولت مرکزی( و تمرکززدایی )از جانب انجمنها و رککش بین تمو نوعی کشم

شوراها( وجود داشته که پس از دوره های کوتاهی از تمرکززدایی، به دالیل عدم فرهنگ دموکراتیک 
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و وجود اقتدارگرایی حکومت مرکزی، تمرکزگرایی بر تمرکززدایی غلبه کرده است. پس از قانون 
ه ش. برای نهادهای محلی  4301مدیر در قانون  –مشروطه،مدت دولت محلی شورا بلدیه در دوره 

شهری و کالن شهری در نظر گرفته شد که این مدت حداقل در ظاهر در قوانین بعدی  و تا کنون در 
(. ایجاد دولت محلی مدرن از جنبش مشروطه تاکنون و در 344-: 342ایران پایدار مانده است)همان:

 (.342:4313یک قرن خود در ایران، دچار تحوالت زیادی شده است)ویسی،عمر بیش از 

 حکومت محلی و تمدن نوین اسالمی  -5

است توسعه تمدن نوین اسالمی در کشورها و خصوصاً در ایران،متکی بر چشم انداز های  مسلم
نوین برای اینکه تمدن  لذا صرفاً این وظیفه حاکمیت و حکومت مرکزی نیست، گوناگونی است،

 اسالمی در بین اکثریت جامعه فراگیرتر باشد، باید سایر مراکز و نهادها هم، در کنار حکومت مرکزی،
نقش فعالی را داشته باشند. یکی از این بخش ها،حکومت های محلی هستند که می توانند بستر را برای 

زمینه ساز توسعه و چنین امری فراهم کنند. حکومت محلی در کنار حکومت مرکزی و تعامل با آن، 
ثر حکومت محلی در توسعه این تمدن، از ابعاد ؤپیشرفت تمدن  نوین اسالمی خواهد بود. این جایگاه م

 مختلف قابل بررسی است که در ادامه به آن اشاره می شود. 

 بعد فرهنگی -5-1
 رآند که است تمدنی و فرهنگی زمینۀ به مشروط همواره جامعه، و فرد حیات پویائی و حرکت

 عناصر  و اجزاء نسبت و جایگاه،کارکرد معناداری،. یابند یم خود را تمدنی و اجتماعی و فردی هویت

 عالم به شدن محیم این چه شود، می روشن خاص تاریخی و تمدنی فضای و مالع احاطه با هرمجموعه

 ملعا این از عاصرم ادبیات در تسامح اندکی با ،دنیوی های ارزش به چه و باشد مربوط دینی شهای زار
 تمدن امروز های چالش مهمترین از یکی (.73:1396)خاکی،کرد یاد توان می پارادایم و گفتمان به

 روابم در موجود آزاردهنده تغییرات و جامعه فروپاشی با مقابله و سازی فرهنگ موضوعاسالمی  نوین

 که است نیازی این و است یاجتماع و فرهنگی اصالحات در نیاز مهمترین نگرش تغییر.است اجتماعی

 در سنت ایجاد برای و آگاهانه که فرهنگی های برنامهمی شود.  احساس بشدت ایران امروز جامعه در

 مردم برای تا باشد داشته همخوانی موجود های سنت با ای گونه به باید شود می ارائه اجتماعی روابم
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عنصر فرهنگی که  (.363:1396ی و ملکیان،)دهشیرسازد میسر را آنان همراهی و وتبعیت باشد نوسأم
 لفه های اساسی پویایی و توسعه تمدن ها به حساب ؤفلسفه و ماهیت وجودی هر تمدنی است از م

لیکن هر تمدنی که از منظر فرهنگی، غنی تر باشد،از تداوم بیشتری برخوردار خواهد بود.  می آید،
ه دارای تکثر فرهنگی هستند،لزوم توجه به فرهنگ در حقیقت هویت هر تمدنی است. در کشورهای ک

این مسئله بیشتر احساس می شود. لذا حکومت مرکزی با توجه پراکندگی مذاهب و اقوام در ایران به 
تنهایی قادر نخواهد بود در مسیر توسعه فرهنگی گام دارد.اما با همکاری و مشارکت حکومت های 

ت،زمینه برای رشد و توسعه فرهنگی و به دنبات آن محلی و ایجاد تعامالت مناسب بین این دو حکوم
توسعه تمدنی فراهم خواهد شد. در عصر اطالعات و تکنولوژی و تحوالت دنیای مجازی همراه با 
تهاجمات فرهنگی، حکومت محلی در کنار حکومت مرکزی می تواند از اختالفات فرهنگی موجود در 

فرهنگی کشور در حالت کلی حفظ شده، تا تمدن  مذهبی( جلوگیری کرده تا همگونی-)زبانی جامعه
نوین اسالمی به حرکت و بالندگی خود ادامه داد. مقوله فرهنگ هویت انسانی و اجتماعی افراد است، 
احترام و پذیرش هویت فرهنگی افراد جوامع از سوی حکومت مرکزی و محلی و لزوم توجه به 

 آن،پیشرفت و مشروعیت تمدن را پی خواهد داشت.
 نظام مشروعیت های پایه و فرهنگی های الیه یا دوسویه ای رابطه در افراد اجتماعی ویته

  و خاص نوع ی دهنده شکل فرهنگی های الیه سو، یک از .است تفسیر و قابل بازنمایی حکومتی
 را حکومتی نظام مشروعیت های پایه هویت این سو، دگر از است. و  هویت اجتماعی از ای ویژه

 (.24:1396است)براتعلی پور، ساخته می استوار
حکومت های محلی با استفاده از روش های ذیل،بسترساز بالندگی فرهنگی تمدن نوین اسالمی 

 خواهند بود:
لزوم توجه به زبان های محلی و اقدام  برای پاالیش و ترویج آن در کنار اولویت بخشی به زبان  -

ده با حکومت مرکزی و پرهیز از افراط و تفریم در این رسمی و اوت کشور، و نیز تعامل اصولی و سازن
موضوع )تا زمانی که خرده فرهنگ ها احساس کنند به هویت و زبان آنها احترام گذاشته است احساس 
رضایتمندی بیشتری با حکومت مرکزی و ماندن در فضای سرزمینی کشور و پایبندی بر تمدن نوین 

 اسالمی خواهند داشت(.
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ت و بودجه از سوی حکومت محلی جهت حفظ فرهنگ بومی و ارتخصیص اعتبا -
محلی)مذهب،قومیت( در کنار اهتمام ورزیدن به فرهنگ و آداب و رسوم ملی و نیز سرمایه گذاری 

 برای توسعه امورات فرهنگی و مقابله با نفوذ تهاجم فرهنگی.  
و تصویری و همچنین  برگزاری همایش ها و نشست ها و استفاده مناسب از رسانه های صوتی -

 فضای مجازی برای معرفی مولفه های فرهنگی و تمدنی.
لزوم توجه به صنعت گردشگری) خصوصاً گردشگری اسالمی و معنوی( و همکاری مفید و  -

ثر بین حکومت های محلی موجود در این زمینه،در راستای ایجاد اتحاد و همبستگی ملی و توسعه و ؤم
  اعتالی تمدن نوین اسالمی.

 تحکیم دموکراسی -5-2
 در تسریع بلکه دموکراتیک، های ارزش ترویج در تنها نه را مهمی نقش محلی های حکومت

 به انتخابی، دلیل ماهیت به محلی های حکومت کنند. می ایفا جوامع اجتماعی و سیاسی توسعه فرآیند

 تنها اقتصادی یا سیاسی توسعه اجتماعی، دهند. می مؤثر مشارکت اجازه محلی مناطق توسعه در مردم

 حکومت نهادهای اگر .شوند شروع سطح جامعه، ترین پایین از که شود، می معنادار و واقعی زمانی

 شود )آبیار و همکاران، می کمک جوامع در سازی فرآیند دموکراسی به شوند، تقویت محلی
تر خواهد  اسالمی را محکم(. مسلم است استقرار و استمرار دموکراسی، پایه های تمدن نوین 188:1396

کرد.جایگاه و نقش آفرینی حکومت های محلی در این مورد، بسیار مهم است.چون توسعه دموکراسی 
 .جامعه ،توسعه اجتماعی و فرهنگی تمدن اسالمی را به دنبات خواهد داشت

ت مثبتی احتماالً تأثیرا گرا نشان می دهد که افزایش تغییرات دموکراتیک، نظریه دموکراسی توسعه
اصلی  عناصر قراردادن با خوب حکمرانی(.32:4383در زمینه توسعه به وجود خواهد آورد)لفت ویچ،

 برای زمینه را غیردولتی بازیگران جایگاه شناختن رسمیت به و همدیگر کنار در اجتماعی زیست عرصه

 (.41:4312ران،کند)امام جمعه زاده و همکا می فراهم دموکراتیک و ساالر مردم حکومت به رسیدن

 در اختیارات واگذاری و گردیده انسانی سرمایه دهی شکل باعث مرکزی از حکومت تمرکززدایی

 محیم  آنکه ضمن و کند می تقویت را دموکراتیک حکمرانی جامعه، عمودی و سطوح افقی
 خواهد حکومت نیز بقای تضمین موجب سازد، می فراهم محور انسان توسعه برای را تری مناسب



 103/  اسالمی نوین تمدن پویایی و  تداوم در محلی حکومت مدیریت و نقش

 

 (. این تمرکز زدایی از حکومت مرکزی با رشد و توسعه 178:1396دید)آبیار و همکاران،گر
حکومت های محلی امکان پذیر خواهد بود و زمینه را برای توسعه سیاسی فراهم خواهدساخت.توسعه 

فرهنگی هموار خواهد  اقتصادی، لفه های توسعه مانند توسعه اجتماعی،ؤسیاسی هم راه را برای سایر م
 به و جوامع پیشرفتلذا در این شرایم بصیرت و توانمندی جامعه ارتقاء پیدا خواهد کرد. در نتیجه  رد.ک

 ضرورت ها، آن های برآوردن راه و نیازها درک در مردم توانایی و آگاهی سطح افزایش آن تبع

 شکل در ها آن هیسازماند طریق جز از نیز روند این است. نموده بیشتر امور اداره در را ها آن مداخله

 ساختار در تنوع توسعه، به نیل برای این رو نبوده از پذیر امکان ای منطقه و محلی مشارکتی نهادهای

 برای محملی عنوان به که شده مطرح تر پایین سطوح اختیارات به واگذاری و تمرکززدایی حکومتی،

  گرفته است. قرار توجه مورد بیشتر یافته توسعه و توسعه حات در در کشورهای توسعه گران پژوهش
 دموکراسی و جمهوریت به سو یک از خود دموکراسی، و جمهوریت گفتمان بدین ترتیب،

 و گفتمانی اسالم و دین به را اسالمی و دینی گفتمان دیگر سوی از و شود تبدیل می گفتمانی

 زمانی تا نیدی حاکمان منطقی چنین اساس بر .دهد می بسم حکومت، حضور در برای دموکراتیک

 مردم دموکراتیک و جمعی اراده ی  محصوت و ملت منتخب که دارند کردن مشروعیت حکومت برای

 اصوت، بر منطبق ادعایی روند بر افزون ماندن، دینی برای نیز دینی حکومت که خود چنان هم باشند،

(. 14:1396ر،است)براتعلی پو ملت عمومی آرای و انتخاب نیازمند های دینی، آرمان و ها ارزش
در  کارکرد حکومت محلی در تحکیم دموکراسی و به دنبات آن تقویت بنیان های تمدن نوین اسالمی،

 حالت کلی به صورت ذیل است:
 اهتمام ورزیدن به دموکراسی محلی در کنار توجه و پایبندی به دموکراسی ملی. -
دم هم در سطح ملی و نیز برگزاری انتخابات آزاد و سالم و بستر سازی برای مشارکت فعات مر -

 در بعد محلی.
ترویج و پیاده کردن دموکراسی دینی در جامعه مبتنی بر آموزه های دینی و اسالمی و تمدن  -

 نوین اسالمی و آگاهی بخشی به مردم در این زمینه  جهت افزایش مشارکت سیاسی و ملی. 
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 تقویت مشروعیت تمدن نوین اسالمی -5-3
محلی مختلفی مانند اتابکان آذربایجان و آت بویه و آت جالیر ...  در  در طوت تارید حکومتهای

ایران وجود داشت این حکومتهای  مستقل و محلی  در کل در راستای مشروعیت ایرانی شکل گرفته 
 بود و در عین حات که دارای اختیارات زیادی بودند ولی خواستار حفظ فرهنگ و تمدن ایرانی 

س  حکومت صفویه  توسم آذری ها که ابتدا به صورت غیر متمرکز شکل گرفته اند. حتی در تأسی بوده
حکومت صفویه نظام متمرکز در پیش  بود به خاطر حفظ تمامیت ارضی ایران و مقابله با ترکان عثمانی،

 گرفت و با رسمی کردن مذهب شیعه و بهره گیری از عوامل معنوی به یکپارچگی کشور پرداخت. 
 بیگانگی خود از و گرایی وابسته فساد، که معتقدند بهینه دولت، ساختار و داییتمرکزز طرفداران

 و کند می تهدید را ها دولت مشروعیت و آید می بوجود مراتبی های سلسله ساالری دیوان در سیاسی
 و خصوصی های بخش و محلی و ای منطقه سطوح به اداری و مالی قدرت سیاسی، واگذاری

 است)آبیار و همکاران، گشا راه سیاسی بیگانگی خود از و اداری فساد معضالت درمان غیردولتی برای
 از هم و پایین از هم ملی گرایی .شده اند متحوت نیز ایدئولوژی ها جهانی شدن، عصر در (.177:1396

 وسیعتر فرایندهای به نسبت بشری جامعۀ آگاهی به دلیل باال از گرفته است، قرار چالش مورد باال

 جنبشهای به منجر گاه که رادیکات و فروملی به دلیل جنبشهای پایین از و اقتصادی و فرهنگی سیاسی،

 نیز و فرهنگ و تمدن معنویت، یافتن دین، اهمیت این، بر فراملی می شوند. افزون و وسیعتر اجتماعی

 ردرویک تمدنی، جایگزین رویکرد که شده موجب بین الملل، سیاست در ژئوکالچر و انسان عنصر

 شوند مطرح جهانی تصمیم گیری نظام بر تأثیرگذار بازیگران به عنوان تمدنها و شود ایدئولوژیک
 بر تاکید با خوب حکمرانی درقالب اداری نظام روند و اصالحات گفت توان می (.31:4313)دهشیری،

 شایسته اجرای مردم، حقوق و حفظ پاسخگویی مترقی، سازمانی فرهنگ و فرهنگی دگرگونی

 و عملکرد ارزیابی نظام برقراری ها، سازی آن توانمند و موجود انسانی منابع سازی متناسب الری،سا
 سازمانی، فرآیندهای کردن الکترونیک و منطقی سازی انسانی، منابع حوزه در پرداخت نظام اصالح

 و ها روش کارگیری به خدمات، ارائه نوین های و روش ها سیستم مالی، و اداری تمرکززدایی
 محلی های مدیریت بر تاکید و اداری فساد ساختار دولت،کاهش حوزه در مناسب های آوری فن 

 (. بنابر این زیر بنای حفظ و بقای هر تمدن،32:4312شود)امام جمعه زاده و همکاران، می تعریف
مشروعیت آن تمدن است. با توجه به تنوع فرهنگی موجود در ایران و نیز جمعیت و وسعت زیاد، 
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قبولیت و بقای تمدن اسالمی از سوی حکومت مرکزی، به راحتی امکان پذیر نخواهد بود و حکومت م
واضح است که اقبات عمومی و مشروعیت  مرکزی به ناچار به همکاری حکومت محلی نیازمند است،

کت فراگیر شود و این مهم با مشار یک نظام یا تمدن باید از سطوح خرد شروع شده تا در مقیاس کالن،
ثر حکومت های محلی فراهم خواهد شد.حکومت محلی با خدمت رسانی و توجه بیشتر به ؤسازنده و م

خواسته های مردم محل و نیز از جهات گوناگون سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و... می تواند نگاه و تصور 
 شهروندان را نسبت به تمدن نوین اسالمی، دگرگون کند.

 بهبود حکمرانی -5-4
 توانند می مردم با مستقیم و نزدیک ارتباط و بودن انتخابی عامل دو به توجه محلی با یها حکومت

تحقق  (.162:1396باشند)آبیار و همکاران، خوب حکمرانی تحقق برای سازوکارها از بهترین یکی
حکمرانی خوب برای مستحکم کردن پایه های یک تمدن عالوه بر تعامل مناسب حکومت مرکزی و 

مانند نقشی که برخی از اتحادیه ها و  توجه به بخش ها و نهادهای خصوصی را می طلبد. محلی لزوم 
های  توان هیأت ها را می انجمنمحلی در تارید کشور ایران در زمان مشروطه داشتند.  یانجمن ها

مذهبی تکامل یافته دانست که دارای ماهیت و عملکرد سیاسی بودند. قدرت گرفتن آنها موجب نگرانی 
 ها را تحت نظر و مراقبت قرار دهد. در ولتیان بود و تالش دولت این بود که مخفیانه این انجمند

ها بودند که به حمایت از مجلس وارد عمل شدند. در میان  رویارویی دولت و مجلس این انجمن
 عی،)رفی ای داشت کننده سیاسی آذربایجان بود که نقش تعیین  های سراسر ایران، این انجمن انجمن

در حات حاضر برخی از نهادها مانند شوراهای اسالمی شهر و روستا در بعد محلی  (.442:4313
یکی از اندیشه های بنیادی که متکی بر آموزه های دینی و قرآنی بود و در اولویت  حکمرانی می کنند. 

 1مینی)ره( در بود. بر این اساس امام خ« شوراهای اسالمی»برنامه های رهبران انقالب قرار گرفت، 
طی حکمی به شورای انقالب اسالمی دستور  پیش از آنکه قانون اساسی تصویب شود، 4328اردبیهشت 

تهیه آیین نامه شوراهای اسالمی شهر و روستا را داد تا بالفاصله پس از تصویب به دولت برای اجرا 
 و شهروندان بین بطهرا حکمرانی، کیفیت نحوه خوب حکمرانی مدت (.488:4313ابالغ گردد)ویسی،

  و گری تسهیل و نقش دولت منطقی دخالت نظریه این در دهد. می نشان را حکومت
 نقش پارادایم تغییر که نشانه اصطالحی خوب حکمرانی حقیقت در دارد. تاکید آن کنندگی هماهنگ
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 یک نگوناگو اجزاء و خواست سطوح و نیازها مبنای بر گوناگون های اولویت اینکه و است حکومت

(. لذا حکومت های محلی با حکمرانی 42:4312)امام جمعه زاده و همکاران، کند می پیدا تحقق جامعه
اصولی می توانند،آرامش و امنیت را در جامعه فراهم کنند و با عدالتخواهی و ایجاد عدالت در جامعه با 

وار سازند.البته برای تحقق هم زمینه را برای اعتالی تمدن نوین اسالمی، اتکای به شریعت دین اسالم،
حکومت مرکزی باید اختیارات زیادی به حکومت محلی در راستای تحکیم امنیت و عدالت  این امر،

 تفویض کند.

 افزایش مشارکت مردمی )تقویت همبستگی ملی( -5-5
با شکل گیری قانون اساسی و برگزاری انتخابات توسم مردم، مفهوم ملت به معنای مشارکت 

والیتی و قانون  انجمنهای ایالتی، پس از تصویب متمم قانون اساسی.ایران شکل می گیرد. سیاسی در 
مدت حکومت محلی شورا  بلدیه، ابتدا در شهر تبریز  شکل گرفت پس از قانون بلدیه در دوره مشروطه،

. هر مدیر در تبریز و آذربایجان ایجاد می شود و حکومت محلی مدرن در ایران پایه گذاری می شود –
چند این مدت چون از مدت کشورهای اروپایی الگو گرفته شده بود و در نهایت با شکست مواجه شد 

 ولی زمینه سازی را  برای مشارکت مردم و ایجاد حکومت محلی در دوره های بعدی را فراهم کرد.
 اب رویارویی در نهاد این .است مشروطیت نهضت نتایج از محلی ساالری مردم نهادهای ظهور

 مجلس تشکیل مشروطیت، نهضت گرفتند. با شکل گرایی محلی به و تمایل سیاسی قدرت تمرکزگرایی

 در مردمی مشارکت بستر های زمینه ملی، شورای مجلس در والیتی و ایالتی تصویب قوانین و ملی

 نسیاسی ایرا حیات در شهر شوراهای یا بلدیه های انجمن و گردید فراهم محلی و ملی اداره امور
 برای و بوده مردم به قشر دولت ترین نزدیک محلی دولت (.182:1396)آبیار و همکاران، یافتند ظهور

 و دانش از استفاده و شان زندگی با شرایم ارتباط در تصمیم اتخاذ جهت در شهروندان دادن مشارکت
)آبیار و  دارد قرار موقعیت بهترین در سیاسی و اجتماعی،اقتصادی توسعه و ارتقاء در ها آن استعدادهای

مشارکت محلی نقشی است که مردم در چهارچوب دولت محلی به طور مستقیم  (.173:1396همکاران،
و غیر مستقیم در فرایند تصمیم گیری و اجرای آن ایفا می کنند و در شکل دادن سیاست عمومی و 

حضور در  ر انتخابات،اداره امور جامعه سهیم می باشند. مشارکت می تواند به وسیله رأی دادن د
ارائه پیشنهادها،بیان عقاید و نظرها درباره شیوه های  استماع عمومی، تقاضای خدمات، جلسات شورا،



 102/  اسالمی نوین تمدن پویایی و  تداوم در محلی حکومت مدیریت و نقش

 

(. شرط رسیدن به مردم ساالری، مشارکت 441:4313)ویسی، بهتر اداره عمومی و مسئولیت پذیری باشد
سب و منظورهای سیاسی، راه شمار ممکن مردم در شکل گیری قدرت است تا در جهت وصوت به منا

(. مشارکت سیاسی در جوامع چند قومی از 332:4383ورود همگان مهیا شود)حافظ نیا و کاویانی راد،
 چالش های جدی بیشتر کشورهای خاورمیانه است که دارای زیر ساخت های فکری و فرهنگی 

نشینان ت سیاست های مرکزمی توان به نسب تک گرایانه هستند. حالت دوگانه ی واگرایی/همگرایی را
 مشاهده نمود. برای از بین بردن یا تقلیل چنین چالش هایی جایگاه حکومت محلی انکار ناپذیر است. 

 بر که است سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، های فعالیت در مردم دادن دخالت مشارکت،

 تأکید زندگی های زمینه مهه در مردم مرکزی نقش بر همواره مشارکت اثرمی گذارد. آنان سرنوشت

 و سازمانی نظام هر در است، دوسویه فرآیندی توسعه یافتگی، اصلی های مؤلفه از یکی مشارکت دارد.
بهره  تأثیرگذار و مهم ابزار یک همانند آن از مشروعیت، و مقبولیت کسب برای داشته، وجود سیاسی

 مسائل با مواجهه در پیشرفت تحقق(.418:4310است)حافظ نیا و دیگران، شده گرفته فراوانی های
 و نرم) امکانات که هستند هایی روش اتخاذ مستلزم ،…و امنیتی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی،

 به دستیابی و مسائل حل راستای در را جامعه (…و معنوی و مادی /کالبدی و انسانی /سخت
 روندهای و نهادی های وضعیت رواقع،د پیشرفت، تحقق های روش .گیرند می خدمت به افزوده، ارزش
 نهادهای قالب در را افراد جمعی مشارکتِ امکان که هستند ای قانونی یا رفیعُ یا تخصصی وضعیِ

 )رمضانی،آورند می فراهم فراملی و ملی سطح در هم، با ها سازمان و نهادها یا ها سازمان و اجتماعی
 حکومت یک فقرات ستون ادامه مختلف، های نهزمی در مردمی مشارکت که گفت توان می (.40:4312

 برخورد اوت درجه شهروند عنوان به آنها با که کنند احساس مردم چه هر بود. خواهد ها تمدن حفظ و
 داشت.این خواهند اسالمی نوین تمدن بقای و خودشان جامعه سرنوشت در زیادی است،تمایل شده
 با بودن هماهنگ و محل مردم با آنها تعامل نحوه و محلی های حکومت فعات حضور با مهم نکته

  است. مرکزی حکومت

 ملت سازی -5-6
زیرا خیلی زود  تحلیل فرآیند ملت سازی در مطالعه توسعه سیاسی موضوعی مهم بوده است،

تشخیص داده شد که کشورهای جهان سوم  پس از موجودیت سیاسی  نیاز  به احساس هویت ملی  
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 جه ای از ثبات سیاسی رسیده و امیدی به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی )نعمتی،دارند. تا بتوانند به در
 و بقای تمدن خود داشته باشند. (.2:4383

 را سیاسی بلوغ از معینی حد که است متعددی بسیار های به گروه نیاز ملت یک تشکیل برای

 دورانی در سربداران، (. مانند حکومت محلی سربداران در گذشته.20:4321)مویر، باشند کرده کسب
  از گیریم الها با بود، افکنده سایه ایران سر بر ناامیدی و یأس سایۀ مغوالن ظلم علت به که

 عامان و مغوالن ستم و ظلم علیه ستیزی بیگانه و جوانمردی ت،فتو یعنی تصوف و شیعی هایبن مایه  

اهی سرزمینی و ملی با اثر گذاری این بلوغ سیاسی و خود آگ (. 179:1396قیام کردند )محمودی، آنها
 حکومت محلی و ارتباط مناسب با حکومت مرکزی است. البته بسته به شرایم خود حکومت محلی 

البته تا زمانی که حکوت محلی ساز جدایی و مخالف با  می تواند بسترساز بلوغ و وحدت سیاسی شود،
 حکومت مرکزی را دنبات نکند.

 ابعاد در آگاهانه و ارادی ، داوطلبانه مشارکت به را ایران مذهبی و زبانی تا اقوام دارد ضرورت

 زندگی ی جانبه همه و متوازن پایدار، ی توسعه گسترش منظور به ، فرهنگی جامعه زندگی گوناگون

برخی از محققان داخلی و خارجی بر این عقیده اند که فرایند  (.27:1396کرد)براتعلی پور، دعوت فرهنگی
در ایران بیش و پیش از این که متأثر از عوامل نوین سازنده  ملت باشد، متأثر از یک فرایند تاریخی  شکل گیری ملت

طوالنی تمدنی ایرانی است که مردم این سرزمین بیش از ده ها سده زندگی در کنار یکدیگر و عالقه وافر به سرزمین 
رای اولین بار و به صورت منسجم نظام صفویان ب (. به عنوان مثات:28:4314مشترک حاصل شده است)زراعی،
نوین)ملت سازی و همبستگی ملی( را با توجه به شرایم جغرافیایی آن  غیر متمرکز را به نظام متمرکز

شالوده ایران نوین پایه گذاری می شود. به  زمان در ایران، تغییر داده اند. بعد از تشکیل سلسله صفویه،
احلی گفته می شود که براساس آن قدرتهای محلی تقویت شده یا به مر« ملت سازی »طور مجزا، فرآیند

به کلی تحت الشعاع یک قدرت مرکزی قرار نگیرند.ایجاد ملت سازی از ارکان اصلی حفظ و بقای 
ها و تمدن ها و همچنین توسعه جوامع و عرصه های پیشرفت خواهد بود به شرطی که حکومت رکشو

 ت و حکمرانی مناسب و نیز تقویت پایه ها و تکامل فرایند محلی همراه با حکومت مرکزی با نظار
 جهت ایجاد ملتی واحد و قوی برای بقای و پایداری تمدن نوین اسالمی گام بر دارد.  ملت سازی،

 های ظرفیت فرهنگی به و اقتصادی سیاسی، اجتماعی، های عرصه شدن جهانی از طرفی دیگر با

 شراکت با حکمرانی خوب الگوی که است نیاز دیریتیم و گذاری سیاست های درحوزه ای ویژه
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 شود)امام جمعه زاده و همکاران، می مطرح جهت این در آن از خارج های بخش و حکومتی نهادها
(. حکومت های محلی با همگرایی ملی و تقویت حس وطن دوستی )ملت سازی( این فرایند 48:4312

 را تسهیل خواهند کرد.

 یتحقق عدالت اجتماع -5-7
 های پدیده از ای پدیده وقتی .باشد می اجتماعی یرشپذ ،تمدن مفهوم در ویژگی مهمترین

 به توجه شاید و برسد اجتماعی پذیرش به که شود می ماندگار و کرده پیدا تمدنی شکل اجتماعی

 محلی حکومت (.40:1396)جمالی،اند گرفته معنا یک به را تمدن و فرهنگ برخی که است معنا همین

 های حکومت اصلی نهادهای جمله از ها شهرداری و محلی شوراهای .است اجتماعی تغییرات عامل

 بزرگ های پارلمان مانند و کنند می بازی را روستا و شهر کوچک های پارلمان نقش که هستند محلی

 که ای منطقه و مردم با بیشتر ها آن زیرا کنند، می مدیریت موثرتر طور به را خود محلی مناطق ملل،

 برقرار صمیمی های تماس گیری تصمیم جهت شهروندان توده با و هستند آشنا کنند می اداره ها آن

 هایی آموزشگاه و مدارس کند، می شناسایی را محلی معضالت و مشکالتحکومت محلی  رساند. می

 یک برای ساکنان ساختن فعات برای هایی راه کلی طور به و کنند می مهیا جوانان و نوجوانان برای را

 (.189:1396کنند)آبیار و همکاران، می فراهم متمدن زندگی
پتانسیل واگرایی را به  احساس بی عدالتی در صورتی که با متغیر تمایز قومی و فرهنگی همراه شود،

 به عالوه احساس بی عدالتی محدود به گروه های محرم یا مناطق محروم نیست، شدت تقویت می کند،
ه و ساکنان مناطق مرفه نیز ممکن است با رسیدن به این جمع بندی که در حقشان بلکه گروه های مرف

به خودمختاری یا استقالت روی بیاورند. دولت ها در مدیریت عدالت  تبعیض و بی عدالتی شده،
اقتصادی ناچارند سایر متغیرهای مرتبم مثل انتظارات و خواسته های گروه های مختلف را در نظر 

میراث  (.401:4313ته حاکی از پیچیدگی ممعای سیاست عدالت اقتصادی است)قنبرلو،بگیرند این نک
)حکومت پهلوی اوت( در ایران مبتنی بر تمرکز  نظام سیاسی متمرکز از ابتدای شکل گیری دولت مدرن

شدید اداری بر خاسته از نوعی رویکرد ناسیونالیستی افراطی است. این رویه مجالی بر نهادینه شدن 
اجتماعی را نمی دهد. در کشور  -دموکراسی و تعمیم آن را به الیه های مختلف زندگی سیاسیسنت 

چند قومیتی ایران سیاست های مرکزی همیشه با نوعی چالش از جانب اقوام زیر دست مواجه بوده 
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ین اصرار اکید قانون اساسی بر عدالت و برابری بین اقوام در توزیع منابع قدرت و ثروت و همچن است.
 تمرکززدایی در قالب شوراها به عنوان نماد دولت محلی هرگز در ساخت سیاسی ایران نهادینه نشد

(. عدالت اجتماعی فواید متعددی برای امنیت ملی در هر 422-421:4313)محمدی و مبارکشاهی،
کشور دارد، نظیر ایجاد نظم سیاسی مطلوب، جلوگیری از شکاف اجتماعی که می تواند بسترساز 

به ویژه در شرایم بحرانی و  مشروعیت بخشی به اقدامات امنیتی و سیاسی، راندازی سامان سیاسی باشد،ب
تخفیف وضعیت امنیتی شدن یا امنیت زدگی. عدالت اجتماعی هم در تکوین، هم در تداوم  در نهایت،

رد توجه قرار ثر است و باید در تمامی جهات آن موؤو هم در غایت نظام سیاسی و ایجاد امنیت ملی م
)غرایاق  گیرد. این کار زمینه را برای تحقق امنیت ملی عادالنه یا امنیت ملی پایدار فراهم می سازد

(. لذا تا هنگامی که ساختار نظام سیاسی نتواند عدالت جغرافیایی را در بعد فرهنگ و 31:4313 زندی،
می است و چنین شرایطی زمینه ساز تنش های برآمده از ناحیه گرایی حت اقتصاد در کشور پیاده کند،

 کامیابی قدرت های منطقه ای وفرامنطقه ای،دخالت در امور داخلی ایران و کسب امتیاز خواهد بود
(. در کل برقراری عدالت اجتماعی برای توسعه ملی و وحدت سرزمینی از 421:4380)کاویانی راد،

مدیریت اصولی با تبعیض و بی عدالتی اهمیت خاصی برخوردار است. در این میان، حکومت محلی با 
مبارزه کرده و در حفظ حقوق انسانی و اسالمی ساکنان محل دریغ نورزد. حکوت مرکزی نیز با اعطای 

زمینه را برای برقراری عدالت اجتماعی که از پیش فرض های  امتیازات و اختیارات به حکومت محلی،
 ز پایه های اجتماعی و مردمی بیشتری برخوردار باشد. مهیا کند. تا ا الزم برای پویایی تمدن ها است،

 در ذیل کارکرد های مهم حکومت محلی در پویایی و تداوم تمدن نوین اسالمی نشان داده است:
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 1317تدوین و تنظیم از نگارنده،  -2شکل شماره

 تجزیه و تحلیل -6

تمدن بر مولفه های گوناگونی متکی است. مسلم است که شکل گیری و توسعه و تکامل یک 
لذا باید دستگاهها و مراکز مختلفی با همکاری و  تمدن نوین اسالمی نیز از این قاعده مستثنأ نیست،

حمایت از همدیگر، زمینه را برای پویایی و تکامل تمدن نوین اسالمی فراهم کنند. یکی از این ابزارها و 
کشورها و نحوه تعامل آنها با حکومت مرکزی است. چون  ارگان های ذیربم، حکومت های محلی

حکومت مرکزی برای تکامل تمدن نوین اسالمی و نیز تقویت موازین و بنیان های خود و مدیریت 
به مشارکت حکومت محلی نیازمند است. نکته قابل تأمل این است که  صحیح و کارآمد کشور،

فت تمدن نوین اسالمی نخواهد بود. لذا از ابزارهای حکومت محلی، به تنهایی قادر به توسعه و پیشر
پشتیبان است که در کنار حکومت مرکزی و سایر مراکز مربوطه، می تواند بستر ساز شکوفایی و 
اعتالی تمدن نوین اسالمی باشد. با توجه به شرایم فعلی جهان گیتی و فضای پیرامونی ایران )تهدیدات 

مذهبی( و نیز تقاضای حکومت های محلی موجود، حکومت  بیرونی،تهاجم فرهنگی،تنوع قومی و

کارکردهای حکومت 
محلی در توسعه 

 اسالمی تمدن نوین

 تحکیم دموکراسی  

 ملت سازی

 اعتالی فرهنگی 

افزایش مشارکت 
 مردمی

تحقق عدالت 
 اجتماعی

تقویت مشروعیت 
 تمدن نوین اسالمی

تکوین همبستگی 
 ملی

 بهبود حکمرانی
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باید اختیارات بیشتری به واحدهای محلی اعطاء کند و تا گستره فعالیت آنها  برای  مرکزی ایران،
همگرایی و انسجام ملی بیشتر شود البته با تعامل اصولی و سازنده و نباید در این مورد دچار افراط و 

تمرکز گرایی و تمرکز قدرت در یک کانون و هسته سیاسی، نمی توان در  تفریم شد.از طرفی دیگر با
میراث نظام سیاسی متمرکز از ابتدای  دراز مدت بر وحدت و اتحاد ملی و پویایی و تداوم تمدنی رسید،

شکل گیری دولت مدرن)حکومت پهلوی اوت( در ایران مبتنی بر تمرکز شدید اداری بر خاسته از نوعی 
نالیستی افراطی است. این رویه مجالی بر نهادینه شدن سنت دموکراسی و تعمیم آن را به رویکرد ناسیو

لذا لزوم توجه به پخش و توزیع جغرافیایی  .اجتماعی را نمی دهد -الیه های مختلف زندگی سیاسی
قدرت در کشور، از جمله الزامات مهم در ایجاد افزایش هویت ملی و توسعه تمدن نوین اسالمی 

بود و در این مسئله مهم، نحوه تعامل حکومت مرکزی با حکومت های محلی موجود، از اهمیت  خواهد
 شایان توجهی برخوردار است.

اشاره شد که حکومت محلی در ایران از یک سیر تاریخی و توام با  با توجه به یافته های تحقیق،
و شکل وجود داشته است. فراز و فرود برخوردار بوده است. حکومت محلی در تارید ایران به د

حکومتهای محلی گذشته یا سنتی مانند حکومت محلی شیعی سربداران و... که عمدتاً کارکردهای 
نظامی و سیاسی داشته اند و دامنه فعالیت آنها گسترده بوده است و حکومت های محلی جدید یا مدرن 

خصوصاً بعد از پیروزی انقالب  که بعد از انقالب مشروطیت شکل می گیرد و عمده فعالیت های آنها،
در بعد اجتماعی و خدماتی بوده است لذا با توجه به کارکردهای محدود آن، هماهنگ با  اسالمی،

 حکومت مرکزی حرکت نکرده در نتیجه کارایی چندانی در توسعه تمدنی نداشته است. ولی 
می نقش داشته اند ولی به حکومت های محلی گذشته به نوعی در توسعه فرهنگ و تمدن ایرانی و اسال

مرور زمان، از ادامه حیات خود باز ماندند. با پیروزی انقالب اسالمی و شکل گیری تمدن نوین اسالمی، 
هدف یابی برای حفظ و گسترش این تمدن، نقش و جایگاه حکومت محلی با توجه گستردگی 

راستای بقای کشور و تمدن تنوع مذهبی و قومی و نیز کمک به حکومت مرکزی در  سرزمینی ایران،
بیش از پیش احساس می شود.  حکومت محلی از طریق عناصر متنوع زمینه ساز پویایی و  نوین اسالمی،

تکامل تمدن نوین اسالمی خواهد بود. علی الخصوص از منظر فرهنگی، با توجه به اینکه مولفه های 
رسالت حکومت محلی حائز اهمیت  فرهنگی پایه و اساس تمدن نوین اسالمی هستند، در این میان،

است. به عنوان مثات: حکومت محلی موجود از طریق توسعه گردشگری و خصوصاَ گردشگری اسالمی 
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 مذهب( و خرده فرهنگ های قومی و مذهبی و  -)زبان توجه به فرهنگ بومی در بین شهروندان،
می خواهد بود. با توجه به اینکه پایه بستر ساز توسعه تمدن نوین اسال سرمایه گذاری بهینه در این زمینه،

لذا این نقش  و زیر بنای شکل گیری و بالندگی یک تمدن بر مولفه های فرهنگی استوار است،
حکومت محلی اهمیت فراوانی دارد بخصوص در مقطع کنونی که عصر تهاجم فرهنگی و تکنولوژی 

دموکراسی و تحکیم آن جهت اطالعات است. از دیگر نقش های حکومت محلی می توان از توسعه 
چون هر چه مشارکت سیاسی مردم و نواحی محلی زیاد  تقویت ارکان تمدن نوین اسالمی دانست،

ثر ؤپایگاه های مردمی قوی تری شکل خواهند گرفت و آن هم برای تداوم تمدن اسالمی م باشد،
ا منجر خواهد شد. هر تمدنی خواهد بود. همین مسئله متعاقباً مشروعیت و مقبولیت تمدن نوین اسالمی ر

متکی بر داشتن مولفه های چون دین،زبان،باورهای اجتماعی است که به شکل گیری ملت یا امت واحد 
این اتحاد  می انجامد. داشتن یک ملت متحد و منسجم از جمله زمینه هایی توسعه و بقای تمدنها است.

ثر خواهد شد. ؤبا حکومت مرکزی م با نقش فعات حکومت های محلی و نیز مشارکت سازنده آنها
 حکومت محلی با برقراری عدالت اجتماعی، حکمرانی مناسب و رسیدگی بیشتر به مشکالت محلی،

زمینه ساز همبستگی و وحدت ملی خواهد بود. ایجاد عدالت در بخش های گوناگون و تحقق عدالت 
توسعه سرزمینی و  جتماعی،اجتماعی از جمله آرمان های تمدن نوین اسالمی است. چون عدالت ا

تقویت حس میهن گرایی و اتحاد ملی را در پی خواهد داشت. نایل شدن به این امر مهم، با مشارکت 
 پویا و هماهنگی  حکومت های محلی با بخش مرکزی و حاکمیت است. 

 نتیجه گیری -7

 ی را شامل بالندگی و تداوم یک تمدن متکی بر پارامترهای خاصی است. و عرصه های گوناگون
نیازمند همکاری و مشارکت  می شود. تمدن نوین اسالمی نیز با توجه به توسعه و پیشرفت های اخیر،

حکومت محلی و  بخش های مختلف برای پویایی هر چه بیشتر خود است. یکی این از بخش ها،
میت است. جایگاه رفیع آن برای اعتالء و گسترش تمدن نوین اسالمی در کنار حکومت مرکزی و حاک

 ثر و متنوع می تواند نقشی موثری در این امر مهم، ایفاء کند. ؤحکومت محلی هم از راههای م
حکومت های  محلی هم با توجه به نفوذ و نقشی که در مدیریت نواحی محلی دارند، از جایگاه مهمی 

ایش احساس افز توسعه سیاسی، برقراری عدالت اجتماعی، تحکیم دموکراسی، در ایجاد وحدت ملی،
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البته تحقق چنین  تداوم فرهنگی و تمدنی و... برخوردار هستند. مشارکت فعات مردمی، رضایتمندی ملی،
موضوعی، همکاری سازنده و هماهنگی مناسب حاکمیت با حکومت محلی را می طلبد و نیز وسعت 

تردگی زیادی اختیارات و دامنه فعالیت حکومت های محلی با توجه به مقتضیات زمان باید از گس
البته واضح است عملکردهای  حکومت محلی نباید با فلسفه و اهداف حکومت مرکزی  برخوردار باشد.

مغایرت داشته باشد چون این دو نوع حکومت کنار هم و هماهنگ با هم، زمینه ساز پیشرفت و تداوم 
 تمدن نوین اسالمی خواهند بود. 

است در حات رشد و گسترش و در زمینه های فرجام سخن آنکه تمدن نوین اسالمی، تمدنی 
مختلف نیازمند شناخت فاکتورهای مهم برای شکوفایی و پویایی است و نیز همکاری سایر نهادها و 
نقش تکمیل کننده آنها در کنار هم، بستر ساز توسعه و پایداری تمدن خواهد بود. شایان توجه است 

 توسعه تمدن نوین اسالمی دارد، می تواند  حکومت محلی در کنار کارکردهای مثبتی که برای
چالش هایی را هم برای حکومت مرکزی و حاکمیت ایجاد کند که این مسئله بستگی به هوشیاری و 
تدبیری حاکمان مرکزی و مدیران محلی دارد تا از تهدیدات موجود، فرصت هایی را برای رشد و 

ل می توان گفت که با توجه به شرایم فعلی فراهم کنند. در ک شکوفایی بیشتر تمدن نوین اسالمی،
جهان گیتی و آگاهی های بشری و حفظ وحدت سرزمینی و تمدنی، حکومت های مرکزی به ناچار، 
حاضر به پذیرش واگذاری برخی از اختیارات خود به حکومت های محلی هستند و بین این دو باید 

 تحقق مهمی هموار سازد.رابطه تنگاتنگ وجود داشته باشد تا بستر را برای چنین 

 منابع و مأخذ
 (؛ نقش4311آبیار، منصور و مسعود نیا، حسین و شهرام نیا، امیر مسعود و حاتمی، عباس) -

 فصلنامه سیاست جهانی، ایران، موردی: سیاسی مطالعه توسعه فرآیند در محلی های حکومت
 اوت. شماره: دوره ششم،

 قویت قانونمند حکومت های محلی در ایران،(،امنیت و توسعه پایدار و ت4313امیدی،علی) -
 شماره: چهارم. سات بیست و هشتم، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،
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(؛ 4312روح اهلل) امیرمسعود و صفریان گرمه خانی، شهرام نیا، محمد جواد، امام جمعه زاده، -
فصلنامه علوم  توسعه، مدیریت در کارآمد دولت و همکار جامعه خوب؛ حکمرانی الگوی

 سی و ششم. شماره: سات دوازدهم، سیاسی،
نشر  تهران، محمد رضا حافظ نیا و همکاران، ترجمه: جغرافیای سیاسی، (؛4313بالکسل،مارک) -

 انتخاب.
 ارایه مدارانه؛ دین ورزی سیاست و اخالقی پژوهش های سنت (؛4311مهدی) براتعلی پور، -

 دانشگاه شاهد. تهران، المی،الگو، مجموعه مقاالت دومین همایش ملی تمدن نوین اس یک
)گسست در پیوند  (،جامعه شناسی تاریخی دولت4381احمد) ناصر و درستی، جمالزاده، -

 شماره دوم. سات ششم، فصلنامه دانش سیاسی، نخبگان و ساخت دولت در عصر صفوی(،
اسالمی، مجموعه مقاالت دومین همایش  نوین تمدن ارکان و (؛ چیستی1396مصطفی) جمالی، -

 دانشگاه شاهد. تهران، تمدن نوین اسالمی،ملی 
 (، افقهای جدید در جغرافیای سیاسی، تهران:4383حافظ نیا،محمد رضا و کاویانی راد،مراد) -

 انتشارات سمت.
 تأثیر تطبیقی (؛  بررسی4310حافظ نیا،محمد رضا، پارسائی،اسماعیل و حسین پور پویان، رضا) -

 ی موردی:خانه ی شهروندی }مطالعه مشارکت بر میاسال انقالب از بعد و قبل محلّی نهادهای
شماره:هفتاد و  انسانی، جغرافیای های اختالف{،فصلنامه پژوهش حل شوراهای و انصاف

 هفتم.
 و قدرت شبکه الزامات و تناسبات به تاریخی فلسفه (؛نگاه4311خاکی قراملکی، محمد رضا) -

 ن اسالمی،تهران،دانشگاه شاهد.مدرن، مجموعه مقاالت دومین همایش ملی تمدن نوی تمدن
اندازها، مجموعه مقاالت  چشم و بنیادها اسالمی؛ نوین (؛تمدن4311دهشیری، محمد رضا) -

 اولین همایش ملی تمدن نوین اسالمی،تهران،دانشگاه شاهد.
 های عرصه و اسالمی نوین (؛تمدن4311دهشیری،محمد رضا و ملکیان بروجنی،نجمه) -

وسی، مجموعه مقاالت دومین همایش ملی تمدن نوین کنفوسی تمدن با آن همگرایی
 اسالمی،تهران،دانشگاه شاهد.

 .نشرتارید ایران:ارگان انجمن ایالتی آذربایجان،تهران(؛4313)منصورهرفیعی، -
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اسالمی،موسسه  نوین تمدن تحقق و پیشرفت مسئلۀ در ی ساختار (؛تأملی4312رمضانی،حسین) -
 .مطالعاتی مبین،سات چهارم،شماره:چهلم

اسالمی، مجموعه مقاالت  نوین تمدن تحقق در درونی آفات و (؛موانع4311رستمی، کلثوم) -
 اولین همایش ملی تمدن نوین اسالمی،تهران،دانشگاه شاهد.

 (؛ سیری در تارید آذربایجان،تبریز:نشر اختر.4382سرداری نیا،صمد) -
و فدرالیسم، تهران:  (، حاکمیت محلی از تراکم زدایی تا تمرکززدایی4310شمس، عبدالحمید) -

 نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 در سیاسی قدرت الگوی تکوین گفتمانی (؛ تحلیل4311شامی خاکی،علی و موسوی،محمد) -

فقیه، اولین همایش ملی تمدن نوین اسالمی ،  والیت گفتمان بر تأکید اسالمی؛با نوین تمدن
 مجموعه مقاالت ،تهران،دانشگاه شاهد.

 .سخنانتشارات:( بوروکراسی مدرن ایران، تهران،4380صبوری، منوچهر ) -

 تهاجم تا آغاز اسالمی )از -ایرانی هویت فرودهای و (؛فراز4382طرفداری،منصور) -

 تیمور(،فصلنامه تارید و تمدن اسالمی،سات دوم،شماره:سوم.
(؛مشروعیت ایرانی در حکومت های محلی ایران در قرن 4313عباسی،جواد و راضی،زهره) -

 پژوهشی تاریخهای محلی ایران،سات دوم،شماره دوم.  _جری، دو فصلنامه علمیهشتم ه
(؛ نسبت عدالت اجتماعی و امنیت ملی،چارچوب نظری، فصلنامه 4313غرایاق زندی،داود) -

 مطالعات راهبردی، سات شانزدهم،شماره:سوم.

ایران(، (، حکومت محلی)استراتژی توزیع فضایی قدرت سیاسی در 4381قالیباف،محمد باقر) -
 تهران، انتشارات:امیرکبیر.

(؛ عدالت اقتصادی و امنیت ملی،فصلنامه مطالعات راهبردی،سات شانزدهم، 4313قنبرلو،عبداهلل) -
 شماره: سوم.

(؛ ناحیه گرایی در ایران از منظر جغرافیای سیاسی،تهران:پژوهشکده 4381کاویانی راد، مراد) -
 مطالعات راهبردی.

وکراسی و توسعه،ترجمه:احد عایقلیان و افشین خاکباز، تهران، (؛ دم4383لفت ویچ،آدریان) -
 انتشارات طرح نو.
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اسالمی،  نوین تمدن تداوم و تحقق برای اسالمی عرفان های (؛ظرفیت4311محمودی،محمد) -
 مجموعه مقاالت دومین همایش ملی تمدن نوین اسالمی،تهران،دانشگاه شاهد.

یحیی  سید و میرحیدر سیاسی،ترجمه:دره ایجغرافی بر نو (؛درآمدی1379) مویر،ریچارد -
  مسلح. نیروهای جغرافیایی سازمان صفوی، تهران: انتشارات

(، دولت محلی و اقوام)ارزیابی شهروندان استان 4313محمدی،حمزه و مبارکشاهی، محمود ) -
کردستان از فعالیت شوراها به عنوان نماد دولت محلی و اثرات آن بر شرکت در انتخابات 

 .ا(،فصلنامه فرهنگی،ادبی،اجتماعی،شماره:هشتاد و پنجم و هشتاد و ششمشوراه

(؛ بررسی میزان مشارکت اقوام در مدیریت سیاسی کشور پس از 4383نعمتی،حمید رضا) -
پیروزی انقالب با تأکید بر وزیران منتخب مجلس شورای اسالمی، پایان نامه کارشناسی ارشد 

  .جغرافیای سیاسی:دانشگاه تربیت مدرس
 (، در آمدی بر دولت محلی،تهران،انتشارات:سمت.4313ویسی،هادی) -
(،بررسی الگوهای دولت محلی و تطبیق آن با شهرهای ایران،فصلنامه 4313ویسی،هادی) -

 جغرافیا و توسعه،شماره:سی و سوم.



 

 

 



 

 

ی مقام معظم  دولت اسالمی؛ شاخص ها و موانع تحقق آن در اندیشه
 رهبری

 
 4عباس نوری

 

 چکیده
ی مقام معظم رهبری،   ترین مراحل تکوین و تحقق تمدن نوین اسالمی در اندیشه ی از مهمیک

های مهمی است. در این  تشکیل دولت اسالمی است. در اندیشه ایشان دولت اسالمی دارای شاخص
های دولت اسالمی  ترین شاخص اسد به دو سوات هستیم که مهمپی پتحلیلی در  -مقاله با روش توصیفی

دهد که  های تحقیق نشان می های دولت اسالمی یافته یدگاه معظم له کدامند؟ در مورد شاخصاز د
را نیازمند همت و خرد جمعی دانسته که در سایه ایشان گسترش و رشد تمدن نوین اسالمی 

گرایی،  هایی چون؛ سالمت اخالق و عمل، خدمت به خلق، دوری از فساد اقتصادی، قانون شاخص
باعث   ی ایشان آنچه یابد. در اندیشه زای کشور تحقق می مت و تکیه بر ظرفیت درونخردگرایی و حک

شود موانع داخلی مهمی است که به عنوان  عدم تحقق و یا کندی در روند تکامل دولت اسالمی می
به این  اسدپی ایشان کدامند؟در  سوات دوم مطرح شده که موانع داخلی تحقق دولت اسالمی در اندیشه

ایمان در بینش و سستی ، طوالنی ماتآ، پرستی هوی پرستی و هوسترین موانع  توان گفت مهم میسوات 
گرایی و  فرم، ارتجاعنظام،  ارکان در قدرت و ثروت صاحبان ، نفوذانفعات و خودباختگی، انقالبی

مایند و را رصد و مطالعه ن  ست  که اگر مسئولین و مجریان در کشور آناظاهربینی بدون توجه به محتو
نمایند و گذر از این مرحله به  تر دولت اسالمی هموار می در رفع آن بکوشند راه را برای تحقق سریع

 سازند. ی تشکل کشور اسالمی را محقق می مرحله
 مقام معظم رهبریها، موانع داخلی، دولت اسالمی،  تمدن نوین اسالمی، شاخص ها: کلیدواژه

 

                                                                                                                                               
 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقالب دانشگاه شاهد تهران 1



 همایش ملی تمدن نوین اسالمی سومینمجموعه مقاالت /  130

 

 مقدمه
 مختلفى گذر های نظام و ها دوره، مسیرها از باید و گیرد نمى شکل هیکبار به تمدنى هیچ شک بى

 اسالمى تحقق تمدن فرایند به ناظر ای خامنه اهلل آیت ای اندیشه های مؤلفه ترین مهم از یکى. کند
 یک ما» کنند: مى ایران معرفى اسالمى جمهوری تجربه به معطوف را فرایند این که ای گونه به؛ است

 مرحله است، اسالمى دولت تشکیل بعد مرحله، دادیم تشکیل اسالمى نظام بعد، داشتیم ىاسالم انقالب

 مرحله در امروز ما  است. اسالمى الملل بین تمدن تشکیل بعد مرحله است، اسالمى کشور تشکیل بعد

  [1]«داریم قرار اسالمى کشور و اسالمى دولت
 ایجاد»، است دشوارتر پیشین قدم دو از و می رود به شمار حساس مرحله ای که سوم مرحله اما
 به دولت مردان روش و منش تشکیل، حقیقی معنای به اسالمی تشکیل دولت. »است«  اسالمی دولت
 [2]« اسالمی است گونه

دولت سازی به سر می بریم و در حات   همچنان که رهبر انقالب نیز تأکید دارند، ما هنوز در مرحله
ولت اسالمی هستیم. حات با توجه به این دیدگاه رهبر انقالب که نظام اسالمی به د نظام اسالمیگذار از 

 هنوز در مرحله گذار به دولت اسالمی قرار دارد و همچنین اهمیت بررسی این مسأله ضروری به نظر 
تا با بر  پرداخته شودچنین موانع تحقق یک دولت اسالمی  و هم معیارهاشاخص ها و می رسد تا به 

لذا در این تحقیق  .ن موانع و عمل به شاخص ها راه برای تحقق دولت اسالمی هموار گرددطرف نمود
چنین موانع درونی تحقق  های مهم دولت اسالمی و هم اسد به این سواالت هستیم که شاخصپبه دنبات 

 ی مقام معظم رهبری کدامند؟ آن در اندیشه

 های پژوهش فرضیات و سوال
گفت بر  توان می اما داد، ارائه آن برای خاصی فرضیه توان نمی تاس کیفی پژوهش که آنجا از

چنین حرکت به  اساس اندیشه مقام معظم رهبری دولت اسالمی برای رسیدن به حد مطلوب خود و هم
چنین در جهت رفع و  ی اسالمی باید طبق شاخص ها عمل نموده و هم ی جامعه سمت مرحله

 ود با یک همت و خرد جمعی تالش نماید. روی خ هموارسازی موانع و مشکالت پیش
 آن تبیین و ای خامنه اهلل آیت ی اندیشه در اسالمی دولت ی مسئله به پرداختن شد ذکر که آنچه بنابر

، دیگر بیان به. است برخوردار اسالمی نوین تمدن گیری شکل سازی زمینه جهت در مضاعف اهمیتی از
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 توان نمی اسالمی( شاخصهای )براساس اسالمی دولت یجادا بدون، انقالب رهبر ی فکری منظومه طبقِ
 اسالمی نوین تمدن به رسیدن نیابد تحقق اسالمی ی جامعه که تا زمانی و یافت دست اسالمی ی جامعه به

 .نیست امکانپذیر
 و مطلوب اسالمی دولت های آنکه شاخص است. اوت مهم سوات دو به پاسد پی در پژوهش این

 در اسالمی آنکه دولت دوم کدامند؟ و ای خامنه اهلل آیت ای اندیشه نظام در اسالمی ی جامعه سازِ زمینه
 با چه موانع درونی مواجه است؟ اسالمی ی جامعه گذر به مسیر

مفاهیم پژوهش مانند شاخص، موانع، دولت  تعریف به ابتدا، سواالت این پاسد به دستیابی برای
چنین  های دولت اسالمی مد نظر مقام معظم رهبری و همترین شاخص  اسالمی و ...  و سپس به مهم

روی دولت اسالمی که در اندیشه ایشان  مانع رسیدن دولت  ترین موانع درونی پیش برخی از مهم
 ی اسالمی است.  اسالمی به حد مطلوب خود و نبز گذر به سمت جامعه

 شناسی پژوهش روش
 آزمائی جهت نظریه نظری چارچوب یک رب مبتنی که کمی های پژوهش برخالف، کیفی تحقیقات

 را مرتبطی هم به مجموعه مفاهیم مفهومی چارچوب. کنند می استفاده مفهومی چارچوب از، هستند
 و منسجم نظام یک قالب در را ها و آن دارد تمرکز مطالعه مورد عمده مفاهیم بر که شود می شامل

یق چارچوب مفهومی خود را بر اساس اندیشه در این تحق ]3[دهد می پیوند همدیگر به معنایی مرتبم
شود، از  هایی که درباره تارید و تمدن انجام می پژوهشایم.  مقام معظم رهبری تنظیم و تدوین نموده

ها و تحلیل تاریخی با  کیفی است. در پژوهش حاضر از روش توصیف داده -های توصیفی  نوع پژوهش
های  به کتابخانه و اینترنت استفاده شده است. در پژوهشاستفاده از منابع و روش اسنادی و مراجعه 

 شود.  تاریخی معموالً از تجزیه و تحلیل آماری استفاده نمی

 تعریف مفاهیمالف( 
 شاخص

شاخص در لغت به معنای برآمده، مرتفع، چشمگیر، برجسته و آن چیزی است که مقدارش ماهیت 
ای برای  اینده چند متغیر همگن است و وسیلهشاخص کمیتی است که نم ]1[کند  چیزی را معین می
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توان  هایی است که ماهیت و خاصیت مشخصی دارند و بر مبنای آن می گیری و مقایسه پدیده اندازه
هایی دارد.  تغییرات ایجاد شده در متغیرهای معینی را در طوت یک دوره بررسی کرد. هر تمدنی شاخصه

ت، ایجاد تخصص، مراکز اجرایی، قوانین ثابت، مراکز ثبات پایداری در نظام شهری، داشتن حکوم
 [5]ها است  های تمدن اقتصادی، نهادهای علمی و داشتن نظام اخالقی از شاخصه

شاخص عبارت است از سازوکار مناسب برای » در جای دیگر شاخص اینگونه تعریف شده است:
 [6]معرفی و سنجش یک پدیده. 

هایی برای رشد و پیشرفت وجود داشته است که  ها و شاخصهاز آغاز ظهور اسالم، همواره معیار
ها  ها الزم و واجب است و نبود هر کدام از این شاخصه ها در تمدن اسالمی برای همه دوران حضور آن

تواند مسیر پیشرفت و ترقّی تمدن اسالمی را به چالش بکشاند، از جمله محوریت قوانین قرآنی،  می
هدت در راه خدا، حکومت مردمی، پرهیز از تحجر، ایجاد رفاه عمومی، خردورزی، علم، اخالق، مجا

استقرار عدالت، دوری از اقتصاد مبتنی بر ربا و تکاثر و غیره. اما همگام با پیشرفت بشر، قطعاً معیارها و 
های جدیدی نیز مطرح گردید که اگر تمدن اسالمی قصد پیشرفت در دنیای مدرن را دارد،  شاخصه

هاست. مقام معظم رهبری با درایت خویش و با درک مقتضیات زمان، همواره  توجه به آنناگزیر از 
ها مسأله تمدن  های خود قرار داده است. یکی از آن ضرورت توجه به مسائل نوظهور را در رأس برنامه

طلبد از جمله ابتکار و  نوین اسالمی است که تحقق آن طبعاً ضرورت توجه به مسائل نوینی را می
الملل، صدور احکام فقهی مناسب با  های مدرن، هنر، سینما، بهبود روابم بین القیت، توجه به رسانهخ

ها را مورد بررسی  له درباره آن نیازهای جدید بشری و غیره که به تناسب، این مسائل و دیدگاه معظم
 قرار خواهیم داد.

 موانع
 ، دافع، رادع و زاجر است. در اصطالح هرهندِبه معنای بازدارنده، عایق، جلوگیر« مانعه»موانع جمع 

دارد و سبب انحراف از مسیر اصلی و یا  چیزی که فرد را از حرکت به سمت اهداف مطلوبش بازمی
 [.2] شود توقف وی می

 رسیدن از کندتا تهدید را اجتماعی پدیده هر است ممکن هستندکه آسیبهایی همان: آفات و موانع
 موانع و آفات ی بینانه واقع بازبینی نیازمند نیز اسالمی نوین تمدن.ماند باز آرمانهای خود و اهداف به
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 آفات و موانع و بیرونی آفات و موانع: دو نوعند موانع و ها آسیب این.است کمات و رشد
 از شدن دور،شدن هدف فراموش،گرایی سطحی و تحجر، زندگی درسبک موجود مشکالت.درونی
 ساماندهی و شده شناسایی باید که هستند درونی موانع جمله از. ..و غرب تمدن از تقلید،  فقیه والیت

 [8] .شوند

 ای خامنه اهلل آیت ی اندیشه در اسالمی دولت

برای رسیدن  است. برخوردار خاصی مفهوم و معنا از اسالمی دولت ای خامنه اهلل آیت ی اندیشه در
ی  یشه ایشان، باید آن را در قالب مجموعهبه تعریفی صحیح و دقیق از مفهوم دولت اسالمی در اند

 به اسالمی ی جامعه و اسالمی نظام با مفهوم نسبت در و اسالمی نوین تمدن تحقق ای مرحله پنج ی نظریه

 آورد. دست
 گانه است:  قوای سه و حکومت ارکان شامل اسالمی نظام معظم له، فکری منظومه ی در

 معیار و تقنین منبع یعنی چه؟ یعنی اسالمی نظام شد... لتشکی اسالمی انقالب از پس اسالمی نظام»

 ی قوه مجریه، ی قوه  -حکومت ارکان چیست؛ شد معلوم کشور در ارکان تصمیمگیری و اجرا مالک و
 کرد؛ تثبیت را اینها ی همه آمد اساسی قانون و شد چیده -ارکان دیگر و قضاییه ی قوه رهبری، مقننه،

 [1]«گرفت انجام اصولی گذاریهای پایه لذا
 داراست: را اسالمی نظام قالب برای محتوا حکم واقع در اسالمی دولت اما

 مردم زندگی واقعیت در باید کارهایی یعنی دارد؛ محتوایی نیست؛ شکل فقم اسالمی نظام این»

 که -را خودش به معتقد و مؤمن عناصر و مردان مردم، زندگی در واقعیتها  این تحقق بگیرد. انجام

 شامل اسالمی دولت اسالمی. دولت میشود این طلبد؛ می -باشند هم الزم خصوصیات و صفات اراید

 خدمتگزاران و یعنی حکومتگران مجریه؛ قوه ی فقم نه است؛ اسالمی نظام کارگزاران ی همه

 [40]«عمومی
 میاسال ی جامعه ایجاد با نسبت در را اسالمی دولت ایجاد خامنه ای اهلل آیت دیگری جای در

 ی جامعه آن ایجاد برای الزم های نهادسازی و سازوکارها یعنی اسالمی، دولت»کنند:  می تعریف

  [44] «.اسالمی
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 کشور که کند ادّعا نمیتواند کس هیچ ایم. نرسیده اسالمی کشور به هنوز ما سومیم؛ ی مرحله ما در»

 دولت یک ما که کنیم ادّعا نمیتوانیم اام ریزی... پایه و طرّاحی را اسالمی یک نظام ما است. اسالمی ما

 تربیت را خودمان باید ما ببریم. پیش و را بسازیم خودمان باید ما داریم. کم ما هستیم؛ اسالمی

 [43]«.کنیم
 ارکان و نهادها گیری شکل از باالتر ای مرحله اسالمی دولت ایشان ی اندیشه در بینیم می چنانکه

 مالکها با آن کارگزاران رفتار و گیری جهت و نظام محتوای نطباقا به واقع در و حکومت بوده رسمی

 گردد. برمی اسالمی معیارهای و

 السالم(تحقق )علیه معصوم و کامل انسان زمان در کلمه واقعی معنای به اسالمی دولت هرچند

 سازد: نمی منتفی را فعلی ی دوره در آن ایجاد برای موضوع تالش این اما یابد می

 انشاءاللَّه. شد؛ خواهد تشکیل کامل انسان زمان در کلمه، واقعی معنای به کامل اسالمىِ لتدو البته»

 و توان قدر به ما هستیم. ناقصی انسانهای ما ی همه میکنند. درک را روز آن که  کسانی حات به خوشا
نقطه  به -هستیم آنها جزو هم خودمان- که را کارگزاران حکومت مجموعه ی میخواهیم خود تالشِ

نزدیک  نصاب حد به را  خود میخواهیم ما کند. تطبیق اسالمی جمهوری نصاب با که برسانیم یی
 [43]«.کنیم

  مقام معظم رهبری ی در اندیشهشاخص های دولت اسالمی ب( 
هایی باشد تا آن را دولت اسالمی نامید ای است که باید دارای شاخصهگونهماهیت دولت اسالمی به

هایی از جمله شود که دیگر اسالم نیست. ایشان در قالب دولت کریمه شاخصبه اسم میوگرنه اکتفا 
[ برخی دیگر از 41شمارند. ] عزیز، سربلند، دارای اعتقاد راسد در راه خود ، نفوذناپذیر و ... برمی

 العالی( به تفصیل در ذیل آمده است: های دولت اسالمی مدنظر مقام معظم رهبری )مدظلهشاخص

 اخالقی و عملکردیسالمت  (1
 به ایمان ایمان؛ استقرار از است عبارت حکومت این ی عمده شاخص و اسالمی حکومت اساس» 
[ 42] «دادند قرار مردم پای مقابل در الهی انبیا که مستقیمی صراط در سلوک و انبیا تعالیم به ایمان خدا،

های دولت اسالمی، که ترین مشخصه از مهمباال های رده مسئوالن در ویژهاخالقی به و اعتقادی شاخص
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 حقایق به درست و نگاه اعتقاد ناشی از عملکردی سالمت اخالقی، سالمت اعتقادی، مشتمل بر سالمت
ی [ ایشان منبع و شاخص سالمت اعتقادی را عالوه بر منابع اسالمی، رجوع به مجموعه41] جامعه است.

 و اعتقاد مورد امام،»فرمایند: دانند. در این زمینه میقالب میرهنمودهای امام خمینی به عنوان اصوت ان
 ی مجموعه امام، های گیری موضع ی مجموعه امام، بیانات ی مجموعه خب،. است ما ی همه اذعان و قبوت

 باید این طبق بر باشیم؛ داشته اعتقاد باید این به شاخص؛ آن شد این. است ما اختیار در امام رهنمودهای
 [42] «اعتقادی سالمت شودمی این بکنیم؛ مراجعه اصلی شاخص این به اشتباه، موارد در یم؛بکن عمل

کنند که ایشان در ذیل اعتقاد درست، مسئله اعتماد به خدا را از مسائل مورد اصرار خود عنوان می
ایل های اوبا توجه به تجربه تاریخی ملت ایران در پیروزی انقالب و تشکیل نظام اسالمی، شورش

ها پیروی کردن ملت ایران انقالب، جنگ و دفاع مقدس نباید دور از ذهن قرار گیرد. در واقع این تجربه
است. ایشان اعتماد به این است که نصرت خدا را در پی داشتهاز راه خدا و حمایت از دین او بوده

 [48اند. ]ی الهی را بارها متذکر شدهوعده

 خدمت باالخدمتگزاری و داشتن روحیه ( 2
 همین اسالمی دولت اصلی گفتمان این که خدمت، ی روحیّه»است.  خلق به خدمت دوم شاخص 

 نباید چیز هیچ و مردم به کنیم خدمت ایم آمده ما نیست؛ این جز ما وجود ی فلسفه اصالً است؛ خدمت
دانند و می محکوم مردم را و مسووالن [. ایشان هرگونه جدایی بین41] «کند غافل وظیفه این از را ما

[ ایشان در 30] مردمند. براى و مردم خدمتگزار مسووالن، که کنندمعرفی می اسالمى را نظامى نظام
-ی اوت محدود بودن دورهکنند که باید مدنظر قرار گیرد نکتهخدمت به مردم دو نکته را خاطر نشان می

 های نامحدود آن استفاده کرد. ی خدمت است که باید از فرصت
قانونی نیست بلکه به معنای  ی دوم جهادی کار کردن است که از نظر ایشان این امر به منظور بیکتهن

توان  ها و جهت است. با رعایت این موارد میعبور از موانع، انجام کار با شوق و فراموش نکردن آرمان
ستضعفان جایگاه ی فکری ایشان محرومان و م[ در منظومه34گیرد. ]خوبی انجام میگفت خدمت به

-تلخکامی و ناکامی هرگونه باید که کنندمعرفی می را نظامی اسالمی، جمهوری ای دارند و نظامویژه
 مختلف قشرهای بین ی فاصله و در نتیجه شود برطرف آن پرمهر ی سایه زیر جامعه در محروم قشر های

 [33گردد. ] کم جامعه
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 طلبی  ( عدالت3
 عدالت به نهادن اجر عدالت، ى مالحظه» .است عدالت ایشان نظر از اسالمی دولت شاخص سومین

 حساب به اسالمى نظام ى شاخصه باید و ماست ى وظیفه است، عدالت مقتضاى آنچه به کردن عمل و
 همان عدالت بدون [. از طرفی در دیدگاه معظم له عدالت اساس پیشرفت است و پیشرفت33] «آید

[ و عدالت در 31است. ]به آن دچار شده امروز غرب، ی پرجلوه نتمدّ که داشت خواهد را ای نتیجه
 هم عدالت دنبات باید اسالمی ی  جامعه»فرمایند: ی فکری ایشان به قدری اهمیت دارد که میمنظومه

 و عدت ی نقطه یکی که دارد وجود نقطه دو دنیا در اگر. کند تأمین را آن نیست، عدالت اگر و برود
 اسالمی غیر لو و عدت، ی نقطه آن به اسالم هستند، اسالمی غیر هم دو هر و تاس ظلم ی نقطه یکی

 [32« ]دارد موافق توجّه است،

 فساد با ی مبارزه و اقتصادی ( سالمت4
العالی(  از نگاه مقام معظم رهبری )مدظله. است فساد با ی مبارزه و اقتصادی سالمت چهارم شاخص

 راحت را انسان نیز ها وسوسه است؛ مالی منابع و قدرت جایگاه حکومتی، های منصب کهبا توجه به آن
های نظارتی وارد که دستگاهدر نتیجه باید مراقبت کرد و حتی در دیدگاه ایشان قبل از آن .گذارندنمی

 و اشراف تحت که دستگاهی سرتاسر بر را خود بینای بصیرِ های باال چشمبشوند باید مسئولین رده
 این و بیاید وجود به اقتصادی ای ناسالمتیِ گوشه یک در نگذارند و بگسترانند ،هاستآن مدیریّت
 آن با شدّت به که چیزی اسالمی، نظام در»فرمایند: [ ایشان به صراحت می31] .بشود کارگر ها وسوسه

 [32] «است فساد رسوخ شود، می مقابله

 توجه به قانون( مسئله 5
از نظر ایشان قانون ریل است و خارج شدن از آن جامعه  .ستا گرایی قانون ی مسئله بعدی، شاخص

قدری گرایی را باید در جامعه نهادینه کرد و این امر بهرا آسیب خواهد زد. در دیدگاه ایشان قانون
اهمیت دارد که حتی اگر قانونی معیوب باشد نیز تا زمان اصالح باید اجرا شود زیرا ضرر عدم رعایت 

 دانند مثلرا از جمله موارد رعایت قانون می باالدستی اسناد رعایت . همچنین ایشانآن بیشتر خواهد بود
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 از فرهنگی، انقالب عالی شورای قبیل از عالی شوراهای مصوّبات انداز، چشم کلّی، سند هایسیاست
 [38] مجازی. عالی شورای قبیل

 ( حکمت و خردگرایی در امور6
شود: طور معنا میاخص بعدی است که از منظر ایشان اینش کارها در خردگرایی و حکمت ی مسئله

 گاهی حتّی و اقدام، یک تبعات و آثار و جوانب ی مالحظه درست، ی مطالعه کارشناسی، کار»
 اصطالح به و جایگاه دارای مسئوتِ یک سوی از اظهارنظر یک گاهی. اظهارنظر یک تبعات ی مالحظه

 برطرف بخواهد انسان اگر را تأثیرات این که گذاردمی سوئی تأثیرات یک منبر، دارای تریبون، دارای
 بایستی. کندمی ایجاد مشکالت واقعاً است؛ چاه توی سنگِ ی قضیّه همان کند؛ کار بایستی مبالغی کند،

[. همچنین یکی از مصادیق این حکمت را استفاده از ظرفیت باالی 31] «کرد اظهارنظر سنجیده
 [30دانند. ]تلف و مسائل کشور میهای مخکارشناسان در بخش

 زای کشور ( تکیه بر ظرفیت درون7
است. البته  کشور زای درون ظرفیّت به العالی( تکیه شاخص بعدی مدنظر مقام معظم رهبری )مدظله

زایی به معنای آن نیست که مطلقا از امکانات بیرون از کشور و محصوالت خارجی  توجه به این درون
ندوزند.  کشور داخلی ظرفیّت از بیرون به را ه منظور این است که مسئوالن امیدشاناستفاده نشود، بلک

های اقتصادی و ها از جمله زمینهی زمینه[ همچنین شناسایی و توجه به ظرفیت درونی در همه34]
 [33برداری کرد. ]ها بهرهدانند که باید خردمندانه از آنفرهنگی را کلید حل مشکالت کشور می

ی مقام معظم  روی تحقق دولت اسالمی در اندیشه یشدرونی پ وانعج( م
 رهبری

دولت اسالمی دشمنانی هم دارد. دولت اسالمی دو دسته دشمن دارد: یک دسته دشمنان شناخته 
اند؛ دسته دوم  گران و دیکتاتورهای دنیا به دالیل واضح دشمن دولت اسالمی ی سلطه شده هستند. همه

ها. مرگ ما بیش از آنچه ناشی از این باشد که  ها و میکروب ها، بیماری عنی آفتاند؛ ی دشمنان درونی
آید. غالباً  وجود می دیگری بیاید ما را بکُشد، ناشی از این است که در درون خودمان اختالفی به
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کند؛  یی است که سرطان درست می یی و سلوت عاصی های ما ناشی از ویروسی، میکروبی، بیماری مرگ
طور است؛ باید مواظب  ناشی از این است که کسی بیاید آدم را بکُشد. دولت اسالمی هم همینکمتر 
 [33]اش باشد. های درونی دشمن

ها نیست؛ این مات خودیهاست. خودیها ممکن است در یک  یعنی در درون نظام، که این مات غریبه
لوب احساسات نفسانی شدن و بر اثر نگاه نظام، بر اثر خستگی، بر اثر اشتباه در فهم راه درست، بر اثر مغ

زدگی شوند. این، البته  های مادی و بزرگ انگاشتن آنها، ناگهان در درون، دچار آفت کردن به جلوه
برای هر نظامی،  -آفت برونی و آفت درونی  -خطرش بیشتر از خطر اولی است. این دو نوع دشمن 

د. اسالم برای مقابله با هر دو آفت، عالج، معین کرده ای وجود دار برای هر تشکیالتی و برای هر پدیده
منافق، .« [34]جاهدالکفارو المنافقین»و جهاد را گذاشته است. جهاد، مخصوص دشمنان خارجی نیست. 

ی اینها باید جهاد کرد. جهاد، برای دشمنی است که  دهد. لذا با همه خودش را در درون نظام قرار می
دی و دشمنی با نظام، به آن هجوم بیاورد. همچنین، برای مقابله با آن تفکک اعتقا خواهد از روی بی می

طور حقیقی به  داخلی و از هم پاشیدگی درونی، تعالیم اخالقی بسیار با ارزشی وجود دارد که دنیا را به
اثر فی اعلموا انما الحیوۀ الدنیا لعب ولهووزینۀ و تفاخر بینکم و تک»فهماند که  شناساند و می انسان می

ها و این لذتهای دنیا اگرچه برای شما  تا آخر. یعنی این زر و زیورها، این جلوه« [35]االموات و االوالد
الزم است؛ اگرچه شما ناچارید از آنها بهره ببرید؛ اگرچه زندگی شما وابسته به آنهاست و در این شکی 

که مطلق کردن اینها و چشم بسته به دنبات  هم نیست و باید آنها را برای خودتان فراهم کنید؛ اما بدانید
 [36]این نیازها حرکت کردن و هدفها را به فراموشی سپردن، بسیار خطرناک است.

 پرستی هوی پرستی و هوس -1
ی خطرها باالتر، همان هوای نفسی  پرستی است. تعجّب نکنید؛ از همه پرستی و هوی اوّت، هوس

تر، همان  ها دشمن ی دشمن ؛ از همه«نفسک الّتی بین جنبیکانّ اعدی عدوّک »است که در دت ماست؛ 
و همان خودی است که در وجود توست؛ آن منیّتی که همه چیز را برای خود « من»نفس، همان 

 خواهد. می
انّ اخوف ما اخاف علیکم اثنان اتّباع الهوی و طوت »فرماید:  جا هم از زبان پیغمبر همین را می این

کند.  ؛ یعنی پیروی از هوای نفس، شما را از راه خدا گمراه می«الهوی فیصدّ عن الحق األمل فأمّا اتّباع
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کنیم،  ها به خاطر هوای نفس است. البته ما برای خودمان هزار رقم توجیه درست می غالب این گمراهی
ما  که از راه خدا منحرف شویم و حرف و عملمان غیر از آن چیزی باشد که شرع و دین برای برای این

اللَّه الزم  که جهاد در سبیل -اللَّه  معیّن کرده است. هوای نفس خصوصیتش این است که شما را از سبیل
 [37]کند.  گمراه می -است 

 طوالنی مالآ -2
 -األمل  طوت امل، یعنی آرزوهای دور و دراز شخصی؛ این طوت«. و امّا طوت األمل فینسی األخرۀ»

کشند؛  جلوِ چشم انسان صف می -اند  نشدنی آیند و تمام یگری مییعنی آرزوهایی که یکی پس از د
شود. خاصیت این هدفها  کنند و هدفهای حقیر در نظر انسان عمده می برای انسان هدف درست می

شود؛ برای  برند؛ انسان دائماً مشغوت هدفهای حقیر می است؛ آخرت را از یاد انسان می« ینسی األخرۀ»
میرانند؛ میل به دعا، میل به انابه، میل به تضرّع و میل به توجّه  ماند؛ دتِ انسان را می انسان وقتی باقی نمی

 [38]گذارند.  را برای انسان باقی نمی

 ایمان انقالبیدر بینش و سستی  -3
ی سستی بینش و ایمان انقالبی  ی مسئوالن وجود دارد یکی مسئله مهمترین نقاط ضعفی که در زمینه

های  های سیاسی غرب هستند؛ آن هم نسخه ی از مسئوالن است. اینها مجذوب نسخهو اسالمی در بعض
این نسخه، رسواشده و غلم از  آب  درآمده است؛ درعین حات فالن مسؤوت ما  .غلم از آب درآمده

که به برکت انقالب اسالمی عزّت و احترامی پیدا کرده و به خاطر اظهار طرفداری از اسالم و امام و 
ممکن است چهار نفر به او احترامی بگذارند، ناگهان طرفدار لیبرات دمکراسی غربی بشود که  انقالب،

نقطه مقابل مردم ساالری اسالمی است! اصالً مردم ساالری اسالمی و آزادی در اسالم، آن نیست؛ یک 
 [39].حقیقت دیگر است. گاهی چنین مواردی به ندرت پیدا می شود

 انفعال و خودباختگی -4
کند،  ت دومی که در چنین مواردی، مسؤوالن و رهبران و گردانندگان اجتماعات را تهدید میآف

ی  این است که آنها را دچار انفعات و خودباختگی کنند و در موضع تأثیرپذیری ناخواسته از اراده
ید مورد دیگران قرار دهند. امام بزرگوار، در مقابل این آفت دوم هم مثل کوه ایستاد. آن چیزی که با
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و همچنین مسئوالن بخشهای  -بخصوص جوانان  -توجّه قرار گیرد و من اصرار دارم که مردم عزیز ما 
مختلف نظام مقدّس جمهوری اسالمی به آن توجّه کنند، این است که دشمنان نظامِ جمهوری اسالمی، 

توانند به آن  دهند؛ یعنی نمی ی رویاروی، کار مؤثّری با این نظام انجام توانند در میدان مبارزه وقتی نمی
توانند  های امنیتی بزنند؛ نمی توانند ضربه توانند انفجار داخلی درست کنند؛ نمی ی نظامی بزنند؛ نمی ضربه

یک راه برایشان  -شوند  ی اینها مأیوس می وقتی از همه -ی اقتصادی، آن را به زانو درآورند  با محاصره
ظام اسالمی و انقالبی را به مواضعی برخالف اصوتِ خود سوق دهند، ماند و آن، این است که ن باقی می

ی مسائل انقالب برگردد؛  های خود در زمینه تر و روشنتر، آن را وادار کنند که از گفته یا به عبارت ساده
دهند؟  حرف و مواضع خود را تخطئه کند و خودش را دچار تناقض نماید! این را از چه راهی انجام می

کنند که  چنان از فشار انباشته می فشارهای تبلیغاتی، فشارهای سیاسی، فشارهای فرهنگی. جو را آناز راه 
 [40]توانند مقاومت کنند. النّفس، در مقابل این فشار نمی انسانهای ضعیف

این خیلی مهم است که انسان در مقابل دشمن، دچار انفعات نشود. تمام سعی امروز دنیای مادی 
همین دولتهای استکباری که زمام مسائل اقتصاد و تسلیحات عالم و حتی در موارد  یعنی -مستکبر 

این است که هر جا مقاومتی هست، آن را از  -بسیاری، فرهنگ خیلی از کشورها را هم در دست دارند 
ترین کار و بزرگترین اشتباه است. دشمن را  طریق منفعل کردن خرد کنند. انفعات در مقابل دشمن، غلم

ز لحاظ دشمنی، باید به حساب آورد؛ یعنی در مقابل او، او را حقیر نشمرد و در برابرش آماده بود و ا
دفاع کرد؛ اما از دشمن نباید حساب برد، نباید تحت تأثیر قرار گرفت و نباید در مقابلش منفعل شد. 

ی آنها این  تکیهخواهد جوامع را منفعل کند. امروز از لحاظ فرهنگی و سیاسی، بیشترین  دشمن می
کنند؛ راجع  کنند؛ راجع به حقوق بشر جنجات درست می ی زن جنجات درست می است. راجع به قضیه

ی نهضتهای آزادیبخش جنجات درست  کنند؛ راجع مسأله ی دمکراسی جنجات درست می به مسأله
که ما در این قضایایی  که طرف مقابل را دچار انفعات کنند. بزرگترین اشتباه این است کنند، برای این می

کنند، طوری حرف بزنیم که بخواهیم آنها را راضی کنیم. این، همان انفعات  که آنها جنجات درست می
 [41]است. 
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 نظام ارکان در قدرت و ثروت صاحبان نفوذ -5
 هدفهای از خیلی امروز. است بیشتر دیگر چیزهای خیلی از پوت زور که است شده ثابت دنیا در

 به معتقد که هایی حکومت خطرات بزرگترین از یکی. شود می اعمات پوت قدرت با دنیا در تیصهیونیس
 را چیز همه اینها. کنند نفوذ اعمات حکومت ارکان در بتوانند پوت صاحبان که است این، هستند مبنایی
. شد واهدخ ضایع، گرفت قرار ثروتمندان و زرمندان تأثیر تحت اگر نظام از بخشی هر. کنند می خراب

 برای چیزی چنین نکرده خدای باشید مراقب خیلی باید. است قضاییه ی قوه بدتر همه از، زمینه این در
 هم این. کنند نفوذ اعمات نتوانند، دارند که روشهایی با، ثروتمند و پولدار و پوت و نیاید پیش قوه این

 های انگیزه، سیاسی ستگاههاید. است طور همین هم سیاسی نفوذهای. است استحکام وسایل از یکی
 پاکی و بصیرت و دانش به اگر قضایی دستگاه. شود ایجاد نفوذ بگذارند نباید سیاسی جریانات و سیاسی

 آن دنبات به قضایی دستگاه که را مقصودی همان، باشد متکی خود ارکان ترین عمده در طهارت و
 [42].داشت توجه دبای نکته این به. کرد خواهد تأمین زیادی میزان به، است

 ارتجاع -6
توان  در قرآن کریم، حقیقت تلخی مطرح شده است که اگر بخواهیم اسمی برایش بگذاریم، می

، یعنی برگشتن، عقبگرد، خسران و از دست دادن «ارتداد»، یعنی رجعت به عقب، یا «ارتجاع»اسم آن را 
د، صحبت شده است. این مقوله، دستاوردها گذاشت. راجع به این مقوله، در قرآن، حدیث و تاری

متأسفانه به جوامع و ملتهایی مربوط است که در بهترین حاالت معنوی و الهی هستند. یعنی به مردمِ 
دوران جاهلیت مربوط نیست، بلکه به مردمِ دوران اسالم مربوط است. چون اینها هستند که ممکن است 

است که مخصوص کشورها و ملتهایی است  این میکروب در مزاجشان اثر بگذارد. آن، یک بیماری
اند و به تعبیر امروز، انقالب کرده، به جایی رسیده و خود  که با حرکتی عظیم، یک قدم به جلو برداشته

اند. به تعبیر دیگر، آن بیماری، مخصوص کسانی است که خدای متعات به آنان  را به خدا نزدیک کرده
ر درون انقالب، همین میکروب ارتجاع است؛ این میکروبی انعام کرده است... دشمن بزرگ انقالب د

اش هم  آورد، و بیماری کند، بیماری می شود، نفوذ می کند، تکثیر می که در جوامع انقالبی رشد می
 [43]واگیر است.
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 گرایی و ظاهربینی بدون توجه به محتوا فرم -7
که مابازایی در عمل داشته  ون اینیکی از آفتهایش این است که ما ادبیات دینی را غلیظ کنیم؛ بد

که ادبیات  کند. این کشاند و هم ریاکاری را در بین مردم تشویق می باشد. این ما را، هم به ریاکاری می
دینی تقویت شود، من با آن هیچ مخالفتی ندارم؛ ولی باید مابازا داشته باشد. بیش از آنچه در رفتارمان 

هار و تظاهراتمان نخواهیم خود را جلوه دهیم. بیشتر اهمیت دادن به کنیم، در زبان و اظ اسالمی عمل می
 فرم تا به محتوا، از آن آفتهاست.

ی مدیریتمان تحوت  خواهیم حقیقتاً اسالمی شویم، باید در نحوه محتوا را باید اسالمی کرد. اگر می
که به نظر من این  -ایجاد کنیم. یکی از حرفهای خوب آقای رئیس جمهورمان در تبلیغات انتخاباتی 

تحوت در مدیریت بود. این تحوت در مدیریت را چه کسی باید  -ی زیادی را جذب کرد  حرف، عده
انجام دهد؟ خود ما باید انجام دهیم. اولین گام در تحوت این است که رفتار خودمان، کیفیت کارمان، 

دهیم، انعطافی که به خرج  یی که به خرج می عزت و نصب خودمان، اِعمات مدیریت خودمان، جذبه
 دهیم، اسالمی باشد. دهیم، برخوردی که با طبقات مخاطب و مراجع به خودمان انجام می می

که گفتم ادبیات دینی را غلیظ کردن بدون مابازا، یکی از آفتهاست، اشتباه نشود با کاری  البته این
های اسالمی را از بین مردم  انههای اسالمی و نش ها گوشه و کنار دنبالش هستند که پرچم که بعضی

و من یعظّم شعائر »های اسالمی را تضعیف کرد.  گویم. مطلقاً نباید نشانه بردارند؛ نخیر، بنده این را نمی
؛ اصالً بنای شعائر بر تظاهر و بر نشان دادن و بر مطرح کردن و جلو چشم «اللَّه فانّها من تقوی القلوب

 [44]نباید تضعیف کرد. نگهداشتن است. شعائر را مطلقاً 

 گیری نتیجه
ی رهبری،  تشکیل دولت اسالمی به عنوان یکی از مراحل مهم تحقق تمدن نوین اسالمی در اندیشه

شود. به فرموده  های مهم و هم موانع مهمی است که باعث کند شدن و تحقق آن می هم دارای شاخص
تا شاخص ها و موانع آن را نشناسیم  ی تشکیل دولت اسالمی قرار داریم و ایشان اینک در مرحله

رو دراین مقاله دو سؤات مطرح شد که  ی بعد هموار سازیم. از این توانیم راه را برای ورود به مرحله نمی
ی معظم له کدامند؟  های مهم دولت اسالمی و نیز موانع درونی تحقق دولت اسالمی در اندیشه شاخص

های تحقیق حاکی از آن است که  تحلیلی بهره جستیم. یافته اسد به این سؤاالت از روش توصیفیپبرای 
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تواند با  توسعه و گسترش تمدن نوین اسالمی مستلزم همت و تالش و خرد دسته جمعی است و می
هایی از قبیل سالمت اخالق و عملکرد، دوری از فساد، توجه به قانون، خردگرایی و تکیه بر  شاخص

مهم دست یافت. اما در این راه موانعی وجود دارد که در این مقاله  توانایی داخلی کشور به این مقوله
هوی پرستی و توان به  ترین آنها می تکیه بر موانع درونی تحقق دولت اسالمی شده است که از مهم

 ثروت صاحبان ، نفوذانفعات و خودباختگی، ایمان انقالبیدر بینش و سستی ، طوالنی ماتآ، پرستی هوس
 ا اشاره نمود.گرایی و ظاهربینی بدون توجه به محتو فرم، ارتجاعنظام،  نارکا در قدرت و
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مام ا ، نقشه راه جهان گرایی دراندیشه سیاسیاسالمی ایران  انقالب
 خمینی)ره(

 
 4احمد یوسف پور

 

 چکیده
های نظام اسالمی، هدف ازتأسیس چنین نظامی  در اندیشه امام خمینی)ره(، با توسعه حوزه مسئولیت

شود. لذا رویکرد جامع ایشان به نظام سیاسی  ای )اسالمی( و جهانی تعریف می در سه سطح ملی، منطقه
گرایانه است. یعنی ایشان تالش در  گرا و جهان وع بروناسالم در دوران عدم قیادت امام معصوم، ازن

داند.  جهت توسعه نفوذ اسالم در دنیا را مسئولیت اصیل دولت اسالمی در ورای مرزهای ملی می
گرایانه اسالمی، در صدور انقالبی است که به تحقق یک  درمنظرامام، راه موفقیت چنین رویکرد جهان

هاست که البته  ست. اندیشه صدور، آرمان مشترک اغلب انقالبحکومت اسالمی کارآمد انجامیده ا
است. در اندیشه و سیره سیاسی امام خمینی مبتنی بر  ها متفاوت  نوع و ماهیت چنین اقدامی در انواع آن

بینانه، صدور  گرایی واقع مبانی دینی، صدور دارای مختصات خاص خود است. در این رویکرد آرمان
هبرد با دو وجه راهبردی است که بر اساس نفع طرفین، به تأمین منافع ملی توأمان انقالب اسالمی یک را

 انجامد. های فراملی می با پیگیری مسئولیت
که در اندیشه امام خمینی، دولت اسالمی جهت تحقق جهانگرایی اسالمی،  ین استصلی اسؤات ا

می، چه نسبتی با منافع ملی برقرار چگونه باید گام بردارد و این مجموعه مسئولیت فرا ملی دولت اسال
 کند؟ می

 ملی. منافع ،راهبرد ،امام خمینی ، جهان گرایی،انقالب : کلیدواژه ها
 
 

                                                                                                                                               
 استاد راهنما، مدرس گروه سیاسی دانشگاه جامع علمی کاربردی محمد رسوت اهلل )ص( تهران 1
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 مقدمه
این یک باور اسالمی است که روزگاری اسالم جهانگیر خواهد شد. اما در مورد چگونگی تحقق 

 علت به تشیع میان، این در. دارد وجود هایی این وعده الهی، درمیان فرق اسالمی اشتراکات و تفاوت
 مواجه نظری چالش با را شیعیان که ای-بری امامان معصوم، تمایزات خاصی دارد. مسئلهراه به اعتقاد
 نظم ادامه چگونگی ها، آن مقابل در سؤات ترین مهم. بود( ع)معصوم امام غیبت عصر گیری شکل نمود،

 ه دارند.عهد بر ای وظیفه چه جهان، سطح در اسالم اشاعه قبات در مسلمانان اینکه و دوران این در سیاسی
اندیشه امام خمینی به عنوان محصوت یک تحوت نظری در علمای شیعی، قائل به نظریه ضرورت و 
تداوم نظم سیاسی و تشکیل حکومت اسالمی در عصر غیبت امام معصوم است. ایشان در رویکردی 

حکومت  برای نیز را دینی ملی فرا های اف ملی، مسئولیتجامع به نظام سیاسی اسالم، عالوه بر اهد
 وظایف و اهداف از را جهان در اسالم نفوذ توسعه جهت تالش که معنا بدین. گیرد اسالمی در نظر می

 و گرا جهان نوع از امام نهضت لذا. شمرد-می بر معصوم امام ظاهری قیادت عدم دوره در اسالمی دولت
سالم( و جهانی تعریف ا جهان) ای منطقه ملی، سطح سه در را خود اهداف که گراست برون های انقالب

 .کند می
. کند معروف صدور انقالب ترسیم می رویکرد در را اسالمی گرایی امام خمینی نقشه راه جهان

 از ناشی نیز ها ویژگی این. هاست انقالب سایر به نسبت متمایز های-ویژگی دارای امام نظر مورد صدور
 .داشت عهده بر را آن رهبری امام، که است انقالبی شیعی مختصات با سالمیا ماهیت

 فرا و ملی های همزمان با نهضت امام، رویکردهای دیگری نیز در مورد حکومت اسالمی و مسئولیت
 به و داندمی وارد ها آن به راهبردیی و اخالقی دینی، نقدهای امام، اندیشه که داشت وجود آن ملی

 .گیرد-می فاصله ها آن از نسبت
به علت نقص آثار موجود درباره موضوع این مقاله و همچنین مباحث زنده در فضای سیاسی و 

 صدور بررسی به مقاله این موضوع، با مرتبم نهادهای گیری تبلیغاتی درون و بیرون کشور و جهت بهره
 .پردازد می ها رویکرد سایر به نسبت آن تمایزات و ها ویژگی و امام اندیشه در انقالب
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 مفاهیم نظری
 انقالب
 اخترشناسی علم اصطالحات از آغاز در و است شدن رو و پشت یا شدن رو و زیر معنای به انقالب

 فالسفه. رفت می کار به اوت جای به ستارگان بازگشت و افالک دورانی چرخش معنای در و بود
 جامعه نگاه در و باشد شده لزوما عوض شیی یک ماهیت و ذات که نمایند می بیان گونه این را انقالب
 بینجامد، اجتماعی دگرگونی یا اصالح عمده فرایندهای به که ای توده اجتماعی جنبش گونه هر شناسان
 اساسی تغییرات با که شود می گفته ها انقالب از دسته آن به بزرگ های انقالب. شود می نامیده انقالب

 انقالب به توان می جمله آن از که اند بوده همراه جامعه یا رکشو یک اجتماعی ساختار و حکومت در
 .کرد اشاره ایران 4322 انقالب و روسیه 4142 انقالب و فرانسه کبیر

 جهانی شدن
در زبان انگلیسی درنظر گرفته شده است. در  «Globalization» جهانی شدن در زبان فارسی معادت

اند که  ترجمه شده جهان گراییمعادت جهانی شدن و یا« ۀالکوکب»و « العولمۀ»زبان عربی نیز کلمات 
  .گیرد مورد استفاده قرار می« العولمۀ»عمدتاً کلمه 

 اجماع اندیشمندان و صاحبنظران میان شدن جهانیاز پدیده  در رابطه با ارائه تعریفی جامع و مانع
 و ذهنی های زمینه پیش و دارند پدیده این از که برداشتی تناسب به آنان از دسته هر و نشده حاصل نظر

ند. در برخی ازاین ا داده ارائه پدیده این از خاصی تعریف دارند تعلق بدان که سیاسی ایدئولوژی
ی جهانی شدن غلبه دارد و در برخی دیگر ابعاد سیاسی، فرهنگی و یا ارتباطی آن تعاریف، جنبه اقتصاد
  .گیرد بیشتر مدنظر قرار می

شرده شدن جهان و تشدید آگاهی جهانی داند که محصوت ف جهانی شدن را مفهومی می رابرتسون
است و فرآیندی است که وابستگی متقابل افزایش آگاهی مردم از کیفیت جهان به عنوان یک کلیت 

ای چند وجهی  جهانی شدن را پدیده یکپارچه در قرن بیست و یکم را بهمراه داشته است. پراتسون
ش اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، های گوناگون کن ای که به بافت تعریف کرده است به گونه

 .نظامی، فناوری و محیم زیست راه پیدا کرده است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86
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جهانی شدن را فرآیندی دانسته است که براساس آن مردم جهان در  مارتین آلبرودر تعریفی دیگر
 .پیوندند یک جامعه واحد و فراگیر جهانی به یکدیگر می

ای است که طی آن اجتماعاتی که پیش از این در  جهانی شدن شکل گیری شبکه :امانوئل ریشتر
 .شوند کره خاکی، دور افتاده و منزوی بودند در وابستگی متقابل و وحدت جهانی ادغام می

دیگر، کند. به عبارت  تر تعریف می جهانی شدن را ادغام وسیع تر و عمیق المللی پوت صندوق بین
جهانی شدن را رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق حجم و تنوع مبادالت 

تر و وسیع تر  کاال و خدمات و جریان سرمایه در ماورای مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده
 (IMF،41133) .داند تکنولوژی می

اقتصاد جهانی بنا به تعریف اقتصادی است که در آن عوامل تولید، منابع طبیعی، سرمایه،  :لستر تارو
  .شوند جا می ر جهان جابهدانش فنی، نیروی کار ونیز کاالها و خدمات در سراس

توان جهانی شدن را فرآیندی در نظر گرفت که در آن مرزهای  با توجه به تعاریف فوق می
اقتصادی میان کشورها هر روز کمرنگ تر و تحرک روزافزون منابع، تکنولوژی، کاال، خدمات و 

یجه به افزایش تولید و گیرد و در نت سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها سهل تر صورت می
  .انجامد مصرف در کشورها می

ای که درتعریف جهانی شدن بایستی مدنظر قرار گیرد پرهیز از یکسان انگاری معانی جهانی  نکته
،المللی شدن بین،جهان گرایی .شدن با مفاهیم مترادف و یا بهتر بگوییم مشابه است

از جمله مفاهیمی هستند که بعضاً  سازی یکسانو جهان گردی،یکپارچگی جهانی ،جهان شمولی
ها دارای بار معنایی و  هر یک از آن شوند در صورتی که مترادف با پدیده جهانی شدن به کار گرفته می
موجب تقلیل در معنا و فضای « جهانی شدن»ها به جای  مفهومی خاص خود هستند که استفاده از آن

  .مفهومی این پدیده خواهد شد

 توحیدگرا گرایی جهان
 آیین یک (UUism اختصار به یا Unitarian Universalism: انگلیسی در) توحیدگرا گرایی جهان

 و ندارند خاصی تعصبات آیین این پیروان. است زندگی حقیقت کردن پیدا برای آزاد دین نوعی هب و
 آثار برای آیین این پیروان. هستند خود زندگی هدف دنبات به همگی که است این مشترکشان نقطه تنها

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84_%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84_%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%DA%AF%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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 خاص سبک به و منظم طور به را دعا جلسات و قائلند خاصی احترام تورات و انجیل ویژه به ادیان سایر
 شرقی عرفای سایر و موالنا آثار به خاصی توجه همچنین آیین این پیروان. نمایند می برگزار خود آیین
 و شده ایجاد پروتستانیسم حرکت ادامه در که توحیدگرا یا یونیتارین کلیسای ترکیب از فرقه این. دارند

 یا یونیورسالیسم نظریه و داند می وا پیامبر را مسیح عیسی و واحد را خداوند تثلیث نظریه رد با
 پدید جهنم باور عدم و بشر نوع تمام برای رستگاری معنای به خداوند بخشش بودن جهانشموت

 بوده متمرکز شمالی امریکای در آن های فعالیت ولی دارد جهان سراسر در پیروانی فرقه این. است آمده
 و است واقع ماساچوست ایالت بوستون در The Church of the Larger Fellowship نام به آن مقر و

 از یکی در جهان سراسر از فرقه این پیروان از نفر هزاران حضور با سراسری کنگره یک ساله هر
 دموکراتیک فرایندی در نیز فرقه این رهبر کنگره این در و گردد می برگزار متحده ایاالت شهرهای
 .دانست امریکا متحده ایاالت در شده تأسیس فرقه ناولی توان می را فرقه این. گردد می انتخاب

 تحلیل و بررسی
همگان را   مرزهای طبیعی جوامع را درنوردیده و سورنوشت در جهانی که تغییر و تحوالت مستمر،

  یک ملت و یک  های انقالب اسالمی با این گستردگی و عظمت نه تنها نهادها و نظام به هم پیوند زده،
بلکه دامنه آن  ته و سرنوشت و تارید آنها را در مسیر تغییرات بنیادی قرار داده است،ریخ را درهم  قوم

درآورده   حرکت  دهی دنیای نو به شکل  وسوی هایی را در سمت بسی فوراتر از یوک کشور رفته و ملت
سبق وزیر ا نخست مارگارت تاچر، ها مسئله آفرین بوده است. و در همین راستا،برای بسیاری از دولت

 :گوید میالدی چنین موی 4180دهه   طی اظهارنظری در اوایل انگلستان،

زیرا اگر  نداریم.  از وسایل نظامی و ابزار جنگی شوروی و اقمارش واهمه 4180  دهه  ها در موا غربی
های نظامی بوده و به ادوات مخرب و ویرانگر مسلح  بلوک شرق و اعضای پیمان ورشو مجهز به سالح

حضور فرهنگ اسالمی   از  لیکن ؛ و مجهزیم  های مدرن و پیشرفته مسلح سالح  بوه  نویز  ما ،باشند می
 انقالب ایران نگرانیم.

از    بسیاری  بلکه  نه تنها یک ملت و یک تارید کهن در معرض دگرگونی قرار گرفت به بیان دیگر،
و غورب و سواختار   شورق  گذاریها و سیاست های مبتنی بر سیاست ها و مووجودیت توئوری رونودها،

  از  یکی  گفته  به تقسیم قدرت در نظام بین الملل آن زمان در سطوح مختلف به چالش فراخوانده شد.
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بینی نشده بود و  پیش  ای حادثه ، طور کلی بورای اموریکا و جوامعه بین الملل انقالب اسالمی به مفسران،
از   بسیاری  برای  اسالمی نه تنها  انقالب ناآرام مبدت ساخت.متحدی وابوسته در مونطقه را به دشمنی 

 . کورد  بلکه جهانیان را نیز غوافلگیر و موتعجب انقالبیون و اندیشمندان متحیرکننده بود،

خود   او در مقاله جان فوران در این خصوص قابل توجه اسوت. شناس امریکایی، دیدگاه انقالب
 :نویسد ن میچنی  اسالمی  انقالب  پیرامون

.جان دی )برخاست.   آن  نتیجه  در ایران و طوفانی که در 4128-4121های  حوادث دراماتیک سات
 (.131ص  ،4328 رسا، تهران، ترجمه منوچهر شجاعی، درون انوقالب ایوران، اسوتمپل،

  محافلسازان بین الملل و نیز  سویاست را متوجه ایاالت متحده اموریکا،  ای دهنده تکان  امواج
طور موستقیم یوا غیرمستقیم  به امروز نیز ادامه دارد...به عالوه بوه  تا  آکادمیک و دانشگاهی نمود که

ایران جوایگاهی قوابل  4128قبل از  در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داد.  را  انسان  ها زندگی میلیون
 . داد اتی آکادمیک به خود اختصاص نمیهای گروهی یا مراکز تحقیق رسانه در افکار عمومی،  را  تووجه

از   این توجه چه ای وجود دارد؛ های نوفوذ فورهنگ انقالب اسالمی توجه ویژه حووزه  بررسی  در
  زمان  از   ای حرکتی نو و اتفاقی خاص در برهه از سوی مخالفان نوشان از توحوت،  و چه  سوی موافقان

  نفوذ  عناصر«  هودف این مقاله بررسی است. جوهان شودهدارد که موجب نفوذ این پدیده در سراسر 
مقاله   این  در باشد. می  و اثرات این عناصر در فضای فرهنگی و سویاسی جوهان «انقالب اسالمی  فرهنگ

را  «انوقالب اسوالمی )ژئو کوالچر( فرهنگی  راهبردهای فرهنگی مرتبم با جغرافیای» تالش خواهیم کرد
 .نشان دهیم اجمالی  صورت  به

  و هومچنین  داخلی  های های انقالب اسوالمی بوا تحوالت درونی و فرازونشیب روند بازتاب
هایی  حاضر بر پنداشت  متن با عنایت به موارد فوق، نظام بین الملل دچار تحوت شده است.  موعادالت

  تحلیل  قابل  ها به شورح زیور هپنداشت  این که در پیوستگی درونی با یکدیگر قورار دارنود؛  است  استوار 
 :هستند

   برآوردها و برخوردهای غرب به عنوان مرکزیت نظام ها، با وجود تمام سوءبرداشت الف.
را تحت   بسیاری از عناصر محوریت غرب انقالب اسالمی با به چالش کشیدن این گفتمان، ، بین الملل

  همان، .محیم های بزرگ و صاحبان قدرت(، )قدرت للنظام بین الم  بازیگران . است  داده توأثیر قورار
 .83-13ص 
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ستیزی  اند. غرب بین الملل تحت تأثیر این انقالب قرار گرفته و واکنش نشان داده بازی و قواعد نظام
است و در   قرار داده  مولت را هدف-بونیادهای نظام دولت داده،  و گفتمان رقیبی که اسالم سیاسی ارایوه

 .باشد اصوت اسوالمی می  نظم کهن به دنبات ایجاد نظمی جدید برای اسالم و براساس پی ستیز با

  های موختلف نقش اسالم و مسلمانان را در عورصه ، اسالمی  انقالب اسالمی با احیای تفکر ب.
اجوتماعی برجسته ساخته و عنصر هویت اسالم را به عنوان واقعیتی پذیرفته شده در برابر هویت غربی 

 . است  دهد قرارداده ارایوه می   انشمولی که اندیشه غورب جه

غورب و   خوود را در موقابل انقالب اسالمی ایران با احیای اسالم و تفکر سیاسی اسالمی،  هرچند ج.
اسالم تورغیب   تر و جامع  غرب را در شناخت بهتر اما همین امر، فشارهای شدید نظام بین الملل قرار داد،

 .شناسی را گرفت شناسی به سرعت جای شرق عات اسالمی و اسالممطال کرد و

 باشد. می  گفتمانی که انقالب اسوالمی ایجاد نموده است قوادر بوه تبیین یک نظریه کالن سیاسی د.
پیدایش و ظهور انقالب   و علل  نظری  ابعاد  مطالعات انقالب اسالمی به بررسی  ادبیات  از  ای بخش عمده

 روزن، باری جیمز دوفرونزو، های پژوهشگرانی همچون اولیور روا، نوشته ست.معطوف شده ا
حامد الگار و...در این  ارجمند،  امیر  سعید ، فرهاد کاظمی همایون کاتوزیان، اسپوزیتو، اسوکاچپل،

س های ایران و تحوالت داخلی ایران پ سیاست  ها نیز به ای از نوشته عمده  بخش . گیرند مجموعه قرار می
 اند. بزرگ مورد بررسی قرار داده  های قودرت  بوا  ایران را  از انقالب پرداخته و روابم جمهوری اسالمی

بخش فوق با بیشترین  اند. ایران و اعمات سیاست خارجی پرداخته   ها به رفتار خارجی غالب پژوهش
های  وضووح تحلیل  بوه  الیدیو فرده  زاد های خلیل برای مثات نوشته است؛  نظری و نقد مواجه شده تنگ

 .اند ارایه نموده  ای از انقالب یک جانبه

زند، جاذبه  های احیاگری اسالمی پیوند می اسالمی که آن را به جنبش  انقالب  عامل ثابت دیگر ه.
های خود  توحلیل، کنند کردند و موی که دنبات می  اهدافی  جهت  برخی در ضدامپریالیستی انقالب است.

توسم جان ات.اسپوزیتو و   ای است که ها مقاله این تحلیل  جمله  از ؛ نمودند افکار عمومی منتقل می را به
شده   نوشته «ها انداز خم مشی انقالب ایران؛ چشم  جهانی  بازتاب»  جیمز پی.پیسکاتوری تحت عنوان

 .است

بر   ورزی نویز تفوق اندیشهافزاری فرهنگ و تفکر و  بر قدرت نرم  تأکید  با  انقالب اسالمی ایران
بر استقالت فکری و فرهنگی و اعتماد به نفس   که  نوعی فعالیت فکری و فرهنگی را رقم زد  ابزارانگاری،
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علمی بدون وابوستگی بوه   خودکفایی و خوداتکایی  که  انقالبی  چنین های مسلمان استوار بود. ملی ملت
و تولید علم در جهان اسالم شد   افزاری عی جنبش نرمموجد نو کرد، های خارجی را ترویج می قدرت

های ارتباطی  ویژه فناوری  به  تکنولوژی  گیری از دستاوردهای بهره  که بر حفظ فرهنگ بومی در عین
دادن ظرفیت تمدن اسالمی به عنوان تمدنی جامع   انوقالب اسوالمی توانست با نشان ورزد. روز تأکید می

تمدنی   علمی و نیز بازسازی فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دینی، های و چندبعدی در عرصه
 های علم، های جدید تعاملی و توبادلی در عورصه دار گفتمان طالیه گرایی، پژوهی و بوومی براساس غورب

خصوص پیشرفت علم در   در  ای طور که حضرت آیت اللّه خامنه همان و اندیشه باشد.  تکنولوژی دانش،
 :اند چنین فرموده  بانقال

در   یوکی از دوسوتان گفتند و بنده هم ایون آموار را دارم که سرعت پیشرفت علمی و تولید علم
با جزئیاتش  مستقر در کانادا، را یک مرکز تحقیقاتی غربی،  این . کشور ما یازده برابر متوسم دنیاست

وپنج برابر سرعت رشد  ها سی قوسمت در بوعضی از متوسطش است؛ البته این یازده، ذکر کرده است.
یعنی سرعت پیشرفت علمی ما  شود یازده برابر؛ هم کمتر است. متوسطش می  جاها  در بعضی دنیاست،

  مهمی  چیز  ایون خیلی پانزده سات اخیر یازده برابر سرعتی است کوه دنویا داشته؛  در طوت این ده سات
 است.

بوازسازی   موجب های فراملی، و همزمان با رشد شبکهن  اطاتارتب  انقالب  المی در عصرانقالب اس
چندمرکزیتی و موداومت و  هایی از قبیل فراکیرندگی، فکری تمدن اسالمی گردید که بر ویژگی

سیاسی دین در روابم بین    اهمیت  همزمان با افزایش احترام به آزادی فکر و اندیشه، . بود  اسوتوار  پویوایی
و   استادان  از یک سو و نیز میان  های علمیه و موراودت علمی میان حوزه   ایش توعامل موجب افز الملل،

اسالمی و   های کشورهای در دانشگاه  گری افوزایش روحویه انقالبی از سوی دیگر گوردید.  روحانیون
وراهم پژوهان را ف تعامالت فکری و فرهنگی دانش  موجبات افزایش ارتقای اهمیت و نقش دانشجویان،

 .آورد

توانست   این انوقالب آید. قرن بیستم به حساب می  سیاسی  نوآوری  ترین انقالب اسالمی ایران بزرگ
دار طرحی نو  های موجود قرارداشت، داعیه از نظام سیاسی که در تقابل با نظام  جودیدی  با ارایه الگووی

  نقش  های دین اسالم که آموزه  با تمسک به از سویی دیگر مردم باشد.  برای  حکومت  برای اداره و شیوه
  ها را گیری انقالب هایی را که علل شکل تئوری  توانست دهی به انوقالب اسالمی داشت، در شکل  اساسی
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جهانی مبتنی   نظام ، کردند به زیر سؤات ببرد و با اتکا به آن وجو می غیر از مذهب و دین جست  عاملی  در
تأثیرگذار انقالب اسالمی که سبب ایجاد موجی   رهاورد . مواجه سازد  عمدهبر دو قطب را با چالش 

بخش بوه  های به فراموشی سپرده شده هوویت گفتمان  دوباره  احیای ، مسلمان شد  های جدید در میان ملت
 اعضای بسیجی  دیدار  در  ای حوضرت آیوت اللّه خامنه) .است مسلمانان در عرصه سیاست و اجتماع بوده

 ( http:/www.leader.ir، 03/01/4381 ها، هیئت علمی دانشگاه

  موجود درباره چرایی وقوع  های رایج نوینی را در کنار تئوری  توانست تئوری  ایران  انقالب اسالمی
چندین   خم بطالنی بر آرا و نظریات انودیشمندانی کوشید که از سویی این انقالب، دهد.   ارایه  انقالب

بودند.   ها کرده بخشی به انقالب را تنها متوجه عوامل معدود و محدود شکل  پژوهشگران  ذهن ، دهه
ها و  دپارتمان بنیادها، مؤسسات، ها، اندازی و برپایی دانشکده ایجاد و راه تأسیس،  موجب  انقالب اسالمی

موعنوی و  ،علمی ، مذهبی ، مطالعاتی و توحقیقی جودیدی بوا گرایشات دینی پژوهشی،  های حوزه
 های تأثیرگذار انقالب مؤلفه  شناخت  سویاسی در کوشورهای مختلف گردید که البته برخی در جهت

کول   در  شودند کوه  بردن و برخورد و مقابله بنیان نهاده  سؤات  زیر  باشد و برخی در جهت اسالمی می 
 مرتضی مطهری،) . گردید  می و ایرانانوقالب اسال منجر به تولید هزاران منبع و محتوا درباره اسوالم،

 (.10ص  ،4382، صدرا تهران، پیرامون انقالب اسالمی،

 پیشینه و چرایی -1
ملّت، به ویژه از طریق  -معموالً با تغییر نظام سیاسی یک کشور، بخصوص در سیستم دولت 

 شان انقالبی وتاص و ها ارزش اشاعه به دست دستاوردها، حفظ جهت که است شده ا، تالش میه انقالب
 خیزد برمی آن طبیعت از انقالب صدور برینتون، کرین گفته به(. 43 -43 آبادی،-دولت صادقی) بزنند

در تعریف  بلکه وستفالیایی، برداشت در دقیقاً نه صدور ایده البته(. 331 -330 ،4313 برینتون، کرین)
 در انقالب پدیده قهری نتیجه این که چنان. است کنونی و کهن الملل وسیع کلمه، بخشی از روابم بین

 انواع در چه و( آله و علیه اهلل صلی) اسالم پیامبر انقالب مانند آن قدسی صورت در چه تارید سراسر
 (.22 ،4388 اسپوزیتو،) است بوده آن غیرمذهبی و دنیوی

 هم به را جهانی جامعه بر حاکم وضعیت با کشور یک بر حاکم رژیم پیوستگی که هایی انقالب
 از نوینی شکل کرده، ها دولت با روابم جایگزین را ها ملت با روابم کنند می تالش معموالً زنند، می
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ی مورد ها ارزش فراگیری حوزه و منتقل ملل دیگر به را خود تجارب تا گیرند پیش در را دیپلماسی
 (.31 -10، 4381ادعای خود را گسترش دهند )فالح نژاد، 

ای شعارهایی چون آزادی، برابری و برادری، به خارج از مرزهای ملّی صادر انقالب فرانسه تحت لو
 جهت نیز، روسیه انقالب در(. 13همان،) کرد فراهم را ای گردید و زمینه ایجاد تحوالت گسترده

پرولتاریا به سایر جوامع، حتی بخشی از انقالبیون، تأسیس وزارت صدور  انقالب صدور مسئله پیگیری
(. تروتسکی به 343جای وزارت امور خارجه از لنین درخواست کردند )منوچهرمحمدی،  انقالب را به

 یک در سوسیالیسم بنای بر مبنی استالین نظریه برابر در انقالب، صدور تفکر نماینده ترین عنوان برجسته
 (.12تقد به نظریه انقالب دائمی بود )فالح نژاد، مع کشور،

 نفوذ حوزه توسعه راه نقشه عنوان به انقالب های-صدور ارزشدر رویکرد امام خمینی)ره( نیز، 
 صحیفه) است شده اتخاذ و معرفی جهانی رفاه و استقالت آزادی، چون بزرگی های آرمان تحقق و اسالم
 جهانگیری و عالم منجی و کل مصلح قیام ساز نظر صدور، زمینهم این در( 84 ،34ج و 384 ،43ج امام،

 همان،) نیست باکی دشمنان اتهامات و منفی تبلیغات از راه این در(. 312 ،30ج همان،) است اسالمی
 (.84 ،34ج

 است فوقانی های انقالب سطح در و جهانی ای، غیرفرقه های انقالب نوع از امام گرایی رویکرد جهان
 در تواند نمی بودن شموت عث از ماهیت نظری و ایدئولوژیک آن است که به علت جهانمنب این و

 فطرت بر مبتنی و انسانی نوع از اسالمی، ایدئولوژی(. 83 ،4380 دهشیری،) شود محصور ملّی هایمرز
 صدور،(. 21 ،4383 مطهری،) خاص گروه یا طبقه نه و است بشر ابناء آن، مخاطب لذا است، عمومی

یتی فرا وظیفه قرآنی ریشه دارد که مسلمانان را در جهت تحقق و تبلیغ پیام الهی در سراسر گ یک در
 بین تفکیک در ایشان از پس خلفای و پیامبر توسم اسالم صدر عصر در که طور همان خواند می

 ایده لذا. گرفت صورت اسالمی صلح ماهیت با فتوحات سپس و دعوت دارالکفر، و داراالسالم
المی اس -رایی و صدور انقالب در رویکرد امام در ایدئولوژی اسالمی و فرهنگ سیاسی ایرانیگ جهان

ریشه دارد. آرمان استقرار جامعه پاک و عادالنۀ جهانی موجود در فرهنگ سیاسی ایران باستان و اسالم 
 (.28 -13و12 ،4388 اسپوزیتو،) است رویکرد نوع این ساز بخصوص تشیع، زمینه
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 صدور؛ راهبردی دو زیست -2
 مدتکه ناظر بر بقاء بلنددر دیدگاه امام، نقشه صدور در قالب یک تصمیم راهبردی ظاهر می شود

 هم راهبرد، این. است المللی بین متخاصم و رقابتی محیم در آن ارتقاء و نظام گرایانه جهان رویکرد
 .دارد آن تفکر گسترش در هم و مرکزیت بقاء در حیاتی نقش

 راهبرد تدوین بلندمدت، اهداف تعیین انداز، ای یک مدیریت راهبردی شامل تدوین چشمه ویژگی
 از آگاهی مراحل شامل راهبردی تصمیم یک فرآیند همچنین و عملکرد ارزیابی و آن جرایا و

 باورها بر مبتنی هم آن بررسی و اجرا و کار راه تعیین سازی، فرموله مسئله، شناخت تهدیدها، و ها فرصت
 14-13 ،31 ،4381 گودرزی،) است گیری تصمیم و دین ارتباط دهنده نشان که اسالمی های آموزه و
 .شود می دیده ایشان راهبرد و امام رویکرد در خوبی به( 82-88و

 مسئولیت این بین نسبتی چه انقالب، گرایانه جهان رویکرد در که شود در اینجا این سؤات مطرح می
 شود؟ ولت اسالمی برقرار مید ملی منافع با ملی فرا

، 4382دو وجه راهبردی )پروانه، باید گفت از منظر امام خمینی، صدور انقالب یک راه است با  
 سازی زمینه و اسالمی گرایی (. اوالً یک راهبرد دینی است، بدین معنا که نقشه راه، جهان331-331

 خصوص پذیر برای مسلمین و بهنا تعطیل تکلیف یک این. است آن جهانداری و جهانگیری تحقق
 ملّی ارزشمند راهبرد یک صدور، اًثانی. است صدور راهبرد اصلی وجه این. است اسالمی هایدولت
 همان یا( 12 ،4388 اسپوزیتو،)اسالمی گراییجهان جریان مرکزیت حفظ عامل خود که معنا بدین است

 مرزهای در و بماند بسته در( القرینونی)امکا نقطه این اگر که است معتقد خمینی امام. است القریام
 لذا( 338-331 ،42ج ،303 ،43ج امام، صحیفه) دخور خواهد شکست قطعاً شود، محبوس جغرافیایی

 ترینکم با که( 43 ،4382 محمدی،) است القریام راهبردی عمق توسعه عامل جهانی بخشیالهام این
اده و پشتیبانی قابل اتکایی را برای خود ایجاد د گسترش را آن سخت و نرم قدرت مرزهای هزینه،

 مرکزی هسته عنوان به اسالمی انقالب مرزهای از را خطر خطوط و( 388 ،4382 زاده، حشمت) کندمی
 ،42 ج و 303 ،43ج امام، صحیفه) است آن موجودیت از صیانت و دفاعی بازدارندگی عامل و دور
331- 338.) 

عمق راهبردی به معنای توسعه حوزه نفوذ، نقطه قوت برای خود و تهدید برای رقیب محسوب 
 و جغرافیایی ابعاد در مقوله این. کندمی بازی آن دارنده یبرا را بازدارندگی نقش و شودمی
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 دنبات راهبرد یک عنوان به هاقدرت طرف از هماره امنیتی -دفاعی و اقتصادی سیاسی، ژئواستراتژیک،
(. در دوران مقارن با امام خمینی و قیام ایشان نیز، این راهبرد در 43 ،4382 محمدی،) شودمی و شده

 سنتو، و سیتو ورشو، ناتو، همچون هاییپیمان گیریشکل که شدمی دنبات شدت هب المللیسطح بین
 این در غرب و شرق بلوک دو گیریشکل عام طور به و مختلف ایمنطقه هایپیمان مارشات، طرح
 (.303 -301، 4311ده، زا نقیب) بود راستا

 گراییه بُعد معنوی جهانامام خمینی ضمن توجه به ابعاد مذکور در راهبرد فوق، معتقد است ک
. گرددبرمی رویکرد این ماهیت به امر این(. 10 ،43ج امام، صحیفه) است آن اصلی بُعد اسالمی،
ترک دینی، اجتماعی، مش سابقه بخصوص و حاصله نتایج محتوا، روش، اهداف، شعار، در جذابیت

 معنوی عمق دهنده شکل واملع ،(381 زاده، حشمت) اسالمی بالد سایر با القریتاریخی و محیطی ام
 .است مرکزی هسته این راهبردی

 حصر صرف دشمنان انرژی و نیرو از زیادی بخش راهبردی، عمق این گیریدر نتیجۀ شکل
بر نقطه کانونی این جریان یعنی انقالب اسالمی به  تمرکز از لذا و شده کشورها سایر در گراییاسالم

 (.388همان،) است القریامّ امنیت یهحاش کننده تأمین این و ماننددور می
لذا در پاسد به سؤات فوق بایدگفت، چهره دینی راهبرد صدور، بُعد تکلیفی است و وجه ملّی آن، 

 رویکردهای همچون محوریالگوهای حفظ منتقد محورجنبه ابزاری دارد. در حقیقت این الگوی بسم
 ملی فرا هایمسئولیت بین طرفه دو نفع رابطه یک ستا معتقد و است القریام و گرایانهواقع گرایی،ملی

 و نظری سیره قوت نقاط از این(. 334-332 ،4382 پروانه،) دارد وجود آن ملی منافع با اسالمی انقالب
و واقعیت و بین اهداف ایدئولوژیک و ملّی و درون و برون  آرمان بین که است خمینی امام عملی

 هم طوت در را جهانی و ملّی اهداف معنا، یک به امام اصوالً. کندحکومت اسالمی سازگاری ایجاد می
 هایبرنامه و هاارزش ها،آرمان نشر امام، نظر در سخن، یک در. نیست قائل تناقضی آنها بین و دانسته

م ضروری صیانت از این هسته مرکزی رویکرد جهانی و هم الزمۀ موفقیت ه دنیا، به انقالب
 .ستا اسالمی گراییجهان
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 ماهیت صدور -3
 در صدور فرهنگی ماهیت دهندۀ نشان ایشان، جهانی نگاه و خمینی امام گرایینوع رویکرد جهان

 شمردجهان برمی در بشریت عمومی و انسانی هایارزش نشر را صدور هدف وی. است ایشان سیره
 که پذیرش در اختیار اصل مبنای بر طرفی از(. 412 ،43ج ،181 -188 و 384،12 ،43ج امام، صحیفه)

 داردمی بیان خود، شناختیمعرفت و شناختیانسان نوع اساس بر امام است، شده تصریح آن به اسالم در
، 40در مردم دنیا است )همان، ج بیداری و شناخت ایجاد طریق از خود هایارزش اشاعه دنبات به که

استفاده از قدرت سخت همچون اقدام (. لذا صدور مبتنی بر قدرت نرم اسالم است. 384، 43و ج313
 و  334، 42، ج43،384ج  نظامی و فتنه انگیزی، جایگاهی در این راهبرد ندارد )همان،

 قدرت اصلی های(. مؤلفه41/3/82)رهبرانقالب(، سخنرانی در سالگرد امام خمینی،  ای سید علی خامنه
 مردمی پشتوانه به وابستگی و گیرهمه یهاارزش و هاآرمان و فطری عقالنی، فکری، مبانی جریان این
 صحیفه و 341فارسی،) دهدمی قرار خود رویپیش را فکری جهاد یک نیز اساس همین بر. است آن

 (.302 ،42 ج و 302 ،3 ج امام،
(. این 422، 48و ج 188، 43در منظر امام، صدور با سر نیزه، نه ممکن است و نه مطلوب )همان، ج 

 به رویکردی چنین. است ایشان اسالمی گراییبه اصالت فرهنگ در رویکرد جهانماهیت صدور، به مثا
 (.424 ،2ج و 10 ،43ج همان،) باشدمی خود تجربیات و معنویت انتقات و نشر دنبات

نامه معروف امام خمینی به گورباچف، رهبر اتحاد جماهیر شوروی، مؤید این ماهیت است.  امام در 
 راه و اندشکسته هم در معنوی هایارزش فقدان علت به دو هر غرب، و شرق هک داردآن نامه اظهار می

 توانایی آیین، این در موجود پتانسیل. است اسالم اعالمی هایارزش با خأل این پرکردن نیز، نجات
(. تأثیرات انقالب اسالمی ایران 13و  13 -11، 4388ایجاد کرده است )اسپوزیتو،  راه این در توفیق

 تقویت و توسعه گیری،بر کشورهای اسالمی نیز فکری و ایدئولوژیک بوده است. شکلبخصوص 
 در انقالب این نتیجه ترینمهم اجتماعی و سیاسی اصالح برای اسالم برنامه به اعتقاد و اسالمی احیاگری

 (.334 -333مرزهای خود بوده است )همان،  بیرون
 این در. هستند پیام مخاطب هاطح نخست، ملتدر صدور، سه گروه هدف مورد توجه هستند: در س

 ج و 384 ،43 ج ،313 -313 ،40ج امام، صحیفه) آنها درونی وحدت و مردم در بیداری ایجاد با سطح،
، وابسته و ناکارآمد استبدادی و استعماری به نامشروع هایدولت مردمی و دینی مشروعیت( 332 ،41
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 جهت در حرکت لزوم و قدرت ساختار در آفرینیشنق احساس شودچالش کشیده شده و تالش می
 هم هاکلیسا از حتی چنانکه( 310 -314 زاده، حشمت) بخشد ارتقاء را شانشده پایمات حقوق احقاق
 باید ها(. در منظر امام، همه ملت83، 34)صحیفه امام، ج  درآید صدا به ظلم و استکبار با مبارزه ناقوس

 مستضعف ملل البته(. 123 ،30ج  و 203 -203 ،1 ج همان،) رارگیرندق خواهیوعدالت مسیرآزادی در
 (.333 ،41 ج و 334 ،43 ج ،440 ،44ج همان،) هستد توجه این مرکز در مسلمانان و

از نوع اسالمی در سطح جهان است )همان،  بخصوص بخش رهایی هایگروه دوم هدف، جنبش
 استکبار علیه مبارزه جوشش هاینقطه ها،ن جنبش(. ای20و اسپوزیتو، 448، 30، ج22، 41، ج33، 43ج
 به نظامی شبه و اجتماعی سیاسی، هاینهضت و هاجنبش سطح در. است آن توسعه و جهانی ظلم و

 با موافق هایجابی باید به تأسیس، توسعه و تحکیم نمونهای ایجنبه در ملّتی، -دولت بین ایمقوله عنوان
 در سلبی، جنبه در و کمک استکبار ضد و خواه-آزادی هایجریان وانعن به اسالمی گراییجهان جریان
 یا ایدئولوژیکی مخالف احتمالی موارد واگرایی و تنافر و تبدیل و تجزیه تضعیف، یا و اصالح جهت

 که سیاسی اسالم ایده ترویج گرایانی تالش کرد. بخصوص در میان اسالماسالم انقالب با مبارزاتی
 (.314 ،4382 زاده، حشمت) گیرد قرار توجه مورد باید است، سیاسی قدرت میتما یا بخش خواهان

(. 331 ،41 ج و 384 ،43ج امام، صحیفه) هستند هاگروه سوم مورد نظر در صدور، دولت
 و شده گرفتار استعماری های-قدرت یوغ زیر در یا و اندشده داشته نگه استضعاف در یا که هاییدولت

 ها،دولت این بیداری جهت در باید است معتقد امام. هستند آنان هایخواسته مجری ناخواسته یا خواسته
( 183، 41و  ج  448، 2، ج 411 ،42 ج ،11 ،43 ج همان،) شدن مردمی ها،ملّت با آنها بین دادن آشتی

 ،40ج و 332 ،43 ج همان،) داد قرار شانو اتحاد داخلی، آنها را در مسیر مبارزه جهانی علیه دشمنان
381.) 

 از چه است مدنظر گانهسه هدف هایاین تأثیرگذاری در سطح افکار، رفتار، روابم و ساختار گروه
(. البته باید توجه داشت که 311ایی )حشمت زاده، جد و واگرایی نوع از یا همراهی و گراییهم نوع

ن دارند )صحیفه امام، ج امام در هر یک از سطوح سه گانه توجه خاصی را به طبقه روشنفکران و نخبگا
( و به لحاظ جغرافیایی نیز جهان اسالم را در مرکز و اولویت این برنامه 34، 41و ج  80، 42، ج 313، 48

 (. 14، 34و  ج  34، 43، ج 348و  310، 30، ج 311، 41، ج 401 -402 ،44 ج همان،)دهدقرار می
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 اصول صدور -4
 بر صدور فرهنگی، ماهیت علت به شد گفته که رطواست. همان« دعوت » اصل اوت در صدور، 

 تا لذا(. 428 ،48 ج همان،) گیردمی صورت انقالبی و اسالمی انسانی، هایآموزه تبلیغ و دعوت اساس
ه آرمان و مطلوب نهایی، ضمن به رسمیت شناختن مرزهای جغرافیایی، عقیدتی و فکری، ب رسیدن

 توافقات خود، جهانی رسالت و پیام انتقات ضمن ها،مشترک قدر روی نسبی توافق با شودتالش می
 (.434 -433 ،4321 زنجانی، عمید) شود حاصل هدف هایگروه با اصولی
، اصل دیگر صدور در سیره امام خمینی است. چنان که امام ابتدا به دنبات انقالب درونی و «تدرّج » 

 و اصالح به دعوت و( 313 ،48 ج و 384 ،43 ج امام، صحیفه) هابیداری مخاطبان بخصوص ملّت
 اجتماعی انقالب و عملی اقدام به بعدی مراحل در آنگاه. باشدمی حاکمه هایهیأت در زبرین انقالب
 (.11، 4380، دهشیری) نمایدمی دعوت
 و دشمنان ترینمهم نفی به طرف یک از اسالمی گراییاصل دیگری است. جهان« سلب و ایجاب » 

 پردازدمی... و استعمار استبداد، ارتجاع، همچون جهانی جامعه و اسالم جهان خود، مرکزیت مشکالت
احیای اسالم ناب، اتحاد  بیداری، لزوم بر دینی، جامعه از موفق الگوی یک ارائه با دیگر طرفی از و

 (.11 ،4382 زاده،حشمت) کندمی تأکید...و اسالمی هایمسلمانان و مستضعفان، برپایی حکومت
 فکری زمینه ها،جنبش و اصالحی هایبخصوص جهان اسالم، به دلیل آشنایی قبلی با جریان در دنیا

 با نیز مشترکاتی اینکه ضمن. دارد وجود اسالمی گرایی-جهان جریان با رویارویی جهت مناسبی نسبتاً
و ج  331، 30ج امام، صحیفه و 41 همان،) دارد وجود جهانی و اسالمی تقاضای لذا. دارد گذشته انواع

 رعایت با آن مختصات و ها(. در منظر امام، باید عرضه نیز متناسب با این تقاضا و ویژگی488و  13، 41
. گراستبرون رویکرد این اصوت از دیگر یکی تقاضا، و عرضه هماهنگی لذا. باشد گذشته اصوت همان

بر پیرامون، هم ارادی  ه مرکزیهست اثرگذاری ماهیت که شودمی روشن ویژگی این نیز اصل همین از
 های-است و هم طبیعی و غیر ارادی. ارادی بدین معنی که مرکزیت جریان به وسیله ابزار و روش

 بر مبتنی تنها عرضه بیرونی، تقاضای همین دلیل به طرفی از اما. گذارد تأثیر هدف بر دارد تالش مختلف
(. پیوستگی 21، 41و ج  13، 43، ج فه امامصحی و همان زاده،حشمت) نیست مرکزی اراده و خواست

امور انسانی و گسترش ارتباطات چنان است که صدور از حوزه مجوز داخلی و خارجی بیرون رفته و 
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، 34و ج  84، 41، ج 334، 42خواسته یا ناخواسته به صورت طبیعی صورت خواهد گرفت )همان، ج 
82.) 

ر منظر امام، استفاده از هر ابزار و روشی اصل دیگر، شریف بودن ابزار و روش در این راه است. د
در راه هدف جایز نیست و با رعایت صبغه فکری و فرهنگی و متناسب با اهداف و مخاطبان و در نظر 

 مانند تحکمی هایروش از استفاده لذا. کرد استفاده مشروع ابزارهای از توانگرفتن شرایم محیطی می
ر کشورها در راهبرد صدور امام جایگاهی ندارد. نمونه بارز ملی سای حاکمیت به تعرض و نظامی ابزار

 رسوت اهلل)ص( ازخاک لبنان است. این سیره، دستور ایشان به بازگشت سپاه محمد

 ابزار و روش صدور -5
 و 21 ،41 ج ،118 ،43ج همان،) شوددر رویکرد امام، روش صدور در عنوان اصیل تبلیغ نمایان می

 تبلیغات، در البته. کند هدایت خاصی جهت در را مخاطبان عمل و ذهن دکنالش میت که( 23 ،48ج
 امر این هم معموالً که ها،حکومت تا گیرندمی قرار خطاب مورد هاملت بیشتر، دیپلماسی، برخالف

 بزرگترین که است دینی مبلّغ جریان، این(. 480-481 ،4311 فرانکل، جوزف) نیست هادولت مقبوت
آن برای بشریت از جنس کالم، معرفت و گفتگوست. لذا لزوماً روش بینشی و فکری  د و معجزهآورره

 از بیشتر بسیار هاانسان باورهای با تعامل علت به تبلیغ آثار مانایی طرفی از. گیردرا در پیش می
 (.443 ،41 ج و 341 ،42 ج ،442 و 301 ،41 ج ،313 ،48 ج امام، صحیفه) است دیگر هایروش

به لحاظ سلبی به دنبات مقابله با تبلیغات منفی دشمنان علیه اسالم راستین و خارج کردن این روش 
(. ایجاب تبلیغی 40 -44و امام خمینی، والیت فقیه،  330، 41، ج 328، 41آن از غربت است )همان، ج

شیرین  اندن میوهچش و اسالمی گراییجهان هاینیز به دنبات باز نمایش چهره نورانی اسالم و آرمان
اسالم به جهانیان بخصوص مظلومان و مستضعفان، مسلمانان و نمایاندن قدرت اسالم برای رهبری آنان 

 (.11 و 434 ،41ج و384  ،1 ج ،383 ،3 ج امام، صحیفه) هاستدر مقابل ابرقدرت
می، رس غیر سطح یکی(. 34 ،44 ج همان،) پذیرداین نوع تعامل روشمند، در دو سطح صورت می

 اهمیت از ملیتی بین روابم این. گیردمی شکل هاه و البته اصلی که در رابطه با توده مردم و ملتگسترد
 و دولتی بین رسمی روابم دیگر سطح(. 11 و 31 ،41 ج همان،) است برخوردار بیشتری تأثیرگذاری و

 (.13 ،41 ج و 22 ،41 ج همان،) است دیپلماتیک



 123/  امام خمینی)ره( ، نقشه راه جهان گرایی دراندیشه سیاسیاسالمی ایران  انقالب

 

 تأثیرگذار بسیار و مهم جنبه یک بلکه شود، نظری نمی از سوی دیگر، تبلیغات منحصر در صورت
 هایویژگی از(. 143 و 243 ،41 ج همان،) است رفتاری و عملی تبلیغ اسالمی، گراییجهان جریان در

 و وحدت حفظ و گفتار و رفتار انطباق رفتاری، خوش و اسالمی اخالق رعایت راه این در فعلی حسن
(. حسن فاعلی و اخالص نیز عامل 383، 42و ج 388، 43، ج 133 ،42ان، ج هم) است درونی انسجام

مهمی در جلب توفیقات الهی و پیروزی در این مسیر است چرا که هدف این راهبرد، از سند 
 ،331 ،48 ج همان،) است بشریت همه حق جهان در اسالم برپایی بلکه نیست شخصی هایطلبیقدرت

 (.42، 30و ج  384 ،43 ج  ،132 ،2 ج ،38 ،41 ج
امام خمینی معتقد است باید از همه ابزارهای مشروع متناسب با رویکرد فرهنگی تبلیغی صدور 

 در صدور پیگیری برای نهادهایی تأسیس. است تبلیغی شیوه با خوانیاستفاده کرد. این ابزارها دارای هم
 بنیاد فراملّی، علمیه هایوزهاسالمی، ح تبلیغات سازمان همچون... و هنری ای،اندیشه معرفتی، هایحوزه
 این در پردازند،می انقالب صدای انتقات و الگوسازی به واسطه بدون که ابزارهایی عنوان به... و فارابی

 نوین آوریفن از استفاده. ابزارهاست این ترینمهم از ارتباطات و رسانه(. 1 ،4388 اسپوزیتو،) راستاست
و، تلویزیون، مطبوعات و ... در برد خارجی مورد تأکید امام بوده مچون رادیه جمعی ارتباط و ایرسانه

 (.181، 43و ج  310، 44است )صحیفه امام، ج 
 پیشبرد در مؤثری بسیار نقش توانداجتماعات مختلف با حضور اقشار مردمی و اندیشمندان نیز می

، 48و ج  332، 43ان، جاست )هم مناسبی بسیار پتانسیل دارای اسالمی حج. باشد داشته صدور اهداف
 از نوع این اهمیت. گیرد قرار استفاده مورد تواند(. پدیده نوین و در حات رشد جهانگردی نیز می14

 سرعت با کامل، گسترده، صورت به پیام که است این در دوسویه و نفس به نفس و محسوس ارتباطات
لذا با رویکرد فرهنگی و دینی در  تقات است.ان قابل باالتری خلوص با حات عین در و بیشتر بسیار

 (.10 -13جهانگردی می توان توفیقات بسیاری در این راه کسب کرد )گودرزی، 
مبادالت علمی و نظری نقش مهمی در انتقات پیام به نخبگان هدف دارد. اعزام دانشجو و مبلّغ، 

ی باید مورد توجه زشی و هنرور حتی و علمی هایهیأت مبادله ها،برگزاری سمینارها و کنفرانس
 -24، 4388و اسپوزیتو،  21، 41، ج 402و424، 48، ج 438، 42، ج 302، 3قرارگیرد )صحیفه امام، ج 

20.) 
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در دیدگاه امام، دستگاه دیپلماسی و نمایندگان سیاسی و فرهنگی در خارج از مرزهای ملّی در ارائه 
سیار مهمی بر عهده دارند. در این میان ی وظیفه بالقرام مرکزیت از گرایانهتصویری مناسب و واقع

 (.22 -22و 21، 41و ج  11، 41، ج 110، 43هماهنگی این نهادها با هم ضروری است )همان، ج 
در این راهبرد است. حمایت  -در صورت نیاز -امام همچنین قائل به استفاده از ابزارهای اقتصادی 

 همچون قدرت منابع از استفاده و اسالمی و بخشزادیآ هایجنبش و همسو هایاقتصادی از جریان
 ج ،440 -444 ،44ج و 22 ،41 ج همان،) است ایشان توجه مورد نیز سیاسی سالح یک عنوان به نفت

 (.3 ،3 ج و 21 ،2 ج ،438 ،43
یک نکته اساسی در اندیشه امام در این حوزه این است که ایشان نقش محوری و مسئولیت اصلی را 

 -402 ،48ج همان،) داندی صدور، بر عهده فرهیختگان علمی حوزه و دانشگاه میدر توسعه و فراگیر
 غیررسمی عناصر و هاگروه تبلیغات بیشتر اثربخشی ثانیاً و آنان علمی های-توانایی واسطه به اوالً(. 403

تر ر هرچه بیشروشنگ امر این(. 81 و20 اسپوزیتو،) دعوت و ترویج بخشی،آگاهی ارتباط، برقراری در
 ماهیت رویکرد امام به مقوله صدور انقالب است.

 در جریان این شدن محبوس. کندامام همچنین ضمن بیان موانع اصلی صدور، بر رفع آنها تأکید می
 دشمنان هدف عنوان به آن کامل نابودی حتی و هویت تغییر ،(303 ،43ج امام، صحیفه) ملّی مرزهای

 صدور ضد اتحاد جمله از گوناگون های( از راه333 -331، 30و ج 200، 41 ج ،10 -14 ،34 ج همان،)
 31 ،41 ج ،233 ،41 ج همان،) نظامی حتی گوناگون اقدامات انجام و وابسته کشورهای میان منطقه در
 موانع این جمله از( 21 -22 ،41 ج همان،) آن در کوتاهی و تبلیغ امر در ضعف ،(41،30 ج و 242و

 .است
 خمینی )ره( امام دیدگاه در اگرچه که کننداشکات مطرح می« اسپوزیتو » انی و ارگر رمضک اهللروح

 دفاعی اندیشه در اما. است مقبوت اصل و مجاز خود از دفاع برای هم آن قهرآمیز وسایل از استفاده
ن مسلمانا به که چنان نیست ملی مرزهای به محدود و است داراالسالم همه به مربوط دفاع حوزه ایشان،

 از و کنند ستیز آنها با کنند، رفتار اسالم مضامین اساس بر نشدند حاضر هایشاندولت اگر دهدیام میپ
 است صدور در قهرآمیز و مسلحانه مبارزه جواز دهنده نشان این، دارندکهمی بیان آنها. نترسند چیزی

 (.330 و 11 -18 ،4388 اسپوزیتو،)
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 اسالمی، ضد هایر امام خمینی از ستیز با حکومتدر پاسد به این برداشت باید گفت که منظو
 به دعوت بلکه نیست، کشورها سایر ملی مرزهای در ایران اسالمی انقالب مستقیم اقدام و نیروها حضور

 و نرم انقالب نوع از امام رویکرد نوع به توجه با هم آن و کشورهاست آن مردم خود توسم اقدام
 .فرهنگی

. است خود عمر پایان تا صدور و گرایی، تعهد امام به رویکرد جهانآخرین نکته در موضوع صدور
 بر امام تأکیدات ترینمهم(. 22همان،) است مطلب این مؤید رشدی سلمان ارتداد مورد در ایشان حکم
 .است بوده ایشان شریف اواخرحیات در صدور تداوم و لزوم

 گیری نتیجه
 گسترش جهت در تالش که معنا بدین. گرا ست اندراندیشه امام خمینی، انقالب اسالمی، جه -4
 دولت اصیل مسئولیت موعود، امام دست به آن گیریجهان برای سازیزمینه و دنیا در اسالم نفوذ حوزه

 قائل ملی، اهداف درکنار اسالمی، نظام وظایف توسعه با ایشان لذا. است انقالبی ازچنین برآمده اسالمی
فراملی برای چنین دولتی در دو سطح جهانی و دنیای اسالم است. ایشان  هایازمسئولیت ایمجموعه به

  طراحی و تعریف انقالب صدور عنوان در را گرابرون رویکرد این راه نقشه ها،مانند اغلب انقالب
 .کند می

. است خود ویژه مختصات دارای ها،اما صدور در اندیشه و عمل امام خمینی نسبت به سایر انقالب
جامعه  استقرار آن آرمان که دارد اسالمی ایرانیِ سیاسیِ فرهنگِ و هااصات، ریشه درآموزهصاخت این
 ابزار اصوت، ماهیت، لحاظ به امام رویکرد در انقالب صدور بنابراین. است جهان در عادالنه و پاک ای

خی یتار های نمونه دیگر و رویکردها سایر به نسبت متفاوتی هایویژگی دارای...  و روش و
 .هاستانقالب

 و انسانی ارزش های نشر دنبات به عقالنیت، و فطرت بر مبتنی اسالمیِ گرایی در رویکرد امام، جهان
 امام منظر در صدور فرهنگی ماهیت به مشیر امر این. دنیاست مردم در شناخت و بیداری طریق از الهی
 صدور هدف هایف، گروهلمخت نسبت های به ها دولت و رهایی بخش جنبش های ها،ملت. است

 .هستند
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 در صدور اصوت تریندعوت، تدرّج، سلب و ایجاب، تناسب عرضه و تقاضا و شرافت ابزار، ازمهم
 لحاظ به که یابدمی تبلور تبلیغ اصیل عنوان در آن، ماهیت از منبعث صدور، روش. هستند امام اندیشه
 پی نمایش چهره نورانی اسالم و نظام دینی است. در ایجابی لحاظ به و منفی تبلیغات با مقابله به سلبی
 صدور، اوت وجه. شوددر رویکرد امام، نقشۀ راه صدور در قالب یک راهبرد دو زیست ظاهر می -3
 نظم ضرورت به قائلین دالیل از یکی. گیردمی نشأت اسالمی وظیفه یک از که است دینی راهبرد یک

است، پیگیری همین تکلیف دینی یعنی گسترش اسالم در هآن جملۀ از امام که غیبت عصر در سیاسی
 .گذاشت موعود عهده به را وظیفه تمامیت تواننمی و نیست برداردنیاست. مسئولیتی که تعطیل

 با انقالب صدور که معناوجه دوم آن، این است که صدور یک راهبرد ارزشمند ملی است. بدین
انت از کشور اسالمی است. در این راهبرد، وجه دینی، یص عامل اسالمی، نظام استراتریک عمق توسعه

 هایویژگی از این. دهدمی نمایش گرایانهبُعد تکلیفی و وجه ملی، بعد ابزاری را در رویکرد جهان
 منافع و فراملی هایمسئولیت ظاهری تزاحم ردّ با بینانه، واقع گراییآرمان با که است امام اندیشه ممتاز
 .کندمی برقرار طرفه دو نفع رابطه یک و زندند میوپی آنها بین ملی،

 مأموریت دارای هایبهره: نگارنده معتقد است که اوالً همه باورمندان به راه امام و به خصوص نهاد
 در مردم اقشار بین در معرفت این اشاعه و امام صدور راهبرد از صحیح و کامل درک نیازمند خاص،
در دنیا هستند. انقالب اسالمی به دنبات کشورگشایی از نوع استعماری  اهدولت و هاملت سایر و داخل

نیست بلکه در پی اشاعه تفکر متعالی خود است. از همین جا روشن است که نقش اساسی در این راه بر 
عهده نهادها و نخبگان علمی فرهنگی است. ثانیاً موفقیت در راهبرد صدور انقالب اسالمی با توجه به 

هنگی آن، رابطه مستقیمی با کارآمدی نظام سیاسی برآمده از چنین انقالبی دارد. در صورتی ماهیت فر
 بتواند که گرفت خواهد قرار هاملت سایر پذیرش مورد اسالمی انقالب الهی و متعالی بخش،پیام رهایی

ذا پس از طی ل. دهد ارائه دینی هایآموزه از برآمده سیاسی نظام موفقیت از( شاهد و نمونه) الگو یک
مراحل وقوع و تثبیت انقالب، کارآمدی مرحله دشوار بعدی است که الزم است ابتدا نسبت به تبیین 
تئوریک آن بر مبنای دیدگاه امام خمینی)ره( پرداخته شود. هر دو موضوع مورد اشاره در این بهره نشان 

 . گذرد می علم از ما راه هم باز که دهد می
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  خارجه، امور وزارت المللبین و سیاسی مطالعات

 .4381قالب اسالمی، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، ان صدور سیاست علی، نژاد،فالح -44

 ،(شیعه موعودگرایی رویکرد موردی مطالعه) استراتژیک گیریگودرزی، غالمرضا، تصمیم -43
 .4381 صادق، امام دانشگاه: تهران

محمدی، منوچهر، مقایسه انقالب اسالمی ایران با انقالب فرانسه و روسیه، قم: دفتر نشر  -43
 .4383معارف، 

 .4383مطهری، مرتضی، انسان و ایمان، تهران: صدرا، چاپ بیست و دوم،  -41

 .4311 قومس،: نتهرا ،(امروز به تا وین کنگره از)المللبین روابم تحوالت احمد، ،زادهنقیب -42

 پروانه، محمود، دیالکتیک تنافع )مبتنی براندیشه سیاسی امام خمینی)ره((، فصلنامه دین و -41
 (.4382 )پاییز و زمستان 42-48 محالتی، شماره سیاست، مجتمع آموزش عالی شهید
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 ارشد،کارشناسی نامهپایان نظری، و مفهومی بررسی انقالب، صدور آبادی،صادقی دولت -42
 .خارجه امور وزارت المللبین روابم دانشکده

 .41/3/82زنامه کیهان، رو ،(ره)خمینی امام ارتحات سالگرد سخنرانی علی، سید ای،خامنه -48

انداز بیست ساله،  محمدی، غالمرضا، عمق استراتژیک جمهوری اسالمی ایران با نگاه به چشم -11
 .42/1/4382روزنامه کیهان، 

 


