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 : تهران( ۷۹۳۱:  نیچهارم) یاسالم نیتمدن نو یمل شیهما :سرشناسه

 رخانهیدب/ )جلد اول: مقاالت ارائه شده( همایش ملی تمدن نوین اسالمی مجموعه مقاالت چهارمین :عنوان و نام پديدآور

 .یاسالم نیتمدن نو یمل شیهما یدائم

 .۷۹۳8تهران، دانشگاه شاهد، : رمشخصات نش

 ل.ج.: مصور، جدو ۲ :مشخصات ظاهری

 .۳۱8-166-1۷۲۷-۱8-۳: ۲؛ ج.۳۱8-166-1۷۲۷-۱1-5: ۷؛  ج.۳۱8-166-1۷۲۷-۱۱-۲دوره:  :شابک

 فیپا. نويسی:فهرست وضعیت

 .کتابنامه :يادداشت

 .یمقاالت پوستر.۲ج.-شده. هیمقاالت ارا.۷ج. :مندرجات

 هاکنگره -- یتمدن اسالم :موضوع

  Congresses --Islamic civilization :موضوع

 هاکنگره -- ینگرندهیآ -- یمدن اسالمتموضوع : 
 Islamic civilization -- Forecasting -- Congresses موضوع:

 یدائم رخانهی. دبیاسالم نیتمدن نو یمل شیهما: شناسه افزوده

 دانشگاه شاهد: شناسه افزوده
 DS ۹۲/۹5 :رده بندی گنگره

 6۳۱1۱۷/۳6۳ :بندی ديويیرده

 58۱۳۹۷1 :یشماره کتابشناسی مل

 
 

  (: مقاالت ارائه شده)جلد اول یاسالم نیتمدن نو یمل شیهما نیمچهارمجموعه مقاالت :   عنوان کتاب

 یاسالم نیتمدن نو یمل شیهما یدائم رخانهیدب : پدیدآرورنده

 نسخه 055:   تعداد

 879-655-6616-76-0 شابک جلد یکم:

 879-655-6616-77-1 شابک دوره:

 6389 -اول:   چاپو سال نوبت 

روا حرررم مرهررر امررام خمی رری هتهرررانا اباررداا راادراه خلرری، رررار ا روبرر  : نشااانی ناشاار

 اناشارات دانشگاه شاهد اداره)ره(ا معاونت پژوهش و ر اوراا 
 

 06160612دورنگار:                          06162611 :تلفن 
 

 کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است.



 

 شورای سیاستگذاری

 دکتر کامیار ثقفی
 رئیس دانشگاه و رئیس شورای سیاستگذاری

 دکتر زهرا کیاساالری
 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و رئیس همایش 

 حجت االسالم دکتر عبدالعلی توجهی
 رئیس دانشکده علوم انسانی و عضو شورای سیاستگذاری

 دکتر فرزاد جهان بین
 ی و دبیر علمی همایشرئیس دبیرخانه دائم

 



 

 

 شورای علمی

 رئیس کمیسیون آینده پژوهیمحمد رحیم عیوضی: دکتر 

 شاهد گروه علوم سیاسی دانشگاه استاد

 رئیس کمیسیون سیاسیدکتر محمد مهدی اسماعیلی: 

 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

 رئیس کمیسیون طب و سالمتدکتر محمد علی محققی: 

 اه تهراناستاد دانشگ

 رئیس کمیسیون مباحث بنیادینحجت االسالم دکتر مهدی امیدی: 

 استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(

 رئیس کمیسیون مدیریت و حکمرانیغالمرضا گودرزی: دکتر 

 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه امام صادق )ع(

 یترئیس کمیسیون تعلیم و تربدکتر محسن فرمهینی فراهانی: 

 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

 اقتصاد کمیسیون رئیس: دکتر محمد نعمتی

 گروه مدیریت دانشگاه شاهد استادیار

 رئیس کمیسیون هنر و معماریافشاری:  دکتر مرتضی

 گروه تصویرسازی دانشگاه شاهد استادیار

 کمیسیون فقه و حقوق رئیس: توجهی عبدالعلی دکتر االسالم حجت

 نشیار گروه حقوق دانشگاه شاهددا



 

 کمیته اجرائی
 آقای مهدی کاشانی مهر

 دبیر اجرائی همایش

 آقای عبدالخالق همتی
 رئیس کارگروه تدارکات و امور مالی

 آقای سعید صادقی
 رئیس کارگروه تبلیغات و روابط عمومی

 آقای حامد اسدی زهرائی
 رئیس کارگروه تشریفات

 خانم رضوان نصریان
 کار دبیرخانه علمیهم

 



 
 اعضای کمیسیون اقتصاد

 دکتر مهدی طغیانی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

 دکتر الیاس نادران عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 دکتر محمدجواد شریف زاده ع(صادق )عضو هیئت علمی دانشگاه امام 

 دکتر حمید ابریشمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 عقیل حسینی دیدکتر س لمی دانشگاه یاسوجعضو هیئت ع

 دکتر هادی عربی عضو هیئت علمی دانشگاه قم

 دکتر محمدجواد نوراحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

 دکتر مرتضی مرتضوی عضو هیئت علمی دانشگاه رضوی مشهد

 یپژوهندهیآاعضای کمیسیون 

 دکتر توحید محرمی اتارتباط عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و

 دهشیری دکتر محمدرضا المللنیبعضو هیئت علمی دانشگاه روابط 

 دکتر حاکم قاسمی ی امام خمینیالمللنیبعضو هیئت علمی دانشگاه 

 دکتر غالمرضا گودرزی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق )ع(

 دکتر علیرضا کیقبادی 

 دکتر هادی عبدالملکی 

 پدرام میدکتر عبدالرح دانشگاه دفاع ملیعضو هیئت علمی 

و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی 

 ی وزارت علوماجتماع
 دکتر محمدحسینی مقدم

 یمسعود مطلبدکتر  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

 گروسی ریدکتر ام عضو هیئت علمی دانشگاه رجا

 تیو ترباعضای کمیسیون تعلیم 

 یئت علمی دانشگاه تربیت مدرسعضو ه
دکتر علیرضا صادق زاده 

 قمصری

 دکتر محسن ایمانی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 دکتر محمدحسن میرزا محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد



 

 

 دکتر محسن دیبائی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

 اکبر رهنمادکتر  عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

 دکتر سعید بهشتی ئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائیعضو هی

 ملکی دکتر حسن عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی

 اعضای کمیسیون سیاسی

 دارا لیدکتر جل عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 اشرفی دکتر اکبر عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

 مرندی تر محمدرضادک عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 صدقی دکتر ابوالفضل عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین )ع(

 دکتر سید مهدی ساداتی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی
 زیویار دکتر فرهاد

 بابائی دکتر محمود عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 تسالماعضای کمیسیون طب و 

 دکتر مسعود مقدم نیا عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

 دکتر زهره الهیان عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی

 دکتر ایرج نبی پور عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی

 دکتر حسن مقدم نیا عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی

 دکتر شهرام توفیقی عج(االعظم )... عضو هیئت علمی دانشگاه بقیه ا

 دکتر غالمرضا نورمحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 دکتر مجتبی پارسا عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 دکتر حسین آیتی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 دکتر رضا منتظر 

 دکتر محمد مصدق عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 دکتر حسن تاجبخش نگستان علوم پزشکیعضو پیوسته فره

 اعضای کمیسیون حقوق



 دکتر حامد کرمی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

 دکتر سیدسعید سید حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

 دکتر ابوالقاسم خدادی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

 دکتر سید احمد حبیب نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 شهیو اندیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ عضو ه

 اسالمی
 دکتر محمود حکمت نیا

 دکتر حجت اله ابراهیمیان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی قم

 دکتر هادی طحان نظیف ع(صادق )عضو هیئت علمی دانشگاه امام 

 کمیسیون مباحث بنیادین

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام 

 خمینی

دکتر سالم والمسلمین حجت اال

 ی ابوطالبیمهد

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام 

 خمینی

دکتر حجت االسالم والمسلمین 

 ی مصباحمجتب

 
دکتر حجت االسالم والمسلمین 

 حیدری پور عباس

 و فرهنگعضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم 

 اسالمی

دکتر حجت االسالم والمسلمین 

 بابایی اهللبیحب

 و فرهنگضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم ع

 اسالمی
 بهمنی خدنگ دکتر محمدرضا

 عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی
دکتر حجت االسالم والمسلمین 

 پیروزمند رضایعل

 دکتر محمدجواد پاشایی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

 عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسالمی
دکتر حجت االسالم والمسلمین 

 ی جمالیطفمص

 یو حکمراناعضای کمیسیون مدیریت 

 یخاشع دیوحدکتر  عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی

 دکتر محمدرضا عطاردی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق )ع(



 

 

 دکتر مهدی ذوالفقارزاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 امامیدکتر سیدمجتبی  ع(صادق )عضو هیئت علمی دانشگاه امام 

 ی خائف الهیدکتر احمدعل عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 دانایی فرد دکتر حسن عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 برزویی دکتر محمدرضا عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق )ع(

 دکتر مصطفی رشیدی طغرل عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

 رضا عباسی دکتر عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

 دکتر مهدی عبدالحمید و صنعتعضو هیئت علمی دانشگاه علم 

 یو معماراعضای کمیسیون هنر 

 دکتر عبدالرضا چارئی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

 محمدعلی رجبی 

 دکتر محمد خزائی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 نددکتر حسنعلی پورم عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 زادهدکتر خشایار قاضی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

 



 



 

 

 مقدمه 
ها و توانست ابرنظمی جمعی مبتنی بر برابری دولت« نه شرقی، نه غربی»انقالب اسالمی با بیان نظریه 

ت ها و امکاناالملل را رقم زند و با احیای ظرفیتها در نظام بینها و تحقق حقوق الهی وانسانی ملتحاکمیت
های وابستگی های غیر متعهد و نفی انفعال و مرعوبیت در برابر استکبار، درصدد قطع ریشهفراموش شده ملت

های بزرگ و درافکندن طرحی نو برآید. هدف نهایی انقالب اسالمی رسیدن به تمدن اسالمی در ها به قدرتملت
م و اخالق بنا شده است. این زنجیره از حلقه ای منطقی و مستمر است که بر چهار رکن دین، عقالنیت، علزنجیره

گردد و پس از دولت گیری نظام اسالمی وارد مرحله دولت اسالمی میانقالب اسالمی آغاز شده و پس از شکل
ها یابد و این برق که در این گوشه از جهان درخشیدن گرفته بسان تمام تمدناسالمی، جامعه اسالمی اسوه تحقق می

زند. پس از یابد و فصلی نو در حیات بشر رقم میدر جهان اسالم و نیز در جهان بشریت تاللو می در بستری طبیعی
وقوع انقالب اسالمی و تشکیل نظام اسالمی که ارکان، عناصر و ابعاد آن در قانون اساسی به طور اجمال بیان شده و 

سازی فرآینده ه گام دیگر در زنجیره تمدنالبته هنوز به طور کامل و تفصیلی تحقق پیدا نکرده است، عبور از س
سازی به منظور ایجاد پیچیده است. بر این اساس، تأمل و تعمق در این مفاهیم و مراحل و تالش برای گفتمان

نهضت نرم افزاری و تولید فکر و علم به شکل طبیعی در این مجرا امری ضروری و حیاتی است. از این رو چهارمین 
ن اسالمی با همکاری جمع کثیری از مراکز دانشگاهی و حوزوی و علمی پژوهشی کشور در همایش ملی تمدن نوی

کمیسیون تشکیل شده که  9گذاری از برگزار گردید. این همایش به جز شورای سیاست 1397نهم اسفندماه 
کمیسیون دارای ها برعهده یکی از اساتید دانشگاهی و حوزوی برجسته است و هر مسئولیت هرکدام از این کمیسیون

ها عبارتند از: مباحث بنیادین، سیاسی، اقتصادی، مدیریت و باشد. این کمیسیوننفر عضو هیئت علمی می 7تا  5
 پژوهی، هنر و معماری، طب و سالمت، تعلیم و تربیت، فقه و حقوق.حکمرانی، آینده

ی اسالمی، دولت اسالمی و محورهای همایش نیز عبارتند از: معناشناسی تمدن نوین اسالمی، سبک زندگ
سازی و نهادسازی و تمدن نوین اسالمی، الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، علوم انسانی و تمدن نوین اسالمی، نظام

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

مقاله کامل به دبیرخانه  115های ارسالی به دبیرخانه همایش، چکیده تائید شده از میان چکیده183از میان 
مقاله جهت ارائه به صورت  37مقاله برای ارائه شفاهی و  14های صورت گرفته، همایش رسید. براساس داوری

های علمی و دانیم از همراهیگردد. در پایان وظیفه خود میم حضور میپوستری تائید گردید که در دو مجلد تقدی



به ویژه حضور پرشکوه همه اساتید و پژوهشگران در همایش در مرکز همایش امام خمینی )ره( دانشگاه شاهد 
 سپاسگزاری کنیم.

ته دانشگاه و از اعضای بزرگوار شورای سیاست گذاری همایش، باالخص جناب آقای دکتر ثقفی ریاست فرهیخ
رییس شورا و نیز سرکار خانم دکتر کیاساالری معاون محترم و معزز پژوهش و فناوری و رییس همایش و نیز از 
اعضای  شورای علمی همایش، حجج اسالم و آقایان دکتر عبدالعلی توجهی، مهدی امیدی، محمدرحیم عیوضی، 

عمتی، محسن فرمهینی فراهانی، مرتضی افشاری مهدی اسماعیلی، محمدعلی محققی، غالمرضا گودرزی، محمد ن
که زحمات زیادی را متحمل شدند به طور ویژه سپاسگزاریم. از دبیر محترم اجرایی همایش جناب آقای کاشانی 
مهر و مجموعه همکاران کمیته اجرایی همایش و نیز از خانم رضوان نصریان همکار محترم دبیرخانه علمی و عزیزان 

و دل برای برگزاری موفق همایش کوشیدند سپاسگزارم. از همکاران اداره کل انتشارات معاونت  بسیاری که با جان
سازی و چاپ مجموعه زاده به خاطر مساعدت در آمادهپژوهش باألخص مدیرکل محترم و نیز جناب آقای قاسم

 نماییم.مقاالت قدردانی می

 فرزاد جهان بین          
 علمی همایش رئیس دبیرخانه دائمی و دبیر
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 دن نوین اسالمینقش شفافیت در تحقق تم

 3ابوالفضل زارع طزرجانی   2مصطفی عباسی کالش   1محمد سلیمانی

 چکیده: 
ی این فرآیند است. گانهسازی و طی مراحل پنجی تمدن، تکمیل زنجیره«تمدن نوین اسالمی»ی تحقق الزمه

شکیل دولت اسالمی ی تکلی آن یعنی نظام اسالمی، اکنون در مرحله پس از انقالب اسالمی و تشکیل هندسه
موضوع اصلی این مقاله، بررسی نقش شفافیت در  . برای عبور از این مرحله بایدها و نبایدهایی وجود دارد.هستیم

تحقق این بایدهاست. شفافیت با توجه به کارکردهای فراوان و اثراتش بر سایر مسائل، عبور از این مرحله را ممکن 
نوین اسالمی خواهد داشت. در پژوهش حاضر که با روش  ق تمدنکرده و بدین ترتیب نقش مهمی در تحق

ای صورت گرفته است؛ این نتیجه حاصل شده است که شفافیت که از طریق نظارت عمومی موجب کتابخانه
ها به نظام و درنهایت افزایش مشارکت مدنی پاسخگویی مسئولین و کاهش فساد، رضایت مردم و افزایش اعتماد آن

ی تمدن سازی است و کارکردها و ی تحقق دولت اسالمی و عبور از این مرحلهشود، الزمهتماعی ميو سرمایه اج
اي از بایدهای دولت اسالمی دارد. این گزاره از جانب مبانی اسالمی توجهی با مجموعهاثرات آن تطابق بسیار قابل

شود و فرهنگ اسالمی نیز تأیید مي معروف، قاعده اصحار و ...( و شواهد تاریخی موجود در)عدالت، امربه
رو در منظومه تفکری شفافیت به دلیل وجود مبانی مشخص اسالمی قرابت مناسبی با تفکر اسالمی داشته و ازاین

 تمدن سازی اسالمی جای خواهد گرفت.
 شفافیت، تمدن نوین اسالمی، دولت اسالمی، مبانی اسالمی شفافیت ها:کلیدواژه

 مقدمه 
ی این فرآیند است. وقوع گانهسازی و طی مراحل پنجی تمدنتمدن نوین اسالمی، تکمیل زنجیره ی تحققالزمه

، با ایجاد یک دگرگونی و تحول بنیادی در کشور، گام اول این زنجیره را برداشت. 1375انقالب اسالمی در سال 
ام اسالمی بود، در کشور پیاده بالفاصله بعد از انقالب اسالمی، طرح مهندسی و شکل کلی اسالمی که همان نظ

ساالری دینی، جایگزین نظام سلطنتِی استبدادی، فردِی شد. در این مرحله، نظام دینِی مردمی یا به عبارتی مردم

                                                                                                                                                          
 solimani@isu.ac.ir، ایمیل: استادیار دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع(1 
 11mostafa.abbasi@gmail.com، ایمیل: صاد دانشگاه امام صادق)ع(کارشناس ارشد دانشکده معارف اسالمی و اقت2 

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده معارف اسالمی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق)ع(3 
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سازی نوین اسالمی هم با تثبیت ارکان حکومت از موروثی و اشرافِی وابسته شد. بدین ترتیب گام دوم زنجیره تمدن
ی دیگر و در واقع ایجاد نظام اسالمی، برداشته شد. پس از طی این دو مرحله، سه مرحله طریق قانون اساسی کشور

مانده است تا این زنجیره تکمیل شود و یعنی دولت اسالمی، جامعه )کشور( اسالمی، و تمدن نوین اسالمی باقی
 (12/09/1379 ای،آیت الله خامنهانقالب اسالمی به هدف اصلی و آرمان خود برسد. )

گیری در کشور با تشکیل نظام اسالمی مشخص شد. اما این شکل کلی، منبع تقنین، معیار اجرا و ارکان تصمیم
محتوایی نیز دارد؛ بدین معنا که در واقعیات زندگی مردم نیز باید تحقق پیدا کند. محتوای این شکل کلی، دولت 

ی (.  اکنون زنجیره8/6/1384 ای،خامنهآیت الله شود. )اسالمی است که شامل همه کارگزاران حکومت می
ی تشکیل دولت اسالمی قرار دارد و البته دولت اسالمی هنوز تحقق نیافته سازی نوین اسالمی، در مرحلهتمدن

توان گفت تحقق تمدن نوین اسالمی، امروز در گروی عبور از این مرحله حساس است. بنابراین است. به عبارتی می
 ی پیش روی ما برای تحقق آرمان اصلی انقالب اسالمی است.ترین مسئلهاسالمی مهمی تشکیل دولت مسئله

حال سؤال اینجاست که برای تحقق دولت اسالمی چه اقداماتی الزم است صورت گیرد؟ یا به عبارتی بایدها و 
فساد از قبیل  ای، سالمت اقتصادی و مبارزه باالله خامنهنبایدهای دولت اسالمی چیست؟ به تعبیر حضرت آیت

المال از ومیل بیتگری، حیفاعتنایی به مردم، میل به اشرافیکاری، بیرشوه، فساد اداری، ویژه خواری، کم
و عبور کردن از این مرحله است. اما سؤال بعدی این است که « دولت اسالمی»ترین بایدهای تحقق مهم

داری و اقتصادی و کارآمدی باالتر دولت و مسئولین راهکارهای مناسب برای مبارزه با فساد، افزایش سالمت ا
طور که غرب از علوم مختلف دانشمندان و عصر تمدن چیست؟ برای پاسخ به این سؤال باید توجه داشت؛ همان

تواند از تجربیات مفید کشورهای غربی برای اسالمی برای تحقق تمدن خود بهره گرفت؛ امروز کشور ما نیز می
سالمی استفاده کند. البته با قید مهمی که این راهکار و تجربیات گوناگون تمدن غربی با تفکر و تحقق تمدن نوین ا

 .اسالمی پیشرفت مغایرت نداشته بلکه در منظومه تفکر اسالمی گنجانده شود-الگوی ایرانی
ض و ها، ایجاد تبعیی فساد اقتصادی، اداری و سیاسی موجب ناکارآمدی حکومتاز سوی دیگر پدیده   

نابرابری، مانع رشد و پیشرفت و تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی و درنهایت موجب 
های اخیر رو چگونگی مبارزه با فساد در سالهاست؛ ازاینتضعیف و حتی تخریب اعتماد عمومی مردم به حکومت

های متنوع و فراوانی در کشورهای  استا تالششده است. در این ر ها تبدیلبه یکی از مسائل اصلی بیشتر حکومت
یابیم کشورهای موفق، المللی در مبارزه با فساد درمیگوناگون صورت گرفته است. با مشاهده تجربیات موفق بین

ترین راهکارهای ی مهمازجمله اند.ی پسینی ترجیح دادهرا بر مبارزه راهکارهایی مبتنی بر ممانعت پیشگیرانه
 ِی کنترل پیشینی فساد، شفافیت است. شدهتجربه
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ها، امکان نظارت و مشارکت عمومی است که به این ترین آنمهم شفافیت کارکردهای فراوانی دارد و ازجمله
شود. این پاسخگویی منجر به جلوگیری از فساد و افزایش کارآیی مسئولین و وسیله، پاسخگویی مسئولین محقق می

ها در امور حکومت، همچنین یب با نظارت عمومی توسط مردم و مشارکت بیشتر آنحکومت خواهد شد. بدین ترت
یافته و ها و کاهش فساد و افزایش کارآیی، اعتماد عمومی به حکومت افزایشپاسخگویی معنادار مسئولین به آن

ناسب برای تشکیل دولت توان شفافیت را راهکاری مرود. با توجه به این کارکردها میی اجتماعی نیز باال میسرمایه
 سازی دانست.  اسالمی و عبور از مرحله تمدن

ی کنونی زنجیره تمدن اسالمی که تشکیل دولت اسالمی است، رو سعی دارد، با توجه به مرحلهمقاله پیش
ت عنوان راهکار مناسب برای این مرحله مطرح کرده و با اشاره به کارکردهای مختلف آن، نقش شفافیشفافیت را به

عنوان یکی از مسائل اصلی و زیربنایی تشکیل دولت اسالمی بررسی کند. ازآنجاکه عدم مغایرت شفافیت با را به
کارگیری در کشور و تشکیل دولت اسالمی ضروری است بنابراین در این تحقیق به مبانی مبانی اسالمی برای به

 شود.     اسالمی آن نیز توجه می

 پیشینه تحقیق 
عنوان آرمان و هدف اصلی انقالب هش حاضر در این است که، مفهوم تمدن نوین اسالمی که بهنوآوری پژو 

عنوان زده و بهالمللی است، گرهشود را با شفافیت، که راهکاری جدید و موفق در تجربیات بیناسالمی شناخته می
کند. عالوه بر می مطرح مییکی از مسائل اصلی ساختاری برای تشکیل دولت اسالمی و تحقق تمدن نوین اسال

این، به دلیل وجود شبهات احتمالی پیرامون مغایرت شفافیت با مبانی اسالمی به بررسی برخی مبانی و شواهد 
پردازد. با این توضیح پژوهش مشابهی که این دو مفهوم را پیوند دهد یافت نشد اما اسالمی در مورد شفافیت می

 باشد: ها در راستاي موضوع این مقاله ميشده در آنرخی مباحث مطرحتوان چند پژوهش را برشمرد که بمی
کید بر حکومت شاخص»ی ( در مقاله1395نژاد و عامری )حبیب های شفافیت در حکومت اسالمی )با تأ

های عملی حکومت ها و معیارهای مختلف ساختاری و رفتاری شفافیت در اندیشه و آموزه، شاخص«علوی(
 صریح اعالمکنند. نتایج این تحقیق شود را مطرح و بررسی میخیر عمومی و منافع همگانی میعلوی، که موجب 

گاهی و حکومت، هشدار مواضع  به نسبت و مردم کارگزاران متقابل حقوق و تکالیف تبیین کارگزاران، به بخشیآ

 همه براي اخالق و درستکاري اياستاندارده باالیی از سطح کارگیريبه کارگزاران، به آسان دسترسی لزوم یکدیگر،

شده های رفتاری شناساییعنوان شاخصکارگزاران، را به تنبیه دالئل و تبیین مردم به دهیگزارش کارکنان،
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های ها، شبکه نظارتی گسترده و نظام قضائی مستقل را در شاخصساالری در گزینششمرد. همچنین شایستهبرمی
 ها مورد نیاز است.برداشت را داشت که برای تشکیل دولت اسالمی این شاخصتوان این میکند.ساختاری ذکر می

بررسی تطبیقی مبانی اصل شفافیت از دیدگاه اسالم و نظریه حکمرانی »ی ( در مقاله1395طاهری و ارسطا، )
سالم و های اصل شفافیت در رویکرد ا، با رویکرد توأمان فقهی و حقوقی به بررسی تطبیقی مبانی و بنیان«خوب

ی کارکردهای پیشگیرانه»ی ( در مقاله1392سحاب،)اند. ساریخانی و اکرمینظریه حکمرانی خوب پرداخته
ی رویکرد اسالمی به این ی شفافیت، به مطالعه، ضمن بررسی کارکردهای پیشگیرانه«شفافیت در سیاست جنایی

 گیرد.ی آن مورد بحث قرار میهای پیشگیرانهشود. لذا پس از تبیین مفهوم شفافیت، کارکردموضوع پرداخته می
؛ به بررسی و «ی حکمرانی شایستهحکمرانی خوب و ارائه»ی ( در مقاله1393حسینی تاش و واثق، )

ها و تمایزات هر یک بحث پردازند و در مورد ویژگیهای این دو مفهوم از دیدگاه امیرالمؤمنین علی)ع( ، میشاخص
 ها شفافیت و پاسخگویی است.ن شاخصی ایشود. که از جملهمی

بررسـي ارتبـاط فسـاد و اعتمـاد در رابطـه بـین شفافیت و »ای با عنوان ( در مقاله1397نرگسیان و همکاران )
 بر رضایت اعتماد همچنین و شهروند رضایت و بر اعتماد شفافیترسند که ها میبه این یافته« رضایت شهروندان

 رضایت و اعتماد بر فساد بروز و فساد بروز بر شفافیت حال عین دارد. در معناداري و مثبت تأثیري شهروند،

 بیشتر، شفافیت با باید آل ایده کنند که دولتگیری میدارند؛ و سپس نتیجه معناداري و معکوس اثر شهروندي،

 .شد خواهد یافتنیدست اعتماد شهروندان و رضایت آن، تحقق با و کند دنبال جامعه سطح در را فساد کاهش مسئله
ای شفافیت با توجه به گیری و پیشنهاد این پژوهش، مدلی برای اثر زنجیرهالزم به ذکر است که در قسمت نتیجه

شود. در این مدل به رابطه معنادار شفافیت و کاهش فساد اداری، اعتماد و فساد، اعتماد و های تحقیق ترسیم مییافته
ود. در پژوهش حاضر از نتایج این تحقیق استفاده شده و این مدل با توجه به مبانی شرضایت شهروندان اشاره می

 شده است.اسالمی شفافیت و درنهایت پیوند آن با الزامات تشکیل دولت اسالمی توسعه داده
د. انها و مطالعات متعددي را انجام دادهالمللي پژوهشهاي بینالزم به ذکر است که در حوزه شفافیت سازمان

سازی سازوکارهای شفافیت و نتایج آن منعکس ترین منابعی که تجربیات کشورهای مختلفی را در مورد پیادهاز مهم
 3و بانک جهانی 2الملل، سازمان شفافیت بین1های توسعه اقتصادیهای سازمان همکاریگزارشتوان به اند میکرده

 اشاره کرد.  4و پایگاه داده یوروپام

                                                                                                                                                          
1 OECD 
2 Transparency International Organization 
3 World Bank 
4 www.europam.eu 
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های اخیر بیشتر از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است، بنابراین وین اسالمی طی سالگفتمان تمدن ن
ای، منبع قابل توجهی در این موضوع است. باتوجه به همین مسئله نیز در کتب، مقاالت و سایر الله خامنهبیانات آیت

ی همین بیانات استوار است. از هشود که بسیاری از مطالب برپایکارهای پژوهشی پیرامون این موضوع مشاهده می
های تمدن نوین اسالمی و دولت اسالمی است. برای نمونه  سازی، شاخصترین موارد، زنجیره تمدنجمله مهم

به « های تمدن نوین اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبریواکاوی شاخصه»ی ( در مقاله1394اکبری و رضائی)
 شود.ت رهبر معظم انقالب برای تمدن نوین اسالمی استخراج میهایی اشاره دارند که از بیاناشاخص

 چارچوب مفهومی
سازی، دولت اسالمی و الزامات تشکیل آن ی تمدنباتوجه به مطالعاتي که در مورد تمدن نوین اسالمی، زنجیره

ت. در حال طرح اسقابل 1ی بیانات مقام معظم رهبری صورت گرفته است؛ چارچوب نظری تحقیق طبق شکلبرپایه
سازی نوین اسالمی، تشکیل دولت اسالمی است که این مسئله الزاماتی حاضر، نقطه اصلی گره در زنجیره تمدن

توان، بایدها و...( می 12/9/1379و  6/8/1383و 28/5/1384بندی با توجه به بیانات ایشان )دارد. در یک تقسیم
 :و نبایدهایی را برای تشکیل دولت اسالمی برشمرد
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 چارچوب مفهومی پژوهش .1شکل 

در ادامه با توجه به کارکردهای گوناگون شفافیت به چگونگی تأثیر و در واقع نقش شفافیت در تحقق الزامات 
 شود.   دولت اسالمی پرداخته می

الزامات 

تشکیل دولت 

 اسالمی 
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 روش تحقیق
این پژوهش، از روش توصیف  کیفی است. در -های توصیفی با توجه به موضوع، تحقیق حاضر از نوع پژوهش

ها و تحلیل با استفاده از منابع و روش اسنادی و مراجعه به کتابخانه و اینترنت استفاده شده است. در داده
شود. به همین دلیل در بررسی حاضر تمرکز بر چنینی معمواًل از تجزیه و تحلیل آماری استفاده نمیهای اینپژوهش

ه این صورت که برای مباحث مربوط به تمدن نوین اسالمی و دولت اسالمی بیانات روش تحلیل محتوا بوده است. ب
با این دو کلیدواژه، مطالعه و  1مقام معظم رهبری طی چندین سال از طریق جستارهای موجود در سایت رسمی ایشان

تر دولت فهوم دقیقسازی و معنای هر مرحله، مبررسی شد تا عالوه بر مفاهیم تمدن نوین اسالمی و زنجیره تمدن
 اسالمی و الزامات تحقق آن مشخص شود. 

مطلب مورد توجه دیگر در این تحقیق، مفهوم شفافیت، کارکردها و مبانی اسالمی آن است که در برخی اسناد و 
المللی و کتب و مقاالت داخلی و خارجی، قابل جستجو و بررسی بودند. تالش شد تا بعد از های بینگزارش

های بعدی با ذکر منبع قابل مشاهده است. استفاده از تحلیل محتوا مواردی مطرح شود که در قسمتجستجو با 
شده، کارکردهای شفافیت و پیوندی که با یکدیگر و با مفهوم تمدن نوین درنهایت هم با توجه به مبانی استخراج

 و ترسیم شد. های تحقیقات قبلی مدلی توسعه داده اسالمی دارند، و نیز بر اساس یافته

 و کارکردهای آن  شفافیت
، نمود چشمگیری داشته است. شفافیت به 1990ی اصطالح شفافیت، کاربردی نسبتًا جدید دارد که طی دهه

هایی وضعیتی که در آن، دانش فعالیت»کند: گونه تعریف می( این2007رفته در معنای استعاری را استارگس  ) کار
براساس «. که استعداد بالقوه برای پاسخگویی را آشکارسازدطوریآشکار شود، به ی عموم استکه مورد عالقه

گونه تعریف ( شفافیت را این2013(، میجر )2012ملیکویجزن  )( و در راستای مقاله گریم2004کارهای اولیور )
دهد رد که اجازه میعنوان در دسترس بودن اطالعات در مورد یک بازیگر تعریف کتوان بهکند: شفافیت را میمی

 که بازیگران دیگر نظارت بر کار یا عملکرد این بازیگر را داشته باشند. 
های ها، سازمانای از مسائل اجتماعی توسط دولتعنوان پاسخ به طیف گستردههرچند شفافیت بیشتر به

ن وجود دارد.)تیلور و کلسی، شود، اما شواهد متفاوتی از تأثیر آدولتی و کسب و کار در سراسر جهان دیده میغیر
 کارگزاران و جامعه عمومی امور دارعهده مؤسسات ساختار در شفافیت، برقراری پیشگیرانۀ (  کارکرد2016

 سازوکاری چنین نخست، وهلۀ باشد: درمی تدقیق شایستۀ متمایز منظر دو از بزهکاری، با در ارتباط حکومتی،

                                                                                                                                                          
1 WWW.KHAMENEI.IR 
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 نقش اداری، فساد دیگر، تعبیر به و دارند، اختیار در که قدرتی از لتیدو  متصدیان سوءاستفاده جلوگیری از جهت

 جلب خود به را شایانی توجه المللیبین رویکرد و معاصر شناختی جرم ادبیات در مذکور بعد داشته و سزاییبه

 معه،جا در قدرت دارندگان توسط سازیشفاف و اطالعات آزاد جریان که توجه داشت باید همچنین .است کرده

تحقیقات  و آثار در جنبه، این که باشد، داشته سزایی به نقش نیز عادی شهروندان بزهکاری با مقابله تواند جهتمی
 (1395)جمالی و نرگسیان،.است شده واقع مغفول  زیادی حد تا گرفته صورت

مامداران و شود، از جمله: درستکاری زسازی موجب کارآیی حکومت و مدیریت از جهات گوناگون میشفاف
ها، کاریها و خالفی سالم امور، مشارکت یافتن مردمان و اداره شوندگان، مشخص شدن سریع تباهیمدیران، اداره

 تهرانی، )دلشاد موقع امور، دستیابی بهینه به اهداف، توجیه مردم و اداره شوندگان و راه بردن مردمان بر حقاصالح به
1390) 

 نظارت و ارزیابی
ن کارکردهای شفافیت، نظارت و ارزیابی است و با در معرض دید عموم قراردادن عملکردها در بستر تریاز مهم

امروزه عدم شفافیت دهد. شود و به دنبال آن بسیاری از کارکردهای دیگر هم نتیجه میشفافیت این مهم حاصل می
ی مطلوبی نداشته باشد، ماًل نتیجهی نظارت نیز تضعیف شده و عدر امور کالن حکومت، باعث شده است تا مسئله

که زمامداران تمایلی به پاسخگویی و ارائه اطالعات چرا که نظارت دقیق نیازمند اطالعات دقیق است، حال آن
شفافیت یک بستر نظارتی است که حس دیده شدن توسط عموم مردم را به  (1396ندارند. )قطبی و اسماعیلی، 

دهند و کاهش انحرافات و فساد در وجود بیاید، مسئوالن رفتارشان را تغییر میآورد و وقتی این حس به وجود می
افتد. حس دیده شدن توسط مردم چند فایده برای صاحبان مناصب دارد: خودکنترلی، عرصه حکمرانی اتفاق می

توان . می(4139اده و ثنائی، زمشارکت مردم در عرصه حکمرانی، افزایش کارآیی، کاهش فساد و... )عبدالحسین
توان طور که بدون نور نمیکند. همانرؤیت میشفافیت مانند نوری است که فضا را روشن، واضح و قابلگفت، 

توان در مورد عملکردها ارزیابی داشت و به بررسی چیزی را دید و در مورد اشیا قضاوت کرد، بدون شفافیت هم نمی
خود هدف و مقصد نیست بلکه ابزار یا خودیلیل شفافیت بهها پرداخت. به همین د و قضاوت امور و مسئولیت

( و 1397کند)عباسی کالش و عیوضلو، دیگر، بستری است که باوجودآن نظارت عمومی تحقق پیدا میعبارتیبه
المال و درنهایت افزایش ومیل بیتاین مسئله موجب افزایش کارآمدی، پاسخگویی مسئولین، کاهش فساد و حیف

 .شودطور اجمالی به کارکردهای دیگر شفافیت پرداخته میی و سرمایه اجتماعی است. در ادامه بهمشارکت مدن
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 و کارآمدی مسئولین 1پاسخگویی
( در واقع حاکم و 1396پاسخگویی مدیران و کارگزاران در مقابل مردم یکی از انواع پاسخگویی است)مقیمی، 

به نقل از  1392برابر مردم مسئول و متعهد است)جوادی آملی،  دارد درکارگزار در مقابل مسئولیتی که بر عهده
گاهی ازطرفی پاسخگویی با شفافیت رابطه (1396مقیمی،  ی تنگاتنگی دارد. چرا که شفافیت یک دانش و آ
شود که کند. باعث میگیری تأثیرگذار باشد. به امر مبارزه با فساد کمک میتواند بر تصمیماست که می ضروری

 ( 2018شود )بولیوار، گیری شفاف محقق میدر تمام سطوح پاسخگو باشد و این مسئله با فرآیندهای تصمیمدولت 

گیرد وقتی عملکرد مسئولی که کاری به او محول شده است باوجود بستر شفافیت در معرض دید عموم قرار می
ی مردم مسئول، امکان سؤال و مطالبهی عملکرد بسیار طبیعی است که به علت مشاهده و داشتن اطالعات از نحوه

داند که باید پاسخ کارهایش را شود . از طرفی چون مسئول میتبع آن پاسخگویی مسئول محقق میوجود داشته و به
کند کمترین خطا و بدهد درنتیجه به دنبال عملکرد بهتر و کارآمدی بیشتر خود است. به همین دلیل هم سعی می

کاری، شود کمتر به سمت فساد و کمتر چشم ناظران عمومی بیرونی موجب میو از همه مهماشتباه را داشته باشد 
وظیفه، کارآمدِی پایین و کاری یا نزدیک شدن به فساد، کوتاهی در انجاممحض کمداند بهمیل پیدا کند چرا که می

و سؤال کرده و باید به ایشان پاسخ دهد. به بینند و از االمال، ناظران فراوانی وجود دارند که او را میمیل بیتوحیف
تبع آن افزایش کارآمدی همین علت شفافیت، از طریق تحقق نظارت عمومی موجب پاسخگویی بیشتر مسئولین و به

 شود.ها میآن
ی فساد تنها در بستری میسر خواهد بود که کارگزاران حکومتی کارآمدی کامل و مطلوب شفافیت در قلع ماده

متضمن آن  "اند که "شرط پاسخگوییعملکرد خویش پاسخگو باشند. لذا برخی از محققان تصریح کردهدر قبال 
که اقدامات مؤسسات در معرض نظارت همگان باشد، چنانچه آزادسازی و انتشار اطالعات است که عالوه بر آن

کانیسم متضمن ضمانت اجرا را در برای مردم، رفتار فاسد کارگزاران حکومتی را نمایان سازد؛ مردم باید تعدادی م
ها شده است که اشتباهات حکومتدرستی ثابت( در واقع به1392اختیار داشته باشند )ساریخانی و اکرمی سراب، 

توان از یک حکومت انتظار داشت در رو، هنگامی مییابند. ازایندهند و تداوم میکاری رخ نمیدر فضای پنهان
کنش  کند که بتوان رفتار آن را تحلیل و ارزیابی کرد و آن را وادار ساخت که درباره رفتارهای خود خردورزی پیشه

 (1395خود به مردم توضیح دهد.)طاهری و ارسطا،

                                                                                                                                                          
1 Accountability 
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 افزایش مشارکت مردم، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی
یجاد اعتماد و شفافیت در دستیابی به نتایج خاصی نظیر افزایش مشارکت، بهبود مدیریت مالی، کاهش فساد، ا

های مهم و ( اعتماد عمومی یکی از ارزش2016ملیکویجزن، پرومسکی و گریممشروعیت دولت مؤثر است. )
خود وجود ندارد یا نباید مفروض گرفته ای است که خودبههای سیاسی معاصر است. اعتماد رابطهابزاری در نظام

ها به نحو مطلوب اداره مردم به اینکه دولتمردان، امور آنشود بلکه باید فعاالنه ساخته شده و حفظ گردد. اعتماد 
کند. در روزگار حاضر، پاکدستی مقامات و های عمومی در جامعه فراهم میکنند زمینه را برای پیشبرد برنامهمی

هاست و احراز این پاکدستی، با شفافیت امور عمومی از جمله مسئوالن حکومتی از شرایط اساسی اعتماد به آن
ها گره خورده است. درنتیجه، اعتماد عمومی به حکومت درگرو وشن شدن وضعیت دارایی و سبک زندگی آنر 

های ها خواست تا فعالیتتوان از آنیعنی حاکمانی که می -سازی حکومت است. زیرا حاکمان پاسخگو شفاف
 های مؤثرتر نائل شوند.ها با روشآنتر توانند به تصمیمات بهتر و منطقیبیشتر می -خود را به مردم توضیح دهند

 (1397شفافیت،  نویس الیحه)گزارش توجیهی پیش

شفافیت که باعث شده عملکردها در معرض دید عموم قرار گیرد نظارت عمومی را محقق کرده و در واقع 
، ارزیابی و بخشد؛ بنابراین مشارکت مردم از طریق نظارتگری مردم را معنا میطور که مطرح شد مطالبههمان

کنند. این نزدیکِی مردم و گری از مسئولین افزایش یافته و احساس قرابت بسیار بیشتری با حکومت میمطالبه
آل باید با ولت ایدهتوان گفت ددیگر میعبارتیبه شود.حکومت موجب افزایش سرمایه اجتماعی در کشور می

بال کند و با تحقق آن، رضـایت و اعتمـاد شهروندان شفافیت بیشتر، مسئله کاهش فساد را در سطح جامعه دن
 (  1397)نرگسیان و همکاران،  .یافتنی و منجر به افزایش سرمایه اجتماعی خواهد شددست
توان مردم را در موارد دیگری از مشارکت مردم هم از طریق شفافیت، امروزه در دنیا رایج است. با شفافیت می 

سپاری است و در د. از مصادیق مشارکت بیشتر مردم از طریق شفافیت، جمعکارهای مختلف حکومت شرکت دا
مالی  توان به تأمینها میسپاریترین جمعهای اخیر گسترش بسیار قابل توجهی داشته است. از جمله معروفسال

عباسی کالش نویسی متمرکز اشاره کرد.)جای قانوننویسی بهسپاری در قانونو جمع 1های مختلفها و طرحبخش
 (1397و عیوضلو، 

                                                                                                                                                          
1 Crowd Funding 
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 المال و مبارزه با فسادکاهش هدر رفت بیت
ی اصلی مفاسد و مشکالتی که امروزه در کشور وجود دارد، نبود شفافیت است. این مفاسد و مشکالت ریشه

 هاست. شفافیت امکان بروز جرم را کاهش وکار تحقق آنهایی دارند که شفافیت راهریشه در فقدان زیرساخت
طبق نظر فلورینی  شود.دهد و بدین ترتیب سبب کاهش ارتکاب جرم و فساد میاحتمال کشف آن را افزایش می

کند، اقدامی است که با ارتقاء هوشیاری ( شفافیت یکی از اقدامات عملی است که فساد را محدود می2007)
کرد که به دنبال آن از اقدامات سوء  عنوان یک عامل بازدارنده علیه رفتار مفسدانه عمل خواهدشهروندان، به

ی ( نقش پیشگیرانه1395کند )جمالی،مقامات دولتی از خدمات عمومی در جهت منافع شخصی جلوگیری می
شفافیت حاکمیت نسبت به بروز فساد، به حدی است که در عمل نیز کشورهایی که به سطح باالیی از فساد آلوده 

، به اصالح قانون مدنی 2011عنوان نمونه، پارلمان اسلواکی در سال د. بهشونهستند به ابزار مزبور متمسک می
ی قراردادهای خدمات دولت را به انتشار بر روی اینترنت منوط نمود که منظور مقابله با فساد، اعتبار کلیهپرداخته و به

رسانی نموده است اطالع ی قراردادهای چند سال قبل را نیز بر روی اینترنتدر این جهت، دولت این کشور همه
 (1392)ساریخانی و اکرمی سراب، 

تواند از وقوع ی کارآیی نهاد شفافیت در پیشگیری از جرم و اینکه چگونه نهاد مذکور میدر مورد تحلیل نحوه
بزهکاری و مشخصًا فساد توسط کارگزاران حکومتی جلوگیری کند: از یک منظر و در بسیاری از موارد، صرف 

گاهی اعضای جامعه و دسترسی آنن شرایطی که زمینهفراهم کرد ها به اطالعات را ممکن نماید، در بازدارندگی ی آ
از بزهکاری کارگزاران حکومتی مؤثر خواهد بود. چنین حالتی برگرفته از احساسی روانی است که به کارگزاران 

دهد؛ حتی اگر گرفتن، دست می حکومتی در ازای اطالع یافتن عموم و در معرض قضاوت افکار عمومی قرار
شناختی، افراد غالبًا درصدد آن هستند که تصویر مطلوبی جامعه از خود واکنش خاصی نشان ندهد. زیرا از نظر روان

از شخصیت خود در اذهان دیگران ترسیم کنند، لذا چنانچه افراد بدانند که اقدامات ایشان در معرض نظارت 
نمایند. )ساریخانی تری رفتار میصورت متفاوت، و البته مسئوالنهها خارج است؛ بههایی است که از کنترل آنقدرت

 (1392و اکرمی سراب، 
های فسادزاست و نه الزم به ذکر است که شفافیت بیشتر راهکاری برای پیشگیری از فساد و از بین بردن زمینه

تر و بهتر از درمان تر، راحتتر، منطقیتر، سریعزینههی پسینی با فساد. که البته پیشگیری بسیار کمدرمان و مبارزه
دهد که عامل اول باعث رو شفافیت امکان بروز جرم را کاهش و امکان کشف جرم را افزایش میاست. ازاین

 ی بهتر با فساد است.پیشگیری از فساد و عامل دوم موجب مبارزه
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 برخی مبانی اسالمی و شواهد تاریخی شفافیت 
های دین اسالم به مفهوم و محتوای آن توجه ای جدید است اما در آموزهکه اصطالح شفافیت واژهباوجود این

( 1395شده و سّنت نبوی و سیره ائمه اطهار )ع( نیز مؤید اصل شفافیت در تعامل با جامعه است. )طاهری و ارسطا، 
 چگونگی بر نظارت داند،می تحکوم کارگزاران و حاکمان دست در امانتی را حکومت اسالم، که مبین دین

شمار به اسالم سیاسی مبانی مسلمات از را آن قبال در پاسخگویی ضرورت و امانت این از و نگهداري استفاده
( در اینجا با اشاره به چند قاعده و اصل مهم در تفکر اسالمی به برخی 1393زاده، آورد )رضائیان و اسداللهمی

 شود.شواهد مربوطه پرداخته می

 قاعده عدالت
توان شفافیت را از منظر اسالمی ذیل آن بررسی کرد، عدالت است. با توجه به تعریف یکي از عناویني که می

و از طرفی معنای شفافیت که همان حق اطالعاتی « اعطاُء ُکُل ِذی َحٍق َحَقه»کلی عدالت در منابع اسالمی که 
عات مسئولین و حکومت، حق اطالعاتی مردم است؛ بنابراین که شفافیت اطالتوان گفت: ازآنجاییمردم است. می
 کند این حق به عموم مردم اعطا شود.عدل اقتضا می

البالغه که خطاب به مسئوالن و نهج 50به نامه توان ی امیرالمؤمنین علی)ع( میعنوان شاهدی در سیرهبه
َان اَل َاحَتِجَبنَّ ُدوَنُکم ِسّرًا ِااّل ِفی َحرٍب، َو اَل أطِوَی ُدوَنکم  َاال َو ِانَّ َلُکم ِعنِدی»فرماندهان نظامی است اشاره کرد:  

ِه، َو ال أِقَف ِبِه ُدوَن َمقَطِعِه، َو أن َتکونوا ِعنِدی ِفی ال َر َلُکم حّقًا َعن َمَحلِّ ، َسَواًء أمًرا إال ِفی ُحکٍم، َو ال ُاَؤخِّ  َحقِّ
ین است که چیزی را از شما مخفی ندارم، جز اسرار جنگ را، و کاری بدانید، حقی که شما بر عهده من دارید ا»

مشورت شما نکنم، جز اجرای حکم خدا. حقی را که از آن شماست از موعد خود به تأخیر نیفکنم، و تا به را بی
طور که در این کالم همان .(50البالغه، خطبه )نهج« انجامش نرسانم از پای ننشینم، و حق شما را به تساوی دهم

شود حضرت به این مسئله اشاره دارند که مخفی نکردن اطالعات از مردم یا به عبارتی ارائه اطالعات به مشاهده می
ی عنوان حاکم اسالمی و مسئول بر عهدهعموم یا همان شفافیت امور حکومتی، حقی است که مردم داشته و به

]این  -یعنی حّقی که شما پیش من دارید-گوید حّق شما بر من شّفافّیت را امیرالمؤمنین یاد داده؛ می»حاکم است. 
است که[ هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و 
مسائلی که با دشمن طرف هستیم. مسئوالن جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید 

 (23/7/1397 ای،آیت الله خامنه« )ف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنندشفا
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 معروف و نهی از منکر؛ نصیحت ائمه مسلمینامربه
کید ویژه قرار گرفته است و امربه معروف و نهی از منکر کنترل همگانی در آیات و روایات اسالمی مورد تأ

 در جامعه و مردم ( وظیفه1396بیانگر کنترل همگانی است.)مقیمی، ی فروع دین، گانهعنوان یکی از اصول دهبه

 و معروفامربه بحث علوي، است. در فرهنگ ارزشمند و شفاف حساس، بسیار اجتماعی، نظارت و کنترل با رابطه
 مردم، سوي از امور پیگیري و نظارت و مؤثر سالم، سازنده، انتقاد و کارگزاران و حّکام عملکرد نقد و منکر از نهی

کید مورد الهی، همواره تکلیف یک و شرعی وظیفه یک عنوانبه  است.  گرفته قرار تأ
ها را ناظر ُحسن اجرای قانون دینی و الهی موظف کرده است. در واقع آن« ناظر ملی»عنوان اسالم مردم را به

(؛ از طرفی شفافیت 1378 معروف و نهی از منکر را بر همه واجب کرده است )جوادی آملی،قرار داده و امربه
گاهی و شناخت بدون آن، نظارت عمومی امکان نداشته و زمینهکند و ی این نظارت مردمی را ایجاد میزمینه ی آ

کند. در اینجا مقصود معروف و نهی از منکر پیدا میشود. بنابراین شفافیت ارتباط تنگاتنگی با امربهمردم فراهم نمی
 کری  است که مردم الزم است در مورد مسئولین و حکومت انجام دهند.معروف و نهی از منامربه

اند از: علم معروف و نهی از منکر  باید چهار شرط وجود داشته باشد که عبارتبه تعبیری دیگر برای انجام امربه
وجود مفسده و شناخت به مفاد حکم و معروف یا منکر بودن امور، احتمال تأثیر، اصرار مخاطب بر آن امور و عدم 

کننده باید معروف و معروف و نهی از منکر، علم به معروف و منکر است یعنی امر و نهیبعدی. شرط اول امربه
معروف و نهی از منکر کند، بلکه نباید چنین کاری بکند؛ منکر را بشناسد و در غیر این صورت موظف نیست امربه

(. بنابراین برای 1392  ای،آیت الله خامنهو نهی از معروف کند. ) زیرا ممکن است در اثر جهل و نادانی امر به منکر
اینکه مردم هم بتوانند مسئولین و حکومت خود را هنگام ارتکاب منکر یا ترک معروفی، امر و نهی کنند، باید شرط 

ن اموری است ها. البته در اینجا مقصود همااول آن وجود داشته باشد که عبارت است از علم و شناخت به امور آن
که بیشتر در مورد مردم اثرگذار است مانند نحوه عملکرد در مسئولیت و حتی برخی امور شخصی اثرگذار بر منافع 

 عمومی. این علم و شناخِت ضروری، توسط شفافیت محقق خواهد شد.
« لمیننصیحت ائمه مس»ی اسالمی در باب نظارت همگانی مطرح است موضوع ی دیگری که در اندیشهمسئله

معروف و نهی از منکر است که در قالب نصیحت و پند و اندرز و انتقاد از زمامداران است که در واقع نوعی از امربه
لطف و »خوانیم:ی علی)ع( نمود بسیار دارد؛ در سفارش ایشان به مالک اشتر میباشد. این موضوع در سیرهمی

شود هرچند اندک باشد، چراکه لطف و محبت موجب میمحبتی را که عهد کردی به مردم کنی، کوچک نشمار، 
حکومت نیز  .(1396( )قطبی و اسماعیلی،53البالغه،نامهنهج«)آنان از نصیحت و خیرخواهی برای تو دریغ نورزند

ها و های شکوفایی نصیحت را در جامعه فراهم نماید، زیرا تنها در این صورت است که ناراستیخود باید زمینه
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( الزمه نصیحت، 1395یابند )دلشاد تهرانی،ها میدان رشد میها و توانمندیشود و راستیها آشکار مینابسامانی
( بنابراین، در واقع، نصیحت 1395رسانی حکومت نسبت  به مردم است. )طاهری و ارسطا،شفافیت امور و اطالع

ه باید توسط حکومت انجام شود تا رسانی به مردم است و این مقدمیک مقدمه دارد که همانا شفافیت و اطالع
گاهی عموم افراد نسبت به  خوبی به انجام رسانند.المقدمه را مردم بتوانند بهذی حکومت باید در وهله اول زمینه آ

موضوعات مختلف را فراهم آورد تا مردم بتوانند به این تکلیف دینی خود عمل نمایند. آنچه امروزه در ادبیات 
شود، همان امکان هرگونه نقد، اظهارنظر و قضاوت صحیح راجع خوانده می« شفافیت»یتی حقوقی، سیاسی و مدیر 

کیدات و توضیحات مشخص میمی« نظارت همگانی»به امور عمومی جامعه و درنتیجه، تحقق  شود باشد. با این تأ
کیدات متوان در آموزهکه یکی دیگر از مبانی اصل شفافیت در رویکرد دینی را می معروف و ربوط به امربهها و تأ

 (1395نهی از منکر جستجو کرد. )طاهری و ارسطا،

 قاعده اصحار
ساز. این تعبیر از صحرا یعنی آشکار کن و شفاف« َاصِحر»اصحار به معنای آشکارسازی و شفافیت است و 

چیز ه در صحرا همهگرفته شده است. یعنی امور و مسائل را چون در صحرا در برابر مردمان قرار ده و آشکارساز، ک
ی مالک اشتر است از البالغه که معروف به عهدنامهنهج 53ی امیرالمؤمنین علی)ع( در نامه روشن و آشکار است.

ِرک، » فرمایند:این تعبیر استفاده کرده و خطاب به مالک می
ْ

ْصِحْر َلُهْم بُعذ
َ
أ

َ
ُه بک َحْیفًا، ف ِعیَّ ِت الرَّ َو ِإْن َظنَّ

ارًا َواْعِدْل َعْنک 
َ

ِتک، َو ِإْعذ قًا بَرِعیَّ
ْ
ِلک ِرَیاَضًه ِمْنک ِلَنْفِسک، َو ِرف

َ
ِإنَّ فی ذ

َ
ُظُنوَنُهْم بِإْصَحاِرک، ف

ی تو ستم روا اگر شهروندان درباره(. »53البالغه، نامه)نهج« .َتْبُلُغ بِه َحاَجَتک ِمْن َتْقِویمهْم َعَلی اْلَحِق 
های بد ایشان را از ات، گمانسازیایشان شفاف آشکار کن، و با این شفافداشتنی را گمان بردند، دلیل خود را بر 
ای پرورش دادن نفست است، و همراهی و نرمشی با شهروندانت، و دلیل خویش بگردان، که در این کار، گونه

 ،1390 )دلشاد تهرانی،« ایآوردنی است که با برپاداشتن و بردن آنان به راه حق به خواست خودت هم رسیده
ی حضرت، آشکارسازی و شفافیت مانع از گمان بد مردم به مسئولین شمرده شده است و ( در این توصیه609ص

نظران با استفاده از کنند. از همین رو، برخی از صاحبسازی توصیه میبنابر همین کارکرد هم ایشان به شفاف
ی سوءبرداشت مردم را فراهم رت گرفته، زمینهاند در مواردی که اقدام صو روایت مذکور حکومت را مکلف دانسته

)ساریخانی و  شان را مرتفع سازدها، جهلنماید؛ حقیقت را برای ایشان آشکار نموده و ضمن متقاعد نمودن آنمی
 (1392سراب، اکرمی
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 اصل مشورت و شورا
ه از شورا سخن گفته شده دین مبین اسالم به نظرخواهی از دیگران اهتمام خاصی دارد. در قرآن کریم در چند آی

اند. همچنین در کتاب ی زمر از این جملهسوره18ی شوری، سوره 38عمران، سوره آل 159ی است. آیات مبارکه
( با توجه 53های مشورت دهنده سخن به میان آمده است.)مانند نامه البالغه از شورا و مشورت و ویژگیشریف نهج

کید، در سیاست اسالمی است، این موضوع میتبه اینکه  شورا و مشورت، از مهم عنوان تواند بهرین اصول مورد تأ
تواند زمینه مبنایی برای اصل شفافیت محسوب گردد. چرا که، ترویج و پایبندی حکومت به اصل شفافیت، خود می

ف مشورت ها طر گذاریشور و مشورت بیشتر را در جامعه فراهم آورد. این حق مردم است که در تمامی سیاست
 (1395آید.)طاهری و ارسطا،قرار گیرند و از جهتی، این امر در رابطه با دولتمردان یک تکلیف به شمار می

دیگر ازآنجاکه پیامبر اکرم)ص( و ائمه معصومین)ع( به دالیلی از جمله رشد فکری مردم و شخصیت دادن عبارتیبه
و  ت، متهم نشدن به استبداد رأی، ایجاد الفت و تألیف قلوبها، پشتیبانی و همکاری افراد در اجرای تصمیمابه آن

( در زمان کنونی نیز استفاده از نظر مردم و 1396کردند)مقیمی، جلوگیری از کارشکنی، با مردم مشورت می
ها از سوی حکومت و کارگزاران ضروری است. با این تفاوت که به دلیل پیشرفت فناوری ممکن است مشورت با آن

آن متفاوت باشد و امکان استفاده از ظرفیت بیشتر مردم وجود داشته باشد. الزمه این مشورت و استفاده هر ی شیوه
تواند آثار چه بیشتر از ظرفیت عمومی در این کار شفافیت است. به عبارتی زمانی این اصل و دستور اسالمی می

گاهی الزم را داشته باشند. تا در جامعه شفافیت حاکم  مفید خود را بر جای گذارد که طرف مشورت_یعنی مردم_ آ
گاهی الزم برخوردار نباشند، نمی توانند به نحو احسن طرف مشورت قرار نباشد و مردم نسبت به امور مملکتی از آ

توان مشورت و شفافیت را الزم و ملزوم یکدیگر دانست و هرکدام را مبنایی برای دیگری گیرند. درنتیجه، می
 (1395طاهری و ارسطا،حساب آورد.) به

 اصل عدم احتجاب
های دین مبین اسالم اصل از آموزهتوان به مسئله شفافیت از منظر اسالمی نگاه کرد. ی دیگری هم میاز زاویه

برداشت که قرابت فراوانی به شفافیت مصطلح امروزی دارد. عدم احتجاب زمامداران از مردم، یک اصل قابل
( در اصطالح  فقهای اسالمی، 1360پرده رفتن و در حجاب شدن است. )معین، احتجاب در لغت به معنای در

ایستاد و با کنترل ورود و خروج افراد، مانع از اخالل در نظم جلسات شد که در دادگاه میحاجب به کسی گفته می
معنای دور ( در اسالم، حاجب داشتن به 1395به نقل از طاهری و ارسطا،1360شد. )جعفری لنگروی،محاکمه می
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اطالع بودن از مردم در مسائل و بودن از مردم، فاصله گرفتن از مردم، ارتباط مستقیم با مردم نداشتن و درنتیجه بی
 (1390مشکالتشان است )دلشاد تهرانی،
هر سرپرستی که دِر درگاه خویش را بر روی ارباب نیاز و »شده است که فرمود: از رسول خدا)ص( روایت 

به نقل  202، ص2خداوند، رحمت خود را بر او در هنگام نیاز و حاجتش ببندد. )تاریخ الیعقوبی، جحاجت ببندد، 
 ( 1390از دلشادتهرانی، 

البالغه فرمودند: فال تطولن نهج 53همچنین در این خصوص حضرت علی)ع( خطاب به مالک اشتر در نامه 
هرگز نباید که روی ...» الضیق و قله علم باالمور احتجابک عن رعیتک، فان احتجاب الواله عن الرعیه شعبه من 

ای است از ایجاد نهان کردن تو از شهروندانت به درازا کشد، زیرا روی نهان کردِن سرپرستان از شهروندان، نمونه
خبر چه در پس پرده مانده بیشود که از آنکردن از مردم باعث میتنگنا، و کمی دانش از کارها. و روی نهان

پندارند، و شود و زیبا را زشت مینماید، و کوچک بزرگ وانمود مید، درنتیجه بزرگ در نزدشان کوچک میبمانن
 (1390گردد.)دلشادتهرانی،هم آمیخته میزشت را زیبا، و حق و باطل به

توان چنین استنتاج نمود که شفافیت، در ادبیات اسالمي مباني مشخص و با توجه به اصول و قواعد فوق، می
 ملموسي دارد و لذا پرداختن به آن در راستاي مباحث تمدن اسالمي ضروري است. 

 گیري دولت اسالمينقش شفافیت در شکل
شده در مطالعات مختلف، کارکردهایی برای شفافیت مطرح شد. از طرفی دیگر بررسی با توجه به پژوهش انجام
شی پیرامون موضوعات مشابه، مشخص کرد شواهدی البالغه و برخی مطالعات پژوهدر منابع اسالمی مانند نهج

 قطعی و مبانی نظری مشخصی در اسالم برای شفافیت وجود دارد.
شده برای شفافیت و نیز کارکردهای مطرح شده، همچنین با در این قسمت با توجه به مبانی اسالمی استخراج

( ترسیم کرد که در آن چگونگی 2ی )شکلتوان مدل( می1397های پژوهش نرگسیان و همکاران)استفاده از یافته
 رؤیت باشد. گیری دولت اسالمی و به دنبال آن تحقق تمدن نوین اسالمی قابلنقش شفافیت در شکل
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افزایش مشارکت مدنی و 

 سرمایه اجتماعی

 شفافیت

 ها و عملکردهاروشن شدن گفتارها، تصمیم

 روشن و مشخص شدن فساد تحقق نظارت عمومی

 پاسخگویی مسئولین در برابر مردم و افزایش گزارش فساد سهولت

 خودکنترلی، افزایش کارآمدی مسئولین کاهش و مبارزه با فساد

 افزایش کارآیی

 افزایش رضایت مردم 

 مردم اعتماد افزایش

 بستر تشکیل دولت اسالمی

نفی و عدم 

 احتجاب

معروف و امربه

 نهی از منکر

 

 

 حق و عدالت

 

 اصحار قاعده

 

 شورا و مشورت
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شده است: قسمت اول مربوط به مبانی اسالمی شده از سه قسمت اصلی تشکیلتوان گفت مدل ترسیممی
البالغه، مقاالت و اندیشه قیق مورد بحث قرار گرفت و با توجه به کتاب شریف نهجشفافیت است که در این تح

نظران شناسایی شد. البته الزم به ذکر است که موضوع مبانی اسالمی شفافیت و شواهد تاریخی و برخی صاحب
نشان داده شود این تر دارد. در این تحقیق چند نمونه ذکر شد تا اسالمی آن همچنان جای مطالعه و پژوهش تفصیلی

رو بافرهنگ و تفکر اسالمی همخوانی داشته و در منظومه تفکر تمدن موضوع جایگاه دیني مشخصی دارد و ازاین
از منکر، معروف و نهیگیرد. بنابراین نشان داده شد که شفافیت از مبانی اسالمی چون امربهنوین اسالمی جای می

 شود.ر و همچنین نفی و عدم احتجاب، استخراج میحق و عدالت، شورا و مشورت، قاعده اصحا

ای ترسیم شده است که در قسمت دوم با توجه به کارکردهای مختلف شفافیت که در تحقیق ذکر شد، زنجیره
 بخش بیشتر پاسخگویي به شفافیت افزایش محققان برخي گفته به دهد.اثرات شفافیت در ابعاد مختلف را نشان می

 توانمي شود، بیشتر شفافیت چه هر شود،می منجر فساد با مبارزه و هاي دولتيد سازمانعملکر  بهبود عمومي،

 تبادل و دولت در فساد مشاهده با .کرد واگذار مردم به را دولتي هايفعالیت از شدههاي انجامقضاوت از بسیاري

 هایرسانه به توجهقابل نکات ا ارجاعی فساد گزارش و اجتماعي هایشبکه و اینترنت از استفاده با دریافتي اطالعات

گاهي ضمن خبري،  زمان کمترین در الزم چابک، برخورد یقضائیه قوه وجود صورت در گرفته، صورت فساد از آ

 رضایت شاهد افزایش و مسئوالن، مردم میان زنجیري این گیريشکل صورت خواهد پذیرفت. در صورت ممکن

 و و دولت هاسازمان عملکرد به هاآن بیشتر توجه و نیز مسئوالن و دولت به اعتماد شهروندان و ارتقاي افزایش
حرکت در  این نهایي نتیجه .خواهیم بود اجتماعي و سیاسي مختلف هایعرصه در مردم مدني مشارکت تقویت

 ( 1397بود.)نرگسیان و همکاران،  خواهد حکومت و دولت براي اجتماعي ايسرمایه بخش دوم مدل، ذخیره
قسمت سوم ارتباط بین کارکردها و اثرات شفافیت با الزامات تشکیل دولت اسالمی و سپس عبور از این در 

صورت شده، چهار عامل بهشده است. به این صورت که در مدل ترسیمسازی نشان دادهی تمدنی زنجیرهمرحله
 می اثرگذار هستند. صورت غیرمستقیم برای تشکیل دولت اسالمستقیم و تعدادی عوامل دیگر هم به

صورت مستقیم یا غیرمستقیم شده است که چه کارکردهایی از شفافیت بهطور خالصه مشخصدر جدول ذیل به
ها )بایدها و نبایدها(ی دولت اسالمی اثرگذار است؛ در اینجا ذکر این نکته ضروري است که یک از مؤلفهبر کدام

بندی به بایدها و نبایدها  تسامحی تر تصریح شود که تقسیمبیان دقیق هستند و به بایدها و نبایدها دوروی یک سکه
 بوده و صرفًا باهدف تبیین بهتر بحث مدنظر قرار گرفته است:
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 های دولت اسالمیاثر کارکردهای شفافیت بر مؤلفه  .1جدول 

 عوامل اثرگذار مستقیم عوامل اثرگذار غیرمستقیم
 های دولت اسالمی مؤلفه

 تبط()موارد مر 

 افزایش اعتماد عمومی
افزایش مشارکت مدنی و 

 ی اجتماعیسرمایه
 اعتنایی به مردمعدم بی

 کارآمدی

 سهولت و افزایش گزارش فساد
 کاهش فساد و مبارزه با آن

 سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد
 المالومیل بیتعدم حیف

 عدم فساد اداری
 گراییقانون

 عدالت
 نظارت عمومی

 ساد و مبارزه با آنکاهش ف

 افزایش رضایت مردم
 اعتنایی به مردمعدم بی

 کارآمدی
 افزایش کارآیی

خودکنترلی و افزایش کارآمدی 
 مسئولین

خودکنترلی و افزایش کارآمدی  پاسخگویی مردم در برابر مسئولین
 مسئولین

 المالومیل بیتعدم حیف
 کاریعدم کم

 گراییقانون
 ینظارت عموم کارآمدی

با توجه به چارچوب مفهومی پژوهش که از بیانات مقام معظم رهبری استخراج و ترسیم شده بود؛ سالمت 
ومیل گرایی از بایدهای دولت اسالمی است. و نیز حیفاقتصادی و مبارزه با فساد، کارآمدی، عدالت و قانون

شود. از طرفی با دهای دولت اسالمی محسوب میاعتنایی به مردم هم از نبایکاری و بیالمال، فساد اداری، کمبیت
ها ترسیم شد. ارتباط این کارکردها با توجه به کارکردهای مطرح شده از شفافیت و مدلی که بر اساس اثرات آن

های دولت اسالمی مشخص است. اکنون پس از بررسی اجمالی این ارتباط در مدل و سپس جدول ترسیم مؤلفه
 شود:  طه بر محور عوامل اثرگذار مستقیم، پرداخته میشده، به چگونگی این راب
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 افزایش رضایت مردم که حاصل کاهش فساد،  ی اجتماعی:افزایش مشارکت مدنی و سرمایه
افزایش کارآیی و خودکنترلی و افزایش کارآمدی مسئولین است، موجب افزایش اعتماد عمومی شده و این 

دهد. از طرفی، اعتنا و توجه به مردم و کارآمدی از افزایش می مسئله، مشارکت مدنی و سرمایه اجتماعی را
ها های دولت اسالمی است که برای افزایش کارآمدی دولت، استفاده از ظرفیت مردمی و مشارکت آنمؤلفه

 نیاز است. ضمنًا، مشورت و شورا از مبانی اسالمی شفافیت نیز هست. 
 :ها و عملکردها شدن گفتارها، تصمیمروشنشفافیت که موجب  کاهش فساد و مبارزه با آن

شود. بنابراین گزارش فساد توسط شدن مفاسد میشود نظارت عمومی را محقق کرده و موجب مشخصمی
شود. درنهایت با نظارت عمومی و افزایش کیفیت و تر و بیشتر میتر، آسانمردم و نهادهای مسئول، دقیق

گیرد. از طرف دیگر تر و بیشتر صورت میبارزه با آن، راحتکمیت گزارش فساد، پیشگیری از فساد و م
گرایی است که المال، قانونمشخص است که این مسئله موجب سالمت اقتصادی، عدم هدررفت بیت

تر است. ضمنًا حق و عدالت از مبانی درنهایت، کاهش فساد و افزایش مبارزه با آن به عدالت نزدیک
؛ در این زمینه مطالعات مختلف در حوزه فقهي، اقتصادي و حقوقي ی شفافیت استشدهاسالمی مطرح

 پردازیم.ها نميوجود دارد که به دلیل طوالني شدن مقاله در این مجال به آن

 :کاهش فساد و افزایش مقابله با آن، خودکنترلی و افزایش کارآمدی مسئولین  افزایش رضایت مردم
ردم است؛ همچنین افزایش کارآیی دولت، همگی موجب افزایش ی پاسخگویی مسئولین در برابر مکه نتیجه

 های دولت اسالمی است.شود. از طرفی، اعتنا و توجه به مردم و کارآمدی از مؤلفهرضایت مردم می

  :شود. یکی نظارت عمومی مردم با شفافیت محقق میخودکنترلی و افزایش کارآمدی مسئولین
ها مسئولین در برابر مردم است چرا که وقتی عملکردها و تصمیم از اثرات این نظارت عمومی، پاسخگویی

شود که بدین ترتیب پاسخگویی معنا شفاف و در معرض دید عموم قرار گرفت، مطالبه عمومی حاصل می
کند. نظارت عمومی و  پاسخگویی، موجب خودکنترلی مسئولین، افزایش دقت در عملکرد و پیدا می

المال دقت بیشتری شود در استفاده از بیتها خواهد شد. این مسئله موجب میدرنهایت کارآمدی بیشتر آن
ی این موارد کاری فاصله بگیرند چرا که در قبال همهداشته و به قانون پایبند باشند، همچنین از تنبلی و کم

معروف و باید پاسخگو باشند. این موارد مطرح شده از الزامات تشکیل دولت اسالمی است. ضمنًا امربه
عنوان مبانی اسالمی شفافیت مطرح شدند با این کارکردها در ی مسلمین که بهنهی از منکر یا نصیحت ائمه

 ارتباط هستند. 
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 بندیجمع
ی این فرآیند است. گانهسازی و طی مراحل پنجی تمدن، تکمیل زنجیره«تمدن نوین اسالمی»ی تحقق الزمه

ی تشکیل دولت اسالمی کلی آن یعنی نظام اسالمی، اکنون در مرحله هپس از انقالب اسالمی و تشکیل هندس
سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد، کارآمدی، عدالت و . برای عبور از این مرحله بایدها و نبایدهایی از قبیل هستیم
وجود  به مردماعتنایی کاری و بیالمال و فساد اداری همچنین کاهش کمومیل بیتگرایی و نیز عدم حیفقانون

های دولت اسالمی، عبور از این مرحله را ممکن کرده دارد. شفافیت با توجه به کارکردهای فراوان و اثراتش بر مؤلفه
  نوین اسالمی خواهد داشت. و بدین ترتیب نقش مهمی در تحقق تمدن

و افزایش اعتماد  شفافیت که از طریق نظارت عمومی موجب پاسخگویی مسئولین و کاهش فساد، رضایت مردم
ی تحقق دولت اسالمی و عبور از شود، الزمهها به نظام و درنهایت افزایش مشارکت مدنی و سرمایه اجتماعی ميآن

ی تمدن سازی است و کارکردها و اثرات آن تطابق بسیار قابل توجهی با بایدهای دولت اسالمی دارد. این این مرحله
شود. در واقع شفافیت به هد تاریخی موجود در فرهنگ اسالمی نیز تأیید ميگزاره از جانب مبانی اسالمی و شوا

معروف و نهی از منکر و نصیحت دلیل وجود مبانی مشخص اسالمی مانند حق و عدالت، شورا و مشورت، امربه
رو در اینائمه مسلمین، همچنین نفی و عدم احتجاب و نیز قاعده اصحار، قرابت مناسبی با تفکر اسالمی داشته و از 

 منظومه تفکری تمدن سازی اسالمی جای خواهد گرفت.

 منابع
 فارسی

بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و » ،(1393یعقوبی، مینا و غالمی، فرزاد ) ؛اکبرنژاد، مهدی .1
 ، بهار و تابستان.1، شماره22ل، سای علمی_پژوهشی مدیریت اسالمیدو فصلنامه، «حیث

 ، نشر فقه روز.«، احکام عبادات1ی آموزشیرساله» ،(1392) علیسیدای، امام خامنه .2
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 های تمدن سازی نوین اسالمی با رویکرد تحلیل تأثیر متقاطعتعیین پیشران
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 چکیده
 اسالم دن سازی بوده است. دیناجتماعی و جهانی از همان ابتدای ظهورش به دنبال تم دین عنوان یکاسالم به

 از جمله دیگر، هایتمدن ای کهگونهبه شود؛ جهان در شگرفی تمدن گذاربنیان توانست سرعتبه استقرار، از پس

تواند دوباره تمدن خود را بازیابی کنند و تمدن نوین نماید. اینکه آیا مسلمانان می خود وامدار را غربی تمدن
های زیادی ها و بحثهایی است که باید فراهم گردد. تاکنون پژوهشزم الزامات و مؤلفهاسالمی را شکل دهند مستل

های با تأثیرگذاری بسیار باال ها که در واقع مؤلفهشده است اما پیشرانهای تمدن نوین اسالمی انجامدر مورد شاخصه
توجهی دارند کمتر مورد کاری قابلدستها حساس بوده و هم قابلیت تأثیرپذیری و هستند که سیستم به تغییرات آن

سوی توان جامعه مسلمانان را بهها هستند که با تمرکز بر آنان میشده است. در واقع این پیشرانتوجه قرار گرفته
های تمدن ساز احصا شد و در ادامه با تشکیل تمدن نوین اسالمی پیش برد. در این مقاله ابتدا از روش دلفی مؤلفه

های تمدن سازی نوین اسالمی به پیشران MIC MACافزار روش تحلیل تأثیر متقاطع و با استفاده از نرم استفاده از
 دست آمد.

 تمدن اسالمی، پیشران، تحلیل تأثر متقاطع، میک مک کلمات کلیدی:

 مقدمه
های قرآن هتمدن اسالمی با بعثت رسول خدا )ص( و هجرت او به مدینه شکل گرفت. مسلمانان با اتکاء بر آموز 

های پیامبر )ص( و ائمه )ع( آن را تا قرن پنجم هجری به اوج رساندند. با حمالت صلیبیان، مغوالن و و سفارش
ها سقوط اندلس و مشکالت داخلی جهان اسالم، تمدن اسالمی دچار انحطاط شد؛ ولی در عهد صفویان، عثمانی

استعمارگران به مسلمانان حمله کردند و دوباره تمدن و گورکانیان هند، مجددًا رونق گرفت. در قرن نوزدهم، 
اسالمی دچار رکود گردید. متفکران اسالمی در ایران، مصر و سایر پیروزی انقالب اسالمی با رهبری امام خمینی 

 ،عیوضی و)ایوب میگونی ه.ش به اوج رسید و باعث بیداری اسالمی در جهان عرب گردید. 1357)ره( در سال 
1396) 

                                                                                                                                                          
  m.ayoubi12@yahoo.comالمللی امام خمینی )ره(، ایمیل: پژوهی دانشگاه بیندانشجوی دکترای آینده 1
 علمی دانشگاه شاهدعضو هیئت 2
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انگیز در عصر حاضر است با توجه به تواند دوباره تمدن سازی کند یا نه موضوعی مناقشهآیا اسالم میاینکه 
دهی های  و بررسی این موضوع که شکلپژوهی و تعیین پیشرانمشکالت امروز جهان اسالم و مسلمانان لزوم آینده

 رسد.نظر میتمدن نوین اسالمی مستلزم پیدایش چه الزاماتی است بسیار ضروری به 
عنوان الگوی حسنه امت در همین راستا است که رهبر معظم انقالب نیز با تمسک به روش پیامبر اعظم )ص( به

کند که توانایی جلب توجه و جذب عنوان یک ایده و طرح برتر معرفی میاسالمی، تمدن نوین اسالمی را به
رم برای ایجاد اتحاد و حرکت جوامع اسالمی برای های مسلمان را به سوی خود و در نهایت تأثیرگذاری نملت

" تمدن اسالمی کشورگشایی نیست  فرمایند:ساخت یک قدرت بزرگ جهان را دارد. در این ارتباط معظم له می
و در تشریح بیشتر راهبرد تشکیل تمدن  "(1395 ،)رهبری.ها از اسالم استبلکه به معنای تأثیرپذیرفتن فکری ملت

من اشاره ملیح به تاریخ اولیه اسالم و حرکت رسول گرامی آن برای تشکیل جامعه اسالمی و در نوین اسالمی، ض
دهند که ماندن در تاریخ و عدم توجه به مقتضیات روز و ایجاد حرکت نهایت تمدن بزرگ اسالمی، هشدار می

نها این نیست که به یادبود والدت "امروز وظیفه امت اسالمی ت فرمایند:تأثیرگذار، کاری از پیش نخواهد برد، لذا می
پیامبر یا بعثت پیغمبر جشن برپا کنند. این کار کوچک و کمی است نسبت به آنچه وظیفه او است. دنیای اسالم 
امروز وظیفه دارد مثل خود اسالم و مثل خود پیغمبر )ص(، روحی در این دنیا بدمد، فضای جدیدی ایجاد کنند، راه 

گوییم تمدن نوین اسالمی... این به معنای تصرف هایی که در انتظار آن هستیم میبه این پدیده ای را باز کنند ماتازه
 (1396 ،)عامریسرزمینی نیست."

شده و شهرنشینی و ساختارهای اجتماعی بنابراین با توجه به اینکه امروز جوامع مدرن در همه جای جهان تشکیل
تنها با مراجعه به معنا و تعریف مصطلح شوند، لذا نهه و اداره میگرفتمندی و ساختارهای پیچیده شکلبا نظام

نیز نخواهد بود. به عبارت ساده و  "تمدن نوین اسالمی" "تمدن" راه به مقصود نخواهیم برد، بلکه راهگشای تحقق
اسالمی عنوان مبدع و طراح ایده تمدن نوین طور که از فرمایشات رهبر معظم انقالب نیز بهتر، همانخالصه

ای است که از طریق تأثیرگذاری در امت اسالمی آید، ایجاد تمدن نوین اسالمی یک حرکت فکری و اندیشهبرمی
 مسیر خود را برای ساخت تمدن نوین اسالمی بازخواهد کرد.
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 مبانی نظری
 1پیشران

ارد. بدیهی است که دهنده به یک سیستم اشاره دها اشاره به نیروهای عمده یا متغیرهای کلیدی شکلپیشران
ها یا عوامل اصلي متشکل از دیگر، مؤلفهعبارتهای مختلف تأثیرگذارند. بهصورت غیرمستقیم بر حوزهها بهپیشران

ها متغیرهایی هستند که از طرفی بر سایر پیشران.باشندي مورد مطالعه ميچند روند که باعث ایجاد تغییر در یك حوزه
دیگر عناصري که عبارتکاری دارند. بهیی دارند و از طرف دیگر قابلیت تغییر و یا دستمتغیرهای سیستم تأثیر باال 

 (1397 ،)ایوب میگونیباعث حرکت و تغییر در سیستم شده و دارای حساسیت باالیی هستند.

 تمدن نوین اسالمی
به  civisاز لغت التینی  معادل تمدن یا حضاره است. این واژه در زبان انگلیسی civilizationواژه  واژه تمدن:

هایی مانند لطف، کیاست و لیاقت مورداستفاده قرار شده و برای داللت بر ویژگیمعنی شهروند یا شهرنشین گرفته
کنند هایی که در شهرها زندگی میگرفته است که دستاورد شهرنشینی است یا برای پیشرفت و ترقی افراد و جمعیت

ای از نهادها و روابط اجتماعی شهر را مجموعه civilizationتفاده از واژه . یونانیان با اس(1385 ،)سپهری
شهرنشین شدن، خوی شهری گزیدن و با اخالق »شده است: دانستند. در فرهنگ فارسی تمدن چنین تعریفمی

و آسایش مردم آشنا شدن، زندگانی اجتماعی؛ همکاری مردم با یکدیگر در امور زندگانی و فراهم کردن اسباب ترقی 
اخذ شده است که معنای آن اقامت کردن است و در « مدن». به تعبیر دیگر تمدن در عربی از (1389 ،)عمید«خود

کنند که آن نیز به معنای استقرار یافتن است و در را به این مفهوم اطالق می civilizationزبان انگلیسی، امروزه واژه 
 (1384 ،)والیتیتعریف اجتماعی، همان شهرنشینی است

های مدنیت را جمعیت، ثروت، کار، صنعت، دانش، هنر، جغرافیا، ابن خلدون مؤلفه تعریف اصطالحی تمدن:
تمدن عبارت است از برقراری نظم و هماهنگی »شهرنشینی، دین و عصبیت دانسته است. به اعتقاد عالمه جعفری 

ر را منتفی ساخته و مسابقه در مسیر رشد و کمال را های ویرانگها و تزاحمهای یک جامعه که تصادمدر روابط انسان
های آن جامعه موجب بروز و به فعالیت رسیدن که زندگی اجتماعی افراد و گروهطوریها بنماید، بهمقام آنقائم

لوکاس، فرهنگ و تمدن را یکی دانسته، ولی دامنه و زمان (1373 ،)جعفری«ها باشداستعدادهای سازنده آن
فرهنگ ]و تمدن[، راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان است »دودتر از تمدن تلقی کرده است. فرهنگ را مح

 (1384 ،)لوکاس

                                                                                                                                                          
1 Driver 
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در اندیشه امام )ره( مفهوم تمدن در قالب تعریف مشخص و ثابتی ارائه نشده است و معانی مختلفی از آن 
دهد معنای جداگانه به کاربردند که نشان میها را شود. ایشان تمدن را از فرهنگ متمایز کردند و آنبرداشت می

شده، فرهنگ باید فرهنگی فرهنگ یک ملت در رأس تمدن واقع»اند: متفاوتی را از این دو مفهوم مورد توجه داشته
های صنعتی و اقتصادی در قالب آبادانی و تأسیس نهادها و ساخت ابزارهای ایشان پیشرفت«. موافق با تمدن باشد

اند، بیانگر . تعریفی که امام )ره( درباره تمدن بیان کرده(1391 ،صنم زاده و)فوزی دانندیق تمدن میجدید را مصاد 
دستاوردهای مادی بشر برای ادامه زندگی و توسعه و ترقی است. در این تعریف، فرهنگ که بیشتر دستاوردهای 

 (1394 ،رضایی و)اکبری شود، مقدم بر تمدن است.معنوی انسان را شامل می
اما تفاوتی بین تمدن اسالمی و تمدن نوین اسالمی وجود دارد. منظور از تمدن اسالمی تمدنی است با تمام 

های تمامیتی اسالم که انشاالله با ظهور حضرت حجت )عج( محقق خواهد شد ولی تمدن نوین اسالمی شاخص
و اقتضایی شکل خواهد گرفت. این پژوهش  های نه لزومًا تمامیتی بلکه نسبیتمدنی است که قبل از ظهور با مؤلفه

 ها مبتنی بر این نگاه به تمدن طراحی شده است.ها و مؤلفهنگاهش به تمدن نوین است و شاخص

 1روش تحلیل تأثیر متقاطع
معلولی ساده، روابط متقابل بین –جای روابط علت تحلیل تأثیر متقاطع یک روش نیمه کمی است که در آن، به

عنوان ابزار تحقیقات سیستمی، نقش یک شود. تحلیل اثر متقابل، بهای مختلف،در ماتریس تحلیل میهسیستم خرده
کند که متغیر را در ارتباط با سایر متغیرهای درون یک سیستم آشکار ساخته و آن دسته از متغیرهایی را شناسایی می

کند تصویری است از اثر ین روش تأمین میکنند. اطالعاتی که انقش مهم و معناداری در توسعه سیستم ایفا می
که چه چیز وابسته و چه چیز مستقل است، متقابل بین روندها و متغیرها. با همان درجه اهمیت، تصویری است از این

شود. روش تحلیل اثر متقابل در شناسایی متغیرها و برده میچه چیز پیشران و چه چیز توسط چیزهای دیگر پیش
 سیار مفید است. روندهای کلیدی ب

 2میک مک
افزار های سنگین ماتریس متقاطع طراحی شده است. روش این نرمافزار میک مک برای انجام محاسبهنرم

های مهم در حوزه مورد نظر شناسایی و سپس در ماتریسی مانند ماتریس گونه است که ابتدا متغیرها و مؤلفهاین
گردد. تباط میان این متغیرها با حوزه مربوط، از سوی خبرگان مشخص میشود. آنگاه میزان ار تحلیل اثرات وارد می

                                                                                                                                                          
1 Cross Impact Analyses 
2 Mic MAC 
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گذارند، به این ترتیب متغیرهای سطرها، ها تأثیر میمتغیرهای موجود در سطرها بر متغیرهای موجود در ستون
 ها تأثیرپذیرند.تأثیرگذار و متغیرهای ستون

منزله تأثیر منزله بدون تأثیر ، عدد یک به. عدد صفر بهشودمیزان ارتباط، با اعداد بین صفر تا سه سنجیده می
منزله تأثیر زیاد است. بنابر این اگر تعداد متغیرهای منزله تأثیر متوسط و در نهایت عدد سه بهضعیف، عدد دو به

 آید. می آید که در آن تأثیر متغیرها بر یکدیگر به دستبه دست می باشد یک ماتریس  nشناسایی شده 
تأثیرگذاری"  -در روش تحلیل تأثیر متقاطع، متغیرها در قالب یک نمودار مختصاتی با عنوان نمودار " تأثیرپذیری

 ها در سیستم است.محل قرار گرفتن متغیرها در نمودار بیانگر نقش آن

 
 تأثیرگذاری -نمودار تأثیرپذیری .1شکل 

باشند. بنابراین، سیستم بیشتر به ثیرگذار بوده و کمتر تأثیرپذیر میاین متغیرها بیشتر تأ متغیرهای تأثیرگذار:
شوند. متغیرهای تأثیرگذار، این متغیرها بستگی دارد. این متغیرها در قسمت شمال غربی نمودار نمایش داده می

تغیرها بسیار مهم است. هاست و میزان کنترل بر این مباشند، زیرا تغییرات سیستم وابسته به آنها میترین مؤلفهبحرانی
 شوند. این متغیرها عمومًا توسط سیستم قابل کنترل نیستند.از طرفی این متغیرها متغیرهای ورودی محسوب می

نمایند. این صورت تأثیرپذیر و بسیار تأثیرگذار عمل میاین متغیرها همزمان بهمتغیرهای دو وجهی : 
یرند و طبیعت این متغیرها با عدم پایداری آمیخته است، زیرا هر گمتغیرها در قسمت شمال شرقی نمودار قرار می

 ها ، واکنش و تغییری بر دیگر متغیرها را دنبال دارد.عمل و تغییری بر ری آن
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متغیرهای وابسته در قسمت جنوب شرقی نمودار قرار دارند و تأثیرگذاری  متغیرهای تأثیرپذیر یا وابسته:
رند. بنابر این نسبت به تکامل متغیرهای تأثیرگذار دو وجهی، بسیار هستند. به عبارت پایین و تأثیرپذیری باالیی دا

 دیگر، این متغیرها خروجی سیستم هستند.
ها تأثیر هم این متغیرها از سایر متغیرهای سیستم تأثیر نپذیرفته و  بر آنمتغیرهای مستقل و مستثنی: 

ر گرفته و ارتباط بسیار کمی با سیستم دارند زیرا نه باعث توقف ندارند. این متغیرها در قسمت جنوبی نمودار قرا
 شوند. یک متغیر اصلی و نه باعث تکامل و پیشرفت یک متغیر در سیستم می

 شناسیروش
 باشد:روش تحقیق در این مقاله شامل پنج مرحله می

 
 ه دست آمد.راند ب 3گانه تمدن ساز پس از  24های مرحله اول: ابتدا با روش دلفی مؤلفه

پژوهی، های، مدیریت دولتی، آیندهمرحله دوم: در این مرحله پانل خبرگی از اساتید و پژوهشگران حوزه
 ها به دست آید.گذاری عمومی و اقتصاد استفاده شد تا اثرات متقابل بین مؤلفهمدیریت سیستم، سیاست

 طعی به دست آمد.بندی و ماتریس نهایی تقامرحله سوم:  در این مرحله نظرات جمع
افزار میک مک شد و نتایج حاصله در قالب نمودارهای گرافیک بندی وارد نرممرحله چهارم: ماتریس جمع

 استخراج گردید.
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 های پژوهشیافته

 های تمدن سازمؤلفه
 .آمده استدستهای زیر از روش دلفی  با سه راند بهمؤلفه

 

 
 هامؤلفه ردیف هامؤلفه ردیف

 پیشرفت تکنولوژی و فناوری 13 و تولید علوم انسانی اسالمی نظام سازی 1

 ایگفتمان سازی و اجماع اندیشه 14 کارگزاران شایسته 2

 های سیاسی مردمینظام 15 وحدت کشورهای اسالمی 3

 المللیهای سنجش بینسرآمدی در رژیم 16 کارآمدی دول اسالمی 4

 و وتو در شورای امنیت و سازمان ملل حق رأی 17 المللکنش فعال سیاسی در بین 5

 استقالل کشورها از نظام سلطه 18 امنیت پایدار 6

7 
رفاه اقتصادی ،رفع فقر و محرومیت و تولید 

 ثروت
 صادرات فرهنگی تربیتی و آموزشی 19

 تربیت نیروی انسانی کارآمد 20 آفرینی علمی در جهاننقش 8

 عدالت 21 افزایش جمعیت مسلمانان 9

 رواج کتابت و نوشتن 22 هاتصویرسازی صحیح در رسانه 10

 های مرجعکنش فعال گروه 23 کارآمدی سازمان همکاری کشورهای اسالمی 11

 24 سبک زندگی اسالمی 12
های تروریستی مبارزه سخت و نرم با گروه

 گرااسالم

 تحلیل تأثیرات متقابل متغیرها
گیری از روش تحلیل تأثیرات متقابل در اس مرور مبانی نظری با بهرهشده بر اسدر این بخش متغیرهای استخراج

دهندگان درخواست استفاده شد. از پاسخ 24*24 اند. بدین منظور از ماتریسشدهمحیط میک مک بررسی و تحلیل
دی بننمره دهی کنند. سپس این نمرات جمع 3و 2و 1و 0شد که تأثیرات متقابل بین متغیرها را با طیف نمرات 
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  295 گزینه برای ماتریس وجود دارد که از این تعداد 576ها در مجموع شد.بر اساس میانگین حاصل از پرسشنامه
درصد کل حجم ماتریس را به  52/2 اند که این تعداد خانه صفر بوده یعنی عوامل بر همدیگر تأثیر نداشته یا نپذیرفته

اند که در قرارگرفته 3خانه عدد  73و  2خانه عدد  89و  1خانه عدد  119خود اختصاص داده است. از طرفی 
که نشانگر درصد تأثیر عوامل  8/48اند. درجه پرشدگی ماتریس خانه را به خود اختصاص داده 281مجموع 

ای از های آماری با دو بار چرخش دادهانتخاب شده  برهمدیگر است. عالوه بر این ، ماتریس بر اساس شاخص
های آن را درصد برخوردار بوده است که این موضوع نیز روایی باالی پرسشنامه و پاسخ 100شدگی همطلوبیت و بهین

 دهد.نشان می
ر ا د ق خص م ا  ردیف ش

 1 ابعاد ماتریس 24

 2 تعداد تکرار 2

 3 (0بدون تأثیر ) 295

 4 (1تأثیر ضعیف ) 119

 5 (2تأثیر میانه ) 89

 6 (3تأثیر قوی ) 73

 7 جمع 281

 8 درجه پرشدگی 8/48%

 

در ماتریس متقاطع، جمع اعداد سطرهای  هر عامل میزان تأثیرگذاری و جمع ستنی نیز میزان تأثیرپذیری آن 
توان دریافت که تأثیر متغیرها با در نظر گرفتن تعداد دهد.  با یک روش ساده میعامل از عوامل دیگر را نشان می

سنجش است. متغیری که بر تعداد محدودی از متغیرها تأثیر مستقیم قابلشده های ارتباطی در ماتریس تشکیلگروه
توان با در نظر دارد تأثیرگذاری اندکی نیز در کل سیستم دارد.  به این ترتیب تأثیرپذیری مستقیم یک متغیر  را می

گذاری متغیر و دهنده تأثیر گرفتن ستون مربوط در ماتریس بررسی کرد. بنابر این مجموع عددهای هر سطر نشان
توان با ها را میدهنده تأثیرگذاری آن است. پس تمام متغیرها و محیط دربرگیرنده آنمجموع عددهای هر ستون نشان

 تأثیرگذاری( نمایش داد.-ها در یک نمودار مفهومی یا محور مختصات )تاثیرپذیرینمایش آن
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 ردیف متغیر عالمت تأثیرپذیری تأثیرگذاری

16 20 A1 1 سازی و تولید علوم انسانی اسالمی نظام 

29 12 A2 2 کارگزاران شایسته 

25 27 A3 3 وحدت کشورهای اسالمی 

26 20 A4 4 کارآمدی دول اسالمی 

7 39 A5 5 المللکنش فعال سیاسی در بین 

29 28 A6 6 امنیت پایدار 

24 27 A7 7 رفاه اقتصادی ،رفع فقر و محرومیت و تولید ثروت 

21 22 A8 8 آفرینی علمی در جهاننقش 

14 18 A9 9 افزایش جمعیت مسلمانان 

20 25 A10 10 هاتصویرسازی صحیح در رسانه 

19 8 A11 11 کارآمدی سازمان همکاری کشورهای اسالمی 

26 18 A12 12 سبک زندگی اسالمی 

26 25 A13 13 پیشرفت تکنولوژی و فناوری 

40 32 A14 14 ایدیشهگفتمان سازی و اجماع ان 

30 18 A15 15 های سیاسی مردمینظام 

4 11 A16 16 المللیهای سنجش بینسرآمدی در رژیم 

0 16 A17 17 حق رأی و وتو در شورای امنیت و سازمان ملل 

27 31 A18 18 استقالل کشورها از نظام سلطه 

21 31 A19 19 صادرات فرهنگی تربیتی و آموزشی 

30 18 A20 20 انسانی کارآمد تربیت نیروی 

9 19 A21 21 عدالت 

15 14 A22 22 رواج کتابت و نوشتن 

44 10 A23 23 های مرجعکنش فعال گروه 

14 27 A24 24 گراهای تروریستی اسالممبارزه سخت و نرم با گروه 

 جمع 516 516

 موقعیت متغیرهای فوق در نمودار شکل زیر نشان داده شده است.
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 گیرند:بندی زیر قرار میر فوق متغیرها در دستهبر اساس نمودا
 عنوان متغیر ردیف نوع متغیر

 A23،A2،A15،A20،A12،A4 1 متغیرهای تأثیرگذار
 A14،A6،A18،A3،A7،A13 2 متغیرهای دو وجهی
 A10،A19،A24،A5 3 متغیرهای تأثیرپذیر
 A11،A22،A16،A9،A8،A1،A21،A17 4 متغیرهای مستثنی
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دهد. در این شکل تأثیرات مستقیم شکل زیر نمایش گرافیکی از متغیرهای مورد مطالعه را نشان میدر نهایت در 
ترین تأثیرات، تأثیرات صورت ضعیفمتغیرها بر سایر متغیرها مشخص شده است. چگونگی تأثیرگذاری متغیرها به

 شد.باترین تأثیرات قابل مشاهده میضعیف، تأثیرات میانه، تأثیرات قوی و قوی

 
 هاپیشران

کاری و کنترل باشند وهم بر پویای و تغیر سیستم تأثیرگذار باشند. ها متغیرهایی هستند که هم قابل دستپیشران
توان پیشران نامید. اگر نمودار با این توصیف متغیرهایی که تأثیر بسیاری باالی دارند، ولی قابل کنترل نیستند را نمی

ها هستند ک شبکه مختصات فرض کنیم، متغیرهای ناحیه اول شبکه مختصات پیشرانصورت یوضعیت متغیرها را به
چراکه هم قابلیت کنترل توسط سیستم مدیریتی دارند و هم  بر سیستم تأثیرگذاری قابل قبولی دارند. به عبارتی هرچه 

 تر است.در قطر ناحیه او به سمت شمال شرق حرکت کنیم پیشران قوی
 باشد:صورت زیر میبه ها به ترتیبپیشران

 ایگفتمان سازی و اجماع اندیشه -1
 امنیت پایدار -2
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 استقالل کشورها از نظام سلطه -3

 وحدت کشورهای اسالمی -4

 رفاه اقتصادی، رفع فقر و تولید ثروت -5

 پیشرفت تکنولوژی و فناوری -6

 گیریبندی و نتیجهجمع
ها با استفاده شناسایی و پس از احصا شاخصهای تمدن ساز در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش دلفی مؤلفه

ها بررسی شده بندی و اثر متقابل آنافزار میک مک متغیرها رتبهاز رویکرد تحلیل تأثیر متقاطع و با استفاده از نرم
کاری و ها متغیرهایی هستند که هم قابل دستهای  حکمرانی شایسته مشخص شد. پیشراناست. درنهایت پیشران

شده بر اساس مرور مبانی نظری با د وهم بر پویای و تغیر سیستم تأثیرگذار باشند. متغیرهای استخراجکنترل باشن
بندی اند. بر اساس نتایج جمعشدهگیری از روش تحلیل تأثیرات متقابل در محیط میک مک بررسی و تحلیلبهره

ای، امنیت پایدار، استقالل ماع اندیشهشده و تحلیل اطالعات متغیرهای ) به ترتیب اولویت( گفتمان سازی و اج
کشورهای اسالمی از نظام سلطه، وحدت کشورهای اسالمی، رفاه اقتصادی رفع فقر و تولید ثروت، پیشرفت 

 های حوزه تمدن سازی نوین اسالمی تعیین شدند.عنوان پیشرانتکنولوژی و فناوری به

 منابع و مراجع
های تمدن نوین اسالمی در اندیشه مقام معظم صهواکاوی شاخ ،(1394ف) ،رضایی ،م ،اکبری -1

 .  رهبری)مدظله(

 .مجله مدیریت توسعه و تحول ،ای از کنشگران مدنیحکمرانی خوب شبکه ،(1388س ) ،الوانی -2

دومين ،های حکمرانی خوب با رویکرد تحلیل تأثیر متقاطعتعیین پیشران، (1397م ) ،ایوب میگونی -3
 تهران. ،یگذارکنفرانس حکمرانی و سياست

پژوهان مسلمان درباره تمدن نوین جهان آینده و سناریوهای آینده،(1396م ) ،عیوضی ؛ م ،ایوب میگونی -4
 تهران دانشگاه شاهد. ،دومين کنفرانس تمدن نوین اسالمیاسالمی. 

 انتشارات علمی و فرهنگی. ،تهران ،6جلد فرهنگ پيرو، فرهنگ پيشرو، (. 1373ع. ) ،جعفری -5
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 پژوهی()با رویکرد آینده های ساختاری تمدن سازی اسالمیمؤلفه

 2محمد خورشیدی   1علیرضا پیروزمند

 چکیده
 ساخت تمدن سمت هب حرکت نیازمند اسالم جهان در غرب تمدنی سیطره به پاسخ در الهی پارادایم یک ارائه

 تمدن در های اثرگذارمؤلفه تمییز با تمدنی گفتمان ایجاد و علمی تبیین مهم، بدین نیل برای .است اسالمی نوین

 است منسجم عوامل از ایاسالمی مجموعه سازی تمدن ساختاری هایمؤلفه چنانچه و بوده ضروری اسالمی سازی

 دهد،می شکل را تمدنی نظام در عناصر شبکه روابط یکدیگر با هاآن منطقی روابط تنظیم و مطلوب ترکیب با که

 و محتوا تحلیل روش با کیفی بخش در نظری، بررسی ادبیات ضمن آمیخته -اکتشافی رویکرد با تحقیق این در
 مداریحکومت عناوین؛ با اسالمی سازی تمدن ساختاری ُبعد های اصلیمؤلفه خبرگان، از تن 11 با مصاحبه انجام

 طریق از اسالمی سازی نظام و اسالمی انقالب گیریشکل اسالمی، جامعه کارآمد اسالمی، المللبین سالمی،ا

 مانند استنباطی آمار فنون کمک به ) N= n فرض با(آماری جامعه از نفر 50 میان پیمایش خبرگی و پرسشنامه تهیه

 تحقیق کمی بخش در Spss افزارنرم از گیریهبهر  با فریدمن آزمون و عاملی تحلیل آزمون نمونه، یک تی آزمون

 .است قرارگرفته بندیاولویت و سنجی اعتبار مورد

 تمدن، تمدن اسالمی، تمدن سازی اسالمی، تمدن نوین اسالمی، بعد ساختاری. ها:کلیدواژه

 مقدمه
المی دو رکن بینی اسباشد که در جهانجهت حائز اهمیت میپرداختن به مباحث تمدن سازی اسالمی ازاین

بدیل دارد. قرآن کریم هدف سازی و تمدن سازی جهت رسیدن به اهداف متعالی الهی، درخششی بیاساسی انسان
رو تمدن سازی جهت ایجاد فضای عنوان نیل به هدف خلقت دانسته و ازاینبه3سازیاز بعثت رسوالن را انسان
دن اسالمی، رساندن بشر به حیات طیبه و قرب الهی غایت تمسازی اهمیت دارد چراکه مناسب برای تحقق انسان

سازی اسالم در ابعاد جهانی بدیل اسالمی در ابعاد گوناگون مبین قدرت تمدنهای بیاز طرفی وجود ظرفیتاست. 

                                                                                                                                                          
 المیعلمی فرهنگستان علوم اسعضو هیئت 1

 mhkhorshidi@chmail.irدانشجوی دکتری مدیریت راهبردی فرهنگی دانشگاه عالی دفاع ملی، ایمیل:  2
ُمُهُم الِکتاَب َوالِحکَمة)او  3 ّییَن َرسواًل ِمنُهم َیتلو َعَلیِهم آیاِتِه َوُیَزّکیِهم َوُیَعلِّ ذي َبَعَث ِفي اأُلمِّ ای از خودشان ادهسوادان فرستکس که در میان بیست آنُهَو الَّ

 2برانگیخت، تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد.(، جمعه /
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های مشابه دیگر، اولین تمدنی است که تمدن برخالف تمدن»دهد این است.  بررسی تاریخ تمدن اسالمی نشان می
وسطا نسبت به مسیحیت دنیای اسالم، در قرون»م جهانی بر آن گذاشت چراکه تاریخ بیانگر آن است که توان نامی

(. لذا دکتر نصر در 13-17 ،ص1،1384)لوئیس «راه بهتری جهت رسیدن به تمدن عصر جدید عرضه کرده است
تمّدن اسالمی »گوید: چنین می حدود پنـج سال قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران ایراد کرد، کهای مصاحبه

-توان به اشتباهنده است و نمیها بوده و هست؛چون هنوز ز ترین و پرثمرترین تمدنترین و جهانیاز درخشان یکی
نصر اصفهانی و دیگران، «)عنوان میراث گذشته،تلقی کردبه فقط آن را-کنندها تصور میغربی بعضی کهنچنا

توانیم تمدن نوین اسالمی را برپا کنیم و دنیایی بسازیم العالی( می)مدظله معظم رهبری (.به تعبیر مقام89،ص1389
. (19/09/1392ای، الله خامنه)آیت که سرشار باشد ازمعنوّیت و باکمک معنویت و هدایت معنویت اداره شود

های مختلف انسان در عرصهتمدن اسالمی ناظر به تمام شئون جامعه اسالمی در ابعاد جهانی بوده و ضامن تعالی 
باشد. با عنایت به شکست مکاتب فکری مختلف، همچنین با ناامیدی جهان از نظام لیبرال مادی و معنوی می

سازی الزم است جهت عنوان مدعی ایجاد نظم نوین جهانی با شعار جهانیخصوص در آمریکا  بهبه 2دموکراسی
های الزم در پاسخ مطلوب به باب تحقق تمدن نوین اسالمی، زمینه سازی درخروج از سیطره تمدنی غرب، با نظریه

 نیاز امروز دنیا در قالب یک پارادایم الهی ارائه گردد.
های زندگی انسان امروز، رویکرد جهانی و تمدنی به خود گرفته و چون مکتب اسالم یک دین آسمانی با آموزه

تبع آن تمدن اسالمی در واقع یک سیستم برای زندگی است، بهشمول و با ظرفیت تمدن سازی در ابعاد جهانی جهان
کند که برای تحقق آن نیاز بهدانش تمدنی داریم و یکی از الزامات آن، تبیین علمی فردی و اجتماعی پیشنهاد می

م یک ویژه در ُبعد ساختاری خواهد بود. در این راستا الزمه گسترش و قواهای تمدن سازی اسالمی بهبرآورد مؤلفه
سازی خود را سازی حرکت نکند، قابلیت جامعهشدن آن است و اگر فرهنگی به سمت تمدنفرهنگ، جهانی

(. لذا پرداختن به مباحث 68 ،ص1393)عرفان، های درونی و فردی فرو کاسته خواهد شدداده و به الیهازدست
تبع آن حفظ و اسالمی و به نقالبجهت که شرط بقاء اتمدن سازی و حرکت به سمت تمدن نوین اسالمی ازاین

های غالب، صیانت از فرهنگ اسالمی در فرایند تمدن سازی است حائز اهمیت خواهد بود. چراکه در فرهنگ
فرهنگی که نتواند امتداد تمدنی برای خودش ایجاد نماید، جهانی نشده و اگر نتوان الگوی تمدن سازی اسالمی را 

های نظری تمدن سازی خورده و عدم درک بنیانا دنیای غرب در بلندمدت شکستترسیم نمود، در موازنه تقابل ب
های مسلمان خواهد بود.بنابراین اسالمی سبب اضمحالل رویکرد تمدنی جوامع اسالمی و غلبه تمدن غرب بر ملت
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تمدن سازی، الزم نظیر اسالمی برای های بیهای الهی وجود ظرفیتبا توجه به ابتناء تمدن اسالمی بر وحی و آموزه
نیل به تمدن نوین اسالمی را فراهم آورد.در این  های الزم جهتاست با تبیین علمی و گفتمان سازی تمدنی، زمینه

 هایی در ُبعد ساختاری برای تمدن سازی اسالمی الزم است؟تحقیق دغدغه نگارنده بر آن است که چه مؤلفه

 تحقیق نظری مبانی
 مفهوم شناسی

است. در نظر  شدهارائه از آن متعددی بودن،تعاریف غامض دلیل به که است مفاهیمی زجملها تمدن: تمدن
تنیده که اجزایشان با یکدیگر در ارتباط بوده و عناصر سیاسی، اند باکلیتی درهمهایی پیچیدهها نظامتمدن 1بیتوین

 2(.ویل دورانت436،ص1388،)پهلوان اقتصادی و فرهنگی آن ضمن توجه به یک کل واحد در تناسب باهمند
 های اجتماعی)سیاسی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی،مجموعه بزرگی از نظام»کند: گونه توصیف میتمدن را این

گیرد و فرهنگی واحد بر تمامی عبادی و...( که ازنظر جغرافیایی واحد کالنی را در یک قلمرو پهناور در برمی
ای از مجموعه»کند:گونه تعریف میهم تمّدن را این3(. تافلر256 ،ص1384دورانت ،«)اجزای آن سیطره دارد

به زندگی  دادن ها در راستای شکوفاسازی و در مسیر سامانکاروندها و دستاوردهای ماّدی و معنوی است که انسان
گی زند  همه موضوعات گوناگون مانند تکنولوژی،ی دیگری اینوی هیچ واژه گفته کنند.بهخویش ایجاد می

شناسی را اخالق جنسی و معرفت ها،رهبری، ارزش مراتب،سلسله تجارت، فرهنگ، سیاست، مذهب، خانوادگی،
های اجتماعی است که قابل ای از پدیدهتمدن مجموعه»(. در واقع 1376،ص29)تافلر، «گیردنمیبه شایستگی دربر

مشترک در یک جامعه یا چند جامعه مرتبط با  علمی -های مذهبی، اخالقی، زیباشناسی، فنیانتقال بوده و جنبه
، کلیفورد 5، کروبر4فرهنگ شناسانی مثل کالکهون(. »7،ص121،ج1368)مطهری، «گیردیکدیگر را به خود می

ها، رفتار ای از آداب، سنن، رسوم، باورها، ارزشنیز تمدن را مترادف با فرهنگ و مجموعه 7، ریموند ویلیامز6گیرتز
داری، نهادهای اجتماعی، اقتصاد، سیاست، حقوق، هنر، فلسفه، شعر و ادبیات و های دینکلو شیوه زیستن، ش

در حیات معقول با  هاانسانتمّدن تشّکل هماهنگ »(. به تعبیر عالمه جعفری 1390همتی،«)دانندایدئولوژی می
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ها در همه ابعاد مثبت ی و معنوی انسانماّد  اهداف های جامعه در پیشبردروابط عادالنه و اشتراک همه افراد و گروه
 توان به شکل زیر تعریف نمود:گفته، تمدن را میبندی تعاریف پیش.با جمع (161ص  ،1375،)جعفری «است

ظهور و بروز جنبه مادی و عینی جوامع است که ریشه در فرهنگ آن داشته و با 
اعی شامل نظام سیاسی، های اجتمخاستگاهی عقالنی در عرصه سبک زندگی و تنظیم نظام

ها بروز نموده و بر اساس نظام مقبول، جهت رسیدن نظاماقتصادی، فرهنگی و سایر خرده
 باشد. ها میبه مطلوب

دهنده باشد، شکلای از باورهای اساسی مبتنی بر توحید میازآنجاکه دین اسالم مجموعه تمدن اسالمی:
 برای افراد، نظام عقیدتي مشترکي تواندمي ی به رفتارها و نمادهاست ودهدهنده هنجارها برای جهتها و ارائهارزش

نظام عقیدتي، معنابخشي به  این به وجود آورد تا از این راه، هویت فرهنگي مشترک تحققیابد. کارکرد را
از معرفتي دیني  توان، مياساس گیرد. براینهستي صورت مي عام مند کردنمفاهیمقاعده واسطۀبه که هاستواقعیت

زند و هویت و فرهنگي و اجتماعي متنوع را به یکدیگر پیوندمي معاني غایي است؛ عناصر از منبعي سخن راند که
تمدن اسالمی »رو در تعریف تمدن اسالمی باید گفت: ازاین.(Williams، 2005:89نماید)ميهمبستگي را فراهم 

های معنوی و مادی جامعه اسالمی که ای از اندوختهایدئولوژیک با مجموعهبا اساس نگرش توحیدی، تمدنی است 
تمدن اسالمی »(. در واقع 52 ،ص1393جان احمدی،«)دهدسوی کمال معنوی و مادی سوق میانسان را به

 ،ص1390خاکرند،«)محمدی بودبخش دینهای مستعد اقوام و ملل گوناگون با آب حیاتمحصول آبیاری زمینه
آن فضاییکه انسان در آن فضا ازلحاظ معنوی و ازلحاظ مادی »مدن اسالمی در اندیشه رهبر معظم انقالب (. ت70
تواند رشد کند و به غایات مطلوبی که خدای متعال او را برای آن غایات خلق کرده است برسد؛ زندگی خوبی می

کار، دارای رت، دارای اراده، دارای ابتداشته باشد، زندگی عزتمندی داشته باشد، انسان عزیز، انسان دارای قد
تمّدن توان اذعان داشت،گفته میبا لحاظ مطالب پیش (.14/6/1392 ای،الله خامنه)آیت« سازندگِی جهان طبیعت

 هایی مبتنی بر دین اسالم بوده و عبارت است از:اسالمی عالوه بر استقرار در یک سیر تاریخی مشخص، دارای نظام

های گوناگون ساز برآمده از دین اسالم در عرصههای دستنی نظامشرایط و محیط عی
آوری و محصوالتی که در پی رفع نیازهای علمی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نیز تولید فن

اساسی جامعه به شکل معقول و متوازن در همه ابعاد است تا سبب پیشرفت مادی و تعالی 
 ها گردد.معنوی انسان

جانبه در کنار برخورداری از دستاوردهای علمی و سازی اسالمی یعنی پیشرفت همهتمدن ی:سازی اسالمتمدن
کید بر عنصر حرکت و تعالی که شامل تمام ابعاد مادی و معنوی انسان ای، الله خامنه)آیت گرددها میفناورانه با تأ

نی، عملی و تاکتیکی جامعه نیست های عی. تمدن سازی اسالمی، تنها به دنبال اسالمی کردن جنبه(23/7/1391
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(، 5 ،ص1395که با تصرف حکومت توسط افراد مؤمن بتوان آن را به دست آورد)مرکز مطالعات راهبردی ناجا، 
های عینی و مادی جامعه، نیاز به بلکه در تمدن سازی اسالمی عالوه بر ایجاد حکومت اسالمی و پرداختن به جنبه

های اصلی تمدن برای ایجاد تمدن نوین عنوان سازهرهنگی و معنوی تمدن بههای ذهنی، فاسالمی نمودن جنبه
های زندگی بشر و نیازهای او سازی اسالمی، نگاه جامع به تعالی بخشی در تمام جنبهباشد. در تمدناسالمی نیز می

داوم، اندیشه تواند با شاخصه ایمان و علم و اخالق و مجاهدت متمدن نوین اسالمی می»لحاظ شده است لذا 
بینی مادی و ظالمانه و پیشرفته و اخالق واال را به امت اسالمی و به همه بشریت هدیه دهد و نقطه رهایی از جهان

بنابراین  .(9/2/1392ای، الله خامنه)آیت «اند، باشدای که از ارکان تمدن امروزین غرباخالق به لجن کشیده
مند و های هدفمند، نظامباید موجب ظهور و بروز مادی و معنوی پیشرفتتوان گفت؛ نتیجه تمدن سازی اسالمی می

های اجتماعی شود که شکلی معنادار و منضبط به نوظهور امت اسالمی بر اساس تعالیم اسالمی در تمامی عرصه
 توان گفت:(.با این وصف می43،ص1396کند)غالمی،خود گرفته و جامعه اسالمی را به مقاصد خود نزدیک می

تمدن سازي اسالمي یعني طراحی و ساخت تدریجی و مشارکتی شرایط عینی زیست 
هاي تمدن های اسالمی و تجربهها بر اساس الگوهاي جدید مبتنی بر آموزهمؤمنانه انسان

پرشکوه اسالمي که ضمن پاسخگویی به نیازهای طبیعی و ایجاد پیشرفت مادی، بعد معنوی 
 سازد.و سعادت رهنمون میسوی تعالی ها را نیز بهانسان

 پیشینه شناسی
های سیاسی جهان اسالم برای تمدن ظرفیت»تمدن سازی اسالمی برخی تحقیقات مانند  درزمینه  

 نوین تمدن برسازی در تشیع سیاسی فرهنگ هایظرفیت»(،1394)رهدار،  «نوین اسالمی

وزه مهدویت ظرفیت شناسی رویکردهای فکری، فرهنگی آم»(، 1395)شجاعی،  «اسالمی
های اسالم، مهدویت و جهان اسالم (، به ظرفیت1394برزویی،«)ازآنقالب در تحقق تمدن اسالمیپس

 نوین تمدن هویتی( های)ساختاریاند و در برخی تحقیقات نظیر چالشبرای تمدن سازی اسالمی اشاره داشته

تحقق تمدن نوین الزامات »(، 1394آن)زمانی محجوب، رفع و ایران درکاهش نقش و اسالمی
(، 1394)مالشاهی،«اقتضائات تحقق تمدن نوین اسالمی»(، 1394)فرمهینی فراهانی،«اسالمی

(به 1394)زن گویی و دیگران، «اسالمی نوین تمدن تحقق در هاو چالش موانع شناسی،آسیب»
 راهبردهای و هامؤلفه»نوان ای با عاند. البته در مقالهبررسی قواعد، الزامات و موانع تمدن نوین اسالمی پرداخته

اسالمی  نوین تمدن های(، مؤلفه1394غفاری هشجین و خاکی، «)منظر تمدن گرایان از اسالمی نوین تمدن تحقق
 بر تعالیم مبتنی اجتماعی شبکه روابط و زندگی حقیقی)سبک هایمؤلفه دسته دو به گراتمدن متفکران منظر از
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 ( المللیبین و اقتدار سیاسی نهادها، ابزارها، چون: ابتکارات، مواردی مادی و )سامان ابزاری هایمؤلفه اسالمی( و
 –مبانی حاکم بر مهندسی تمدن نوین اسالمی »های بندی شده است. همچنین در مقالهتقسیم

مهندسی تمدن اسالمی از منظر سید منیرالدین حسینی »(، 1390زمانی،«)ایرانی
نوسازی تمدن »(، 1386وحیدی منش،«)مدن ساز دین اسالمعناصر ت»(، 1393جمالی،«)الهاشمی

های تمدن نوین اسالمی در اندیشه مقام واکاوی شاخصه»(، 1395زمانی محجوب، «)اسالمی
های تمدن نوین اسالمی اشاره ( نیز به برخی مؤلفه1393)اکبری و رضایی،  «العالی(معظم رهبری)مدظله

های تمدن خارج از بررسی ُبعد ساختاری تمدن سازی اسالمی، مؤلفه صورت محدود وها بهشده که در اغلب آن
 برای مندنظام صورتبه تحقیق روش شده، مرور اند. ضمنًا در برخی مقاالتنوین اسالمی مورد بررسی قرارگرفته

ا استفاده های ساختاری تمدن سازی اسالمی بدر این پژوهش برآورد مؤلفه نداشته که موردنظر وجود نتایج به رسیدن
 از روش تحقیق آمیخته صورت گرفته است.

 چارچوب نظری 
های ساختاری تمدن های اجتماعی، بررسی مؤلفههای عینی آن در قالب نظامبه دلیل ماهیت تمدن و جلوه

 ،ص1377شاخگی)میرزایی اهرنجانی، سازی اسالمی در قالب آنچه که مرحوم دکتر میرزایی اهرنجانی در مدل سه
ها با ای از عوامل منسجم باشد که با ترکیب مطلوب و تنظیم روابط منطقی آنتواند مجموعه، میان داشته( بی316

های ساختاری تمدن سازی به علت دهد.البته احصاء مؤلفهیکدیگر، شبکه روابط عناصر در نظام تمدنی را شکل می
سازی دربردارنده باشد چراکه فرایند تمدننیز می محور بودن آن، ناظر به فرایند تمدن سازی اسالمی رویکرد آینده
شمول شدن را فرایندی ساختار ساز به شمار آورد که همسان و توان جهانمی»شمولی است و نوعی جهان

های زمانی مختلف، متقاباًل به گیرد. فرایندی که طی آن، عوامل فعال، در توالیسازی را توأمان در برمیناهمسان
پیوسته همپردازند تا جهانی با حکومت خواص ولی بهر ساختارهای حیات اجتماعی میربط و تغییر د

های ساختاری پژوهی و فرایندی تمدن سازی، مؤلفه(. در واقع به دلیل ماهیت آینده139 ،ص1382موالنا،«)بیافرینند
تواند در یک فرایند تاریافته میای از عناصر ساخکنند. زیرا مجموعهتمدن سازی اسالمی نیز ماهیت فرایندی پیدا می

دیگر در تمدن سازی اسالمی، ساختار مبتنی بر فرایند لحاظ شده و چون این فرایند در عبارتقرار داشته باشد. به
پژوهی در نظر نوعی ساختار تمدنی با رویکرد آیندهتوان آن را بهگیرد میپیوسته شکل میهمصورت بهبستر زمان به

ار ذیل، گویای چارچوب نظری تحقیق است که مبین فرایند ساختاری تمدن جدید اسالمی لذا نمود گرفت.
 باشد.می
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 دولت

 اسالمی

 نظام

 اسالمی

تمدن نوین 

 اسالمی 

 انقالب     

 اسالمی

 جامعه

 اسالمی

 چارچوب نظری تحقیق .1نمودار

نظران مانند سید حسین نصر به مرحله تمدنی بدون انقالب و نظام سیاسی انقالب اسالمی:گرچه برخی صاحب
سازی اسالمی چه راهکاری ارائه برای تمدن کنند. لیکن معلوم نیست اندیشمندانی مانند ویفکر می

(. البته وقوع انقالب اسالمی به معنای احیای تمدن اسالمی نیست، بلکه 226-227 ،ص1388دهند)نجفی،می
عالم »(. انقالب اسالمی به خاطر رویکرد خاصش به 309 ،ص1394مقدمه احیای تمدن اسالمی است)نجفی،

غرب که صرفًا به ماده و مادیات نظر دارد تعارض داشته و صرفًا درصدد  با مبانی نظری تمدن« غیب و غیب عالم
را نپذیرفته و عامل گذار از مدرنیته به تمدن « جبهه مدنیت غرب»طورکلی مذمت ابتذال غرب نیست بلکه به

های مسلمان (.امروز که شاهد تسلط تمدن غربی بر بسیاری از ملت13-14 ،ص1389اسالمی است)طاهرزاده،
تر از تمدن اسالمی در مراتب تشکیل تمدن اسالمی سختشدن دارد، بهیم و اینکه تمدن غرب داعیه جهانیهست

باشد چراکه در آن زمان تمدن زنده مدعی وجود نداشت و تمامًا رو به انحطاط بودند. لذا نیاز است صدر اسالم می
مانند برخی کشورهای اسالمی تنها ظواهر گیری تمدن نوین اسالمی با انقالب آغاز گردد و اال ساختار شکل

دیگر این کشورها مانند بیانهای غرب هستند. بهها سرسپرده سیاستاسالمی در جامعه وجود داشته ولی حکومت
( در درون خود بهره 231 ،ص1388نجفی،«)جوهر افول یابنده تمدن غربی»اند ازانقالب اسالمی نتوانسته

 کند؛ ایجاد کشور داخل در ایدگرگونی که نبود این فقط»می ایران اتفاق افتاد ببرند.آنچه هم در انقالب اسال

 کشورها بعضی در - طور متفاوت به اسالمی کشورهای درهمه که فرهنگی کرد؛ خلق فرهنگ یك براین، عالوه

 و انروشنفکر  و جوانان ذهن خصوصبه ها،در ذهن را اثر خودش –باشد کمتر  کشورها بعضی در شدید، خیلی
ها مرور تفکراسالمی، فکر بیداری اسالمی و بازگشت و تمسك به اسالم، در ذهنبه گذاشت... و دانشگاهیان

. بنابراین انقالب اسالمی دارای (22/2/1382ای، الله خامنه)آیت «ای ماندگار درآمده استصورت اندیشهبه
های مسلمان یعنی احیای هویت اسالمی، ملتمحتوای غنی تمدنی با پیام بزرگ برای امت اسالمی و جوامع و 

تا ( 14/3/1384ای، الله خامنه)آیت بازگشت به اسالم، بیداری مسلمانان و بازگشت به نهضت اسالمی است
 گیری تمدن نوین اسالمی را فراهم آورد.های الزم برای شکلزمینه
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ازی اسالمی است چراکه هر تمدني نظام سگیری انقالب اسالمی، نیاز بهنظام سازی اسالمی:پس از شکل
، سازندها هستند که تمامیت یک تمدن را محقق ميباشد که اساسًا همین نظاممي متعددي اجتماعي هایداراي نظام

هماهنگ و  صورتهاي حقوقي، تربیتي، اقتصادي، سیاسي و دیگر نظامات کالن و خرده نظامات که بهنظام مانند
و  سبزواري باشند)مشکانيبخش مياص)مثاًل فرهنگ اسالمي در تمدن اسالمي( تعینتحت سیطره فرهنگي خ

واژه استعاری برای حکومت یا سبک حکومت است؛ مجموعه عناصری که به شکل معینی  1(.نظام1390الویري، 
ربوط به یک آورند یا عبارت است از اجتماع اصول و قواعد میابند و یک نوع کل واحد را به وجود میپیوند می

(. 681 ،ص1386موضوع و مرتبط به هم به شکلی که تشکیل یک نظریه یا مکتب را بدهد)آقابخشی و افشاری راد، 
( قادر به ادامه حیات نخواهد بود و 1390پیروزمند،«)طرز مهندسی اجتماعی»هیچ تمدنی بدون نظام سازی یا همان 

های وارداتی خواهیم بود که با شود شاهد تسری و تسلط نظامچنانچه در جوامع اسالمی در جهت نظام سازی اقدام ن
مبانی اسالمی در تضاد خواهد بود. بنابراین ساخت نظام اسالمی ازجمله اقدامات بنیادین برای نیل به سمت تمدن 

در  های الهی است و این قوانین در حال حاضر به نحو کاملسازی اسالمی بوده و قوانین این نظام مبتنی بر آموزه
 اسالم وجود دارد. 

که  (21/9/1380ای، الله خامنه)آیت نظام اسالمی مبین هندسه عمومی جامعه است با وصف اسالمیت است
گیری در که منبع تقنین و معیار و مالك اجرا و ارکان تصمیمنحویشده بهترتیب اداره کشور بر مبنای اسالم انجام

های قضاییه و دیگر ارکان بر مبنای آموزه ، قوه مقننه، رهبری، قوهمجریهقوه  -کشور، همچنین ارکان حکومت
 .(8/6/1384ای، الله خامنه)آیت نمایدها را تثبیت میاسالمی چیده شد و قانون اساسی همه آن

فقدان توجه کافی به مسئله نظام سازی در برخی کشورهای اسالمی که موفق به گذر از مرحله انقالب شده 
های مذکور به نتیجه الزم نرسند. البته نظام سازي فرایندي است که براي انجام و گردید تا انقالببودند، سبب 

امر  یک سازي باره نیست، نظامنظام سازي یک امر دفعي و یک»تکمیل آن زمان طوالني الزم است و به تعبیري: 
لذا برای نظام سازی ( 17/6/1390ای، منهالله خا)آیت .«روز بایستي تکمیل شود؛ تتمیم شودجاري است، روزبه

 نیازمند استفاده از تجارب بشری برای کشف معادالت و روابط جدید بر پایه دین هستیم. 

 دولت اسالمی:
ای برای ساخت تمدن نوین اسالمی برخوردار است. وجود دولت اسالمی در حکومت دینی از اهمیت ویژه

مندی ایجاد نظم و قانون است تا در سایه آن، مردمان بتوانند ضمن بهره ها در جوامع،چراکه فلسفه وجودی حکومت
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ها بدون حکومت از حقوق اساسی خود، نقش تمدن سازی خود را در نظام حکومتی مربوطه ایفا نمایند. لذا تمدن
گیرند و هیچ تمدنی بدون حکومت و قدرت وجود نداشته است. عوامل حکومت به رشد تمدن کمک شکل نمی

شوند و عمران، ها، سازندگان تمدن محسوب میبنا به عقیده ابن خلدون، دولت»(.95 ،ص1388کند)بروجردی،می
آن هم یک دولت دینی از بین سه دولت -تابعی از ملک است و به شدت تابع قدرت است و زمانی که یک دولت 

تافلر هم (. 35 ،ص1391بهمن، «)تبه حد رشد برسد، توانایی ایجاد یک تمدن نوین را خواهد داش -1مد نظر او
ها سبب ایجاد حکومت(. در واقع 451 ،ص1370داند)تافلر،رکن اساسی ایجاد یک تمدن را دولت و حکومت می

های اسالمی از اقتدار و شوند. در تاریخ اسالم هرگاه حکومتها میگیری و اعتالی تمدنفضای امن برای شکل
نهاد. مثاًل در دوران سه دولت خوردار بودند، تمدن اسالمی رو به اوج میبر  -و لو نسبی -جهان اسالم از وحدت

مقتدر صفویه در ایران، گورکانیان در هند، عثمانی در آسیای صغیر، پس از یک دوره رکود نسبی در تمدن اسالمی 
معماری و هنر ها مانند ویژه در برخی حوزهدر اثر حمله مغول و دیگر عوامل، باز شاهد رونق تمدن اسالمی به

 (.108 ،ص1395هستیم)زمانی محجوب، 
حکومت اسالمی باید در تمامی ابعاد بر پایه قوانینی که خداوند »بنابراین برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی 

عنوان یک کند ازآنجاکه بهتوسط پیامبر خود فرو فرستاده است، تأسیس گردد. دولتی که چنین حکومتی را اداره می
 «کند، الزم اإلطاعه استیاسی موظف به اجرای شریعت الهی است، مادامی که به این وظیفه عمل میسازمان س

(Mawdudi،1968،p20.) 
منظور از حکومت در این مرحله از تمدن سازی، نوع رفتار حکمرانان در نظام حکومتی و دولتی برای اداره البته 

گیری جامعه اسالمی نیز بشود. به عبارتی حکومت اسالمی شکلامور جامعه اسالمی خواهد بود تا درنهایت منجر به 
بایست نسبت به دولت سازی اسالمی نیز ازآن میتنهایی قادر بر ایجاد تمدن نوین اسالمی نخواهد نمود بلکه پسبه

و رفتار  انطباق اخالقالعالی( دارای دو رکن است؛ ای)مدظلهاقدام نمود. دولت سازی اسالمی در اندیشه امام خامنه
های اسالمی و دولت به معنای عام آن است. یعنی تمام قوای های مسئوالن باارزشو منش کارگزاران و ویژگی

مجریه؛  فقط قوهکارگزاران نظام اسالمی است؛ نه و شامل همه (12/9/1379ای، الله خامنه)آیت گانه و رهبریسه
به تعبیر معظم له مسئوالن دولت باید  .(8/6/1384ای، خامنه الله)آیت گزاران عمومیگران و خدمتیعنی حکومت

شان با مردم را با معیارهای اسالمی تطبیق دهند تا بتوانند ها و رفتار اجتماعی و رفتار فردِی خود و رابطهگیریجهت
ه سمت آن سرعت بها را در مّد نگاه خودشان قرار دهند و بهگیریبه آن اهداف برسند. بعد هم باید آن جهت

شمارند ایشان ویژگی دولت اسالمی را دولتی برمی .(8/6/1384ای، الله خامنه)آیت ها حرکت کنندگیریجهت
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اعتنایی به مردم نباشد، میل به کاری نباشد، بیخواری نباشد، کم که در آن رشوه نباشد، فساد اداری نباشد، ویژه
 .(28/5/1384ای، الله خامنه)آیت المال نباشدگری نباشد، حیف و میل بیتاشرافی

جامعه اسالمی:در مرحله بعد برای تمدن سازی اسالمی نیازمند ایجاد یک جامعه کارآمد اسالمی هستیم که در 
 اجتماعی را باید الگوی روابط کالن شده است. در واقع نظامهای اسالمی تنظیمآن روابط اجتماعی مبتنی بر آموزه

و برخوردار از رهبری و مدیریت مرکزی واحد  مشترک های دارای هدفانسان از م بر جمعیحاک و منظم متقابل
کید است. به تعبیر برودل اگر جامعه ای بجوشد و تغییر نماید، دانست که در آن  نوع روابط متقابل جامعه مورد تأ

ای که در تمدن سازی لفه(. تنها مؤ 389 ،ص1388گردد)پهلوان،جوشد و دگرگون میتمدن آن جامعه هم می
های آحاد جامعه اسالمی است که مبین سطح ها و تواناییها و گرایشتوان آن را از جای دیگر وام گرفت، بینشنمی

گردد. برای همین است که تناسب ها و ابزارهای مورد نیاز آن نیز تولید میتبع آن، نظامکیفی تمدن اسالمی بوده و به
گاهانه در آن بهرورشهای پجامعه با انسان عنوان یکی از مراحل فرایندی یافته در فرهنگ اسالمی با حضور فعال و آ

تمدن سازی نسبت مستقیم دارد. لذا در تمدن سازی اسالمی چنانچه میزان فرهیختگی افراد جامعه در ابعاد مختلف 
هت ساختاری امکان تحقق تمدن های اسالمی و رویکردی مشارکت جویانه عجین شده باشد از جبا محوریت آموزه

 تر خواهد بود.نوین اسالمی سهل
آور، بخش، اسالِم نشاطای که اسالِم حیاتبه تعبیر رهبری معظم انقالب جامعه کارآمد اسالمی یعنی جامعه

بخش به اندیشی و تحجر و انحراف، اسالِم بدون التقاط، اسالِم شجاعتآفرین، اسالِم بدون کجاسالِم تحرك
به دنبال خود عزت سیاسی ]که[سوی علم و دانش بر آن حاکم است؛ ... ها بهانسان کنندهها، و اسالِم هدایتانانس

همچنین   (28/5/1384ای، الله خامنه)آیت «.آوردآورد؛ فضایل اخالقی هم میآورد؛ رفاه اقتصادی هم میهم می
های مهم جهت تحقق تمدن سازی نوین اسالمی کی از مؤلفهتوان یافت که یبا مداقه در بیانات امام خمینی)ره( می

بایست در یک جامعه سازی اسالمی و تشکیل یک جامعه الگوست. لذا ایشان معتقدند نظم جدید عالم را ابتدا می
اّمت اسالمی باید امروز در دنیا به برکت اسالم »رو (. ازاین35-36 ،ص1392سازی نمود)اکبری،جامعه الگو پیاده

ها خیر برساند؛...آن چنان باشد که مثل مشعلی راه بشریت را روشن کند؛ مثل خورشیدی بر بشریت بتابد و به آنآن
باشد؛  2«َیْدُعوَن ِإلی الَخیرِ »باشد؛ آن جامعه اسالمی که باید  1«ِلَتکونوا ُشَهداَء َعَلی الّناِس »جامعه اسالمی که باید 

 گونه است. آن جامعه اسالمی که باید پرتوی از در همه خیرات باشد، اینآن جامعه اسالمی که باید پیشرو بشریت 
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  53/  پژوهی(های ساختاری تمدن سازی اسالمی)با رویکرد آیندهمؤلفه

 

ُة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنیَن » ِه اْلِعَزّ الله )آیت «را داشته باشد، با وضع فعلی جهان اسالم و اّمت اسالمی فاصله دارد1«َوِلَلّ
ساسی در ساخت تمدن نوین اسالمی بوده و برای به هر ترتیب، جامعه انسانی الگو نیاز ا(. 9/11/1376ای، خامنه

 ترین لوازم آن است.ساخت آن، پرورش منابع انسانی فرهیخته از مهم
 شناسیروش

های تحقیق کمی و کیفی است. ترکیبی از روشآمیخته بوده که  -رویکرد این تحقیق یک رویکرد اکتشافی
تحقیقات معتبر در دسترس و دربردارنده ادبیات نظری موجود  ادبیات مورد نیاز تحقیق با استفاده کلیه منابع، متون،

اندیشمندان، مدارک و اسناد مرتبط با موضوع تمدن سازی اسالمی و همچنین نظرات خبرگان شامل اساتید و 
اند، به تمدن دارای آثار بوده هایی که در حوزهمحققان حوزه و دانشگاه، محققان مراکز، مؤسسات و پژوهشگاه

تن از  17برداری، مصاحبه تخصصی با ده است. در روش کیفی ضمن بررسی اسناد و متون با تکنیک فیشدست آم
های ساختاری تمدن سازی اسالمی به دست آمده خبرگان صورت گرفته و با استفاده از روش تحلیل محتوا مؤلفه

تبارسنجی، تعیین اهمیت و در روش کمی تحقیق نیز از طریق پیمایش خبرگی و تهیه پرسشنامه، برای اعاست.
هاي مورد نیاز نیز با ابزار اقدام شده است.دادههای ساختاری تمدن سازی اسالمی بندی هریک از مؤلفهاولویت

هاي الزم، از انجام مطالعات و بررسيآوري و پساي و طیف لیِکرت( جمعاي )مقیاس رتبهگزینهپرسشنامه بسته پنج
ه( در دو بخش جداگانه و متناسب با متغیرهاي تحقیق تهیه سپس به کمک استادان ابزار سنجش ابتدایی)پرسشنام

پرسشنامه  50نفر از جامعه خبرگان قرار گرفت که موفق به اخذ  70خبره، پرسشنامه نهایي تدوین و در اختیار بیش از 
ای، نمونهیک Tظیر آزمون های پرسشنامه با استفاده از فنون تحلیل آمار استنباطي متفاوت نشدیم. همچنین گویه

 وتحلیل قرارگرفته است.ای، تحلیل عاملی و آزمون فریدمن مورد تجزیهتوزیع دوجمله

 های تحقیقها و یافتهتجزیه و تحلیل داده
های ساختاری تمدن سازی اسالمی تن از خبرگان اهم مؤلفه 17گفته و مصاحبه با بر اساس ادبیات نظری پیش

 ردیدند:به شرح ذیل احصاء گ
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 تحلیل توصیفی پرسشنامه .1جدول 

 هامؤلفه بعد
 شدهفراوانی مشاهده

5 4 3 2 1 

 ساختاری

 0 0 8 16 26 وجود جریان انقالب اسالمی در جامعه
 0 3 6 18 26 های گوناگون اسالمی در جامعهایجاد نظام

 0 0 5 14 31 های مقتدر اسالمیوجود حکومت و دولت
 0 0 5 14 31 فرهیخته و کارآمد اسالمی وجود یک جامعه

 0 2 5 11 32 الملل اسالمیوجود بین

شود ازنظر جامعه خبرگی مؤثرترین مؤلفه ُبعد ساختاری تمدن سازی اسالمی وجود طور که مشاهده میهمان
در ُبعد ساختاری های دیگر حکومت اسالمی و جامعه کارآمد اسالمی مبتنی بر قوانین اسالمی بوده و بعدازآن مؤلفه

 باشند.تمدن سازی اسالمی مؤثر می

 های پرسشنامههای استنباطی گویهتحلیل
وتحلیل قرار گرفت. براي این منظور فرضیاتي به مورد تجزیه SPSSافزارشده به کمک نرمآوریهاي جمعداده

رفت. قبل از انجام آزمون یادشده، وتحلیل قرار گاي مورد تجزیهنمونهیک Tشرح زیر تدوین و با استفاده از آزمون
 -های به دست آمده از طریق پرسشنامه، آزمون کولموگروفمنظور حصول اطمینان از نرمال بودن توزیع دادهبه

 باشد. اسمرینوف انجام گردید که نتایج آن به شرح زیر مي
 ای به شکل زیر مطرح و سپس مورد آزمون قرار گرفت.برای این منظور فرضیه

H0 : های متغیرها نرمال است.توزیع داده 
H1های متغیرها نرمال نیست.: توزیع داده 

 های پرسشنامهاسمرینوف گویه -آزمون کولموگروف 2جدول 

 میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار
 K-Sمقدار 
 شدهمحاسبه

سطح 
 معناداری

نتیجه 
 آزمون

4048/4 بعد ساختاری تمدن سازی اسالمی  51031/0  125/0  053/0  نرمال نیست 

 آزمون مرتبط با بررسی اهمیت  ُبعد ساختاری تمدن سازی اسالمی

H0 های ساختاری تمدن سازی اسالمی مستقل از ُبعدساختاری است.:مؤلفه 
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H1 های ساختاری تمدن سازی اسالمی در ُبعدساختاری دارای اهمیت است.:مؤلفه 

 سازی اسالمی: اهمیت ُبعد ساختاری  تمدن  Binomealآزمون  3جدول 

 طبقات متغیر آزمون
حجم 
 نمونه

های درصدپاسخ
 شدهمشاهده

سطح 
 معناداری

نتیجه 
 آزمون

توزیع 
 ایدوجمله

Binomeal 

بعد ساختاری 
تمدن سازی 

 اسالمی

<= 3 0 0 
 H1 >3 50 100تأیید  .000

  50=Nو**P<0/01   ،*P<0/05 

های ای( در آزمونیک نمونه Tالمی از معادل آزمون )منظور بررسی اهمیت بعد ساختاری تمدن سازی اسبه
ای استفاده گردید. مطابق خروجی جدول، چون سطح معناداری کمتر از ناپارامتریک یعنی آزمون توزیع دوجمله

های ساختاری گردد. این بدان معناست که مؤلفهمورد تأیید واقع می  H1/. محاسبه گردید، فرض05میزان خطای 
ها در جدول باال نیز مبین این است که باشد. فراوانی پاسخسالمی در ُبعد مربوطه دارای اهمیت میتمدن سازی ا

 دهنده معتقدند که بعد مذکور دارای اهمیت زیاد و خیلی زیاد است.تمامی اعضای جامعه پاسخ

 های پرسشنامههای عاملی گویهتحلیل
های احصاء شده با ُبعد ساختاری مرتبط هستند یا خیر؟ از فهمنظور بررسی این موضوع که آیا مؤلدر این قسمت به

گویند. این فن یکي تر به این فرآیند، بررسی روایی سازه نیز میگردد. در اصطالح سادهفن تحلیل عاملی استفاده می
طورکلی شود. بهياز فنون تقلیل داده بوده و از این شیوه براي تعیین بار عاملي هر یک از سؤاالت پرسشنامه استفاده م

اند، تعیین شدهتوان مربوط بودن سؤاالتي که براي سنجش یک مؤلفه یا عامل در نظر گرفتهبا بکار گیري این فن مي
گویند. در آزمون تحلیل عاملي چنانچه بار عاملی نمود که در این صورت به آن تحلیل عاملي تأییدي مي

 ها با ُبعد ساختاری ارتباطی ندارند.ی آن است که مؤلفه/. به دست آید به معنا4شده کمتر از محاسبه

 بار عاملی ُبعد ساختاری تمدن سازی اسالمی 4جدول 
 بار عاملی هامؤلفه

675/0 وجود جریان انقالب اسالمی در جامعه  
561/0 های گوناگون اسالمی در جامعهایجاد نظام  

424/0 های مقتدر اسالمیوجود حکومت و دولت  
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628/0 جامعه فرهیخته و کارآمد اسالمی وجود یک  
787/0 الملل اسالمیوجود بین  

/. 4های ساختاری تمدن سازی اسالمی باالتر از شود بار عاملی تمام مؤلفهچنانچه در جدول فوق مالحظه می
به تعیین رتبه ها با ُبعد ساختاری تمدن سازی اسالمی است. لذا در مرحله بعدی نسبت دهنده ارتباط آنبوده و نشان

 شود.ها نسبت به یکدیگر در ُبعد ساختاری اقدام میهر یک از مؤلفه

 بندی اهمیت بُعد ساختاری تمدن سازی اسالمیهای رتبهتحلیل

H0 های ُبعد ساختاری یکسان است.: اولویت اهمیت مؤلفه 
H1 های ُبعد ساختاری باهم متفاوت است.: حداقل، اولویت دو مؤلفه از مؤلفه 

 های ُبعد ساختاریبندی)فریدمن( میانگین  مؤلفهآزمون رتبه 5جدول
نرتبه میانگی  ردیف هامؤلفه 

78/3  1 های مقتدر اسالمیوجود حکومت و دولت 

77/3  2 الملل اسالمیوجود بین 

74/3  3 وجود یک جامعه فرهیخته و کارآمد اسالمی 

46/3  4 وجود جریان انقالب اسالمی در جامعه 

17/3  5 های گوناگون اسالمی در جامعهایجاد نظام 

Df= 5 ، N=50، sig= ./0 31 ،   ᵡ2= 270/12  

مورد  H1/. به دست آمده، فرض 05بر اساس خروجی جدول فوق، چون سطح معناداری کمتر از میزان خطای 
و ازنظر اهمیتی که  های ُبعد ساختاری یکسان نیست گردد. این بدان معناست که اولویت همه مؤلفهتأیید واقع می

ها از بیشترین به کمترین در جدول نمایش داده شده است.این دارند باهم تفاوت معنادار دارند. میانگین تأثیر مؤلفه
ها بر ساخت تمدن نوین اسالمی از منظر خبرگان است لیکن در مقام ها ناظر بر میزان تأثیر هر یک از مؤلفهاولویت

ی مراحل چنانچه گفته شد، تمدن سازی اسالمی با انقالب اسالمی آغاز شده و برای بیان فرایند تمدن سازی و ط
تحقق تمدن نوین اسالمی، وجود انقالب اسالمی یک جریان مستمر و دائمی خواهد بود. در واقع، توجه به استمرار 

اسالمی خواهد بود. های انقالبی شرط الزم جهت تمدن سازی جریان انقالب اسالمی و لزوم کاسته نشدن از ارزش
های ساختاری انقالب اسالمی ازنظر سیاسی مبتنی بر رابطه امام و امت است و ازنظر فرهنگی مبتنی بر چراکه ویژگی

 شود.ارتباط متن مردم با روحانیت و ازنظر اقتصادی هزینه آن توسط خود مردم تأمین می



  57/  پژوهی(های ساختاری تمدن سازی اسالمی)با رویکرد آیندهمؤلفه

 

 سازی اجمالی بهمی، برای ورود از مرحله نظامدر مرحله نظام سازی اسالمی عالوه بر نیاز به انقالب اسال
افزاری هستیم که کارش طبیعتًا تولید علم است در مقیاس همان جایگاهی که سازی تفصیلی نیازمند جنبش نرمنظام

تفصیل رسید. انجام افزاری از اجمال به(. لذا باید با جنبش نرم231-232 ،ص1388در صدر اسالم داشت)نجفی،
ها، الگوهای نظام سازی تفصیلی است که ضرورت دارد در تمامی این عرصهزم احساس نیاز و میل بهاین امر مستل

هاي پیشرفت مفهوم چون عرصه اسالمی پیشرفت مورد واکاوی قرار گیرند و برای نیل بدین مقصود باید مفاهیمي
های اسالمي پیشرفت، الگوسازی ي بهو توسعه و اهمیت دستیاب پیشرفت و افتراق ، نقاط اشتراکاسالمي توسعه

در این راستا رهبر معظم انقالب، وضعیت ها مورد بررسي قرار گیرند.ها و راهبردهاي دستیابي به آنالزامات، شاخص
ها، هاي کالن مالي دولتنظیر بدهي هایيشاخص کننده الگوهای غربی را درنامناسب برخي کشورهاي دنبال

از ناکارآمدي الگوهاي رایج دانسته و اذعان داشتند؛  هایين اختالف طبقاتي شدید را نشانهبیکاري، فقر و همچنی
نشده و باید الگوي پیشرفت « اخالق، عدالت ، معنویت و امنیت»های ظاهری این کشورها سبب ایجاد پیشرفت

تحقیقات عمیق اسالمي و  بومي خود را متکي بر مباني اسالمي، تعریف و ارائه نمود و الزمه تحقق این موضوع،
گاه و مسلط بر مباني فلسفي، کالمي و فقهيارتباط وثیق و پیوسته با حوزه  است هاي علمیه و فضالي متفکر، آ

(. بنابراین برای رسیدن به الگوهای اسالمی پیشرفت، عالوه بر تولید 220 ،ص1396فر و عسکری ماسوله، )ناصحی
های اسالمی نیز فراهم نمود تا ها، ابزارها و قالبها را با روشیی نمودن آندانش و معرفت، باید ساز و کار اجرا

های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، های مختلفی که در یک تمدن مد نظر است؛ مانند نظامنظام
زی و کادرسازی پردازی و تکمیل نواقص موجود، از طریق نهادساها با نظریهآموزشی، تربیتی و سایر خرده نظام

 های برآمده از تمدن نوین اسالمی را فراهم نمایند.زمینه اعتالی نظام
در این راستا  برخی الزامات ساختاری نظام سازی اسالمی به شرح ذیل قابل بیانند: ازنظر سیاسی:مجاری قانونی 

های فرهنگی با نگی: دستگاهشده است. ازنظر فرهفقیه تعریفبرای مشارکت مدنی در نظام سیاسی مبتنی بر والیت
دهند. ازنظر اقتصادی: نظام اقتصادی بر سه رکن های مشخص غالب امور فرهنگی را تحت پوشش قرار میمأموریت

در اندیشه رهبری معظم انقالب پس از نظام سازی اسالمی، شود.گذاری میاقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی پایه
مردان به گونه اسالمی و اینکه تنها اسم دولت، اسالمی باشد، کافی دولتدولت اسالمی یعنی تشکیل منش و روش 

خواهیم اعمال فردی، ها اسالمی باشد. معنای شعار دولت اسالمی این است که میگیرینیست؛ باید عمل و جهت
ا به معیارها و ضوابط ی امروز جهانی ر المللی و نظام سلطههای بینرفتار با مردم، رفتار بین خودمان، و رفتار با نظام

جهت مهم است که ساختارها و مداری اسالمی و دولت سازی اسالمی ازآنحکومتتر کنیم. لذا اسالمی نزدیك
کنند و اگر ها در حقیقت روابطی هستند که کارگزاران درون آن روابط با یکدیگر در تعامل بوده و عمل میروش
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ها و ساختارها، برآمده از های اسالمی بوده اما روشان دارای ویژگیحالتی را تصور کنیم که در آن حالت کارگزار 
های ها و مطلوبیتالگوهای سکوالر باشند، عماًل این اقتضائات روابط و الگوهای سکوالر است که خود را بر آرمان

صورت عماًل سازد. در این های تحمیلی خود محدود میکند و آنان را در چارچوبگرا تحمیل مینیروهای اسالم
گرا و الگوهای سکوالر مواجه خواهد نهادها و ساختارهای نظام با نوعی تضاد درونی و دائمی بین نیروهای اسالم

گرا منجر خواهد شد و یا به تغییر روابط و بود. تضادی که یا به سرخوردگی، استحاله و یا حذف نیروهای اسالم
(.بنابراین بدون 1395خواه)ساالری،گرا و تحولیروهای اسالمالگوهای نظامات و نهادهای اداره نظام توسط ن

ها با حکمرانان اسالمی، تمدن نوین اسالمی به وجود نخواهد آمد و اساس تمدن سازی گیری حکومتشکل
گیری دولت مقتدر و باکفایت اسالمی خواهد بود. لذا برقراری حکومت و دولت سازی اسالمی اسالمی نیز با شکل

العالی( اگر انکار تمدن سازی اسالمی است. بنا بر منظومه فکری مقام معظم رهبری)مدظلهای غیرقابلهاز مؤلفه
دولت به معنای واقعی کلمه اسالمی شد، آنگاه جامعه به معنای واقعی کلمه اسالمی خواهد شد؛ عدالت مستقر 

آید؛ حقیقی برای مردم به وجود می شود؛ عّزتکن میتدریج ریشهخواهد شد؛ تبعیض از بین خواهد رفت؛ فقر به
. لذا الزامات ساختاری دولت (12/9/1379ای، الله خامنه)آیت کندالملل ارتقاء پیدا میجایگاهش در روابط بین

 گونه تبیین نمود:توان ایناسالمی را می
ری ، حفظ استقالل و تقویت اقتدار جمهو «عزت، حکمت و مصلحت عمل»کارگزاران سیاسی: بر اساس 

نمایند.کارگزاران فرهنگی: با شناخت ابعاد جنگ نرم و خودباوری در توانمندی اسالم در ایجاد اسالمی عمل می
خورند.کارگزاران های دشمن را در تهاجم فرهنگی نمیافزا عمل نموده و فریب دسیسهتحول فرهنگی، منسجم و هم

های داخلی از سوی دیگر، همچنین با شناخت ظرفیتسو داری از یکاقتصادی: با شناخت ترفندهای نظام سرمایه
های ایجاد شده در همراهی سیاسی و فرهنگی کشورهای دوست، در مسیر پویایی اقتصادی استفاده از ظرفیت

 نمایند.حرکت می
ساالری دینی، همچنین رهبری معظم انقالب برای جامعه سازی اسالمی با طرح موضوعاتی نظیر مردم

افزاری و جنبش تولید علم بومی، ، تقویت روحیه انقالبی و استکبارستیزی، نهضت نرم«لحتحکمت، عزت و مص»
انداز و ارائه گفتمان عدالت و پیشرفت و جهاد اقتصادی در راستای استقالل، خودکفایی و عدالت و نفی سند چشم

اند.نکته ین مهم را فراهم آوردههای الزم برای تحقق ا( زمینه1390نشینی در عرصه اقتصاد)موسوی، اشرافیت و کاخ
که در مورد پیروزی انقالب اسالمی تاریخ مشخصی وجود دارد و در مورد نظام اسالمی ذکر در این مجال آنقابل

نیز مقطع خاص مربوط به تعیین کلیت نظام یعنی رفراندوم جمهوری اسالمی و تعیین هندسه کلی نظام یعنی تدوین 
مشخص است. اما در مورد دولت اسالمی و جامعه اسالمی شایدهیچگاه  م تأیید ملی آنقانون اساسی و نیز رفراندو 
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الله های آیتتوان چنین مرزبندی قائل شد و تحقق این دو مرحله تدریجی و نسبی خواهد بود وبراساس اندیشهنمی
از طرفی باید توجه داشت که پیش خواهند رفت.العالی( این دو مرحله کاماًل پایاپای یکدیگر بهای)مدظلهخامنه

طور کامل محقق انقالب اسالمی، نظام اسالمی و دولت اسالمی نیز تا زمانی که جامعه اسالمی تشکیل نشود به
نخواهند شد و نظام زمانی صد درصد اسالمی خواهد شد که جامعه به معنای واقعی کلمه مسلمان شده باشد. 

 کنند تشکیل میان همان مردمی که در جامعه اسالمی زندگی می دهنده دولت اسالمی ازچراکه عناصر تشکیل
گیرد. چراکه گستردگی نهادهای اداره نظام شود.این نسبیت در مورد دولت اسالمی رنگ بیشتری به خود میمی

گانه، مجلس خبرگان بسیار بسیار بیشتر از مقومات اصلی و هندسه کلی نظام اسالمی است که فقط شامل قوای سه
های تمدن ترین مؤلفهعنوان یکی از مهم(.بنابراین وجود جامعه کارآمد اسالمی به1395شود)ساالری، فقیه میولی

باشد و باید به کمک  اصالح عنوان مقصد انقالب اسالمی بوده و دارای ابعاد داخلی و خارجی میسازی اسالمی به
گیری از الگوهای اسالمی پیشرفت با سالمی با بهرههای مختلف اسالمی  و دولت سازی اقوانین و مقررات، نظام

 سوی تمدن نوین اسالمی فراهم ساخت.تدوین ساختارهای مطلوب و مورد نیاز جامعه اسالمی شرایط را برای نیل به

 توان ترسیم نمود: الزامات ساختاری کشور اسالمی را بدین نحو می
جمهوریت محور از بین رفته و دولت بوروکراتیک مانع در عرصه سیاسی دوگانگی بین نهادهای والیت محور و 

یابد.در عرصه فرهنگی: با تولید علوم تری تحقق میساالری دینی به شکل کاملارتباط امام و امت نیست و مردم
های فرهنگی، قدرت تولید داده و دستگاهانسانی اسالمی و تسلط گفتمان عدالت و پیشرفت، انقالب فرهنگی رخ

اند و سبک زندگی اسالمی در کشور، نهادینه مات فرهنگی را بر اساس فرهنگ غنی اسالمی پیدا کردهکاال و خد
شده است.در عرصه اقتصادی: با حاکمیت الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت، نظام اقتصادی در عین تکامل سازنده 

بر اساس ارتقاء کرامت انسان و عمران  گذار ساختار اقتصادی نوین نه بر اساس حرص و استعمار بلکهبا دنیا، بنیان
 است. 1محیط

الملل اسالمی:بعد از بیان مراحل مختلف تمدن سازی اسالمی، پس از جامعه سازی اسالمی و تشکیل بین
رسد که مبین توسعه عرضی الملل میسازی تمدن اسالمی در سطح بینکشور اسالمی سرانجام نوبت به جهانی

الملل، مستلزم وقوع آن در یک تحقق تمدن نوین اسالمی در سطح بینر که گفته شد طو تمدن اسالمی است. همان
 مانند؛ شرایط مختلفی های ساختاری آن ذکر شد. در این راستا گرچه شرایطباشد که مؤلفهجامعه الگو پیشرو می

تأثیر دارند. لیکن ممکن  تاریخي،جغرافیایي، انساني،فرهنگي،سرزمیني، زماني و مکانی در ایجاد الگوهای پیشرفت
است یک الگوي پیشرفت براي کشوري مطلوب وهمان الگو برای کشور و اقلیمی دیگر نامطلوب باشد. 
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بنابراین،الگوي واحدي براي پیشرفت وجود ندارد که بتوان همه اجزاي آن را ایجاد ودرکشوري پیاده 
در فضای عمومی بشریت است. چنانچه  (. اما آنچه مهم است وجود فرهنگ اسالمی33 ،ص1390کرد)عالیی،

شود دنیای اسالمی درست کرد. الگو که درست مقام معظم رهبری در این خصوص فرمودند: از کشور اسالمی می
. وقتی کشور اسالمی پدید آمد، تمدن (12/9/1379ای، الله خامنه)آیت آیدشد، نظایرش در دنیا به وجود می
الله )آیت قت فرهنگ اسالمی فضای عمومی بشریت را فرا خواهد گرفتو اسالمی به وجود خواهد آمد؛ آن

الملل گیری بینهای ساختاری تمدن سازی اسالمی، شکلاز این منظر یکی از مؤلفه .(21/9/1380ای، خامنه
های رشد و اعتالی های اسالمی باشد، زمینهسوی ارزشالملل بهاسالمی است. چنانچه فضای عمومی نظام بین

جانبه سبب رسیدن به این هدف های همهویژه در جهان اسالم همگراییدن اسالمی نیز فراهم خواهد آمد. بهتم
گردد. بنابراین الزم است ضمن طراحی و ارائه الگوی حکومت اسالمی برای کشورهای مسلمان اهل سایر فرق می

گیری اتحاد امت ها و موانع شکلشویژه کشورهای درگیر نهضت بیداری اسالمی با شناسایی چالاسالمی؛ به
 الملل تالش نمود.اسالمی نسبت به  فراهم آوردن مقدمات تحقق تمدن نوین اسالمی در سطح بین

 گیری و پیشنهادنتیجه
 گیریالف: نتیجه

عنوان هدف مطلوب انقالب اسالمی مستلزم تأمین اهداف الملل بهتحقق تمدن نوین اسالمی در سطح بین
عنوان توسط انقالب  یعنی نظام سازی اسالمی، دولت سازی اسالمی و جامعه سازی اسالمی بهمقدماتی و م

ها بدون وجود جریان مستمر انقالب که گردد. تمدنهای ساختار ساز برای تمدن سازی اسالمی محسوب میمؤلفه
د ساختار ساز تمدن اسالمی حاکی از وجود نظام تغییر و بهبود است امکان ادامه حیات نخواهند یافت و در فراین

طور نیست که یک مرحله های احصاء شده در مراحل گوناگون تمدن سازی اسالمی وجود دارند و اینهمه مؤلفه
شروع و پایان یابد و سپس مرحله بعدی آغاز شود. بدین معنا که اول نظام سازی اسالمی محقق شود، بعد دولت 

ق بیفتد بلکه با وقوع انقالب اسالمی، تمدن نوین اسالمی در تمام مراحل سازی نماییم تا جامعه سازی اسالمی اتفا
ای پیوسته در تعامل با یکدیگرند صورت زنجیرههای مختلف ساختاری تمدن سازی اسالمی بهآن آغاز شده و مؤلفه

نوین اسالمی  تدریج ساختار تمدنو از هم جدا نیستند. لیکن مراحل مختلف نیاز به تثبیت و تکمیل دارند تا به
-های ساختاری تمدن سازی اسالمی نسبی است یعنی اگر جامعه اسالممستحکم گردد. از طرفی تحقق عینی مؤلفه

های ساختاری تمدن سازی اسالمی مانند تشکیل نظام اسالمی، دولت اسالمی، خواه نباشد، هیچکدام از مؤلفه
های ساختاری تمدن سازی شد. در این تحقیق مؤلفه جامعه اسالمی برای تحقق تمدن نوین اسالمی محقق نخواهد
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های؛ وجود حکومت و اسالمی احصاء گردید و بر اساس ادبیات نظری موجود و احصاء نظرات خبرگان، گویه
الملل اسالمی، وجود یک جامعه فرهیخته و کارآمد اسالمی، وجود جریان های مقتدر اسالمی، وجود بیندولت

های ساختاری  در ترین مؤلفههای گوناگون اسالمی در جامعه به ترتیب اولویت از مهمنظامانقالب اسالمی و ایجاد 
 تمدن سازی اسالمی برآورد شدند.

 ب: پیشنهادها
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Structural Components of Islamic Civilization (Futuristic Research 

Approach) 

Piruzmand Ali Reza, Khorshidi Mohammad 

Abstract 

The presentation of a divine paradigm in response to West's culture dominance in Islam world 

needs to move towards the construction of a modern Islamic culture. Scientific explanation and 

creation of civilizational discourse by distinguished and effective components in Islamic 

civilization are necessary to achieve this goal as structural components of Islamic civilization 

are a set of coherent factors which by combination of their desirable composition and their 

logical relations together, it forms  the network of relations of elements in the civilization 

system. 

In this research, the exploratory - mixed approach and theoretical literature have been applied. 

In  qualitative section with the content analysis approach and in quantitative section with 

interviewing 17 experts, through questionnaires and expertise scrutiny among 50 people from 

statistical population (assuming N = n) and also using consequential and statistical techniques 

such as T-test for one sample, factor analysis, and Friedman test as well as using Spss software, 

the main components of the structural dimension of the Islamic civilization such as: Islamic 

based Governance, , Islamic International, Efficient Islamic Society, formation of the Islamic 

Revolution and Islamic systematization have been validated and prioritized.  

Keywords 

Culture, Islamic culture, Islamic Civilization, modern Islamic culture, Structural Dimension. 
 



 

 

 ساز مبتنی بر قرآن کریمیشی تمدناندمدل دستگاه فهم و آینده

 2جعفر دهکردیعلی   1رضا بهروزی لکغالم

 چکیده:
های اساسی انسان، دستگاه فهم و اندیشه خدادادی اوست؛ که بدون آن، هیچ طرح و برنامه یکی از ظرفیت

مند و قابل تکرار و تکثیر، از توان با یک فرایند نظاما شناخت و طراحی این دستگاه، میای ممکن نیست. بخردمندانه
استفاده کرد. این موضوع، در عصر حاضر که تصویرسازی؛ که قلب دستگاه « سازاندیشی تمدنآینده»آن برای 

غربی است، اهمیتی بیش از  های پرکاربرد و مؤثر تمدن بدیل یا رقیب غرب و تفکراندیشی است، یکی از روشآینده
که منبع اصلی و قابل اطمینان برای طراحی این مدل یا دستگاه، قرآن و عترت است، الزم گذشته دارد.با توجه به این
چیستی و »دو منبع طراحی و تدوین شود. بر این اساس، مسئله اصلی تحقیق عبارت است از است این مدل مبتنی بر این
هدف پژوهش، طراحی این مدل، «. ساز بر اساس قرآن و عترتاندیشی تمدنفهم و آیندهچگونگی مدل یا دستگاه 

ساز ها در یک رویکرد تمدننما از حقایق آینده و تنظیم اکنون بر اساس آنمنظور تولید تصویرهای صحیح و واقعبه
اساس آیات قرآن کریم و دهد، بر های تحقیق نشان میاست. روش پژوهش، تفسیر موضوعی استخراجی است. یافته

عبارتند از ذهن، تصویرهای آینده، دستگاه « اندیشیمدل یا دستگاه فهم و آینده»روایات، عناصر و اجزاء مختلف 
دهنده ترین بخش این دستگاه، تصویرهای پایه، مالک یا شاخص است که عناصر تشکیلاندیشه و دستگاه انگیزه. مهم

پایه؛ مانند تصویرهای گذشته، حال یا آینده یا و ذخیره شده است. تصویرهای زمان ها، باورها و اعتقادات تصدیقآن
شوند. بر تصویرهای مبتنی بر موضوعات مختلف دیگر، با این تصویرها ارزیابی و سنجش شده و تصدیق یا رد می

ابعاد جامع »در « ن و عترتاندیشی مبتنی بر قرآمدل یا دستگاه فهم و آینده»کارگیری های تحقیق، با بهاساس یافته
های علمی، )رابطه با خدا، خودش، دیگران، دنیا، محیط، ...( و در سطوح فردی، اجتماعی؛ در عرصه« روابط انسان

های با درنظرگرفتن مؤلفه را سامان داد. سازیتوان فرایند تمدنالمللی، میای و بینفناوری، ... و سطوح داخلی، منطقه
کارگیری مدلی که در آن، همه جوانب آینده بر به ینتیجه»توان گفت، سازی، میتمدن»و « یشیانددستگاه آینده»

اندیشی مدل دستگاه آینده»توان زیرمجموعه سازی خواهد بود. این مدل را میاساس قرآن و عترت مد نظر باشد، تمدن
در همه ابعاد زندگی « فراگیری اسالم» و «تمدن اسالمی»دنبال تحقق دانست؛ که از ابتدای آفرینش به« انسان کامل

                                                                                                                                                          
 استاد علوم سیاسی گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم قم 1

 alemeelm110@gmail.comی دانشگاه دفاع ملی، ایمیل: پژوهدانشجوی دکتری مدیریت راهبردی آینده 2
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ساز اسالمی عبارت اندیشی تمدنآینده»های تحقیق، فردی و اجتماعی انسان در کل جهان بوده است. بر اساس یافته
مند معطوف به آینده )اخروی و دنيوی(؛ که در اثر انگيزه ترس از ضرر، است از کنش یا فرایند فکری مداوم و نظام

یا عالقه )محبت( ناشی از شایستگی مقام مراتب والیت الهی ایجاد و منجر به ترسيم نقشه ذهنی و عينی طمع منفعت 
 .شودمنظور تحقق تمدن اسالمی می)برنامه( مبتنی بر قرآن و عترت، به

 سازی، انسان کامل. اندیشی، تمدنآینده قرآن کریم، عترت، واژگان کلیدی:

 مقدمه:
و احتمال تأثیر « روش تفسیر موضوعی استخراجی»و « رویکرد»، «عنوان»ق در انتخاب با توجه به نوآوری تحقی

سوگیری ناشی از عادت ذهن، قبل از بیان مسئله، اهمیت، ضرورت و پیشینه تحقیق در این مقدمه، الزم است تأکید 
دیگر، با توجه به عبارت؛ به«گیردپژوهی صورت نمیهای آیندهاین تحقیق در بستر و رویکرد مطالعات و نظریه»شود که 

ای از خارج قرآن و عترت، بر تحقیق تحمیل نشود. االمکان، نظریهرویکرد و روش تحقیق، تالش بر آن است تا حتی
مسئله »که در مطالعات قرآنی مانند این پژوهش، دو رویکرد قابل طرح است: یکی رویکردی که در آن، توضیح این

« مسئله و پاسخ»شود. دیگری، رویکردی است که در آن، از قرآن کریم استنطاق می« نپاسخ آ»و « تحقیق از بیرون
« روش تفسیر موضوعی استنطاقی»شود. روش تحقیق در رویکرد اول، تحقیق، هردو از قرآن کریم طرح و استخراج می

 است.« روش تفسیر موضوعی استخراجی»و در رویکرد دوم، 
روش مربوط در این تحقیق، الزم است به دو پیامد دیگر این انتخاب اشاره شود.  با توجه به انتخاب رویکرد دوم و

که که همانند اکثر تفسیرهای قرآنی، منابع تحقیق محدود به قرآن، عترت و تفسیرهای معتبر است، دیگر اینیکی این
 مذکور مواجه است. خابهای خاص ناشی از انتهای غیر تفسیری در تحقیق، با محدودیتاستفاده از یافته پژوهش

نامه مربوط االمکان، حجم مقاله در قالب شیوهذکر آن است که؛ اگرچه محقق تالش کرده تا حتینکته دیگر قابل
ها در تحقیق، عمومًا حجم مقاالت ضرورت درج استناد آیات، روایات و تفسیر آنتنظیم شود؛ اما باید دانست،با توجه به

 گر است و الزم است به این مسئله نیز توجه شود.تفسیری، بیش از مقاالت دی

 بیان مسئله: 
که مسئله شود؛ اما اینمسئله تحقیق، عمومًا در نبود، نقص یا تعارض اطالعات در خصوص موضوع آن مطرح می

 دهی، پژوهش و حل آن شود، به میزان اهمیتتحقیق، به دغدغه محقق نیز تبدیل و موجب برانگیختن وی برای اولویت
گران، موضوعات و مسائل فراوانی طرح و ضرورت مسئله برای محقق وابسته است؛ وگرنه معمواًل در اطراف پژوهش

 گیرند.ها قرار نمیدر اولویت آن اما شودمی
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سو و اهمیت و نقش مباحث بنیادینی مانند در این پژوهش نیز، نبود اطالعات در خصوص موضوع تحقیق از یک
سازی چیستی و چگونگی مفهوم تمدن»سازی در اسالم از سوی دیگر، موجب شده تا شی و تمدناندیاندیشه، آینده

عنوان یک مسئله مهم و اساسی برای محقق مطرح شود. ، به«اندیشی مبتنی بر قرآن و عترتاسالمی با استفاده از آینده
یشی، کارکردها و کاربردهای آن، قباًل در انداهمیت و ضرورت مباحثی مانند اندیشه، آینده»الزم به یادآوری است که 

 شده و این مقاله، مستخرج از آن است.روشن« اندیشی در قرآن کریمنظریه آینده»رساله دکتری محقق تحت عنوان 
« سازاندیشی تمدنمدل دستگاه فهم و آینده»های محقق، پژوهش یا منبعی در خصوص عنوان مشخص در بررسی

، مورد «اندیشیبعد آینده»از سوی محقق صورت گرفته، بعدی از ابعاد این مفهوم؛ یعنی  یافت نشد؛ در پژوهشی که
جا برای نمونه به دو پژوهی نیز، به آن اشاره شده است. در اینهای حوزه آیندهتحقیق قرارگرفته و در بعضی پژوهش

 و گزارش شده است.ها در بخش پیشینه بررسی تحقیق؛ که ربط بیشتری دارند، اشاره و سایر پژوهش
ریچارد »، ضمن طرح نظر «پژوهی اسالمی و راهبردهای تحقق آنچیستی آینده»در پژوهشی تحت عنوان 

اندیشی، شیوه تفکر و نگاه کردن به آینده است. بر اساس آینده»آمده: «نقلی از یونیدو»و « وندل بل»، «اسالوتر
(. 180: 1392اران، )پدرام و همک« پژوهی، فراهم ساختدر آیندهتوان چارچوبی براي تفکر به آینده اندیشی میآینده

 یهاترین راهیکی از مهم»پژوهی بدیل نیز آمده: در این تحقیق؛ در راستای ارائه روشی برای طراحی و ایجاد آینده
چنین، م(. ه178)همان: « هنجاري حاکم بر آن است-پژوهی بدیل، تغییر چارچوب شناختیطراحی و ایجاد یک آینده

های را یکی از سه بخش این نظام و بستر فعالیت« اندیشیآینده»، «پژوهیآینده -نظام نگرش»این تحقیق با طرح 
 (.222: دانسته است )همان« هی اسالمیپژو آینده»را مقدمه مهمی برای « اندیشی اسالمیآینده»پژوهی بیان و آینده

 ،«اندیشی بر پایه معارف و مفاهیم قرآنیهنجاری آینده -یتدوین چارچوب شناخت»پژوهش دیگری تحت عنوان 
از  «تقوی»را با جدیت بیشتری دنبال کرده و محقق با استخدام تعریف « اندیشی از منظر قرآن کریمآینده»مفهوم 

می پژوهی اسالاندیشی اسالمی چارچوبی تعیین و آیندههنجاری )همان(، تالش کرده تا برای آینده -چارچوب شناختی
مبانی و »و ارائه « پژوهی مرسومآینده»را بر اساس آن سامان دهد. این تحقیق، عمومًا در راستای ایجاد تغییر و تحول در 

حرکت کرده و در « اندیشی سکوالرآینده»؛ در مقابل «پژوهی بدیل اسالمیآینده»نیاز برای تحقق  مورد«مبادی
با توجه به  (.1396مورد توجه قرار داده است ) احمدیان، « پژوهیه آیندهحوز »اندیشی را فارغ از هایی نیز، آیندهبخش

، متفاوت نیز دو پژوهشرود نتایج این، انتظار می«روش»و « رویکرد»، «عنوان»تفاوت تحقیق مذکور با این تحقیق در 
مدل دستگاه »سازنده  ارکانو  ؛ که یکی از ابعاد«اندیشیآینده»که در پژوهش مورد اشاره، تعریفی از باشد. ضمن این

مند شود. بر این اساس و بهرهمفهومی است نیز ارائه نشده تا این تحقیق بتواند از آن سازه « سازاندیشی تمدنفهم و آینده
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چیستی و چگونگی مدل دستگاه فهم و »با توجه به مباحث ذکرشده، مسئله اصلی این تحقیق عبارت است از 
 «.اساس قرآن و عترتساز بر اندیشی تمدنآینده

 اهمیت و ضرورت: 
مندی انسان از دستاوردهای علمی قرآن کریم توان در چهارعنصر تولید، گسترش، ترویج و بهرهاهمیت تحقیق را می

 ( خالصه کرد.1شرح شکل شماره )سازی اسالمی بهدر راستای تمدن

 
 بندی اهمیت تحقیقجمع .1شکل 

سازی اسالمی ضروری ( خالصه کرد؛ که در تمدن2شرح شکل شماره )در هفت بعد به توانت تحقیق را میضرور 
 هستند.
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 بندی ضرورت تحقیقجمع .2شکل 

 اهداف مقاله: 
 هدف اصلی: 

منظور ؛ به«آن و عترتساز مبتنی بر قر تمدن اندیشیمدل دستگاه فهم و آینده»هدف اصلی این پژوهش، طراحی 
نما از حقایق آینده و تنظیم اکنون درچارچوب قرآن و عترت، بر اساس آن تصویرها و تولید تصویرهای صحیح و واقع

 ساز برای نیل به تمدن اسالمی است.رویکردهای تمدن

 اهداف جزئی: 
 آن و عترت.اندیشی مبتنی بر قر دهنده دستگاه فهم و آیندههای تشکیلشناسایی مؤلفه. »1
 سازی مبتنی بر قرآن و عترت.تمدن های اصلی و اساسیشناخت مؤلفه. »2
ساز مبتنی بر قرآن و عترت و ترسیم مدل تمدن اندیشیدهنده دستگاه فهم و آیندهشناخت ابعاد یا وجوه تشکیل. »3

 مبتنی بر آن.
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 سؤاالت مقاله: 
 سؤال اصلی: 

 چگونه است؟« ساز مبتنی بر قرآن و عترتتمدن اندیشیمدل دستگاه فهم و آینده»

 سؤاالت جزئی: 
 چیست؟ مبتنی بر قرآن و عترت اندیشیدستگاه فهم و آینده. »1
 سازی مبتنی بر قرآن و عترت کدامند؟تمدن های اصلی و اساسیمؤلفه. »2
 کدامند؟ ترتساز مبتنی بر قرآن و عتمدن اندیشیدهنده دستگاه فهم و آیندهابعاد یا وجوه تشکیل. »3

 :مرور پیشینه تحقیق-الف
اگرچه در منابع معتبر اسالمی، در خصوص اندیشیدن در عاقبت امور و جهان، مطالعات مختلفی صورت گرفته، 
اما در خصوص عنوان و موضوع این تحقیق، مطالعه خاصی صورت نگرفته یا در دسترس محقق نبوده است. بر این 

این  یعاتی اشاره شده که ربط بیشتری به بعضی ابعاد عنوان مذکور دارند. خالصهتنها به مطال در این بخش، اساس،
ها با موضوع و هدف این مقاله در جدول همراه وجوه اشتراک، افتراق، نکات مغفول و نتیجه مقایسه آنمطالعات به

 ( درج شده است.1شماره )

 ق و نقاط اشتراک، افتراق، مغفول و نتیجه مقایسه هریک:خالصه مطالعات مرتبط با تحقی .1جدول 
 نتیجه مغغول افتراق اشتراک نتایج شکل استناد عنوان تحقیق ردیف

1 

بررسی 
 پذیریامکان

و چگونگی 
 تحقق

پژوهی آینده
 اسالمی

. 1391تقوی. 
پژوهی مرکز آینده

علوم و فناوری 
 دفاعی

 پروژه
 پذیریاثبات امکان

 یپژوهی اسالمآینده
 موضوع قرآنی

نده
ل آی

 مد
ن به

اخت
نپرد

دن
ی تم

دیش
ان

 ساز

نده
ل آی

مد
دن

ی تم
دیش

ان
 ساز

نده
ر آی

ید ب
تأک

ه یا 
شار

ا
شی

اندی
 

2 

 چیستی

 پژوهیآینده

 اسالمی
 راهبردهاي و

 آن تحقق

پدرام و همکاران. 
. دانشکده 1392

علوم اجتماعی 
المللی دانشگاه بین

 امام خمینی

 رساله

طرح نقش نگرش 
 یهدر نظر 
 یافتو ارائه ره

-نظام نظریه»
 «پژوهیآینده

نقش اندیشه 
 اسالمی در

پژوهی آینده
 اسالمی

طرح نقش 
نگرش اسالمی 
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 در نظریه

3 

مبانی 
 پژوهیآینده

از منظر قرآن 
 کریم

نژاد و عالی
بهروزی لک. 

(. حوزه 1394)
 علمیه قم

 رساله
استخراج مبانی عام 

 و خاص
 پژوهی از قرآنآینده

ش طرح نق
نگرش اسالمی 

 در نظریه

4 

اندیشی از آینده
 منظر اسالم

گیری از )با بهره
 تفاسیر

 قرآن کریم(

. 1385قربانی. 
همایش 

پژوهی، آینده
فناوری و 

انداز توسعه: چشم
پژوهی مرکز آینده

علوم و فناوری 
 دفاعی.

مقاله 
 همایش

ضرورت توجه به 
های آتی آینده نسل

کید قرآن  حسب تأ

م به توجه اسال
 آینده

و طرح مباحث 
 قرآن کریم

5 

 های ویژگی
 قرآن،

 دادن قرآن خبر
از حوادث 

 آینده

جعفری. 
هایی .درس1373

از مکتب اسالم، 
شماره  - 34سال

7 

مقاله 
 همایش

گروه آز 8بررسی
 آیات قرآن کریم
در خصوص 

 بینی آیندهپیش

طرح و استناد 
به آیات قرآن 

 کریم
در خصوص 

 یندهبینی آپیش

6 

نقش اراده 
 انسان در تحقق
آینده موعود از 

 منظر قرآن

سقا و همکاران. 
1393 .

پژوهی دینی. انسان
سال یازدهم. 

 .32شماره

مقاله 
 همایش

طرح نقش تفکر 
 گرایآینده

قرآن در ساخت 
 آینده

طرح بعضی 
مفاهیم و آیات 

 قرآن
در خصوص 

 گراتفکر آینده

7 
آینده جهان 

 ازنظر
 روایاتقرآن و 

الله حضرت آیت
جعفر سبحاني. 

. تارنمای 1394
پرسمان 

 دانشجویی.

 مصاحبه

های ابعاد طرح مؤلفه
 مختلف

نظریه قرآن کریم در 
 خصوص آینده

های طرح مؤلفه
 ابعاد مختلف
نظریه قرآن 
کریم در 

 خصوص آینده

8 
درآمدی بر 

 اسالم
 پژوهیو آینده

. 1391منطقی، 
اسالم و 

های پژوهش
تی. سال مدیری

 .4اول. شماره 

 مقاله

پژوهی تعریف آینده
 اسالمی

بیان بعضی 
 های اساسیتفاوت

پژوهی بین آینده

بررسی چیستی 
پژوهی آینده

 اسالمی
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 اسالمي

هاي پژوهیبا آینده
 متداول

9 
 ای برمقدمه
پژوهی آینده

 قدسی

، 1391فر. ملکی
اندیشکده صنعت 
و فناوری )ارائه در 

در سمینار آموزشی 
پژوهی مرکز آینده

علوم و فناوری 
 دفاعی(.

 مقاله

 طرح بایدونبایدهای

 پژوهی قدسی؛آینده
ی روایت مثابهبه

 خاص
اسالم ناب از 

 پژوهی،آینده
اندیشی آینده

 قدسی:
تر از کامل

 پژوهی قدسیآینده

طرح 
اندیشی آینده

 قدسی

10 

پژوهی آینده
 قرآنی

و جایگاه 
 مهدویت در آن

. 1389کارگر، 
مجله انتظار 

 .32موعود. ش 
 مقاله

ضرورت 
 پژوهی سکوالرآینده

بومی بر اساس 
 رویکرد

شناسانه قرآن و آینده
 مهدویت

ضرورت 
پژوهی آینده

 اسالمی

های صورت گرفته با این تحقیق، قرآنی بودن مطالعات در شود، نقاط اشتراک پژوهشطور که مالحظه میهمان
دهد همگی بر اهمیت و .. است که نشان می.اندیشی، اسالمی، ضرورت آیندهخصوص آینده، ضرورت نگرش 

اندیشی مدل دستگاه فهم و آینده»ها، در نپرداختن به هایی تأکید دارند. نقطه افتراق آنضرورت چنین پژوهش
 است؛ که درواقع، همان نقاط مغفول این تحقیقات است.« سازتمدن

 مبانی نظری و روش:-ب
کند، اما ، مفاهیمی بنیادین است که محقق بر اساس مطالعات تفسیری از قرآن و عترت استخراج می«یمبانی نظر»

استفاده قرار  شده از سوی دیگران، تعیین و موردای از قبل تعریفرا، محقق با استخدام نظریه« چارچوب نظری»
« مبانی نظری»ن اساس،محقق نیز در پی تبیین های کمی کاربرد دارد. بر ایدر پژوهش بیشتر )نه اختصاصًا(دهد؛ و می

که مبانی نظری شده در قالب چارچوب نظری. اگرچه با توجه به اینهای از پیش تعیینتحقیق است؛ نه استخدام نظریه
از طرفی، مبانی  گرفت.درنظر  نیز« چارچوب نظری»عنوان را بهتوان آنقرآن و عترت، مالک تدوین این مدل است، می



  73/ ساز مبتنی بر قرآن کریم اندیشی تمدنمدل دستگاه فهم و آینده

 

رویکرد قرآن به »های تفسیری، بیشتر ناظر به رویکردهای تفسیری است. از میان رویکردهای تفسیری، در روشنظری 
نویسد: ی، است.  ایشان در تأکید بر تفسیر قرآن به قرآن در تفسیر المیزان میعالمه طباطبای، مورد تأکید مفسران بزرگی چون «قرآن

وقت چگونه ممکن است چیزی که ء معرفی کرده، آنور و تبیان کل شيخدای تعالی قرآن کریم خود را هدایت و ن»
وسیله غیر خودش، یعنی قتاده و امثال او روشن شود و چطور تصور دارد چیزی که هدایت است، خودش نور است، به

ها یز است، محتاج سدیها باشد، تا او را هدایت کنند و چگونه چیزی که خودش بیان هرچخودش محتاج ابن عباس
که مبین درستی انتخاب رویکرد (. این استدالل تفسیری، ضمن این10: 1، ج 1374)طباطبایی، « را بیان کنندباشد تا آن

 کند.نیز، تأکید می« های غیر قرآنی بر قرآن کریمضرورت پرهیز از تحمیل نظریه»تفسیری در این تحقیق است، بر 
عبارت  اصد آیات و فهم یا همان مراتب علم است. علم الهی،چنین، هدف از علم تفسیر، کشف معانی و مقهم

که در علم خداست و چیز نیست، مگر آن(؛ هیچ261: 19)همان، ج  او به معلومات است از ذات او و ذاتش، عین علم
ین بر ا 2(.255: ، احاطه، اول و آخر و ظاهر و باطن، ... نیز از شقوق علم الهی هستند )همان1خلق، تدبیر، قدرت

ترین مراتب علم در بعد مفهومی در قرآن کریم و در بعد مصداقی در عترت عظیم است؛ لذا روشن عالیاساس، 
اندیشی آینده»است که مبانی نظری این تحقیق نیز، مبتنی بر قرآن کریم و عترت عظیم است و طرح مسئله 

نها باید در قرآن کریم و روایات مؤید در را ت« تدوین و ترسیم مدل چنین دستگاهی»و پاسخ آن؛ یعنی « سازتمدن
 (.3)شکل شماره  عترت جستجو کرد

                                                                                                                                                          
 (.175:  13، ج 1374)طباطبایی، « داشتن چنین قدرتی الزمه ربوبیت است»...  1

ش محیط ای از اطالق قدرت الهی است؛ زیرا قدرت(، چهار شاخه و فرع از نام محیط و محیط نیز شاخه3اسمای چهارگانه اول، آخر، ظاهر و باطن )رک: حدید: » 2
همین دلیل، در ذیل آیه مذکور به علم الهی نیز پرداخته است: َو ُهَو ِبُکلِّ نوعی بر علم خدای تعالی بستگی و تفرع دارند بهچنین این اسماء بههر چیزی است همبه

 (.255:  19، ج 1374( )رک: طباطبایی، 3ٍء َعِلیٌم )حدید: َشيْ
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 مدل مفهومی مبانی نظری تحقیق .3شکل 

 شناسی و روش تحقیق:روش
نابع ؛ نه م«قرآن و عترت»با توجه به تأکید مبانی نظری تحقیق بر کشف و استخراج معانی و مقاصد مرتبط با تحقیق از

است. « رویکرد قرآن به قرآن»با « شناسی تفسیر موضوعیروش»مورد استفاده در این تحقیق نیز، « شناسیروش» دیگر،
« قرآن کریم»، از «مسئله و حکم یا پاسخ» است؛ که در آن،« روش تفسیر موضوعی استخراجی»مبتنی بر آن نیز، « روش»

 (.2شود )شکل شماره استخراج می
برداری موضوعی برای شناسایی ابعاد یا وجوه ها از قرآن نیز، مطالعه و تفسیر آیات و فیشدادهشیوه گردآوری 

های مختلف، تدوین و ها نیز حسب روش تفسیری و داللتاست. داده« سازاندیشی تمدندستگاه آینده»مختلف 
 ( است. 4شرح شکل شماره )شده و مراحل تحقیق نیز، بهتحلیل

 
 ساز با استفاده از روش تفسیر موضوعی استخراجیاندیشی تمدنمراحل تولید مدل آینده .4شکل 
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یعنی  ،برداری از مفاهیم و مقاصد قرآن کریم، مرحله اولترین مرحله در ُبعد پردهالزم به توضیح است که مهم
است و اگر معانی و مقاصد  ه، زیربنای مراحل بعدشده در این مرحلاست؛ زیرا معانی و مقاصد کشف« تفسیر ترتیبی»

درستی کشف و فهم نشود، مراحل بعدی نیز بر همان اساس طی شده الفاظ، آیات، سیاق، ... در این مرحله بهحروف، 
 و نتایج تحقیق نیز اشتباه خواهد شد. 

( و مفسر روش تفسیر 38: 1392فر، ر ترتیبی ذکرشده )حیدریگام برای مرحله تفسی 14اما باید دانست،بیش از 
یابی به عترت عظیم است ترتیبی، عالوه بر تهذیب نفس؛ که شرط اساسی برای دسترسی به بطون قرآن کریم و دست

نیاز ها علم پیش(، نیاز به یادگیری ده112 :1391مهر، و علوی 237 :19، ج1374طباطبایی،  ؛79، واقعه: 33)احزاب: 
های علمیه ای که وارد حوزه(؛ این در حالی است که از بین هزاران طلبه317 :1392ن، ارد )رک: بابایی و همکاراد

شوند. از طرفی، با معنا میپردازند، تعداد بسیار اندکی، مفسر قرآن کریم به اینشوند یا خود به تحصیل علم تفسیر میمی
شوند، تنها ین تفسیرهایی که به این شکل تولید میکه فهم انسان و مفاهیم قرآن کریم نیز مراتب دارد، از بتوجه به این

بر این اساس، اگر محقق  الله باشد.ها نیز، مهذب و مجاهد فی سبیلهایی معتبر و قابل اعتناء هستند که مفسر آنآن
سیر روش تف»یا « رویکرد قرآن به قرآن»دانشگاهی یا حوزوی، بخواهد با طی این مراحل، به پژوهش در مباحث قرآنی با 

ها سال زمان؛ تنها برای یادگیری و مهارت در )طرح مسئله و پاسخ از قرآن کریم(، بپردازد، عماًل به ده« استخراجی
شناسی، نیاز خواهد داشت و با توجه به نیازهای روزافزون و مباحث مستحدثه فراوان و ضرورت پاسخ مقدمات این روش

های کالن از این معانی و مقاصد از راد با استعداد برای استخراج نظریهسو و وجود افها از قرآن و عترت از یکبه آن
 گشایی و حل این مسئله، تدابیری اندیشیده شود.سوی دیگر، الزم است برای راه

حل محقق این است که این مراحل این نوع تفاسیر و اند. راههایی برای این مسئله ارائه کردهحلبعضی محققان راه
صورت تیمی صورت گیرد. در این صورت، مفسر ارجمند ماهر، باواسطه یا بدون آن، نظارت و هدایت الزم ها، بهتحقیق

طورکه اشاره شد، با عمل خواهد آورد. همانخصوص در مرحله تفسیر ترتیبی، از محقق یا تیم تحقیقی بهو کافی را؛ به
دالیلی، مفسر مذکور در دسترس خوردار است، اگر بهکه مرحله اول تفسیر )ترتیبی( از اهمیت زیادی بر توجه به این
او استفاده کرد؛ که در این تحقیق، از این روش « موضوعی -تفسیر ترتیبی»یا « تفسیر ترتیبی»توان از آثار نباشد، می

از مرحله استفاده شده و برای این مهم، دو تفسیر وزین و معتبر المیزان و تسنیم انتخاب و در مرحله اول؛ و در مواردی 
های تفسیری، در سنگ استفاده شده است. روشن است، تحلیل منطقی مبتنی بر روشدو منبع تفسیری گراندوم، از این

شده، موضوعی ارائه -خوبی قابل استفاده است و با توجه به الگویی که در مرحله تفسیر ترتیبی یا ترتیبیمراحل بعد به
 ها استفاده کرد.ساز نیز از آنریهتوان در مراحل تفسیر موضوعی یا نظمی
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دهنده ابعاد یا وجوه های تشکیل، الزم است مؤلفه«سازاندیشی تمدنمدل دستگاه فهم و آینده»برای ساخت 
باشند، از قرآن و عترت استخراج واقع همان موضوعات جزئی و کلی مرتبط با موضوع تحقیق می اصلی آن؛ که در

آیه( در رساله دکتری محقق  6236با استفاده از تفسیر ترتیبی، کل آیات قرآن کریم ) شوند. برای این منظور، ابتدا
بررسی و تفسیر قرارگرفته، سپس با استفاده از تفسیر موضوعی، موضوعات مرتبط شناسایی و در طبقات معنایی  مورد

واقع برای انتخاب بخشی  ق، درهای این تحقیها تحلیل و تبیین شد. پرسشبندی و رابطه بین آنهم، دستهنزدیک به
 است.« سازاندیشی تمدنآینده»های تشکل دهنده تر یا همان مؤلفهدهنده موضوعات جزئیاز آیاتی است که نشان

 بدنه اصلی مقاله:-پ
های ابعاد تشکل دهنده مفهوم های تحقیق، مباحث موردنیاز برای استخراج مؤلفهتناسب پرسشدر این بخش، به

 طرح و بحث شده است.« سازاندیشی تمدنه فهم و آیندهمدل دستگا»

 اندیشی:دهنده آیندههای تشکیل. مؤلفه1
شناخت و گردآوری موضوعاتی از قرآن »اندیشی در قرآن و عترت، های تشکل دهنده آیندهبرای استخراج مؤلفه

عات اکتشافی محقق، برای حسب مطال سازند ضروری است.های مختلف که این مفهوم را میو عترت که مؤلفه
ای برای معطوف هرچیزی، اواًل وجود تصویری از آن، ثانیًا، محلی برای اندیشیدن به آن، ثالثًا، انگیزهاندیشیدن به

وفور مورد توجه قرارگرفته که در ادامه، بخشی از شدن ذهن به آن چیز ضروری است. این مفاهیم در قرآن و عترت به
 طرح و بحث شده است. ها در حد کفایت بحثآن

 . تصویرهای ذهنی: 1-1
های اساسی هر نوع اندیشیدن آیات متعددی از قرآن کریم، مشاهده یا تصویرهای ذهنی، از مؤلفهبر اساس تفسیر 

 شده است.ها در حد کفایت بحث بیانجا، بخشی از آنشوند. در اینو فهمی محسوب می
: 1404)حرانی،  است« جنود عقل»، جزو «فکر» ن است و همانند؛ نتیجه اندیشید«فهم»حسب روایات متعدد، 

 ( یا با مشاهده مستقیم است؛ مانند اهل یقین که قادر به مشاهده آتش جهنم هستند: 1فهم  (.401
ها َعیَن الَیقین» کسي اهل علم  یعني اگر»(؛5-7)تکاثر: « َکاّلَلو َتعَلموَن ِعلَم الَیقین  َلَتَرُونَّ الَجحیم  ُثمَّ َلَتَرُونَّ

بیند؛ یعني علم حضوري به دوزخ پیدا اکنون ميالیقین باشد و به آن اعتقاد داشته و برابر آن عمل کند، جهنم را هم
نا َابَصرنا »بینند: زمان، کافر و ملحد نیز جهّنم را ميبیند؛ چون آنکه پس از مرگ جهنم را ميکند؛ نه اینمي َربَّ

( یا باواسطه تصویرهایی است که در ذهن تشکیل 2(؛ 107: 24ج  ،1389ادی آملی، )جو (« 12)سجده: « وَسِمعنا
 شود:می
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ْرحاِم َکْیَف َیشاءُ (: »3عمران )سوره آل 6عالمه طباطبایی، در تفسیر آیه 
َ
ُرُکْم ِفي اأْل ِذي ُیَصوِّ (؛ 6عمران: )آل« ُهَو الَّ

ت، ولی کلمه صورت اعم از آن است و شامل تمامی معنای انداختن عکس چیزی یا کسی استصویر به»نویسد: می
(. در قاموس ضمن اشاره به آیات مختلف قرآن 18:  3، ج 1374)طباطبایی، « شودسایه میدار و بیچیزهای سایه

معنی شکل است جمع آن صور )بر وزن صرد( است. ُصَور: صورت به»نویسد: می« ُصَور»کریم، در خصوص کلمه 
َرُکْم و شکل دادن ميتصویر: صورت دادن  (؛ یعنی شما را تصویر کرد و 64" )غافر: ُصَوَرُکْم  َفَأْحَسَن  باشد؛"َو َصوَّ

تصویر آدمی در رحم مادران انجام »(. در قاموس آمده: 163 :4ق، ج 1412بنایی، )قرشی« هایتان را نیکو قرار دادشکل
ِذيمي ُرُکْم  گیرد."ُهَو الَّ ْرحاِم  ُیَصوِّ

َ
آید حیوان وجود ميکه بشر از آن به (. سّلولي6عمران: َکْیَف َیشاُء" )آل ِفي اأْل

صورت پسر یا تدریج در اثر مشّیت و نظم خدائی بهسپس به ،شکل زالو که اصاًل شباهت به انسان نداردای است بهساده
ْرناُکْم  َلْقناُکْم ُثَم شود. "َو َلَقْد َخ موجودی زیبا و موزون مبدل ميچیز ساده بهآید و آندختر مي (. یعنی 11")اعراف: َصوَّ

ُه اْلخاِلُق اْلباِرُئ  شما را اندازه گرفتیم سپس صورت دادیم؛ مصّور: صورت دهنده. از اسماء حسنی است ُر  "ُهَو اللَّ اْلُمَصوِّ
ه شامل تمام موجودات است؛ و (. تصویر خدایی، فقط به انسان اختصاص ندارد، بلک24َلُه اأْلَْسماُء اْلُحْسنی" )حشر: 

 (.163 :4ق، ج 1412بنایی، )قرشی« دقائق تصویر در همه مخلوقات ساری و هویدا است
(؛ 13)توبه: ...« ال ُتقاِتُلوَن َقْومًا َنَکُثوا َأْیماَنُهْم أَ (: »9سوره توبه ) 13تفسیر آیه چنین، در ذیل عالمه طباطبایی هم

؛ در بحثی در خصوص عقود و معاهدات ...«مردمی که سوگندهای خود را شکستند کنید با آیا پیکار نمی»یعنی: 
صورت اش همواره کارهای خود را و آن موادی را که کارهایش مربوط به آن است بهزندگيانسان در مسیر »نویسد: می

ده و قوانین جاری در امور وجودی و موجودات خارجی تصویر نموده و احکام و آثار امور خارجی را بر آن مترتب نمو 
چنین وی هم(.246 :9، ج1374)طباطبایی، «کندها اجرا میهایش مناسب باشد، در آنطور که با غرضکون را؛ آن

شود که برگشت همه طور صحیح تجزیه و تحلیل شود، مشخص میاگر افکار یك انسان اجتماعی به»نویسد: می
 )همان(.« هاستها به تصورها و تصدیقآن

َم َکثیرًا ِمَن (: »7سوره اعراف ) 179معنی فقه؛ در آیه  چنین، ضمن تفسیر و توضیحموی ه َو َلَقْد َذَرْأنا ِلَجَهنَّ
ْنِس َلُهْم ُقُلوٌب ال َیْفَقُهوَن ِبها َو َلُهْم َأْعُیٌن ال ُیْبِصُروَن ِبها َو َلُهْم آذاٌن ال َیْسَمُعوَن  ْنعاِم َبْل ُهْم  ِبها ُأولِئَك َکاأْلَ اْلِجنِّ َو اإْلِ

ها دارند که با ایم دلبسیاری از جن و انس را برای جهنم آفریده»(؛ یعنی: 179)اعراف: « َأَضلُّ ُأولِئَك ُهُم اْلغاِفُلوَن 
شنوند ایشان چون چارپایانند بلکه ها دارند که با آن نمیبینند گوشها دارند که با آن نمیکنند چشمآن فهم نمی

است. وی در این  صورتی ذهنی؛ آن را مستقر شدن فهم دانسته؛ که «زدگانایشان همانانند غفلت ترندآنان گمراه
، را بپذیرد و در پذیرش و فهم؛ یعنی همان صورت ذهنیمعنای آن است که کلمه فقه، به»نویسد: خصوص می

 (.372 :2، ج 1374)طباطبایی،« مستقر شود تصدیق آن
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ْذَهاِن »ز نقل است که فرمود: السالم( نیاز امام علی )علیه
َ
ْفَهاِم َو َنَتاِئُج اأْل

َ
ق : 1410)کراجکی، « اْلَْداُب َتْلِقیُح اأْل

 (.363 :1تا، ج)کراجکی، بی« ذهن بزایند آداب از فهم مایه گیرند و در»(.یعنی: 319
می که در وهم و خیال هر موهو »...شده که فرمود: السالم( در پاسخ به سؤال زندیقی نقلاز امام صادق )علیه

را تحدید و تعیین کند و به حقیقت آن که حواس آنواسطه حواس درك شود، به یکی از دو راه: یکی آندرآید، به
، 1388)کلینی، « آن مخلوق است صورت و کالبدی که دارد وکه ممثل و مصور گرداند بهاحاطه نماید و دیگر آن

 (.280 :1ج
مختلف، مفاهیم و معانی موردنظر خود را بابیانی زیبا و رسا، در ذهن مخاطب مناسبت مباحث قرآن کریم به

هاست. بعضی معتقدند خوبی قادر به فهم آنای که اگر انسان مطهر و قلب او سالم باشد، بهگونهکند؛ بهترسیم می
 (.130 :1389)سیدقطب،« آیات قرآن شامل تعابیر تصویری و نمایشی است چهارمسه»که 

فکر، یگانه اساس و پایه ایست که کمال وجودی و ضروری انسان، بر »نظر عالمه طباطبایی در المیزان، حسب 
که ارتباطی باکمال وجودی او دارد؛ چه ای جز این ندارد که درباره هر چیزی شود؛ پس انسان چارهآن پایه بنا مي

ی ااشته باشد؛ و این تصدیقات، همان مصالح کلیههایی عملی و یا نظری دارتباط بدون واسطه و چه باواسطه، تصدیق
که افعال را انجام دهیم، نخست کنیم و یا قبل از اینها تعلیل میست که ما افعال فردی و اجتماعی خود را با آنا

« آوریمدست میگاه با خارجیت دادن به آن افعال، آن مصالح را بهسنجیم و آنافعال را با آن مصالح در ذهن می
 (.317 :1، ج 1374باطبایی، )ط

شود، اموری است که اگر طبیعت ها ميهمه این معانی و قواعدی که ناشی از آن»نویسد: ایشان در ادامه می
وسیله آن، طبیعت انسان را لطیف را درست کرده، با الهامی از خدای سبحان بوده، الهامی که خدا بهانسانیت آن

گاه وجود آورد، تصور کند و آنخواهد در خارج بهه را که معتقد است و ميچکرده تا قبل از هرکار، نخست آن
)طباطبایی، « وسیله استکمال نمایدهای ذهنی را صورت عمل بدهد و یا اگر صالح ندید ترك کند و به ایننقشه

 (.506 :1، ج 1374
انسان است. بخشی از این بر اساس مطالب باال، تصویرهای ذهنی تصدیق شده، مالک افعال فردی و اجتماعی 

برای عمل « های ذهنینقشه»و بخشی دیگر، « تصویرهای پایه، مالک یا شاخص»تصویرها که خود نتیجه تفکرند، 
 هستند.

 بندی بخش تصویرهای ذهنی: جمع
( فهم، مشاهدتی یا باواسطه است و آن 1ذکر شده باال، این مطالب قابل استنباط و استخراج است:  مباحثاز 
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ها یا تصویرهای ذهنی، قابل قضاوت، پذیرش )تصدیق( یا رد، ( صورت2رت از نوعی صورت یا تصویر ذهنی است.عبا
توان از چند نوع تصویر ذهنی سخن گفت: اول، تصویرهای ذهنی دریافتی یا های تحقیق، میهستند. بر اساس یافته

و « تصویرهای ذهنی پایه یا شاخص» شده، دوم، تصویرهای ذهنی تصدیق شده؛ که خود شامل دو بخشادراک
؛ که در فرایند اندیشیدن، با تصویرهای شاخص مقایسه و در صورت داشتن «تصویرهای ذهنی دریافتی معمول»

شوند. تصویرهای ذهنی مالک یا شاخص، در واقع همان اعتقادات و های مورد تأیید، تصدیق و پذیرش میویژگی
وضوح جلوی چشمانش قرار دارد را انسان در اثر غفلت و گناه، حقایقی که به ( ممکن است3باورهای اساسی انسانند.

دیگر، غفلت و گناه، بین دستگاه اندیشه و امور واقع حائل شده و مانع فهم عبارتفهم نکند، نبیند و نشنود؛ به
ها را در دایره آن هایی است که تصویر مذکور( هر تصویر ذهنی موجد فهم و درک، حامل پیام یا پیام4شوند، می

 دهد.مشاهدتی ذهن قرار می

 . دستگاه اندیشه و انگیزه: 1-2
تي(: »104سوره همزه ) 7درتفسیرآیه  الله جوادی آملی،حضرت آیت ْفِئَدِة  الَّ ِلُع َعَلی اأْلَ (؛ یعنی: 7)همزه: « َتطَّ

دستگاه اندیشه و فکر »، از «شودزدیك میسوزاند بلکه بر باطن و جان انسان نیز نتنها ظاهر جسم را میآتشی که نه»
 :8،ج 1389دانسته است )جوادی آملی، «انگیزه عمل»و «اندیشه نظر»را محور نامبرده و آن«یادل1مبتنی برفؤاد

 (.بر این اساس، محل دستگاه اندیشه، فؤاد یا دل و کار آن، اندیشه و انگیزه است.94
اشیاء، دستگاه اندیشه و انگیزه، از قرآن کریم و عترت استخراج  شود، سه مؤلفه تصویرطورکه مالحظه میهمان

اندیشی دستگاه فهم و آینده»هستند؛ که خود، بعدی از ابعاد « اندیشیآینده»دهنده شد؛ که در واقع، ارکان تشکیل
 شود.محسوب می« سازتمدن

 اندیشی:. نقش انگیزه در فرایند آینده1-3
 مورد «سازاندیشی تمدنآینده»اندیشی قابل طرح است و برای یزه دستگاه آیندههای مهمی که در بخش انگپرسش

نیاز خواهد بود، آن است که از میان تصویرهای متعدد دریافتی از طریق ذهن، چه چیزی موجب توجه و معطوف شدن 
اندیشی آینده، دستگاه آینده ( از بین تصویرهای دریافتی متعدد از2شود و ( تصویرهای دریافتی از آینده می1اندیشه به 

اندیشی، در بحث آینده« انگیزه»کند. روشن است که تبیین مؤلفه بندی میچگونه بعضی تصویرها را انتخاب و اولویت
 دو پرسش صورت خواهد گرفت.در پاسخ به این

                                                                                                                                                          
است و مراد از قلب در اصطالح قرآن کریم )عضو صنوبری شکل که تلمبه خون برای رساندن آن به سراسر بدن  معنای قلبافئدة،جمع کلمه فؤاد به» 1

 (.617: 1374، 20)عالمه طباطبایی،ج « شودنام نفس انسانیت،که شعور و فکر بشر از آن ناشی میاست نیست بلکه( چیزی است به 
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، حامل پیام طورکه در مبحث تصویرهای ذهنی اشاره شد، هر تصویر ذهنیهای مزبور؛ هماندر پاسخ به پرسش
شود. بر هایی است که با تصویرهای پایه یا شاخص، موردسنجش و ارزیابی قرارگرفته،سپس تصدیق یا رد مییا پیام

های ذهنی برای اندیشی، نقشهشده، در فرایند تفکر و آیندهاساس مطالب مذکور، پس از تصدیق تصویرهای ادراک
های ذهنی سایر ریزی و با دریافت نقشهتوان در یک فرایند برنامهمیطور طبیعی، شود؛ که بهعمل در ذهن تولید می
 ی فردی یا اجتماعی مناسب برای عمل تبدیل کرد.را به یک برنامهافراد و کارشناسان، آن

های بیم )ترس(، امید )طمع( و محبت را بر عنوان ابزارهای ربوبی آفرید و حالتپروردگار عالم، نفع و ضرر را به
( در المیزان، ربی مستحق 17سوره اسراء ) 56ها در انسان ایجاد کرد. بر اساس تفسیر عالمه طباطبایی از آیه ناساس آ

پرستش است که قادر بر رساندن منفعت و دفع ضرر باشد، چون داشتن چنین قدرتی ابزار ربوبیت است )رک: 
 (.175 :13، ج 1374طباطبایی، 

زارهای ربوبی عبارتند از ترس، طمع و محبت؛که هریک شقوق و ابعاد مختلفی های مبتنی بر اببر این اساس، محرک
 :20، ج 1374و طباطبایی،  8نیز دارند؛ مانند خشیت، که ترس یا خوفی قلبی است و تنها از خدای متعال جایز است )بینه: 

( خدای 57سوره حدید ) 20یر آیه گیرد. حسب تفس( و یا طمع؛ که شقوق رجاء )امید(، امل و امثال آن را نیز دربرمی578
حسب بیانی  (.214: 11، ج 1374و طباطبایی،  20شود )حدید: تعالی به یکی از سه وجه خوف، رجاء و حب عبادت می

که محل اندیشه نظر است، محل انگیزه نیز هست های مزبور، قلب است که عالوه بر آنکه گذشت، محل انگیزه
 (.94 :8، ج 1389)جوادی آملی، 

توجه انسان به تصویرهای ذهنی، دو موضوع اهمیت بیشتری دارند: یکی تصویرهای پایه یا شاخص که در جلب
شده از تصویرهای مبتنی بر باورهای اساسی و اعتقادات انسان هستند و دیگری، میزان ضرر، نفع یا شایستگی ادراک

تواند دو حالت مختلف را در تصویرها، می دریافتی است. در خصوص نقش و تأثیر تصویرهای پایه باید گفت این
، در انسان ایجاد کند. این تهدید در کسی که بر اساس تصویرهای «تهدید به کشته شدن»یک پدیده واحد مانند 

( اعتقاد دارد، 52)توبه: « احدی الحسنین»پایه او، کشته شدن درراه خدا فضیلتی بزرگ و شهادت است و به سنت 
کند و نه حزن و اندوهی؛ اما همان تهدید، در کسی که چنین تصویری ندارد، باالترین حد می نه ترسی در او ایجاد

 کند. ترس و اندوه را ایجاد می
توان گفت، بر اساس آیات شده از تصویرهای ذهنی میدر خصوص میزان ضرر، نفع یا شایستگی ادراک

... ، باالترین میزان ضرر، دوری از قرب و بهشت  مختلف قرآن کریم؛ مانند آیات بهشت و جهنم، انذار و تبشیر،
چنین، خدای متعال، شایسته الهی و ورود به جهنم است و باالترین میزان نفع حقیقی، قرب و بهشت الهی است. هم
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پرستش است و این شایستگی در انسانی که دارای مراتب ایمان و قلب سلیم است؛ بدون توجه به نفع و ضرر، ایجاد 
 کند.القه میمحبت و ع

( در خصوص اهمیت حسب و کتاب روز 51سوره ذاریات ) 19تا  1عالمه طباطبایی، در تفسیر ذیل آیات 
اگر حساب و جزای روز قیامت نباشد، ایمان به »نویسد: قیامت، آن را تضمینی برای توحید و نبوت دانسته می

 (.546 ،ص 18، ج1374، )طباطبایی« اثر استوحدانیت خدا و نبوت انبیاء لغو و بی
که موارد ذکر شده، حقایق ضرر، نفع و شایستگی هستند اما جا آن است که با اینذکر در ایننکته مهم قابل

ها غیر الهی است، متفاوت است. های غیر مؤمن؛ که عناصر تصویرهای پایه یا شاخص آنها در انسانمصداق آن
گروه، بسیار متنوع و متکثر است و تنها نکته مشترک بین  های تصویرهای ذهنی مالک اینروشن است که شاخص

ترین منبع برای ها غیر الهی بودنشان است. حسب آیات مختلف قرآن کریم در خصوص این منبع الهی، مطمئنآن
تصویرهای پایه و دریافتی، در هدایت اولی، فطرت و عقل و در هدایت دومی، قرآن کریم و عترت عظیم است. 

بدیل ، نقشی اساسی و بی«اندیشیدستگاه آینده»شود، نقش تصویرهای پایه یا شاخص در مالحظه میطورکه همان
 است.

که توجه انسان مؤمن، از بین تصویرهای دریافتی مختلف توان گفت، علت اینبر اساس مطالب ذکر شده می
داند که دیر یا زود با حقایق انسان میشود، آن است که اواًل گذشته، اکنون و آینده، به تصویرهای آینده معطوف می

توان از تجارب و و امور واقع این تصویرها؛ که ابدی هم هستند، مواجه خواهد شد و گذشته گذشته است و تنها می
مند شد و اکنون نیز در حال گذر است، ثانیًا، میزان نفع و ضرر حقیقی آینده؛ که عبارتند از های آن بهرهعبرت

بندی تصویرهای دریافتی نیز با توجه به میزان نفع و ز هر نفع و ضرر دیگری بیشتر است. اولویتبهشت و جهنم، ا
 شود.شود تعیین میها دریافت میضرری که در پیام آن

تناسب میزان و مرتبه ایمان انسان، در های ذکرشده، هریک بهتوان گفت، انگیزهبر اساس مطالب ذکر شده می
در « ایمان و عمل صالح»شود تا وی، اندیشه و عمل خود را؛ تحت عنوان این تأثیر موجب میها تأثیرگذارند و آن

 چه خدای متعال فرمود؛ یعنی قرآن و عترت تنظیم کند.چارچوب آن

 اندیشی در قرآن و عترت:. آثار آینده1-4
تلف قرآن کریم، مستقیم یا اندیشی وجود دارد، آیات مخهای ترس، طمع و محبت، که در آیندهبا توجه به انگیزه

 فرستد، تأکید دارند: چه انسان برای فردای خود از پیش میغیرمستقیم بر اندیشیدن در آن
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َه َخبی(: »59سوره حشر ) 18آیه  َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َمْت ِلَغٍد َو اتَّ َه َو ْلَتْنُظْر َنْفٌس ما َقدَّ ُقوا اللَّ ذیَن آَمُنوا اتَّ َها الَّ ٌر ِبما یا َأیُّ
اید! از خدا بترسید و هر انسانی منتظر رسیدن به اعمالی که از پیش ای کسانی که ایمان آورده»(؛ 18)حشر: /« َتْعَمُلوَن 

 (.377،ص19، ج1374و طباطبایی، 18حشر:«)کنیدچه میفرستاده باشد و از خدا بترسید چون خدا با خبر است از آن
وَن ِإلیَو ُقِل اعْ (: »9سوره توبه ) 105آیه  ُه َعَمَلُکْم َو َرُسوُلُه َو اْلُمْؤِمُنوَن َو َسُتَردُّ هاَدِة  َمُلوا َفَسَیَری اللَّ عاِلِم اْلَغْیِب َو الشَّ

ُئُکْم ِبما ُکْنُتْم َتْعَمُلوَن  خواهید( بکنید که خدا عمل شما را خواهید دید و بگو )هرچه می»(؛ یعنی: 105)توبه: « َفُیَنبِّ
برند و خدا شما را از اعمالی که سوی دانای غیب و شهود میزودی شما را بهاو و مؤمنان نیز، بهچنین رسول هم
 «.دهدکردید خبر میمی

ُموا َو آثاَرُهْم (: »... 36سوره یس ) 12آیه  چه از اند و آنچه کردهآن»...(؛یعنی: 12)یس: ...« َنْکُتُب ما َقدَّ
 ...«.نویسیم مه را میکند هآثارشان بعد از مردن بروز می

ُکْم ُتْرَجُعوَن  َمْن َعِمَل صاِلحًا َفِلَنْفِسِه َو َمْن َأساَء َفَعَلْیها ُثمَّ ِإلی(: »45سوره جاثیه ) 15آیه  (؛ یعنی: 15)جاثیه: « َربِّ
سوی پروردگارتان نفع خود کرده و هرکس بدی کند علیه خود کرده و سپس همگی بههرکس عمل صالح کند به»
منزله تعلیلی است برای جمله ( به15حسب تفسیر عالمه طباطبایی ره، در تفسیر المیزان، این آیه )جاثیه: «. گردیدمیبر

دهد، چه کردند جزاء میخدای تعالی ایشان را به آن»شود: (؛ در نتیجه معنایش این می14"ِلَیْجِزَي َقْومًا ..." )جاثیه: 
شود و هر کس عملی مند میشود، بلکه هر کس عملی صالح کند از آن بهرها نمیاثر رهکه اعمال هرگز بیبرای این

سوی پروردگارتان مراجعه خواهید نمود و او برحسب اعمالی که گردد و بعد همگی شما بهزشت کند از آن متضرر می
، ج 1374)طباطبایی، « ددهدهد، اگر اعمالتان خیر باشد جزای خیر و اگر شر باشد جزای شر میاید جزایتان میکرده

 (.250 ص ،18
َر (: »75سوره قیامت ) 13آیه  َم َو َأخَّ ْنساُن َیْوَمِئٍذ ِبما َقدَّ ُؤا اإْلِ روز آدمی به هر نیك و آن»(؛ یعنی: 13)قیامت: « ُیَنبَّ

گاه خواهد شد ست که هایی امنظور از"ما قدم" خوبی و بدي«.»بدی که در مقدم و مؤخر عمر کرده از نتیجه همه آ
انسان در اول عمرش کرده. منظور از"و أخر" کارهای نیك و بد آخر عمر است و یا منظور از اولی نیك و بدهایی است 
که خودش در همه عمر کرده و منظور از دومی آثار خیر و شری است که او منشاش را در بین مردم باب نموده و اگر 

)طباطبایی، « بیندای باب کرده عقاب میبیند و اگر سنت سیئهمیای برای بعد از خودش باب کرده پاداش سنت حسنه
 (.168 ،ص 20، ج 1374

(؛ و آیات زیاد دیگری در قرآن کریم، 36سوره مبارکه یس ) 12توان گفت که در آیه بر اساس مطالب ذکرشده می
وضوح اعالم فرموده اشاره و بهکردن مردگان )آینده دنیوی و اخروی( شناسی وقوع قیامت و زندهخدای متعال به هستی

هایی که آثارشان در دنیا باقی است، برای ها که برای قیامت کرده و آنکه همه اعمال انسان؛ اعم از خیر و شر و آن
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( نیز فرموده 45سوره جاثیه ) 15( و در آیه در آیه 12شود )رک: یس: حساب و کتاب در روز قیامت ثبت و ضبط می
(، فرمود که نتایج نیک و بد 75سوره قیامت ) 13خوب و اعمال بد نتیجه بد دارند و در آیه که اعمال خوب نتیجه 

 بیند.اعمال خود را می
روشن است، با چنین وضعیتی، انسان باید در اعمال و رفتار فردی و اجتماعی خود نظر کند تا مبادا خالف قرآن و 

ها را اصالح، جبران و توبه کند و اگر کارهایی باید آن عترت عمل کرده باشد؛ که اگر چنین است، تا فرصت دارد
(، 59سوره مبارکه حشر ) 18کرده و نکرده، تا فرصت زندگی دنیوی باقی است انجام دهد. لذا خدای متعال در آیه می

قبل هم به ثبت  ها با خبر است؛ و در آیهانسان مؤمن را به چنین اقداماتی امر فرموده تا بدانند خداوند از همه کارهای آن
همه اعمال اشاره شد، فلذا الزم است از خدا بترسند و بدانند که هر عملی انجام داده باشند، در دنیا یا قیامت گریبان 

 ها را خواهد گرفت؛ اگر اعمال نیک کرده باشند، پاداش و اگر خالف آن عمل کرده باشند، مجازات خواهند شد.آن

 سازی:های اصلی تمدنمؤلفه. »2
سازی مبتنی بر قرآن و عترت است که در این ، تمدن«سازاندیشی تمدندستگاه فهم و آینده»ُبعد دیگر مفهوم 

 بخش، از قرآن و عترت استخراج شده است.

 . الگوی تمدن اسالمی در قرآن و عترت:2-1
تمدن اسالمی »ند: به همایش ملی تمدن نوین اسالمی فرمود 1394الله جوادی آملی نیز در پیام سال حضرت آیت

(. ایشان،جهالت علمی و عملی را مانع 1394)جوادی آملی، « را در مشترکات بین انسان و فرشته باید جستجو کرد
کند، جهل علمی و جهالت عملی مزاحم تمدن جامعه جامعه را عقل و محّبت اداره می»فرماید: سازی دانسته میتمدن

های انبیای عظام به حّد نصاب خود برسد و نیتش و محبتش در سایه رهبریای متمدن خواهد بود که عقالاست، جامعه
 )همان(.« درسایه محبت و ِوداد و عقالنیت جامعه را متمد نکند

های و غلبه دین اسالم بر کل ادیان و نحله« حکومت جهانی اسالم»در قرآن کریم، آیات متعددی بر تحقق 
کید کرده  به بخشی از این آیات اشاره شده است. اند؛ که در ادامهفکری دیگر تأ

ًة َو َنْجَعَلُهُم اْلواِرثیَن (: »28سوره قصص ) 5آیه  ذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اأْلَْرِض َو َنْجَعَلُهْم َأِئمَّ «  َو ُنریُد َأْن َنُمنَّ َعَلی الَّ
نت نهاده ایشان را پیشوایان خلق ما در برابر او خواستیم بر آنان که در زمین ضعیف شمرده شدند م»(؛ یعنی: 5)قصص: 

 «. کنیم و وارث دیگران قرار دهیم
السالم( نقل کرده که فرمود: عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان در خصوص این آیه، روایتی از امام علی )علیه

ه در آغاز بچه هایش سرانجام زیر بار ما خواهد رفت و رو به ما خواهد نمود همانند شتری کدنیا بعد از همه سرکشی»
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« گاه این آیه را تالوت فرمودکند آنکند و سرانجام به وی میل و عطوفت میدهد و لگدپرانی میخود را شیر نمی
 (.18 ص،16، ج  1374)طباطبایی، 

اسرائیل ندانسته و الله جوادی آملی نیز، در تفسیر تسنیم مصادیق این آیه را منحصر در بنیحضرت آیت
که از مستضعفان و نجات آنان و امامتشان روي زمین قبل از اسالم نیز مطرح بوده است، چنانسخن »نویسد: می

اسرائیل نازل شده است؛ ولي این آیه شریفه به مورد خویش منحصر آیه"وُنریُد أن َنُمّن" درباره مستضعفان بني
السالم( )علیهم امامان معصومترین مصداق مستضعفان )نه مستضعف در دین(، در این چند آیه شود و کاملنمي

 (.526 ص،19، ج 1389)جوادی آملی، « هستند
ذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهدی(: »9سوره توبه ) 33آیه  ِه َو َلْو َکِرَه اْلُمْشرُِکوَن  ُهَو الَّ یِن ُکلِّ « َو دیِن اْلَحقِّ ِلُیْظِهَرُه َعَلی الدِّ
ها غلبه دهد اگرچه با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه دیناوست که پیغمبرش را »(؛ یعنی: 33)توبه: 

 «.مشرکان کراهت داشته باشند
ذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهدی: »9و سوره صف، آیه  28سوره فتح، آیه  ِه َو  ُهَو الَّ یِن ُکلِّ َو دیِن اْلَحقِّ ِلُیْظِهَرُه َعَلی الدِّ

ِه َشهیداً  َکفی او کسی است که رسول خود را به هدایت و دین حق فرستاد تا دین حق را بر »(؛ یعنی: 28)فتح: « ِباللَّ
 «.ترین گواهی استهمه ادیان غالب سازد و این گواهی خدا کافی

روشن است که این غلبه، هنوز رخ نداده و به وعده قطعی الهی قرآن کریم، در آینده محقق خواهد شد.آیات در 
توان نتیجه گرفت این است که چه از این بخش میها ممکن نیست. آندرج همه آن این باب فراوان است که

طورقطع و یقیین، روزی اسالم بر تمامی ادیان غلبه کرده و حکومت جهانی؛ با حضور مستقیم امام معصوم به
« المتمدن جهانی اس»السالم( در رأس آن تشکیل خواهد شد. روشن است که آن حکومت، مصداق بارز )علیه

 خواهد بود.
کند؛ که محور معنی اسالمی پیدا می« تمدن جهانی اسالم»نیز، در راستای تقرب به « تمدن نوین اسالمی»

های تحقق تمدن اسالمی و مؤلفه»طورکه در عنوان اندیشی مبتنی بر قرآن و عترت بوده و هماناصلی آن نیز، آینده
 لق به اخالق اسالمی در ابعاد جامع روابط انسان، محقق خواهد شد. شده، با تخبیان« سازاندیشی تمدننقش آینده

هایی برخوردارند. برای شوند، از محدودیتهایی که قبل از آن تمدن آرمانی تشکیل میبدیهی است، تمدن
قرار  فقیههای اسالمی ذیل آن، ولیکه در رأس تمدننمونه، در رأس آن تمدن آرمانی، امام معصوم قرار دارد درحالی

که گستره این تمدن، محدود به یک یا دارد؛ دامنه و گستره سرزمینی و جغرافیایی آن تمدن، جهانی است، درحالی
دو های این(، بخشی از تفاوت2تر باشد. در جدول شماره )تواند گستردهچند کشور است؛ اگرچه حوزه نفوذ آن می

 تمدن؛ که در طول یکدیگرند، درج شده است.
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 های تمدن جهانی اسالم و تمدن نوین اسالمی:مقایسه بعضی ویژگی .2جدول 
 تمدن نوین اسالمی تمدن جهانی اسالم

 با حضور نایب امام )عجل الله تعالی فرجه( با حضور امام )عجل الله تعالی فرجه(

 ایمحدوده جغرافیایی کشوری و احیانًا منطقه محدوده جغرافیایی جهانی
 تر بودن حوزه نفوذ نسبی از حوزه جغرافیایی محدودگسترده ی حداکثری با حوزه نفوذ حداکثریانطباق حوزه جغرافیای

 ای و تاحدودی جهانیحوزه نفوذ منطقه احاطه کامل بر کل کشورها
 تحقق نسبی اخالق تحقق کامل اخالق

 ساز در قرآن و عترت:های انسان تمدنها یا ویژگی. مؤلفه2-2
وسیله به اذن الهی و به« تمدن جهانی اسالم»ها بیان شد، ریم و روایات متعدد؛ که بخشی از آنبر اساس آیات قرآن ک

( و تمامی افالک 30(؛ انسانی که خلیفه الهی است )بقره: 9، صف: 28، فتح: 33انسان کامل محقق خواهد شد )توبه: 
(.بر این اساس، با شناخت 28 ،ص15ق، ج 1403ی، )مجلس« اأْلَْفاَلك َما َخَلْقُت  َلْواَلَك »برای او خلق شده است: 

ساز دست یافت و برای تحقق مقدمات یا های اصلی و کامل انسان تمدنتوان به شاخصهای چنین انسانی، میویژگی
 ها بهره گرفت. تر، از این شاخصالگوهای کوچک

ر )عجل الله تعالی فرجه( قرار ، امام عص«حکومت جهانی آینده اسالم»طورکه قباًل اشاره شد، در رأس همان
ساز هستند. روشن است که راه و روش ائمه ها الگوی اتم انسان تمدندیگر، ازنظر قرآن و عترت، آنعبارتدارد؛ به

الله علیه و آله( است؛ که قرآن کریم، او را خلق السالم(، همان راه و روش پیامبر گرامی اسالم )صلیاطهار )علیهم
 : عظیم نامیده است

َك َلَعلی(: » 68سوره قلم ) 4آیه  که تو ملکات اخالقی بس بزرگی داری که و این»(؛ یعنی: 4)قلم: « ُخُلٍق َعظیٍم  َو ِإنَّ
 «.بر آن مسلطی

خود خودیاین آیه شریفه هرچند فی نفسها و به»نویسد: عالمه طباطبایی، در  تفسیر المیزان در خصوص این آیه شریفه می
شمارد، لیکن با درنظرگرفتن خصوص ستاید و آن را بزرگ میالله علیه و آله( را میخدا )صلیحسن خلق رسول 

 (.619 ،ص19، ج 1374)رک: طباطبایی، « خصوص اخالق پسندیده اجتماعیش نظر داردسیاق، به
 ِفي ٍء َأْثَقَل َشيْ َما ِمْن «: »تر از حسن خلق نیستچیزی سنگیندر میزان اعمال هیچ»حضرت، بیان مبارک آنبه

چنین، آن رسول گرامی، هدف از بعث خود را (. هم383 ،ص68ق، ج 1403)مجلسی، « َحَسٍن  ُخُلٍق  ِمْن  اْلِمیَزاِن 
َم َمَکاِرَم اأْلَْخاَلق»اتمام مکارم اخالق بیان فرمود:  َتمِّ َما ُبِعْثُت أِلُ من »(؛ یعنی: 210 ،ص16ق، ج 1403)مجلسی، « ِإنَّ

 ا برانگیخته شدم تا مکارم اخالق را به کمال رسانده و تمام کنم.از طرف خد
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 چنین، قرآن کریم، او را اسوه  حسنه نامیده است: هم
َه َو اْلَیْوَم اْْلِخَر َو َذَکَر ال َلَقْد کاَن َلُکْم في(: »33سوره احزاب ) 21آیه  ِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن کاَن َیْرُجوا اللَّ َه َرُسوِل اللَّ لَّ

خوبی تأسی کنید و الله علیه و آله( بهتوانستید به رسول خدا )صلیکه شما میدرحالی»(؛ یعنی: 21)احزاب: « َکثیرا
عالمه طباطبایی، در المیزان، اسوه را کند. این وظیفه هرکسی است که امید به خدا و روز جزا دارد و بسیار یاد خدا می

الله علیه و آله( را، عبارت از پیروی او دانسته که اسوه در مورد رسول خدا )صلی» بیان و« اقتداء و پیرویمعنای به»
 (.432 ،ص16، ج 1374طباطبایی، و همیشگی برای همه مسلمان است ) ای ثابتوظیفه

ساز، انسانی است که آراسته به فضائل اخالق بر اساس مطالب ذکر شده، روشن است که اواًل، انسان تمدن
الله علیه و آله( در بعد ثانیًا، تمدن موردنظر اسالم؛ که هدف نهایی بعثت حضرت رسول )صلی اسالمی است،

، «امتنها برای اتمام  مکارم اخالق برانگیخته شده»اجتماعی است، همانا تمدنی مبتنی بر اخالق است؛ زیرا فرمود 
دهنده راه او هستند، السالم( که ادامه)علیهمحضرت و ائمه اطهار بایست در این مسیر، به آنثالثًا، امت اسالمی می

اقتدا و همان مسیر تخلق به اخالق اسالمی را دنبال کنند، رابعًا، عالوه بر اخالق فردی، ابعاد مختلف و متنوع 
ها جاری ها و عرصهدیگر، در تمدن اسالمی، اخالق در همه ابعاد، جهتعبارتاجتماعی آن نیز مد نظر است. به

 . خواهد بود
( مؤلفه اخالق 1سازی اسالمی بیان کرد. توان دو مؤلفه اساسی برای تمدنبندی مطالب این بخش، میدر جمع

شدن تمدن اسالمی های مختلفی که مجموعًا موجب ساختهها و عرصه( فراگیری آن در ابعاد، جهت2اسالمی، 
شده مشاهده کرد: السالم( نقلامام باقر )علیهتوان در روایتی که از شوند. ابعاد کامل ارتباطی انسان را میمی

ها وتعالی به آدم وحی کرد ای آدم من همه خیرات را در چهار کلمه برایت جمع کنم: یکی از آنخدای تبارک»
« مخصوص من اسـت و دیگری خاّص توست و سومی مابین من و توست و چهارمی میان تو و مردم است

(، 604 ،ص 1377) گیالنی، 1وجه به توضیحات ارائه شده در ادامه این روایت(.با ت608 ،ص1، ج 1376ای،)کمره
ها در ها و ابعاد مختلف مشاهده کرد. در این تحقیق، از این ابعاد و جهتتوان روابط انسان را در جهتروشنی میبه

( با 2بطه انسان با خدا، ( را1یادشده است؛ روابط جامع انسان یعنی « روابط جامع انسان»روابط انسان، تحت عنوان 
 ( با محیط، دنیا و عوالم مختلف.5( با موجودات دیگر، 4های دیگر، ( با انسان3خودش، 

                                                                                                                                                          
السالم(. ترجمه عبدالرزاق گیالنی. چاپ اول. (. مصباح الشریعه. منسوب به امام ششم )علیه1377گیالنی، عبدالرزاق. )»روایت طوالنی است؛ رک:  1

 «.تهران: انتشارات پیام حق
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 ساز مبتنی بر قرآن و عترت:اندیشی تمدن. دستگاه فهم و آینده3
و « انگیزه»و « دستگاه اندیشه»، «تصویرهای ذهنی»اندیشی؛ که عبارتند از های آیندهبا روشن شدن مؤلفه

، در واقع دو بعد اساسی «تحقق آن در روابط جامع انسان»و « اخالق اسالمی»سازی که عبارتند از های تمدنمؤلفه
دو بعد را از قرآن و عترت مشخص شده است. اکنون باید ربط بین این« سازاندیشی تمدندستگاه فهم و آینده»

 تفسیر و تحلیل کرد. 

ساز بر اساس مفاهیم قران اندیشی تمدنگاه فهم و آینده. تبیین رابطه بین ابعاد دست3-1
 و عترتی: 

اشاره دارند و در « سازاندیشی تمدنآینده»که به « سازیتمدن»و « اندیشیآینده»با مشخص شدن دو بعد 
 اقدام کرد. برای این« مدل دستگاه آن»توان نسبت به ترسیم همان راستا از قرآن و عترت پرسش شده، اکنون می

 دو مفهوم تحلیل و تبیین شود. منظور، الزم است با استفاده از قرآن و عترت،رابطه بین این
( فکر یا اندیشه، جزو جنود عقل است و جنود عقل و جهل، در واقع همان فضائل 1طورکه قباًل اشاره شد، همان

م( است که در آن، کل فضائل اخالقی السالو رذائل اخالقی هستند. مؤید این مطلب نیز، روایتی از امام علی )علیه
خالصه شده و در خصوص فکر؛ همانند « عدالت»و « شجاعت»، «عفت»، «حکمت»در چهار فضیلت کالن 

کار فرمودن فکر است در »؛ که «جربزه»رسم معمول فضائل و رذائل اخالقی، به دو طرف افراط و تفریط آن، یعنی 
معطل »؛ که «بالهت»( و 66 ،ص 1381)نراقی، « ر در موضعی معینثبات فک چه سزاوار است و عدمزائد از آن

( از طرفی، 2)همان( اشاره شده است. « بودن قوه فکریه و کار نفرمودن آن در قدر ضرورت یا کمتر از آن است
« روابط جامع انسان»در همه جهات « اخالق اسالمی»سازی نیز تحقق های تحقیق، مؤلفه اصلی تمدنحسب یافته

( حسب آیات ذکرشده، روشن است که تمدن جهانی اسالم، معطوف به آینده و هنوز محقق نشده؛ بر این 3 است.
 است.« سازی اسالمیتمدن»، محور اصلی «اندیشی مبتنی بر قرآن و عترتآینده»توان گفت، اساس می

 ساز: اندیشی تمدنهای تحقق تمدن اسالمی و نقش آینده. مؤلفه3-2
اخالق »مبتنی بر « های ذهنینقشه»ساز، دستگاهی است که اندیشی تمدنتوان گفت، دستگاه آیندهتحقیق میهای حسب یافته

ساز است؛ اما برای تحقق عینی تمدن کند. اگرچه چنین انسانی، بالقوه تمدنتولید می« ابعاد روابط جامع انسان»در همه « اسالمی
هایی در مشارکت چنین انسان کمیتسو و از یک« روابط جامع انسان»عاد کامل در اب« اخالق اسالمی»تخلق به  کیفیتاسالمی، 

را « سازاندیشی تمدنآینده»گیری تمدن اسالمی؛ تحت تأثیر فرایند تحقق تمدن اسالمی، ضروری است. بر این اساس، مسیر شکل
 ( ترسیم کرد.5شکل نمودار شکل شماره )توان بهمی
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 گیری تمدن اسالمی در بستر کمی و کیفی نیروی انسانی اخالقینمودار مسیر شکل .5شکل 

 ساز:اندیشی تمدن. مراحل تحقق تمدن اسالمی و نقش آینده3-3
در دستگاه مربوط « سازاندیشی تمدنفرایند آینده»های تحقیق، مراحل تحقق تمدن اسالمی را؛ که دستاورد بر اساس یافته

 ( خالصه کرد.3توان به شرح جدول شماره )است، می
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 خالصه مراحل تحقق تمدن اسالمی: 3 .جدول

 ساز:اندیشی تمدن. تعریف یا ساخت مفهوم آینده3-4
شود که که این سؤال برای ما مطرح میهاست؛یعنی وقتیآن«چیستی»گویی به طورکلی تعریف اشیاء، پاسخبه

(.بر این اساس، برای ارائه تعریف، 60،ص 5، ج 1358)مطهری، « آییمتعریف آن برمیء چیست؟در مقام فالن شی
اندیشی عناصر آینده»های تحقیق، الزم است عناصر، اجزا یا ابعاد مختلف یک مفهوم مشخص شوند. حسب یافته

( انگیزه؛ که 2هستند،  ( تصویرهای ذهنی آینده؛ که حامل پیام ضرر یا خطر، نفع یا شایستگی1عبارتند از:« سازتمدن
ترتیب از ضرر یا خطر، شود و عبارتند از ترس، طمع و حب؛ که بهموجب معطوف شدن ذهن به تصویرهای دریافتی می

ی حاصل از این فرایند؛ که ( نتیجه5سازی اسالمی و ( تمدن4( فرایند اندیشیدن، 3شوند، نفع و شایستگی ناشی می
کند در آینده شود؛ که او فکر میرای نحوه مواجهه و تدبیر ضرر، نفع و شایستگی میب« نقشه ذهنی»منجر به تولید یک

دور یا نزدیک با آن مواجه خواهد شد. این نقشه ذهنی در انسان مؤمن، مبتنی بر قرآن و عترت است؛ و اوج آن، تخلق 
 به فضائل و پرهیز از رذائل اخالقی است.

 توضیح عنوان مرحله
 حامل پیام ضرر، نفع، شایستگی دریافت تصویرهای ذهنی از آخرت 1
 در اثر ترس، طمع، محبت )عالقه( انگیزه توجه به تصویرهای ذهنی آخرتی 2
 تأیید و پذیرش تصویرهای ذهنی دریافتی قمقایسه با تصویرهای شاخص و تصدی 3
 تنظیم نظر و عمل در چارچوب قرآن و عترت )اخالق( تولید نقشه ذهنی برای تدبیر آینده آخرتی و دنیوی 4
 رابطه انسان با خدا، خودش، دیگران، ... بسط اخالق در روابط جامع انسان 5
 ویرهای ذهنی آینده اخروی در بعد فردیتأثیر کامل تص ساز )انسان اخالقی(تحقق انسان تمدن 6

 ساز )گروه اخالقی(های تمدنتحقق گروه 7
تأثیر کامل تصویرهای ذهنی آینده اخروی در بعد گروهی و 

 اجتماعی

 ساز )سازمان اخالقی(های تمدنتحقق سازمان 8
تأثیر کامل تصویرهای ذهنی آینده اخروی در بعد گروهی و 

 اجتماعی
 تأثیر کامل تصویرهای ذهنی آینده اخروی در بعد حکومتی ساز )حکومت اخالقی(دنتحقق حکومت تم 9

 سازیتأثیر کامل تصویرهای ذهنی آینده اخروی در بعد تمدن ساز )کشور اخالقی(تحقق کشور یا کشورهای تمدن 10
 سازیتمدنتأثیر کامل تصویرهای ذهنی آینده اخروی در بعد  ساز )جهان اخالقی(تحقق جهان تمدن 11
 تأثیر کامل تصویرهای ذهنی آینده اخروی در سعادت ابدی تحقق آینده اخروی سعادت 12
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های شوند.  بر این اساس و با توجه به یافتهان عناصر تعریف آن محسوب میبدیهی است، عناصر سازنده یک مفهوم، هم
سازی در این مفهوم، ارائه کرد. روشن است که منظور از تمدن« سازاندیشی تمدنآینده»توان تعریف زیر را برای تحقیق، می

 سازی اسالمی است.تمدن
مند معطوف به آینده ایند فکری مداوم و نظامساز اسالمی عبارت است از کنش یا فر اندیشی تمدنآینده»

)اخروی و دنیوی(؛ که در اثر انگیزه ترس از ضرر، طمع منفعت یا عالقه )محبت( ناشی از شایستگی مقام مراتب 
منظور تحقق تمدن اسالمی والیت الهی ایجاد و منجر به ترسیم نقشه ذهنی و عینی )برنامه( مبتنی بر قرآن و عترت، به

 شود.می

 چند نکته در خصوص این تعریف:
نکته اول: تقدم آینده اخروی بر دنیوی در تحریر تعریف فوق، برای آن است که توجه به آینده اخروی، تضمین تنظیم و 

 منظور تحقق آینده مورد اسالم در بعد فردی و اجتماعی است. حرکت اکنون انسان در چارچوب قرآن و عترت به
گیرد که با حضور را در برمی« تمدن جهانی اسالم»تحریر شده در تعریف، هم « المیتمدن اس»نکته دوم: عبارت 

را که قبل از آن، به رهبری نایب امام یا « تمدن نوین اسالمی»شود و هم مستقیم امام عصر )عجل الله تعالی فرجه( محقق می
 شود. فقیه، محقق میولی

تحریر شده در تعریف « مبتنی بر قرآن و عترت»اره اصلی عبارت های تحقیق روشن است که اشنکته سوم: حسب یافته
، ثمره نهایی «اخالق»طورکه بیان شد، است؛ زیرا همان« روابط جامع انسان»در « اخالق اسالمی»مذکور، به جاری شدن 

 ، در واقع مقدمات و بسترساز تحقق اخالق اسالمی هستند.1اسالم است و دو بخش عقاید و احکام

 ساز:اندیشی تمدندستگاه فهم و آینده . مدل3-5
نام برد؛ که « دستگاه اندیشه نظر و انگیزه عمل»تحت عنوان « دستگاهی»توان از های تحقیق، در انسان میحسب یافته

کند و در بخش انگیزه، حاالت نفسانی ترس، طمع یا در بخش اندیشه، با استفاده از تصویرهای ذهنی، فهم یا علم تولید می
دهی یا رد تصویرهای شوند، موجب انتخاب و اولویتترتیب در اثر ادراک ضرر، نفع و شایستگی ایجاد میت؛ که بهمحب

شده، بیشتر باشد، میزان توجه و عطف ذهن به آن نیز بیشتر شود. هرچه میزان نفع و ضرر یا شایستگی ادراکذهنی دریافتی می
هشت و قرب( و ضرر )جهنم( و شایستگی حقیقی نزد خداست و سایر نفع، ضرر و که نفع )بو ماندگارتر است. با توجه به این

                                                                                                                                                          
َما اْلِعْلُم »الله علیه و آله( نقل است که فرمود: در روایتی از حضرت رسول )صلی 1 ٌة َقاِئَمٌة َو َما َخاَلُهنَّ َفُهَو  َثاَلَثٌة آَیٌة ُمْحَکَمٌة َأْو َفِریَضٌة َعاِدَلٌة َأْو  ِإنَّ ُسنَّ

(؛ یعنی علم سه بخش است: 32، ص 1ق(. الکافي. چاپ چهارم. تهران: دارالکتب اإلسالمیة. ج1407)کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق. )«َفْضٌل 
 عقاید، احکام و اخالق )خالصه ترجمه(.
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محور )گذشته، حال و آینده(، به ها در مقابل او، ناچیز هستند، ناگزیر توجه ذهن؛ از میان تصویرهای ذهنی زمانشایستگی
که نیست و حتی هنگامی ای از یاد خدا و آخرت غافلشود. انسان مؤمن، لحظهتصویرهای آینده مذکور معطوف می

« دستگاه اندیشه»آموزی برای آینده اخروی بهتر است؛ در این حالت، کند، در پی عبرتتصویرهای وقایع گذشته را مرور می
جاری شدن اخالق در روابط »است. از طرفی، با توجه به نقش محوری و اساسی مؤلفه « اندیشیدستگاه آینده»انسان، همان 

، «فهم»و نتایج آن، یعنی « اندیشه یا فکر»، یعنی «اندیشیهسته اصلی دستگاه آینده»که و این« سازیتمدن»در « جامع انسان
، «اخالق اسالمی»شود، روشن است که از جنود عقل هستند؛ که حد افراط و تفریط آن، جزو رذائل اخالقی محسوب می

اندیشی دستگاه فهم و آینده»توان از این اساس، می است. بر« سازیتمدن»و « اندیشیآینده»پیونددهنده دو مفهوم 
 ( ترسیم کرد.3آن را به شرح شکل شماره )« مدل»سخن گفت و « سازتمدن
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 سازاندیشی تمدنمدل دستگاه فهم و آینده .6شکل 

 نتایج تحقیق: 
ی که در انتظار انسان اندیشی مبتنی بر قرآن و عترت، با توجه به نفع و ضرر حقیقهای تحقیق، آیندهحسب یافته

های طمع و ترس )و در مراتب باالی ایمان، محبت ناشی از باور شایستگی الهی( تضمینی برای تنظیم است و انگیزه
دو اصل اساسی که در طول حرکت و رفتار انسان در چارچوب دین و در راستای توحید و نبوت است و بدون آن، این

 اثر خواهند شد.یکدیگرند نیز بی
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طرفی، تحقق تمدن اسالمی که در قرآن و عترت بر تحقق قطعی آن تأکید شده، با دو مؤلفه اخالق و جاری  از
شود. اخالق اسالمی )جنود عقل و جهل  یا همان فضائل و شدن آن در ابعاد مختلف روابط جامع انسان محقق می

در ذیل آن « سازیتمدن»و « اندیشیآینده»موضوعی کالن و فراگیر است و دو بعد »رذائل اخالقی(، در واقع 
سازند. برای ساخت علمی چنین را می« سازاندیشی تمدنآینده»قرارگرفته و با یکدیگر مفهوم جدیدی تحت عنوان 

 مفهومی، تعریفی نیز از آن ارائه شده است.

است، تمدن نوین کارکرد اصلی این مفهوم، آماده کردن انسان و جامعه، برای تحقق تمدن اسالمی است. بدیهی 
چنین، تشکیل کشور اسالمی، دولت اسالمی، شود. هماسالمی نیز، در راستای همان تمدن آرمانی تعریف می

شوند. بر این ها و نهادهای اسالمی، انسان مؤمن انقالبی، مراتب ذیل آن محسوب میهای مبتنی بر اسالم، گروهسازمان
« سازیاندیشی تمدنآینده»های کارگیری ابعاد و مؤلفهواًل شناخت، ثانیًا بهاساس، برای تحقق تمدن نوین اسالمی نیز، ا

 در ابعاد فردی و اجتماعی ضروری است.

 پیشنهادهای تحقیق: 
 پیشنهاد اول: 

یابد. ای میمحور آفرینش و خلیفه الهی است که در مفهوم مراتب والیت الهی، جایگاه ویژه پس از توحید، انسان
ها تری مورد توجه قرار گیرد. در بعضی پژوهشصورت دقیقهای قرآنی و عترتی، بهالزم است در پژوهش بر این اساس،
که نسبت موضوع یا مسئله تحقیق با این مخلوق ها مزین به الفاظ اسالمی، قرآنی، ... هم هست، قبل از آنکه عناوین آن

گاه از زش ظریف، ناشی از گرتهشود. این لغاحسن روشن شود، به ابعاد اجتماعی آن توجه می برداری ناخودآ
طور محدود به موضوعاتی مانند هایی که هرچند بههای غیر اسالمی یا سکوالر است. برای مثال، در پژوهشپژوهش

خاص انسان است، جزو جنود عقل و ودیعه الهی در اوست، ... اما « اندیشه»که شود، با ایناندیشی، پرداخته میآینده
شود و در انتها نیز، نتایج تحقیق ربط وثیقی به خود انسان، دستگاه اندیشه او مباحثی ر خارج از انسان دنبال میمبحث د

شناسی کند؛ تازه اگر پژوهشی هم با این رویکرد انجام شود، آن را در فضای دانشی مانند رواناز این دست پیدا نمی
سوگیری ذهن است. بر این اساس، پیشنهاد تحقیق ایجاد مرکز  کنند که این ناشی از همان لغزش ظریف وتحلیل می

شناسی مبتنی بر قرآن و عترت است تا هر پژوهشی که در خصوص ابعاد مرتبط با انسان که محور هستی است انسان
 شناختی دقیقی برای آن تولید شده باشد.گیرد، مبانی انسانصورت می
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 پیشنهاد دوم: 
ها و سو و تالش اکثر محققان، گروهاندیشی در بین کل عالمان اسالم از یکندهبا توجه به اشتراک مبحث آی

در قالب عنوان « سازاندیشی تمدنآینده»که کشورهای اسالمی برای تحقق تمدن اسالمی از سوی دیگر، درصورتی
مواجه و محور مفهومی  تواند با استقبالها پیشنهاد شود، میهای آنبه امت اسالم و حکومت« معاد»تری مانند کلی

 گرایی جهان اسالم که از ضروریات امروز است، شود.دقیق، عمیق و محکمی برای هم
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Abstract 
One of the basic capacities of man is the device of his divine understanding, without which no 

wise plan is possible. By recognizing and designing this device, it can be used for the future of 

civilization. Given the fact that the main source of reliability for designing this model or device 

is the Koran and the Etruth, it is necessary to design and develop this model based on these two 

sources. Accordingly, the main issue of the research is what and how the model or device of the 

understanding and future of the civilization is based on the viewpoint of the Quran and the 

Etruth. The purpose of the research is to design "the model of the machine of understanding and 

the future of thought based on the Qur'an and the eternal", in order to produce the correct and 

realistic images of the future and to adjust now based on those images and approaches of 

civilization. The research methodology is an extracted topic commentary. The findings of the 

research show that in various verses of the Holy Quran and their extension in the narrative of 

the great Etruth, various components of the model of the machine of understanding and the 

future of thought are mind, future imagery, the device of thought and the motive device. The 

most important part of this device is the concept, criterion, or index of the elements whose 

constituents, beliefs and beliefs are authenticated and stored. Any image of the past, present or 

future, and on any subject, is acknowledged or rejected with these base image images. Based on 

the findings of the research, using the "model or device of understanding and future thinking 

based on the Qur'an and the etrat" in the comprehensive dimension of human relationships 

(relationship with God, himself, others, the world, the environment, ...) and in Individual, 

social, domestic, regional and international levels can be used to manage the process of 

civilization that definitely needs to be managed 

 



 

 

ها ها و آموزهداللت -تمدنی آیندِه کشورهای پیشتاز بررسی تطبیقی تصاویر
 برای تمدن نوین اسالمی

  2علیرضا کیقبادی   1محمدرضا کریمی قهرودی

 چکیده:
رهبری و نظام در کشور های مهم سازی تمدن آینده اسالمی از دغدغهسازی و گفتمانتصویرسازی، اجتماعی

دهد که کشورهای پیشتاز اقدام به تصویرسازی جامعه آرمانی آینده خود است. بررسی تجارب جهانی نشان می
های زمانی مشخصی نموده و برای تحقق این های خود در افقها و قابلیتها، ظرفیتها، آرمانمبتنی بر مبانی، ارزش

های گذاریهای راه و سرمایههای کالن ملی، نقشهازی گسترده آن، برنامهستصاویر، عالوه بر معماری و گفتمان
های تصاویر اند. مقاله حاضر با رویکرد تطبیقی به شناسایی و معرفی اجمالی ابعاد و ویژگیهدفمندی انجام داده

محور شبکه العاده هوشمند کشور ژاپن، جامعهجامعه آینده کشورهای منتخب شامل جامعه پنجم یا جامعه فوق
نظران اجتماعی کشور چین،جامعه الحاقی اندیشمندان و صاحب-فیزیکی -اتحادیه اروپا،جامعه سایبری مشارکتی

و قدرت  2025رسانه و نیز تصاویر تمدن آینده صنعتی کشورهای آلمان)انقالب چهارم صنعتی(، چین)ساخت چین 
های کلیدی، ترین یافته( پرداخته است. درنهایت مهم2030( و آمریکا)تولید پیشرفته و هوشمند2049برتر تولید در 

 ها برای تمدن نوین اسالمی ارائه شده است.ها و آموزهداللت
 ، کشورهای پیشتاز، تمدن آینده اسالمجامعه پنجم پژوهی،تصاویر آینده، آینده کلیدواژه:

 مقدمه -1
پژوهی و از اهمیت بسیار ترین رویکرد آیندهترین و اساسیترین، مهمانداز و تصویرسازی آینده جدیچشم

 -اندپژوهی را به او دادهکه در آمریکا لقب پدر علم آینده - 3پژوهانی مانند جیم دیتورباالیی برخوردار است. آینده
اصلی دهنده و پیشران دانند. ازآنجاکه انسان و جامعه شکلپژوهانه میهای آیندهمطالعه تصاویر آینده را قلب فعالیت

تواند روندها، رویدادها و اقداماتی را تولید کند که به ساخت آینده آینده هستند، تصویرهای مطلوب از آینده می
دهند، خود از تصاویر ما نسبت به های ما که آینده را شکل میمطلوب یک جامعه منتهی شود و  اقدامات و کنش
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مقام ” شود.انداز نیست؛ بشر نابود ميجایي که چشم”ت کهاند. از سلیمان نبی)ع( نقل شده اسآینده شکل گرفته
کید اسالمی نظام بلندمدت آینده از بحث ضرورت معظم رهبری بارها بر  را بعد سال 50 به اهمیت توجه کرده و تأ

ي انداز را برافرمایند" تا چشمانداز و تصویرسازی میاهمیت چشم دهند، همچنین درزمینه  می قرار توجه کانون در
روزمرگي است. بعدازآن که تعریف کردیم،  اشهمه خود تعریف نکنیم، هیچ کار درستي صورت نخواهد گرفت،

ریزي کردیم، اگر همت نکنیم، برنامه به سامان نخواهد رسید. بعدازآن که برنامهریزي نکنیم، کاِر بياگر برنامه
ها الزم اه نیفتیم، به مقصد نخواهیم رسید، اینحرکت نکنیم، ذهن و عضالت و جسم خود را به تعب نیندازیم و ر 

کید می 1است. در این زمینه بولدینگ اشخاص یا ملتی که نه درک روشنی از زمان حال دارند، نه درک »کند: تأ
زیاد در رفتارشان مردد و نامطمئن خواهند بود و شانس کمی برای بقا خواهند احتمالی پیش رو، بهواضحی از آینده

 «. داشت
سال تاریخ  3000دهد. او پایه نظریه تغییر اجتماعی را بر اساس تصویرهای آینده قرار می 2فردریک پوالک

که تصویرهای منفی شود، درحالیتمدن بشر را بررسی و دریافت که تصویرهای مثبت منجر به شکوفایی فرهنگ می
ها همبستگی معناداری باقدرت تصویرشان از گیری کرد که قدرت فرهنگآورد؛ و نتیجهزوال فرهنگ را به بار می

یکی از کاراترین ابزارها برای نفوذ بر یک اجتماع، آن است که تصویرهای خالصه ” سورل“آینده دارد. به پندار 
ای به آن اجتماع عرضه شود تا احساسات، جهت ای از یک آینده فرضی یا یک گذشته افسانهشدهشده و ساده

 پرتو در نگاریآینده همچون ها،آن تبعات و آینده تصاویر وی فعالیت رانده شوند.سبگیرند و آن جمع، به

 با ها،آن تفاوت درک و آینده فهم بینی،پیش حوزه مطالعات مقابل مرجح در هایآینده ساخت و بدیل رویکردهای

 و مقصد تعیین ریزی،برنامه چون، اموری به قادر ما تصویرسازی آینده، بدون (.1385است )مونرو،  بینیپیش

 و خوب جامعه برای تصویرپردازی باب . در(Bell، 2008) بود نخواهیم جدید مفهوم خلق و کردن نیت هدف،
 و راهبردها ها، تدابیر،تصمیم ها،اندیشه تأثیر تحت شدتبه آینده زیرا دارد وجود هایینگرانی معیارهای ارزشیابی،

 اقدام اجتماعی، زمینه هایسامانه یعرصه در اقدام برای . تصویرپردازی(1385)مونرو،  ماست امروز هایبرنامه

 اجتماعی عناصر کند کهمی تقویت را تمایل تصویر، این نظریه اساس و بر ساخته فراهم را جامعه آحاد هماهنگ

 .(1382)پور عزت،  رفتار کنند آمده، تصویر در آنچه شبیه
 مستلزم آینده، ساخت و طراحی آن، در مختار کنشگران حضور و یاجتماع هایسازمان پیچیدگی به توجه با

 تصویرپردازی مستلزم مهم، این تحقق .سازد همنوا خود با را مختار عناصر این که بتواند است ایویژه راهبرد اتخاذ
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  99/  ها برای تمدن نوین اسالمیها و آموزهداللت -کشورهای پیشتازتمدنی آینده  بررسی تطبیقی تصاویر

 

 از شدهطراحیبینشی  یا نماید ارائه مطلوب آینده از حقیقی تصوری آینده، درباره بصیرت ایجاد با است تا آینده از

اغلب کشورهای پیشتاز جهانی اقدام به تصویرسازی جامعه آرمانی . (1382)پور عزت،  کند را ترویج مطلوب وضع
اند و های زمانی مشخصی نمودههای خود در افقها و قابلیتها، ظرفیتها، آرمانآینده خود مبتنی بر مبانی، ارزش

های های کالن ملی، نقشهسازی گسترده آن، اقدام به تهیه برنامهگفتمان برای تحقق این تصاویر، عالوه بر معماری و
های اجرایی، ای که همه ارکان مختلف جامعه اعم از دستگاهگونهاند، بههای هدفمندی نمودهگذاریراه و سرمایه

ای این تغییر پارادایم های صنعتی، خدماتی و... در قالب یک نظام معنایی منسجم، منابع خود را بر ها، بخشدانشگاه
 اند. و نیل به تمدن نوین آینده بسیج نموده

العاده یا جامعه فوق 1"جامعه پنجم رسمًا تصویر جامعه آینده خود تحت عنوان 2017کشور ژاپن در سال 
العاده هوشمند، توسعه هم در فضای سایبر و هم در جهان را معرفی و رونمایی نمود. در جامعه فوق 2هوشمند"

ای است که با ترکیب فضای سایبری و دنیای واقعی افتد و هدف ایجاد جامعهجانبه اتفاق میصورت همهیزیکی بهف
تر کند. های اجتماعی مختلف را با کمک ابداعات نوین حل نماید و درنتیجه زندگی افراد را راحتبتواند چالش

ود پنج هزار میلیارد دالری فعلی ژاپن را به ششصد جامعه پنجم، از منظر اقتصادی شاخص تولید ناخالص ملی در حد
وکار و سبک زندگی مردم خواهد هزار میلیارد دالر افزایش خواهد داد. این تحوالت، تأثیر عمیقی را بر روی کسب

های جدیدی را در جامعه خلق و کیفیت باالتری از زندگی ایجاد خواهد کرد. همچنین گستره گذاشت و ارزش
های پزشکی، امور مالی و خدمات ونقل، مراقبتهای جامعه مانند صنعت، خدمات، دانشگاه، حملوسیعی از بخش

 سازد. میعمومی و... را متأثر و متحول 
)مشارکت چهارمین  " 3محور مشارکتیجامعه شبکهاتحادیه اروپا تصویر جامعه آینده خود را  تحت عنوان"

ی است( مبتني بر فضای سایبر آینده ارائه نموده و با مشارکت سطح بلوغ پس از همزمانی، هماهنگی و همکار
ها سازمان گیري از ظرفیت جهاني و تعریف یك برنامه بلندمدت با مشارکت بیش از دهکشورهاي عضو و بهره
اي از نخبگان و متخصصان دانشگاهی مختلف جهاني به دنبال تحقق آن است. همچنین صنعتی پیشتاز و شبکه

به نام  تمدن نوین صنعتیدنبال پیشتازی در تحقق  به انقالب چهارم صنعتیبا طرح مفهوم کشور آلمان 
ها و های فیزیکی، دیجیتال و بیولوژیک و بازآفریني جامعه، سازمانخود و ایجاد تمدن نوینی بر اساس امتزاج حوزه
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و نیز یک  1محور مشارکتيهاي شبکههاي آینده فضای سایبر در قالب سازمانآینده مبتني بر قابلیت وکارهایکسب
 بوم مشارکتی است.ایجاد یک زیست

 جامعهتصویر جامعه آینده در فضای سایبر را تحت عنوان" کشور چیننظران و اندیشمندان صاحب
اند. این جامعه به مباحثی چون انسان، دانش، جامعه و فرهنگ و " معرفی نمودهاجتماعی -فیزیکی -سایبری

ای است از ارتباط متقابل طبیعت، فضای سایبر و جامعه. نگرانهپردازد و محیطی آیندهو فیزیکی میفضای سایبری 
پردازد تا فیزیکی، فضای پیچیده و چندوجهی است که به تولید و تکامل زیر فضاهای متنوع می -جامعه سایبری

یا از طریق زیر فضاهای ذهنی، اجتماعی، طور مستقیم و دارند و چه به بتواند همه افراد مختلفی که با آن سروکار
پذیر فردی و اجتماعی در هماهنگی های انعطافگذارند را در خود جای دهد و نقشفیزیکی بر یکدیگر تأثیر می

کامل با یکدیگر همزیستی دارند. همچنین ایالت متحده آمریکا در راستای تصویرسازی تمدن صنعتی آینده به دنبال  
تصویر دیگری  4است. همچنین جامعه الحاقی 2030در افق زمانی 3و تولید هوشمند 2تولید پیشرفتهمفهوم و پارادایم 

های از جامعه آینده است که توسط اندیشمندان حوزه رسانه در ادامه سیر تکامل جوامع و متأثر از توسعه قابلیت
 شده است.و... معرفیها، هوش سیار فضای سایبر نظیر اینترنت اشیا، همیشه بر خط بودن، کاشتنی

های مهم رهبری و سازی تمدن آینده اسالمی از دغدغهسازی و عمومیدر کشورمان تصویرسازی، اجتماعی
 سریع بیشتر و حرکت ایجاد اجماع و وفاق در جامعه، اعتماد و اعتبار به نخبگان نظام است، انجام این امر مهم منجر

 تا شودمی اقتدار و ثبات پیشرفت، از قبولی قابل مرحله به یجه  دستیابیو درنت اهداف آن به نیل پیشرفت و مسیر در

 موجب آنچه شود. درواقع، فراهم جامعه در موجود بالقوه هایقابلیت و هاظرفیت درآمدن همه فعلیت به زمینه

 برانگیختن و آینده تصویر درباره اعضای جامعه نظر اجماع شود،می تصویرپردازی استراتژی پایایی و اثربخشی

 است. واقعی وضعیت در آن تصویر به بخشیدن عینیت برای ملی جزم عزم و اجتماعی عناصر

گیری از بهترین تجربیات جهانی و آشنایی با تصویرسازی کشورهای پیشتاز جهانی، مقاله حاضر منظور بهرهبه
ده کشورهای منتخب پرداخته است و در های تصاویر جامعه آیندر ابتدا  به شناسایی و معرفی اجمالی ابعاد و ویژگی

ها و تشابهات و افتراقات ها و محرکهای اصلی، پیشرانترین اهداف، مضامین و ویژگیادامه با رویکرد تطبیقی مهم
ها برای تمدن نوین ها و آموزههای کلیدی، داللتترین یافتهاست. در انتها مهم بندی و مقایسه شدهها جمعآن

 شده است. با توجه به مطالب فوق اهداف این تحقیق عبارتند از :اسالمی ارائه 
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  جامعه پنجم ژاپن( 2030بررسی و تبیین تصویر رؤیایی ژاپن در افق( 
 انقالب چهارم  محور مشارکتی اتحادیه اروپا و تمدن صنعتی آلمانبررسی و تبیین تصویر جامعه شبکه(

 صنعتی(

 (2049و قدرت برتر تولید در  2025)ساخت چین  ینبررسی و تبیین تصویر تمدن صنعتی کشور چ 

 (2030)تولید پیشرفته و هوشمند بررسی و تبیین تصویر تمدن صنعتی کشور آمریکا 

 های تمرکز و  ها، حوزهمقایسه تطبیقی تصاویر در ابعاد اهداف، مضامین کلیدی، افق زمانی، پیشران
 های پایهفناوری

 ها برای تمدن نوین اسالمیها و آموزهداللتهای کلیدی، ترین یافتهتبیین مهم 

 مرور ادبیات تحقیق -2
اندازهای جامعه آینده کشورهای منتخب مرور های تصاویر و چشماجمال ابعاد و ویژگیدر این قسمت به

 خواهند شد.

 محور مشارکتی و اینترنت آینده اروپا  جامعه شبکه -تصویر اول -2-1
مبتني بر اینترنت  1محور مشارکتیجامعه شبکه تحت عنوان 2030آینده را در افق اتحادیه اروپا، تصویر جامعه 

گیري از ظرفیت جهاني و تعریف یك آینده معرفی نموده است)شکل یک(. و با مشارکت کشورهاي عضو و بهره
انشگاهی اي از نخبگان و متخصصان دها سازمان صنعتی پیشتاز و شبکهبرنامه بلندمدت با مشارکت بیش از ده
 .(Lee & et al.، 2015; Lasi & et al.، 2014) مختلف جهاني به دنبال تحقق آن است

 محور مشارکتیجامعه آینده، جامعه شبکه .1شکل 

                                                                                                                                                          
1 Collaborative Networked Society 

 

 آيندهمحور مشارکتی جامعه شبكه
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هاي  آینده مبتني بر اینترنت آینده در قالب سازمان وکارهایها و کسبجامعه اروپا به دنبال بازآفریني سازمان 
شارکت چهارمین سطح بلوغ پس از است. م 2بوم دیجیتالیز یک ایجاد یک زیستو ن 1محور مشارکتيشبکه

 است. مطابق شکل یک این جامعه بر روی سکوی اینترنت آینده بنا خواهد شد. 4و همکاری 3همزمانی، هماهنگی
ازهای فرد،جامعه ها را فراهم خواهد نمود و مبدأ و مقصد نیاینترنت آینده همه خدمات موردنیاز فرد، جامعه و سازمان

 این اینترنت شامل ارکان و خدمات فراگیر زیر خواهد بود:و سازمان خواهد بود. 
 وکارهاها و کسبباهدف ارائه همه خدمات موردنیاز افراد، سازمان 5اینترنت سرویس 
 باهدف ارتباط همه اشیا 6اینترنت اشیا 

 باهدف ارائه همه دانش موردنیاز 7اینترنت دانش  

 توسط مردم و براي مردم. 8دماینترنت مر 

ها و خدمات انداز، اهداف، قابلیتها داراي مباني، نظریه، چشممطابق شکل دو، هر یك از این اینترنت
های ها، صنایع پیشتاز و دانشگاههای متعددی با مشارکت کشورها، سازمانها پروژهمشخصي هستند، براي  تحقق آن

وکاري جهاني ، اینترنت تبدیل به یك محیط کسب2030تا سال  رد شده کهبرتر تعریف و در حال اجراست، برآو 
کننده در هاي مشارکتهاي جدیدي از طریق رقابت سازمانهای کسب کاری و ارزشکه مدلاي گونهبهشود مي

  .( & 2015et al., Rüßmann) سراسر زنجیره نوآوري در هر حوزه ایجاد شود
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 اد آناینترنت آینده و ابع .2شکل 

های آینده وکارها و سازماننظران اروپایی معتقدند اینترنت آینده سکوی مشترک همه جوامع، کسبصاحب
های نوین اداره جامعه و ها و مدلها مبتنی بر آن بازآفرینی خواهند شد، سبکخواهد بود و همه جوامع و سازمان

کرد. عالوه بر این، این سکوی مشترک همه خدمات ها و اشکال نوین سازمانی بر روی این سکو ظهور خواهد مدل
 ها را فراهم خواهد نمود و مبدأ و مقصد نیازهای فرد،جامعه و سازمان خواهد بود.موردنیاز فرد، جامعه و سازمان

 
 جامعه شبکه محور مبتنی بر اینترنت آینده .3شکل 

 

 محور آیندهوکارها و سازمان شبکهجوامع، کسب

 

 ای آیندهزیرساخت شبکه

اینترنت  
 خدمات

اینترنت   اینترنت  اشیاء
 محتوا و
 دانش

اینترنت از 
طریق مردم و 

 برای مردم
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بود و پیامدها و تأثیرات گوناگوني بر  منشأ تحوالت عظیمی خواهد 1اینترنت آیندهدهد ها نشان ميبررسي
ها و... خواهد داشت. این ها، افراد، و سبك زندگي آنوکارها، فرهنگها، کسبها، سازمانجوامع و شیوه حکومت

امنیتي فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي و  -مختلف سیاسيها و تهدیدات نویني در ابعاد اینترنت، سرشار از فرصت
در حوزه سایبر یاد کرد.  انقالب بعديتوان از آن به اي است که ميگونهمیزان این تأثیرات به .فناورانه خواهد بود

هاي بزرگ براي مقابله با این تهدیدات، قوانین و مقررات جدیدي را وضع خواهند کرد، درواقع ها و سازماندولت
سازد، زیرا افراد رو ميهاي جدیدي روبهالشـملت را با چسازي مفهوم سنتي دولتطورکلی روند جهانياینترنت و به

 توانند نوعي ملت مجازي را تشکیل دهندنوعی ميبا عالیق مشترک در سراسر دنیا به

(Rüßmann & et al., 2015). 
را در  2040سال آینده تا افق  25نظران و اندیشمندان اروپایی تصویر دولت در با توجه به مطالب فوق صاحب

  2015دولت الکترونیک و در   2010گونه که مشخص است مفهوم غالب در اند. همانئه نمودهارا 4قالب شکل 
مفهوم  2035یابد. در افق ها و خدمات دولت  توسعه و تکامل میباشد. در هر مرحله قابلیتدولت هوشمند می

بسیار   2040ای که در سال گونهتر شده بهکمرنگ هاو با رشد فضای سایبر نقش دولت غالب دولت مشارکتی است
 . ( & et al.Lee, 2015) خواهند بود 2مردم محور حکمرانی بیش از گذشته امور
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 از دولت الکترونیک تا دولت مشارکتی .4شکل 

 )انقالب چهارم صنعتی(  تمدن صنعتی آینده آلمان -تصویر دوم-2-2
ان به دنبال تصویرسازی، معماری، مهندسی، توسعه ویژه کشور آلمتصویر تمدنی و انقالبی که اتحادیه اروپا و به

، 1شود. کالوس شوابسازی آن هستند، انقالب چهارم صنعتی)چهارمین انقالب صنعتی( نامیده میو اجتماعی
گذار و مدیر اجرایی مجمع جهانی اقتصاد محققان حوزه صنعت اعتقاد دارند که ما در آستانه، انقالب دیگري بنیان

ها در هاي دیجیتالي و هوشمند بودن آن و استفاده از امتزاج فناوريتیم، انقالبی که بر جنبهدر بخش صنعت هس
کید فراوان شده است. این انقالب  انقالب سه اندازهبه خود ذره هر در صنعتي حوزه فیزیک، دیجیتال و بیولوژی تأ

نظیری برای مقابله با های بیو فرصت بود تر خواهدمهم تاریخي بسیار ازنظر و تأثیرگذارتر قدرتمندتر، قبلي،
ها مواجه هستیم، هایی بسیار متنوعی که امروزه با آندهد. به گفته شواب در بین چالشهای جهانی ارائه میچالش

  ترین آن فهم شکل و ابعاد این انقالب فناوری جدید است که چیزی کمتر از گذار بشریت نیستترین و قویمهم
(Lee & et al., 2014،Lasi & et al., 2015; ). 
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شود محور توسعه صنایع آینده و به تعبیری شناخته می Industry 4.0 این انقالب که در حال حاضر بانام
انداز و راهبرد کشورها برای ورود به عرصه رقابتی است. این الگو که ابتدا در کشور آلمان خلق و زمان، چشمهم

متحده در کل کشورهای اروپایی یافته و سپس با گسترش دامنه آن به ایاالت طرح شد، در ادامه جایگاه خویش را
شود. امروزه بسیاری امریکا و آسیا در عمل تبدیل به جنبش عظیمی شد که به نام انقالب صنعتی چهارم شناخته می

. …فیزیکی و  -سایبری هایهای بزرگ، اینترنت اشیاء، سامانههای جذاب و پرتکرار همانند دادهاز مفاهیم و فناوری
روند تکاملی انقالب اول تا  5. شکل(Rüßmann & et al., 2015)شود ریف و یکپارچه میدر ذیل این عنوان تع

  دهد.انقالب چهارم صنعتی را نشان می

 
 روند تکاملی انقالب صنعتي تا انقالب چهارم صنعتی .5 شکل

(، مکانیزاسیون تولید با استفاده از آب 1780)در حدود سال های پنج و شش، اولین انقالب صنعتيمطابق شکل
( نیز تولید انبوده با کمک نیروي برق را معرفي کرد و انقالب 1900و نیروي بخار بود، دومین انقالب صنعتي )سال

هوم ها همه دیجیتالي و الکترونیکي شدند و مف( هم انقالب دیجیتالي بود که در آن دستگاه1970صنعتي سوم )دهه 
هایي براي این انقالب اتوماسیون وارد صنعت شد. ما اکنون در مرحله آغازین انقالب صنعتي هستیم. زیرساخت

اولین انقالب 

 صنعتی 

دومین انقالب 

 صنعتی 

سومین انقالب 

 صنعتی 

چهارمین 

 انقالب صنعتی 
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 4ریزي شده ازجمله فناوري اینترنت اشیاء و اینترنت سرویس )محاسبات مبتني بر رایانش ابري(. انقالب صنعتي پایه
 ها با یکدیگر انجام گیرد. سازي آنهاي تولید و شبکهقرار است بر پایه ایده هوشمندسازي محصوالت و ماشین

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

ها معرفی نموده است. مفاهیمی نظیر اینترنت اشیا ها و حوزهاین انقالب مفاهیم نوینی و عمیقی در همه عرصه
ده، نوآوری باز، نوآوری ابری، خلق مشترک، طراحی مشارکتی، های سایبری فیزیکی، اینترنت آینصنعتی، سامانه

شده، سکوی تولید افزایشی، صنایع و کارخانجات هوشمند، اقتصاد اشتراکی، اقتصاد دیجیتالی، اقتصاد توزیع
 .(IFR, 2015)بعدی و .... سپاری، تولید دیجیتال، چاپ سهمشترک سرویس جهانی، جمع

نظیر، ظرفیت وسیله موبایل باهم در ارتباط هستند، همراه با توان پردازش بین بهها انساهایی که میلیونفرصت
هایی نظیر های نوظهور در زمینهها با ظهور فناوریباشد. این فرصتنهایت میذخیره و دسترسی به اطالعات، بی

بیوتکنولوژی، علم مواد،  بعدی، نانوتکنولوژی،هوش مصنوعی، رباتیک، اینترنت اشیا، خودروی خودران، پرینتر سه
اکنون هوش مصنوعی نیز در اطراف ما وجود دارد، از خودروهای شود. همذخایر انرژی و کوانتوم دوچندان می

های اخیر های چشمگیری طی سالافزارهای مترجم. پیشرفتخودران گرفته تا پهبادها و دستیارهای مجازی و نرم
افزارهایی است که برای در محاسبه توان و وجود اطالعات عظیم از نرم حاصل شده است که ناشی از افرایش نمایی

 شوندبینی بازارهای مالی استفاده میهایی که برای پیششود تا الگوریتمکشف داروهای جدید استفاده می

 و 1فیزیکي-هاي سایبريانقالب چهارم صنعتی بر مبناي مفاهیم نویني نظیر سیستم. (1385)مونرو، 
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 دهدسکوی اینترنت آینده ایجاد خواهد شد. شکل هفت ارکان اصلی این انقالب را نشان میبر روی 

(Lee & et al., 2014،Lasi & et al., 2015; ). 

 
 ارکان اصلی و سکوی انقالب چهارم صنعتی .7 شکل

آالت به هم در ناتصال مردم، اشیاء و ماشی ، یعنی"اینترنت اشیاء صنعتی"، درزمینه  4.0انداز صنعت جوهره چشم
 بلکه باشدمي هم به متصل و هوشمند هایماشین ها وسیستم درباره تنهانه چهارم صنعتي انقالب جا است. اماهمه

 نانوفناوری، تا ژنها توالي مثل هایيحیطه در بیشتر هايپیشرفت از امواجي .گیردبرمي در را تريگسترده بسیار حیطه

 در هاآن تعامل و هافناوري این پیوند است؛ جریان در همزمان طوربه وانتومک تا محاسبات تجدیدپذیر صنعت

 بنیادین و اساسي تفاوت داراي چهارم صنعتي انقالب که است شده باعث و بیولوژیکي دیجیتال فیزیکي، هايحیطه

  .باشد پیشین هايانقالب با
 و هارشته از بسیاري انسجام و سازيهماهنگ رشد در گستردگي و سرعت از جداي چهارم، صنعتي انقالب

 مختلف هايفناوری بین افزاییهم نتیجه که محسوس هاينوآوري است. بوده فرد به منحصر اکتشافات متفاوت،

 بیولوژیکي دنیاي با توانندمي دیجیتالي ساخت هايفناوري امروزه، نمونه نیستند. براي علمي دیگر افسانه اندبوده

 بیولوژي و مواد مهندسي افزایشي، تولید محاسباتي، طراحي نیز معماران و طراحان از برخي .باشند داشته تعامل
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 و ما مصرفي محصوالت ما، بدن ها،میکروارگانیسم بین متقابل تعامل برگیرنده که در پیشگامي هايسیستم ترکیبي،
 ایجاد را اشیایي کار، این انجام براي هاآن .اندنموده ترکیب باهم را باشندما مي سکونت محل هايساختمان حتي

 .(SMLC forum, 2013) هستند پذیرو انعطاف ناپایدار همواره که دهند(مي رشد )حتي کرده

های مختلف از توانایی هماهنگی و مشارکت بین یکدیگر های جداگانه در حوزهدر این انقالب، سیستم
های جدیدی در سرتاسر جامعه ایجاد یابد و ارزشیش میبرخوردار خواهند شد و طیف و گستره خودکارسازی افزا

ای از ساختارهای سنتی همچون مدیریت، تدارکات، رود تا تغییرات و تحول در طیف گستردهشود. انتظار میمی
ونقل، سالمت و پزشکی، مالی، و خدمات دولتی ایجاد شود، نحوه کار کردن و زندگی مردم تغییر فروش، حمل
 هایی برای تحقق یک زندگی باکیفیت برای شهروندان فراهم شود.کند و پیشران

هایی که پیش از این به آن اشاره شد، انقالب صنعتی چهارم پتانسیل رشد درآمد جهانی و بهبود مانند انقالب
وری و هایی که بهرهکیفیت مردم در تمامی نقاط جهان را دارد. فناوری امکان استفاده از محصوالت و سرویس

های فناورانه منجر به تحول در اقتصاد )سمت کند. در آینده، نوآوریشوند را فراهم میاحتی زندگی روزمره میر 
ونقل و جابجایی کاهش های حملشود، هزینهوری و تولید میهای بلند مدت در بهرهعرضه( همراه با منفعت

شود که تمام این موارد منجر زینه تجارت کم میتر خواهد شد و هیابد، زنجیره لجستیک و عرضه جهانی پربازدهمی
 شود.به ایجاد بازارهای جدید و رشد اقتصاد جهانی می

طور کامل درک کنند. ما شاهد تغییر ها باید سرعت و دامنه این انقالب جدید را بهجوامع، کشورها و سازمان
ونقل های تولید، مصرف، حملید، نظاموکار جدهای کسبهای عمیق در تمام صنایع هستیم که با ظهور مدلجهت

ها تغییر شکل پیدا خواهند گرد. در جامعه نیز یک دوره و پارادایم انتقالی در چگونگی نحوه کار، و توزیع  آن
ها و نهادها از ارتباطات و همچنین شیوه بیان و تعامل ما جاری است. به طریق مشابه یک تغییر شکل در حکومت

 .(MIIT, 2016) ونقل در حال انجام است، بهداشت  و حملهای آموزشطریق نظام
دهد که بشر ها را به شکلی تغییر میطور اساسی شیوه زندگی، کار و ارتباط آنما در آغاز انقالبی هستیم که به

سوم  قباًل چیزی شبیه آن را تجربه نکرده است. سه دلیل وجود دارد که تغییر و تحول امروزه تنها ادامه انقالب نسل
 ها عبارتند از:باشد، بلکه آغازی بر شروع یک نسل جدید و متمایز است. این ویژگینمی

نمایی در حال رشد است و با سرعت های صنعتی قبلی انقالب چهارم با یک حرکتبرخالف انقالب سرعت:
 ه است.های قبلی صنعت قابل مقایسه نیست و ماحصل آن جهان چندبعدی و عمیقًا بهم پیوستخطی نسل

های چندگانه و انقالب دیجیتال در دوره انقالب چهارم صنعتی در بستر ترکیبی از فناوری دامنه و عمق:
 وکار، جامعه و افراد  جاری است که باعث تغییرات اساسی در همه ابعاد سابقه در اقتصاد، کسبانتقالی پارادایم بی
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را نیز تغییر  3دهد بلکه مفهوم چه کسی هستیمرا تغییر می 2نهرا و چگو  1تنها چهجامعه خواهد شد. این انقالب نه
 خواهد داد.  

ها، در کلیه کشورها، انقالب چهارم صنعتی شامل گذار از کل سیستم گستره تأثیر و تبعات سیستم:
 عنوان یک مجموع است.ها، صنایع و جامعه بهوکارها، شرکتکسب

 العاده هوشمند(جامعه فوقکشور ژاپن) "جامعه پنجم" -تصویر سوم-2-3
، باهدف تهیه و ترویج یک استراتژی رشد و تسریع در اصالحات ساختاری، ستادی برای نوسازی 2016در سال 

ها گذاریسند سرمایه 2017تأسیس شد و این شورا در ژانویه  4گذاری برای آیندهاقتصادی ژاپن بنام شورای سرمایه
در نمایشگاه سبیت را  به تصویب دولت رسانید.  5.0ادی برای دستیابی به جامعه عنوان یک اقدام بنیبه 5برای آینده

وزیر ژاپن در مراسم افتتاحیه نمایشگاه با همراهی صدراعظم آلمان رسمًا از تصویر آینده ژاپن در افق ، نخست 2017
و تحقق "جامعه پنجم یا  رونمایی کرد و اعالم نمود که این کشور به دنبال تصویرسازی6یعنی جامعه پنجم  2030

العاده هوشمند" با همکاری و مشارکت سایر کشورهای جهان است. شکل هفت سیر تکاملی تا جامعه جامعه فوق
 .(Keidanren, 2016) دهدامروزی یعنی جامعه چهارم را نشان می

 
 سیر تکاملی جوامع تا جامعه چهارم .8شکل 

                                                                                                                                                          
1 What 
2 How 
3 Who 
4 Council on Investments for the Future 
5 Investment for the Future Strategy 2017 
6 Society 0.5 / Super Smart Society 
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گویند که اکثر یا تمام که به دورانی از زندگی انسانی میشده است  نامیدهشکار  جامعه، اولین جامعه
درصد از  90کند. حداقل آوری گیاهان و شکار حیوانات وحشی( تأمین میمایحتاج خود را توسط جستجو)جمع

کردند و بجای کشتن ها زندگی میهای این جامعه در جنگلمربوط به این جامعه بوده است. انسان تاریخ بشر 
 .(Fukuyama, 2018) کردندشده و یا مرده استفاده میرگ از الشه حیوانات کشتهحیوانات بز 

های کشاورزی استوار ای است که اقتصاد آن بر پایه تولید و نگهداری از محصوالت و زمینجامعه جامعه دوم
اورزی در همه شود. جوامع کشهای کشاورزی تأمین میاست. در این نوع جامعه، منبع درآمد اصلی کشور از زمین

عنوان یک نوع معیشت رسد و باغداری و کشاورزی بهعصرها وجود داشته و قدمت آن به بیش از ده هزار سال می
ها بوده است.تولیدات کشاورزی ظرفیت بیشتری نسبت به شکار داشته و برای فصول زمستان نیز در میان انسان
دنیای غرب توسعه یافت و جایگزین جوامع کشاورزی ، پس از انقالب صنعتی در جامعه سومشد. نگهداری می
کند تا بتواند تولید انبوه را فراهم کرده و جمعیت زیادی را با ظرفیت ای است که از فناوری استفاده میشد و جامعه

کار حمایت نماید. جوامع صنعتی اغلب با جوامع سنتی مخالفند و از منابع انرژی خارجی مانند باال برای تقسیم
کنند تا میزان تولید را افزایش دهند. نهایتًا جامعه چهارم از فناوری اطالعات برای های فسیلی استفاده میختسو 

گیرد و به جامعه اطالعاتی شناخته شده است. شکل هشت سیر تکاملی تا ها کمک میارائه خدمات نوین به انسان
 .(Hitachi, 2018) دهدرا نشان می جامعه پنجم

 

 جامعه پنجم ژاپن .9شکل 
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محور  خواهد بود و هدف آن ایجاد جامعه پنجم به دنبال جامعه چهارم شکل خواهد گرفت و یک جامعه انسان
، IoT ،big dataهای اجتماعی مختلف را با کمک ابداعات جامعه چهارم )مانند ای است که بتواند چالشجامعه

تر کند و به دنبال پیشرفت اقتصادی با حل و درنتیجه زندگی افراد را راحت حل کندهوش مصنوعی و رباتیک( 
 دهدگذر از جامعه چهارم به پنجم را نشان می 10 مشکالت اجتماعی  جامعه خواهد بود. شکل

(Fukuyama, 2018). 

 
 گذر از جامعه چهارم به پنجم .10شکل 

های اجتماعی از شاهد دیجیتالی کردن صنایع و زیرساختدر این جامعه ادغام فضای مجازی و فضای فیزیکی 
 5.0جامعه دهد،  نشان می 11طور که  شکل و غیره است. همان AI،IoT ،Roboticsفنی مانند  هایطریق نوآوری

یک جامعه رؤیایی خواهد بود که در آن تحول دیجیتال با تخیل و خالقیت افراد متنوع همراه با حل مشکالت 
 .(https://www.japan.go.jp/abenomics/, 2018)  اعی و ایجاد ارزش استاجتم
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 جامعه پنجم ژاپن .11شکل 

 های جامعه ژاپن جامعه پنجم و پاسخ به چالش
های صنعتی مانند تولید، تدارکات، جامعه پنجم تحوالت عمیقی را در گستره وسیعی از جامعه ژاپن و بخش

پزشکی، امور مالی و خدمات عمومی ایجاد خواهد نمود و درنهایت بر روی کار و های ونقل، مراقبتفروش، حمل
ها را تشویق به تحقق بخشیدن به کیفیت باالتری از زندگی خواهد کرد و زندگی مردم تأثیر خواهد گذاشت و آن
دنبال ارائه کنند. این جامعه با ترکیب فضای سایبری و دنیای واقعی به ارزش جدیدی را در جامعه ایجاد می

دهد که جامعه پنجم به دنبال ساخت آینده و نشان می 12 شکل های جامعه خواهد بود.هایی برای چالشحلراه
بر اصالح و توانمندسازی  در سه حوزه با تمرکز هدف جامعه جدیدهای جامعه ژاپن است. مقابله و پاسخ به چالش

 .(http://www.keidanren.or.jp/en/policy/csr/charter2017.html) مسائل اجتماع استها و حل افراد، شرکت
 :شود تا هر فردی ازجمله منجر به افزایش قدرت افراد میاصالح و توانمندسازی افراد  اصالح افراد

ها و آرزوهای سالمندان و زنان بتوانند زندگی سالم و امن و راحتی داشته باشند و هر فرد بتواند خواسته
 را محقق سازد. زندگی موردنظر خود

 خالقیت و تخیل مردم گوناگون تحول دیجیتالی

 حل مسائل جامعه

 خلق ارزش 
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 سازی و وری از طریق دیجیتالشود. بهبود بهرههای جدید میمنجر به ایجاد ارزشها: اصالح شرکت
 سازی خواهد شد ووکار را به همراه خواهد داشت و موجب ترویج نوآوری و جهانیهای کسباصالح مدل

 شود.منجر به ساخت آینده بهتر می

  :شود و تالش برای حل مسائلی چون کاهش آینده بهتر میمنجر به ساخت حل مسائل اجتماع
 جمعیت، جامعه پیری و بالیای طبیعی را موجب خواهد شد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های جامعه ژاپنجامعه پنجم و  پاسخ به چالش .12شکل 

سالمت و  هوشمند" که العادهکند: یک "جامعه فوقآینده خود را معرفی می جامعهآل از ژاپن یک الگوی ایده
ای است که نیازهای مختلف اعضای آن از طریق ارائه العاده هوشمند جامعهجامعه فوقکند. رفاه را به مردم هدیه می

شود و در ها نیاز دارند، ارائه میکاالها و خدمات مربوطه به میزان موردنیاز، در زمان موردنیاز و به افرادی که به آن
هایی نظیر سن، وجوش فارغ از تفاوتبرتر و یک زندگی راحت و پر جنب توانند به خدماتآن کل مردم می

 .(http://www.keidanren.or.jp/en/policy/csr/charter2017.html) جنسیت، مذهب یا زبان بپردازند

 کاهش جمعیت
 پذیری صنعتیافت رقابت

 سالجامعه کهن
 ت فعال زنانفقدان مشارک

 بالیای طبیعی و تروریسم
های قدیمی و زیرساخت

 فرسوده 

 مشکالت محیطی 

 فقدان منابع و آب

 پروا از کاهش جمعیت جامعه هوشمند و  بی

ای که هر فرد شامل زنان و سالخوردگان جامعه
 صورت فعال مشارکت دارند. به

جامعه ایمن و امن در هر دو فضای فیزیکی و 
 سایبری 

محیطی ای که در حل مشکالت زیستجامعه
 جهانی  مشارکت فعال دارد. 
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باشند و  تحت عنوان آل در حال انجام میای از ابتکارات و اقدامات در راستای تحقق این جامعه ایدهمجموعه
های هوشمند و هماهنگی و مشارکت ها در ژاپن، در راستای خلق سیستمشوند. این فعالیت" ترویج می5.0امعه "ج
باشد تا باشد از صنعت تولید گرفته که برای توسعه اقتصادی بسیار مهم میهای مختلفی میها، شامل زمینهآن

 شود. سازی اجتماعی بیشتر میسالمت و جامعه زنده که منجر به متحول

 2030جامعه پنجم و اهداف توسعه پایدار  
را برای  2030ای بهتر در افقهایی برای دستیابی به آیندهسازمان ملل متحد "اهداف آرمانی توسعه پایدار" و طرح

های جهانی که ما با آن روبرو هستیم، ازجمله فقر، نابرابری، جهانیان معرفی نموده است. این اهداف رفع چالش
، رفاه و صلح و عدالت را در نظر دارد و تالش برای حل مسائلی چون کاهش زیست، تخریب محیطوهواآب

دهد که چگونه جامعه پنجم ژاپن به نشان می 13جمعیت، جامعه پیری و بالیای طبیعی را موجب خواهد شد. شکل 
 1ر جهانی هستند.هدف توسعه پایدا 17دهد. این اهداف شامل اهداف آرمانی "توسعه پایدار" پاسخ می

 
 جامعه پنجم و  پاسخ به اهداف توسعه پایدار .13شکل 

                                                                                                                                                          
1 SDGs: Sustainable Development Goals  
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العاده هوشمند" که سالمت، کند: یک "جامعه فوقآینده خود را معرفی می جامعهآل از ژاپن یک الگوی ایده
کند. یجاد میهای جامعه توازن اکند و میان توسعه اقتصادی و حل چالشمیآسایش و رفاه را به مردم و جامعه هدیه 

های اجتماعی ای است که بتواند چالشمحور خواهد بود هدف آن ایجاد جامعهجامعه پنجم که یک جامعه انسان
تصویری از اهداف جامعه پنجم  13و فضای فیزیکی پاسخ دهد. شکل مختلف را با کمک امتزاج  فضای سایبری 

   .(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/kettei.html) دهدرا نشان می
 

 
 تصویری از اهداف جامعه پنجم  .14شکل 

 توسعه علم و فناوری و سکوی جامعه پنجم
العاده هوشمند، یک سکوی مشترک دولت ژاپن نیز همانند اتحادیه اروپا برای تحقق بخشیدن به یک جامعه فوق

های اد که امکان هماهنگی و همکاری بین سیستمالعاده هوشمند" را توسعه خواهد دیا "سکوی سرویس جامعه فوق
های های فعالیت انسانی، دادههای وب، دادهها )مانند دادهو برای طیف وسیعی از داده  IoTیا  ICTمتعدد

های تولید و توزیع تولید و محصوالت های مشاهدات محیطی، دادهونقل، دادههای حملبعدی، دادهجغرافیایی سه
های اساسی برای ایجاد سکوی جامعه ای تولید ارزش و خدمات جدید فراهم خواهد نمود. پیشرفتکشاورزی( را بر 
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ها های مرتبط با توزیع، پردازش و انباشت دادهالعاده هوشمند، ضروری است؛ این بدان معنی است که نوآوریفوق
 .(Davis & et al., 2015) است العاده هوشمند ماهای کلیدی در ساختن جامعه جهانی فوقدر اینترنت، پیشرفت

امل بازه زمانی بنیادی )طرح جامع علم و فناوری( خود که ش پنجمین برنامهدولت ژاپن برای تحقق جامعه پنجم، 
ن گذاری کرده است و این طرح آرمان دولت برای تعییشود را نیز برنامه جامعه پنجم ناممی 2020تا  2016از 

پنجم،  روند واضح در برنامهها است. یکی دولت برای نوآوری در سیستمتحقیقات گسترده و همچنین آرزو
ی دولت طلبدهنده جاهای" و "علم شهروندی" است که نشاناستفاده از اصطالحاتی مانند "علم باز"، "علم شبکه

علم ای و ههای تحقیق و نوآوری است. مفاهیمی مانند علم باز، علم شبکبرای گسترش سیستم ملی در زمینه
ورکلی، این طرح با بهبود طشهروندی نشانگر یک رویکرد فراگیر در مدیریت سیستم تحقیق و توسعه کشور است. به

تم تحقیق و توسعه هماهنگی سیاسی درون ادارات و مشاوران تحقیقاتی آن و نیز تمرکز بیشتر بر اجزای اصلی سیس
ست و چندین سال آینده ارنامه شامل اهداف کمی برای پنج)مردم و دیگران( همراه با نوآوری باز بیشتر است. این ب

از جامعه پنجم ترین ابزارهای توانمندسعنوان مهممثال اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی( را بهعنوانزمینه فناوری )به
  دهدمیان ها را نشها و علم و فناوریها، سرویسکند. شکل زیر نگاشت اهداف توسعه پایدار به سامانهفراهم می

)Keidanren، 2016; https://www.japan.go.jp/abenomics/، 2018; 

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

 
 ها و علم و فناوریها، سرویسنگاشت اهداف توسعه پایدار  به سامانه .15شکل 
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توانند های مختلفی که نمیسی پیدا کنند، از محدودیتدستر  5.0در جامعه « های پیشرفتهقابلیت»که به  کسانی
شوند و آزادی را برای پیگیری شیوه زندگی و سهم گوناگون جامعه به دست غلبه کنند آزاد می 4.0بر جامعه 

های جامعه چهارم  و برطرف شدن موانع آن را در جامعه پنجم نشان آورند. شکل صفحه بعد گذر از محدودیتمی
 دهد.می

های مادی کنند تا ثروتاز طریق تولید و مصرف انبوه، مقیاس اقتصادی و کارآیی را دنبال می 4.0و  3.0مع جوا
های سنتی رسد که قوانین و برنامههای در حال رشد تضمین کنند. در چنین جوامعی، به نظر میرا برای جمعیت

محصوالت و خدمات یکنواخت بوده و فرایندهای گیرد. میریزی و انجام مطابق با چرخه تولید و عملیات برنامه
شوند و طرف عرضه تر میها متنوعنیازمندی 5.0استاندارد برای انجام کارهای مشابه به کار گرفته شد. در جامعه 

کید بر رضایت از نیازهای آماده است تا با کمک فناوری های دیجیتال مردم را از تمرکز بر کارآیی آزاد نماید و تأ
 .(Summary report, 2013،Government office for science) شودحل مسائل و ایجاد ارزش تأکید میفردی، 

های دیجیتال و کند، استفاده از فناوریکه تحوالت دیجیتالی مرحله جدیدی از جامعه را معرفی میدرحالی
های خود دنبال ار گرفته و شادی را به شیوهکهای گوناگون را بهتوانند شیوهای که مردم میها برای ایجاد جامعهداده

های گسترده و پیشرفته دسترسی پیدا کند. سازد تا به قابلیتکنند، اهمیت دارد.  تحول دیجیتال هر کسی را قادر می
ییر تواند عمیقًا جامعه را تغوکارهایی را ایجاد کنند که میها و کسبتوانند فعالیتطلبی و ایده خالق، مردم میبا جاه

 توانند جامعه را تغییر دهند.های بزرگ را تحقق بخشند میتوانند رؤیاها و فانتزیدهند. افرادی که می

 
 

 های جامعه چهارمگذر از محدودیت .16شکل 

 حل مسئله و خلق ارزش
 شود.ای که در آن ارزش خلق میجامعه

 تنوع و گوناگونی
های گوناگونی را آزمایش گند. ارزش تواند تواناییای که در آن هر فرد میجامعه

 شود.خلق می

 عدم تمرکز 
ها دست فرد، در هر جا و هر زمان به فرصتای که در آن هر جامعه

 یابد. 
 آوریتاب

های امنیتی غلبه ای که در آن مردم زندگی کرده و بر چالشجامعه
 کنند.می

 پایداری و هماهنگی با محیط 
 کند.ای که در آن بشر با طبیعت هماهنگ زندگی میجامعه

 مقیاس اقتصادی

 تمرکز 

 پذیریآسیب

 یکنواختی

 محیطی زیادات زیستتأثیر

 مصرف انبوه منابع 

 آزادی از تمرکز بر کارآیی
 

 آزادی از سرکوب فردیت
 

 آزادی از نابرابری
 

 آزادی از اضطراب 
 

 هایهای محیطی  دیتآزادی از منابع و محدودیت
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محیطی باال و مصرف انبوه منابع بستگی های با اثرات زیستها به مدل، زندگی انسان4.0و  3.0در جامعه 
شود، امکان وری انرژی و عدم تمرکز میها باعث افزایش بهره، ازآنجاکه استفاده از داده5.0 داشت. در جامعه

حال، تأمین آب و مدیریت های انرژی سنتی وجود دارد. درعینحرکت به خارج از شبکه و عدم وابستگی به شبکه
تا در هر منطقه زندگی پایدار داشته  سازدکند و مردم را قادر میزباله همچنین در شرایط فنی و سیستمی پیشرفت می

تنها در شهرهای بزرگ، بلکه در مناطق مختلف زندگی هماهنگ با طبیعت ایجاد خواهد کرد. ها نهباشند. این گزینه
زیست کند، غذاهایی که برای محیطیابد و عالقه به ردیابی رشد میگذاری توسعه میطور که اقتصاد اشتراکهمان

 .(kantei.go.jp)یابدشدت کاهش می، توسعه و از دست رفتن مواد غذایی بهو سالمت بهتر است
آوری، پایداری و هماهنگی با محیط، منجر به هماهنگی و توازن زندگی و ایجاد ارزش، تنوع، عدم تمرکز، تاب 

ها استفاده شود. اکنون زمان آن است که بشر از قدرت و درخشندگی زندگی و طبیعت یاد بگیرد و از آنطبیعت می
بوم متنوع و توانیم حقیقت زندگی و طبیعت را در نظر بگیریم، نیروهایی که از برای ایجاد یک زیستکند. ما می

تواند های پیشرفته و روندهای آن، جامعه ما میاند. با استفاده از فناورییک سیاره زیبا، زمین استفاده کرده
ای خواهیم ساخت را جامعه 5.0است. ما جامعه  5.0ن هدف جامعه هماهنگی زندگی و طبیعت را داشته باشد. ای

 تواند هر زمان ارزش ایجاد کند و در هرکجا، با امنیت و در هماهنگی با طبیعت باشد. که در آن هر کسی می
ها  و در حجم زیاد، آسیب جدی ناشی از هایی مانند خرابی ناگهانی زیرساختپذیریآسیب 4.0در جامعه 

ها، افزایش اضطراب اجتماعی در مورد ها، بدتر شدن امنیت عمومی در ارتباط با افزایش تفاوتها و سیلزهلر زمین
شد، در ها و افزایش شدید آسیب ناشی از حمالت سایبری سبب اضطراب مردم کشور میتروریسم و سایر بحران

را فراهم نموده و توسعه پایدار را افزایش  آوریهای اجتماعی جدید، متنوع و غیرمتمرکز، تاب، زیرساخت5.0جامعه 
طور خاص، مقاومت در برابر دهد. مردم از اضطراب آزاد خواهند شد و در امنیت زندگی خواهند کرد. بهمی

های امنیتی برای تروریسم و بالیا در فضاهای فیزیکی و حمالت در فضای مجازی افزایش خواهد یافت و شبکه
دسترسی های پزشکی بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی قابلشد. سطح مراقبت بیکاری و فقر تقویت خواهد

 .(2018japan.go.jp)خواهد بود
، ثروت و 5.0، غلبه بر ثروت و اطالعات در دست محدود باعث افزایش نابرابری شد. در جامعه 4.0در جامعه 

های افقی را به تماعی و اقتصادی نقشاطالعات در سراسر جامعه توزیع و غیرمتمرکز خواهد شد و بازیکنان اج
اشتراک خواهند گذاشت. ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که ثروت و اطالعات متمرکز نخواهند شد تا مردم از 

ها و مزایای ها را برای بازی در هر زمان و هرکجا فراهم کند. دادهنابرابری آزاد شوند و هر کسی بتواند فرصت
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های خاص نخواهد بود. شود و در انحصار شرکتگران متنوع به اشتراک گذاشته میها توسط بازیحاصل از آن
 .(Hitachi, 2018) شودهای تحصیل و کار نیز برای کودکان متولدشده در فقر و یا مناطق دورافتاده تضمین میفرصت

 فیزیکی و  ابرقدرت صنعتی چین  -جامعه سایبری -تصویر چهارم  -2-4
با توجه به تحوالت چشمگیر حوزه فاوا و  و همکاران( 1زانگمندان کشور چین)نظیر صاحب نظران و اندیش

 "2فیزیکی -جامعه ِسایبری" را تحت عنوانتصویر جامعه آینده عنوان پیشران اصلی، های فضای سایبر بهقابلیت
 مباحثی بلکه به ت،اس فیزیکی فضای و سایبر فضای اشدغدغه تنهانه فیزیکی -سایبری جامعه اند.معرفی نموده

 فضای متقابل طبیعت، ارتباط از است اینگرانهآینده محیطی و پردازدمی نیز فرهنگ و جامعه دانش، انسان، چون

 و چندوجهی پیچیده فضایی فیزیکی، -سایبری شوند. جامعهمی مرتبط هم به معینی قوانین تحت که جامعه و سایبر

 .(Rüßmann, Michaelat allT2015 ) پردازدمی تنوعم فضاهای زیر تکامل و تولید به که است

 
 اجتماعی -فیزیکی -ظهور فضای سایبری .17شکل 

 ذهنی، فضاهای زیر طریق از یا و مستقیم طوربه چه و دارند آن سروکار با که مختلفی افراد همه بتواند تا

 در اجتماعی و فردی پذیرانعطاف یهانقش .دهد جای خود در را گذارندمی یکدیگر تأثیر بر فیزیکی اجتماعی،

 موردنیاز اطالعات هاآن هستند. تدریجی رشد حال در نیز حالدرعین و دارند همزیستی یکدیگر با هماهنگی کامل

های لینك طریق از کنند،می تبدیل دیگر شکل به شکلی از را آن تبادل نموده و یکدیگر با را خدمات و و دانش

                                                                                                                                                          
1 Zahng 
2 Cyber Physical Society 
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 است، معتقد کنند. زانگمی دهیسازمان را خود اجتماعی ارزش زنجیره مطابق و کرده ربرقرا ارتباط باهم مختلف

 نقش و ساختارها رفتارها منابع، از متنوعی انواع به و نموده رخنه مجازی هایجهان و جامعه طبیعت، در هاشبکه

 است بزرگی چالش کند، تهدایو  مدیریت را آینده در شده وصل هم به محیط بتواند که قوانینی کشف دهد ومی
Xia, Feng, Laurence and Alexey Vinel, no. 9 (2012): 1101)) . 

 ابرقدرت صنعتی تا یکصدمین سالگرد جمهوری خلق چین
یعنی یکصدمین سالگرد جمهوری خلق  2049کشور چین تصویر و برنامه رسیدن به ابرقدرت صنعتی را تا سال 

ن در این برنامه  اهداف و آرزوهاي جهاني مبتني بر حفاظت از منابع و چین ارائه نموده است. شعار اصلی چی
معروف  2025ساله است که برنامه اول آن به ساخت چین است. این برنامه شامل سه برنامه ده 1هاي داخليپتانسیل

 شده است. 
کادمي مهندسي چیني، تحقیقاتي را در ارتباط با استراتژي2013در سال  ید در کشور چین شروع هاي حوزه تول، آ

کادمي در قالب یك گروه متشکل از  موسسه این تحقیق را انجام داد. در ماه مي  50متخصص و  100نمود. این آ
، در یك پروسه  2025 -ساخت چین اي با عنوانبرنامهمنتشر شد.  2MIC2025طور رسمي طرح جامع ، به2015سال 

 شور چین به یك کشور پیشتاز و پیشرفته در حوزه تولید است.ساله و با یك طرح جامع به دنبال تبدیل کده

 ( Hong Kong Stock Exchange 2016 July 21).  

 
 برنامه چین برای نیل به ابرقدرت صنعتی جهان .18شکل 

                                                                                                                                                          
1 Global Ambitions Built on Local Protections 
2 Made In China 2025 
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قصد دارد با تکیه بر توان داخلی به یکی از « 2025 -ساخت چین»در واقع دولت چین در قالب برنامه 

 -، پروژه ساخت چینتردر مفهومی واضح .کنندگان محصوالت صنعتی در دنیا تبدیل شودترین تولیدبزرگ

کند که شامل، صنایعی مانند فناوری اطالعات، صنایع مهم و استراتژیك این کشور را دنبال می 2025

که برای رشد و رقابت  -های نو و تجهیزات کشاورزیونقل با انرژیونقل ریلی، حمل، حملنوردیهوا

ه صنعتی کشور افزوددرصد از کل تولید ارزش 40اقتصادی در قرن بیست و یکم بسیار ضروری هستند، حدود 

 (.Zhang, Xiangmu, 2016, 239-287) شوندچین را شامل می

، به نظر 1های دیگر، مانند طرح انقالب صنعتی چهارم آلمانهای تولید هوشمند در کشوربرخالف طرح

ها و های داخلی را در جهت بهبود تواناییدسترسی به سرمایه شرکت 2025 -ینرسد برنامه ساخت چمی

آوردن فناوری در خارج از کشور پشتیبانی ها را جهت بدستنماید، توانایی آنبومی فراهم می تحقیقات

ع شامل یك استراتژی وسی 2025 -دهد. طرح ساخت چینها را افزایش مینماید و رقابت سراسری میان آنمی

 ها در مقیاس جهانی ایجاد نمایدبرای استفاده از منابع محلی بوده تا مزایای رقابتی را در این بخش

(J. Wübbeke, M. Meissner et al., December 2016).   

دهد، هایی از سند سوم چین را نشان میاصول بازارگرایانه و طرح 2025 -که برنامه ساخت چیندرحالی

 (.Liu, Sylvia Xihui. 1 (2016): 52-58)   دهد.ازار را در اقتصاد گسترش میطور ملموس نقش ببه

ها، توجه و پشتیبانی بیشتری به قصد دارد با استفاده از وضع قوانین و اعمال آن 2025 -برنامه ساخت چین

ر طور خاص دهای خارجی انجام دهد. البته این توجه بیشتر بههای داخلی چینی نسبت به شرکتشرکت

گذاری در ابداعات تنها برای سرمایهشود. چنین پشتیبانی ممکن است نهگذاری شده انجام میهای هدفبخش

گذاری در به دست آوردن فناوری خارجی نیز استفاده شود. داخلی و محلی به کار رود، بلکه برای سرمایه

را در سیاست صنعت چین نشان های خاص ویژگی جدیدی پشتیبانی حمایتی دولت برای دستیابی به فناوری

 .(SMLC forum, 2013) دهدمی

تنها برای اقتصاد داخلی چین بلکه برای شرکای اقتصادی های مهمی را نه، نگرانی2025 -برنامه ساخت چین

ای برای تغییر حالت رقابتی در بازارهای جهانی آورد. هدف این برنامه نفوذ قدرت منطقهوجود میاین کشور به

گذاری و تقسیم سرمایه پذیری اقتصادی را افزایش دهد. با هدفت صنایع اصلی و مهم است تا رقابتدر قسم

ریسك عدم بازدهی بازار متغیر و اضافه ظرفیت  2025 -های خاص، برنامه ساخت چینبرای صنایع و فناوری

های بحرانی ا بر روی بخشهبینی اینکه چگونه این سیاستنماید. درنتیجه، پایش و پیشناگهانی را قبول می

                                                                                                                                                          
1 Germany Industry 4.0 
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ها، حائز اهمیت طور مناسب برای پاسخ به این سیاستها بهنمودن مناسب آنگذارند و فرمولهاقتصاد تأثیر می

ای و منظور کاهش وابستگی در واردات کاالهای سرمایهآالت تولیدی بهباشد.توسعه و ساخت ماشینمی

 شودهای مهم این برنامه محسوب مییکی از بخشافزایش ظرفیت تولید مبتنی بر توان داخلی، 

( CMTC’ guide to Smart Manufacturing, 2015). 

قصد دارد با تکیه بر توان داخلی به یکی از « 2025 -ساخت چین»در واقع دولت چین در قالب برنامه 

 ند کشورترین تولیدکنندگان محصوالت صنعتی در دنیا تبدیل شود. کارشناسان آلمانی معتقدبزرگ

 های صنعتی کشور آلمان را الگو قرار داده استتوجهی موفقیتطور قابلچین در این برنامه به

(Yang, Kristine (2015June 14, 2016. 

به دنبال موضوع جایگزینی است. هدف از این کار، جایگزینی  2025-طور خالصه، برنامه ساخت چینبه

های دارای ز فناوری چینی است و آماده نمودن زمینه برای شرکتتدریجی سهم کشورهای خارجی با استفاده ا

-های این تصمیم در سرتاسر طرح ساخت چینشوند. نشانهالمللی میفناوری چینی زمانی که وارد بازارهای بین

تأکید دارد. همچنین  "خودکفایی"و  "نوآوری بومی"هایی مانند شود. این استراتژی بر واژهدیده می 2025

درصد  70کنندگان چینی برای اجزای اصلی و مواد اولیه مهم به میزان آن افزایش سهم بازار داخلی تأمینهدف 

 .STAUFEN AG (2015 4.0 Index 2015.” November)) باشدمی 2025تا سال 

ن شده، نهادهای دولتی در تمامی سطوح مقادیر زیادی پول را به آینده صنعت چیبرای رسیدن به اهداف تعیین
میلیارد یورو در این زمینه  7/2تازگی به میزان نمایند. صندوق توسعه پیشرفته در کشور چین، بهتزریق می

گذاری در سطح ملی توسط تعدادی زیادی از تجهیزات مالی در سطح گذاری کرده است. این سرمایهسرمایه
موردتحقیق قرار  چهارم که در کشور آلمان شود. منابع مالی در مقایسه با فناوری انقالب صنعتیاستانی تأمین می

 میلیون یورو هزینه شده است به مقدار زیادی قابل مقایسه است.  200گیرد و در حدود می
عنوان یک فرصت عالی برای دریافت فناوری و اقتصاد با کشورهای صنعتی کشور چین این مسابقه جهانی را به

بر جهانی در تولید محصوالت باکیفیت باال و با فناوری باال در نیمه شدن به یک رهبیند. هدف این کشور تبدیلمی
های خارجی در بازار داخلی و جهانی است. دستیابی به این هدف و جایگزینی فناوری چینی برای نسخه 21اول قرن 

ت تجهیزات المللی و ساخبه سه عامل بستگی دارد: توانایی توسعه محصوالت مبتکرانه، ایجاد برندهای معروف بین
ویژه برای ارتقای سازی صنعتی، بهخواهند از عامل سوم، مدرنی چینی میرتبهمدرن تولید صنعتی. مسئوالن عالی

 .(State Council. Accessed: May 24, 2016)المللی چین استفاده کنداقتصادی بین رقابت
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و معاون   Xi Jinpingوزیر تآغاز نمود. نخس 2014رهبر سیاسی چین یک کمپین پرانرژی را در سال 
اند و چندین بازدید داده 4.0ی دیگر نظرات مهمی را در ارتباط با صنعت و افراد بلندپایه  Li Keqiang وزیرنخست

یک استراتژی از باال  2025-رسمی از کشور آلمان پیرامون همکاری در این زمینه انجام دادند. برنامه ساخت چین
های سیاسی خود و دیدگاه استراتژیک خود را برای ارتقا صنعتی در صنعت تولید ین اولویتبه پایین است. رهبران چ

عنوان محرک توسعه تولید هوشمند در تضاد کامل با نقش محوری کنند. این نقش قوی سیاست بهتحمیل می
 (.(sat.August 24,  2016 باشدمتحده و دیگر نقاط میابتکاری در فرآیند پایین به باال در کشورهای آلمان، ایاالت

 هاي  کالن چین برای رسیدن به تصویر آینده طرح
شدن این کشور است. طرح با دستور کار دیجیتالی 2025-افزایی طرح ساخت چیندولت چین به دنبال هم

 مشارکت واینترنت پالس یک برنامه کامل برای بهبود اقتصاد و جامعه فراتر از اینترنت فعلی و مرسوم است. 
ها برای موفقیت این طرح ضروری است تا های دولتی و خصوصی و دانشگاهگذاران، شرکتهمکاری میان سیاست

های بخش فناوری اطالعات و وسیله خدمات و سرویسبهدانش به هدفی مشترک یعنی یک اقتصاد مبتنی بر 
هایی مانند بهداشت، امور در حوزه های فناوری اطالعات جدیدحلاین طرح به دنبال ایجاد راهارتباطات برسند. 

هایی که اینترنت پالس قصد ونقل و اشاره به مسائل مربوط به تولید هوشمند است. فناوریمالی، آموزش و حمل
های بزرگ، ها را دارد، برای تولید صنعتی نیز مناسب خواهند بود. این موارد شامل محاسبات ابری، دادهترویج آن

های کالن چین طرح-19شکل  ) State Council August 25, 2016) ت الکترونیک استاینترنت اشیاء و تجار 
 . Tassey, Gregory (2010 (June): 283-333)) دهدها را نشان میبرای نیل به ابرقدرت صنعتی جهان و ارتباطات آن

 
 های کالن چین برای نیل به ابرقدرت صنعتی جهانطرح .19شکل 
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توسط  2013است که در سال  1OBORح موسوم به جاده ابریشم دیجیتال یا طرح زیرساختی دیگر طر 
باهدف افزایش ارتباط و همکاری بین کشورها در امتداد کمربند اقتصادی جاده « جین پینگ»جمهور چین رئیس

ری گذاری برای ساخت فیبر نوری، شهرهای هوشمند و مراکز تجاابریشم معرفی شد. جاده ابریشم دیجیتال سرمایه
 .(Ang, June 21, 2016 )دهددیجیتال در طول جاده ابریشم را پوشش می

 جامعه الحاقی تصویر جامعه آینده -تصویر پنجم-2-5
سیر  -20است. شکل "جامعه الحاقی"اند  نظران رسانه تصویری که برای جامعه آینده ترسیم نمودهصاحب

رسد این سیر تکاملی با مبانی اندیشه دهد، به نظر میان میتکامل جوامع از جامعه باستانی تا جامعه الحاقی را نش
 شود می  آغاز  اولیه آواهاي و ها زبان و  باستانی  جوامع   مبدأ از  بشر  تطور  نگاه،  این   دینی سازگاری ندارد. در

 که   یابدمی  شکار یعهدر جام  را انسان  دوم،  گام در  پیماید. سپس می  میالدي 2020 انسان تا  را  و تطور او 

 حرکت دگردیسی  ادامه نمود. سپس در می آغاز ها سنگتخته وي بر  عالئم  حکاکی  وسیله به  را نگارش 

مالزم  این   با  که است هایی پدیده  چاپی ازجمله  حروف و  کاغذ اختراع  رسید.   متمدن  جامعه به  خویش،
 است. جامعه صنعتی زند،می رقم  ا آن ر  انسان که بوده است. جامعه بعدي

 در  نسبت  همین  یافت. به دست  تلفن و   عکاسی تبلیغات، بازرگانی،  روزنامه، به  صنعتی  جامعه   در انسان 

 و   ایمیل  اینترنت، رادیو، تلویزیون، قبیل، از  یابد، مواردي می  بروز  و ظهور صنعتی   از  پس که اطالعاتی جامعه 

 آن، در که است یافتهدست جامعه دانشی  به  بشر  اکنون   جوامع،  این طی از  کنند. پس می ایفا   نقش پرینت، 

 است. یافته های مبتنی بر موبایل موضوعیتویکی و انجمن وبالگ، پادکست، وب،

 
 سیر تکامل جوامع از جامعه باستانی تا جامعه الحاقی .20شکل 

                                                                                                                                                          
1 One Belt One Road 
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 نظیر، سازوکارهایی با 1 به آن دست خواهد یافت جامعه مجازی خود طورت سیر در بشر که دیگری هایگام

ها، بازی، جهان مجازی، واقعیت مجازی، وب معنایی، جستجوی بعدی، کنسولادغام سه ،2مدیا درون به پرش

دیرپا، فضای متصل، جو  همیشه بر خط بودن، اجتماع چون، مواردی با هوشمند و سپس جامعه الحاقی

 باشند. و هوش همراه می 6، اینترنت و وب اشیا5ها، کاشتنی 4،  الحاقی یا اتصالی3هااملدیجیتالی، ع

 روش و مراحل انجام تحقیق -3
اندازها و تصاویر تحلیلی، چشم -تحقیق حاضر یك مطالعه با رویکرد کیفی است که با روش توصیفی

دهد، بدین ترتیب د مطالعه و بررسی قرار میتمدنی کشورهای پیشتاز نظیر آمریکا، چین، ژاپن و آلمان را مور

ای و با استفاده از منابع، اسناد و گزارشات مختلف اینترنتی به شناسایی و معرفی که ابتدا با روش مطالعه کتابخانه

پردازد. سپس با روش مقایسه تطبیقی این تصاویر ازنظر شش و ها میهای آناین تصاویر و ابعاد و ویژگی

 -6های اصلی تمرکز و حوزه -5زیرساخت و سکو  -4مضامین اصلی -3اهداف  -2افق زمانی -1ویژگی شامل

ها شناسایی و در قالب جداول های آنها و تفاوتاند و بارزترین شباهتهای پایه باهم مقایسه شدهفناوری

 است.ای ارائه شده مقایسه

 اندازها بررسی تطبیقی تصاویر و چشم -4
ها از شده آنهای پیشین و بررسی تطبیقی تصاویر معرفیبندی مطالب ارائه شده در قسمتعدر این بخش به جم

شده کشورهای پیشتاز ازنظر شش ویژگی باهم مقایسه پردازیم. در این بررسی تصاویر معرفیابعاد گوناگون می
اول یک و دو آمده است. ها در جدها و تفاوتترین و بارزترین شباهتاند، نتایج این بررسی شامل مهمشده
 گیری ارائه شده است.بندی و نتیجهبندی و شرح مختصری از این مطالب در بخش جمعجمع

                                                                                                                                                          
1 Virtual Socity 
2 Media 3.0/ Jump 
3 Agents 
4 Extension 
5 Implants 
6 Web of Things 
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 اهداف اصلی مضامین اصلی

 محرک/

پیشران 
 اصلی

افق 
 زمانی

کشور 
 دهندهارائه

 ردیف عنوان تصویر عنوان التین

 محورجامعه انسان 

 العاده جامعه فوق
 هوشمند

 جامعه تخیلی 
 عه دیجیتالیجام 

  تحقق اهداف
 توسعه پایدار جهانی

 های حل چالش
 جامعه چهارم

 خلق ارزش 

 فاوا/ سایبر

دیجیتالی 
 شدن

 Society 5.0 ژاپن 2030

 جامعه پنجم

العاده جامعه فوق
هوشمند پیشرو در 

 سطح جهانی

1 

 همیشه بر خط بودن 

  فضای متصل، فضای
 شدهادغام

 ها، ها،کاشتنیالحاقی
 هاپوشیدنی

 یین سیر تکاملی تب
 جوامع

 تبیین آینده رسانه 

 های تبیین رسانه
 آینده

 فاوا/ سایبر

دیجیتالی 
 شدن

2030 
پردازان نظریه

 رسانه

Agumented 

Society 2 جامعه الحاقی 

 های سایبریسامانه- 
 فیزیکی

  اینترنت اشیا، اینترنت
 خدمات، اینترنت مردم

  صنعت کارخانجات
 هوشمند

  تولید افزایشی، تولید
 هوشمند

  طراحی مشارکتی، خلق
 مشترک، نوآوری باز

  رشد اقتصادی و
 وریبهره

  رقابت صنعتی و
 توسعه صنعتی

 های حل چالش
 جهانی

  اقتصاد اشتراکی و
 شدهتوزیع

 فاوا/ سایبر

دیجیتالی 
 شدن

در آغاز  
آن 

 هستیم
 Industry آلمان -اروپا

4.0(I4.0) 

انقالب صنعتی 
 چهارم

3 

 تولید پیشرفته 

 وشمند، شبکه تولید ه
 هوشمند

 تولید پایدار 
 ،اینترنت صنعتی 

 زنجیره تأمین 
 فرم بازپلت 

 رقابت جهانی 

  تحول اقتصاد)پویا و
 مبتنی بر تقاضا(

 توسعه صادرات 
  نوآوری، کاهش

 زمان بازار

 فاوا/ سایبر

دیجیتالی 
 شدن

 آمریکا 2030
Industrial 

Internet of 

Things(IIOT) 

اینترنت اشیاء 
 صنعتی

4 

 انه هوشمندکارخ 

 اینترنت اشیا صنعتی 
  ابرقدرت تولید

 جهان

 فاوا/ سایبر

دیجیتالی 
 چین 2049

Worlds 

manufacturing 

powerhouse 

قدرت برتر تولید/ 
رقدرت تولید اب

5 
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 اینترنت پالس 
 تولید هوشمند 

  خودکفایی و قطع
 وابستگی فناورانه

 افزایش سهم بازار 
  نوآوری ملی و

 بومی
 جایگزینی واردات 

-MIC2025 شدن
2049 

 جهان

 های تمرکزحوزه های پایهفناوری
سکوی 
 سایبری

سیاست/راهبرد 
 و راهبری

عنوان 
 تصویر

 ردیف

رباتیک، فناوری حسگر: فناوری زیستی، فناوری 
واسط انسانی مواد/فناوری نانو، فناوری 
کوآنتوم،امنیت سایبر،اینترنت اشیاء تحلیل 

ی، فناوری شبکه، های بزرگ ،هوش مصنوعداده
پردازش لبه هوش مصنوعی،اینترنت اشیا، 

 محاسبات ابری، کالن دادها

نه حوزه شامل: 
انرژی، بهداشت و 

درمان، تولید و 
خدمات،شهرها و 

نواحی، مالی، 
خدمات عمومی، 
کشاورزی و غذا، 

پشتیبانی، پیشگیری و 
 مواجه با بالیا

فرم جامعه پلت
 پنجم

Society 5.0 
platform 

 گذاری تسیاس
 STIتوسط  

  راهبری توسط
 وزیرنخست

  استراتژی از باال
 به پایین

  تعیین مدیران
 برنامه

  تقویت روابط میان
"علوم، فناوری، 

 نوآوری" و  جامعه
 ارتقای نوآوری باز 

 جامعه پنجم
 کشور ژاپن

1 

هوش همراه، 
ها،اینترنت ها،الحاقیها،پوشیدنیها،کاشتنیعامل

 و وب اشیاء

ر عصر ها درسانه
 فیزیکی -سایبری

اینترنت و وب 
 اشیا

تبیین تاریخی سیر 
 تکاملی جوامع

جامعه 
الحاقی 

پردازان نظریه
 رسانه

2 

  ،فیزیک: نسل بعدی باتری، مواد پیشرفته
نانومواد،وسایل نقلیه خودران، فناوری پوشیدنی، 

 میکرو ماهواره، میکرو چیپ ارگانیک

  دیجیتال: دوقلوهای دیجیتال،واقعیت
وده،بلوک چین، فناوری ابر، واقعیت مجازی، افز 

نعت و زنجیره ص
ونقل، تأمین ،حمل

مدیریت 
شهری،بهداشت و 

درمان،اقتصاد/ 

سکوی ارائه 
سرویس  جهانی 

اینترنت آینده 
)اینترنت اشیا 

،اینترنت 

  راهبری توسط
 اتحادیه اروپا

 های ششم، برنامه
 هفتم و هشتم

  مشارکت بخش

انقالب 
صنعتی 

 -چهارم 
 4صنعت 

 آلمان -اروپا

3 
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هوش مصنوعی،روباتیک،اینترنت اشیا،، 
های بزرگ،اینترنت اشیای صنعتی،چاپ داده

 بعدی، محاسبات کوانتومیسه
  بیولوژیک: اپتو ژنتیک، ژنوم نسل بعدی

سیستم متابولیک، عصبی،  بیوانفورماتیک، 
شناسی مصنوعی های بنیادی،زیستسلول

 نانوذرات

خدمات،  وکارهاکسب
اینترنت دانش، 
 اینترنت مردم(

 خصوصی و دولتی

 یین به باال و از پا
 باال به پایین

  توسعه سکوی
 مشترک

 همکاری جهانی 

های بزگ، محاسبات ابری، رباتیک، داده
 هاي هوشمنداینترنت اشیا،ماشین

 

تولید خودرو، تولید 
فوالد، تولیدات  با 

 فناوري باال

سکوی تولید 
 هوشمند
Smart 

manufacturing 
platforms/ IIot 

 استراتژی ترکیبی 

شامل: توسعه نیروی 
کاری،سکوی تولید 

هوشمند، 
های فناوری

توانمندساز، 
های شیوه

 وکارکسب
 گذاری سرمایه

 بخش خصوصی

  تشویق
 SMEگذاریسرمایه

 ها

اینترنت اشیاء 
صنعتی/تولید 

 هوشمند
 آمریکا

4 

ها، هوش مصنوعی،  ارتباطات صنعتی ، ربات
 MEMSهای سیم،  سیستمنسور بیهای سشبکه

فناوري اطالعات نسل 
آالت آینده، ماشین

کنترلي و 
ها،تجهیزات ربات

فضایي و 
هوانوردي،تجهیزات 

مهندسي دریانوردي و 
ها،تجهیزات زیردریایي

پیشرفته ریلي،وسایل 
هاي نقلیه با انرژي

نو،تجهیزات 
الکتریکي،مواد 

 اینترنت پالس
Internet plus 

  استراتژی از باال
به پایین ، فشار 
سیاسی از باال و 

 پایین

  ،پشتیبانی دولتی
کنترل دولتی، 

 بودجه دولتی
  موانع برای رقبای

خارجی و رقابت 
های میان شرکت

 داخلی
  اجرای پایلوت و

قدرت برتر 
تولید/ 

ابرقدرت 
 تولید جهان

 چین

5 



 )جلد اول: مقاالت ارائه شده( مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسالمی / 130

 

 گیریبندی و نتیجهجمع -5
های تصاویر جامعه و ویژگی ابعادمقاله حاضر تالش نمود تا با رویکرد اکتشافی به شناسایی و تبیین اجمالی 

اتحادیه  محور مشارکتیشبکهآینده کشورهای منتخب شامل جامعه پنجم یا جامعه َاَبر هوشمند کشور ژاپن، جامعه 
نظران رسانه و نیز اجتماعی کشور چین، جامعه الحاقی اندیشمندان و صاحب-فیزیکی -اروپا، جامعه سایبری

و قدرت برتر تولید در  2025تصاویر تمدن آینده صنعتی کشورهای آلمان)صنعت نسل چهار(، چین)ساخت چین 
سپس با روش مقایسه تطبیقی این تصاویر ازنظر شش و ویژگی  پردازد.( و آمریکا )تولید پیشرفته و هوشمند( ب2049

های پایه باهم های اصلی تمرکز و فناوریشامل افق زمانی، اهداف، مضامین اصلی،زیرساخت و سکو ، حوزه
 ای ارائه شد.ها در قالب جداول مقایسههای آنها و تفاوتمقایسه شدند و بارزترین شباهت

دهد که کشورهای پیشتاز اقدام به تصویرسازی جامعه آرمانی آینده خود مبتنی بر شان میبررسی این مقاله ن
این  اند.محرک اصلی همههای خود نمودهها و قابلیتها، ظرفیتها، آرمانروندهای آینده و ارزشها و کالنپارادایم

های زافزون فضای سایبر در همه عرصهتصاویر توسعه و رشد فناوری اطالعات و ارتباطات، دیجیتالی شدن و نفوذ رو 
 -جامعه است، لذا همه این تصاویر مبتنی بر فضای سایبر و در راستای پاسخ به پارادایم عصر آینده )جامعه سایبری

ها و جوامع خود مبتنی بر فضای وکارها، سازماناند. همه این کشورها به دنبال بازآفرینی کسبشدهفیزیکی(تعریف
فرم)سکوی( وکار در این فضا هستند و برای این کار توسعه پلتهای نوینی برای کسبتوسعه مدلسایبر و خلق و 

سایبری جامعه آینده را در برنامه خود دارند، کشور ژاپن سکوی جامعه پنجم،کشور آمریکا سکوی اینترنت اشیا 
عنوان سکوی جامعه رنت پالس را بهصنعتی و اتحادیه اروپا سکوی ارائه سرویس یا اینترنت آینده و کشور چین اینت

های خاص های خود بر حوزه یا حوزهها و چالشکنند. هر یک از  این کشورها براساس قابلیتآینده خود دنبال می
های پایه مورداستفاده در سکوی جامعه آینده کشورهای پیشتاز، اند.الزم به ذکر است که اغلب فناوریتمرکز کرده
ها، دادهآفرین شامل محاسبات ابری، کالنهای نوظهور و تحولها شامل فناوریفناوریینباشند که امشترک می

 باشند.هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء می

جدید،تجهیزات 
پزشکي و دارویي با 

باال،تجهیزات  عملکرد
آالت و ماشین

 کشاورزي

 آزمون
  20صندوق 

میلیاردی دارای 
 لید هوشمندتو 

های های تمرکز و فناوریمقايسه تطبیقی حوزه -جدول دو

 پايه مضامین اصلی
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سازی گسترده، اقدام سازی و گفتماناین کشورها برای تحقق و عملیاتی نمودن این تصاویر، عالوه بر اجتماعی
های گذاریهای راه و سرمایههای تمرکز و تهیه نقشهی و تعیین حوزههای کالن ملبه معماری و استخراج برنامه

های کشورهای پیشتاز متفاوت است، برای اند. برای نیل به اهداف و تحقق  این تصاویر، استراتژیگسترده نموده
ت سیاسی کند و محرک اصلی توسعه در این کشور حماینمونه کشور چین استراتژی از باال به پایین را دنبال می

میلیارد  20است و لذا این کشور با پشتیبانی، حمایت و کنترل دولتی و نیز استفاده از بودجه دولتی و ایجاد صندوق 
دالری برای توسعه هوشمند به دنبال تحقق تصویر مطلوب خود است. همچنین این کشور ایجاد رقابت بین 

برنامه خود دارد و  در سطح خرد نیز رویکرد اجرای  های داخلی و ایجاد موانع برای رقبای خارجی را درشرکت
کنند. کشور که کشورهای آلمان و آمریکا استراتژی از پایین به باال را دنبال میپایلوت و آزمون را دارد. درحالی

( است و یک استراتژی ترکیبی برای OTهای عملیات )( و فناوریIT) های اطالعاتآمریکا به دنبال ترکیب فناوری
تحقق تولید هوشمند و پیشرفته شامل چهار محور شامل توسعه نیروی کار، توسعه سکو و پلتفرم تولید هوشمند، 

کند. کشورهای آلمان و آمریکا به دنبال وکار را دنبال میهای کسبتوسعه فناوری توانمندساز و  توسعه شیوه
وچک و متوسط هستند. کشور چین های کهای شرکتگذاریگذاری بخش خصوصی و تشویق سرمایهسرمایه

های ملی و خودکفایی سازی در سطح ملی و حفاظت از قابلیتاستراتژی توسعه خود را با جایگزینی واردات و بومی
های جهانی و کرانه سپاری ها و همکاریکه کشورهای آمریکا و آلمان به توسعه مشارکتکند درحالیدنبال می

های پایه کاری در توسعه فناوریجویی در سرمایه ملی و پرهیز از دوبارهبرای صرفهتوجه بیشتری دارند این کشورها 
نامه همکاری مشترک دارند. راهبری و مشارکت دارند، برای نمونه کشور ژاپن و کشور چین با کشور آلمان تفاهم
های کالن ملی و رنامهگیرد و در قالب بهدایت این تصاویر اغلب توسط باالترین سطح و رهبری جامعه انجام می

 شود. کار ملی دنبال میتعیین مدیران برنامه و سازوکار مدیریت برنامه و تقسیم

 ها و راهکارهای اجراییپیشنهادات، داللت -6
 شود:در این قسمت برخی پیشنهادات اجرایی حاصل از پژوهش به اختصار ذکر می

 ضرورت کسب دانش و فناوری راهبردی تصویرسازی آینده -1
پژوهانه است که به های آیندهپژوهی و قلب فعالیتترین رویکرد آیندهترین و مهمعنوان جدیتصویرسازی آینده به

ها همبستگی معناداری باقدرت تصویرشان از تعبیر پوالک پایه نظریه تغییر اجتماعی است و قدرت فرهنگ
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است که با توجه خأل آن در کشور، ضرورت سازی آینده یک دانش و فناوری نرم راهبردی آینده دارد. تصویر
 ها و مراکز مرتبط به توسعه و تعمیق آن بپردازند.دارد دانشگاه

 های کالن ملی ضرورت کسب دانش و فناوری مدیریت برنامه -2
ها، مدیریت شده و این برنامههای کاًل ملی نگاشت و ترجمهپس از تصویرسازی آینده الزم است این تصاویر به برنامه

و راهبری شوند. مدیریت برنامه یک دانش و فناوری نرم است که نسبت به دانش مدیریت پروژه که در کشور 
خوبی توسعه یافته، مرتبه و اهمیت باالتری دارد و خأل آن در کشور محسوس است و برخالف کشور ما که به

های مبتنی بر تصاویر آینده و برنامهشوند در کشورهای پیشتاز، پروژه پروژه اغلب از پایین به باال تعریف می
 گیرند. میکالن شکل 

 اندازهای کشورهای پیشتازهای آینده و تصاویر و چشملزوم فهم عمیق و دقیق تحوالت و پارادایم -3
ها و روندهای آینده یک ضرورت است که سبب اندازها، تحوالت،پارادایمبانی تصاویر، چشمگرچه رصد و دیده

تر از آن فهم عمیق، دقیق و هضم این تحوالت و نیز تصاویر و گیری راهبردی خواهد شد، مهمجلوگیری از غافل
ها، خصوص توجه به پارادایمها است و بهها و آموزهها، داللتاندازهای کشورهای پیشتاز و استخراج یافتهچشم

های آینده کشور ر در تصویرسازیهای مؤثر بر آینده حکمرانی نظیر توسعه فاوا و فضای سایبها و پیشرانمحرک
 است.

 سازی آنلزوم تصویرسازی ملموس و قابل تجسم برای آینده تمدن اسالمی و اجتماعی -4
ها و سازی تمدن آینده اسالمی یک واقعیت ضروری است و الزم است مبتنی بر درک پارادایمتصویرسازی و تجسم

ترسیم و برای نسل جوان و  از آینده تمدن اسالمیهای آینده تصویر ملموس و قابل تجسم و شفافی پیشران
سازی و ترویج شود. کشورهای پیشتاز ضمن ارائه تصویر جذاب سازی، گفتمانساز کشور ارائه و اجتماعیآینده

سازی آن صورت گسترده اقدام به ترویج و اجتماعیها، کلیپ و ... بهو ملموس از آینده، از طریق فیلم
 اند. نموده

 تخاذ تصمیمات راهبردی در مواجهه هوشمندانه با انقالب چهارم صنعتی در کشورلزوم ا -5
دهد ها را به شکلی تغییر میطور اساسی شیوه زندگی، کار و ارتباط آنبه تعبیر شواب ما در آغاز انقالبی هستیم که به

قبلی ازلحاظ سرعت با یک های که بشر قباًل چیزی شبیه آن را تجربه نکرده است. این انقالب برخالف انقالب
نمایی در حال رشد است و ماحصل آن جهان چندبعدی و عمیقًا بهم پیوسته و مرتبط است. ازلحاظ حرکت

های افزایی و ترکیب انسان، فناوری و جامعه منجر به خلق مفاهیم نو و پارادایموسعت و عمق این انقالب با هم
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شده و باعث تغییرات اساسی در همه ابعاد جامعه و زندگی وکار، جامعه و افراد جدیدی در اقتصاد، کسب
خواهد شد. این انقالب که با هویت انسان، ذهن و روح فردی و جمعی او سروکار دارد ازلحاظ گستره تأثیر و 

ها و جامعه ها، صنایع، حکومتوکارها، شرکتها، در کلیه کشورها، کسبتبعات شامل گذار از کل سیستم
گرفته و جموع است. ضرورت دارد در کشورمان فهم عمیق و دقیقی از این انقالب شکلعنوان یک مبه

 ای با آن اتخاذ شود.  تصمیمات راهبردی برای مواجهه هوشمندانه

 پیشنهادات تحقیقات آتی -7
 شود.های تحقیق حاضر، موارد زیر برای تحقیقات آتی پیشنهاد میبا توجه به تجارب و یافته

 نده تمدن اسالمی و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفتتصویرسازی آی 
 های اصلی مؤثر بر تمدن آیندهها و محرکبررسی پیشران 

 بررسی سازوکار)نهادی و فرایندی( تصویرسازی آینده در کشورهای پیشتاز 

  بررسی تطبیقی تصاویر تمدنی آینده کشورهای پیشتاز منطقه نظیر مالزی و سنگاپور 

 های انقالب چهارم صنعتی در حوزه دفاع و امنیت ملیبررسی تحوالت و پیامد 
 های ملی در کشورهای پیشتازبررسی سازوکار)نهاده و فرایندها( مدیریت کالن برنامه 

  بررسی چگونگی اجتماعی سازی و ترویج تصاویر آینده در کشورهای پیشتاز 

 اسالمی پیشرفت -تعیین سکوی مشترک جامعه و تمدن آینده ایرانی 

 نطق مواجهه با انقالب چهارم صنعتی در کشورارائه م 
 بررسی و تحلیل برنامه پنجم علم و فناوری کشور ژاپن 

 منابع و مراجع -8
 :تهران اجتماعی، سیستمهای در اقدام استراتژی آینده؛ از ( تصویرپردازی1382اصغر)علی عزت، پور -1

 ا(هدانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان(سمت انتشارات

پژوهي علوم والیتي(، مرکز آیندهي فرزانه میرشاهانداز")ترجمه(، "اصول و قدرت چشم1385مونرو، مایلز) -2
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[3] Bell, W. (2008). Foundations of futures studies, values, objectivity, and the good 

society, Volume 2. Transaction publishers.  



 )جلد اول: مقاالت ارائه شده( مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسالمی / 134

 

[4]Toward realization of the new economy and society”, Keidanren(Japan Business 

Federation, April 19, 2016. 

[5] Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society, Mayumi Fukuyama, 

August 2018. 

[6] FinTech to Realize Super-Smart Society: Society 5.0, Hitachi, Ltd. , 2018. 

[7] Realizing Society 5.0, https://www.japan.go.jp/abenomics/,2018. 

[8] http://www.keidanren.or.jp/en/policy/csr/charter2017.html. 

[9] https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/kettei.html), 

[10] Davis, Jim, Thomas Edgar, Robert Graybill, Prakashan Korambath, Brian Schott, 

Denise Swink, Jianwu Wang, and Jim Wetzel. "Smart manufacturing." Annual 

review of chemical and biomolecular engineering 6 (2015): 141-160. 

[11] “Future of Manufacturing”, Summary report, Government office for science, 2013. 

[12] J. Wübbeke, M. Meissner et al., “Made in China 2025”, MERICS, December 2016. 

[13] Liu, Sylvia Xihui. "Innovation design: made in China 2025." Design Management 

Review 27, no. 1 (2016): 52-58. 

[14] SMLC forum, Workshop Summary Report, 2013. 

[15] “CMTC’ guide to Smart Manufacturing”, California’s manufacturing network, 

2015. 

[16] Lee, Jay, Behrad Bagheri, and Hung-An Kao. "A cyber-physical systems 

architecture for industry 4.0-based manufacturing systems." Manufacturing Letters 3 

(2015): 18-23. 

[17] Lasi, Heiner, Peter Fettke, Hans-Georg Kemper, Thomas Feld, and Michael 

Hoffmann. "Industry 4.0." Business & Information Systems Engineering 6, no. 4 

(2014): 239-242. 

[18] Rüßmann, Michael, Markus Lorenz, Philipp Gerbert, Manuela Waldner, Jan Justus, 

Pascal Engel, and Michael Harnisch. "Industry 4.0: The future of productivity and 

growth in manufacturing industries." Boston Consulting Group 9 (2015). 

[19] Xia, Feng, Laurence T. Yang, Lizhe Wang, and Alexey Vinel. "Internet of things." 

International Journal of Communication Systems 25, no. 9 (2012): 1101. 

[20] IFR [International Federation of Robotics] (2015). “World Robotics 2015 Industrial 

Robots”. http://www.ifr.org/industrial-robots/statistics/. Accessed: July 15, 2016. 

Different from IFR data, our calculation for China also includes migrant workers in 

addition to regular workers. 

[21] Yang, Kristine (2015). “Dawn of a new dimension.” China Daily Europe. January 

23. http://europe.chinadaily.com.cn/epaper/2015-01/23/content_19386186.htm. 

Accessed: June 14, 2016; Xinhuanet 新华网 (2015). “Premier urges stronger 

advanced manufacturing.” August 23. http://news.xinhuanet.com/english/2015-

08/23/c_134547113.htm. Accessed: June 14, 2016. 

[22] STAUFEN AG (2015). “China – Industrie 4.0 Index 2015.” November 2. 

http://www.staufen.ag/fileadmin/hq/ survey/STAUFEN.-studie-china-industrie_4_0-

index-2015-DE.pdf. Accessed: July 18, 2016. 

[23] State Council 国务院 (2016). Li Keqiang heads State Council expert symposium to 

discuss the acceleration of the development of advanced manufacturing and 3D 

http://www.staufen.ag/fileadmin/hq/


  135/  ها برای تمدن نوین اسالمیها و آموزهداللت -کشورهای پیشتازتمدنی آینده  بررسی تطبیقی تصاویر

 

printing technology). August 23. http://www.gov.cn/guowuyuan/2015 

08/23/content_2918394.htm. Accessed: August 25, 2016. 

[24] MIIT [Ministry of Industry and Information Technology] (Notice of the MIIT on 

publishing the textile industry development Plan (2016-2020)). September 28. 

http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757019/c5267251/content.

html. Accessed: September 30, 2016. 

[25] Jost Wübbeke and Björn Conrad (2015). “‘Industrie 4.0’: Will German Technology 

Help China Catch Up with the West?” MERICS China Monitor (23). April 4.  

http://www.merics.org/en/merics-analysis/analyseschina-monitor/china-monitor23. 

Accessed: November 17, 2016. 

[26] Zhou, Ji 周济 and Zhu Gaofeng 朱高峰 (eds.) (2015) (Research on the 

manufacturing power strategy: smart manufacturing volume), 56. Beijing: Dianzi 

gongye chubanshe. 

[27] Stepan, Matthias and Lea Shih (2016). “These Are the Super-Rich People Shaping 

China.” Fortune. March 3. http://fortune.com/2016/03/03/china-national-peoples-

congress alibaba/. Accessed: August 25, 2016. 

[28] State Council 国务院 (2015). “国务院关于印发《中国制造2025》的通知” 

(Notice of the State Council on the publication of ‘Made in China 2025’). May 8. 

http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293877/n16553775/n16553792/16594486.ht

ml. Accessed: May 24, 2016. 

[29] Expert Commission for the Construction of a Manufacturing Superpower (‘Made in 

China 2025’ key area technology roadmap). 

[30] Giesen, Christoph and Thomas Fromm (2016): “Deutsche Autohersteller sind 

entsetzt über chinesische Elektroquote (German carmakers are shocked by Chinese 

quota for electric vehicles) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/e-autos-deutsche-

automobilhersteller-sind-entsetzt ueberchinesische-elekroquote-1.3228492-2. 

Accessed: November 1, 2016. 

[31] Hong Kong Stock Exchange (2016). “BYD company ltd. – Announcement - 

completion of the additional A shares issue.” July 21. 

[32] Xinhuanet 新华网 (2016).  [The MIIT approves Ningbo as the first pilot city for 

‘Made in China 2025’]. August 19. http://news.xinhuanet.com/ 

[33] China Business Net 中国经济网 (2016). (Foxconn disclaims that a great amount of 

the work staff will be replaced by robots). June 6. 

http://www.ce.cn/cysc/zgjd/kx/201606/06/t20160606_12552239.shtml. Accessed: 

June 6, 2016. 

[34] Zhang, Xiangmu 张相木 (2016). “智能制造试点示范专项行动” (Special action of 

smart manufacturing pilots). 239-287. Beijing: Dianzi gongye chubanshe. 

[35] MOST [Ministry of Science and Technology] 科学技术部 (2013). (State High-tech 

development plan Guidebook for the recruitment process for the 2014 projects of 

China’s science and technology support programme in the field of manufacturing). 

April 16.  

http://www.gov.cn/guowuyuan/2015
http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757019/
http://fortune.com/2016/03/03/china-national-peoples-congress
http://fortune.com/2016/03/03/china-national-peoples-congress
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293877/n16553775/n16553792/16594486.html
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293877/n16553775/n16553792/16594486.html
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/e-autos-deutsche-automobilhersteller-sind-entsetzt
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/e-autos-deutsche-automobilhersteller-sind-entsetzt
http://news.xinhuanet.com/


 )جلد اول: مقاالت ارائه شده( مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسالمی / 136

 

[36] SAT [State Administration of Taxation] 税务总部 (2011). (Notification concerning 

the VAT policy for software products). October 13. 

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/ 

n810765/n812156/n812464/c1186045/content.html. Accessed: August 24, 2016. 

[37] Xia, Xutian 夏旭田, He Changjuan 何长涓 and Zhang Fei 张飞 (2016). (Chinese 

robots have only 8% market share - how can independent brands break out of the 

enclosure?). 21st century economics report 21 世纪经济报道. July 09. 

http://m.21jingji.com/article/20160709/af13b6096fb6eb39cc48ad529db467a9.html. 

Accessed: July 28, 2016. 

[38] Yonyou 用友(2016). (Yonyou announces entering phase 3.0, now providing 

comprehensive “company internet services”). August 13. http://subject.yonyou.com. 

[39] Ang, Francis Eduard (2015). “3D printing industry expected to boom near future.” 

Yibada. November 4. http://en.yibada.com/articles/81234/20151104/3D printing-

technology-expected-boom-near-future. htm. Accessed: June 21, 2016. 

[40] Tassey, Gregory (2010), “Rationales and Mechanisms for Revitalizing U.S. 

Manufacturing R&D Strategies”, Journal of Technology Transfer 35 (June): 283-

333. 

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/


 

 

 

 کمیسیون حقوق



 

 

 



 

 

 الملل معاصرقاعده نفی سبیل و حقوق بین

 2زهرا فیض   1سیامک کرم زاده

 چکیده
ای فقهی که الملل از الزامات قاعده نفی سبیل است. قاعدهحفظ استقالل و عزت دولت اسالمی در روابط بین

ر بوده و پذیرش حقوقی رابطه با بر اساس دالیل عقلی و نقلی برمدار اصلی چون نفی سلطه کافر بر مسلمان استوا
 داند. ای را منوط به عدم سلطه بیگانگان بر کشورهای اسالمی میها و انعقاد هر نوع قرارداد و معاهدهدیگر دولت

المللی است که در این موضوع الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز ازجمله ارتباطات بین
شده است. پذیری به آن پرداختهضرورت توسعۀ اقتصادی کشور و داللت قاعده بر اصل نفی سلطههپژوهش با توجه ب

پذیر است تر تخصیصهرچند از دیدگاه فقها این قاعده حاکم بر احکام اولیه است اما در تزاحم با مصالح مهم
ایی است که عقل الملل که حوزۀ عقل و تدبیر و خردورزی است یعنی جخصوصًا در حوزۀ روابط بین

 اندیش باید با ترازوی منافع و مضار عمل و مصالح و مفاسد کشور و امت اسالمی به قضاوت بنشیند.مصلحت
 المللپذیری، استقالل، تعهدات، روابط بین: نفی سبیل،سلطهکلمات کلیدی

 مقدمه-1
نظران دیری نخواهد گذشت یافته است که در باور برخی صاحبشدن و تأثیر آن بر مرزها چنان گسترشجهانی

ای های مرزی و سرزمینی خواهد بود و جهان در عمل به دهکدهکه خانوادۀ بشری شاهد از میان رفتن جدایی
المللی کشورهای اسالمی ضروری یکدست تبدیل خواهد شد و در پی این فرآیند تنظیم قوانین حاکم بر روابط بین

های جهان اسالم و نیز گسترش ارتباطات در ابعاد مختلف سیاسی، انخواهد بود و با توجه به همگانی بودن آرم
تواند خود را در محدودۀ جغرافیایی خاصی محصور کند. دولت اسالمی اقتصادی و فرهنگی، دولت اسالمی نمی

داشته  ها ارتباطها و دولتهای زندگی عصر کنونی باید با دیگر ملتهای دینی و نیز نیازها و ضرورتبر اساس آموزه
 ص،19،،ج1381المللی بتواند پیام الهی را به گوش جهانیان برساند. )موسوی خمینی، باشد تا در پرتو روابط بین

رو راهکارهای های اصلی جامعۀ جهانی است. ازاین( در بین ارتباطات جهانی مقابله با تروریسم یکی از دغدغه242
شود. یکی از راهکارهای موردتوجه که در اسناد ی و اجرا میمختلف سیاسی، نظامی و حقوقی در این زمینه طراح
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المللی میان ملل مسلمان و ها نمود زیادی پیداکرده، مبارزه با تروریسم است. روابط بینالمللی و کنوانسیونبین
 کند. در معاهدات ضد تروریسم نمود پیدا می غیرمسلمان در عضویت

محکم سیاست خارجی و حاکمیت دینی است. جایگاه این اصل در قاعده نفی سبیل، یکی از اصول متقن و 
های مختلف المللی اسالم و حاکمیت دینی در زمینهای است که بر تمام روابط بینگونهسیاست خارجی اسالم به

در ای میدان به کفار داده شود و سیطره و حاکمیت دارد. بر اساس این قاعده، در جامعه اسالمی نباید در هیچ جنبه
ق، 1421شود، جلوگیری کرد. )عمید زنجانی،هر عقد و پیمان و دادوستدی، باید از حکمی که موجب علو آنان می

ای است که اصول مهمی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر آن مبتنی اندازه( اهمیت قاعده به508 ص،3ج
هوری اسالمی ایران بر اساس نفی هرگونه سیاست خارجی جم»آمده است: « یکصدوپنجاه و دوم» است. در اصل

جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم پذیری، حفظ استقالل همهجویی و سلطهسلطه
همچنین در «. آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار استگر و روابط صلحهای سلطهتعهد در برابر قدرت

بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی فرهنگ،  هرگونه قرارداد که موجب سلطه»ه که آمد« یکصد و پنجاه و سوم»اصل
ترین اصل سیاست خارجی دولت برخی مفاد این قاعده را مهم«. ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است

اری بر عنوان یک اصل فقهی نقش پایدار و تأثیرگذ( زیرا این قاعده به299 ص،1376دانند)حقیقت،اسالمی می
های حال در شرایط کنونی جهان، ارتباط با دولتهای کالن نظام اسالمی دارد. درعینرفتار، تصمیمات و سیاست

ناپذیر المللی امری ضروری و اجتنابدیگر را در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و انعقاد معاهدات بین
 است.

و تسهیل  1یسم و باهدف خروج از  لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالیدر راستای استراتژی ایران در مبارزه با ترور 
 26مبادالت بانکی و مالی با سایر کشورها، دولت ایران ابتدا الیحه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در تاریخ 

به تصویب  1394ماه دی 13تقدیم مجلس کرد. این الیحه بعد از گذشت حدود سه سال و نیم در تاریخ  1389تیر 
شویی نیز در آن را جهت اجرا ابالغ نمود. قانون مبارزه با پول 1394اسفند  22جمهور در تاریخ مجلس رسید و رئیس

بهمن همان سال آن را تأیید نمود و درنهایت  17به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان نیز  1386بهمن 2تاریخ 
. باوجود تصویب این دو الیحه، ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام جمهور وقت برای اجرا ابالغ شدتوسط رئیس

مالی خارج نشده است. به همین دلیل و برای تأمین نظر گروه ویژه اقدام مالی، دولت ایران پذیرفته است که 
تور کار خود استانداردهای موردنظر گروه ویژه ازجمله الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را در دس
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اکنون بدلیل اختالف بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت قرار دهد که هم
 نظام در نوبت رسیدگی است.

هرچند مباحث کارشناسی متعددی از سوی موافقان و مخالفان الیحه در مورد زوایای الحاق ایران به کنوانسیون  
الملل های مطرح در نظام بینفقهی بحث چندانی صورت نگرفته است. استراتژی ینه  شده است اما  درزممزبور مطرح

المللی خصوصًا توانند کاماًل منطبق بر قاعده نفی سبیل باشند اما با توجه به اهمیت روابط بیندر بعضی شرایط نمی
کنونی تصمیمات مناسبی های اقتصادی و تجاری و با لحاظ مصالح نظام الزم است با توجه به شرایط در عرصه

الملل به بررسی الحاق ایران به کنوانسیون اتخاذ گردد. تحقیق حاضر سعی دارد تا از منظر قواعد فقهی و حقوق بین
 یادشده بپردازد.

 قاعده نفی سبیل و سیاست خارجی -2
شور باهدف گیرندگان یک کشده است که تصمیمریزیسیاست خارجی یک استراتژی یا رشته اقدامات برنامه

المللی دیگر به های بیناند، در مقابل کشورها یا پدیدهشدهنیل به اهداف خاصی که برحسب منافع ملی تعریف
( چارچوب سیاست خارجی دولت اسالمی، برگرفته از منابع 44: 1393گذارند )جعفر زاده،خلیلی،مرحله اجرا می

د به قرآن و سنت است، وجه تمایز دولت اسالمی از دیگر که پایبندی به این اصول که مستنطوریاسالمی است به
های دینی خود، دارای شمول بودن آرمان(. دولت اسالمی به دلیل جهان72ص ،1376هاست)حقیقت،دولت

(. دولت اسالمی به اصول ارزشی سیاست 144صوظایف و اهدافی است که متمایز از دیگر کشورهاست)همان،
یابی به باشد. اصول سیاست خارجی دولت اسالمی برای دستو مکتبی پایبند میخارجی خود و تعالیم اسالمی 

اهداف ، ابزارها و استراتژی را مشخص و حدود استفاده از هر ابزار و شرایط آن را تعیین 
( وظیفه و تکلیف یک دولت اسالمی پیاده کردن اصولی ازجمله نفی سبیل، مبارزه 23 ص،1376نماید)حقیقت،می

 باشدران و حمایت از مستضعفین جهان، دفاع از ارزشهای اسالمی، یکپارچگی سیاسی داراالسالم میبا مستکب
 (45 ص،1393خلیلی، )جعفرزاده،

شرایط جهان کنونی ارتباط با دولتهای دیگر را در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و خصوصًا اقتصادی ضروری 
ومی ثابت است، اما در تحقق و عینیت یافتن)مصداق(، متغیر و تابع که مفهنماید. بدون تردید مفهوم سبیل با اینمی

شدت تحت تأثیر شرایط و دار و پیچیده بودنش بهشرایط زمانی و مکانی است. این مفهوم به اقتضای الیه
 ص،1383چه درگذشته مصداق سبیل بوده، در دوران معاصر نباشد و بالعکس )علیدوست،بسا آنهاست. چهظرفیت

تر از ضروریات قواعد فقهی پذیری قاعده نفی سبیل در تزاحم و برخورد با مصالح مهمحال تخصیصدرعین( 247
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پذیری است. ها، اصل نفی سلطهکند که ازجمله آنالملل، اصولی را ترسیم میاست.  فقه اسالمی برای روابط بین
السالم است، حفظ استقالل و عزت دولت طبق این اصل که برگرفته از آیات و روایات و سیره معصومین علیهم 

 اسالمی و مسلمانان و نفی هرگونه سلطه و نفوذ در ابعاد مختلف، ضروری است. 

 مستندات قاعده نفی سبیل-3
 آیه نفی سبیل -3-1

است. برخی از « ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیال»سوره نساء 141مستند اصلی قاعده نفی سبیل آیه 
( امام 357 ص،2ج ،1417طور عام، هرگونه سلطۀ کفار بر مؤمنین را نفی کرده است)مراغی، تقدند این آیه بهفقها مع

( بحثی که در مورد 720ص، 2ج ،1421داند )موسوی خمینی، خمینی)ره( نیز این آیه را از دالیل اصلی قاعده می
 باشد؟ه چه چیزی میشده، در آیشود این است که امر نفیمفاد آیه نفی سبیل، مطرح می

 در این خصوص سه نظریه عمده وجود دارد: 
آیه ناظر  -2آیه مربوط به آخرت و ناظر به آن و درصدد نفی غلبه و قوت کافران بر مؤمنان در آخرت است.  -ا

ان به زندگی دنیا و مراد از سبیل حجت و برهان است و مفاد آیه این است که کافر از راه استدالل و حجت بر مؤمن
باشد و بر نفی جعل و اعتباری داللت دارد که با اجرای آن، کفار آیه ناظر به جهت تشریع می -3پیروز نخواهد شد. 

( درواقع خداوند کمترین سلطه را 238 ص،1383یابند )علیدوست، شوند و بر آنان نفوذ میبر مسلمانان مسلط می
گاه کفار را مافوق مؤمنان و مسلط بر آنان قرار ه است و هیچبرای کافران علیه مؤمنان تشریع نکرده و رضایت نداد

 ( 189 ص،5ج ،1363دهد. احتمال نیز دارد نفی سبیل اعم از تسلط در دنیا باشد )طباطبایی، نمی
ترین دلیل قاعده نفی سبیل استدالل به عموم آیه است. بنابراین نظر، استفاده از نکره از دیدگاه برخی از فقها مهم

 (.236 ص،1ج،1414کند )عالمه حلی، اق نفی افاده عموم میدر سی

 نفی حجت در روز قیامت  -3-1-1
اند نفی سبیل نفی غلبۀ منطق دانند و گفتهای از فقها مقصود از نفی سبیل را نفی حجت در روز قیامت میعده

کنند، شیخ صدوق از حضرت میکفار بر منطق اسالم است و برای مؤید نظر خود به حدیثی از امام رضا)ع( استناد 
گفت: به امام کرد که وی میکند: پدرم از احمدبن علی انصاری و از اباصلت هروی نقل میرضا)ع( نقل می

شده برند پیامبر)ص( در نمازش مرتکب سهو نمیرضا)ع( گفتم که در نزدیکی کوفه گروهی هستند که گمان می
کند خدایی است که خدایی جز او وجود ندارد. سی که سهو نمیاست. پس فرمود: خدای ایشان را لعنت کند. ک

پندارند حسین بن گوید: به ایشان گفتم ای فرزند رسول خدا، در میان ایشان کسانی هستند که میاباصلت می
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جای آن حضرت اشتباهًا کشته شد و حسین بن علی)ع( علی)ع( کشته نشده و حنظله بن اسعد شامی بود که به
لن یجعل الله للکافرین علی »بن مریم)ع( به آسمان عروج کرد. ایشان برای درستی رأی خود به آیۀ  همچون عیسی
گویند، پس بر ایشان باد غضب و لعنت خداوند و به کنند. امام)ع( فرمود: دروغ میاستدالل می« المؤمنین سبیال

ده است که حسن بن علی)ع( کشته اند که هم ایشان خبردادلیل کذب دانستن گفتار رسول خدا)ص( کافر شده
خواهد شد و امیرالمؤمنین و حسن بن علی که بهتر از حسین)ع( بودند کشته شدند، و من نیز کشته خواهم شد. واما 

مراد آن است که خداوند برای کافر علیه « ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیال» سخن خداوند عزوجل:
رغم کشند و علیناحق میند عزوجل خبرداده است از کفاری که پیامبران را بهمؤمن حجت قرار نداده و خداو 

کشته شدن ایشان توسط کافر، خداوند برای کفار سبیلی علیه پیامبران خود از طریق حجت قرار نداده است 
آیه که (  برخی از مفسران نیز  به قرینه جمله قبل از 513 ص،1ج ،1418، فیض کاشانی،219ص، 1ج ،1415)صدوق،

معتقدند که نفی هرگونه سلطه از کافران بر مؤمنان مربوط به « فالله یحکم بینکم یوم القیامه»فرماید: خداوند می
گونه غلبۀ فکری و منطقی برای کافران بر انبیا و مؤمنان قرار نداده است. قیامت است. یعنی خداوند در قیامت، هیچ
( 158 ص،6ج،1408باشد)ابوالفتوح رازی،وض الجنان بر این عقیده میابوالفتوح رازی در تفسیر روح الجنان و ر 

طبرسی نیز در مجمع البیان پس از ذکر اقوال مختلف ذیل این آیه، قول نفی حجت در روز قیامت را 
 (. 197 ص،3تا،جپذیرد)طبرسی،بیمی

زیرا اگر بخواهیم آن را شیخ طوسی معتقد است آیه نفی سبیل مربوط به غلبۀ مسلمان بر کافر در قیامت است 
مربوط به دنیا بدانیم با توجه به مشاهدۀ غلبه ظاهری کفار بر مسلمانان، ناگزیریم آن را به معنی غلبۀ مسلمان در 

 (.364، 3تا،جمنطق و احتجاج بر کافران تفسیر کنیم)شیخ طوسی،بی
آیه و سیاق و صدور آن، این است  الله خویی بر این نظرند که مقتضای ظهوراز میان فقها شیخ انصاری و آیت

قرینه « فالله یحکم بینکم یوم القیامه»که آیه اختصاص به آخرت دارد و شامل سبیل دنیوی نیست و جمله قبل آن 
که مراد، نفی سبیل در آخرت است چون حکم خدابین بندگان در روز قیامت خواهد بود و تنها خداوند است بر این

 (85 ص،5ج،1417، توحیدی،584 ص،3ج،1418حکم خواهد نمود)انصاری،

 نفی تشریعی -3-1-2
ای از فقها بر این نظرند که خداوند حکیم در عالم تشریع، حکمی که موجب سبیل و سلطه کافران بر عده

( در این آیه، شارع مقدس درمقام تشریع و 188، 1:ج1419مؤمنان باشد، وضع نکرده است )موسوی بجنوردی،
ای، هر قام بیان یک قاعده کلی در جامعه اسالمی است. هر حکمی، هر عقدی، هر معاملهگذاری و در مقانون

پیمانی، هر قراردادی و هر چیزی که سبب علو و استیالی کافر بر مسلم شود، منتفی است. مثاًل پدر یا جد پدری بر 
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ه است. اما اگر پدر یا جد پدری فرزندان خود والیت دارد، اعم از پسر و دختر که این والیت را خداوند تشریع کرد
علیه خود؛ قهرا کافر باشد این والیت منتفی است، چون والیت یک نحو سبیل و علو ولی است نسبت به مولی

مقتضای این شود. بنابراین حکم اولی، جعل والیت است اما بهکه ولی کافر باشد، این والیت از او سلب میوقتی
شود. بنابراین مساق قاعده نفی سبیل مثل مساق قاعده الضرر یا قاعده والیت میقاعده، در پدر و جد کافر، نفی 

طور که قاعدۀ الضرر و قاعدۀ الحرج بر ادلۀ اولیه حکومت واقعیه دارند، قاعدۀ نفی سبیل الحرج است یعنی همان
 (.261-260ص ،1387نیز از این حیث بر ادلۀ اولیه حکومت واقعی دارد )موسوی بجنوردی،

که کافر از هیچ راهی از قبیل تملک، توان استدالل کرد بر ایننویسد: با این آیه میباره میس اردبیلی دراینمقد
جا نکره در سیاق نفی است و آن مفید عموم است ها تسلطی بر مسلمانان ندارد، چراکه در ایناجاره، رهن و غیر این

(. درواقع آیه ظهور بر این دارد 557 ص،2ج ،1378ردبیلی،پس هیچ سبیلی برای کافر علیه مسلمان وجود ندارد )ا
وتعالی در عالم تشریع، حکمی را که موجب سبیل و سلطه کفار بر مؤمنین باشد قرار نداده است که خداوند تبارک

(. این آیه بر ادله احکام ، ناظر، بلکه حاکم است و حاصل آن این است که 236 ص،1ج،1416دهد )لنکرانی،و نمی
ای را برای کافران بر مسلمانان میان همه احکامی که خداوند جعل کرده است، حکمی وجود ندارد که سلطهدر 

 (.54 ص،1410ایجاد کند )مدنی کاشانی،
کند بر اینکه در حوزۀ تشریع خداوند حکمی که باعث تسلط کافر بر بنابراین آیه مذکور در فوق داللت می

ی احکام موجب سبیل از سوی خداوند جعل نشده است. منظور از سبیل و مسلمان شود، تشریع نکرده است. یعن
طرف مقابل، برتری و اعمال دهد که نسبت بهسلطه نوعی والیت و اختیار است که به صاحب آن، این قدرت را می

فی سبیل آمیزی از سوی غیرمسلمان علیه مسلمانی اعمال شود، موضوع قاعده ناقتدار کند. هرگاه چنین اقتدار سلطه
ای باشد، در کند و بر اساس این قاعده، هر حکمی که مستلزم چنین سلطهیا نفی سلطه کافر بر مسلمان صدق می

(. این قاعده هرگونه راهی را که در حوزه تکوین و تشریع 706 ص،7ج،1384اسالم منتفی است)عمید زنجانی،
(. پس هر عمل فردی یا 721 ص،2ج،1421شود )موسوی خمینی،موجب سلطه کفار بر مؤمنان شود، شامل می

جمعی از معامالت گرفته تا روابط بین مسلمانان و کافران که سبب شود دشمنان دین یا غیرمسلمان، راهی برای 
سلطه و والیت بر مسلمان یا مسلمانان پیدا کنند، حرام است و جواز شرعی ندارد. بر این اساس مقررات اسالمی باید 

 (.293 ص،1421وجه موجبات سلطه کفار را در پی نداشته باشد )مصطفوی،هیچبه ای باشد کهگونهبه

 نفی تکوینی -3-1-3
ای بر مؤمنان قرار نداده است بلکه همیشه مؤمنان تفوق و در عالم تکوین نیز خداوند سبحان برای کفار، غلبه

سولش و مؤمنین را با تأییدات مادی و غلبه دارند. حکم به نفی تکوین نیز به این خاطر است که خداوند متعال، ر 
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ولقد »فرماید: طور که در قرآن میکند همانچنین با امدادهای غیبی و با دادن وعده پیروزی کمک میمعنوی و هم
اذا »( و فرمود: 25توبه/«)لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره»( و فرمود: 123آل عمران/«)نصرکم الله ببدر و انتم اذله

( این آیات موجب تقویت نفوس و باعث اطمینان پیدا کردن مؤمنین به پیروزی 1نصر/«)و الفتح جاء نصر لله
های بسیاری را برای مؤمنان علیه کافران گشوده است و هرگز شود، بنابراین، خداوند متعال در عالم خارج راهمی

صورت ظاهری یا معنوی حمایت ان را بهوقت آنراهی برای کافران علیه مؤمنان قرار نداده و نخواهد داد چراکه هیچ
گونه تأییدها برای مؤمنان افزون بر اموری است که در بین همه نکرده که موجب نیرومندی و غلبه آنان گردد. این

توان گفت که خداوند برای طوائف بشر مشترک است که عبارت است از اعطای عقل، نیرو و قدرت. بنابراین می
گشاید، بلکه برای مؤمنان بر کافران راه بلکه راهنما برتری در عالم تکوین نمی کافران علیه مؤمنان راه

نفی سبیل ».... رسند که (. درنهایت امام خمینی)ره( به این نظر می723 ص،2ج،1379گشاید)موسوی خمینی،می
یر بین یکی از معانی صورت مطلق، نفی همه سبیل است هم به لحاظ تکوین و هم به لحاظ تشریع. بنابراین، امر دابه

 (.722باشد )همان، شود، نمیکه از کالم برخی از مفسرین و غیر مفسرین روشن میسبیل چنان

 روایت  -3-2
 )صدوق، «االسالم یعلو و ال یعلی علیه»دیگر مستند قاعدۀ نفی سبیل، روایت پیامبر)ص( است که فرمود: 

کند. این روایت یکی از مدارک اصلی قاعده ر کافر داللت می( این روایت بر علو وبرتری مسلمان ب334، 4:ج1415
 (.143 ص،4ج،1404باشد )نجفی،نفی سبیل می

این حدیث ازنظر سند مشهور بین فقهاست. در مورد سند و داللت این حدیث مباحثی مطرح است ولی اجمااًل 
چیز ازجمله بر کفر و چیزی بر اسالم که یک برداشت از روایت این است که اسالم برتری و تسلط دارد بر همهاین

برتری و سلطه ندارد. تقریر استدالل به این حدیث به این بیان است که هر عملی که موجب سلطه کفار بر مسلمین و 
(. برخی با 246 ص،1425اعتالی کفر به اسالم شود بر اساس این حدیث غیر مشروع است )سیفی مازندرانی،

حسب جمله اول اند و معتقدند که روایت، هم بهیین داللت روایت بر قاعده پرداختهتفکیک بین فقرات روایت به تب
حسب جمله ثانی که جمله سالبه است داللت تام و تمام بر حجیت قاعده نفی سبیل دارد. یعنی جمله موجبه و هم به

ها تشریع ای امور مسلمانکه مفاد جمله اولی که همان جمله موجبه باشد، یعنی همیشه در احکامی که بر توضیح آن
ها از ها بر کفار مراعات شده است. مؤدای جمله سلبیه هم این است که کفار بر مسلمانشده است علو مسلمان

(. در خصوص معنای علو در این 355 ص،1،ج1411ناحیه همین احکام شرعیه برتری ندارند )موسوی بجنوردی،
کند، از قوانین و ادله و منطق ملل دیگر که حقانیت آن را ثابت می ایشده است که قوانین و ادلهروایت نیز گفته

 (. 4361 ص،12ج،1419شود. )شبیری زنجانی،اقوی و باالتر است و مغلوب نمی
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 اجماع  -3-3
( البته اگر 233 ص،1421ای که با آن بر این قاعده استدالل شده اجماع است )فاضل لنکرانی،یکی از ادله

قاعده باشد، مشکل احتمال مدرکی بودن را دارد. هرچند که اجماع چه محصل و چه منقول آن  اجماعی بر مفاد این
حجیت ذاتی را ندارد و زمانی حجت است که کاشف از قول معصوم باشد )جمعی از نویسندگان زیر نظر هاشمی 

کید ( امام خمینی)ره( در تحقیقات اصولی خود بر عدم حجیت ذاتی 257-252 ص،1ج،1426شاهرودی، اجماع تأ
(. درهرصورت اگر در اینجا اجماع دلیل مستقلی هم نباشد 254-255 ص،1ج،1415کند )موسوی خمینی،می
 تواند مورد استناد قرار بگیرد. عنوان مؤید میبه

 عقل  -3-4
ی های اسالم با دیگر مکاتب الهی، بر شرافت وبرتری اسالم بر دیگر ادیان آسمانشک عقل در مقایسه آموزهبی

کند زیرا احکام و قوانین آن از جهات مختلف جامعیت دارد. عقل به دلیل اقبال عامی که از سندیت آن حکم می
تواند سندی قوی برای فقیه در افتا برای کشف حکم شرعی شده است و قطعی که در موضوع موردگفتگو دارد، می

و شرف اختصاص به مؤمنان داشته باشد، (. پس وقتی عزت 237 ص،1383به مضمون این قاعده باشد )علیدوست،
 دار شدن این عزت گردد، مردود است. چه باعث خدشههر آن

 مناسبت حکم و موضوع  -3-5
کند تا در یکی از دالیل سندیت این قاعده، مناسبت حکم با موضوع است. شرافت و عزت اسالمی ایجاب می

ود نداشته باشد و خداوند قانونی را که موجب احکام آن امری که موجب خواری و ذلت مسلمانان گردد وج
( عزت 391 ص،2ج،1361حقارت و سطه پذیری مسلمان در برابر غیرمسلمان باشد جعل و تشریع نفرماید )شکوری،

و شرف اسالم مقتضی، بلکه علت تامه است که در احکام و مقررات آن، چیزی که به ذلت مسلمان بینجامد، وجود 
اند، آن را بهترین دلیل برای استدالل به این قاعده نی که به این وجه استدالل نمودهنداشته باشد. برخی کسا

 (. 192 ص،1ج،1419اند )بجنوردی،دانسته

 داللت و مضمون قاعده  -4
دانند و بر این نظرند که هر حکمی که برخی از فقها نسبت این قاعده با ادله اولیه را نسبت حاکم و محکوم می

وم دلیلش باعث تحقق سبیل کافر بر مسلمان شود از سوی خدا جعل نشده است )فاضل با اطالق یا عم
مقتضای این قاعده ( درواقع لسان قاعده نفی سبیل حکومت واقعی است بر ادله اولیه یعنی به243 ص،1421لنکرانی،

لو و عزت وشرف کافر بر اش اگر موجب عحسب طبع اولیهر عقد و پیمان و هر معامله و هر ایقاع و هر قراردادی به
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مسلمان شود منتفی است و اعتبار حقوقی ندارد. در سایر اطالقات و عمومات اولیه نیز هر جا اطالق و عموم سبب 
کند. اما این قاعده نظیر بسیاری از احکام دیگر اسالم در عزت کافر و ذلت مسلمان شود این قاعده آن را نفی می

های پذیر است. قاعده مذکور هرگز مانعی برای برقراری روابط با قدرتتخصیص ترتزاحم و برخورد با مصالح مهم
ای یا جهانی نیست. امروز رابطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران با چین، روسیه و برتر اقتصادی یا نظامی منطقه

کند زیرا اواًل اسالم أیید میحتی اتحادیه اروپا که در بیشتر مواقع به لحاظ اقتصادی نیز نابرابر است این نگرش را ت
باشد و هرگز با احساسات طبیعی و انسانی بشر سر ناسازگاری نداشته است، ثانیًا اسالم به این نکته آئین فطرت می

توان با مخالفان عقیدتی خود به بحث و اساسی توجه دارد که همیشه در جوی آرام و ماالمال از تفاهم، بهتر می
(. به عقیده امام 185 ص،1376ها رساند )حقیقت،بخش این دین الهی را به گوش آندیگفتگو نشست و پیام آزا

اندیش الملل حوزۀ عقل و تدبیر و خردورزی است یعنی جایی است که عقل مصلحتخمینی)ره( حوزۀ روابط بین
 باید با ترازوی منافع و مضار عمل و مصالح و مفاسد امت اسالمی و مسلمانان به قضاوت بنشیند

 (132 ص،1395)احمدوند،قبولی،فخلعی،

 قاعده نفی سبیل با احکام دیگررابطه  -5
در خصوص رابطه قاعده نفی سبیل با دیگر ادله بعضی از فقها بر این نظرند که این قاعده با سایر ادله و احکام 

گردد میاولی در یک رتبه قرار دارند و به تعارض احتمالی این قاعده با دیگر ادله و احکام منجر 
( و نسبت این قاعده با دیگر ادله نسبت عام و خاص من وجه است و به دلیل وحدت رتبه 159 ص،1375)انصاری،

(. نظر 249 ص،1383که یکی بر دیگری حاکم یا وارد باشد)علیدوست،کنند بدون ایندر ماده اجتماع، تعارض می
بر ادله و احکام اولی مقدم و حاکم خواهد بود و  دیگر که متعلق به مشهور فقهاست آن است که قاعده نفی سبیل

( اما در خصوص رابطه قاعده نفی سبیل با احکام 158 ص،1375رسد )انصاری،هرگز نوبت به تعارض نمی
تر )احکام حکومتی باید گفت این قاعده مانند بسیاری از احکام دیگر اسالم در تزاحم و برخورد با مصالح مهم

که گاه دولت و نظام اسامی ناچار است به انگیزه نفی هرگونه سبیل و سلطه در ت. چنانپذیر اسحکومتی( تخصیص
 (. 192 ص، 1ج، 1419طور موقت و گذرا پذیرای نوعی سلطه باشد )موسوی بجنوردی،آینده، به

 ها مطرح در سیاست خارجی رابطه قاعده نفی سبیل با استراتژی -6
های معین را است که روش یا سیاست کلی برای نیل به هدف مشی کلی یک کشوراستراتژی، درواقع خط

(. مفهوم استراتژی در سیاست خارجی عبارت است از 661 ص،1383کند )آقابخشی، افشاری راد،مشخص می
گیری مشخص که هر دولت باید درصحنه سیاست خارجی طبق آن عمل کرده و از آن عدول نقشه کالن و جهت
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شده ها در جهت تحقق آن صورت گیرد. این نقشه کالن از مقاصد عالی شروعریزیبرنامه ها ونکند و تمامی فعالیت
تبع نیازهای داخلی، موقعیت ها بهحال دولتکشاند. درعینها را به سطوح میانی و نهایتًا مشرف بر اقدام میو آن

منظور های خاصی را بهو استراتژی هاگیریالمللی، جهتجغرافیایی و  نیز تحت تأثیر ساختار و عملکرد نظام بین
طورکلی کشورها ممکن است در سیاست (به145 ص،1370گزینند)مقتدر،ها و منابع خویش برمیتأمین هدف

 خارجی خود به یکی از سه استراتژی زیر عمل کنند: 

 استراتژی انزواطلبی -6-1
هنگی و نظامی با سایر واحدهای سیاسی را استراتژی انزواطلبی بر آن است که مراودات دیپلماتیک، اقتصادی، فر 

شده و کمتر المللی واقعهای بینبه حداقل کاهش دهد. دولتی که ازلحاظ جغرافیایی دور از مناقشات و بحران
المللی به آن واحوال نظام بینالمللی است و از خودبسندگی نیز برخوردار است. چنانچه اوضاعبین فشارهایتحت

( استراتژی 157 ص،1380مند شود)قوام،آمیز از این استراتژی بهرهای موفقیتگونهتواند بهمیکشور اجازه دهد، 
شود. پذیرش این استراتژی عالوه انزواطلبی معمواًل در قالب استراتژی بلند دامنه حفظ وضع موجود طرح و اجرا می

ن استراتژی متعهد شود که به لحاظ تواند به ایبر عوامل داخلی بر عوامل خارجی نیز مبتنی است. دولتی می
(. در 277 ص،1385زاده،المللی باشد)سیفهای بینجغرافیایی و ازلحاظ کارکردی دور از مناقشات و بحران

 سیاست انزواطلبی آن کشور اصواًل موافق حفظ وضع موجود است و حوزه اطالق منافع آن محدود است
 (174ص،1380)قوام،

 استراتژی عدم تعهد  -6-2
عنوان توان بهالملل را میهای قدرت در روابط بینداری از بلوکعنوان جانبودداری کشور یا کشورهایی بهخ

(اصواًل استراتژی عدم تعهد بر اساس منافع و صالحدید 230 ص،1378استراتژی عدم تعهد در نظر گرفت)آشوری،
ها از سوی سایر دول به رسمیت شناخته شود و هیچ تضمینی وجود ندارد که موقعیت آنخود دولتها اتخاذ می

گیرندگان این کشورها نسبت به کلیه بازیگران ( اتخاذ این استراتژی عمدتًا از بدبینی تصمیم68 ص،1365شود)قوام،
الملل، استراتژی ( ازنظر ساختار نظام بین278 ص،1385زاده، گیرد)سیفالملل نشأت میاصلی نظام درصحنه بین

های دوقطبی کشورهای ضعیف پذیر است؛ زیرا در سیستمهایی با پراکندگی قوای بیشتر امکانعدم تعهد در سیستم
 (148 ص،1370ها را بگیرند )مقتدر،گیرند که جانب آنفشار رهبران دو بلوک قرار میتحت



  149/  الملل معاصرقاعده نفی سبیل و حقوق بین

 

 استراتژی اتحاد و ایجاد ائتالف  -6-3
ئتالف تعهداتی را در قبال یکدیگر هاست که از طریق اگیری دولت یا گروهی از دولتنوعی از جهت

( این استراتژی برخالف استراتژی عدم تعهد درواقع، ناشی از این برداشت است 8 ص،1377پذیرند)علی بابایی،می
بینند در مقابل گیرندگان الزم میالملل، درخطر قرار دارد، بنابراین تصمیمکه منافع ملی از سوی یکی از بازیگران بین

 (.278 ص،1385زیگران دیگر پیمان همکاری ببندند)سیف زاده،این خطر با با

 هاتطبیق قاعده نفی سبیل بر استراتژی -6-4
شود تطبیق قاعده با  آن موردپذیرش نیست. زیرا مهمترین چه که از استراتژی انزواطلبی فهمیده میآن

الملل ه ماهیت استکباری نظام بینکه با توجه بباشد، درحالیخصوصیت استراتژی انزواطلبی حفظ وضع موجود می
کید آن بر نفی های مسلمان، همو عوامل کفر و نفاق در میان ملت چنین ماهیت استکبارستیزی قاعده نفی سبیل و تأ

 رود. هرگونه سطه کفار، قاعده نفی سبیل با حفظ وضع موجود مخالف است و بیشتر به سمت تحول طلبی می
تواند باشد ولی در کل نمیها موافق باقاعده نفی سبیل میعضی نکات و زمینهگر چه استراتژی عدم تعهد در ب

ای برای عدم تعهد نیروهای نظامی کشور به منطبق باسیاست اسالمی باشد از این حیث که سیاست عدم تعهد زمینه
ارد باقاعده نفی باشد لذا شاید بتوان گفت در این مو های نظامی به شرق و غرب میخارج و عدم واگذاری پایگاه

سبیل موافق باشد. درنهایت استراتژی اتحاد و ایجاد ائتالف، قاعده نفی سبیل با هیچ نوع اتحادی با کفار سازگاری 
 (. 62 ص،1391بیند)آقا مهدوی،اکبری،اتحاد با کشورهای اسالمی و غیر محارب منعی نمی ندارد اما درزمینه  

 ریسم کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی ترو  -7
منظور مقابله با به 1999المللی است که در سال کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یک کنوانسیون بین

اند و از کشور به عضویت آن درآمده 188شده است.  تاکنون تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویب
نوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم از طریق جرم االجرا شده است. هدف از تصویب این کالزم  2001سال 

های تروریستی و تعقیت و مجازات و در صورت لزوم استرداد متهمین انگاری اقدامات برای تأمین منابع مالی گروه
های گروه ویژه به ارتکاب جرم مذکور است. یکی از دالیل ایران برای الحاق به کنوانسیون یادشده عمل به توصیه

دام مالی جهت خروج از فهرست کشورهای پرخطر و غیر همکار و درنتیجه تسهیل مراودات مالی و بانکی با اق
 شرکای تجاری خود است.
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شویی ابتدا باهدف مقابله با پول 1میالدی از سوی کشورهای گروه هفت 1989گروه ویژه اقدام مالی، در سال 
عنوان یک مأموریت جدید به الدی، مسئله تأمین مالی تروریسم بهمی 2001تشکیل شد.  پس از واقعه یازدهم سپتامبر 

شویی، تأمین مالی تروریسم و سایر آن محول شد. کارکرد کنونی گروه ویژه، وضع استانداردهایی برای مقابله با پول
ارزه با کند. آنچه این گروه ویژه استانداردهای جهانی برای مبجرائمی است که سالمت نظام مالی را تهدید می

توصیه ویژه برای مبارزه با  9شویی و توصیه برای مبارزه با پول 40نامد، در قالب شویی و تأمین مالی تروریسم میپول
تأمین مالی تروریسم منتشرشده است و تقریبًا در سطح جهانی موردپذیرش قرارگرفته است. استانداردهای مطرح از 

 تدریج اصالح شدند.هتدوین و ب 1990سوی گروه ویژه ابتدا در 
ها بتوانند گیرد تا آنگروه ویژه اقدام مالی در تدوین این استانداردها حاشیه مانوری برای کشورها در نظر می

های جهانی مربوطه، های مربوطه را مطابق شرایط و الزامات قانونی خاص خود اجرا کنند. اجرای کنوانسیونتوصیه
د حاصله، احراز دقیق هویت مشتری، حفظ سوابق، گزارش معامالت مشکوک، شویی و توقیف عوایشمردن پولجرم

شویی، المللی برای تحقیق و پیگرد پولایجاد واحد اطالعاتی مالی برای نظارت بر معامالت مشکوک و همکاری بین
یژه اقدام هایی است که مدنظر این گروه ویژه است. گروه و بر نهادهای غیرانتفاعی برخی از سرفصلنظارت ویژه

المللی برای مبارزه با کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بینمالی تالش می
های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرائم یادشده را تشویق کند. در بیانیه گروه ویژه در تیر سوءاستفاده از بنگاه

مل ایران برای رفع نقایص استراتژیک خود در بخش مبارزه با آمده است این سازمان از تعهد سیاسی کا 1396
استقبال 2فنی در راستای اجرای برنامه عملیاتی شویی و تأمین مالی تروریسم و تصمیم تهران برای دریافت کمکپول
ه مبنی های این گروه ازجملگروه ویژه برای چندمین بار مهلت ایران برای اجرای توصیه 2019فوریه  22کند. در می

 تمدید نمود. 1398بر عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تا خردادماه 

 دالیل ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم -8
آثار و  تواند اقتصاد ممکلت را تحت تأثیر خود قرار دهد و دارایتأمین مالی تروریسم جرم بزرگی است که می

( آثاری چون تضعیف بخش خصوصی، 107 ص،1397تبعات فراوانی در سطح جامعه است )چاووشی،کرامتی معز،
کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین و غیره. از این میان 

پور و مغفوری لی کشور دانست )رییسها و مؤسسات ماتوان یکی از مهمترین آثار مخرب آن را بر بانکمی
 (39 ص،1396 فرسنگی،
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های ایجادشده برای نظام بانکی، در سال المللی و در راستای رفع محدودیتدر ایران به علت فشارهای بین
ی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مجلس تقدیم شد، که این ای از سوی دولت با عنوان الیحهالیحه 1389
به  13/12/1394به تصویب مجلس و در تاریخ  13/11/1394پس از چند نوبت اصالح سرانجام در تاریخ  الیحه

شویی و اجرای تدابیر تأیید شورای نگهبان رسید. واقعیت امر این است که ایران باوجود تصویب قانون مبارزه با پول
گذاری از سوی نهادهای مالی یهنظارتی بر سیستم بانکی همچنان در فهرست کشورهای پرخطر برای سرما

 (281 ص،1394شده است. )شمس ناتری، اسالمی،معرفی
تنها یکی از شروط گروه ویژه برای خروج کشورمان از الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم نه

رای امنیت سازمان ملل با این های مرتبط شو لیست کشورهای غیر همکار با این گروه است، بلکه با توجه به قطعنامه
موضوع، عدم الحاق کشورمان به کنوانسیونتامین مالی تروریسم تبعاتی فراتر از ساز و کارهای گروه ویژه به همراه 

،  1267های خواهد داشت. مالک عمل در این حوزه برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد قطعنامه
ایران در این کنوانسیون و عدم انجام اقدامات الزم مرتبط با موضوع در عدم عضویت 1است. 2396و  2253، 1373

ها را مطرح نماید چیزی که های تروریستی و تأمین مالی آنتواند شائبه همکاری با گروهسیستم مالی و پولی می
 المللی بوده است.عنوان مستمسک و بهانه دشمنان در مجامع بینتاکنون به

های گروه ویژه اقدام مالی مربوط به افشای اطالعات مالی و رانی ناشی از پذیرش توصیهی نگطورکلی، عمدهبه
های مورداشاره ملزم به افشای شود. درواقع، این گمان وجود دارد که کشور با پذیرش توصیهبانکی کشور می

تواند تبعات وخیمی ن میشود که ایها به کشورها و سایر نهادهای مالی میهای آناطالعات مشتریان و ریز حساب
برای امنیت مالی، تجاری و اقتصادی ایران به همراه داشته باشد و در صورت تخلف از این الزامات اقدامات تنبیهی 

تری را متحمل خواهد شد. اما آنچه باید در این رابطه متذکر شد این حقیقت است که گروه ویژه اقدام مالی سنگین
کند تا شویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد میهایی را برای مبارزه با پولکه چارچوبنهاد استاندارد ساز است یک

شویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش های ناشی از پولکشورها در پرتو یک رویکرد استاندارد و مشترک ریسک
ها کشورها را این توصیه نظام حقوقی، اجرایی و قضایی کشورهاست. یعنیدهند. این استانداردها عمدتًا معطوف به

های گروه ویژه کند. و لذا، تعهد اساسی کشورها در رابطه با توصیهبرای مقابله با خطرات مورداشاره توانمند می
اقدام مالی ایجاد یک نظام حقوقی، اجرایی و قضایی منسجم و مؤثر و مبتنی بر رویکرد ریسک محور است تا کشور 

های شویی و تأمین مالی تروریسم مصون بدارد. در رابطه با همکاریا از آفات پولمزبور بتواند نظام مالی خود ر 
ی افشای اطالعات مالی مشتریان مطرح طلبد نیز باید گفت مسئلهالمللی که ماهیت این دسته از جرائم آن را میبین

                                                                                                                                                          
1 S/RES/1267(1999); S/RES/1373(2001); S/RES/2253(2015); S/RES/2396(2017) 
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تی مؤسسات مالی خود را ملزم آید این است که کشورها بایسبرمی 30و  18، 16، 13های نیست، آنچه از مفاد توصیه
نفع را بر اساس اسناد و مدارک معتبر احراز نمایند و در صورت نمایند تا هویت مشتریان خود و نیز مالکان ذی

ها را در اختیار ایشان قرار دهد. ارائه درخواست نهاد ذیصالح داخلی یا موسسه مالی خارجی در مقام کارگزاری آن
های حساب مزبور نفع به موسسه متقابل به معنای ارائه صورت مالی یا ریز تراکنشهویت مشتریان و مالکان ذی

 نیست، بلکه صرفًا شناسایی شخصی است که قصد دارد از طریق بانک کارگزار پولی را منتقل نماید. 
وم رعایت منافع نمایند، لز آنچه را که مدافعان پیوستن به الیحه کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مطرح می

ها کشور برای رفع بخشی از مشکالت بانکی و تجارت کشور نیازمند پیوستن هاست. ازنظر اینگیریملی در تصمیم
هایی کنند حق تحفظچه مدافعان پیوستن به این الیحه مطرح میبه کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم است. آن

اند که کشورهایی که با حق هد کرد. هرچند برخی مخالفان بر این نظر بودهاست که ایران در این الیحه لحاظ خوا
اند از حق خود استفاده کنند اما نکته اینجا است اند نتوانستهشرط به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم پیوسته

ن مال تروریسم پیوست.  برخی از توان با حق تحفظ به کنوانسیون مقابله با تأمیکه بر اساس مفاد کنوانسیون وین می
دانند این در حالی است که بر اساس منتقدان موضوع "حق شرط" در کنوانسیون را فاقد توجیه حقوقی و فنی می

اسناد موجود در سایت سازمان ملل متحد بسیاری از کشورهای اسالمی ازجمله اردن، قطر، سوریه، کویت، مصر، 
هایی که برای پایان اشغال های تروریستی بر گروهمبنی بر عدم شمول تعریف گروهالجزایر و غیره با اعالم حق شرط 

اند. این حق شرط مورد اعتراض و مخالفت بسیاری از کنند به این کنوانسیون پیوستهاستعمار و نژادپرستی فعالیت می
المللی نبوده است. مهم بینکشورهای غربی نیز قرارگرفته اما مانعی برای عضویت این کشورها در این کنوانسیون 

ترین محور مقاومت در منطقه در چند سال عنوان مهممثال مهم و روشن این موضوع، کشور سوریه است که به
گذشته و با توجه به عضویت خود در این کنوانسیون با اعالم حق شرط و بیانیه تفسیری هرگز موردتهاجم کشورهای 

جهت خود را از مظان اتهام خارج کرده است گرفته و عماًل ازاینغربی از ناحیه این کنوانسیون قرار ن
(www.isna.ir.) 

های تروریستی است و مالک عمل در این ها و سازمانیموضوع کنوانسیون مقابله با تأمین منابع مالی، افراد گروه
ها ضمن عنامهشورای امنیت است. این قط هایحوزه برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد قطعنامه

گونه اقدامات مجرمانه، محکومیت اقدام در جهت تأمین مالی تروریسم و درخواست از کشورها برای مقابله با این
باشد. در این لیست های تروریستی القاعده، طالبان و داعش میمنظم به لیستی هستند که شامل افراد و اعضای گروه

که موردحمایت نظام جمهوری اسالمی ایران است قرار ندارد. عدم های مقاومت منطقه کدام از گروهنام هیچ
کند. چیزی که های مذکور را ایجاد میعضویت ایران در کنوانسیون موردبحث شائبه همکاری و تأمین مالی گروه
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یوستن شده است. بنابراین پالمللی علیه ایران مطرحعنوان مستمسک و بهانه حقوقی دشمنان در مجامع بینتاکنون به
 ها خارج خواهد کردهای دشمنان و مخالفان جمهوری اسالمی را از دست آنبه این کنوانسیون یکی از بهانه

(www.isna.ir.) 

 قاعدۀ نفی سبیل و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم -9
تر با مصالح مهمشده است که قاعدۀ نفی سبیل چون بسیاری از احکام دیگر اسالم در تزاحم و برخورد گفته
طور موقت این گردد که فرد مسلمان یا جامعه مسلمان ناچار باشد بهپذیر است. بسیاری از عناصر باعث میتخصیص

ها و تقدیم یکی بر تری را تأمین نماید. البته باید شناخت مصالح، تضارب آنقانون را نادیده بگیرد تا منافع مهم
که به جامعه اسالمی و عموم مسلمانان مربوط است. ویژه وقتیورت پذیرد، بهدیگری بااحتیاط و کارشناسی دقیق ص

که مسئله فردی است، شخص مکلف است و مطابق این نظر مرجع تشخیص مصالح و مصلحت اهم و مهم، وقتی
باشند که شبهه سبیل و سلطۀ کفار بر اند که متصدی عملی میکه مورد کلی و عمومی است، کسا نیدر وقتی

-250 ص،1383لمانان را در پی دارد و طبیعی است که در این امور باید ازنظر کارشناسی بهره برند )علیدوست،مس
( و مرجع در تشخیص مصالح و مصلحت اهم و مهم، شخص مکلف یا نهادی است که متکفل رابطه با کفار 251

ین دیدگاه می توان تشکیک کرد. همه حقیقت این است که در دقت بیان ا(.  بااین252 ص،1383است )علیدوست،
قاعده نفی سبیل یک قاعده عام است که تخصیص پذیر بودن آن به معنای غلبه کفار بر مسلمین است و این نکته 
ای است که به سختی با محتوای آیات و روایات استنادی قابل جمع است. از این گذشته نادیده گرفتن این قاعده 

ن نویسندگان باال مورد توجه قرار نگرفته است. با این تفاصیل آیا باید حکم به رد نیازمند ادله ای است که در بیا
 قواعد بین المللی داد که در آنها شبهه غلبه غیرمسلمین بر امور مسلمانان وجود دارد؟

ه رسد برای پاسخ به این سؤال باید میان تفکر سنتی فقهای اسالمی و اندیشه برخی از علمای متأخر کبه نظر می
( حال و هوای فقه 69 ص، :1379ها حضرت امام خمینی )ره( است،  قائل به تفکیک گردید. )نمازی، در رأس آن

سنتی پیش از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی که با اندیشه متعالی حضرت امام انجام شد، کاماًل با فضای 
واحوال اجتماعی این دو روزگار است. در ازاین انقالب شکوهمند متفاوت است و دلیل آن نیز تفاوت اوضاعپس

روزگار پیش از تشکیل حکومت اسالمی، ازآنجاکه تقابل میان علمای تشیع و حکومت وقت به درجات مختلف 
کید بر قواعد اولیه سعی در حراست از کیان اندیشه ناب تشیع داشتند و زمینه  وجود داشته است، علمای وقت با تأ

آنکه با پیروزی انقالب داشت. حالتی استناد به احکام و مصالح حکومتی وجود نمیبرای طرح احکام ثانویه و ح
صورت جزء الیتجزای تفکر فقهی اسالمی و تشکیل دولت اسالمی احکام ثانویه و استناد به مصالح حکومتی به
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به وجود  بافرمان مستقیم حضرت امام خمینی )ره( 1366درآمد. تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سال 
آمد، نتیجه توجه به این احکام ثانویه حکومتی بود که در مرحله پیش از تشکیل حکومت اسالمی کمتر موردتوجه 

 گرفت.قرار می
المللی باشد های بینتواند شاهراهی برای درک رابطه قاعده نفی سبیل با برخی از کنوانسیونهمین مالحظه می

مطرح است. برای این منظور قاعده نفی سبیل در عهد حکومت اسالمی باید ها شبهه غلبه غیرمسلمانان که در آن
عنوان کلیتی موردتوجه قرار گیرد که مصلحت عالیه حکومت اسالمی و قابلیت استمرار آن جزء الیتجزای آن به

اشیم. به گردد و از این رهگذر نباید قائل به تزاحم و تقابل میان قاعده نفی سبیل و مصالح حکومتی بمحسوب می
گاه به امور تعیین میطور مستقیم توسط والیتتعبیر بهتر مصالح حکومتی که به صورت گردد و یا بهفقیه عادل و آ

خورد، در تعیین مصداق ایجاد سبیل برای کفار نقش اساسی غیرمستقیم از طریق مراجع تحت نظارت ایشان رقم می
سبیل و نه خارج آن موردتوجه قرار گیرند. در اینجا این سؤال مطرح دارند و باید مورد به مورد در داخل قاعده نفی 

است که در جنگ اقتصادی نابرابری که غرب و ایادی آن بر نظام اسالمی تحمیل کرده است، مفهوم ایجاد سبیل 
 چگونه باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد؟

المللی استفاده کرد. بنابراین مکانات و تدابیر بینباید اذعان کرد که در جنگ اقتصادی باید از همه فرصتها و ا 
کارگیری و تطبیق مفهوم آن بر شود، در بهطور که در اثبات آن از دلیل عقل استفاده میدر خصوص قاعده همان

عنوان سندی مستقل در این مسئله، طریق شمول جست. عقل به موضوعات هم باید از دلیل و مقتضای عقل بهره
های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در تعیین مصداق قاعده نقش ها بر تفاوتزمان و مکان و تأثیر آنقاعده است. 
 مهمی دارد. 

ها چنین چگونگی طرح موضوع در آنعالوه براین اگر به آیات و روایات و زمان و علت نزول و صدور و هم
با آنچه امروزه در مجامع جهانی مطرح  گردد که اصاًل سبیل و درنتیجه نفی آن، موضوعاتوجه شود مشخص می

باشد و لذا باید گفت قاعده نفی سبیل ناظر به موردی است که تسلط دینی محوریت داشته باشد و است متفاوت می
که اگر مسلمانی به اگر تسلط جنبه دینی نداشته باشد ظاهرًا از شمول آیه و قاعده نفی سبیل بیرون خواهد بود. چنان

موجب موازین شرعی نوعی تسلط بر بدهکار خود خواهد داشت ولی هرگز چنین تسلطی نفی باشد بهکافری بدهکار 
(. درواقع حکم 74 ص،1384اند )جعفری هرندی،یک از فقها آن را مشمول نفی سبیل ندانستهنشده است و هیچ

 عدم جعل سبیل به کسانی معلق گردیده که دارای وصف کفر هستند. 
توان چنین برداشت نمود که کافران با تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است می بر طبق قاعده اصولی

ای بر مؤمنان با وصف ایمان ندارند یعنی منشأ نفی سلطه، کفر ایشان است. باوجوداین، اگر وصف کفرشان سلطه
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خی از فقها بر این رو، بر فرد کافر دارای وصف دیگری باشد، ممکن است دارای حق و سلطه بر مسلمان گردد. ازاین
که کافر به دلیل برخورداری از عنوانی مستحق قدردانی شود و به دلیل کفرش نظرند که منافاتی نیست در این

(. 374ص، 2ج،1405مستحق سرزنش باشد هرچند این شکرگزاری موجب تعظیم او گردد )شریف مرتضی،
توان مصداق سبیل بر مسلمین دانست و از دایره میحال بسیاری از موارد استدالل به آیه در کتب فقهی را ندرعین

گاه در علوم نفی سبیل خارج است. در جریان الحاق ایران به کنوانسیون موردبحث نیز می توان از متخصصین آ
 الملل بهره برد و هر زمان کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم منافع کشور را تأمینالملل و روابط بیناقتصاد، بین

 کنوانسیون  از آن خارج شد.  27توان با استناد به ماده نکرد، می

 گیری نتیجه
کند، ای که حقانیت آن را اثبات میشده است که قوانین و ادلهدر خصوص معنای علو در این روایت نیز گفته

شود. از این استفاده نمیشود. از روایت بیشتر از قوانین و ادله و منطق ملل دیگر اقوی و باالتر است و مغلوب نمی
مقتضای این قاعده هر عقد و پیمان و هر درواقع لسان قاعده نفی سبیل حکومت واقعی بر ادله اولیه است. بنابراین به

اش اگر موجب علو و عزت وشرف کافر بر مسلمان شود منتفی حسب طبع اولیمعامله و هر ایقاع و هر قراردادی به
در سایر اطالقات و عمومات اولیه نیز هر جا اطالق و عموم سبب عزت کافر و ذلت  است و اعتبار حقوقی ندارد.

 کند. مسلمان شود این قاعده آن را نفی می
تر اند  که این قاعده مانند بسیاری از احکام دیگر اسالم در تزاحم و برخورد با مصالح مهمبرخی ادعا نموده

دهد اعده در پرتو فقهای متأخر و اندیشه حضرت امام )ره( نشان میآنکه تحلیل دقیق این قپذیر است. حالتخصیص
که مصالح و منافع حکومت اسالمی جزء الیتجزای این قاعده است و نباید میان مصالح حکومتی و این قاعده رابطه 

ظامی های برتر اقتصادی یا نتزاحم و تعارض قائل شد. قاعده مذکور هرگز مانعی برای برقراری روابط با قدرت
ای یا جهانی نیست. امروز رابطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران با چین، روسیه و حتی اتحادیه اروپا که در منطقه

باشد و هرگز کند زیرا اواًل اسالم آئین فطرت میبیشتر مواقع به لحاظ اقتصادی نیز نابرابر است این نگرش را تأیید می
اسازگاری نداشته است، ثانیًا اسالم به این نکته اساسی توجه دارد که همیشه با احساسات طبیعی و انسانی بشر سر ن

بخش توان با مخالفان عقیدتی خود به بحث و گفتگو نشست و پیام آزادیدر جوی آرام و ماالمال از تفاهم، بهتر می
حوزۀ عقل و تدبیر و الملل ها رساند. به عقیده امام خمینی)ره( حوزۀ روابط بیناین دین الهی را به گوش آن

اندیش باید با ترازوی منافع و مضار عمل و مصالح و مفاسد خردورزی است؛ یعنی جایی است که عقل مصلحت
 امت اسالمی و مسلمانان به قضاوت بنشیند. 
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گذاران با استفاده از در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز ضروری است قانون
گیری نمایند. در این دیدگاه کارشناسان خبره در این حوزه و با در نظر گرفتن مصالح و منافع عمومی جامعه تصمیم

رسد . بنابراین رعایت مصالح کالن در اجرا و تطبیق احکام و توجه به اقتضائات حال هرگز نوبت به تعارض نمی
که گاه دولت و نظام اسامی واعد فقهی است. چنانهای داخلی و خارجی از ضروریات قزمانی و مکانی و واکنش

 طور موقت و گذرا پذیرای نوعی سلطه باشد. ناچار است به انگیزه نفی هرگونه سبیل و سلطه در آینده، به
های دیگر را در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و خصوصًا اقتصادی ضروری شرایط جهان کنونی ارتباط با دولت

که مفهومی ثابت است، اما در تحقق و عینیت یافتن)مصداق(، متغیر و تابع د مفهوم سبیل با ایننماید. بدون تردیمی
شدت تحت تأثیر شرایط و دار و پیچیده بودنش بهشرایط زمانی و مکانی است. این مفهوم به اقتضای الیه

 و بالعکس. چه درگذشته مصداق سبیل بوده، در دوران معاصر نباشدبسا آنهاست و لذا چهظرفیت

 : منابع
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Nafy-e-Sabil Rule (Non-Dependency Rule) and Current International Law 

Abstract 
Under Nafy-e-sabil Rule, the consideration of independency and integrity of Islamic state in the 

international relations with non-Islamic states is necessary. This rule which is based on the 

principle of negation of ascendency of non-Islamic states over the Moslems, provides that 

conclusion of any contract or treaty is subject to negation of domination over Islamic countries.  

In this research, the issue of accession of Iran to the International Convention for the 

Suppression of the Financing of Terrorism as an instance of treaties which will set out the 

obligations for Iran, has been studied by considering the necessity of economic development in 

the country and applying the nafy-e sabil rule as well. Although Islamic jurists believe that this 

principle is applied on the primary rules but in case of conflict with more important interests, 

the principle will be excluded especially in the international relations in which the interest of 

the Islamic state logically overcomes the detriment of the relation.  

Keywords: Nafy-e-Sabil(Non-Dependency), Submissiveness, Independence, Obligations, 

International Relations 
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 نظام سالمت در تمدن نوین اسالمی

 2سید احمد بابایی چگینی   1مجتبی هادی زاده

 چکیده:
رود که وظیفه ساماندهی وضعیت بشمار میهای مهم در نظام کالن اجتماعی نظام سالمت از خرده نظام

ها را بر عهده دارد. نواقص و مشکالت فراوان نظام سالمِت رایج در جهان، مجامع علمی را به یافتن سالمت انسان
تواند یکی از بین تمدن نوین اسالمی با نظام سالمت مختص خود میاین  یک نظام سالمت نوین واداشته است. در

شناسی به دو نوِع مبتنی بر های بشری از نظر شناختظام سالمت نوین باشد. نظام سالمت در تمدندهندگان نارائه
های مطلوب نظام سالمت مبتنی بر اصالت تجربه شامل شوند. ویژگیبندی میاصالت تجربه و اصالت عقل تقسیم

های این نظام شامل نفی مفاهیم پذیری و تجاری بودن است و آسیبمراتب مبتنی بر اجماع، انعطافنظم و سلسله 
گرایی و شدن به عامل بیماری و مرگ، انتقال فرهنگ مادیکلی و عقلی، ایجاد محرومیت فزاینده، تبدیل

داری و سلطه غرب نظام سرمایهرویه جراحی، وابستگی به فّناوری، وابستگی به زدگی، دارو محوری، شیوع بیغرب
مبتنی بر اصالت عقل نیز شامل سازگاری با مبانی دینی و عقلی، نفوذ بیشتر  های مطلوب نظام سالمتاست. ویژگی

استفاده در محدودترین امکانات، اخالق محوری، استفاده از مفاهیم نگر، عدم وابستگی به ابزار و قابلو نگاه کل
از فّناوری،  دهی، دور ماندنهای این نظام نیز شامل عدم سازمانساده و قابلیت آموزش آسان است. آسیب

شناسی گرایی محض و داروگرایی است. نظام سالمت مطلوب در تمدن نوین اسالمی، نظامی بر پایه شناختعقل
های نظام سالمت موجود و ایجاد اسالمی است و با استفاده از فلسفه، فقه، میراث اسالمی، استفاده از فّناوری و یافته

 گیرد.بدی شکل میهای عقلی و تعاسناد تجربی بر اساس گزاره
 الگوی نوین سالمت، نظام سالمت نوین، نظام سالمت اسالمیواژگان کلیدی: 

 مقدمه:
بشریت همواره دنبال یک تمدن کامل بوده است تا بتواند در سایه خدمات آن، به اهداف متعالی خود برسد. 

هجری قمري شکل گرفت و تاریخ هاي دوم تا یازدهم های بزرگ بشری بود که در قرنتمدن اسالمی یکی از تمدن

                                                                                                                                                          
ئول(، ایمیل: علیها، کارشناس بیهوشی، پژوهشگر حوزه فلسفه سالمت )نویسنده مساللهطلبه مدرسه علمیه معصومیه سالم1 
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 Jabarut313@Yahoo.Comکارشناسی ارشد کالم اسالمی، مدرس حوزه علمیه قم، پژوهشگر فلسفه و کالم اسالمی، ایمیل: 2 
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کنند. جمهوری اسالمی گیر، از آن با عنوان دوران طالیی تمدن اسالمي یاد ميشناسان به علت دستاوردهای چشم
ها این تمدن را فوق تمدن« ره»یابی مجدد به چنین تمدن شکوهمندی ایجاد شد. امام خمینیایران با هدف دست

( و مقام معظم رهبري دستیابی به این تمدن را هدف اصلی جریان 373ص ، 1، ج 1389دانستند. )خمینی، می
( در این راستا پس از تدوین قانون اساسی بر اساس مبانی 3/12/1368ای،خامنهآیت الله دانند. )انقالب اسالمی می

ن چهارچوب نظام عنواساالری دینی بهشدن مردمدینی، ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر دین، باورپذیر شد. با مطرح
سیاسی حاکم بر جمهوری اسالمی ایران، نقش دین در حاکمیت این نظام اجتماعی ظهور پیدا کرد و در پی آن 

یابی به علم دینی ای از دانشمندان دستنگرش علم دینی در نظام حاکمیتی مورد توجه قرار گرفت. در این میان عده
ای نقش این نگرش در تولید علم را دانند وعدهمنحصر می های معارض علوم با دین اسالمرا در حذف قسمت

های اجتماعی ازجمله نظام ای درباره خرده نظامهاست که مطالعات گستردهدانند. سالای مبنایی مؤثر میگونهبه
 عنوان یکی ازشود. در راستای این مطالعات، پرداختن به نظام سالمت، بهمی سیاسی و اقتصادی اسالمی انجام

های اجتماعی، مغفول مانده است. امروزه مشکالت و معضالتی که نظام سالمت حاکم ترین خرده نظاممهم
المللی در جستجوی ایجاد یک نظام سالمت نوین و برجهان ایجاد نموده، موجب شده است که مجامع علمی بین

-شناسی میهای بشری از نظر شناختسالمت کالن در تمدن شناسی نظامجایگزین باشند. در این جستار به جریان

های انجام شده برای ایجاد نظام سالمت کنیم. پس از آن به تالشها را بیان میپردازیم؛ نقاط ضعف و قوت آن
 مطلوب در تمدن نوین اسالمی خواهیم پرداخت و راهکارهایی برای رسیدن به آن برخواهیم شمرد.

 الف. مفهوم شناسی
ت لفظی و تبیین نظام فکری موجود در این مقاله، به ارائه تعریف اصطالحات کلیدی به دلیل گریز از اشتراکا

 پردازیم.این نگاشته می

 نظام )سیستم(. 1
به معنای تألیف و ضمیمه کردن چیزی به چیز دیگر است. همچنین نظام که جمع  نظام در لغت از ریشه "نظم"

 ( نظام در اصطالح155، ص4ق، ج  1415است )فیروزآبادی،آن انظمه است، به معنای راه و روش، طریقه و عادت 
ها؛ هر ها و میان خواص آنها با روابط میان هدفیعنی مجموع عناصر دارای کنش و واکنش و مجموعه هدف

صورت یک سیستم تواند بهطور متداخل با یکدیگر عمل کند، میای از عناصر که بتواند به نحوی بهمجموعه
های مقننه و احزاب سیاسی هرکدام یک سیستم های فوتبال، قوهها، گروهشاننگریسته شود. کهک

ش( از نگاه دیگر به سامان داشتن زندگی و معیشت، کیان کشور و مردم، حکومت یا رژیم 1391هستند.)اردکانی،
شود. در های نهفته در نظام کالن اجتماعی نیز نظام گفته میسیاسی موجود و همچنین به هر یک از خرده نظام
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با « تعامل»و « فرد»صورت است که در سطح خرد دو عنصر شناسی، نظام به مفهوم کالن آن بدیناصطالح جامعه
دیگر تا اینکه جامعه « هایما»طور آید و همین)جامعه خرد( به وجود می« ما»شوند و عنصر یکدیگر ترکیب می

های کوچک یا خرد یا کند و در سطح خرد با وجود گروهیشود و نظم فراگیر ایجاد مکالن یا جامعه کل تشکیل می
های متعدد در سطح خرد شود که دربردارنده نظممتعدد، نظم یا نظام عام یا کالن تشکیل می« ماهای»

 شود.های اجتماعی محسوب میش( نظام سالمت ازجمله خرده نظام 1391است.)اردکانی،

 اسالم. 2
ق،  1409امر خدای متعال شدن و مقید بودن به انجام اوامر او است.)فراهیدی،"اسالم" در لغت به معنای تسلیم 

( اسالم 250، ص 2ش، ج  1374( همچنین به معنای دخول در صلح و خیر است.)راغب اصفهانی،266، ص 7ج 
صطالح در اصطالح به دو معنا است یکی به معنای عام که خالی از ایمان و همان اقرار به زبان است و دیگري در ا

برداری برای که عبارت است از اعتراف زبانی همراه با اعتقاد به قلب و دل و وفای به عمل و طاعت و فرمانخاص، 
( در قرآن کریم پیامبرانی 251،ص2ش، ج 1374خدای تعالی در آنچه حکم و تقدیر نموده است.)راغب اصفهانی،

( و اسالم، تنها دین 101(؛)یوسف 67عمران اند.)آلدهشهمچون ابراهیم و یوسف )علیهماالسالم( مسلمان معرفی 
وسیله پیامبر خاتم حضرت ( و این دین به19عمران، (؛)آل85عمران، شده است.)آلبرای زندگی بشریت تعریف 

 (3شده است.)مائده، الله علیه و آله وسلم( تمام محمد)صلی

 سالمت. 3
( 85، ص 4ق، ج  1415)فیروزآبادی، .کننده استهالک به معنای برائت از عیب و آفِت  "سالمت" در لغت

گیرد که به معنای رهایی یافتن از مرض و بیماری است اما سالمت معمواًل بجای واژه صحت مورد استفاده قرار می
( و در تعریف سازمان 103ق، ص  1400تر از صحت و در مقابل هالکت است. )عسکری، سالمت درواقع عام

کید می»المت عبارت است از: س 1بهداشت جهاني شود حالتی از رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است و تأ
 (WHO, 2005«.)منزله نداشتن بیماری و ناتوانی جسمانی نیستکه سالمتی فقط به

 علم دینی. 4
ازنظر هنری  شود.در عرصه رابطه علم و دین علم به معنای علوم تجربی اعم از طبیعی و انسانی در نظر گرفته می

 3و به قول آرتور شالو« علم به دین نیاز دارد تا منشأ و توفیقات آن را توجیه کند»)فیزیکدان فیلسوف(  2مارگنو

                                                                                                                                                          
1 World Health Organization 
2 Henry Margenau 
3 Arthur Leonard Schawlow 
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( 268، ص 3ش، ج  1393خسروپناه، «)زمینه دین یک زمینه بزرگ کار علمی است»)فیزیکدان برنده جایزه نوبل( 
کند که هر علم مفید و نافعی را که برای جامعه اسالمی قتضا میجامعیت و خاتمیت اسالم ا»از نظر استاد مطهری 

( نقیب العطاس متفکر مالزیایي 315، ص 3ش، ج  1393)خسروپناه، « الزم و ضروری است، علم دینی بخوانیم.
شناسی اسالمی صورت شناسی غرب و جایگزینی آن با شناختمعتقد است؛ علم دینی از راه تطهیر آن از شناخت

( طبق این نگرش، علم دینی در مقابل علم سکوالر قرار دارد. بر این اساس 153ش، ص  1374)العطاس،  د.گیر می
گردد. شناختی استوار باشد، مشخص میشناختی، انسانماهیت علم وابسته به اینکه بر چه مبنای متافیزیکی، معرفت

ده از آن باشد علمی دینی است. در علم دینی شناسی دینی و الهی و برآمشناسی و انسانعلمی که مبتنی بر جهان
گیرد و روشی که در تولید علم دهنده علم بر اساس منطق علمی که از نظر دین معتبر است شکل میقضایای تشکیل

ش( از نگاهی دیگر علم دینی علمی است  1393شود، مورد تائید دین هستند.)رشاد، یا حل مسائل آن استفاده می
ارگرفته باشد؛ و در مقابل، علم غیردینی علمی است که در خدمت باطل قرار دارد. )میرباقری، که در خدمت حق قر 

دارد و چون تفسیر طور محض دینی است زیرا پرده از فعل خداوند برمیش( در نگاه برخی دانشمندان علم به 1386
اند و مباحث خصصی شدهو تبیین علم خداست پس دینی است؛ اما مشکل به وجود آمده این است که علوم ت

حل این مشکل در شده است؛ بنابراین مبدأ و غایت در علوم مشخص نیست و راهشناسی از آن حذفمعرفت
( نگاه دیگر این است که 81-70ش، ص  1386شود. )جوادی آملی، بازگشت طبیعیات به دامن الهیات شناخته می

با مبانی هستی شناختی دین تعارض نداشته باشد. در  کم در مبانی هستی شناختی خودعلمی دینی است که دست
حال  گنجد و درعینای است که در حیطه اهداف و اظهار نظرهای دینی میگونهشان بهعلومی که موضوع و مسائل

پذیر های دیگر هم هست، فرض علم دینی )اسالمی( و غیردینی )غیر اسالمی( امکانبررسی و اثبات از راهقابل 
در حل مسائل چنین علمی به روش تجربی، شهودی، یا عقلی بسنده شود و امکان استفاده از منابع دینی  است. اگر

شده، با استفاده از روش نفی گردد، محصول آن علمی غیردینی خواهد بود، ولی اگر منابع دینی نیز در نظر گرفته
ش،  1393یزدی،نامید. )مصباح« علم دینی»ن تواتعبدی نیز به حل مسائل آن اقدام شود، نتیجه تحقیقات آن را می

گیری ترین تعریف از علم دینی را علمی مبتنی بر فلسفه اسالمی دانست که با بهرهتوان کاملحال می( بااین208ص 
شناسی اسالمی به شناسی، ارزشی، مکتبی و روشاز فلسفه مطلق و فلسفه مضاف اسالمی و بر اساس نظام انسان

 ش( 1390پردازد. )خسروپناه،یافته و انسان شایسته و توصیه انسان بایسته با رویکرد اسالمی میققتوصیف انسان تح

 نوین. 5
نوین  (20222، ص 14، ج 1373ترین از هر چیزی است. )دهخدا،"نوین" در لغت به معنای نو و جدید و خوب

پرستی، رکود، و چالش با کهنگی، کهنه شود و به معنای ستیزبا عنوان نوگرایی یا مدرنیسم یاد می در اصطالح
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ش( از نگاه 1379شود )معینی،نیافتگی و نیز در ستیز با هرگونه قدمت و سنت معنا میافتادگی، توسعهعقب
های تـازه زنـدگی است و در مقابل سلفی گری و دانشمندان اسالمی تجدد و نـوگرایی حقیقـی و باز کردن میدان

آیت الله ( و با حفظ اصول و متعبد ماندن به شرع همراه است.)14/11/1390ای، خامنهه آیت اللتحجر قرار دارد. )
 (10/3/1384ای، خامنه

 شناخت. 6
وسیله تفکر و تدّبر در آثار آن است است که به معنای ادراک شیء به« معرفة»شناخت معادل فارسی واژه عربی 

گاهی و  ر اصطالح( د374، ص 12ق، ج  1414و اخص از علم است.)زبیدی،  فلسفی شناخت را به معنای مطلق آ
ء یا صورت جزئي یا مفهوم کلي آن نزد حضور خود شي»گیرند و در تعریف دانشمندان مسلمان علم در نظر می

شناسی علمی است که درباره ( بر این اساس شناخت151، ص 1ش، ج 1394یزدی، است. )مصباح« موجود مجرد
ش،  1394یزدی، کند. )مصباحها بحث مییابی انواع و تعیین مالک صحت و خطای آنهای انسان و ارزششناخت

 2الکو جان 1نیتزوسیله الیبباره بههاي سیستماتیک دراین( در فلسفه غرب نخستین پژوهش151، ص1ج
بي شناخت یاشده بود، وظیفه فلسفه را ارزشواقع 4که تحت تأثیر افکار هیوم 3گرفته است و سپس کانتانجام

توان به چهار قسم تقسیم های انسانی را از یک دیدگاه می( شناخت151، ص 1ش، ج 1394یزدی، )مصباح .دانست
 کرد:

آید های حسی به دست میگونه شناخت با کمک انداماصطالح خاص(: اینشناخت تجربی و علمی )به .أ
 هرچند عقل نیز در تجرید و تعمیم ادراکات حسی نقش دارد.

گیرد و عقل نقش وسیله مفاهیم انتزاعی )معقوالت ثانیه( شکل میگونه شناخت بهعقلی: این شناخت .ب
 کند.اساسی در به دست آوردن آن ایفاء می

و از راه « اعتمادمنبع قابل»گونه شناخت جنبه ثانوی دارد و بر اساس شناخت قبلیشناخت تعبدی: این .ج
 شود.حاصل می« مخبر صادق»خبر دادن 

گونه شناخت بدون وساطت صورت و مفهوم ذهنی به ذات عینی معلوم تعلق هودی: اینشناخت ش .د
 (36ش، ص  1384یزدی،وجه جای خطا و اشتباه ندارد.)مصباحهیچگیرد و بهمی
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تجربه یا عقل، یکي از محورهاي اساسي مسائل فلسفه غربي  بر این اساس بحث درباره شناخت مبتنی بر اصالت
 پردازیم.ها می( که در ادامه به بیان آن151، ص 1ش، ج  1394یزدی،)مصباحدهد.را تشکیل مي

 اصالت عقل -6-1
دانند و نه تجربه صرف، بر همین مکتبی فلسفی است که در آن منشأ اصول عقلی را فطرت و ذهن بشر می

یقین را ها وصول بهاساس بر کلیت و ضرورت آن معتقدند و با قبول مقدم بودن اصول عقلی و کلیت و ضرورت آن
توان به افالطون، دانند لذا قدر و اعتبار اصول نزد آنان مطلق است نه نسبی. از فیلسوفان این مکتب میممکن می

گوستینارسطو، سن  ش( 1386اشاره کرد. )ندائی،  3و مالبرانش 2، اسپینوزا1آ

 اصالت تجربه -6-2
ها است اصول عقلی و تجربی )استقرائی( دانستن آن مکتبی فلسفی است که به معنای اخص انکار فطری بودن

شده است. جان الک سرچشمه شناسایی را احساس و سپس جان الک شروع  4و در قرون جدید با فرانسیس بیکن
داند و معتقد است که ذهن مانند یک کاغذ سفید است که تجربه )داخلی و خارجی( تمام مفاهیم ما را و تفکر می

 ( نظریه اصالت تجربه شامل دو قسمت اصلی زیر است:108ش، ص  1346د. )شاله،کنروی آن نقش می
اند یک سلسله قضایای تجربی شود بدیهی اولیعدم وجود بدیهی اولی: تمام قضایایی که پنداشته می .أ

 شوندهستند که در طول زندگی پیدا می
، ص 2ش، ج  1364مطهری، اساس فعالیت ذهن سیر از احکام جزئی به احکام کلیه است.)طباطبایی،  .ب

100) 
وسیله تجربه اعتبار دارند و نه غیر آن، و از طرفی چون شده بهطرفداران این مکتب معتقدند که فقط علوم کسب 

ش( این  1386تجربه که مالک و معیار اصلی علم است یقین آور نیست بنابراین یقین علمی وجود ندارد. )ندائی، 
توان به تجربه علمی، تجربه عرفانی، تجربه مهارتی، تجربه هنری، د که ازجمله میروش معرفتی انواع مختلفی دار 

( استاد مطهری معتقد است که اگر مقدمات 195، ص 1ش، ج  1393تجربه دینی و غیره اشاره نمود.)خسروپناه، 
ل بیاید و حتمًا برای قیاسی به استدالل اضافه نشوند ذهن قادر نیست فقط با استقراء جزئیات به کشف قانون کلی نائ

ش،  1364این امر نیازمند برخی اصول عقالنی و غیرتجربی مانند قانون علت و معلولی است.)طباطبایی؛ مطهری، 
 (215، ص 3ج 

                                                                                                                                                          
1 Saint Augustine 
2 Spinoza 
3 Malebranche 
4 Francis Bacon 



  169/ ین اسالمی نظام سالمت در تمدن نو

 

 شناسی مطلوبشناخت -6-3
آمده است فلسفه اسالمي شناسي پیش شناخت هایي که براي فلسفه غربي درزمینه  برخالف نوسانات و بحران

خوش تزلزل و اضطراب و بحران نگردیده است گاه دستاز موضع نیرومند و استواري برخوردار بوده و هیچ همواره
گاه فلسفه اسالمي را درگیر کرده، ولي پیوسته هاي مخالفي در کنار آن به وجود آمده و گهو بااینکه کمابیش گرایش

اًل محفوظ بوده و بدون اینکه از ارج تجارب حسي موضع قاطع ایشان مبني بر اصالت عقل در مسائل متافیزیکي کام
کارگیري روش تجربي را در علوم طبیعي انکار کنند، بر استفاده از روش تعقلي در حل مسائل بکاهند و اهمیت به
کید داشته ( دانش سالمت عالوه بر اینکه به تجربه برای بررسی 149، ص 1ش، ج  1394یزدی،)مصباح.اندفلسفي تأ

وسیله عقل منظور یافتن عوامل صحت و بیماری نیازمند است، دارای مبانی فلسفی نیز هست که باید بهبهبدن انسان 
شناسی مطلوب مورد استفاده در نظام سالمت (؛ بنابراین شناخت74ش، ص  1387مورد بررسی قرار گیرد. )ناظم،

و تجربی باشد. بر این اساس  در تمدن نوین اسالمی باید مبتنی بر شناختی جامع مبتنی بر شناخت عقلی
شناسی اسالمی است که توسط دانشمندان مسلمان همچون مالصدرا شناسی مطلوب در این نظام شناختشناخت

 (199-193ش، ص  1393به تفصیل بیان شده است. )اراکی،

 های بشریب.جریان شناسی نظام سالمت در تمدن
م، ص  2010جوزی، است.)ابن گرفتهیه شناخت شهودی شکلسالمت در تاریخ بر پا ازنظر متدینین اولین نظام

های سالمت بر ترین نظاماز آن بزرگعقلی و تجربی بوده است. پس  ها بر پایه شناخت( اما تعلیم و گسترش آن67
( 75ش، ص  1386اند.)ابن ابی اصیبعه، گرفتهشناسی مبتنی بر اصالت عقل و اصالت تجربه شکل پایه شناخت

تعبدی نیز وجود دارد ولی نظام سالمت کالنی بر اساس  نظریاتی در مورد ایجاد نظام سالمت بر پایه شناخت اگرچه
( در این فصل به بررسی انواع نظام سالمت کالن پرداخته و 24ش، ص  1387آن ایجاد نشده است.)سیوطی، 

 دهیم.ها را موردبررسی قرار میهای آنویژگی

 اصالت تجربهنظام سالمت مبتنی بر . 1
شود. در این بخش نظام سالمت مبتنی بر تجربه در حال حاضر نظام حاکم بر سالمت مردم جهان محسوب می

 های آن خواهیم پرداخت.های مطلوب و آسیبگیری این نوع از نظام سالمت و ویژگیبه تاریخچه شکل

 تاریخچه نظام سالمت مبتنی بر اصالت تجربه -1-1
ش،  1386دانند )ابن ابی اصیبعه، گیری این نظام سالمت را مربوط به تمدن یونان میشکل برخی پیشینه تاریخی

گیری نظام ای شکل( اما عده5م، ص  2000اند. )عکاوی، ( و برخی رد پای آن را در مصر باستان یافته74ص 
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دانند. های صلیبی میز جنگخصوص پس اآمیز مسیحیت اروپا با اسالم بهسالمت بر این مبنا را نتیجه تقابل تعصب
های خود تدریس مسیحیان که در دوران طالیی تمدن اسالمی علوم مختلف را ترجمه کرده بودند و در دانشگاه

کردند به علت این تعصبات، منابع اصیل یونانی را جایگزین منابع اسالمی نمودند اما عماًل در تدریس این منابع می
سینا و رازی مراجعه کنند. این اصالحات از قرن شانزدهم نشمندان مسلمان مانند ابننیز ناگزیر بودند به منابع دا

ریزی یک نظام سالمت بر مبنای علم شیمی به اوج خود رسید و او با پی 1میالدی با ظهور فردی به نام پاراسلس
اه دیگری که ( دیدگ156-19ش، ص  1367موجب تغییر مبنای نظام سالمت در غرب گردید. )مصطفوی کاشانی،

گیری این نوع نظام سالمت دخالت مستقیم داشته است زیرا وجود دارد این است که حاکمیت مسیحی در شکل
نموده دانسته و از هرگونه دخالت نظام سالمت در این موضوعات ممانعت متولی مباحث عقلی و معنوی را کلیسا می

ک مکانیک به یک ماشین بوده است که وظیفه دارد است؛ بنابراین نگاه نظام سالمت به بدن انسان نگاه ی
های پیشرفته تدریج که این نظام پیشرفت نمود و به فّناوریکه این ماشین خراب شد آن را تعمیر نماید. بههنگامی

مجهز شد با وجود اینکه مانعی برای ورود نظام سالمت به مبادی عقلی و معنوی وجود نداشت اما این حوزه به 
های ( در طی سالEngel, 1977پرده شد و نظام سالمت متعصبانه بر جریان پیشین خود حرکت نمود. )فراموشی س

میالدی در خصوص خأل مفاهیمی همچون معنویت در نظام سالمت نظرات زیادی مطرح شد. اولین  1999تا  1977
اشاره به نادیده گرفته شدن تأثیر مفاهیم با « نیاز به یک مدل جدید پزشکی»ای با عنوان با ارائه مقاله 2بار جورج ِانگل

کلی مانند معنویت بر جسم، بیان داشته است که جسم، روان و رفتار انسان، بر یکدیگر تأثیر مستقیم دارند و با ارائه 
 سالمت انسان به این نظام اضافه نمود.نگرش جدیدی نسبت به 3«اجتماعی-روانی-زیستی»مدل 

(Engel, 1977)  م، پنجاه و دومین مجمع سازمان بهداشت جهانی اضافه شدن  1999تغییرات در سال در ادامه این
ُبعد معنوی به تعریف سالمت را تصویب کرد و بر این اساس تعریف جدیدی از سالمت ارائه گردید. در این تعریف 

ن بیماری یا منزله نداشتسالمت یک وضعیت پویا از رفاه جسمانی، روانی، معنوی و اجتماعی است و فقط به»
عنوان تعریف رسمی از سالمت خودداری وجود این سازمان از انتشار این تعریف به اما با این« ناتوانی جسمی نیست

(  & 2017et al., Saadای داشت و بنابراین نیازمند تحقیقات بیشتری بود. )نمود زیرا لغت معنوی معنای گسترده
شود. هرچند امروزه از توجه به بعد معنوی در عمیق معنوی را شامل میهای از تفکر مثبت تا تجربه 4واژه معنوی

طور رسمی در نظام سالمت شده است اما بهعنوان یک روش مکمل درمان کمک گرفته تحقیقات متعدد به

                                                                                                                                                          
1 Paracelsus 
2 George L. Engel 
3 Biopsychosocial Model 
4 Spiritual 
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 المللی به دلیل عدم شناخت کامل علمی، این روش هنوز مورد تائید قرار نگرفته است. توجه به این ُبعد نگاهبین
 (Saad & et al., 2017ها متحول ساخته است. )سالمت را طی این سال

 های مطلوب نظام سالمت مبتنی بر اصالت تجربهویژگی -1-2
های مطلوب آن است. در این بخش به بدون شک عامل استقرار یک نظام سالمت در تمدن بشری ویژگی

 ل موفقیت آن خواهیم پرداخت.های نظام سالمت مبتنی بر اصالت تجربه و عوامبررسی ویژگی

ها و مراتب مبتنی بر اجماع: نظام سالمت مبتنی بر اصالت تجربه با ارائه دستورالعملنظم و سلسله  .أ
شود، المللی تهیه میشده که به پشتوانه اجماع نظرات علمی دانشمندان بینهای منظم و حسابشیوه

( هرچند Waggoner & et al., 2016ل نماید.)توانسته است نظم علمی زیبایی را در بدنه خود اعما
گاه جایی برای اعتماد به این نظم باقی ها با نظریات جدید هیچهای مختلف و جایگزینی آنابطال نظریه

هایی ( اما این نظام با ارائه دستورالعمل85 -83، ص 1ش، ج  1382)مصطفوی کاشانی،  گذارد؛نمی
روز نگاه دارد و در عرصه آموزش با است نیروی انسانی خویش را به توانسته« طب مبتنی بر شواهد»مانند 

المللی به یک اتحاد علمی کاربردی دست پیدا کند.)کریمیان و های بینها و دانشگاهایجاد سازمان
 ش( 1394همکاران، 

ین پذیری: اکنون در تمامی جهان هر مکتبی که در مورد سالمت انسان حرفی برای گفتن دارد اانعطاف .ب
فرصت را دارد که با ارائه مستندات خویش جایگاهی برای خود تعریف کرده و تحت نظارت این نظام 
سالمت و به شیوه مورد تائید آن فعالیت نماید. اعتقاد به تجدد و نوگرایی و از طرفی نقش فراوان ابزارها 

آورانه در علوم شود که عرصه عظیمی برای تحقیقات فنهای مختلف این نظام موجب میدر بخش
پذیری موجب شده که این نظام در هر مهندسی فراهم گردد. همین انعطاف -مختلف ازجمله علوم فنی

 (WHO, 2014کشوری با هر دین و اعتقادی بتواند جایگاه خویش را پیدا نماید.)
های ها، شرکتتجاری بودن: این نظام موجب ایجاد بستری از درآمدزایی برای نیروی انسانی، بیمه .ج

های طبی، مراجع علمی و غیره به شکل مستقیم و غیرمستقیم های تولیدکننده فّناوریداروسازی، شرکت
شده است. در برخی کشورها درآمد ناشی از فروش تولیدات علمی و فّناوری سالمت چندین برابر بودجه 

 ست.هاست و موجب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در این کشورها شده اسالیانه آن

(U.S. Department of Health & Human Services, 2007, 9) 
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 های نظام سالمت مبتنی بر اصالت تجربهآسیب -1-3
های زیادی روبرو بوده ها و چالشهای مطلوب خود با آسیباین نوع از نظام سالمت در کنار ویژگی

رود. در ادامه بخشی از این بشمار میهای اصلی مجامع علمی ها امروزه از دغدغهاست.برطرف کردن این آسیب
 کنیم.ها را مرور میها و چالشآسیب

شناسی مستقر در این نظام همواره تمامی مباحثی که با مبانی عقلی نفی مفاهیم کلی و عقلی: شناخت .أ
کند؛ این عمل باعث محروم ها را به شکلی از تجربه ترجمه میشود را تحت تأثیر قرار داده و آنمطرح می

شود. حتی می -که بخش مهمی از دانش سالمت است-شدن این نظام از علوم مبتنی بر مفاهیم عقلی
شود و هیچ خللی به مبانی فلسفی گرایاِن بررسی میمفاهیمی همچون مفهوم تجربه معنوی از نگاه تجربه

گیرد. یسازد زیرا تمامی این مباحث در چهارچوب تجربه موردبحث قرار ماصالت تجربه وارد نمی
اشتباه معنویت زبان صورت گرفته است بههرچند که در ترجمانی که از این مؤلفه توسط محققان فارسی

تواند آن را یک نوع ترجمان بومی از این مؤلفه تلقی اند که میمحور قلمداد کردهرا نوعی نگاه دین
 ش(  1391نمود.)عباسی و همکاران، 

های نظام سالمت مبتنی بر تجربه بیان شد این نظام بر که در ویژگی گونهایجاد محرومیت فزاینده: همان .ب
خوبی از بستر تجارت و اقتصاد قرار دارد. همین امر موجب شده است که کشورهای فقیر نتوانند به

میالدی در گزارشی از  2018( در سال WHOمند شوند. سازمان بهداشت جهانی )امکانات این نظام بهره
مت در جهان اعالم کرد که نیمی از جمعیت جهان از پوشش کامل سالمت بررسی وضعیت سال

ترین علِت ضعف سالمت در کشورها فقر بیان شده است و یکی از برخوردار نیستند. در این گزارش مهم
( WHO, 2018, 8دانند.)راهکارهای تقویت نظام سالمت را توسعه بیمه عمومی و خدمات رایگان می

تنها دارای مردم فقیری هستند بلکه مانند کشورهای واقع در صحرای آفریقا نه که کشورهاییدرحالی
های فقیری دارند و توانایی توسعه نظام سالمت مدرن متکی به فّناوری روز را ندارند. این امر منجر دولت

 ( Gregson & et al., 2017ها از نظام سالمت و خدمات آن شده است. )به محروم ماندن این کشور
 ای دچار شدهسالمت به مشکالت پیچیده های اخیر نظامشدن به عامل بیماری و مرگ: طی سالتبدیل .ج

شده که متحده منتشرشده است نشان دادهاست. در تحقیقاتی که توسط دانشگاه جان هاپکینز در ایاالت
بیش از دو میلیون طور مستقیم مسئول مرگ متحده آمریکا، نظام سالمت بهسال گذشته در ایاالت 10طی 

میلیون نفر بوده های کل تاریخ این کشور حدود یکهای جنگکه آمار کشتهنفر بوده است. درحالی
ومیر محسوب است. در این تحقیق آمده است که نظام سالمت در این کشور سومین عامل مرگ
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ومیر در ن عوامل مرگتریهای بیمارستانی ازجمله مهمشود. اشتباه پزشکی، عوارض دارویی و عفونتمی
 (Makary & Daniel, 2016این نظام است.)

ها و تحقیقات تجربی، صحنه آزمایشزدگی: در پشتگرایی و غربهای مادیانتقال فرهنگ .د
کسیومفرضپیش های علمی و هایی)معلومات متافیزیکی( وجود دارد که بر تحقیقات و فرضیهها و آ

ها خواسته یا فرض( این پیش107، ص 3ش، ج  1393)خسروپناه،  گذارد.های عالمان تأثیر میانگیزه
گردد. الگوگیری شخصیتی دانشمندان ها به کشورهای دیگر منتقل میوسیله منابع آموزشی آنناخواسته به

گرایی در زدگی و مادیکشورهای مختلف از سبک زندگی دانشمندان غربی موجب جریان غرب
 (162-150ش، ص  1385شود.)آل احمد، امعه میتبع آن در جها و بهدانشگاه

رویه داروهای مختلف فجایع دارو محوری: امروزه در نظام سالمت مبتنی بر تجربه معضل تجویز بی .ه
های میکروبی مقاوم به درمان و عوارض دارویی، بخصوص زیادی به بار آورده است. پیدایش گونه

 (WHO, 2011های علمی است.)سیعوارض مؤثر در نسل بشریت ازجمله مباحث روز کر 

ها ها را با دارو و سایر روشتوان آنهایی که میرویه جراحی: سزارین و جراحی در بیماریشیوع بی .و
توسط انجمن پزشکی  1976رویه هستند. در تحقیقی که در سال های بیدرمان کرد ازجمله جراحی

افتند های غیرضروری به وادی مرگ میهزار نفر براثر جراحی 12آمریکا صورت گرفت مشخص شد که 
 (Stahel & et al., 2016دهد که این روند تا عصر حاضر متوقف نشده است. )ها نشان میو پژوهش

وابستگی به فّناوری: وابستگی به فّناوری در این نظام موجب شده است که دسترسی به خدمات سالمت  .ز
های طبی و ابزارهای تشخیصی و وابسته شدن شبا سختی همراه باشد. وابسته شدن تشخیص به آزمای

های شیمیایی و مداخالت پیشرفته، موجب کاهش توانمندی و مهارت نیروی انسانی در درمان به دارو
ای که تشخیص و درمان بدون ابزارها گونهایجاد سالمت فراگیر در شرایط کمبود امکانات شده است به

 (Campbell & et al., 2007و داروهای پیشرفته غیرممکن شده است.)
داری غرب منجر داری و سلطه غرب: وابستگی این نظام سالمت به نظام سرمایهوابستگی به نظام سرمایه .ح

مثال تحقیقات این نظام بر روی عنوانها و عملکرد این نظام شده است. بهبه ایجاد دوگانگی در یافته
 ها را برای سالمتی تائید نموده است.نهای گازدار خطر آبرخی مواد غذایی ازجمله نوشابه

(Mayn & et al., 2006 اما به دلیل سرمایه هنگفتی که در اختیار تولیدکنندگان این مواد غذایی قرار )
شود. از طرفی سلطه غرب با استفاده از تسلط خویش بر نظام ها صادر میدارد مجوز برای تولید آن
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ها فجایع کند که این تحریمی مخالف خود استفاده میهای سالمت علیه کشورهاسالمت از تحریم
 (Borger & Kamali Dehghan, 2013بشری زیادی ایجاد کرده است.)

 نظام سالمت مبتنی بر اصالت عقل .2
ها نظام سالمت برتر و غالب در جهان بوده است. در این بخش به نظام سالمت مبتنی بر اصالت عقل سال

 های آن خواهیم پرداخت.های مطلوب و آسیباز نظام سالمت و ویژگی گیری این نوعتاریخچه شکل

 تاریخچه نظام سالمت مبتنی بر اصالت عقل -2-1
ش،  1349دانند )ابن جلجل،السالم( میبرخی منشأ این نوع از نظام سالمت را حضرت آدم و ادریس )علیهم

 1386دانند.)ابن ابی اصیبعه،مدن یونان باستان می( و برخی دیگر منشأ پیدایش این نظام را بقراط حکیم در ت55ص 
ای قرن نظام سالمت غالب برجهان بود و خدمات ارزنده 10( نظام سالمت مبتنی بر عقل بیش از 77ش، ص 

( مبانی علمی نظام 30ش، ص  1389گنجد.)والیتی،سالمت بشریت کرده است که ذکر آن در این مقاله نمیبه
شناسی ساخت نوع شناختساس مبانی دانشمندان یونانی بود اما چیزی که آن را متمایز میسالمت در این دوران بر ا

مثال منشأ حاالت روانی مانند ترس، شادی و اندوه ازنظر عنوانبینی خاص دانشمندان آن بوده است. بهانسان و جهان
دهد. اما ازنظر بی مغز رخ میهای عصو انفعاالتی است که در سلول نظام سالمت مبتنی بر اصالت تجربه فعل

واسطه است که تغییرات خویش را به« نفس»دانشمندان تمدن اسالمی منشأ این افعال یک معقوله فرا مادی به نام 
( برخی شکوفایی علم تجربی و انقالب علمی در قرن 145ش، ص  1383سینا، نماید.)ابناعضای عصبی اعمال می

گرایی و ستیز با مفاهیم عقلی را عامل فروپاشی این نظام سالمت در جهان شانزدهم میالدی و گرایش به تجربه
( و برخی علت انحطاط این نظام را متشکل از عوامل درونی 156-19ش، ص  1367اند. )مصطفوی کاشانی،دانسته

های صلیبی و ظهور مغوالن میشامل عقل ستیزی و دور شدن از اسالم راستین و عوامل بیرونی شامل جنگ
 (88ش، ص  1389دانند.)والیتی،

 های مطلوب نظام سالمت مبتنی بر اصالت عقلویژگی -2-2
های مطلوب ها نظام سالمت غالب بر جهان نموده است ویژگیآنچه نظام سالمت مبتنی بر اصالت عقل را قرن

وفقیت آن خواهیم های نظام سالمت مبتنی بر اصالت عقل و عوامل مآن بوده است. در این بخش به بررسی ویژگی
 پرداخت.

سازگاری با مبانی دینی و عقلی: با توجه به استواری مبانی دینی و اسالمی بر مفاهیم عقلی، این نظام  .أ
، ص 3ش، ج  1393نظام سالمت مبتنی بر تجربه با دین سازگاری بیشتری دارد.)خسروپناه، نسبت به
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تنزل داده  2مبتنی بر تجربه در حد تجربه معنویکه در نظام سالمت  1( مفاهیمی متافیزیکی مانند روح107
بحث و بررسی است زیرا یک امر عقلی است و از ای بر بستر این نظام قابلشده است بدون هیچ دغدغه

 (5ش، ص  1384سینا، اثبات است.)ابنهای عقلی قابلوسیله برهانطرق مختلف به
الت عقل با استفاده از براهین عقلی شامل همه نگر: نظام سالمت مبتنی بر اصنفوذ بیشتر و نگاه کل .ب

ق،  1436های یقینی شامل اولیات، مشاهدات، تجربیات، متواترات، حدسیات و فطریات )مظفر،ساحت
تواند تمامی علل پردازد. لذا میها میگیری آن( به بررسی عوامل صحت و بیماری و روش شکل319ص 

امع در این خصوص دست پیدا کند. برخالف نظام مبتنی بر مرتبط را باهم پیوند دهد و به یک نظر ج
شود گستردگی نفوذ فکر محدود، جزئی و تجربه که محدود به مشاهدات و تجربیات است و باعث می

 (100، ص 2ش، ج  1364خاص گردد. )طباطبایی، مطهری، 
نی بر عقل برخالف نظام استفاده در محدودترین امکانات: نظام سالمت مبتعدم وابستگی به ابزار و قابل .ج

تواند بدون هیچ امکاناتی وظایف خود را در سطوح پیشگیری، تشخیص، سالمت مبتنی بر تجربه می
تواند با استفاده از ها در این نظام بسیار بیشتر است و میدرمان و بازتوانی به انجام برساند. وسعت روش

سالمت نماید. این موضوع بخصوص در مناطق  امکانات و منابع بومی در هر منطقه اقدام به ساماندهی
 (WHO, 2003محروم که توانایی تهیه ابزارهای تشخیص طبی و داروها را ندارند بسیار کارآمد است.)

اخالق محوری: نظام سالمت مبتنی بر عقل همواره در منابع خود بر اصول اخالقی استوار بوده است.  .د
در بخش اخالق پزشکی مطالبی برای گفتن دارد اما اغلب هرچند که نظام سالمت مبتنی بر تجربه نیز 

مثال بقراط، یک عنواننماید. بهاین موارد را از منابع نظام سالمت مبتنی بر عقل استخراج و استفاده می
ها خوانده التحصیلی دانشجویان سالمت در دانشگاهنامه او در هنگام فارغگراست که قسمپزشک عقل

 (32، ص 1ش، ج  1379آبادی،شود.)نجممی
شده استفاده از مفاهیم ساده و قابلیت آموزش آسان: مفاهیم نظام سالمت مبتنی بر عقل طوری نوشته  .ه

ها با مفاهیم کند. بیان بیماریها را درک کرده و فهم میاست که همه اقشار جامعه با هر سطح سوادی آن
تر و آموزش آن برای هم آن راحتشود فای مانند سردی، گرمی، خشکی و تری باعث میساده

 (1ش، ص  1380پژوهان در هر سنی آسان باشد.)ارزانی، دانش

                                                                                                                                                          
1 Soul 
2 Spiritual Experience 
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 های نظام سالمت مبتنی بر اصالت عقلآسیب -2-3
توان یکی ها را میهای فراوانی شد. این آسیباین نظام سالمت در دوراِن پس از افول تمدن اسالمی دچار آسیب

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

مدت و متروک ماندن این نظام از حضور رسمی در نظام حکومتی دهی: دور ماندن طوالنیعدم سازمان .أ
نظمی مر موجب بیگسیختگی و از بین رفتن ساختارهای تشکیالتی آن گردیده است. این اموجب ازهم
ای و مهارتی شده است. تشکیالت آموزشی و درمانی این نظام در حکومت بسیار محدود و علمی، حرفه

گرفته است. هرچند که برخی کشورها بخصوص در سایه تشکیالت نظام سالمت مبتنی بر تجربه شکل
ام سالمت مبتنی بر توجهی از تشکیالت نظام سالمت خویش را بر پایه نظکشورهای شرقی سهم قابل

ریزی نمایند. )رضایی زاده، اند تشکیالت و نظام منسجمی بر پایه این نظام پایهاند و توانستهعقل بنا نهاده
 ( 107ش، ص  1393

دور ماندن از فّناوری: منحصر کردن استفاده از فّناوری برای نظام سالمت مبتنی بر تجربه و محدود کردن  .ب
های مختلف موجب شده است که نام این نظام های سنتی در ساحتبر روشنظام سالمت مبتنی بر عقل 

های سنتی، کهن و قدیمی مورد استفاده قرار بگیرد. این در حالی است که نظام سالمت مبتنی بر با عنوان
های خود به خدمت بگیرد و تبدیل به یک تواند آن را برای تشخیصعقل ستیزی با فّناوری ندارد و می

 (Wu & et al., 2012مت مدرن و نوین گردد.)نظام سال
گرایی محض های نظام سالمت مبتنی بر تجربه، تجربهگونه که یکی از آسیبگرایی محض: همانعقل .ج

گرایی محض، تجربه را هایی از تاریخ، در مواجهه با سالمت مبتنی بر تجربه، این نظام با عقلبود، در برهه
 (74ش، ص  1386آن را باطل شمرده است. )ابن ابی اصیبعه،ذبح نموده و تمامی دستاوردهای 

شود. به دلیل سودی های سالمت محسوب میدارو گرایی: این عنوان نوعی آسیب مشترک در همه نظام .د
سوی تجارت راحتی بهکه در تجارت داروهای گیاهی وجود دارد فعاالن در نظام سالمت مبتنی بر عقل به

که است که همانند نظام سالمت مبتنی بر تجربه دانشمندان این درحالی شوندو داروگرایی کشیده می
 (22، ص 1ش، ج  1385اند. )عقیلی،گرا نیز از دارو محوری و دارو گرایی نهی کردهعقل
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 پ.نظام سالمت در تمدن نوین اسالمی
ه بررسی کیفیت نظام ها را تجربه نموده است اکنون بشناسِی دو نظام سالمت کالن که بشریت آنپس از جریان

شناسی مطلوب و نظریه برگزیده علم های مفهومی آن و نوع شناختسالمت در تمدن نوین اسالمی بر اساس الزمه
 پردازیم. دینی می

 بخش اول پیشینه. 1
نظام سالمت مبتنی بر عقل در طول قرن دوم تا یازدهم هجری قمری توسط دانشمندان مسلمان مورد توجه قرار 

ر این دوران دانشمندان مسلمان آثار دانشمندانی همچون بقراط و جالینوس را به عربی ترجمه نمودند و گرفت. د
ش،  1386سالمت پرداختند؛)والیتی،  مطالب آن را گسترش دادند و سپس به تألیفات مستقل و تخصصی درزمینه  

آنچه در منابع یونانی وجود داشت بسیار ( این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که نظام سالمت اسالمی از 145-125ص 
سابقه و بدیع بود و دانشمندان در سراسر جهان شد بیتر شد و مطالبی که در منابع علمی این نظام یافت میگسترده

( از 145-125ش، ص  1386برای مطالعه طب ناگزیر بودند تألیفات دانشمندان اسالمی را مطالعه نمایند. )والیتی، 
ها نیز هست و برای اسالمی کردن آن ین نظام هیچ تعارضی با اعتقادات دینی ندارد و حتی مؤید آنطرفی مبانی ا

الله علیه و آله وسلم( های مختلف از مبانی آن نیست. در احادیثی که از پیامبر اسالم )صلینیازی به ایجاد ترجمان
از مفاهیم اساسی در نظام سالمت مبتنی بر  شده است کهرسیده است مفاهیمی مانند حجامت، طبایع و غیره بیان 

 (126، ص 1ق، ج  1413بابویه،عقل هستند. )ابن
های مهم دیگر برای اسالمی ساختن نظام سالمت، در رابطه با نظام سالمت مبتنی بر تجربه در سال از تالش

م  1999مصوبه سال  ها بر اساسوسیله نویسندگان سند جامع علمی کشور در ایران صورت گرفت. آنش به1389
عنوان تعریف رسمی وزارت سازمان بهداشت جهانی، تعریف سالمت را با اضافه کردن "بعد معنوی" به آن به

ترجمه نمودند و آن را به مدل « روحی و ملکوتی انسان»را به بعد  Spiritual"بهداشت از سالمت برگزیدند و واژه "
است که واژه  ( این در حالی24ش، ص  1389)لنکرانی و همکاران، 1اند.اضافه نموده« اجتماعی-روانی-زیستی»

Spiritual"گردد؛ اما بعد روحی و ملکوتی انسان در " به معنای معنوی است و در چهارچوب تجربه معنا می
( نویسندگان این سند، دانش سالمت را ابزاری برای مطالعه در تکوین 1/1گنجد. )رک، ب، چهارچوب تجربه نمی

کند؛ و شفا را منتسب به پروردگار نند که تشریع ساختار فلسفه و چهارچوب رفتار سالمت را مشخص میدامی
ها کنند. آنها این علم را نوعی علم دینی تلقی می( از این نظر آن23ش، ص  1389دانند )لنکرانی و همکاران،می

در ساختار اندیشه رفتار اسالمی در نظر واسطه تطهیر اطالعات نظام سالمت اسالمی ساختن نظام سالمت را به
                                                                                                                                                          
1 Spiritual-Biopsychosocial Model 
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ای مانند برقراری اخالق اسالمی، اصل کرامت انسان، گیرند که شامل حذف محرمات، رعایت اصول عمدهمی
ش،  1389شود. )لنکرانی و همکاران،ضمان طبیب و کارکنان خدمات سالمت و در نظر گرفتن نظارت الهی می

 ( 25ص 

 مت اسالمیابزارهای ایجاد نظام سال. 2
شناسی اسالمی به با توجه به نظریه برگزیده علم دینی، برای ایجاد نظام سالمت اسالمی مبتنی بر شناخت

های مفهومی و آنچه در این نگاشته گذشت، ها بر اساس بایستهابزارهایی نیاز داریم که در ادامه به بیان این ابزار
 پردازیم.می

 فلسفه اسالمی -2-1
اي علتي دارد و بررسي این هاي علمي خودشان، بر این باورند که هر پدیدهاز آغاز کردن تالش دانشمندان، قبل

( نقش فلسفه تبیین مبادی 121، ص 1ش، ج  1394یزدی،جز فلسفه نیست.)مصباحقانون عقلي درخور هیچ علمي به
ه به سبب غنائی که دارد، ویژه حکمت متعالیتصدیقی عام و مبادی نخستین خاص علوم است. فلسفه اسالمی به

ش( با توجه  1390شناختی و غیره را در بردارد.)خسروپناه، شناختی، معرفتبسیاری از مباحث هستی شناختی، انسان
شناسی اسالمی خواهد بود بنابراین دارای مبانی سالمت مطلوب در تمدن نوین اسالمی بر پایه شناخت به اینکه نظام

های سالمت پیشین، تبیین گردند. ازجمله مبانی باید پس از گردآوری از منابع نظام و قواعد کلی فلسفی است که
توان به تعریف جسم طبیعی و عوارض آن، برهان فصل و وصل، برهان قوه و فعل، اقسام هیولی، صورت فلسفی می

وان به؛ اإلزدیاد فی العظم تنوعیه، تناهی ابعاد، نفس و رابطه آن با بدن اشاره نمود و ازجمله قواعد کلی فلسفی می
و  ، البسیط ال یمکن أن یکون فاعاًل و قاباًل، بین کّل حرکتین مختلفتین ال بّد من سکونیوجب اإلشتداد فی الکیف

های جهان از هیوالی امکان و صورت ترکیب اشاره نمود. این قواعد دارای ظرفیت عظیمی برای فعالیت تشکیل
( همچنین باید از ورود مبانی فلسفی بیگانه ازجمله فلسفه ماتریالیستی و مبانی 74ش، ص  1387علمی است. )ناظم،

 ش( 1390معرفتی سکوالر به این فرایند پرهیز شود. )خسروپناه، 

 فقه اسالمی -2-2
شناسی اسالمی با تواند بر پایه شناختفقه اسالمی دارای ابزارهای قدرتمندی در عرصه مبانی عقلی است و می

 از تعالیم خود در تبیین، بهبود و گسترش نظام سالمت ورود نماید. این ابزارها شامل موارد زیر است: استفاده

های سالمت پیشین برای بیان حکم سالمت موجود و نظام اجتهاد در نصوص اسالمی و بررسی نظام -1
توانی و های پیشگیری، تشخیص، درمان، باز استحباب، کراهت، وجوب، حرمت و اباحه ناظر بر روش
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تحقیقات سالمت در نظام سالمت اسالمی مطلوب و بررسی قواعد فقهی مانند قاعده ال ضرر و ال ضرار و 
 ش(1388االضطرار، طهارت، اصالت الحلیه، نفی عسر و حرج و غیره بر محور سالمت.)اسم حسینی، 

 سالمت مطلوب. های مختلف در نظاماجتهاد حقوقی شامل وضع قوانین در حوزه سالمت و تبیین نقش -2

 اجتهاد اخالقی شامل چگونگی حفظ منزلت و کرامت انسان در نظام سالمت اسالمی. -3

ها تأسیس رشته فقه پزشکی در وزارت شده است که ازجمله آندر حال حاضر اقداماتی در این راستا انجام 
ی تطهیر این نظام ش است. این سند در پنج حوزه تخصصی فقهی برا1391علوم، تحقیقات و فناوری در سال 

های مختلف مرسوم در استفاده نموده است که شامل: بیان حکم استحباب، کراهت، وجوب، حرمت و اباحه روش
 ش(  1391پیشگیری، تشخیص، درمان، بازتوانی و تحقیقات سالمت است. )وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

 میراث اسالمی -2-3
جا مانده است که نتیجه تالش علمای مسلمان طی صدها سال در ایجاد از دوران تمدن اسالمی میراث عظیمی ب

تر اهداف نظام سالمت در تمدن نوین یک نظام سالمت جامع است. استفاده از این میراث قطعًا در پیشبرد سریع
بهداشت و سالمت شامل مبانی،  اسالمی مؤثر خواهد بود. این میراث شامل کتب دانشمندان مسلمان درزمینه  

دهی نظام سالمت و یشگیری، تشخیص، درمان، ارتقاء سالمت در جامعه، داروسازی، بیمارستان سازی و سازمانپ
ها ها برای دستیابی محققین به آنآوری آنهای سراسر جهان وجود دارد و جمعاکنون در کتابخانهاحادیث طبی هم

 رسد.الزم به نظر می

 های عقلی و تعبدیایجاد اسناد تجربی بر اساس گزاره -2-4
های جدیدی از دانش تواند دروازههای یقینِی عقلی و تعبدی میهای علمی )تجربی( بر اساس گزارهایجاد سند

ها را در توان آنهای یقینی عقلی و تعبدی دارای آثاری است که میسالمت را به روی بشریت بگشاید. برخی گزاره
های عقلی و ود. بدین شکل یک سلسله از اسناد تجربی بر پایه گزارهمحیط آزمایشگاهی زیر نظر گرفت و ثبت نم

های علمی روز دنیا را نظیر است و به این نظام قابلیت شرکت در چالشگیرد که در نوع خود بیتعبدی شکل می
ود. برای این ها با مبانی عقلی استفاده نمهای نظام سالمت موجود پس از تطابق آنتوان از یافتهدهد. همچنین میمی

گیرند و در بخش فلسفه های تجربی با مبانی عقلی و فقهی موردسنجش قرار میامر تولید اسناد عقلی که در آن یافته
 گیرد الزامی است.و فقه اسالمی مورد بررسی قرار می
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 های نظام سالمت موجوداستفاده از فّناوری و یافته -2-5
های تخصصِی پیشگیری، تشخیص، درمان، بازتوانی و ری در حوزهافزاافزاری و سختنرم ایجاد فّناوری

دهی نظام سالمت بر اساس سندهای علمی تولیدشده در این نظام امری ضروری تحقیقات سالمت همچنین سازمان
زای های تشخیصی جدید برای شناسایی عوامل بیماریهای تشخیص طبی و ایجاد الگوریتماست. با تولید دستگاه

توان های دارویی نوین میها و تولید فراوردههای آزمایشگاهی بر اساس این الگوریتمده و تولید دستگاهشتعریف
های نظام سالمت موجود در علوم پایه همچون نظام سالمتی پویا و مدرن ایجاد کرد. همچنین الزم است از یافته

های عقلی ادغام شده و نگرش سالمت نوین در گزارهها در نظام بیوشیمی، فیزیولوژی و ...استفاده شود و این یافته
 جدیدی در رابطه با این علوم به جامعه علمی ارائه گردد. 

 ت.پیشنهاد
شده در مورد نظام سالمت مطلوب در تمدن نوین اسالمی هست و تا رسیدن به این با توجه به اینکه مطالب ارائه

هایی در این نوشتار در مورد بهبود وضعیت موجود نظام سالمت نظام کامل و جامع راه زیادی باید طی کرد پیشنهاد
 گردد:ارائه می

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

 فلسفه سالمت اسالمی مبتنی بر نگرش جدید. پرداختن به .ب

 سالمت.پرداختن به فقه سالمت مبتنی بر نگرش جدید نسبت به .ج

 صورت میدانی و بالینی.های نظام سالمت مبتنی بر نگرش جدید بهاجرای یافته .د

پردازی و تحقیق و پژوهش نظام سالمت به نظریه شود تا درزمینه  از اندیشمندان اسالمی دعوت می .ه
 ردازند.بپ
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جایگاه امنیت اخالقی و اجتماعی در تمدن نوین اسالمی با تأکید بر اندیشه امام 

 و رهبری

 3اصغر نصیریعلی   2عبدالله نوری گلجائی   1محّمد مهدی سپهر

 چکیده
رود. در این میان، ترین اهداف انقالب اسالمی ایران آن به شمار میتحقق تمدن نوین اسالمی یکی از مهم

باشد که نیازمند تبیین و بررسی های تمدن نوین اسالمی میترین ویژگیمنیت اخالقی و اجتماعی یکی از مهما
ویژه از دیدگاه اندیشمندان برجستۀ اسالمی است. این مقاله در صدد است تا جایگاه امنیت اخالقی و هرچه بیشتر به

کید بر اندیشه اما م خمینی)ره( و مقام معظم رهبری)مدظله( بررسی نماید. اجتماعی را در تمدن نوین اسالمی با تأ
شود این است که با توجه به دیدگاه امام و رهبری، امنیت اخالقی و اجتماعی بنابراین سؤالی که در اینجا مطرح می

در تمدن نوین اسالمی چه جایگاهی دارد؟ در پاسخ به این پرسش از روش تحلیلی و استنباطی استفاده شده است. 
های مقاله این است که حفظ و اجرای اصول بنیادین اخالقی در جامعه، چه در حوزۀ فردی و چه در جملۀ یافتهاز 

 باشد.های تمدن نوین اسالمی میعرصۀ اجتماعی ازجملۀ ویژگی
 تمدن نوین اسالمی، امنیت اخالقی، امنیت اجتماعی، امام، رهبری: کلیدواژه

 مقدمه
شود. که تأثیرات مختلفی در ترین وقایع تاریخ معاصر جهان محسوب میمهمانقالب اسالمی ایران یکی از 

، در حال تکامل و طی کردن مراحل 1359المللی داشته است. این انقالب پس از پیروزی در سال سطوح ملی و بین
نقالب ترین اهداف اباشد. در این میان، تحقق تمدن نوین اسالمی مرحلۀ نهایی و ازجملۀ مهمبعدی خود می

رود. امنیت در تمامی ابعاد آن اعم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اخالقی و اجتماعی از اسالمی به شمار می
باشد. های تمدن نوین اسالمی است. لذا پرداختن به جایگاه امنیت در تمدن نوین اسالمی دارای اهمیت میویژگی

ی تبیین این موضوع است. بنابراین سؤالی که در اینجا هارجوع به اندیشۀ اندیشمندان برجستۀ اسالمی یکی از شیوه
                                                                                                                                                          

 ، ایمیل:آموخته حوزه علمیه قم، کارشناسی ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر پژوهشکده سیاسی پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق)ع(دانش 1

sepehr_new_man@yahoo.com  
 ، ایمیل:و پژوهشگر پژوهشکده سیاسی پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق)ع(شناسی سیاسی آموخته حوزه علمیه قم، دانشجوی دکتری جامعهدانش 2

gholjahy@yahoo.com  
  ira.nasiri@shahroodut.ac. ، ایمیل:علمی دانشگاه صنعتی شاهروداستادیار و عضو هیئت 3
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شود این است که جایگاه امنیت اخالقی و اجتماعی در تمدن نوین اسالمی از دیدگاه امام خمینی و مقام مطرح می
گیری از روش تحلیلی استنباطی در صدد پاسخ به این پرسش معظم رهبری چگونه است؟ لذا این مقاله با بهره

به همین منظور، در ابتدا در قسمت مفاهیم، امنیت اخالقی، امنیت اجتماعی و تمدن نوین اسالمی تعریف باشد. می
های امنیت اجتماعی در گردد و بعد مؤلفههای امنیت اخالقی در تمدن نوین اسالمی تبیین میشوند. سپس مؤلفهمی

 گردد.های این مقاله ذکر میری، یافتهگیگردد. و درنهایت نیز در بخش نتیجهتمدن نوین اسالمی بیان می

 تعریف مفاهیم
 امنیت اجتماعی

شدت آمیخته با مقوله اساسي قدرت است و در امنیت اجتماعي داراي ابعاد سیاسي و حکومتي بوده و به
ردازان پ، میان نظریه«ویور» های استراتژیك در امنیت اجتماعي را توانمندي جامعه براي مراقبت از مطالعات و بررسی

های بنیادین خود در شرایط تغییر و تهدیدات عیني و احتمالي تعریف نموده و بر امور امنیتي خصوصیات و ویژگی
کید داشته و خاطرنشان می    طلبداش را میکند که جامعه، امنیت هویتیارتباط نزدیك میان هویت جامعه و امنیت تأ

اعي، آرامش و آسودگي خاطري است که هر جامعه موظف است ( بر این اساس امنیت اجتم62 ص،1382،) نویدنیا
شود )رجبي براي اعضاي خود ایجاد نماید و غالبًا به امنیت شغلي، اقتصادي، سیاسي و قضایي تقسیم می

 (14ص،1382،پور

 امنیت اخالقی
سازی هادینهسوی کمال و نمنظور از امنیت اخالقی این است که  انسان در انجام موازین اخالقی و حرکت به

زمانی ممکن است که در جامعه عوامل فضائل اخالقی در درون خودش و در سطح جامعه توفیق پیدا کند و این
 (161 ص، 17، ج1378،منحط کننده اخالق در کمترین سطح خود قرار داشته باشند.)امام خمینی

نیز به شرایط روانی و اجتماعی این امر طبیعتًا در بخش بزرگی منوط به تأمین امنیت عقیدتی است و بخشی 
آیت الله های مهم انقالب اسالمی تأمین امنیت اخالقی است. )گردد. بنابراین یکی از شاخصجامعه برمی

 (1388 ،ایخامنه

 تمدن نوین اسالمی
های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جامعه است که ابعاد وجودی فرد و جامعه را تمدن اسالمی بیانگر همه جنبه

های (. تمدن اسالمی، تمدنی دینی است که همه مؤلفه113 ،ص 1383 دهد )مدیریت حوزه علمیه قم،ش میپوش
های های تمدن الهی در چهارچوب آموزهگردد. بدین ترتیب، تمدن اسالمی از همه ویژگیآن بر محور اسالم می
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ن، اخالق، علم، عدالت، قوانین، های آن، دیقرآنی و متکی بر سنت پیامبر اکرم )ص( برخوردار است و مؤلفه
 (.51-52 ،ص1388مقررات، اصول دینی و غیره است )جان احمدی، 

  امنیت اخالقی
سوی کمال در مبانی تمدن نوین اسالمی غرض از آفرینش انسان رسیدن به مقام عبودیت بوده و حرکت به

گیری سوب شده و مانع از شکلاست. پس هر اقدامی که در جهت سلب این حق باشد ، سلب امنیت انسانی مح
تمدن نوین اسالمی است. با توجه به تعاریفی که در بخش مفاهیم بیان گردید منظور از امنیت اخالقی این است که  

سازی فضائل اخالقی در درون خودش و در سطح سوی کمال و نهادینهانسان در انجام موازین اخالقی و حرکت به
مانی ممکن است که در جامعه عوامل منحط کننده اخالق در کمترین سطح خود قرار زجامعه توفیق پیدا کند و این
( این امر طبیعتًا در بخش بزرگی منوط به تأمین امنیت عقیدتی 161ص، 17، ج 1378،داشته باشند. )امام خمینی

تمدن نوین  های مهمگردد. بنابراین یکی از شاخصاست و بخشی نیز به شرایط روانی و اجتماعی جامعه برمی
( واقعیت این است که مفهوم امنیت اخالقی بستگی 1388ای، خامنهآیت الله اسالمی تأمین امنیت اخالقی است. )

 دارد به موارد زیر:

 گیری تمدن نوین اسالمی های امنیت اخالقی در شکلمؤلفه
د مختلف زندگی اجتماعی و گردد که آیا بین ابعابا نگاه بنیادین به تمدن نوین اسالمی این سؤال مطرح می

کنند یا ای برقرار میمثال آیا بین اخالق و سیاست و اخالق و اقتصاد رابطهعنواناخالق پیوندی قائل است یا خیر؟ به
های مختلف اجتماعی، ابعاد امنیت اخالقی نیز متفاوت خواهد بود. دوم تناسب نفوذ اخالق در قلمروخیر ؟ طبیعتًا به

دیگر آیا بر این اعتقاد است که عبارتداند یا متغیر؟ بهنوین اسالمی، اصول اخالقی را ثابت می اینکه، آیا تمدن
ها توانند تغییر کنند یا برعکس این اصول ثابتند و تغییر در آنتناسب تغییرات زمانی و مکانی میاصول اخالقی به

کند هرچند ر باورها و شرایط اجتماعی تغییر میتناسب تحول دهای اخالقی بهجایز نیست؟ در نگاه اول، همه ارزش
خود را مکلف به حراست از مبانی رسیدند. ولی در نگاه دوم تمدن نوین اسالمی، قباًل کاماًل قبیح به نظر می

ها و هنجارها را نوعی تهدید امنیتی تلقی خواهد داند و تغییر ارزشهای ذاتی و عقلی آن میاخالقی و ُحسن و قبح
 کرد.

داند یا وم اینکه ، آیا تمدن نوین اسالمی خود را نسبت به باورها و رفتارهای فردی اخالقی مردم مسئول میس
داند و اقدامات فردی را نیز در حوزه که مسئول بداند، گسترش فضائل اخالقی را وظیفه خود میخیر؟ درصورتی

کنند حوزه زندگی فردی خود نیز نقض میکند و باکسانی که امنیت اخالقی را در امنیت اخالقی تعریف می
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داند که افراد در که خود را مسئول نداند، وظیفه خود را صرفًا در این حد میبرخورد خواهد کرد، ولی درصورتی
عمل کردن طبق تمایالت خود امنیت داشته باشند و یا اینکه حداکثر به نظم کلی اخالقی موجود در جامعه لطمه 

کند. موارد فوق را در تناسب هریک از این دو برداشت، مفهوم و قلمرو امنیت تفاوت پیدا مین بهوارد نکنند. بنابرای
 تمدن نوین اسالمی بررسی خواهیم کرد:

 برداشت اول
ای جز داند، چارهچیز را کمال و حرکت تکاملی انسان میبا توجه به نگاه تمدن نوین اسالمی که هدف از همه

های اصلی این حرکت است در تمام ابعاد جامعه جریان که فراهم آورنده زمینه« اخالق»داند که این باقی نمی
بینی شرایط اخالقی خاص در اصول یکصدونهم برای رهبری و داشته باشد. این موضوع در حوزه سیاسی نیز با پیش

نمایندگان مجلس، قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی برای  28جمهور و در ماده یکصدوپانزدهم برای رئیس
کاماًل روشن و شفاف است. مقام معظم رهبری در این زمینه که تمدن نوین اسالمی اخالق را در ابعاد مختلف 

 فرمایند:سیاسی تسری داد می
کار هشتم او)امام خمینی(، ابطال باورهای غلط در باب اخالق فردی حکام بود. در دنیا پذیرفته شده است »

گیرند، اخالق فردِی خاصی داشته باشند! تکبر ورزیدن، برخوردار بودن از جتماعات قرار میکه کسانی که در رأس ا
گرایی، خودرأیی و خودخواهی و امثال اینها، چیزهایی است که مردم دنیا قبول زندگی راحت و مسرفانه، تجمل

حّتی در کشورهای انقالبی، گیرند، این اخالق را داشته باشند. ها قرار میکردند که کسانی که در رأس حکومت
که به حکومت مجرد اینشدند، بهها مخفی میکردند و در دخمهانقالبیونی که تا دیروز زیر چادرها زندگی می

گیرند کند و همان وضعیتی را به خود میشان تغییر میشود و اخالق حکومتیشان عوض میرسند، وضع زندگیمی
 .ی تعجب نیستایم؛ برای مردم هم مایهشتند! ما از نزدیک چنین چیزی را دیدهی سالطین و رؤسای عالم داکه بقیه

تواند امام ما این باور غلط را عوض کرد و نشان داد که رهبر محبوب و معشوق یک ملت و دیگر مسلمانان عالم، می
کنندگان پذیرایی کند و بالباس و های مجلل، در یک حسینیه از دیدار ای داشته باشد و به جای کاخزندگی زاهدانه

های حکام و زمامداران به نور معرفت و حقیقت روشن شده باشد، زبان و اخالق انبیا با مردم برخورد کند. اگر دل
ها های زیاد و خودرأیی و تکبر و استکبار، جزو لوازم حتمی زمامداری آنتجمل و تشریفات و اسراف و برخورداری

جزات بزرگ آن بزرگوار این بود که هم در زندگی خود و هم در آن دستگاهی که به وجود شود. از معمحسوب نمی
 (1368،ایخامنهآیت الله « )آورده بود، نور معرفت و حقیقت تجلی یافته بود. 

توان به ها داللت دارد، مثاًل در حوزه اقتصاد نمیپس امنیت اخالقی، به تضمین موازین اخالقی در تمام حوزه
شود، هایی که امروزه در غرب مرسوم است ممنوع مییافت و بسیاری از روشل به ثروت و توسعه دستهر شک
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( در حوزه سیاسی نیز کسب قدرت، حفظ و استمرار 510ص، 6، ج1378،ویژه در تبلیغات بازرگانی. )امام خمینیبه
های نوین تمدن اسالمی کس زمانی باارزشهای غیراخالقی باشد بلکه برعگیری از روشتواند با بهرهتنها نمیآن نه

( امام خمینی 1388ای، خامنهآیت الله سازگار است که در راستای تقویت اخالق در جامعه قرار گیرد. )
آید اّما نه چاقوکش سر مدار بر طریقه اخالق انسانی نباشد او چاقوکش از کار درمیوقتی سیاست» »فرمایند:می

که در روایت هست که اذا فسد العاِلم فسد العاَلم مصداق وسیعی در دنیا. این محله، چاقوکش در یک منطقۀ
، 1372،)امام خمینی« ها هستند که علمای سیاست هستند، فاسد هستند، عاَلم را به فساد کشاندند.باالترش همین

دهد، بنابراین اساسًا (شاید بتوان از این هم فراتر رفت و گفت که اساس همه َافعال انسان را اخالق تشکیل می5ص
اقتصاد و سیاست و همه ابعاد رفتار فردی و اجتماعی انسان زمانی ارزش دارد که در چارچوب اخالق صورت گیرد 

 و برای تقویت ملکات و دفع رذایل اخالقی باشد. )همان(
بنیادین و ثابت  نکته دیگر آنکه، چون تمدن نوین اسالمی بر پایه اسالم استوار است، قائل به یک سلسله اصول

های اساسي و محوري آفرینش های ثابت وجود آدمي که ویژگیاخالقی است که بر انسانیت انسان و بر واقعیت
شود، مبتنی است )مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت ها به فطرت و طبیعت یاد میانسان است و از آن

طور توانند بهها می(و بر این اعتقاد است که برخي از ارزش 4/1/ 2رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران،بند 
جا طور مطلق باارزش تلقي گردند، یعني همیشه و در همهمطلق و بدون هیچ قید و شرطي معتبر باشند و به

 دیگر تکثرگرائی اخالقی در این تمدن نوین اسالمی جایگاهی ندارد. درعبارت( به3/4/1اند.)همان،بند باارزش
اصل سوم نیز، جامعه آرمانی را محیطی مساعد براي رشد فضائل اخالقي بر اساس ایمان و تقوي و مبارزه با کلیه 

دارد. منظور از فضائل اخالقی همان اصول اخالقی ثابتی هستند که در اخالق اسالمی مظاهر فساد و تباهي بیان می
نوبه خود، انواع و مراتب مختلف دارند و ها نیز بهند. این ارزشها استوار های اجتماعی نیز بر آناند و ارزششدهبیان

( در 3/4/1ارتباط دارند.)همان،بند  -یعنی قرب الی الله-به شکل سلسله مراتبي با غایت اصیل زندگي آدمی 
کنند، بنابراین سست شدن این اصول در حقیقت این اصول اخالقی، هویت فردی و اجتماعی جامعه را تعیین می

ها، به دنبال منزله بحران هویت است، که خطر امنیتی بزرگی را برای جامعه اسالمی از طریق جابجایی ارزشمعه بهجا
های متکی بر اصول اخالقی و ارزش» را: 1404ساله با چنین نگاهی ایران انداز بیستخواهد داشت. سند چشم
گیری تمدن نوین اسالمی بر سندی در تحقق شکل تواندمعرفی کرده است که می....« اسالمی، ملی و انقالبی، 

 پایه امنیت اخالقی و اجتماعی باشد.
دهند و موجبات فساد و عالوه بر این نظام کیفری تمدن نوین اسالمی نیز برای اقداماتی که افراد انجام می

هایی نیز مجازاتشوند، گردد و به عبارتی خود موجب سلب امنیت اخالقی خودشان میها  میسقوط اخالقی آن
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شود و قاضی به استناد تعیین کرده است که برای ارتکاب هر گناهی حتی اگر این گناه صرفًا فردی باشد جاری می
ترتیب قلمرو امنیت اخالقی در تمدن اینتواند حکم به تأدیب و تعزیر او نماید. بهاصل یکصد و شصت و هفتم می

شود. مجموع اقداماتی که در این زمینه در تمدن نوین اسالمی در نظر می های فردی نیز واردنوین اسالمی به حوزه
 شده است را می توان در بعد اثباتی و سلبی به شرح زیر بیان داشت:گرفته

 اقدام اثباتی:  (1
 گیرد:ها صورت میسازی آنمنظور اقداماتی هستند که در جهت نشر و گسترش فضائل اخالق و نهادینه

هاي اسالمي، یدن به معرفت و بصیرت دیني و قرآني، و تحکیم فکري و علمي ارزشاعتالء و عمق بخش (أ
های کلی برنامه سوم در حوزه فرهنگ ابالغی مقام معظم و مقابله با تهاجم فرهنگي بیگانه.)سیاست

 رهبری(
ها، و ریزيها و برنامهگذاريداشتن اندیشة دیني و سیاسي اسالم ناب در  همة سیاستزنده و نمایان نگاه  (ب

 عنوان یك معیار اساسي.)همان(برجسته کردن نقش آن به
 هاي اسالمي.)همان(رعایت آراستگي سیماي جامعه و کشور و محیط سازندگي به ارزش  (ج
گاهيها بخصوص صدا و سیما به سمت سالمدهي رسانهجهت  (د ها و سازي فضاي عمومي و رشد آ

های تمدن نوین هاي کلي در جهت برنامهسیاست رساني صحیح و تحققفضایل اخالقي و اطالع
 اسالمی.)همان(

هاي علمي، تقویت امر پژوهش و ها و نوآوريها، تشویق خالقیتتوجه به پرورش و شکوفایي استعداد  (ه
 باال بردن توان علمي و فناوري کشور.)همان(

لسفه تعلیم و تربیت اسالمی و روزآمد ساختن محتوای تعلیم و تربیت و تدوین برنامه درس ملی مبتنی بر ف  (و
های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، ابالغی سیاست 1/4متناسب با نیازهای.) بند

 مقام معظم رهبری( 1392
پذیری برای ارتقاء تربیت عقالنی و رشد بینش دینی، سیاسی و اجتماعی دانش آموزان و اهتمام به جامعه (ز

دوستی و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی و پاسداشت وطن تحکیم وحدت و همبستگی ملی،
 همان( 3/5ساالری دینی و منافع ملی.)بنداستقالل، آزادی، مردم

اعتالء، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد، شهادت و تفکر بسیجی در جامعه و نهادینه ساختن آن در  (ح
های کلی نظام برای ترویج و تحکیم فرهنگ تسیاس 1اندیشه، باور، منش و رفتار مردم و مسئوالن)بند
 مقام معظم رهبری( 29/02/1389ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران، ابالغی
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رو قوه موجب اصل سوم، ایجاد محیطی امن برای گسترش فضائل اخالقی، ازاینگونه که بیان شد بههمان (ط
رسانی به چنین محیطی است. ) اصل از آسیب قضائیه مکلف به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری

 یکصدوپنجاه وششم( 

 اقدامات سلبی:  (2
 بینی شده استمجموعه تدابیری هستند که برای جلوگیری از گسترش فساد اخالقی در مقررات پیش

کنندگان آثار ضد اخالقی)قانون مجازات فعالیت کنندگان در برخورد بسیار شدید با تولیدکنندگان و توزیع (أ
 مجلس شورای اسالمی( 1386ور سمعي بصري مصوب ام

مقررات کیفری بسیار سنگین و بازدارنده برای فاعلین جرائم اخالقی، مانند شالق، سنگسار، اعدام  (ب
 قانون مجازات اسالمی( 230تا221)مواد

 قانون مطبوعات( 28وماده  6ماده  2های غیراخالقی)بندممنوعیت اشاعه فحشا و انتشار عکس (ج
 (641تا 637کنند)مواد اکسانی که اخالق و عفت عمومی را نقض میمبارزه ب (د

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

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

دارد که هر جامعه پذیرفته است امنیت اجتماعی به مفهوم نبودن تهدید و یا احساس تهدید نسبت  های بنیادینیارزش
متحده در مقایسه با ( این امر بدان معناست که امنیت اجتماعی در ایاالت1372،ایخامنهآیت الله باشد. )ها میبه آن

ا در بردارد، زیرا امنیت اجتماعی هم تمایزات امنیت اجتماعی عربستان سعودی یا ژاپن یا ایران عناصر متفاوتی ر 
کید قرار میاجتماعی و هم تفاوت تمدن های خاص دهد. بنابراین باید انسان بتواند متناسب باارزشها را مورد تأ
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ها تهدید نشود. ها خانواده، حیثیت، جان، مال و شغل آنکند و در چارچوب این ارزشای که زندگی میجامعه
( به عبارتی می توان گفت امنیت اجتماعی به مفهوم تأمین انتظامات، باورها، هویت، 1382،ایمنهخاآیت الله )

ها بدون دغدغه متناسب با شئون انسانی خود زندگی کنند. ای است که آنگونهسالمت و حیثیت افراد در جامعه به
ای نیاز به اصالح فرد است. معهواقعیت آن است که از منظر تمدن نوین اسالمی گام اول در ایجاد چنین جا

که افراد بر مملکت نفس خود حاکم شوند، امنیت نیز در جامعه ( یعنی هنگامی44ص، 13، ج1382،)طباطبایی
شود، برای این است که جهاد اکبر واقع نشده است. تمام همه فسادهایی که در عالم واقع می» حاکم خواهد شد.

( در جای دیگر 380، ص11، ج1378،)امام خمینی«. ست خود بشر دارد هایی که بشر دارد از داین گرفتاري
همان( بنابراین از «)توانیم کشور خودمان را اصالح کنیم.ما تا اصالح نکنیم خودمان را، نمی» »فرمایند:تصریح می

بانی گیرد و این بر مبنای ممنظر تمدن نوین اسالمی امنیت اجتماعی در بستری از امنیت اخالقی شکل  می
شناختی تمدن نوین اسالمی است. بر مبنای آن، انسان موجودی در تسخیر جامه نیست، بلکه سازنده جامعه انسان

خود است. البته این به مفهوم این نیست که جامعه در این زمینه مسئولیتی ندارد بلکه جامعه هم در انسان تأثیر متقابل 
اول یعنی امنیت اعتقادی ذی مدخل است. عالوه بر این شرایط  دارد  و جامعه و نظامات اجتماعی از همان گام

خیال » فرمایند:اقتصادی و اخالقی جامعه هم در این زمینه مؤثر است. امام خمینی)ره( در این در این زمینه می
ت که فروشد تقصیر دارد؟ وضع معیشت بد اسرود یا زنی که عفت خود را میکنید، آن دزدی که از دیوار باال میمی
 (65 ص،1، ج1378،)امام خمینی« آید.همه جنایت و مفاسد به وجود میاین

صورت یک ُکل نظر نمود و اجزاء آن را از هم گیری تمدن نوین اسالمی باید به جامعه بهعالوه بر این در شکل
و اجتماعی انسان دیگر با نگاهی سیستمی به آن هدف، امنیت از سایر ابعاد زندگی فردی عبارتمنفک ندانست. به

باشد. بنابراین امنیت در این قرائت فقط جلوگیری از تهدیداتی که بعد مادی و زندگی دنیایی یعنی کمال جدا نمی
ای باشد که انسان در جامعه نسبت به حفظ ایمان خود گونهکند، نخواهد بود بلکه امنیت باید بهانسان را تهدید می

( بنابراین تمام اقداماتی که منجر به گسترش فساد 161ص، 17، ج1378 ،نیهم دغدغه نداشته باشد. )امام خمی
ای که به تضعیف و یا به خطر افتادن ایمان مردم و یا شوند و یا تبلیغات و اقدامات رسانهاخالقی در جامعه می

منیتی محسوب شود، اقدامات ضد اسوی کمال او میانگیزگی درحرکت بهها و یا ناتوانی و بیسالمت اخالقی آن
شود که جامعه توانایي گردد. از سوی دیگر امنیت  زمانی حاصل میشده که مانع از ایجاد تمدن نوین اسالمی می

، 1378،براي حفظ ویژگي اساسي خود در برابر شرایط متحول و تهدیدات واقعي یا احتمالي نیز داشته باشد)بوزان
 های زیر را داشته باشد:اشد، باید مؤلفه( برای اینکه جامعه چنین توانمندی داشته ب34ص
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 گیری تمدن نوین اسالمیهای امنیت اجتماعی در شکلمؤلفه
 صورت بازدارنده باشد قوانین و مقررات باید به -1

سازی جامعه اقدامات تربیتی کافی نیست، بلکه باید قوانین و مقررات از منظر تمدن نوین اسالمی برای مصون
گونه مقررات خود بخشی از فرایند تربیت ( در واقع این1382ای، خامنهآیت الله م را داشته باشند،)نیز بازدارندگی الز 

جامعه باید تربیت بشوند. حدود الهي براي » فرمایند:شوند. امام خمینی)ره( در این رابطه میجامعه محسوب می
بقرة : «)و ِفي اْلِقصاِص َحیاة» شود؛ اد میجویی. اگر قاتل را نکشند، قتل زیتربیت جامعه است؛ نه براي انتقام

شود؛ (؛ در قصاص زندگي است. اگر ما دِر قصاص را ببندیم، هرکسی بکشد کارش نداشته باشیم، قتل زیاد می179
کشد. قصاص براي این است که زندگي بشر تأمین رود؛ هر کس دلش خواست هرکسی را میزندگي مردم از بین می

 (313 ص ،7، ج1378،راي مصلحت جامعه است.)امام خمینیبشود. تربیت است، ب

 (1386ای، خامنهآیت الله نظام قضائی باید کارآمد باشد ) -2
کنند. قانون خوب زمانی اثرگذار است که مجریان کارآمد داشته باشد و در این میان ُقضات نقش مهمی ایفا می

ی است که از طرف خدای متعال، برای پیغمبر امنصب قضاوت از مناصب جلیله» حضرت امام)ره( معتقدند:
)صّلی الّله علیه و آله( و از طرف او برای ائمه معصومین )علیهم الّسالم( و از طرف آنان برای فقیه جامع شرایطی که 

( ایشان حداقل صفاتی را که برای قاضی الزم است را 414ص،2، ج1392،)امام خمینی« آید ثابت استمی
زاده بودن( و وغ و عقل و ایمان و عدالت و اجتهاد مطلق و مرد بودن و طهارت مولد )حاللبل» شمارند: برمی

 )همان(« اعلمّیت بر کسانی که در شهر یا نزدیك آن است بنا بر احوط.

گونه ِاغماضی ِاعمال کند: های مقرره باید بدون هیچعالوه بر اینکه قاضی باید واجد شرایط فوق باشد، مجازات
کند همان بردن مجرمین خطرناک برای جامعه رحمت است و این طبیبی است که بارحمت رفتار می از بین» 

ساختارهای قضائی هم باید « ها باید اجرا شوند.کند که مجازاتشارعی که راضی نیست به حیوانی ظلم شود امر می
تن و اثبات جرم و اجرای قاطعانه حدود مناسب با شرایط و اوضاع و احوال باشد و از تمام امکانات پیشرفته برای یاف

 استفاده کند.

 (1386 ،ایخامنهآیت الله نیروی انتظامی باید قدرتمند باشد ) -3
وجود یک نیروی انتظامی قوی که متجاسرین به قانون را در حداقل زمان دستگیر کند، موجب افزایش 

            فرمودند:رو امام به نیروهای انتظامی مؤکدًا میینشود. ازاهای متجاسرین و در نتیجه پیشگیری از جرائم میهزینه
شود و چه ها میهایی که از طرف شخصیتسانی که بخواهند ِاخالل کنند در هر امری از امور ـ چه در سخنرانیک» 
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و سپاه شود ـ باید شماها مواظب باشید، در اجتماعات مطابق قانونی که با اجازۀ وزیر کشور اجتماعات حاصل می
پاسداران هم که در شهرها هستند با شما هماهنگ باشند برای جلوگیری از اینکه در این اجتماعات یک دسته اشرار 

ای از اشرار بخواهند درگیری ایجاد ها یک دستهطور در خیابانوارد نشوند و بخواهند درگیری ایجاد کنند؛ و همین
دارید و سپاه پاسدارها هم که در شهرها هستند انون، شما وظیفهحسب قاعده و قکنند و ناراحتی برای مردم. به

طور امور باید جلوگیری بشود تا دارند که با شما کمک کنند، ... باقدرت، قوه و با پشتیبانی همۀ مردم از اینوظیفه
 (140ص،14ج ،1378،)امام خمینی«. در یک سطح آرامی مردم مشغول به کارهایشان باشند

 ن عدالت اجتماعینهادینه شد -4
در واقع بین عدالت اجتماعی و امنیت اجتماعی رابطه هم افزائی وجود دارد.)بعدًا در این زمینه بحث خواهیم  

کردیم( اگر این موارد در جامعه مبتنی بر تمدن نوین اسالمی محقق شود امنیت اجتماعی در حوزه های زیر بدست 
 می آید:

 هاستحکام و تمامیت خانواد حفظ. 4-1
خانواده در نگاه انقالب اسالمی بنیاد اصلی جامعه و جایگاه بسیار باالئی دارد)مقدمه قانون اساسی(  تأمین 

 گیرد: امنیت خانواده از طروق زیر صورت  می
الف( مجموعه اقدامات فرهنگی و آموزشی و اقتصادی برای جلو گیری از فروپاشی خانواده ها)اصل دهم و 

سیاست های برنامه پنجم  توسعه ابالغی مقام معظم  12ساله و بند انداز بیستی و چشمبیست ویکم قانون اساس
 رهبری و...(

 ب( مجازات سنگین متجاوزین به حریم خانواده

کنند، برای این یکی از راههای حفظ کیان خانواده برخورد شدید و سنگین باکسانی است که به آن خیانت می
قانون مجازات اسالمی مجازات سنگسار و در صورت عدم  225بینی کرد. ماده بپیش منظور باید مجازاتی بازدارنده

 بینی کرده است.  امکان اجرای سنگسار اعدام را برای زنان و مردان محصن پیش
  پ( مجازات کسانی که زمینه فروپاشی خانواده را فراهم می آورند: موضوع حجاب

خارج است، همین اندازه باید توجه داشت که اسالم به دو  بحث در خصوص فلسفه حجاب از حوصله این متن
دهد و برای تمامیت آن اهمیت فوق جهت نسبت به مسئله حجاب حساس است، اول اینکه به خانواده اصالت می

العاده  قائل است. دوم اینکه، واقع بینانه به تفاوت های ُارگانیک و جنسی زن ومرد توجه دارد، اینکه بر خالف زنان، 
مردان در مقابل جذابیت های جنسی زنان ضعیف هستند و جز با برخورداری از تقوای باالی دینی، قادر به مهار 
تمایالت جنسی تحریک شده و کنترل حس تنوع طلبی خود نیستند. لذا اگر قرار باشد زنان نیز در جامعه فعال 
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موزشی، اقتصادی و......آلوده به روابط جنسی باشند وتمام این جذابیت ها را حفظ و تشدید کنند، روابط شغلی، آ
کند وهم سالمت اخالقی جامعه اسالمی را از بین می برد. شود و هم پایه های خانواده را سست ولرزان میمی

 شود.های امنیت اجتماعی در جامعه اسالمی محسوب میترین مؤلفهرو حجاب یکی از مهمازاین
معه امروز ما است که برخی نوع پوشش زنان را امری فردی و برخی امری برانگیزترین مسائل جاازجمله بحث 

کنند، اما از نگاه مقررات اسالم و انقالب اسالمی این موضوع دارای ابعاد قوی اجتماعی است . اجتماعی تلقی می
جابی نهیب زدند: حرو امام خمینی، از همان روزهای اّول انقالب به مسئوالن دولت وقت، برای جلوگیری از بیازاین

باز همان صورت زمان  -کنندطوری که برای من نقل میگویم که به دولت برسد، آناین را می -هااْلن وزارتخانه»
حجاب( های )بیهای اسالمی نباید زنطاغوت را دارد. وزارتخانه اسالمی نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانه

ند. مانعی ندارد بروند اما کار بکنند، لکن باحجاب شرعی باشند، با حفظ جهات ها بروند اما باحجاب باشبیایند، زن
( پس باید زنان و دخترانی که بدون رعایت حجاب در جامعه 329ص، 6، ج1378،)امام خمینی« شرعی باشند.

ده شوند برخورد کیفری شود.)ماحاضر و موجب تحریک مردان و سست کردن عالقه آنان به همسر و خانواده می
 قانون مجازات اسالمی و تبصره آن(  638

 قانون مجازات اسالمی( 639 و 286 مجازات برپاکنندگان مراکز فحشا و فساد)موادد( 

 امنیت جنسی -4-2
روز در جامعه حاضر منظور از امنیت جنسی این است که زنان جامعه بدون دغدغه و ترس در هر ساعت از شبانه

کار پیشگیرانه اسالم ترین راهدر هر نقطه از کشور بپردازند. برای این امر اواًل، مهم های اجتماعی خودو به فعالیت
ترین مجازات ممکن را کنند سنگینحجاب است و ثانیًا، باکسانی که به هر شکل دست تعدی به زنان دراز می

حرافات جنسی نیز قانون مجازات اسالمی ( همچنین کسانی که سبب بروز ان224بینی کرده است.) ماده پیش
 قانون مجازات اسالمی( 234ترین مجازات ممکن روبرو ساخته است.)مادهشوند را با سنگینمی

 امنیت فردی  -4-3
امنیت فردي عبارت است از حالتي که فرد ازلحاظ جسمي و روحي در آن فارغ از ترس و آسیب به جان، مال و 

د و در حقیقت این یک حق فردی است . )اصل بیست و دوم ها، زندگي کنیا آبروي خود و یا از دست دادن آن
 قانون اساسی( نظام اسالمی برای تأمین این مهم :

بینی کرده کنند پیشالف( مجازات پیشگیرانه برای کسانی که موجبات آسیب جسمی به افراد را فراهم می
 قانون مجازات اسالمی(« قصاص»و کتاب سوم 286است.)مواد
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ویژه زنان و حریم خصوصی مردم )مواد انه برای متجاوزین به حیثیت و آبروی افراد، بهمجازات پیشگیر ب( 
قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور  5و4قانون مجازات اسالمی و مواد  700تا  697و630و  261تا 245

 نمایند(های غیرمجاز ميسمعي و بصري فعالیت

قانون مجازات  667تا 651و  596تا588و 278ل مردم)موادپ( مجازات پیشگیرانه برای متجاوزین به اموا
 اسالمی( 

 
 عوامل برقراری امنیت اجتماعی .2شکل 

 گیرینتیجه
در نتیجه باید گفت تمدن نوین اسالمی خود را در برابر  حفظ اصول بنیادین اخالقی اعم از حوزه فردی و 

ته به حفظ هویت و اخالق فردی جامعه است. از داند. زیرا حفظ هویت اسالمی جامعه وابساجتماعی مسئول می
رو تمدن نوین اسالمی توان میان زندگی فردی و اجتماعی افراد تفکیک قائل شد. ازایننظر تمدن نوین اسالمی نمی

( قرآن یکی دیگر از اهداف  رسالت انبیا 1374،ایخامنهآیت الله داند.)ها مسئول مینظام سیاسی را در تربیت انسان
ُمُهُم اْلِکَتا»: داردنین بیان میرا چ یِهْم َوُیَعلِّ ْنُهْم َیْتُلو َعَلْیِهْم آَیاِتِه َوُیَزکِّ یَن َرُسواًل مِّ یِّ مِّ ِذي َبَعَث ِفي اأْلُ َب َواْلِحْکَمَة ُهَو الَّ

ِبیٍن  خواندن و نوشتن هم  (اوست خدایی که میان عرب اّمی )قومی که2جمعه/آیه«)َوِإن َکاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل مُّ
ها را )از لوث جهل و دانستند( پیغمبری بزرگوار از همان قوم برانگیخت، تا بر آنان وحی خدا را تالوت کند و آننمی
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ازاین، همه در ورطۀ جهالت و که پیشاخالق زشت( پاک سازد و کتاب آسمانی و حکمت الهی بیاموزاند ؛ با آن
 ،1379 ،کند. )دشتیها بیان میاز حقوق ملت را بر حاکم تعلیم . تربیت آنگمراهی بودند. امام علی )ع( یکی 

 (77ص

 منابع
 .17، ج سه تنظیم و نشر آثار امام خمینیصحیفه امام، تهران، مؤس (.1378امام خمینی)ره(. ) -1
 .2ج امام خمینی )س(،تحریرالوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار  (.1392امام خمینی. ) -2
 .سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیچهل حدیث، تهران، مؤ  (.1372امام خمینی. ) -3
 .1امام خمینی، صحیفه نور، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج  -4
 .ژوهشکده مطالعات راهبردي ، تهرانها و هراس، پمردم، دولت (.1378بوزان، باري. ) -5

 انتشارات نشر معارف.، ، تهرانتاریخ  فرهنگ و تمدن اسالمی(، 1388جان احمدی، فاطمه، ) -6
 .هااستان عمومی فرهنگ شوراهای بيانات در دیدار اعضای،  (19/4/1374)سیدعلی ،ایخامنه -7
 .بيانات در دیدار مردم قزوین(،25/9/1382)ــــــــــــــــــــ، -8
 .(بيانات در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا )ع،  (1/1/1388)ــــــــــــــــــــ، -9

  .بيانات در دیدار اقشار مختلف مردم(29/4/1372)ــــــــــــــــــ،ــ -10
 .بيانات در دیدار مسئوالن دستگاه قضایی(7/4/1382)ــــــــــــــــــــ، -11
 .ی شهدای هفتم تير و مسئوالن قوه قضائيهبيانات در دیدار خانواده(7/4/1386)ــــــــــــــــــــ، -12
آموختگی دانشجویان دانشگاه ی دانشبيانات در هفدهمين دوره (،6/8/1386)ــــــــــــــــــــ، -13

 علوم انتظامی

 .ی تهرانهای نماز جمعهخطبه،  (20/6/1388)سید علی ،ایخامنه -14
 .های نمازجمعهبيانات در خطبه، (23/4/1368)سیدعلی ،ایخامنه -15
 ، ناشر مشهور.البالغهنهج ،(1379، )دشتی، محمد -16
وی وسر ماقدبمحه سید ممرجت ،زانيمرالسيفه تمرجت (،1382)دحسین، عالمه طباطبائی، محم -17

 .13همان،ج ،دانی، دفتر انتشارات اسالمی، قممه
 ،، قمپردازی در علوم دینیدرآمدی بر آزاد اندیشی و نظریه(، 1383مدیریت حوزه علمیه قم، ) -18

 انتشارات مرکز حوزه علمیه قم.
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 .، شماره اولنامه مطالعات راهبرديفصلدرآمدي بر امنیت اجتماعي،  ، (1382) ،نیا، منیژهنوید -19



 

 

 گیری تمدن نوین اسالمیترسیم نقش و جایگاه مفهوم سرمایه اجتماعی در شکل

 2مجتبی صمدی   1سمانه منصوری

 چکیده
فاهیمی چون اعتماد، شده بیشتر دربرگیرنده مطور که توسط دانشمندان مختلف ارائهمفهوم سرمایه اجتماعی آن

هایی از ساختار اجتماعی است ، مشارکت و جنبههمکاری و همیاری متقابل میان اعضای یک گروه یا یک جامعه
بر همین مبنا، امروزه مفهوم  .کندسوی منافع مشترک هدایت میها را بهدهند و آنکه نظام هدفمندی را شکل می

دستیابی به تمدنی  ن ارتباطات، یکی از اجزای مهم در تبیین الگو و نقشه راهنوعی اهمیت یافتو به سرمایه اجتماعی
 . آیداسالمی به شمار می نوین

ای را برای این پردازان حوزه تمدن نوین اسالمی ، هندسه ویژهترین نظریهعنوان مهمبه مدظلهرهبر معظم انقالب 
ایگاه خاصی را داراست، محققان در پژوهش پیش رو در اند که توجه به سرمایه اجتماعی جتمدن ترسیم نموده

به همین  سازی ایشان مورد واکاوی دقیق قرار دهند.تالش هستند تا جایگاه مفهوم سرمایه اجتماعی را در نگاه تمدن
 منظور سعی نمودند که ابتدا به این سؤال پاسخ دهند که مفهوم تمدن نوین اسالمی از منظر ایشان به چه معناست و

های سرمایه اجتماعی در این تعریف از چه جایگاهی اند؟ و شاخصهای تحقق و تبلور آن کدامترین شاخصهمهم
 برخوردار هستند؟

ای مروری اجمالی کتابخانه-ها ابتدا ادبیات سرمایه اجتماعی به روش تحلیل اسنادیبرای پاسخ به این پرسش
رمایه اجتماعی به روش داده بنیان از بیانات رهبر معظم های سشد، سپس تعریف تمدن نوین اسالمی و شاخص

استخراج گردید و در انتها تصویری روشن از جایگاه و اهمیت ارتباطات )سرمایه اجتماعی( در مدظله انقالب 
گیری تمدن نوین اسالمی در کنار مقایسه تطبیقی با تصویر کنونی سرمایه اجتماعی در تمدن غربی بدست شکل
 آمد.

 سرمایه اجتماعی، تمدن نوین اسالمی، ارتباطات، اعتماد: هاژهکلیدوا

                                                                                                                                                          
علمی گروه فرهنگی و ، پژوهشگر و مدرس عضو هیئتشناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقاتدانشجوی دکتری جامعه 1

 S86. mansuri@gmail.comاجتماعی دانشکده حضرت زینب)س(، ایمیل: 
 samadimahallati@gmail.comایمیل:  دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه عالمه طباطبائی)ره(، 2
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 مقدمه
سازی مناسب نظری و سیاستی در راستای فرآیندی که برای انقالب اسالمی ایران از سوی رهبر معظم زمینه

های نظران حیطهشده است، وظیفه خطیری ایجاد کرده که بر عهده پژوهشگران و صاحبترسیم )مدظله(انقالب
، تحقق )مدظله(رهبر معظم انقالب  .شده استویژه پژوهشگران علوم انسانی در کشور گذاشتهلف علمی بهمخت

دانند که در راستای گذار به گام نهایی ای میرا گام اول از فرآیندی پنج مرحله 1357انقالب اسالمی ایران در سال 
د نظام اسالمی، ایجاد دولت اسالمی و ایجاد کشور و بایست سه مرحله دیگر یعنی ایجایعنی تمدن نوین اسالمی می

( هرچند، نگاه فرآیندی بدان معنی نیست که 1384/ 28/5، ایآیت الله خامنهجامعه اسالمی را پشت سر بگذارد. )
های هر مرحله ها و ویژگیبرای تحقق هر یک از این مراحل، مراحل بعدی را نادیده بگیریم، بلکه توجه به شاخص

در این میان، تبیین  .تواند بر سازماندهی و حرکت پویا و داینامیک در این مسیر بیانجامدهر گام بوده و می سازنده
کنیم، خود تمدن نوین اسالمی و نوع نگاهی که به این مرحله وجود دارد و نیز، تصویری که از آن ترسیم می

 . رودیشین به شمار میهای پترین گام برای بازسازی و هدایت سایر گامکنندهتعیین

عنوان یک منبع اجتماعی در روابط میان افراد و رو موضوع سرمایه اجتماعی بهکه مقاله پیشتوجه اینقابل
 (Espeller berg, 2001) دربرگیرنده شبکه اجتماعی، مدنی و سیاسی و همچنین اعتماد بین افراد و نظام اجتماعی

ها پاسخ دهد که در مرحله این پژوهش سعی دارد به این پرسش .داده است سازی موردبررسی قراررا در بحث تمدن
هایی است؟ و در مرحله ها و شاخصاول منظور از مفهوم تمدن نوین اسالمی چیست و این مفهوم دارای چه مؤلفه

المی کدام سازی نوین اسهای تمدنترین شاخصعنوان یکی از مهمهای سرمایه اجتماعی بهترین مؤلفهبعد مهم
شوند و از چه جایگاهی برخوردار هستند؟ از همین رو ها در تمدن نوین اسالمی چگونه تعریف میاست؟ این مؤلفه

های متنی)روش داده بنیاد( به سراغ بیانات رهبر معظم های تحلیل دادهبر یکی از تکنیکمتکی بر متن پژوهی و تکیه
ها ترسیم نماید که زمینه مقایسه ری روشن را در پاسخ به این پرسشرفته و در تالش است تا تصوی مدظلهانقالب 

 های تمدن غربی را فراهم آورد.تطبیقی با شاخص

 الف. پیشینه تحقیق
های صورت گرفته با محوریت تمدن نوین اسالمی، با گستره گوناگون و متنوعی روبرو با نگاهی بر پژوهش

اند و بررسی نموده مدظلهویژه در اندیشه رهبر معظم انقالب مفهومی را به شویم که از الزامات تا اصول این دایرهمی
 توان به موارد ذیل اشاره نمود:می
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اقتضائات و الزامات « الزامات تحقق تمدن نوین اسالمی»در مقاله خود با عنوان ( 1385) فرمهینی فراهانی
( نیز، در 1394واسعی) .ورداشاره قرار داده استابزاری، اصلی و حقیقی را در سه بعد دانشی، بینشی و گرایشی م

. 1کند که شامل: چند اصل را برای تمدن نوین اسالمی بیان می« فلسفه تمدن نوین اسالمی؛ ماهیت و مبانی»مقاله 
. اصل برابری همگان در پیشگاه خداوند و امکان برتری 2هدفمندی هستی در پرتو خدامحوری و یکتاپرستی، 

. 5اصل تحقق امت اسالمی، .4. اصل ساخت دنیا در راستای آخرت، 3های متعالی پایبندی به ارزشاکتسابی با 
 جویی.. اصل علم مداری و معرفت6وطنی اسالم و اصل جهان

سه بخش این « ایالله خامنهآیت تمدن نوین اسالمی در اندیشه»( با عنوان 1393در مقاله دیگری بهمنی)
. مفهوم شناسی تمدن 2. بررسی امکان یا امتناع تمدن نوین اسالمی،1ی قرار داده است، یعنی:موضوع را موردبررس

گیری، مراحل تکوین و های شکلزمینه. ایجاد و تکوین تمدن نوین اسالمی که خود شامل: پیش3نوین اسالمی،
فرآیند تحقق تمدن »( با عنوان 1393پور )بین و معینیدر مقاالت دیگر، همچون اثر جهان .الزامات رسیدن است
های تمدن نوین واکاوی شاخص»( با عنوان 1393و یا پژوهش اکبری و رضایی)« ایالله خامنهاسالمی از منظر آیت

های بسیار نزدیک در حیطه تمدن پژوهی ها را پژوهشتوان آنرا می«اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبری )مدظله(
اندیشه »( با عنوان 1392رو، وجه ناظر به آینده تمدنی در مقاله الویری)ازاین .ی دانستاالله خامنهاز منظر آیت

دو ساحت اثرگذاری دین بر تمدن، یعنی ساحت خرد یا همان مظاهر تمدن و « مهدویت و تمدن نوین اسالمی
 ای و روح آن را مدنظر قرارگرفته است. ساحت کالن یعنی ُبعد اندیشه

هایی هم یافت اند، پژوهشرشده در باال که حول مفهوم تمدن نوین اسالمی انجام پذیرفتهدر کنار موارد ذک
تدوین و »( در مقاله 1391زاده و محترم )ترک .جایگاه و اهمیت مفهوم سرمایه اجتماعی پرداخته استشود که بهمی

یات تولیدشده در مفهوم سرمایه اجتماعی با مروری بر ادب« ارائه الگویی یکپارچه از سرمایه اجتماعی و پیامدهای آن
مند از ابعاد تعاملی، شده برای سنجش این مفهوم، تالش کرده است با رویکردی نظامهای ارائهو بررسی شاخص

سرمایه اجتماعی در ایران: کار پایه مفهومی »(  در مقاله 1385پیران و همکاران ) الگوی مفهومی جدیدی ارائه کند.
کید بر شرایط ایران با ارائه تعاریفی از سوی متفکران مختلف در محدوده نود « رمایه اجتماعیسازی سو مفهوم با تأ

ای یا چارچوب تعاریفی که کار پایه .کندکاررفته است اشاره میهایی که در این تعاریف بهسال اخیر، به کلیدواژه
های سرمایه مشارکت اجتماعی یکی از مؤلفه»ه ( نیز در مقال1385موسوی) .آوردسرمایه اجتماعی را پدید می

شناختی موردبررسی قرار داده و سعی عنوان یکی از رویکردهای جامعهتئوری سرمایه اجتماعی را به« اجتماعی
حال، وجه تمایز این بااین .های مسلط بر جامعه مورد آزمون تجربی قرار دهدرا ازنظر واقعیت کند این تئوریمی

سازی نوین اسالمی سرمایه اجتماعی در روند تمدنمبحث مهم و ضروری  های یادشده، توجه بهژوهشپژوهش با پ
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سازی و در های مهم سرمایه اجتماعی را در روند تمدنیعنی این مقاله درصدد است تا اصول و شاخص .بوده است
مدت و بلندمدت های کوتاهو برنامهها راستای فرایند انقالب اسالمی مشخص کند تا بتواند، منشأ تدوین سیاست

انداز جمهوری اسالمی های مشابه همچون چشمریزیساله توسعه و برنامهاجتماعی قرارگرفته و در مسیر برنامه پنج
 . و با الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مؤثر واقع شود 1404ایران در افق 

 مبانی نظری و روش ب.
 چارچوب نظری .1
 سازیو تمدن  تمدن .1-1

پذیر دانند که درنتیجه وجود آن خالقیت فرهنگی امکانافرادی چون ویل دورانت، تمدن را نظمی اجتماعی می
تمدن حرکت است نه »کند: تمدن را چنین توصیف می ( تاملین1386کند.)دورانت، شود و جریان پیدا میمی

سفر به هدفی که تمدن دارد واصل نشده ای تاکنون در این شدهسکون، سفر است نه توقف، هیچ تمدن شناخته
( یا وبر آن را به 1385است، اما احتمال دارد معدودی از مردان و زنان برجسته به آن هدف رسیده باشند.)تاملین، 

داند و در ( و یا فروید آن را کنترل نفس و سرکوب غرایز می1384کند)وبر، معنای گسترش عقالنیت تعریف می
سلطه بر طبیعت  ( و یا مارکس1389؛ فروید، 1382دهد )فروید، فرهنگ موردتوجه قرار می هایکتاب ناخوشایندی

های ( البته هستند دیدگاه1386دهد. )مارکس، و روابط انسانی و رشد اقتصادی و اجتماعی را به تمدن نسبت می
و یا هانتیگتون که منتظر ( 1366گویند )ابن خلدون، ها سخن میای چون ابن خلدون که از دوری تمدنبدبینانه

( 1385ها با یکدیگر قائل است. )تافلر، ( و یا تافلر که به همزیستی تمدن1386ها هستند)هانتیگتون، برخورد تمدن
توان نادیده گرفت. کند را نمیها تصویر میهایی چون مک لوهان که دهکده جهانی را آینده تمدنالبته دیدگاه

(McLuhan, 2011)  
بینند، برخی آن را دانند و تمدن را امری تاریخی میظریات مختلف برخی تمدن را رو به گذشته میدر میان ن

انگارند و برخی چشم به آینده دارند و فرجام آن را مدنظر قرار صورت یک پروژه مینگرند و تمدن را بهحال می
یه تفرج و خوشی. )اباذری، شریعتی و فرجی، نگران کننده و یا امیدوارکننده و ماانگیز و چه دلدهند، چه دهشتمی

توانند به انقراض کشیده شوند، چراکه از آینده غافل شده و به زمان ها می( اما امر مشخص آن است که تمدن1390
بندند و انسجام به همین دلیلی به خوشی و لهو و لعب دل می .گیرندپردازند و تنها زندگی روزمره را پی میحال می

هیچ دینی بدون نظر به  ،از طرفی دیگر .پاشندترین تهدید خارجی، فرومیگراید و با کمها به سستی میعی آناجتما
تواند پیروان خود را امیدوار کند و از همین رو اسالم و تحقق تمدن نوین اسالمی نگاه به آینده را مدنظر آینده، نمی

های بزرگ بشری عنوان یکی از تمدناریخی، تمدن اسالمی بهازنظر ت( البته 1387خود قرار داده است. )فیاض، 
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ملل بسیاری به اسالم »نویسد: باره میشهید مطهری)ره( دراین .ها بوده استحاصل مبانی دین اسالم و باور به آن
ر مساعی با یکدیگگرویدند و در خدمت این دین درآمدند و در راه نشر و بسط تعالیم آن کوشیدند و با تشریک

رویکرد ما نیز در این نوشتار تعیین ( 1357)مطهری، « تمدن عظیم و باشکوه به نام تمدن اسالمی به وجود آوردند.
 . و پویا را به ساخت تمدن اتخاذ کند روزمره گرایی صرف بپرهیزد و رویکردی فعال هایی است که از اینمؤلفه

 سرمایه اجتماعی .1-2
برای بیان اهمیت مشارکت اجتماعی در « 1هانی فان»برای نخستین بار توسط  لفظ و معنای سرمایه اجتماعی

این ایده، چندین دهه به دست  ( بعد از وی1387ارتقای عملکرد مدارس به کار گرفته شد. )شجاعی و همکاران، 
 های متعددی موردتوجه و بررسی قرار گرفت.های بعد در حوزهدر دهه فراموشی سپرده شد و مجدداً 

(, 1984Baker) های شاخه به نسبت متمایز در پژوهشعنوان سهرا به 5و پاتنم 4، کلمن 3بوردیو 2فولی و ادوارز
 کنند.پردازان کالسیک آن یاد میعنوان نظریهمربوط به سرمایه اجتماعی و به

 سرمایه اجتماعی از منظر بوردیو .1-2-1
(Foley & Edwards, 1999; Field, 2005)  ای از ردیو سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموعهازنظر بو

شده روابط دوجانبه، برای یک وبیش نهادینههای پایا و کممنابع واقعی و مجازی که از طریق برخورداری از شبکه
سرمایه اجتماعی مربوط است به پیوندهای »توان گفت، لذا می (Bourdieu, 1987)  .شودمی فرد یا گروه انباشته

شبکه پسران »باره ها را به نفع بهره خاص خود بسیج کنند. مثال معروفی دراینای که مردم قادرند آناعیاجتم
کننده در مدارس انتفاعی نخبگان و کالج بریتانیایی است که در کار بازتولید قدرت در بین مردان شرکت« قدیمی

فرد صورت اعضای منحصربهن مدارس بههای آموزشی در آاست. این اشخاص پس از گذراندن دوره 6اکسبریج
هایی چون بانکداری، کلیسا، ارتش های یکدیگر در عرصهآیند و از امتیازات پیشهدرمی« هازادههای نجیبباشگاه»

کنند ولو شوند دشوارتر پیشرفت میها کنار گذاشته میبرند. کسانی که از این شبکهو خدمات عمومی بهره می
( بنابراین، ازنظر وی سرمایه اجتماعی 221-220، صص 1387)اسمیت، « ر با آن دیگران باشند.دارای استعداد براب

                                                                                                                                                          
1 Honey Fun 
2 Foley، M. & Edwards 

3 Bourdieu 
4 Coleman 
5 Putnam 

کسفورد و کمبریج می 6  باشد.منظور آ



 )جلد اول: مقاالت ارائه شده( مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسالمی / 206

 

گاهی، شناخت و عمل به پذیری است که بهرهمشتمل بر دو بعد شبکه اجتماعی و جامعه برداری از آن منوط به آ
 (Pope, 2003)هنجارها و الگوهای روابط بین فردی است. 

 منظر کلمن . سرمایه اجتماعی از1-2-2
داند که به کنشگر اجازه کلمن با توجه به تعریف بوردیو، سرمایه اجتماعی را بخشی از ساختار اجتماعی می

بنابراین، به نظر او سرمایه اجتماعی با  (Coleman, 1998) .از آن به منافع خود دست یابد دهد تا با استفادهمی
عنوان یک دارایی که بهرمایه اجتماعی عالوه بر این( یعنی س1387شود. )شجاعی، کارکردش تعریف می

های شخصی و گروهی افراد کمک کند، دستیابی به اهداف فرد از یک ساخت اجتماعی به تسهیل فعالیتمنحصربه
اجتماعی  ها در روابطو منافع معینی مانند انتظارات و تعهدات دوجانبه، اعتماد و بده بستان، تثبیت هنجارها و ارزش

هایی برای سرمایه بدین ترتیب کلمن بابیان ویژگی .سازدپذیر میدستیابی نیستند را امکاندر نبود آن قابل که
هایی ها، بابیان ویژگیزندگی در کنار سایر سرمایه اجتماعی، ضمن بیان اهمیت سرمایه اجتماعی در پیشرفت و بهبود

 کند:ه میها نیز اشار برای آن، به تمایز آن با سایر سرمایه
 .شودراحتی مبادله نمیـ سرمایه اجتماعی به1
 ـ سرمایه اجتماعی دارایی شخصی هیچ فردی نیست.2
 (Coleman, 1990) .ها استـ سرمایه اجتماعی نتیجه ضمنی )برآیندی( سایر فعالیت3

 . سرمایه اجتماعی از منظر پاتنم1-2-3
موضوع سرمایه اجتماعی را به « تنهاییبازی بولینگ به»نوان پردازی است که با مقاله خود تحت عپاتنم نظریه

ای در تحقیقات خود به سرانجام جامعه کشاند. پاتنم توجه ویژه 90کانون توجهات جامعه آمریکایی در دهه 
متحده به بعد در ایاالت 1940آمریکایی داشت و تحقیقات  و مقاالت وی دال بر کاهش سرمایه اجتماعی از دهه 

ومرج در تمدن دموکراسی آمریکایی قائل دار نوع نگاه و رویکردی بود که دوتوکویل در مورد هرجوی بسیار وامبود. 
، 1384شد.)فیلد، ای خطر جدی برای آینده امریکا محسوب میبود و بنابراین افراد منفک شده در چنین جامعه

 (46-45صص
فراتر از سطح فردی، آن را شامل خصوصیاتی از  کارگیری مفهوم سرمایه اجتماعی در سطحیپاتنم با به 

داند که موجب تسهیل همکاری و هماهنگی ها، معیارها)هنجارها( و اعتماد میهای اجتماعی همچون شبکهسازمان
داند. در نوعی سرمایه اجتماعی را کمک دهنده رفتار جمعی میو به (Putnam, 1993) .شوددوجانبه بین افراد می

ها در تنهایی، نکته وی این نبود که آمریکاییدر حیطه سرمایه اجتماعی تحت عنوان بازی بولینگ بهاثر مهم او 
های حریف های رسمی در مقابل تیمتر تمایل به بازی در تیمکنند، بلکه آنان، نسبت به گذشته، کمعزلت بازی می
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 1990کنند. از همین رو پیام پاتنم در اواسط دهه در لیگ رسمی دارند و بیشتر مایلند با خانواده و دوستان خود بازی 
ترین علتش را گسترش استفاده از پیغامی ثابت دال بر نابودی بلندمدت سرمایه اجتماعی در آمریکا بود که بزرگ

های نوین ادامه چنین ( و امروزه گسترش رسانه49، ص1384دانست.)فیلد، یک رسانه جمعی یعنی تلویزیون می
 تخریبی است.

های اجتماعی محسوب سرمایه اجتماعی یک دارایی جمعی و یک کاالی عمومی درگروه نابراین، از منظر ویب
شود که از طریق ایجاد منافعی همچون اعتماد، بده بستان و تعهدات ناشی از آن به تسهیل تعامالت و مشارکت می

ای ص در تعریف سرمایه اجتماعی  عنصر ویژهطور مشخ( پاتنم به1387شود.)شجاعی، ها منجر میبین افراد و گروه
 گوید:کشد و میکنندگان را به میان مییعنی مشارکت

ها، شبکه-منظور من از سرمایه اجتماعی، مشخصات زندگی اجتماعی است»
در فعالیت مشترک کارکتری  1کنندگانشود تا شرکتکه سبب می -معیارها و اعتماد

 (Putnam, 2000, p 54)  «شوند برای تعقیب اهداف مشترک خود وارد

 نظران. سرمایه اجتماعی از منظر سایر صاحب1-2-4
نظران با توجه به مبانی نظری و شرایط عملی متفاوت، عالوه بر تعاریف باال، در دو دهه اخیر نیز صاحب

 اجتماعی را به معنی تواناییعنوان نمونه از منظر فوکویاما سرمایه به .تعاریف متنوعی از سرمایه اجتماعی ارائه کردند
 ها تعریف نموده استها و سازمانمنظور دستیابی به اهداف مشترک درگروهافراد برای کارکردن با یکدیگر به

(Fukuyama, 1995). ای دگرگون شود گونهآید که روابط بین افراد بهبنابراین سرمایه اجتماعی زمانی به وجود می
سرمایه اجتماعی مجموعه منابع موجود در 2و یا از منظر لین( 1990Coleman ,) یل کندها را تسهکه کنش میان آن

و  3ازنظر گروتارت( Lin, 2001) .پذیر باشدها امکانآید که امکان دسترسی به آنساختار اجتماعی به شمار می
عمل جمعی و همکاری،  ها، اعتماد و انسجام،ها و شبکههمکاران  طیف شش بعدی سرمایه اجتماعی شامل گروه

 (.Grootart & et al) اطالعات و ارتباطات، همبستگی اجتماعی و شمول، توانمندسازی و عمل سیاسی است.

 شناسی پژوهشروش .2
بر همین مبنا  .در پژوهش پیش رو هدف، اثرگذاری و ارتباط میان تمدن اسالمی و مفهوم سرمایه اجتماعی است

ای کتابخانه-با روش اسنادی مفهوم سرمایه اجتماعی های تولیدشده درزمینه  و شاخص سعی شده است ابتدا ادبیات
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2 Lin 
3 Grootart 



 )جلد اول: مقاالت ارائه شده( مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسالمی / 208

 

ازآنجاکه بهترین سپس  .شده برای این مفهوم آشنایی نسبی ایجاد شودهای ارائهمرور شود تا با تعریف و شاخص
قابل کنکاش و در دسترس  لهمدظتصویر از مرحله پنجم فرآیند انقالب اسالمی در میان بیانات رهبر معظم انقالب 

عنوان منبع اصلی برای تبیین و به 1397؛ بنابراین متن اصلی کلیه بیانات در زمان رهبری ایشان تا فروردین است
مرور شده و سپس برای ارائه تعریف روش تحلیل اسنادی تعریف مفاهیم تمدن نوین اسالمی و سرمایه اجتماعی به 

ای( تحلیل و صلی این مفاهیم بیانات معظم له به روش تحلیل داده بنیاد )تحلیل زمینههای اها و مؤلفهدقیق و شاخص
 . بررسی شد

 روش تحلیل داده بنیاد .2-1
 شناس آمریکایي،جامعه دو توسط باراول که است اجتماعي علوم در پژوهشي روشي بنیاد، داده روش تحلیل

در کتابی با عنوان " کشف نظریه  1967( در سال 1916-1996تولد ( و آنسلم اشتراوس ) م1930کلیِزر) متولد  بارني
های بنیادی و داده محور ای اصواًل برای ساخت نظریه( نظریه زمینه1967داده بنیاد" ارائه شد. ) گالسر و اشتراوس،

وس و کربین، های صوری نیز استفاده کرد.) استراتوان از آن برای نقد، بسط و آزمون نظریهکاربرد دارد، اما می
 توان گفت:های روش تحلیل داده بنیاد می( در مورد ویژگی305 ،ص1393به نقل از حبیبی، 1990
 جای آزمودن ها )بهشناسی عمومی است که بدنبال تولید نظریه بر اساس دادهنظریه مبنایی یک روش

 های موجود( است.نظریه
 های مطالعه، شده در نمونهمی را از مضامین شناساییهای مهپژوهش نظریه مبنایی امکان دستیابی به گزاره

 (2-4اسالید ،1394سازد. ) ذکایی، ها طرح کند فراهم میهایی را از قبل درمورد آنفرضبدون آنکه پیش

 مراحل اجرای نظریه مبنایی .2-1-1
ستند اما هرکدام گیرد که جدا از یکدیگر نیهای گوناگونی بهره میها، از روشاین روش برای تفسیر داده

باشد و می« کدگذاری گزینشی»و « کدگذاری محوری»، «کدگذاری باز»باشند و شامل جایگاه خویش را دارا می
منظور از کدگذاری عبارت است از »انجامد. سیر مراحل نیز با کدگذاری باز آغازشده و به کدگذاری گزینشی می

شوند. این همان ای در کنار یکدیگر قرار داده میبه شکل تازهسازی و ها تجزیه، مفهومعملیاتی که طی آن داده
( در این روش ابتدا 329 ،ص1387شود. )فلیک، ها تدوین میای است که طی آن نظریه بر اساس دادهفرآیند اصلی

می یا بندی به خالصه نمودن مفاهیم در قالب مفاهیم عام و آشکار کردن روابط میان مفاهیم و مفاهیم عموبا مقوله
بندی یا گیرد که عبارت است از فرمولشود سپس تدوین نظری صورت میمقوالت و مفاهیم مافوق اقدام می
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گونه که مطرح شد فرآیند کدگذاری شامل سه مرحله ای از مقوالت یا مفاهیم و روابط آن. همانبندی شبکهصورت
 (307 ،ص1393ی، )حبیب3و کدگذاری گزینشی2، کدگذاری محوری 1است؛ کدگذاری باز 

 باز کدگذاری .1-1-1-2

توان ها است. درواقع میبندی دادهسازی و بعد مقولهکدگذاری باز شامل تجزیه و بررسی، مقایسه، مفهوم
دیگر  این نوع عبارتهای خام دانست. بهها و ترسیم و الصاق مفاهیم اولیه از دادهکدگذاری باز را جداسازی داده

شوند تا بندی میزند و عبارات در آن، بر اساس واحدهای معنایی دستهها دست مییع دادهکدگذاری به کار تقط
ای تنها در های چندکلمهصورت کلمات منفرد یا عبارتها ضمیمه گردد. تقطیع بهتعلیقات و مفاهیم )کدها( به آن

کند این نوع پیشنهاد می 4چون چارمزگیرد، لذا شاهدیم که فردی های نامفهوم و یا مبهم مورداستفاده قرار میبخش
 صورت خط به خط انجام دهیم.کدگذاری را به

 محوری کدگذاری. 2-1-1-2

شده در کدگذاری آزاد و محوری است. کدگذاری محوری فرآیند پیوند دادن مقوالت اصلی و فرعی شناسایی
گردند. در فرآیند کدگذاری آزاد و می شده و به یکدیگر مرتبط و یا متصلتر و تقویتدر این مرحله مقوالت دقیق

بایست با فراوانی زیادی ظاهر شود. محوری، مقوله محوری که بیشترین نمود را دارد و اساس دیگر مقوالت است می
( 15 ،ص1394بایست منطقی و پایدار باشد.)ذکایی، ای می)صریحًا و یا تلویحًا(. عالوه بر این، مقوله هسته

 شود: مرحله انجام می کدگذاری محوری در دو
 ترهای اصلیهای فرعی به مقولهـ  مرتبط کردن مقوله1
 هاـ تشریح روابط میان مقوالت و سایر مقوله2

 گزینشی) انتخابی( کدگذاری. 3-1-1-2

دهد. تر ادامه میکدگذاری گزینشی سومین مرحله کدگذاری است و کدگذاری محوری را در سطحی انتزاعی
شود. درواقع کدگذاری گزینشی انتخاب ها تشریح میبندی با سایر گروهگیری و پیوند هر دستهکلدر این مرحله، ش

گر باید میان ها است؛ یعنی تحلیلمقوله هسته) محوری( با تمرکز کردن بر فرآیند اجتماعی بنیادی مشهود در داده
اش که به آن مربوط مراه مقوالت فرعیچندین پدیده اصلی دست به انتخاب بزند. درنتیجه آن مقوله محوری به ه

شود و با استفاده از اجزا و ها و ابعاد مقوله مرکزی بسط داده میگیرد. در ادامه مجددًا ویژگیشوند، شکل میمی

                                                                                                                                                          
1 Open Coding 
2 Axial Coding 
3 Selective coding 
4 Charmaz 
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ها بر اساس پارادایم کدگذاری به نظریه بندی دادهشوند. گروهروابط پارادایم کدگذاری به سایر مقوالت مرتبط می
) ذکر فهرستی از این  تحت این شرایط» دهد که بگوید بخشد و به پژوهشگر امکان میوح میصراحت و وض

تر از ( به عبارتی در این مرحله که سطحی انتزاعی309،ص1393حبیبی،«.)شرایط( این اتفاق رخ خواهد داد
های مختصر و کدگذاری محوری است، هدف بر آن است تا تصویری اجمالی از ماجرا و مورد در قالب عبارت

شود )فلیک، ها تشریح میبندی با سایر گروهگیری و پیوند هر دستهنوعی در این مرحله شکلکوتاه بدست بیاید و به
ها مجدد مورد بازبینی قرارگرفته و شده در مقوله استراتژی(. در این مرحله نیز کدهای استخراج337،ص 1388

های نر هستند در یک دسته مشخص قرار خواهند گرفت و مقوله کدهایی که ازلحاظ مفهومی به یکدیگر نزدیک
تر پژوهشگر را به سمت خلق یک نظریه کلی راجع به موضوع های کلیسازند. استخراج این مقولهتری را میکلی

 کند.ها که هدف پژوهش حاضر نیز است هدایت میترین استراتژیموردپژوهش و یا استخراج مهم

 .  نگارش4-1-1-2

 داده پردازیمحصول نظریه باشند،می مرتبط مرکزي متغیر به و همدیگر به مختلف هایمقوله که هنگام این در

 در هاتبیین با شود، مفاهیم داده نظري غلظت باید نوشته به شود. ازآنجاکهمی نظریه شبیه و شده،نوشته بنیاد،

 مرتبط پیشینه تخصصي بازنویسی بعدي، در کنند. بهینه را فهم قابلیت تا شوندمی ترکیب تصاویر یا جداول واژگان،

 بنیاد داده نظریه دهد. درنهایت، علمي قرار یا دانشگاهي ایزمینه در را نظریه تا شودمی وارد نوشته پود و تار در

 .شودمی انتشار تحویل براي سرانجام و شده ویرایش ادبیات، و نوشتاري سبك ازلحاظ

تواند گزارش می متن و ندارد وجود ایزمینه گزارش نوشتن براي ایشدهتعیین پیش از قالب هیچ درواقع
 نوشته دهد،می خوبی نشانبه را تحقیق هایرویه و مراحل ها،ایده و بوده مفید کندمی تصور پژوهشگر که گونهآن

 که کندمی یادآوري و بحث کرده نظري نگارش ( از1978حال گالسر)( بااین345 ،ص1390شود.)محمدپور، 

 چندان نظریه شکل داده بنیاد، شناسان روش ازنظر .شود نوشته آمده بدست نظري هایسازه زبان با باید گزارش

 آنچه باشد؛ متعارف استدالل یك حاوي ها( یا)گزاره قضایا های ازمجموع شامل است ممکن نظریه نیست، مهم

 هاقضیه و هامقوله خود مانند باید بلکه باشد؛ يتحمیل نظریه نباید عناصر تجمیع و انسجام که است مهم

 (314 ،ص1389گرا باشد.) محمدپور،ساخت و خودظهور پذیر،اصالح
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 بدنه اصلی تحقیق پ.
 تمدن اسالمی تعریف .3-1

به روش داده بنیاد، ابتدا کلیه  مدظلهبرای استخراج تعریف مفهوم تمدن اسالمی از دیدگاه رهبر معظم انقالب 
های سازی اسالمی و یا کلیدواژها و بیانات معظم له مرور شد و عبارات یا جمالتی که کلیدواژه تمدنهسخنرانی

تعریف مفهوم تمدن اسالمی  عبارت معنادار درزمینه   24مرتبط با این عنوان موجود بود؛ استخراج شد که درمجموع 
های بنیاد، هر یک از عبارات یا پاراگراف سپس برای طی مرحله دوم روش داده . )کدگذاری باز(شده استحاصل

. )کدگذاری محوری( شده استشده از مرحله قبل را مرور مجدد و یک عنوان برای آن انتخاباستخراج
در  2و 1شده است)الزم به ذکر در ادامه این مقاله سایر جداول که این اقدامات در جدول زیر خالصهطوریبه

 شده است.(:اول ابتدایی در متن مقاله قرار دادهگیرد و تنها جدضمیمه جای می

استخراج مفهوم تمدن نوین اسالمی از بیانات مقام معظم رهبری به روش داده بنیاد  .1جدول شماره 
 )کدگذاری باز و محوری(

 بیانات )کدگذاری باز( ردیف
های تمدن نوین تعریف

 اسالمی)کدگذاری محوری(

1 
سازی نوین اسالمی ه معنای تمدنجانبه را بما اگر پیشرفت همه

باالخره یك مصداق عینی و خارجی برای پیشرفت با  -بگیریم 
 23/7/91مفهوم اسالمی وجود دارد.

 جانبهپیشرفت همه

2 

دنیای اسالم امروز وظیفه دارد مثل خود اسالم و مثل خود پیغمبر، 
ای دیدهما به این پ .ای را باز کندروحی در این دنیا بدمد، راه تازه

 «تمّدن نوین اسالمی»گوییم. که در انتظار آن هستیم می
8/10/94 

 ایجاد فضای جدید و راه تازه

3 
امروز نوبت  .امروز نوبت ما است، امروز نوبت اسالم است

مسلمین است که با هّمت خود، تمّدن نوین اسالمی را 
 8/10/94 .ریزی کنندشالوده

ریزی همت عموم مسلمین برای شالوده
 تمدنی نوین

4 
تواند تمّدن اّمت اسالمی با یک تالش مجاهدانه و مجّدانه می

ریزی کند، به ثمر اسالمِی باب این دوران را طّراحی کند، شالوده
 8/10/94. برساند و آن را در مقابل بشرّیت قرار بدهد

تالش مجاهدانه و مجدانه عمومی برای 
 طراحی تمدن اسالمی باب این دوران

 ایجاد یک حاکمّیت اسالمیهدف، ایجاد یک حاکمّیت اسالمی است که بتواند جامعه را به  5
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 20/8/94موردنظر و آرمانی اسالم تبدیل بکند. جامعه

6 
ی اسالمی و تمّدن ایجاد جامعه ها چه هستند؟یکی مسئلهآرمان

 20/4/94اسالمی است؛ یعنی احیای تفّکر اسالم سیاسی.
 م سیاسیاحیای تفّکر اسال

7 
هدف دشمنان مّلت ایران این است که نگذارند این کشور و این 

. خودش، آنجایگاه تمّدنی، برسد جایگاه شایستهمّلت به
13/4/94 

 کسب جایگاه شایسته

8 

هدفشان این است که این حرکت عظیمی را که فقط روی دوش 
نقالب حرکت ا .توانست انجام بگیرد، متوّقف کنندمّلت ایران می

سمت تمّدن نوین اسالمی، حرکت نظام اسالمی، حرکت به
دانند این حرکت خواهند متوّقف کنند؛ چون میاسالمی را می

دارهای صهیونیست و مقابل منافع سرمایه درست نقطه
 29/11/93. خوار دنیا استدارهای ظالم و خونکمپانی

دارهای ی مقابل منافع سرمایهنقطه
دارهای ظالم و نیصهیونیست و کمپا

 خوار دنیاخون

9 

کسانی که نیروی آنچه مهم است این است که نگاه نسل نو و همه
خواهند، باید های بلند میجوانی را در خدمت به اهداف و آرمان

فقط جلوی پای خودمان را -های روشن و دور باشد به آینده
 31/2/93 .دور، ایجاد تمدن اسالمی است آینده -نبینیم

 نگاه نسل نو به آینده روشن و دور

10 

لزوم ترسیم هدف بلندمدت برای بیداری اسالمی در کشورهای 
ها را باید ی متعالی و واالیی که بیداری ملتمسلمان است؛ نقطه

این هدف نهایی  .وسو دهد و آنان را به آن نقطه برساندسمت
 .باشد «ایجاد تمدن درخشان اسالمی»تواند چیزی کمتر از نمی

ها و کشورها، باید ابعاض خود در قالب ملت امت اسالمی با همه
 9/2/92. جایگاه تمّدنِی مطلوب قرآن دست یابدبه

 هدف بلندمدت

11 

پیشرفته و اخالق واال  های اندیشهتواند با شاخصهتمدن اسالمی می
ز رهایی ا بشریت هدیه دهد و نقطه را به امت اسالمی و به همه

ای که ارکان بینی مادی و ظالمانه و اخالِق به لجن کشیدهجهان
 9/2/92. تمدن امروزِی غربند، باشد

بینی مادی و ظالمانه رهایی از جهان نقطه
ای که ارکان و اخالِق به لجن کشیده

 تمدن امروزِی غربند

12 
د قدر پیشرفت کند که بتوانملت ایران این استعداد را دارد که آن

عنوان یك الگویی در دنیا خودش را نشان در جهات گوناگون به
 ارائه یک الگو جدید



 213/ گیری تمدن نوین اسالمی گاه مفهوم سرمایه اجتماعی در شکلترسیم نقش و جای

 

 22/7/91دهد

12 

هایتان بازگشت به اسالم است؛ که البته به خواست عمومی ملت
اصلی شما، چگونگی  مسئله .نیست« بازگشت به گذشته»مفهوم 

هد بود؛ ها خوانویسی و مدیریت کشور و انقالبسازی، قانوننظام
سازِی اسالمی مجدد در عصر جدید مهم تمدن این همان مسئله

 14/11/90. است

 بازگشت به اسالم

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

. دین و عقالنیت و علم و اخالق، قرار داد جدید بر پایه
26/6/90 

 ی اسالمیامت واحده

15 
گویم: این هنوز آغاز کار است، و تحقق ل میمن با اطمینان کام

الهی یعنی پیروزی حق بر باطل و بازسازی امت قرآن  کامل وعده
 17/9/87. و تمدن نوین اسالمی در راه است

پیروزی حق بر باطل و بازسازی امت 
 قرآن

16 

وقتی  .آورددولت اسالمی است که کشور اسالمی به وجود می
تمدن اسالمی به وجود خواهد آمد؛  کشور اسالمی پدید آمد،

وقت فرهنگ اسالمی فضای عمومی بشریت را فرا خواهد آن
 28/5/84 .گرفت

 فراگیری فرهنگ اسالمی

17 

ما یک انقالب اسالمی داشتیم، بعد نظام اسالمی تشکیل دادیم، 
بعد تشکیل کشور  بعد تشکیل دولت اسالمی است، مرحله مرحله

 .الملل اسالمی استعد تشکیل تمدن بینب اسالمی است، مرحله
6/8/83 

 سیر تکوین تمدن سازی

18 
بدترین مشکِل یك کشور این است که تمّدن و هوّیت خود را 

ما باید امروز درصدد ساختن تمّدن خود باشیم و  .فراموش کند
 3/7/81. باور کنیم که این ممکن است

 احیای تمّدن و هوّیت خود

19 

هوری اسالمی ایران، برای بنای این کشور و ملت و دولت جم
پیشرفت این جامعه، هزاران کار بزرگ و درخشان پیش پای 

. امروز بحمدالله کاروان علم و تمّدن اسالمی تمّدنی که خوددارند
. تواند به دنیا خدمت کند در این کشور به راه افتاده استمی

3/2/76 

هزاران کار بزرگ و درخشان برای 
 پیشرفت
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20 
ای قضیه بنای یك نظام و تمّدن اسالمی و یك تاریخ جدید، قضّیه

 11/8/73. آن را جّدی بگیرید .جّدی است
 بنای یك تاریخ جدید

21 

ها سال آینده، چنان بنای تمّدن رفیعی های آینده و دهدر طول سال
ریزی خواهد شد و چنان جا و بسی جاهای دیگر، شالودهدر این

م و مسلمین آشکار خواهد شد که دیگر حقیقت و عظمتی از اسال
واقعّیتی برای استکبار جهانی باقی نخواهد ماند و دیگر استکباری 

 11/8/73. وجود نخواهد داشت

دیگر حقیقت و واقعّیتی برای استکبار 
 جهانی باقی نخواهد ماند

22 

 .ما در حال پیشرفت و سازندگی و در حال بنای یك تمّدن هستیم
خواهم به شما بگویم: مسئله ما این نیست که زندگی ن را میمن ای

مسئله  .خودمان را نجات دهیم و گلیم خودمان را از آب بکشیم
در حال پدید  -همچنان که شأن اوست-این است که ملت ایران 

 1/1/73آوردن یك تمّدن است

 پیشرفت و سازندگی

23 

بشرّیت؛ این تفاوت ما باید دنبال تمّدن نوین اسالمی باشیم برای 
کنند و ی بشرّیت فکر میها دربارهاساسی دارد با آنچه قدرت

ها الهی به مّلت معنای عرضه کردن هدّیهاین به  .کنندعمل می
ها با اختیار خود، با انتخاب خود، با تشخیص خود است، تا مّلت

 8/10/94. راه درست را انتخاب کنند

 ها استّلتالهی به م عرضه کردن هدّیه

24 
محصول  ایرانی پیشرفت درواقع ارائه–طراحی الگوی اسالمی

 انقالب اسالمی و طراحی یك تمدن جدید و پیشرفته در همه
 12/91/ .اسالم است ها بر مبنای تفکر و اندیشهعرصه

ها بر مبنای تفکر عرصه پیشرفت در همه
 اسالم و اندیشه

شده از مرحله کدگذاری محوری را بر مبنای قرابت کدهای استخراج ه بنیاد،بر مبنای مرحله سوم از روش داد
)کدگذاری  .شودبندی و کدهای تکراری حذف میبندی و دستهمفهومی که با یکدیگر دارند مجددًا طبقه

 گزینشی(
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اده بنیاد استخراج مفهوم تمدن نوین اسالمی از بیانات مقام معظم رهبری به روش د .2 جدول شماره
 )کدگذاری گزینشی(

 کدگذاری گزینشی کدگذاری محوری ردیف

1 

 جانبهپیشرفت همه
 ایجاد فضای جدید و راه تازه

 کسب جایگاه شایسته
 نگاه نسل نو به آینده روشن و دور

 هزاران کار بزرگ و درخشان برای پیشرفت
 پیشرفت و سازندگی

 اسالم شهها بر مبنای تفکر و اندیعرصه پیشرفت در همه

 پیشرفت

2 

 ریزی تمدنی نوینهمت عمومی برای شالوده
تالش مجاهدانه و مجدانه همه مردم برای طراحی تمدن اسالمی باب 

 این دوران
 هدف بلندمدت

 همت و تالش مجاهدانه عمومی

3 

 احیای تفّکر اسالم سیاسی
 ایجاد یک حاکمّیت اسالمی

 ارائه یک الگو جدید
 بازگشت به اسالم

 اسالمی احدهامت و 
 فراگیری فرهنگ اسالمی
 سیر تکوین تمدن سازی

 احیای تمّدن و هوّیت خود
 بنای یك تاریخ جدید

 ها استالهی به مّلت عرضه کردن هدّیه

 احیای تفکر و حاکمیت اسالمی

4 

دارهای ظالم و دارهای صهیونیست و کمپانیمقابل منافع سرمایه نقطه
 خوار دنیاخون

ای بینی مادی و ظالمانه و اخالِق به لجن کشیدهز جهانرهایی ا نقطه
 که ارکان تمدن امروزِی غربند

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

 کنار زدن تمدن غرب
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 قابل احصاء خواهد بود: گونهدرنهایت بر اساس کدهای جدید، تعریف مفهوم تمدن اسالمی این
شکل خواهد گرفت و ضمن  تمدن نوین اسالمی تمدنی است که بر اساس همت و تالش مجاهدانه عمومی

ها، به احیای تفکر و حاکمیت اسالمی جانبه در همه عرصهکنار زدن تمدن به انحطاط رسیده غرب، با پیشرفت همه
 . رهنمون خواهد شد

 سرمایه اجتماعی ها و اجزای. ابعاد، جنبه3-2
 اجتماعی سرمایهابعاد  .3-2-1

بندی کالن سرمایه را در یک تقسیمتوان . اما میسرمایه اجتماعی مفهومی است که پیشینه طوالنی زیادی ندارد
 به چهار دسته تفکیک کرد. 

 شود. های عینی را شامل میالف( سرمایه فیزیکی که تأسیسات و سازه
 شود.انواع مختلف اوراق مالی را شامل می ب( سرمایه مالی که پول و

 گیرد.های فردی و جمعی را دربر میها و توانمندیج( سرمایه انسانی که مهارت
ها و تحصیل اهداف د( سرمایه اجتماعی که ناظر بر منابع موجود در تعامالت اجتماعی برای گسترش کنش

  .کنشگران اجتماعی است
تعامالت »ست که معتقدند سرمایه اجتماعی چیزی جز «آرو»رادی چون این تلقی نزدیک به دیدگاه اف

یابد.الف( وفاداری، ب( اعتماد، ج( های زیر تجلی میطور خالصه در شاخصبه« سرمایه»این  .نیستند« اجتماعی
ر سازمانی، و( عمل متقابل، ز( هنجارهای اجتماعی، ح( اعتباای، د( اقتدار فردی، ه( هویتاتصاالت شبکه

 (1382)افتخاری، 

 اجتماعی سرمایههای . جنبه3-2-2
های مربوط به های عینی شبکهجنبه .طورکلی سرمایه اجتماعی دو جنبه دارد: یکی عینی و دیگری ذهنیبه

عنوان ها نیز اهمیت دارد، چراکه مربوط به هنجارهای اجتماعی است که بهجنبه ذهنی آن .هاستسرمایه آن
گاهی اشاره کردبهتوان به توقع مقابلههنجارهای اجتماعی می هایی ازنمونه  .مثل، اعتماد برای همکاری، دلسوزی و آ

واژه سرمایه دال بر آن است که سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی، ماهیتی زاینده و مولد 
هایمان را در یابیم، مأموریتانجام دهیم، به اهدافمان دست کند ارزش ایجاد کنیم، کارها رادارد، یعنی ما را قادر می

گوییم سرمایه اجتماعی زاینده و مولد ( وقتی می1377کنیم)کلمن، زندگی به اتمام برسانیم که در آن زندگی می
با  نکته دیگری که حتمًا در رابطه .ماندکس بدون آن موفق نیست و حتی زنده نمیاست، منظور این است که هیچ

شناختی است و آن را نباید به سرمایه اجتماعی به آن توجه داشت این است که سرمایه اجتماعی یک ساختار جامعه
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با بررسی ادبیات مربوط به  (Furstenberg, 1998)شناختی تقلیل داد که در سطح فردی است. یک ساختار روان
 است.شود که این سرمایه دارای دو جزء سرمایه اجتماعی مشخص می

 بین افراد عینیالف( پیوند 

این بخش از سرمایه اجتماعی  .بایست برقرارکننده ارتباط بین افراد باشدای عینی، مینوعی ساختار شبکه 
اما باید دانست که این نوع پیوند بین افراد  .حکایت از آن دارد که افراد در فضای اجتماعی با یکدیگر پیوند دارند

جتماعی با عضویت درگروه یا اجتماع، اواًل از سرمایه اجتماعی و ثانیًا از مشارکت اجتماعی منفک عنوان سرمایه ابه
 .شده استتشکیل... ها و اجتماعات بسیاری مثل شهروندی، همسایگی، قومی، مذهبی وجامعه از گروه .است

سنی، طبقات اجتماعی و  هایهای اجتماعی، گروهتر مثل جنبشهای کوچکهمچنین هر جامعه از گروه
سادگی های اجتماعی بهتعیین و تشخیص این گروه .شده استهای ایدئولوژیک راست و چپ تشکیلبندیگروه
 . های ذکرشده قبلی ممکن نیستگروه

های گروهی و اجتماعی را تسهیل عنوان منبعی که دستیابی به اهداف و اجرای پروژهسرمایه اجتماعی به
سرمایه اجتماعی ذاتًا مادی نیست، در فرد هم وجود ندارد بلکه  .سادگی آشکار استند سرمایه مادی بهکند، مانمی

بر این مبنا هرگاه یک ( Furstenberg, 1998)شود. در بین روابط موجود بین افراد وجود دارد و آنجا ظاهر می
ای جلب کند، به اهداف خاص یا حل مسئله جامعه یا نهاد اجتماعی بتواند مشارکت اعضای خود را برای دستیابی

تواند الزام به فعالیت اجتماعی، سیاسی، این مشارکت می .شود که آنجامعه دارای سرمایه اجتماعی استگفته می
 . فرهنگی و هر نوع دیگری باشد

 ذهنی: پیوندب( 

اعتماد به این  .ی هیجانات مثبت باشدبایست دارای ماهیت متقابل، مبنی بر اعتماد و داراپیوندهای بین افراد می 
توان گفت که . بنابراین میکنندبرداری نمیهای گروهی یا نهادی برای منافع خود بهرهمعناست که افراد از موفقیت

بندی این دو جز معرف تقسیم .)پیوند عینی( است2)پیوند ذهنی( و پیوند1سرمایه اجتماعی دارای دو جزء اعتماد 
های توان گفت که این دو جزء بیانگر جنبهاز ُبعد دیگر می .ظریه اجتماعی بین ساختار و محتوی استسنتی در ن

  .کیفی و کّمی در سرمایه اجتماعی هستند

                                                                                                                                                          
1 Trust 
2 Association 
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داند که متکی بر های باارزش میبر همین اساس است که پاتنام، هسته اصلی سرمایه اجتماعی را همان شبکه
 شود.های اجتماعی و معیارهای تعامل و اعتمادی است که ایجاد میارتباطات اجتماعی یعنی شبکه

(Putnam, 2000, p 19) 

 سرمایه اجتماعی اجزای .3-2-3
کید بر اعتماد، در  .شوداعتماد نخستین جزء سرمایه اجتماعی است که به نوع ارتباط بین افراد مربوط می تأ

عالوه، سنجش هیجانات مثبت یا میزان به .ای داردقش برجستهمقایسه با دیگر انواع ارتباط در ادبیات موضوع، ن
ای ازنظریه مربوط به سطح اجتماعی مبتنی بر بخش عمده .ارتباط متقابل در سطح ملی، کاری بس دشوار است

ی طورکلی شاخص بسیار مناسبی برایافته دارد و بهبحث اعتماد است و اعتماد، ارتباط تنگاتنگی با ارتباط تعمیم
ها و ها، سازماندر فرآیند توسعه اجتماعی میزان عضویت اعضای جامعه درگروه .پیوندهای مثبت و متقابل است

شود و بدین ترتیب اعتماد اجتماعی یابد و آمادگی فرد برای برقراری ارتباط بیشتر میهای مختلف افزایش میانجمن
ترین مسئله نظم اجتماعی برای شود که مهمدرستی متذکر میبه «آیزنشتات»به همین دلیل  .پذیردمتقابل تعمیم می

شناسی، اعتماد و همبستگی اجتماعی است؛ یعنی بدون انسجام و نوعی اعتماد، پایداری نظم گذارآنجامعهبنیان
 اجتماعی غیرممکن است. 

دیگر، ارتباطات عبارتبهپیوند دومین جزء از سرمایه اجتماعی است که بیانگر پیوندهای عینی بین افراد و یا 
 تواند از دو نوع باشد.پیوندهای بین افراد می .ها با یکدیگر استآن

ای با یکدیگر در ها و انواع پیوندهای شبکهتوانند به شیوه غیررسمی از طریق انتخاب دوستیالف( افراد می
تواند دارای انواع رابطه نظیر ین شبکه میدیگر، هر فردی دارای شبکه اجتماعی است که اعبارتبه .ارتباط باشند

دوستی یا پیوند عاطفی، نزدیکی در فضا، مانند همسایگی یا مجاورت مکانی در اداره، روابط خویشاوندی و نظیر آن 
های غیررسمی طور خالصه، دوستیبه .هر یک از این پیوندها، داللت بر کل ذخایر سرمایه اجتماعی فرد دارد .باشد

های واسطه تأمین ارتباطات و حمایتتواند بههای قدیمی، همکاران یا دوست یک دوست میهمکالسی فرد با
 . کننده سرمایه اجتماعی آن فرد باشداجتماعی، تقویت

های ها و گروهتواند از طریق عضویت رسمی در انجمنب( جدا از پیوندهای غیررسمی با دیگران، فرد می
شود های غیررسمی برحسب پیوند بین افراد تعریف میپیوندهای رسمی و شبکه .ارتباط باشدداوطلبانه با دیگران در 

 . ولی ادامه حیات پیوندهای رسمی فراتر از شبکه اجتماعی درونی است
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 سرمایه اجتماعی هایشاخص. 3-3
 ها و وجوه سه عامل را مشخص کرد:توان ب ا ترکیب همه شاخصدرنهایت می

گاه عامل اول گفتیم که سرمایه اجتماعی مربوط به روابط بین افراد است و  .ی از مسائل عمومی استآ
گاهی از مسائل و عوامل عمومی نخستین عامل مؤثر بر روابط اجتماعی است .تواند شخصی باشدنمی  .بنابراین آ

م نباشیم در حقیقت عامل که در جامعه شاهد عدالت اجتماعی و توزیع درست اطالعات در نزد عموم مرددرصورتی
. شاید از همین رو میزان پایبندی مردم به قوانین مثاًل قوانین راهنمایی و اول سرمایه اجتماعی تحقق پیدا نخواهد کرد

 رانندگی و حتی افزایش جرایم گویای این موضوع باشد
پیوند و اعتماد بین فردی و هم به -اد فرد باید هم به افر  .اعتماد همراه با تعامل یا همان ارتباطات است عامل دوم 

های اجتماعی، اعتماد انتزاعی و اطمینان از رعایت هنجارها که شامل اعتماد به نهادها، اعتماد به گروه -نهادها
  .... است ـ اعتماد کامل داشته باشداعتماد به مسئوالن و

المنفعه ت داوطلبانه مردم در نهادهای عامیا مشارکت است؛ مشارک -رسمی یا غیررسمی-، پیوند عینی عامل سوم
گاهی و اعتماد در مردم به وجود بیاید، که الزمه آن نداشتن استبدادگرایی و تمرکزگرایی، درصورتی .یا مدنی که آ

... از سوی مسئوالن و نهادهای رسمی است. از همین رو های مختلف، عدالت اجتماعی ومدارا و تساهل با گروه
های ها و انجمنهای داوطلبانه، خیریههای مذهبی، فعالیتهای سیاسی، عضویت همکاری، مشارکتتمیزان مشارک

تواند از دو ُبعد عینی بودن و ذهنی بودن را این سه عامل می نهاد گویای این بخش هستند.های مردمکاری و سازمان
 . مامی اجزا و ابعاد آن را دارنددر برداشته باشند و درواقع تعریف سرمایه اجتماعی هستند؛ چراکه ت

 مالحظه استگونه که قابلبا مروری مختصر بر ادبیات تولیدشده در حوزه مفهوم سرمایه اجتماعی، همان
 گیری مفهوم سرمایه اجتماعی موارد زیر است:های سنجش و اندازهترین شاخصمهم

گاهی از مسائل عمومی، 1 ـ 3عنوان عنصر ضروری معیارها و هنجارها و  ـ اعتماد، )همراه با تعامل( به2ـ آ
 مشارکت

 جایگاه سرمایه اجتماعی در مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی .3
پرداز حوزه تمدن نوین اسالمی سعی ترین نظریهعنوان اصلیبهمدظله حال با بررسی بیانات رهبر معظم انقالب  

اند، استخراج ها ترسیم کردهکه ایشان در طول این سالشود، جایگاه این سه شاخص در طراحی نقشه راه تمدنی می
رجوع شده است و به روش تحلیل 1397برای تحقق این امر به متن موجود کلیه بیانات معظم له تا فرودین  .شود

های اصلی هر یک از ها و مؤلفهای با اعمال کدگذاری باز، محوری و گزینشی، تعریف دقیق و شاخصزمینه
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گاهی از مسائل عمومی، اعتماد مبتنی بر تعامل)ارتباطات( و مشارکت از دیدگاه ایشان استخراجهاکلیدواژه شده ی آ
 . است

گاهی از مسائل عمومی3-1  . آ
گاهی از مسائل عمومی از دیدگاه برای استخراج تعریف مفهوم به روش  مدظلهها و بیانات رهبر معظم انقالب آ

ایشان برای انتقال مفهوم  ا و بیانات معظم له مرور شد و این نتیجه به دست آمد کههداده بنیاد، ابتدا کلیه سخنرانی
کید می گاهی عموم مردم جامعه از کلیدواژه بصیرت استفاده و بر آن تأ بر همین مبنا، همچون روال قبل،  .کنندآ

عبارت معنادار  43رمجموع های مرتبط با این عنوان از متون استخراج شد که دکلیدواژه بصیرت و یا کلیدواژه
ها و مفاهیمی که در کدگذاری گزینشی بر طبق گزارهاین مفهوم حاصل شد. و بعد از کدگذاری محوری،  درزمینه  

گاهی از مسائل عمومی در تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظم رهبری را  توانحاصل شد؛ می تعریف و جایگاه آ
  گونه بیان کرد:این

گاه ها و شناخت نیازها و احساس مسئولیت ها، اصل واقعیتفهم دقیق موقعیت ی عمومی به معنیبصیرت و آ
گاهی عمومی موجب حضور به موقع در  .انسان انقالبی است خواهد بود که در رأس همه نیازهای جامعه و نشانه آ

رداری نکردن دشمن از بصحنه، ایجادکننده الطاف الهی، شرط رسیدن به موفقیت، حل تمام مشکالت و بهره
گاهی عمومی می  . شودناآ
گاهی را در مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی در قالب چهار مؤلفه بر این اساس می توان نتایج بصیرت افزایی و آ

.انقالبی شدن)بعد تالش مجاهدانه(، 2.حل مشکالت و رسیدن به پیشرفت.)بعد پیشرفتی تمدن( 1ذیل بیان نمود: 
نظام اسالمی)بعد احیای تفکر و حاکمیت .مانع از ضربه4لیت اجتماعی)بعد تالش مجاهدانه(، .ایجاد حس مسئو 3

 اسالمی(

 اعتماد همراه با تعامل)ارتباطات( .3-2
به روش داده بنیاد، همچون  مدظلهها و بیانات رهبر معظم انقالب برای استخراج تعریف مفهوم اعتماد از دیدگاه

ها و بیانات معظم له مرور شد و عبارات یا جمالتی که کلیدواژه اعتماد و یا نیروال قبل، ابتدا کلیه سخنرا
این مفهوم حاصل  عبارت معنادار درزمینه   22های مرتبط با این عنوان را داشتند، استخراج شد که درمجموع کلیدواژه

 تواناصل شد؛ میها و مفاهیمی که در کدگذاری گزینشی حبر طبق گزارهشد. و بعد از کدگذاری محوری، 
 گونه بیان کرد.تعریف و جایگاه اعتماد در تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظم رهبری را این
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وجود اعتماد متقابل میان مردم، مسئوالن و رهبری در نظام، یک سرمایه اجتماعی است که دشمنان تاکنون برای 
ها به معنی اعتماد مردم مستمر آحاد جامعه در انتخاباتحضور گسترده و  .اندسلب آن از هیچ کوششی دریغ نکرده

دهی صریح و به موقع مسئوالن افزایش سازی و گزارشبخشی به آن خواهد بود که البته با شفافنظام و مشروعیتبه
 . خواهد یافت

در پنج مؤلفه ذیل  توان نتایج اعتماد مبتنی بر تعامل )ارتباطات( مبتنی بر تمدن نوین اسالمی رابر این اساس می
سازی)بعد احیای تفکر و . شفاف2.پشتیبان و مشروعیت بخشی)بعد احیای تفکر و حاکمیت اسالمی(1بیان نمود: 

.سرمایه)بعد 4نظام اسالمی)بعد احیای تفکر و حاکمیت اسالمی(، . مانع از هجمه به3حاکمیت اسالمی(، 
 (.ارتباط متقابل ملت و دولت)بعد پیشرفت5پیشرفت(، و 

 عمومی مشارکت .3-3
به روش داده بنیاد،  مدظلهها و بیانات رهبر معظم انقالب برای استخراج تعریف مفهوم مشارکت عمومی از دیدگاه

های ها و بیانات معظم له مرور شد و عبارات یا جمالتی که کلیدواژه مشارکت و یا کلیدواژهابتدا کلیه سخنرانی
این مفهوم حاصل شد. و  عبارت معنادار درزمینه   37د، استخراج شد که درمجموعمرتبط با این عنوان را دربرداشتن

تعریف و  توانها و مفاهیمی که در کدگذاری گزینشی حاصل شد؛ میبر طبق گزارهبعد از کدگذاری محوری، 
 گونه بیان کرد.جایگاه مشارکت عمومی در تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظم رهبری را این

کت عمومی به معنی دخالت و حضور همیشگی مردم برای مشروعیت نظام و تالش برای ساختن آینده آن مشار 
های ساالری، مشارکت مردم در حوزهتقویت مردم .است که مصون کننده کشور از توطئه دشمنان خواهد بود

ور ازجمله پیامدهای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، ایجاد قدرت تحلیل همگانی، حصول پیشرفت در کش
کید بر برگزاری انتخابات .افزایش مشارکت عمومی در جامعه خواهد بود گذاری سال با این ها، نامها، راهپیماییتأ

 . شودهای برقراری مشارکت عمومی در جامعه محسوب میهایی از مصداقعنوان و غیره، نمونه
توان در قالب سه مؤلفه ذیل بیان کرد: اسالمی میبر این اساس نتایج مشارکت را در مسیر تمدن نوین 

.حصول پیشرفت)بعد پیشرفت(، و 2سازی و دفاع از نظام اسالمی)بعد احیای تفکر و حاکمیت اسالمی(، .مصون1
 دهنده آینده)بعد احیای تفکر و حاکمیت اسالمی و پیروزی حق بر باطل(.شکل3

 انجامد؟ن نوین اسالمی میچگونه افزایش سرمایه اجتماعی به تحقق تمد .3-4
دهد که سرمایه اجتماعی و پرداخت به جدول ذیل مبتنی بر کدگذاری بیانات رهبر معظم انقالب نشان می

 های اصلی آن گامی اساسی در مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی خواهد بود:شاخص
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ابعاد تحقق 
تمدن نوین 

 اسالمی

های سرمایه شاخص
 اجتماعی

های سرمایه زایش شاخصنتایج تحقق و اف
 اجتماعی

 پیشرفت
 . حل مشکالت و رسیدن به پیشرفت1 مشارکت

 . سرمایه بودن اعتماد2
 . ارتباط متقابل ملت و دولت3

 اعتماد مبتنی بر تعامل)ارتباطات(
گاهی و بصیرت  آ

 تالش مجاهدانه
 مشارکت

 . انقالبی شدن1
 . ایجاد حس مسئولیت اجتماعی2

 بر تعامل)ارتباطات( اعتماد مبتنی
گاهی و بصیرت  آ

احیای تفکر و 
 حاکمیت اسالمی

 نظام اسالمی. مانع از هجمه و ضربه به1 مشارکت
 نظام. پشتیبان و مشروعیت بخشی به2

 سازی. شفاف3
 سازی نظام اسالمی. مصون4

 دهنده به آینده. شکل5

 اعتماد مبتنی بر تعامل)ارتباطات(

گاهی و بصیرت  آ

 پیروزی حق بر باطل
 مشارکت

 اعتماد مبتنی بر تعامل)ارتباطات( دهنده به آیندهشکل
گاهی و بصیرت  آ

را  1هایی وقتی به سراغ تمدن غربی برویم، پاتنم سرزمین بیچارگی و وحشتبا چنین رویکردی و چنین شاخصه
کند. درواقع وی مایه اجتماعی ترسیم میهای سرتوجهی به شاخصنسبت به تمدن غربی و آمریکایی مبتنی بر بی

توجه به امور مردم، ای دارد و سیاستمداران القید و بیدهد که تماشاگران تلویزیونی شیفتهای را نشان میجامعه
نیافتنی توجهی است و رونق اقتصادی بلندمدت دستقراردارند و آنجا سرزمینی است که فقر و جنایت مورد بی

عنوان جریان اصلی توسعه جهانی که منتخب تمدن غربی شدن به( از همین رو، جهانی52ص، 1384است.)فیلد، 
 شود.است، خود به عاملی در راستای کاهش سرمایه اجتماعی تبدیل می

                                                                                                                                                          
1 dystopia 
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 گیریبندی و نتیجهجمع 
 رهبر معظمهای متمادی توسط در سال که «تمدن نوین اسالمی»در پژوهش پیش رو تالش شد ازنظریه جدید 

ترین گونه که در تعریف نیز اشاره شد یکی از مهمهمان .مطرح و تبیین شده است، تعریفی ارائه شود مدظلهانقالب 
در این پژوهش سعی شد این ُبعد از  .های ایجاد تمدن نوین اسالمی همت و تالش مجاهدانه عمومی استشاخص

که برای تحقق این مهم بر مباحث طوریبه .گیرد ایشان بیشتر تشریح و مورد واکاوی قرار سازیمباحث تمدن
 چراکه امروزه سرمایه اجتماعی نقشی بسیار مهم .سرمایه اجتماعی که با این موضوع قرابت بیشتری دارد، تمرکز شود

ها اثربخشی خود را از دست تنها سایر سرمایهکه در غیاب آن نهنحویکند، بهسازی اجتماعی ایفا می در نظام
که دستیابی به پیشرفت مستلزم طوریبه .شودهای پیشرفت و تکامل نیز ناهموار و دشوار میدهند بلکه پیمودن راهمی
ای از حس زیرا سرمایه اجتماعی ذخیره .ویژه سرمایه اجتماعی استبرداری بهینه از انواع سرمایه بهکارگیری و بهرهبه

گاهی و مشار  شود که اعضای یک کت در بین افراد یک گروه یا جامعه محسوب میاعتماد مبتنی بر تعامل، آ
البته تحقق این  .کندهزینه میها را سریع، راحت و کمحال مبادالت میان آنکند و درعیناجتماع را به هم متصل می

شود که این امر خوبی شناسایی و درک شود که مفهوم سرمایه اجتماعی، ابعاد و پیامدهای آن بهمهم زمانی میسر می
برای دستیابی به این  .زمان استصورت همنگر به این مفهوم و پیامدهای آن بهمستلزم اتخاذ رویکردی جامع و کل

های آن استخراج ترین مؤلفهرویکرد ابتدا مروری بر ادبیات تولیدشده در حوزه مفهوم سرمایه اجتماعی انجام و مهم
رهبر معظم ها در نظریه تمدن نوین اسالمی از منظر ها و مؤلفهکه این شاخص سپس برای پاسخ به این پرسش .شد

چه اثراتی دارند به بیانات ایشان رجوع و تالش شد تعریف دقیق ایشان از هر یک از مفاهیم مشارکت،  مدظلهانقالب 
گاهی عمومی و اعتماد استخراج شود  مدظلهمعظم انقالب ها در نگاه رهبر گونه که مشخص شد این شاخص. همانآ

توانند ابعاد تمدن نوین اسالمی را محقق سازند و نتایجی چون حل مشکالت تمدنی و پیشرفت تمدنی، انقالبی می
نظام اسالمی، افزایش و ایجاد سرمایه ویژه جهت تمدن سازی و ایجاد شدن جامعه، پشتیبانی و مصونیت بخشی به

 اد حس مسئولیت اجتماعی را در پی خواهد داشت.ارتباطات متقابل دولت و ملت به همراه ایج
گذارانه در تمدن غربی و آمریکایی، چنان تمدن های سیاسترغم همه تالشها علیگذاریاین موارد و هدف

پردازان انکار است و توجه نظریههای کاهش سرمایه اجتماعی غیرقابلغربی را با چالش مواجه نموده است که بحران
ربی به اهمیت بخشی و توجه توأمان به سرمایه اجتماعی، مفقود بودن و عدم برخورد ثابت و پایدار نظران غو صاحب
دهد. چنانکه نوع، نحوه و میزان مشارکت مردم در تمدن غربی خود های سرمایه اجتماعی را نشان میبا شاخص

های نوین، نبه ارتباطات و رسانهجاهاست تا جایی که باوجود توسعه همهگویای بسیاری از این کمبودها و شکاف
 (Putnam, 2000, p 180) تر از دو یا سه دهه پیش با جامعه خود در ارتباط هستندها خیلی کمآمریکایی
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 ضمائم

استخراج مفهوم بصیرت از بیانات مقام معظم رهبری به روش داده بنیاد )کدگذاری باز و  .3جدول شماره
 محوری(

 کدگذاری محوری کدگذاری باز ردیف

1 
های ما امروز دارند، آن روز وجود ای که جوانگاهی و تجربهبصیرت و آ 

 3/9/95 .ایمنداشت؛ یعنی ما پیش رفته
گاهی  هاافزایش میزان آ

2 
گویید بصیرت، که چرا میای ناراحت شدند و مقاله نوشتند علیه اینعده

. به خاطر این است؛ بصیرت مهم است؛ دانستن و فهمیدن مهم است
3/9/95 

گاهی مردماهمیت   آ

3 
های دور تواند محیط پیرامون خود و محیطوقتی بصیرت باشد، انسان می

 26/8/95و نزدیک را بشناسد؛ بصیرت یعنی این
 شناخت محیط پیرامون

4 
شود که واقعًا وقتی بصیرت نباشد، انسان مجذوب یک چیزی می

بّیت، ای مجذوب آمریکا هستند، اّما این مجذوای ندارد؛ یک عّدهجاذبه
 26/8/95. ای نداردمجذوبّیت دروغین است؛ هیچ جاذبه

گاهی نداشتن و مجذوب دروغ  آ
 شدن

5 
ها این است که با چشم باز نگاه کنید، با بصیرت سفارش من به جوان

 12/8/95. ای نپذیریدنگاه کنید، هر حرفی را از هر گوینده
 توصیه به جوانان

6 
ست که انسان بداند امروز چه نیازی یکی از مصادیق مهم بصیرت همین ا

 16/6/95. در جامعه وجود دارد
 به معنی شناخت نیازها

7 

کند، به برد، به کجا دعوت میبفهمیم که چه کسی دارد ما را به کجا می
کنیم؟ به آیا به سمت اهداف اسالمی داریم حرکت می .کشاَندکجا می

که دشمن چنانکنیم؟ یا آنسمت تدّیِن روزافزون جامعه داریم حرکت می
کنیم، به سمت مباالتی بیشتر حرکت میمایل است، به سمت بی

آن  .کنیمدلباختگی بیشتر به اقطاب)*( مخالف دین داریم حرکت می
 31/5/95. بصیرت سیاسی، این است

گاهی از مسیر  آ

8 
معارف  و تحکیم افزاییو بصیرت تبیینی ها، نیازهایبرتریِن این نیازمندی

. این نیازها است یها در رأس همهانقالب و اسالم ]است[ این
24/4/95 

گاهی افزایی در رأس همه  آ
 نیازهای جامعه
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 یعنی درست دیدن 12/4/95. بصیرت یعنی با چشم باز نگاه کردن 9

10 
مالک انقالبی بودن، تقوا است، شجاعت است، بصیرت است، صراحت 

 6/3/95است.« ْلیم َلوَمةَ »است، نترسیدن از 
 مالک انقالبی بودن

11 

وقتی کار را شما با دّقت و با بصیرت انجام دادید، خدای متعال از شما 
کند، ولو یک اشتباهی هم انسان در اثنا کرده باشد؛ اّما اگر قبول می

شود، احتمال دّقت انجام دادید، نه؛ خدای متعال هم ناراضی میبی
 5/12/94 .شودیمصادف شدن با حق هم کم م

رضایت خداوند درگرو انجام 
گاهانه  کارهای آ

12 

اّول اهل َبَصر، کسانی که دید درستی دارند، بصیرت دارند، صحنه را 
داخلی را بشناسیم،  روز باید زیاد کرد، صحنهبصیرت را روزبه .فهمندمی

گذرد، کجاها است که انسان گاهی بدانیم االن در داخل چه دارد می
تواند انسان در آنجا کند، کجاها است که میضور دشمن را احساس میح

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

 هایعنی فهم دقیق موقعیت

13 
. الزم است این، نبودن بصیرت است؛ ملتفت نشدن به وظیفه در لحظه

20/8/94 
 یعنی انجام به موقع وظیفه

14 
به مردم، به  جمهوری اسالمی به برکت تمّسک به اسالم، به برکت تکیه

گاهی فقط ثبات دارد ای که مردم ما بحمدالله دارند، نهبرکت بصیرت و آ
 12/8/94. و ایستادگی کرده است بلکه پیشرفت کرده است

 بصیرت الزمه پیشرفت کشور

15 
های قدرت مّلی، عبارت است از بصیرت خودشان مؤّلفه ترینیکی از مهم

روز تاریخِی نزدیک، روزبه را نسبت به اوضاع کنونی، نسبت به گذشته
 12/8/94. امروز دنیا را مشاهده بکنند افزایش بدهند و بتوانند صحنه

گاهی به اوضاع کنونی  آ

16 
عزم »دّوم  است و در درجه« بصیرت»اّول  چیزی که الزم است در درجه

. های مسلمان به آن احتیاج داریماین چیزی است که ما مّلت« و هّمت
26/2/94 

 های مسلمانبصیرت الزمه ملت

17 

ها و قدرتی که خداوند حکیم در عزم و ایمان و بصیرت ما به توانایی مّلت
های مردم قرار داده است، از اعماق دل باور داریم و آن را در بیش از توده

وجود  دهه در جمهوری اسالمی ایران، به چشم خود دیده و با همهسه 
 22/7/92. ایمخود آزموده

گاهی مردم  ایمان به آ
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18 

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

گیری کنیم و حرکت ها تصمیمچیست؟ با توّجه به این هاوجود دارد، این
 14/6/92. بکنیم

بصیرت به معنی دیدن همه 
 جوانب

19 
گاهی، با بصیرت، کار انجام بگیرد، ما کاماًل موافق  اگر با توجه، با آ

 15/5/92. هستیم
گاهی عمومی کید بر آ  تأ

20 

که چنانرا آنها یکی از کارکردهای بصیرت همین است که انسان واقعیت
در تبلیغات گاهی یك واقعیتی را از آنچه که هست، چندین  .هست، ببیند
های دیگر را که بعضی از واقعیتدهند؛ درحالیتر نشان میبرابر بزرگ

 6/5/92. دهنداصاًل نشان نمی

 فهم اصل واقعیت

21 
شود که هایی میلطف خدا، عنایت خدا، پشتیبانی خدا شامل ملت

. د، بفهمند، بصیرت داشته باشند، تشخیص بدهند، حرکت کنندبایستن
10/8/91 

بصیرت مردم ایجادکننده الطاف 
 الهی

22 
ها یک اند؛ حضور آنمردم ایران سرزنده و سرحال و بانشاط و درصحنه

 24/7/91. راسخ است حضور همراه با بصیرت و توأم با عزم و اراده
 حضور مردم بصیر در صحنه

23 
ای، اگر چنانچه همت کنند، ردم در هر کشوری، در هر جامعهکه م

 توانند همهبصیرت به خرج بدهند، عمل کنند و وارد میدان بشوند، می
 21/9/90. مشکالت را حل کنند

گاهی  حل تمام مشکالت به آ

24 
ها اگر مردمی، امتی از بصیرت برخوردار نباشند، حقایق گوناگون، کار آن

. ها گشوده نخواهد شدکرد؛ گره از مشکالت آن را اصالح نخواهد
6/9/90 

بصیرتی دلیل گره خوردن بی
 مشکالت

25 
گاهی و بصیرت و پیشگامی  امروز دنیا ملت ایران را به مسلمانِی همراه با آ

. شناسد؛ این چیز کمی نیستهای مختلف میو پیشرفت در میدان
27/7/90 

 بصیرت مشخصه ملت ایران

26 
مراقبت از خود برای حرکت در صراط مستقیم الهی؛ یافتن علم  تقوا یعنی

. و معرفت و بصیرت، و بر اساس علم و معرفت و بصیرت، حرکت کردن
9/6/90 

 بصیرت به معنی تقوا

گاهی الزمه پیشرفتشدت پایبند به زنده، پرنشاط، با طراوت، پیشرونده، به وقتی یک مجموعه 27  آ
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کند و دارد حرکت میها در نظام وجود دارد و مبانی و اصول و ارزش
گاهی دارد و بصیرت دارد و تأثیر جا را میزنده است و همه بیند و آ

 .کننده خواهد داشتگذارد، این قهرًا در پیشبرد مجموعه اثر تعیینمی
13/4/90 

28 
های بلندمدت هست که این را من ریزیاساسی برای برنامه یک زمینه

اش بیشتر قدری دربارهدانم یکم، اینجا هم الزم میبارها تذکر داد
 4/8/89. یافتن استبصیرت صحبت کنم و آن، مسئله

ریزی بصیرت یافتن الزمه برنامه
 بلندمدت

29 
در یک فضای تاریک، بصیرت  .نما و نورافکن استبصیرت، قطب
قیت البته برای موف .دهدبصیرت راه را به ما نشان می .روشنگر است

 4/8/89 .کامل، بصیرت شرط الزم است

بصیرت روشنگر است و شرط 
 الزم رسیدن به موفقیت

30 
های شرایط زمانه را انقالبی باید بصیر باشد، باید بینا باشد، باید پیچیدگی

 29/7/89 .درک کند
 بصیرت مشخصه انسان انقالبی

31 
از به بصیرت دهی به کسانی است که نیبخشی و بصیرتبصیرت مسئله

 5/4/89. دارند؛ یعنی روشن کردن فضا
 بصیرت به معنی روشن کردن فضا

 5/4/89. شده استبسیاری از معضالت این کشور، با بصیرت مردم حل 32
حل شدن مشکالت باوجود 

گاهی مردم  آ

33 
گاهی مردم، بصیرت مردم، احساس کند، میوقتی نگاه می انسان بیند آ

 6/12/88 .نظیر استبال نظام اسالمی، حقیقتًا بیمسئولیت مردم در ق
 احساس مسئولیت

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

بصیرتی به بصیرت خود، تالش کنید و نگذارید، نگذارید دشمنان از بی
 15/7/88 .ما استفاده کنند

 بصیرتی مردماستفاده دشمن از بی

35 
گر بصیرت وجود داشت و عزم مقابله وجود داشت، خیلی از رفتارهای ما ا

 2/7/88. وقت وضعیت بهتر خواهد بودممکن است تغییر پیدا بکند؛ آن
عزم مقابله با دشمن در سایه 

 بصیرت

36 
اگر بصیرت نداشته باشیم، اگر فراموش کنیم که دشمنانی در کمین 

 12/5/88. ای ما تجربه شدانقالبند، ضربه خواهیم خورد؛ این بر 
 بصیرتی مردمضربه دشمن با بی

37 
توانند بلند کنند که اواًل بصیرت داشته باشند، این پرچم را کسانی می

 9/5/87 .بفهمند قضیه چیست، هدف چیست
 فهم درست موقعیت

گاهی را هرچه می 38  یرتافزایش هرچه بیشتر بص 29/6/82. توانید بیشتر کنیدبصیرت و خودآ
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قدرت تحلیل در خودتان ایجاد کنید؛  .در خودتان بصیرت ایجاد کنید
بندی ذهنی برای های جامعه یک جمعقدرتی که بتوانید از واقعیت

این قدرت تحلیل خیلی مهّم  .وجود آورید و چیزی را بشناسیدخودتان به
 13/11/77. است

 افزایش قدرت تحلیل

40 

خدماتی که انقالب به ملت ایران کرد، این بود ترین شاید یکی از بزرگ
ها را باز کرد، و همه ها را سیاسی کرد، چشمها را باز کرد، ذهنکه ذهن

روز این آشنایی و این بصیرت، باید روزبه .را با مسائل کشور آشنا کرد
 5/9/76. بیشتر و زیادتر شود

 آشنایی با مسائل روز

41 
هر کس که از روی بصیرت  .یرت باشدکنیم از روی بصهر کاری می

 20/3/75. کند، عوام استکار نمی
 بصیرتی به معنی عوام بودنبی

42 
همین امروز هم در دنیا  .خورندبصیرت، زود فریب میهای بیانسان

اند و اند؛ دشمن را نشناختههای دلسوزی هستند که فریب خوردهآدم
 14/3/70 .اندصف را تشخیص نداده

بصیرتی به معنی زود فریب بی
 خوردن

43 

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

ها را های بشری با حادثه مواجه شود، مصیبت وارده، آنها و نقصضعف
رد؛ بلکه مصیبت مضاعفی را به بار نخواهد ساخت و پیش نخواهد ب

 26/3/68. خواهد آورد

بصیرت نداشتن و استفاده نکردن 
 های الهیاز فرصت

 گزینشی(هبری به روش داده بنیاد )کدگذاری استخراج مفهوم بصیرت از بیانات مقام معظم ر 4 جدول شماره
 کدگذاری گزینشی کدگذاری محوری ردیف

1 

 شناخت محیط پیرامون
 تن هر حرفینپذیرف

 به معنی شناخت نیازها
گاهی  هاافزایش میزان آ

گاهی از مسیر  آ
 یعنی درست دیدن

 هایعنی فهم دقیق موقعیت
 یعنی انجام به موقع وظیفه

گاهی عمومی به معنی  بصیرت و آ
ها و اصل فهم دقیق موقعیت

ها و شناخت نیازها و ایجاد واقعیت
 نمودن مسئولیت اجتماعی 
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گاهی به اوضاع کنونی  آ
 فهم اصل واقعیت

 بصیرت به معنی تقوا
 بصیرت به معنی روشن کردن فضا

 احساس مسئولیت

2 

گاهی مردم  اهمیت آ
گاهی نداشتن و مجذوب دروغ شدن  آ

گاهی افزایی در رأس همه نیازهای جامعه  آ
 های مسلمانبصیرت الزمه ملت

گاهی مردم  ایمان به آ
گاهی عمومی کید بر آ  تأ

 ایرانبصیرت مشخصه ملت 
 بصیرت مشخصه انسان انقالبی

 بصیرتی به معنی عوام بودنبی

گاهی عمومی در رأس همه  آ
نیازهای جامعه و نشانه انسان انقالبی 

 است

3 

گاهانه  رضایت خداوند درگرو انجام کارهای آ
 بصیرت الزمه پیشرفت کشور

 به معنی دیدن همه جوانب
 بصیرت مردم ایجادکننده الطاف الهی

 بصیر در صحنهحضور مردم 
گاهی  حل تمام مشکالت با آ

 بصیرتی دلیل گره خوردن مشکالتبی
گاهی الزمه پیشرفت  آ

 ریزی بلندمدتبصیرت یافتن الزمه برنامه
 بصیرت روشنگر است و شرط الزم رسیدن به موفقیت

گاهی مردم  حل شدن مشکالت باوجود آ
 عزم مقابله با دشمن در سایه بصیرت آشنایی با مسائل روز

 های الهیبود بصیرت و استفاده نکردن از فرصتن

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

 تمام مشکالت

بصیرتی من از بیبرداری دشبهره بصیرتی مردماستفاده دشمن از بی 4



 233/ گیری تمدن نوین اسالمی گاه مفهوم سرمایه اجتماعی در شکلترسیم نقش و جای

 

 بصیرتی مردموسیله بیضربه دشمن به
 بصیرتی به معنی زود فریب خوردنبی

 عمومی

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

 کدگذاری محوری کدگذاری باز ردیف

1 
نظام گیری نشود، اعتماد مردم بهاگر چنانچه این قضّیه اّتفاق نیفتد و دنبال

بایستی با اقدام جّدی،  .بزرگی خواهد بود شود که این فاجعهکاسته می
 16/4/95. اعتماد مردم را حفظ کرد

جلب اعتماد مردم با اقدامات 
 جدی

2 
وقتی مردم  .توانند به مردم گزارش بدهند، مردم هم ببینند و حس کنندمی

 1/1/95 .کنندوقت اعتماد و اطمینان پیدا میحس کردند، آن
 مردم گزارش دهی مسئوالن به

3 
معنای واقعی کلمه اعتماد این حضور مردمی، خیلی معنادار است؛ مردم به

 20/12/94 .نظام اسالمی نشان دادند و عماًل ثابت کردندخودشان را به
حضور مردم به معنی اعتماد 

 نظامبه

4 

های مختلف و سال، مردم به خاطر اعتمادی که در دوره 37در طول این 
انتخابات شرکت کردند،  نظام داشتند، در عرصهبههای مختلف دولت

ها به دست خودشان این اعتماد را چرا بعضی .حضور ُپرشور پیدا کردند
 18/6/94. نظام اعتماد دارنددار کنند؟ مردم بهخواهند خدشهمی

حضور در انتخابات به معنی 
 نظاماعتماد به

5 
است؛ مردم به این حقیر ضعیف  ما حرفمان با مردم بر مبنای اعتماد متقابل

تک این مّلت اعتماد دارم؛ به این حرکت اعتماد کردند، بنده هم به تک
 20/1/94 .عمومی اعتماد دارم

اعتماد متقابل میان مردم و 
 مسئوالن

6 
هرچه بین مّلت و دولت صمیمّیت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی 

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

اعتماد متقابل میان مردم و 
 مسئوالن

7 
هم آحاد مسئوالن کشور و مدیران کشور به مردم اعتماد کنند، هم مردم به 

 19/11/92. مسئوالن کشور اعتماد کنند
اعتماد متقابل میان مردم و 

 مسئوالن

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

 .بسیار مهمی است بصیرت مردم در این حضور، اعتماد عمومی هم نکته
5/4/92 

 اعتماد عمومی در کنار بصیرت

مصونیت از فشار دشمنان با به حضور مردم است؛ کم شدن فشارهای  مصونّیت کشور، وابسته 9
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به اّتحاد و انسجام مردم با  به حضور مردم است، وابسته دشمنان، وابسته
با دستگاه جمهوری اسالمی و حّس اعتماد متقابل بین مردم و  نظام و

 22/3/92. روز تقویت بشوداین حّس باید روزبه .مسئوالن است

افزایش اعتماد و انسجام مردم با 
 نظام

10 

نظام کشوری در دنیا وجود دارد که اعتمادی را که مردم ایران نسبت به
دلیل  .نظام حکومتی خود داشته باشندمی دارند، نسبت بهجمهوری اسال

. های روشنی است که جلوی چشم همه استاین اعتماد هم همین پدیده
16/5/90 

سازی کلید کسب اعتماد شفاف
 مردم

11 
یک چیزی که ضد حالت اعتماد مردم است، این است که افرادی علیه 

بنا کنند تشکیک  -ی مقننهی مجریه یا قوهچه این قوه، چه قوه-قوه 
 6/4/90. کردن

 شک کردن ضد کسب اعتماد

12 
اعتماد کردن مردم نسبت به کند، بییکی از کارهایی که دشمن می

 27/5/89مسئوالن است
نظام از اعتمادی مردم نسبت بهبی

 کارهای دشمنان

13 
. بود میلیونی در انتخاباتاعتماد مردم به این نظام، حضور چهل نشانه

20/6/88 
حضور گسترده در انتخابات 

 نظامباالترین نشانه اعتماد مردم به

14 

بعد و من .نظام جمهوری اسالمی در این انتخابات آشکار شداعتماد به
اند؛ عرض خواهم کرد که دشمنان همین اعتماد مردم را هدف گرفته

این اعتماد  .دخواهند همین اعتماد را در هم بشکنندشمنان ملت ایران می
خواهند این را از جمهوری جمهوری اسالمی است، می ترین سرمایهبزرگ

 خواهند ایجاد شک کنند، ایجاد تردید کنند دربارهاسالمی بگیرند؛ می
این انتخابات و این اعتمادی را که مردم کردند، تا این اعتماد را متزلزل 

 29/3/88. کنند

تالش دشمن برای صلب اعتماد 
 ز مردما

15 
وقتی اعتماد وجود نداشت، مشارکت ضعیف خواهد شد؛ وقتی مشارکت 

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

اعتماد مردم به معنی مشروعیت 
 نظام

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

های عرصه ساز حضور پرنشاط مردم در همهشد و زمینهبخرا افزایش می
 8/2/86. شودکشور می پیشرفت و توسعه

 سرمایه ارزشمند اعتماد عمومی

اعتمادی در مردم افزایش بیامروز هر کس که مردم را ناامید کند و به خود، به مسئوالن و به آینده  17
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 ردن به دشمن استکمک ک 1/1/86. اعتماد کند، به دشمن کمک کردهبی

18 
ها کاماًل جلب توانیم اعتماد مردم را با صدق لهجه و بیاِن واقعیتمی

 6/4/83 .کنیم
جلب اعتماد مردم با صدق در 

 هابیان واقعیت

19 
که بحمدالله تاکنون این اعتماد مسئوالن باید به مردم اعتماد کنند؛ کمااین

نظامند؛ این پشتیبانی، متوقف  مردم هستند که پشتیبان واقعی .بوده است
 12/12/70. به اعتماد است و این اعتماد هم باید باقی بماند

 اعتماد مردم پشتیبان نظام است

20 

 .شودیک نوع نظام هم نظامی است که بامحبت و عطوفت مردم اداره می
ها اعتنا کرد، تا به باید مردم را مورد محبت و احترام قرار داد و به آن

نظام ما تا حاال  .اه حاکمه وصل باشند و پشت سرش قرار گیرنددستگ
ها ترین بحرانبزرگ .طور باشدگونه بوده است؛ بعدازاین هم باید ایناین

 3/5/70. را هم همین عاطفه و محبت مردم از سر خواهد گذراند

داری با وسیله محبت و حکومت
 اعتماد

21 

بینی شد و بحمدالله در طول مدت چیز مهمی که در قانون اساسی پیش
ای برای اعتماد و اطمینان مردم محسوب شد دوازده سال گذشته، پشتوانه

اتکایی  امروز هم تضمین و نقطه -یعنی همین مجلس محترم خبرگان-
 1/12/69. برای مردم ایران نسبت به ثبات نظام اسالمی است

مجلس خبرگان رکن اعتماد مردم 
 نظامبه

22 

گی اقشار مختلف مردم و اعتماد و محبت میان ملت و دولت، یکپارچ
ها و ترین علل موفقیت و قدرت ملت ایران در برابر خصومتیکی از مهم

ساله بوده و بنابراین امام فقید و عزیزمان های دشمنان در دوران دهتوطئه
ه)رضوان کید کرده و اصرار ورزیتعالیالَلّ ده علیه( بیش از هر چیز بر آن تأ

 18/10/68. است

اعتماد متقابل بین مردم و 
ترین دلیل موفقیت مسئوالن مهم

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

 کدگذاری گزینشی کدگذاری محوری ردیف

1 

 جلب اعتماد مردم با اقدامات جدی
 والن به مردمگزارش دهی مسئ

 سازی کلید کسب اعتماد مردمشفاف
 شک کردن ضد کسب اعتماد
 نظاممجلس خبرگان رکن اعتماد مردم به

سازی و گزارش دهی مسئوالن از شفاف
 های جلب اعتماد مردمراه

2 

 نظامحضور مردم به معنی اعتماد به
 نظامحضور در انتخابات به معنی اعتماد به

 بصیرتاعتماد عمومی در کنار 
 نظامحضور گسترده در انتخابات باالترین نشانه اعتماد مردم به

 اعتماد مردم به معنی مشروعیت نظام
 اعتماد مردم پشتیبان نظام است

ها حضور گسترده و مستمر در انتخابات
نظام و به معنی اعتماد مردم به

 بخشی به آنمشروعیت

3 

 اعتماد متقابل میان مردم و مسئوالن
 تقابل میان ملت و دولتاعتماد م

 اعتماد متقابل میان مردم و رهبری
 ترین دلیل موفقت نظاماعتماد متقابل بین مردم و مسئوالن مهم

اعتماد متقابل میان مردم، مسئوالن و 
 رهبری

4 

 مصونیت از فشار دشمنان با افزایش اعتماد و انسجام مردم با نظام
 دشمناننظام از کارهای اعتمادی مردم نسبت بهبی

 تالش دشمن برای صلب اعتماد از مردم
 اعتمادی در مردم کمک کردن به دشمن استافزایش بی

جانبه دشمنان برای های همهتالش
نظام و منشأ برای اعتمادی مردم بهبی

 نظامهجمه به

5 
 سرمایه ارزشمند اعتماد عمومی

 داری با وسیله محبت و اعتمادحکومت
 اعتماد سرمایه یک جامعه
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استخراج مفهوم مشارکت عمومی از بیانات مقام معظم رهبری به روش داده بنیاد  .7 جدول شماره
 )کدگذاری باز و محوری(

 ردیف کدگذاری باز کدگذاری محوری

 مشارکت همگانی

، شرکت شرط اّول .رقابت سالم این است که همه خوب بازی کنند
بشوند برای عّزت بخشیدن به وارد این میدان  .همگان است؛ همه بیایند

ایران و ایرانی، برای استمرار امنّیت مّلی، برای تضمین پیشرفت؛ برای 
 30/10/94 .همه باید وارد بشوند .ها باید وارد بشونداین

1 

 هابرگزاری انتخابات
وجود آمده است؛ این شوخی انتخابات سراسری در این کشور به 32

 14/3/93 .ست[نظیر ]ابی است؟ یک نمونه
2 

بهمن و روز قدس  22راهپیمایی 
 تجلی مشارکت عمومی

ایم ها عادت کردهای است که ما مردم، با آننظیر دیگر دو پدیدهبی نمونه
پیمایی روز قدس در ودوم بهمن و راهپیمایی بیستو آن عبارت است از راه

 14/3/93. ماه رمضان

3 

حضور مردم نشانه شکست 
 غرب هایسیاست

ها بعد از سی سال تالشی که علیه باید بدانیم در کشور عزیز ما هم، آن
این انقالب انجام دادند و علیه مّلت انقالبی ما انجام دادند، باز نتوانستند 

 1/1/93. اش همین حضور مردم استبه نتایجی دست پیدا کنند؛ نشانه

4 

مشارکت وسیع به معنی برقراری 
 ساالری دینیمردم

ساالری دینی نای این شرکت وسیع مردم در انتخابات این است که مردممع
شده است؛ معنای آن این است که نظام جمهوری در کشور تثبیت

ساالری را در کشور نهادینه کند؛ این اسالمی توفیق یافته است که مردم
 1/1/93. چیز کمی نیست

5 

 لزوم مشارکت مردم
آینده مورد انتظار است، بدون  نچه برای بنای زندگی و سازندگیآ

 29/12/92. پذیر نیستمشارکت مردم تحّقق
6 

آفرینی مردم در قالب نقش
 های مختلفگروه

بدون حضور مردم کار پیش نخواهد رفت و مقصود تحّقق پیدا نخواهد 
های گوناگون مردمی با اراده و عزم راسخ مّلی مردم درگروه .کرد

 29/12/92. دآفرینی کننتوانند نقشمی

7 

مشارکت مردم برابر با ناامیدی 
 دشمنان

مردم در انتخابات  اول، گسترش مشارکت و حضور گسترده در درجه
های شور انتخاباتی در کشور و حضور مردم پای صندوق .اهمیت دارد

تواند دشمن را ناامید اثر کند؛ میتواند تهدیدهای دشمنان را بیرأی می
 1/1/92 .منیت کشور را تأمین کندتواند اکند؛ می

8 

مشارکت عمومی نشانه  ها در این کشور رشد پیدا کرد؛ در هنگام ساالرییکی از بهترین مردم 9 
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 .های عمومیانتخابات، در حضور در مسائل عمومی و مشارکت ساالریمردم
10/8/91 

 ایجاد قدرت تحلیل همگانی
گاهی و تحلیل سیاسی و عمق در مسائل در کشور  امروز بصیرت و آ

 10/8/91 .همگانی شده است
10 

مشارکت مردم در کشور مصون 
 .کننده است

کننده شرکت مردم در انتخابات، یك مشارکت عظیمی باشد؛ این مصون
اندرکاران، امروز و فردا و روز انتخابات و در اثنای تالش دست همه .است

ای مردم، حضور گسترده مقدمات و مؤخرات، باید این باشد: حضور
 24/7/91 .باشد

11 

 گذاری مردمیسرمایه

گذاری مردمی و کار سالم مردمی توانیم سرمایهکه تصور نشود ما می
با  با مفاسد اقتصادی و تصور نشود که مبارزه داشته باشیم، بدون مبارزه

گذاری شود که ما مشارکت مردم و سرمایهمفاسد اقتصادی موجب می
 2/6/91 .ردم را کم داشته باشیمم

12 

نشینی حضور مردمی دلیل عقب
 دشمنان

آن چیزی که هیبت این ملت را  .بخش به کشور استانتخابات مصونیت
ها را از کشاند و آنکند، قدرت معنوی او را به رخ دشمنان میحفظ می

 14/11/90ترساند، حضور مردمی استکند و میتعرض منع می
13 

سازی فضای مشارکت هآماد
 مردمی

فهم عموم را، های عملی و قابلها را، فرمولها را، مدلمسئوالن باید زمینه
 20/7/90 .های اعتمادبخش را برای مشارکت مردم فراهم کنندفرمول

14 

افزایش مشارکت الزمه الگو شدن 
 برای سایر کشورها

ثیر زیادی در های اخیر منطقه تأعنوان الگوی حرکتملت ایران به
ها دارد و پیشرفت، امنیت، مشارکت عمومی، گیری این حرکتجهت

برنده نفس ملی و وحدت ملی ایران، قطعًا تأثیر مثبت و پیشاعتمادبه
 20/7/90. خواهد داشت

15 

 مشارکت اقتصادی مردم

این نیازمند توانمند  .مشارکت مستقیم مردم در امر اقتصاد، الزم است
ها را باید مسئوالن در ازمند اطالعات الزم است؛ که اینشدن است، نی

روز توسعه پیدا شاءالله این روند روزبهاختیار مردم بگذارند و امیدواریم ان
 1/1/90. کند

16 

 17 1/1/89 .یقینًا حضور مردم در مشروعیت یك نظام نقش دارد مشارکت به معنی مشروعیت نظام
 مشارکت نداشتن مردم به معنی

 تزلزل مشروعیت نظام

دانند که وقتی اعتماد وجود نداشت، مشارکت دشمنان ملت ایران می
ضعیف خواهد شد؛ وقتی مشارکت و حضور در صحنه ضعیف شد، 

18 
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 29/3/88. مشروعیت نظام دچار تزلزل خواهد شد

مشارکت مؤلفه اصلی 
 ساالریمردم

ی با شرکت مردم، ساالری دینشود؛ مردمساالری دینی با حرف نمیمردم
مردم، ارتباط فکری و عقالنی و عاطفی مردم با  حضور مردم، اراده

 1/1/88 .گیردتحوالت کشور صورت می
19 

ریزی برای تقویت مشارکت برنامه
 مردم

 امور سیاسی، دفاعی و امنیتی توسعه پنجم برنامه کلی هایسیاست ابالغ

یاسی، اجتماعی، های ستقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه 
 21/10/87. اقتصادی و فرهنگی

20 

 اعتقاد به مشارکت مردم

آورند؛ اما حقیقتًا اعتقادی به مشارکت مردم ها اسم مردم را میبعضی
بنای  .آورند؛ اما به مردم اعتماد ندارندبعضی اسم مردم را می .ندارند

 .مردم استجمهوری اسالمی بر اعتماد به مردم و اعتقاد به مشارکت 
24/9/87 

21 

های مشارکت مردم در فعالیت
 اقتصادی

های اقتصادی به های مشارکت مردم را در فعالیتمسئوالن دولتی باید راه
 ها به معنای تولید ثروت عمومی برای جامعهاین سیاست .ها بگویندآن

 1/1/86 .است
22 

مشارکت مردم الزمه شکل دادن 
 به آینده کشور

. اتحاد و مشارکت برای شکل دادن به آینده، اهمیت بدهیم سئلهبه م
17/8/85 

23 

 تقویت مشارکت عمومی
همه سعی کنند مشارکت عمومی را تضمین و به تحقق یافتن آن کمك 

 18/7/85. کنند
24 

 مشارکت بیشتر؛ مصونیت بیشتر

جمهوری که امروز از آراء مردم هرچه مردم بیشتر شرکت کنند و رئیس
کسوت ریاست جمهوری را خواهد گرفت، با آراء بیشتری انتخاب شود، 

های برای صیانت کشور، برای عزت ملت ایران و برای پیشبرد هدف
 3/4/84 .واالی این ملت بهتر خواهد بود

25 

ترین مشارکت اجتماعی بزرگ
 نیاز هر جامعه

شناس را مانشما با مشارکت انبوه و حداکثری، ملتی َسرِزنده و هشیار و ز
ترین نیاز کشور خود در برابر جهانیان به نمایش گذاشتید و به بزرگ

 28/3/84. پاسخی شجاعانه دادید
26 

تقویت روحیه مشارکت و 
 همبستگی

های هدایت افکار ویژه از عناصر سیاسی و دارندگان جایگاهاز همه و به
همبستگی و  خواهم که همچنان روحیهها و دیگران میعمومی و رسانه

انگیز و دلسردکننده مشارکت را تقویت کنند و از هر کار و گفتاِر تفرقه
27 



 )جلد اول: مقاالت ارائه شده( مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسالمی / 240

 

 28/3/84. بپرهیزند

 حضور مردم به معنی دفاع از نظام
حضور مردم، یعنی دفاع از جمهوری اسالمی؛ یعنی دفاع از قانون اساسی 

 25/3/84. نظام جمهوری اسالمی
28 

سال »گذاری سال به نامنام
ستگی ملی و مشارکت همب

 «عمومی

سال همبستگی ملی و مشارکت »اوِل سال عرض کردیم که امسال را 
گذاری انجام بگیرد، بلکه برای فقط برای اینکه یك نامبنامیم؛ نه« عمومی

ما پشت سر  اینکه مشارکت عمومی تحقق پیدا کند و ملت یکپارچه
سوی ای بلندی را بههمسئوالِن با تدبیر و مؤمن و انقالبی بتواند گام
 11/2/84. ها نزدیك کنداهداف متعالی نظام بردارد و خود را به آن هدف

29 

 انتخابت مصداق مشارکت مردم

بسیار زیبا و جذاب مشارکت عمومی است؛ مؤثرترین  انتخابات جلوه
ها و مطلوِب ها و خواستوسیله برای این است که هر فردی بتواند آرمان

 11/2/84. اجرایی قرار دهد و آن را به تحقق نزدیك کند خود را در قالب
30 

سازی تهدیدهای دشمنان خنثی
 وسیله مشارکت مردمبه

این هم یکی دیگر از آثار و برکات  .سازی تهدید دشمنانخنثی مسئله
 1/1/84مشارکت عمومی و همبستگی ملی است

31 

مشارکت مردمی یکی از ارکان 
 اصلی توسعه کشور

نمونه و مبتنی بر فرهنگ اسالمی و ملی خود را در این  توانیم توسعهیما م
جانبه و عمومی دارای سه ضلع این تالش همه کشور به وجود بیاوریم؛

اساسی است: یك ضلع عبارت است از همت و تالش مسئوالن کشور؛ 
هایی که یك ضلع عبارت است از همکاری و شرکت مردم در بخش

است؛ و ضلع سوم عبارت است از ایجاد مناسبات هی اساسی آنوظیفه
مسئوالن و  صحیح اقتصادی و اجتماعی در کشور، که این، هم بر عهده

 15/4/83 .مردم است هم بر عهده

32 

 حضور همیشگی مردم

های متمادی، بدخواهاِن این ملت و این کشور هرچه در طول سال
مومی کشور دور کنند، های عاند که مردم را از حضور درصحنهخواسته

ها، مردم شرکت گسترده و افتخارآفرینی در رغم آناند و علیموّفق نشده
 20/3/80 اند.تعیین سرنوشت کشور داشته

33 

 دخالت مردم در امور کشور

بعضی ممکن است در  .دروندآحاد ملت ما باید بدانند آنچه بکارند، می
شما باید شرکت  .ن کار نشدگیری شرکت نکنند؛ بعد بگویند چرا فالرأی
تواند این کار را انجام دهد و کنید میکسی را که فکر میکردید و آنمی
 28/2/80. خواهید، بشودطور که میکردید تا آنپسندید، انتخاب میمی

34 
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 در صحنه بودن مردم

 ها رابطهشناسند و با آندر ایران اسالمی، چون مردم مسئوالنشان را می
کنند؛ عاطفی دارند، در انتخابات شرکت می ایمانی و رابطه ، رابطهقلبی

کنند؛ در هرجا که مسئوالن کشور در مبارزات و در سازندگی شرکت می
 3/5/79. کنندها استمداد کنند، با میل و رغبت شرکت میاز آن

35 

لزوم مشارکت همگانی برای 
 حصول پیشرفت

ود، رفاه و رونق اقتصادی، پیشرفت خواهید کشور ایران آباد شاگر می
جانبه، عّزت سیاسی، امنّیت اجتماعی، امنّیت شغلی، دانش و پیشرفت همه

. تحقیقات و معنویت در سازندگی کشور، همه باید باهم شرکت کنند
22/7/74 

36 

افزایش مشارکت برای مأیوس 
 شدن دشمنان

کامل و شرکت در ملت ایران، باقدرت و استقامت و توکل به خدا و اتحاد 
گاهی و هوشیاری خود، باید دشمنان یعنی  سازندگی عمومی کشور و با آ

اندازی به این انقالب و به خوردگان را از دستامریکا و ارتجاع و زخم
 14/3/69. کشور عزیزمان مأیوس کند

37 

ده بنیاد استخراج مفهوم مشارکت عمومی از بیانات مقام معظم رهبری به روش دا .8 جدول شماره
 )کدگذاری گزینشی(

 کدگذاری گزینشی کدگذاری محوری ردیف

1 

 هابرگزاری انتخابات
 بهمن و روز قدس تجلی مشارکت عمومی 22راهپیمایی 
 های مختلفآفرینی مردم در قالب گروهنقش

 سازی فضای مشارکت مردمیوظیفه آماده
 ریزی برای تقویت مشارکت مردمبرنامه

 تقویت مشارکت عمومی
 «سال همبستگی ملی و مشارکت عمومی»گذاری سال به نامنام

 انتخابات مصداق مشارکت مردم

 های مشارکت عمومیمصداق

2 

 های غربحضور مردم نشانه شکست سیاست
 مشارکت مردم برابر با ناامیدی دشمنان

 مشارکت مردم در کشور مصون کننده است
 نشینی دشمنانحضور مردمی دلیل عقب

 وسیله مشارکت مردمتهدیدهای دشمنان بهسازی خنثی

مشارکت عمومی مصون کننده 
 کشور از توطئه دشمنان
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 افزایش مشارکت برای مأیوس شدن دشمنان
 مشارکت بیشتر؛ مصونیت بیشتر

3 

 گسترش مشارکت همگانی
 لزوم مشارکت مردم
 ساالریمشارکت عمومی نشانه مردم

 ایجاد قدرت تحلیل همگانی
 زمه الگو شدن برای سایر کشورهاافزایش مشارکت ال 

 مشارکت اقتصادی مردم
 ساالریمشارکت مؤلفه اصلی مردم

 اعتقاد به مشارکت مردم
 های اقتصادیمشارکت مردم در فعالیت

 تقویت روحیه مشارکت و همبستگی
 حضور مردم به معنی دفاع از نظام

 لزوم مشارکت همگانی برای حصول پیشرفت

ت ساالری، مشارکتقویت مردم
های مختلف مردم در حوزه

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، 
ایجاد قدرت تحلیل همگانی، 

حصول پیشرفت در کشور ازجمله 
پیامدهای افزایش مشارکت 

 عمومی در جامعه

4 

 ساالری دینیمشارکت وسیع به معنی برقراری مردم
 گذاری مردمیسرمایه

 مشارکت نداشتن مردم به معنی تزلزل مشروعیت نظام
 ارکت مردم الزمه شکل دادن به آینده کشورمش

 مشارکت به معنی مشروعیت نظام
 ترین نیاز هر جامعهمشارکت اجتماعی بزرگ

 حضور همیشگی مردم
 دخالت مردم در امور کشور

 در صحنه بودن مردم

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

 ساختن آینده آن



 

 

 گیري دولت اسالمی در فرآیند تحّقق تمدن نوین اسالميعلل ضرورت شکل
 ايالله خامنهبر اساس دیدگاه حضرت آیت

 2مهدی نادری   1خدیجه محمدی مزرعی

 چکیده
عنوان آرمان انقالب اسالمی مستلزم العالی( تشکیل تمّدن نوین اسالمی بهای)مدظلهالله خامنهدر دیدگاه آیت

ای تحّقق کامل اهداف انقالب اسالمی )انقالب اسالمی، نظام اسالمی، دولت رآیند پنج مرحلهگیری فشکل
ترین گام در این فرآیند است که ازنظر اسالمی، جامعه اسالمي و تمّدن اسالمي( است. دولت اسالمی سومین و مهم

ی رهبر انقالب ّدن اسالمی در اندیشهگیری تمایشان تاکنون شکل نگرفته است. با توّجه به اهمّیت این امر در شکل
علل »برداری، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است که این نوشتار با روش کیفی از نوع تحلیل اسنادی و ابزار فیش

ای الله خامنهگیری دولت اسالمی در فرآیند تحّقق تمدن نوین اسالمی بر اساس دیدگاه حضرت آیتضرورت شکل
ها ترین این عّلتدهد سه عّلت ساختاری، کارگزاری و نهادی از مهمیق حاضر نشان میهای تحقیافته« چیست؟

ها در جمهوری اسالمی با وضع مطلوب دولت فاصله داشتن وضع موجود دولت»هستند: در علل ساختاری؛ 
علل و در « منظور صدور انقالب اسالمیها در نظام جمهوری اسالمی بهلزوم الگوشدن دولت»و  « اسالمی

عدم تطابق بعد اخالقي)اشرافي گري و...( و رفتاري)وجود تبعیض و فسادهای اداری و...( کارگزاران »کارگزارانه؛ 
ها در جمهوری ناکارآمدی نسبی برخی دولت»و در علل نهادي؛ « دولتي با معیارهای اخالقي و رفتاري اسالمی

«  تحقق برخي از اهداف عالی انقالب اسالمیاسالمی در انجام برخي وظایف )فرهنگی، اقتصادی و...( و 
 کند.ضرورت تحقق دولت اسالمي را ایجاب می

 العالی(.ای)مدظلهالله خامنهدولت اسالمی، انقالب اسالمی، تمدن نوین اسالمی، آیت کلیدواژه:

 مقدمه
ست. این انقالب با ی عطفی در تاریخ تحوالت ایران و جهان انقطه 1357پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال 

سازی دارد. این ی تمدنگیری آن، درواقع یک تحول بنیادی بوده و همچنین داعیهتوجه به ماهیت و اهداف شکل

                                                                                                                                                          
 شناسی انقالب، دانشگاه شاهد کارشناسی ارشد  جامعه1 
 mahdinaderi35@gmail.comاستادیار علوم سیاسی، دانشگاه شاهد، ایمیل: 2 
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امر در کالم رهبر کبیر انقالب اسالمی، مبنی بر صدور انقالب اسالمی به سایر ملل کاماًل روشن و مبرهن است. 
پیروزی انقالب اسالمی در ایران و بنای »اند: هبری خاطرنشان کردهپس از رحلت امام خمینی)ره(، مقام معظم ر 

ی حاکمیت و تمدن اسالمی تبدیل کرد. ی نظام اسالمی بود که ایران را به پایگاه مستحکمی برای اندیشهبلندآوازه
کامل انقالب ی فرآیند پنجگانه از مراحل تکوین و تحّقق (. همچنین با ارائه17/9/1387آیت الله خامنه ای، ) «

کید کرده اند. مبتنی بر دیدگاه ایشان انقالب اسالمی برای تحّقق کامل، پنج گام را اسالمی، بر ماهیت تمدنی آن تأ
 باید طی کند:

گام اول، انقالب اسالمی است: بر اساس دیدگاه ایشان، انقالب اسالمی درواقع، همان حرکت و جنبش  
و زمینه را برای ایجاد نظام جدید آماده کرد. گام دوم، تشکیل نظام اسالمی  انقالبی بود که نظام مرتجع را سرنگون

است. گام سوم، تشکیل « جمهوری اسالمی»است: منظور از نظام سیاسی در دیدگاه ایشان، همان تشکیل نظام 
ئولین های مدیریتی و همچنین مسدولت اسالمی است: بر اساس دیدگاه ایشان، منظور از دولت، مجموعه دستگاه

ی حکومت را بر عهده دارند.گام چهارم، جامعه اسالمی است: منظور از جامعه نهادهای دولتی است که اداره
ای عادل که مسئولیت و تعّهد دولت اسالمی بر تحّقق این جامعه است. گام اسالمی بر اساس دیدگاه ایشان، جامعه

الله آیتتوان از آن به تمدن اسالمی یاد کرد. )می پنجم، تشکیل امت اسالمی و در حقیقت دنیای اسالم است که
 (24/7/1390 ای،خامنه

آید دال بر موفقیت در دو گام اول و دوم و توّقف در گام دست میها بهله در این سالچه که از بیانات معظمآن
ثبیت قانون اساسی و تشکیل نظام جمهوری اسالمی و ت 1357سوم است. درواقع با پیروزی انقالب اسالمی در سال 

هاي صورت گرفته، رغم تالشهای پنجگانه محقق شده است اما علیهای ابتدایی، مراحل اول و دوم گامدر سال
دولت اسالمي در معناي حقیقي محقق نشده است. ایشان با توجه به میانی بودن گام تشکیل دولت اسالمی و تقّدم 

کید دارند. ازاینتها، همواره بر تحّقق سریعآن بر دیگر گام رو، نگارنده سعی دارد به واکاوی ضرورت و ر آن تأ
العالی( بپردازد. با توجه به مطالب فوق، این مقاله چگونگی تحّقق این گام مهم در دیدگاه مقام معظم رهبری )مدظله

سالمی بر گیری دولت اسالمی در فرآیند تحّقق تمّدن نوین اضرورت شکل»در پی پاسخ به این سؤال است که 
 «.ای چیست؟الله خامنهاساس دیدگاه آیت

 الف. پیشینه تحقیق
گیری دولت اسالمی در فرآیند تحّقق تمّدن نوین اسالمی بر اساس های شکلتاکنون مقاله یا کتابی که ضرورت

تار حاضر، نشده است. اگرچه نویسندگان نوشتفصیل مورد مداقه قرار دهد، نوشتهای را بهالله خامنهدیدگاه آیت
قام معظم های مهای دولت اسالمی در مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی بر اساس آراء و دیدگاهبایسته»ی مقاله
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مزبور با استفاده ازنظریه ساختار کارگزار ضمن بررسی  ( و در مقاله1395محمدی و نادری، اند )را نگاشته« رهبری
تفصیل تبیین شده است. ا در ابعاد ساختاری و کارگزاری بههای دولت اسالمی ر ماهوی دولت اسالمی، بایسته

به چاپ « ایالله خامنهماهیت و ارکان دولت اسالمی در دیدگاه حضرت آیت»ی دیگری با عنوان همچنین مقاله
های دولت در نظام سیاسی اسالم و کارکرد و اهداف آن، به ارائه تعریف اند که در آن پس از بررسی نظریهرسانده

اند. در ادامه مقاله ضمن تبیین رابطه دولت و دین، به ارکان اصلی تقن مقام معظم رهبری از دولت اسالمی پرداختهم
دولت اسالمی یعنی مردم، نهادها و کارگزاران پرداخته شده که هرکدام چه جایگاه و منزلتی در دولت اسالمی 

کردن پرسشی جدید در باب دولت اسالمی در تفکر  ی حاضر با مطرح( اما مقاله1397دارند. )محمدی و نادری، 
بنای تحقیقات تواند سنگالعالی( کاماًل نو و بدیع است و نتایج حاصل از آن میای)مدظلهالله خامنهسیاسی آیت

 دیگر قرار بگیرد. 

 ب. مباني نظري
 العالی(ای )مدظلهالله خامنهدر اندیشه سیاسی آیت« دولت اسالمی»منطق فهم . 1
گیری دولت اسالمي در فرآیند تحّقق تمدن نوین اسالمی بر اساس جا که هدف مقاله فهم ضرورت شکلز آنا

العالی( است، لذا جهت درك دولت در اندیشه ایشان، از رویکرد توماس اسپریگنز اي )مدظلهالله خامنهدیدگاه آیت
رهبري، تحّقق دولت اسالمي گام سوم از مراحل در فهم اندیشه سیاسي بهره برده شد. بر اساس دیدگاه مقام معظم 

ی تحّقق کامل انقالب اسالمي یعني پیروزی انقالب اسالمي، تشکیل نظام اسالمي، تشکیل دولت اسالمي، گانهپنج
ایجاد جامعه اسالمي و درنهایت تحّقق تمدن اسالمي است. بر اساس دیدگاه توماس اسپریگنز محقق براي فهم 

 اي ـ  باید چهار گام را طي کند:الله خامنهر ـ حضرت آیتاندیشه سیاسي متفکّ 

ها و مشکالت آشکار و گاه ی بحراندر این مرحله، متفّکر با مشاهده نظمی:مرحله اول. مشاهده بی
های جامعه رود و با تعمق تیزبینانه درصدد درک بحرانغیر آشکار، از چارچوب محیطی اطراف خود فراتر می

هاي نظام اداري و العالی(، نابسامانيای )مدظلهالله خامنه( در دیدگاه آیت59-66ص،1370ریگنزآید. )اسپبرمی
بازي و ...(، مفاسد مالي، محّقق نشدن گیري، پارتيوجود رذایل اخالقي در برخي از کارگزاران )اختالس، رشوه

دي و وضعیت نابسامان فرهنگي کشور کارکردهاي کالن دولت )عدالت، رفاه و تربیت(، تنگناهاي معیشتي و اقتصا
 ها در جمهوري اسالمي بوده است. هایي از ضعف دولتنشانه

اگر اوضاع نامرّتب »پرداز به دنبال پاسخ به این سؤال است: درواقع نظریه مرحله دوم. تشخیص درد: 
هاي الی(، نابسامانيالعای )مدظلهالله خامنه(. از منظر آیت91-94ص،1370اسپریگنز«)است دالیل آن چیست؟

الذکر ریشه در عدم تحّقق دولت اسالمي در جمهوري اسالمي دارد. درواقع در دیدگاه ایشان پس از پیروزی فوق
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ها طور کامل محّقق نشده و در مواردی عکس آنشده در انقالب بههای مطرحانقالب اسالمی، اهداف و آرمان
سازی که بالفاصله بعد از پیروزی انقالب اسالمی پس از نظام گیری و عمل شد. متأسفانه دولت اسالمیموضع

 رو نظام اسالمی در طول حیات خویش با خألهایی روبرو گشت. انجام گرفت، محّقق نشد. از همین
پرداز ضمن نگاه سلبی به وضعیت در این مرحله، نظریه ی مطلوب:مرحله سوم. بازسازی جامعه

گونه خود را ترسیم کند. درواقع، نفی وضع کنونی مستلزم بی، نظام سیاسی آرمانبحرانی حاضر، باید با نگاه ایجا
کند که در فکر خود پرداز را وادار میهای نظام قدیم، نظریهها و نابسامانیآل است. فشارها، بحرانترسیم وضع ایده

کند تصویر گفتمان خود ارائه می پرداز دربه بازسازی نظام سیاسی جدید بپردازد. درواقع، جامعه منّظمی که نظریه
الله ( بر اساس دیدگاه آیت141ص،1370یافته و سالم از جامعه بیماری است که او تجربه کرده است. )اسپریگنزنظم

العالی(، دولت نبوي )ص( و دولت علوي )ع( الگوي آرماني دولت اسالمي هستند. در اندیشه ای )مدظلهخامنه
های اندک زمامداری حضرت علی )ع( ل حیات پیامبر اکرم )ص( و همچنین در سالهایی که در طو ایشان حکومت

 ی نظر و عمل برای تشکیل دولت اسالمی باشند.توانند نمونه و الگویی کامل در حوزهشکل گرفت، می
هایي پرداز با نگاه به مشکالت و معضالت موجود، توصیهدرواقع نظریه مرحله چهارم. تجویز راهکار:

وفصل بحران است. ازمنظر اسپریگنز تجویزهاي نظریات زعم خود بهترین راهبرد براي حلدهد که بهمي ارائه
ها مثل دستورات پزشك متضمن نوع خاصي از اجبارند. سیاسي تا حد زیادي به نسخه پزشک شباهت دارند که آن

های امروز نظام حل مسائل و چالشالعالی(، راهای )مدظلهالله خامنه( در دیدگاه آیت121ص،1370،)اسپریگنز
هاي جمهوری اسالمی، گذر از وضع موجود دولت و رسیدن به وضع مطلوب دولت اسالمي با تأسي به آموزه

 شود.پذیر میوحیاني و سیره دولت نبوي )ص( و علوي )ع( که درواقع همان عمل به شریعت اسالم است، امکان
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 مثابه الگوي حکمراني در جمهوري اسالمي. دولت نبوي )ص( و دولت علوی )ع( به2
العالی( تشکیل حکومت توسط پیامبر اکرم )ص( و امتداد آن در زمان ای )مدظلهالله خامنهحضرت آیت

دنی نبوی بر ی مدانند. ایشان تشکیل حکومت و جامعهحضرت علی)ع( را الگویی برای تشکیل دولت اسالمی می
دانند که اسالم تنها دین زبانی نیست که به نصیحت و دعوت لسانی اکتفا کرده اساس اسالم را دلیلی بر این امر می

باشد. بلکه اسالم به دنبال تحّقق احکام الهی در جامعه است. به باور ایشان، اهمیت این موضوع با عمل پیامبر اکرم 
شود. اگرچه مسیر تاریخ اسالم مسیر دیگری رفت ه دستور الهی، دوچندان می)ص( در تعیین جانشین بعد از خود ب

یک الگو و خط واضح در دنیای اسالم عنوآنو در آن برهه تحّقق پیدا نکرد، اما طرح آن در تاریخ ماند. و به
عالی( الگوی تشکیل ال( در دیدگاه مقام معظم رهبری )مدظله04/09/1389 ،ایالله خامنهآیتروز باقی ماند. )روزبه

طور که السالم( است، هماندولت بر بنیان دین و شریعت الهی نشأت گرفته از حکومت حضرت علی )علیه
ی خصوصّیات زندگی و حکومت امیرالمؤمنین )ع( ی دین الهی، اّولین شاخصه و مادِر همهاقامه»فرمایند: می

ها دولت اسالمی بلکه اساس و بنیان انقالب اسالمی را نیز تن(. ایشان نه30/06/1381 ،ایالله خامنهآیت« )است
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 پیشین

 یت مطلوبوضع
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 تمدن اسالمی   

وضعیت 
 موجود

 انداز تمدنی مقام معظم رهبریدولت اسالمی در چشم .1مودار ن
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ی خود انقالب اسالمی الگو و نمونه»فرمایند: باره میدانند و دراینالسالم( میبرگرفته از مکتب حضرت علی )علیه
 (.01/01/1380 ،ایالله خامنهآیت« )را از امیرالمؤمنین گرفت و نظام جمهوری اسالمی به وجود آمد

السالم( است بلکه باید در حفظ تنها برگرفته از حکومت حضرت امیر )علیهگاه معظم له دولت اسالمی نهدر ن
ها پایبند بوده است، شبیه باشد. ایشان اصول اسالمی را مواردی ازجمله عدالت، اصولی که حکومت علوی به آن

های ضداسالم ا، ایستادگی در مقابل جبههتوحید، انصاف با مردم، ارج نهادن به حقوق مردم، رسیدگی به حال ضعف
ها نیز قابل پیاده شدن ی زماندانند که در همهو دین، پافشاری بر مبانی حق و اسالم و دفاع از حق و حقیقت می

کنند که ماهیت و محتوای صراحت بیان می( همچنین در جای دیگری به15/08/1383 ،ایالله خامنهآیتاست. )
حکومت علوی باید همیشه در مقابل چشم ما باشد و در آن جهت »گوی تشکیل دولت باشد: دولت علوی باید ال

 (.09/01/1381 ،ایالله خامنهآیت« )حرکت کنیم و آن را بخواهیم و برای آن تالش نماییم
السالم( باشد، ی دولت اسالمی که باید نزدیک به حکومت حضرت علی )علیهبه باور ایشان، عالوه بر شاکله

الصاله والسالم شدن امیرالمؤمنین علیهبا مطرح»ود حضرت نیز باید الگوی مسئوالن در دولت اسالمی باشند خ
ی مسلمانان درطول تاریخ باید بدانند که حاکم اسالمی، باید فردی در این عنوان حاکم و امام و ولی اسالمی، همهبه

(. البته از بیانات ایشان 30/03/1371 ،ایالله خامنهآیت« )شدها و نزدیک به این الگو و نمونه باجهت، با این قواره
معنای همسانی و همگونی مسئولین و جامعه با الّسالم( بهآید که الگوگیری از حکومت امیرالمؤمنین)علیهبرمی

 ،یاالله خامنهآیت) ین نظام اسالمی در این راستا استگیری جامعه و مسئولحکومت علوی نیست بلکه مهم جهت
16/01/1370). 

 . وظایف دولت نبوی )ص( و دولت علوی )ع(3
های کالن و پایبند بودن به آن در میدان عمل و ی مدیریت صحیح مشخص بودن وظایف و مأموریتالزمه

گاهی کامل از وظایف و مأموریت های کالن و در ذیل آن روشن شدن بیرون نرفتن از آن چارچوب است. درواقع آ
 -ی امور مالی، نظامی، اجتماعیتوان در چهار حوزهحرکت درست است. وظایف کالن را می وظایف خرد، شرط

ِه َعِلیٌّ امیرالمؤمنین َماِلَك ( »149: 1390بندی کرد. )دلشاد تهرانی،سیاسی و امور عمرانی طبقه َهَذا َما َأَمَر ِبِه َعْبُد َاللَّ
َها َو ِاْسِتْصاَلَح َأْهِلَها َو ِعَماَرَة ِباَلِدَهاْبَن َاْلَحاِرِث َاأْلَْشَتَر ِفی َعْهِدِه ِإَلیْ   1«ِه ِحیَن َوالَُّه ِمْصَر ِجَباَیَة َخَراِجَها َو ِجَهاَد َعُدوِّ

که او را نهد، هنگامییعنی از بنده خدا، علی امیرالمؤمنین )ع(، به مالك بن الحارث االشتر در پیمانی که با او می

                                                                                                                                                          
 ، نامه حضرت علی به مالک اشتر53البالغه نامه نهج 1
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آنجا را گردآورد و با دشمنانش پیکار کند و کار مردمش را به صالح آورد و شهرهایش  فرمانروایی مصر داد تا خراج
 شوند.را آباد سازد. بر اساس این وظایف کلی، وظایف خرد و جزئی نیز تعریف می

 دولت نبوی )ص( و دولت علوی )ع(. اهداف 4
ها را به ز خدا رهایی یابند و آنرسالت بزرگ پیامبر اکرم )ص( در پی آن بود که مردم و بشریت از بندگی ج

وسیله گوهر وجودیشان شکوفا گردد؛ و همچنین با برپا کردن حکومت الهی، بستر آزادی حقیقی برساند تا بدین
ها بدین مقصد بود، نه برای قدرت و ها و مبارزهی آن تالشدیگر همهعبارتمناسبی در این جهت فراهم آید. به

ی دیگری است که باهدف ظهور ی علی )ع( نمونهخواهانه، اما حکیمانه و عدالتمکنت. همچنین حکومت کوتاه
طور که حضرت جا رخ نماید. همانهای دین و دینداری در جامعه شکل گرفت که عمران و آبادی در همهنشانه

ُه َلْم َیکُ »فرمایند: علی )ع( در جایگاه حاکم اسالمی می َك َتْعَلُم َأنَّ ُهمَّ ِإنَّ ا ُمَناَفَسًة ِفي ُسْلَطاٍن َو اَل اللَّ ِذي َکاَن ِمنَّ ِن الَّ
ْصاَلَح ِفي ِباَلِدَك   َفَیْأَمَن اْلَمْظُلوُموَن ِمْن اْلِتَماَس َشيْ ٍء ِمْن ُفُضوِل اْلُحَطاِم َو َلِکْن ِلَنِرَد اْلَمَعاِلَم ِمْن ِدیِنَك َو ُنْظِهَر اإْلِ

َلُة ِمْن  دانی آنچه از ما رفت، نه به خاطر رغبت در قدرت بود، و نه به خدایا تو می 1«ُحُدوِدَك  ِعَباِدَك َو ُتَقاَم اْلُمَعطَّ
های دین تو را به جامعه برگردانیم و های ناچیز دنیا، بلکه مقصد ما آن است که نشانهخاطر رسیدن به چیزی از بهره

ات به اجرا فراهم آید، و حدود اجرانشدهات را امنّیت اصالح را در شهرهاي تو آشکار نمایی، تا بندگان ستمدیده
 (34-35ص،1378،درآید. )دلشاد تهرانی

 انداز تمّدني را در قالب زیر نشان داد:توان درك مقام معظم رهبري از مسئله دولت در چشمرو، میازاین
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 ایالله خامنهمدل مفهومی دولت اسالمی در دیدگاه آیت .2 نمودار

 العالی(اي)مدظلهالله خامنهاسالمي در اندیشه حضرت آیتعلل ضرورت تحّقق دولت  -ج
توان علل ضرورت تحقق دولت اسالمي در ابعاد ساختاري، اي ميالله خامنهدر منظومه فکري حضرت آیت

 بندی کرد:نهادي و کارگزاري طبقه

 . علل ساختاري ضرورت تحّقق دولت اسالمي1
اي خاص هاي سیاسي و اجتماعي در بستر و زمینهین پدیدهمنظور از علل ساختاري، عللي است که به تبی

ی دولت در ساختار نظام جمهوري اسالمي )فاصله سو  مسئله( در این نوشتار، از یک159:1385پردازد. )هاي،مي
الملل )ضرورت الگو بودن دولت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب دولت( و از سوي دیگر در ساختار نظام بین

 ها( مورد تدقیق قرار خواهد گرفت.دولتبراي سایر 

 ها در جمهوری اسالمی با وضع مطلوب دولت اسالمی. فاصله داشتن وضع موجود دولت1-1

ای )ره(، دولت نبوی )ص( و علوی )ع( است. با الله خامنهی آیتگیری دولت اسالمی در اندیشهالگوی شکل
دار انقالب اسالمی عنوان سکاناسالمی، رهبر معظم انقالب به بررسی دوران نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقالب

های موجود میان دولت را اند که شکافها را رهنمود کردهاند و آنبارها این الگوگیری را به مسئوالن نظام تذکر داده
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های انقالب هدف ها را بر مراقبت از عدم انحراف و ایستادگی بری متعالی آن برطرف نمایند. همچنین آنبا نمونه
له هدِف عدالت اجتماعی، هدِف تحّقق زندگی اسالمی، هدِف تشکیل یک کنند. ازنظر معظماسالمی توصیه می

 ،ایالله خامنهآیتها هستیم. )راه این هدفایم و در نیمهها نرسیدهی اسالمی، اهدافی هستند که ما هنوز به آنجامعه
خوانند که بایستی جبران هایی میضعفاجتماعی موردنظر اسالم را از نقطه ( ایشان عدم تحّقق عدالت19/11/1394

ی مسئولین و آحاد مردم را موظف به برطرف کردن این کنند و همهگذشت بیان میها را غیرقابلشود و این ضعف
 (14/11/1390 ،ایالله خامنهآیتدانند. )ها میضعف

ی این امر راهگشاست. در بیانات ایشان مبرهن است که ما امروز در میانهی جوانان در البته به نظر ایشان انگیزه
ی مقّننه، که مجموع ی قضائیه، قوهی مجریه، قوهراه یعنی تشکیل دولت اسالمی قرار داریم و اگرچه مسئوالن قوه

می هستند، اما های اسالی دولت اسالمی هستند، دارای سهم خوبی از حقایق اسالمی و ارزشدهندهها تشکیلاین
باید بیشتر به سمت اسالمی شدن، مسلمان شدن »فرمایند: این میزان ازنظر ایشان کافی نیست. در این رابطه چنین می

یعنی  -و مؤمنانه و مسلمانانه زندگی کردن برویم. باید به سمت زندگی علوی برویم. باید روح زندگی علوی)ع(
را در خودمان زنده  -روائِی درراه خدا و میل و شوق به مجاهدِت درراه خداپدامنی، بیعدالت، تقوا، پارسایی، پاك

 (.06/08/1383 ،ایالله خامنهآیت)« ها برویم؛ این اساِس کار ماستکنیم؛ باید به سمت این
گویند که ما هنوز به کشور اسالمی صراحت از عدم تحّقق دولت اسالمی سخن میایشان در جای دیگری به

 فرمایند:باره میداریم. ایشان دراینم و با الگوی اسالمی آن فاصلهاینرسیده
توانیم اّدعا کنیم که ما یك دولت اسالمی هستیم؛ ما کم داریم. ما باید خودمان را بسازیم نمی»

ها و پیش ببریم. ما باید خودمان را تربیت کنیم. هرکدام از شما تالش کنید که برای این مسئولیت
الگوی اسالمی منطبق سازید؛ یعنی دینتان، تقوایتان، رعایتتان نسبت به حال مردم،  خودتان را با

ها و ها و خودپرستیالمال، اجتنابتان از خودخواهیرعایتتان نسبت به شرع، رعایتتان نسبت به بیت
و عملی و هوی و هوس ها و اجتنابتان از تنبلی و بیکارگی و بیپرستیها و قوم و خویشبازیرفیق

 (.12/09/1379 ،ایالله خامنهآیت« )این چیزها مطابق با الگوی اسالم باشد
های اداری و همچنین کارگزاران، فاصله الذکر حاکی از آن است که متأسفانه در برخی سیستمی موارد فوقهمه

ا در ساختار هی تفاوت ماهوي و رفتاري دولتدهندهبا الگوی مطلوب بسیار است. از مصادیق دیگری که نشان
زیستی برخی مسئولین است. این امر جمهوري اسالمي با الگوی آن یعنی دولت علوی )ع( است، عدم زهد و ساده

ای برای العالی( باعث شرمساری بوده و توجیه مسئوالنی را که مسائل امنیتی را بهانهازنظر مقام معظم رهبری )مدظله
دانند پذیرند و از پاسخ برخی مسئوالن که این امر را رویه میکنند، نمیباال و لوکس بیان میهای مدلداشتن ماشین
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( این خود برهانی است بر این مسئله که هیچ عذر و 23/05/1370 ،ایالله خامنهآیتکنند. )اظهار تعجب می
 زیستی و اشرافی گری وجود ندارد.ای برای فرار از سادهبهانه

کنند نظام اسالمی که در آن دین، مایه و پایه و محور قانون و اجراست و یمعظم له در جای دیگری نیز اذعان م
دانند؛ بلکه کنند، محقق شده است اما آن را کافی نمیهای دینی حرکت میدر آن مردم به سمت اهداف و آرمان

خود و  دهیی کشور در عمل خود، در سازمانازنظر ایشان جهت تحّقق کشور اسالمی الزم است دستگاه حاکمه
کنند که اگرچه به سمت مرحله بعد از طور کامل اسالمی عمل کند. همچنین اشاره میدر چگونگی رفتار خود، به

نظام اسالمی یعنی تشکیل دولت اسالمی نیز گام برداشتیم و مسئوالن مؤمنی، یکی پس از دیگری امور کشور را بر 
ی آن دولت علوی )ع( است  تاکنون محقق نشده است. چرایي عهده گرفتند؛ اما دولت اسالمِی مورد انتظار که الگو 

اعتنایی کاری، بیخواری، کماي وجود رشوه و فساد اداری، ویژهالله خامنهعدم تحّقق دولت اسالمي در دیدگاه آیت
حالي  المال در عملکرد و رفتار برخي از مسئوالن بوده است. این درومیل بیتبه مردم، میل به اشرافی گری و حیف

 ،ایالله خامنهآیتباشد. )هاي رفتاري مذموم ميالبالغه، این رویهاست که در تعالیم امیرالمؤمنین )ع( در نهج
کید دارند  که نمی28/05/1384 شود در گفتار شعار اسالمی ( از سویي دیگر مقام معظم رهبري بر این نکته تأ

این پذیرفته نیست که ما جهتی »ل جهت عکس آن اقدام کرد: بودن و الگوگیری از دولت علوی )ع( داد، اما در عم
رفت، حال هدف ی مقابِل جهت امیرالمؤمنین )ع( باشد. او به سمت سختگیرِی بر خود میرا انتخاب کنیم که نقطه

د ساز مسئول عالِی دولتی و حکومتی ما از قبول مسؤولیت و مأموریت، عمران و آباد کردن دنیای خود باشد؟ این نمی
 (.16/09/1380 ،ایالله خامنهآیت« )و ممکن نیست

ی قضایّیه را به کنند و قّوهپندارند، رد میی را در حّد نصاب میی قضایّیهها که امروز قّوهایشان ادعای آن
له اذعان دارند روزی کنند. معظماصالح مداوم خود، برطرف کردن مشکالت و کم کردن تخّلفات توصیه می

توان نفس راحتی کشید که هر کس در هرجایی از کشور که مورد ستِم کوچك یا بزرگی ی قضایّیه میّوهی قدرباره
 ،ایالله خامنهآیتی قضایّیه تظّلم خواهد کرد و حّقش را خواهد داد. )قرار گرفت در دلش امیدوار باشد که قّوه

توان با رفتار معمولی جبران کرد و به ا نمیهای زیادی که وجود دارد ر ماندگی( به نظر ایشان عقب07/04/1380
ی مطلوب رسید بلکه برای جبران خألها احتیاج به جهش است. این جهش نیز ایمان، اخالص، هماهنگی و نقطه

 (29/06/1388 ،ایالله خامنهآیتگانه با یکدیگر را الزم دارد. )همکاری نیروها و قوای سه
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 منظور صدور انقالب اسالمیجمهوری اسالمی به ها در نظام. لزوم الگوشدن دولت2-1

دهند که کارآمدی خود و نظام را العالی( بارها به کارگزاران نظام اسالمی تذکر میای )مدظلهالله خامنهآیت
ها، هنجارها و اهداف اسالمی باشد. ایشان در این زمینه، افزایش دهند و این کارآمدی باید در جهت تحّقق ارزش

لت و دولتمردان  که متوّلي نهادهاي فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور هستند را موّظف به این مجموعه دو 
( ایشان پیشرفت اسالم در دنیا و پیروز شدن در برابر دشمنان 06/08/1383 ،ایالله خامنهآیتکنند. )امر خطیر مي

اي، از اهداف الله خامنه( در دیدگاه آیت06/03/1396 ،ایالله خامنهآیتدانند. )را منوط به دولتي قدرتمند مي
ی عالم چنان باال قرار گیرید که بتوانید ناظر بر همهآن»اصلي دولت و مردم، ساختن کشوري الگو در دنیا است: 

 (. این ساختن و آراسته11/08/1379 ،ایالله خامنهآیت« )هاها و مدنّیتی تمّدنها، بر همهی روشباشید؛ بر همه
رشد بهداشت، بیسواد، بیای باشد که برای اسالم موجب آبرو بشود. ایشان معتقدند ایران بیگونهکردن ایران باید به

و ایرانی که آحاد مردم در آن، اّتحاد و اّتفاقی نداشته باشند، موجب سرشکستگی برای اسالم، انقالب و نهضت 
 (02/03/1369، ایالله خامنهآیتاسالمی خواهد شد. )

چرخد، باعث جذب ی ظلم میداشتن پرچم علم و عدالت در دنیایی که بر پایهدر این راستا، برافراشته نگه
( و جهش علمی و متوّقف نشدن آن را از عوامل 05/04/1381 ،ایالله خامنهآیتها خواهد شد )ی ملتهای همهدل

ر پی خواهد داشت. در نگاه ایشان جهش و تقویت کنند که عّزت و آقایی کردن در دنیا را دمهم دیگری بیان می
های دیگر علمی و عبور از مرزهای موجود علم و ابتکار علمی، ایران اسالمی را مرجع مراجعات کشورها و دولت

گیري دولت اسالمي الزمه ساختن ایراني الگو در تردید شکل( بي20/12/1394 ،ایالله خامنهآیتدهد. )قرار می
 ن است. انظار جهانیا

 . علل کارگزاري ضرورت تحّقق دولت اسالمي2
منظور از علل کارگزاري، عللي است که ناظر بر رفتار و عملکرد کارگزاران دولت است. در این نوشتار، فاصله 

 داشتن مشی و رفتار برخي از دولتمردان با باور، اخالق و رفتار اسالمي مدنظر است.

 باور اسالمی)بعد اعتقادی رفتار کارگزاران( . عدم تطابق باور کارگزاران با1-2

کید است؛ اهمیت و اولویت  آنچه که در شریعت اسالم و همچنین بیانات مقام معظم رهبری مورد تأیید و تأ
شوند و ظهورات اعتقادت و باورها بر اخالق و رفتار دولتمردان است. زیرا این باورهای درونی است که منشأ اثر می

کنند. در جمهوری اسالمی که یک نظام دینی است و ادعا و افتخار اخالق و رفتار نمود پیدا می صورتبیرونی، به
دارد که بنای حرکت در قالب احکام دین و قرآن است، اهمّیت اعتقادات درست و مبتنی بر شریعت اسالم دوچندان 

در اسم )جمهوری اسالمی(، ظواهر و  ای کهگونهاصطالح سکوالریزه شدن دارد، بهشود. زیرا خطر انحطاط و بهمی
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های مسلط بر آن باشد. نظام واقعی اسالمی شعائر به دین تمّسک کند اما در باطن مجذوب فرهنگ غربی و قدرت
( این امر پرواضح است که مسئوالن 20/06/1388،ایالله خامنهآیتبه معنای واقعی کلمه باید اسالمی باشند. )

گشایی اسالم در حل مشکالت داشته باشند تا امید به تحقق تمدنی نوین بر ه قدرت گرهدولت اسالمی باید اعتقاد ب
تواند در سطح اساس اسالم از بین نرود. در دیدگاه مقام معظم رهبری، باور و عملکرد غیر اسالمی کارگزاران می

 کوالر تبدیل گردد: یابد و عماًل نظام جمهوری اسالمی به یک نظام سکالن به ساختار نظام سیاسی تسری 
یعنی فساد و انحراف  -عین همان چیزی که در مورد یك شخص ممکن است پیش بیاید »

در یك نظام هم ممکن است پیش بیاید. در یك نظام حکومتی، یك نظام سالم، یك نظام  -

ای که اشخاص ممکن است دچارش بشوند، ممکن است به سراغ نظام اسالمی، همین بیماری

د، به سراغ جمهوری اسالمی بیاید. اسم، جمهوری اسالمی باشد، ظاهر اسالمی اسالمی بیای

های غیر ها، برنامهباشد، صورت، صورت اسالمی باشد، اما سیرت و رفتار و عملکرد و برنامه

 (. 20/06/1388 ،ایالله خامنهآیت« )اسالمی

های نامعتقد به آرمان دارند که آدمپرده برمی ی دشمنصراحت از توطئهدر جای دیگری مقام معظم رهبری به
کنند. اگرچه آزادی باالی کشور نفوذ دهند و این امر را خطری بزرگ بیان میاسالمی را در صفوف مسئوالن رده

کنند که اشغال هر پستی از سوی مسئوالن در ها قائل هستند اّما اذعان میرأی و عقیده را همچون دیگر مرم برای آن
های جمهوری اسالمی که امام)ره( ترسیم کرده، همچون وحدت دین و سیاست، حرام عدم قبول آرمانصورت 

از مصادیق  (08/08/1380، ایالله خامنهآیت) شرعی است زیرا اعتقاد انسان در عمل و رفتار او اثرگذار است.
های الهی، اعتماد به خدا، ن به وعدهتوان ایماکنند، میباورهای اسالمی موردنظر ایشان که به مسئوالن گوشزد می

( اعتقاد به مبدأ و توحید، اعتقاد به معاد و امتداد نتایج عمل، اعتقاد به عدم 06/06/1392 ،ایالله خامنهآیت)
تا مسئوالن  (10/09/1389، ایالله خامنهآیتتفکیک دنیا و آخرت، اعتقاد به محور بودن انسان الهی اشاره کرد. )

ساز تمدن اسالمی دور از انتظار است های اعتقادی نداشته باشند تشکیل دولت اسالمی زمینهویژگی امر، به چنین
ها بدون داشتن ایمان جّدی به خدا، توکل الهی، زیرا تحقق تمدن اسالمی نیاز به حرکت جهادی مسئوالن دارد و آن
 از تمدن اسالمی باشند. باور به قدرت الیزال الهی و امدادهای غیبی قادر نخواهند بود در تر 

 . عدم تطابق اخالق کارگزاران با معیارهای اسالمی )بعد اخالقی کارگزاران(2-2

العالی( مبنی بر عدم تحّقق دولت اسالمی در جمهوري اسالمي استنباط ای )مدظلهالله خامنهآنچه از بیانات آیت
ایشان عّلت اصلی اختالل و ایجاد مشکالت در  شود، عدم تطابق اخالق کارگزاران با معیارهای اسالمی است.می

هاي هایي از امت اسالمی، حکومتدانند. درواقع از زماني که بر بخشاّمت اسالمی را سکوالریزه شدن آن می
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( ایشان این 31/05/1385 ،ایالله خامنهآیت)سکوالر حاکم شدند؛ تدریجًا اخالق از مدیریت جامعه کنار رفت. 
کشد، چنانچه مسئوالن از اخالق الهی دور گردند و ای که نام اسالم را یدک میشوند که جامعهينکته را متذکر م
سازند و دیگر خواهي بروند زمینه فروپاشي اخالقي آن جامعه را فراهم ميها و زیادهها، خودخواهیافراد دنبال هوس

 (19/09/1375 ،ایالله خامنهآیتتوان حکمراني آن مسئوالن را اسالمي دانست. )نمي
ایشان گسترش اخالق اسالمی و ارزشی شدن خلقّیات اسالمی در میان آحاد مّلت را در کنار استقرار نظام 

کنند. )بیانات در دیدار کارگزاران عنوان متّمم اصلی انقالب بزرگ اسالمی بیان میاسالمی یک حرکت اساسی به
یابد و کارگزاران دولت اسالمی ز باال به سطح جامعه تسّری می( ایشان معتقدند که اخالقیات ا19/09/1375 -نظام

سازی در جامعه را دارند. ضمن نقش الگودهی در بین عموم مردم، با در اختیار داشتن ابزارهای الزم، قدرت فرهنگ
جویی، پرهیز از ی صرفهی اصالح الگوی مصرف که مسئلهعنوان نمونه مقام معظم رهبری در باب مسئلهبه
َکردهای زائد است، خطاب اصلی خود را مسئوالن دولت اسالمی وپاش، پرهیز از اسراف و پرهیز از هزینهیختر 

فقط در البته در این زمینه خطاب اول من متوجه به مسئوالن است؛ مسئوالن نه»فرمایند: دهند و میقرار می
ی ی اول و در حوزه]بلکه[ در درجه -ی دو است ی درجهیک مسئلهکه حاال آن -های شخصی خودشان زندگی

وپاش پرهیز کنند. اگر چنانچه این شد یعنی ما مسئولین کشور به این اصل مأموریت خودشان باید به جد از ریخت
 ،ایالله خامنهآیت« )وقت این روحیه، این خصلت، این اخالق، سرریز خواهد شد به مردمپایبند بودیم، آن

20/12/1392.) 
کید کردهرهبری بارها بر سادهمقام معظم  ها را عالوه برنهی از شهوات اند تا جایی که حّتی آنزیستی مسئوالن تأ

شود. ها و مردم میکنند از شهوات حالل خود بگذرند که این خود باعث نزدیکی بیشتر بین آنحرام، توصیه می
( در ادامه 23/05/1370 ،ایالله خامنهآیتند. )کنداشتن در مخارج دولت رهنمون میاندازه نگهها را بههمچنین آن

 فرمایند:خوانند و میوتفریط در این زمینه فرامینیز همه را به پرهیز از افراط
اگر مبلغی از مخارج دولت، عبارت از تغییر دکوراسیون اتاق مدیرکل و معاون وزیر و وزیر و فالن مسئول »

یگر باشد، این جرم و خطاست. اگر یکی از مخارج دولت این باشد های گوناگون د قضایی و فالن مسئول در بخش
ها تقسیم بکنیم، ما حق نداریم این را جزو مخارج دولت حساب که فالن تعداد ماشین جدید بیاوریم و بین دستگاه

 (.23/05/1370 ،ایالله خامنهآیت« )حساب آن از سوبسید مردم بزنیمکنیم و به

 ای اداری در برخی از سطوح دولت )بعد رفتاری کارگزاران(:. وجود تبعیض و فساده3-2

شده است. بر مبانی شریعت اسالم تشکیلبر اساس دیدگاه مقام معظم رهبري نظام جمهوری اسالمی با تکیه
دار شدن کارآمدي نظام، بلکه منجر به اختالل در اسالم تنها خدشهرو ضعف و نقص عملکرد مسئوالن نهازاین
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سو، عدم ( از یک22/01/1388 ،ایالله خامنهآیتی دشمن خواهد بود. )اي براي سوءاستفادهزمینهگردد و مي
تشکیل دولت اسالمی خود عامل به وجود آمدن فساد در سطوح مختلف است و از سوي دیگر، وجود فساد اداري و 

 شود. نقالب اسالمی میرفتاري در نظام جمهوری اسالمي مانع از تحّقق دولت اسالمی و پیشبرد اهداف ا
ویژه در مبارزه با فساد به میزاني است که اهمیت سالمت اداری و رفتاري دولتمردان در حکومت اسالمي به

خواهی است. مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت»فرمایند: رهبر انقالب اسالمي می
از دهه هفتاد با مطرح کردن شعار مبارزه با  (. ایشان05/06/1382، ایه خامنهاللآیت« )ی مشروعیت ماستاین، پایه

همگان را به این مهم فراخواندند. در نگاه مقام معظم رهبري عوامل انحطاط یك جامعه ریشه « فقر، فساد و تبعیض»
شود. صدور فرمان هشت دوانیدن فقر، فساد و تبعیض است و باید اصالحات انقالبي و اسالمي در این زمینه انجام 

 گانه اقدامي مهم در این راستا است: اي ایشان خطاب به مسئوالن قواي سهماده
باره، مستلزم اقدام گشا دراینی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهخشکانیدن ریشه»

یه با ی مجری مجریه و قضائیه است. قوهگانه مخصوصاً دو قوهی قوای سهوسیلهجانبه بههمه

ها پیشگیری کند، اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهیافته و دقیق و بینظارتی سازمان

ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده و قوه

ن که موجب ی مقننه در وضع قوانیرا از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه

« ی نظارت، بسیار مهم و کارساز استتسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه

 (.10/02/1380، ایالله خامنهآیت)

اي به همایش ملي ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد بر لزوم اقدام قاطع و همچنین در مرقومه نایشا 
کید داشته و صرف برگزاري همایش را اقدامي کافي ملموس با فساد براي آشکار شدن  نتایج عملي آن براي مردم تأ

 -دانند. )مرقومه رهبر انقالب برای همایش ملی ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فسادو مناسب نمي
های راه( همچنین تبعیض گذاشتن بین افراد در برخورد با قانون، رشوه و ارتشاء، کسب ثروت از 17/09/1393

های بادآورده، به وجود آوردن امتیازاِت انحصاری در جا، به دست آوردن ثروتنامشروع، استفاده از امتیازاِت بی
گرایی، مرجح های برابر استفاده کنند، نبود امنیت شغلی و ثبات مقّررات، مصرفجامعه که همه نتوانند از فرصت

های (، سفرها و مأموریت26/01/1379 ،ایالله خامنهآیتلیتی مسئوالن )مسئو انضباطی و بیبودن داّللی بر تولید، بی
صورت اهمّیت با فرض داشتن تخّصص الزم، توزیع امکانات بهخود و کمخارج از کشور برای یک کاِر بی

وری ضابطه وابستگان و تنظیم اسناد صهای بیمورد، استخدامهای کالن، هدایا و جوایِز بیغیرعادالنه، پرداخت
کنند که ماهیت و اهداف ی دولت اشاره میعنوان مصادیق فساد در بدنه( را به05/06/1380، ایالله خامنهآیت)
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گیرد بلکه کند. اصالحاتي که با تعارف و شعار صورت نمیها را ایجاب میانقالب اسالمی، ضرورت اصالح آن
 (26/01/1379 ،ایالله خامنهآیت. )برای انجام آن اصالحات، قاطعّیت و اقدام ضروری الزم است

ی اقتصادی را از اطرافیان و منسوبان خویشاوندی و شخصّیتی خود شروع ایشان معتقدند که مسئوالن باید مبارزه
( و از کارهای ژورنالیستی در مبارزه با فساد 20/04/1381 -جمعه اصفهانالله طاهری امامکنند. )پاسخ به نامه آیت

ی سطوح ی قوا و همه( همچنین بر ضرورت اصالحات فراگیر در همه02/09/1394 ،ایالله خامنهآیتحذر کنند. )
کید می ما اصالح اداری الزم داریم؛ اصالح اقتصادی الزم داریم؛ اصالح »فرمایند: کنند و در این زمینه میتأ

زم داریم. ما احتیاج داریم که دستگاه قضایی الزم داریم؛ اصالح امنّیتی الزم داریم؛ اصالح در قوانین و مقّررات ال 
، ایالله خامنهآیت« )مان مقّرراتی داشته باشد که برای همه یکسان باشد و در آن تبعیض نباشداداری

26/01/1379.) 

 . علل نهادي ضرورت تحّقق دولت اسالمي3
غیررسمی حکومت  هاي رسمي وها و سازمانمنظور از علل نهادي، عللي است که ناظر بر قواعد، روّیه

مثابه نهادي است که مأموریت انجام وظایف ( در این نوشتار، دولت به91 ،ص1384باشد. )مارش و استوکر،مي
 کالن حکمراني جهت تحّقق اهداف مادي و معنوي را بر عهده دارد.

 

دی ها در جمهوری اسالمی در انجام برخی وظایف )فرهنگی، اقتصا. ناکارآمدی نسبی برخی دولت1-3

 و...(

هر نظامی جهت استمرار و بقاء باید وظایفی که بر عهده دارد را به نحو احسن انجام دهد. یکی از این وظایف 
شود. برطرف کردن نیازهای فوری است که مردمان آن جامعه دارند و این امر باعث کارآمدی هرچه بیشتر نظام می

ها، همواره موردتوجه رهبر معظم انقالب بوده است. برای رفع آندر نظام اسالمی نیز توّجه به نیازهای مردم و تالش 
های مهم دانند. یکی از عرصهایشان برآورده نشدن نیازهای فوری مردم را جزو نقاط منفی و مشکالت کشور می

مار کنند و آن را از خألهای خطرناک به شی اشتغال را ذکر میموردنظر ایشان اقتصاد است و در این راستا مسئله
کید داشتند همچنان آن را مسئله مهم و اساسی کشور عنوان میها پیش آورند و باآنکه سالمی کنند. بر اهمیت آن تأ

ی با فساد، ازجمله مسائل مهمی است که زدایي از مناطق محروم، و مبارزهی محرومیتی معیشت مردم، مسئلهمسئله
کید معظم کنند که مانع از هدایت درست هایی توصیف میرا همچون رخنه «فساد»له است. ایشان همواره مورد تأ

 (29/03/1385، ایالله خامنهآیتشود. )های اقتصادی و باعث هدر رفتن منابع عظیم ملی میسرمایه
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شناختی، فقر، بیکاری، مشکالت معیشتِی، تبعیض و شکاف طبقاتی  را ایشان با یک نگاه دقیق و عمیق جامعه
کشاند. ها را به فساد و کفر ميگردد و انساندانند که منجر به سلب آرامش ایمانی در جامعه ميميازجمله عواملي 

ها در این امر سبب کاري آنها به وظایف اقتصادي و کم(. اهمیت پرداختن دولت23/02/1393 ،ایالله خامنهآیت)
که مقام معظم رهبري طوریاقي بماند بهها مشکالت اقتصادي همچنان بشده است که متأسفانه پس از گذشت سال

های کشور، مسئوالن را به توجه جّدی به در همین اواخر بر این مسئله اذعان کردند و علیرغم یادآوری ظرفیت
کید کرده و بیان کمبودهای موجود در کشور رهنمون کردند و با ارائه راه حل بر حل مشکالت اقتصادی مردم تأ

 فرمودند:
اسالمی و کشور عزیز ما یک نظام پرظرفّیت و پرامکان و پراستعداد است؛ این نظام جمهوری »

این -ی بر هوّیت انقالبی برداری کرد. شما با تکیهها بهرهدانه شناخت و از آناستعدادها را باید دانه
ه های ماّدی و معنوی کباکار جهادی، با حمایت مردمی، با انبوه سرمایه -ی بسیار مهّمی استنکته

امروز در -توانید کشور را پیش ببرید... پرداختن به مشکالت مردم امروز در اختیار شما است، می
است؛ این کاِر اّولی است که باید انجام بگیرد؛  -ی اّول، مشکالت اقتصادی و معیشتیدرجه

ی ی معیشت و اقتصاد... مسئلهپرداختن به مسائل داخلی، پرداختن به مشکالت مردم، مسئله
ی اّول ما است؛ های درجهکن کردن فساد، اولوّیتکن کردن فقر و ریشهی ریشهعدالت، مسئله

 (.12/05/1396 ،ایالله خامنهآیت« )ها را مقّدم بداریماین
ی کنند که اگر برنامهدهند و علت آن را در این بیان میایشان وابستگی اقتصاد به نفت را مورد انتقاد قرار می

ی خاص زا به ی خاص مّتصل و وابسته شود، باعث تمرکز دشمنان روی آن نقطهکشور به یك نقطه اقتصادی یك
های نفت را بست. محض اراده، بتوان چاهکنند که بهطور ترسیم میآورد. قطع وابستگی به نفت را ایندنبال می

ریزی و اقدام امری شدنی بیان رنامهاصطالح تکنوکرات، با بله این امر را علیرغم انکار برخی مسئوالن بهمعظم
های مهم اقتصادی معظم له است که بارها بر تولید نیز از دیگر دغدغه (01/01/1392 ،ایالله خامنهآیتکنند. )می

کید جدی کردند. ایشان با توجه به گزارش های مسئوالن، از تعطیلی حدود شصت درصد از امکانات تولید آن تأ
کارگیری دانند که تولید را با بهکنند. ایشان مسئوالن را ملزم میها گالیه میکار کردن آن کشور و کمتر از ظرفیت

 ،ایالله خامنهآیتهای متعّهد زنده کنند و در همین زمینه به صنایع متوّسط و کوچک نگاه ویژه بکنند. )اقتصاددان
اند، و از ریه اقتصاد مقاومتی مطرح کردهحل مشکالت اقتصادی ایران را در قالب نظ( از طرفی راه01/01/1395

کیدات فراوان دولتمردان خواسته اند با محور قرار دادن اقتصاد مقاومتي، بر تنگناهاي اقتصادي فائق آیند. با این تأ
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 ،ایالله خامنهآیتهاي اقتصاد مقاومتي ناچیز و بعضًا شعاري بوده است. )رهبري، عملکرد دولت در پیشبرد سیاست
22/07/1394) 

ای الله خامنهی همیشگی حضرت آیتهای موردتوجه و دغدغهی مهم فرهنگ ازجمله عرصهعرصه
تواند خود را از موضوع فرهنگی و وظایفی ی حکومت نمیالعالی( بوده است. به نظر ایشان دولت و مجموعه)مدظله

ا بشناسد و به تصحیح امور ناصواب آن و که بر عهده دارد برکنار بداند بلکه مسئولیت دارد فکر و فرهنگ مردم ر 
( شدت نگرانی مقام معظم رهبري از 26/09/1381 ،ایالله خامنهآیتهای ضعیف آن اقدام کند. )تقویت بخش

هایی است که آدمی به خاطر آن، گاهی ممکن این دغدغه از آن دغدغه»زدنی است: عرصه فرهنگي جامعه مثال
الله آیت« )ای دارمود و به درگاه پروردگار تضرع کند، من چنین دغدغهاست نصف شب هم از خواب بیدار ش

عنوان های کالن کشور، فرهنگ بهگیری(. ایشان فرهنگ را در سه بخش تصمیم22/02/1373 ،ایخامنه
های کالن آموزشی و علمی عنوان سیاستی به ذهن و رفتار عمومی جامعه و در آخر فرهنگ بهدهندهشکل

 (26/09/1381، ایالله خامنهآیتدانند. )پیگیری ميی دولتی قابلهادستگاه
ی شبیخون فرهنگی و اند و مسئلهکاری کردهی فرهنگ کمکنند که مسئوالن در عرصهمعظم له اذعان می

گاهی الزم جهت تشخیص این تهاجم فرهنگی از سوی مسئوالن جدی گرفته نشده است. برخی از آن ها خودآ
تند اما باگذشت زمان موج حمالت فرهنگی دشمن را دیدند و به عینیت داشتن جنگ نرم و تهاجم حمله را نداش

ی جانبهی همهراه عملی برای مقابله با حمله( ایشان یک19/10/1380 ،ایالله خامنهآیتفرهنگي اذعان نمودند. )
قادات دینی و سیاسی ملت و جذب ی ابزارها، جهت سست کردن اعتفرهنگی و اعتقادی و سیاسِی دشمن که باهمه

داشتن مفاهیم باارزشی چون مفهوم جهاد، شهادت، صبر برای کنند را زنده نگههای فّعال و اثرگذار اقدام میجوان
 (13/07/1394 ،ایالله خامنهآیتکنند. )خدا و احتساب لله بیان می

تو »تر را تزریق ست اما تهاجم فرهنگی بزرگهای این تهاجم ابندوباری و فساد از شاخهازنظر ایشان اگرچه بی
ای نظرات کنند، تا جایی که عدهویژه در مسائل علمی بیان میبه« روی از غربدنباله»به باور ایرانی و « توانینمی

گیرند، ایشان تهاجم فرهنگی یک متن مقدس و یک دین در دست می عنوانی دانشمندان غربی را بهمنسوخ و کهنه
ی ( در همین راستا از طرفی عدم اجرای سند تحول و برنامه17/04/1383 ،ایالله خامنهآیتدانند. )ا این میواقعی ر 

باعث  2030جامع علمی کشور و از طرف دیگر سعی در اجرا کردن سند تحول در نظام آموزشی معروف به سند 
رهنگ بیگانه شد. ازنظر ایشان در جمهوری های ایشان از شورای انقالب فرهنگی و نیز تذکر جدی به نفوذ فگالیه

شود سبک زندگی معیوِب ویرانگِر فاسِد غربی را اعمال کرد. همچنین عدم اسالمی که مبنا اسالم و قرآن است، نمی
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ی الزم برای یک تحول عمقی بیان توجه به برنامه جامع علمی کشور را دلیلی بر عدم وجود شور و شوق و انگیزه
 (.17/02/1396 ،ایلله خامنهاآیتکنند. )می

که همواره  ها در جمهوري اسالمي در حسن انجام وظایف اقتصادي و فرهنگيضعف برخي از دولت
عنوان نمونه، ایشان گیري دولت اسالمي است. بهمورداشاره مقام معظم رهبري بوده، از نشانگان ضرورت شکل

ها پیش، من یک روز راجع سال»فرمایند: مسئولین می ی عدم فهم صحیح و درست مسائل فرهنگی از سویدرزمینه
ای این را کند؛ اما متأسفانه عّدههای فرهنگی به ما حمله میبه تهاجم فرهنگی صحبت کردم و گفتم دشمن از روزنه

فهمند که تهاجم فرهنگی یعنی چه! موج کم میهای دیرفهم کمنفهمیدند. امروز بعد از گذشت چند سال، آدم
« کنند!آید و ابراز نگرانی میفرهنگی دشمن که ایمان جوانان را هدف قرار داده، حاال به چشمشان میحمالت 

 (.19/10/1380، ایالله خامنهآیت)

 ناکارآمدی نسبی دولت در تحقّق برخی اهداف عالی انقالب اسالمی .2-3

محقق شود باعث کارآمدی آن نظام و که اهداف آن با پیروزی هر انقالبی و تشکیل نظام موردنظر آن، درصورتی
که نظام اسالمی در شود. انقالب اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، درواقع درصورتیاستمرار انقالب می

برود، باعث کارآمدی نظام جمهوری است حرکت کند و پیشچارچوبی که انقالب اسالمی برای آن ترسیم کرده
گذاری، ضعف در اجرا، تنبلی و کاهلی و العالی( ضعف در سیاستای )مدظلهخامنهالله شود. آیتاسالمی می

ها برند که دشمن در موارد زیادی از آنهای کلی کشور نام میهای کشور را ضعفضعف در تشخیص اولوّیت
 (12/08/1394 ،ایالله خامنهآیتکند. )سوءاستفاده می

راه این اند و انقالب اسالمی در نیمهاسالمی کاماًل محقق نشدههای انقالب ایشان با توجه به اینکه هدف
هایی چون هدِف عدالت اجتماعی که از اهداف اولیه کنند که باید همچنان بر هدفها است، اذعان میهدف

انقالب اسالمی بوده و هدِف تحّقق زندگی اسالمی به معنای واقعی که عّزت دنیا و آخرت را همراه باهم دارد، 
هم علم، هم عدل و هم اخالق وجود دارد و هم عّزت و پیشرفت هست، ی اسالمی که در آنِف تشکیل جامعههد

( مقام معظم رهبری عدالت در جمهوری اسالمی را نه یك پیام 19/11/1394 ،ایالله خامنهآیتایستادگی کرد. )
 ،ایالله خامنهآیتکنند. )لمداد میعنوان یك نظام اجتماعی در همه ابعاد و سطوح اجتماعي قشخصی بلکه به

که باید محقق نشده چنانایشان با اذعان به این امر که عدالت اجتماعي در جمهوري اسالمي آن (17/10/1371
 کنند:است؛ دولتمردان را به این امر خطیر رهنمود می

همه حرف عدالت های اجتماعی است، بحث عدالت اجتماعی است که اینبحث آسیب»
گوییم، جزو واضحات و مسّلمات همه راجع به عدالت اجتماعی میزنیم، اینماعی را همه میاجت
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روز باالتر رفته است، است. خب کو؟ حاال تحّقق پیدا کرد عدالت اجتماعی؟ ضریب جینی روزبه
بدتر شده است. چرا؟ عّلت چیست؟ این فکِر درست، این خواسِت درست، این هدِف درست، چرا 

 (.1396/03/31، ایالله خامنهآیت« )کند؟حّقق پیدا نمیدر کشور ت
های زیاد بین قشرهای مختلف مردم. در عدالت اجتماعی، برداشتن فاصله»کنند: در جای دیگری نیز بیان می

 که شایسته وچنانماندگی داریم، کاری که باید در این زمینه انجام بگیرد آنکاری داریم، عقباین زمینه البّته کم
« ی با فساد استی با ظلم و مبارزهبایسته و الزم بوده انجام نگرفته؛ باید به جد دنبال این باشیم... البّته راهش مبارزه

 (.19/11/1396، ایالله خامنهآیت)
دانند. به باور ایشان مرجعّیت علمي باید ایشان مرجعّیت علمی ایران در دنیا را از اهداف انقالب اسالمي مي

ای باشد که جویندگان علم و دانش جهت فراگیري علم مجبور باشند زبان فارسي را فراگیرند و به کتب و هگونبه
شده است ( اگرچه توفیقات علمي در ایران حاصل24/09/1387 ،ایالله خامنهآیتآثار علمي ما مراجعه نمایند. )

های مختلف توسط نخبگان شکسته شود و قّلهاما مرجعیت علمي تاکنون اّتفاق نیفتاده و باید خطوط مرزی علوم 
 (17/03/1396 ،ایالله خامنهآیتعلمي فتح شود. )
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الله مدل مفهومی علل ضرورت تحقق دولت اسالمی در نظام جمهوری اسالمی در دیدگاه آیت .3نمودار 

 ایخامنه

 گیرینتیجه
تحقق کامل انقالب اسالمی، رسالت سنگینی در راستای عنوان سومین مرحله از فرآیند پنجگانه دولت اسالمی به

آید که در صورت عدم توفیق در آن تحقق تمدن نوین اسالمی دارد. زیرا این مهم یک هدف میانی به شمار می
انقالب اسالمی ابتر خواهد ماند. درواقع انقالب اسالمی بدون تشکیل دولت اسالمی مدنظر خود قادر نیست که به 

عنوان العالی( بهای)مدظلهالله خامنهد یعنی تحقق تمدن اسالمی نائل شود. تدقیق در بیانات آیتهدف کالن خو 
برنده این فرآیند، اهمّیت این نوشتار را مضاعف کرده است. آنچه از مجموعه بیانات ایشان به دست دار و پیشسکان

بررسی علل کارگزاری و علل نهادی قابل آید، علل و ضرورت تحّقق دولت اسالمی در سه بعد علل ساختاری،می
 است:
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ی دولت در ساختار نظام جمهوري اسالمي و از سوي دیگر سو بررسی مسئلهدر علل ساختاری از یک یك.
الملل درخور توّجه و اهمّیت است. آنچه از بیانات ایشان مبرهن است، فاصله جایگاه آن در ساختار نظام بین
شده اّما مسلم آنچه وجود هایی در این جهت انجامب دولت است. اگرچه تالشوضعیت موجود با وضعیت مطلو 

عنوان الگوی دولت اسالمی فاصله وجود دارد. وجود رشوه ها از دولت نبوی)ص( و دولت علوی)ع( بهدارد فرسنگ
المال در عملکرد ومیل بیتاعتنایی به مردم، میل به اشرافی گری و حیفکاری، بیخواری، کمو فساد اداری، ویژه

و رفتار برخي از مسئوالن، خود دلیلی بر این مّدعاست. به همین جهت مراقبت از عدم انحراف و ایستادگی بر 
ی همیشگی رهبر انقالب به مسئوالن جمهوری اسالمی بوده است. ضمن آنکه های انقالب اسالمی، توصیههدف

ای گفتاری بدون عمل پرهیز شود. جایگاه دولت اسالمی در ها شکل بگیرد و از ادعاهاین مسئله باید در عمل آن
ها سازی، الگو شدن دولت اسالمی در بین سایر دولترو با اهمّیت است که در تّمدنالملل ازاینساختار نظام بین

 امری ضروری است. 
ار مسئوالن از منظر علل کارگزاری ضرورت تحقق دولت اسالمي، باید چنین گفت که باور، اخالق و رفت دو.

زیستی، پرهیز جویی، سادهدر دولت اسالمی است که باید منطبق بر شریعت و درخور انقالب اسالمی باشد. صرفه
ها توجه داشته باشند. ایشان معتقدند اخالق ترین مسائل اخالقی است که کارگزاران باید آنوتفریط از مهماز افراط

کند. در بعد مداری مسئوالن را دوچندان مییابد و این امر لزوم اخالقاز سطوح باالی مدیریتی به جامعه تسری می
سو، عدم کنند. از یکرفتاری کارگزاران نیز به وجود تبعیض و فسادهای اداری در برخي از سطوح دولت اشاره می

داري و تشکیل دولت اسالمی خود عامل به وجود آمدن فساد در سطوح مختلف است و از سوي دیگر، وجود فساد ا
شود. ایشان رفتاري در نظام جمهوری اسالمي مانع از تحّقق دولت اسالمی و پیشبرد اهداف انقالب اسالمی می

کنند. در این خواهی بیان میمشروعیت نظام اسالمی و کارگزاران آن را وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت
ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و اغماض، قوهقیق و بییافته، دی مجریه با نظارت سازمانراستا قوه

در بررسی علل نهادی  سه.ی فساد را خشک کنند. توانند ریشهی مقنّنه با وضع قوانین و نظارت، میپاکدامن و قوه
ناکارآمدی در  ها در انجام وظایف فرهنگی و اقتصادی وتحقق دولت اسالمی نیز دو عامل ناکارآمدی برخی دولت

ی تهاجم فرهنگی از مسائل مهمی است که همواره مورد تحقق اهداف انقالب اسالمی موردتوجه است. مسئله
ی ها، همچنان مورد رضایت ایشان نیست. در عرصهی مقام معظم رهبری بوده و علیرغم برخی تالشدغدغه

رو طرح ی زیادی وجود دارد. ازاینب اسالمی فاصلهی مطلوب و در شأن انقالزعم معظم له با نقطهاقتصادی نیز به
اند که باید با پیگیری جدی صورت گیرد. در عدم تحقق کامل اهداف اقتصاد مقاومتی را به مسئوالن ارائه داده

کنند که از اصول و اهداف اساسی انقالب اسالمی بوده که متأسفانه انقالب نیز عدالت اجتماعی را گوشزد می
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کنند زیرا بدون حصول این اهداف، نگرفته است. همچنین مرجعیت علمی در دنیا را مطرح می تاکنون صورت
تحقق تمدن اسالمی امری دشوار و غیرممکن است. لیکن رسیدن به این آرمان، همّتی بلند و حرکت جهادی 

سرعت اسالمی به های تحقق کامل انقالب اسالمی جهت نیل به تمدنهای موجود جبران و گامطلبد تا کاستیمی
 برداشته شود.

 منابع
 البالغهنهج -1
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 ، بهار.42، شماره 12، دوره رهيافت انقالب اسالمي، «ایخامنه
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 کنگره عظیم حج. ،(17/9/1387ای، سیدعلی )امام خامنه -
 دیدار دانشجویان کرمانشاه. ،(24/7/1390ای، سیدعلی )امام خامنه -

 (.20/06/1388ای، سیدعلی )امام خامنه -

  (.04/09/1389ای، سیدعلی )امام خامنه -
   (.30/06/1381ای، سیدعلی )امام خامنه -

 (. 15/08/1383ای، سیدعلی )امام خامنه -

 01/01/1380 ،یانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضویبای، سیدعلی امام خامنه -
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 30/03/1371 ،بیانات در دیدار کارگزاران نظام -

 16/01/1370 ،های نمازجمعهبیانات در خطبه -

 19/11/1394 ،پدافند هوایی ارتشبیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و  -

 14/11/1390 ،های نماز جمعه تهرانخطبه -

 06/08/1383 ،بیانات در دیدار کارگزاران نظام -

 12/09/1379 ،بیانات در دیدار کارگزاران نظام -

 23/05/1370 ،بیانات در دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران -

 28/05/1384 ،ههای نمازجمعبیانات در خطبه -

 16/09/1380 ،رمضان 21ی های نماز جمعهبیانات در خطبه -

 07/04/1380 ،های شهدای هفتم تیر و جمعی از ُقضاتی قضاییه، خانوادهبیانات در دیدار مسئوالن قّوه -

 29/06/1388 ،های نماز عید سعید فطرخطبه -

 06/08/1383 ،بیانات در دیدار کارگزاران نظام -

 06/03/1396 ،یدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبریبیانات در د  -

 11/08/1379 ،آموزانبیانات در دیدار پاسداران، جانبازان، دانشجویان و دانش -

 02/03/1369 ،بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم -

 05/04/1381 ،بیانات در دیدار مسئوالن دستگاه قضایی -

 20/06/1388،های نماز جمعهخطبه -

 06/06/1392 -جمهور و اعضای هیئت دولتدار رئیسبیانات در دی -

 08/08/1380 ،یانات در اجتماع بزرگ مردم اصفهانب -
 10/09/1389،های راهبردیبیانات در نخستین نشست اندیشه -

 31/05/1385 ،در دیدار کارگزاران نظام و سفرای کشورهای اسالمی در سالروز عید مبعث بیانات -

 19/09/1375 ،بیانات در دیدار کارگزاران نظام -

 20/12/1392 ،های اقتصاد مقاومتیبیانات در جلسه تبیین سیاست -

 23/05/1370 ،بیانات در دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران -

 22/01/1388 ،های نمازجمعهبیانات در خطبه -

 05/06/1382 ،و اعضای هیئت دولتجمهور بیانات در دیدار رئیس -
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 17/09/1393 ،مرقومه رهبر انقالب برای همایش ملی ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد -

 10/02/1380،ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادیفرمان هشت ماده -

 26/01/1379 ،های نماز جمعه تهرانبیانات در خطبه -

 05/06/1380 ،جمهوری و اعضای هیئت دولتیسبیانات در دیدار رئ -

  1381/04/20 ،جمعه اصفهانالله طاهری امامپاسخ به نامه آیت -

 02/09/1394 ،بیانات در دیدار جمعی از کارگران کشور -

 23/02/1393 ،بیانات در دیدار مردم استان ایالم -

 29/03/1385 ،بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی -

 12/05/1396 ،بیانات در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری -

 01/01/1392 ،بیانات در حرم مطهر رضوی -

 01/01/1395 ،بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی -

 22/07/1394 ،«نخبگان فردا»کنندگان در نهمین همایش ملی بیانات در دیدار شرکت -

 26/09/1381 ،یبیانات در دیدار اعضای شورای انقالب فرهنگ -

 19/10/1380 ،بیانات در دیدار مردم قم -

 13/07/1394 ،بیانات در دیدار اعضای ستاد کنگره شهدای استان چهارمحال و بختیاری -

 17/04/1383 ،های استان همداندر دیدار جوانان، اساتید، معلمان و دانشجویان دانشگاه -

 17/02/1396 ،بیانات در دیدار با معلمان -

 12/08/1394 ،آموزان و دانشجویاندار دانشبیانات در دی -

 19/11/1394 ،بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش -

 17/10/1371 ،بیانات در دیدار کارگزاران و قشرهای مختلف مردم -

 1396/03/31، هابیانات در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه -

 19/11/1396، هوایی ارتش نات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیرویبیا -

 17/03/1396 ،بیانات در دیدار با دانشجویان -

 



 

 

 های فکری و تاریخی انقالب اسالمی ایرانرویکردی تمدنی به ظرفیت
 ی رهبران انقالب()با تأکید بر اندیشه

 1بتول یوسفی

 چکیده:
باشد. این برجستگی به دالیل ظاهری همانند های قرن بیستم میالدی میبترین انقالانقالب اسالمی از برجسته

شناختی ها و ... نبوده؛ بلکه به عظمت در مبانی نظری)هستی شناختی، معرفتگستردگی سرزمینی و یا تعداد کشته
عظیم و  گردد. بر اساس چنین نگرشی، غایت این حرکتهای انقالب بازمیشناختی(  و اهداف و آرمانو انسان

گذاری عالمی جدید و طرحی جایی قدرت سیاسی، بلکه بنیاننشانده و یا جابهالهی، نه صرفًا سقوط حکومتی دست
که از التهابات توان تعبیر به تمدن نوین اسالمی کرد. اکنونباشد. از این عاَلم جدید میی بشریت مینو برای آینده

سالگی( آن رسیده، ضرورت دارد با امعان نظر به این پتانسیل و هلی بلوغ )چاولیه انقالب گذشته و به مرحله
-ی شکلی اجتماعی افکند. چراکه شناخت صحیح انقالب الزمه و مقدمهتر به این پدیدهظرفیت، نگرشی عمیق

ی انقالب بلکه تکامل و اوج رشد و ی تمدن نه به معنای اتمام مرحلهدیگر، مرحلهعبارتیگیری تمدن است. به
گیری گیرد و درواقع، شکلی آن، یعنی انقالب، شکل میثمردهی آن است. مسلمًا تکامل نهایی در بستر اولیه

و « توصیفی عّلی»ی تکامل و شکوفایی انقالب است. این مقاله با چنین رویکردی و با روش تمدن، آخرین مرحله
ای(، به دنبال تبیین این الله خامنهضرت آیتی رهبران انقالب)حضرت امام خمینی)ره( و حگیری از اندیشهبهره

 باشد.نگرش می
 ایالله خامنهانقالب، تمدن، تکامل، امام خمینی)ره(، آیت کلید واژگان:

 مقدمه:
های تاریخی، اجتماعی و سیاسی، های پیچیده و چند ساحتی است که همواره در تحلیلتمدن ازجمله واژه

هایی است که ت. در تعریف تمدن ابهام زیادی وجود دارد و ازجمله دانش واژهموردتوجه اندیشمندان قرارگرفته اس
ای است که در توان گفت تمدن وضعیت ایمن، پویا و بالندهنظر وجود ندارد. اما درمجموع میدر تعریف آن اتفاق

ابزاري، شکوفا آن ابعاد مختلف حیات بشري اعم از فرهنگي، سیاسي،اجتماعي، اقتصادي، علمي، هنري و مادي ـ 

                                                                                                                                                          
  - usefib110ef@gmail.comمدرس دانشگاه الزهرا)س(، ایمیل:  -دکترای علوم سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1 
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( 30ص ،1391زنند.)نجفی و دیگران،ها دست به تولید و خالقیت ميها در هر یک از این زمینهشود و انسانمي
روست که فراگیر و جامع است و تحوالت اجتماعی را در مقیاسی کالن و در نسبتی با اهمیت نگرش تمدنی ازآن

کند. از سوی دیگر نگاه تمدنی های تک عاملی پرهیز میتحلیل ها موردمطالعه و تحقیق قرار داده و ازدیگر حوزه
هم ای از آن رهگذر بوده و راه برای نهادینه کردن اجتماعی یک فکر آنهای اندیشهنگاهی است که کارآمدی نظام

 (11ص ،1386گردد.)بابایی،ای وسیع، ممکن میدر گستره
های فراوان است. فهم تمدنی همچنان دارای کاستی های علمی صورت گرفته، حوزهرغم تالشدر ایران علی

این ضعف دارای آثار مهمی است ازجمله عدم نگاه فراگیر و جامع به انقالب اسالمی، عدم تفسیر و تحلیل واقعی 
سازی اسالمی درآینده از تمدن غرب، فقدان تصویر گویا و جامع از تمدن اسالمی گذشته، عدم شفافیت ایده تمدن

های اساسی وجود دارد؛ ازجمله رسد در ضرورت این کندوکاو علمی پایهن در حالی است که به نظر میو غیره. ای
شده در اسالم به سبب جامعیت و خاتمیت این دین و تجربه عینی تمدن شکوهمند های عظیم تمدنی معرفیظرفیت

هایی از افول فرهنگ و یدایش نشانهگشایی فراگیر انقالب اسالمی و پاسالمی در قرون اولیه و از سوی دیگر افق
مدرنیسم تمدن غربی، انتقاد فالسفه و متفکران غربی از روند مدرنیته و پیامدهای آن، عدم پاسخگویی جریان پست

گاهی فرهنگی و تمدنی در پی گسترش امکانات اطالعاتی به مشکالت بنیادی، تشدید روند جهانی شدن، افزایش آ
 ها.خورد تمدنو ارتباطی و طرح نظریه بر 

ی مهم در این مقاله تالش شده با نگاهی عمیق به انقالب اسالمی، به جایگاه و نقِش بسترساِز این پدیده
 گیری تمدن نوین اسالمی پرداخته شود.اجتماعی در شکل

 الف( روش تحقیق:
ر توجه به علیت و رود. این روش بیشتبکار می 1با توجه به رویکرد تمدنی تحقیق، روش ترکیبی توصیفی عّلی

چگونگی اثرگذاری آن دارد تا خود علت؛ لذا این روش توضیح و توصیف علیت تا خود علت است؛ از طرفی توجه 
های دیگر دارد و معتقد است یک علت خاص خاص و تفاوتش در زمینه های اثرگذاری یک علت درزمینه  به زمینه

دیگر،"تحلیل عمیق متغیر وابسته با توصیف عمیق فرایند بیانبه .در یک زمینه اثرات متفاوتی از زمینه دیگر دارد
اثرگذاری علت یا همان متغیر مستقل" است. این روش در مطالعات تطبیقی کاربرد بیشتری دارد. کاربرد این روش 

های سیاسی و اجتماعی متفاوت است.)ر.ک: در مطالعات تطبیقی و بررسی یک علت و پیامدهای آن در زمینه
 2 (1385اس و کوربین، استر 

                                                                                                                                                          
1 causal description 

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



 269/ ی رهبران انقالب( )با تأکید بر اندیشه تاریخی انقالب اسالمی ایران های فکری ورویکردی تمدنی به ظرفیت

 

 ب( معنای تمدن:
نوعی شود که این لغت بهگونه برداشت میهای مختلف، ایندر زبان« تمدن»ی واژه از بررسی ریشه

شناسان)همانند های گوناگون، در آن مشهود است. برخی از این لغتاشاره دارد که پیشرفت در حوزه« شهرنشینی»
گویند. البته برخی)همانند انوری( هر کرده و از یک پیشرفت گسترده سخن نمیدهخدا( این پیشرفت را محدود به ش

 اند.به این جنبه توجه کرده
تر و صفتی عنوان مفهومی کلیشود و تمدن بهالبته در تعاریف متفکران از تمدن، این محدودیت کمتر دیده می

های مختلف علمی همانند تاریخ، فلسفه، گردد. دیگر اینکه، اندیشمندان در حوزه، تبیین می«جامعه»برای 
-اند. این موضوع هرچند ذوابعاد بودن تمدن را نشان میشناسی و علوم سیاسی در رابطه با تمدن سخن گفتهجامعه

نیز « ساالرنظام مردم»دهد، بر پیچیدگی این مفهوم افزوده است. اما از آنجائی که این تحقیق، عالوه بر تمدن، بر 
 گیرد.اریف گوناگون از این منظر مورد احصاء و توجه قرار میتوجه دارد، تع

داند که همه رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی ای به هم تنیده میتمدن را پدیده 1هنری لوکاس
های بزرگ در گردآمدن جمعیت :کنندگیرد. برخي دیگر، تمدن را چنین تعریف ميهنر و ادبیات را در برمی

وقت، تمرکز مؤثر قدرت اقتصادي و سیاسي، استفاده فکیك تولیدکنندگان اولیه، افزارمندان متخصص تمامشهرها، ت
 ،1376از عالئم قراردادي براي ثبت و انتقال اطالعات، واحدهاي قراردادي اوزان و زمان و مکان. )گولد و کولب،

 (268ص
ها، هنرها، فنون، آداب و ی دانشوعهنویسد: تمدن عبارت است از مجمدر تعریف تمدن می 2هرسکویتس

های انسانی طی قرون های افراد و گروهرسوم تأسیسات نهادهای اجتماعی که در پرتو ابداعات و اختراعات و فعالیت
های یک جامعه و یا چند جامعه که باهم ارتباط دارند، رایج یافته و در تمام قسمتو اعصار گذشته توسعه و تکامل

هایی است که به عوامل جغرافیایی، تاریخی و تکنیکی مصر تمدن ایران و هرکدام دارای ویژگی است؛ مثل تمدن
قدر کافی بزرگ ای است بهنیز تمدن مجموعه 3( ازنظر مارسل موس49ص ،1377االمینی،خاص بستگی دارد.)روح

یفی و معمواًل بین چند جامعه قدر کافی بااهمیت ازنظر کمی و کقدر کافی متنوع و بههای شهرنشینی بهاز پدیده
 (49-50ص  ،مشترک است.)همان
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های یک از منظر عالمه محمدتقی جعفری، تمدن عبارت است از برقراری آن نظم و هماهنگی در روابط انسان
 ها بنماید،مقام آنگر را منتفی ساخته و مسابقه در مسیر رشد و کمال را قائمهای ویرانها و تزاحمجامعه که تصادم

ی آن های آن جامعه موجب بروز و به فعلیت رسیدن استعدادهای سازندهکه زندگی اجتماعی افراد و گروهطوریبه
 :دهد( و در جای دیگر استاد جعفری تعریف زیر را از تمدن ارائه می233-234،ص 16ج  ،1375باشد.)جعفری، 

های ی افراد و گروهوابط عادالنه و اشتراک همهها در حیات معقول با ر تمدن عبارت است از تشّکل هماهنگ انسان
 (161، ص5ج  ،ی ابعاد مثبت.)همانها در همهجامعه در پیشبرد اهداف مادی و معنوی انسان

کید میی اجزاء جامعه، ازجمله نخبگان، مردم، نهادها و سازماندر تعاریف مختلف بر مشارکت همه کند. ها تأ
کید نشانگر ضرورت تجمیع ت گیری تمدن است. البته برخی همانند توین های جامعه برای شکلمام ظرفیتاین تأ

دانند؛ یعنی طبقه ممتازی در جامعه که واجد نبوغ، ابتکار و بی، تمدن را حاصل نبوغ اقلیت مبتکر و نوآور می
 (20ص، 1387نماید. )محمدی، نوآوری است و در اثر تحوالت و سیر تکامل جامعه، تمدن را پدیدار می

ها در رابطه گویند، عالوه بر تفاوت دیدگاهتوجه اینکه، تمدنی که اندیشمندان مختلف از آن سخن مینکته قابل
کید قرار می گیرد، سطوح متفاوتی دارد؛ با گستردگی و عوامل ایجادکننده، پیشرفت و توسعه تمدنی نیز که مورد تأ

کنند؛ کند و تجمالتی در ظواهر زندگي، تعبیر میصرف میبرخي تمدن را در معنایی محدود، افزایش آنچه انسان م
گردد و براي گام ساز ظاهري آراسته میو عاَلم متمدن، باطني عمیق دارد که زمینه ای دیگر، جامعهاما ازنظر عده

 سوی تمدن، باید نظر و دقت در این باطن کرد.برداشتن به
های روزانه، بلکه پاالیش فقط رفاه در ضرورتی آن، نه، تمدن به معنای گسترده1ازنظر فوکوتساوا یوکیچی

ای باالتر سوق دهد. در این دیدگاه هر چه که زندگی بشری را به مرتبهنحویمعرفت و پرورش فضیلت است، به
شوند و هر چه روابط بشری بیشتر یک ملت بیشتر با یکدیگر روبرو میآمیزش اجتماعی بیشتر باشد، شهروند آن

             گردد و شعور بشری افزون تر میبد و الگوهای آن تحول یابد، به همان نسبت طبیعت انسان متمدنگسترش یا
ترین بندی فرهنگ و گستردهنیز، تمدن باالترین گروه 2( ازنظر ساموئل هانتینگتون30ص ،1393شود. )بابایی ،می

 (47ص ،1374آید. )هانتینگتون، سطح هویت فرهنگی به شمار می
بر اساس تعاریف فوق، اساس تمدن، نه ظواهر، بلکه فرهنگ و هویتي است که بر مبناي این فرهنگ 

سوی ساخت و تحقق تمدن اسالمي، باید گرفته و فرهنگ نیز بر فضیلت استوار است و براي گام برداشتن بهشکل
وت تعاریف را از منظری دیگر فضایِل برآمده از فرهنگ و هویت بومي جامعه، احصاء و تقویت گردد. برخی تفا
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گردد که برمی« تعریف»ها در تعریف تمدن به رویکردهای متفاوت این اندیشمندان در اصل اند: تفاوتبیان کرده
اند. مثاًل برخی از ها و بعضی با توجه به خاستگاه و یا به قلمرو تمدن تعریف کردهبرخی آن را با توجه به ویژگی

های تمدنی همچون دین، هنر، قانون، وارد تایلور، در تعریف تمدن به عناصر و مؤلفهشناسان، مانند ادجامعه
اند. برخی نیز کردههای تمدن اشارهبه ویژگی 1اند و برخی دیگر مانند آلفرد وبراخالقیات و آداب و رسوم پرداخته

در این میان کسانی هم بودند که تمدن  اند.کردهدر تعریفشان از تمدن به قلمرو آن اشاره 2مانند ویلهلم فن هومبولت
اند تعریف ماهوی از تمدن برخی تالش کرده 3اند مانند اشپنگلر.گیری آن تعریف کردههای زمانِی شکلرا به دوره

ارائه کنند و جنس و فصل آن را موردتوجه قرار دهند)ماهیت نگر( و برخی نیز با تعریف تمدن به تمایز کامل یا نسبی 
های تمدن اند. همچنین تعاریف دیگری از تمدن وجود دارند که به ذکر بیان علتبافرهنگ پرداختهمیان تمدن 

شود.)بابایی، های مفهومی تمدن تحلیل میاست. در این روش مؤلفه 4اند. دیدگاه دیگر نیز تحلیل مفهومیپرداخته
 (29-28ص ،1393

 پ( تمدن اسالمی
ه ناظر به مفهوم آن است و گاه به سابقه و مصادیق تاریخی تمدن ها از تمدن اسالمي، گاتعاریف و توصیف

هاي چرایي، شود به پرسشآید، تالش میاسالمی اشاره دارد. زمانی که از مفهوم تمدن اسالمي سخن به میان می
ضرورت مباحث تمدن اسالمی و تحقق به« چرایی»طورمعمول در پرسش چیستي و چگونگي، پاسخ داده شود. به

آن را در « تحقق»شود و نهایتًا کیفیت به ماهیت تمدن اسالمی پرداخته می« چیستی»شود. در پرسش رداخته میآن پ
ی تمدنی جهان اسالم پرداخته و در فحوای کنند. برخی دیگر از متفکران صرفًا به سابقهبررسی می« چگونگی»

ی مفهوم تمدن را داشته و ناظر به نیاز امروز، به پردازند. هرچند برخی نیز که دغدغهبحث، به سه پرسش فوق نیز می
 پردازند.تمدن اسالمی توجه کرده، به ما به ازاء تاریخی این موضوعات نیز می

توان چنین استنباط کرد که تمدن اسالمي شکل جامع و فراگیري از اسالم در ابعاد از مجموع تعاریف، می
شود. البته تمدن اسالمي نیز فلسفي و علمي ـ کاربردي محسوب ميفرهنگي ـ اجتماعي، اجرایي ـ سیاسي، منطقي ـ 

تابع قوانین تمدني عام ازجمله جنبه تدریجي، تشکیکي و ذو مراتب بودن آن است. همچنین تمدن یک واقعیت چند 
ها تواند در ابعاد، سطوح و الیههاي تمدني، ميسطحي و چندالیه است. تمدن اسالمي پس از برخورداري از حداقل

توسعه و گسترش پیدا کند. ابعاد چهارگانه فوق بسترهاي رشد و توسعه تمدن اسالمي از نقطه شروع تا اوج آن به 
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هاي انقالب، نظام، ملت، آیند. تمدن اسالمي محصول رشد و توسعه ابعاد چهارگانه فوق در سطوح و الیهشمار مي
 (1393باشد. )مظاهری، کشور و تمدن مي

 های بیرونی پیدا پایهتمدن اسالمی محصول فرهنگ اسالمی است. لذا تمدن اسالمی یک دیگر،عبارتبه

ها را در جدول و الگوی فرهنگی خویش بازشناسی کرده کند که مجموعه دستاوردهای پیشین است و اسالم آنمی
اسالمی، ذاتی خود  که فرهنگو بر اساس مبانی فکری و فرهنگی خود، تمدن اسالمی را سامان داده است؛ درحالی
 (35-34ص،1393اسالم است و جوهره آن وحیانی و غیرقابل تغییر و دارای اصول ثابتی است.)عرفان، 

های اجتماعی و تمدنی یگانگی وجود ندارد...اسالم حقیقی فراتر از جامعه و تمدن البته میان اسالم و قالب
( تسری 815، ص13ج ،1368مطهری،  ؛ 146ص ،1393میرد. )مظاهری، ها نمیاست و لذا با مرگ جوامع و تمدن

گیری تمدن اسالمی به معنای وسیع آن شد، با آغشته و پیام اسالم در بستر زمان و مکان که از قرن دوم، سبب شکل
همراه بوده است. هرگاه شکاف میان هسته اصلی پیام های زمان و مکان آمیخته شدن این پیام بارنگ و بوی مؤلفه

های انحطاط از گوشه و کنار پیکره این تمدن به گوش شد، زمزمهتجلی تاریخی تمدن اسالمی بیشتر میاسالمی و 
 (69-68ص ،1393رسید. )عرفان،می

تواند رشد در حقیقت، تمّدن اسالمی یعنی آن فضایی که انسان در آن فضا ازلحاظ معنوی و ازلحاظ ماّدی می
را برای آن غایات خلق کرده است برسد؛ زندگی خوبی داشته باشد،  کند و به غایات مطلوبی که خدای متعال او

زندگی عّزتمندی داشته باشد، انسان عزیز، انسان دارای قدرت، دارای اراده، دارای ابتکار، دارای سازندگِی جهان 
 (14/6/1392 ،ایخامنهآیت الله طبیعت)

 های تمدنی انقالب اسالمی:ت( ظرفیت
 شود.های تمدنی انقالب اسالمی ایران پرداخته میی فوق، به ظرفیتحال با لحاظ مقدمات نظر

  گشایي انقالب اسالميافق -1
انقالب اسالمي با ظهور خود افق پیش روي بشریت را گشود. تمدن غربي ساحت وجودي بشر و زندگي بشري 

کرد و این انقالب سیم نميرا به ساحت مادي و ناسوتي آن تقلیل داده بود و افقي پیش روي بشریت جز مادیت تر 
هاي زندگي بشري را از سطح مادي باالتر برد و زندگي دیني، الهي و معنوي اسالمي بود که با وقوع خود افق

شود و این انقالب تنها با جدیدي را به جهان عرضه کرد. سکوالریسم جوهر اصلي تمدن مادي غرب محسوب مي
خت. بالندگي و پویایي زندگي و حتي تفکر بشر وابسته به سطح وقوع خود شکاف عمیقي بر بدنه آن وارد سا

ها ها بلند تیره و تار شوند، عقلها کوتاه باشند و یا افقشده است. وقتي افقهایي است که در پیش رویش ترسیمافق
که براي دهند و این مضمون کالم امیرمؤمنان است که بعد از قبول خالفت با مردمي نیز عمق خود را از دست مي
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ها بسیار تیره شده و مه وخیم هم جا را فراگرفته است. درست بیعت با او آمده بودند چنین سخن گفت: افق
توانند عمق ها نميها تیره و تار است عقلاکنون نیز که افقشود،آلود برد دیدها کم ميگونه که در فضاي مههمان

ا ُمْسَتْقِبُلوَن َأْمرًا َلُه ُوُجوٌه َو َأْلَواٌن اَل َتُقوُم َلُه اْلُقُلوُب َو اَل َتْثُبُت َعَلْیِه اْلُعُقوُل َدُعوِني َو اْلَتِمُسوا َغیْ » مسائل را بیابند.  ِري َفِإنَّ
َرْت  َة َقْد َتَنکَّ  (91البالغه، خطبه )نهج« َو ِإنَّ اْلَْفاَق َقْد َأَغاَمْت َو اْلَمَحجَّ
تبع زندگي بشري ایجاد کرد، درواقع وسعتي به عقل و تفکر بشر و به هايانقالب اسالمي با گشایشي که در افق

هاي بلندتر از تمدن کنوني است آن زندگي بشر داده است و این گشایش نویددهنده تمدني از جنس دیگر و با افق
 (1393.)مظاهری، 

 احیای هویت و تفکر اسالمی : -2
برای ذهنیت اسالمی « وضعی خاص»وده که به ایجاد قرائت انقالب اسالمی ایران از تراث اسالمی چنان ب

صورت تمدنی اسالم مستعد بر آن وضع، خود را برای ورود بهای که مسلمانان معاصر با تکیهگونهانجامیده است؛ به
صورت واقعی دهد که ماده خام آن بهبینند. البته این استعداد اعتباری نبوده است و تنها در صورتی دست میمی

سازی در نخبگان اسالمی تنها در پی خواهی و تمدنداشته باشد. بر این اساس، نباید پنداشت که تب تمدن وجود
ها باال رفته است، بلکه واقعیت این است که مطالبه ایشان نیز تنها پس از مطالبه اعتباری مقام معظم رهبری از آن

 (75ص ،1393)رهدار، احساس وضع استعداد تمدنی امت اسالمی انجام پذیرفته است. 
گاهی جمعی سؤال اساسی کشورهای جهان« هویت اسالمی»از طرفی  سوم است. هویت اسالمی یعنی خودآ
گاهی ها، و میراثها، ارزشگونه کشورها به اصالتکه مردم این های اسالمی خود داشته باشند. نبود چنین آ

ی به کشورهای استعمارگر و درنتیجه نخستین عامل اجتماعی به وجود و هستی اجتماعی اسالمی خود، سبب وابستگ
سوم و ازجمله مسلمانان از خود های جهاناند که ملتها چنین القا کردهگر شد. آننفوذ فرهنگی کشورهای سلطه

گاه باشند که بتوانند  چیزی ندارند که در مدیریت اجتماعی، سیاسی و اداری آن را نشان بدهند و برای خود ملتی آ
 گیرند و استقالل داشته باشند.ت خود را به دستسرنوش

نهضت مستضعف در مقابل  -باید این نهضت در تمام عالم»دارد: امام خمینی)ره( در این زمینه ابراز می
          های مستضعف ]باشد[. در تمام عالم گسترده شود. ایران، مبدأ، و نقطه اول و الگو برای همه ملت -مستکبر

خالی و باقدرت ایمان و با وحدت کلمه تمسك به اسالم، در مقابل عف ببینند که ایران با دستهای مستضملت
ها به این رمز اسالمی، به این رمز های بزرگ را شکست داد. سایر اقشار ملتهای بزرگ ایستاد و قدرتقدرت

اخیزند. وعده الهی که مستضعفین را ایمانی، اقتدا کنند. در تمام اقشار عالم، مسلمین بپاخیزند؛ بلکه مستضعفین بپ
ها امام بشوند در دنیا، و وارث باشند. امامت گذاریم که آنفرماید که ما منت بر مستضعفین میشامل است، و می
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                «حق مستضعفین است، وراثت از مستضعفین است؛ مستکبرین غاصبند، مستکبرین باید از میدان خارج بشوند.
 (292ص ،7ج ،ام) صحیفه ام

باشد ای نیز یکی از علل اصلی احیای هویت اسالمی، وقوع انقالب اسالمی در ایران میالله خامنهاز منظر آیت
امروز »کند: و جریان نوین بیداری اسالمی را ناشی از گسترش و به عبارتی صدور معنوی انقالب در جهان ذکر می

روند. امروز شعارهای اسالمی، که تا چندی پیش فقط سالم پیش میهای مسلمان بیدار شده و رو به حاکمیت املت
های مسلمان نیز گسترش و جذابیت یافته و شد، در میان دیگر ملتی ملت پیشرو و پیشاهنگ ما خارج میاز حنجره

آیت الله   «)ها برگردانده است.از شرق تا غرب، در همه جای جهان اسالم، احساس هویت اسالمی را به ملت
 (07/04/1369ای، خامنه

 تکامل انقالب اسالمی: -3
سومی نبود، بلکه این انقالب روشن است که انقالب اسالمي تنها یک انقالب ساده در سطح یک کشور جهان

ساله شاهنشاهي را خشکاند و نظامي بر پایه احکام الهي بنا کرد، در  2500نظام  عالوه بر اینکه در داخل کشور ریشه
  .جای گذاشتاي را از خود بههاي بسیاري را لرزاند و تأثیرات عمیق و گستردهنیز ریشهسطح جهاني 

این امر بیانگر آن است که در نگاه به این انقالب نبایستي به سطح یک فرهنگ خاص محدود شد، بلکه عمق 
ه موجب تشکیل یک نظام تمدني و سطح جهاني آن را بایستي مدنظر قرار داد. توان این انقالب فراتر از آن است ک

یا دولت اسالمي در سطح یک کشور شده باشد، بلکه تحولي صورت گرفته که ظرفیت  بسط و توسعه تا تشکیل 
خصوص هاي عمیقي را در سطح داخلي و جهاني بهانقالب اسالمي ایران دگرگوني .یک تمدن اسالمي را داراست

 (1393د کرد.)مظاهری، هاي جهان ایجادر وجدان عمومي و افکار عمومي ملت
گیری ی اول در این فرایند، شکلمرحله»دهند: رهبر انقالب، مراحل تکاملی انقالب اسالمی را چنین شرح می

الله نیز ازآن باید بالفاصله نظام اسالمی تشکیل شود که هنر بزرگ امام خمینی رحمهانقالب اسالمی است و پس
یعنی تشکیل دولتی براساس الگوها و معیارهای « تشکیل دولت اسالمی»ی سوم مرحله .ایجاد نظام اسالمی بود

« ی اسالمیتشکیل جامعه»طور کامل محقق نشده است، نوبت به کاماًل اسالمی است؛ تا وقتی این مرحله به
سازی در جامعه باقی خواهد رسد و در این صورت، موضوع سبک زندگی اسالمی نیز صرفًا در سطح گفتماننمی
ای، خامنهآیت الله است.)« تمدن اسالمی»ی اهداف انقالب اسالمی، تحقق گانهگام نهایی در مراحل پنج .ماند

6/2/1395) 
توجه در این میان آن است که در این فرایند، شروع هر توان گفت نکته مهم و قابلگانه میبا بررسی مراحل پنج

ای دارد که همواره در حال ر مرحله، نقش و جایگاه مفهومیمرحله، به معنی پایان و مرگ مرحله قبل نیست، بلکه ه
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دیگر یك زنجیره منطقی وجود دارد؛ حلقه اول، انقالب اسالمی است، بعد تشکیل نظام اسالمی بیانتکامل است. به
یک است، بعد تشکیل دولت اسالمی است، بعد تشکیل جامعه اسالمی است، بعد تشکیل امت اسالمی است؛ این

رسد مستمر بودن زنجیره به ( به نظر می24/7/90ای، خامنهآیت الله مستمری است که به هم مرتبط است )زنجیره 
دیگر، روحیه انقالبی همواره در همه مراحل عبارتبه.های زنجیره امکان تکرار داشته باشداین معنا باشد که حلقه

 (225ص ،1393است. )بهمنی،  حرکت تمدنی الزمه پویایی و نوزایی جریان متعالی تمدن اسالمی
انداز مشترك امت اسالمی در سطح کالن و الگوی زندگی دیگر، تمدن اسالمی غایت حرکت و چشمعبارتبه

در جوامع اسالمی در سطح خرد است، ولی درباره چگونگی دستیابی به تمدن اسالمی، در نظریه ایشان که با سیر 
شناسایی است که در آن تشکیل نظام اسالمی، دولت ، فرایندی قابلخورده استتکوین جمهوری اسالمی ایران گره

پرورش » و  «تولید فکر و علم»شود. اسالمی و جامعه اسالمی، مقدمه دستیابی به تمدن نوین اسالمی دانسته می
و نیز « اصالح و بهبود سبك زندگی و رفتار اجتماعی »از لوازم مهم حرکت تمدنی هستند. همچنین « نیروی انسانی 

یابد. ها معنا میدو الزام کارکردی هستند که دستیابی به تمدن اسالمی با آن« نظام سازی و تعالی الگوی مدیریت»
و محقق « رویکرد تمدنی » ای حرکت تکاملی جمهوری اسالمی ایران درگرو الله خامنهبراساس نظریه تمدنی آیت

 (233ص ،1393نی، گفته است. )بهمساختن الزامات مهم و راهبردی پیش

 انقالب اسالمي و طرح پرسش از تمدن غربي -4
تواند به سطح یک انقالب ساده تواند پرسش از غرب و تمدن غربي را طرح کند، مسلمًا نميانقالبي که مي

هاي زندگي مردم دنیا را تحت پوشش قرار داده است. و خود را توان گفت تمام عرصهمحدود شود. تمدن غربي مي
کند. چیزي که توانسته است این مطلقت را از تمدن غربي بگیرد، تمدن و تنها راه زندگي بشر معرفي ميتنها 

طورقطع از ظرفیت تمدني باالتري برخوردار است. پرسش از غرب و زیر سؤال بردن تمدن غربي شاید کار آساني به
که تعلق خود را از تمدن غربي بریده باشند و  توانند به طرح این پرسش بپردازندبه نظر بیاید، اما تنها کساني مي

داري این انقالب به حدي بود که توانست تعلق محملي برتر براي تعلق خود یافته باشند. گستردگي و عمق و ریشه
   ها را عازم ایجاد زندگي جدید و تمدني جدید کنداندازي نو آنیک ملت را از تمدن غربي ببرد و با ارائه چشم

شناسي فاصله زیادي وجود دارد و قاعدتًا چنین تصوري درست نیست که ن پرسش از غرب تا غربالبته میا
توان گفت آزادي که الزمه اما مي شده باشد،شناسی حاصلاي براي پرسش از غرب، غربصرف ایجاد زمینهبه

دي تاریخي و خروج از شده است. چراکه آزادي از غرب، آزاحرکت در این مسیر است، با انقالب اسالمي حاصل
 (1393)مظاهری،  .عالم غرب است
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داده است و به قولي خاستگاه این انقالب عالم مدرن غربي نبوده و انقالب اسالمي در بیرون از عالم غربي رخ
مدرنیسم هم محمل درستي براي این انقالب نیست. چراکه حتي در افق عالم مدرن نیز تولد و رشدنیافته است. پست

کرده است. صورت ناقص طي ميپیش از انقالب در وضعیت مدرن قرار نداشته، بلکه فرایند مدرنیزاسیون را بهایران 
توانست منشأ این بیداري و تنها اندیشه دیني و الهي که نوعي بازگشت به عالم قدس و توجه دوباره به آسمان بود، مي

 (  551درنتیجه آزادي باشد.)نجفي، ص

 ب اسالمی:پیام جهانی انقال -5
صورت پویا وجود داشته و امروز هم این تمدن قابل تحقق است و اساسًا آرمان مهدویت شیعي تمدن اسالمي به

توانیم منتظر بمانیم که دنیاي غرب و آید و ما نميسادگی به دست نميکند. اما این مهم بهاین امر را نمایندگي می
که احیاي تمدن اسالمي فقط با افول تمدن غربي ممکن نیست و این خود رو به افول برود، چراتمدن مادي خودبه
امام)ره( و مقام معظم رهبري را  مدني و اجتماعي محتاج به انقالب است. اینجاست که ما اندیشه احیا حتمًا درزمینه  

سالمي و حضور وسیله یك انقالب بزرگ اتوانیم محملي بدانیم براي ارتباط میان تمدن گذشته و تمدن آینده بهمي
 ( 68-69ص ،1388هاي قدرتمند مرتبط با آن.) نجفي، نهضت

ای جدی است. آن را جدی ی بنای یك نظام و تمدن اسالمی و یك تاریخ جدید، قضیهبرای این ملت، قضیه»
آید. آن نظام، چند صباحی هست؛ بعد هم کند و نظامی بر سرکار میوقت در کشوری، یکی کودتا میبگیرید. یک

گونه است و وقت قضیه اینگردد. یکچیز به حال اول برمیو همه -گیردیا یکی دیگر از او تحویل می-رودمی
آیت الله  )  «ی یك حرکت عظیم در مقیاس جهانی است.همه نقل ندارد. آنچه در ایران اتفاق افتاد، مسئلهاین

 (11/08/1373 ، ایخامنه
ی جمهوری اسالمی در یی و تصرف ممالک دیگر ندانسته، که تجربهگشای این حرکت را جهانالبته نتیجه

است که در بطن انقالب وجود دارد:  پیام جهانیدهد . این خصلت ناشی از ی گذشته این را نشان میچندساله
توجه هم، مرزهای محدودی است. بیرون از این مرزها هم کاری نداریم. به این نکته ما البته یك ملتیم؛ مرزهایم آن»

داشته باشید. تالش و فعالیت ما در داخل مرزهای خودمان است. اما این انقالب، محدود به این مرزها نیست. این 
بود. دلیلش چیست؟ ... وقتی این انقالب پیروز شد، وقتی امام درصحنه ظاهر شدند، وقتی  پیام جهانیپیام یك 

میلیاردی در سراسر پیروز شده است. از این خیل عظیم یکاالالله باال رفت، احساس کرد که پرچم اسالم و الاله
دنیا، بعضی این احساس را تداوم دادند، دنبالش راه افتادند و مبارزه کردند؛ شد همین حوادثی که در کشورهای 

 (11/08/1373 ای،آیت الله خامنه« )های اسالمی راه افتاد.ی نهضتوسیلهگوناگون به
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 کاريو محافظه از کتمان مشحون برخوردهاي رغمعلي غربيشناسان ب اسالمی جامعهپیام جهانی انقال درباره
و  غربي خاورشناساناز  یکي که 1کولپه. پروفسورکارستنکنیممي مثالی را نقل دارند که ، اعترافاتيمعاندانه

و رهبر  اسالمي انقالب»نویسد: ( مي1989)مشکل اسالم نام خود به کتاب 67، در صفحهنامداراست شناسیایران
قرار  خویش اسالمي هویت را در مسیر بازیابي اسالم جهان خارج مقیم از مسلمانان بسیاري که (خمیني)امام آن

 همین دمهدر مق وي.« است داشته فراملیتي اثرگذاريکه  است اسالم تجدید حیات تردید، آغازگر جنبشداد، بدون 
 براي آنان و عطش اجتماعی اروپایی مختلف طبقات در میان تفکر دیني احیايبه اعتراف خود، ضمن کتاب

 اوضاع طورکلی، به1979 در سال ایران انقالب بعد از پیروزي»نویسد: ، مياسالمي و انقالب اسالم حقایق شناخت
، ، دانشجویانمدارس، شاگردان و مرد مسلمان از زن ، اعممختلف هایطرف گروه از شد که ایگونهبه سیاسي
و  و پروتستاني کاتولیکي و کلیسایی مذهبي جوامع ، اعضاي،کارمندان، پلیسدینيهاي آموزش اندرکاراندست

 و انقالب اسالمی( مطرح اسالم و کامل جامع)معرفيرابطه را در این تقاضاهایي ، پیوستهسیاسياحزاب همچنین
 (5، ص  هدی) .«کردندمي

های های غرب در برابر این بیداری باشد؛ چراکه ملتالعمـلتواند از عکسها" میطرح نظریۀ"برخورد تمدن
لیه مسلمان ظلمی که از سوی مستکبران بر آنان روا شده را فراموش نکرده و در پی احقاق حقوق خویش و قیام برع

عنوان کوشد این تضاد روزافزون را بهکه به این واقعیت اشاره کند، میباشند. هانتیگتون بدون آناستعمارگران می
ها، نیت و سال قبل از ارائه نظریه برخورد تمدنکند که یکها مطـرح نماید. هـانتیگتون فراموش میبرخورد تمدن

ای تحت عنوان از فروپاشی شوروی آشکار نموده است. او در مقالهنـگرانی خود را از تحـوالت در شرف وقوع بعد 
وتحلیل قرار داده و برای حفظ ویژه جایگاه آمریکا را موردبررسی و تجزیهبه« منافع استراتژیک در حال تغییر آمریکا»

 کند:اندیشی میمـوقعیت و منافع آمریکا چنین چاره
 جویی اقتصادی ژاپن مواجهه کرد.باید با پدیده مبارزهعنوان قدرت برتر جهان برای حفظ موقعیت به -1
سیاسی در منطقه اوروآسیا)همچون آلمان و چین( جلوگیری به عمل  -از ظهور یک قدرت مسلط نظامی -2

 آورد.
فارس و آمریکای مرکزی نهفته است، طور عمده در خلیجسوم که بهاز منافع اساسی آمریکا در جهان -3

 جلوگیری به عمل آید.
های جدیدی در طلبیمتحده آمریکا با مشکالت، تضادها و مبارزهکه ایاالتهای هانیتگتون اینه بحثچکید

تواند برتری اندیشی نکند، نمیهای جدید چارهدنیا مواجه خواهد شد که چنانچه برای برخورد و مقابله با این چالش

                                                                                                                                                          
1 Dr.Prof  Carsten Colpe  
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که با ترسیم و تدوین استراتژی و نظم گر آنالزم را برای خود حفظ کند و یا حتی وضع موجود را نگه دارد، م
، زمینه تداوم این برتری را فراهم آورد. به دنبال این مشکالت است که هانتیگتون نظریه 21جدیدی برای جهان قرن

طور حال و بهگذارد. درعینهای موجود در جهان سرپوش میوسیله بر واقعیتها را مطرح و بدینبرخورد تمدن
های کوشد سیاستعنوان یک اصل مسلم و بدیهی فرض کرده و میپذیری جهان اسالم و غرب را بهناظریفی آشتی

ها را در قالب برخورد دو تمدن های غربی و مقابله جهان اسالم با این سیاستطلبانه دولتسلطه جویان و توسعه
 توجیه نماید.

پردازی و فهمیم این است که نظریهدیگران میهای هانتیگتون، برژینسکی و یا ها و نظریهآنچه که از نوشته
های اینان حال از نظریههای استکباری برای تداوم سلطه خود بر دنیا همچنان ادامه دارد. درعینریزی قدرتبرنامه
بستگی هرچند بیشتر ایشان فارغ از هر های مستضعف جهان، اتحاد و همای از نگرانی از بیداری فزاینده ملتهاله

البته تحت تأثیر انقالب  –گر و استکباری های سلطههای فرهنگی، نژادی و مذهبی و مقابله با دولتفاوتنوع ت
 شود.مشاهده می -اسالمی

شاهی گردید، بلکه آغازگر تنها موجب پیروزی ملت ایران بر رژیم ستمبینیم انقالب اسالمی نهبدین ترتیب می
های محروم و تحت ستم بر بیداری و قیام ملتورمدارانه جهانی با تکیههای ز حرکتی جهانی برای درهم شکستن نظم

 (114-121ص ،1385گردید.)محمدی، 
های بشر از این تمدن، ارائه توان نتیجه گرفت که یکی از ابعاد تمدن آینده و خواستهدرمجموع چنین می

اسالمی با تحقق و تداوم خود این  اجتماعی است. انقالب -راهکارهای عینی و درست دررسیدن به فضیلت سیاسی 
تواند جامعه را به نحوی اداره و سیـاست را طوری واقعیت را به جهانیان نشان داد که به خالف تصور شایع، می

اعمال کند که راه فضیلت  پیموده شود و انسان با نظر به خالق هستی، زندگی خود را سامان بدهد. به تعبیری 
و ماکیاولی « چه کسی باید حکومت کند؟»زمان به دو پرسش افالطونی یعنی ی همانقالب اسالمی با پاسخگوی

های معنوی و سیاسی حاکم و ، نوعی نظام سیاسی را رقم زد که هم بر ویژگی«چگونه باید حکومت کرد؟»یعنی 
 (148ص ،1388ساالرانه استوار باشد.)دهشیری، های اسالمی با ساختار یا روش مردمهم پیوند ارزش

بینانه است. به گرایانه و واقعحال واقعگرایی استوار بود که درعینانقالب اسالمی درواقع بر نوعی از آرمان
و رو به آرمان داشتن و « وحدت ارزشی در عین کثرت روشی»گرایی انقالب اسالمی تعبیری، ویژگی عمده آرمان

 (175ص ،1393واقعیات را لحاظ کردن است. )مظاهری، 
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 ی تاریخی:پیوستگ -6
انقالب اسالمی، هویت ایرانی را به تاریخ هزار و چهارصدساله ظهور اسالم وصل کرد و حتی توانست ارتباط 

 روشنی با ایران باستان برقرار نماید. این پیوستگی تاریخی را ایجاد نمود.
رب این بود های غیکی از نیرنگ»تاریخ کردن شرق است: تالش غرب معطوف به گسیختگی تاریخی و یا بی

شد این تمدن ها در باب تمدن اسالمی تفرقه ایجاد کرد.[ چون نمیکه در پوست ملل مسلمان رفت ]و میان آن
نویسد ها رفت و گفت تمدن عرب. حتی گوستاو لوبون وقتی کتاب میگذشته را انکار کرد، در پوست عرب

گوید تمدن عرب، برای م و عرب، ولی او میاش گفته تمدن اسالکه مترجم فارسیگوید تمدن عرب. گو اینمی
کردند آمدند نقیض و ضد آن را به ایران تلقین میکه به ایران میکه عرب بگوید این تمدن مال من بود. ولی وقتیاین

 2500تمدن  که این تمدنی که درگذشته بوده تمدن ایرانی بوده، بوعلی سینا وابسته به تمدن ایرانی است و از بقایای
 (220-221، ص24ج ،. )مطهریتر استله پیشسا

 تمدن اسالمی، غایت جریان بیداری اسالمی: -7
طلبی، النهضته پدیده بیداری اسالمی که با عبارات احیای اسالم، احیای تفکر دینی، بنیادگرایی، اصالح

ترین مسائل ترین و اساسیاز مهم عنوان یکیاالسالمیه، الیقظه االسالمیه، بهار عربی و موارد مشابه از آن یادشده، به
ای غفلت و نامند که پس از دورهمی« بیداری»باشد. این خیزش عظیم را بدین دلیل معاصر در جهان اسالم می

ی غربی را فراهم کرد، حرکتی در کل جهان اسالم و اصطالح خواِب جهان اسالم که موجبات استعمار گستردهبه
هایی که در نقاط رغم تفاوتالدین اسدآبادی شروع شد. این جریان، علیسید جمالبا پیشقراولی مصلحانی همانند 

 به تمدن و عظمت اسالم بود. 1زبان بودند و آن بازگشتمختلف جهان اسالم داشت، در یک مسئله هم
از دیدگاه بسیاری از محققان و مبارزان جهان اسالم، بیداری و بازگشت مجدد به مبانی شریعت در حقیقت 

طلبی ایدئولوژی تمدن غرب است. هدف شمولی و سلطهدر برابر جهان« اسالم»انعکاسی از پایداری و ایستادگی 
بینی و اثبات توانایی شریعت اسالمی برای حل طلبی این جهاناساسی و بنیادین این ایستادگی را باید طرد سلطه

 های حیات اجتماعی مسلمانان توصیف نمود. چالش
ترین پیشقراوالن خیزش اسالمی( گذار اخوان المسلمین در مصر و یکی از مهمل، حسن البنا )بنیانمثاعنوانبه

              زمان مدیدی نماید که مدتدست شدن تاریخ و تحلیل واقعیات روشن میبهتداوم و دست»معتقد است: 
ارس و هندی، رهبری جهان به دست های قدیم شرقی، فرعون و فینیقی و آشوری و بابلی و فی تمدندرگذشته

                                                                                                                                                          
ی طالیی صدر اسالم و کردار سلف صالح دارند. هرچند نامیدند تا نشان دهند تمنای بازگشت به دوره« سلفی»ها خود را ، برخی از گروهاز همین رو1 

 متأسفانه برخی به انحراف کشیده شد و به خشونت و ترور روی آوردند. همانند القاعده و طالبان در افغانستان و داعش 
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ی یونان و قوانین روم باستان در اختیار ازآن زمام رهبری جهان در عصر ظهور فلسفهشرقیان بوده است. اما پس
هایی زمانی بار دیگر تمدن عربی و اسالمی زمامدار جهان گردید و قرنغربیان قرار گرفت و پس از مدت مدت

ها سنگین شد، اما غرب بیدار گردید و از علوم و دانشاسالمی دچار غفلت و خواب که شرقرهبری پیدا کرد تا این
شرقیان استفاده کرد و رنسانس و نهضت علمی خویش را آغاز نمود ... اما « استقرایی و تجربی»های معرفتو روش

هستی و زندگی، بار  های حاکم برچیز را در عرصه اخالق و معنویت از دست داد ... بر اساس قوانین و سنتهمه
ُبوِر ِمْن َبْعِد ی آن میدیگر آن زمامداری باید به دیگران واگذار شود و ما خود را شایسته دانیم: َو َلَقْد َکَتْبنا ِفي الزَّ

اِلُحوَن  ْرَض َیِرُثها ِعباِدَي الصَّ
َ
ْکِر َأنَّ اأْل  (121ص ،1381)قرضاوی « الذِّ

هم واکنشی است. وقتی غرب هجوم خود  را به جهان آغاز کرد، این ای اثباتی و بیداری اسالمی هم پدیده
زد، در مقابل مسلمانان به این اندیشه افتادند که از شخصیت، هجوم به نحوی بود که به هویت جهان اسالم ضربه می

نای تمدن توان در واکنش به تمدن غربی و تمهویت و استقالل فکری خود دفاع کنند. درواقع بیداری اسالمی را می
 ( 20ص،1387؛ نجفی، 96ص ، 1377اسالمی دانست. )نامدار،

کنند: ترین عوامل شروع جریان بیداری اسالمی ذکر میاساسًا برخی مواجهه با تمدن غرب را یکی از مهم
هرچند بیداری اسالمی امروزه سراسر جهان را، با شدت و ضعف، فراگرفته، اما خاستگاه اصلی آن را چهار سرزمین 

دهد. هم اسالمی در قرن گذشته یعنی ایران، جهان عرب )عمدتًا مصر و شام(، ترکیه عثمانی و هند تشکیل میم
توان از تعیین تاریخی دقیق برای آغاز بیداری اسالمی کاری مشکل است؛ اما در هر یک از این چهار سرزمین می

 ن غرب یادکرد. ناکامی دولت عثمانی در فتح وینعنوان مبدأ تاریخ بیداری و آشنایی با تمدحادثه، یا حوادثی به
م( 1699ق/1111) م( و انعقاد قرارداد کارلوویتس1696ق/1108م( و افتادن آزف به دست روسیه)1683ق/1094)

و  -کردخورده قراردادی را امضاء میعنوان دولتی شکستکه برای نخستین بار عثمانی به -میان روسیه و عثمانی
م(؛ و شکست ایران در برابر روسیه، از دست 1856ق/1272نشین کریمه)جزیرۀ مسلمانادن شبهسرانجام، از دست د

 م( و ترکمانچای1813ق/1228رفتن بخشی از آذربایجان و متصرفات ایران در قفقاز و امضای دو معاهدۀ گلستان)
قارۀ مار انگلستان بر شبهم(؛ و تسلط استع1799) م( و شام1798ق/1213م(؛ و حملۀ ناپلئون به مصر)1828ق/1243)

ترین م( از مهم1757ق/1170هند و شکست مقاومت مسلحانۀ مسلمانان هند در برابر انگلستان درنبرد پالسی)
 (5349ص، 13ها با تمدن و بیداری آنان شد.)والیتی، جحوادثی است که موجب آشنایی مردم این سرزمین

ای از دوران تطور و اوج و حضیض تمدن اسالمی     ی را مرحلهبسیاری از متفکران در جهان اسالم، بیداری اسالم
رفته تنزل کرد و با حمله تمدن اسالمی از قرن اول تا قرن پنجم قمری رو به ترقی گذاشت، سپس رفته»دانند: می

همه این یک سره ویران  شد؛ بااینمغول به حضیض مرگباری درافتاد و آثار عمده عظمت سیاسی و فرهنگی آن
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مدن از میان نرفت و بار دیگر اوج گرفت. در مرحله دوم ترقی که از آخرین دهه قرن هفتم تا پایان قرن یازدهم ادامه ت
های جهان، یعنی امپراطوری ایران، عثمانی و هند استقرار ترین امپراطورییافته در سرزمین اسالم امپراطوری از بزرگ
قرن دوازدهم تا اواسط قرن سیزدهم رو به افول گذاشت و اینک تقریبًا در  یافت. این مرحله از اعتال بار دیگر از آغاز

( 13ص،1377نجفی،«)خورد.هایی از سومین موج)بیداری اسالمی( به چشم میهای اسالمی، نشانههمه سرزمین
و ایران بیداری اسالمی، هم جنبه سلبی دارد و هم ایجابی. جنبه سلبی آن در مقابل مدرنیزاسیون در جهان اسالم 

بوده است. به همین علت هم از جهان تسنن آغاز شد و سپس به جهان تشیع)ایران( رسید. اما در مرحله ایجابی آن 
گذاری یک نظام سیاسی اسالمی دو مرحله وجود دارد؛ یکی مرحله اجمالی و دیگری تفصیلی. مرحله اجمالی، پایه

گذارد. اما همین مسئله، م سیاسی لیبرال دمکراسی را کنار میگذاری نظام اسالمی، نظااست؛ بدین معنا که با پایه
قرار داشته؛ یعنی در وضعیتی قرار داریم که « سازیجهانی»کند، زیرا ما اکنون در عصر بعدها ابعاد عمیقی پیدا می

 داند. می« مطلق»غرب و مدرنیسم، سلطه فرهنگی خودش را در جهان 
ای است، باید بتواند غیر از جنبه سلبی در بعد ایجابی هم حرف تازه این سلطه حال بیداری اسالمی که ضد

افزاری و تمدن نوین اسالمی ُبعد ایجابی بیداری اسالمی است. لذا نظام سیاسی درصدد داشته باشد. جنبش نرم
رهبری  که توسط مقام معظم« افزاریجنبش نرم»عمق یافتن است، باید نظام دینی بتواند عالم دینی ایجاد کند. 

سو عالم مانیم. از آناست. اگر این اتفاق نیفتد ما در نظام دینی می« عالم دینی»شده، تبدیل نظام دینی به عنوان
یابد. ساختن عالم دینی ازجمله ضروریات انقالب اسالمی کند و بر آن غلبه میغیردینی، نظام دینی را محاصره می

رود که در مرحله سازی( حرکت نکنیم، بیم آن میطرف)تمدنما به ایناست که باید به سمت آن گام برداریم. اگر 
 متوقف شویم. « سازینظام»

است. پشتوانه نظام لیبرال « لیبرال دمکراسی»آل، و فراگیری مدرنیته، نظام ایده« شدنجهانی»امروزه در گستره 
که البته در  -ی اسالمی داشته باشیمدمکراسی و در کل مدرنیسم، تمدن غربی است. حال اگر بخواهیم نظام سیاس

تواند بدون پشتوانه تمدن اسالمی باشد. به بیان بهتر، مابین دو حلقه تمدنی گذشته و نمی -جمهوری اسالمی داریم
ایم. یکی از کارکردهای انقالب اسالمی وصل کردن این دو حلقه)تمدنی( به یکدیگر بوده است؛ به آینده قرارگرفته
 (1389تبدیل کند.) نجفی، « پیوستگی اسالمی»را به « گسستگی مدرن»الب اسالمی خواسته این معنا که انق

بنابراین جریان بیداری اسالمی که از حدود دو قرن گذشته در جهان اسالم آغازشده و در ایران، مراحل قیام، 
 -مدن اسالمی استغایت خود که همان تانقالب و نظام سازی را پشت سر گذاشته، باید با تالشی مضاعف به

 (275-295ص ،1391گونه که از ابتدا چنین تمنایی بود، نائل گردد.)یوسفی، همان
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 غایت حکومت اسالمی، تمدن سازی: -8
اند( باید دو حکومت اسالمی )که جامع میان قدرت و ایمان است و در سرسلسله آن، انبیای ابراهیمی قرار داشته

سوی خلیفُة الله شدن راهنمایی کند و مقدمات سیر و ها را به. انسان1هدف اساسی را وجهه همت خویش سازد: 
مدینه ». کشور اسالمی را مدینه فاضله سازد و مبادی تمدن راستین را مهیا نماید. 2شان را فراهم سازد؛ سلوك معنوی

دینه فاضله کار انسان کامل و مثابه روح آن. تأسیس و تأمین ممثابه بدن است و خلیفُة الله بهفاضله و تمدن راستین به
                              هایی ]است[ که در جهت خلیفه شدن گام برالله است و غایت مدینه فاضله نیز پرورش انسانخلیفه

 (39-46ص ،1386دارند.)جوادی آملی، می
ست. زیرا یگانه تنها یک ضرورت دینی که گذشته از آن، برای تمدن نیز یک ضرورت احکومت اسالمی نه

اش، که پایگاه واالی تمدن تواند استعدادهای انسان را در جهان شکوفا سازد و او تا جایگاه طبیعیراهی است که می
های رنگارنگ که دچار آن است، رهایی ها و تباهیماندگیانسانی باشد، باال ببرد و از پراکندگی، عقب

 (50ص ،1392ای،؛ برگرفته از: اژه3صدر، ص«)بخشد.

 گیری:نتیجه
تنها در ایران، بلکه در برخی نقاط دیگر جهان اسالم و حتی با پیروزی انقالب اسالمی، نوید عالم جدیدی نه

ها نیز تغییر مناسبات در جامعه بود. این تغییرات تا حد زیادی تحت تأثیر خارج از آن داده شد. یکی از اولین نشانه
عنوان نمونه، تا بود. مفاهیمی همانند استکبار، مستضعف، دفاع مقدس و ...؛ بهگذار انقالب ادبیات متفاوت بنیان

های دینی قرار دارد و گرایانه، جریانی است که در مقابل آموزههای ناسیونالیستی و ملیقبل از انقالب غالِب گرایش
نماید. یوستگی تاریخی کشور ایجاد میدهد و بحرانی که در پایران قبل اسالم را در مقابل ایران بعد از اسالم قرار می

گرایی متفاوت شده و دفاع از ی ملیاما بعد از انقالب و با وقوع جنگ عراق علیه ایران، اساسًا نگرش نسبت به مقوله
        کاری و سوءاستفاده از اعتقادات مردم شود. این تغییر مسلمًا به دلیل سیاسیوطن مقدس و جهاد محسوب می

گیرد که محور این ملت، ی ذیل اسالم و برای حاکمیت آن شکل می«ملت»بلکه بعد از انقالب،  باشد.نمی
گیرد. لذا چنین دفاع و فقیه است. دفاع از وطن به هدف حفظ اقتدار اسالم و تداوم حکومت اسالمی انجام میولی

که زمانی متجاوز بوده، پیدا  حراست از وطنی، منافاتی با حمایت از کشورهای مظلوم دیگر  و حتی کشور عراق
خواه شده و یکی از بهترین ابزارهای صدور انقالب اسالمی های آزادینکرده و حتی الگویی برای کشورها و ملت

عنوان نمادهایی از هویت اصیل انقالب اسالمی، برای انتقال گردد. تاکنون نیز جایگاه قهرمانان جنگ تحمیلی بهمی
ی، کارکرد ویژه دارد. عالوه بر اینکه تداوم مسیر دفاع از اقتدار کشور از طریق قدرت های بعداین هویت به نسل
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سازی که همان ترین لوازم تمدنی انقالبی، توانسته یکی از مهمنظامی برتر، مستقل، بازدارنده و برخوردار از روحیه
 است را فراهم نماید. « امنیت»

ساالری دینی )تحت عنوان از انقالب اسالمی رخ داد. نظام مردم پسهمه به دنبال تغییر مناسباتی است که این
ی گرفته، هرچند انرژی آزادشدهازآن شکلی انقالب اسالمی و پسجمهوری اسالمی( نیز که بر اساس اندیشه

ن های مختلف دارد، با چنیسازی و ساماندهی حوزهها و نظامابتدای انقالب را نداشته و نیاز به تعمیق ارزش
 گیری تمدن اسالمی خواهد شد.توان تدارک عاَلمی را دید که موجب شکلرویکردی می

شناسی، نسبت به شناسی و انسانشناختی، معرفتتوان گفت، تمدن نوین اسالمی در مبانی هستیدرمجموع می
نیاز نیست. لذا بی تمدن غرب برتری دارد که دلیل آن نیز شرافت ذاتی اسالم است؛ لکن از دستاوردهای این تمدن،

گیری های درونی و شکلتدریج باقدرت یافتن سیستمبرد، تا بهاز سازوکارها، دستاوردها و تجارب این تمدن بهره می
   توان گفت، عاَلم اسالمی شکل های دینی، به تفوق و اقتدار برسد. در این زمان، که میمناسبات بر اساس آموزه

گونه که با ظهور ی تفکری منجر نخواهد شد. همانها، دیگر به تغییر ماهیت و غلبهگیرد، تعامل با دیگر تمدنمی
دارند، بلکه تشویق به ها برحذر نمیتنها مسلمین را از ارتباط با دیگر فرهنگگیری عالم اسالمی، نهاسالم و شکل

 1می ایجادشده است.ی اسالشوند، چراکه معیار، شاخص و الگوهای أحسن در درون جامعهاین امر هم می
ی فرهنگی کند، بدون آنکه به غلبههای ایرانی، رومی و ... نیز به قوت تمدن اسالمی کمک میدستاوردهای تمدن

 منجر گردد.
سازی موضوعیت دارد، ها تفاوت قائل بود. آنچه برای تمدنها و نظام گزارهتر، باید میان گزارهبه عبارتی روشن

های توان گزارهنماید. لذا اگر چنین نظامی شکل بگیرد، میها را نهایتًا معین میت گزارههاست که صور نظام گزاره
ی اسالمی را ی تاریخی خویش تمدن گذشتهرو، تمدن نوین اسالمی، اگر در عقبهمختلف را مدیریت کرد. ازاین

 مهدوی قرار دارد.  ی آن  نیز  تمدن موعودِ دارد و اکنون با تمدن غربی مواجه است، در افق و آینده
تواند دائرمدار تمدن اسالمی در دوران غیبت باشد، اما نسبت تمدن اسالمی در فقیه، میی والیتهرچند نظریه

دوران غیبت نسبت به عصر ظهور، به دلیل عدم حضور انسان کامل، حداقلی است. لذا تعریف یک شیب منطقی 
ضروری است. این امر باهدف ارتقای ظرفیت پذیرش تاریخی  در دوران گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب

زا که همان عوامل گیرد. طبعًا مدل انتقالی نیز باید از ظرفیت الزم برای مالحظه عوامل بروندر جامعه صورت می
 تاریخی است، برخوردار باشد.

                                                                                                                                                          
ذیَن َیْسَتِمُعوَن ا1  ْلباِب )زمر/ الَّ ُه َو ُأولِئَك ُهْم ُأوُلوا اأْلَ ذیَن َهداُهُم اللَّ ِبُعوَن َأْحَسَنُه ُأولِئَك الَّ  (18ْلَقْوَل َفَیتَّ
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گیری اول در این فرایند، شکلی مرحله»فرمایند: رهبر انقالب، در رابطه با مراحل تکاملی انقالب اسالمی می
الله نیز ازآن باید بالفاصله نظام اسالمی تشکیل شود که هنر بزرگ امام خمینی رحمهانقالب اسالمی است و پس

یعنی تشکیل دولتی براساس الگوها و معیارهای « تشکیل دولت اسالمی»ی سوم مرحله .ایجاد نظام اسالمی بود
« ی اسالمیتشکیل جامعه»طور کامل محقق نشده است، نوبت به مرحله به کاماًل اسالمی است؛ تا وقتی این

سازی در جامعه باقی خواهد رسد و در این صورت، موضوع سبک زندگی اسالمی نیز صرفًا در سطح گفتماننمی
 ای،آیت الله خامنه است.)« تمدن اسالمی»ی اهداف انقالب اسالمی، تحقق گانهگام نهایی در مراحل پنج .ماند

6/2/1395) 
گیری و انتخاب نظام ی اول تصمیمباشد. مرحلهی تثبیت انقالب دارای چند مرحله میبر این اساس، دوره

گیری دولت(. مرحله سوم، سیاسی است. مرحله بعد، تدوین قوانین و ایجاد ساختارهای قانونی و رسمی است)شکل
های اجتماعی ماعی نیز ساری و جاری گشته و تبدیل به ارزشایجاد جامعه است، بدین معنا که قوانین در عرصه اجت

ی ایجاد تمدن های فردی و اجتماعی شاهد باشیم. و درنهایت مرحلهشود و نمود تفکر انقالبی را در تمامی عرصه
ر طو شود. بههای جهانی و سبک زندگی میهای انقالب از مرزها فراتر رفته و تبدیل به ارزشاست که تفکر و ارزش

نیاز به تفکر، تالش و همت فراوانی دارد و هر  -از نهضت تا تمدن -حتم طی هرکدام از فرایند تکاملی انقالب 
ی نهضت در یکی دو تر خواهد بود. بدین معنا که ممکن است مرحلهمرحله از مراحل قبلی بسیار دشوارتر و طوالنی

. هرچقدر ارکان اصلی انقالب)رهبری، مردم و سازی یک قرن به طول انجامدسال طی شود، ولی مرحله تمدن
ها به مراحل تفکر( از عمق و قوام باالتری برخوردار باشند؛ این مراحل بهتر طی خواهند شد. البته بسیاری از انقالب

 رسند.   نهایی )جامعه و تمدن( نمی

 
ایی که انقالب هر مرحله توان از روند تکاملی انقالب صحبت کرد که دری مهم اینکه، در صورتی مینکته

ی تشکیل ها و اهداف انقالب پایبند باشد. بر همین اساس، ممکن است انقالبی در مرحلهرود، بر آرمانپیش میبه
تنها به ها شود ولی اگر بر اساس اهداف و ذات انقالب نباشد، نهنظام، موفق به تشکیل حکومت توسط انقالبی

ی قبل نحراف انقالب است. بنابراین تکامل انقالب به معنای تمام شدن مرحلهمعنای تکامل انقالب نیست بلکه ا
ی ی مرحلههای آن بوده و دربردارندهحال حفظ آرماننیست بلکه به معنای توسعه و فراتر رفتن از آن مرحله و درعین

 قبلی است.
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The Civic Approach to the Intellectual and Historical Capacity of the 

Islamic Revolution of Iran ) Emphasizing the thoughts of the leaders of the 

revolution  (  

Batul Yousefi1 

Abstract: 

The Islamic Revolution is one of the most prominent revolutions of the 20th century. This 

prominence was not due to apparent reasons such as the extent of the land or the number of 

deaths, But also on the greatness of theoretical foundations (ontological, epistemological and 

anthropological) and the goals and ideals of the revolution. According to such an attitude, the 

ultimate goal of this great and divine movement is not merely the fall of a puppet government 

or the displacement of political power, but a new world foundation and a new plan for the future 

of mankind. From this new world, one can interpret the new Islamic civilization. Now, since the 

early inflammations of the revolution have reached the stage of puberty (forty), given this 

potential and capacity, it is necessary to give a deeper insight into this social phenomenon. 

Because the correct recognition of the revolution is necessary and the introduction of the 

formation of civilization . In other words, the stage of civilization does not mean the completion 

of the stage of revolution, but the development and peak of its growth and its efficacy. 

Certainly, the final evolution is formed in its initial context, the revolution indeed, the formation 

of civilization is the last stage in the evolution and revolution of the revolution. This article 

seeks to explain this attitude with this approach and with the "causal descriptive" method and 

the use of the ideas of revolution leaders (Imam Khomeini and Ayatollah Khamenei). 
Key words: Revolution, Civilization, Evolution, Imam Khomeini, Ayatollah Khamenei 
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های تمدن نوین اسالمی در منظومه فکری امام ها و پیشرانالزامات و مؤلفه
 العالی()مدظلهای خامنه

 1علی قادری

 : چکیده
آور در علم و تکنولوژی در هزاره سوم میالدی و توسعه عدم ای شگفتریع و پیشرفتهبا توجه به تحوالت س

پژوهی موجب خواهد شد تا تمدن نوین ها، طراحی و تدوین الگوی علمی و دقیق مبتنی بر الگوهای آیندهقطعیت
به تمدن نوین اسالمی در مواجهه با مکاتب فکری دیگر با کمترین چالش مواجه بوده و مراحل مختلف رسیدن 

گذاران قرار گیرد. در این حوزه با توجه به ورود به دهه پنجم ریزی و در اختیار سیاستاسالمی دقیق و علمی برنامه
های معظم له سازی اندیشهالعالی( مدلای )مدظلهانقالب اسالمی و دهه چهارم زعامت و امامت حضرت امام خامنه

های زیادی در های اخیر تالشرسد. در سالمی ضروری به نظر میخصوص در حوزه تمدن سازی نوین اسالبه
تواند به توسعه رسد  مدل  هاینز و بیشاپ میآمده است. در این میان به نظر میعملپژوهی بهسازی حوزه آیندهمدل

از  و گسترش و تدوین مدل مورد نظر  کمک شایان توجهی بنماید. در این مقاله سعی خواهد شد با استفاده
ریزی و اقدام انداز سازی، برنامهبینی، چشمبندی، پویش، پیشگانه هاینز و بیشاپ یعنی چارچوببندی ششتقسیم

های رهبر حکیم انقالب اسالمی پرداخته و پژوهی تمدن نوین اسالمی مبتنی  بر مبنای اندیشهبه طراحی مدل آینده
ای با اج و ارائه گردد. روش تحقیق در این مقاله روش کتابخانهها استخر های منطبق با هر یک از مؤلفهسپس مؤلفه

 ای و رجوع به بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی است.  رجوع به اسناد  و مدارک کتابخانه
 هاینز و بیشاپ  سازی،مدل العالی(،ای)مدظلهپژوهی،تمدن نوین اسالمی، امام خامنهآیندهکلمات کلیدی: 

 مقدمه:  
آور تکنولوژیکی باعث افزایش ابهامات ای شگفتالی وارد هزاره سوم میالدی شده است که پیشرفتهبشر در ح
بینی آینده را دشوار ساخته است . بشر هزاره سوم درصدد است که ها شده است و این امر عماًل پیشو عدم قطعیت

تواند دست برتر ر این حوزه داشته باشد میماهیت تغییرات آینده را  بیابد و هر کشوری که بتواند موفقیت بیشتری د
بینی پژوهی عالوه بر جلوگیری از غفلت و پیشرا درنبرد آینده داشته باشد. در این میان یکی از الزامات آینده

                                                                                                                                                          
   Alighaderi1973@gmail.comتماعی وزارت علوم، ایمیل: دکترای سیاست گذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اج 1
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پژوهی رفتارهای احتمالی کشورهای متخاصم ، تدوین الگوی صحیح تمدنی در جهان پیش رو است . این امر آینده
کند که کشوری مثل جمهوری ناپذیر نموده است. این مسئله زمانی اهمیت پیدا میلف را اجتنابهای مختدر حوزه

گام به مرحله پایانی که  4اسالمی ایران درصدد است گفتمان انقالب اسالمی را توسعه  داده و پس از پیمودن 
ا استفاده از ترفندها و تشکیل تمدن نوین اسالمی است دست یابد. بر همین اساس دشمنان تا دندان مسلح ب

شگردهای مختلف درصدد نابودی و اضمحالل این گفتمان هستند. روند رو به گسترش این گفتمان باعث گردیده 
های مختلفی برای رویارویی با این نظام تدوین نمایند. لذا با توجه به اینکه فضای آینده تا دشمنان نظام اسالمی طرح

های رهبر طلبد تا اندیشمندان با تدوین الگوهای تمدنی ملهم از اندیشها است میهمملو از ابهامات و عدم قطعیت
گذاران این حوزه قرار دهند. در این تحقیق بر آن حکیم و فرزانه انقالب اسالمی طرحی مدون را فراروی سیاست

بپردازیم به این العالی(  )مدظلهای های امام خامنهیافته تشکیل تمدن نوین اسالمی  در اندیشههستیم تا به بررسی نظام
پژوهی پرداخته شود و سپس بر مبنای مطالعات های موجود آیندهمنظور ابتدا تالش خواهد شد به بررسی مدل

شده در قالب رهیافت هنجاری و تجویزی و  در قالب آینده مطلوب به تدوین الگوی بومی تمدن سازی انجام
پرداخته شود سپس الزامات و عناصر تمدن سازی  العالی()مدظلهایمام خامنهاسالمی بر مبنای منظومه فکری حضرت ا

 نوین اسالمی  در بیانات معظم له استخراج و ارائه گردد. 

 اهداف تحقیق:
 العالی()مدظلهایارائه و تدوین مدل علمی در تحقق تمدن نوین اسالمی در منظومه فکری امام خامنه -1
شده در منظومه فکری امام تمدن نوین اسالمی  بر مبنای مدل طراحیها و الزامات راناستخراج پیش -2

 العالی()مدظلهایخامنه

 منظور تدوین نقشه راه در راستای تمدن سازی اسالمی گذاران بهارائه یک مدل دقیق به سیاست -3

 

 :مبانی نظری پژوهش
اندازهای نگری و چشمیف آیندهنگری در این بخش به تعر تر مفاهیم آیندهتر و علمیمنظور فهم دقیقبه
 شده در آن خواهیم پرداخت. تدوین

کنده از تغییرات است و باگذشت زمان نیز بر وسعت ، شدت و زمان وقوع آن شود. در ها افزوده میدنیای ما آ
 ای کهشوند. هر جامعههای بنیادین جوامع هستند که کمتر دستخوش تحول میاین سونامی تغییرات، تنها ارزش
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شک دچار های گوناگون زندگی برآورد نکند، بیخوبی بشناسد و پیامدهای آن را بر حوزهنتواند تغییرات را به
 ( 84 ،ص1393بسا بابت آن تاوانی سخت بپردازد )حیدری،غافلگیری در مواجهه با تغییرات آینده خواهد شد و چه

های علمی است. شناخت کارگیری روشبا به های ممکن الوقوعپژوهی درواقع مطالعه و بررسی آیندهآینده
ریزی در راستای های احتمالی، ترسیم آینده مرجح و درنهایت برنامهتغییرات،بررسی و تحلیل تغییرات، ترسیم آینده

پژوهی ، آینده مطلوب همواره پژوهی است. در آیندههای اصلی آیندهدستیابی به آینده مطلوب مورد توافق گام
پژوهی است)پدرام، شود، بنابراین عقالنیت از ارکان اصلی آیندهیارهای منطقی و عقالنی انتخاب میمتناسب با مع

 (  23 ص ،1391
ها درباره موضوعات خارج از سازمان و در حال پژوهی ابزاری است برای حساس ساختن مدیران سازمانآینده

پژوهی پاسخی خردمندانه ( آینده253،ص1390، ها مغلوب آن حوادث شوند )منطقیپیدایش، پیش از آنکه سازمان
ها است، چنانکه تمایل به حس کنجکاوی و نگرانی انسان های پدید آمده در پی دگرگونیو حکیمانه به چالش

پژوهی نیازها و ( آینده124،ص1390پژوهی است)میرکوشش،ترین دالیل آیندهدرباره سرنوشت خود در آینده، از مهم
تر، کند تا در مقابل تغییرات زمانه مناسبدهد و به تعدیل راهبرد کمک میبه سازمان نشان می های آینده رافرصت

پژوهی یک فرآیند ( آینده294،ص1386های فناوری ریاست جمهوری،تر باشد) دفتر همکاریپذیرتر و مقاومانعطاف
مدت تا اندازهای میانکننده چشمکننده اطالعات در خصوص آینده و ایجاد سیستماتیک و مشارکتی است که فراهم

 گیری و بسیج اقدامات مشترک را هدف قرار داده استای که تصمیمگونهبه باشد،بلندمدت می

(havas, 2003:13 )پژوهی با استفاده از اطالعات موجود و قدرت خالقیت،موقعیت آینده را به تصویر آینده 

 پژوهی شمایی از آینده را تصویر دیگر در آیندهعبارتشود. به کشد تا بر اساس آن نوع حرکت و برنامه تدوینمی

پژوهی در حقیقت (  آینده431،ص1390کنند تا برنامه ریزان بتوانند راه رسیدن به آن را طراحی نمایند)منطقی،می
گاهانه ، فعاالنه و پیشگونهدانش و معرفت شکل بخشیدن به آینده به  ( 312،ص1385دستانه است)ملکی فر،ای آ

ها، تردیدها و ها و مخاطرات احتمالی آینده است تا بتواند ابهامپژوهی در پی شناسایی رویدادها، فرصتآینده
توانند با های هوشمندانه بدانند از چه مسیرهایی میها و انتخابها با اقدامها و سازمانهای آن را بکاهد تا ملتچالش

 (12،ص 1393ند. )صائمیان و کیانفر، سهولت بیشتری به آینده مطلوب خود برس

ی منظور توسعهنگاری شامل کنار هم قرار دادن عوامل کلیدی تغییر و تحول دانش، بهآینده1ازنظر اسالتر
نگاری فعالیتی است آینده 3و کنان 2ازنظر پوپر .(287slaughter :1999 ,) اندازهای راهبردی آینده استچشم

                                                                                                                                                          
1 Slaughter 
2 Pooper 
3 Kennan 
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آوری، اقتصاد، سیاست و حوزه نظامی های بلندمدت علم، فننگاه کردن به آینده مند برایمشتمل بر تالش نظام
های مناسب انجام مطالعه استراتژیک که ممکن است باهدف شناسایی علوم و فناوری عام نوظهور و نیز تعیین حوزه

  ( Pooper & Kennan, 2005: 23) بیشترین سود را داشته باشد.

که این دو مفهوم درحالی روندجای هم به کار میاز مفاهیمی هستند که بعضًا به 2نگاریو آینده1پژوهیآینده
 های اساسی دارند. باهم تفاوت
 هاشود که موضوع اصلی آن شناخت آیندهعنوان یک حوزه مطالعاتی گسترده محسوب میپژوهی" به"آینده

ستماتیک و مشارکتی است که دربرگیرنده نگاری" فرآیند سیصورت روشمند و سیستماتیک( است. و "آینده)به
گاهگردآوری و ایجاد چشم سازی تصمیمات حال و بسیج اقدامات مشترک است. اندازهای آینده بلندمدت برای آ

(MILES & Keenanm, 2002) ، ( 23 ،ص1394)مفضلی سیاح 
ین معنی که مکاتب پژوهی متفاوت است. به انگاه جوامع مختلف و مکاتب فکری گوناگون به مقوله آینده

پژوهی در غرب در اوج موفقیت خود ، تنها که آیندهچنانکنند. آنهای گوناگونی را از آن مطالبه میمختلف خواسته
باور همچون کشور ما انتظارات فاخرتری را در نظر که جوامع دینگیرد درحالیمی امور مادی و رفاه بشری را دربر
 ( 90 ،ص1393شود )حیدری،ارزش مدارانه موجب سعادت بشر می دارند که دستیابی به این اهداف

ها را در تعامل باهم ، محرک ساخت ها و اقدامچهار عامل روندها، رویدادها، تصویرپردازی 3جیمز دیتور
 (64 ،ص1384داند. )بنیاد توسعه فردا، ها میآینده

های های ممکن،بررسی آیندهه: مطالعه آیندهپژوهی برشمرده است کای را برای آیندهگانهاهداف نه4وندل بل
پژوهی، های اخالقی آیندهپژوهی، بررسی بنیانهای معرفتی آیندهمحتمل، بررسی تصویرهای آینده، مطالعه بنیان
های اجتماعی، افزایش مشارکت منظور طراحی اقدامها بهها و ارزشتفسیر گذشته و تعیین موقعیت حال، تلفیق دانش

تصویرپردازی آینده و مشارکت در طراحی آن و درنهایت ترویج تصویری خاص از آینده و حمایت از آن مردمی در 
های پژوهی بر وجود آیندهآینده 5( ازنظر بل مفروضات91،ص1393گانه بل هستند)حیدری، مجموعه اهداف نه

کید دارد. بنابراین آینده به 6جای آینده محتوم و قطعیبدیل به بینی نیست و به صورتی باز، ابل پیشطور کامل قتأ
 . (Bell, 1997: 87) تکاملی و فاقد مرزبندی است

 پژوهی را ترسیم نمود: توان سه رهیافت در  مطالعات آیندهطورکلی میبه

                                                                                                                                                          
1 Future Study  
2 Foresight 
3 Dator 
4 Bell 
5 Assumption 
6 Inevitable And Definitive Future 
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 شود.که در این رهیافت بر اساس روندهای فعلی آینده ترسیم می 1پژوهی اکتشافیآینده  -1
های ما آینده باید چگونه باشد؟ و در این رهیافت با توجه به اصول و ارزش2پژوهی هنجاری یا تجویزیآینده  -2

پژوهی هنجاری به معنای ترسیم آینده مطلوب و چگونگی چه اقداماتی باید انجام پذیرد. درواقع آینده
 ( 7 ،ص1393رسیدن به آن است. )اسمعیلیان و همکاران، 

 های ژول ورن جوشد مثل داستانهای خالق مینسانای که از ذهن اآینده 3پژوهی تصویرپردازآینده -3

اند. محقق در این میان به تبیین مفهوم آینده بدیل از های متفاوتی از آینده انجام دادهبندیاندیشمندان تقسیم
 تواند در ترسیم مدل مفهومی به ما کمک شایان توجهی بنماید.  پرداخته که می 4دیدگاه وروس

کید دارد که پژوهی محسوب میاهیم اصلی در آیندهیکی از مف5آینده بدیل شود.این مفهوم بر این نکته تأ
کارگیری قوای سوی یک آینده واحد قرار ندارند و آنان با بهشده بهها در مسیری تعیینها و فرهنگافراد،گروه

ها و مسیرهای منتهی به آینده دامنه وسیعی از پیامدای را از میانتوانند آیندهگیری خود، مینگری و تصمیمآینده
 شود که عبارتند از:( این آینده بدیل خود به چهار دسته تقسیم  می19 ،ص1394برگزینند. )سیاح مفضلی و اسدی، 

ها مهم تصور است. میزان احتمال وقوع این آیندههایی هستند که قابل" شامل تمامی آینده6های ممکن"آینده
 گیرد. شود در این دسته قرار میص آینده به ذهن متبادر مینیست و هر آن چیزی که در خصو 

دیگر ، آن دسته از عبارتتوانند تحقق یابند. بههایی است که می" شامل آن دسته از آینده7های باورپذیر"آینده
 پذیر است. هایی که بر اساس دانش فعلی بشر، وقوع آن امکانآینده

 یابند. هایی اشاره دارد که احتمااًل تحقق میه" به آن دسته از آیند8"آینده محتمل
های دیگر، از جنس برانگیزاننده هستند نه از جنس شناخت. این آینده " برخالف سایر آینده9های مطلوب"آینده

ها است در مکاتب فکری و دینی مختلف این آینده های ارزشی هستند. و چون بر اساس ارزشبرآمده از قضاوت
 ( VOROS, 2003) ست.مطلوب متفاوت ا
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 پژوهی عبارتند از: طورکلی اهداف آیندهبه
 مدت و بلندمدت ریزی میانبرنامه -1
 کاهش رخدادهای ناگهانی  -2

 بینی تحوالت آینده پیش -3

 ها های آینده و ایجاد بستر مناسب تعامل با آنشناخت فناوری -4

 های عرصه جهانی شناخت بازیگران و پیشران -5

 ی در عرصه جهانی درک قواعد باز -6

 شناخت مرزهای دانش -7

 (232 ،ص1388 ،های مربوط به آینده )کورنیش ایجاد وفاق و بسیج اجتماعی درباره تصمیم  -8

 پژوهی تمدنی )پیشینه و تعاریف( آینده
               های غالب ژئوپولیتیکی و نگری به حوزه تحلیل روندها ، تحوالت و پارادایمبخشی از مطالعات آینده

اند. برخی نیز پیرامون سناریوهای بالقوه آینده، ( در جهان آینده پرداخته1384ژئو کالچری)والرشتاین،       
ها و باورهای فرهنگی و ارزشی بینی، جهاناند که چه افکارین سؤال پرداختهگذاری و اداره مؤثر جامعه ، به اسیاست

 آینده بدیل 

 

 مدل وروس از انواع آینده ها
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شود؟ چه فضاسازی و تصویرسازی از ها میقق تمدنهای اجتماعی مناسب و سریع در تحموجب دگرگونی
تواند به " خلق ( را دارند. و می30ص، 1388های کالن اجتماعی است که ظرفیت "خلق اول تمدنی" )عاملی، پدیده

 های استمرار و ماندگاری مطلوب منجر شود؟ دوم تمدنی" ، ایجاد تعلق هویتی و پیوست
پژوهی که مطالعات آیندهطوریپژوهی تمدنی داشته است. بهیندهشدن نقش مهمی در رشد حوزه آجهانی

ها، نحوه های تمدنی ، پایداری تمدنزمان است. بررسی پارادایمشدن مصادف و همهای جهانیتمدنی با سرچشمه
میزان ها، عناصر درونی و بیرونی تأثیرگذار بر یک تمدن،تحوالت هویتی در درون یک تمدن و برخورد و تقابل تمدن

 پژوهی تمدنی است. های مطالعاتی آیندهترین مقوالت و حوزهتأثیرگذاری و تأثیرپذیری تمدنی از مهم
شمسی( باهدف تشکیل امت واحده و نجات  1357میالدی ) 1979پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی در سال 

جاد تمدن ملهم از تعالیم مستضعفان عالم موجب شد تمدن غرب موجودیت خود را درخطر ببیند و ادعای ای
بخش اسالمی باعث شد حوزه تمدن غرب با مشکالت جدی مواجه شود. بنابراین سیاست بحران سازی را در حیات

سرعت روند تثبیت ، دولت سازی و نظام سازی گیرد. در این اثنا انقالب اسالمی بهقبال این گفتمان در پیش می
 (143 ،ص1395ارض با تمدن غرب قرار گرفت )مطهری نژاد، خود را طی کرده و به نحوی آشکار در تع

دهنده این تمدن و های شکلها  و مؤلفهپژوهی تمدن نوین اسالمی در پی کشف و شناسایی شاخصآینده
طرف به دنبال کشف روابط درون پژوهی ازیکعوامل ماندگاری و استواری و پایداری آن است. این نوع آینده

تواند نقش مؤثری ایفا نموده و یک وحدت هویتی مستحکم و پایدار را ایجاد گانه آن می 5 تمدنی است که مراحل
نماید. از طرف دیگر در پی کشف عناصر تأثیرگذار خارجی است که از بیرون بر ماندگاری و یا عدم ماندگاری این 

 های تمدنی نیز هست. تمدن تأثیرگذار است. البته این رهیافت در پی گسل
 شده که عبارتند از:رهیافت تمدنی در سطح اندیشمندان جهان مطرح 8های اخیر کلی در دههطور به
 ها )هانتینگتون و برنارد لوییس(رویکرد برخورد تمدن -1

های ها و قائل به حاکمیت بالمنازع تمدن غرب و عدم توانایی تمدننظریه معارض برخورد تمدن -2
 معارض)آلوین تافلر و فوکویاما( 

 ،و هانتر 1380اور به جهان چند فرهنگی و پذیرش پلورالیسم فرهنگی و تمدنی و هویتی )شایگان،رهیافت ب -3
1380 ) 

و  1999ارائه چهره خشن از تمدن اسالم و باور به پرورش تروریسم در درون تمدن اسالمی )کاستلز، -4
 ( 1380 ،شالشرت
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هانی )کلمبوس و رویکرد ضرورت مدیریت مشترک همسوی جهانی توسط مراکز اصلی قدرت ج -5
 (1994ورمیس

 الله( رویکرد گفتگوی فرهنگی و تمدنی )سید محمد خاتمی، عنایت -6

و امام  )ره(نظام الهی)امام خمینیرویکرد گذار از تمدن مدرن و تمدن سازی جدید به بازگشت به -7
 ( العالی()مدظلهایخامنه

 (1993آن در عرصه بین تمدنی)عجمی  باور به تفرقه درون تمدنی جهان اسالم و عدم توانایی و کارآمدی -8

پژوهی تمدن اسالمی توانست جایگاه گیری مبانی تمدنی این انقالب ، آیندهبا پیروزی انقالب اسالمی و شکل
عنوان یک پارادایم رقیب عرضه کند.در خود را در حوزه پارادایمی باز کند و این پارادایم توانست خود را به

شمولی آن است. یعنی رسالت های این تمدن جهانز انقالب اسالمی ویژگیرهیافت تمدن اسالمی ملهم ا
: 1395های رشد و تعالی بشر است )غفاری،جهانی بر عهده دارد و هدف آن نجات بشر و ایجاد زمینه

145) 

 پیشینه تحقیق: 
تضائات در سه ( در مقاله پژوهشی خود" اقتضائات تحقق تمدن نوین " به تحلیل الزامات و اق1394مالشاهی )

سازی پرداخته و  در هرکدام نسبت و رابطه سه عنصر مذکور را با بعد اساسی یعنی عقالنی، اخالقی و معنوی تمدن
کند. ایشان بعد اخالقی تمدن اسالمی را شامل: حس کرامت،اصالت اخالق، پرهیز از موضوع تمدن بررسی می

های اجتهاد پویا، مدیریت کارآمد ، اهتمام به دانش نی به مؤلفهداند و در بعد عقالصدر میخودستایی، مدارا و سعه
های نگرش توحیدی، مقابله با عناصر معنوی کاذب و تبیین درست بومی ، عبرت گیری و در بعد معنوی به مؤلفه

 کند.های معنوی اشاره میمؤلفه
ی اثرگذار بر استحکام ساخت فه( در مقاله پژوهشی خود " تمدن نوین اسالمی مؤل1394رجبی دوانی و خزاعی) 

 گرایی،جامع گرایی،گرایی،عدالت گرایی، علمدرونی نظام جمهوری اسالمی " عناصر تمدن نوین اسالمی را عقل
کند. ایشان الزامات تمدن نوین اسالمی را توجه به علوم و گرایی معرفی میگیری و اخالقآسان گرایی،جهان

ی راهبردی و کالن تربیت انسان متعالی ، رعایت تقاد راسخ، تدوین نقشهمعارف قرآنی، تالش مجدانه با اع
های سازی علمی و فرهنگی، اصالح سبک زندگی و رعایت ارزشهای اخالقی در بعد علمی و عملی، بومیارزش

 دانند. اخالقی می
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الله از منظر آیت( در مقاله پژوهشی خود "فرآیند تحقق تمدن نوین اسالمی 1393بین و معینی پور )جهان
های رهبر معظم انقالب اسالمی معتقد است برای تحقق  ای( ضمن بررسی مفهوم تمدن اسالمی در اندیشهخامنه

گام الزم است که  4گام در زنجیره تمدن اسالمی )دولت اسالمی،جامعه اسالمی  و تمدن اسالمی( پیمودن سه
های ها،کاربست در سطح خرد توسط گروهد علم توسط دانشگاهعبارتند از: تولید نظریه توسط حوزه علمیه ، تولی

 نماید.خودجوش نخبگان و گفتمان سازی اعالم می
( در مقاله خود "الزامات تحقق تمدن نوین اسالمی" الزامات تحقق تمدن نوین اسالمی را 1395فرمهینی فراهانی)

ها مورد نش،نگرش و توانش را در هرکدام از جنبهافزاری بررسی نموده و سه بعد داافزاری و نرمدر دو جنبه سخت
 دهدارزیابی قرار می

نگر مناسب ( در مقاله خود "بازاندیشی سیاستی در نظریات و الگوهای آینده1395مطهری نژاد و همکاران )
ره ها و الگوهای انقالب اسالمی اشاضرورت بازاندیشی سیاستی در نظریهانداز تمدنی انقالب اسالمی، بهچشم

پژوهی در جهان مدرن مبتنی بر مبانی فکری لیبرالیسم است  که برگرفته های آیندهدارند. نویسندگان معتقدند پارادایم
پژوهی در شناسی غرب است.ایشان ضمن برشمردن رویکردهای مختلف آیندهاز فرآیندهای حاکم بر حوزه معرفت

الله نظام الهی مورد نظر امام خمینی و آیتبازگشت بهایران، رویکرد گذار تمدن مدرن و تمدن سازی جدید با 
 کند که این دو بزرگوار معتقد به گذار پارادایمی هستند. را مورد تائید قرار داده و بیان می العالی()مدظلهایخامنه

 تعیین چارچوب بحث: 
ر حال آزمون و آزمایش تمدن سازی نوین اسالمی راه نرفته بشریت در دنیای مدرن است. این امر در ایران د

است. انقالب اسالمی همان نقشی را که انقالب فرانسه برای تمدن غرب بازی کرد را برای تمدن نوین مسلمانان 
شناسی الهی رهبران آن فراتر از انقالب مقطعی و نسلی ایفا خواهد کرد. اگر انقالب اسالمی ایران را مبتنی بر هستی

ترین سویه راهبردی آن، حرکت در مسیر ارائه الگوی و پیوسته مطالعه کنیم ، اصلیعنوان یک انقالب فرانسلی ، به
نوین تمدنی مبتنی بر مبانی اسالمی برای جامعه ایران و دیگر جوامع انسانی تعریف خواهد شد. این نگرش  

طح کالن و خرد نگر را در سگذاری برآمده از انقالب اسالمی ، مطالعات آیندهگردد سیاستراهبردی، موجب می
 های خود قرار دهد. تمدنی در اولویت برنامه

مند نمودن فرآیند دستیابی به تمدن نوین اسالمی است.در نظریه تمدن سازی اسالمی در پی ساختارمند و  نظام
های تعالی و رشد بشر است)غفاری و این رهیافت تمدن اسالمی دارای رسالت جهانی است و هدف آن ایجاد زمینه

 (145 ،ص1395ی،خاک
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نگاهی به پژوهی رهیافت هنجاری و تجویزی است بنابراین محقق با نیمدر تفکر دینی و اسالمی رهیافت آینده
رهیافت اکتشافی که مورد استفاده دشمن برای ترسیم آینده برای خود است به ترسیم آینده هنجاری و تجویزی بر 

اندازهای آینده مطلوب خواهیم پرداخت . جامعه مهدوی شماساس هنجارها و اصول خود پرداخته و به ترسیم چ
 السالم ترسیم گردیده است.پژوهی تجویزی است که با تمام مختصات خود توسط ائمه اطهار علیهمنوعی از آینده

 پژوهی مبتنی بر رهیافت هنجاری بر اساس ترسیم آینده مطلوبآینده العالی()مدظلهای در منظومه فکری امام خامنه
کید بر شناسایی موقعیتی مطلوب در آینده دارد. آیندهمی ای که ممکن است باشد. درواقع سناریوی هنجاری تأ

آشکارا با روندهای جاری در تعارض باشد. در سناریوی هنجاری هدف، مأموریت و دستاوردهای مورد انتظار 
آینده مطلوب چه باید کرد. سناریوی کنند که برای تحقق گیرند و مشخص میسازمان را در آینده در نظر می

ای از اهداف برای یک افق زمانی مشخص دوم تحلیل هنجاری دو قسمت اصلی دارد نخست بیان هدف یا مجموعه
دقیق مسیر رسیدن به هدف یا اهداف. تبیین مسیر رسیدن به هدف وجه تمایز این سناریو با سناریوهای دیگر است. 

صورت هدفمند برای رسیدن به هدف به کارگیرد. دهد منابع خود را بهمان اجازه میکارکرد سناریوی هنجاری به ساز
اند و با طی آن به کنند که فرآیند رسیدن به هدف را درک کردهبا استفاده از این سناریو اعضای سازمان احساس می

 (  11 ،ص1393پژوهی راهبردی،همان نتایج دلخواه خواهند رسید)موسسه افق آینده
کاهش احتمال غافلگیری در برابر دسیسه دشمنان،   العالی()مدظلهایپژوهی در منظومه فکری امام خامنهآینده هدف

افزایش عاملیت و فاعلیت آینده ، به دست گرفتن ابتکار عمل در برابر آینده تصویر شده  دشمن،استفاده از 
زایش احساس مسئولیت نسبت به آینده است . نگر و افها و کاهش تهدیدات احتمالی ، تقویت تفکر آیندهفرصت

تواند به زیست خود غافلگیری نقش مهمی در آینده دارد. یک جامعه مؤمن و دارای اصول بنیادین در صورتی می
بینی نموده تا به غافلگیری مواجه های تمدن آینده  را پیشادامه دهد که بتواند تغییرات و پیامدهای آتی و تاکتیک

های حال و آینده است و هدف آن مند " فرصتپژوهی راهی است برای "کشف نظاماین رهیافت آینده نشود. لذا در
بینی آینده نیست بلکه هدف آن پژوهی پیشتر است. بر مبنای این تعریف هدف آیندهای مطلوبساختن آینده

ای استوار است ای ویژهانگاشتهپژوهی دانشی است که بر دورنماها و پیشتحلیل و طراحی و ساختن آن است. آینده
 پردازدیافته و صریح پیرامون آینده میکه ما به کمک آن به تفکر نظام

 گونه تعریف کرد: پژوهی تمدنی را از دیدگاه مقام معظم رهبری اینتوان آیندهبر اساس مباحث فوق می
تنی بر تعالی و رشد مادی و معنوی گیری و تکوین و تکامل تمدن اسالمی که مبتدوین و ترسیم  فرایند شکل"

 "باشدبشر بر اساس  اتکاء به وحی الهی و  ایجاد فکر و اندیشه نوین مبتنی بر علم می



 301/  العالی()مدظلهای های تمدن نوین اسالمی در منظومه فکری امام خامنهها و پیشرانالزامات و مؤلفه

 

تواند به ما در تدوین مدل پژوهی که میهای معروف آیندهرسد یکی از مدلبا توجه به مباحث فوق به نظر می
و  1پژوهی اندی هاینزکمک شایان توجهی بنماید مدل آیندهالعالی( له)مدظای پژوهی در منظومه فکری امام خامنهآینده

 است  2پیتر بیشاپ
بر همین اساس در این بخش به تشریح این مدل خواهیم پرداخت و سپس بر این مبنا مدل مفهومی مورد نظر را 

 طراحی خواهیم نمود. 

 
وژه  شامل مشخص کردن اهداف و بهترین راهبردها برای دستیابی به و تعیین محدوده پر   3چارچوب دهی

کید بر نتایج مطلوب از فعالیتهدف می گذاری از عناصر ها و هدفباشد.شناخت مسئله واقعی،شناخت ذینفعان ،تأ
 ( 40،ص1395این مؤلفه است)هاینز و بیشاپ،

مسئله و چگونگی پویش اطالعات مرتبط  زمینهآوری اطالعات، تاریخچه و پیش:جمع 4بانیپویش یا دیده -1
منظور شناسایی اطالعات و روندهای مرتبط با با آینده )اطالعات( پویش محیط داخلی و خارجی به

                                                                                                                                                          
1 Andy Hines 
2 Peter Bishop 
3 Framing 
4 Scanning 

 چارچوب دهی

Framing 
 )تعیین محدوده پروژه(

 

محیط حیطه،مخاطبین،

کاری،هدد و م مقطدد ، 

 اه او کمیو تیم کاری

 

 پویش
  ُ Scanning 
 )جمع آوری اطالعات(

 

تاریخچه م پیش زمیقده 

مسئله م چگونگی پویش 

 اطالعات مرتبط با  آیق ه

 

 پیش بینی 
  ُ  ُ  ُ Forecasting 

 )شرح آینده های پایه(

 

پیشرانها م ع م قطعیت 

ها ، رمیکردهای ماگدرا م 

 همگرا

 

 سازی چشم انداز 

Visioning 
 )انتخاب آینده مطلوب(

 

راهبردهدددددا م 

گزیقددده هدددا م 

 برنامه ها

 

 برنامه ریزی
Planning 

 )سازماندهی(

 

سددددازمان هی 

برای دست یابی 

 به چشم ان از

 

 اقدام
Acting 
 )پیاده سازی برنامه(

 

تددرمین نیدداین ،نهادیقدده 

سازی تفکر اسیراتژیک م 

 سیسیم های هوشمق 

 

 (1395وهی اندی هاینز و بیشاپ)هاینز و بیشاپ،مدل آینده پژ

 

مسئله 
  اصلی

 
 اطالعات 

آینده 
رسمی و 

 بدیل  
 

آینده 
 مطلوب  

 

راهبرد و 
 برنامه   

 اقدامات 
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گاهی درباره تجربه ران ، های سازمان در خصوص موضوع مورد نظر،شناسایی نیروهای پیشموضوع، آ
یم نقشه سیستم و مطالعه پیشینه جزو عناصر های ضعیف،ترسشناسایی روندهای کالن، شناسایی نشانک

 (  110و  109 ،ص1395شود) هاینز و بیشاپ،مهم این مؤلفه محسوب می

 های بدیل برای آینده،های پایه و بدیل، رویکردهای واگرا و همگرا،ایجاد گزینه: شرح آینده 1بینیپیش -2
بینی،خلق عدم قطعیت،انتخاب ابزار پیش ران وهای ممکن،شناسایی نیروهای پیشترین آیندهترسیم گسترده

 روند.دهنده این مؤلفه به شمار میترین عناصر تشکیلها از مهمها، و تشکیل بدیلبندی ایدهها ،اولویتایده
 (   156تا  153 ،ص1395)هاینز و بیشاپ،

 طلوب( ها )آینده مها و برنامه: انتخاب یک آینده مطلوب،راهبردها و گزینه2انداز سازیچشم -3

های انداز ، ارائه راهبرد و برنامه،دستیابی به تصمیمیابی به چشمدهی برای دست: سازمان3ریزیبرنامه -4
گاهانه دهنده مسیری برای رسیدن به تر،ارائه پیشنهادهایی برای جاری ساختن آینده در زمان حال، نشانآ

 (.249،ص1395نز و بیشاپ،شود )هایترین عناصر این مؤلفه محسوب میآینده مطلوب از مهم

:ناظر بر ایجاد پیوند و ارتباط میان مفاهیم انتزاعی مطرح در مراحل قبل با مقوالت عملی و عینی 4اقدام -5
درک و قابل های هوشمند،سازی تفکر استراتژیک و سیستمسازی برنامه، ترویج نتایج ،نهادینهاست. پیاده

سیر آینده مرجح، ایجاد ظرفیت و درک الزم برای پویش های صورت گرفته،مبینیقابل اقدام بودن پیش
 شود.ترین عناصر این مؤلفه محسوب میمند از مهممستمر و نظام

 مدل مفهومی: 
گونه ای را اینپژوهی تمدن نوین اسالمی  در منظومه فکری امام خامنهتوان مدل آیندهبر اساس مدل فوق می

 طراحی نمود: 

                                                                                                                                                          
1 Forecasting 
2 Visioning 
3 Planning 
4 Acting 
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 )استحکام ساخت درونی(  1یبندالف: چارچوب
هایی است. دارای مؤلفهالعالی( )مدظلهایبندی در حوزه تمدن سازی اسالمی در منظومه فکری امام خامنهچارچوب

دهی در جهت ساخت درونی نظام اسالمی در برخورد با  جهان آینده است. که بندی درواقع نوعی سازمانچارچوب
کند. عدم چارچوب دهی در تمدن سازی اسالمی باعث ایجاد ین میحدود و ثغور مباحث را مشخص و تبی

اندازها در جهان آینده و تعیین عمق و گستره آن سردرگمی و درنتیجه نرسیدن به اهداف خواهد شد. تعریف چشم
 باعث خواهد شد که همه اجزای یک نظام سیاسی دررسیدن به اهداف هماهنگ حرکت نمایند. 

حاکمیت عدالت است. حاکمیت العالی()مدظلهایبندی در منظومه فکری امام خامنهوبهای چارچیکی از مؤلفه
عدالت یکی از اهداف نهایی و غایی تشکیل نظامات حکومتی در اندیشه دینی است. بر این اساس حاکمیت 

، ی اآیت الله خامنههای معظم له هدف غایی تحقق رستگاری انسان)عدالت در تمدن سازی نوین در اندیشه
 . (8/6/1386،ای آیت الله خامنه( و مبتنی بر عقالنیت و معنویت است )10/9/1389

بندی ابتناء به معنویت است. در منظومه فکری امام و مقتدایمان های دیگر در حوزه چارچوبیکی از مؤلفه 
( و اساسًا 22/5/1391، ی اآیت الله خامنهابتناء به معنویت ناظر بر کرامت انسانی و آمیختگی دین و زندگی است)

تمدن سازی بدون توأمان بودن دنیا و آخرت مفهومی ندارد ازنظر معظم له آینده آرمانی که همان ایجاد تمدن 
اسالمی است مبتنی بر توأم بودن علم و اخالق و مادیات همراه با معنویت و دین و قدرت سیاسی همراه با عدالت 

 (14/7/1379، ای آیت الله خامنهاست) است البته این حرکت یک حرکت تدریجی

 (29/8/921،ای آیت الله خامنهدر این راستا عفت و پاکیزگی روحی دو عامل در پیمودن این راه است )
بندی، اتحاد و یکپارچگی است. در منظومه فکری معظم له اتحاد و یکپارچگی از سومین مؤلفه در چارچوب

شود. مفهوم این اتحاد و انداز ایجاد تمدن نوین محسوب میدر چشمعناصر اصلی انسجام و همبستگی یک امت 
( و هدف مشترک و مسیر 5/2/1396،ای آیت الله خامنهجهت بودن و یکدل بودن مردم)یکپارچگی مبتنی بر یک

( البته این وحدت و یکپارچگی باید با لحاظ تنوع قومیتی و مذهبی 11/5/95، ای آیت الله خامنهمشترک است )
ی ی اسالمی و ایجاد تمدن اسالمی جدید بر پایهصورت بگیرد.البته از دیدگاه ایشان هدف نهائی را باید امت واحده

 ( 26/6/90، ای آیت الله خامنه ).دین و عقالنیت و علم و اخالق، قرار داد

                                                                                                                                                          
1 Framing  
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 العالی()مدظلهایهای چارچوب دهی در اندیشه امام خامنهماتریس مؤلفه
 عنـــــاصر هامؤلفه رانپیش

چارچوب دهی 
)استحکامساختدرونی(

 هدف غایی تحقق رستگاری انسان،مبتنی بر عقالنیت و معنویت حاکمیت عدالت 

 ابتناء به معنویت
عفت و پاکیزگی،کرامت انسانی، آمیختگی دین و زندگی،توأم بودن 

 علم و اخالق،مادیات همراه با معنویت،قدرت سیاسی مبتنی بر عدالت

 د و یکپارچگیاتحا
جهت و یکدل بودن،هدف  و مسیر انسجام و همبستگی،یک

 مشترک،مبتنی بر دین و عقالنیت و علم و اخالق

 آوری اطالعات(:بانی )جمعیا دیده 1پویش ب:
منظور شناسایی اطالعات و روندهای شده پویش نام دارد. درواقع پویش بهران در مدل مفهومی ارائهدومین پیش

( پویش در 109 ،ص1395شوند) هاینز و بیشاپ،ران مشخص میموضوع است. در این مرحله نیروهای پیشمرتبط با 
ناظر بر الزامات آینده است. یعنی در این مرحله ما در حال تشخیص و تبیین نیروهای العالی()مدظلهایمنظومه امام خامنه

آفرینی هایی نقشسیدن به تمدن نوین اسالمی چه مؤلفهپیشران درراه رسیدن به آینده هستیم. به این معنا که درراه ر 
 کنند. می

پردازند و در این رابطه به "تمدن درخشان مقام معظم رهبری به ترسیم یک تمدن اسالمی آرمانی و مطلوب می
م ( معظم له وجود یک تمدن نوین اسالمی آرمانی را مستلز 9/2/1392،ای آیت الله خامنهکنند)اسالمی" اشاره می

گیرد. ازنظر ایشان تمدن داند که در صورت محقق شدن تمدن نوین آرمانی شکل میهایی میتلفیق یکسری مؤلفه
هم عزت است ، هم علم ، هم پیشرفت و هم عدالت و هم توانایی مقابله با ای است که در آننوین آرمانی جامعه

مندی انسان از همه ( در این راستا بهره20/8/94، ایآیت الله خامنهامواج جهانی  و هم در آن ثروت وجود دارد)
ای آیت الله خامنهفرمایند )های مادی و معنوی که برای سعادت و تعالی انسان الزم است را بیان میظرفیت

،9/2/1392) 
دومین مؤلفه در پویش اصالح سبک زندگی است. از دیدگاه ولی امر مسلمین بخش حقیقی زندگی در تمدن 

ی ، سبک زندگی است.ایشان این بخش را بخش حقیقی و اصلی و متن زندگی در تمدن اسالمی نوین اسالم
کنند. در این بخش نخبگان فکری و سیاسی افزاری تمدن تعبیر میدانند. معظم له این بخش را به بخش نرممی

ی" به شکل مطلوب است.از ها تبیین "فرهنگ زندگها بپردازند و در این راستا وظیفه آنجامعه باید به رفع آسیب
مایه این فرهنگ زندگی عبارت از خردورزی، اخالق و حقوق است. ایمان، پرهیز از تقلید از دیدگاه ایشان بن

                                                                                                                                                          
1 Scanning 
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 شودغرب،احساس مسئولیت و اصالح سبک زندگی از الزامات سبک زندگی در تمدن نوین اسالمی محسوب می
 (23/7/1391،ای آیت الله خامنه)

ها است. از دیدگاه معظم له اولین گام در این زمینه شناخت پویش تناسب نیازها و ظرفیت سومین مؤلفه در
گیری است مؤلفه مرکزی در این حوزه نیازهای حقیقی و اساسی است. هدف از این نوع شناخت،استفاده در تصمیم

گیری تمدن در شکل ( بنابراین25/3/1385،ای آیت الله خامنهشناخت درست نیازهای حقیقی و اساسی است )
نوین اسالمی یکی از مراحل حساس و مهم، شناخت درست نیازها است. مرحله و گام بعدی در اختیار گرفتن ابزار 

کارگیری این ابزارها برطرف کردن این نیازها که شامل فکر و نیروی انسانی است. مقام معظم رهبری کلید اصلی به
( از دیدگاه ولی امر مسلمین ایجاد تمدن 25/3/85ت بشر دارد)همان،دانند که نقش مهمی در سرنوشرا علم می

خورده و مجروح و غمگین است و های امروز بشریتی باشد که زخمنوین اسالمی باید متناسب با نیازها و ظرفیت
ی و های انقالب اسالماند. در این رهگذر معظم له بر رویشافسردگی های جوان آن دچار یاس و ناامیدی و نسل

کید می  ( 31/2/93ای، آیت الله خامنهکنند)نقش مؤثر جوانان در آینده جهان تأ
گیری یک نظام و تمدن آخرین مؤلفه در حوزه پویش توجه به جوانان و نخبگان است. معظم له در فرآیند شکل

بودن آینده تمدن  دانند. این روشن و درخشاناسالمی یکی از نکات مهم را روشن و درخشان بودن آینده نظام می
ای آیت الله خامنهدهند)اسالمی مرهون وجود جوانان است که ایمان اسالمی و عمل را سرلوحه کار خود قرار می

توانیم دانند و معتقدند که از طریق آن می(ایشان جوانان را موتور محرک تحوالت سیاسی و اجتماعی می11/8/73،
 ( 19/9/92،ای آیت الله خامنهجاد کنیم)تمدن نوین اسالمی را بر پایه معنویت ای

 العالی()مدظلهایهای پویش در اندیشه امام خامنهماتریس مؤلفه
 عنـــــاصر هامؤلفه رانپیش

ش
پویــــــ

 

تلفیق علم و پیشرفت و 
 عزت و عدالت

های مادی توانایی مقابله با امواج جهانی، ثروت آفرینی،استفاده از ظرفیت
 و معنوی

 دگیسبک زن
اصالح سبک زندگی،تبیین مطلوب فرهنگ زندگی،خردورزی،اخالق و 

 حقوق،ایمان،پرهیز از تقلید از غرب، احساس مسئولیت
تناسب نیازها و 

 هاظرفیت
منظور شناخت درست نیازها،در اختیار گرفتن فکر و نیروی انسانی به

 ها(برطرف کردن نیازها، نقش مؤثر جوانان )رویش
ن و توجه به جوانا

 نخبگان
 ایمان و عمل اسالمی، ایجاد تمدن بر پایه معنویت
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 های بدیل( )آینده 1بینیپیش ج:
بندی ای خالقانه و سپس تحکیم و اولویتهای ممکن به شیوهترین طیف از آیندهبینی شامل ایجاد گستردهپیش
های تیم به توسعه و عمق آینده( در این روش بر آن هس152 ،ص1395های ممکن است)هاینز و بیشاپ،این آینده

های ممکن احتمال غافلگیری را کاهش بدهد. بینی آیندهممکن بپردازیم. درواقع این روش بر آن است که با پیش
خوبی ترسیم گردیده است. حضرت امام این مسئله در منظومه فکری رهبر حکیم و فرزانه انقالب اسالمی به

های ممکن در جهان آینده هستند تا با ترسیم آن نظام اسالمی شان درصدد ارائه گزینهفرمایشات العالی در)مدظلهایخامنه
 سازی را  برای جامعه ترسیم نماید. بتواند احتماالت برای ایجاد تمدن

ران آینده بدیل از دیدگاه معظم له جابجایی تدریجی قدرت است. که از طریق گذار به اولین مؤلفه در پیش
( ایشان معتقدند که نظم و 25/5/1391،ای آیت الله خامنهباشد)ی جدید در حال تحقق میوضع جدید و ماجرا

ای است از (این امر نشانه13/6/1393،ای آیت الله خامنهپارادایم حاکم قبلی دنیا در حال تغییر و تبدیل است)
حکومت و نظام اسالمی تحوالت اساسی که شامل رشد تفکر اسالمی، استقامت اسالمی، بالندگی و تناور شدن 

( درواقع از دیدگاه معظم له نظم مستقر حاکم در حال اضمحالل است و 15/12/1382ای، آیت الله خامنهاست  )
 باشد. های اسالمی را دارا میباشد که بسیاری از مؤلفهنظم جدید نیز در حال استقرار می

انقالب اسالمی پیچ تاریخی است. در این پیچ ران آینده بدیل در منظومه فکری رهبر دومین مؤلفه در پیش
(استمداد 9/6/1391،ای آیت الله خامنههایی مثل عزم راسخ، وفاداری به هدف، نترسیدن از زورگو )تاریخی مؤلفه

ای آیت الله خامنه( و کار و تحرک)10/11/1390ای، آیت الله خامنه از قدرت الیزال الهی و تکیه بر وحی ) ب
 مختصات پیچ تاریخی مورد اشاره رهبر حکیم و فرزانه انقالب است.  ( از9/6/1390،

 العالی() مدظلهایبینی در منظومه فکری امام خامنههای پیشماتریس مؤلفه
 عناصر مؤلفه مفهوم

ش
پی

بینی )آینده
های  پایه (

 

جابجایی تدریجی 
 قدرت

ت گذر به وضعیت و ماجرای جدید،تغییر نظم حاکم جدید، وقوع تحوال 
اساسی شامل رشد تفکر اسالمی،استقامت اسالمی،بالندگی و تناور شدن 

 حکومت اسالمی،

 پیچ تاریخی
عزم راسخ،وفاداری به هدف،نترسیدن از زورگو،استمداد از قدرت الیزال 

 الهی و تکیه بر وحی، کار و تحرک

                                                                                                                                                          
1 Forecasting  
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 )آینده مطلوب( 1انداز سازید: چشم
گاهانهابی به تصمیمنگاری راهبردی، دستیهدف نهایی آینده انداز تر در زمان حال است. چشمهای بهتر و آ

های محتمل را گیران قرار دهد و چگونگی رویارویی با آیندهسازی خواهد توانست آینده بالقوه را فراروی تصمیم 
 ( 250،ص1395کند)هاینز و بیشاپ،بیان می

زی است که یکی از عناصر آن تمدن سازی اسالمی انداز ساچهارمین پیشران مورد اشاره ولی امر مسلمین،چشم
ایرانی که مبتنی بر کار جهادی و انقالبی، استفاده از ظرفیت غنی و -است. در این راستا ارائه الگوی جدید اسالمی

های علمیه، برخورداری از قوت علمی و گفتمان سازی است. استفاده از محققان جوان و قوی منابع اسالمی و حوزه
(. از 6/2/1395،ای آیت الله خامنهو مؤمن و انقالبی از دیگر مختصات این تمدن سازی اسالمی است) فکرخوش

ها هاست که اگر این جنگ ارادهدیدگاه ایشان در آینده بدیل تمدن سازی اسالمی، عرصه رویارویی و جنگ اراده
           د عامل پیروزی در جنگ آینده شودتوانبینی، مسئولیت شناسی و اتحاد کلمه توأم شود میبا بصیرت و روشن

عنوان اساس ( ایمان و معنویت به23/7/1391،ای آیت الله خامنه(.پرهیز از تقلید)7/1391/ 22،ای آیت الله خامنه)
( و 1/1/1394ای آیت الله خامنهها )( استفاده از فرصت19/6/1376،ای آیت الله خامنهتمدن سازی اسالمی )

ترین عناصر دیگر مؤلفه ( از مهم8/4/1393،ای آیت الله خامنهسوی اعتالء)منظور حرکت بهها بهالشمواجهه با چ
 تمدن سازی اسالمی است. 

( بیداری 8/12/1388) گیری خاورمیانه اسالمی( شکل22/5/1391،ای آیت الله خامنهافول وجهه آمریکا )
گاهی و خودباوری و تکیه  ای آیت الله خامنهبر اسالم در کشورهای اسالمی است( )اسالمی )که حالت تنبه و آ

( از دیگر عناصر تمدن سازی نوین اسالمی 22/5/1391،ای آیت الله خامنه( آینده مبهم اروپا )14/6/1392،
 شود. محسوب می

 العالی()مدظلهایانداز سازی در اندیشه امام خامنههای چشمماتریس مؤلفه

چشم
انداز سازی )آینده مط

لوب(
 

تمدن سازی 
 اسالمی

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

ها مبتنی بر بصیرت فکر و مؤمن و انقالبی ،جنگ ارادهاستفاده از محققان جوان و خوش
بینی و مسئولیت شناسی، اتحاد کلمه،پرهیز از تقلید،ایمان و معنویت ، تمدن وشنو ر 

ها،افول وجهه ها،مواجهه با چالشسازی نوین اسالمی،استفاده از فرصت
 گیری خاورمیانه اسالمی،بیداری اسالمی،آینده مبهم اروپاآمریکا،شکل
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 1ریزیو: برنامه
 العالی()مدظلهایل تمدن سازی نوین اسالمی در منظومه فکری امام خامنههای مهم در مدیکی از الزامات و پیشران

یکی از الزامات مهم العالی()مدظلهایاز دیدگاه امام خامنه .ریزی مبتنی بر الزاماتی استریزی است. برنامهبرنامه
های داخل کشور، تدررسیدن به تمدن اسالمی وجود نقشه راه است. تکیه بر استعدادهای درونی ، تکیه بر ظرفی

(. از دیدگاه ایشان در ترسیم 11/5/95،ای آیت الله خامنهترین عناصر این مؤلفه است)تکیه بر ابتکار جوانان مهم
گاهی جوانان و بصیرت به وضعیت موجود مهم است) (از دیدگاه معظم له 12/8/94،ای آیت الله خامنهنقشه کالن آ

ریزی باید مبتنی بر محاسبه عملی ها است و برنامهریزیا و برنامههگذارینقشه راه مشخص کردن خط سیاست
ای آیت الله خامنهانداز روشن برای آینده، راه باید مشخص و ترسیم شود)باشد. ایشان معتقدند برای رسیدن به چشم

ت را شرط موفقیت ریزی و این ثباعنوان نقشه راه باعث ثبات در برنامهانداز را به( ایشان داشتن چشم23/8/82، 
 (. 9/4/1386،ای آیت الله خامنهگیری منظم خواهد شد )ریزی باعث جهتدانند. بنابراین برنامهمی

(. 10/9/1389،ای آیت الله خامنههای آینده است)گذاری در اداره کشور در دههیکی دیگر از این عناصر ریل
شده و از هرج و مرج و سرگشتگی ریزیدن برنامهگذاری باعث هدفمند شدن و ساختارمند شسازی و ریلجاده

های فکری دیگر درگیرشده و به مبارزه بپردازد ای که در نظر دارد در آینده با نظامنماید. نظام فکریجلوگیری می
پیش گذاری است تا تمامی ساختارهای یک نظام سیاسی بتوانند هماهنگ و همسان بهریزی و ریلنیازمند برنامه

  بروند. 
شناسی است.ازنظر مقام معظم رهبری ریزی در فرآیند تمدن سازی، آسیبیکی از الزامات دیگر در حوزه برنامه

شناسی باید در شناسی باید ناظر بر شناسایی موانعی باشد که سد راه رسیدن به تمدن اسالمی است. این آسیبآسیب
شناسی هم باید در بخش از دیدگاه ایشان آسیبدهد باشد. حوزه سبک زندگی و آنچه متن تمدن را تشکیل می

 ( 23/7/91،ای آیت الله خامنه افزاری تمدن انجام شود.)افزاری و هم بخش نرمسخت
شناسی موجب جلوگیری شناسی است. موقعشناسی و موقعریزی نیازسنجی و زمانمؤلفه بعدی در حوزه برنامه

کید امام خامنهو استعدادها خواهد شد. بنابراین از مؤلفه از هدر رفتن منابع و استفاده بهینه از منابع ) ایهای مورد تأ

آیت الله ای نسبت به توطئه دشمن است)شناسی است که مبتنی بر لحظه شناسی و حساسیت لحظهدر موقع العالی(مدظله
 ( 19/7/1391،ای خامنه

دیدگاه مقام معظم رهبری است. ایشان ریزی از گذاری یکی دیگر از الزامات برنامهگذاری و مرحلههدف
کند. بنابراین برای رسیدن به ای به دنبال اهداف گوناگون و متنوعی حرکت میمعتقدند که نظام اسالمی در مرحله
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قطعه گذاری کرد. البته ایشان معتقدند که مرحله گذاری،قطعهگذاری و مرحلهتمدن عظیم اسالمی باید هدف
ای آیت الله خامنهن و متفکران و مسئوالن مربوطه باید این قطعات را مشخص نمایند)است. و در این راه هادیا

،29/8/1392) 

 العالی()مدظلهایریزی  در اندیشه امام خامنههای برنامهماتریس مؤلفه
 عناصر مؤلفه پیشران

برنامه
ریزی

 

 تدوین نقشه راه
بتکار جوانان،وجود های کشور، تکیه بر اتکیه بر استعدادهای درونی و ظرفیت

گاهی و بصیرت به وضعیت موجود،مشخص کردن  آ
 گیریانداز و نظم در جهتها،محاسبه عمل،ترسیم نقشه چشمگذاریسیاست

 ریزی ،منظور هدفمند شدن برنامهسازی بهجاده گذاریریل

 شناسیآسیب
شناسی سبک زندگی و متن شناسایی موانع رسیدن به تمدن اسالمی،آسیب

 افزاریافزاری و سختشناسی بخش نرمن،آسیبتمد

 شناسینیازسنجی و موقع
موجب جلوگیری از هدر رفتن منابع ، استفاده بهینه از منابع و 

 استعدادها،حساسیت نسبت به توطئه دشمن

 گذاریمرحلهگذاری و هدف
شناسایی قطعات در هر مرحله توسط متفکران،تدوین اهداف گوناگون و 

 متنوع

 سازی برنامه( )پیاده 1اقدامه: 
ران در تمدن سازی اسالمی در منظومه فکری رهبر حکیم و فرزانه انقالب اسالمی،اقدام و آخرین پیش

نظام سیاسی های آن امیدآفرینی است.امیدآفرینی باعث افزایش اعتماد جامعه بهسازی است. که یکی از مؤلفهپیاده
سردگی جلوگیری خواهد کرد. از دیدگاه ایشان افرادی که مردم را ناامید خواهد شد و انگیزه را تقویت و از اف

انگیزه بوده و (. ایشان معتقدند که دل ناامید، بی1/1/1386،ای آیت الله خامنهکنند)کنند به دشمن کمک میمی
میدواری شود. معظم له همچنین حضور جوانان را نشانه اشود بنابراین وارد انتخاب نمیموجب افسردگی می

 (. 12/5/1388،ای آیت الله خامنهدانند)می

دومین مؤلفه اقدام، عزت و سربلندی است. احساس عزت و سربلندی موجب خواهد شد شخص شجاعت به 
ها و مشکالت مقاومت نماید و درراه رسیدن به هدف خود تمام مساعی خود را خرج دهد و در برابر تمامی سختی

ای آیت الله خامنهدانند)و پیشرفت و حتی ثروت و رفاه یک جامعه را مرهون عزت میبه کارگیرد. ایشان امنیت 
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تنبلی و  (دوری از11/2/87،ای آیت الله خامنه(. معظم له مقدمه عزت و سربلندی را در شجاعت )19/11/1393،
(و همبستگی و 6/7/1384ای، آیت الله خامنه(دانش قدرت دفاعی)18/11/1384،ای آیت الله خامنهآسایی)تن

(. در این مؤلفه ایستادگی و صبر و اعتماد به 24/6/1371،ای آیت الله خامنهدانند)همدلی در سایه اسالم می
 (9/2/92،ای آیت الله خامنهسازد)های الهی مسیر دستیابی به تمدن نوین اسالمی را هموار میوعده

ای آیت الله خامنهز موفقیت)آخرین مؤلفه در اقدام مجاهدت دائم است. مجاهدت دائم رم
( و موجب شادی و نشاط خواهد شد 4/2/1387،ای آیت الله خامنه(موجب مأیوس شدن دشمن)16/2/1387

(. مجاهدت دائم دارای الزامات سلبی و ایجابی است : تنبلی و کسالت و انزوا و 11/2/1392،ای آیت الله خامنه)
( جزو الزامات سلبی است و حرکت ، خطرپذیری،صبر و موفق 11/2/92،ای آیت الله خامنهبیکاری و بیگارگی )

 (29/3/1391،ای آیت الله خامنه)   شودبودن از الزامات ایجابی محسوب می

 العالی()مدظلهایهای اقدام در اندیشه امام خامنهماتریس مؤلفه
 عناصر مؤلفه پیشران

اقدام ) پیاده
سازی برنامه(

 

 امیدآفرینی
انگیزه و جلوگیری از افسردگی،نامید کردن مردم= کمک به موجب افزایش 

 دشمن، دل ناامید = عدم انتخاب،حضور جوانان نشانه امیدواری است

 عزت و سربلندی
امنیت و پیشرفت و ثروت درگرو عزت است،عوامل ایجاد 

آسایی،دانش قدرت دفاع و همبستگی و عزت:شجاعت،دوری از تنبلی و تن
 همدلی

 ممجاهدت دائ
باعث مأیوس شدن دشمن و شادی و نشاط خواهد شد،الزامات سلبی 
مجاهدت دائم:تنبلی و انزوا و بیکاری و بیکارگی و الزامات ایجابی : 

 حرکت خطرپذیری ، صبر و موفق بودن

 گیرینتیجه
یست. پذیر نساخت آینده و داشتن دست برتر در جهان آینده بدون داشتن طرح و برنامه مدون و مشخص امکان

ها در آینده دار ساختن تمدن آینده جهان هستند و این امر موجب تعارض و تقابل تمدنتمامی مکاتب بشری داعیه
گیری آمیز در جهان آینده مستلزم نقشه راه دقیق و علمی است. شکلجهان خواهد شد. بنابراین زیست موفقیت

العالی( باشد. در این  ای)مدظلهظومه فکری امام خامنهبخش اسالم و  منتمدن اسالمی باید مبتنی بر تعالیم حیات
 بانی،، پویش یا دیدهانداز سازی(چشم) اله که شامل استحکام ساخت درونیشده در این مقراستا طرح ارائه

سازی برنامه یا اقدام ریزی دقیق و علمی و طراحی مدل پیادههای بدیل، ترسیم آینده مطلوب،برنامهبینی آیندهپیش
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گذاران قرار دهد تا از سرگردانی و تشتت فرهنگی جلوگیری کرده و تواند نقشه راه دقیقی را فراروی سیاستمی
 سوی هدف غایی تشکیل تمدن نوین اسالمی پیش بروند. افزا بتوانند بهصورت همتمامی اجزاء جامعه به

 فهرست منابع: 
سازی توسعه پایدار در مفهوم ،(1393) اطمهف اکبر و ثقفی، ،آبادیکاری دولتملیحه؛  ،اسمعیلیان -1

، ها و صنایعهای مدیریت فناوری اطالعات در سازماناولين کنفرانس ملی چالشپژوهی، آینده
-https://www.civilica.com/Paper-CITMC01تهران، دانشگاه پیام نور، به آدرس 

CITMC01_160.html 
 گلبان. ،،تهراننگاری تکنولوژیهای آیندهروش ،(1385بنیاد توسعه فردا) -2
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع  ،، تهران پژوهیآشنایی با آینده، (1391جاللی وند،ع ) ؛پدرام،ع -3

 دفاعی.  
الله ین اسالمی از منظر آیتفرآیند تحقق تمدن نو ( ،"1393معینی پور، مسعود) بین، فرزاد،جهان -4

  .39،ش 11، مطالعات انقالب اسالمی،س ایخامنه
،سال فصلنامه علمی ترویجی ترویج علمپژوهی، مبانی و مفاهیم آینده ،(1393حیدری، امیرهوشنگ ) -5

 .، پاییز و زمستان 7پنجم ، شماره 
،سال دوم،شماره  رانفصلنامه علوم مدیریت ای ،(1386های فناوری ریاست جمهوری)دفتر همکاری -6

80. 
ی اثرگذار بر استحکام (، تمدن نوین اسالمی مؤلفه1394خزاعی، علی) ؛رجبی دوانی، محمدحسین -7

،دانشگاه مجموعه مقاالت همایش ملی تمدن نوین اسالمیساخت درونی نظام جمهوری اسالمی ایران،
 مهر.  16شاهد 

ارهای فکری و مفاهیم کلیدی در بررسی ساخت ،(1394اسدی، علیرضا) ؛سیاح مفضلی، اردشیر -8
،سال بیست و پژوهی مدیریتفصلنامه آیندهپژوهی، پژوهی و ارائه چارچوب اجرای مطالعات آیندهآینده

 .، بهار102ششم،شماره 
،شماره  مجله مدیریتپژوهد؟، پژوهی چگونه آینده را میآینده ،(1393کیانفر، کیانوش) ؛صائمیان، آذر -9

 .،آذر و دی 176
سال ،فصلنامه مطالعات ملی،الزامات تحقق تمدن نوین اسالمی،(1367)فراهانی،محسنیفرمهین -10

  .شماره سومهفدهم، 

https://www.civilica.com/Paper-CITMC01-CITMC01_160.html
https://www.civilica.com/Paper-CITMC01-CITMC01_160.html
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،تحول در مفهوم تمدن و بازخوانی "ما" ی ایرانی، تمدن سازی علوم انسانی(،1388عاملی، سعید رضا) -11
 .در خورسندی طالسکوه ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

های تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر ها و بایسته(،زمینه1395حسن ناصر)خاکی،؛ غفاری،زاهد -12
  1395.،پاییز 75،سال نوزدهم، شماره فصلنامه علوم سياسیتمدنگرایان،

 نیما. –نماد  ،، مترجم سیاوش ملکی،تهرانیابی آیندهبرون ،(1388کورنیش.ا.) -13
(،بازاندیشی 1395حمدرضا)حاتمی، م؛ خزایی، سعید؛همایون،محمدهادی ؛مطهری نژاد،مجید -14

فصلنامه پژوهشی انداز تمدنی انقالب اسالمی،نگر،مناسب چشمسیاستی در نظریات و الگوهای آینده
  .، تابستان 35،سال دهم ، شماره رهيافت انقالب اسالمی

مجموعه مقاالت همایش تمدن نوین (، اقتضائات تحقق تمدن نوین اسالمی،1394مالشاهی، مریم) -15
  .1394مهر  16 ،شگاه شاهد، داناسالمی

 www.civilica.com،  پژوهیالفبای آینده ،(1385ملکی فر، عقیل) -16

 .، شماره اول المللنشریه روابط بينالملل،نگری در روابط بینآینده ،(1390میرکوشش ) -17
نشریه اسالم و ات فرهنگی و علمی ، پژوهی: ضرورت آینده مطالعآینده، (1390منطقی ، محسن ) -18

 .1،  های مدیریتیپژوهش
، ترجمه محمدعلی حمید رفیعی، دفتر هانظریه برخورد تمدن(، 1387هانتینگتون،ساموئل) -19

 .های فرهنگیپژوهش
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عنوان شاخصی برای تعیین البالغه بهواکاوی هنر ناپسند از دیدگاه نهج
 های هنر در تمدن نوین اسالمیوبچارچ

 1محمد خراسانی زاده

 دهچکی
هایی برای های هنر در تراز تمدن نوین اسالمی، الزم است معیارها و مالکمنظور تعیین چارچوب و ویژگیبه

ها و رویکردهای اسالمی وجود داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش سنجش میزان همخوانی آثار هنری با اندیشه
اش این است که کدام نوع از هنرها در نگاه امام در تمدن نوین اسالمی است و سؤال اصلی« نبایدهای هنر» یافتن

ها پرداخته شود؟ به همین منظور، گفتار و نوشتار شده و در تمدن نوین اسالمی نباید به آنعلی )ع( مورد مذمت واقع
که درواقع همان نگاه اسالم به موضوعات  -نگاه ایشان البالغه مورد واکاوی قرار گرفت تا امام علی)ع( در نهج

اش در صدر اسالم کارکرد که هنر و آثار هنری به مفهوم امروزیهنر استخراج گردد. با عنایت به این درزمینه   –است
های محدودی داشته است، با روش توصیفی و با تحلیل کالم ایشان، هشت روایت که مشخصًا با نگاه سلبی به حیطه

عنوان شاخصی برای تعیین بندی گردید تا بههنر ناپسند و مذموم پرداخته بود، احصا شد و در چهار گروه، دسته
برداری قرار گیرد. این چهار گروه هنر مذموم و ناپسند عبارتند های هنر در تمدن نوین اسالمی مورد بهرهچارچوب

کننده، هنر مبتنی بر دنیاطلبی و نهایتًا هنر عامل گناه ه و گمراهدهندمثابه ابزار تکبر و فخرفروشی، هنر فریبازهنر به
امام علی)ع( به آثاری که امروزه ذیل هنر  شده توسط حضرتو هوسرانی.چنانچه با معیار اجتناب از هنِر نکوهش

توان باب یها جزو آثار هنری مذموم قرار گیرند و با این روش ماند، بنگریم، شاید بخشی از آنشدهاسالمی مطرح
 ای در تعالی محتوای هنر اسالمی و احصای هنجارهای هنر در تمدن نوین اسالمی گشود.تازه

 البالغه، تمدن نوین اسالمی.هنر، هنر ناپسند، امام علی )ع(، نهج دی:واژگان کلی
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Analysis of the Inappropriate Artfrom Nahj al-Balagha's Point of View as 

an Indicator for Defining the Framework for Art in the New Islamic 

Civilization 

Mohammad Khorasanizadeh
1 

Abstract 
In order to determine the framework and features of art in the level of new Islamic civilization, 

it is necessary to have criteria for assessing the extent to which artworks are consistent with 

Islamic thought and approaches. For this purpose, Imam Ali's (as) text and speech was analyzed 

in Nahj al-Balaghah so that his view - which is in fact the same Islamic view of the subject - 

was extracted in the field of art. Given the fact that art and artwork had a limited function in its 

modern sense at the begining of Islam, eight narratives, which have clearly looked at the 

domains of inappropriate art, were counted. Four groups were categorized to serve as an 

indicator for defining the framework of art in new Islamic civilization. The four groups are: art 

as a means of arrogance, deceitful and misleading art, art based on worldliness, and ultimately 

the art of sin. If we look at the works that are nowadays presented as Islamic art, perhaps some 

of them are inappropriate art works. In this way, a new way of promoting the content of Islamic 

art and revealing the norms of art in new Islamic civilization can be discovered. 

 

Key words: Art, Islamic Art, Imam Ali (as), Nahj al-Balaghah, Islamic New Civilization. 

 مقدمه
های مختلف  های آن درزمینه  بایست ممیزات و مؤلفهسخن به میان می آید، می« تمدن نوین اسالمی»وقتی از 

محیطی و غیره تعیین و تبیین گردد تا بتوان این مفهوم فرهنگی، هنری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، زیست
 ریزی نمود.یافتنی و ملموس درک کرده و برای نیل به آن برنامهصورت یک واقعیت دستی را بهآرمان

های بسیار مهم، عرصه هنر است که ضروری است کلیات آن در این تمدن ترسیم شود. یکی از این زمینه
هایی برای و مالک های هنر در تراز تمدن نوین اسالمی، الزم است معیارهامنظور تعیین چارچوب و ویژگیبه

ها با ها و رویکردهای اسالمی وجود داشته باشد که قطعًا این مالکسنجش میزان همخوانی آثار هنری با اندیشه
ازاین، تحت عناوینی مانند هنر اسالمی، هنر دوران اسالمی، هنر تمدن اسالمی و یا هنر مسلمانان آنچه پیش

 داشت. هایی خواهدموردبحث قرارگرفته است، تفاوت
های اندیشه اسالمی که در قرآن و سنت را باید در پایه -مبتنی بر تمدن نوین اسالمی  –مبانی اساسی این هنر 

ی پیامبری ساله23وجو نمود. البته در دوران پیامبر اسالم)ص( و جانشینان بر حق ایشان تبیین شده است، جست
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هایی مثل هنر را از سوی ای پرداختن به عرصههایی وجود داشت که فرصت و فضحضرت محمد)ص(، اولویت
های بعد و در زمان حضور جانشینان بر حق ایشان،یعنی امامان معصوم)ع(، ساخت، اما در سالایشان محدود می

های مختلف به یادگار گذاشت که ای از روایات را در زمینهتری مطرح شد و گنجینهطور کاملبرخی موضوعات به
 اهگشای بسیاری از مطالعات در حوزه نگاه دین به مسائل مربوط به هنر باشد.تواند ر اکنون می

البالغه در کتاب نهج که–مستقیم پیامبر اسالم)ص(  ییافتهآموخته و تربیتدانش-بیانات امیرالمؤمنین علی)ع( 
های گوناگون در زمینههای واالی ایشان هایی است که نمایانگر اندیشهشده، یکی از گنجینهاثر سید رضی گردآوری

اش، در روزگار صدر اسالم کارکرد چندانی نداشته، اما قابلیت باشد. هرچند هنر به معنای امروزیو ازجمله هنر می
واسطه محدودیت بیانات امام علی)ع( پیرامون هنر و به استخراج مفاهیم مورد نظر از متن نهج البالغه وجود دارد.

های هنر در تمدن نوین اسالمی، هنر ناپسند و مذموم در خشی از حدود و چارچوبآفرینش هنری، باهدف تعیین ب
 های عرصه هنر در این تمدن را تبیین نماید.گیرد تا نبایدهای هنری و ناهنجاریالبالغه موردبررسی قرار مینهج

سالمی تعیین شود که اگر مرزهای مشخص هنر در تمدن نوین ااهمیت و ضرورت این مسئله ازآنجا ناشی می
پرداخته شود، ممکن است هنر التقاطی شکل گیرد « بایدها»، صرفًا به «بایدها و نبایدها»جای پرداختن به نشود و به

 که بایدهای الزم را دارد، اما از نبایدها اجتناب نکرده است.
اش این است که در تمدن نوین اسالمی است و سؤال اصلی« نبایدهای هنر»لذا هدف اصلی این پژوهش یافتن 

ها پرداخته شود؟ شده و در تمدن نوین اسالمی نباید به آنکدام نوع از هنرها در نگاه امام علی )ع( مورد مذمت واقع
 که نوع این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است، این مقاله فاقد فرضیات است.واسطه اینبه

 مرور پیشینه تحقیق -الف
های هنری حضرت هایی صورت گرفته است که بیشتر بر توانمندی، پژوهشپیرامون ارتباط امام علی)ع( باهنر

های اثر جواد محدثی از سری کتاب« امام علی)ع( و هنر»توان به کتاب کوچک عنوان نمونه میاند. بهاشاره داشته
را در حوزه های هنری شخصیت امیرالمؤمنین علی)ع( اشاره نمود که ویژگی« انداز امام علی)ع(از چشم»مجموعه 

هنر گفتاری و نوشتاری، موسیقی کلمات، صناعات ادبی، تصویرسازی بیانی، تمثیل، شعر و خوشنویسی مطرح 
« الگوی رفتاری»های نوشته محمد دشتی از سری کتاب« امام علی)ع( و علم و هنر»نموده است. همچنین کتاب 

به کوشش مریم « البالغهاز هنر تصویر آفرینی در نهج هاییجلوه»نامه نیز در همین زمینه نگاشته شده است. پایان
 های ادبی و هنر امام علی)ع( در حوزه فصاحت و بالغت پرداخته است.استرآبادی نیز به آفرینش حاجی قاضی
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های بررسی مؤلفه»نامه هایی که تاحدی به موضوع این پژوهش مرتبط است، پایانیکی دیگر از پژوهش
آباد است که البته بیشتر به به همت اعظم ناصریان خلیل« های علویالبالغه و آموزههجسازی اسالمی در نتمدن

 تمدن اسالمی پرداخته و نه تمدن نوین اسالمی.
توان در حوزه ارتباط میان هنر و تمدن نوین اسالمی نیز مقاالتی به رشته تحریر در آمده است که از آن جمله می

شدن گیری تمدن نوین اسالمی و جهانیعنوان عاملی مؤثر در شکلاسالمی به تبیین ماهیت و ظاهر هنر»مقاالت
 به قلم صدیقه پورمختار را نام برد.« ضرورت گفتمان هنری در تمدن نوین اسالمی»پور واثر ناصر مقدم« آن

ر های ناپسند و مذموم هنر داما بحث و بررسی پیرامون نبایدهای هنر در تمدن نوین اسالمی و ویژگی 
ای نداشته و نگارنده برای این منظور مستقیمًا به متن شده، سابقهالبالغه که در این پژوهش به آن پرداختهنهج
 البالغه مراجعه کرده است.نهج

 مبانی نظری و روش تحقیق -ب
 خصوصیت هنر اسالمی بر اساس منع ایجادشده است و مستشرقین و روشنفکران»ها که در برخی زمینهازآنجایی

( در این 18ص ،1391)البهنسی، « عرب و مسلمان، در این خصوص یعنی منع یا عدم پذیرش، در حال تحقیق هستند
البالغه در کند، به اشارات سلبی نهجهایی که نگاه اسالم به هنر را تبیین میپژوهش، باهدف کشف معیارها و سنجه

امام علی)ع( مورد کاوش قرارگرفته و مشخص شود که هنر  شود تا هنر مذموم و ناپسند از نگاهمورد هنر پرداخته می
 داشته باشد.« نباید»هایی از نگاه ایشان چه ویژگی

شناسی، تعاریف و کارکردهای فعلی آن است، نه آنچه در صدر اسالم در این پژوهش، مقصود از هنر و زیبایی
شده که فرمود نمونه از امیرالمؤمنین علی)ع( نقلعنوان شود. بهکارکرد داشته و نه آنچه در ادبیات عمومی مطرح می

(، 406البالغه، حکمت )نهج« چه زیباست فروتنی توانگران در برابر تهیدستان، برای دست یافتن به رحمت خداوند»
که درباره زیبایی یک رفتار صحبت شده است، اما در چهارچوب تعریف امروزی از در اینجا علیرغم این

عنوان یک پیشه موردنظر گنجد. در مقابل، شاید هنر نجاری و ساخت منبر در صدر اسالم بهشناسی نمیزیبایی
گیرد. بنابراین منظور از هنر در عنوان یک اثر هنری موردبحث قرار میبوده، اما امروزه این محصول و تزیینات آن به

 انجامد.معماری، ادبیات و موسیقی می اینجا فرایندهایی است به خلق آثار هنری در قالب هنرهای تجسمی، نمایشی،

البالغه نکته دیگر این است که این پژوهش مبتنی بر گفتار و نوشتاری از امام علی)ع( است که در نهج
البالغه وجود دارد، در این نوشتار توان گفت هرچه درباره هنر ناپسند در نهجشده است، بنابراین میگردآوری

 اند.لی سایر روایات حضرت در اینجا موردبحث قرار نگرفتهموردبررسی قرارگرفته است، و 
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ای مربوط به موضوع، به این تحقیق بر پایه روش توصیفی و تحلیلی استوار است و با استفاده از منابع کتابخانه
رات و البالغه، کلیه عبارشته تحریر و تحلیل درآمده است. در این فرایند، نگارنده بامطالعه کامل و مداقه بر نهج

برداری کرده و سپس طبق نیاز این پژوهش، عباراتی که به توانست داللتی بر هنر داشته باشد را فیشجمالتی که می
بندی ساخت. از این رهگذر رویکرد و دالیل نکوهش برخی از نفی و نهی و نکوهش هنر پرداخته بودند، دسته

سپس با مقایسه و تطبیق با منابع مشابه، در قالب پژوهش شده و البالغه استخراجهای هنری از عبارات نهجزمینه
 حاضر ارائه گردید.

 بدنه اصلی تحقیق -پ
 تمدن نوین اسالمی -1

است، در یابی به تمدن نوین اسالمی را مطرح کردهانداز دستای که چشمرهبر انقالب اسالمی، آیت اله خامنه
مدن نوین اسالمی را این گونه برای عالمان جهان اسالم ، ت1392اجالس جهانی علما و بیداری اسالمی در سال 

 نماید:ترسیم می
ایجاد تمدن »تواند چيزی کمتر از این هدف نهایی )هدف بلندمدت برای بيداری اسالمی( نمی

ها و کشورها، باید به جایگاه ی ابعاض خود در قالب ملتباشد. امت اسالمی با همه« درخشان اسالمی
ی ظرفيتها از همهمندی انسانی اصلی و عمومی این تمدن، بهرهرآن دست یابد. شاخصهتمّدنِی مطلوب ق

ای است که خداوند برای تأمين سعادت و تعالی آنان، در عالم طبيعت و در وجود خود های مادی و معنوی
قرآن، در اجتهاد  آنان تعبيه کرده است. آرایش ظاهری این تمدن را در حکومت مردمی، در قوانين برگرفته از

نوی بشر، در پرهيز از تحجر و ارتجاع و نيز بدعت و التقاط، در ایجاد رفاه و و پاسخگویی به نيازهای نوبه
خواری و ربا و تکاثر، در ثروت عمومی، در استقرار عدالت، در خالص شدن از اقتصاد مبتنی بر ویژه

 توان و باید مشاهده کرد.ر تالش و کار و ابتکار، میگسترش اخالق انسانی، در دفاع از مظلومان عالم، و د
های مؤثر در عنوان یکی از عرصهضرورت نگاه اجتهادی و عالمانه به عرصه هنر، بهایشان در همین جلسه، به

 پردازد:تمدن سازی می
و از  های گوناگون، از علوم انسانی تا نظام تعليم و تربيت رسمی،نگاه اجتهادی و عالمانه به عرصه

الملل و غيره و های مدرن تا هنر و سينما، و تا روابط بيناقتصاد و بانکداری تا توليد فنی و فناوری، و از رسانه
 سازی است.غيره، همه از لوازم این تمدن
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 البالغهگیری از نهجلزوم بهره -2
مندی از منابع اصیلی مثل بهرهدرباره لزوم  1390مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از شعرای آئینی در سال 

 دارد: البالغه برای محتوای این تمدن بیان مینهج
 -بيت)ع( البالغه و از بعضی از روایات اهلمعارف بلند اسالمی و قرآنی را از خود قرآن و از نهج

اخذ کنيد.  با این منابع، انس پيدا کنيد... روایتی است در  -هایی روایات اصول کافی در بخش
جندب... این روایت، پر از حکمت بنالّسالم( است به عبداللَّهالعقول، که وصيت امام صادق )عليهحفت

های مان، فعاليتهای اجتماعیمان، معاشرتی چيزهایی که ما برای خلقيات شخصیاست. واقعاً همه
 شود.میمان و برای بنای تمدن اسالمی نياز داریم، در این روایت و نظائرش پيدا عمومی

کیدات ایشان بر استفاده از منابع اصیل مثل قرآن، نهجاین بیانات، نمونه البالغه و منابع روایی برای تبیین ای از تأ
 سازی است.های تمدنمؤلفه

 امام علی)ع( در جایگاه یک هنرمند -3
تراز اول، در عرصه شناسی است، گاهی در قامت یک هنرمند داری و دینامام علی )ع( که بهترین الگوی دین

زند وگاهی نیز در قامت یک منتقد هنری با اشراف سخنوری و شعر و ادبیات و خطاطی، به آفرینش هنری دست می
الی های هنر موردنظر اسالم را برای همیشه تاریخ در البهپردازد و ویژگینقد و بررسی هنر میبر مبانی اسالمی، به

 دارد.سخنانش بیان می
گذار فصاحت برای قریش معاویه که علی)ع( را بنیان» رمندی حضرت امام علی)ع( باید گفت در توضیح هن

البالغه( بر نهج 216گوید. اگر همه فصحای عرب در مجلسی گرد آیند و این خطبه )خطبه دانسته است، راست می
مرحوم »(، همچنین 153ص ،11)ابن ابی الحدید، ج« آنان تالوت شود، همه در برابر آن به سجده خواهند افتاد

پردازد، های شاعران درباره حادثه غدیر و فضائل امیرالمؤمنین میعالمه امینی در کتاب الغدیر، وقتی به بیان سروده
ترین عرب و داناترین مردم به مفاهیم کالم کند که فصیحعنوان تبرک از نام مقدس علی بن ابیطالب)ع( آغاز میبه

دقت علی بن ابیطالب)ع( »(. در خصوص خطاطی نیز 45ص ،1384محدثی، «)آوردمیعرب است و اشعاری از او 
به چگونگی مرکب خطاطی و نوک قلم و فاصله سطور و نزدیکی حروف و ترکیب زیبای کلمات و نقشی که این 

از روح ای البالغه( مشهود است و جلوهنهج 315امور در پدید آوردن زیبایی برای خط دارد، از این حدیث )حکمت 
 (.49ص ،)محدثی« دهدهنری آن امام را نشان می

عنوان روایت دینی، بلکه از قول هنرمندی که تجربه خلق آثار هنری و بنابراین دیدگاه امام علی)ع( نه صرفًا به
فی البالغه اشارات مختلشناسانه را داشته است، موردمطالعه قرار خواهد گرفت. در متن نهجهای زیباییتبیین ویژگی
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تحلیل و بررسی است؛ بخشی از این اشارات های مرتبط باهنر وجود دارد که هر یک در حیطه خود قابلبه پدیده
ها جنبه سلبی داشته و پدیده جنبه ایجابی داشته و درواقع تأییدکننده نوعی از آثار هنری است و بخش دیگری از آن

 هنری را مورد مذمت یا نفی و نهی قرار داده است.

 البالغهبندی هنر ناپسند در نهجدسته -4
 بندی است:مجموعه گفتار و نوشتار حضرت امام علی)ع( پیرامون هنر ناپسند، به شرح زیر قابل دسته

 . هنری که ابزار کبر و فخرفروشی باشد.1
 کننده باشد.دهنده و گمراه. هنری که فریب2
 . هنری که مایه دلبستگی به دنیا باشد.3
 سیله گناه و هوسرانی باشد.. هنری که و 4

البته باید تصریح گردد که این اقسام بعضًا مرز شفافی با یکدیگر ندارند و ممکن است در موارد و مصادیقی 
رسد پوشانی باشند، مثاًل امکان دارد یک اثر هنری هم مایه کبر باشد و هم عامل گمراهی. اما به نظر میدارای هم

 گنجد.بندی فوق میالبالغه بحث شده است، در دستهپسند در نهجتمام نکاتی که در باب هنر نا
البالغه را با ترجمه علی شیروانی مرور بندی، کالم امیرالمؤمنین علی )ع( در نهجدر ادامه بر اساس همین دسته

ت که نشده و همچنین تنها بخشی از عباراسازد باهدف گزیده گویی، متن عربی بیانخواهیم نمود. خاطرنشان می
 شده و از بیان کل خطابه یا روایت خودداری شده است.کاماًل در حیطه موضوع این پژوهش بوده، درج

 مثابه ابزار تکبر و فخرفروشیهنر به -4-1
یکی از موضوعاتی که با اشاره به آثار هنری مورد نکوهش قرارگرفته است، تکبر و فخرفروشی است که مصداق 

 آن در ادامه ذکرشده است.
 البالغه، پس از نکوهش کبر و غرور و تعصب، آمده است: نهج 192ر بخشی از خطبه د

که بر فرعون درآمدند، درحالی –درود خداوند بر ایشان باد -موسی بن عمران همراه برادرش هارون 
ای پشمينه بر تن و عصایی به دست داشتند و با فرعون شرط کردند که اگر اسالم آوَرد، حکومتش جامه

کنيد که از این دو تن تعجب نمی» قی و عزتش پایدار باشد، اما فرعون )رو به مردم نمود و( گفت: با
ای که آنان خود در تنگدستی و خواریکنند، درحالیپایداری و عزت و بقای حکومتم را با من شرط می

رو گفت سخن را ازآن فرعون این«. بينيد. چرا دستبندهایی از طال به آنان داده نشده است؟هستند که می
انگاشت. شمرد و جامه پشمينه و به تن کردن آن را کوچک و حقير میکردن آن را عظيم میکه طال و جمع

های طال و معادن زر ناب و خواست درب گنجکه اگر خدای سبحان هنگام بعثت پيامبرانش میدرحالی
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جانوران زمين را با آنان همراه سازد، هرآینه چنان های سرسبز را به روی ایشان بگشاید و پرندگان آسمان و باغ
 کرد)و برای او انجام آن سهل و آسان بود(.می

های او و بافيموسی و هارون مخصوصًا بالباس و عصای خشن چوپانی وارد بر فرعون شدند تا از یکسو خیال»
ر هم بشکنند و از سوی دیگر اعالم که شخصّیت درگرو مال و ثروت و زر و زینت است، داطرافیانش را درباره این

یافته و دوران جدیدی از حکومت الهی با کمک مستضعفان آغازشده است... گونه زندگی پایاندارند دوران آن
ها که زر و زیور و ثروت بیشتری داشتند، شخصّیت چرخید؛ آنآری! نظام ارزشی دستگاه فرعون بر همین محور می

های انسانی و شدند. یعنی ارزشپوشان پابرهنه، افراد پست و پلیدی شمرده میشمینهواالتری نصیبشان شده بود و پ
ذاتی های اعتباری و پنداری و برونذاتی کمترین نقشی در بیان شخصّیت افراد در آن نظام نداشت و تنها ارزشدرون

 (.1390)مکارم شیرازی و همکاران، « محور شخصّیت بود 
سوره زخرف، موضوع  53کاررفته است؛در آیه در قرآن کریم نیز با همین تعبیر به« دستبند طال » اشاره به 

)اگر موسی، » شده و در ذکر سخنان فرعون آمده است: حضور حضرت موسی و هارون)ع( در کاخ فرعون مطرح
 عزت، سربلندی، کرامت و شخصیت داشت( پس چرا دستبندهای زرین و طال بر او آویخته نشده است؟ یا چرا

 )قرآن کریم(« اند؟فرشتگانی)برای اثبات نبوتش( همراه او نیامده
گویند فرعونیان عقیده داشتند که رؤسا باید دستبند و گردنبند طال زینت خود کنند، لذا می» در تفسیر این آیه 

ظهار تعجب جای آن لباس پشمینه چوپانی در تن کرده بود، اآالتی همراه نداشت، و بهاز اینکه موسی چنین زینت
« آالت استها طال و نقره و زینتکنند و چنین است حال جمعیتی که معیار سنجش شخصیت در نظر آنمی

 (.1380)مکارم شیرازی و همکاران، 
مانند دستبند زرین که نماد طبقه اشراف در مصر باستان بوده -بنابراین آثار هنری چه جنبه نمادین داشته باشند 

شده باشند، در نگاه اسالمی مورد مذمت و داشته باشند، اگر باهدف فخرفروشی خلق چه جنبه تزیینی -است 
 نکوهش قرار خواهند گرفت.

 کنندهدهنده و گمراههنر فریب -4-2
نوع دیگری از هنر که مورد سرزنش و نفی قرارگرفته است، هنری است که ابزار نفاق و فریب و گمراهی باشد و 

 کشد.های الهی به تصویر میعنوان پدیدههای شیطانی را بهباطل عوض نموده و پدیده واسطه آن، جای حق را بابه

 فرماید:های منافقین میپس از بیان ویژگی 194امام علی)ع( در بخشی از خطبه  -1-2-4
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ای، ای، کشنده)منافقين( برای هر حقی، باطلی فراهم ساخته و برای هر راستی یک کژی و برای هر زنده
اند، اظهار اند. برای رسيدن به آنچه در آن طمع بستههر دری کليدی و برای هر شبی چراغی مهّيا نموده وبرای

ی خود را به ظاهر آراستهارزش و بهکنند، تا بازارهایشان را برپا دارند و کاالهای بینيازی مینوميدی و بی
کنند تا باطل را با آن بيارایند و حق را توصيف میاشتباه اندازند و گویند تا مردم را بهفروش رسانند. سخن می

دهند. اینان سازند و راه تنگ حق را کج و پيچيده جلوه میزشت و کریه سازند. راه گمراهی را هموار می
 های آتشند.یاوران شيطان و زبانه

 نویسد:در پاسخ به معاویه می 7ایشان در نامه  -2-2-4
ای و از ای آراسته که آن را به گمراهی مزّین کردهه از تو به من رسيد، نامههایی بربافتای با جملهپندنامه

 ای.سوی من فرستادهروی بداندیشی به
شده و با انشایی زیبا نوشته باشند و امام )ع( آرایشی را های مردم گرفتهیعنی سخنی که از حرف« موّصله»واژه » 

هایی را که در مرّتب ساختن نوشته خود ی دانسته است، زیرا رنجکه معاویه به سخنان خود داده بود از گمراهی و
منظور اندرز دادن به امام تحمل کرده بود، به این دلیل بود که اعتقاد داشت خودش بر حق و امام )ع( بر خطاست، به

یگانه بوده و نگاری بباشد و نیز چون از روش نامهو روشن است که این عقیده، گمراهی و انحراف از مسیر الهی می
علت اثر اینهای نامناسب و آرایش جاهالنه تنظیم یافته بود، و بهجا به کاربَرد، سخنش با وصلهتوانسته کلمات بهنمی

اش دانسته شد، به این دلیل حضرت نامه وی را برخاسته از گمراهيتکّلف در به کار بردن کلمات وی مشاهده می
 )بحرانی(.« است

که هدفشان تغییر ها از هنرهای ادبی تا هنر تزیینی و تجسمی و نمایشی و غیره، درصورتیانواع و اقسام هنر 
 گیرند.واقعیت و فریب مخاطب باشد، مورد نکوهش امیرالمؤمنین علی)ع( قرار می

 هنر مبتنی بر دنیاطلبی -4-3
انات امیرالمؤمنین علی)ع( نفی دنیاطلبی و وابستگی به دنیا یکی از خطوط بسیار شفاف و روشن و پرتکرار در بی

کید کرده اند و است. ایشان بارها بر موقتی و زودگذر بودن دنیا و در مقابل آن، جاودانگی و اصالت داشتن آخرت تأ
اند. در همین راستا هنری که در خدمت دنیاطلبی و ایجاد وابستگی به دنیا شیفتگان دنیا را مورد نکوهش قرار داده

 اند که بیانات ایشان در این زمینه بدین شرح است.ستهباشد را نیز مذموم دان
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شده است و در آن از هجری، پس از جنگ جمل در بصره بیان 36البالغه در سال نهج 128خطبه  -1-3-4
دهد. در ابتدای خطبه به قیام صاحب زنج که حدود دویست حوادث سختی که در بصره روی خواهد داد، خبر می

 فرماید:کند و سپس میدور خود جمع کرد و کشتار فجیعی به راه انداخت، اشاره می سال بعد،بردگان را به
هایی هایی مثل بال کرکس و ناودانی بصره که سایبانهای زینت شدههای آباد و خانهوای بر کوچه

با چشمی که  ام وام و اندازه و ارزشش را دانستهمن دنيا را به رو بر زمين کوبيده...  مثل خرطوم فيل دارد!
 .امدرخور آن است به آن نگریسته

های آنها واژه دهد، و برای خانهونگار آنها خبر میهای آراسته و پرنقشامام )ع( از نابودی اماکن بصره و خانه» 
هایی است که از چوب و بوریا ساخته ها یا کنگرهأجنحه )بالها( را استعاره فرموده است، و منظور از آن بالکن

ها ده، که از سقف بام بیرون بوده، و مانند حفاظی برای ساختمان بلند و دیوارها از اثرات باران بوده است و اینشمی
در شکل و وضع از هر چه بیشتر به بال پرندگان بزرگ مانند کرکس شباهت داشته است، همچنین واژه خرطوم پیالن 

اند، و روی آن قیر ساختهشاخه درخت خرما مانند خرطوم فیل میها را از هایی استعاره فرموده، که آنرا برای ناودان
رسیده که نیز برای حفظ دیوارها از آسیب سرازیر شده است و طول آنها نزدیك به پنج ذرع یا بیشتر میمالیده می

 )بحرانی(« شده و هر چه بیشتر به خرطوم فیل شباهت داشته است.بام به پایین آویزان میشدن آب از پشت
شود که بصره در آن زمان بسیار آباد بوده )هرچند بردگان درنهایت خوبی استفاده میاز تعبیرات فوق به» 

های زیبا و بانها و سایههای آنها همچون قصرهایی بوده که بالکنکردند( خانهبدبختی و عسرت زندگی می
ها با شورش صاحب ی اینکه خواهد آمد، همهافزوده است و چنانمانند جالب، بر زیبایی آن میهای خرطومناودان

)مکارم شیرازی و همکاران، « الزنج به ویرانی کشیده شد و صاحبان آن قصرهای زیبا در خاک و خون غلطیدند. 
1390 .) 

نگرند و کنند و با چشم دیگر به آن میطور صحیح ارزیابی نمیتمام بدبختی دنیاپرستان آن است که دنیا را به» 
های قبل که این جمله چه ارتباطی با جملهکنند. اما اینچیز خودرا درراه آن قربانی مینهند و همهی آن میسردرپا

البالغه به توضیح این مطلب تواند داشته باشد، شارحان معروف نهجدرباره خطرات و فسادهای صاحب الزنج می
بصره به خاطر دنیاپرستی به آن روز افتادند، قصرها را  اند، ولی ممکن است ارتباط از این نظر باشد که مردمنپرداخته

ها که بردگان زیادی در شهر آنها را پرزرق و برق وزندگی خودرا مملّو از اسراف و تبذیر کردند، درحالیآباد و خانه
رسد، ها از طرف زنگیان میو در مزارع اطراف در بدترین حاالت زندگی داشتند و بالهای وحشتناکی که بر سر آن

 )همان(.« هاستنتیجه اعمال خود آن
 فرماید:، در وصف دیدگاه پیامبر اسالم)ص( به زینت دنیا می160در بخشی از خطبه  -2-3-4
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اش آویخته بود. )پيامبر اسالم( به یکی از همسرانش فرمود: ای فالنی ای با نقش و نگار بر در خانهپرده
افتم. پيامبر دل های آن میبينم به یاد دنيا و زینتاه آن را میاین پرده را از جلوی چشمم دور کن که هرگ

ی آن را در ذهنش ُکشته بود و دوست داشت زینت و خویش را از دنيا کنده و به آن پشت کرده و خاطره
ی فاخر برنگيرد، جایگاه قرار و آرامشش نداند و به ماندن در اش دور باشد، تا از آن جامهزیور دنيا از دیده

اش پنهان نمود. آری، کسی ن اميدوار نگردد. دنيا را از دل خود بيرون کرد، از قلبش دور ساخت و از دیدهآ
 که آن را بنگرد و نزدش یاد شود نيز بيزار است. در سيره رسول خداکه چيزی را دشمن داشته باشد، از این

اش در دهد. زیرا پيامبر و خانوادهن میهای دنيا را به تو نشاها و عيبهایی وجود دارد که بدی)ص( آموزه
 «.دنيا گرسنه بودند و با تقرب فراوانش به درگاه احدّیت، زینت و زیور دنيا از او دور شده بود 

ْتُر...»جمله »  ای پرنقش و نگار و دارای شده که پردهاشاره به داستانی است که از عایشه نقل« َو َیُکوُن السِّ
کرده بود و بر در اتاق آویخته بود. پیامبر)ص( از دیدن آن ناراحت شد، چراکه جنبه هروح تهیعکس موجودات ذی

)مکارم « اندازد و دستور داد آن را فورًا برداشتند زینتی داشت و فرمود: دیدن آن، مرا به یاد دنیا و زرق و برق آن می
حیح نهی از تصویر و نصب کردن در اخبار ص»ابن ابی الحدید نیز معتقد است  (.1390شیرازی و همکاران، 

دید که در آن نقش و ای میکاررفته، آمده است و هرگاه پیامبر )ص( پردهها بههایی که در آنها اشکال و صورتپرده
 )ابن ابی الحدید(.« ها را جدا کنندداد سرهای آن صورتنگار بود، فرمان می

ای به که شریح پسر حارث که قاضی بود، خانهاینالبالغه، پس از خبردار شدن از نهج 3در نامه  -3-3-4
آمیز برای وی تنظیم ای طعنهنویسد و گویی قبالهارزش هشتاد دینار خریده است، امام علی)ع( خطاب به او متنی می

 کند که بخشی از آن به این شرح است:می
های پادشاهان و بدن یهرزیانی که بر این خریدار در آنچه خریده وارد شود، بر عهده خراب کننده

ی فرمانروایی فرعونيان )یعنيملک الموت( است؛ کسانی چون پادشاهان ی جان جّباران و نابودکنندهگيرنده
ایران، روم، یمن، ِحمَير و آنان که ثروت بر روی ثروت نهادند و همچنان بر آن افزودند و آنان که ساختند و 

يره ساختند و به ظن و گمان خویش برای فرزند تدبيری استوار کردند و آراستند و زینت نمودند، ذخ
 کند.اندیشيدند. فرشته مرگ همه اینان را به محل بازپرسی و حساب و جایگاه ثواب و عقاب روانه می

 نگارد:خطاب به معاویه می10همچنین در آغاز نامه  -4-3-4
هایش خود را آراسته ایی که بازینتها کنار رود؟ دنيچه خواهی کرد اگر از دنيایی که در آن هستی پرده

 هایش فریب داده است.و با لذت
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های رنگارنگی السالم( در این عبارات تشبیهات جالبی برای دنیا فرموده، زرق و برق دنیا را به لباسامام)علیه»
ایش را مایه جلب ههای دنیا را فریبنده و لذتکشند. زینتپوشند و یا چادری که به سر میتشبیه کرده که در تن می

شوند و سوی آن جلب میزودی بهخبرند بهبازان و کسانی که از ماهّیت دنیا بیسوی آن شمرده. هوسو جذب به
« کنندنهند و اوامرش را اطاعت میها و لذات ادامه دهند، سر بر فرمان دنیا میبرای اینکه بتوانند به این زینت

 (.1390)مکارم شیرازی و همکاران، 
شدت مذمت شده و بر همین طور که در چهار روایت فوق مشهود است، دنیاطلبی در نگاه اسالم اصیل بهنهما

 اساس هرگونه هنری که مبتنی بر این خصیصه ناپسند باشد و یا بر آن بیفزاید، نکوهیده است.

 هنر عامل گناه و هوسرانی -4-4
تت قرارگرفته است، مواردی است که با احکام های هنری که در کالم حضرت مورد شمایکی دیگر از زمینه

 فرماید:می 104شود. امیرالمؤمنین )ع( در حکمت دینی در تضاد است و سبب گناه و هوسرانی می
ای در آن دعا کند، داود)ع( در چنين ساعتی از شب برخاست و گفت: اینک زمانی است که هر بنده

گير یا گزارشگر احوال و اخبار مردم به فرمانروای ظالم یا که دعاکننده باجبه اجابت خواهد رسيد، مگر آن
 داروغه ستمگر یا نوازنده عرطبه )که همان طنبور است( یا نوازنده کوبه )یعنی طبل( باشد.

های مناسب مجالس لهو و فساد و اشاره به نوازندگانی است که آهنگ« َکْوَبه»و صاحب « َعْرَطَبه»صاحب » 
توان دریافت که نوازندگان موسیقی حرام که )مکارم شیرازی و همکاران(.بنابراین می« واختندنعیاشی و هوسرانی می

نوعی های فاسد و ظالم قرارگرفته و بهکنند، در تراز ظالمان و عوامل حکومتبرخالف شریعت عمل می
 اند.طردشده

 گیـــریبحــث و نتیجـــه
البالغه که در معانی و مفاهیم مرتبط با نوشتار امام علی)ع( در نهجروایت از گفتار و  8بر در این پژوهش با تکیه

به مذمت و نفی و نهی از آن پرداخته بودند، تالش شد تا دیدگاه ایشان در  -طبق تعریف و کارکرد امروزی آن  -هنر 
 مطرح شود.خصوص هنر ناپسند تبیین و تحلیل گردد و چارچوبی کلی برای نبایدهای هنر در تمدن نوین اسالمی 

 بر این اساس مشخص گردید که چهار دسته هنر ناپسند در این روایات قابل استنباط است؛ 
و رفتار فرعون  192آویز تکبر و غرور و فخرفروشی باشد، که در این زمینه به خطبه . هنری که نمایانگر و دست1

عنوان نماد طبقه ثروتمندان و به -طال با حضرت موسی و هارون)ع( اشاره شد که فرعون به دلیل نداشتن دستبند 
 شان، این دو فرستاده خدا را تحقیر نمود.و پوشش ساده و فقیرانه -منصبان صاحب
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 194حق جلوه دهد. در این خصوص نیز خطبه کننده باشد و باطل را شبیه بهدهنده و گمراه. هنری که فریب2
با  7مایش واژگونه آن در ادبیات و رفتار و همچنین نامه پیرامون شیوه منافقان در آراسته کردن عمل زشت و ن

 موضوع پاسخ به ادبیات منافقانه معاویه ذکر گردید.
البالغه برای آن بیان گردید. روایت . هنری که مایه دنیاطلبی و دلبستگی به دنیا باشد که چهار روایت از نهج3

ر بصره با زمینه دنیاطلبی و عدم توجه به فرودستان و معماری و تزیینات بنا و زیباسازی شه 128اول به خطبه 
شده بود که سبک انتخاب 160کرد. روایت دوم از خطبه ارزشی آن را خاطرنشان میپرداخت و نابودی و بیمی

ای با شد و به نهی ایشان از آویختن پردهزندگی پیامبر اسالم)ص( و دوری ایشان از زینت و زیور دنیا را یادآور می
خطاب به شریح قاضی بود که عاقبت کار  3کرد. روایت سوم بخشی از نامه و نگار موجودات زنده اشاره مینقش 

کرد که بناهای استوار ساختند و تزیین کردند، اما چیزی برای خودشان باقی نماند. پادشاهان پرقدرت را تبیین می
 ن یافتن دنیای پر از زینت و تجمالت او بود.و هشدار حضرت به معاویه درباره پایا 10روایت چهارم نیز نامه 

به نقل از حضرت داود)ع(  104. هنری که برخالف شرع و عامل گناه باشد که در این مورد نیز حکمت 4
های فاسد قرار داده بود و دعای آنان را مطرح شد که نوازندگان موسیقی حرام را در ردیف عوامل حکومت

 رده بود.شان را تقبیح کغیرمستجات و عمل
)ص( واسطه حضرت محمد مصطفیشده است که شاگرد بیاین چهار دسته هنر مذموم، از کالم کسی استخراج

و شاهد نزول وحی و بیان احکام و اجزاء و ابعاد آن بوده و سخنش بیانگر رویکردهای دین مبین اسالم است. لذا با 
ها آثار هنری در تمدن نوین اسالمی به دست آورد و آنتوان مالک و معیاری برای سنجش هنرها و این دستاورد، می

 را با ترازوی دیدگاه امام علی)ع( سنجید.
بار دیگر بسیاری از آثار قلمرو اسالم که ذیل عنوان هنر اسالمی مشهور شاید با این عینک الزم باشد یک

توان ند. همچنین بر این مبنا میاند، مورد ارزیابی واقع شوند که چه میزان با دیدگاه اسالم همخوانی دار شده
 های عرصه هنر در تمدن نوین اسالمی تعریف کرد.چارچوب کالنی را طبق نبایدها و ناهنجاری
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هایی از هنر ، جلوه1388حاجی قاضی استرآبادی، مریم.جعفری، محمدمهدی. دلشاد تهرانی، مصطفی،  -6
ه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و حدیث، رشته علوم حدیث، نامالبالغه، پایانتصویر آفرینی در نهج

 البالغه.گرایش نهج
 ، قم، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین)ع(.امام علی)ع( و علم و هنر، (1382 )دشتی، محمد -7
 ملک بهار، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.، ترجمه ماههنر اسالمی، (1384)رایس، تالبوت -8
 ، ترجمه: علی شیروانی، چاپ سوم، قم، دفتر نشر معارف.البالغهنهجسید رضی،  -9

 ، تهران، کانون اندیشه جوان.امام علی)ع( و هنر، (1384)محدثی، جواد -10
گیری تمدن نوین عنوان عاملی مؤثر در شکل، تبیین ماهیت و ظاهر هنر اسالمی به1394پور، ناصر، مقدم -11

، تهران، مرکز چاپ و ين همایش ملی تمدن نوین اسالمیمجموعه مقاالت اولشدن آن، اسالمی و جهانی
 انتشارات دانشگاه شاهد.

 ، تهران، دارالکتب االسالمیه.تفسير نمونه، (1380)مکارم شیرازی، ناصر و همکاران -12
البالغه(، )شرحی تازه و جامع بر نهج پيام امام اميرالمؤمنين، (1390)مکارم شیرازی، ناصر و همکاران -13

 ب االسالمیه.تهران، دارالکت
های ، بررسی مؤلفه1393محمد. صیانتی، حسن، آبادی، غالمخرمآباد، اعظم. محمدی ناصریان خلیل -14

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم های علوی، پایانالبالغه و آموزهسازی اسالمی در نهجتمدن
ی، گرایش علوم قرآن و سبزواری، دانشکده الهیات و معارف اسالمی، رشته الهیات و معارف اسالم

 حدیث.

 های اینترنتی:پایگاه
رسانی ، پایگاه اطالع9/2/1392ای، سید علی، بیانات در اجالس جهانی علما و بیداری اسالمی، خامنه -

، نشانی: 10/11/1390ای، تاریخ مراجعه خامنه اللهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22405 
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رسانی دفتر ، پایگاه اطالع25/3/1390ای، سید علی، بیانات در دیدار جمعی از شعرای آئینی، خامنه -
، نشانی:  10/11/1390ای، تاریخ مراجعه خامنه اللهحفظ و نشر آثار حضرت آیت

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12727 

 



 

 



 

 

 در ساختار شهر اسالمی دهندهبررسی عوامل و الگوهای شکل

 1آبادیخدیجه السادات موسوی چراغ

 چکیده
های مختلف اجتماعی و فردی، برخواسته از فطرت ها با روابط خاص و عرصهای از انسانشهر اسالمی مجموعه

شود. این مقاله ضمن تأمل در هنر و معماری اسالمی، سعی الهی بشر برای رسیدن به رشد فضایل انسانی تصور می
های شهر اسالمی را با تلفیق معانی و مفاهیم مادی و معنوی، در قالب تفکر تمدندارد الگوهای ایجادشده در آرمان

            های فضایی درخاص آن بیان نماید. هدف تحقیق حاضر بازبینی محتوایی و معنایی ظاهری و باطنی کیفیت
و سرزندگی معنایی، روحی و روانی در حیات طیب انسان  جواری عناصر و کالبد محیط تا رسیدن به قرب الهیهم
ها و نیروهای مؤثر برای احیای شهر اسالمی کدامند؟ باشد. بنابراین در پی پاسخ به این سؤال اصلی است، قابلیتمی

های زندگی آرمانی انسان تا حکومت اسالمی های فوق چه نقشی در باال بردن ادراک محیطی و کیفیتویژگی
گیری از منابع، اصول و معیارهای ارزشی در شهر اسالمی، دهد که بهرههای این پژوهش نشان میارد؟ یافتهاصیل د

 با درنظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی هر منطقه، و تنوع فضایی در هر شهر با کلیت ثابت برای رسیدن به شهر 

با روش تحقیق  اضر کیفی است، وآل در حکومت آخرالزمان قابلیت وجودی خواهد داشت. تحقیق حایده
تاریخی، به بررسی موضوع  اسنادي و مطالعه نوع اطالعات، از آوريتحلیل و جمع و تجزیه تحلیلی، با -توصیفی

 پردازد.حاضر می
 شهر اسالمی، کیفیت فضایی، ادراک محیطی، فرهنگ و هویت، تکامل انسانی آرمانکلیدواژه: 

 مقدمه
کند که همان بندگی و اطاعت خداوند را رسیدن به کمال قرب الهی بیان می دین اسالم هدف خلقت انسان

های ادراکی و عوامل کالبدی است. بنابراین برای ایجاد شرایط مطلوب رابطه انسان با خداوند متعال، توجه به کیفیت
ه انسان و زندگی رسد. در این رابطه اسالم بو محیطی اجتماع، محیط و خویشتن انسان امری ضروری به نظر می

 کند. جمعی او توجه خاص داشته و مسائلی مانند شهر و شهرنشینی برای توسعه و پیشرفت پایدار جامعه را مطرح می

                                                                                                                                                          
کارشناسی ارشد معماری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایران، ایمیل:  1

5Khs.mosavi5@gmail.com  

mailto:5Khs.mosavi5@gmail.com1
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از آنجا که شهر برآیند انسان، طبیعت و جامعه است، شهر اسالمی نیز با ایجاد تعامالت اجتماعی مناسب و 
            بینی اسالمی دارد بیان جامعه اسالم که ریشه در جهان ساختار شهری مطلوب، متناسب با شخصیت و هویت

ها و عناصر زندگی اجتماعی و های ظاهری و باطنی، شاخصبیان دیگر در الگوی شهر اسالمی، ویژگی شود. بهیم
انسانی های مختلف جامعه کالبدی شهر منطبق با تفاسیر و معانی محتوایی دهنی و عینی دیدگاه اسالم در حوزه

های فرهنگی و همین دلیل مختصات عوامل آن با ترکیب مفاهیم، اصول و قواعد، معیارها و ارزشخواهد بود. به
 شود. شهر اسالمی تبیین میهویتی، متناسب با نیازهای مادی و معنوی جامعه برای ترسیم آرمان

مهم شمردن بعد مادی صرف، به  های شهری در شهرسازی مدرن امروز باریزیهای معماری و برنامهشیوه
است. بنابراین تحقیق موضوع شهر و شهرسازی جوامع سبب ایجاد مشکالت و مسائلی برای جامعه بشری شده

های صنعتی و شهرسازی ها و ایدهگیری از تکنولوژیحاضر با توجه به مقتضیات و نیازهای جامعه بشری در بهره
های سفارش شده در دین اسالم، پیرامون جامعه شهری ها، معیارها و ارزشلگیری از الگوها، دستورالعممدرن، بهره

ها و الگوهای صحیح شهرسازی کند و بازآفرینی سبکرا در رأس الگوهای توسعه و شهرسازی مدرن تلقی می
 داند. عنوان میراث ارزشمند فرهنگ و تمدن هنر اسالمی مهم میاسالمی را به

س تعلق و سرزندگی محیطی در جامعه اسالمی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت این تحقیق با هدف ایجاد ح
 های کالبدی شهری سعی دارد عوامل و نیروهای باطنی و ظاهری منطبق با پایدار متناسب با ساختار و عرصه

            به چگونگی های ایدئولوژی اسالمی را شناسایی نماید. سؤال تحقیق ضمن پاسخ به این نیروها های و آرماناندیشه
دهی فضاها و ارتباط آنها با کالبد فضای شهری و تعامالت اجتماعی مطلوب شهروندان برای تکامل بهبود رفاه سامان

های مختلف به شهروندان خواهد بود. در این زمینه توصیف شهر اسالمی مورد بررسی پژوهشگران مختلف با دیدگاه
است، یکی از علل آن میزان تحلیل و تسلط افراد از مبانی تعالیم اسالم  و گرفته تأیید، نقد و حتی انکار آن قرار

های مبانی مکتب ها و قابلیتوجوی فاکتورها، ویژگیگردد. بنابراین ضمن جستبینی توحیدی آن تلقی میجهان
می، مقایسه تطبیقی یابی دقیق فضاهای کالبدی شهر اسالگیری و مکاناسالم برای زندگی اجتماعی انسان در شکل

 شهر اسالمی و شهر غربی حائز اهمیت خواهد بود. 
های فضایی متفاوت از هرچند تبیین الگوهای کاربردی شهرسازی به دلیل تنوع ساختارها، کالبد و عرصه

یکدیگر هستند، اما حضور شرایط زمانی، تاریخی، مکانی، فرهنگی و اجتماعی و ارکان و معیارهای ارزشی، تنوع 
           کند تا بتواند الگوی مناسب و شیوه شهرسازی مشابهی یروهای معنایی، هویتی و کالبدی خاص خود را القا مین

شهر به تعداد شهرهای اسالمی و حکومت جهانی اسالمی را بیان صورت زیربنای اصول و مبانی فکری آرمانبه
 نماید. 
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 پیشینه تحقیق -الف
گونی مانند: مدینه فاضله، ناکجا آباد، شهر خدا، جامعه توحیدی و در اصطالح های گوناشهر، با نامآرمان

بختی و سعادت در شود که همه مردم با نیکآل انسان گفته می(، به جامعه آرمانی و ایدهUtopia) 1«اتوپیا»ها غربی
ازنظر برخی، آغاز هبوط  سر می برند و در آن جا از ظلم و فساد، اثری نیست.کنار یکدیگر، در صلح و آرامش به
دانند، زیرا انسان از همان زمان، در آرزوی بازگشت به بهشت موعود گرایی میانسان از بهشت را، آغاز تفکر آرمان

  .استبوده
شهر یا مدینه فاضله از مفاهیم مهمی است که ذهن اندیشمندان و فیلسوفان توان گفت، آرمانبا این توصیف می

گوستین، توماس مور، کامپانال و مارکس از فالسفه غرب، فارابی، زیادی را به خود مع طوف نمود. افالطون، آ
الدین سهروردی و ابن خلدون از فالسفه اسالمی، همگی به توصیف آرمانی شهر خواجه نصیرالدین طوسی، شهاب

، طرح جامعه آرمانی، یابی به حقیقتاند. در این مسیر تحقق عدالت، دستشهر مطلوب پرداختهآل یا آرمانایده
های رستگاری آدمیان، مشخصات حکمران و حاکم مفاهیم خیر و شر، برابری و برادری، مفاهیم عقالنی، شیوه

(. memarnet.comاند )شهر گفته شدههای فالسفه آرمانشهر، تحقق بهشت این جهانی و ... در اندیشهآرمان
گرفت. مذهبی، ایدئولوژیکی و فرهنگی عصر خود صورت می شهر در تفکرات آنها، برحسب مواضع سیاسی،آرمان

ای و رازآمیز، در تفکرات اسالمی با ماهیت دینی و آسمانی و در تفکرات غرب در تفکرات باستانی ماهیتی اسطوره
 ماهیتی زمینی و براساس تعقل فلسفی بود. 

 « مدینه فاضله»صورت نصر فارابی بهشهر توسط حکیم ابو در اندیشه و تفکر اسالمی، نخستین بار واژه آرمان
 کار گرفته شد وی در کتاب خود از اقسام دیگر مدینه )مدینه ضروریه، بداله، خست، کرامت و ...( نیز یاد به

 کامل شرایط در شهروندانش همه که است آرماني ايجامعه فاضله (. مدینه44، ص 1361است )فارابی، کرده

 (.hatmony books, newyork, 1978 :7کنند )مي انساني زندگي
شهر آرمان»شهر اسالمی و شهرسازی غرب، کتاب های تحقیقاتی در مورد مقایسه تطبیقی آرمانیکی از نمونه
شهری در تفکر اسالمی و ای از اندیشه آرماننمونه« فارابی»، با تمرکز بر دو الگو، مدینه فاضله «در اسالم و غرب

                                                                                                                                                          
(، شهر موعود، Atlanticمانی در ادبیات ما و جهان، عبارتند از: شهر آفتاب، جزیره خضرا، جابلقا، جابلسا، آتالنتیس )های دیگر این جامعه آربرخی نام 1

ای آرمانی و امـن پرداختـه و آتالنتـیس شـهری کـه در آن شهر مور، به توصیف جزیرههای از مو و آتالنتیس، آرمانمدینه، اورفالیس، مدینه کامله. در ایده
 تقوا حاکم است.عدالت و 

و ابـن « تحصـیل السـعاده»و « آراء اهـل المدینـه الفاضـله»و « سیاست َمَدنیـه»های: ق( در کتاب339در عالم اسالم، فیلسوفانی چون: ابو نصر فارابی )م
و دکتـر علـی « المتوحـد تـدبیر»ق( در کتـاب: 532و ابن باجـه اندلسـی )م« ترتیب السعادات»و « جاویدانخرد»های: ق( در کتاب421مسکویه رازی )م

 اند.پردازی این موضوع پرداخته، به نظریه«امت و امامت»شریعتی در کتاب: 
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شهری در تمدن غرب، به بررسی نکات اشتراک و تفاوت و کاربرد ای از تفکر آرمانمونهعنوان نبه« مور»شهر آرمان
 . 1پردازدشهری دو تمدن اسالم و غرب میمفهومی فضاهای معماری و شهرسازی، همچنین گسترش نظام آرمان

سالمی، شهر ای با مبحث شهر اسالمی، ضمن تعریف مفاهیمی مانند شهر و شهرسازی ازاده نیز در مقالهنقی
کند که این تعارف ممکن است مورد توافق نظــر مسلمانان، شهر جوامع اسالمی و دوره اسالم، بیان می

پژوهشــگران قرار نگرفته و علت آن شاید به عدم شناخت صحیح اسالم و مبانی فکری آن در شهر و شهرسازی 
کارهای حل استفاده از راهعنوان راهی جهانی بههامرتبط باشد. در این رابطه اصول مشترک از نظر اسالم و ارزش

 (. 1392زاده، گیرد )نقیهای مختلف محیطی مدنظر قرار میشهر و شهرسازی در کالبد و زمان

 روش تحقیق -ب
دنبال مفهوم نماید و بهگاه انسانی بیان میها و شرایط خاصی برای سکونتبینی اسالمی ویژگیمنابع جهان

توان گفت در چارجوب نظری مورد باشد. میی و ارائه ساخت کالبدی مشخصی از شهر میخاصی از شهرنشین
توجه اسالم، سه مؤلفه انسان )مسلمان(، فضای اجتماعی و فضای کالبدی شهر برای تصویرسازی شهر اسالمی 

کید شده ی و اصناف(، اند، و در ساختار ترکیبی حاصل، فضای شهر اسالمی شامل مسجد، بازار، محالت )مسکونتأ
 شود. و عناصر مختص به هریک متناسب با پیشرفت جامعه در طول زمان ترسیم می

از آنجا که بهبود رفاه انسان در مسئله شهرنشینی برای ایجاد شهر آرمانی اسالمی در ساختار کالبدی آن تعریف 
ها و محیط، .... در چگونگی برنامه هایی مانند امنیت، پایداری، تعامل انسان وشود، بنابراین مفاهیم و مقولهمی

دهنده شهری ارتباط های شکلشده، الگوهای معماری و شهرسازی صحیح سبک اسالمی و مؤلفه اهداف طراحی
 دوسویه خواهند داشت.

هدف اصلی تحقیق رسیدن به آرامش و امنیت روحی و روانی افراد، و ایجاد حس تعلق به مکان شهری، در 
های پژوهش نشان باشد. بنابراین یافتهیافته و پایدار میای توسعهای انسان، برای رسیدن به جامعهپاسخ گویی به نیازه

های وابسته به آن، زمینه ایجاد محیط های وجودی در تعالیم و ایدئولوژیدهد که تمدن اسالمی و نیروها و قابلیتمی
 شهر اسالمی را فراهم آوردهالمی مطلوب یا آرمانزندگی برای رسیدن به سعادت با شرایط کامل انسانی در شهر اس

کید بر بهبود نیازهای زندگی جامعه، تعریف است. به عبارتی سعی در رشد کرامت های انسانی، وحدت و عدالت، تأ

                                                                                                                                                          
کید بر فضاهای معماری و شهرسازیشهر در اسالم و غرب: مقایسه تطبیقی آرمانآرمان»کتاب  1 ، نوشته حسن «شهر توماس مور و مدینه فاضله فارابی با تأ

 .  02/12/1393اردبیلی، آذربایجان شرقی، تبریز،  ستاری ساربانقلی و ندا قاییلی
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صورت کننده خلوت و تعامالت اجتماعی مطلوب باشند، بههای فضایی و کالبدی شهری که تأمینصحیح عرصه
 د، تنوع و یکپارچگی فضایی، ... و ساماندهی ترکیب عوامل فوق مورد نظر خواهد بود.ساختار شکلی هدفمن

های حاصل از تحقیق، ای است و سعی دارد ضمن تجزیه و تحلیل یافتهکتابخانه مطالعات بر حاضر پژوهش
رار دهد، شهر اسالمی را به کمک نمودار، جدول و تصویر، مورد بررسی قمفاهیم شهر و شهر مطلوب، و آرمان
 تحلیلی و به صورت کیفی می باشد. -بنابراین تحقیق حاضر از نوع توصیفی 

 اسالمی شهر -پ
های گوناگون است عنوان یک عنصر فرهنگی و اجتماعی، منشأ ایجاد تفاوت و تباین در مکانمذهب به

ی و ساختار کالبدی های شهری و ماهیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسگیری مکان(. شکل1382)توالیی، 
محیط شهری در سبک و شیوه اسالمی متأثر از معانی و مفاهیم ظاهری و باطنی آن وجه تمایز شهر اسالمی با 

 شهرهای دیگر است. 
اولین ویژگی شهر اسالمی، محل عبادت و مرکز نشر و توحید اسالمی است و در راستای تعالی بخشیدن به 

شهر اسالمی مردم و شهروندان در پی اجرای قوانین دین اسالم و شهر دارای  های اسالمی، شکل گرفته باشد.ارزش
های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ها در همه عرصهفضاهای کالبدی و کاربردی برای ایجاد این فعالیت

 شود. برای پیشرفت و تکامل انسان تعریف می
البالغه امام علی )علیه السالم( لی الله علیه و آله وسلم(، نهج توان به سخنانی از پیامبر اکرم )صدر این زمینه می

کید سخنان به خودکفایی شهرها، توجه به آسایش افراد و  و صحیفه سجادیه امام سجاد )علیه السالم( اشاره داشت. تأ
و توجه به  خانواده در نزدیکی محل کار و سکونت افراد بیان شده همچنین وجه استواری و توسعه شهرها، آبادانی

کید قرار می اند و گیرد. همچنین شهرها را به خداوند متعال منتسب کردهتفکر صحیح در امور شهری مورد تأ
 (. 1اند )جدول عواملی مانند امنیت و معنویت شهرها اشاراتی داشته
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 تبیین شهر اسالمی از دیدگاه ائمه اطهار )علیهم السالم( .1جدول 
 هر اسالمی از منظر ائمه اطهار )علیهم السالم(های شویژگی ردیف

1 
فرمایند: چهار چیز نشانه خوشبختی مرد است؛ زنش پارسا باشد، پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله وسلم( می

 (204، ص 1386فرزندانش نیکوکار، معاشرانش صالح، و روزی خویش را در شهر خود به دست آورد )پاینده، 

2 

          ردن کار شهرهایت و برقراری آنچه مردم قبل از تو بر آن قرار داشتند با حکیمان، فراوان برای استوار ک»
وگو و مشورت کن ... باید توجه تو به آبادانی زمین بیش از گرفتن خراج باشد، زیرا آبادانی زمین است گفت

طلبد موجب ویرانی شهرها خواهد آید و کسی که متوجه به آبادانی نباشد و تنها خراج که خراج به دست می
 (343، ص 53کند و کارش جز اندکی استوار نشود ... )نهج البالغه، نامه بود و بندگان را نابود می

3 
« شان را فزونی بخششان را استوار کن و اموالخدایا قدرت و تدبیر مسلمانان را قوت بخش و شهرهای»

 (152، ص 27)صحیفه سجادیه، دعای 

4 
ای برای بندگانت و مشعلی ا تو در هر زمان دینت را به سبب رهبری بر حق تأیید کردی و او را نشانهخداوند»

 (153، ص 47)صحیفه سجادیه، دعای « فروزان در شهرهایت به پا داشتی

 مبانی شهرسازی در اسالم -1
و اقتصاد در سیاست از  پیامبر گرامی اسالم )صلی الله علیه وآله وسلم( برای احیاء، حفاظت، توسعه فرهنگ

ورود پیامبر اکرم )صلی الله علیه وآله  سوی بزرگان و نمایندگان مردم یثرب به آن شهر مورد دعوت قرار گرفتند. با
 پیامبر )صلی الله علیه وآله وسلم(؛ اقدامات دهه یك شد. مجموعه شهرسازي آغاز وسلم( به شهر مدینه )یثرب(

 قرن نیمه در شهر اسالمي پانصد و هزار حدود ایجاد باعث که بود ای اسالميدنی در شهر توسعه الگوي فراگیر

 بدون )شهر townاز  جمعیتي مراکز الگوي مزبور گردید. در اسالمي و فرهنگ تمدن طالیي عصر چهارم؛

 و دولتي تشکیالت و اداري و سیاسي تأسیسات داراي )شهرCity مفهوم  به دولتي( به شهر و تمدني تأسیسات
 (.135-136، صص 1387شدند )پاک،  تبدیل اداري و سیاسي تأسیسات با حکومتي( یعني شهرهاي ارتنظ

رو  به رو شهري عناصر جزییات از بسیاري داراي شهري با یثرب حضرت محمد )صلی الله علیه وآله وسلم( در
تعیین  و داراالماره مساجد، بناي پیامبر )صلی الله علیه وآله وسلم( پیرامون شهرسازي عملیات ترینشدند؛ عمده

 و سیاسي دیني مصالح براي تأمین داراالماره(، بازار، اسالمي )جامع، شهر کالبدي گرفت. مثلث صورت بازار محل

(، ایشان بازارهای متعددی را با اهداف سیاسی، 136، ص 1387گردید )پاک،  پیامبر )صلی الله علیه وآله وسلم( بنا
 (. 65، ص 1988ار مسلمان در برابر بازرهای یهود در یک نقطه متحد نمودند )ابن رامی، اقتصادی و تأمین امنیت تج

براساس مطالب فوق اولین شهر اسالمی در مدینه، توسط حضرت محمد )صلی الله علیه وآله وسلم(، و با 
اجتماعی، دهی و مدیریت فضاهای کالبدی قدیمی شهر یثرب برمبنای قوانین و اهداف سیاسی، طراحی، سامان
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ها و اهداف گذاری شد و به تدریج شهرهای دیگر اسالمی متکی به آموزهفرهنگی و اقتصادی جامعه اسالمی پایه
های الهی و ائمه اطهار )علیهم السالم( ایجاد گردید. از منظر ها و آرمانمقدس اسالم و قرآن برخواسته از اندیشه

توان به مبانی تشکیل شهر اسالمی انند توحید و عدل و ...، میتعالیم اسالمی و توصیف ارائه شده در اصولی م
اشاره نمود که در شهرسازی اسالمی زمان پیامبر اکرم )صلی الله علیه وآله وسلم( و ائمه معصوم )علیهم السالم( 

ن شد، اما های مختلفی در مورد وجود شهر اسالمی بیاهای بعد دیدگاهمورد توجه قرار داشتند. با این حال در زمان
عنوان نظریه اصلی شهرسازی شهر اسالمی( بهمفهوم و کلیت شهر اسالمی و تدوین شهر مطلوب اسالمی )آرمان

 اسالمی مورد نگرش اکثریت پژوهشگران اسالمی و غیراسالمی قرار گرفت. 

 اسالمی از دیدگاه پژوهشگران شهر مفهوم -2
و طوالنی دارد و تحقیقات فراوانی در این زمینه صورت  ، سابقه تاریخی و علمی گسترده«شهر اسالمی»واژه 

 مورد توجه باشد کهمی وسطي قرون انگیزشگفت هايپدیده از اسالمي شهرهاي توان گفت پیدایشاست. میگرفته

 تعریف و تحلیل اسالمي به شهرهاي تعیین هویت گرفته، و پیرامون قرار اسالمي محققان و خاورشناسان از بسیاري

 است. برخيداده شکل را اسالمي مطالعات از توجهي قابل حجم اسالمي شهر مورد در اند. پیشینه مطالعاتتهپرداخ

، 6کاهن ، کلود5، سنتیرن4، بنت3، ماسینیون2، بروفنسال1هستند. نولدکه اسالمي شهر اصالت منکر خاورشناسان از
 شهرهاي پیدایش در اسالم نقش ( و122 ، ص3701 اند )کاهن،دانسته یوناني و رومي شهرهاي هاموند و 7پالنهول

 از بخشي را آنها و دانسته شهر هايویژگي فاقد را اند. این محققین شهرهاي اسالميکرده نفي را اسالمي

 .اندنموده قلمداد داراالسالم

 و راجرد رد،لومبا بینت ابولند، و ژانت 10سواژه و 9( و گرونباوم126 ، ص1376، )عبدالستار، 8مارسیه جورج اما،
 خاص مفهوم به پیدایش اسالمي شهرهاي در مطالعه با و انددانسته شهرسازي مشوق و تمدن منشاء را دیگران اسالم

کید وسطي قرون در اسالمي شهر  .اندکرده تأ

                                                                                                                                                          
1 noldeke 
2 Forencal 
3 Massigon 
4 Benett 
5 S.M.Sterm 
6 kahen 
7 planhol 
8 w.etg.Marcais 
9 G ,VON, Crunebaum 
10 Sauvaget 
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طور عمده متأثر از دیدگاه ماکس وبر، درباره پردازند، بهگروهی از محققینی که به رد تعبیر شهر اسالمی می
راستی اوت شهرها در اسالم و غرب هستند. عقیده کلی وبر این است که تنها در اروپای مسیحی است که شهر بهتف

نیز  1(. ساموئل استرن43، ص 1383است )دانتون، به یک اجتماع شهری یا مجتمع جدا از جامعه بزرگتر تبدیل شده
یک مکان به مفهوم و معنی اجتماعی از دیدگاه شهر اسالمی تقریبًا یک مکان عمومی است نه »کند که: بیان می

هایی مثل عراق و مصر در قالب وبر. اما این جمله واقعیت ندارد، چرا که قبل از اینکه مسلمانان در سرزمین
 «اجتماعات گرد هم آیند، اسالم به یک ایدئولوژی با گرایش شهری قوی پا به عرصه گذاشته بود

(Boswerth, 2007.) 
گیری شهرسازی اسالمی و مدل شهر اسالمی بعدها مورد بررسی قرار توان گفت که شکلمی با این توصیف

هایی از شهر اسالمی عنوان مثال پژوهشگران آلمانی نخستین گروهی بودند که به بررسی و تهیه مدلگیرد. بهمی
عنوان مرکز و قلب ا بهعالوه بر مسجد جامع، بازار ر  1969( در سال Dettmanپرداختند. در طرحی از دتمان )

 است، که در کنار مسجد جامع قرار دارد. شهرهای اسالمی به تصویر کشیده
های بازار با نوع فعالیت اختصاصی های تجاری مختلف در نوع خود است، رستهاز آنجا که بازار محل فعالیت

های دفاعی شهر ای متعدد با قلعههشد. همچنین دروازهها و مشاغل متفاوت اجتماعی تعبیه میمختلف برای گروه
، بازار را نه تنها 2کرد. در مدل دیگری از ویرتصورت حصار در اطراف شهر وجود داشت، ارتباط برقرار میکه به

مرکز شهر اسالمی دانسته، بلکه  آن را ویژگی شهر اسالمی و عامل تمایزکننده از سایر شهرهای حوزه فرهنگی جهان 
 استداد نمودهو شاخص این شهرها قلم

های اصلی از مرکز شهر و در راستای بازاری صورت شعاعی توسعه یافته و راهدر این مدل بازارها از مرکز شهر به
، 1387گیرند )شفقی، یابند که گذر نام دارد و معمواًل مراکز محالت را نیز دربر میها گسترش میبه سمت دروازه

های کالبدی فضای شهر دهی عرصههری ارائه شده مفاهیمی از سامان(. مدل طراحی ش1( )تصویر 212-214ص 
راستا با گذارد که تاحدی هماسالمی و اهداف متنوع توسعه روابط اجتماعی شهرسازی را تا حدی به نمایش می

 باشد.های دین اسالم میموازین آموزه

 

                                                                                                                                                          
1 Samuel Stern 

 مـورد در امـا داد، تعمـیم اسالمي تمام شهرهاي به را آن تواننمي که دارند قرار سلطنتي هايکاخ طرح، این پایین و چپ قسمت در Wirthدر مدل  2

 .است صادق آفریقا شمال شهرهاي
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 ای توجه به مرکز و درون(صورت شعایی و دایرهمدل دتمان )به

صورت شعایی و چندضلعی، توجه به مرکز و ت )بهمدل ویر 
 درون(

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

 شهرآرمان -ج
شهر در اصطالح، یعنی شهری با ساختاری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و ... که بتواند بیشترین آرمان

شهر بازتاب شرایط عینی (. به عبارتی آرمان9، ص 1361ترین سعادت ممکن برساند )مور، شهروندان خود را به بیش
شهر عدم رضایت از اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و یا اوضاع حاکم بر جهان، جامعه است. در طراحی آرمان

طرحی آرمانی، وضع موجود و  رو با ارائهباشد. از اینشهر میو ناسازگاری شرایط عینی با تصورات ذهنی در آرمان
شود و تنها وسیله گذار از عینیت به ذهنیت صرف نیست، بلکه بازآفرینی ذهنی جامعه به های آن انکار میارزش

، ص 1381باشد )اصیل، ها میقصد انتقاد از نظام حاضر و سنجشی برای وضع موجود و آشکار ساختن نارسایی
16 .) 

 کند کهشهر را تعارضی تعریف میآرمان« شهرایدئولوژی و آرمان»در کتاب ( نیز 1893-1947مانهایم ) کارل

دارد  وجود است،آمده پدید آن در خود که وضعیتي ، یعني«واقعي وضعیت»با  آن بنیادین در ناهماهنگي
(Manheim, 1956: 124-125هرچند تفکر ایجاد آرمان .)و ها های جهان با آرمانشهر در تمامی مکاتب و تمدن

 صورتبه قدیم روزگاران از شهرآرمان اندیشه ایران عنوان مثال درشود، بههای اصولی خاص خود دیده میارزش

 (. 19، ص 1381کرد )اصیل،  خودنمایي ادب و حکمت هاي دین،عرصه در دوران اسالمي در و شد آغاز اساطیري
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البد شهرهای باستانی ایجاد نمود. وجود حصار ورود اسالم و نگرش معنوی به شهرها، تأثیرات قابل توجهی بر ک
-های شطرنجی و مدور، ناشی از اعتقادات اسطورهیابی آنها بر روی صفه یا نقشهدر اطراف شهرهای باستانی و مکان

 . 1ای دوره باستان بود
عادت و های مکتب و تعالیم مادی و معنوی اسالم، جهت رسیدن به ساما کارکرد عوامل فوق با معانی و ایده

شهر هایی برای آرمانهای خاصی را بیان داشته و شاخصههای عالی، ویژگیعبودیت الهی و ایجاد محیطی باکیفیت
 کند.مطلوب ارائه می

 شهر اسالمیآرمان -1
طور آل و آرمانی اسالمی با رنگ الهی و فرابشری، بهمطابق با اهداف و اصول تعالیم اسالمی، حضور شهر ایده

شهر، گونه ابهامی قابل تعمیم و بازآفرینی خواهد بود، و با مفاهیمی مانند مدینه فاضله، اسالمدون هیچروشن و ب
 (.12، ص 1381ستان و ... جامعه آرمانی مد نظر اندیشمندان مسلمان است )اصیل، دارالسالم، شهر صالحان، خوب

د وجودی آن مانند وجوه اجتماعی، مدیریتی، توان بیان داشت که تصویر شهر مطلوب و آرمانی، در تمام ابعامی
های اسالمی کننده ارزشگوید و بازتاب ی معاصر پاسخای است که به مسائل و نیازهای شهرگونهکالبدی و ... به

 گاه عبودیت ساکنان شهر اسالمی باشد.عنوان جلوهبه
توان نام برد. بعد از دئولوژیک و مهدوی میای، فلسفی، ادبی، ایشهر اسطورهدر طول تاریخ اسالم از پنج آرمان

شهرگرایی ادبی در اندیشه عرفان تا زمان حاضر بیان ای تضعیف شد و آرمانشهرگرایی اسطورهظهور اسالم، آرمان
ای گونههای اخیر بهشهرگرایی فلسفی نیز در قرون میانی اسالمی به اوج خود رسید و در دههگردد. آرمانمی

داشت و در ایام حضور به اوج خود  شهر مهدوی با فراز و نشیبورت ایدئولوژیک ادامه یافت. آرمانصتر بهملموس
شهر، عوامل ایجادکننده (. این مقاله نیز برای اتصال به این آرمان5، ص 1391خواهد رسید )احمدی و افرادی، 

 پردازد.آل به بررسی موضوع میهمچنین شرایط و ساختار کالبدی شهر اسالمی ایده

 شهر اسالمیبخش و توسعه پایدار در آرماناصول هویت -1-1
ای از واسطه مجموعهاست، که در طول زمان به خود به مختص محیطی هایارزش دارای زیستی مجموعه هر

و  نیروها و عوامل فرهنگی، جغرافیایی، اقتصادی، معنوی، سیاسی و تکنولوژی در کالبد سیمای شهر شکل گرفته
 کند. فردی ایجاد میهای منحصربههای شهری متنوعی با ویژگیتأثیر این شرایط هویتتحت 

                                                                                                                                                          
دنبال حفاظت و دفاع در برابر شرایط محیطی و اقلیم، و اهریمن ها و شطرنجی بودن شهرسازی باستان ایران بهحصار اطراف شهر یا در دامنه یاحصار کوه 1

 است.های قدسی و نماد برکت القا شدهمعانی تمثیلی از تصویر بهشت زمینی، و مکان گرفت. در دوره اسالمی باصورت می
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 ما عصر در است ممکن اگرچه داشته، در تحرکات اجتماعي کلیدي نقش هادر همه زمان از آنجا که هویت

از  ایمجموعه شهری؛ سیمای (، با این حال هویت1380 باشد )کاستلز،آن تفاوت کرده محورهاي موضوعي
محالت  و شهر سیمای غالب در به صورت که است معماری و کالبدی بصری، فضایی و عناصر هایخصلت
 (. 23، ص. 1380پور، دارد )برک گسترش
های مخصوص به خود به لحاظ هویتی از سایر شهرها توان گفت شهرهای اسالمی نیز با عوامل و مؤلفهمی

اسب در فضای کالبدی شهری در ابعاد شکلی، معنایی و اجتماعی آن متمایز هستند. توجه به ساختار هویتی متن
ها، باورها، هنجارها و الگوهای رفتاری و اخالقی به سبک صحیح زندگی اسالمی (، و درونی کردن ارزش1)نمودار 

 دلبستگی معنایی و رفتاری خاصی را 
صورت ی پیشرفت رشد جامعه را بهتوان مسیرهاهای کالبدی، میشود که با تداوم زمانی و کیفیتسبب می

شهر اسالمی به لحاظ معنایی و نمادین بازگوکننده مفاهیم و مبانی پایدار توسعه داد. بنابراین الزم است سیمای آرمان
 های اسالم باشد.ارزش

 
 فضای شهری هویتبررسی  1نمودار 

 گیری شهر اسالمیعوامل مؤثر در شکل -1-2
 شهر اسالمي در باشند. امامي شهر دخیل کالبدي فضاي در« کالبد»و « رفتار»، «انسان»عنصر  سه کلي طوربه

در « عمل و ارتباط اسالمی با عالم»، و «اخالق و رفتار اسالمی»)فضای فکری(، « بینی توحیدیجهان»عنصر  سه
دهنده مورد نظر لتوان به تفاوت عوامل شک(. بنابراین می47، ص 1387زاده، باشند )نقیمي سهیم آن گیريشکل
های انسان مسلمان، رفتار انسان یا تجارب او گرایان شهر اسالمی و غیر اسالمی استنناد کرد که توجه به مؤلفهآرمان

های متون در شرایط کالبدی فضای شهر و سیمای کالبدی شهر اسالمی را با استخراج منابع و برآیند معیارها و ارزش
 (. 3و  2شهر اسالمی را متجلی نمود )نمودار لگوی تحلیلی آرمانهای اسالمی؛ او تعالیم ارزش
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 (.1387زاده، شهر )نقی اصلی یک اجزاء شهر )یا ظهور در دخیل اصلی عنصر سه رابطه .2 نمودار

 شهر در تفکر اسالمی و شهرسازی غربآرمان -1-2-1
خوبی محوری بهسطه خردگرایی و انسانوادهنده شهر اسالمی، تفکر شهرسازی غربی بهباتوجه به عوامل شکل

 دهی خاصی را مد نظر قرار دادهآل دست یابد، هرچند فاکتورهای طراحی و سامانشهر ایدهنتوانسته به مفهوم آرمان

زده نمود پیدا کرد و عبارتی در عصر مدرنیته شهرسازی غرب و اصول معماری با ساختار عقالنی و شتاباست. به
گرایی و ای عقلگونهشناسی و ...، بههای اجتماعی، اقتصادی، روانشهر مدرن با حوزهیم آرمانبیشتر در پی ترس
های ایجاد شده، سبب انتقاد است، اما بحراننگر، با پیشرفت علم و تکنولوژی، سیر تحولی داشتهتک بعدی مادی

بعاد روحی و معنوی انسان در تکامل رسیدن دنبال دارد. نادیده دانستن توجه به اوضع موجود و شهرسازی مدرن را به
دهی و طراحی کالبدی فضاهای شهری از این موارد های مدیریتی، سامانهای زیستی برای شیوهبه شرایط کیفیت

 (.2هستند )جدول 
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 گیری شهر اسالمیعوامل مؤثر بر شکل .3نمودار 
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 شهرگراییآرمانتبیین اصول شهرسازی اسالمی و غربی در تفکر  .2جدول 

 

 
شهر اسالمی و غیراسالمی )احمدی و افرادی، دیدگاه شهرسازی در آرمان

 (23، ص 1391
شیوه شهرسازی اسالمی به تعداد شهرهای 

 (21، ص 1391اسالمی )احمدی و افرادی، 

 شهر اسالمی اصول و معیارها بر ساختار فضایی و عملکردی آرمان -2
های بالفعل و بالقوه هریک از نیروها، عوامل، معانی ها و کمیته ترکیبی از کیفیتالگوی شهر اسالمی به همرا

شود. این ساختار دهی اجزاء ایجاد میدهنده هویت مکانی شهری و مشارکت تلفیقی سامانو معیارهای شکل
ست مسجد، بازار و گردد. بنابراین الزم ابینی توحیدی تدوین میهای اسالم اصیل و جهانترکیبی، برمبنای ارزش

دهنده شهر اسالمی در کالبد شهری با عوامل مذهبی، تجاری و مسکونی، براساس عنوان عناصر تشکیلمحالت به
ای هدفمند در رسیدن به جامعه آرمانی و حکومت الهی به گونهاصول شهرسازی و معماری، رضایت شهروندان را به

 تصویر در آید. 
ها و اماکن مختلف، های ساختمانمورد نظر، توجه به نوع معماری و سازهتوصیف موقعیت جغرافیایی محل 

و  ها و ارتباطات، شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، هنری و ... کیفیتتوصیف کالبد شهری، راه
معماری شناسی شهری و های اجرایی، ریختها و شیوهشود. بنابراین مؤلفههای فضایی متنوعی را شامل میموقعیت

ها و مبانی های معماری و مدیریت شهری، برمبنای ایدهواسطه طراحی و برنامهها، ابنیه و فضاهای کالبدی، بهمکان
 دهی و قابل طرح است. معنوی و اخالقی اسالم سامان
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 ریزی شده مفاهیم، معانی و نیازهای واقعیتوان گفت، طراحی شهر اسالمی براساس اصول منطقی و برنامهمی
که در بافت شهرهای طوریگیرد. بهشناختی جامعه مورد نظر صورت میشناختی و جامعهشناختی، روانزیست

های فضایی با طراحی منسجم، هندسه هنری های مادی و معنوی، برقراری بیشتر فعالیتگیری از جنبهاسالمی با بهره
 شود. و نوعی نظم ارگانیک دیده می

دهی اهداف و مبانی هری که به نوعی مستقل و وابسته به یکدیگراند، در سامانعوامل و اجزای متفاوت ش 
های خاصی مانند: امنیت، عدالت، طهارت و پاکی، ذکر و تذکر، اصالح، شکر، احترام به تعالیم اسالم کیفیت

هر اسالمی شانسانیت انسان، حفظ حریم و قلمرو، سادگی و ابهام و ... در ترکیب اجزای شهر اسالمی و آرمان
شناسی، ادراکی، اجتماعی، بصری، عملکردی و ریخت»شهری عواملی مانند:  طراحی شود. بنابراین درتداعی می

های مختلف و متنوع فضایی در ترکیبی مناسب استفاده از واسطه حضور عرصه(، به6، ص 1388)کارمونا، « زمان
ای ماندگار و جاودانه به یک اثر گونهای اسالمی را بهشهرهنور و صوت، رعایت تناسب و ...، هویت مستقل آرمان

 کند. هنری تبدیل می
ها پیوند ناگسستنی ماده و داند. این حالتکریستوفر به پانزده اصل برای خلق ساختارهای زنده ضروری می

گاهی که منجر به ایجاد کلیت واحد یکپارچه می زمینه روشن، »ترین نتایج او در کتاب کند، مهمشود بیان میآ
های مختلف، مراکز قدرتمند، پیوند عمیق و ابهام، شکل اند از: مقیاسعبارت« رویکردی هندسی از ماده و فضا

ها، بازتاب، عدم تفکیک، شیب، مرزها، خوب، فضاهای مثبت، سادگی و آرامش، تضاد، فضای خالی، ناهمواری
این شهر آرمانی باید دارای بسترهای کمی و کیفی (. بنابر Alexander, 2004: 165های محلی )تکرار، تقارن

اش باشد تا توسعه و رشد جامعه را ایجاد نماید. هرچند اصول گفته شده مورد مناسبی از عناصر و اجزای سازنده
تری به موضوعات فوق های شهری و معماری قرار دارد اما بطن متون اسالمی دیدگاه عمیقتوافق شهرسازی و برنامه

شناسی جوامع قابل مشاهده است. در ادامه به بررسی هر یک های همگانی آن در سیمای محیطی و رواننبهدارد و ج
 (.4پردازیم )نمودار از این عوامل می

 امنیت -2-1
ترین مفاهیمی که در ارتباط با شرایط زندگی در یک شهر از منظر متون و تعالیم اسالمی بیان یکی از اساسی

باشد. در قرآن کریم و در آیات متعدد به موضوع وجود امنیت در شهرها اشاره ر شهر میشده، موضوع امنیت د
و ابراهیم )علیه السالم( گفت: »؛  35، و سوره مبارکه ابراهیم، آیه 16عنوان مثال در سوره مبارکه بقره، آیه دارد. به

ادی به همراه برخورداری از رفا و آسایش در اینجا امنیت اعتق...« ای پروردگار من، این شهر را جای امنی گردان 
 اجتماعی مد نظر قرار دارد.
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از نظر ساختار ترکیبی فضاهای شهری و معماری بناها، تأمین امنیت روانی و فیزیکی قابل بررسی خواهد بود. در 
کید بر توزیع عادالنه فضا(، کنترل و دسترسی، تقویت قلمروه  ا و این راستا کفایت محصوریت فضایی )با تأ

های اجتماعی به همراه آسایش فیزیولوژیکی و ذهنی در امنیت کالبد محیط و تعیین قلمروگرایی فضاها با فعالیت
های مختلف )موسوی، مراتب و عملکرد فضاها، توجه به نظم بصری و تمایز مرز بین فضاها و کاربریحفظ سلسله

های فضایی و تعریف عملکردی ع تعریف عرصهگیرد. میزان و نو ( مورد توجه قرار می203-206، صص 1395
های گروهی و فردی به های مختلف در تعیین نوع تعادل فضایی و قلمروها برای انتخاب خلوتتناسب و مقیاس

شهر اسالمی ارتباط دارد. نوع و میزان آن بر مبنای مباحث اجتماعی و امنیت عملکردی فضاهای شهری در آرمان
 بود. دینی قابل بررسی خواهد 

 یگانگی و وحدت -2-2
شهر مهدوی، توجه به اصل توحید و استفاده از شهر اسالمی، و اتصال به آرمانازجمله اصول بنیادین در آرمان

ها برای تجلی «وحدت»مراتب از بسیاری آن در معماری و شهرسازی اسالمی است، و این اصل تحت یک سلسله
 عه را به وحدت اصلی هدایت نماید. وحدانیت خالق مالک عمل قرار بگیرد و جام

، وحدت آثار انسانی با محیط، وحدت 2، وحدت جامعه1این وحدت شامل: وحدت هستی، وحدت طبیعت
های حیات، که در صفت وحدت در کثرت و کثرت در وحدت را در تمام محیط کالبدی شهر اسالمی به ساحت

های همراه تنوع و تمایزهای وجودی در ماهیت کیفیتنمایش بگذارد. در این راستا وحدت، نظم و هماهنگی به 
کید قرار می  گیرد.فضایی مورد تأ

است. گرایان اسالمی قرار داشتهدر این زمینه راهبردهای فقهی اسالم برای کالبد سیمای شهری مورد توجه آرمان
های آالینده یری از انجام فعالیتعنوان مثال قاعده الضرر، حریم، احترام به مالکیت، جلوگیری از سد معبر، جلوگبه

 نمود و ایده اصلی اسالم بر وحدت را در مجاورت مسجد. در شهرهای اسالمی ساختار شهر مانند مرز، عمل می

 (. 68، ص 1389زاده، بخشید )نقیای نمادین در کالبد شهر تحقق میگونهبه

                                                                                                                                                          
توحید  کریم، است )ر.ک. قرآنگرفته قرار اشاره مورد اسالمی متون جایجای در که است موردی خالق، شناخت منبع عنوانبه طبیعت به توجه 1

 (. 1367، و مطهری، 1359مفضل 

 .2و سوره مبارکه مائده، آیه  103آیه سوره مبارکه آل عمران،  2
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 عدالت -2-3
بینی کننده جهت جهانعنوان تعیینه از عدل است، که بهشهر اسالمی استفاداصل دیگر مبانی شهرسازی آرمان

صورت (، به38، ص 1357های فردی و اجتماعی و سعادت و سالمت اجتماع )مطهری، توحیدی اسالم و آرمان
 شود.  عدل تکوینی، تشریعی، اخالقی و اجتماعی در جامعه مطرح می

توسعه »عنوان جایگزین مناسبی برای الگوی به «محورشهرسازی عدالت»ریزی شهری، در متون نظری برنامه
(، بنابراین تدوین مبـانی راهبردی 47، ص 1394است )رضوانی و نوریان، اخیر مورد توجه قرار گرفته در قرن« پایدار

شهر اسالمی و اتصال به حکومت عدل مهدوی با مبانی توسعه پایدار در شهرسازی نهایی سازی آرمانبرای زمینه
شناختی تا وجوه اجتماعی برای ایجاد رفاه، آسایش و امنیت عمومی باشد. این اصل از سطوح انسانم میجهان اسال

السالم( الله علیه و آله وسلم( و ائمه اطهار )علیهمو فردی از دستورات الهی در قرآن و سفارشات پیامبر اکرم )صلی
 است. بیان شده

           ته به شرایط اجتماعی، جغرافیایی و تاریخی معانی مختلفی هرچند در معماری و شهرسازی واژه عدالت بس
(: توزیع Harvey, 1973(. برای دستیابی به عدالت اجتماعی در سطح منطقه شامل)Harvey, 2002: 389یابد )می

مامی درآمد )نیازهای جمعیت منطقه و تخصیص منابع( و سازوکارها )نهادی، سازمانی، سیاسی و اقتصادی( است. ت
های معماری و دهی اجزای مختلف شکل و سیمای شهری و برنامهخصوصیات فوق در نحوه ترکیب و سامان

 رسد.نظر میشهر اسالمی ضروری بهشهرسازی برای آرمان

 حریم و قلمرو -2-4
ی، شود. دالیل اقلیمطور ذاتی دیده میها بهتوجه به حریم و حفظ قلمروهای فضایی در میان تمامی فرهنگ

اجتماعی و فرهنگی از جمله این موارد هستند. در هریک از این عوامل رفتار انسان در برخورد با محیط و شرایط 
ها و ساختارهای متنوعی در فرم و سیمای محیط خواهد بود و تعامالت و دهنده هویتهای فضایی نشانکیفیت
(. بنابراین در محیط شهر 1395کند )موسوی، های فردی و اجتماعی مطلوبی برای رفاه انسان ایجاد میخلوت

 دهنده شهری و ساختار کاربری بناها قابل تأمل است.اسالمی این عناصر در سطوح مختلف اجزای شکل

 گراییدرون -2-5
ویژه تعالیم اسالمی مورد اهمیت قرار دارد. گرایش به گرایی از دیدگاه اخالق، عرفان و بهمعانی و مفاهیم درون

 باطن،درون و 
ویژه در بعد شود. این بحث بهگرایی دیده میعدم تفاخر، محرمیت، خلوت، تفکر و ... در ارتباط معنای درون

گرایی فردی از نظر اسالم مردود شناخته شده و تنها به دلیل ایجاد ارتباط اجتماعی اهمیت بیشتری دارد چرا که درون
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لهی از این راه مورد اهمیت است. بنابراین وجوه اجتماعی آن برای معنوی با خداوند متعال و سیر رسیدن به توحید ا
باشد. در دهی اجزاء مختلف محیطی قابل تأیید اسالم میایجاد زندگی اجتماعی متعادل و آرمانی در شکل و سامان

 شود. های خاصی دیده میطور متداول و با ویزگیمعماری اسالمی این شاخص ارزشی به

 مراتبسلسله -2-6
مراتب دهی و ترکیب فضاها و عناصر براساس عملکردهای کارکردی و هویتی با معیارهای ارزشی سلسلهسامان

های صورتی متعادل و هماهنگ با هنجارها و ایدهکند. در بافت شهر اسالمی این شاخص بهفضایی را ایجاد می
های ایت نظم، اندازه و موقعیت، ایجاد عرصهشود. رعتعالیم اسالمی بر مبنای سیر تحولی درون و بیرون ایجاد می

توان گفت باشد. بنابراین میمراتب در برقراری ارتباط اجزاء و عناصر با یکدیگر میفضایی و ... از نمودهای سلسله
 شهر اسالمی وجود تمامی معیارهای فوق برای رسیدن به محیطی با نشاط و فعال در راستای در طراحی آرمان

 حیدی الزم خواهد بود.بینی تو جهان
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 شهر اسالمیبررسی اصول و معیارهای معماری و شهرسازی در آرمان .4نمودار 
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 شهر اسالمیهای دینی در طراحی آرمانبررسی ساختار شکلی ارزش -ح
با توجه به مباحث فوق و شناخت اصول بنیادی تعالیم اسالمی راهکارهای مناسبی برای طراحی فضاهای 

شود. در معماری امروز نیز بازآفرینی اصول فوق به تناسب نیاز زمان و مکان کار گرفته میازی بهمختلف در شهرس
شهر اسالمی با محوریت مساجد و کنندگان الزم و ضروری است. چگونگی نحوه نگرش به شهر و آرماناستفاده

رهایی که بر ادراک ذهنی و عینی صورت فرآیندهای مشابه و ساختابازار، و فضاگزینی آنها برای توسعه محالت به
 اند. مرکزیت کانونی با محوریت بعد معنوی در کنار ابعاد تجاری و توجه به انسان تبعیت کند شکل گرفته

های فضایی در ها، برای باالبردن کیفیتهای مناسب، آسان و همگانی به مسیرهای منتهی به این کانوندسترسی
ند اماکن خدماتی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، تجاری و ... سبب تنوع و عمومی مانهای عمومی و نیمهعرصه

 های زنده محیط شهری خواهد شد. کیفیت
خصوصی برای صیانت نیمه –عمومی های خصوصی، عمومی، نیمهایجاد امنیت و حفظ قلمروها در تعیین عرصه

شده باید دارای هماهنگی و تعادل ا و عوامل گفتهاز حریم فکر و اندیشه، در پرتو اعتقادات دینی و مذهبی با فاکتوره
های مکانی، ها و هویتیکنواخت باشد. برخورداری سیمای شهری از وحدت و هماهنگی بین معیارها، ارزش

ای از الگوی های محلی و ایجاد رابطه با هویت ملی در استفاده از شبکهقومی، و بومی هر منطقه، برای حفظ هویت
ای ضمن شناسایی خصوصیات سایت، منطقه و محیط شود. این ساختار شبکهتی توصیف میمراتب هویسلسله

مندی پیرامون، در توافق کامل با طبیعت و نفوذ در آن برای داخل شدن در فضاهای شهری، حس مکان و رضایت
 شناسی ترکیبی نشان خواهد داد.  فضاها را با زیبایی

های خاص اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، یابی استراتژیت شهر و مکانامنیت و نظارت در شرایط کالبدی موقعی
های متفاوت فضاهای های محیطی، و کاربریتوان با نمادین کردن معیارهای ارزشی در مشابهتسیاسی و ... را می

 های تبلیغاتی و تنوع چیدمان مبلمان با شهری مدیریت و حفاظت کرد. استفاده از نشانهشهری و بروندرون

های متنوع ادراکی در خاطره فردی و های  فیزیکی و گاه نمادین، عالوه بر تعامالت اجتماعی و کیفیتحفاظ
های شهر اسالمی به شکلآل و آرمانشهر ایده جمعی شهروندان، نظارت و امنیت فردی و جمعی را در طراحی

 متنوع ایجاد کرد.
های اخالقی و رفاه محور، متناسب با شهر اسالمی با ارزشمانبراساس مطالعه این مقاله معنادار بودن طراحی آر

های مادی و معنوی انواع امکانات، سویی ویژگیدهی اجزاء شهری و همانواع دسترسی و ترکیب هندسی در سامان
ای از مناطق و عنوان مثال یکی از اجزای مهم در ساختار فوق تعریف بخش مسکونی با مجموعههمراه است. به

زیستی و تعامالت اجتماعی در محیط شهری را به صورت ت متجانس و همگن در بافت شهری است که هممحال
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کند. در این راستا الزم است مواردی مانند طراحی مراتب وجودی معین تعریف میفضاها و عناصر مختلفی از سلسه
ها، فضاهای ویژه عمومی به لحاظ ارائه ها، پارکانواع فضاهای باز ، احداث یا توسعه و تعریض معابر و خیابان

های نمادین، وسایل و نما، طراحیتسهیالت و خدمات و امکانات رفاهی، انواع نشیمن، میزان روشنایی، آب
کارگیری آنها، یابی شود که عالوه بر آسایش و سهولت بهای مکانگونهتجهیزات ترافیکی و عبور و مرور و ... به

 های مورد استفاده باشد.ل محیطهمراه با نظارت و کنتر

 نظمی، یگانگی و گوناگونی نظم و بی -1
گرایی و تعیین قلمروهای فضایی برای حفظ واسطه عواملی چون درونآنچه در ترکیب شهرسازی اسالمی به

 عنوانباشد. بهکرامت انسان و فضاهای کالبدی مهم بوده ایجاد ترکیب هندسی پیچیده در عین سادگی فرمی می
صورت بسیار فشرده بودند و فضای باز بین آنها اغلب بسیار کم بود، شبکه دسترسی به محالت مسکونی به»مثال 
 های بزرگ تجاری، خدماتی و مذهبی نیز ها بسیار پیچیده بود. گذشته از بافت مسکونی فشرده، مجموعهخانه

، صص 1375دادند )افشار نادری، تشکیل می شوند و اغلب یک درون پیوسته راصورت فشرده و همگن ایجاد میبه
نظمی ذاتی در شهرهای اسالمی را شناسان، نبود ساختار و بی(. این ترکیب شهرسازی در نگاه برخی از شرق53-44

اند. نکته قابل تأمل اینکه در ساختار تفکر شهر اسالمی های تنگ و تودرتو معنی کردهبا وجود خیابان و کوچه
هایی مانند: استقالل، پوشیدگی، امنیت، حریم و ... از لزوم زمانی و مکانی ساختار جتماعی ویژگیحاکم بر روابط ا

مراتب وجودی طور بالقوه دارای نظمی ذاتی با سلسلهآمد و بهزیست محیطی شهری و زندگی جمعی به حساب می
 است. شد. امروزه این ساختار مورد توجه شهرسازی مدرن قرار گرفتهدهی میسامان

شناسی در بافت شهری توسط شاخصه یگانگی در گوناگونی فضاهای شهری در شهرسازی اسالمی با ریخت
گرفت. تیتوس بورکهارت، عین تنوع و گوناگونی آن در ترکیب شکل محیط کالبدی شهر مورد استفاده قرار می

اند مان ترتیب یگانه و پیوستهههای آن جدا از هم، ولی بهخواند که پارهبافت شهر اسالمی را بافتی می
(Burckhardt, 2009: 203این حالت به مرکزیت یا عدم تمرکز به عناصر شهری و زنده، نماد و معنا می .) .بخشد

 آن نیرومندترشدن ایجادشده به معین فضای باشد، فرمخوش و یافتهتعین هرچند توجه به ساختار کانونی، اگر مرکز،

 (. 141-145، صص 1392، رساند )الکساندرمی یاری

 ارزیابی تحقیق -خ
ها و های موجود از ایدهها و کیفیتشهر اسالمی، تعامل قابلیتاین پژوهش ضمن معرفی شهر اسالمی و آرمان

 –های فرهنگی ها و هویتمحیطی وارزشکارگرفته شده کالبد محیط شهری، را در ساختار زیستنیروهای مؤثر به
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کند، و تغییر و تحوالت صحیح برای رسیدن به اهداف تحقیق یعنی رفاه و آسایش انسان ن میاجتماعی هر منطقه بیا
واسطه دقت و مراقبت در مفاهیم و مبانی هویت وحس سرزندگی محیطی تا رسیدن به تعالی و کمال عبودیت را به

طه تعریف شکل، معنا و واسداند. به همین دلیل هویت فضای شهری که بهاجتماعی تعالیم اسالم می –فرهنگی 
تواند عاملی برای رسیدن به تحوالت و تعامالت اجتماعی و فردی مطلوب در نهایت توسعه اجتماع تعریف شد، می

 پایدار و ماندگار و ارتباطات متقابل شهرهای اسالمی باشد.
های نوین اوریدر این راستا حفاظت و استفاده صحیح از منابع طبیعی و غیرطبیعی، همچنین تکنولوژی و فن

کید طراحی آرمان شهر اسالمی است که با محوریت کانونی عناصر مذهبی و تجاری ارتباط عصر حاضر مورد تأ
 داشته باشد و فضاهایی با امنیت، عدالت، تعریف قلمرو و ... برای ارتباط حضور انسان و رفع نیازها ایجاد نماید. 

شهر اسالمی، دهنده آرمانفاده صحیح از ابزار و عناصر شکلیابی و استتوان با دقت در مکانبنابراین می
های وجود آورد. در ادامه به برخی از شاخصهای فضایی متنوعی بههای معنادار با کیفیتالگوهای رفتاری و مکان

 پردازیم:  شهر اسالمی میها و معیارهای تعالیم اسالمی برای ایجاد آرمانارزشی، ایده
  درون نسبت به بیرون در عین ایجاد تعامالت اجتماعی سازنده و محرک جامعه با ترکیب پرداختن به فضای

 پرمایگی و ناهمگونی دو موقعیت مادی و معنوی بازار و مسجد در بافت شهر
 کید بر فضای خصوصی، نیمه های فضایی در بافت خصوصی و عمومی برای تعریف حریم و عرصهتأ

 انداز و دید و منظر مطلوبسترسی به فضاها با چشمگزینی و نحوه دشهری دقت در محله
 ها بر نمای اندازی ساختمانهای مجاور بناها و قلمروهای فضایی و عدم سایهرعایت فاصله همسایگی

 های اطراف ساختمان
 مابین یا فضای خالی برای ایجاد حریم و تعامالت اجتماعی و حفاظت از شرایط اقلیمیوجود فضاهای فی 
 اکولوژیکی و توسعه پایدار ساختارهای زیست محیطی، در تهویه و نورگیری مناسب در محیط های بحث

 کالبدی شهر با فاصله میان بناها و عملکردهای مختلف
 شناختی محیط شهری و نوع کاربری صحیح آن در سیما و منظر شهری، فضاها، میدان، توجه به زیبایی

های شهری و توسعه امکانات رفاهی با طراحی نماد و المان خیابان، فضاهای عمومی، کاربرد عناصر سبز،
 پایدار در منظر شهری براساس الگوهای مورد قبول در منظر تعالیم اسالمی 

 مراتب فضایی و مکانی و ایجاد تبیین اصول طراحی شهری متناسب با نیاز شهروندان در تعیین رعایت سلسله
 های دسترسی به آنهاامنیت و ایمنی راه
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 یین نوع انتخاب مصالح و چیدمان کالبدی عناصر و مبلمان شهری، نوع وسایل ارتباطات درون و برون تع
 های روشنایی و ... شهری، سیستم

 های مختلف در عین تنوع ساختاری کاربری سادگی و زیبایی فرم و رنگ برای حیات شکل ظاهری شهری
 در ترکیب تلفیقی مناسب فرم و رنگ 

 های روز مطابق ی با ترکیب عناصر مختلف و هندسه ترکیبی از الگوهای اسالمی و ایدههای هنرتنوع سبک
 شناسی انسان و مباحث اسالمی در ترکیب عناصر و فضاهای کالبدی شهری با مسائل روان

 اندازهای مناسب و طراحی های طبیعی مکان مانند منابع آب، کوه، و .... در ایجاد چشماستفاده از پتانسیل
 های اجتماعی و ایجاد اشتغال های مناسب برای کاربریفضا

 های استفاده از عناصر هویت بخش به فضاها با ارائه الگوهای دینی، بومی، جهانی که مورد قبول ارزش
های رشد و توسعه مادی و یابی به کانوناند مانند: نمادسازی، محوریت و جهتمذهبی اسالم –فرهنگی 

 گرایی حترام و عدم ابهاممعنوی انسانی، تعادل، ا
  رابطه ساختمان و محیط با ایجاد تجانس، تضاد و تقابل و ارتباط بین درون و بیرون و کاربرد تمثیل و معانی

 گراگرا و برونمفاهیم مادی و معنوی آن در فضاهای درون
 بومی، تاریخی، دهنده شرایط محیطی و اقلیم، فرهنگ و سنت ریزی شهریی و عوامل شکلمعیارهای برنامه

ها و اهداف جامعه در مسائل فلسفی و فکری جامعه مورد نظر در جغرافیایی محل و نیز منطبق با ارزش
 طراحی شهری 

  ارتباط شهر و محیط پیرامون با مسجد و مراکز مذهبی و فرهنگی و سهولت دسترسی به این مراکز با تنوع
 های شهریشبکه راه

 های مختلف عمومی و خصوصی و ، امنیت، تنوع، انتخاب و آزادی عرصهحریم، برای ایجاد هویت، ایمنی
 ها، دید و منظر و عدم اشرافیتفضاهای مابین، مانند تناسب ارتفاع ساختمان

  مقیاس و تناسب انسانی و مشارکت اجتماعی برای ایجاد تعامالت اجتماعی مطلوب در فضاهای محیط
 کالبد شهری

 های نوین گیری از فناوریهای محیط کالبدی و بهرهیعت و شرایط کیفیتسازگاری و ارتباط انسان با طب
 برای رفع نیازهای مختلف انسان و توسعه پایدار که منجر به تحرک و پویایی فضایی شود 

 بخشی برای مطلوبیت طراحی فضاها در رازگونگی و قدسیت طراحی و هندسه فضاهای متنوع، آرامش
 حسی و حس تعلق  مثبت، تهی، ... و ایجاد غنای
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 واری، خودبسندگی، پرهیز از بیهودگی، نیارش و ...مردم 
 پذیر برای تعامالت اجتماعی مطلوب و های تحرکهای محیطی با فعالیتسرزندگی و نشاط از کیفیت

 مناسب
 های دفاعی شهر، و عناصر نمادین یا کالبدی طراحی برای پدافند غیر عامل حلقه یا برج 

 گیرینتیجه
واسطه حضور و محتوای معانی آن شکل گرفته و در آن عنوان تنها دینی است که شهر و معماری بهم بهاسال

های خاص شهرسازی و قوانین دین شهر اسالمی با کیفیتشود. بنابراین ایجاد آرماننقش داشته نسبت داده می
دار انسان در طراحی است حضور معنیاسالم برای تمام دنیای اسالم، قابل تعریف و اجرایی خواهد بود، و الزم 

عینی قراربگیرد. های مورد نظر به راهبرد و فرآیندی جهت تحقق مدلشهر اسالمی، براساس باورها و ارزشآرمان
امنیت، عدالت،  مانند: اصولی و ها و الگوهای اسالمی با مفاهیمبراساس مطالعه این تحقیق استفاده از معانی، ایده

به  احترام مراتب فضایی هر عرصه،مشارکت، حفظ حریم و قلمروهای فضایی با رعایت سلسله فاه،ر  و توحید، تعاون
صرف و ... در تعین هویت شهر آرمانی اسالمی و اصول  گراییمادی از جستن محیط، دوری پایداری و طبیعت

 زآفرینی شود.راحتی قابل استفاده و باتواند بهآینده می شهری فضاهای شهرسازی و معماری طراحی،
در عصر حاضر معماری و شهرسازی بدون درنظرگرفتن اصول و معیارهای ارزشی و فلسفی وجود انسان و 

شود. بنابراین های محیطی خاص هر تمدن و فرهنگی، فاقد روح، معنا و هویت اصیل خود دیده میشرایط کیفیت
گاهی، نگرش و مهارت برنامه اری در شهرسازی و نیز تفکر شهروندان برای ها و راهبردهای طراحی و معملزوم آ

تعیین سبک و روش صحیح زندگی اسالمی مفید  صورت پایدار و ماندگار درتعالی اصول اخالقی و انسانی جوامع به
ای گونههای زنده و متحرک بهخواهد بود. در این راستا حضور تعامالت اجتماعی مناسب در استقرار زمان و مکان

 کنند. ل عمل میهماهنگ و متعاد
واسطه وجود تفاوت ساختارهای های محیطی بهها و کیفیتها، ویژگیبا این توصیف هرچند به دلیل تنوع جلوه

شهر اسالمی ارائه نمود، به همین دلیل توان شکل ثابتی در ترسیم شهر اسالمی مطلوب یا آرمانمحیطی نمیزیست
 از گیریاین تحقیق امیدار است بتوان با بهره کان ایجاد خواهد داشت.شهرهای اسالمی به تعدد شهرها امتنوع آرمان

اسالمي برگرفته  شهرآرمان هایو ویژگي صفات ترینبرجسته معنوي، و مادی نیروهای و هاقدرت ها،قابلیت تمامی
اصول یکسان و  های نوین، بااز معانی و معیارهای تعالیم اسالم اصیل را در راستای تکامل شگرف علوم و فناوری
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