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 اسالمی نوین تمدّن
 و معنویّت از باشد سرشار كه بسازیم دنیایی و كنیم برپا را اسالمی نوین تمدّن توانیممی ما

 .برود راه معنویت هدایت و معنویت كمک با 
 91/91/9911 فرهنگی انقالب عالی شورای اعضای با دیدار در رهبری معظم مقام

 
 تالش نتیجه در اصوال  تمدّن که معناست بدین سخن این. سازیممی را تمدّن که هستیم هاانسان ما  است، آدمی مصنوع هایپدیده از تمدّن

 توفیق عدم تمدن، یک برای. برآید بشری مشکالت و  مسائل حلّ عهده از که است پایدار و باقی وقتی تا و  شودمی ایجاد بشری مسائل حل برای
 مسأله تشخیص درباب باید( الف اسالمی نوین تمدّن: که گرفت نتیجه توانمی پس. همان نیز نتمدّ  فنای و زوال و همان مسائل حلّ در

[=problem-identifying]  مسأله حلِّ درباب باید( ب کند؛ تأمّل و سعی  [=problem-solving] نماید حرکت و تالش. 

 حللّ  جهت در چگونه و دارد مسائلی چه حلّ در سعی بیشتر تمدّن این که بفهمیم که است آن تمدّن  بودن نوین  فهم برای سودمند روش یک
 حلل  یآملاده  را خلود  معنویت، و اسالم چراغ با که است این اسالمی نوین سازیتمدن روند شروع برای اتکاء قابل ینقطه رو، این از. کوشدمی آنها

  زند.می پا و دست هابحران اقسام و انواع رد متخصصان، گواهی به  که تمدّنی کنیم، غرب تمدّن از برآمده هایبحران

 عبلارت  بله . شلود ملی  مواجله  آن با  خود وجودی هایساحت از ساحتی در تعبیری به و خودش با آدمی که است هاییبحران فردی، هایبحران
 یابلد ملی  مصداق زمانی بحران از قسم نای است، روح و نفس، ذهن، جسم، شامل مختلفی وجودی ابعاد یا ساحات دارای آدمی که بپذیریم اگر دیگر،
 ابعلاد  و سلاحات  از یک هر با متناسب که است طبیعی شود؛ ناهماهنگی و فقدان خلل، نقص، دچار روحی و روانی، ذهنی، جسمی، لحاظ به آدمی که

 بله  عمدتا فردی هایبحران. طلبندمی را خود به مربوط راهکارهای نیز آنها درمان و شناخت که است ذکر قابل خاصی هایبحران یا بحران وجودی،
  زدگلی، مصلر   معنلایی، بلی  گریلزی،  معنویلت  و خودناشناسلی   شلکّاکیّت،   گرایلی،  احساسلات   اخالقلی،  مادیّلت  و خلداناباوری : هسلتند  زیر قرار

  .اطالعات انفجار و شتابزدگی نارضایتی، زدگی،ایدئولوژی

 نهلاد  چنلدین  جامعله  در که جاییآن از و اساس این بر آیند،می پدید دیگر هایانسان با انسان طارتبا در که اندهاییبحران اجتماعی، هایبحران
 او بلرای  ارتباطلات  نهاد و حقوق نهاد سیاست، نهاد اقتصاد، نهاد تربیت، و تعلیم نهاد خانواده، نهاد با ارتباط در هاییبحران دارند، وجود اجتماعی مهم
 عموملا  اجتماعی هایبحران  است؛ انسانی علوم متخصصین وظایف یحیطه در نیز آنها به پرداختن و هابحران این زا یک هر در تأمل. است متصوّر
   تکنولوژی. جباریت نهادها، جباریت نسلی، گسست افراطی، طلبی برابری مدزدگی، تنهایی، بیگانگی، خود از افراطی، فردگرایی: از عبارتند

 محدودیت نتیجه در) محیطی زیست بحران: نوعند دو بر هم زیست محیط با انسان یرابطه به مربوط بحرانهای ای طبیعت، با مرتبط هایبحران
  دل از تلوان ملی  کله  داریلم  اختیار در گرانبهایی و ارزشمند مواریث اسالم مبین دین در احوال این یهمه با طبیعت. از دوری بحران و( طبیعی منابع

 بودن نوین و شد خواهد زاده اسالمی نوین تمدّن که حلهاستراه این بطن و متن از و کرد ارائه و بینیپیش قاطعی  حلهایاهر بحرانها این برای هاآن
 ایلن  در. اسلت  مانلده  علاجز  آنهلا  حل در غرب تمدّن که بحران همه این برای است جدیدی ینسخه و درمان راه یارائه دلیل به نیز اسالمی تمدّن



 

 

 برویم؟ پیش «نوین» تمدنی تشکیل سمت به باید ما چرا اسالمی؟ نوین تمدّن چرا که بپردازیم حیاتی و مهم سئوال این به خواهیممی کوتاه فرصت
 ،دینلی  رسلالت  تحقلق  اسلالمی  نلوین  تملدن  برقلراری  در غلایی  هد . دارد العادهفوق اهمیّتی «نوین» یواژه همایش این در چرا دیگر، عبارت به

 و ملادی  ظرفیتهای یهمه از  مندیبهره با طیبه حیات سوی  به حرکت و ترپاکیزه زندگانی آوردن فراهم راستای در ماناسالمی و انسانی فرهنگی،
 خلردورزی،   آن در کله  حیلاتی . اسلت  کرده تعبیه آنان خود وجود در و طبیعت عالم در انسان، تعالی و سعادت تأمین برای خداوند که است ایمعنوی
 پردازی نظریه هایکرسی اسالمی نوین تمدن تحقق زمینه در باید. باشد حاکم مداراخالق و مداردین اجتماعی روابط و دوستیانسان معنویت، اخالق،

 در بایلد  را تملدن  ایلن  ظلاهری  آرایلش . شوند تعریف آنها با مرتبط زندگی شناسیسبک و افزاری نرم و افزاریسخت هایزمینه و شوند سازماندهی
  کرد. جستجو بشر نوینوبه نیازهای به پاسخگوئی و اجتهاد در قرآن، از برگرفته قوانین در مردمی، کومتح

 از «اسالمی نوین تمدّن» به محورها تعریف در. شود آغاز گشاییراه فوق اهدا  به نیل جهت در تا استشده سعی همایش این در اساس این بر

. اسلالمی  نوین تمدّن به یافتن دست چگونگی سوّم؛ و اسالمی؛ نوین تمدّن چرایی دوّم؛ اسالمی؛ نوین تمدّن چیستی اول؛: است شده نگاه منظر سه
 عبارت به. است شده پرداخته پیشین اسالمی تمدّن از اسالمی نوین تمدّن تمایز به نیز و تمدّنها سایر با اسالمی تمدّن تمایز به «چیستی» مبحث در

 مبحث در. کندمی متمایز تمدنها سایر از را تمدّن این که دارد وجود عناصری و هامؤلفه چه تمدن این دل در که است هشد بررسی موضوع این دیگر،
 تملدّن  چلرا  کله  دهیم پاسخ پرسش این به که هستم آن پی در ما است، شده پرداخته تمدّنها سایر به نسبت اسالمی نوین تمدّن امتیاز به «چرایی»

  سازد. رهنمون تمدّن این به را ما تواند می که است شده پرداخته راهکارهایی به «چگونگی» مبحث در دیگری؟ مدّنت نه و اسالمی نوین
 نیل مسیر در را ما همایش این برگزاری که امیدواریم شتافتند، ما یاری به همایش این برگزاری در که همراهانی همه از قدردانی و سپاس ضمن

 .قراردهد است معنوی و مادی جانبههمه پیشرفت همان رهبری، معظم مقام  بیان به که اسالمی نوین تمدن به

 

 

 

 

 همایش رئیس

 کیاساالری زهرا
   



 

 

 
 
 

ارسالی توسط با توجه به اینکه محتوای مقاالت 
نویسندگان بدون هرگونه دخل و تصرف در 
این مجموعه آمده، مسئولیت کلیه مطالب از 
نظر علمی و ویرایشی به عهده نویسنده یا 

 باشد.نویسندگان می

المانع استفاده از مطالب مقاالت با ذکر منبع ب
هرگونه تکثیر و انتشار این  همچنین است.

مرکز چاپ و انتشارات  در انحصارمجموعه 
مجاز ، و بدون کسب مجوز بودهدانشگاه شاهد 

 .باشدنمی



 

 

 قاالتم عناوین
 

 محور اول: چیستی
 

 هاسخنرانی
 

 عوامل و زمینه های احیاء تمدن اسالمی در گفتار رهبر معظم انقالب 

  اشکواری و سیده زهرا موسوی محمدجعفر

 لزوم تدوین مبانی و احیای آداب آن و ز هنر در تمدن اسالمییهویت و کارکرد متما 

 دکتر حسن بُلخاری قهی 

 مبانی دینی تمدن از منظر اسالم 

  محمد حسین جمشیدی

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

 نی و زهرا علی اکبرزاده آرانی مجید خاری آرا

 بررسی تطبیقی فرجام شناسی تمدنی 

  علی خزاعی و محمدحسین رجبی دوانی

  بنیادها و چشم اندازهاتمدن نوین اسالمی؛ 

 دکتر محمدرضا دهشیری 

 بررسی نقش بنیادین فلسفه نظری تاریخ در تحقق تمدن نوین اسالمی 

 حسین زمانیها 

 الزامات تحقق تمدن نوین اسالمی 

  دکتر محسن فرمهینی فراهانی



 

 

 های تمدن نوین اسالمیاکاوی خصوصیات و ویژگیو 

 محمد رضا فریدی 

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

 رسول محمدجعفری 

 آن شدنجهانی و اسالمی نوین تمدن گیریشکل در موثر املیع عنوان به اسالمی هنر ظاهر و ماهیت تبیین 

   پورناصر مقدم

 پوسترها

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

  کسری بقائی پور

 جمهوری اسالمی ایران خت درونی نظامبراستحکام سا اثرگذاری اسالمی مؤلفه نوین تمدن 

  علی خزاعیو  دکتر محمد حسین رجبی دوانی

 آزاداندیشی و تمدن نوین اسالمی 

  حبيب زماني محجوب

 : چراییمحور دوم
 

 هاسخنرانی
 

 تمدن، تبلور حکمت عملی مومن، حکیمِ در عمل 

  هزادی مقدممحمدرضا ب



 

 

 پوسترها
 اقتضائات تحقق تمدن نوین اسالمی 

  مالشاهیمریم 

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

  محمدحسن میرزامحمدی

 )کیفیت برنامه ریزی برای تشکیل دولت تمدن بزرگ اسالمی جهانی امام عصر )عج 

  نادر غالمی و حمیده حسن خانی

 : چگونگیمحور سوم
 

 هاسخنرانی
 

 سازوکارهای توسعه کارکردی دانش بنیان کشور در فرایند تحقق تمدن نوین اسالمی 

  آبادیجعفر علوننژاد، مهدی جمالی

 تمدن نوین اسالمی ها در تحققو چالش سیب شناسی، موانعآ 

  محمد نبی زاده بابکی و محمد حسین صالحی اسداهلل زنگویی،

 سازی اجتماعیسازی تحقق تمدن نوین اسالمی به کمک شبکهمدل 

  سار و صدیقه کریمیحامد سمسار، محمدصادق سم

 های فرهنگ سیاسی تشیع در برسازی تمدن نوین اسالمیظرفیت 

  هادی شجاعی

 ساز تمدن نوین اسالمی( از منظر رهبر معظم انقالب اسالمیها و وظایف دولت اسالمی )دولت مقدمهتبیین شاخص 
  مهران کریمی سادات محله محمدمهدی شهبازی و

 
 



 

 

 یبه شهر اسالم یکردیشهرها با رو یبه ساختار کالبد بخشیتیبر هو یدرآمدشیپ 

  محمدحسین سرائیو  انیعل یمهد

 مساله شناسی آینده تحقق تمدن نوین اسالمی 

  محمد رحیم عیوضی

 گرایانها و راهبردهای تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر تمدنمولفه 

  زاهد غفاری هشجین و حسن ناصرخاکی

 تربیت دینی زمینه ساز تمدن نوین اسالمی 

  محسن فرمیهنی فراهانی و مجید خاری آرانی

 های مهدوی در احیای فرهنگ و تمدن نوین اسالمیتحلیل جایگاه آموزه 

  علی نقی فقیهی، حسن نجفی و سمیه دریساوی

 تمدن نوین اسالمی، نبایدها و بایدها 

  دکتر احمدعلی قانع

  اسالمیبررسی نقش و کارکرد انقالب اسالمی ایران در فرآیند تحقق تمدن نوین 

  زیبا عابدیو  مهدیه رهنمای، عباس کشاورز شکری

 ظهور تمدن نوین اسالمی و افول تمدن غربی 

  مصطفی ملکوتیان

 تمدن  گیریشکل تأثیر آن بر در سبک زندگی اسالمی و "به باطن گذر از ظاهر "بیین نقش و جایگاه اصل تربیتی ت
 نوین اسالمی

  محمدحسن میرزامحمدی، حسین جعفریان و لطفعلی جباری



 

 

 پوسترها
 

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

  احمد امین فرد

 تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظم رهبری های شکل گیری و فرایندزمینه 

  فاطمه حسینائی و زهرا علیپورمقدم

 موانع و آفات درونی در تحقق تمدن نوین اسالمی 

  کلثوم رستمی

 و زمینه ساز تمدن نوین اسالمی چگونگی کارکرد مدیریت جهاد اقتصادی در کشور در جهت بهبود رضایت مردم 

  و جعفر کریمی امیر ساالر رئیسی

  ی تمدن نوین اسالمی با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبریاجتماعی در عرصهنقش نوروز در همبستگی 

  ملیحه سالم و زاهد غفاری هشجین

  زنان درتمدن اسالمی با بهره گیری از تفسیرالمیزانتبیین سلوک اجتماعی 

  مهدی سبحانی نژاد، علی کشاورززاده و شهالنفیسی مقدم

 تحلیل گفتمانی تکوین الگوی قدرت سیاسی در تمدن نوین اسالمی؛ با تأکید بر گفتمان والیت فقیه 

  علی شامی خاکی و سید محمد موسوی

 «تحققِ تمدن نوین اسالمی؛ اهرمِ«علم ِ 

  وحیده صادقی خرّم دشتی

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

  محمدرضا عزیزاللهی



 

 

 ن نوین اسالمی و نقش ایران در کاهش و رفع آنهویتی( تمد-)ساختاری یهاچالش 

  محسن فرمهینی فراهانی، حمید احمدی هدایت، سعید صحابت انور و مصطفی کریمی

 تمدن نوین اسالمی ساخت و تحقق انسانی در اراده بررسی تحلیلی نقش 

  علی نقی فقیهی، لیال صالحی و حسن نجفی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 محور اول:                                             
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 عوامل و زمینه های احیاء تمدن اسالمی در گفتار رهبر معظم انقالب
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نس رنسا»تمدن نوین اسالمی همان احیاء تمدن اسالمی است که اوج و شکوفایی آن در سده چهارم هجری بود که با عنوان 
شود. اگرچه آغاز شکل گیری تمدن اسالمی با محوریت دین اسالم از شبه جزیره عربستان بود، اما در شناخته می« اسالمی

پیشرفت و تعالی آن جوامع و ملل مختلف نقش داشتند. به همین دلیل گفته شده است؛ زبان آن عربی، فکرش ایرانی، خیالش 
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های های اسالمی الزم است و همه باید در بازشکوفایی آن شرکت فعال داشته باشند. رهبر انقالب اسالمی به مناسبتملت
تواند در این زمینه ه بازخوانی آنها میاند کها و نقش ملت ایران در احیای تمدن اسالمی اشاره کردهمختلف به عوامل، زمینه

های احیای تمدن اسالمی و نقش ایران در این راهگشا باشد. بنابراین مقاله حاضر درصدد واکاوی برخی از عوامل و زمینه
 های رهبر انقالب اسالمی است.زمینه با محوریت سخنرانی
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 مقدمه

های گوناگون به دست آورد، توانست جایگاه تمدن اسالمی با بعثت پیامبر شروع شد و با دستاوردهای مختلفی که در زمینه
واالیی به خود اختصاص دهد، اما به مرور زمان و با گذشت چندین قرن دچار رکود شد. آنچه که تمدن اسالمی را به پیشرفت 

، تساهل و توجه به تمام جنبه های مادی و معنوی بشر بود که به مرور زمان رنگ باخت و ضربه بزرگی بر رساند همان تسامح
ها در دنیای امروز از جایگاه برجسته ای برخوردار پیکره تمدن اسالمی وارد ساخت. توجه به ابعاد انسانی و الهی زندگانی انسان

ا نسبت به این جهان و انسان دارند. بنابراین نیازهای حقیقی انسان مانند نیست و این امر هم ناشی از دیدگاهی است که آنه
برند. اگر از هایی است که در دنیای امروز به سر میهای مفقود در زندگی انسانسعادت، امنیت و آرامش روانی و معنوی حلقه

[، بنابراین انسان نیاز به 21] افزاری دارددیدگاه رهبر انقالب به این موضوع نگاه کنیم این تمدن فقط جنبه ابزاری و سخت 
تمدنی دارد که در سایه آن همه نیازهای مادی و معنوی او برآورده شود و این تمدن چیزی جز تمدن اسالمی نیست. بنابراین 

ین های خود راهکارهایی را برای رسیدن به تمدن نویابد. رهبر معظم انقالب در سخنرانیاحیای تمدن اسالمی ضرورت می
تواند در احیای تمدن اسالمی راهگشا باشد. پژوهش حاضر به بررسی دیدگاههای اند که پرداختن به آنها میاسالمی ارائه داده

 ایشان در زمینه احیای تمدن اسالمی در قالب تمدن نوین اسالمی پرداخته است.

 

 (civilization)تمدن 

نمونه از نظر ساموئل هانتینگتون، تمدن باالترین گروه بندی فرهنگ و برای تمدن تعاریف مختلفی ارائه شده است به عنوان 
داند که همه ای به هم تنیده می[ هنری لوکاس، تمدن را پدیده11آید. ]گسترده ترین سطح هویت فرهنگی به شمار می

مقصد تمدن انسانی  د است[ تاملین معتق11گیرد. ]رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی هنر و ادبیات را در بر می
ای شکل گیرد و در توان چنین برداشت کرد که بر اساس نگاه این محقق هر گاه جامعهایجاد مناسبات انسانی است درواقع می

توانیم آنرا تمدن بنامیم. وی آن مناسبات انسانی ایجاد شود و این مناسبات استعداد و قریحۀ خدادادی انسان را شکوفا کند می
ای تاکنون در این تمدن حرکت است نه سکون، سفر است نه توقف، هیچ تمدن شناخته شده»کند: ا چنین توصیف میتمدن ر

[ 1«. ]سفر به هدفی که تمدن دارد واصل نشده است، اما احتمال دارد معدودی از مردان و زنان برجسته به آن هدف رسیده باشند
اجتماعی دانست که در نتیجه وجود  توان به شکل کلی آن، عبارت از نظمیمیتمدن را »گوید: ویل دورانت در تعریف تمدن می

بینی تمدن دارای چهار رکن و عنصر اساسی است که شامل: پیش کند.شود و جریان پیدا میآن، خالقیت فرهنگی امکان پذیر می
[ چنانکه دیدیم 11«. ]شودط هنر میاخالقی، و کوشش در راه معرفت و بسو احتیاط در امور اقتصادی، سازمان سیاسی، سنن

[ البته رابطه میان 7ترین معنای آن شهر نشین شدن و اقامت در شهر است. ]ولی اصلی برای تمدن معانی مختلفی ذکر شده است
 (civil( از مدینه به معنای شهر )civilizationشهر و تمدن رابطه جزء و کل است نه ظرف و مظروف بنابراین، اگر چه تمدن )
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[ به همین دلیل تمدن به 3نه علت آن، یعنی به واقع شهر جزء تمدن است ] گیرد ولی در اصل شهر معلول تمدن استریشه می
 [17مفهوم خو گرفتن با اخالق و آداب شهریان آمده است. ]

 

 سیر شکل گیری تمدن اسالمی

دقیق دارد و بر پایه منطقی قابل درک و بیان دهد که فرهنگ و تمدن اسالمی مسیری مضبوط و تاریخ اسالم نشان می بررسی
شدنی شکل گرفته است که در اینجا به صورت خالصه به مراحل شکل گیری تمدن اسالمی می پردازیم: برای شکل گیری 
تمدن اسالمی ده مرحله ذکر شده است مرحله اول با دعوت پیامبر از مکه آغاز شد. مرحله دوم با تشکیل حکومت اسالمی در 

بخش اول، انتشار دین اسالم در جزیره  توان به دو بخش تقسیم کرد،شکل گرفت مرحله سوم گسترش اسالم بود که می یثرب
العرب و بخش دوم گسترش آن در جهان متمدن آن روزگار، شامل بین النهرین، ایران، روم، مصر، حبشه، هند، ماورالنهر، چین و 

 بود. اوج این مرحله در سده های اول و دوم هجری نمایان گردید.ماچین، شمال آفریقا و سرانجام جنوب اروپا 

مرحله چهارم مجاور شدن فرهنگ و تمدن نوپای اسالمی با تمدنهای کهن جهان و کوشش برای شناخت و انتقال آن تمدنها 
یافت. این انتقال به حوزه تمدن اسالمی است. این نهضت به شکل جدی از سده دوم آغاز و تا سده های سوم و چهارم ادامه 

و انتقال  تمدن از چند طربق انجام شد: یکی از طریق ترجمه که جدی ترین شکل انتقال بود، دوم تاسیس کتابخانه ها و مدارس
جذب »و سومین راه از طریق انتقال دانشمندان و به تعبیر امروز  کتابها از حوزه های تمدنی مجاور به حوزه تمدن اسالمی،

مرحله پنجم عصر خودجوشی و شکوفایی تمدن اسالمی است که از  مراکز علمی و آموزشی چهان اسالم بود. به« مغزهای متفکر
مرحله ششم عصرشکوفایی فرهنگ عمیق اسالمی و ادبیات عرفانی است  سده سوم آغاز و تا سده پنجم هجری ادامه یافت.

 رسید. شکوفایی این مرحله از سده چهارم آغاز و در سده هفتم به اوج خود 

مرحله هفتم عصر هنر و معماری است؛ شاید این سنت منطقی تاریخ است که تا علوم عقلی و تجربی به کمال نرسد و تا 
و حیات عمیق نشود و تا ادب به کمال خود نرسد هنر متعالی شده خط و نقاشی و معماری متجلی  معرفت انسان نسبت به هستی

سهمگین صلیبیها و مغوالن و از میان ویرانه های به جای مانده از آن بالیای خانمان نخواهد شد. شگفت اینکه پس از دو ضربه 
گورکانی بود. از  -عثمانی –معماری قد برافراشت و مبشر آغاز تجدید حیات اسالم در عصر صفوی  –برانداز، نهضت هنری 

 در ایران و عثمانی و هند می بینیم.این رو تصادفی نیست که اوج هنر اسالمی را از سده های نهم تا دوازدهم هجری 

دو حمله بزرگ و طوالنی صلیبی و مغول از مغرب و مشرق جهان اسالم که با آثار و  مرحله هشتم عصر رکود است
توان و رمق مسلمانان را گرفت و  –یکی حدود دویست سال و دیگری حدود سیصد سال به درازا کشید  –پیامدهایشان 

گذاشت. آنان با قساوتها و بی رحمیهای بی سابقه در فرهنگ بالنده اسالمی روح ناامیدی دمیده و با خرابیهای بسیاری بر جای 
تخریب شهرها، اساس مدنیت مسلمانان را متزلزل کردند. با اینکه اسالم در ذات خود جوهر حرکت، پیشرفت، تحول و تکامل 
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می بر جای نهاد که سرانجام منجر به پیدایش عصر رکود شد دارد، ولی این دو حمله عظیم، آثاری مخرب بر پیکره تمدن اسال
این  که اوج این مرحله در سده هشتم و نیمه نخست سده نهم هجری است. مرحله نهم را می توان خیزش مجدد اسالم نامید.

ر دوران سه دولت تمدن بعد از دو قرن رکود توانست دوباره از زیر بار هجوم اقوام ویرانگر قد علم کند و در جهان اسالم د
یعنی عثمانی در غرب ، صفوی و گورکانی در شرق جهان اسالم دست به نوزایی فرهنگی بزند. در این مقطع این دولتها 

[ 21مرحله دهم هجوم استعمار و آغاز دومین دوره رکود است ] توانستند قسمتهایی از شکوه تمدن مسلمانان را بازسازی کنند.
داخلی و استعمار خارجی، عصر جدیدی از رکود و ایستائی را درتمدن مسلمانان ایجاد کرد و موجب در این مقطع نیز استبداد 

زدگی در اندیشه واراده مسلمانان راه بر هر نوآوری و پویائی فرهنگی و تمدنی در جهان اسالم ببندد شد تا خودباختگی و غرب
 [11مسلمانان، آنان را به دنباله روی از غرب بکشاند ]و سنّت و فرهنگ غربی به عنوان نماد تمدن و مدنیت در باور 

این دنباله روی از غرب در جهان اسالم با واکنش های متفاوتی مواجه شد، متفکرین و اندیشمندان زیادی دل درگرو جامعه 
و اقبال الهوری از  محمد عبده آل اسالمی داشتند و تالشهایی برای احیاء اندیشه اسالمی انجام دادند کسانی چونو تمدن ایده

اند. ادامه این رویکرد منجر به ایجاد نهضت بازگشت به اسالم و هم چنین احیاء تفکر دینی شد، لذا باید گفت این نگاه آن جمله
نو به مختصات جامعه اسالمی، در انقالب اسالمی ایران و در اندیشه بنیانگذار انقالب و معمار بزرگ جمهوری اسالمی یعنی 

)ره( با تأسیس واستقرار نظام جمهوری اسالمی روند عینی خود را آغاز کرد و در تکاپو برای ایجاد تمدن و جامعه  امام راحل
طراز انسان مسلمان است که در آن شکوفائی اقتصادی و توسعه علم و فناوری و رفاه مادی در کنار بهره مندی از زندگی 

 [4و2شود. ]سرشار از باور و معنویت پیگیری می

بارت تمدن سازی نوین که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است در واقع همان احیاء تمدن اسالمی است که با ع
پیروزی انقالب اسالمی نگاه ها به آن معطوف گردیده است، یعنی احیاء عزت و کرامت انسان مسلمان در کنار برخورداری 

ایجاد تمدنی نمونه باشد و تأکید مقام معظم رهبری بر عنصر  بخشتواند نویدازدستاوردهای علمی و تکنولوژیکی که می
پیشرفت همه جانبه به عنوان ماهیت واقعی تمدن نوین اسالمی در واقع به معنای تاکید بر عنصر حرکت و تعالی در همه عرصه 

 [21ها و همه جنبه های زندگی مادی و معنوی است. ]

به نیازهای طبیعی ومادی انسانها بعد معنوی و روحی آنان را به سمت  تمدن نوین اسالمی تمدنی است که ضمن پاسخگویی
های انسان ساز اسالمی دارد نه تنها بعد مادی و کند و این ساختار مطلوب که ریشه در برنامهکمال و سعادت راهنمایی می

شده است مثل پوچ گرائی، عدم کند بلکه به آن جهت داده وآنرا از آفاتی که بشر دچار آن سخت افزاری تمدن را نفی نمی
 احساس امنیت، نابرابری و فقدان معنی در زندگی نجات خواهد داد.

 تعریف تمدن نوین اسالمی

برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی در ابتدا باید بدانیم معنی و مفهوم تمدن نوین اسالمی چیست. از آنجا که هدف ما در این 
های خود مطرح ب در این زمینه است و تمدن نوین اسالمی را رهبر انقالب در سخنرانیپژوهش بررسی دیدگاه رهبرمعظم انقال
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کردند لذا به تعریف تمدن نوین اسالمی از دید ایشان می پردازیم ایشان پیشرفت همه جانبه را به عنوان تمدن نوین اسالمی در 
[ البته باید دانست زمانی که کلمه 21دانند. ]اسالمی مینظر گرفته و هدف انقالب اسالمی و ملت ایران را ایجاد یک تمدن نوین 

المللی رود نباید توسعه به مفهوم رایج غربی تداعی شود امروز توسعه در اصطالحات سیاسی و جهانی و بینپیشرفت به کار می
به سه دسته ان را ی تبلیغاتی در طول سالهای متمادی کشورهای جهیک تاکتیک زیرکانهبا اجرای غربیها حرف رایجی است 

که است، یافته آن کشوری توسعهکشور کند اول انسان خیال مینگاه تقسیم کردند در  نیافتهیافته، در حال توسعه و توسعهتوسعه
؛ در حالی شوددر نظر گرفته می نیافته و در حال توسعه هم به همین نسبتای برخوردار است، توسعهاز فناوری و دانش پیشرفته

همراه خود به  گذاریی ارزشنیافته یک بارِ ارزشی و یک جنبهدر حال توسعه و توسعه، یافتهن توسعهیوا. عنونه نیستاینگکه 
فرهنگ، آداب، رفتار و  ت،ی خصوصیاکشور توسعه یافته، یعنی کشور غربی! با همهمنظور غرب از دارد. در حقیقت 

نیافته یعنی کشوری که  توسعهکشورکه در حال غربی شدن است؛  در حال توسعه یعنی کشوریکشور اش؛.گیری سیاسیجهت
 [21. ]غربی نشده و در حال غربی شدن هم نیست

ی رفتار در مجموعهاگر چه در واقع در فرهنگ امروز غربی، تشویق کشورها به توسعه، تشویق کشورها به غربی شدن است! 
ای از چیزهای ضد ارزش هم مجموعهولی ، نکات مثبتی وجود دارد ی غربییافتهی کشورهای توسعهو کارها و شکل و قواره

کنیم. پیشرفتی که ما ی به اصطالحِ غربی را مطلقاً قبول نمییافتهی غربی شدن، یا توسعهدر آن وجود دارد. لذا ما مجموعه
ی جوامع عالم، یک الگو همهی کشورها و پیشرفت برای همهدر عین حال باید در نظر داشت که  .خواهیم چیز دیگری استمی

شرائط تاریخی، جغرافیائی، جغرافیای سیاسی، طبیعی، انسانی و شرائط اعم از  شرائط گوناگون .واحد نداردو یک معنای مطلق 
گذارد. ممکن است یک مدل پیشرفت برای فالن کشور یک مدل مطلوب باشد؛ در ایجاد مدلهای پیشرفت، اثر می زمانی و مکانی

نابراین یک مدل واحدی برای پیشرفت وجود ندارد که ما آن را پیدا کنیم، بن مدل برای یک کشور دیگر نامطلوب باشد عیناً هما
 [21] .و باید الگوی پیشرفت متناسب با شرایط خودمان پیدا کنیم در کشورمان پیاده کنیم؛و 

مادی به پیشرفت نگاه  فاوت است آنها از بعدباید در نظر داشت پیشرفت در منطق اسالم با پیشرفت در تمدن مادی غرب مت
کنند پیشرفت در غرب در درجه اول عبارتند از: پیشرفت در ثروت، علم و فناوری و پیشرفت نظامی. اما در منطق اسالم می

المللى، ینعزت و اعتبار ب اقتصاد، عدالت، رفاه عمومى، پیشرفت دارای ابعاد بیشتری است و عبارتند از پیشرفت در علم، اخالق،
و هدف نهایی ما  ی معنوی و الهی یعنی عبودیت و تقرب به خداى متعال،استقالل سیاسى و در کنار اینها پیشرفت در جنبه

 [ بنابراین پیشرفت در اسالم دارای دو بعد مادی و معنوی است و دنیا و آخرت در نظر گرفته شده است و21تقرب به خداست. ]
 الم رسیدن به خداست. هدف اصلی از پیشرفت در اس

 موانع در رسیدن به تمدن نوین اسالمی

تمدن نوین اسالمی به معنای پیشرفت همه جانبه است حال باید دید منظور از پیشرفت همه جانبه چیست پیشرفت همه جانبه 
اعْمَلْ )»آمده است  و دنیا و آخرت با هم در نظر گرفته شود در احادیث یعنی به هر دو بعد مادی و معنوی انسان توجه شود



 

8 

چنان براى زندگى دنیا تالش کن که گویا تا ابد زنده هستى و براى  لِدُنْیَاکَ کَأَنَّکَ تَعِیشُ أَبَداً وَ اعْمَلْ آلِخِرَتِکَ کَأَنَّکَ تَمُوتُ غَداً
رک کرد، همچنان که دنیا را برای آخرت نباید ت[ یعنی 1] .آخرت خویش آنچنان کار کن که گویى فردا از دنیا خواهى رفت

[در راه رسیدن به این هدف هموار امکان انحراف 21. و برای هر دو نهایت تالش را انجام داد. ]آخرت را نباید فدای دنیا کرد
تقسیم کرد. یکی بی  توانوجود دارد. در یک دسته بندی آسیبهای موجود در رسیدن به تمدن نوین اسالمی را به دو دسته می

اخروی و دیگری بی توجهی به مسائل دنیوی است در توضیح آن باید گفت اینکه کسانى دنیا را اصل بدانند و  توجهی به مسائل
و حکومت، براى این باشد که زندگى مردم را  گذارانریزان و سیاستآخرت را فراموش کنند؛ یعنى همۀ تالش جامعه و برنامه

توجهى به مواهب عالم نشود. از طرفی اقبال به مسائل اخروى و دینى، و بى از لحاظ دنیائى آباد کنند. ولی به بعد معنوی توجهی
حیات و استعدادهائى که خداى متعال در این عالم قرار داده است؛ و غفلت از دنیا هم یکى ازانحرافهاست. بنابراین تعادل دنیا و 

[ یعنی در راه 21] ى کشور الزم استادارهریزى، هم در عمل شخصى و هم در هم در برنامه آخرت و نگاه به دنیا و آخرت
رسیدن به تمدن نوین اسالمی هر دو بعد دنیوی و معنوی باید مورد توجه قرار گیرد و بی توجهی به هر کدام از آنها انحراف 

 است.

 عرصه های پیشرفت

باید عرصه های آن را  تمدن نوین اسالمی به معنای پیشرفت همه جانبه معنی شد بنابراین برای رسیدن به این پیشرفت
 اند که عبارتند از :بیان کرده شناخت رهبر انقالب چهار عرصه اساسی برای پیشرفت و رسیدن به تمدن نوین اسالمی

 عرصه فکر

 عرصه علم

 عرصه زندگی

 [21] عرصه معنویت

 

 عرصه فکر

ای دارد و مربیان بزرگ، چه در یژهتفکر در معنای دقیق ویژگی اساسی انسان است و در فرایند تعلیم و تربیت جایگاه و
کنند. از جمله سقراط در مکالمات خود که به وسیله گذشته و چه در قرن حاضر، تفکر را محور اساسی تعلیم و تربیت تلقی می

م های خود قرار داده است و جان دیویی مربی بزرگ قرن بیستافالطون تحریر شده است آیین اندیشیدن یا تفکر را محور مباحثه
 [ 14منتشر شد، تفکر را پایه و اساس تعلیم و تربیت تلقی کرده است. ]1111کنیم که در سال در کتاب ما چگونه فکر می
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که به تفکر اهمیت فراوانی داده است اسالم دینی است که آغاز آن با تاکید بر تعقل و اندیشیدن بوده است.  اسالم دینی است
لقوم »شما ببینید در قرآن چقدر » رهبر معظم انقالب می فرمایند:  اندیشیدن فراخوانده است.در قرآن آیات فراوانی انسان را به 

 [21«. ]داریم« أفال یتدبّرون»، «أفال یعقلون»، «لقوم یعقلون»، «یتفکّرون

قرآن با طرح مسائل عمیق، موجب تحولی عظیم در آن روزگار )طلوع اسالم( شد چرا که به یکباره سطح فکری اعراب 
جاهلیت را در زمانی کوتاه چنان متحول کرد که پیدایش فرهنگ تازه اسالمی و عظمت و کمال آن در حد اعجاز بود و از این 

[. تمثیل ها و سوگندهای قرآن نظیر قسم به ستارگان 13] حیث می توان آن را معجزۀ اسالمی همانند معجزۀ یونانی قلمداد کرد
[ مردم را به فرا 1« ]رتگری در رحم، خلقت شتر، زندگانی مورچگان و زنبوران عسل ،آفتاب، شب، روز، فجر، آفرینش و صو

کرد و همین عامل موجب ایجاد مباحثات و مجادالت مختلف میان گرفتن از جنبه های سطحی و ظاهری زندگی تشویق می
داشت سوال از صفات خدا، نوع فعل مسلمین در بسیاری از زمینه ها شد که خود پیشرفت مباحث تفسیری و استداللی را در پی 

خدا در عالم، جبر و تفویض و اختیار، کیفیت روح و بقای آن، فلسفۀ سیاسی و اصل رهبری و امامت، رویش مجدد و زنده 
موجب رشد و  [1روز بزرگ، ابدیت و بقا، احکام شرع، تربیت نفس و اخالق دینی و مسائل دیگر ] شدن مردگان، تجسم اعمال،

یاری از علوم شد که بیشتر وابسته به قرآن بودند و این علوم، خود بعدها منشا تولد و زایش علوم دیگری شدند. به شکوفایی بس
 نوعی می توان گفت دعوت به تفکر و پیشرفت در آن، زمینه را برای پیشرفت علم فراهم کرد .

ته و معتقدند که که خط و جهت تالشهاى رهبر معظم انقالب نیز با درک این موضوع پیشرفت در این عرصه را مهم دانس
همچنان که تحول در علم و پیشرفت در علم  .کندعلمى و اقتصادى و اجتماعى و سیاسى جوامع را اندیشه و تفکر ترسیم می

 [ 21داریم، پیشرفت در فکر هم باید پیدا کنیم. ]

 عرصه علم

ایت از علم و دانش و عالمان و دانشمندان نپرداخته باشد از شاید در تاریخ، هیچ دینی به اندازه دین اسالم به تشویق و حم
گردد. پیامبر)ص( مردم را به کسب دانش و طلب بسیاری از آیات کتاب الهی و احادیث معصومان این نکته به خوبی روشن می

 [1داشت. ]شمرد از این جهت با اغلب مصلحان دینی تفاوت نمایانی خواند و این کار را محترم میآگاهی فرا می

قرآن مکرر مردم را به فکر و تدبر در احوال کائنات و به تامل در اسرارآیات دعوت کرده است و مکرر به برتری اهل علم و 
در مواضع مختلف به کار رفته  [ کلمه علم به جز مشتقات آن حدود هشتاد بار در قرآن کریم13درجات آنها اشاره نموده است. ]

 ( ،11 :مجادله) ”یرفع اهلل الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات“وان به این آیات اشاره کرد [ از جمله می ت11است. ]

 (.21 :فاطر)” انما یخشی اهلل من عباده العلماء“ (،1)زمر:  ”قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون“

کرد چنانکه بعد از جنگ بدر هر کس از اسیران که می پیامبر)ص( عالوه بر سخن در عمل نیز مسلمین را به آموختن تشویق
[ ابن سعد در 13یافت. ]آموخت آزادی میتوانست بپردازد در صورتیکه به ده تن از اطفال مدینه خط و سواد میفدیه نمی
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ا به اندازه توانایی رسول خدا )ص( در روز بدر هفتاد اسیر از مشرکان گرفت و از آنه»گوید: طبقات این مورد را بیان کرده و می
دانستند؛ هر اسیری که مال نداشت ده کودک از کودکان گرفتند. مردم مکه می نوشتند و مردم مدینه نوشتن نمیشان فدیه می
شدند ، همین کار فدیه او بود گرفتند و ورزیده میسپردند تا بدیشان نوشتن بیاموزد و چون کودکان نوشتن فرا میمدینه به او می

 [11.« ]شد. زید بن ثابت از کسانی بود که به همین ترتیب نوشتن آموخت می و آزاد

ثمرۀ تحریص و تاکید اسالم در این مقوله، چند قرن ایستادن بر بلندای علم و دانش و پرکردن سفره های بشریت از فواید 
ز بر این برتری خارق العاده اذعان دارند علوم دانشمندان امت اسالم بود که نه تنها مسلمانان بلکه اندیشمندان شرق و غرب نی

طور  وجود آمد. هنوز دو قرن به [ در حقیقت تمدن اسالمى به برکت حرکت علمى که از روز اول در اسالم شروع شد، به12]
وجود آمد؛ اگر بخواهیم آن به-آن هم در آن محیط -وار اسالمى کامل از طلوع اسالم نگذشته بود که حرکت علمى جهش

را فرض کنیم که در  هاى علمى امروز دنیا را در نظر بگیریم، بعد کشورىکت علمى را با امروز مقایسه کنیم، باید قطبحر
ى مثالً صد شود و به فاصلهى دوردستى از دنیا که دور از هر گونه مدنیتى است قرار دارد؛ این کشور وارد میدان تمدن مىنقطه

آید؛ این یک حرکت معجزآساست؛ اصالً قابل تصور نیست. این ر همۀ آن تمدنها فائق مىیا صدوپنجاه سال، از لحاظ علمى ب
[ با در نظر گرفتن 21که اسالم به علم، فراگیرى آن و تعلیم دادن علم و زندگى عالمانه، تحریص داشت. ] برتری به این دلیل بود

علم پایه پیشرفت همه جانیه یک » هم دانسته و می فرمایند:این نقش مهم علم رهبر معظم انقالب نیز پیشرفت در این عرصه را م
[ البته ایشان 21تواند به همۀ مقاصد خود دست پیدا کند. ]کشور است، علم اقتدار است هر کس این اقتدار را داشته باشد، می

یتش کمتر از عرصه اول است این عرصه که اهم» دانند و در این زمینه می فرمایند :اهمیت این عرصه را کمتر از عرصه فکر می
 [21باشد. ]محصول فکر می

با توجه به اهمیتی که علم در اقتدار یک کشور دارد الزم است که به این موضوعات بپردازیم که مفهوم تولید علم چیست؟ 
 ر مسائل علمیتوان از کسانی که دتوان کرد که در علم سبقت بگیریم، آیا امکان سبقت در علم وجود دارد؟ چگونه میچه می

 اند؟بسیار جلوتر از ما هستند پیشی گرفت ؟ آیا برای سبقت در این راه باید از همان مسیری برویم که آنها رفته

 مفهوم تولید علم

ایشان تولید علم را به معنای شکستن خط مرز دانش و فتح کردن آفاق جدید، اضافه کردن بر فناوری موجود دنیا و اختراع 
ما باید به فناورى جهشى  اند تولید علم فقط معنایش این نیست که علم دیگران را یاد بگیریم.ی دانسته و فرمودهصد در صد ایران

هاى موجود دنیا بیفزاییم؛ ما باید بتوانیم اختراع صددرصد ایرانى را در بازارهاى دنیا دست پیدا کنیم؛ ما باید بتوانیم بر فناورى
زمانی شما هواپیمایی را که دیگران »فرمایند: دیگر با مثالی این مفهوم را توضیح داده و می [ ایشان در جایی21]مطرح کنیم. 
سازید این از خرید هواپیمای ساخته شده بهتر است اما زمانی شما اند بدون کمک دیگران در داخل کشور میاختراع کرده

ی است که ما الزم داریم ما باید بر ثروت علمی بشر کنید این همان چیزای در سطح هواپیما در کشورتان تولید میوسیله
 [21] «.بیفزاییم
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 راههایی برای پیشرفت در علم

اند که با کمک آنها حلهایی اشاره کردهاز نظر ایشان امکان سبقت گرفتن در مسائل علمی وجود دارد و در بیانات خود به راه
 ان به موارد زیر اشاره کرد:توها میحلتوان به این مهم رسید از جمله این راهمی

 پیدا کردن راههای میانبر

تواند این قضیه را انکار کند که برای ساخت یکی از راههای سبقت گرفتن در علم پیدا کردن راههای میانبر است کسی نمی
است. مثال هم اکنون توان راههای مختلفی پیدا کرد چنانکه به مرور زمان این مسئله به اثبات رسیده یک وسیله یا حل مشکل می

شود که با روشی متفاوت از روشهای گذشته قادر به حرکت و تامین انرژی است فناوری نانو که وسایل حمل و نقلی ساخته می
اکنون برای همگان شناخته شده است تا چندین سال پیش قابل تصور نبود پس برای جبران عقب ماندگی می توان راههای نرفته 

واقعیت این است که ما »فرمایند: ن در سخنان خود اشاره به عقب ماندگی ایران از لحاظ علمی کرده و میرا پیدا کرد. ایشا
[ اگربخواهیم عیناً همان خطى را که دیگران رفتند دنبال بکنیم، دائماً و تا ابدالدهر از 21] ایم.دویست سال از علم دنیا عقب مانده

روز کند با استفاده از ابزارهایى که روزبهکه با فاصله زیاد در جلو حرکت مى [ چون آن کسى21آنها عقب خواهیم ماند. ]
[ از طرفی معناى رسیدن به مرزهاى دانش این 21شود. ]اش بیشتر مىشود، حرکتش سرعت پیدا کرده، مرتّب فاصلهتر مىپیشرفته

جایى  طی کنیم و به آن در طول همین زمان را مسیراند، ما هم همان ها در طول دویست سال رفتهنیست که راهى را که اروپایى
ى به شده[ البته در این شکی نیست که برداشتن قدمهاى جدید، مستلزم پیمودن راههاى رفته و طى21اند برسیم. ]که امروز رسیده

[ 21م و ممنوع کرد. ]وقت نباید ذهن را از کاوش و جستجو براى یافتن راههاى میانبر محروى دیگران است؛. اما هیچ وسیله
آفرینشِ الهى راههاى تو در توى عجیب و غریبى دارد؛ آنها را باید کشف کرد. همۀ این پیشرفتهاى علمى، کشف راههاى میانبر 

ى علم و فناورى، آن کارى را که ذهن بشر به آن دست خواهیم راههاى کشف نشده را کشف کنیم. در زمینه[ ما می21است. ]
و دنبال بکنید؛ اینگونه می توان خط مقدم علم را شکست و یک قدم به جلو برداشت.  ى همت قرار دادهرا وجهه نیافته است، آن

[21] 

 و نوآوری در زمینه علمی داشتن شجاعت علمی

اند: هاز آنجا که دانشگاهها نقش مهمی در تولید علم دارند ایشان در این زمینه اساتید دانشگاه را مورد خطاب قراد داده و گفت
یکی از مشکالت در گذشته این بود که در زمینه های علمی چشم بسته و تقلیدی به غرب نگاه می کردیم درست است که 

اى هم رسیدند؛. غربیها حداقل دو قرن، دو قرن و نیم از ما در حرکت علمى جلوتر بودند و به مناطق خیلى عجیب و باورنکردنى
ى بخشها ؛ اعم در همه« شجاعت علمى»ى همت خودشان باید قرار بدهند، داشتن م، وجههآنچه که اساتید ما براى پیشرفت عل

از علوم انسانى، علوم تجربى، علوم پایه و بخشهاى نزدیک به عمل و فناورى، است شجاعت علمی یعنی دنبال کردن نظریه، 
 [21] بسته و تقلیدى کار نکردن استتولید و خلق آن، نقد نظریه، چشم
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 د به نفس شخصی و ملیاعتما

از نظر ایشان داشتن اعتماد به نفس شخصی و ملی برای یک استاد دانشگاه ضرورت دارد. اعتماد به نفس شخصی یعنی 
اینکه شخصا اعتماد به نفس داشته کار علمی بکند و به آن کار علمی تکیه کرده و افتخار کند اعتماد به نفس ملی یعنی به 

ین ملت اعتماد داشته باشد اگر این موارد در یک استاد وجود داشته باشد در محیط درس به دانشجو منتقل قابلیتها و تواناییهای ا
 [21]خواهد شد. 

 پرکاری

 -در بخشها و سطوح مختلف  -کاریهایمان و تنبلیهایمان ى کمما یک مقدارى از ناحیه»فرمایند: ایشان در این زمینه می
)همان( بنابراین نوآورى و ابتکار، شجاعت علمى، اعتماد به نفس « ز کار نباید خسته شدضربه خوردیم. باید کار کرد و ا

 [21] .شخصى و ملى و کارِ متراکم و انبوه، عالج کارِ پیشرفت علمى ماست. مخاطب این هم اساتید دانشگاهند

 هدفدار کردن تحقیق با توجه به نیاز کشور

زهای کشور را بشناسیم یعنى ببینیم واقعاً کشور به چه احتیاج دارد و پژوهشها را برای رسیدن به این هدف در ابتدا باید نیا
همه بتوانند بدانند چه الزم  بانک اطالعاتی است. که به وسیله آن این امر داشتن در جهت نیازهاى کشور قرار بدهیم، الزمه

 این قطعات گوناگون در کنار هم جمع بشود. است، چه انجام شده است و براى تکمیل یک پژوهش چه الزم است، تا بتواند
هایى که در این زمینه هست، باید با همین مطلب که کدام تحقیق منطبق نامهنظام اعطاى امتیازات علمى و آیین نکته دیگر اینکه

ایى یک هکنندۀ یک زنجیرۀ تحقیق و پژوهش است تطبیق کند. ما گاهى در زمینهبا نیاز کشور است و کدام تحقیق تکمیل
ها خیلى اهمیت خواهد داشت وگرنه صرف اینکه مثالً هاى وسطِ این زنجیره مفقود است. تأمین این حلقهاى داریم؛ حلقهزنجیره

یک مقاله در یک مجلۀ آى.اس.آى منتشر کرده یا چه تعداد مقاله منتشر کرده، کافى نیست؛ یعنى محقق و پژوهشگر ما نباید براى 
اى ندارد و هیچ خألیى از خألهاى اى را تهیه و تولید کند که براى کشور هیچ فایدهبال این باشد که مقالهکسب رتبۀ علمى به دن

 [21] کند.پژوهشى کشور را پر نمی

 تقویت روحیه ایمان و عنصر ایثار

بخش  .. چرا کهما باید روحیه ایمان و عنصر ایثار و فداکارى را در درجه اوّل در خودمان و سپس در مردم تقویت کنیم.
طلبى ظاهر شد در میدانى هم که امروز در مقابل مهمی از قدرت ملی ما همین روحیه ایثار بود که در جنگ به صورت شهادت

باید نیروى ایثار و فداکارى که همه معادالت را به هم  –تر و دشوارتر است که یقیناً از میدان جنگ پیچیده -خود داریم 
 ر ما بتوانیم این را در خودمان تقویت کنیم، همه معادالت قدرت در دنیا به سود ما به هم خواهد ریختریزد، مطرح شود. اگمى

. [21] 
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 شناسیایی آسیبهای موجود در زمینه تولید علم

برای پیشرفت علم و رسیدن به هدفهای مورد نظر آسیبهایی در جامعه علمی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد و درصدد 
 پردازیم:آنها برآمد در اینجا به تعداد از آسیبهایی که ایشان مطرح کرده اند می رفع

 گرایی در دانشگاه گسترش روحیه مدرك

اند علم آموزی یک فرهنگ است و چنانکه به مسائل فرهنگی در دانشگاه توجه شود ایشان در بیانات خود فرموده
رود و صرفا دنبال مدرک نیست و استاد هم از حالت ادای تکلیف قیق میدانشجوعاشق و راغب به علم شده و دنبال علم و تح

 [21] شود.در کالس خارج می

 دوری از فرهنگ تعمق و تحقیق در نظام آموزشی و تأکید بر حفظ محورى

حفظ  بشود. مندطراحى بشود که جوان ما به تحقیق، طلبگارى در تعمیق علم و دانش عالقه ایبه گونه نظام آموزشى باید
برگزیده و شاخص بنشینند نظامى را طراحى کنند که جوان ما میل به پژوهش،  .. باید فکر کرد؛ باید افراد.محورى، غلط است

 [21] و تحقیق پیدا کند. تعمق

 دور شدن جوانان دانشجو از فرهنگ خطرپذیری

کند، این جرئت  نسان موفقیتی مشاهده میی میدانهای مادی و معنوی که ادر همهخطرپذیرى می تواند جامعه را موفق کند. 
اینکه شاید نشود، خیلى چیز  ترس از بردو گستاخی و نترسیدن از احتمال موفق نشدن، عامل بسیار مهمی است که ما را پیش می

مانند کند که بکلى او را مأیوس می کند؛ سواالتی اى را براى انسان تصویر میبدى است. گاهى اوقات تصورات انسان، آینده
ى تحقیق و پژوهش شدیم، آیا قبول اینکه اگر وارد دانشگاه شدیم، اگر درس خواندیم، اگراین تحقیق را کردیم، اگر وارد رشته

شر من الشر خوف »گوید: کنند؟ باید وارد شوید! به قول شاعر عرب میکنند؟ آیا نمیآیا دست ما را به جایى بند می می شود؟
 [21ال، از بال بدتراست. ]ب ؛ ترس از«منه عن یقعى

بعد از دانستن مفهوم تولید علم و شناخت آسیبها و روشهای سبقت گرفتن در علم الزم است درباره یکی از شروط الزم 
برای رشد علم و اندیشه بحث شود این شرط ، آزاد اندیشی است و در دوره طالیی تمدن اسالمی هم نقش عمده ای در 

شده و چه بسا این برداشتها خطا بوده است  در گفتگوهای مختلف از این کلمه برداشتهای متفاوتی گسترش علم ایفا کرده است.
. سعی ما بر این است که به مفهوم آزاد اندیشی از دیدگاه رهبرمعظم  و همین سبب شده که این مفهوم به درستی اجرا نشود

 توان کرد .تی دارد و در این زمینه چه کارهایی میانقالب پرداخته شود و اینکه آزاد اندیشی در جامعه ما چه وضعی
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 آزاد اندیشی

اگر بخواهیم در  ": فرمایندبه فرموده ایشان آزاد اندیشی شرط الزم برای رشد فرهنگ و علم است ایشان در این زمینه می
که از مواهب خدادادى و در درجه اینزمینه گسترش و توسعه واقعىِ فرهنگ و اندیشه و علم حقیقتاً کار کنیم، احتیاج داریم به 

 [21] ."اوّل آزاداندیشى استفاده کنیم 

 معنای آزاد اندیشی چیست ؟ -الف

مفهوم آزاد اندیشی کمک خواهد کرد تحجر معانی متعددی دارد که از آن جمله می توان به  معنای تحجر به فهم فهمیدن
زشهای حقیقی و متعالی اشاره کرد. تحجر در حوزه اندیشه و تفکر رخ ایستایی، تحول ناپذیری، جمود و برنتابیدن فرهنگ و ار

در مفاهیم قرآنی نیز از تحجر به عنوان مرحله یا مانعی برای  و اگر در زمینه گرایش و رفتار ظاهر شود، جمود نام دارد. دهدمی
( . از دید قرآن کریم این 74) بقره : «ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهی کالحجارۀ او اشد قسوۀ»شناخت حقیقت یاد شده است: 

اند پس تحجر علت عدم پذیرش حق و دسته افراد آنهایی هستند که از حوزه اندیشه و تفکر فاصله گرفته، هدایت ناپذیر شده
گرایش به کمال و سعادت واقعی است و متعاقبا مانعی جدی در شکوفایی اندیشه دینی و ایجاد تعامل مثبت نظری و عملی با 

مدیریت و سیاست و حتی تقدیر معشیت است و متحجران از اسالم جز آموزه های بسته،  قیقت، معرفت، حکمت، حکومت،ح
رسوب یافته و انعطاف ناپذیر در برخورد با اقتضائات زمان و مکان و تغییر موضوع و محمولها ندارند و هرگز پذیرای فقر 

و فعل به اصطالح، اسالمی خود نیستند و همواره راکد و تحول ناپذیرند.  و باز شناسی و باز نگری فکر اندیشه و عمل خویش،
پس یک انسان متحجر پیله سخت و نفوذ ناپذیر فکری به دور خویش می تند و به هیچ وجه حاضر به تغییر افکار و عقاید خود 

 [11] نیست

 صورت یک باور در ذهن انسان واردشده،همعناى تحجّر این است که از هر آنچه که ب» توان گفت :می پس به طور خالصه
 [21« . ]هاى استداللى و استناد مستحکمى داشته باشد، بى دلیل ومتعصّبانه دفاع کردنکه پایهبدون این

بند و باری نیز جایگاهی در عین حال باید توجه داشت که در بیان مفهوم آزاد اندیشی همان گونه که تحجر جایی ندارد بی
دارند آنجا که هبر معظم انقالب با ذکر مثالی تفاوت آزاد اندیشی و بی بند و باری را به وضوح بیان مینخواهد داشت ر

بندوبارى یک حرف دیگر است. آزاداندیشى این بندوبارى است. آزاداندیشى یک حرف و بىآزاداندیشى غیر از بى»فرمایند: می
کار بیندازید ارفخودتان را آزاد کنید، بروید، نیروها و انرژیهایتان رابهاست که شما در حرکت به سمت سرزمینهاى ناشناخته، مع

بندوبارى این است که در حرکت به سمت قله یک کوه، اصالً اهمیت ندهید که از کدام راه بروید. و حرکت کنید؛ اما معناى بى
 [21« . ] رید و نه راه پس و فقط راه سقوط دارید!رسید که نه راه پیش دااى مىروید و به نقطهشود که از راهى مىنتیجه این مى

آزاداندیشى یعنى آزادانه فکر کردن؛ »می فرمایند :  با ذکر این مقدمات مفهوم آزاد اندیشی را بهتر می توان درک کرد ایشان
[از طرفی در جایی 21اى، تقلیدى و بر اثر تلقین دنبال بلندگوهاى تبلیغاتى غرب حرکت نکردن. ]آزادانه تصمیم گرفتن؛ ترجمه
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کند به پیشرفت کشور، آزادى واقعىِ فکرهاست؛ یعنى آزادانه فکر کردن، آزادانه مطرح آنى که کمک می»فرمایند: دیگر می
 [21] «کردن، از هیاهو و جنجال نترسیدن، به تشویق و تحریض این و آن هم نگاه نکردن

 وضعیت آزاد اندیشی در جامعه -ب

[ دو 21آزاداندیشى در جامعه ما یک شعار مظلوم است. ] "فرمایند: ت آزاد اندیشی در جامعه ما میایشان در زمینه وضعی
پندارند و از آنجا که اندیشی را برابر با شکستن بنیانهای اصیل میگروه در جامعه ما به آزاد اندیشی ظلم کردند گروهی که آزاد

کنند که با گروه دوم فکر می شد.ایی چسبیدند که باید روی آن پایه ها نوآوری میهاند می ترسند، و به پایهبه این بنیانها دلبسته
آزاداندیشی باید این بنیانهای اصیل شکسته شود، آنها به نام آزاداندیشی مرزهای فضیلت و حقیقت را لگد کوب کرده و همه 

اد اندیشی شرط الزم برای رشد فرهنگ و علم اصول مقدس حقیقی را نادیده گرفته یا تحقیر و مسخره کردند. از آنجا که آز
است. در زمینه ایجاد آن باید دانست که آزاد اندیشی محیط خاصی دارد باید به ایجاد محیط آزاد اندیشی پرداخت، ادب استفاده 

نظر داشت  و باید در از آزادی را آموخت و یاد داد، و در ضمن باز گذاشتن راه آزاد اندیشی، آن را مدیریت نمود. )همان(
و تولید  قانون در چارچوب بیان این است که آزادی فرهنگیو مرج ها و مهار هرجها و هتاکیبیماری بهترین راه برای عالج

 [21] شود. و نهادینه ، حمایتاسالم درچارچوب نظریه

 عرصه زندگی

ز بعد معنوی به این موضوع نگاه کنیم و چه به یکى از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسالمى سبک زندگى کردن است، ما چه ا
معنویت اعتقاد نداشته باشیم براى زندگى راحت، زندگى برخوردار از امنیت روانى و اخالقى، باز پرداختن به سبک زندگى مهم 

ع لباس، نو نوع مسکن، ی خانواده، سبک ازدواج،سئلهاست. سبک زندگی بخش حقیقی تمدن نوین اسالمی است مسائلی مانند م
ی کسب و کار، رفتار ما در محل کار، ی زبان، مسئلهی خط، مسئلهالگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزی، تفریحات، مسئله

 [21متن زندگی ما را تشکیل می دهد در این مقوله جا دارد. ] و ... کهرفتار ما در دانشگاه، 

 عرصه معنویت

ر مهم است و روح همه آنهاست. معنویت با علم، سیاست ،آزادی و از همه چهار عرصه دیگ عرصۀ چهارم در پیشرفت
هاى علم را صاحب شد و فتح کرد، دنیای امروز دنیای جنگلی می توان با معنویت قله عرصه های دیگر هیچ منافاتی ندارد.

ی خواهد شد که شایسته است. دنیایی که در آن علم و تمدن و ثروت با معنویت همراه باشد دنیای انسانی خواهد بود. دنیای
 [21] زندگی انسانی است

اند که بدین شرح است اینکه کسی اهل اخالص باشد کار را ایشان در بیاناتشان به پاره ای از مصادیق معنویت اشاره کرده
یاری  به خدا توکل کند. از او استمداد و کند تکلیف الهی است انجام دهدبرای خدا انجام دهد هر کاری را که احساس می

 بطلبد. به این عقیده داشته باشد که عالم محضر خداست و ما همواره در محضر خدا هستیم .
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اخالق است که شامل، دورى از گناه، دورى از تهمت، دورى از سوءظن، دورى  از طرفی بخش مهمی از معنویت در اسالم
 [21] باشد.می نشدن خود را برتر از دیگران ندانستن از غیبت، دورى از بددلى، دورى از جداسازى دلها از یکدیگر، دچار غرور

 نتیجه

احیای تمدن اسالمی امری است که توجه تمام ملت های اسالمی را می طلبد. در این بین انقالب اسالمی به عنوان الگویی 
نای پیشرفت همه جانبه برای بازشکوفایی تمدن اسالمی می تواند راهنما و راهگشاه باشد. از آنجا که تمدن نوین اسالم به مع

است بنابراین باید در عرصه های مختلف پیشرفت صورت بگیرد تا هر چه زودتر به مقصد برسیم. در این بین رهبر معظم انقالب 
برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی توجه به چهار عرصۀ فکر، علم، زندگی، معنویت ضروری دانسته اند که هر کدام از این 

ه و اهمیت خاصی برخوردارند. در هر کدام از این چهار عرصه ابتدا باید وضعیت موجود را بررسی، آسیب ها عرصه ها ازجایگا
و ضعف های موجود را شناسایی کرد تا در دام تکرار و تقلید گرفتار نشویم. سپس وضعیت مطلوب را در نظر گرفت و برای 

فل شد که که برای رسیدن به جایگاه مورد نظر و بازشکوفایی تمدن رسیدن به آن برنامه ریزی کرد. نیز نباید از این نکته غا
ای منظم و طوالنی مدت همراه با رفع نکات ضعف، همکاری همه سازمانها، نهادها، مردم و فرهنگ سازی نیاز اسالمی برنامه

هم آوردن مقدمات طی است و همگان باید اهمیت این موضوع را درک کنند که این راه راهی نیست که یک شبه و بدون فرا
گردد که در نهایت به تمدن نوین اسالمی ختم شود. عمل به این امور و همکاری همه جانبه سبب پیشرفت جوامع اسالمی می

 می شود.
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 لزوم  و ز هنر در تمدن اسالمییهویت و کارکرد متما
 تدوین مبانی و احیای آداب آن

 

 دکتر حسن بُلخاری قهی

 گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهراندانشیار

 

Hasan.Bolkhari@ut.ac.ir: Email 

 چکیده

 

ها و شکوه آثار هنری و معماری اسالمی در گستره توان یافت که منکر عظمتهیچ ناظر و عالِمی را در هیچ کجای جهان نمی
ای پهناور از دهد آنچه به عنوان هنر و معماری در تمدن اسالمی ظاهر و در گسترهپهناور تمدن اسالمی شود. جهان گواهی می

های متصرفه خویش بود اما در چین تا جنوب اسپانیا را درنوردید، گرچه در مواردی اقتباسی خالقانه و منتقدانه از سرزمین
گری تداوم خویش هویتی تازه آفرید که ریشه در عمق مبانی و تعالیم اسالم داشت؛ هنری بکر که تمام هستی را صحنه جلوه

پنداشت و هنرمندانش را سالکانی که به تمامی [ می1(]بِقَدَرٍ خَلَقْنَاهُ هندسی و مقدّر )إِنَّا کُلَّ شَیْءٍ حقیقتی مطلق در ساختاری
لیکن رمز این قدرت و اند. های نفس خویشگریاند در قالب فرم و ساختار و نه هنر نمایانی که اسیر جلوهترجمان حقیقت

ندان این تمدن در پهنه روزگار، متأثر از قرآن و سنت خلق و وضع نموده و در بستر عظمت، در آداب و مناسکی نهفته است که هنرم
شناختی عقیده و باور مسلمانان بود، جاری زمان سینه به سینه به اهل آن سپردند. لیک آیا چنین هنری که ترجمان بصری و زیبایی

کند تا هر جلوه آن معرفتی باشد از ظهر و بطن هستی ویر میهای مکنون در عمق هستی را به زیباترین جلوه ها تصامروزه نیز ایده
بدیل این هنر های بیگوید و بر این باور است عظمتاین مقاله از آداب معنوی حاکم بر هنر اسالمی سخن می و مهمتر خالق هستی؟

ای اصیل هنری، معماری و همحصول باور پنهان در بطن آن است و معتقد است احیای تمدن نوین اسالمی بدون رجعت به سنت
شوند و شناختی این تمدن غیرممکن است دقیقاً بدین دلیل که در تمدن اسالمی، هنر و زیبایی نوعی تجربه زیستی محسوب میزیبایی
 هایی برآمده از نفس و هوس.نه تفنن

 ها: تمدن اسالمی، احیا، هنر، زیبایی، آداب معنوی. کلیدواژه
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 مقدمه

گوییم. بر این اساس، نقش تمدن نهادینه کردن و قوام آن فرهنگ میه ای است که بختاری ایده وعقیدهالف( تمدن وجه سا
بخشیدن به فرهنگ است و به یک عبارت آن را از حالت مکنون ایده و نظر خارج ساختن و به عمارت و نظام و ساختار بدل 

 کردن.

نظری است  ل آن به تمدن است ورنه ماهیت فرهنگ که امری مطلقاًتبدی پویایی( فرهنگ تحویل و عامل پایایی )و نه لزوماً
د. تاریخ زندگی بشر نها باشنه ساختارهایی که تحقق و تجسم عینی آن اندیشه ها خواهد بود وسرگذشتی از انبوه اندیشه صرفاً

 محال است حیات آدمی صرفاً ت.و دوام یافته اس فرم، ظهور و عمل یا ایده و پایه دو رکن نظر دهد حیات انسان برنشان می
یعنی همان فرهنگ و تمدن. فرهنگ روح  ؛فرم است حیات انسان متشکل از ایده و .عملصرفاً ساختار و اندیشه و نظر باشد یا 

 ماندنکنم عامل ماندگار کردن و پایا بنابراین تمدن وجه عینی و تجسمی فرهنگ است و تکرار می تمدن است و تمدن کالبد آن.
 آن.

ب( اندیشه وحیانی اسالم از همان ابتدا، پایایی و بقای خویش را در تجری و تسری روح خود به ساختارهای عینی جامعه 
مدینه و تبیین قواعد و احکام خاص فردی و اجتماعی در تمامی  دید بنابراین تشکیل حکومت توسط پیامبر اکرم)ص( درمی

این دین به حساب آمد. تأکید شدید قرآن به عمل و برجسته کردن افرادی چون ترین ارکان ابواب و ابعاد زندگی، از اساسی
شد، طریقی برای ماندگار کردن و نوعی عقالنیت منتج به عمل محسوب می 0رلقمان و مهمتر تعریف و تبیین حکمت که خیر کثی

 روشنگرمفید و این باب،  ود. مثالی دربجامعه سطح  های دین و مهمتر عاملی برای تحول رفتارها و کردارهای انسان درآموزه
 است.

نیاز که بنا به  و این راز ماهیت خود نوعی راز و نیاز با پروردگار است. که درای فریضه ؛نماز رکن اسالم و عمود آن است
رسد هیچ ر میامر به نظ دوگفتگویی است میان عابد و معبود، و در ب در ذات خودشود روز تکرار میدر شبانهبار  چندامر دین 
چه گفتیم به گرچه چنان فراتر از خود را ندارد. انگیزد یا به عبارتی هیچ نسبتی با کنش یا عملِجز عمل نماز را برنمی کنشی،

شد در نگاه اول که ذکر شود یعنی در قالب حرکاتی خاص با اذکار و گفتارهایی خاص اما همچنانصورت یک عمل ارائه می
تواند حاوی شود که البته مینظر گرفته می به عنوان یک امر فرهنگی صرف در . در این صورت نمازستبیانگر هیچ کنشی نی

هایی خاص در جامعه و عامل تواند سبب ظهور کنشبه عنوان امری که می اما، .تأثیراتی خاص در تهذیب و تزکیه نفس باشد
 .شوداجتماع گردد، محسوب نمیاجتماعی و مدنی ایجاد رفتارهای 

                                                 
 هر به و بخشد،مى حكمت بخواهد كه كس هر به( خدا)األَلْبَابِ:  أُوْلُواْ إاِلَّ يَذَّكَّرُ وَمَا كَثِيرًا خَيْرًا أُوتِيَ فَقَدْ مَةَالْحِكْ يُؤْتَ وَمَن يَشَاءُ مَن الْحِكْمَةَ يُؤتِي 0

كمت شناسی حمفهوم»در مقاله  .(169: بقره) گیردنمى پند كسى ،خردمندان جز و ؛است شده داده فراوان خیرى ،يقین به شود، داده حكمت كس
 ،مجموعه مقاالت درباره مبانی نظری هنر() اورنگكتاب  .. رکامن را مورد بحث قرار دادهآحكمت در قر ،«حكیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامهدر 

 .0188 ،نشر سوره مهر ،حسن بلخاری قهی
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مکالمه  دهد هدف از وضع و جعل صلوۀ در اسالم، صرفاًتأمل قرآن بر کارکرد اجتماعی و رفتاری نماز نشان میاما تاکید و 
به تأثیرات رفتاری خاص خویش به عاملی تمدنی  )نظری( صرف، بنا خدا نیست بلکه این عامل فرهنگیِبنده با وگوی یا گفت

آیه  .سازدهای نمازگزار در جامعه آشکار میها و صداقتکاریش را با ظهور درستتبدیل گشته و ایده مکنون در بطن خوی
ای که در آن خداوند متعال شریفه 0.ترین دالیل ادعای فوق استیکی از روشن [1]«إِنَّ الصَّلَاۀَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنکَرِ»شریفه 

سخن در چگونگی ظهور این کنش از متن آن  داند. فعالًزار از فحشا و منکر مینماز را به تأکید و تشدید عامل بازداشتن نمازگ
چنین است گوی بنده با خدا( نیست بلکه نفس تأثیر آن ایده در ظهور رفتارهای درست و صحیح اجتماعی است. اینوایده )گفت

تنها قوام و دوام آن و اجتماعی انسان، نهیابد، یعنی با اصالح رفتارهای فردی که امری عبادی، هویت و ساختاری تمدنی می
 کند.عرصه وسیع جمعی به سوی کمال هدایت و رهنمایی می فرهنگ را تضمین بلکه انسان را در یک حوزه و

هر دین و  بنابر اینفعل یک تمدن استخراج عمل از بطن یک ایده و تبدیل آن به قاعده در سطح زندگی انسان است، 
سخن جان ایده و نظر، دغدغه عینیت و عمل آن ایده را نیز داشته باشد مسیری تمدنی پیموده است. پس  ای که عالوه براندیشه

ها از حوزه پنهان نظری خویش خارج گردند. تنها در ها تحقق یابند و اندیشهایدهها ضروری است در جهان فرهنگاین است که 
 شود.این صورت است که یک تمدن تمدن ظاهر می

ریزی اگر واضعان این اصطالح، پی .تواند به معنای ایجاد یک تمدن نوین باشدنمی تمدن نوین اسالمی قطعاً ج( سخن از
گاه که ظاهر شد کنند زیرا مدنیت وتمدن در روح اسالم جاری است و این دین آنجویند مسلماً خطا میمیتمدنی جدید را پی

بنابراین آنچه ذاتی اسالم است و خود بیش از  .جهان آشکار ساخت مدنیت خویش را در مدینه و سپس در اطراف و اکناف
 تواند به عنوان جعل و وضعی نوین مورد توجه قرار گیرد.پیروانش، در پی تجلی ظهور و تحقق آن است نمی

فت. توان از پیرایش و ویرایش یک تمدن سخن گمی .توان از نقد، نوسازی، بازسازی یا احیا یک تمدن سخن گفتاما می
اش در تحقیق و تحلیلی جامع مورد تأمل و بازشناسی دقیق قرار مسیر پر فراز و نشیب تاریخی توان حرکت یک تمدن را درمی

آن، که یقیناً ریشه در عملکرد مجریان آن دارد، شناخته شود و سستی داد تا علل و عوامل بالندگی آن کشف و نقاط ضعف و 
که بنای یک همچنان انه و دقیق است لکن قطعاً به معنای ساختن یک تمدن جدید نیست.البته چنین حرکتی بسیار اندیشمند

 ،روندبه فرسودگی می ها نیز بر اثر عوامل مختلف مستحدثه زمان روتمدن سست می شودعمارت شکوهمند بر اثر مرور زمان 
ها که ساختارها را با نوکردن ایده ندیشمندانیاما در همه اعصار و ادوار یک فرهنگ و تمدن، هستند معماران و سازندگان و ا

 .بخشندقوام می

                                                 
 به كتاب از آنچه تَصْنَعُونَ: مَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهِ وَلَذِكْرُ وَالْمُنكَرِ الْفَحْشَاء عَنِ ىتَنْهَ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الْكِتَابِ مِنَ إِلَيْكَ أُوحِيَ مَا اتْلُ 0

 داندمى خدا و است باالتر خدا ياد قطعاً و داردبازمى ناپسند و زشت كار از نماز كه دار برپا را نماز و بخوان است شده وحى تو سوى
 .(45: عنكبوت) كنیدمى چه
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های ذاتی آنها، بلکه به به دلیل جذابیت نه صرفاً .گذار استرثیأکننده و بسیار تدر این میان نقش هنر و زیبایی نقشی تعیین
شناختی یک ایده در هنر، تجلی زیباییاند. اگر تا دیروز ها یافتهدلیل اهمیت شگرف و عظیمی که امروزه در ظهور و قوام تمدن

شود. جزیی بنیادین که کارکرد پسند بود اینک خود، جزء مهم و بنیادی یک فرهنگ محسوب میزیبا و ذوق قالب و فرمی صرفاً
محسوب  ها که از مهمترین مصادیق هنریک فرهنگ است. رسانه، ثر یا برآمده از فرهنگ نیست، بلکه خودأتمدنی آن، مت

شناسی است که اند به مدد قواعد هنری و اصول حاکم بر زیباییترین رکن جامعه بشری ارتقا یافتهند و امروزه به بنیادیشومی
تنها فرهنگ را در صورت تمدنی آن عرضه کنند بلکه خود یک فرهنگ یعنی نه .کنندریزی سازی و قالبها را قالبتوانند ایدهمی

های معین به طور نظر از هدف واقعی یا اثربخشی پیامن سیاست در فضای الکترونیکشان، صرفها با وارد کردرسانه»شوند: 
گرچه امانوئل کاستلز در اثر بسیار مهم خویش با عنوان  [2.]«کنندریزی میها و نتایج سیاسی را قالبای فرایند و پیامکنندهتعیین

( اما بر یک 0ند رسانه همان پیام نیست )سخن مشهور مک لوهانککید میأو در پس سخنانی که ذکر کردیم ت عصر اطالعات
 ها در عصر حاضر.سازی توسط رسانهگذاری و قالبقالب :کید داردأنکته ت

کننده. نقشی که هم با ساز و تعیینبنابراین نقش و کارکرد هنر در جوامع امروزی چنانکه اشاره کردیم نقشی است سرنوشت
دهد بدون تردید سند ماندگاری و های فردا. تعمق در معنا و کارکرد آن نشان مید و هم با تمدنهای دیروز نسبت دارتمدن

های آینده است. در این میان نقش و کارکرد تمدنی هنر در جهان اسالم ویژه و ای برای تمدنهای گذشته و برنامهپایداری تمدن
 فرد است.منحصر به

 هی دارد؟تمدن اسالمی چه جایگا هنر چیست و در

در آغاز این بحث، سخن گفتن از ماهیت نظری و فلسفی هنر، سبب تطویل کالم و غرقه شدن در گرداب تعاریف مختلف و 
 ضروری است. شود لکن در گام اول شناساندن آن در حد ضرورت، مطلقاًمتعدد می

های مختلف بیانگر نوعی استعداد و مکان ها وهنر، فن و صناعت، سه اصطالح رایج در تمدن اسالمی هستند که در زمان
 [3.]ها و ساختارهایی دقیق و زیبا، تعیّن یا عینیت بخشندالصفا قادرند ایده را در قالب فرماند که به تعبیر اخوانمهارت ویژه

اینک و گذشت و تطور زبان فارسی )از اوستایی تا پهلوی و سپس فارسی دری راصطالح اول )هنر( کامالً اوستایی است و در س
 1«هونره»( تا به امروز همچنان صورت و معنای خود را حفظ کرده است تنها با این تفاوت که در تلفظ اوستایی زبان فعلی

                                                 
 و تورنتو، ایرسانه مطالعات مركز استاد ،(0981 دسامبر 10-0900 ژوئیه 10) ( Marshal McLuhan: انگلیسی به) لوهانمک مارشال 0

 وتركامپی تا الفبا از ایرسانه هایفناوری كل كه بود معتقد لوهانمک .بود «است پیام خود رسانه» معروف ةجمل و جهانی ةدهكد» مفهوم ةكنندمطرح
 در كند،می تعیین را ما «جهان در بودن» چگونه رسانه دهد نشان كندمی تالش واقع در كه لوهانمک كارهای ةبقی اند.بوده انسان امتداد واقع در

 .كنندمی ايجاد هارسانه كه ستایرسانه فضاهای كل در و «جهانی ةدهكد» در زندگی از پديدارشناسانه تحلیل يک ةارائ برای او تالش واقع

 ،فلسفه هنر اسالمی .ام. رکبه تفصیل مورد بحث قرار داده« شناسی واژه هنر در متون اوستايی و پهلویمفهوم»تبارشناسی كلمه هنر را در مقاله  1
 .0191 ،چاپ دوم ،حسن بلخاری قهی، انتشارات علمی و فرهنگی
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یونانی هستند که در نهضت ترجمه وارد  Techne 0 شد. دو اصطالح دیگر یعنی فن و صناعت بی تردید ترجمهخوانده می
، هونر )یا هنر( قدرت تمیز حق از باطل است که صفتی از اوستان زرتشت و در قاموس اند. در اندیشه پیرواتمدن اسالمی شده

شناخته ایزد خرد و دانایی در اندیشه ایرانیان باستان به عنوان هومنه یا بهمن که واست و نیز ازجمله صفات مزدا  صفات اهورا
نامیدند هم دارای دهد، آنچه ایرانیان هنر میان نشان میو فرهنگ ایران باست اوستا. همچنین تعمق در متن و بطن هنر در شودمی

ای باطنی بود در روح و جان انسان که به او قوه تمییز و درک عمیق وجه معقول آن ملکه وجه معقول بود هم وجه محسوس.
  .بخشید و وجه محسوس آن انجام دقیق، کامل و ماهرانه یک عملمی

مثیل اجتماع نظر و عمل یا توأمانی فرهنگ و تمدن است. شاید چنین اجتماعی سبب ترین تدقیق این دو وجهی بودن هنر،
هنری بی نظیری در عرصه و حوزه تمدن ایرانی خلق شود. امری که با حضور اسالم در ایران تداوم نیز یافت و بلکه با  شد آثار

نی نظر و عمل یا ایده و فرم در متن فرهنگ ایرانی ماأظهور این فرهنگ، روح جدیدی نیز بدان دمیده شد. لیکن آنچه بارز بود تو
 بود. ایرانی بسیار مؤثر و کارساز -در فرهنگ اسالمی مایزگذاری نوعی هنر متدر پایه امری که یقیناً ؛بود

بسیار مهم و ساختاری یک تمدن  رکنقلمرو معنا از ارکان اصلی یک فرهنگ و در عرصه عمل یا عینیت نیز  بنابراین هنر در
های گذشته را با استناد به محسوسات قابل رؤیتی چون شود به قسمی که امروزه عمق و عظمت ایده و عقیده انسانحسوب میم

به عنوان مثال به روایتی که هیدگر از فرهنگ یونان باستان با استناد به معماری  .دهندآثار هنری و معماری مورد توجه قرار می
داند که پیکرۀ خدا را در خود پنهان دارد؛ ها میمعبد یونانی را بنایی پابرجا بر سینۀ صخره آغاز کار هنری،سروی در کتاب  آن دارد بنگرید.

رود. معبد گرداگرد خود، رشته و واسطۀ معبد، خدا در معبد حضور دارد، اما معبد و حریم آن در نامتعین ناپیدا نمیبه»جایی که 
هد که از آنها، انسان چهرۀ حوالت خود را، از زایش و مرگ، شکر و شکایت، پیروزی و شکست، دهایی را سامان و وحدت مینسبتسلسله

این  .داشت آنان را از خوددهد و به مردم چشمبرد.... معبد با برجا ایستادگیش، به چیزها دیدار چیزها را میپایندگی و فروپاشی نصیب می
 [4«.]دهدهمان آشکارگی حقیقت است که در آثار هنری روی می

***** 

« حکمت»چنین کارکردی در تمدن اسالمی )به دلیل جامعیت این دین و دو سویگی نظر و عمل در آن که در مفهومی چون 
شود( کارکردی کامالً بنیادین و مؤثر بوده است. رویکرد و احکام فقهی که البته متأثر از برخی وجوه ناصواب متبلور می

ثر عمل نموده و ظهور ؤتوانست در ابداعات خالق هنرمندان مسلمان به عنوان یک مانع منیز نمیبود هنرنمایان ) و نه هنرمندان( 
هنرمندان مسلمانی که بنا به  تاریخ هنرانگیز را به اغما برد. به تعبیر ارنست گامبریج در کتاب آثار هنری و معماری حیرت

و  هها کردا نداشتند قوه تخیل خود را معطوف نقوش و نگارههای دینی اجازه بازنمایی و تصویرپردازی انسان رآموزه
همچون الحمرا که به تعبیر ویکتور هوگو گویی  .شاناست در هنگام رؤیتتعالی روح ها خردترین اثر آنشاهکارهایی آفریدند که 

اط تاالرهای الحمرا و لذت گردش در حی»اند. به تعبیر گامبریج که فرشتگان در خیال خود آفریدهمانند نغز و بیشعری است 

                                                 
 .فصل اول، 0191 ،چاپ سوم ،، سوره مهرآشنايی با فلسفه هنر .در باب تخنه و معنای آن رک 0
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ای فراموش نشدنی است.حتی خارج از قلمروهای اسالمی، های تزئینی به راستی تجربهانتهای نقش و نگارهبردن از تنوع بی
انگیز و نقوش پرمایه رنگین را در های دلها آشنا گردید. این نگارههای شرقی با این ابداعات و آفرینشجهان به واسطه قالی

آن هنرمندان از مسائل دنیوی و امور واقع روی برگیرند و در ر ت باید مدیون اسالم باشیم که فضایی را به وجود آورد که دنهای
 [1«.]یایی و تخیلی خط فرهنگ ناب سیر کنندؤسپهر ر

ان بود. آثاری که در دیدگان هنرمند افق تر درمتعالی فراختر ونبود بلکه گشاینده جهانی  هاتنها مانع هنربنابراین اسالم نه
توانند شود و به تنهایی میانگیز جهان هنر محسوب میشگفتهای اعجازجهان اسالم متأثر از این نظر خلق گردید امروزه از 

شد. به اعتقاد بسیاری از متفکران هنر شناس پرده از رخسار تمدنی بردارند که خالقیت و زیبایی از ارکان معنوی آن محسوب می
وجوهات اسالم نادیده گرفته شود و تنها هنر و معماری آن مدنظر قرار گیرد کافی است به تنهایی حقیقت و عظمت اگر همه 

 معنایی و معنوی این دین را به صورت کامل روشن و آشکار سازد. 

که در مبانی  کننده آنهای شکوهمند و خیرههنر اسالمی نه در جلوهزیبایی و  این که عظمتلکن نکته بسیار مهم و دقیق 
تر العاده دقیق دارد اما عمیقاین آثار هنری گرچه نشان از مهارتی فوق نهفته است. آنو مهمتر آداب معنوی  بطننظری پنهان در 

آن را وسیله ارتزاق و کسب نام و نان زیسته و هنر با حقیقت از آن نشان عشقی است در جان و روح هنرمندان مسلمان که 
 .نساختندخویش 

  ب معنوی در هنر اسالمی، وجهی متمایزآدا

ها نامهآدابی که فتوت ؛ترین وجه هنر و معماری اسالمی، آداب معنوی نهفته در جان آن استبدون تردید مهمترین و برجسته
( از خود )نگاشته شده در قرن دهم هجری معماریه رسالهجعفر افندی در ن و آشکار آنهاست. به عنوان مثال یّمهمترین دلیل بَ

محمدبن عبدالمعین پس از "شود: گوید که از بزرگترین معماران مسلمان ترکیه محسوب میمناقب محمدآغای معمار سخن می
احمد ترین بنای عثمانی یعنی مجموعه سلطانترین معماران اسالمی در دربار عثمانی و سازنده معظممعمارسنان، یکی از بزرگ

هرگاه مصنوعی »است. بنا به روایت افندی، محمدآغا از مبرزترین شاگردان سنان بوده زیرا در نزدیکی بنای تاریخی ایاصوفیه 
ای. اکنون نظیری ساختهگفت: آفرین شاگرد! چیز بیگاه میآغا گهنمود. سنانآغا فرا میساخت و به مرحوم مزبور سنانآراسته می

ترین آثار او پس از بنای مسجد سلطان احمد، تعمیر و اما مهم [.1«]نشود که ساختن مانند آنچه تو سازی تواندکس یافت می
شرح کاملی از معماری او در مکه شامل  رساله معماريهمرمت اماکن متبرکه مکه و مدینه است. جعفر افندی در فصل پنجم 

ات دیوار کعبه و در احداث منبر در مقام ابراهیم، تعویض ناودان طال و نصب آن در سمت شمال غربی خانه کعبه، اتصال قطع
 آثار بر عالوه .دهدمی هاضریح این برای ناب زرِ از هاییقفل نیز و پیامبر مرقد شرقی جنوب گوشه در هاییضریح ساخت مدینه
 هاییرساله خوانش. است نیز چشمه و پل معبر، کوشک، سرا، گرمابه، لطیف، مسجد شریف، جامع چند معمار محمدآغا شده یاد

 و صنع تاریخ نمایانگر تنهانه ،المعمارانتحفۀ و المعماریهرسالۀ چلبی، مصطفی ساعی نقاش االبنیهتذکرۀ ،ماریهمع رساله چون
. دهدمی نشان خوبی به را معنا این افندی جعفر نامهمناقب در تأمل. است نیز بزرگان این سلوک و سیر بیان که معماران صناعت

 دلیلی محمدآغا خاص عرفانی حاالت نیز و بزرگ مرشدی و عارف به رجوع با هم آن معماری به موسیقی یادگیری از گذر
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[ جعفر افندی 7]"است. سنت گستره در اسالمی ـ ایرانی معماران و هنرمندان معنوی طریقت اثبات و معنا این حضور بر بزرگ
شده را آغاز برای معماران قرائت می ای که ازنامهدر مقام شاگردی مرید، حاالت عرفانی استاد خود را شرح و شنود فتوت

اینک محمد با احساس ندامتی عظیم حاصل از صرف عمر در راه صناعتی که مرشد و پیری بزرگ در "داند: تحول روحی او می
رود تا به تصادف یا در خوانده است، نادم و مستغفر در باغ سلطنتی از این سو به آن سو میپی رؤیایی صادق، آن را مُضل 

خواند و گاه کلمات ای میشود که برای صدفکاران قصر رسالهای منور، مستمع صدای مهندس جوانی میل درخشش لمعهاص
قرار کند. گفتاری شیرین و نغز از برای این جوانِ سرخورده از صناعت موسیقی و طالب بیرساله را برای آنان، تفسیر و تعبیر می

فروزانش باشد( ظاهراً نخستین کلمات شنوده از زبان آن مهندس جوان، بیان تبار  صناعتی دیگر )که محمل و منزل استعداد
نامه معماران بوده )و امروزه با کمال تأسف رسد فتوتمعنوی و الوهی صناعت معماری بوده است. این کلمات که به نظر می

کار و ای که استادان سنگلهی بودند. رسالهگفت که همه پیامبران اسراغی از آن نداریم( از طریقت معنوی معمارانی سخن می
شیث را »کرد: اهلل معر فی میاهلل و عطااهلل و ملقب به هبهسازندگان مساجد شریفه و جوامع لطیفه را شیث پیامبر، فرزند آدم صفی

مدآغا حیران و مست از [ مح1«.]اهلل )خانه خدا( باشدترین بنای کره ارض یا بیتسزد نخستین بنایش، مقدسکه پیامبر است می
شنود که شیث، خانه خدا را با الگو گرفتن از نمونه ازلی بیت سپارد و میاین واقعه غریب، عطشناک و شعفناک گوش جان می

شود بیت معمور از بهشت بر زمین نازل شد و در جای کعبه کنونی قرار گرفت و معمور بنا کرده است. روایتی که متذکر می
اسالم ـ بر جای پاک آن، کعبه گرامی را از گل شیث پیامبر ـ علیه»مت، بیت معمور به جایگاه خویش بازگشت گاه که به حکآن

گیرد تا بیشتر و بهتر بشنود. جوان از برای مخاطبان خویش کار می[ محمدآغا تمامی توان خویش را به1«.]و مرمر بنیاد کرد
گوید تا آنان را که مهندسان و معماران و صدفکارانند به کعبه را بازمیترین بنای تمامی تاریخ اسالم یعنی سرگذشت مقدس

هایشان آشنا سازد. محمد در حین قرائت رساله روایتی نیز از ابن عباس عموی پیامبر و ازجمله قداست معنوی صناعت
آرام جان و دل شود که آرامرارش میقای فروزان در جان بیگاه شاهد زبانه کشیدن شعلهو آن 0شنود.بنیادگذاران تفسیر قرآن می

گدازد. در این نخستین باب آشنایی محمد با معماری، هرچه هست ذکر قرآن و نبوت و مسجد و کعبه است. جوان او را می
الرحمان است و روایتی همچنان در حال قرائت رساله است و بیان روایتی که معمار دیگر کعبه پس از شیث ونوح، ابراهیم خلیل

کند. جعفر افندی که تراشان را شیث و پیر درودگران را نوح معرفی میر که نخستین بنیادگر کعبه را حضرت آدم و پیر سنگدیگ
تنها ذکر و بیان کند که نهخوبی نمایانگر عمق ارادت خالصانه او به محمدآغا است، در اینجا به ابیاتی استناد میکالمش به 

 دهد.دسه را نیز که بنیان و بنیاد معماری است به پیامبران نسبت میمعماران بزرگ الهی است بلکه هن

 پیر خود جویی بیا، اینک طریق

 پیر ما خود، بانی بیت عتیق

 بانی این بیت ابراهیم است و شیث و آدم

                                                 

 .(است عباس مهم است زيرا وی كه ملقب به الحبر يعنی دانشمند بود )كلمه عبری دانشمند متأثر از كلمه احبار در قرآناشاره جوان به ابن. 0
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 پس درود تو بر ایشان باد ای مرد صدیق

 این رسوالن جمله پیران تواند

 سان بود بحر عمیق هندسه این

تاب شنیدن. این معانی مسموع، برای محمدآغای جوان که توبه کاری ان در حال قرائت رساله است و محمد بیجوان همچن
تا مورد قبول عارف و مرادی بزرگ چون محمد نادم از یک صناعت )موسیقی( و شیفته روی آوردن به صناعتی دیگر است )

ن را یابد( بسان کلماتی است که گویی مستقیم از سوی خدا بر افندی قرار گیرد و از او اذن و اجازت معنوی کسب و تحصیل آ
خوانند اشراق به مریدان و طالبان دارد که چون قرآن میشود. شبیه به همان کالم نغز و شریفی که شیخقلب و جان او نازل می

: قرآن را چنان «فی شانک فقطواقرا القرآن كانه ما انزل اال »چنان بخوانند که گویی صرفاً در شأن آنان نازل شده است.: 
 [1]"بخوان که گویی فقط در شان تو نازل شده است.

شنود؛ از ادریس که واضع کند زیرا همچنان از ابرار و اخیار و انبیا میادامه این استماع، ظاهراً حجت را بر محمدآغا تمام می
المقدس بودند و نیز فیثاغورث حکیم که به بیت علم حساب و جذر و علم نجوم بود و داود نبی و سلیمان نبی که سازندگان

 0تعبیر علما و متفکران مسلمان از مشکات نبوی نوشیده بود.

اختیاری آفریده که جمع حاضر را رسد شوریدگی، شیدایی و شیفتگی محمد در شنود این کلمات، چنان شور بیبه نظر می
رسید خوان که به نظر میاند پس به جوان رسالهدی عظیم در او یافتهمتوجه او ساخته و آنان در پس این شیدایی، بارقه استعدا

این فرزند دلباخته علم تو و آرزومند صفت »اند: صرفاً معلمی در قرائت رسائل نیست و استاد در فن هندسه است گفته
س آن جمع یعنی استاد به روایت جعفر افندی محمد به آزمایش و آزمون توسط خلیفه و رئی«. صدفکاری و معماری شده است

شود تا ظرفیت این شیدایی به محک آزمون، عیاری گیرد. پس به دست محمدآغایی که تا به حال تیشه محمد، فراخوانده می
ای فرو خواهند با توکل به خدا و طلب خیر از او تیشه را فراز برده و مستقیم بر تختهدهند و از او میای میبدست نگرفته تیشه

گیرد، همان دستی وایتِ از روی ارادت جعفر افندی از استاد و مراد خویش، محمدآغا تیشه را با دست راست برمیکوبد. به ر
کوبد راستِ هزار بار بر تخته می «اهلل الملک المعینالرحیم متوكال علیالرحمناهللبسم»که مشق زخمه کرده بود و با ذکر 

چنان حیرتی »گشت بار ارائه میرت و استادی محمدآغا که برای نخستینراست بدون حتی یک بار خطا و تخلف. این مها
هجری روی  177این روایت افندی که به تصریح خود او در سال «. درنگ به حلقه آخوت معماران دعوت شدبرانگیخت که بی

ن امری رایج و مصطلح است. دعوت عنواهای اخوت در میان هنرمندان و معماران به داده البته دلیل روشن و بیّنی بر وجود حلقه
های دست و بازوت پر نیرو باد! حق تعالی عمر درازت دهاد! تو را سزد که در صنعت»معماران از محمدآغا چنین است: 

جوان «. معماری و صدفکاری استاد گردی. چنین شاید از همین حال به حلقه اخوت ما درآی و در این صنعت بیاموز و ببار
                                                 

معتقد است آنان از  وبیهالربشواهدو  اسفارمالصدرا در  .شونددر نزد حكمای مسلمان فیثاغورث و افالطون جزو علمای الهی محسوب می. 0
 .كنندتجلیل عظیم از فیثاغورث می رسائلالصفا نیز در اخوان اند.مشكات نبوی نوشیده
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که نامه معماران بوده )و چنانرسد فتوتای از کتابی که به نظر میند محمدآغا را علم هندسه آموزد و نسخهکقاری تقبل می
همتی در موزه توپکاپی استانبول مدتی به تحقیق و تفحص در نسخ خطی آنجا نشیند که صاحبگفتیم اثری از آن نیست مگر آن

ند. چنین دعوت و درخواستی از سوی معماران و صدفکارانی که حذاقت و کتا شاید ردپایی از آن بیابد( را به وی هدیه می
های سلطنتی مهارتشان آنان را به مقام معماران سلطنتی رسانده بود، آن هم از جوانی که تا چندی پیش خدمتکار و نگهبان باغچه

د اما جواب شگفت او که خود دلیل درنگ دعوت را پذیرا شوبایست چنان شور و شعفی در جان محمد برانگیزد که بیبود می
مرا با بزرگی بیعتی »دیگری در ضرورت طی این طریق به اذن و اجازت معنوی حضرت استاد و مرشد پیر است، چنین است: 

گاه به خواست خدای تعالی، با دستور و دعای خیر وی بازگردم و است، رخصتی تا بازگردم و از وی دستوری خواهم پس آن
گوید، شیخ به دهد و واقعه را بازمیآید دستش را بوسه میمحمدآغا شتابان به نزد شیخ می«. صنعت پردازم به آموختن این

ای جان پدر! این صنعت و کار سزاوار و شایسته تو »گوید: روایت افندی زمانی به تفکر و مراقبه مشغول و سپس چنین می
ها و ها و قلعهها در تکیهها و پلشریف و مساجد لطیف و مدرسه مشاهده شد زیرا که بیشتر کارهای معماران ساختن جوامع

من بنی مسجداً و لو كمفحص قطاة بنی »دیوارها و جمله اقسام بناهای خیرات و صفات است بر مقتضای حدیث شریف: 
در عوض وی را  باشد خدای ـ سبحانه و تعالی ـ 0چه به قدر اسپرودی، چون کسی مسجدی سازد اگر«اهلل له بیتأ فی الجنه

 ای در بهشت سازد و احادیث دیگر.خانه

با عنایت و هدایت حضرت حق ـ جل و »این اذن معنوی، آغاز مبارک تعلیم معماری و صدفکاری توسط محمدآغا است: 
تبه ]عارف محمد افندی[ روایت افندی از تأثیر عمیق آن عارف بزرگ بر معمار بلندمر« عال ـ و کرامت و دعای خیر آن بزرگ

شکنی حضرت شود. وی پس از اقامه نماز به مدرسه داخل شده و به تأثیر از بتعثمانی با فعل شگفت محمدآغا کامل می
پیر ما »کند. با این برهان که: ای را که پیش از آن عمری صرف آموختنشان کرده بود خرد و ریز میابراهیم با تبری آالت موسیقی

کنند و پای و هرچه مصاحبان و دوستانش اصرار می«. ا شکست پس من نیز این بتان بشکنمها راست که بت)ع( ابراهیم نبی
ها را پذیرد و جمله آنشکنی دست بردارد و بابت این سازها دینارها گیرد و از شکستنشان درگذرد نمیفشرند که از این بتمی

 کند.خرد می

که پیامبران بزرگ ازجمله صناعتگرانش بوده و حاصل آن کعبه کند از آن پس محمد جان خویش را وقف تعلیم صناعتی می
رغم مطهره، مدینه منوره، جوامع شریفه و مساجد لطیفه است. این وقف و ایثار جان چنان صادقانه و عاشقانه است که علی

طریقت معنوی و سلوک های سیاسی و حتی نظامی از ترین مقام معماری در دربار عثمانی و نیز انجام مأموریترسیدن به بزرگ
ای در اثنای ساخت مسجد سلطان احمد است دلیلی روشن بر این کشد. روایت زیر که بیان واقعهاش دست نمیعرفانی و عبادی

در این اثنا بنایان مزدِ دریافته و روزی خود ببوسیدند و بر سر بسودند و جملگی برخاستند و رفتند. پس این »...... مدعاست: 
رت آغا تنها ماند. چون به مصاحبت و مکالمت و محاورت و معاملت آغاز کردیم، خاطر شریفش را قدری افسرده کمینه با حض

و بشولیده یافتم. از سبب آن پرسیدم؛ گفت: جعفر افندی! طبع ما افسرده و بشولیده چون نباشد؟ بنگر که بار سنگین چنین بنای 

                                                 
 النه پرنده ۱
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افتادم. گرفتم و به عسرت درنمیمین بود و بس، پی اوراد و اذکار خود میسان بر دوش من افتاده است! اگر خود هشریفی چه
یک نتوان یک آن باید پرداخت و از هیچهای پراکنده هست. به یکلیکن افزون بر این بنای شریف، بناهای دیگری هم در جای

ن بناهای پراکنده دیگرم. و به حقیقت ای. اندیشناک ایمشغولی و به شولیدگی که در خاطر ما دیدهپرداخت. این است سبب دل
ها مشغول بود بررسیدم و برشمردم و دلم بر حال وی رقت آمد. در هنگام این ای که وی بداناین بنده کمینه بناهای پراکنده

معنای »مصاحبت نظر وی به کتاب شریفی افتاد که به دست داشتم. آن را بگرفت و بوسه داد و و بدان تفألی زد. پس گفت: 
این بنده فقیر در آن فقره نظر کرد و فال وی را حدیثی خجسته یافت. اینک آن «. شریف فال مرا از این کتاب مبارک بیان کن!

يؤتی برجُلٍ يوم القیامه عند المیزان، فیخرجُ له تِسعَ و تسعون سجَّالً كلُ مَدَّ البصرِ فیها خطاياهُ و »حدیث شریف: 
یزان، ثم يخرجُ قرطاسٌ مِثلُ االنمَلَهِ فیها شهادهُ ان ال اله اال اهلل و ان محمد عبده و رسوله، ذنوبُه، فیوضَعُ فی كَفَّهِ الم

. صدق رسول اهلل و صدق حبیب اهلل. معنای شریف حدیث ـ که خدای تعالی و «فیوضعُ فی كفَّهٍ اُخری، فیَرحَجُ علی خطاياه
ا ـ یعنی کسی را ـ نزدیک ترازو آورند. پس نود و نه نامه گناه بیرون به روز قیامت مردی ر»رسول بدان داناترند ـ چنین است: 

ها بر یک کفه ترازو نهند. سپس اند. نامهها گناهان وی نبشتهکنند که بر قدری که چشم کار کند گسترده است. در این نامه
هد انّ محمدا عبده و رسوله. این کاغذ را، که بر اند اشهد ان ال اله اال اهلل و اشکاغذی بر قدر انگشتی بیرون کنند که بر آن نبشته

آن کلمه شریف شهادت است، بر کفه دیگر ترازو نهند. وزن این پارۀ خرد کاغذ شریفی که بر قدر انگشت و حاوی کلمه 
برای وقتی معنی لطیف حدیث شریف بر این وجه «. تر باشدها گرانهای گناهان غالب آید و از آنشهادت است، بر جمله نامه

حضرت آغا بیان شد، چون فال بر وفق مراد و بر حسب حال وی بود، چندان مسرور و محظوظ شد که به وصف نیاید. پس با 
مسرت دست این فقیر بگرفت و به حجره خاص خود در بنای شریف برد. تا رسید و داخل شد، هر آنچه از نقد در همیان و 

خانه بریان کنم، و هم چندین هدایا به تعظیم و ب قوچی نیز بفرستاد تا در بندهپیش تخته خود داشت بدین فقیر عطا کرد. آن ش
تکریم این بنده حقیر فرستاد. در جمله بر همین منوال معرض احسان وی شدم، و چون به خانه رسیدم، به اتمام رساله 

 [1و 1«.]پرداختم

شدت الزم عنوی در عرصه هنر و معماری اسالمی بهبدیل آداب ممثال فوق اندکی به درازا کشید اما در اثبات حضور بی
ام که هرکدام خود دلیلی کافی و وافی برای اثبات ادعای فوق است و خود در آثار خویش از این امثال بسیار آوردهنمود. می

و  نمودافزا تصویر می پذیر و روحتنها هستی را دلکه نه بوددر جان و نهاد خود هنری پدید آورده اسالمی بیانگر این که تمدن 
  نیز بود.تحقق آن در حیات نظری و عملی هنرمند  تداوم وبلکه مؤید شد می« 0إن اهلل جمیل و یحب الجمال»مصداق مطلق تعین 

های بازار، مسجد، حمام و مدرسه در تمدن اسالمی . چرا معماریو بین ساختمثالی روشن توان با این نکته دقیق را می
 است و آناوانی در ساختار و فرم تزئینات و نقوش دارند؟ یک ایده معنوی عقبه نظری این اشتراک را رقم زده نکات اشتراک فر

                                                 
 به درستی خداوند زيباست و دوستدار زيبايی است 0
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ترین رکن اسالم )وحدانیت و توحید حق تعالی( در سریان . بنیادی0است وحدت ابعاد متکثر زندگی انسان در پناه توحید
ای الجرم ماده و صورت مستقیماً گیرد. در چنین گسترهرف خویش میخویش، ماده و معنای زندگی یک مسلمان را مطلقاً در تص

یابد. شود و ساختار نسبتی ذاتی با آن میگونه است که فرم تجلی معنا مییابند و ایناز جان و نهاد معنا نشأت یافته و ظهور می
این قَدَر همان هندسه الهی  1.بِقَدَرٍ خَلَقْنَاهُ شَیْءٍ شود: إِنَّا کُلَّبه تعبیر قرآن امر حق که همان خلق اوست در قالب هندسه ظاهر می

 است و رمز فرم و نقش در هنر و معماری اسالمی. 

درتعلیم و تعلم  مسلمانتالش  هددنشان میها و بازارها مساجد، مدارس، حمامهای ها در معماریاشتراک فرمبه هرحال 
کما اینکه در  زدساواصل میقرب حقیقت ادتی که در مسجد، مؤمن را به همچون عب ،شودنوعی عبادت محسوب می خود مطلقاً

و جهت بخشیدن به رفتار  بر عبادی بودن کسب و تجارتبود تذکاری خود ها فرم مساجد و عبادتگاهو تأللؤ تجلی  ،بازار
بخش رفتار رم هنری جهتگونه ف. اینفروشی کنند و حق مردم را به نفع خویش ضبط و اخذ نمایندمسلمانان که مبادا کم

ولی آیا امروزه نیز چنین  گذاشت.ین میانان عینی در سلوک عملی مسلمعمیق و برآمده از مبانی، تأثیری  شد و هنرِمیانان مسلم
 است؟!! احیای چنین هنری مهمترین وجه احیای تمدن نوین اسالمی خواهد بود.

ساز زندگی انسان بود اما امروزه چنین دیدی از هنر بنا به عملی جهتبنابراین هنر در تمدن اسالمی تجلی آیات و در عرصه 
  در تدوین مکتب نظری هنر اسالمی دچار دگرگونی و تحول شده است. انانتقلید از مبانی نظری غرب و فقدان اهتمام مسلم

یکصد سال گذشته، هنر را  نامه نظری هنر و زیبایی در تمدن اسالمی و غرب زدگی هنری ما ظرفکنم فقدان نظامتکرار می
که در علوم، نظام از هویت معنایی و معنوی خویش دور ساخته و گاه به ضد آن تبدیل کرده است. باید اقرار کنیم همچنان

آموزشی خویش را به تقلید از غربیان آراستیم در هنر نیز از همان نظام استفاده کردیم و حتی عنوان نخستین واحد آموزشی 
گیریم که زیبایی اثر نام نهادیم تا بالصراحه اعالم کنیم از زیست جهانی )هنر اسالمی( فاصله می« هنرهای زیبا»را  دانشگاهی هنر

اعتبار و نامشروع بود؛ همان شدت بیدر معنا، فرم و کارکرد آن نهفته بود و تمایز میان هنرهای کاربردی و هنرهای زیبا به
های فلسفه هنر او آغاز شد. ش پیمود؛ مسیری که به یک عبارت با کانت و بدفهمیمسیری که غرب در زیست حیات هنری خوی

حاکم بر بسیاری از مفاهیم ورود غربیان به جهانی جدید که فلسفه نه در پی تفسیر جهان که تغییر آن بود به تحولی عمیق در 
کنم ر گرفت و از نظر ماهوی تغییر یافت. تکرار میآنها انجامید. در این میان هنر نیز در معرض این طوفان قراو زندگی اندیشه 

هایی در عالم هنر و ادبیات گردید که هنر را گفت و خود سبب ظهور جنبشسخن هنر در غرضی ویژه هنگامی که کانت از بیبه
هیت ای ظاهر شد. این اصطالح بر ماهنرهای زیبا نیز در چنین دوره ،خواستفارغ از هرگونه تعهد یا کارکردی می

                                                 
يق به وحدت يعنی از تصد –است  خوذ از توحیدمأ هنر اسالمی اساساً» دهد:تیتوس بوركهارت نسبت توحید و هنر اسالمی را چنین شرح می ۱

. اين پرتوها با سازدريق پرتوهای دفعی و منقطع عیان میذات توحید ورای الفاظ است. ذات توحید خود را از ط -وذ استالهی يا تدبر در آن مأخ
هنر و  .«دهدتشكیل می نیز ذات هنر اسالمی را هاشود و همین صورتهای بلورين منعقد میبرخورد به سطح تخیل بصری در قالب صورت

 .115ص  ،0181 ،فرهنگستان هنر ،هلل رحمتیاترجمه انشا ،، تیتوس بوركهارت«های جاويدان در هنر اسالمیارزش»، مقاله معنويت

 (.49)قمر:  ايمآفريده اندازه به را چیزى هر كه مايیم 1
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تنها این نیز نبود. هنر تمامی مرزهای اخالق را  گرفت.عد دیگر از هنر را نادیده میشناختی هنر تأکید داشت و هر وجه و بُزیبایی
رنگ بود. رنگ یا کمدر برخی وجوه درنوردید و جهانی آفرید که تمیز میان هنر و ناهنر یا ارزش و ضدارزش در آن بی

نی و معانی فاصله گرفتیم و گرچه پس از انقالب اسالمی تالشی وسیع صورت گرفت تا همان هویت سان ما نیز از آن مبابدین
ها را سو و فقدان مکتب مدون هنری در نظام تمدنی ما شدت این تالشهنری مبتنی بر سنت احیا شود اما گستره هجوم از یک

 رنگ نموده است.کم

احیای فرهنگ و اندیشه هنری حاکم بر این تمدن که در سطور فوق اندکی  بنابراین در ورود به عرصه احیای تمدن اسالمی،
 از آن را بازکردیم ضرورت دارد. اما چگونه و با کدامین راه حل؟

 حال راه حل چیست؟

های در حال فراموشی گذشته. این معنا صرفا از طریق تحقیق و تامل در آثار و آداب هنری بدون تردید بازگشت به سنت
خارج ساختن هنر از چرخه نظام دانشگاهی که تکنیک را جایگزین معنا کرده است. )این البته به معنای  بل تحقق است.گذشته قا

و  نفی مطلق نظام دانشگاهی در عرصه هنر نیست بلکه احیای نظام گذشته در مراکزی خاص در جنب نظام دانشگاهی است(،
و  آمدند و سپس تقلید از استادی که خود تجسم آن معنا بود،ی معنا میاحیای نظامی که شاگردان در ابتدا به تلمذ و مرید

گاه در تربیت روح و جانشان بر هایی که استادان، شاگردان خویش را بیازمایند و سپس گزینش نمایند و آنتأسیس نگارستان
ش هنر از نظام حوزوی که تذهیب و و بهره بردن آموز بنیاد تعالیم معنوی بکوشند و نهایت آنان را مهارت و صناعت آموزند،

و تالش در بنیادگذاری و تدوين مبانی مكتب  شود،ترین سرمایه محسوب میدراست نسبتی وسیع و وثیق دارند و اخالق بزرگ
 و شناسايی و تدوين مبانی زيبايی در تمدن اسالمی. نظری هنر و معماری اسالمی،
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عوامل سازنده و شکل  در خالء شکل نمی گیرد لذا در ایجاد آن عوامل متعددی نقش دارد. در میان مرواریدی است که تمدن
توجه محققان و  ه و اساسی هستند. نقشی که علیرغمتمدن مبانی دینی در کنار مبانی عقلی دارای نقش تعیین کنند به دهنده
مبنا،  است. بر همین عوامل تمدن ساز، مورد توجه اغلب آنها قرار نگرفته دین و اخالق، به عنوان تمدن به پردازان نظریه

 یق باتحق این است. در جهت انجام نوشتار حاضر متکفل بررسی مختصر مبانی دینی )اسالمی( سازنده و نگهدارنده تمدن
مبانی بر  ایم. اینتمدن پرداخته دینی و اعتقادی سازنده و نگهدارنده مبانی و ارکان بررسی مهمترین روشی تبیینی و نظری به

شده اند و عبارتند از : توحید گرایی، عدالت محوری،  مطرح اسالم بر منابع و متون دین حصر منطقی و با تکیه یک اساس
گرایی، انسان گرایی متعالی، برابری گرایی ،حق  خرد گرایی، اعتدال گرایی، کمال طلبی، نظم جاودانگی گرایی، عقل محوری و

 بر ایمان، تقوا، عدالت، علم ، جهاد و وحدت(.  محوری و حقیقت گرایی، فضیلت محوری) تکیه

 

 ها: تمدن، مبانی، دین ، مبانی دینی تمدن ، اسالمکلیدواژه
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 مقدمه

و نگرش انسانی برای تحقق رشد و توسعه و کمال اوست. یعنی تالش انسان برای شدن در شکل  تمدن چهره آشکار فرهنگ
طبیعت و  با ها برای مقابله انسان تالش تجلی پیدا می کند. تمدن از سوی دیگر نشان تمدن نام ای جمعی بهکلی در قالب پدیده

دن برآیند رشد و کمال انسانی در تمام ابعاد زندگی اعم از اش می باشد. همچنین تمانسانی  در جهت تحقق آرمان هاتی متعالی
مادی و معنوی است و در کلیت خویش تصویر نمادین آرمان ها و ایده آل های او در زندگی بر روی کره خاکی می باشد. هر 

بویژه آگاهی از ها و  تمدن تمدنی بنوعی نشان از هویت جمعی ایجاد کنندگان آن تمدن و ادامه دهندگان می باشد. شناخت
ای پسا  تمدنی دارد. جامعه ما که جامعه شکل گیری هویت آنها نقش اساسی در ایجاد تمدن و عوامل سازنده و شکل دهنده

نوپا و از سوی دیگر وارث  ای است حال از سویی جامعه معنایی جامعه ای انقالبی محسوب می گردد و در عین انقالب و به
ایرانی برای رشد و شکوفایی خود و تحقق ارزش های  –اسالمی  ایران باستان و تمدن تمدن ژههای جهان بوی تمدن بزرگترین

دارد. از  اسالمی –ایرانی  با ارزش های خود یعنی تمدن ایجاد تمدن جدید یا احیای تمدن هماهنگ انقالب اسالمی نیاز به
در حالی  هم جامعه و عصر ما محسوب می گردد. اینو عوامل شکل گیری و احیای آن، از مسائل م تمدن رو پرداختن به همین

شالوده و بنیان آن را می سازند. اگر آگهی  است که هر تمدنی دارای مبانی و اصول نظری ، اعتقادی و نگرشی خاصی است که
شکل  مبانی و اصول سازنده و و ایجاد آن ضروری است، شناخت برای احیای تمدن یا آن از تمدن و ابعاد و عوامل سانده

 مراتب ضروری تر و تعیین کننده تر است.  دهنده تمدن به

 

 طرح مساله

ها و عوامل متعددی ساخته و پرداخته  هیچ تمدنی، هرگز در خالء و فضای تهی شکل نمی گیرد، بلکه بر بنیان ها، شالوده
نیستی در آن راه نداشته باشد بلکه تمدن نه امری است که جبلی انسان باشد و نه چیزی که »تعبیر ویل دورانت :  به می شود.

آید، ناچار پایان پیش ن آامری است که هر نسل باید به شکلی جدید آن را کسب کند و هرگاه توقف قابل مالحظه ای در سیر 
چونان مروارید است  به بیانی دیگر تمدن .شوند می بنا خاص های نگرش و فرهنگ بر ها در واقع تمدن 01 «د.آن نیز فرا می رس

 نمی کند. تالش و کوشش آب از آن فوران بدون آب است که قنات و چاه یا همچون بوجود نمی آید. بدون محرک و انگیزه هک
 بشر در هر عصر یا منطقه ای زمانی و مکانی برای رسیدن ها و بهاهای سنگینی است که هر تمدنی حاصل کوشش ها ، دسترنج

تاریخ و خون آزادگان آبیاری  با تالش زحمت کشان شاخساری است که تمدن فتدیگر می توان گ بیان به است. به آن پرداخته
اندیشه و  محض نیست بلکه واقعیتی است مبتنی بر رویا و ایده از زمین می روید. می آید و نه از آسمان تمدن نه است. شده

ونگرش و دیگری کنش و عمل. اما  عمل. در واقع دو رکن اساسی تمدن را بوجود می اورد و آن را شکل می دهد یکی اندیشه
 راه برتری برخوردار است زیرا عمل و کنش بدون اندیشه و نظر و دیدگاه دو رکن مهم ، اندیشه از اهمیت و جایگاه این در بین

                                                 
 .7، ص0، ج0176اسالمى،  انقالب آموزش و انتشارات انسازم تهران، ديگران، و آرام احمد ترجمه تمدن، ويل دورانت، تاريخ - 01
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 حرکۀٍ مِن ما کُمَیل، تعبیر امیر مومنان )ع(: یا یا دیدگاهی است. به هر عملی نیازمند اندیشه و نظریه بجایی نخواهد برد. بعالوه
 دارى. نیاز آگاهى و معرفت به آن انجام در را تو آنکه مگر نیست حرکتى هیچ01معرفۀ إلى فیها محتاجٌ وأنت إالّ

مبانی تمدن ارزش ها ی معنوی و فرهنگی بویژه مبانی دینی و ارزش های دین محور است. لذا  میان از مهم ترین در این
 و نگرش متعالی مبتنی بر وحی و خداگرایی دارای ارتباطی تام و تمام می با دین به دلیل ارزش گرایی و معنویت خواهی تمدن

های دینی و ها غالبا بر بنیانباشد و از دیگر سوی تمدن دین و وحی می معنا که از سویی تمدن مورد عنایت و توجه باشد بدین
تمدنی را نمی یابید که بنوعی  تمدن های بشری، هیچارزش های اخالقی، اعتقادی و متعالی بنا شده اند. یعنی با بررسی تاریخ 

روی  از همین یا بنحوی از انحاء با اخالقیات، ارزش ها، دین و امور متعالی ارتباط عمیق و معناداری نداشته باشد. از انواع
ش های دینی در این ارزش ها یا مبانی فاقد معنا خواهد بود. با توجه به جایگاه دین و ارز بدون درک صحیح شناخت تمدن

موضوع بویژه برای  می یابد. این اهمیت در تمدن نقش مبانی و عوامل دینی است که مساله شکل گیری و ایجاد و بقای تمدن
نوشتار  ما در این روی مساله از این  برتری برخوردار است. جامعه ما که جامعه ای دینی و معتقد محسوب می شود ، از اهمیت

مبانی  است که مبانی متعالی دینی و اعتقادی در شکل گیری و بقای تمدن است و پرسش اصلی نوشتار اینبیان مبانی ارزشی یا 
 مبنا فرضیه دارند ،از منظر اسالم چیستند؟ بر این نقش اساسی و سازنده تمدن در پیدایش و شکل گیری، بقا و نگهداری دینی که

محسوب می شود و با تکیه بر انها  تمدن مبانی سازنده و نگهدارنده  یعنیاز منظر  است که ارکان اساسی دین نوشتار بیانگر این
ای و اسنادی  پژوهش کتابخانه داده ها در این اوری می گردد. روش جمع ساخت و حفظ تمدن و دستاوردهایش تضمین امکان

آن است  و نگهدارنده تمدن دهدینی سازن و روش تحقیق تبیینی است و هدف ارائه دیدگاه نظری منسجم در باب عوامل و ارکان
و دین و مبانی دینی و اعتقادی تمدن تنظیم  تحقیق در دو محور تمدن یافته های این بنیادی است. روی تحقیق از نوع و از همین

 است . شده

 

  تمدن و دین

ش تاین بی تمدن تمدن از مدنیت و بیانگر تشکل سامان یافته جمعی انسان در پیشبرد اهداف مادی و معنوی است. در نگر
. در واقع 14عبارت است از تالش برای آفریدن جامعه ای که کل بشر بتوانند با هم نوایی در کنار یکدیگر درون آن زندگی کنند

او تمدن را مرحله یا نوع خاصی از فرهنگ می داند. وی در کل بر جنبه ی معنوی تمدن تاکید می ورزد و آن را جهد و 
وضع و زمینه ای در جامعه می داند که در آن همه افراد توانا می شوند و همچون اعضای خانواده  اهتمامی در جهت در ایجاد

                                                 
 065 ، ص .ه0198ابو محمد حسن بن علی بمن حسین بن شعبه حرانی، تحف العقول، تهران، كتابفروشی اسالمیه،  - 01

 .48كبیر، ص امیر تهران، اول، چاپ آريا، حسین محمد ترجمه تمدن، تاريخ بررسی 0176 بی، آرنولد تاين - 04
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واحد با یکدیگر هم آهنگ زندگی می کنند. این مقصود و هدفی است که تمام تمدن ها هشیارانه و یا ناخودآگاه آن را در نظر 
  11داشته اند.

م اجتماعی می داند که در نتیجه وجود آن، خالقیت فرهنگی امکان پذیر ویل دورانت نیز، تمدن را در شکل کلی، نوعی نظ
درتمدن چهار رکن اساسی را می توان تشخیص داد که عبارتند از :پیش بینی و احتیاط در » شده و جریان می یابد. به عقیده او 

دن هنگامی امکان پذیر است که امور اقتصادی، سازمان سیاسی، سنن اخالقی، و کوشش در راه معرفت و بسط هنر. ظهور تم
هرج و مرج وناامنی پایان پذیرفته باشد، هنگام از بین رفتن ترس است که کنجکاوی و نیاز به ابداع و اختراع پیش می آید و 
انسان خود را تسلیم غریزه و فطرت می کند تا او را به شکل طبیعی به راه کسب علم و معرفت و تهیه وسایل بهبود زندگی 

تمدّن نظامی است اجتماعی که موجب تسریع »را این گونه تعریف می کند: « تمدّن»در جایی دیگر ویل دورانت  11د.سوق ده
نظامی  ;دستاوردهای فرهنگی شده و به منظور بهره گیری از اندیشه ها، آداب و رسوم و هنر، دست به ابداع و خلّاقیت می زند

او 17. می باشد و نظامی است اقتصادی که با تداوم تولید، پایدار خواهد مانداست سیاسی که اخالق و قانون، نگه دارنده آن 
 کند:بندی میچهار عامل زیر جمعدر را ها تمدن تکوین عوامل  همچنین،

 های اقتصادی.: شکار، کشاورزی، صناعت و سازمان. عوامل اقتصادی تمدن1

 حکومت، دولت، قانون و خانواده.. عوامل سیاسی تمدن: 2

 . ازدواج، اخالق جنسی، اخالق اجتماعی، دین و آداب دینی.وامل اخالقی تمدن: . ع3

 11.ادبیات، علم و هنر. عوامل عقلی وروحی تمدن: 4

دینی و ارزش های معنوی به عنوان یکی از عوامل  نیز بر اخالقیات و آداب و رسوم می شود ، وی همان گونه که دیده
ه اخالق به عنوان عامل سوم تمدن برپایه دین و اعتقادات و تقدس دینی است که موثر ساز تاکید دارد. او قائل است ک تمدن

مییوکیشی فوکوتساوا تمدن پژوه و تمدن شناس  11واقع می شود.زیرا دین هاله تقدیسی بر گرد مقررات اخالقی ایجاد می کند.
وم تمدن می پردازد. او تمدن در معنای گسترده را با چنین رویکردی به تعریف مفه« نظریه تمدن»ژاپنی در اثر علمی اش به نام 

و  که در واقع به بعد معنوی 21پاالیش معرفت و پرورش فضیلت به نحوی که زندگی بشر را به مرحله باالتر برساند، می داند
، روح برای تمدن سه مرحله در نظر می گیرد و قائل است که در سومین مرحله تمدن گرایانه تمدن توجه دارد. وی فضیلت

                                                 
 .01توس، ص انتشارات تهران، مازندرانی، وحید ترجمه تاريخ، باب در تحقیقی 1516 همو، - 05
 .1اسالمی، ص انقالب انتشارات سازمان تهران، ديگران، و بطحايی احمد ترجمه تمدن، تاريخ بررسی 0165 دورانت ويل - 06
 .1، ص0ويل دورانت ، پیشین ، ج - 07

 .18سفینه، ص تهران، ها،تمدن شرقی گفتگوی و غربی برخورد گفتمان بر تحلیلی لت،م دو و هفتاد جنگ 0179منوچهر پرست،دين - 08
 .69، ص0ويل دورانت، همان ، ج - 09
  .011-009، صص نی نشر تهران، پهلوان، چنگیز ترجمه تمدن، نظريه 0189يوكیشی فوكوتساوا، - 11



 

15 

انسان آزاد شده، انسان ها کورکورانه به سنت های کهنه نمی گرایند، مستقل عمل کرده و دانش و خرد خود را توسعه داده؛ 
 21برای دست یابی به پیشرفت های بزرگ، برنامه ریزی کرده و اصل اختراع را اختراع می کنند.

مشترکی است که  مورنظر درباره ااشتراک ا بوجود می اورد،که تمدن ر عامل ائتالف و ارتباط اهل مدینهدر حکمت فارابی، 
این رأی مشترک، که ریشه در عالم باال دارد و از طریق رئیس مدینه به اندیشه مردم  22.خود عامل افعال مشترک گردیده است

سازد، معرفت ها متمایز میآنچه شهروندان این شهر آرمانی را از سایر شهر وارد شده، منشأ افعال جمیع اهل مدینه گردیده است.
 23.نظری به اصولی آسمانی و تقید عملی به فضائل و مکارم اخالقی است

نگاه دین باعث اتحاد و همدلی  در این24هدف عمران و پایان آن به حساب می آید.« الحضاره»در نگاه ابن خلدون تمدن یا 
شود. عصبیت و دین مکمل و راه غلبه هموار می و در نتیجه سبب تقویت عصبیت گردیده 21شود.و تساوی طلبی مردم می

اگر حق هم باشد تنهایی و نداشتن عصبیت اورا از رسیدن به »یکدیگرند و دین هم در پیشبرد خود به عصبیت نیازمند است؛ 
قوانین و تری ایجاد کرد و پشت پا زدن به توان جامعه بهتر و سالم. با پیروی از دین و شریعت می21«مقصود باز خواهد داشت

شود، از لحاظ دینی فاسد می»رود که از بین میشود. آن گاه تمدنتعلیمات دینی و اخالقی انهدام دولت و تمدن را باعث می
یابد و هرگاه انسان از شود و ملکات اخالقی او به جز در افراد نادری تغییر میها مایه تباهی میزیرا عادات و فرمانبری از آن

. ابن خلدون عامل 27.«و سپس در اخالق و دین فاسد شود در حقیقت انسانیت خود را از دست داده استلحاظ قدرت، خود 
تاثیر سیاسی مذهب با »تفاوتی به دین دانسته و بیبشتر بر های اسالمی را فراموشی و دوری و بیاصلی انهدام و نابودی تمدن

های اسالمی از شریعت آغازین را دور شدن امت وحکومت» او همچنین 21«اش توجه دارد.های تمدن سازی و اخالقیجنبه
 21«.داندازعوامل انحطاط جهان اسالم می

 یعنی بعد معنوی و دینی آن سازی آنترین عنصر تمدن نه در نمادهای فیزیکی آن، بلکه در توان انسانمهمدر نظرامام خمینی 
هایی که در تولید مصنوعات بشری و کشف قوانین طبیعت ناییفرهنگ غرب را با تمام توا ایشاننهفته است. با این مقیاس، 

 31[11] است. راستین و حقیقی بنا نشده . زیرا بر مبانی دینیدنداننمی ی مناسباش به انسان، تمدنبعدیدارد، به لحاظ نگاه تک
دند هر تمدنی که ظهور می کند در واقع هر چند ایشان به پیشرفت اقتصادی به عنوان الزمه ی تمدن اشاره می نمایند اما معتق

                                                 
 .11آبی، ص نشر ،تهران پهلوان، چنگیز ترجمه تمدن، نظريه 0161يوكیشی فوكوتساوا، - 10
 .014 دارالمشرق، ص بیروت، نادر، نصری البیر تعلیق الفاضله، المدينه اهل آراء 0996 ابونصرفارابی، - 11

 .014همان،ص - 11

 .656،ص0المدرسه، ج مكتبه و اللبنانی دارالكتاب بیروت، خلدون، ابن العالمه تاريخ المقدمه، 0961 عبدالرحمان ابن خلدون - 14

 .111كتاب،ص  نشر و ترجمه بنگاه گنابادی، پروين محمد ترجمه مقدمه، 0151 خلدون، ان ابنعبدالرحم - 15
 .116همان،ص - 16
 .761همان، ص - 17

18 - Rosenthal, Ervin. 1958. political thought in medieval Islam, London, Cambridge university press.p.97.   
 .164، صنو اجتماعی، تهران، طرح وعلوم ونخلد . ابن0167سیدجواد طباطبائی،  - 19

 .168، 8ره، ج خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران، ، امام صحیفه 0168امام خمینی،  - 11
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و معنویت استعداد تعالی انسان در دو جنبه مادی و معنوی را داشته باشد. به عبارت دیگر در نظر ایشان  بر دین بایدبا تکیه
ن دینی و متعالی، نیازهای فردی و اجتماعی بشر را رفع و درصدد رشد و تعالی انسا بر مبانی و ارزش های با تکیه ها بایدتمدن

 ها باشند.

تمدن به معنای کلی عبارت است از مجموعه ساخته ها و اندوخته های معنوی و مادی جامعه :» نیز از نظر علی شریعتی
انسانی. وقتی می گوییم ساخته های انسانی، مقصود آن چیزی است که درطبیعت در حالت عادی وجود ندارد و انسان آن را می 

 31«برابر ساخته طبیعت قرار می گیرد.سازد، بنابراین ساخته انسانی در

شهید مطهری نیز ضمن انتقاد از تمدن غربی که در آن به ارزش های حقیقی انسان توجهی نمی شود، تمدن حقیقی را 
کمال و استعداد های انسان تعریف کنند و بعد کمال جامعه را که همان کمال انسان است »مجموعه ای بر می شمارد که ابتدا 

که جامعه در چه نظامی می تواند انسان را به نهایت استعداد های خودش، به کمال فرهنگی خودش، به کمال مشخص کنند 
 32«معنوی خودش برساند.

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

 33«جریان می تواند به کمال برسد.

با دین و مبانی آن پیوندئی ناگسستنی دارد. اهمیت دین و فرهنگ، و ارزش ها و  اندیشمند نیز تمدن چهار این پس در نگاه
حدی است که هانتینگتون در دفاع از نظریه خود، به حمله امریکا به عراق اشاره در ایجاد ، حفظ و بقای تمدن به  مبانی دینی،

تنها پشتیبانی که امریکا موفق شد طی حمالت اخیر به صدام به دست بیاورد از جانب کشورهایی بود که از » می کند می گوید: 
اشاره او در این جا به دسته 34(.112:1371هانبگلو،)ج« نظر فرهنگی خیلی به ما شبیه هستند، یعنی انگلستان، کانادا و استرالیا

بندی تمدن ها بر مبنای فرهنگ و مذهب متمایز است. او همچنین، به طور خاص به تمدن اسالمی به عنوان دشمن تمدن غرب 
 31اشاره می کند.

 آنها بوده و باور بهاسالم  بشری حاصل مبانی دین های بزرگ اسالمی به عنوانی یکی از تمدن لحاظ تاریخی نیز تمدن به
ملل بسیاری به اسالم گرویدند ودر خدمت این دین درآمدند ودر راه نشر و بسط »باره می نویسد:  است. شهید مطهری در این

سید علی  31«تعالیم آن کوشیدند و با تشریک مساعی با یکدیگر تمدن عظیم و باشکوه به نام تمدن اسالمی به وجود آوردند.

                                                 
 .5، ص0قلم، ج نشر تهران، تمدن، تاريخ 0189 ، علی شريعتی - 10

 .141، ص0صدرا، ج انتشارات تهران، تاريخ، فلسفه 0169مرتضی مطهری،  - 11
 .101اسراء، ص قم، دين، از بشر انتظار 0181 آملی، عبدهلل جوادی - 11
 .011ٌ ،11شماره گفتگو، ،«هانتینگتون ساموئل با گفتگو در ها تمدن برخورد نظريه بازبینی» ،0178 رامین جهانبگلو، - 14

 .11-01نو، صص طرح تهران، اسعدی، مرتضی ترجمه متجدد، دنیای و مسلمان جوان 0171سید حسین نصر،  - 15

 . 04-01صدرا، صص تهران، ايران، و اسالم متقابل خدمات 0157مر تضی مطهری،  - 16
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د است که بن مایه و پایه اصلی تمدن اسالمی، مکتب اسالم است که با تکیه بر علم و دانش و حمایت از ای نیز معتق خامنه
 اندیشمندان و متفکران به شکوه و عظمت دست یافت. ایشان می فرمایند: 

 . تمدنبود اسالم باز مکت بزرگن تمدن ای زیرا جوهره باخت رنگ آن چیز اروپا در مقابل ، همهاسالمی ش تمدنبا پیدای»

 توانست علمی عظیم ها، ذهنها و فعالیتهایاندیشه وجود و استخدام یک عالم درجه حقایق ، کشفعلم با بکار گرفتن اسالمی
 اریخت نظیر را در طولبی سیاسی ایجاد کند و دهها کشور ثروتمند و مقتدر و یک قدرت جهانی را در مقیاس بزرگ دانشگاههای
 37.«پدید آورد

تمدن اسالمی که الاقل از پایان »می کند:  را اینگونه بیان حقیقت این عبدالحسین زرین کوب نیز در کتاب کارنامه اسالم
فتوح مسلمین تا ظهور مغول، قلمرو اسالم را از لحاظ نظم و انضباط اخالقی، سطح زندگی، سعه صدر و اجتناب نسبی از 

لم و ادب، طی قرن های دراز پیشاهنگ تمام دنیای متمدن و مربی فرهنگ عالم انسانیت قرار داد، بی تعصب و توسعه و ترقی ع
شک یک دوره درخشان از تمدن انسانی است و آنچه فرهنگ و تمدن جهان امروز بدان مدیون است، اگر از دینی که به یونان 

 31«دارد بیشتر نباشد کمتر نیست.

تمدن اسالمی همه آثاری را مسلمانان در زمینه های علوم نقلی »معاصر نیز می نویسد :  حسن حنفی از دانشمندان اسالمی
مانند قران، حدیث، تفسیر، سیره وفقه و علوم عقلی مانند حساب، هندسه، نجوم و موسیقی و علوم نقلی مانند اصول دین، اصول 

نیز  سید حسین نصر 31دن اسالمی را تشکیل می دهند.فقه، فلسفه و عرفان، تالیف کرده اند شامل می شود. این علوم متن تم
او معتقد است زمانی تمدن 41 جامعه مدینه النبی و معیار های آن را کامل ترین الگوی تمدنی برای تمدن اسالمی می داند.

اه نصر از دیدگ41 اسالمی در اوج قرار خواهد داشت که بتواند حقایق اسالم را در سطوح گوناگون حیات بشری متجلی سازد.
و بر همین مبنا اندیشه هایی را که با روح اسالم سازگاری داشت را بدون  42 تمدن اسالمی خصلتی با ثبات وتغییر ناپذیر دارد.

 43اینکه خدشه ای به کلیت و اصول آن وارد شود از منابع گوناگون جذب نمود.

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

 

                                                 
 .0171|6|19 رهبری، تاريخ با سپاه فرماندهان سید علی خامنه ای، بیانات در ديدار - 17
 .10كبیر، ص امیر تهران، اسالم، كارنامه( 0180) كوب، عبدالحسین زرين - 18
 19-15 صص ز ،1شماره انسانی، علوم نامه ،"آن پیرامون مباحثی و اسالمی تمدن و شهاندي"( 0179) حسن حنفی، - 19

 .167-168 سهروردی، صص نشر و پژوهش دفتر تهران، رحمتی، اهلل انشاء ترجمه متجدد، انسان تنگناهای و اسالم( 0181)سید حسین نصر - 41

 087همان،ص - 40
 .0فرهنگی،ص و علمی انتشارات تهران، آرام، حمدا ترجمه اسالم، در تمدن و علم( 0184)همو،  - 41

 .00- 01همان، صص - 41
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 مبانی دینی سازنده و نگهدارنده تمدن 

 مبانی چیستند؟  -

و  اساسی ها ، نگرش ها و اعتقادات است. در اینجا منظور از مبانی، ایده معنای اصل ، شالوده و بنیان مبانی جمع مبنا و به
است. لذا مبانی  آدمی و جامعه نقش افرین آنها و پذیرش انها در ایجاد تحول در روح و جان اور بهتعیین کننده ای هستند که ب

 ایدئولوژی ها و باید و نباید هایی هستند که نگری ، سازنده و شکل دهنده و بوجود اورنده نوعی جهان بینی و جهان مثابه به
ایجاد تمدن و حفظ و نگهداری آن باز می  رشد و توسعه و در نتیجه بسوی تکامل و را انها و حرکت در مسیر انها راعه عمل به
هستند که در شکل دادن به ارزشها و ایجاد آنها در زندگی و دخیل دانستن آنها در  پس مبانی، اصول و موضوعات بنیادینی کند.

 تعیین می کنند. پیش  و حرکت به گیری فرد و جامعه را در مسیر زندگیایجاد تمدن نقش اساسی دارند و جهت

بحث ما متمرکز بر  میان مبانی را انواع گوناگونی ، چون دینی، فلسفی، اخالقی ، سیاسی ، فرهنگی و جز آن است. در این
 حال بدور از تحریف است. اما اهمیت مبانی دینی بر می گردد دین جامع و در عین به عنوان اسالم مبانی دینی آنهم از منظر دین

بیانی  به آن. و فرهنگ فرهنگ و نقش سازنده در جامعه و از سوی دیگر به و کارکرد دین و جایگاه و رسالتنقش  از سویی به
بیانی  یا به 44«یک ملت است. همه چیز مترتب بر فرهنگ است.  حقیقی روح و معنایهویت یک ملت است. ارزشهای فرهنگی »

ادات ما و چیزهایی که زندگی شخصی و اجتماعی و داخل خانه فرهنگ مثل آب وهواست... فرهنگ یعنی باورها و اعتق»دیگر: 
 41.«و محیط کسب یک جامعه با آنها روبه رو ست

فرق مى گذارند میان تمدّن و فرهنگ و مى گویند: تمدّن همگانى است یعنى تمدّن به هیچ »:می نویسدمطهرى مبنا،  بر همین
جامعه خودش یک روح دارد روحش همان فرهنگش . ت استقومى اختصاص ندارد ولى فرهنگ هر ملتى همان روح آن مل

است و هر ملتى مادامى که فرهنگش باقى باشد باقى است و اگر فرهنگش از بین برود او دیگر از بین رفته است. واین است که 
روحش را از او گرفته  مى گویند: براى این که ملتى را از بین ببرند اول فرهنگش را از او مى گیرند فرهنگش را که از او بگیرند
به هر حال فرهنگ  …اند وقتى روحش را از او بگیرند دیگر مرده است یک الشه بیش تر نیست و دیگر نمى تواند باقى بماند

مجموعه تمدن بشری عبارت است از میراث »شریعتی نیز معتقد است فرهنگ وجه معنوی تمدن می باشد:  41«یعنى روح جامعه
  47«ن و ساخته اکنون خود است و وجه مادی و معنوی دارد. وجه معنوی تمدن را فرهنگ می گویندگذشته، تقلید از دیگرا

مبانی دینی بیانگر  نوعی شناخت جهان بینی و فرهنگی است که تمدن بر ان بنا می شود. بویژه شناخت مبانی به بنابراین
هم آشکار  آن نیز در پاالیش تمدن توجه به همیترو ا متعال تمدن است. از این شناخت جهان بینی الهی و قدسی و فرهنگ

 می پردازیم.  مبانی دینی از منظر اسالم بررسی مختصر این است. در ادامه به

                                                 
 0191|9|09:رهبری، تاريخ  معظم بیانات مقام - 44
 .69|0|01همان، - 45

 .45مرتضی مطهری، همان، - 46
 .9، ص0همان، ج علی شريعتی،- 47
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 گرایی  توحید  .1
و محوری توحید اساس  بر همین .استشریعت احکام  منشأی و الماس و تمدن جامعه اسالم، آییناساسی بنیان اصل توحید 

 و لذا شکل گیری تمدن مورد نظر دین ورزی اندیشمندان اسالمیاصلی اندیشهو مبنای رکن بر توحید مبتنی  وحدتگرایش به 
 نهج اولی خطبه در)ع( عنوان اساس و بنیان تمدن اسالمی شناخته شده است. امیرمؤمناناین مبنا به دهد.را تشکیل می و اسالم
  :دهدمی حیتوض نیچن راتوحید و خداشناسی  البالغه

 گانهی او دانستن راست کمال و اوست،( قیتصد) دانستن راست او شناخت کمال و ،ست[خدا] او شناخت نید هیپا نیتنخس
ـ ز. اوسـت  از( صفات) یچگونگ ینف او یبرا اخالص کمال و اوست، یبرا اخالص او دانستن گانهی کمال و اوست، دانستن  رای

 41.است صفت ریغ که است آن گواه یموصوف هر و است موصوف ریغ که است، آن گواه یصفت هر

شود. باور بـه توحیـد   تمدن تلقی میرکن اصلی و اساسی  امام خمینیگرفته تا فارابی از  مسلماندر بررسی اندیشه متفکران 
اندیشه وحدت نه ای بر نگرش اندیشمندان تأثیر گذاشته است که در معرفت و دانش نیز به وحدت قائل هستند. گونهدر هستی به

به وحدت فلسفه فیلسوفان  فلسفه،در بیان آنها نیز مسلط است. مثالً  یا مفروض قبلی علوم و فنون اسالمی است بلکه بر نحوهتنه
در بحث حقیقت بـه وحـدت حقیقـت و مطلقیـت      دانند.بسیاری از فیلسوفان این دو را واحد میدر رابطه فلسفه و دین  قائلند.

سـت. براسـاس دیـدگاه توحیـد     اسالمی ااست که وحدت بخش تفکر  اساسیها توحید ینهدر همه زمطورکلی به حقیقت قائلند.
برنـد و بـا هـم    ؛ جهان از یک سری نظامات تشکیل شده است که همگـی از اراده واحـدی فرمـان مـی    گرایانهمحور و وحدت 

 ها عبارتند از: هماهنگ هستند. این نظام
 41؛«یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ»یا نظام ماوراء طبیعت. نظام مافوق طبیعت )نظام ملکوت و الهوت(  (الف
  ؛نظام طبیعت یا نظام مادی (ب
آیـا   11«:و فیک انطوی العـالم االکبـر   اتزعم انک جرم صغیر»نظام وجود انسانی یا نفس و اجزا و قوای آن )عالم اصغر(  (ج

 ؛ده استتر در تو پیچیده شکه جهان بزرگی کوچکی؟ درحالیبری تو یک جثهگمان می

   یا نظام تمدنی. نظام مدنی یا مدینه انسانی )جامعه مدنی( (د

این نظامات بر یکدیگر انطباق دارند و همگونگی و انطباق میـان آنهـا از   گرایی مبتنی بر آن،  بر مبنای توحیدباوری و وحدت
 11سـبب اول قـرار دارد.   یاالوجود  س آن واجبأدر ر است کهباال به پایین است یعنی اصل و محور عالم، نظام مافوق طبیعت 

 اند که در نگاه اندیشمندان مسلمان هماهنگی و تطابق بین نظام انسانی و مدنی با نظام طبیعی و مادی است دربرخی تصور کرده
ن نظـام  اشتباه است. چه نظام طبیعت نیز در نگاه اینان باید با نظام دیگری هماهنگ و انطباق داشته باشـد و آ  تصور که اینحالی

گردد و جهان ماده بایـد از آن پیـروی   یا نظام عالم مجردات یا عالم غیب است که جهانی برتر از ماده تلقی می« ماوراء طبیعت»

                                                 
  خطبه اول.، گرد اوری و تالیف سید رضی، البالغهنهجامیر مومنان علی )ع( ،  .48
 . 1: 1 . بقره49

  .167ص  ،0158 ،5ج  چ دوم، نشر فرهنگ اسالمی، دفتر ، تهران:البالغهترجمه و تفسیر نهجمحمد تقی جعفری، . 51

 . 71-81، صص 0176سروش،  :شرح حسن ملكشاهی، تهران ترجمه و، المدنیه ةسیاسر.ک.به: ابونصر فارابی،  .50
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 کند. 
قـرار دارد کـه از    ، یعنی خدای واحد و یکتاسبب اول -از طبیعت تا ماوراء طبیعت -س هستیأدر ر باور، پس بر مبنای این

ـ  و فرشتگان  ئیلیا جبر طریق عقل فعال سـوی نـور و روشـنایی هـدایت     هبا عالم ماده و طبیعت ارتباط برقرار سـاخته و آن را ب
وجـود  هبواحد العلل طورکلی آنچه در اینجا مورد توجه است این است که کلیت عالم و هستی از یک سبب و علتهب 12کند.می

و  س نظام مابعدالطبیعه قـرار دارد أاست و او در رو کمال مطلق  «واجب الوجود»جود اوست و لذا او هآمده است و صرفاً قائم ب
از آنجایی که سه نظام دیگر نیز تابع نظام مابعدالطبیعه هستند لـذا جریـان   پس  است. لذا الگوی حرکت انسان ها در ایجاد تمدن

و انسجام با جهان و نظام اصـلی در   های فرعی و در هماهنگی و وحدتاشد که آن سه نظام به عنوان نظامبای امور باید به گونه
نظام موجود نظام اکمل و احسن است و در چنین نظامی هر موجـودی دارای یـک جایگـاه     بر همین مبنا، .یک خط قرار بگیرند

 ها، استعدادها و خصایص خاص خود برخوردار خواهد بود. عالوه هر موجودی از ویژگیباشد. بهخاص خود می
انـد،  نیز در اصل به دلیل اینکه ذیل وجود اجمل یا سبب احسن قرار گرفتـه  و ماده و حیات انسانی و مدنیبنابراین نظام طبیعت 

پس ظل جمیل، جمیل و صاحب جمال خواهد بود و بر همین اساس نظام طبیعت و کل هستی زیبا و نظام موجود نظـام احسـن و   
 یابد.  اجمل است که بر محور توحید بنا یافته و استمرار می

ها و گرایشها این است که تمام حرکتها، ایدهو اجتماعی در ایجاد تمدن و حفظ و بقای آن چنین اعتقادی بهترین نقش فردی 
دهد. انسـان  های مطلق و برتر هستی است سوق میکه همان ایده کاملرا در جهت آن مبدأ واحد و هدفی ها و نگرشهای انسان 

داند کـه اداره جهـان هسـتی را بـه عهـده دارد و      ی مییر ذیل پروردگاری دانا و توانامؤمن با توجه خود همه عالم هستی را د
 آساید و غفلت از جهان هستی در او راه ندارد به تعبیر صدر در باب عبادات:ای از تدبیر آن نمیلحظه

ویش به وجود آورد تـا بـا   انسان مؤمن بوسیله انجام آنها یک قصد و همت مستقل از همه امور دنیا و منافع مادی در ذات خ
 13دستیابی به اخالص و پاکی و احساس مسئولیت به مرحله ایثار و فداکاری برسد.

گرای غرب نیـز  باید دانست که نقش ایمان به مبدأ واحد در زندگی انسان آن چنان تأثیر دارد که بسیاری از اندیشمندان ماده
 نویسد:راسل میاند از آن غافل بمانند برای مثال برتراندنتوانسته

ای باید کـاری پیشـه کـرد کـه در آن     کاری که منظور آن فقط درآمد باشد، نتیجه مفیدی بار نخواهد آورد. برای چنین نتیجه
 14به یک خود، به یک مرام به یک غایت نهفته باشد.« ایمان»

جهت و سوی و انگیزه را تعیین  ، همتوحید و ایمان به خدای واحد سمت توسعه و کمال،  و حرکت به ایجاد تمدنبه لحاظ 
 کندای که احساس مسئولیت وجدانی در قبال خدا و مردم میسازد به گونهکند و هدف اساسی را برای انسان را مشخص میمی

و توانایی گذشت از خواستها و تمایالت خود به هنگام ضرورت داشته باشد تا بتواند خود را بـا نظـام عمـومی جهـان هسـتی      
می دهد و آینده را در پـیش چشـمان او روش و    شوق و رغبت انسان و انسان را به حرکت وا می دارد زیر ا به 11.منسجم سازد

                                                 
  .0: 04ابراهیم« بِِّهمْ بِإِْذِن رَ  َج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ ْخرِ ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَْيَك لِتُ الر» .51

 .59، ص 0160ی، چ اول، يسیدمحمدباقر صدر، عبادت در اسالم، ترجمه كاظم خلخالی، تهران: مؤسسه مطبوعاتی عطا -51
 زناشويی و اخالق. ،به نقل از: برتراندراسل 18-19 صص، 0157 انتشارات صدرا، چ دوم، :مرتضی مطهری،انسان و ايمان، قم -54
 .97ص  ،سیدمحمدباقر صدر،همان -55
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پیش می رود و تمدن می سازد.  امید و روشن بینی به در سایه را در او بر می انگیزد و انسان نمایش می گذارد و امید نورانی به
[44]11 

وجـودی   شده و جامعه مگرایی ایمانی ایجاد می کندو لذا مسیرها و حرکت ها یکدستافراد جامعه هماهنگی و ه بین بعالوه
کـه خـدا را    و جامعـه ای  انسـان مـی گـردد.    حرکت بسوی پیش و سازندگی میسر و حتی سـاده  می یابد و در نتیجه یکپارچه

 عی:فخرالدین مزاریابد. به زبان در میپرستد، در واقع خود را به معنای صحیح و واقعی می
ــت   ــره دریاس ــا   قط ــر ب ــتاگ  دریاس
 

 17دریاســـت ورنـــه او قطـــره و دریـــا،
 

نه تنها از خود بیگانگی نیست، بلکه و وحدت گرایی،  عبادت و بندگی و خدامحوری مطابق این تصویر و طرز تفکر اسالمی،
گونه کـه در روایـت   همان خود بودن و خودشناسی است و میان شناخت خدا و شناخت خود پیوندی عمیق وجود دارد.عین با 

انسان و خدا رقیب یکدیگر نیستند و در نتیجه اندیشمندان  ی اسالمیدر اندیشه لذا 11«.من عرف نفسه فقد عرف ربه» آمده است:
بلکـه   ،شـود نمیرشد او  و جامعه و مانعما همگی معتقد هستند که خدا خواهی و خدامحوری نه تنها باعث انکار حیثیت انسان 

معنـا  در جامعه ست که هویت انسان باوری اکند و با خدادر خدا باوری حقیقی تحقق پیدا میگرایی حقیقی انسانمرتبه  واالترین
 . ساز حرکت او در ایجاد تمدن و تکامل می گردد و زمینه کندپیدا می

چیـز را از انسـان دریـ      هیچ وندخدا زیرادارد. همگان سلطه بر اذهان « خدامحوری»در نگاه شرقی اندیشه  ،برهمین اساس
ـ  لذا تکامل و رشد و حرکت او به جلو را می خواهد خواهدبلکه همه چیز را برای انسان می ،داردنمی ویـژه در  ه. این موضـوع ب

باوری و وحـدت  دانند اهمیت بسزایی دارد. بنابراین توحید می 11«الصمد اهلل» االطالقنیاز علیمکاتب توحیدی که خداوند را بی
آلـی مطلـوب و مطلـق در    واحد، راهی واحد و مسیری مشخص بسوی ایده یای واحد، هدفانگیزهجامعه ای واحد،یعنی  گرایی

 برای ایجاد تمدنی واحد و در عین حال متعالی . ها و حرکتها و رفتارها در زندگی انسانتمامی ایده
 

 عدالت محوری   -2
آفـرینش  دادگری و دادگستری وجود ندارد. اساس داد و رینش او جز آف نظاماست و در  «کلی عدل»خداوند مظهر  در اسالم

و مردم دادگـر   11دهدمی و داد فرمان به عدل، خود خداوند .استوار است و داد موجودات بر مدار عدلدر تمام ابعاد و زندگانی 
ن بر علم و حکمت حـق تعـالی   آ بنا شدنالهی و وجود آن در سرتاسر جهان هستی و و داد ایمان به عدل  11دارد.را دوست می

 می ایفاو حرکت او بسوی کمال ، ترقی و توسعه و ایجاد تمدن  و نوع اندیشه های او نیز نقشی عظیم در زندگانی سیاسی انسان

                                                 
 ر. ک.: مرتضی مطهری، همان. - 56

 . 009ص 0179، تهران: طرح نو، پرويز ناتل خانلری. منصور رستگار فسايی، 57
 .11، ص 1، ج بحاراالنوارمحمد باقر مجلسی، . 58

 1توحید:  - 59

 .91: 06ل واالحسان ،نحلاهلل يامر بالعدان -61
 9: 49حجرات. واقسطوا ان اهلل يحب المقسطین -60
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ـ  و قانونشود که دین و شرع های دین در نظر گرفته میعدل در اینجا به مثابه یکی ارکان و پایهمبنا،  بر همیننماید.  ه و در نتیج
در محـوری،  عـدل  پس و بدون آن معنا ندارد.  می شودبراساس آن بنا و ایجاد های سیاسی و اجتماعی  ها و نهاد حرکت انسان

مهم و اجتماعی و سیاسی است. بدین معنـا کـه عـدل بعـد     بسیاراش دارای امتیاز و نقش اینجا عالوه بر اهمیت فی نفسه و ذاتی
خش الینفک آن است زیرا صفتی از صفات ذات مقـدس باریتعـالی اسـت ولـی از میـان      ای دیگر از توحید و بدیگری یا چهره

صفات او برآمده و تبدیل به اصلی از اصول دین شده است. این امر عالوه بر اهمیت ذاتی عدل به علت اهمیت و نقش اجتماعی 
 باشد و به تعبیر شهید صدر:ی آن میسایو س

سـازد و جامعـه بشـری و    نیاز میاجتماعی دارد، جامعه و حرکت اجتماعی را بیهمانا عدل صفتی است که بازدهی و نقش 
 12[11] حرکت اجتماعی بیش از هر صفت دیگری شدیداً نیازمند عدل است.

خود را در مظهر محضر عـدل الهـی   و فعال است که انسان مبارز  عدل و تأثیر سیاسی و اجتماعی آن به مسئله زیرا با اعتقاد
ـ  تنظیم می ایلذا رفتار خود را به گونه کند واحساس می و ایـن امـر    بشـری باشـد   ۀنماید که تحقق بخش عدل الهـی در جامع

در این دیدگاه جـز براسـاس    تمامی افراد، رشد و تعالی جامعه و حرکات. بر محور عدل و قسط می گردد ساز ایجاد تمدنزمینه
کند مردی خـدمت  ابی امامه نقل میه ان مثال در حدیث آمده است ک. به عنوارزش ندارد در جامعه بشری عدل الهی و تحقق آن

کند به امید آنکه هم اجری ببرد و هم به نام و شهرتی برسـد چـه   رسید و از حضرت پرسید: مردی که جنگ می )ص(رسول اکرم
تکرار کرد و هر سـه بـار   ال خود را سه بار ؤدهند.آن مرد سفرمود هیچ پاداشی به او نمی )ص(پاداشی خواهد داشت؟رسول اکرم

پـذیرد و عمـل   فرمود: خداوند در میان اعمال فقط عمـل خاصـی را مـی    )ص(خداحضرت فرمود هیچ پاداشی ندارد. پس رسول
از ایـن   غیرخالصی ارزشی در پیشگاه خدا ندارد. پس، عمل باید به خاطر او انجام گیرد و هدفش فقط گرایش بسـوی او باشـد.  

شود که حرکت در صحنۀ سیاسی جامعه جز در راه خدا و بر مبنای عدالت و قسـط، معنـا نـدارد. در     گونه روایات استنباط می
هـو اقـرب    اتعدلوا اعدلو الایا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین هلل شهداء بالقسط و الیجرمنکم شنآن قوم علی ان »قرآن آمده است: 

و اسـت   بـه عـدل اشـاره شـده    بارها به ضرورت برقراری  در قرآن مجیدن، همچنی 13«للتقوی و اتقواهلل ان اهلل خبیر بما تعلمون.
یی از آن غافل نمانند و تمام امور حیات مادی و معنوی خودرا بر آن محـور اسـتوار   اتأکیدات بسیاری به کار رفته تا مردم لحظه

 11...و االحسانان اهلل یأمر بالعدل  11قال رب احکم بالحق... …14قل امر ربی بالقسط مانند بگردانند
بنابراین، عدل اساس و بنیانی است که کل هستی بر آن بنا شده است و انسان نیـز موظـف اسـت وجـود ارادی و تشـریعی      

العدل میزان اهلل فی االرض فمـن اخـذه   »خویش و نیز جامعه خود را بر اساس آن بنا نماید. برای نمونه پیامبر اسالم می فرماید: 

                                                 
ترجمه سید جمال موسوی  های تاريخ در قرآن،تفسیر موضوعی سنت ؛097ص ه.، 0410تهران: دار الكتب االيرانی ، ، ةسیدمحمدباقر صدر، المدرسه القرانی -61

 .177ص ، 0188اپ دوم، اصفهانی ، قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین ، چ
 . 8 :5مائده -61
 .18: 7اعراف -64
 .001: 10انبیاء -65
 .91: 06نحل -66
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یعنی: عدالت میزان خدا در زمین است پس هـر کـس آن را برگیـرد، او را بسـوی      17«ه ساقه الی النار.قاده الی الجنه و من ترک
زمان العادل خیـر  »فرماید: کند و هر کس ترکش نماید او را به سوی دوزخ سوق می دهد. و حضرت علی میبهشت رهبری می

لیس ثواب عنداهلل سبحانه اعظم من »آن حضرت می فرماید: یا  یعنی زمان )فرمانروای(عدالت گستر برترین زمانهاست. 11«االزمنه
یعنی: پاداش هیچ کس در نـزد خداونـد منـزه و پـاک بـاالتر و بزرگتـر از پـاداش        11«الثواب السلطان العادل و الرجل المحسن
  فرمانروای عادل و شخص نیکوکار نیست.

 
 (اصل باور به معاد و جهان آخرت جاودانگی گرایی) -3

ن دیبنیـا اصـل  باور به معاد را پس از باور به مبدا )خـدامحوری و توحیـد(    ،ان مسلمان به پیروی از کتاب خداتمامی متفکر
ترین نتیجه پـذیرش  نیز دارای جایگاهی واال بوده است. مهم -اسالمپیش از  تیح -این موضوع در مشرق زمین اسالم می دانند.
در مسیر کمال و ایجاد تمدن  و جامعه شدن او برای ساختن و انسان« آزادی»و « اختیار»و توجه به « اراده انسانی»این اصل نقش 

پس ایـن مـا هسـتیم کـه سرنوشـت       گردیم،می بازآخرت ست. یعنی اگر اعتقاد این باشد که ما برای حساب و کتاب به جهان ا
زد تمامی متفکـران برجسـته و آزادانـدیش    ه در نالزنیم. بنابراین این مسرقم میمی سازیم و خویش را با اراده و از روی اختیار 

 انسان که است یهدف یدارا ایدن یزندگ قرآن، نظر از 71«.سازدهرکس بهشت و دوزخ خود را خودش می»پذیرفته شده است که 
 ن،یبنـابرا . اسـت و جـاودانگی   تیابـد  یبرا و جامعه خود ساختن همان هدف نیا بردارد. گام و بسوی ان71.بشناسد را آن دیبا

 از72.اسـت  مهـم  قـت یحق آن شـناخت  که دارد یقتیحق و باطن ا،یدن که دانست دیبا بلکه کرد، بسنده ایدن ظاهر به تنها تواننمی
ـ  دخل احصاها من اسما نیتسع و تسعه یتعال و تبارک هلل ان»: فرمود)ص( امبریپ که شده نقل)ع( یعلحضرت   یبـرا  همانـا  «:ۀالجن
 .گرددوارد بهشت می پس ،کند احصا را آن هرکس ؛است اسم نود و نه یتعال و تبارک خداوند

 اسـت؛  برای رسیدن بـه کمـال   انسانو وجود  ذات در سرشتهالهی  یاسما به یبخش تیفعل و تحقق همان احصا نیا از مراد
 حسـن  بـا  کـه  است گذاشته عتیود ثرأمست اسم کی از ریغ به انسان در را یاله یاسما یهمه شیخو روح نفخ به خداوند رایز

با  اندیشمندان مسلمان 73.گرددمی متأله انسان و ابدیمی تیفعل یاله یاسما نیا ک،ین یکارها و یفعل حسن و ریخ تین و یفاعل
انسان  رسیدند و آن اینکه اگرمیمهمی به اصل  و در نتیجه 74«.وَأَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى»ساختند که عنایت به قرآن مطرح می

او تأثیر گذارند ولـی نـافی    توانند برکننده آینده خودش است پس عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی هرچند میینتعی
خطاب به مالک اشتر فرمود: بر نفس خود حاکم نخواهی بود، مگر )ع( کنند. حضرت علیاراده او نیستند و آزادی او را سلب نمی

                                                 
 .107، ص 00هـ .، ج 0418ممیرزا حسین نوری،مستدرک الوسائل، قم: مؤسسة آل البیت،  -67
 .199 ش، ص0166قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی،  ،عبدالواحدين محمد تمیمی آمدی،غررالحكم و دررالكلم -68
 .همان -69
 .91، ص1، جبحاراالنوار، «انما هی اعمالكم ترد الیكم». در روايات در مورد بهشت و دوزخ آمده است: 71
 . 005و  001: 11 . مؤمنون70
 .7:روم - 71
 . 175ص ، 8جتا، بی اسالمی،دفتر انتشارات  :، ترجمه سید محمدباقر موسوی، قمتفسیر المیزان. سید محمد حسین طباطبايی، 71
 . 19: 51نجم. 74
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  71.خدا باشد... بازگشت به آنکه همه هدفت روز قیامت و
پـیش   و حرکت بـه  نیز بدان معنا نیست که دنیا برخی آیات و روایاتنکوهش دنیا از سوی  معناست که هرگز باور بدان این

و رشـد و توسـعه بـی ارزش     اگر پیشرفت و تمدنآفرید. خداوند دنیا را نمی ارزش ندارد. اگر دنیا ارزش نداشت، در مسیر دنیا
از  و مظاهر مادی آن اسـت کـه خـود در اسـالم     دلبستگی به دنیا آنچه مورد نکوهش قرار گرفته،شد.  بود در هستی ایجاد نمی
 71نیز به آن تصریح کرده است.)ع( علیحضرت چنانکه واقعی و حقیقی محسوب می گردد.  تمدن معایب و آفت های یک

 نویسد:  استاد مطهری، در این خصوص، می

آمد و شروع کرد به مذمت از دنیا که دنیا چه قدر بد اسـت؟  )ع( صی خدمت امیرالمؤمنان.. آمده است که شخ.در نهج البالغه
کنند، خیال کرده بودکه مقصـود از مـذمت دنیـا واقعیـت ایـن جهـان اسـت...        این مرد شنیده بود که بزرگان دنیا را مذمت می

خـوری، دنیـا تـو را فریـب     ود: تو فریب دنیا مـی فرم به او)ع( دانست که آن چه بد است دنیاپرستی است... این بود که علینمی
آنجا که فرمود: دنیا با کسی که با صداقت رفتار کند، صدیق است و برای کسی که آن را درک کند، مایه عافیـت   دهد...، تانمی

 77دوستان خدا، مصالی فرشتگان خدا، فرودگاه وحی خدا، تجارتخانه اولیای خداست... است. دنیا معبد

عین عبـاد ت حـق تعـالی اسـت . همانگونـه کـه        پس حرکت بسوی سازندگی و تمدن اولیای خداست جارتخانهت اگر دنیا
 : )ص( می فرماید محمد ای در این خصوص وجود دارد. برای نمونه حضرت عدیده روایات
 71الْمَلَل وَ الضَّجَرِ وَ الضَّرَرِ وَ لَلِالْعِ وَ الْعَجْزِ وَ الْکَسَلِ وَ الْفَشَلِ مِنَ أَعِذْنَا وَ بِالنَّشَاطِ عَلَیْنَا امْنُنْ
 ، مالل و مردگی دل ، زیان ، آوری بهانه ، ناتوانی ، تنبلی ، سستی از و دار ارزانی ما به را کوشایی و سرزندگی نعمت خدایا
 دار. محفوظمان

 71الِاسْتِعْدَاد. وَ التَّأَهُّبِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ بِالْجِدِّ علی )ع( می فرماید: عَلَیْکُمْ یا حضرت
 شدن آماده و شدن مهیا و کوشی سخت و تالش به باد شما بر

 وَ»قـرآن  نظـر  اسـت و براسـاس   « ۀالدنیا مزرعه االخر»اسالم)ص( ز اهمیت است اینکه در این نگاه به تعبیر پیامبر یآنچه حا
بینند. بر همین اساس اعتقاد به اند در آنجا حاضر میام دادهیعنی هر عملی که آدمیان در این دنیا انج11«وُا ما عَمِلُوا حاضراً....دجَوَ

ا، رفتارها و گفتارهـای آدمیـان در ایـن جهـان دارد و از افـراد      ه، اعتقادها، آرمانهاجهان آخرت نقش بزرگی در تصمیمها، ایده
خاص در کنشها و رفتارهای خود گیری سازد. انسان مؤمن به زندگانی جاویدان همواره نوعی جهتمی و متعهد انسانهای مسئول

داند که به اینها بـه چشـم   گیرد زیرا میخویها و کردار خویش به کار میها و خلقدارد. او همواره کمال دقت را دارد در اندیشه
در  هـایی کـه  های او بر جهان آخرت هستند و سـرمایه یک سلسله امور گذرا و نابود شده نباید نگاه کرد اینها همه پیش فرستاده

                                                 
  .81، ص 08ج البالغه، نهج شرح، ابن ابی الحديد ؛51نامه ،  119ص تهران : علمی و فرهنگی ، شهیدی،  ، ترجمه سید جعفرالبالغهنهج. 75

  .4566ص  ،0171، 8ج  ، تهران: انتشارات ذره،البالغهفرهنگ تفصیلی مفاهیم نهج ،فرهنگ آفتاب معاديخواه،عبدالمجید . 76

 .167ص  تا،تهران: صدرا، بی ،البالغهسیری در نهجمطهری، مرتضی  .77
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نقش  ایجاد تمدندر میدان  …، ایستادگی و مقاومت، ترک یا امید وتالشدنیای دیگر باید با آنها زندگی کرد. این اعتقاد در شیوه 
بینیم. این مسـئله در  یکی از مهمترین تأثیرات اعتقاد به معاد را ما در جنگهای خود در قالب شوق برای شهادت می دارد. اساسی

 بزرگی را به خود اختصاص داده است. تاریخ اسالم جایگاه
توان در ماجرای کربال و دهنده است که نمونه برجسته آن را میهای پرشور و تکانایجاد صحنه چنین باور و اعتقادیحاصل 

معـاد   این است منطق شهید که نتیجه اعتقاد و توجه بـه عـدل و  بیان مطهری:  بهمشاهده کرد.  )ع(الحسینعبداهلل شهادت یاران ابا
کند. در جـایی کـه   است، منطق عشق الهی و خدایی است و در اینجاست که تربت شهید و خون و لباس او نیز قداست پیدا می

 11گیرد.نگرش به جهان دیگر و زندگی جاوید نباشد چنین منطقی شکل نمی
رده است تا آنها از حکومت سـوء  سفارش کو حساب آن قیامت باور و توجه به را به و فرمانروایان حاکمان  ،همچنین اسالم
 بپرهیزند.  بیعدالتی و اهمال و سستی در امور جامعه ستم و استفاده نکرده از

دارند و فرشتگان نامـه  نگاه می فرمودند: هرکس بعد از من منصبی را بپذیرد، روز قیامت او را کنار صراط)ص( رسول اهللمثال، 
صـراط چنـان بـر او فشـار      دهد، اگر ستمگر بـود، و را به برکت عدالتش نجات میگشایند؛ اگر عادل بود، خدا ااعمالش را می

 12گردد.و سپس در آتش سرنگون می شودآورد که تمام مفاصلش از هم جدا میمی

از اندیشمندان تحت سلطه نگرش جبرگرایانه اهل حدیث و اشاعره به محدود کردن آزادی انسان و مجبور بودن  یالبته تعداد
که از سویی در کتب آسمانی بر اراده خدا و سـلطه او   شدمیمسائل از آنجا مطرح  گونهدر واقع این .اند نظر دادهدگی او در زن
گوید انسان مرید است یا فاعـل مختـار   که از سوی دیگر میحالی اشاره دارد در 13«لَکِنَّ اللّهَ رَمَی وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ»بر بشر 

ه را رد کردند و مطرح ساختند که یـک نـوع   ئلهای خود است. آزاداندیشان وجود پارادوکس در این مسکنشاست و جوابگوی 
رابطه طولی و قیومی میان اراده خدا و اراده انسان هست. بدین معنا که اراده خدا علت اراده انسان است و اراده انسـان، معلـول   

بدین معنا کـه اراده الهـی در    .شیعه است قبول بودکه مورد« االمرینامر بین تفویض بل و ال الجبر»اراده خدا و نتیجه آن نظریه 
تواند تصـمیم  میست که ارچوب آنهاهبشر در قالب آنها و در چ وکند میپیدا تجلی جهان هستی  قالب یک سری سنن و قوانین

 ست به انتخاب بزند. به تعبیر مولوی:تواند دانسان در چهارچوب این قوانین آزاد و مختار است و میبگیرد و رفتار کند. 
ـ ا فـردا  کـه  نیا ـ  کـنم  نی  کـنم  آن ای
     

ــا  ــدل نی ــاخت لی ــتا اری ــنمای س  14ص
 

از آزادی انسان که توسط بسیاری از اندیشمندان مسلمان مورد توجه قرار گرفت. میدان انتخاب روشن  و این تصویری است
از سـوی  شود ولی انتخـاب و گـزینش   میهای حاکم بر جهان هستی تعیین در قالب سنتیا حوزه گزینش از ناحیه اراده خدا و 

 به بیان حافظ: .گیرددر چنین چهارچوبی صورت می انسان
ــی    ــانیم و م ــل برافش ــا گ ــا ت  یم و طرحــی نودرانــدازیم فلــک را ســقف بشــکاف            در  بی

                                                 
 011تا، صسازندگی، چ پنجم بیجهاد مطهری، قیام و انقالب مهدی از ديدگاه فلسفه تاريخ و شهادت، تهران:مرتضی  -80
  .101و  95 ص، ص06ج البالغه، شرح نهج، . ابن ابی الحديد81

 . 07: 8انفال. 81
 . 0170، 010تر پنجم، بخشدف، به تصحیح رينولد نیكلسون، تهران: بهزاد، چ سوم، مثنوی معنویالدين محمد بلخی، جالل. 84
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ــاغراندازیم  ســـــــــــــــــــــ
  اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشـقانریزد 
 شراب ارغوانی را گالب اندر قدح ریزیم 

 

 مــن و ســاقی بــه هــم تــازیم و بنیــادش برانــدازیم               
ــدازیم            ــر انـ ــکر در مجمـ ــردان را شـ ــیم عطرگـ  11نسـ

 

امام خمینی نیز آزادی در درون تمدن اسالمی برای رشد فکری و معنوی انسان را یکی از مولفه های اساسی تکـوین تمـدن   
و وابسته به  ادی ملت است. مملکتی که آزادی ندارد، تمدن ندارد یک مملکتی که استقالل ندارداول مرتبه تمدن، آز»  می دانند:

فرمایـد: مملکـت متمـدن آن اسـت کـه آزاد باشـد،        و در بیانی دیگر می 11[74] «شود گفت یک مملکت متمدنغیر است، نمی
  17[71] «مطبوعاتش آزاد باشد، مردم آزاد باشند در اظهار عقاید و آرائشان

 
 عقل گرایی وعقالنیت محوری -4

عقالنیت محوری و باور به تعقـل صـحیح اسـت. از منظـر      یکی دیگر از بنیانهای اندیشۀ سیاسی در اسالم خرد، خردگرایی،
ر برای انسان بهتر و ارزشمندتر است و دین بدون عقل نیـز بـرخالف ادراک مسـیحیان قـرون     گوجود عقل از هر چیز دیاسالم، 

جبرئیل بر آدم فرود آمد و »کند: این گونه روایت می )ع(از حضرت علی نباتهبن   کلیسا معنا و مفهوم ندارد. اصب وسطی و ارباب
و  نبرگـزی  راام که تو را در انتخاب یکی از سه چیز مخیر سازم. پس از این سه چیز یکـی  او را فرمود: ای انسان من مأمور شده

آدم گفت: قطعاً عقل  دین و حیا ،ب گفت: آن سه چیز کدامین هستند جبرئیل فرمود: عقلجوا در آن دوتای دیگر را واگذار. آدم
را برگزیدم، جبرئیل حیا و دین را فرمود بازگردید و او )عقل( را واگذارید آن دو در جواب گفتند: ای جبرئیل ما مأموریم که هر 

 11«کجا عقل باشد با او باشیم گفت اینک خود دانید و باال رفت.
انسان را تبدیل به شخصیتی آزاد، مختار، مرید و مستقل، پویا  است که از سویی باوری و عثالنیت محوری این عقلر کرد کا

دهد. بر همین اسـاس در  سازد که از رسالت، مسئولیت و توان برخوردار است و به او کرامت و شرافت ذاتی میو سعادتمند می
از سوی دیگر نیز او را موجودی قانونمند و منطقی می کند کـه در راسـتای    است. نیز عقل تصمیم گیرنده نهاییسیاسی نگرش 

یابـد و اراده و تصـمیم و   بعالوه در واپسین نگرش عقل بر ماده اولویت می حرکت می کند. تحقق تمدن بر مبنای منطق و قانون
 :کند روش ترجیح و اولویت پیدا میو تدبیر انسانی بر ابزار 

نصیب کرد و مشرف گردانید انسان را بـه همـه   خت حیوانات را به شهوت و غضب و آنها را از عقل بیو مخصوص سا »...
اینها پس اگر شهوت و غضب را مطیع و عقل گرداند افضل از مالئکه خواهد بود. زیرا که خود به این مرتبه رسانیده بـا رجـوع   

 11«شارع و مالئکه را منازع و مزاحمی نیست.

                                                 
 . 461، ص 0180 ،191حافظ شیرازی، ديوان حافظ، به تصحیح قدسی، به كوشش ابوالفضل علی محمدی و حسن ذولفقاری، تهران: نشر چشمه، غزل  .85

 .55، ص1خمینی، صحیفه امام ، همان، جامام - 86
 11همان،ص. - 87
 0، كتاب العقل، حديث شماره 00، ص 0تهران: انتشارات اسالمیه، ج  یچهار جلد، افیابوجعفر كلینی،اصول ك؛  96، ص 0بحاراالنوار، ج  -88
 .11همان، ص  -89
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یـازد  دست می« بازدارندگی»و «تصمیم»وو تعقل  ارزشمند فهم و ادارکبیم که عقل در وجود انسان به کنش یابنابراین درمی
 اند:و لذا فالسفه مسلمان آن گفته

عقل خود سرچشمه علم و منبع و اساس آنهاست و در حقیقت دانش ثمرۀ درخت عقل و به منزله نور نسبت بـه خورشـید و   
 11سرمایه کسب سعادت در دنیا و آخرت است.باشد. رؤیت نسبت به چشم می

 تمدن های بشری در سایه می باشد. همه تمدن بدون تردید ابزار محرکه است دانش و فرهنگ پس اگر عقل سرچشمه و منبع
از این رو اهمیت و جایگاه خود در نگرش اسالمی امری اساسـی و بـدیهی تلقـی    اند.  خرد و خرد باوری شکل گرفته توجه به

و عامـل  « خرد»و « عقل»است و در مورد انسان نیز برترین ویژگی او « عقل»ترین و اولین موجود ای که برجستهد به گونهگردمی
ای است که به تعبیر پیامبر دین و جهـاد و سـایر صـفات    باشد. اهمیت آن به گونهحساب و کتاب و رسیدگی به رفتار ما نیز می

ـ انما یدرک الخیـر کلـه بال  » آید:مه در سایه عقل بدست میواالی انسان بدون عقل و تعقل و خیر ه  عقـل ل و الدیـن لمـن ال  عق
  آید و کسی که خرد ندارد، دین ندارد.یعنی همانا تمام خیر با خرد بدست می11«له

فرمانروایی عقل بر سایر قوای نفس )غضبیه، وهمیه و شهویه(  عقل محوری به گونه ای است که همچنین در نگرش اسالمی،
سـعادت  تعالی و حفظ گردد و بتواند بسوی و جامعه مری پذیرفته شده و قطعی است تا اینکه انتظام ساختار بدن و روح انسان ا

حقیقی گام بردارد و در غیر این صورت بین دادن اختیار نفس به فرمان قوای دیگر مثل قـوه غضـبیه باعـث خـوابی مملکـت و      
 مه نراقی:گردد و به تعبیر عالوجود و جان آدمی می

رسـاند و  گردد و احوال مملکت انتظـام بهـم مـی   پس اگر سلطنت از برای عقل باشد در مملکت نقش آثار مالئکه ظاهر می
شود و همیشه چنین است و اگر غلبه از برای دیگران باشد آثار آن به آنجا پیـدا شـده و   صاحب آن داخل در صف فرشتگان می
رساند و صاحب آن داخـل در حـزب بهـایم یـا سـباع یـا شـیاطین        عاد اختالل بهم میمملکت خواب و دیوان و امر معاش و م

 12شود.می
را بـه  « عقـل »رسـاند کـه   اعتقاد به وجود گرایشهای قوا و نیروهای نفسانی در وجود انسان، آدمی را به این باور اساسی می

بگیرد. در این نگاه انسان سـرآمد تمـامی موجـودات    عنوان ویژگی برجسته انسان، مهمترین قوه نیرو و گرایش معنوی او در نظر 
است، انسـان حیـوان نـاطق اسـت یعنـی تنهـا       « عقل»جهان هستی یا گل سرسبد آن است این تمایز و برجستگی انسان حاصل 

موجودی است که از قوه عقل برخوردار است و عقل نیروی ادراک، تعقل فهم تشخیص و تمیز است. بر همـین اسـاس انسـان    
گیرد اینها همه حاصل عقل است. دهد و تصمیم مینماید، تشخیص و تمیز میکند، فکر میدرک می ،فهمداست که می موجودی

اند عقـل از عقـال و بـه    گیری، کنترل سایر قوای نفسانی است لذا گفتهفلسفه وجودی عقل عالوه بر ادراک و تشخیص و تصمیم
ت و عامل بازدارندگی سایر قوا از افراط و تفریط و حرکـت دادن آنهـا در مسـیر    اس انینفسهواهای معنای پایبند و ابزار کنترل 

 .باشدعدالت و اعتدال می
                                                 

، صص 0171 ، 0ج آستان قدس رضوی، :راه روشن و ترجمه الجنه البیضا، فی تهذيب االحیاء، ترجمه سیدمحمدصادق عارف، مشهد محسن فیض كاشانی، -91
 .191و  194

 .950ترجمه قاسم پاينده،تهران: انتشارات جاويدان، حديث ردآوری و گالفصاحه،نهج -90
 .11 صهمان،  -91
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 گرایی  اعتدال -5

 :فرمود امام. کرد سؤال قدر و جبر درباره( ع)صادق امام از گرایی شاخص مهم اندیشه شیعیان است. شخصیهر چند اعتدال
 قـدر،  نـه  و است جبر یعنی: نه 13«العالم ایاه علمها من أو العالم اال یعلمها ال التی الحق فیها بینهما، منزله لکن و القدر و الجبر»
ولـی   .داندنمی دهد تعلیم را او آگاه انسان که کسی یا آگاه فرد جز را مرتبه آن و است آن در حق که است ایمرتبه دو آن میان ولی

 أُمَّـۀً  جَعَلنـاکُم  الِکَوَکَذ» است:  دارد. همانگونه که در قرآن آمده ر اصل اسالمد و اصلی است که ریشه امور مساله اعتدال در تمام
کـه از  ای مطـرح کنـیم   گونـه وسط و معتدل بـه اعتدال بدین معناست که ما هر چیزی را در حد 14« لِتَکونوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِوَسَطًا

متفکرانـی چـون    در نزد اساسی نگرش اسالمی است ل گرایی که از ارکاناعتدابه دور باشد. یا زیاده روی و نقصان افراط و تفریط 
 است.   ایرانی نیز مطر ح بوده افالطون ، فیثاغورث ، زرتشت و لذا در اندیشه

افالطون اگر هر بخش از بدن و جامعه وظیفه خاص خودش را انجام دهـد اعتـدال در پیکـره فـرد و     عنوان مثال، در نگاه به
اساسـی و جایگـاه   اما با اسالم ایـن نگـرش اهمیـت     ،بودنیز مطرح این نگرش قبل از اسالم پس  11یافت. جامعه تحقق خواهد

است کـه هـر چیـزی را در     ای یا جامعه در صراط مستقیم فرد و عادل و حرکت کنندهعاقل . در اسالم پیدا کردای کنندهتعیین
و نگـرش  . ابونصر فارابی نمونه برجسـته اندیشـمند اعتـدالی    اعتدال تنظیم کند اصل براساسامور را جای خودش قرار دهد و 
گونـه آراء  در ایـن متعدد و رسیدن به راه میانه و معتدل  یای که حتی سعی در تلفیق آراگونههاست ب اعتدال گرا در جهان اسالم

هم در کـار   ورتی اعتدالی ودر کنار هم به ص« های وحیانی و برهانیروش»نظیر طرح  ،هم در روشرا این نوع نگرش او . دارد
ای  صـدرایی نمونـه   حکمـت متعالیـه  . است 11ی الحکیمینأالجمع بین رکتاب این کار،نمونه  پی گرفته است.پژوهش و تحقیق 

و  راه معنای پرهیز از افراط و تفریط همـوار کننـده   اعتدال گرایی به 17نمایش می گذارد. را به دیگر از اعتدال گرایی در اندیشه
 دستاوردها و ارزش های آن می باشد.  است . بعالو ه حافظ و نگهدارنده د تمدنمسیر ایجا

 
  کمال فرد و جامعه(اعتقاد به  کمال طلبی و) کمال گرایی -6

تعـالی و  بـه  و  پیش برود که رشد پیدا کند و بهرا دارد و توانایی اینکه انسان بالقوه این استعداد یعنی انسانی گرایی کمال  اصل
کنـد و برخـی را تقویـت کنـد و در      شـکوفا تواند آنها را ترکیبی است از استعدادهای گوناگون که میانسان در اصل  .دکمال برس

حکمای اسالمی انسان قابلیـت همـه   بیان به  11ت کنار گذارد.سجهت کمال پیش برود و برخی را که در جهت حیوانیت و ضعف ه
کمال چیزی است که بذاته مطلوب باشد، نـه بـرای رسـیدن بـه امـر      »گوید: یم کمال ابونصر فارابی در بیان. چیز شدن را دارد

                                                 
 01 روايت قدر، و الجبر باب ،0 تهران: علمیه اسالمیه، بی تا، ج كافی، ابوجعفرمحمد بن يعقوب كلینی، اصول - 91

 .041بقره:  - 94

  علمی و فرهنگی. :اد روحانی، تهرانؤترجمه ف، جمهور. ر.ک. به: افالطون، 95
 ، شرح و تعلیق علی بوملحم، بیروت: دار و مكتبة الهالل. الجمع بین رأی الحكیمین. ر.ک.به: ابونصر محمد فارابی، 96

 . ر.ک.: صدر الدين محمد شیرازی مالصدرا، الحمه المتعالیه فی اسفار االربعه، تهران: وزارت ارشاد اسالمی .  97

 .41م ، ص0995م له و علّق علیه و شرحه علی بوملحم، بیروت: دار و مكتبة الهالل، قدّ السعادة،تحصیل. ر.ک.به: ابونصر فارابی، 98
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اند و آنچـه  حکما چیزی را که در وجود و بقایش به او نیاز است، کمال اول نامیده»آورده است:  تعلیقاتالدر رساله او  11«دیگر.
ست که کماالت مطلوب انسان را به دو قسـم  اساس ا و برهمین 111«اند.را در وجود و بقایش به او نیازی نیست، کمال دوم گفته

که در کمال معیشتی، انسان به واسطه تأمین معاش و احتیاجات ضروری زندگی و همچنین کسب  معیشتی و اخروی تقسیم کرده
اسـت و در عـالم آخـرت محقـق     « سعادت قصـوی »شود و در کمال اخروی، که همانا فضایل اخالقی و معنوی، بدان نایل می

انسان دو کمال دارد: کمال اول و کمـال اخیـر...   »توان آن را تحصیل کرد. از مجرای کمال معیشتی و کمال نخست میشود، می
شـود  معلوم مـی بیان با این  111« شود.کمال اول،کمال اخیر، که همانا سعادت قصوی و خیر مطلق است، تحصیل می یواسطهبه

تکوین هر موجودی برای رسیدن به نهایت کمـال  »است و به تعبیر معلم ثانی، کمال انسانی امری نسبی کمال گراست و انسانکه 
  112«شایسته مقام و مرتبه وجودی آن است.

 بـا  سـازگار  و آسـایش  با متناسب که دارد را هایىفعلیت به وصول استعدادهاى و هازمینه وجودى هر: »است معتقد سینا نیزابن
   113.«تندهس او درونى استعدادهاى و سرشت و طبیعت

حرکت انسان در جهت کمال بحثی است که در جهان اسالم با دقت و عمق خاصی مطرح شده است در حالی کـه در  همچنین 
هابز مطرح نیست. انسان هابز موجودی است ماشـینی   یدر آرا ،عنوان مثالجایی ندارد. به -اعم از قدیم یا جدید -های غربیاندیشه

تـوان آن را بـه   باید آن را به قول معروف کوک کرد. اما نمی .را کنترل کرد و برآن نظارت داشت و مکانیکی مثل ساعت که باید آن
هـای الزم را بـرای   طلب است و قوا و شایستگیکمالکمال گرا و متفکران مسلمان انسان موجودی نگاه که درکمال رساند درحالی

و در مسـیر   تواند کمـال الزم را کسـب کنـد   میعلوم و معارف و کمال دارد و از طریق کسب فضایل رشد، شکوفایی و رسیدن به
هـا، اگرچـه بـر فطـرت     ، امری اکتسابی است و انسانکمال. و تحصیل بردارد گام ترقی و تکامل فردی و اجتماعی و ساختن تمدن

الیکاد یوجـد انسـان   » بوطاند، اما کمال بالفعل ندارند. فطرت آدمی هم میل به کمال دارد و هم گرایش به هخواهی خلق شدهکمال
هـا و  ی فـارابی عبارتنـد از: عقـل فعـال، دانـش     طلبی نیز در اندیشهکمال هایها و مکانیزمراه114«.مفطوراً من اول امره علی الکمال

 استعداد در صورت توانایی آن به اکتسابی اما امری است مبنا ایجاد تمدن بر همین 111معارف، اجتماعات مدنی و تعاون و همکاری.
 است.   شده نهاده وجود کمال گرای انسان

 
 ( و امور هستیدر نظم گرایش به  اصلنظم گرایی ) -7

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

                                                 
 . 46، صهمان. 99

 . 18، ص 0170، تحقیق جعفرآل ياسین، تهران: حكمت، التعلیقات . ابونصر فارابی،011
 . 45-46، صص فصول منتزعه. 010
 . 80، علی بوملحم، ص تحصیل السعادة. 011
 .81ق.ص 0418لتنبیهات، تهران، دفتر نشر كتاب، سینا، االشارات و اابن - 011
 . 011ص م.، 0999تهران: انتشارات الزهراء ، ، فصول منتزعهابو نصر فارابی ، . 014
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کنـد و  از یک مرحله ابتدایی عقل )عقل بالقوه( شـروع مـی   فرض براین است انسان در دایره هستی از آنجایی که در بحث از نظم،
رود و وقتی از این نظم هماهنگ با آورد در واقع در مسیر این نظم مستقر در عالم پیش میدست میه رشد و کمال خود را بتدریج ب

باید دوباره بـه نظـم   صحیح لذا برای حرکت در مسیر  و زده استشود، نظم عالم را به هم فطرت و ساختار وجودی خود خارج می
 -هـا و ریشـه هـا   خواه در سطح و خـواه در بنیـان   -و سامان بخشی آنها عالم بازگردد، بازگشت به نظم عالم از طریق اصالح امور

منتقل شود و سـاختن جامعـه بـدون اصـالح      جامعهو این اصالح ابتدا باید در انسان صورت گیرد و از طریق آن به  یابدتحقق می
است که نظم گرایی مکانیزمی برای ایجاد تمدن وحفظ آن محسوب می گردد و در روایات ما بر آن تاکیـد   این دنی نیست.انسان ش

 و خانـدانم  و فرزنـدان  همـه  و شـما  به ، من111. أمرِکُم ونَظمِ اللّه بِتَقوَى کِتابی بَلَغَهُ ومَن وأهلی وُلدی وجَمیعَ است: اُوصیکُما شده
 . کنممى سفارش کارها در نظم و خدا از کردن پروا به ، رسدمى بدانان من نامه که را کسانى
 

 (ارزش و کرامت واالی انسانانسان گرایی متعالی ) باور به  -8
در نگرش اسالمی، انسان آفریده برجسته و ممتاز پروردگار جهان است که به قدرت منطق و نیروی اختیار و توانایی اراده و 

ه روح الهی در وی دمیده شده و دارای دو بعـد روحـانی و جسـمانی    نفخ که از موجود واالاست. این  گشته مسلحاخذ تصمیم 
باشد. خداوند خود در بیـان ایـن کرامـت و    میبرخوردار در جهان و در میان سایر موجودات هستی  برتر یارزش ازگشته است 

ی البّر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضّلناهم علی کثیر ممـن  ف حملناهمو لقد کرّمنا بنی آدم و  فرماید:ارزش واالی انسان می
: و هر آیینه ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را به مرکب خشکی و دریا سوار کردیم و از هر غذای 117.الیخلقنا تفض

 سیاسـی بخشیدیم. در این نگرش به لحاظ ای آنها را روزی دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت لذیذ و پاکیزه
بـر وسـایل و    «اراده»بر کنش و رفتار و تکنولوژی تقدم دارد. همـان گونـه کـه    « بیردعقل و ت» و« سازمان» و« دارها»بر « انسان»

ارد، بلکـه  امکانات تفوق دارد. البته این بدان معنا نیست که جایی برای بررسی امکانات، تواناییها، شرایط و مقتضیات وجود نـد 
است و  «انسان»گیرد در اولویت قرار می هچآنراهبردهای سیاسی و نظامی و کاربرد آنها  ها و درگیریبدین معناست که در تصمیم

تدبیر است نه تکنولوژی و اراده است نه عوامـل طبیعـی و جبـری.     ؛نه سالح برتر و واالتراست« هدف»نقش و اهمیت او و لذا 
انگیزه و نیت در نظر گرفته می شوند. « وسیله»و به عنوان گیرند. و امکانات در ردیف دوم قرار می« ولوژیتکن»سایر عوامل نظیر 

او را به حرکت وامـی دارنـد بیشـتر از ابزارهـای      نقش عوامل انسانی که زیرا در ایجا تمدن یابدنیز بر عملکرد و کنش تقدم می
  مادی است.

ای پیش برتر از هر چیز است و تعهد و تکلیف و حرکت بدان منوط است. به گونه به در نتیجه نیت در ایجاد تمدن و حرکت
ها هستند. معیار نیـت و انگیـزه و   یعنی کنشهای انسان وابسته به نیتها و انگیزه 111«انما االعمال بالنیات»که پیامبر خدا می فرماید: 

در  )ع(ت و خشنودی او تشکیل می دهد. چه زیبا امام ششـم هدف را نیز خداگونه شدن فرد و جامعه و حرکت در راه او و رضای

                                                 
 .47نهج البالغه ، نامه  - 016

 01 :07ءاسرا -017
 48 ص ،0الشیعه،جهمان، وسايل - 018
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یعنی: محققـا   111«ان اشد الناس حسره یوم القیامه من وصف عدالً ثم عمل بغیره»فرماید: ترین انسانها در قیامت میمورد پشیمان
 پشیمانترین و با حسرت ترین مردم کسی است که از عدالت دم زند و بر خالف عدالت عمل کند.

از منظـر  « با دیدگاه اومانیسم کـامال متفـاوت اسـت   » داشت که انسان گرایی اسالم و دید او نسبت به انسان  باید توجهالبته 
انسان مرکب از دو بعد وجودی یعنی عنصـر ملکـوتی و عنصـر    » آموزه های اسالمی انسان خلیفه خداوند بر روی زمین است. 

هر مکتبی به استثنای مکتـب اسـالم ... انسـان را حیـوان     »تعبیر امام خمینی  و به 111«.مادی است و این دو از هم جدایی ندارند
تصور کرده است، یک موجودی که همان خوردن و خوابیدن است، منتهی بهتر خوردن و بهتر خوابیدن ... انسان مراتـب دارد ...  

الوهیت مراتب دارد اسـالم تـز دارد، برنامـه    اسالم برای این انسانی که همه چیز است یعنی از طبیعت تا ماورا طبیعت و تا عالم 
 111«دارد... ادیان آمده اند تا این میوه نارس را رسیده اش کنند

 
 (اصل مساوات و برابری آدمیانبرابری گرایی ) -9

انسان ها در ایجـاد و حفـظ    برابر همه که مبنایی برای مشارکت در اسالمو اجتماعی یکی از مهمترین اصول نگرش سیاسی 
 از فشارهایبه محض اینکه  پیامبر اسالم )ص( .مساوت و برابری افراد انسانی استباور به اصل ، و دستاوردهای ان است  تمدن

امتیازات جاهلی، اصل مساوات و برابری را عرضه فرمایـد و عـادات    یالغا با بر آن شد که ،پرستان فراغت یافتمشرکان و بت
هـا را برابـر و هماننـد     لذا همه انسانکردند لغو نماید. ی نژادی و نسبی افتخار میزشت اعراب را که در عصر جاهلیت به برتر

 الوداع، این سخنان را خطاب به مسلمانان بیان داشت: ۀآن حضرت در خطبۀ معروف حجهمچنین  دانست. های شانهدانه
تـرین شـما نـزد    آفریده شـده، گرامـی  ای مردم، خدای شما یکتا و پدرتان نیز یکی است؛ همۀ شما از آدمید و آدم از خاک 

 112برتری نیست مگر به تقوی.و عجم را بر عرب  خداوند پرهیزکارترین شماست. عرب را بر عجم
 113بِاَخیهِ کَثیرٌ الْمَرْءُ وَ الْمُشْطِ کَاَسْنانِ سَواءٌ اَلنّاسُ: السالم فرمود علیه صادق و امام
 .گردد مى( پرتوان و) تعداد پر برادرش با انسان و برابرند هم با شانه هاى دندانه همانند مردم،

یـک  »آدمیان بـا  همۀپس از آن گردید و  مبتنی بر قبیله و قوم، رابطۀ ایمانی مبتنی بر برابری جایگزین رابطۀ تحت تأثیر اسالم
مـت بـه تفـاخر    اسـاس ادوار جهـل و ظل  های پوچ و بـی نگریستند و حق نداشتند به بهانهضابطه و مالک انسانی به یکدیگر می

 گوید:قرآن در این مورد می 114«ارزش بخوانند.بپردازند و مردم دیگر را فرومایه و ناچیز و بی
. باشد کـه مشـمول   تقوا الهی را پیشه خود سازیدمؤمنان برادر یکدیگرند. میان برادران خود صلح و سازش برقرار سازید و 

                                                 
 .111، ص 69بحاراالنوار، همان ، ج  -019
 .41، ص0178محمد حسین جمشیدی، انديشه سیاسی امام خمینی، تهران: انتشارات پژوهشكد ه امام خمینی و انقالب اسالمی ،  - 001
، مطالعات فرهنگی در دانشگاه اسالمی، شماره "غرب از ديدگاه امام خمینی" 0178، به نقل از: محمد حسین جمشیدی، 054، ص 1صحیفه امام جلد  - 000
 .47-11، صص01و9

 .11ه.ق، ص 0198ابن شعبة حرانی،تحف العقول، با ترجمه و تصحیح علی اكبر غفاری، تهران: كتابفروشی اسالمیه،  -001
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 111الهی قرار گیرید. تمهر و رحم
ای مردم، سخن مرا بشنوید، و بفهمید. بدانید که هر مسلمانی برادر مسلمان دیگر است  فرمود: مان خطبهپیامبر ص در ه و نیز

 111…و مسلمانان برادرند
یا ایها النـاس انـا    ست:ا بعالوه این اصل ممتازکه محو کنندۀ امتیازات طبقاتی است در قرآن مجید به روشنی و وضوح آمده

یعنی: ای مردم، هر آینـه  117شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عنداهلل اتقیکم ان اهلل علیم خبیر. خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم
 ینتـر ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید به تحقیق گرامیها و قبیلهماده آفریدیم و شما را شعبه انسانی نر و انسانی ما شما را از

 دانا و آگاه است. شما نزد خدا پرهیزکارتر شماست. همانا خدا
نهج البالغه، خطاب به مصقله بن هبیره شیبانی، فرماندار فیروز آبـاد فـارس در مـورد عـدم      43حضرت علی)ع( در نامه ی 

ای و امـام  خشـم آورده گزارشی از تو دادند که اگر چنان کرده باشی، خدای خود را بـه »تبعیض میان عرب و عجم می فرمایند: 
ای. خبر رسید که تو غنیمت مسلمانان را، که نیزه ها و اسب هایشان را گرد آورده، و با ریختـه شـدن    خویش را نافرمانی کرده

هایشان به دست آمده به اعرابی که خویشاوند تو اند و تورا برگزیدند می بخشی. به خدایی که دانه را شکافت و پدیده هـا  خون
ده و منزلت تو سبک گردیده است. پس حـق پروردگـارت را سـبک    را آفرید، اگر این گزارش درست باشد در نزد من خوار ش

مشمار و دنیای خود را با نابودی دین آباد نکن که زیانکارترین انسانی. آگاه باش، حق مسلمانانی که نزد من یا پیش تو هسـتند  
 111«در تقسیم بیت المال مساوی است. همه باید به نزد من آیند و سهم خود را از من گیرند

توانست دیگر قومی نمی»و  امتیازات طبقاتی و نژادی وجود نداشت. جای برایکه پیامبر اسالم بر بنیانگذارش بود  مینظادر 
  111.«یی آزار دهد و بر او فخر فروشد و از اظهار و غرور و تفاخر خویش لذت ببرداهای قبیلهضعیف را به بهانه
گذاشتند و برای را زیر پا میانسان اء و تکاثر به اجداد و نیاکان، انسانیت که چسان با تفاخر به آب بینیم که قریشدر تاریخ می
شم می یک چبا همۀ آنها را  ص()این در حالی بود که پیامبر اسالم حضرت محمدل نبودند و یو مساوات ارزش قا عدالت، محبت

اهلیه و فخرها باالباء مؤمن تقی و فاجر شـقی  ان اهلل عزوجل قداذهب عنکم عبیه الج فرماید:میتمام و با شهامت و صراحت  بیند
انتم بنو آدم و آدم من تراب لید عن رجال فخر هم باالقوام انما هم فحم من فحم اولیکونن اهون و علی اهلل مـن الجعـالل التـی    

 121..تدفع بانفسها النتن.
 شـرایع پـذیرفت. یکـی از آن   الهی تحقق  شرایعاجرای دستورات دین و با  امتیازات طبقاتی در زمان پیامبر از میان برداشتن

تجمع همۀ مسلمانان در خانۀ خداست برای اجرای مناسک حج، این اعمال را فقیر و غنی، فرمانروا و فرمانبردار، عـالی و دانـی،   
ص عالم و جاهل، زن و مرد، سیاه و سفید همه و همه که در تحت لوای اسالم قرار دارند با شرایط واحد و در روزهای مخصـو 

                                                 
 .01: 49حجرات  -005
 .969هشام، ص سیرة ابنابن هشام،  -006
 .01، همان -007
 .191همان،نهج البالغه،  - 008
 .51ص  ،عسكر حقوقی،همان -009
 .111ص ، م 0916 ج دوم، داود، چاپ مصر،سنن ابی -011



 

51 

 . دهند می در خانۀ خدا و مهبط وحی انجام
 دارد.  نقش را در ایجاد و نگهداری تمدن بزرگترین برابر و انسانی همگان بنابراین برابری گرایی از حیث حضور و مشارکت

 
 حق گرایی و حقیقت جویی  -01

جـزآن،  سیاسی و ردی ، اجتماعی وفاز لحاظ نظری و عقیدتی در حوزه اندیشه و عمل بویژه در کنش  اسالمترین نگرش ممه
خـواهی و  حـق  ای برای ایجاد تمدن و ثبات و حفظ آن در نظر گرفت ه شود، حـق گرایـی،   موتور محرکه مثابه که می تواند به

که در اصل به معنای این معانی امر با واقع آن و واقع در اینجا در امور طبیعـی  « حقیقت»دهد. حق یا تشکیل می« جوییحقیقت»
گونه که هست مـورد توجـه    است که همان« حق»باشد پس زمانی امری گونه که هستند می ورالطبیعی، نقش واقعی امور آنو ما

قرار گیرد. و در امور انسانی حق بودن امر بدون معناست که امری مسلم، قطعی و یقینی اسـت و جـای تردیـد در آن نیسـت و     
بـودن آن امـر بـدان    و آنچه دارد. پس حقیقت هر چیز، عینیت واقعی آن است  واقعیت آن امر با ادراک آن مطابقت تمام و کامل

ـ آنچه شیئت شیئ به آن است، مثل حیوان ناطق بـرای انسـان بـرخالف     ءحقیقه الشی: »یابد به تعبیر جرجانیمعنا می و ک حاض
به این معنا که ایـن سـخن بـا     یم این سخن حق است،یگومی» بنابراین آنگاه که121«که تصور انسان بدون آن ممکن است.کاتب 

گـوییم کـه بـا امـری مسـلم تطبیـق       بنـابراین وقتـی حکمـی را حـق مـی     » به تعبیر شهید صدر:122«واقعیت عینی منطبق است.
 سیاسـی خواهی و تنظیم امور و جریان حق نیز انطباق با امر مسلم و قطعـی و عینـی از ارکـان اساسـی اندیشـه      حق123«کند.می

گونـه الزامـات و    اندیشـیدند و تحـت هـیچ   شود و بر همین اساس آنها جز حق بر هیچ چیـز نمـی  یپیشوایان اسالم محسوب م
ای خود شایستگی آنها نیز مؤید این معنا بود چه آنها با چنین نگرشی حق جویانه« حق بودن»گرفتند. مالحظات دیگری قرار نمی

کرد و برخورد آنها با دشمن و سیاست و دفاعی آنها را تعیین می اداره امورآن را داشتند که با حق همراه باشند این نگرش نحوه 
. 

و ان ال یاخذنی »... پیامبر در خصوص دو صفت از هفت صفت نیک که پروردگارش او را بدانها امر کرده است می فرماید: 
ای نهراسم و اینکه حق زنش کننده...و اینکه در راه خدا از سرزنش هیچ سر 124«فی اهلل لومه الئم و ان اقول الحق و ان کان مرا...
 را بگویم هر چند گفتنش تلخ و ناگورا باشد...

سـاز   وجود دارد زمینـه  ایجاد یا احیای تمدن موانع جدی که بر سر راه بر این مبنا حق محوری و حقیقت گرایی با برداشتن
 سزا داشته است. اسالمی نقشی ب نیز در ایجا تمدن اسالم حق محوری در تاریخ تحقق تمدن می گردد.

 
 

                                                 
 .61، ص 0177اول، چ ان، میرسیدشريف جرجانی، تعريفات، ترجمه سیدحسن عرب و سیما نوربخش، تهران: نشر فروز -010
 .09اهلل بهشتی، ص های شهید آيتتهیه و تنظیم بنیاد نشر آثار و انديشه تهران:، حق و باطل از ديدگاه قرآن،تیسیدمحمدحسین بهش -011
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 .087، ص 0161تهران: انتشارات روزبه،  ،عابدی
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 فضیلت گرایی  -00
منظور از فضیلت گرایی، باور به اصول و موضوعات بنیادینی است که در شکل دادن به ارزشها و ایجـاد آنهـا ایجـاد و در    
نتیجه شکل گیری تمدن بر مبنای ارزش ها، نقش اساسی دارند و نوعی ارزش اخالقی و کـنش رفتـاری متعـال محسـوب مـی      

گیری فرد و جامعه را در مسیر زندگی زشها در واقع فضیلتهایی هستند که در فرد و جامعه ایجاد می شوند و جهتگردند. این ار
اساسی یـک جامعـه و    معیار و مالک مسلمان فضیلت پیش و ایجاد تمدن تعیین می کنند. اساسا در نگرش حکیمان و حرکت به

آنچـه  و 121.کنندمدینه فاضله، یکدیگر را برای تحصیل سعادت یاری می مردمآن را مدینه فاضله می نامند.  خوب است که مدینه
محور، ضامن و روابط عدالت« عدالت»که است. در حالی« محبت»دهد، اعضای مدینه فاضله و مراتب آنها را با یکدیگر پیوند می

نظر اهل مدینـه در آرا و افعـال   تراکبقا و عامل حفاظت از مدینه و اعضای آن است. محبت میان اعضای مدینه، اساساً نتیجه اش
 121است.

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

 
 نی ایمافضیلت باور گرایی یا 

در دو بعـد فـردی و    زنـدگی انسـان   بـه  جهـت دهنـده   فضیلتی مثبت و سازنده که به عنوان ایمان یا باور در نگرش اسالم
خود را به مرجعـی  »آمده و نیز در معنی « گرویدن و تصدیق و اطمینان»ایمان در لغت به معنی مطرح شده است.  اجتماعی است

به کار رفته و در مقابـل کفـر هـم آمـده اسـت. متشـرعین       « ود را به امانت سپردنخ»و همچنین « سپردن و اعتماد نمودن به آن
گویند ایمان یعنی تصدیق به آنچه که از جانب پیامبر آمده و ارکان آن عبارتست از اقرار به زبان و تصدیق به دل و عمل بـه  می

شـرح  در « دیق کتـاب و رسـوالن حـق اسـت    از تصدیق بما جاء به النبی و تص»فرمود: ایمان عبارت  )ص(رسول اکرم 127اعضا.
 .انقیاد و اوصافی برای ایمان آمده که عبارتند از: خوف، رجا، شکر، صبر، محبت، معرفت، ثبات، یقین، خضوع، تواضع 121تعرف
 نویسد ایمان بدون این اوصاف بقا نیابد.و می

ؤمن بودن حق بدین معنی است که خـود  م»: جرجانیشریف است و به قول  121«مؤمن»یکی از اسماء جلیله خداوند همچنین 
گمـان مـنم خداونـد، خـدایی جـز مـن نیسـت. سـخن         بـی  131«دهد. او خود، گواه خویشتن است،بر حقیقت خود شهادت می

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

                                                 
 .75المشرق، ص دار بیروت، المدنیه، السیاسه( 0991)فارابی،- 015

  046ـ051 همان، صص - 016
 صبالقلب و قول باللسان و عمل باالركان. از سخنان رسول اكرم ةااليمان معرف -017
فارسی بر كتاب التعرف لمذهب التصوف از امام ابوابراهیم اسماعیل بن عبداهلل مستملی ه شرحی است ب فضیحه المدعینو نورالمريدين يا  شرح تعرف -018

ه.ق و در هند به چاپ رسیده است. از مراجع مهم تصوف و 0111رتیب يافته و در بخاری و آن جملة قديمترين كتب تصوف به پارسی است و در چهار مجلد ت
 عسكری ، همان.شود.از متون بسیار معتبر زبان فارسی محسوب می

  11 :. حشر االهوالملک القدوس السالم المؤمن المهیمن العزيز الجبار المتكبرهواهلل الذی الاله -019
 04:. طهدنی و اقم الصلوه لذكریفاعبانااالاننی انا اهلل الاله -011



 

55 

مشورت کنی سودت دهد و اگر شریک شوی سودت دهد و اگر با وی مشورت کنـی سـودت دهـد و     سودت دهد و اگر با وی
از خیرخـواهی او چشـم    ،رحاله مؤمن برادر مؤمن است و به 131اگر شریکش شوی سودت دهد و همه کار وی مایۀ سود است

مؤمن شریف و  134ین شمرندمؤمن کسی است که مردم او را بر جان و مال خویش ام 133ستا مؤمن کم حاجت 132[121] نپوشد
مؤمن نسبت بـه   131مؤمن در پیشگاه پروردگار از بعضی فرشتگان او عزیزتر است. 131کریم است و فاجر فریبکار و فرومایه است

بر این اسـاس   131چنانکه تن از رنج سررنجور گردد. 137اهل ایمان چون سرنسبت به تن است؛ مؤمن از رنج مؤمنان رنجور شود.
ست و آن اعتراف به زیان و ادای شهادتها و اجرای احکـام  ا شرایط ایماندو چیز است . یکی اهمیت است ز یدر اسالم آنچه حا

و دستورات قرآنی و این موارد را باید به اعتراف و قبول معاد و رستاخیز الهی و معاد جسمانی افزود که همـه از معتقـدات هـر    
است: توکل به حق و تفویض کارها بدو و رضا به قضـای ایـزد و    فرمود: ایمان را چهار رکن )ع(فرد مؤمن است. حضرت علی

 131تسلیم به فرمان خدای عزیز و بزرگ.
نگـری در   است که با ایجاد انگیزه ، شـور ، امیـد و آینـده    ایمان در حرکت و تحول انسان و جامعه دومین نیز نقش سازنده

 پیش مصمم می سازد. او می افزاید و او را در مسیر حرکت به  و توان بر قدرت انسان
 الت نفسانی(فضیلت براساس تقوی و عد) تقوا گروی و عدالت محوری

به معنای صـیانت و نگهـداری آمـده اسـت و      «وقایه»هر چند در اصل از است  آمده اریکر لغت به معنی پرهیزگاه د تقوی
ی کردن از عقوبت حق است به واسطۀ دورفقهی  در اصطالحمنظور نگهداری و صیانت نفس در برابر گناه و محرمات است که 

کاشانی  مالمحسن فیض ست.و بدیهاست که تقوی به معنی احتراز از محرمات ا حق و بعضی را عقیده بر اینفرامین انجام دادن 
 گوید:می

تقوی آنست که محامد حق را وقایت خود سازد و همۀ کماالت و فضائل را به حضرت او اضافه کند و خداوند همـاره بـا    
 141«141هم محسنون ان اهلل مع الذین اتقوا و الذین»چنین کسان باشد چنانکه فرمود: 

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

                                                 
 .1198 حديث الفصاحه،نهج -010
 .1196 ، حديثهمان -011
 .1191 حديث ،همان -011
 .1851شحديث همان،  -014
 .1187 ، حديثهمان -015
 .1019 ، حديثهمان -016
 .1016 ، حديثهمان -017
 ء اهلل و التسلیم المراهلل عزوجل.االيمان له اركان اربعه، التوكل علی اهلل و تفويض االمر الی اهلل و الرضا بقضا -018
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 .018: 06نحل -041
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ند و با غیر او آرام نیابد تا از خدا جدا نماند و از هر چه بدان میل نماید بپرهیزد چون هر قـدر بـه   زصورت دوم از غیرحق پرهی
 142غیر حق نزدیک و مایل شود از حق دور بماند.

)لباس التقوی خیر(  از پوششهای دیگر پوششی برتر را تعبیر شده و آنو پوشش « لباس»تقوی به باید دانست که در قرآن از 
 فرماید:  میدر قرآن خداوند  دانسته است.

پوشاند و زینت شماست. لباس تقـوی از دیگـر   را می پنهانیهای شماای فرزندان آدم هر آینه برای شما پوششی فرستادیم که 
 143ان پند گیرند.های فضل و رحمت خداست، باشد که ایشلباسها بهتر است و آن از نشانه

اند که لباس بر دو گونه است: یکی لباس فتوی است و آن مفوض اسـت بـه امـر شـریعت و     نوشته« لباس التقوی»در تفسیر 
مند اسـت کـه او را بپوشـاند ولـی از     دیگری لباس تقوی است و آن متعلق است به حکم حقیقت از لباس فتوی همین بدن بهره

گردند، بهرۀ دل از لبـاس تقـوی صـدق اسـت و     دارند و هر یک به چیزی پوشیده می بهرهلباس تقوی دل و روح و سر و خفی 
شود هویت حفظ روح از لباس تقوی محبت حق است و بهرۀ خفی از لباس تقوی بقای اوست به هویت حق و به آن پوشیده می

حقیقی خود را ندارد و معیار برتری انسـان  معنویات زندگانی معنا و مفهوم بدون تقوا و خود نگهداری،  144خلق و انانیت انسان.
 بر تقوا برای انسان در اثر ممارست141«.لیس لعربی علی عجمی افضل اال بالتقوی» دهد:را همین معنویات و بویژه تقوا تشکیل می

نی نفسـا  از تقـوا و عـدالت   زندگی اسـت . انسـانی کـه    او در مسیر صحیح حافظ و نگهدارنده عدالت ایجاد می شود که ملکه
چون خـود   با رفتار انسانی زمینه ساز رشد و تعالی همگانی می گردد. یعنی با دیگران برخوردار است در مسیر زندگی با دیگران

من صـاحب النـاس بالـذی     : یدنمی فرما (ص)رسول خدا  تمدن معنوی نقشی اساسی دارد. در ساخت یک رفتار می کند و این
بـر ایـن مبنـا      .ردم چنان رفتار کند که دوست دارد آنان با او رفتار کنند ، عادل استهرکه با م 141یحب ان یصاحبوه کان عدالً

بنا نهاده شده است ، یعنی آن چه را بر خود نمی پسندی بر دیگران نیز مپسند . در این تمدن بـه   تقوا و عدالتبر  اسالمی تمدن
ــد   ــدارد ، خـــالف وعـ ــود نـ ــم نیســـت ، دروغ وجـ ــوده رســـول گرامـــی اســـالم ظلـ ــودفرمـ  :ه عمـــل نمـــی شـ

من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم فهو ممن کملت مروئته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته 
کسی که در رفتار با مردم ستم نکند و چون سخن گوید دروغ نگوید و چون وعده دهـد ، خـالف نکنـد ، از     147و حرمت غیبته

  . عدالتش آشکار شده است و برادری با او واجب و غیبتش حرام استکسانی است که مروتش کامل و 
انگاری است که هر موجود بشری و انسانی شریعتی معتقد است یکی از تاثیرات سرمایه داری و ماشینیسم، چند پارگی و شی

او  141شـود. خودش بیگانـه مـی  دهد. در این حالت انسان به یک کاال بدل گشته و با را به مانند یک شی موضوع مطالعه قرار می

                                                 
 .64، ص همان -041
 .15: 7اعراف .خیر ذلک من آيات اهلل لعلكم يذكرون ذلک و ريشاً و لباس التقویيا بنی آدم قد انزلنا علیكم لباساً يواری سواتكم  -041
 كتاب آيات النعم.به نقل از  64ص  ،عسكر حقوقی، همان -044
 .19، ص 1،البیان و التبین، ج حظجا -045
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معنـا  « زدهجـن »کند. شریعتی این واژه را به دیوانه و یا استفاده می« الینه»برای توصیف این انسان محصول سرمایه داری از واژه 
 در او حلول کرده است. به تعبیر شریعتی انسـان مجنـون و الینـه ،   « دیو»یا « جن»کند که برای کسی به کار برده می شود که می

از دیدگاه شریعتی انسان امروز به دست خویش اشیاء مصـنوعی   141یابد.کند بلکه کس دیگری را در خود نمیخود را حس نمی
که بدون آنها بتواند زندگی کند برایش مشکل اسـت. در چنـین   ساخته و خود را چنان به این اشیاء نیازمند شاخته که تصور این

ساخته است بیگانه می شود و شخصیت واقعی اش زایل می گردد، آنچنان که بـه نظـر    وضعیتی انسان از کار و اشیایی که خود
وضعیت و  و لذا عامل رهایی از این111احساس می کند.« خود»را « غیر»می رسد شخصیت بیگانه ای در آن حلول کرده و انسان 

 است.  انسانی مستقل ، تقوا و عدالت استقالل و ایجاد تمدن به رسیدن
 

 معرفت گرایی(علم گروی )
در بعـد معنـوی    در بعد مادی و چه چه . اساسا تحقق تمدنشاخص دیگر تمدن نبوی ، توجه بنیادین به علم و معرفت است

 مهمـی را در اسـالم   علم گروی و دانش محوری جایگـاه  است که این ناممکن است. بدان دانش و معرفت و عمل بدون باور به
متاثر از آن در سیره و سنت خویش، علم آموزی و جست وجـوی علـم و    ا، پیامبر)ص(مبن بر همین است. بخود اختصاص داده

 دانش را بسیار مورد تاکید قرار داده اند.
و دانش پژوهان محبـوب   111ی پیامبری دانشمندان و جهادگرانند، نزدیک ترین مردم به درجه(ص)به فرموده ی رسول خدا  
و پژوهش گران و دانش طلبان تا زمانی کـه  113.انشمند بر عبادت عابدان افضل است، تفکر د از دیدگاه ایشان .112هستند ندوخدا

ی ها و نـادانی ریشـه  ی خوبیو در حقیقت علم و معرفت سرآمد همه 114.در جست و جوی دانش اند ، در راه خدا کار می کنند
نگذار نخستین تمـدن اسـالمی مـی    های قران کریم و جهد و کوشش خویش بنیاپیامبر )ص( بر مبنای آموزه 111.هاستهمه بدی

ارزش کار پیـامبرص رادر ایجـاد    فرهنگ و عصر پیش از رسالت پیامبر، که با عنوان جاهلیت توصیف می شود، باشند. شناخت
 سازد. اسالمی، آشکار می تمدن

م از ابتـدای  در اسالم علم و عقل در اسالم بر خالف بسیاری از مذاهب دیگر مالک یافتن حقیقت و رستگاری اسـت. اسـال  
تعبیـر   دعوت خویش،علم و دانش را مورد توجه قرار داده است. در این دین قلم دانشمندان از خون شهیدان گرامی تر است. به

شریعتی : به طور کلی از علم و عالم تجلیل های شگفت و موکدی صورت گرفته است و همه کس در همه جا به قراگیری علـم  
   111نه تنها موجب رکود علم و دانش نشد بلکه با ظهور خود، سبب رشد چشمگیر آن گردید. و لذا اسالم ترغیب شده اند.

                                                 
 .098همان، - 049

 .111همان، ص - 051

 . 1918، ص 8همان،ج  الحكمه، میزان - 050
 1948همان،ص - 051
 1941همان،ص - 051

 1951همان،ص - 054
 .1911همان،ص - 055

 . 057شريعتی، همان،ص - 056
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 جهاد گروی)فضیلت مبتنی بر مبارزه و قیام(

در جهـاد و   را پویـا  ابعاد زندگی انسان و جامعـه  مبارزه ، قیام و تالش و جهد مستمر و پی گیر است . لذا تمام دین اسالم
و سـاختن   و تغییر و تحـول انسـان   هستی ، حرکت بسوی رشد و توسعه و کمال و شدن ش در عرصهکار و تال می بیند. مبارزه

باشد جهاد است. قیام و جهاد در راه خـدا   الهی و متعالی و خیر خواهانه قصد و انگیزه ، همه و همه انگاه که با تمدن و مدنیت
ریشه جهد یا جهد به معنای کوشش و تالش یا سـختی و   از« جهاد»یکی از عبادتهای بزرگ و واجبات ارزشی دین اسالم است.

مشقت و یا توان و طاقت آمده است و لذا در اصل بدون معناست که مجاهد و قیام کننده هر آنچه را که در توان و طاقـت دارد  
ر چنـد معنـای   برای رسیدن به هدف خود به کار گیرد و با سختیها و مشکالت دست و پنجه نرم کرده تا به هدف برسـد.جهاد د 

 آمده است: –در اصطالح  –کلی 
 ( مبارزه و قیام و تالش طاقت فرسا در راه حق و رسیدن به هدف؛1
 ( تالش و کوشش در حد توان برای مقابله با خواسته های نفسانی؛2
در برابـر طوفـان   ایثار جان و مال در راه اعتالی پایگاه اسالم و پایداری در راه اقامه شعایر دینی بـا تحمـل مشـکالت    ( »3

 117؛«حوادث
 ( کارزار در راه خدا برای گسترش اسالم و فراخواندن امتها و اقوام به این دین.4

باشد و بیانگر از این معانی آنچه در اینجا مورد بحث است معنای اول است که مفهوم کلی جهاد در نگرش اسالم و قرآن می
ا در راه خداست و شامل جهاد با طبیعت برای ساختن جامعه و رسیدن بـه  مبارزه و تالش در حد توان و همراه با تحمل سختیه

 گردد .تمدن ، جهاد اکبر )مبارزه با نفس( و جهاد اصغر )مبارزه با دشمنان حق و دین( می
جهاد چه در بعد فردی و چه در بعد جمعی و چه در برخورد با دشمن و چه در مقابله با طبیعـت و نفـس از سـویی راهـی     

ای شدن انسانها و ایجاد ارزشهای متعالی در آنها و تأمین عزت و اعتبار جامعه؛ از همین روی جهاد فضیلت ساز اسـت  است بر
و رشد و تعالی معنوی و مادی فرد و جامعه در میدان انسانیت و ارزشها، پـرورش   چون خود فضیلت است و ثمره آن سازندگی

در راه او ایجاد شهامت و شجاعت برای حق گویی و عدالت طلبی  گرو ایثارروحهای پر از صالبت و شجاعت و وابسته به خدا 
فـان الجهـاد بـاب مـن     »... در بیانی ارزش و فضیلت ساز بودن جهاد را این گونه ترسیم کرده است: )ع(و... است. حضرت علی

 111«لوثیقه....ابواب الجنه فتحه اهلل لخاصه اولیائه و هو لباس التقوی و درع اهلل الحصینته و جنته ا
 آنچه از این فراز از سخن حضرت علی استفاده می شوند عبارت است از:

 ( جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را به روی یاوران خاصش باز می کند.1
 ( جهاد پوشش تقوا و صیانت نفس و باز دارنده از انحرافات و فساد و گمراهی و گناه است.2
ی است یعنی در واقع زره محکمی و محافظی است که فرد و جامعه را در برابر خطرهـا حفـظ مـی    ( جهاد زره محکم اله3
 کند.

                                                 
 .10، ص 0175حسین نوری، جهاد، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چ پنجم،  -057
 .94، ص 176بالغه،ترجمه و شرح فیض االسالم، خطبه النهج -058



 

59 

 ها و خطرات دشمن مصونیت می بخشد.( جهاد سپر مطمئن و محکم خدایی است، یعنی جامعه و فرد را در برابر توطئه4
ی است، الزمه ی ایجاد یک تمدن را مجاهدت و تمدن ها یک امر تدریج نیز ضمن اینکه معتقدند تکوین سید علی خامنه ای 

اش بـه  سازیها، به برکت مجاهدتِ دائم شده است. مجاهدتِ دائم هم همهی تمدن ی پیشرفتها، همههمه»تالش پیوسته می دانند: 
 111.آفرین است. جهاد، شادی و نشاط آفرین استمعنای رنج کشیدن نیست. جهاد، شوق

 
 وحدت گروی 

نقشـی اسـاس دارد و لـذا     تمد ن و مدنیت در جهت تحقق امور جمعی چون انسانی که یز فضیلتی استوحدت و انسجام ن
امّـت   توان بزرگترین منادی وحدترا به حق می عنوان اصلی اساسی قرار گرفته است. برای نمونه علی)ع( به اسالم مورد توجه
ص( آغاز شد و امیرالمومنین )ع( را می بایست نخستین فرد در آغاز اختالف میان امت اسالمی پس از وفات پیامبر)اسالم نامید. 

تاریخ اسالم دانست که به اشکال مختلف با پراکندگی جامعه اسالمی به مبارزه برخاست. نخستین و با اهمیت ترین اقدام ایشـان  
ـ   ایشـان  . 111امبر)ص( اسـت برای پرهیز از اختالف در امت اسالمی نوپا، سکوت در برابر غصب حق الهی ایشان بر جانشـینی پی

دانستند که تفرقه در میان امّت اسالمی در ابعـاد سیاسـی، اقتصـادی، اجتمـاعی،     پیامدهای تفرقه را به خوبی شناخته بودند و می
. او در چنین فضـایی مـی   گذارد که اگر رفع آن غیرممکن نباشد، مشکل استفرهنگی و نظامی، اثرات منفی بسیاری بر جای می

های فخرفروشـی را از  ای فتنه را با کشتیهای نجات بشکافید، از ایجاد اختالف و دودستگی دوری گزینید، و نشانهموجه فرماید:
گویند: بر فرمانروایی حریص است، و اگر خاموش بنشینم، میگویند: از مرگ میترسد. بـه خـدا   سر بردارید. اگر سخن بگویم، می

القه کودک به پستان مادر است. اگر سکوت میکـنم، بـه سـبب علـم و آگـاهی      سوگند، عالقه فرزند ابوطالب به مرگ بیش از ع
، بسـان ریسـمان چـاه، مضـطرب و لـرزان      مـی کـردم   آگـاه می دانم  را از آنچهام، و اگر شما خاصی است که در آن فرورفته

 111.میشدید
ملی برای حفظ کشور، به غـارت  ؛ وحدت ندوحدت را به عنوان یک استراتژی قبول داشتخمینی نیز، امام معاصر،  در دوران

، و اتحـاد بـین مستضـعفان    قرآن نرفتن منافع ملی؛ انسجام و اتحاد اسالمی، برای حفظ عزت مسلمانان و ضربه نخوردن اسالم و
هـای وحـدت را پیـروزی،    برای مبارزه با استکبار؛ زیرا ایشان بارها و بارها بر اتحاد برای پیروزی مسلمانان تأکید نموده و میوه

شمرند. امام خمینی)ره( وحدت را علت محدثه و مبقیـه نظـام   نابودی دشمنان، شکوفایی، پیشرفت کشور و مسلمانان و ... بر می
   112.انداسالمی و اسالم و وحدت را ضامن بقای مسلمانان دانسته

: استعمارگران دو نوع تفرقه های اسالمی را عامل انحطاط و سقوط تمدن اسالمی قلمداد کرده، معتقد استاو تفرقه میان امّت
یکی تفرقه مذهبی میان شیعه و سنّی، و دیگری تفرقه ملّی میان قبایل و طوایف کرد و لـر  »در میان جوامع اسالمی پدید آوردند: 

شـود تحمیـل کـرد چیزهـایی را کـه      و عرب و فارس و ترک و بلوچ .دیدند که با این سیطره، با این وحدت دول اسالمی نمی

                                                 
 .057شريعتی، همان،ص- 059

 (،شقشقیه.1نهج البالغه، خطبه ) - 061

 .5نهج البالغه، خطبه  - 060

 اهدانشگ در معرفت فصلنامه ،(«ره)خمینی امام ديدگاه از دانشگاه و حوزه وحدت تحقق مبانی( »0189) اهلل محمدی،احسان محمدحسین جمشیدی و - 061
 .59 ، ص0 شماره چهاردهم، سال اسالمی،
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شود قبضه کرد. درصدد چاره برآمدند. چـاره ایـن   شود ذخایر اینها، طالی سیاه اینها را، طالی زرد اینها را نمید، نمیخواهنمی
 113«بیندازندتفرقهاسالمی ممالک بینبود که 

 روابط کشورهای اسالمی، اگر معطوف به اشتراک عقیده، وحدت کلمه و دیگـر مشـترکات   ،امام خمینی)ره( بر مبنای نگرش
 اسالمی هموار می گردد: احیای تمدن راهباشد، 
اگر مسلمانان، آن عزت و عظمتی را که در صدر اسالم داشتند، بازیابند، به اسالم و وحدت کلمه روی آورند، آن اتّفاق بـر  »

  114«الطبیعه را به وجود آوردمحور اسالم بود که آن قدرت و شجاعت مافوق
  

 نتیجه گیری 
هـا و   عوامـل و زمینـه   پیش و از سوی دیگر در خالء ایجاد نمی شود یعنی نیازبه به حرکت انسان از سویی ضرورت تمدن

و از طریق وحی  ها را دین اصول و بنبان ترین و مطمئن عوامل و مبانی یقینی ترین این دارد. در میان مبانی سازنده و نگهدارنده
 است. اینجاست که برای شناخت علل و عوامل و ارکـان  قرار داده اه در اختیار انسان منبعی که خود کمال مطلق است از ناحیه

 -اسالم  دین کار از طریق تحقق در متون و منابع و تحقق عملی آن، باید به شناخت مبانی دینی، روی اورد و این و مبانی تمدن
عصر و زمانه دارد و دیگـری   به را نسبت الزم از دو ویژگی اساس برخوردار است یکی جامعیت و کمال تنها دینی که به عنوان

ایرانـی نیـز    -اسـالمی   صدر اسالم و ایجاد تمدن عظیم امر را تاریخ این ممکن است. -است از تحریف و انحطاط مصون مانده
ما مفید و درس آموز باشـد امـا    تواند برای ما و جامعهها میقرار می دهد. بر این اساس هر چند تجارب دیگر تمدن مورد تایید

العلل ضـعف  مسلمان ، علت لذا بسیاری از متفکران  رسید. مورد نظر اسالم تمدن به می توان بر مبانی دینی است که ا با تکیهتنه
دانند، به طوری که عواملی نظیـر خیانـت   می« دور شدن مسلمانان از مبانی و تعالیم دینی»و شکست مسلمانان در مقابل غرب را 
-سلمانان در مبارزه و مقابله با هجوم فکری و سیاسی غرب، دلمشغولی مسلمانان بـه ارزش حاکمان کشورهای اسالمی، سستی م

های مادی، گسترش فساد در جوامع اسالمی و... باعث افول تمدن اسالمی، ضعف، تفرقه و شکست آنان در مقابل غرب شـدند،  
 باشدو الهی میو این موارد همگی ریشه در یک عامل اساسی دارند که آن غفلت از مبانی دینی 

ها و تسلیم مذهب و قانون شدن عالمت نامهخضوع در مقابل مذهب و قانون، تجدیدنظر در تصویب»تعبیر امام خمینی  لذا به
    111«شهامت و تمدن است

 مسلمان و دینی دور شـدن از حقیقـت   تعبیر اغلب عالمان نه تنها راهگشا که به بر مظامر مادی تمدن بعدی تک تکیه بعالوه
کنید تمدن است، وقتی که درست تأمّـل کنیـد   این چیزهایی که در ممالک دیگر شما خیال می»خمینی:  امام است. به بیان تمدن

های مدرنی که درست کردند همـه بـرای کشـتن همجـنس     تر است؛ برای اینکه تمام سالحتمدن نیست، بلکه به توحّش نزدیک
 111«ح در اسالم است؛ چنانچه حریت صحیح در اسالم است.عام کردن بشر است... تمدن صحیخودشان و قتل

آن  هـا وارکـان   مبانی دینی تمدن که در ایجاد و شکل دادن و نگهداری پایهترین مهماسالمی  بر اساس بررسی متون و منابع

                                                 
 .175، ص0صحیفه امام ، همان،ج - 061

 .11، ص5همان ، ج -064
  .001، ص0همان، ج - 065
 .011، ص8همان، ج - 066
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گرایش یی )اصل . جاودانگی گرا3عدالت محوری، .2 ،یا توحیدمحوریگرایی توحید .1 اختصار عبارتند از: نقش اساسی دارد به
. انسـان  1. نظـم گرایـی،   7.کمـال گرایـی،   1. اعتدال گرایی ، 1. عقل گرایی و خرد محوری، 4(، و باور به معاد و جهان آخرت

. فضیلت گروی )تکیه بر ایمان، تقـوا، عـدالت، علـم ،    11. حق محوری و حقیقت گرایی، 11. برابری گرایی ، 1گرایی متعالی ، 
توجـه  « وحـدت رویـه  »و گـاه  « وحدت راه»، «وحدت موضوع»، «وحدت هدف»گرای نیز باید به  در وحدت جهاد و وحدت(.

 داشت. 
 

 منابع 
 قرآن کریم .1
 ش.1311قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی،  ،آمدی،عبدالواحدین محمد تمیمی، غررالحکم و دررالکلم .2

 انتظار بشر از دین، قم، اسراء. 1311آملی، عبدهلل جوادی  .3

 ، بیروت.البالغهالحدید، شرح نهجابن ابی  .4

 المقدمه، تاریخ العالمه ابن خلدون، بیروت، دارالکتاب اللبنانی و مکتبه المدرسه. 1111ابن خلدون عبدالرحمان  .1

 مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 1312 .1

 .ق1411سینا، االشارات و التنبیهات، تهران، دفتر نشر کتاب، ابن .7

 ، بیروت. هشامابن هشام، سیرۀ ابن .1

 م. 1121داود، چاپ مصر، ج دوم، سنن ابیابی داود،  .1

 علمی و فرهنگی. انتشارات ترجمه فؤاد روحانی، تهران: افالطون، جمهور،  .11

 ج.22، صحیفه امام ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره،  1371امام خمینی،  .11

 و شرح فیض االسالم، تهران: فیض االسالم ، بی تا.البالغه، گرد اوری و تالیف سید رضی، ترجمه هجامیر مومنان علی )ع( ، ن .12

  .علمی و فرهنگیانتشارات سید جعفر شهیدی، تهران :  ترجمه رضی، سید تالیف و اوری گرد البالغه،نهج .13

 . 1371تشارات بهزاد، چاپ سوم، الدین محمد ، مثنوی معنوی، به تصحیح رینولد نیکلسون، تهران: انبلخی، جالل .14
 اهلل بهشتی.های شهید آیتحق و باطل از دیدگاه قرآن،تهران: تهیه و تنظیم بنیاد نشر آثار و اندیشه، بهشتی، سیدمحمدحسین .11

 بررسی تاریخ تمدن، ترجمه محمد حسین آریا، چاپ اول، تهران، امیر کبیر. 1371تاین بی، آرنولد  .11

 ، ترجمه وحید مازندرانی، تهران، انتشارات توس.تحقیقی در باب تاریخ 2131 .17
 ، بیروت. جاحظ،البیان و التبین .11

 .1377جرجانی، میرسیدشریف تعریفات، ترجمه سیدحسن عرب و سیما نوربخش، تهران: نشر فروزان، چ اول،  .11

 .1ج دوم،  اپالبالغه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چترجمه و تفسیر نهج، 1311، جعفری، محمد تقی .21

  چاپ دوم.اندیشه سیاسی امام خمینی، تهران: انتشارات پژوهشکد ه امام خمینی و انقالب اسالمی ، ، 1311، جمشیدی، محمد حسین .21

 .11و1، مطالعات فرهنگی در دانشگاه اسالمی، شماره "غرب از دیدگاه امام خمینی" 1371 .22
 ، فصلنامه «ه از دیدگاه امام خمینی)ره(مبانی تحقق وحدت حوزه و دانشگا( »1311اهلل محمدی، )و احسان .23
 .1معرفت در دانشگاه اسالمی، سال چهاردهم، شماره  .24

 .23، گفتگو، شماره«بازبینی نظریه برخورد تمدن ها در گفتگو با ساموئل هانتینگتون»، 1371، جهانبگلو، رامین .21

 . 1311سن ذولفقاری، تهران: نشر چشمه، حافظ شیرازی، دیوان حافظ، به تصحیح قدسی، به کوشش ابوالفضل علی محمدی و ح .21



 

61 

 ه. 1311حرانی، ابو محمد حسن بن علی بمن حسین بن شعبه تحف العقول، تهران، کتابفروشی اسالمیه،  .27

 حر عاملی ، حسن ، وسایل الشیعه قم : دفتر انتشارات اسالمی جامع ه مدرسین . .21

 ران. ، اندیشه های سیاسی در اسالم ، تهران: دانشگاه تهحقوقی،عسکر .21
 21، نامه علوم انسانی، شماره."اندیشه و تمدن اسالمی و مباحثی پیرامون آن"( 1371حنفی، حسن ) .31

 .1373|1|21خامنه ای، سید علی بیانات در دیدار فرماندهان سپاه با رهبری، تاریخ  .31

 .1311|1|11تاریخ  دربیانات ، _______ .32

 .1371اسالمى،  انقالب آموزش و انتشارات سازمان تهران، گران،دی و آرام احمد ترجمه تمدن، تاریخ 1371دورانت، ویل،  .33
 اسالمی،  انقالب انتشارات سازمان تهران، دیگران، و بطحایی احمد ترجمه تمدن، تاریخ بررسی 1311 _________ .34
 ، سفینه. ها، تهرانجنگ هفتاد و دو ملت، تحلیلی بر گفتمان برخورد غربی و گفتگوی شرقی تمدن 1371پرست، منوچهردین .31

 . 1371رستگار فسایی، منصور ، پرویز ناتل خانلری، تهران: طرح نو،  .31

 ( کارنامه اسالم، تهران، امیر کبیر.1311زرین کوب، عبدالحسین ) .37

 .تاریخ تمدن، تهران، نشر قلم 1311شریعتی ، علی  .31

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

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

 .1311عبادت در اسالم، ترجمه کاظم خلخالی، تهران: مؤسسه مطبوعاتی عطایی، چ اول،  ________ .41

 تا.ره، بیروت: مرکزالغدیر لدراسات االسالمیه، بی، فدک فی التاریخ، تحقیق عبدالجبار شرا________ .42

 .1311، فدک در تاریخ، ترجمه محمود عابدی، تهران: انتشارات روزبه،  ________ .43
 .1313طباطبایی،سیدمحمد حسینسنن النبی، ترجمه عباس عزیزی، قم: انتشارات صالۀ، چ سوم،  .44
 تا،.باقر موسوی، قم: دفتر انتشارات اسالمی، بیسید محمد حسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمد .41

 .نو اجتماعی، تهران، طرح وعلوم خلدون . ابن1317طباطبائی، سیدجواد  .41

 م.1111قدّم له و علّق علیه و شرحه علی بوملحم، بیروت: دار و مکتبۀ الهالل،  السعادۀ،تحصیلابونصر فارابی،  .47

 .1371ن، تهران: حکمت، ، تحقیق جعفرآل یاسیالتعلیقات ابونصر فارابی، .41
 م. 1111، تهران: انتشارات الزهراء ، فصول منتزعهابو نصر فارابی ،  .41
 .، شرح و تعلیفق علی بو ملحم، بیروت : دار و مکتبه الهاللابو نصر فارابی، تحصیل السعادۀ .11
 ۀ الهالل. ابونصر محمد فارابی، الجمع بین رأی الحکیمین، شرح و تعلیق علی بوملحم، بیروت: دار و مکتب .11

 ( السیاسه المدنیه، بیروت، دار المشرق.1113فارابی،) .12
 .1371ترجمه و شرح حسن ملکشاهی، تهران: سروش، ، سیاسۀ المدنیه، __________ .13

 دارالمشرق. بیروت، نادر، نصری البیر تعلیق الفاضله، المدینه اهل آراء 1111ابونصر، فارابی، .14
جنه البیضا، فی تهذیب االحیاء، ترجمه سیدمحمدصادق عارف، مشهد: آستان قدس رضوی، محسن راه روشن و ترجمه ال فیض کاشانی، .11

 .1372،  1ج

 ج. 4کلینی، ابو جعفرمحمد بن یعقوب، اصول کافی، تهران: انتشارات علمیه اسالمیه ، بی تا،  .11
 ج.11، 1371محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، تهران: دار الحدیث،  .17



 

61 

 ار االنوار ، تهران: علمیه اسالمیه، بی تا. مجلسی، محمد باقر بح .11

 .1317 انتشارات صدرا، چ دوم، :مطهری،مرتضی انسان و ایمان، قم .11
 .صدرا انتشارات تهران، ایران، و اسالم متقابل خدمات 1317، _________ .11
 صدرا.  تهران، انتشارات تاریخ، ، فلسفه1311، _________ .11
 تا.ن: صدرا، بیالبالغه، تهراسیری در نهج ،_______ .12

 تا.سازندگی، چ پنجم بی، قیام و انقالب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ و شهادت، تهران: جهاد_______ .13

 .1372، 1ج  ، تهران: انتشارات ذره،البالغهفرهنگ تفصیلی مفاهیم نهج فرهنگ آفتاب،عبدالمجید،  معادیخواه، .14

 ه فی اسفار االربعه، تهران: وزارت ارشاد اسالمی . مالصدرا، صدر الدین محمد شیرازی، الحمه المتعالی .11

 نو. طرح تهران، اسعدی، مرتضی ترجمه متجدد، دنیای و مسلمان جوان 1373نصر، سید حسین  .11

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

 .ردآوری و ترجمه قاسم پاینده،تهران: انتشارات جاویدانگالفصاحه،نهج .11
 .1371نوری، حسین جهاد، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چ پنجم،  .71
 .11هـ .، ج 1411نوری، میرزا حسین ، مستدرک الوسائل، قم: مؤسسۀ آل البیت،  .71
 نظریه تمدن، ترجمه چنگیز پهلوان، تهران، نشر نی .  1311یوکیشی فوکوتساوا،  .72

 نظریه تمدن، ترجمه چنگیز پهلوان، تهران، نشر آبی. 1313، ________ .73

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٦٤ 

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

 
 2و زهرا علی اکبرزاده آرانی 1مجید خاری آرانی

 دانشجوی دكتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد 0
 مربی گروه اتاق عمل دانشكده پیراپزشكی دانشگاه علوم پزشكی قم 1

 
*Email: khari322_m@yahoo.com 

 
 

 هچکید
 

از نظر مقاام معظام رهباری ،     نگاه گذرا به شرایط و مولفه های تمدن به طور عام و تمدن اسالمی به طور خاص
، شاکل گیاری تمادن عظایم     اساالم دوره پیاامبر  مورد اهتمام تحقیق حاضر است. پویایی ماهیت اسالم، تجرباه  

اساالم و ارزش هاای    برگشت بهمدینه النبی )ص(، آرمانگرایی و قانون مندی تمدن اسالمی، احساس  اسالمی در
 تمدنی نوین به محوریت اسالم است.، همه نوید بخش «ره»دینی، پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی 

منادی، نهادهاای سیاسای و    مولفه های تمدن چون نظام ارزشای، رهباری، قاانون     ،مقام معظم رهبری ز دیدگاها
زمیناه  ، )ع(بازگشت حقیقی به قرآن و اقتدا باه سانت رساول اص )ص( و ا ماه اطهاار      اجتماعی و شهرنشینی با

، نظاام ساازی،   بنابراین، افراد باید در راستای دستیابی به تمادن ناوین اساالمی    ت.اسالمی اس نوین تمدنساز
 خود قرار دهند. ، جزء اولویت هایبه وحدت جهانیو رسیدن  بازخوانی اصول انقالبی

 عقالنیات  خالقیت، و گرایی اصول هماهنگ تجلی اسالمی است. تمدنی که نوین تحقق تمدن بیانگرتحقیق،  نتیجه
 تمدن ناوین  باید رسیدن به را نهایی هدف لذا،. قداست است و تعالی قدرت، و اخالق معرفت، و ارزش معنویت، و

 داد. قرار اخالق، و علم و یتعقالن و دین یپایه اسالمی بر
 

 مولفه های تمدن مبانی، اسالمی، رهبری، فرهنگ، نوین واژگان کلیدی: اسالم، تمدن
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 مقدمه
فلسفه تشریع اسالم، هدایت همه جهانیان است. پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد )ص( در انجـام ایـن رسـالت الهـی ـ       

جتماعی کاملی در جامعه زمان خودش ایجاد نمایـد. مسـلمانان نیـز بـا الهـام      بسیار موفق عمل کرد و توانست انقالب ا ،انسانی
تر از یک قرن، بـا تأسـیس امپراطـوری    های اسالم و سیره رسول اکرم )ص( موفق شدند در مدت کمگرفتن از اصول و شاخصه

ـ  عظیمیعظیم اسالمی، طی چند قرن بر بخش  ازی و اعـتالی فرهنـگ   از جهان حکومت کنند. توفیق شگرف اسالم در تمدن س
 .اعجاب برانگیز است

تمدن اسالمی پس از قرون متمادی درخشش در عرصه جهانی، روندی نزولی را طی نمود، در حالی که جهان غرب پـس از  
انقالب صنعتی و پیشرفت های تکنولوژیک و ایجاد و بهره برداری از ابزارهای مختلف، قدم های بزرگی در راه آسایش و رفـاه  

مادی انسان ها برداشت. ضعف های داخلی حکومت های اسالمی و خود کم بینی مفرط ملت های مسلمان در رویارویی زندگی 
  با پیشرفت های غرب، باعث گردید عده ای از غرب زدگان راه پیشرفت را در پیروی از این تمدن جدید بدانند.

عملی سیاسی و اجتماعی دولـت هـا ـ هـیچ گـاه بـه        اما فرهنگ و تمدن برخاسته از اندیشه اسالمی ـ برغم گسست های  
اسالمی، به عنوان دغدغه اصلی اندیشمندان جهان اسالم همواره نوین فراموشی سپرده نشد و احساس بازگشت به اسالم و تمدن 

 های اسالمی صد ساله اخیر تجلی این احساس ارزشمند است که نقطه اوج آن را در نهضت امـام خمینـی  وجود داشت. نهضت
 توان به تماشا نشست.می« ره»

دوران معاصر است. نظر به استیالجویی تمدن غرب از یک سـو، و بیـداری    یل مهماسالمی از مسانوین با زمینه مسئله تمدن 
 .واضح استاسالمی، امری کامال  نوین تمدنمبانی و مولفه های اسالمی از سوی دیگر؛ ضرورت پژوهش در زمینه 

ندیشمندان مسلمان حضرت آیت اهلل خامنه ای است که نکات و دیدگاه قابل مالحظه ای در ایـن بعـد   در این راستا یکی از ا
دارد و پرداختن به اندیشه ایشان به این دلیل است که وی بعنوان یک اندیشمند ایرانی و اسالمی نظرات کامالً روشـنی در بـاب   

 ر رسیدن به تمدن نوین اسالمی موثر و مفید باشد.تمدن اسالمی دارد که بررسی و تحلیل آرای ایشان می تواند د
 

 پرسش های پژوهش
عوا -9

 مل و مولفه های تمدن ساز کدامند؟
عوا -1

 است؟ شامل چه مبانیه در اندیشه رهبری مسئل ایناسالمی کدامند؟  نوین مل و شرایط تمدن

 تحلیلی است. -روش پژوهش با توجه به ماهیت و کیفیت، از نوع توصیفی
روند فراز و فرود تمدن اسالمی در طول تاریخ و چالش ها و خطراتی که با آن مواجه بوده است، شـاید بتـوان   با نگاهی به 

ایـم. بـه طـور قطـع، پیـروزی      های مختلف نبودهگفت: هیچ زمانی به اندازه شرایط کنونی شاهد پویایی و رشد اسالم در عرصه
ـ  سـابقه در طـول   سابقه و شـاید بـی  ـ از اتفاقات کمایه اسالم ناب محمدیبر پانقالب اسالمی و نظام سازی بدیع بنیانگذار آن 
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در پرتو اتکال به هدایت  [1]است. نظامی که به گفته رهبری معظم انقالب، خط کلی آن رسیدن به تمدن نوین اسالمیتاریخ بوده
الهى، متکى به تعلیم الهـى و متکـى بـه     ما ایجاد تمدنى است متکى به معنویت، متکى به خدا، متکى به وحى داعیه»الهی است؛ 
 [.2«]هدایت الهى

تـرین  نظر به طرح مسئله تمدن نوین اسالمی از سوی رهبری معظم انقالب، در این نوشتار سعی بر آن است کـه بـه اصـلی   
 د.گاه معظم له ـ اشاره شودهای این موضوع و برخی الزامات و راهبردهای تحقق آن ـ از دیمؤلفه

 
  ساز تمدن های فهمول و عوامل

 تعریف تمدن 
هایی بعدی انتقـال داد، تمـدن پدیـدار    زمانی که بشر با خط آشنا شد، قلم بدست گرفت، افکار خود را قلمی کرد و به نسل

 .گشت. پس از آن، واژه تمدن بر انواع پیشرفت ها در مظاهر متنوع زندگی بشر، اطالق شده است

ی، اخالق مردم شهر نشین را پذیرفتن، از حالت خشونت و جهل به حالت معرفـت و  تمدن از نظر لغوی عبارت از شهر نشین
 [.3ت]ها و اسباب شهر نشینی را اختیار کردن اسشهر نشینی انتقال یافتن و به طور خالصه روش

در . فته استدر فرهنگ های عربی واژه تمدن به معنای حضارۀ )تمدن، شهر آئینی( نقطه مقابل بداوت )بادیه نشینی(به کار ر
بـه  Civilizاز ریشـه  Civilizationواژه انگلیسـی  [4شود] می اطالق بزرگ شهر به حاضره و تمدنفرهنگ های جدید، تحضر به 

به معنای همکاری افـراد جامعـه در امـور اجتمـاعی،      در ادبیات فارسی، تمدن[. 1]گری، استمعنای مدنیت و رهایی از وحشی
ابن خلدون، حالت اجتماعی شـدن انسـان را تمـدن    [. 1]اقتصادی، سیاسی و انس گرفتن با آداب و اخالق شهریان بکار می رود

معه و ادغـام  ای از عوامل معنوی و مادی است که با ایجاد فرصت برای جابعضی دیگر، گفته اند: تمدن مجموعه[. 7]نامیده است
تمـدن  « ویل دورانت»در نظر [. 1]های زندگی، زمینه همکاری الزم را در راستای رشد و توسعه اجتماعی، فراهم می سازدعرصه

ای است بـه هـم   ، تمدن پدیده«هنری توماس»به اعتقاد [1]عبارت از تجلی نظم اجتماعی و امکان پذیر ی خالقیت فرهنگی است
 [.11]جتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی هنر و ادبیات را شامل می شودتنیده که همه رویدادهای ا

به معنای خروج از بادیـه نشـینی و گـام نهـادن در راسـتای      « مدنیت»و « مدُن»، «مدینه»در نگاه جامع، واژه تمدن، از ریشه 
 انسـانی  فضـائل  تعالینشینی، فتن است. حاکمیت، نهاد های حکومتی، نظم پذیری، شهر یا عمران ونهادینه شدن امور اجتماعی 

 .است فرهنگی تعالی و اجتماعی مدنیت عالیم از هنر، و علم همانند

 
  مولفه های تمدن

 :ایجاد و اعتالی تمدن از مولفه خاص تبعیت می کند؛ مهم ترین آنها عبارتند از
ن ممکن است نیازهای مادی تمدن های مادی و معنوی بشر است. انساتمدن برایند حرکت تکاملی و اندوخته: نظام ارزشی-1

ترین بعد تمـدن انسـانی اسـت،    های تجربی و عقلی تأمین کند؛ اما رفع نیازهای معنوی که زیر بنای زندگی و اساسیرا با تالش
گیرد. پس تمدن خاستگاه الهـی ـ بشـری دارد.     هرگز در توان محدود بشر نیست. بلکه در قلمرو انتظارات بشر از دین قرار می

ی دین در پدیداری و اعـتالی تمـدن، بـه مراتـب     هاآموزه است، نقش تمدنن گونه که اندیشه خالق انسان عامل شکوفایی هما
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های اجتماعی، اخالق، فلسفه، فـن، ادبیـات، فرهنـگ و شـیوه     تعیین کننده تر می نماید. اگر تمدن شامل باورها، قوانین، سازمان
شناسی نشان می  مردم و تاریخی تحقیقات. دارد اساسی بسیار نقش امور این همه در یندتعامل انسان با محیط پیرامون او باشد، 

اند که بیانگر نقش مستقیم دین در تقویت هویت جمعی ها و شعایر، هسته اصلی شهرهای اولیه بودهدهد که مراکز مربوط به آئین
یعنی تمدن با [12ت]در کالبد سازمان اجتماعی اس دین و ایمان باطن هر تمدنی است و گویی روحی"می توان گفت: [. 11ت]اس

دوام  و توسـعه  باشـد،  هماهنگ تمدن معنوی و مادی ارکان که سرزمینی در اما است، دوام قابلهر سرزمین و نژادی سازگار و 
ـ   جامعه. تمدن آسان تر خواهد بود ام ارزشـی  ای که خواهان تمدن و اعتالی آن است، بایستی در وهله اول، به اسـتقرار یـک نظ

زیرا تمدن محصول فکر فردی یا ملتی خاص نیست، بلکه زیربنای آن، عقیده مشـترک  . بیانگر معیارهای خوبی و بدی، نائل گردد
 [.13]مردم است

شهر نشینی از مولفه های تمدن بـه   با توجه به نقش دو عامل وحدت و امنیت در ایجاد تمدن و تداوم مدنیت، :شهر نشینی-2
 "تعصبی"زیرا تمدن نتیجه [. 14]شودمادامی که جامعه روحیه شهر نشینی پیدا نکند، وحدت و تمدن ایجاد نمیشمار می رود. 

 .یعنی، امنیت، وحدت و تمدن فقط در زندگی شهری قابل تحقق است و فعالیت های نیروی انسانی شهر نشین است
قانون بسـان خـون در رگهـای     .نمایدبسیار برجسته می مداری در زایش و اعتالی تمدننقش قانون و قانون :قانون مداری-3

در غیـر ایـن   [11]جامعه است. استحکام جامعه و ماندگاری تمدن در گرو قانون مطلوب و وفاداری آحـاد جـامع بـه آن اسـت    
 .گیرد تا تمدنی ایجاد گرددصورت، اجتماعی شکل نمی

ـ ست که به استناد قانون جهت اداره کشور پدید میهایی انهادها، تأسیسات و سازمان منظور از حکومت،: حکومت-4  د.آین

نقش رهبری در رأس نهاد های حکومتی بسیار برجسته می نماید. وجود قانون و حکومت شـرط الزم نظـم اجتمـاعی و تمـدن     
ایبند به اصول گردد که از رهبری آگاه و پیابد و به تمدن مطلوب، نایل میسازی است، اما کافی نیست. جامعه، زمانی سامان می

حاکمیت )اقتـدار( شـرط   [. 11]جامعه برخوردار باشد تا مردم با تعاون و همیاری بر محور او، حرکت تکاملی خود را آغاز کنند
هـای  تواند با ایجـاد فرصـت  الزم تأثیرگذاری نهادهای حکومتی در پیدایش و اعتالی تمدن است. زیرا، فقط حکومت مقتدر می

 .ونی و درونی تهدید کننده تمدن و فرهنگ را مرتفع سازدهای برتمدن ساز، چالش
 

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

 :آنها عبارتند از
ـ 17]آنکه عنصر عقیده ـ حق یا باطل ـ در آن نقـش دارد   توان یافت، مگر هیچ فرهنگ و تمدنی را نمی: مداریدین-1 دن [تم

اسالمی نیز از این قاعده مستثنا نیست. در اسالم، عقیده توحیدی سنگ بنای زندگی انسانی، تمدن و فرهنگ متعالی است. توحید 
اری دنیـوی و اخـروی   رستگاجتماعی،  اعتالی و عزت آفرینی، حرکت امیدواری،. است پویایی حال در هموارهباوری است که 

عامل انحطاط جوامع  و نافرمانی از دستورات حق، انکارآیات خدا،، چنانکه، کفر ورزی .ارمغان عقیده توحیدی به موحدان، است
 .روندها به شمار میو تمدن
زماندهی از همـان آغـاز، سـا   ( با توجه به نقش جمعیت هم عقیده در ایجاد و اعتالی تمدن، پیامبر اکـرم )ص : سازیامت-2
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و  های چند نفـره مسلمانان با پیامبر اکرم )ص( در قالب گروه بیعتطرح  .جمعیتی ـ هرچند کوچک ـ اعتقادی را در نظر داشت
 .در این راستا قابل ارزیابی است [11]و پیمان بزرگ مدینه چند ده نفره در مکه

نه مجمع شهروندان. در روان شناسی اسالمی، امت  امت را جامعه معتقدان تشکیل می دهد. اندیشه امت خاستگاه قرآنی دارد
بوده که نه با مکان و خون که با داشتن یک ریشه معنوی مشترک )عقیده(تأمین می گـردد. آنچـه   « همریشگی»همیشه مفید نوعی 

پرتو قواعـد   امت را پدید می آورد، یک وضع سیاسی انسجام یافته نیست، بلکه اراده زندگی با هم است، آن هم اراده ای که در
توفیق پیـامبر اکـرم   [.11]اخالقی ـ بویژه آنچه که در قرآن به عنوان چارچوب روابط اجتماعی ترسیم گردیده ـ پدید آمده است  

 .های تاریخ است)ص( در امت سازی از شگفتی
دایی ـ را   اسالم دین حکومت و سیاست است. به همین دلیل، پیامبر اسالم )ص( تأسیس حکومت ـ هرچند ابت : حکومت-3

ا آن سادگی عجیب، پایگاه اصلی حکومـت و کـانون نظـام اجرائـی     (بجزء اولویت های کاری خود قرار داد. مسجد پیامبر )ص
های تاریخی پیـامبر بـه سـران    حتی نامه. گرفتتمام اقدامات داخلی و بین المللی حکومت اسالمی در مسجد انجام می .[21]بود

این روش بعد از آن حضرت نیز ادامه یافت، مخصوصا در دوران خالفـت امـام علـی    . دیدکشورهای بزرگ از مسجد ارسال گر
تری به موازات پیشرفت اسالم، ایجاد شدکه اصول آن در فرمان امـام علـی بـه مالـک     نظام سازی دقیق و تنظیمات گسترده (ع)

 .اشتر تبیین شده است
با درک عمیق از نقش قانون و قانون مداری در تمدن سازی، مـی   مورد تأکید اسالم است. پیامبر اکرم )ص( :مداریقانون-4

 روا تبعـیض  الهـی  حـدود  اجـرای  در کـه  بود سبب آن به شدند، انقراض و سقوط دچار که پیشین ملل و اقوام"فرمودند که: 
جرای حدود الهـی نسـبت   در رویکرد دینی، ا "وانهادند. خود حال به را توانمندان و ساختند جاری بینوایان بر را حدود داشتند،

به افراد دور و نزدیک، و حکم بر طبق کتاب خدا در خشنودی و غضب و تقسیم عادالنه میان سیاه و سفید. عامل رستگاری دنیا 
 .حاکم اسالمی نیز موظف به اجرای دستورات خدا در جامعه است[.21]و آخرت است

امنیت، اساس . این واژه در قرآن کریم نشانگر اهمیت آن استنخستین شرط زندگی اجتماعی است. کاربرد متعدد  :امنیت -1
 انگیزه ساخت سد معروف ذوالقرنین، کعبه، بنای هنگام( ع) خلیلنخستین تقاضای ابراهیم  بهترین مظاهر فرهنگ و تمدن اسالمی،

هـا  ی شدیدترین مجـازات در فقه اسالم. و یکی از اهداف حکومت اسالمی است دلیل هجرت پیامبر اکرم )ص( از مکه به یثرب،
 [22]برای اخالل گران امنیت اجتماعی اعتبار شده است

امضـای پیمـان    پیامبر اکرم )ص(، اقدامات متعددی در راستای تأمین امنیت انجام داد: انعقاد قرارداد صـلح بـا همسـایگان،   
تالش در راستای پیونـد   ملی مسلمانان، پیمان همبستگی عقد برادری میان اوس و خزرج، آمیز با یهودیان مدینه،زندگی مسالمت

از جمله آنهاست. در اثر اقـدامات شایسـته رسـول     و هشدار نسبت به پیامدهای تفرقه اهتمام به وحدت، برادری میان مسلمانان،
و  دستانی متخاصـم بـه یـد واحـد؛     مردمان بی فرهنگ به امت با فرهنگ ؛ ای ایثارگر ؛اکرم )ص(، قبایل انحصارطلب به جامعه

 .[23]تبدیل گشت آسیب ناپذیر
گسـتری،  مداری، عدالتهایی همانند خدامحوری، حقها، تمدن اسالمی از ویژگیهای مشترک میان همه تمدنافزون بر مؤلفه

، «توحیـد »در مدنیت اسالمی و تمدن مـورد نظـر مسـلمانان،    [.24]و مانند آن، برخوردار است حاکمیت اخالق و کرامت انسانی
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ان، احترام به مقدسات در درجه نخست قرار دارد. به تناسب تجلی روح توحید و والیت در طراحی و بازسازی تمدن تعالی انس
اسالمی، مفاهیم قدسی نیز حضور و ظهور می یابد. این مهم در معماری مساجد و شهر ها، در هنر و ادبیات، در همـه ابعـاد بـا    

 .نظمی خاص و مراتبی ویژه تجلی می یابد
 

 از دیدگاه رهبری های تمدن نوین اسالمیها و شاخصهمؤلفه

عنوان یکی از آرزوهای دیرینه بشر، یکـی از اساسـی   تأکید اسالم ناب محمدی، بر حفظ کرامت انسان به :کرامت انسانی-1
هیچ "ممکن است؛ جانبه به تعالیم اسالم و قرآن های تمدن نوین اسالمی است که نیل به این هدف، تنها در عمل همهترین مؤلفه
داند. یکى از اصول اسـالمى کـه همیشـه در تعریـف و معرفـى اسـالم       قدر اسالم، ارزش و کرامت انسان را واال نمىمکتبى به
ها بیایند حقوق بشر را به ما یاد بدهند یا ما را توصـیه بـه   نشینیم غربیاست، اصلِ تکریم انسان است. ما که منتظر نمىشدهمطرح

شـود و  ن کنند! ما خودمان، اوّل طرفدار حقوق انسان هستیم. منتها حقوق انسان در سایه اسالم، قابل دفـاع مـى  حفظ حقوق انسا
اسالم است که با احکام خود )همه گونه احکام؛ چه احکام قضایى و جزایى، و چه احکام مـدنى   .آیدحقوق انسان به حساب مى

است؛ نه آنچه که در اختیار آنهاست، نه آنچه که آنها بـه فریـب،   کردهفاعها دو حقوق عمومى و مسائل سیاسى( از حقوق انسان
 [.21]"دانگذارى کردهاند و اسمحقوق انسان به حساب آورده

در نخستین آیاتی که بر پیامبر اسالم نازل گردید علم و ایمان به غیب دو امر مهم تمدن سـاز اعـالم شـد،     :علم و معرفت-2
 است؛ اما شرط کافی برای مدنیت نیست. بدون شک علم پایه تمدن 

شود که دین برترین جایگاه و منزلت را به علم و دانش، اختصاص داده اسـت؛ تـا   با توجه به نگاه دین به علم، مشخص می
ـ   "دهد: آنجا که قرآن کریم، صاحبان علم را به درجات رفعت و بزرگی نوید می م یرفع اهلل الذین آمنوا منکم والـذین اوتـوا العل

خداى تعالى مؤمنین را به یک درجه، و علم داده شدگان را به چنـد درجـه برتـرى داده و خـدا     ؛ درجاتٍ واهلل بما تعلمون خبیر
آیـد و عـالم   شـمار مـی  به این ترتیب در تمدن نوین اسالمی، تحصیل علم عبادت به(11)مجادله:" بدانچه مى کنید با خبر است

)ع( بـه ارزش علـم در اسـالم اشـاره     مومنـان  عظم انقالب نیز با اشاره به روایتـی از امیـر  مورد تکریم و احترام است. رهبری م
النّـاس ثالثـه:   " :گیرد، چقدر بعضى از نکات مهم هستهاست و گاهى مورد تعمق قرار نمىدر احادیثى که در زبان»نمایند: می

انسان داریم: انسانهایى دانشـمندند؛ انسـانهایى در طریـق    ؛ اصوالً ما سه دسته "و متعلم على سبیل نجاه و همج رعاعربانی عالم 
بینید که اسالم اصالً نسـبت  مى .وزنارزش و بىدانستن هستند؛ بقیه، همج رعاع هستند. همج رعاع، یعنى انسانهاى سرگردان، بى

راگیرى علم. محیط اسالمى، برد؛ چه داشتن علم و آموختن آن به دیگران و چه فى اول، ارزش را روى علم مىبه علم، در درجه
 [21]چنین محیطى است

در نگاه نظام مند مقام معظم رهبری به علم، به مثابه کلید اقتدار و آقایی مسلمانان بر جهان یاد می شود ایشان اعتقـاد دارنـد   
آور اسـت و  فردای بدون علم تاریک است و چراغ راه تحقق تمدن اسالمی مجاهده علمی است. علم از دیـدگاه ایشـان سـلطه    

جامعه صاحب علم را قدرتمند می سازد. کسانی که دنیای معاصر را از حیث علمی و عملی در چنبره خود دارند، علم را به زیر 
آورده اند. از این رهگذر، تاکید فراوان می کنند که باید علم را فرا گرفت بلکه بایسته است که تولید کننده و صـادر کننـده آن   

باید دل خوش کرد. روش تولید علم از نظر ایشان، اجتهاد به معنی مصطلح، یعنی استنباط ازمنـابع دینـی و   شد و به مصرف آن ن
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رجوع به عقلی است که پشتوانه آن وحی است. در این صورت است که تولید علم در مسـیر رشـد و اعـتالی تمـدن اسـالمی      
 خواهد بود.

مسلمانان در شکستن مرزهای دانش است. تاکید ایشان براین است کـه  نکته بسیار مهم در مباحث ایشان در باب علم، اقدام 
تحجر و جزم گرایی در باب یافته های علمی گذشتگان و متفکران غربی، آفت اصلی تحقق رشـد علمـی اسـت. آزاداندیشـی و     

مان، عواطف صـحیح  خودآگاهی جمعی راه برون رفت از این مشکل است. ایشان اعتقاد راسخ دارند زمانی که علم با هدایت ای
 [.27و معرفت روشن بینانه و آگاهانه همراه شود، معجره های بزرگی می کند]

عنوان یکی از اهداف ،به[21]همواره موضوع عدالت اجتماعی به مثابه؛ انصاف بی طرفی و برابری فرصتها :عدالت گستری-3
 و رشد و پایایی و دوام در سزایی به اهمیت عدالت دینی، نپیشوایا و اسالمی های آموزه دردعوت پیامبران الهی مطرح بوده است. 

 آنـان  های شایستگی اساس بر مردم همۀ حقوق تأمین و عدالت اجرای در که است آن اسالمی، متمدّن دارد و جامعۀ جامعه پویایی

 و معیارهـا  از جامعه، افراد به تمس و ظلم از پرهیز و جامعه در قسط و عدل پادارندۀ به نظام از مندی بهره اساس، این بر .کوشد می
 طبیعی نظام با مخالفت آن، انگاشتن نادیده و رود می شمار به جامعه شکوفایی و رشد عوامل و اسالمی تمدّن و جامعه های بایسته

 .است هستی
معرفـی   های پیشـرفت در منطـق اسـالم   رهبری انقالب، با اشاره به موضوع عدالت گستری، این امر مهم را یکی از شاخصه

هاى گوناگون تمدن مادى پیشرفت کند، اما عدالت اجتمـاعى در آن  اگر کشورى در علم و فناورى و جلوه"اند: نموده و فرموده
نباشد، این به نظر ما و با منطق اسالم، پیشرفت نیست. امروز در بسیارى از کشورها علم پیشرفت کرده است، صـنعت پیشـرفت   

اسـت؛ ایـن   تر و شکاف طبقاتى بیشتر شدهى طبقاتى عمیقاست، اما فاصلهزندگى پیشرفت کردههاى گوناگون کرده است، شیوه
لذا شاخصـه عـدالت، از مهمتـرین خصوصـیات تمـدن      [.21]"پیشرفت نیست؛ این پیشرفتِ سطحى و ظاهرى و بادکنکى است

جایی برای تحقـق عـدالت و حفـظ کرامـت      اسالمی در برابر تمدن غربی است؛ چرا که در مکاتب غربی مثال: لیبرالیسم نه تنها
 .انسانی وجود ندارد بلکه به فرموده رهبر انقالب عمیق تر شدن فاصله و شکاف طبقاتی را شاهد هستیم

و عقالنیت و دانش و اخالق، عزت آفرین است. عزت به معنای صالبت، غیرت و حالتی اسـت   دینتمدن مبتنی بر عزت: -4
تمـام خـزائن    شکست ناپذیر می سازد. تمدن توحیدی عزت آفرین است. زیرا،خداوند عزیز اسـت، که انسان و ملتی را مقاوم و 

در پرتو الهامات عزت آفـرین قـرآن،   [ 31]هر کس عزتی کسب می کند از برکت دریای بی انتهای اوست هستی از آن او است،
 .معنوی خود، لحظه ای دچار تردید نشـدند ترین اوضاع و شرایط حیات سیاسی و رسول خدا و مسلمانان صدر اسالم در سخت

اگر دستم را تا مرفـق در  "چرا که آنها یقین داشتند که مرگ و زندگی، عزت و ذلت به دست خداست. این فرمایش نبوی است: 
 [.31]تر است تا چیزی از تازه به دوران رسیده ها، طلب کنمدهان اژدها فرو ببرم، نزدم محبوب
م برای یک جامعه پویا و سرافراز ترسیم نموده، عزت ملی است. قرآن کریم در آیه هشتم سوره یکی از خصوصیاتی که اسال

یقولون لئن رجعنا الى المدینۀ لیخرجنّ األعزّ منها "فرماید: داند و میمنافقون؛ عزت را از آن خدا و پیامبر)ص( و مومنان باهلل می
؛ می گویند اگر به مدینه باز گردیم، عزیزترین افراد، ذلیل ترین المنافقین ال یعلمون األذلّ و للَّه العزّۀ و لرسوله و للمؤمنین و لکنّ

بدین  "افراد را بیرون خواهد کرد، در حالی که عزت و اقتدار مخصوص خدا و پیامبرش و مومنان است، ولی منافقان نمی دانند.
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گشت به مدینه، پیامبر)ص( را از آن شهر اخراج کنند امـا  معنی که منافقان، در جنگ بنی المصطلق سوگند یاد کردند: پس از باز
ای با اشاره به ایـن موضـوع، عـزت را    اراده الهی، بر عزت و پیروزی پیامبر)ص( و مؤمنان تعلق گرفت. حضرت آیت اهلل خامنه

سـت از اینکـه: یـک    عزت ملى عبارت ا"فرمایند: دانند و میالزمه یک ملت عنوان کرده و آنرا نقطه مقابل احساس حقارت می
مقابل احساس عزت، احساس حقارت است؛ یک ملت وقتى به درون خـود   ملت در خود و از خود احساس حقارت نکند. نقطه

کند، احساس عـزت  نگاه می -هاى خود، به تاریخ خود، به مواریث تاریخى خود، به موجودى انسانى و فکرى خود به سرمایه -
 [32]ت نکند. این یکى از چیزهائى است که براى یک ملت الزم استو غرور کند، احساس حقارت و ذل

به معنای یک نظام ارزشی است که همراه با محبت و عاطفه نسبت بـه آحـاد مـردم بـوده و تنهـا، فرمـانروایی و        :والیت-1
عدالت، آزادی و  :ههای تمدن اسالمی از جملقرار والیت است که موجب تحقق دیگر مؤلفهتاین اس[33]شودحکمرانی تلقی نمی

گیرد. سلطنت حکومتی است که در آن شخص حاکم هیچ مالکی گردد. والیت در این مفهوم در مقابل سلطنت قرار میعزت می
داند. در این حکومـت هـیچ نظـارتی    گیرد و خود را ملزم به پاسخگویی به سؤاالت نمیرا برای سنجیدن تصمیمات در نظر نمی

شود. اساس منافع شخصیِ گروه حاکم گرفته میم برای سنجش تصمیمات وجود ندارد و تصمیمات برخارج از فرد یا گروه حاک
اما در تمدن اسالمی، فرد حاکم نه تنها در برابر قانون الهی پاسخگوست بلکه نسبت به نقـد، نظـارت، نصـیحت و انتقـاد افـراد      

 [.34]مسلمین نیز پاسخگو خواهد بود
اشاره به این موضوع تحقق والیت را تحکیم پیوند و ارتباط مسئوالن کشور بامردم می دانـد و  حضرت آیت اهلل خامنه ای با 

می فرمایند: تحکیم پیوند، ارتباط و علقه مسئوالن کشور با مردم الزمه تحقق والیت به معنای حقیقی کلمه می باشد و در سـایه  
نظام قرآنی و الهی جمهوری اسالمی، کند خواهـد شـد و مـردم     چنین پیوند و ارتباطی با مردم، تمام سالح های دشمن در برابر

راهی را که آگاهانه انتخاب کردند با اداره و همت خود طی خواهند کرد و به فضل پروردگار نظام مقدس جمهوری اسالمی این 
 [.31کند]امکان را پیدا خواهد کرد که پایه های تمدن اسالمی را در کشور و در تمامی جوامع اسالمی، مستحکم 

بنابراین، تشکیل حکومت اسالمی به محوریت والیت فقیه عادل اوالً بسیاری از موانع وعلل انحطاط جهـان اسـالم و تمـدن    
اسالمی را از بین خواهد برد ثانیاً موانع خارجی مانند هجوم سیاسی، فرهنگی و نظامی غرب، گرچه لطماتی به انقالب ما می زند 

 می را از بین نمی برد.اما به هیچ وجه نظام اسال

در اندیشه توحیدی جایگاهی ویژه دارد. قرآن کریم، تأمین موهبت آزادی در جهت حیات معقول انسان را، جـزء   :آزادی-1
فلسفه های بعثت انبیا بر می شمارد. پیامبر اسالم )ص( نیک می دانست که در شرایط خفقان استبداد، ابتکار و خالقیت و شـکل  

پذیر نیست. لذا تالش کرد هر گونه بار سنگین معنوی و انواع زنجیر های بت پرسـتی و خرافـات، عـادات و     گیری تمدن امکان
ویضـع عـنهم   "رسوم غلط، جهل و نادانی، تبعیضات طبقاتی، قوانین نادرست، و سیطره طاغوتیان را از دوش انسان ها بـردارد  

و (117)اعـراف: "کالیف سخت( و بندهایی که بر آنان بوده برمـی دارد ؛ و از آنان بار گران)تإصرهم واألأغالل التی کانت علیهم
) آل "؛ و بعضی از ما بعضی دیگر را بجـای خـدا اربـاب نگیـرد    الیتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اهلل" پیام آزادی بخش اسالم

یخت تا انسان ها را از بت پرسـتی و  خداوند محمد را به حق برانگ"، )ع(به فرموده امام علی  .را جهانیان اعالم نماید(14عمران:
 [31]پیروی شیطان باز داشته داده و به پیروی و پرستش خدا دعوت کند
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 و فکـری  اسـتعدادهای  شکوفایی و رشد سبب که است اموری از انسان، واقعی مصالح کلّی چارچوب در اجتماعی لذا آزادی
 مایۀ نیز اجتماعی خفقان ایجاد و مشروع های آزادی سلب مقابل، در .است اجتماعی پیشرفت ساز زمینه و افراد ذهنی های خالقیت
 .شد خواهد جامعه ماندگی عقب و خمودگی

مبنا و منشاء آزادی در اسالم با مبنای آزادی به مفهوم غربی آن متفاوت است. ریشه آزادی در غرب بـر لـذت و رنـج     البته،
آور بـوده و بـا   طوری که هر چیـزی کـه بـرای انسـان لـذت     است؛ بهانسان استوار بوده و مبنای آن خواست و تمایالت انسان 

های قلبی او هماهنگی داشته باشد پسندیده و هر چه سبب رنج او گردد ناپسـند و مـذموم اسـت کـه ایـن امـر مبنـای        خواهش
وجـود آورده و  بـه  آید؛ چرا که آرزوها و تمنیات اکثریـت افـراد جامعـه، قـانون را    حساب میقانونگذاری در این جوامع نیز به

دهد. رهبری انقالب با اشاره به اینکه حقیقت آزادی وجود تقـوا و تزکیـه در   های عمومی را در چهارچوب خود قرار میآزادی
تواند بر قدرت های بزرگ عالم پیروز شود، ریشه آزادی در فرهنگ و تمدن اسالمی انسان است و انسان تنها در این صورت می

بینى توحیدى است. اصل توحیـد ـ بـا     ى آزادى در فرهنگ اسالمى، جهانریشه"دی دانسته و فرموده اند: را دارای روح توحی
کند؛ یعنى هر کسى که معتقد بـه وحـدانیت خداسـت و     اعماق معانى ظریف و دقیقى که دارد ـ آزاد بودن انسان را تضمین می

ى انبیاء، در هاى مختلف قرآن؛ در سورهبینید در دعوت انبیا در سورهىتوحید را قبول دارد، باید انسان را آزاد بگذارد. لذا شما م
و الى عاد اخـاهم هـودا قـال یـا قـوم      "گوید:  زند، مثالً میها که از پیغمبران مختلف حرف میى اعراف، در برخی سورهسوره

خداست، بـه مـردم    ت از خودش را که نمایندهترساند و به دنبال آن، اطاعت از خدا و اطاع؛ اول آنها را از خدا می"اعبدوا اللّه
کند. تمام پیغمبران، شروع دعوتشان عبارت بوده از اینکه: از خدا اطاعت کنید و از طاغوت ـ از کسانى که غیر خدا  پیشنهاد می

بنابراین آزادى اسـالمى   "ان اعبدوا اللّه و اجتنبوا الطّاغوت"هستند و میخواهند انسان را اسیر کنند و برده کنند ـ اجتناب کنید؛  
متکى بر توحید است و روح توحید عبارت است از اینکه: عبودیت غیر خدا باید نفى شـود؛ یعنـى توحیـد در هـر دینـى و در      

چه آن غیر خدا یک شخص باشد، مثل فرعـون و نمـرود و چـه     دعوت هر پیغمبرى معنایش این است که انسان باید از غیر خدا
هـا و هوسـهاى   باشد؛ چه غیر خدا هـوى  ک نظام باشد. چه یک نظام غیر الهى؛ چه غیر خدا یک شىغیر خدا یک تشکیالت و ی

و از هرچه غیر خداست، اطاعت و عبـادت نکنـد و فقـط از     -خود او باشد؛ چه غیر خدا عادتها و سنتهاى رایج غیر الهى باشد 
 [37]خداى متعال اطاعت کند

و هـوس نشـدن؛    هاى مادّى را نخوردن؛ اسیر هـوى راه را گم نکردن؛ فریب جلوهاستقامت، یعنى " :استقامت و مقاومت -7
طلبى رو نیـاوردن. اینهـا اسـاس کـار     طلبى و عشرتدستورها و فرایض اخالقى و معنوى و ادب اسالم را رها نکردن و به لذّت

رقدرتها و دفاع از مستضعفین و مظلـومین  باید گفت الزمه رسیدن به اهداف عالی اسالمی، استقامت و مقاومت در برابر اب."است
در سطح عالم است. این راه استقامت و مقاومت است که پرچم تمدن اسالمی و قرآن را در سراسر عالم برافراشته خواهد کرد و 

ی اسـت:  عدالت و مردم ساالری به معنای واقعی، کرامت انسانی و آزادی، با تأسی به آن تحقق پیدا خواهد کرد و این، وعده اله
؛ "انّ الّذین قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا تتنزّل علیهم المالئکۀ الّـا تخـافوا و التحزنـوا   "قطعى کرده است که:  خداى متعال وعده"

کند و موفقیت اش این است که خداى متعال، اندوه و ترس را از یک انسان و یک جامعه سلب مىاستقامت در راه درست نتیجه
کند. ما راهى که انتخاب کردیم، راه خداست. ملت ما این راه را انتخاب کرد و در این راه پافشارى هم کـرده  مى را نصیب آنها
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هـاى شـیرین و دلنشـین ایـن     شـاءاللَّه میـوه  است. اناست؛ با سختی هایى که در این راه هست، مقابله کرده و از آنها نهراسیده
 [31]دایستادگى را خداى متعال به او خواهد چشان

به طور قطع اصالحات انقالبی و اصالحات حقیقی مورد نظر اسالم، نقد، اصالح و پاسـخگویی در جهـت    :اصالح طلبی-1
اهداف نظام اسالمی و در چهارچوب آن است؛ در صورتی که دشمنان اسالم تغییر اصـل سـاختار دیـن را هـدف قـرار داده و      

ک مجموعه وابسته و سرسپرده به غـرب، بـدون دخالـت در امـور اجتمـاعی و      اصالحات از نظر آنان تغییر و تبدیل اسالم به ی
 11کند؛ چنانچه رهبری انقالب در تفسیر آیـه  کریم این نوع اصالح طلبان را مفسد معرفی میسیاسی مردم است. در حالیکه قرآن

یگانه، هـدف رسـیدن بـه ارزشـهای     قدرتهای ب برای یک ملت: هدف استقالل، هدف رها شدن از سلطه"فرمایند: سوره بقره می
فرهنگ فاسد غربی، )که امروز در اروپا و امریکا خودشان بـه سـتوه    آلوده نبودن به کاالهای فاسد و پس ماندهاخالقی و هدف 

و  ها و سرتافتن از اینها، هدفهای واالیی است که اگر کسی بتواند با یک بیـنش منصـفانه حرکـت   اند( و سر باز زدن از اینآمده
قـرآن  . وجود آوردند، این فساد انگیـزی اسـت  کند که اگر مانعی برایشان بهجهاد و مقاومت این مردم را مشاهده بکند تأیید می

کننـد و  فهمند و ملتفت نیستند، لذا به خیال خودشان دارند کار خوب میگوید: اینها مفسدند، اما خودشان نمیشکلی قاطع میبه
کنند که در جهـت  نویسند و یا کاری میگویند و میی کنونی مشاهده کرد که چیزی میتوان در جامعهیهای اینچنینی را منمونه

کنند این یک اصالح است و یک حرکت به نفع مردم یا به نفع کشور است؛ مقابله با این هدف و با این حرکت است و خیال می
 [31]جهت مصالح دشمنان و جهت عکس مصالح ملت استبینیم درست در کنیم، میحالیکه اگر با بینش درست نظردر

ای مطـرح بـوده و در طـول تـاریخ، بـر آن تکیـه ویـژه        مانانهایی که همواره بـرای عمـوم مسـل   یکی از ایدهاستقالل:  -1
ی ستیزی است. اصل مبارزه با دخالت و نفوذ بیگانگان که یـک سـرمایه حیـاتی بـرا    خواهی و دشمناست، اصل استقاللشدهمی

های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اعتقـادی و...  گردد. باید در همه ابعاد مختلف زندگی مانند: عرصهملت های مسلمان تلقی می
طلبی برای تحقق تمدن نوین اسالمی، امری غیر قابل انکار بـه نظـر   ستیزی و استقاللتقویت گردد، بطوریکه استمساک به دشمن

 .رسدمی
؛ وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیالً  "خاستگاه قرآنی دارد. مسلمانان با الهام گرفتن از آیه استقالل و خود اتکایی 
باید تالش کنند تـا اسـتقالل جامعـه     (141)نساء:"ت.[ قرار نداده اس[ مؤمنان، براى کافران راه ]تسلّطىو خداوند هرگز بر ]زیانِ

و نظامی آن تأمین کنند. سیره رسول اکرم )ص( و رفتار مسلمانان صـدر   قتصادیا فرهنگی، عاد گوناگون سیاسی،اسالمی را در اب
 .اسالمی باشد تمدن نوین اسالم می تواند الهام بخش

مقام معظم رهبری می فرمایند: اخالق آن هوای لطیفی است که در جامعه بشـری اگـر    :اخالق عمومی و رفتار اجتماعی-11
 [41داشت، انسان می تواند با تنفس او زندگی سالمی داشته باشند]وجود 

در این عبارت اخالق که مهندسی و مدیریت الیه دوم وجود آدمی را برعهده دارد، عبارت است ازهوای لطیف؛ یعنی انسان 
آب و غـذا چنـد روزی دوام    ها به همان مقدار به اخالق نیاز دارند که به هوا؛ نه به آب و نه به غذا. انسان ممکن اسـت بـدون  

آورد، اما بدون هوا چند دقیقه هم نمی تواند سر کند. بنابراین، اخالق در زندگی آدمی و به عنوان یکی از پایه های تمدن نـوین  
اخالق اگر نبود، بی اخالقی وقتی حاکم شد؛ حرص ها، هوای نفس  "اسالمی، نه فقط نقش کلیدی و مهم، که نقش حیاتی دارد.
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وقتی این رذایل اخالقـی   -الت ها، دنیا طلبی ها، بغض های شخصی،حسادت ها،بخل ها، سوظن ها به یکدیگر وارد شدها، جه
 [.41]"، زندگی سخت خواهد شد؛ فضا تنگ خواهد شد؛ قدر تنفس سالم از انسان گرفته خواهد شد-به میان آمد

های علمی، نظامی، صنعتی و... بخش زمینه :لف از جملههای مختمقام معظم رهبری با اشاره به پیشرفت های کشور در عرصه
اصل قضیه، درست کردن سـبک زنـدگى   »اند: و فرموده اصلی و نرم افزاری پیشرفت را معطوف به موضوع سبک زندگی نموده

م. تمدن ها پیش برویم؛ باید تالش کنیاست، رفتار اجتماعى است، اخالق عمومى است، فرهنگ زندگى است. باید در این بخش
وجود بیاورد، بدون این بخش تحقـق  خواهد آن را بهاش هستیم و دنبالش هستیم و انقالب اسالمى مینوین اسالمى که ما مدعى

ای، کـار جمعـی، رعایـت حقـوق اجتمـاعی، صـداقت، پرهیـز از        ایشان، مسایلی مانند اخـالق حرفـه  [. 42]"پیدا نخواهد کرد
 قبیـل  از هـایی حوزه همچنین و، انضباط اجتماعی، نشاط اجتماعی، کرامت اجتماعی زن گراییپرخاشگری، وجدان کاری، قانون

 زنـدگی  سبک اصالح هایشاخص مهمترین از را اجتماعی تعامالت حوزه و پوشش حوزه زندگی، اوقات حوزه مصرف، حوزه
 .نیز امید داشتها های آن به پیشرفت در این حوزهتوان با آسیب شناسی و یافتن شیوهبرشمردند که می

 
 از دیدگاه رهبری الزامات تحقق تمدن نوین اسالمی

تواند فکر و فرهنگ خود را در دنیا گسترش دهد که با مکتـب و  یک تمدن بزرگ و عمیق و ریشه دار زمانی می :ایمان-3-1
الی است کـه دشـمنان اسـالم    ایدئولوژی خود و با ایمان به آن در جهت تحقق این امر برآید و بر آن استقامت ورزد. این در ح

هایی است که به فرموده رهبـر  ایمانی است که این امر یکی از توطئهبرای توقف این حرکت عظیم به دنبال کشاندن جامعه به بی
سـازى  هائى است که دشمنان تمـدن ایمانى، یکى از همان توطئهکشاندن جامعه به بى ":شودانقالب با شدت و جدیت دنبال می

سازىِ اسالمىِ نوین، بـه  ى اول، نیاز تمدنکنند. پس در درجهاند و االن هم با شدت این را دارند دنبال مینبال آن بودهاسالمى د
ایم. ایمان ما، ایمان به اسالم است. در اخالقیات اسالم، در آداب زندگى این ایمان را ما معتقدین به اسالم، پیدا کرده .ایمان است

که مورد نیاز ماست، میتوانیم پیدا کنیم؛ باید اینها را محور بحث و تحقیقِ خودمان قرار دهـیم. مـا در فقـه     آنچه را اسالمى، همه
ایم؛ باید در اخالق اسالمى و عقل عملى اسالمى هم یک کار پرحجم و بـاکیفیتى انجـام   اسالمى و حقوق اسالمى زیاد کار کرده

 [.43]"دهیم
می، قرآن کریم به عنوان تبیین کننده همه نیازهای آدمی در رأس منابع دینی قـرار دارد.  عمل به تعالیم قرآن: در فرهنگ اسال

سرگذشت تمدن های پیشین و مطالعه تاریخ آنان به خوبی ضرورت عمل به تعالیم قرآن را بر ما آشکار خواهد نمود. بشر بـرای  
ماد و تکیه بر آن در مسیر نیل به کمال حرکت کند. خداوند رسیدن به کمال نیازمند برنامه ای جامع و کامل است که بتواند با اعت

و ما این کتاب را بر تو نازل کـردیم  ؛ وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَانًا لِکُلِّ شَیْءٍ وَهُدًی وَرَحْمَۀً و بُشْرَی لِلْمُسْلِمِینَ"متعال می فرماید: 
( بر این اساس، برای ساختن تمدن نـوین  11. )نحل:"برای مسلمانان است که بیانگر همه چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت

اسالمی می بایست سبک زندگی اسالمی را با بهره گیری و عمل به مفاهیم قرآنی طرح ریزی نمود. توجه بـه مفـاهیم قرآنـی در    
هایی باشد که تمدن مادی غـرب   عرصه های مختلف زندگی و به کار بردن آنها می تواند راهگشای بشر در برون رفت از بیراهه

پیش روی انسان ها قرار داده است. این کتاب آسمانی به اصول اخالقی فردی و اجتماعی انسان نیز اشارت دارد؛ از این حیـث  
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ضرورت دارد که انسان با قرآن مأنوس باشد. دوری از معنویات باعث گردیده است که علی رغم همه پیشـرفت هـای علمـی و    
ستیابی به آرامش، جامعه غرب را در پی معنویات بکشاند. این نکته از روند رو به گسترش روی آوردن به اسـالم  صنعتی، عدم د

 در این جوامع به خوبی آشکار می باشد.
: از منظر اسالم عقالنیت ناظر به قوه عاقله درون انسان است که بـه کـارگیری   اسالمی عقالنیت کارگیری به در اهتمام -3-2

تعقل، انسان را به سوی خدا سوق می دهد و بندگی او را به ارمغان می آورد. بنابراین عقالنیت اسـالمی بـدین معنـی    آن، یعنی 
است که انسان با بهره مندی از قوه عاقله در جهت گرایش های عالی انسانی و الهی تعقل می کند و حیات فـردی و اجتمـاعی   

ر واقع تمدن اسالمی بدون عمومی شدن عقالنیت اسالمی بوجود نمی آیـد،  د"خود را به سوی خدا و بندگی او سوق می دهد. 
لذا امروز وظیفه دانشمندان و روشنفکران مسلمان است که از یک سو در عقالنیت اسالمی به کاوش بپردازند و با اتکا به معارف 

حدیث و ... و معـارفی کـه امـروز بشـر      فقهی و اصولی و همچنین با استفاده از دستاوردهای علمای اسالم در فلسفه ، عرفان و
بدانها نائل شده، ماهیت عقالنی اسالم را کشف و اجزا و ارکان آن را دریابند و از سوی دیگر این معرفـت را در حـد مبـانی و    

 [.44]"اصول که در عمل قابل کاربرد باشد برای عموم تشریح کنند
ی بر دنیا می بایست پیشقراوالن عقالنیت اسالمی به دنبال شـناخت و  از این رو در دوران معاصر با توجه به سیطره تمدن غرب

 [.41]ارائه ساختارهای نوین تمدن اسالمی و تالش در جهت مقبولیت عمومی آن باشند

 رهبری انقالب، تحجر، سطحی نگری و ظاهرگرایی را بعنوان عوامل سکوالریسمِِ پنهان نام برده :پرهیز از سطحی نگری-3-3
فرماینـد:  شـمردند و مـی  ز سطحی نگری و مواردی از این دست را از دیگر الزامات تدوین تمدن سازی اسالمی برمـی و پرهیز ا

گاهى اوقات در ظاهر، تبلیغات، تبلیغات دینى است؛ حرف، حرف دینـى اسـت؛ شـعار، شـعار دینـى اسـت؛ امـا در بـاطن،         "
ها و در عمل دخالتى ندارد. ادعا ریزىشود، در برنامهجارى میسکوالریسم است؛ جدائى دین از زندگى است؛ آنچه که بر زبان 

 [.41]"آید، از آنچه که شعار دادیم، خبرى نیستدهیم؛ اما وقتى پاى عمل به میان مىزنیم، شعار میکنیم، حرف میمی

 فـردی  ای ست. در دورهساختن تمدن نوین اسالمی پرهیز از تقلید از تمدن های غربی ا الزمه :پرهیز از تقلید از غرب-3-4
 سـر  مـوی  تـا  پا ناخن از"شعار  تنها نه است، برخوردار خاصی شهرت از غربگرا، روشنفکر هایچهره بین در که زاده تقی مثل
ها نیز و در نهایت به این آموزه "اولین بمب تقلید از غرب را در ایران منفجر کرد" خود تعبیر به بلکه سرداد، را "شد غربی باید

ود و تالش فراوانی در همسان سازی اعمال و رفتار مردمان با شیوه های تمدنی غرب صـورت داد امـا نتیجـه ای جـز     عمل نم
تعارضات اجتماعی را در بر نداشت. تقلید کورکورانه و تناسب نداشتن فرهنگ و تمدن غربی با فرهنگ اسالمی جاری در ایران 

کی از مظاهر تالش برای تحمیل سبک و سلوک زندگی غربی بـه سـایر   موجب از هم گسیختگی اجتماعی شد. تهاجم فرهنگی ی
 ملت هاست.

های زندگی و سیر و سلوک زندگی از سوی غرب به ملتها و تمدن های مختلف و الزام آنها بـه تقلیـد از ایـن    تحمیل روش
آنها به همراه داشته است. بطـوری کـه   هایی را نیز برای ها، نه تنها کمکی به پیشرفت ملتها نداشته است بلکه ضرر و فاجعهشیوه

اند اما هویت ملی خود را از دسـت داده و ایـن   هایی را نیز کسب کردهعلی رغم آنکه در ظاهر، بعضی از این کشورها پیشرفت
ه تقلید و انحراف به فرموده رهبری انقالب، علم بدون اخالق، مادیّتِ بدون معنویّت و دین و قدرتِ بـدون عـدالت را بـه همـرا    
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هاسـت.  فرهنـگ  فرهنگ غرب، یک فرهنگ مهاجم است. فرهنگ غرب، فرهنگ نابودکننـده "فرمایند: ایشان می [.47ت]داشته اس
ها وارد شدند، فرهنگهاى بومى را نابود کردند، بنیانهاى اساسىِ اجتماعى را از بین بردند؛ تا آنجـائى کـه توانسـتند،    هرجا غربى

 [.41]"ان آنها را تغییر دادند، خط آنها را تغییر دادندتاریخ ملتها را تغییر دادند، زب
 

 از دیدگاه رهبری راهبردهای تحقق تمدن نوین اسالمی

 :تولید فکر-4-1
نفـر   17اسالم در جامعه ای ظهور کرد که مردم آن از جهل و بی سوادی به شدت رنج می بردند. در سرزمین حجـاز فقـط   

رهنگی صدر اسالم از شگفتی های تاریخ است. پیامبر اکرم )ص( در مدت سیزده سـال  انقالب ف. سواد خواندن و نوشتن داشتند
در مکه به تعلیم و تربیت و نشر فرهنگ و عقاید اسالمی پرداخت و اصحاب خود را چنان آموزش داد کـه بعـد از هجـرت در    

اسالمی بر پایـه هـای همـان انقـالب     مدینه، پایه گذاران اصلی حکومت اسالمی شدند یعنی انقالب سیاسی و اجتماعی و نظام 
و هدف بعثت پیامبر )ص(  انقالب فرهنگی صدر اسالم خاستگاه قرآنی داشت. فلسفه آفرینش دانش گستری. فرهنگی تأسیس شد

 حسنه، صدقه، تسـبیح و جهـاد   علم آموزی را امری واجب، روایات نبوی ضمن مذمت جهل و نادانی؛ .نیز تعلیم و تربیت است

و تکـریم   سوگند قرآن کریم بـه قلـم،   ظهور اسالم با خواندن و نوشتن، ها معرفی می کند؛لمان را ارجمندترین انساندانسته و عا
خـرد   نگـری، وش قرآن کریم در امر به ژرفر .نشانه اعجاز این دین مبین در اصالح فرهنگ و پی ریزی تمدن است دانشمندان،

توصیه به  از یک سو؛ و سیره پیامبر اسالم )ص( در وجوب همگانی تحصیل علم، و عالمان، تمجید از علم کتابت، قرائت، ورزی،
تشـویق   تحمل مشکالت علم آمـوزی،  و در هر شرایط، ضرورت تحصیل علم در هر زمان دانش آموزی در شرایط سنی مطلوب،

در در قبال آموزش بـه ده  لعن و نکوهش کتمان کنندگان دانش،و آزادی اسیران جنگ ب مسلمانان به حکمت اندوزی از هرکسی،
آموزی در موضوعات مختلف تأسـیس  از سوی دیگر؛ موجب نهضت علمی شکوهمندی در قلمرو اسالم گردید؛ علم نفر مسلمان

از نظر نویسـنده   .از برکات این نهضت علمی و جلوه هایی از تمدن اسالمی است که به تدریج جهانی شد ها مدارس، وکتابخانه
م( از لحاظ نیرو و نظم، بسط قلمرو حکومت،  1211تا  711برابر با ) (هـ ق 117تا  11م طی پنج قرن از )سال تاریخ تمدن، اسال

تصفیه اخالق و رفتار، سطح زندگانی، وضع قوانین منصفانه انسانی، تساهل دینی، دانشوری، علم طب و فلسفه، پیشاهنگ جهـان  
های مخصوص خانوادگی، سلیقه و انگیزه و درمان، اسلحه، استفاده از نشان ها و داروو اروپای مسیحی، غذاها، شربت بوده است

های دریایی را از اسالم فراگرفت و غالباً کلمات آن را نیز از مسلمانان اقتبـاس  هنری، ابزار فنون صنعت و تجارت، و قوانین راه
 [.41]کردند

ر همه زمانها ممکن بوده و مجاهدت متفکران آگاه اسالمی عمق معارف دینی به مثابه ژرفای اقیانوسی است که سیر در آن، د
تولیـد   :باشد، باعث پویایی این مکتب و به تعبیر حضرت آیت اهلل خامنـه ای که الزمه تولید فکر متناسب با نیازهای هر زمان می

کـان بـراى متفکّـران آگـاه،     ى زمانها ایـن ام در همه"اندیشه راهنما و راهگشا برای بشریت، از این اقیانوس عظیم معارف است؛
استنباط از قرآن و حدیث، آشنایان با معارف اسالمى و مطالبى کـه در قـرآن و در    شناسان، آشنایان با شیوهشناسان، حدیثقرآن

حدیث اسالمى و در سنّت اسالمى هست، وجود دارد که اگر به نیاز زمانه آشنا باشند، سؤال زمانه را بدانند، درخواست بشـریّت  
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راهنما و  حرف نو همیشه وجود دارد؛ تولید فکر، تولید اندیشه .توانند سخن روز را از معارف اسالمى بیرون بیاورندبدانند، مى را
 [11]راهگشا براى بشریّت

 :پرورش انسان-4-2
اجرا می شود و پرورش انسان از مهمترین رسالت انبیاست که در سایه اعتقاد به قیامت، مبارزه با ظلم و رعایت حقوق مردم 

اینها همه از اصول استوار تمدن است. قرآن کریم، هدف از ارسال رسل و انزال کتاب را تزکیه و تعلـیم بشـر مـی دانـد. البتـه      
پرورش انسان و تربیت یک دفعه امکان ندارد. رهبری انجام این کار را، عظیم می داند و می فرماید: تربیت یـک جامعـه و یـک    

د سال کوتاه عملی نیست! این حادثه عظیمی که اتفاق افتاده است دیگران هم شهادت می دهند خود ما ملت بزرگ، در طول چن
 [11هم هر وقت دقت و فکر کنیم خواهیم دیدکار عظیمی شده است]

ا باید گفت نقش آفرینان تولید فکر، باید توانایی هدایت افکار و همچنین پرورش انسانها و تقویت نیـروی ایمـان در آنهـا ر   
که تنها با حضور آحاد مردم و پرورش روح ایمان آنهاست که مسیر برای تحقق تمـدن نـوین اسـالمی همـوار     داشته باشند چرا

باید کسانى باشند که بتوانند روح ایمان »دهند: گردد. رهبری انقالب این وظیفه را در درجه اول بر عهده علمای دین قرار میمی
آفریناننـد؛ متفکّـران و   آفریناننـد؛ سیاسـتمداران جـزء نقـش    ون شک، مدیران جامعه جـزء نقـش  را در انسانها پرورش دهند. بد

آفرینى کنند؛ اما نقش علمـاى  توانند در خور استعداد خود نقشآفرینانند؛ آحاد مردم هر کدام به نحوى مىروشنفکران جزء نقش
کنند، یک نقش یگانه اسـت؛ نقـش منحصـر بـه فـرد      مى دین، نقش کسانى که در راه پرورش ایمان مردم از روش دین استفاده

 [.12]است
 

 نتیجه گیری
در این مقاله تالش شد تا به دو پرسش درباره ی عوامل و مولفه های تمدن ساز و مولفه ها، الزامـات و راهبردهـای تمـدن    

 نوین اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری پاسخ داده شود.
بـه  « مـدنیت »و « مدُن»، «مدینه»واژه تمدن، از ریشه  ز، مفهوم تمدن این تعارف عرضه شد:پس از تبیین و تعریف گوناگون ا

فتن اسـت. حاکمیـت، نهـاد هـای     یـا  عمران ومعنای خروج از بادیه نشینی و گام نهادن در راستای نهادینه شدن امور اجتماعی 
 .است فرهنگی تعالی و اجتماعی مدنیت عالیم از هنر، و علم همانند انسانی فضائل تعالیحکومتی، نظم پذیری، شهر نشینی، 

، شهرنشینی، قانون مداری و حکومت است. تمدن اسـالمی نیـز   آنگاه گفته شد تمدن مولفه هایی دارد که شامل: نظام ارزشی
 عالوه بر داشتن اینها، مولفه های مانند دین مداری، حق محوری، عدالت گستری و کرامت خواهد داشت.

 پرسش مولفه های تمدن نوین اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری شامل موارد زیر معرفی گردید:در پاسخ دومین 
 کرامت انسانی، علم و معرفت، عدالت گستری،عزت،والیت، آزادی، استقامت، اصالح طلبی، استقالل، اخالق عمومی.

یمان، اهتمام به کار گیـری عقالنیـت و پرهیـز از    آنگاه الزامات تمدن نوین اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری عبارتند از: ا
 تقلید از غرب.

سرانجام در پاسخ به سومین پرسش تحقیق، راهبردهای تمدن نوین بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری بحث شده عبارتنداز: 
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 چکیده
 

فقدان نظریه ی تطبیقای پیراماون نقااش اشاتراف وافتاراق دومکتاب دینی)اساالم(         حاضر،تحقیق اصلی  مسأله
 ربی درخصوص فرجام تمدن بشری براساس نظریه های موجوداست.وغیردینی غ

مقاله،بابررسی نظریاات موجودتمادنی نشاأت گرفتاه از دودیادگاه هکرشاده فرجاام تمادن بشاری           نگارندگان
 رادرانحصار اراده خداوند که با حکومت صالحین که وعده آن درقرآن کریم داده شده اسات تحقاق خواهادیافت   

به این یافته ها دست یافته اند که مکتاب لیبارال وغیردینای غربای از      فرضیه این رسیبر با و مفروض دانسته
پیش بینی پایان وفرجام مناسبی متناسب باا فطارت حاق گراوخاداجوی انساانی کاه بتواناد راهگشاای بشار          
سرگردان امروزی به سوی صراش مستقیم هدایت باشدعاجز است واین فرصت مناسبی برای اشاعه ی اندیشاه  

 مدنی دین مبین اسالم است تادرصدد تمدن سازی نوین جهانی باشد.ی ت
 این پژوهش به روش کیفی انجام پذیرفته وداده های آن بامطالعه ی کتابخانه ای،اسنادی به دست آمده است . 
 

 کلید واژه ها: تمدن،فرجام شناسی،نظریه های تمدنی،مکاتب دینی وغیر دینی
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 مقدمه
 آفـرینش  بـه  نسبت متضادی وبعضا ویژه نگاه که هستند مکاتبی غیردینی و دینی مکتب دو کالن و کلیی بند تقسیم یک در
 هـای نظریـه  و هـا مکتب به مذکورهریک مکاتب. دارند جهان و انسان تاریخ پایان نهایت در و آفرینش از هدف جهان، و انسان

 .کنندمی تفسیر را جهان و انسان آینده و ،گذشته خاص هایی نگرش با و هاجنبه از هرکدام که شوندمی منشعب خردتری
مکتب غیردینی )لیبرال(غرب است که باشعارسکوالریسم واومانیسم تمرکزخودرابرانسان مداری وپرهیـز  یکی از این مکاتب، 

غـرب بـه   از دین داری قرار داده وبه تمدن سازی غیردینی وخارج ازمحدوده دین باوردارد.گرچه بسـیاری از صـاحب نظـران    
جایگاه ونقش دین در تمدن سازی اذعان نموده انداما چون نگاه غالب که بعضا برخاسته ونشأت گرفته از فضای گفتمان سیاسی 
غرب می باشد به تمدن نگاه غبر دینی دارد وبرای دین در تمدن سازی جایگاه مطلوب ومعقولی قائل نیست ؛مـی تـوان نتیجـه    

منظر این گفتمان نیز دین آنگونه که باید وشاید دیده نشده وبرخالف گفتمان های دینی کـه  گرفت که درفرجام شناسی تمدنی از
پایان تمدن بشری را درانحصار اراده وتدبیر خداوندباحکومت صالحین می دانندپایانی بشری وغالبا غیـر دینـی وبـا محوریـت     

ی از دیدگاه این مکتب ومکتب دینی اسـالم پرداختـه   انسان غربی برای آن قائلند لذا دراین پژوهش به بررسی فرجام تمدن بشر
 خواهد شد.

 
 فرضیه

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

 سؤال پزوهش
وجوه تمایزوتشابه نظریات تمدنی متفکران تمدنی غرب ونظریه ی تمدنی اسالم  •

 چیست؟

 فرجام تمدن بشری درانحصارکدامیک از نظریات ذکر شده است؟ •

 

 روش تحقیق
 این تحقیق با روش کیفی انجام پذیرفته است.

 جامعه ی آماری
 مبین اسالم.متن نظریات تمدنی متفکرین غربی ونظریه تمدنی دین 

 روش گردآوری داده ها
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 اطالعات این پژوهش با روش کتابخانه ای ومطالعه اسنادی به دست آمده است.
 ابزارهای گرد آوری داده ها

 ابزارهای گرد آوری داده ها دراین پژوهش فیش برداری ازکتاب ها واسناد بوده است.
 

 یافته های تحقیق

 بیغر نظران صاحب ازنگاه بشری تمدن فرجام

 موجـودبین  چـالش  تبیـین  رابرای اند داشته بیان ها تمدن فرجام درمورد غربی نظران صاحب که نظریاتی بارزترین از برخی
 غـرب  گرایانه مادی ومکاتب لیبرالیسم بر مبتنی ونظریات وتشیع اسالم مکاتب دینی به ویژه مکتب منظر از تمدنی شناسی فرجام
 .نماییم می بیان
 نظریه توین بی -
 امـا  رسد،می مرحله ی انهدام به تمدن جامعه، خالقیت فاقد اکثریت با جامعه خالق اقلیت متقابل پیکار اثر بر بیتوین نظر زا
 بشـری  منجیـان  و شخصـیت  گـروه  چهار ظهور به تمدن، مرحله ی انهدام در بنیادی دگرگونی این سرانجام دارد اعتقاد بیتوین
 شودکه عبارتنداز:می منجر

 پرست. هکهن.  1

 نگر.آینده.  2

 منفعل. و گزین عزلت.  3

 .الهوتی عالم مبشران یا مذهبی منجیان.  4

 هـدف  مسـیحیت  بـی توین نظر از شود،می منتهی خالق الهی عدل به تمدن یک فرآیند کل یا بشر تاریخ تمامی سرانجام اما
 عـدل  بـه  رسـیدن  جز چیزی تاریخی روند کل نابراین،ب. است زمین کره ی روی بشر برای خیر حد باالترین و بشر تاریخ نهایی
 [1].نیست الهی

درنظریه ی مذکورنقطه اشتراکی با نظریه ی تمدنی اسالم به چشم می خوردکه عبارت است ازمنتهی شدن تمدن بشـری بـه   
ر گرفته نشـده  عدل الهی امادرآغوش آیین مسیحیت وفراترازآن که دردکترین مهدویت ظهورمنجی عالم بشریت بوده است درنظ

 است.

 نظریه ی اشپینگلر -
 در. بیندنمی مستثنی قاعده این از هم را غرب و داندمی ها زوال و فرازها آغازها، از ایمجموعه را بشر تمدن تاریخ اشپینگلر

 فرهنـگ  نای. است شده «تمدن» مرحله ی وارد نوزدهم قرن از و شروع میالدی دهم قرن اول از غرب فرهنگ ی اشپینگلر نظریه
 در تدریج به و شده نمایان فرسودگی آثار آن، جغرافیایی نقاط از بعضی در و است رسیده خود عظمت اوج به جهات بعضی از
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 همه با غرب. شد خواهد آغاز ی انحطاط دوره آنان، حیاتی های رشته تمام در و آمریکا و اروپا مانند نقاطی در ای نزدیک آینده
 [2]. رفت خواهد چینیان و رومیان دنبال به است ساخته خیره را نیانجها چشم که بزرگی و عظمت

دراین نظریه نیزبا توجه به ویژگی های بارزتمدن غربی ناشی ازدین گریزی وانسان مداری پایان تمدن غربی محتـوم دانسـته   
تراک آن با نظریه تمدنی اسـالم  شده گرچه اشپینگلر همچون توین بی پایانی دینی برای تمدن غربی پیش بینی نکرده است.اما اش

 در فروپاشی تمدن غربی است که ادعای جهان شمولی وبقای همیشگی دارد.

 نژادگرایی و ناسیونالیسم نظریه -

 اسـت  معتقـد  وی. دانـد  مـی  تاریخ محرک موتور را( شمالی نژاد) ها نژاد از برخی فرانسوی معروف فیلسوف گوبینو کنت
 و دارند...  و صنعت علم،فلسفه، تولید قدرت بعضی. هستند آن فاقد دیگر بعضی و دارند آفرینی تمدن استعداد ها نژاد از بعضی

 مسـتحق  ها نژاد از بعضی بود معتقد یونانی معروف فیلسوف ارسطو. کننده تولید نه هستند کننده مصرف صرفا ای عده مقابل در
 هـای  نـژاد  بین در کارها باید گرفتند می نتیجه اساس همین بر و هستند شدن برده مستحق دیگر بعضی و داشتن برده و بودن آقا

 [3شود.] تقسیم استعدادشان اساس بر مختلف

دقت نظر دراین نظریه این نکته را روشن می سازدکه برتری جویی واستیال طلبی درذات تمـدن غربـی نهفتـه وبنیـان هـای      
 سرچشـمه  و اصیل و نیرومند عامل نژاد تنها حاضر عصر تا دگیزن ابتدای از نظریه این فلسفی آن را تشکیل داده است .براساس

 که است نژادهایی میان مبارزه های جلوه از ای ی پیوسته سلسله تاریخ و است بوده انسانی جوامع در زندگی های جلوه ی همه
ـ  نژادهای نام به پیروزی مبارزه، این در. اند بوده زندگی پیکار درگیر خویش بقای خاطر به  هـای  ملـت  و شـده  نوشـته  دنیرومن

[که درنهاداین نظریه اعتقاد به برتری نژادانسان غربـی وپایـداری ومانـدگاری تمـدنی آن نهفتـه      4شوند] می نابود و محو ضعیف
 است؛وتعارض بنیادینی با نظریه تمدن دینی اسالم دارد.

   کربن ی هانری نظریه -

 از س از مطالعه پیرامون مکتـب اسـالم ومـذهب تشـیع یکـی     غربی است که پ شناس اسالم و شناس ایران "کربن هانری"
 ترینمحوری از را آن وی. داندمی "مهدویت" ی مسأله را کندمی توجه جلب او برای شیعه ی اندیشه که در بنیادینی هایمؤلفه
 دوبـاره  احیـای  و ماما ظهور و دین باطن تفسیر معنای به مهدویت کربن، دیدگاه از. کندمی تلقی شیعی حکمت اعتقادی عناصر
 .باشدمی هاانسان

 ایـن  جـز  نیـز  امـام  ظهـور  و غیبـت  شـیعی  اندیشه عمیق معنای و است آنان حیات تجدید عین امام ظهور: » گویدمی وی
 [1].«نیست
  سومی موج دیدگاه -

 سیاسـی  گونـاگون  هـای  زمینـه  در مهم، اصل این.  است زیربنایی و بنیادین یاصل دانایی، ی موج سومی تافلرها، نظریه در
 گروه آن.  آفریند می تمدن و گیرد می شکل آن پرتو در نیز آینده جهان و زند می را اول حرف فرهنگی و اقتصادی ، ،اجتماعی
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 سـاخت  خواهند را خویش فرزندان و خود آینده و شد خواهند موج بر سوار دهند، تن تاریخی واقعیت این به که کشورهایی از
 [1.] غلتید خواهند فرو تاریخ ی طوفان تنوره کام در نیابند، در را واقعیت نای که کشورهایی و

 تـافلر  دیـدگاه  دورنمای شدن، جهانی روند کردن فراهم و پیرامونی های فرهنگ بر چیرگی و مرکزی آمریکا ، محوری اروپا
 نقطـه  یـک  از بلکـه  ;شـناختی  جامعـه  مبنای نه و دارد فلسفی مبنای نه جهان، آینده به نسبت داوری و دیدگاه این البته،.  است
 نظریـه ی  بـا  را ی بشـر  آینـده  تا کوشد، می اساس، این بر و رود می سمت دیگری به نمونه و ی مثال ارائه با و کند می شروع
 اماآینده ای که بامحوریت اروپا وآمریکاخواهد بود..  دهد جلوه روشن ای آینده«  دانایی» بودن محور و سوم موج

  ها تمدن ه ی برخوردنظری -

 هـای  تمـدن  و جهان آینده و آینده جهان تصویر و ترسیم در  وی است. گردیده مطرح هانتینگتون ساموئل توسط نظریه این
 میان گسل رشته های وی، باور در.  است داشته درپی را گوناگونی و گسترده های بازتاب که دارد دیگری داوری و نگاه بشری،
  [7شد] خواهد سرد جنگ دوران ایدئولوژیک و سیاسی مرزهای ،جانشین خون ریزی و بحران بروز های قطهن عنوان به ها تمدن

 احتمـال  به و التین آمریکای ارتدکس، هندو، اسالمی، ژاپنی، کنفوسیوسی، غربی،: داند می تمدن هفت را زنده های تمدن او
 مسـیحی  و غربـی  تمـدن  بـا  رویـاروی  هم، کنار در کنفوسیوسی، و اسالمی تمدن که رسد می نتیجه این به فرجام در و آفریقا

 [1] گردید. خواهد پیروز اولی بر دومی، و بود خواهند

 از قـدرت،  مرکـز  احتمـاال  و بـود  خواهد اروپا و آمریکا دست در آینده قرن در سیاسی نظر از جهان، رهبری به اعتقاد وی
 قـرن  آینـده،  قـرن  اگر پس.  داشت خواهند گذاری سرمایه روسیه و چین ، پنژا آنها، از پس.  شد خواهد منتقل اروپا به آمریکا
 [1].بود خواهد اروپا قرن زیاد، احتمال به نباشد، آمریکا

  تاریخ نظریه پایان -

 آینـده  جهان در ی وی، عقیده به.  است کرده مطرح فوکویاما فرانسیس که است ای نظریه نام انسان واپسین و تاریخ فرجام
 خـود،  ایـدئولوژیک  بررقبا وهمتایـان  که است دموکراسی لیبرال تنها و داشت نخواهد جایی یک هیچ کمونیسم، نه و یسمفاش نه

 قـرن  پایـان  در آیـا »: گویـد  می باشد.وی نیز بشری حکومت شکل آخرین و تاریخ پایان ی نقطه است ممکن و یابد می چیرگی
 لیبـرال  دموکراسـی  بـه  را بشریت اعظم بخش نهایت در که بشری دار هتج و منسجم تاریخ نوعی از دوباره گفتن سخن بیستم،
 از یکـی : مثبـت  اسـت  پاسخی جداگانه دلیل دو به ام رسیده آن به من که پاسخی خیر؟ یا دارد معنایی ساخت، خواهد رهنمون
 [11] ام. نامیده شناسایی برای پیکار آنچه با دیگری و دارد ارتباط اقتصاد با دالیل

 جهـان  گونـاگون  هـای  فرهنگ و ها سرزمین بخش الهام که است ای یکپارچه آرزوی لیبرال، دموکراسی فوکویاما، داعتقا به
 یـک  قالـب  در ملـی،  نگـرش  و دید از ناگزیر و یابند می همانندی یکدیگر با کشورها تمدن، و حکومت از مدل این در.  است
 .  یابند می دست چگییکپار به متمرکز)بامحوریا لیبرال دموکراسی غربی( دولت

 بـرآوردن  و اقتصـادی  حسابگری خودرابه جای ایدئولوژیکی، نبردهای و شوق و شور کند، می ترسیم وی که ای جامعه در
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 .  داد خواهد مصرفی، های چشم داشت

 از لیبرالیسم، اقعو [در11ندارند؛] لیبرالیسم با بنیادین ناسازگاری. . .  و گرایی ملی رشد اسالم، جهان بیداری جنوب، و شمال
 مایکـل » جملـه  از عده ای. ندارد وجود رویارویی برای ای کننده بسیج ایدئولوژی برابرش در که شود می چیره جهان بر رو آن

 نظـری  بر مبتنی هگل، نظریه ی مثل هم، فوکویاما نظریه ی.  است گستاخانه ادعا این:نویسند می فوکویاما نقد در«  لسناف اریچ
 نبـوده  لیبـرال  دموکراسی یا برابری و آزادی براصول هرگزمبتنی چینی تمدن مثال.  است تاریخ به نسبت محور، روپاا العاده فوق
 اسـت  اسالم آن و آید به نظرمی زندگی نیروی از پر نظر، به هنوز که هست غربی غیر ایدئولوژی یک کم، دست همچنین ؛ است

 روشـن  مـن  بـرای  ،وی می گوید:گرچـه  بنیادگرا اسالم یا رادیکال، اسالم لی،روندک در اسالم از اعم آن، شکل هر در اسالم،. 
 اسـت  تصور قابل کامال من، نظر به اما نه؟ یا است، برابری یا آزادی اصول تجسم مدعی آن، از ای شاخه یا اسالم، آیا که نیست
 [12]. باشند اصولی چنین مدعی توانند می هم آنها که

 ;شـده  ارائـه  هـا  تمدن فرجام درمورد درغرب که فلسفه ی اخیر چهار و اندیشه چهار که رفتگ نتیجه توان می سان، بدین
وبا باور بـه مانـدگاری وجهـانی     دارند انگارانه یکسان و واگرایانه وگوبینوهمه خصلتی فوکویاما ، هانتینگتون تافلر، نظریه یعنی

 دلیـل،  همـین  بـه  و گیرند می نادیده را خود پیرامون های مذهب و ها سنت ، ها فرهنگ از زیادی های بخش شدن تمدن غرب
 .  نیستند بینانه واقع

ازایـن جملـه    دارد وجـود  تردرغـرب  بینانه واقع نگاهی وبا فوق نظریات با متفاوت نیزبارویکردی دیگری های دیدگاه البته
 در خـود،  به خود غربی، تمدن باورندکه این بر ها تمدن آیی وپیاپی ادواری همانگونه که ذکر گردیددرنظریه بی اشپینگلروتوین

 تمـدن  فسـاد  بـه  اعتقـاد  صـورت  به بیشتر بدبینی، پسین، های قرن در البته.  شد خواهد نزدیک خود پایان به بیستم قرن اواخر
 [13]. است درآمده نوین و جدید تمدنی زایش و موجود

 نیـز  فوکویامـا  و هانتینگتون نظر در البته. است یافته یانپا اشپینگلر جمله از بزرگان از بسیاری نظر به غرب تمدن حقیقت در
 تمـدن  نفـوذ  از نـزاع  این در طبیعتاً و شود، می آغاز تمدنی نزاع اولی نظر در که تفاوت این با است، غرب تمدن با تاریخ پایان
 کـه  شود، نمی مشاهده شده واقع غرب تمدن در چه آن از بیش اوضاع بهبود از افقی هیچ دومی نظر در و شود، می کاسته غرب
 کنند. می حکایت فراز و نشیب قدری با غرب تمدن پایان از نحوی به دو هر

 بسترهای و مبانی با اند،گرفته قرار توجه مورد هم صباحی چند و اندشده خلق اخیر سالیان در که ذکرشده سیاسی هاینظریه
 بـه  البتـه  که پندارندمی درگیری و برخورد از پر ایآینده را جهان یآینده غرب، تمدن اومانیستی ی اندیشه از برخاسته و مادی
 نظریـه  خـالق  هـانتینگتون  منظـر  از کـه  هرچند. بود خواهد غربیان اردوگاه با نهایی پیروزی پردازان،نظریه این از بسیاری اذعان

 و هـا  قـدرت  برخـورد  نـه  و کرد هدخوا تعیین فرهنگی - تمدنی پیروزی سپس و برخورد را جهان ی آینده ها، تمدن برخورد
 ها. ایدئولوژی

ذکرشده به جز نظریه ی هانری کربن که به توصیف نگاه شیعه به پایان تاریخ پرداخته وهمچنـین اشـپینگلر کـه     های دیدگاه
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 دوجـو  بـا  بشـرو  سرنوشت و تاریخ پایان تحلیل در جزئی اختالفات تمدن غرب را درحال نابودی ارزیابی نموده است باوجود
 دموکراسی لیبرال آنِ از جهان پایان هانظریه این همه در یعنی دارند؛ یکسان ایریشه و باطن نظریه، اصل در ظاهری، هایتفاوت
 خواهنـد  سـر  آن آسـتان  بـر  هـا انسـان  همـه  و بـود  خواهد بشر گاهقبله یگانه دموکراسی لیبرال اینان نظر از. است شده دانسته
 قـرار  کـه  موعـودی  بلکه نیست، خاصی شخص موعود، اندیشه)حتی دراندیشه توین بی( این در تتاآنجاکه می توان گف.سایید
 [14].«آمریکاست متحده ایاالت باشد، بخش رهایی انسان ها تمام برای و کند حاکم جهان تمام در را دمکراسی لیبرال است،

 که همانگونه. است غرب جهان اخیر قرن در م به ویژهلیبرالیس ی غالب اندیشه بر مبتنی ها دیدگاه نوع این که رسدمی نظر به
 آن پیـرو  و دانـد مـی  معاصـر  جهـان  در سیاسی حل راه تنها را لیبرالیسم ،"دشمنانش و باز جامعه" معروف کتاب در "پوپر"

 استراتژیسـتی  و ازپردنظریه اندیشمند، هانتینگتون ساموئل [11کند]می معرفی کشور تریندموکرات و آزادترین را آمریکا یجامعه
 پـیش  صـورت  بـه  را «تمدن ها برخورد» یونظریه یافته پرورش کند،می تمجید را آن پوپر که متحده ایاالت همان در که است
  ارائه نموده است. ی جهان آینده با رابطه در بینانه

 در برخوردها ی اصلی نقطه او یفرضیه در. است "ها تمدن برخورد" جدید دوران برای آغازی سرد جنگ پایان او باور به
 رسـیده  هـا  فرهنـگ  و ها تمدن جنگ به نوبت اکنون حقیقت در نظروی به. اقتصادی بوی نه و دارد ایدئولوژیکی رنگ نه آینده
 بـه  را جهـان  یآینـده  بسیار، تأمل و تردید با خود هانتینگتون البته. دارد جای غرب و اسالم تمدنی جنگ آن، اوج در که است؛
 هـای  سـال  در و هاست تمدن ترینقوی حاضر حال در غرب: » وی می گویدداندمی آن ی لیبرالیستی اندیشه و غرب دنتم نفع

 غـرب  که حال همان در. است افول حال در دیگر های تمدن به نسبت غرب قدرت اما ماند، خواهد ها تمدن ترینقوی نیز آینده
 اند،گرفته قرار دوراهی یک سر بر غیرغربی جوامع کند، حفظ را خود منافع که دارد تالش و کندمی پافشاری خود هایارزش بر

 جوامـع  امـا  بپیوندنـد،  آن بـه  یـا  شـوند  رنـگ  هـم  آن بـا  داده قرار سرمشق را غرب تا کنندمی تالش غیرغربی جوامع بعضی
 تعادل به آن با کرده، مقاومت ربغ برابر در تا دهند افزایش را خود نظامی و اقتصادی قدرت خواهندمی اسالمی و کنفوسیوسی

 [11].«برسند
 

  دین مبین اسالم نگاه در جهان آینده
 همـه  انـد،  کـرده  ترسیم بخش وآرامش یافته دل پذیر،سامان ای گونه به را جهان الهی آینده پیامبران همواره تاریخ، بستر در
 بخش، نجات مصلحی آمدن و درخشان آینده اصل در مصداق، در اختالفی اندک با هستندو مشترک ویژگی، این در الهی، ادیان
 .  اند عقیده هم

 خـواهی  آرمان و جویی کمال فطرت با ها انسان بلکه ناکام، نه و است ناتمام و ابتر نه تاریخ آینده بینانه، خوش نگاه این در
 و فـالح  ، پارسـایی  ، حصـال  ازآن پیـروزی  [و17رونـد؛]  می پیش معنوی و اخالقی ، فکری تکامل سوی و سمت به دارند، که

 ایـن  بـر  و.  شمارند می قطعی استعباد و استکبار مکر، ، زور بر را صداقت و آزادی ، عدالت ، صلح وپیروزی.  است رستگاری
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 حـس  بهتـر  و بیشـتر  را منجی و مصلح به نیاز و شود می افزوده اش پختگی و عقلی بلوغ بر برود، جلوتر چه هر بشر که باورند
 زمـین  محرومـان  کـه  ای آینـده  از گونـاگون  هـای  شیوه به روی، این بیننداز نمی وابهامی تیرگی آن انداز چشمکردودر خواهد

 .گویند می سخن گرفت خواهند دست در را حاکمیت

 ارزش گـردد،  مـی  پیـروز  باطل بر حق اسالمی به گونه ای دیده شده است که درآن، ناب ی اندیشه فرجام تمدن بشری در
 اوج ایـن  بـه  تا کند، می تغییررارهبری این که کسی آن شودو می تشکیل فاضله ی مدینه گیردو رافرا می جا ههم اسالمی، های
 .  است )عج(« مهدی» برسد

 نزدیک، یا دور که دارد وجود تاریخ ی آینده در استوار گاه تکیه یک و نجات ساحل یک شیعیان، ویژه به مسلمانان، منظر از
.  شد خواهد رهنمون آسایش و آرامش به ها چالش و ها بحران ها، نابسامانی امواج از را آنان و آمد خواهد پیش ها انسان برای
 برتـرین  از فـرج،  انتظـار  و شـده  یاد فرج، انتظار [و11شدت] از بعد فرج: چون هایی عنوان با دینی فرهنگ در حقیقت، این از

 .  است آمده شمار به ها عبادت

 بشـری،  تـاریخ  و هـا  تمـدن  فرجام به نسبت مسلمانان و باوران دین دیدگاه شودکه می مشخص کردیم اشاره بدان آنچه از
 هـای  فرهنـگ  با کند، می مطرح را وطنی ی جهان نظریه حالی که در دراین میان دین مبین اسالم. است جامع و ویژه دیدگاهی
 ندارد برخوردی گونه هیچ باشند، داشته قرار لمانانمس با آمیز مسالمت زندگی و همکاری راستای در که زمانی تا خود پیرامونی

 .[11]  
 

 قرآنی ی نظریه

ازآنجا که دراین پژوهش امکان بررسی نظریات تمدنی کلیه صاحبنظران مسلمان با رویکرد فرجـام شناسـی تمـدنی وجـود     
ه اختصار به تبیین این نظریه مـی  نداردوبه سبب اینکه نظریه تمدنی قرآن کریم منشأکلیه نظریات تمدنی متفکران مسلمان است ب

 پردازیم .
 بـه  دنیـا  در که را آنانی و [21]«الصالِحون عِبادِی یَرِثُها األرضَ إن: »داندمی صالحان آنِ از را جهان انجام و پایان کریم قرآن
 نّجعلهـم  و األرضفِـی  استُضعِفوا ینالَذعَلی نَمُن أن نُریدُ: »انگاردمی زمین وارثان و انسان ها پیشوایان اند،شده کشیده استضعاف

 [21.]«الوارِثین نَجعلهم و أئِمۀ

 إن الباطِـل، زَهـق  و الحق جاءَ قُل: شمردمی بر باطل بر حق پیروزی بر مبنی خویش وعده مصادیق از را تغییرات این تمام و
 [33یعید.] ما و الباطل یبدء ما و الحق جاء قل،[22زَهوقا] کان الباطلَ

. اسـت  خداونـد  جهـان  رساننده فرجام به و نگهدارنده آفریننده، است، آن دار سردم و سرآمد اسالم دین که هیال نگرش در
 اسـالم  دیدگاه از» انسانی، فرجام لحاظ به. رساند خواهد سرانجام به و نموده آغاز شمارشبی های شگفتی با را جهان که اوست
 تاریخ حرکت بود،می این از غیر اگر و است انسان شدن متعالی و ها شارز حاکمیت و عبودیت سوی به تاریخ مسیر و ،حرکت
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 [24].« باشد داشته وجود هایی وچالش موانع فرودها، و فراز حرکت این در هرچند نمود،می پوچ و لغو امری
 یصـبغه  اسـالم،  تمـدن  بـه  نسـبت  وی حساسیت که دید خواهیم بیفکنیم نظری هانتینگتون نظریات اگرحتی به میان دراین
کندباتأکیدی که نوعی اذعان به توانایی تمـدن اسـالمی درغلبـه    می نظر دور هایگذشته به که هنگامی دارد،وی نیز تریتاریخی

 دسـت  و اسـت  کرده مواجه تهدید با را غرب بقای که است تمدنی تنها اسالم: »برتمدن غرب درآن به چشم می خوردمی گوید
 [21].« است هبود موفق امر این در بار دو کم

 این اساس بر اسالم: » کندمی تشریح گونه این اسالمی بینی جهان اساس بر را بشری آینده غربی شناس اسالم ،"آیور مک"
 اجتماعی وجود که این ها، انسان فطری یگانگی و فطرت ی اصالت نظریه بنابراین. کندمی تفسیر نیز را بشری جوامع آینده بینش
 کـرده  انتخاب خود نهایی کمال به وصول برای را آن انسان نوعی فطرت که است ایوسیله جامعه در او جمعی زندگی و انسان
 شـدن  بـارور  و انسـان  رشـد  بـا  و دانـد مـی  ادغـام  و یگـانگی  سوی به را ها فرهنگ و ها تمدن ، جوامع آینده حرکت است،

 زنـدگی  نهـایی  مرحلـه  را یافتـه  تکامل واحد جامعه هب رسیدن او، انسانی های ارزش همه فعلیت رساندن به و وی استعدادهای
 [21].«شماردمی بر اجتماعی

 مرحله ترینتازه دارد که عمقی و گستره با اسالم باززایی» هانتینگتون نیزدرتغییرنگرش نسبت به ایدئولوژی اسالمی می گوید
 تجسـم  و جستجو اسالم در بلکه غربی، های ژیایدئولو در نه را حل راه که تالشی است، غرب با اسالمی تمدن تطبیق روند در
 [27]«است مدرن جهان در زندگی راهنمای عنوان به اسالم دوباره تعهد و غربی فرهنگ نفی مدرنیته، پذیرش. کندمی

 ایمجموعه بشری جامعه اسالم بینش نکته قابل توجه دراین بحث نگاه جامع قرآن به جامعه ی بشری ونوع انسانی است ،در
 آنـان  یهمـه  انتظـار  در واحدی و مشترک سرنوشت هستند، هم گون هدف و تفکر و فطرت در که است واحد و پیوسته هم به

. اسـت  بشری منزلت و مقام از دور به و منفی های خصلت از ناشی و عرضی ها،پراکندگی و هاتفرقه ها، اختالف تمامی و است
 مـادی  هایعرصه در آن جامعیت بر کرده حرکت جلو به رو جهان هرچه و تاس بوده تکامل به رو جهان تاریخ اسالم دیدگاه از
 .آورد به دست را اشیک پارچه کلیت ابعاد یهمه در که رودمی جهان و است شده افزوده معنوی و

 نـدارد،  ند،دهمی نام هاتمدن بدان آنچه و ابزاری ، ،تکنیکی ی فنی جنبه تنها تاریخ تکامل و تحول: »باید گفت مورد این در
 هـای وابسـتگی  از انسـان  آزادی جهـت  در و گیـرد می بر در را انسان فرهنگی و معنوی شئون همه است؛ جانبه همه و گسترده
 [21].«است اجتماعی و محیطی
 در امـر  نهایـت  در و شـدن  الشکل ،متحد شدن یگانه سوی به ها فرهنگ و ها تمدّن ، ها گفت ازنگاه این مکتب جامعه باید
 هـای  ارزش همـه  آن در کـه  اسـت  یافته تکامل واحد جهانی ی جامعه انسانی جوامع آینده و کنند سیرمی شدن ادغام ریکدیگ
 خواهـد  خـود  اصـیل  انسـانیت  بـه  باألخره و خود واقعی سعادت و حقیقی کمال به انسان و رسد می فعلیت به انسانیت امکانی
 [21].رسید

 بـه  الهی مشیت با شد، آغاز الهی مشیت با جهان تاریخ که همانگونه مهدویت، یندکتر معتقدان دیگر و ی شیعه امادراندیشه
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 بشـریتِ  و جهان مدید، هایمدت از پس که است گرفته تعلق اینگونه جهان پایان خصوص در الهی مشیت و رسید خواهد پایان
 .شدبخ نجات منجی، ظهور با را درونی و بیرونی مشکالت و نامالیمات از درمانده و خسته

 سیاسی و اجتماعی وتحوالت قدرت ها ، حکومت ها دست در نه را جهان آینده ایدئولوژی اسالمی به ویژه از نوع شیعی آن
 آینـده  و فلسـفه  دارای آخرالزمان در( عج) مهدی حضرت ظهور با صرفا را جهان بلکه داند،می جبری را آن فرجام نه و دانسته،

 بـا  و شـده  داد و عـدل  از پر بشری جامعه روز آن در که داشت خواهد بر در را روزی انجه آینده ضرورت حکم به: » داندمی
 خواهد انسان خود دست به وضعی چنین استقرار البته. شوند کمال و فضیلت غرق انسانی افراد و نماید هم زیستی صفا، و صلح
 [31].«بود اهدخو( عج) مهدی روایات لسان به و بشری جهان منجی ایجامعه چنین رهبر. بود

خداونـد   اراده با روزگاری که غایب( ع)معصوم امام دوازدهمین جز نیست کسی بشریت و جهان کل منجی شیعی مکتب در
 از یکـی  غربـی،  شـناس  اسـالم  و شـناس  ایران "کربن هانری". نمود خواهد آغاز را بخشش نجات رسالت آشکارخواهدشدو

 تـرین محوری از را آن وی. داندمی "مهدویت"ی  مساله را کندمی توجه جلب او ایبر ی شیعه اندیشه در که بنیادین هایمؤلفه
 دوبـاره  احیـای  و امام ظهور و دین باطن تفسیر معنای به مهدویت کربن، دیدگاه از. کندمی تلقی شیعی حکمت اعتقادی عناصر
 نیـز  امام ظهور و ،غیبت ی شیعی اندیشه عمیق یمعنا و است آنان حیات تجدید عین امام ظهور: » گویدمی وی.باشدمی هاانسان
 [31].« نیست این جز

 

 غربی اندیشمندان نظریات و دینی،اسالمی نگاه در تاریخ پایان تمایز و اشتراک نظریات

 نقاط اشتراک - 

 هنـگ فر در مهـدویت  مکاتب دینی وبه ویژه مکتب اسالم ودربطن آن دکترین هم که است این  دیدگاه دو این مشترک وجه
تک قطبی شدن نظام جهانی درپایـان تمـدن بشـری دارنـد      به اشاره نوعی به تمدنی دینی غیر های ینظریه هم و شیعه اعتقادی

امامکتب دینی اسالم این نظام تک قطبی را نظام واحد جهانی به رهبری منجی موعود می داند ودرنقطه ی مقابل مکتب غیر دینی 
  ی لیبرال تفسیر وتعبیر می نماید.غرب آن را به مفهوم نظام تک قطب

 بـه  درواقـع  نیز غربی پردازان نظریه رسدمی نظر به که است این شده ذکر نظریات دوطیف درمجموع دیگر اشتراک نقطه ی
 دیگـر  آنکه حال و اندگرفته جدی و کرده درک را اسالم تمدن و دین بودن جهانی ادعای داشته باور اسالمی تمدن بودن جهانی
 چـه  اگر ، "ها تمدن رویارویی" نظریه در پارادایم اندیشه کلی طرح»  مثال عنوان به.ندارند آرمان هایی چنین تمدن ها و ادیان
 قـرار  حملـه  مـورد  را شـده  یاد سیاست آن پیرو و( م 1111سال در جهانی دهکده پرداز نظریه)  "لوهان مک" نظریه ی ظاهرا
 در علمـی،  -ی اجتهـادی  نظریـه  این طرح ، اما گرفت،می انتقاد باد به را جهانی نوین نظام داشت، همراه که دالیلی با و دادمی
 و تمـدن  نابودی آن پی در و ایرانی ویژه به اسالمی تمدن جهان گیرشدن خطر به نسبت آمریکایی دولت مردان به هشداری واقع

 [32].«کنندمی عمل قیچی یک یتیغه دو همانند نظریه دو هر حقیقت در و است غربی فرهنگ
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 دیگـراز  جـایی  در نقطه ی دیگراشتراک نظرصاحب نظران غربی ودینی را می توان با این مصداق تبیین نمود که هـانتینگتون 
 اسالم باززایی: » است سخت ها غربی برای آن تحمل که امری. گویدمی سخن شکوهمندش دوران به بازگشت و اسالم باززایی

 ایـدئولوژی  در نـه  را حـل  راه که تالشی است، غرب با اسالم تمدن تطبیق روند در مرحله ترینهتاز دارد که عمقی و گستره با
 عنـوان  بـه  اسـالم  دوباره تعهد و غرب فرهنگ نفی مدرنیته، پذیرش یکننده تجسم و کندمی جستجو اسالم در بلکه غربی، های

 [33].«است مدرن جهان در زندگی راهنمای

 حضـرت  میان تعامالتی( عج)مهدی حضرت جهانی درعصرظهوروحکومت مهدویت، روایات اسبراس ذکرآنکه ی قابل نکته
 به غربیان و ایشان میان صلحی پیمان آخرالزمان در حضرت ظهور هنگام وارده روایات طبق. گرفت خواهد صورت نیز غربیان و

 مسـیح)ع(  حضرت هایبرنامه و خود هایفعالیت برای مناسب بستری ایجاد( عج) امام هدف که شد خواهد منعقد روم مرکزیت
 و آورد بـه وجـود   آنهـا  هـای سیاسـت  و عقایـد  در تحولی و بردارد گام غربی ملل هدایت در طبیعی شکل به بتواند او تا است

 پیـامبر  کـه  حدیبیـه  صلح و صلح این بین فهمید؛ توان می قرارداد این به مربوط روایات از. سازد برمال را هاحکومت انحرافات
 خواهـد  رقم( عج)مهدی یاوران نفع به نهایی پیروزی دوم یمرحله در اما. دارد وجود زیادی شباهت کرد، منعقد قریش با گرامی
 و. بـود  خواهـد  بزرگـوار  دو آن پشتیبان اروپا افکار موج و مهدی مسیح، به متعلق غرب، دنیای در کالم، نفوذ تردیدبی و خورد
 تشـکیل  و اسـالمی  شـریعت  شدن گیرجهان باطل، بر حق مستکبرین، بر مستضعفین پیروزی بر مبنی خداوند هایوعده گونه این

 [34].پذیرفت خواهد تحقق( عج)مهدی به دست جهانی حکومت
 ها نقاط افتراق وتعارض -

 جامفر و آینده مهدویت ذکرشد بایدگفت دردکترین که همانگونه شده ذکر نظریات از دوطیف بین موجود تعارضات درتبیین
 در»  کـه  چـرا  است متفاوت گرایانه مادی نظریات و مهدویت دکترین میان اندیشیدن فضای اساسا و دارد دیگری صورت جهان

 درخت یریشه است یعنی توحید محوری خدا و توحید( عج)مهدی حضرت حکومت نظری مبنای تریناصلی مهدویت دکترین
 و تریناصلی اومانیسم اما... هستند آن هایمیوه و برگ و شاخ علمی، و ادیاعتق تعالیم دیگر رود ومی شمار به مهدوی حکومت
 شـمار  بـه  اجتمـاعی  هـای بایسـته  و ارزش ها تعیین ،محور انسان دیدگاه، این در. است غرب تمدن یپایه و ایده ترینمحوری

 [31].«کندمی تعیین را فردی و اجتماعی زندگی نبایدهای و باید و رودمی

است وپایـانی   استوار والهی وحیانی هایبربنیان اسالم ی مکتب نظریه که چرا جداست هم از دیدگاه دو راه ابتدا از بنابراین
 از گرفتـه  نشـأت  گرایانـه  مـادی  نظریـات  امـا  محصور دراراده خداوندی وباخالفت مستضعفین برجهان را به تصویر می کشد

است وفرجامی مادی گرایانـه بااسـتیالی تمـدن     خداوندی اراده ی ده یمحدو از خارج و محض عقالنی و اومانیستی یاندیشه
 نظریه ی غربـی هـا   و اسالم مکتب دیدگاه از منشعب مهدویت ی دکترین مقایسه و دادن قرار هم کنار در لیبرال راباور دارد؛اما

. کنـد مـی  ،آشـکار ( اسالمی) دینی ی ضد اندیشه برابر در را ی مهدویت اندیشه استواری و وجاهت که دارد را ویژگی این تنها
 به منحصر الگوی و مدل عنوان به مهدویت، دکترین جدید، عصر در است سزاوار کنندامامی فکر دیگری طور ایعده که هرچند
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 گردد. مطرح دیگران و فوکویاما تافلر، لوهان، مک چون افرادی تئوری های کنار در اسالم، ویژه به ادیان فرد
 تئـوری هـای   کنـار  در را بایـدآن  بلکه نمود مطرح مذهبی صرفا تئوری یک عنوان به نباید را مهدویت ینعالوه برآن دکتر 
 [31.]«آورد پردازان نظریه بزرگ هاینظریه دوشادوش و جهان

. استواراسـت  داریبرسـرمایه  اقتصـادی  لحـاظ  واز برلیبرالیسـم  متکـی  سیاسـی  لحـاظ  از غربـی  نظـران  صـاحب  نظریات
 دارد آنهـا  بـرای  اسـالم  تمدن که مخاطراتی رغم علی غرب تمدن ویژگی های این این است که فکرانش وهم تصورهانتینگتون

 بـود؛  خواهـد  متحده ایاالت سرکردگی به غرب تمدن آن محور که شد خواهد قطبی تک جهان نظام و شد خواهد فراگیر روزی
 حـاکم  قطب هیچ نظام این در. » دارد دیگری مفهوم و معنا قطبی تک نظام( عج)مهدی حضرت جهانی حکومت در حالی که در
 نقـش  اجتمـاعی  رفتار و تمدن در پیشرفت و اخالقی رشد به توجه با قدرتی هر بلکه. داشت نخواهد وجود جهان بر مسلط یا و

ـ . داد خواهنـد  زنـدگی  ادامـه  برخوردار، و تبعیض بدون و آمیزمسالمت زندگی یک در جهان مردم. کرد خواهد ایفا  از ورهاکش
 [37].«کرد خواهند پرهیز یکدیگر تصمیمات به نسبت کارشکنی و یکدیگر داخلی امور در دخالت هرگونه

 خواهـد  گسـترش  جهـان  یپهنـه  در اسـالم  شریعت قوانین و دین و بود خواهد جهانی نظام تک صورت به که نظام این در
 شـکل  در جهـان  در نیـز  مستضعفان رهبری و جغرافیایی ودوج به محدود ملی و طرفه یک اقتدارات دولت، جای به امت یافت،
 در بشـری  متعـالی  ارزش هـای  بارورکردن برای مشخص هدف های با گونهم حرکت یک در امت و بود خواهد جهانی امامت
 اندیشانه اقبتع اگر اما بیندیشیم هانتینگتون مانند باید کنیم نگاه کنونی شرایط به اگر. بود خواهد تالش در وقفه بدون مسیر یک
. کنـیم  جسـتجو  غـرب  محـور  انسـان  و غیرالهـی  تمدن دامان در حال همانند را جهان فرجام و آینده نباید کنیم، فکر ارزشی و

 اینـک  دموکراتیـک،  داریسـرمایه . هسـتند  تـاریخ  راستین عوامل هافرهنگ و هاملت: » است معتقد "دوبنوآ الن" که همانگونه
 پیـروزیش  بـا  و کنـد  کنتـرل  را صحنه تواندمی همیشه برای کنیم فکر که است بزرگ اشتباهی اما .است میدان بالمنازع صاحب
 [31].«شد خواهد متوقف تاریخ

 

 بحث ونتیجه گیری
 ارائـه  گرایـان  مـادی  که آنچه با اسالم دیدگاه از جهان شناسیفرجام که گرفت نتیجه چنین توانمی گذشت آنچه مجموع از
 بنیـان  و اسـاس  بر مهدویت دکترین درمکتب اسالم.بررسی است قابل متفاوت ایاندیشه قالب در و مجزا فضای دو در دهند،می
 ینظریه اساس بر. شد خواهد چیره باطل و ظلم بدی ها، بر حق و عدالت نیکی ها، آن در که بیندمی روشن را جهان پایان الهی

 صـورت  جهـانی  حکومـت  تشـکیل  بـا  و ظهور عصر در( ع)عصومم امام دوازدهمین توسط الهی هایوعده این تحقق مهدویت
 و حقیقـی  اسـالم  هـای اندیشه مداردرانسان عقالنیت بر مبتنی هایاندیشه و کنونی هایقطب و قدرت ها طبیعتا و گرفت خواهد

 .شد خواهند استحاله جهانی حکومت

 مسـلمانان  مجـدد  بازگشـت  امکـان  بر دلیلی این و دهمان پابرجا حال به تا اسالمی تمدن»  گوید می هانتینگتون که همانگونه
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 ایـن  کـار  و شد خواهد یکسره اسالم یقضیه گمانبی بودم، گفته "تمدن ها برخورد" نام به کتابم در ».است جهان رهبری برای
 تمـدن  و ماسـال  مـورد  در مـن  پیشین ینظریه که دریافتم وملموسات، مشاهدات از پس اکنون اما رسید، خواهد پایان به تمدن

 قانع.«) پایاست و ماندگار تمدنی اسالمی، تمدن که دارم باور اکنون من. است بوده اشتباه دانستممی یافته پایان را آن که اسالمی
 (1377 بصری،
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 تمدن نوین اسالمی؛ بنیادها و چشم اندازها

 
 ا دهشیریدکتر محمدرض

 المللدانشیار علوم سیاسی دانشکده روابط بین
 

Email: mohammadreza_dehshiri@yahoo.com 

 
 

 چکیده
 

در عصر کنونی به عنوان دوران گذار در نظام بین الملل، تمدن نوین اسالمی به عنوان باازیگری ناوین در رواباط باین الملال      
مدن اسالمی با توجه به مقتضیان زمان و مکاان و بازساازی مفهاومی و عملای     قابلیت ان را دارد که از رهگذر بازخوانی مجدد ت

بر این اساس، در مبحث نخسات بنیادهاای تمادن      .نظام اعتقادی اسالم، به نقش آفرینی در هندسه جدید قدرت جهانی بپردازد
بار: دیان بااوری امات مادار،       گیرد. در این مبحث، پایاه هاای تمادن ناوین اساالمی مشاتمل      نوین اسالمی مورد مداقه قرار می

در مبحاث   .گیردگرا مورد واکاوی قرار میپژوهی و تکثرپذیری وحدتاندیشی، خودباوری، غربمداری، خردباوری، تمدناخالق
شود. در ایان مبحاث   الملل پرداخته میآفرینی تمدن نوین اسالمی در نظام بیننیازهای نقشدوم، به واکاوی استلزامات و پیش

محور، آموزش، همگرایی اعتدال محور نیازهای اجرایی بالندگی تمدن نوین اسالمی شامل: توسعه عدالتشود که پیشتالش می
 .گیردو اهتمام به فضای مجازی مورد تاکید قرار 

: های فراروی تمدن نوین اسالمی برای ایفای نقش فعال در دنیای کنونی مای پاردازد و مبااحثی از قبیال    مبحث سوم به چالش 
های آموزشای و شاناختی متعاارض را ماورد واکااوی و      درف نامتوازن از دین، تهاجم تمدنی غرب و نظام تفرقه درون تمدنی،

 .امعان نظر قرار می دهد

معتقد است که تمدن نوین اسالمی ضمن استواری بر بنیادهاای قاویم اساالمی    « وحدت در عین کثرت»مقاله با تاکید بر نظریه 
 .دهدها و اقوام مورد عنایت قرار میا با اهتمام به تکثر فرهنگهای متنوع رروش

 
 .کلید واژگان: تمدن نوین اسالمی، بنیادها، پیش نیازها، چالش ها، نظام اعتقادی اسالم
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 مقدمه
ش شـود و قابلیـت آن را دارد کـه دوشـادو    الملل قلمداد میدر عصر کنونی که تمدن به عنوان بازیگری نوین در روابط بین

المللی به ایفای نقش بپردازد، تمدن نوین اسالمی از رهگذر بازخوانی مجدد تمدن اسالمی با توجه به های بیندولت ها و سازمان
الملـل  مقتضیان زمان و مکان و بازسازی مفهومی و عملی نظام اعتقادی اسالم قابلیت آن را دارد که در دوران گذار در نظام بین

ه جدید قدرت جهانی بپردازد. نظر به اینکه اسالم نه محدود به مکانی خاص و نه مخـتص بـه طبقـه ای    آفرینی در هندسبه نقش
خاص است بلکه متعلق به تمامی بشریت با افقی وسیع است تا برادری انسانی را تحقق بخشد، تمدن نوین اسالمی که بـر نظـام   

تناسب با دنیای جهانی شده استوار اسـت، قابلیـت آن را دارد   های آن برای تحقق وظایف مختلف دینی ماعتقادی اسالم و آموزه
های ناشی از مجموعه اعتقادات اسالمی را فارغ از هرگونه تبعیض نژادی، قـومی و زبـانی تحقـق    ها و آیینکه دستورات، سنت

آنان فراهم مـی آورد   های قومی و نژادی، این امکان را برایبخشد. تمدن نوین اسالمی ضمن تحکیم اخوت و برادری همه گروه
های مختلف علمی، اجتماعی و فرهنگی همکاری کنند و به توسعه زنـدگی فکـری و فرهنگـی خـود در     که با یکدیگر در زمینه

معتقد است که تمـدن نـوین   « وحدت در عین کثرت»روست که مقاله حاضر با تاکید بر نظریه سطح فراملی اقدام نمایند. از این
هـا و اقـوام مـورد عنایـت قـرار      های متنوع را با اهتمام به تکثر فرهنـگ ر بنیادهای قویم اسالمی روشاسالمی ضمن استواری ب

گیـرد. در بحـث دوم، بـه واکـاوی     دهد. بر این اساس، در مبحث نخست بنیادهای تمدن نوین اسالمی مورد مداقه قرار مـی می
هـای  شـود و در بحـث سـوم چـالش    الملل پرداخته مـی م بینآفرینی تمدن نوین اسالمی در نظانیازهای نقشاستلزامات و پیش

 شود.روی تمدن نوین اسالمی برای ایفای نقش فعال در دنیای کنونی مورد بررسی واقع میپیش
 

 مبحث نخست: بنیادهای تمدن نوین اسالمی
گاری آن با شرایط و مقتضیات الیه های درونی تمدن نوین اسالمی بر بنیادهای فکری و اعتقادی اسالم در عین اهتمام به ساز

زمان و مکان استوار است که اساس قدرت نرم را تشکیل می دهد. در این مبحث، پایه های تمدن نوین اسالمی مشتمل بر: دیـن  
گرا مورد واکاوی قـرار  پژوهی و تکثرپذیری وحدتاندیشی، خودباوری، غربمداری، خردباوری، تمدنباوری امت مدار، اخالق

 گیرد.می
 مدارباوری امتدین -الف

هـا و اصـول آن   کننـده ریشـه  گذار تمدن اسالمی و تعیـین یکی از بنیادهای تمدن نوین اسالمی اعتقاد به اسالم به عنوان پایه
تواند موجب بازیابی شکوه جهـان اسـالم بـه عنـوان     است. اسالم به عنوان بنیاد یک تمدن جهانشمول، جهانگرا و خدامحور می

 Ideational)«قدرت معنـایی »و  (Power with)«قدرت با»، (Soft Power)«قدرت نرم»جهانی بر اساس شکوفاسازی  قدرت بالقوه

power)  دین شود. دین بنیاد بودن تمدن نوین اسالمی به این معناست که توحیدمداری و تاکید بر اصول اعتقادی مشترک و باور
ای و جهـانی بـه شـمار    مگرایی بین جوامع اسالمی در سطوح ملـی، منطقـه  به وحی به عنوان منبع اولیه دانش، موتور محرک ه

های جهانی در تالش برای ایجاد تمـدنی جهـانی براسـاس    آید. تمدن نوین اسالمی با برخورداری از نگرشی جامع به چالشمی
های جهانی اسالم با توجه به ایدهالملل است که از هرگونه افراط و تفریط به دور باشد. درکی متوازن از نقش دین در روابط بین
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و رویکرد امت محور آن، تمدن نوین اسالمی خواستار احیا یا نوزایی دینی براساس پیوند سنت و مدرنیته است. در این رهگذر، 
توانـد موجـب تقویـت    آفرینی دین در متن جامعه و سیاست است، مـی اسالم تمدنی به عنوان رویکردی بالنده که معتقد به نقش

آرمـانخواهی  »هـا و واقعیـات براسـاس دیگـاه     تکارات از پایین به باال در جامعه جهانی شود و با برقراری پیوند بـین آرمـان  اب
الملل به ایفای نقش بپردازد. افزون بر این، درک جامع از دین و توجه بـه کلیـه   به عنوان بازیگری نوین در روابط بین« بینانهواقع

ای وسـیع  المللی آن، قلمروی اقدام تمدن نوین اسالمی را گسترهای و بیناعی، محلی، ملی، منطقهسطوح فردی، خانوادگی، اجتم
الملل مستحق آن است که تصویری منصفانه از آن عرضه شود و منصفانه با آن رفتار شـود  می بخشد. بنابراین دین در روابط بین
 (Reese, 2015)و تصویری مثبت از آن ارائه شود. 

این، امت محوری را می توان بنیاد تمدن نوین اسالمی دانست. تالش برای تحقق بخشیدن به امت اسالمی به معنای افزون بر 
استقرار جامعه جهانی مومنان بیانگر رویکرد جهان گرایانه اسالم و قلمروی فراملی ایده های جهانی اسالم است. امت بـه عنـوان   

هـای  کند و به مقابله با چـالش ه عنوان جامعه ای پویا که گذشته را بازتفسیر میجامعه مفسر و تحقق بخش آینده ای مطلوب و ب
شناسد. چنین جامعه معتدل، عقالنی پردازد، مسئولیت اخالقی و عملی را برای یک جامعه نمونه و وسط به رسمیت میجدید می
قش دین در برقراری مصالحه، آشتی، بخشـش،  تواند نمحور به عنوان مدل جوامع چندفرهنگی،  چندقطبی و تکثرگرا میو ارزش

سازی در فضای عمومی به منصه ظهور برساند. ای و صلحروامداری، دوستی، مروت، گفتگو و انعطاف را براساس رویکرد رابطه
فقـی  تواند موجب تحقق جهانی متعلق به تمامی بشریت با ایابی ایجابی و نه سلبی استوار است، میچنین رویکردی که بر هویت

ای که ضمن گسترش برادری دینی و ترویج فرهنـگ همبسـتگی اجتمـاعی بـین     عادالنه برای تحقق برادری انسانی شود: جامعه
هـای  آمیز برای تبیین استداللی هویـت و دیـدگاه  گذارد و از فرآیندهای مسالمتمسلمانان، به حقوق غیرمسلمانان نیز احترام می

 گیرد.خود بهره می
 مداریاخالق -ب

سازی اخالق اسالمی مطابق با نیازهای توسعه در جامعـه  تمدن نوین اسالمی اساس تصمیمات جامعه دینی را بر پایه نهادینه
دهد و برای برقراری نظام جهـانی  گرایی قرار میدینی، تقویت اصول و هنجارهای جهانشمول و ارتقای جایگاه اخالق و معنویت

حرمتـی بـه معتقـدات    تکیه بر دستاورهای اخالقی نظام اعتقادی اسالم است. پرهیز از بی نیز خواستار تکامل روحی و معنوی با
آمیز اختالفات از طریق گفتگـوی منطقـی و اخالقـی بـا تکیـه بـر روح بـرادری و        وفصل مسالمتپیروان دیگر ادیان الهی، حل

و کرامـت بشـری، اهتمـام بـه همکـاری و      جویی، اجتناب از هرگونه هیاهو و ایجاد رعب و وحشت، احترام به حقـوق  حقیقت
ای امیدبخش را براسـاس  تواند آیندههمیاری و روامداری و تقواپیشگی و توصیه به حق و صبر و دوری از تفرقه و کشمکش می

 های اخالقی نوید بخشد.  شیوه
ازی اخالقی به جامعه جهانی اندتواند فرصتی جدید برای ارائه چشمهای معنوی اسالم میبه عالوه، تبیین جهانشمولی ارزش

مداری عالوه بر احترام به کرامت انسانی، توجه به سرشـت معنـوی بشـر،    از سوی تمدن نوین اسالمی به شمار آید. البته اخالق
هـا و رفتارهـای   گیـری سنجی نیز استوار است، بدین معنـا کـه در موضـع   شناسی و موقعیتکمال جویی و آرمان طلبی بر لحظه

 گیرد.صالح و مصلحت جامعه اسالمی نیز مدنظر قرار می مدار،اخالق
می توان اذعان داشت که تمدن نوین اسالمی بر نقش آفرینی نوعی اخالق جهانی و فراگیر استوار است کـه زبـان مشـترک    
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ق از آنجا کـه  ادیان الهی به شمار می آید و این رویکرد می تواند عامل وحدت بخش همه انسان ها به ویژه دینداران باشد. اخال
آور هـای الـزام  دهد، اجماعی بنیانی را بر پایـه ارزش سالمت زندگی فردی و استقرار و دوام زندگی اجتماعی بشر را سامان می
های اخالقی اسالم استوار های جهانی و ارزشها و ایدهتحقق می بخشد، زیرا که بر فرازمانی و فرامکانی و فرانژادی بودن آموزه

ای اخالقـی را  نگری در باره ابعـاد و شـئون انسـان، منظومـه    رت دیگر، اسالم با ارائه الگوهای کامل تربیتی و جامعاست. به عبا
 (.42-17: 1311دارد که پاسخگوی شئون حیات بشری و حل معضالت معنوی آن است. )خسروشاهی، عرضه می

طرت بشر در آیات قرآنی به وضـوح بیـان شـده اسـت.     مدار آن با فهای اخالقجهانی بودن دین اسالم و منطبق بودن آموزه
هایی از قبیل: دارا بودن قوانینی هماهنگ و منطبق با فطرت آدمی، نگاه جـامع و کامـل بـه    توان دارای ویژگیاخالق دینی را می

، مـادی، قـومی و   ها و نفی تبعیض و برتری های نـژادی های جهان هستی و نیازهای بشری، تاکید بر برابری همه انسانهمه جنبه
 (.71-71: 1314زاده، پذیری و عبودیت غیر خدا دانست )افتخاری و ملکزبانی و نفی سلطه

مداری نیازمند ایجاد امنیت ذهنی همگانی و تالش مسلمانان برای برقراری عدالت و البته اهتمام تمدن نوین اسالمی به اخالق
دوستی، کمک به همنوع از هـر نـژاد و آیـین، تحمـل نظـر      مدارا، انسان استقرار اخالق جهانشمول انسانی است. ترویج فرهنگ

عدالتی، به کمال رسیدن قـوای  مخالف و ترویج و تبلی  باورهای دینی با نرمش و محبت و خلق نیکو، نفی تبعیض و تحقیر و بی
بـه فضـائل اخالقـی و صـفات      خالقه و شایسته وجود آدمی در همه شئون، به فعلیت درآمدن استعدادهای انسان، آراسته شدن

سـاز  های معنوی و فرهنگی و تقویت روحیه ایثار و فـداکاری زمینـه  خدایی در مسیر وصول به مقام انسان متعالی، ترویج ارزش
ای که ضـمن جهـانی کـردن اخالقیـات در جوامـع بشـری       شود، به گونهافزاری تمدن نوین اسالمی میهای نرمافزایش قابلیت

 آورد.الق جهانشمول دینی در دنیای جهانی شده را فراهم میموجبات ترویج اخ

 ج( خرد باوری
خرد باوری را می توان مبنای عمده تقویت بنیه عقلی ایمان محور بشریت و موجبات احیای نقش حکمت اسالمی در جهـان  

ای امیـدبخش را  ساسی بشر آینـده کنونی دانست به نحوی که با تکیه بر عقالنی بودن دین و توانایی پاسخگویی آن به نیازهای ا
دهد. عقالنیت چندبعدی اسالم که بر توسیع دایره عقالنیت استوار است خواستار جایگزینی عقالنیت دینی چندبعدی بـه  نوید می

جای خردگرایی لیبرالیستی سودمحور و سوداگرایانه است. به عبارت دیگر، عقالنیت غربی یک عقالنیت خودبنیاد و ابزاری است 
با استفاده از ابزارهای مادی مانند حواس و تجربه و بر اساس تحلیل فایده گرایانه شکل گرفته است ولی عقالنیـت اسـالمی    که
دهد و غایت آن کسب سعادت و نه دسـتیابی بـه قـدرت    های دیگر شناخت چون وحی و اشراق را نیز مورد اهتمام قرار میراه

 است.
از عقالنیت غربی است. در اسـالم، عقالنیـت سـه سـطح     در اسالم بسیار گسترده تر باید توجه داشت که قلمروی عقالنیت 

شناختی یا غایی به معنای نگاه تمـدن اسـالمی بـه معـاد و     گیرد. عقالنیت معرفتشناختی، هنجاری و ابزاری را در بر میمعرفت
انسان و عالم وجود و نیز با خالق جهان و اهتمـام  ها در برابر خداوند در روز قیامت است. تنظیم رابطه بین پاسخگو بودن انسان

شود که همگان رفتارها و کردارهای خـود را بـا علـم بـه پیامـدهای      به مبدا و معاد و غایت خلقت در جهان هستی موجب می
ـ    اخروی آن تنظیم کنند. عقالنیت هنجاری یا اخالقی به معنای آن است که بـرای تحقـق ارزش   ای هـای مقـدس نبایـد از ابزاره

. به عبارت دیگر، در رفتار انسـانی بـرای دسـتیابی بـه     "کندهدف وسیله را توجیه نمی"نامشروع بهره گرفت زیرا که در اسالم 
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اهداف مورد انتظار و رسیدن به هدف مشروع باید از ابزارهای اخالقی، هنجاری و مشروع و مبتنی بر اخالق دینـی بهـره گرفتـه    
ها تاکید گردد. عقالنیـت ابـزاری بـر    مداری برای مدیریت زمان و فرصتر و عقالنیت و حکمتشود و در عین حال باید بر تدبی

گیرد. بـه  تر شکل میتر و قابل توجیهاساس محاسبات مادی برای کسب سعادت و ارتقای قدرت نرم از طریق روشی خردمندانه
ترین مسیر بـرای  ترین و آسانترین، کوتاهترین، پرفایدهنههزیفایده به لحاظ کم –عبارت دیگر، عقالنیت ابزاری به محاسبه هزینه 

گیرد. از ورزد. این نوع عقالنیت تحت دو نوع دیگر عقالنیت یعنی معرفت شناختی و هنجاری قرار میوصول به هدف اهتمام می
ورزد زیرا عقالنیت کید میشناختی، اخالقی و ابزاری تاروست که تمدن نوین اسالمی بر انطباق و سازواری سه سطح معرفتاین

های فرهنـگ و  ترین مولفهتمدنی با دیگر جوامع و از بنیادی –ترین مبنای فهم دین و معیار تعامالت فرهنگی دینی موسع را مهم
 (.141-141و  17: 1313تمدن دینی می داند. )دهشیری، 

ین اسالم در عین نفی تحجر و تعصب استوار اسـت  گرایی و تفسیرگرایی از دین مبافزون بر این، خردباوری بر پذیرش تاویل
که بیانگر اهتمام تمدن نوین اسالمی به پویایی اجتهاد اصولگرایانه با توجه به شرایط و مقتضیات زمان و مکان، اهتمام به مصالح 

ت شـناختن اصـل آزادی   عامه مسلمانان، برخورد محترمانه با اختالفات به عنوان نتیجه پذیرش تعدد اجتهاد در اسالم و به رسمی
داند. چنین رویکردی که بر تقویت تفکر و تعقـل و قـدرت   ها و تنوع اجتهادها را امری طبیعی میبحث است که اختالف دیدگاه

پردازی و نواندیشی دینی استوار نقادی و انتخاب در  عرصه تالقی و تعاطی افکار و نضج فرهنگ آزاداندیشی، خردورزی، نظریه
 شود.ه تصویری منصفانه و ایجابی از دین میاست موجب ارائ

 د( تمدن اندیشی
تمدن اندیشی را می توان وجه معرفتی تمدن نوین اسالمی دانست که در عین فرهنگ مداری، بـر علـم بـاوری و نیازمنـدی     

در تثبیـت هویـت   تمـدنی  -فعالیت های تمدنی به پشتوانه های علمی و معرفتی تاکید دارد. اعتقاد به اهمیت قدرت نرم فرهنگی
ایجابی مسلمانان و صلح سازی و حل و فصل منازعات درون تمدنی در عین باور به کارکرد آن در تقویـت، تعمیـق و هـدایت    
بیداری اسالمی بیانگر اهمیت تفکر علمی و برنامه ریزی راهبردی تحول آفرین بر اساس اندیشه خالق و سـازنده و انتقـادی در   

 تمدن نوین اسالمی است.
یاد تمدن اندیشی را شناخت مشترک جهان اسالم در باره عقالنیت، راهبردها ، ترجیحات و عقاید مسلمانان و نیز دیـدگاه و  بن

ذهنیت مشترک در باره مسائل درون تمدنی و وضعیت جهان برون تمدنی تشکیل می دهد. به عالوه، تاکید بر بازسازی فکـری و  
علمی و فکری مسلمانان و با بهره گیری از ابزارهای عقل، دانایی و علم مداری و اهتمام ترسیم نقشه راه با تکیه بر دستاوردهای 

به قدرت نظریه پردازی ناظر به مشکالت زمان و در باره موضوعات تحول پذیر موجب گشایش فرصت های جدید برای تبیـین  
رتباطی و عرضه پیام های جدید، جـذاب،  جهانشمولی ارزش های معنوی تمدن نوین اسالمی بر اساس بازنگری در روش های ا

 (Inayatullah, 2011: 103-117) معقول و عملی به جامعه جهانی می گردد.

( هویـت  (Diffusionاز دیگر سو، رویکرد تمدنی بر اساس تمدن آگاهی می تواند جنبه اجرایی نظریـه پـراکنش یـا اشـاعه     
تقویت جغرافیای فرهنگی اسالم با تکیه بـر اشـتراکات و پیونـدهای    اسالمی در عرصه جهانی به شمار آید به گونه ای که ضمن 

 "تاریخی و فرهنگی مسلمانان زمینه را برای تعامل با سایر مناطق در نظام کنونی بین الملل فراهم آورد و در چارچوب رویکـرد 
رصه افقی تعمیق و توسعه بخشـد و  روابط فرهنگی بین المللی تمدن نوین اسالمی را با سایر تمدن ها در ع "هم افزایی فرهنگها
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از این طریق با مشارکت در تصمیم گیری های بین المللی، نقش دین را در تاثیر گذاری بر روندهای جهـانی بـه منصـه ظهـور     
رساند. افزون بر این، توجه به فرهنگ و هنر متعهد با محوریت معنویت و معنا گرایی می تواند موجب تقویت ژئوکـالچر اسـالم   

 ه جهانی گردد.در عرص
 پژوهیه(غرب

تمدن نوین اسالمی معتقد است که نه غرب کل واحد است که بتوان آن را تماما نفی کرد و نه متناسـب بـا نظـام اعتقـادی     
پذیری باید در صدد شـناخت غـرب بـه عنـوان     ستیزی یا غربمسلمانان است که بتوان آن را تماما پذیرفت. بلکه به جای غرب

های اسالمی است و نه بـه معنـای انقیـاد در    جامعه جهانی برآمد. این رویکرد نه به معنای از بین بردن سنت واقعیتی موجود در
گرایی انتقادی و منفتح درصدد آن است برابر رویکرد مدرنیستی تمدن غرب است بلکه به معنای تعامل انتقادی با آن است. سنت

ای روشن بهره بگیرد تا نوعی مدرنیتـه آلترنـاتیو را   تاریخی خود برای ایجاد آینده گیری از ابزارهای انتقادی، از گذشتهکه با بهره
زدایی، پوزیتیویسـم،  به ارمغان آورد.  شایان ذکر است که سنت دینی در مقابل مدرنیسم )مبتنی بر اومانیسم، سکوالریسم، تقدس

گرایی و لیبرالیسم سیاسی و اقتصـادی( و نـه در برابـر    و اثبات گراییگرایی به تجربهگرایی، کاپیتالیسم، تقلیلماتریالیسم یا مادی
ای که مدرنیته قرار دارد. به عبارت دیگر، اسالم خواستار جایگزین مدرنیته ها به جای مدرنیسم یکسان انگار غربی است. به گونه

مـدنی دینـی و روشـنفکری دینـی در      ساالری دینی، جامعـه گونه که مردمتوان سخن از مدرنیته اسالمی به میان آورد. همانمی
چارچوب سازگاری اسالم و تجدد، قابل ارائه هستند. از این روست که تمدن نوین اسالمی بر پیکـار فکـری بـرای نشـان دادن     

شناسـی و  شناسـی، معرفـت  داری لجـام گسـیخته غربـی از رهگـذر اصـالح هسـتی      اسالم به عنوان نظام آلترناتیو برای سرمایه
پژوهـی و  ود در غرب استوار است و با داشتن تحلیـل روشـن و مشـخص نسـبت بـه تمـدن غـرب، غـرب        شناسی موجروش
هـا و  کند. این مهم از طریق تعامل با دیگر فرهنـگ ستیزی میپذیری و غربشناسی را جایگزین دو رویکرد متعارض غربغرب
افزایـی  ن گفتگوی میان تمدنی اسـت کـه امکـان هـم    پذیر است. در پرتوی چنیها در فرایند گفتگوی جامع و فراگیر امکانتمدن

های مشترک در عین پذیرش تنوع و تکثر فرهنگی و تالش آلها با رویکردی تکثرگرا برای ایجاد جامعه جهانی حول ایدهفرهنگ
 شود.برای یافتن اصول مورد توافق به منظور رقم زدن جهان آلترناتیو فراهم می

 خودباوری -و
تمدن نوین اسالمی، خودباوری مسلمانان به برخورداری از نقش فعال و سازنده در شکوفایی علوم و فنون یکی از پیامدهای 

نفس به امت اسالمی با یادآوری پیشینه مشـارکت  بشری در طول تاریخ است. تمدن نوین اسالمی خواستار بازگرداندن اعتماد به
تقالل فکری و فرهنگی مجددا قدرت و عظمت خود را بازیابند و عمق های علوم بشری است تا با تکیه بر اسمسلمانان در عرصه

کنـد و  آموزی عجین است، به جهانیان نشان دهند. این رویکرد نوعی خودباوری در مسلمانان ایجاد مـی پیام اسالم را که با علم
اعطـای خودبـاوری فرهنگـی و    هـای بـومی،   شود. تقویت آگاهی مسلمانان از ظرفیتموجب بازتولید سرمایه اجتماعی آنان می

ای، ترویج فرهنگ و تفکر استداللی، از بین بردن خودباختگی در حوزه فکر و اندیشه، اهتمام بـه ایجـاد هویـت    استقالل اندیشه
ای، تقویـت  مستقل ایجابی، تقویت توان تعاملی و تبادلی دنیای اسـالم، اسـتقالل تفکـر نخبگـان فکـری و فرهنگـی و اندیشـه       

ی و معنوی، دگرگونی سازنده در بینش و نگرش مسلمانان و تکیه بر فرهنگ خودی و باورهای دینی و عقیدتی در های بومارزش
 شوند.زمره کارکردهای تمدن نوین اسالمی محسوب می
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مـا  »مداری جهان اسالم موجب پیشرفت مسلمانان براسـاس شـعار   های درونزا و اهتمام به استقاللتکیه مسلمانان به ظرفیت
و ایجاد فرهنگ تولید علم، ارتقای قدرت علمی و جرات علمی، پرورش و شـکوفایی اسـتعدادها، نفـی الگوپـذیری     « توانیممی

مدار، ارتقای روحیـه خودبـاوری، و   های دینهای علمی در چارچوب ارزشتقلیدی از فرهنگ غرب، ایجاد تحوالت و پیشرفت
های علمی بومی، تقویت بنیه پژوهش و تعالی و رشد اقتصادی و علمـی  ظرفیتاتکا به نفس و اندیشه و اراده خودی، استفاده از 

شود و با برقراری بنیان و توسعه پایدار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهان اسالم میجهان اسالم موجب پیشرفت درونزا و دانش
مرانی مطلوب در داخل، موجبات ایجاد یـک  روابط پایدار با دیگر جوامع بر اساس پایبندی به قراردادها و همزمان برقراری حک

 آورد.نظام اجتماعی تعامل گرا و توسعه محور را فراهم می
گیری از توانایی ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچر جهان اسالم موجب تبدیل آن به قـدرتی عمـده   بهره

تواند با همگرایی و همپوشـانی منـابع، نقـش یـک     لحاظ سیاسی میای که به شود، به گونهدر عرصه نظام ژئوپلیتیک جهانی می
رسـاند. از  قدرت جهانی را برای خود بازتعریف کند و قابلیت و توانایی دسترسی خود به رهبری جهـانی را بـه منصـه ظهـور     

محـور  جـاد جامعـه امـت   رو، مسلمانان به جای فرافکنی مشکالت خود به دیگران باید درصدد پیشرفت درونزا برآیند و با ایاین
 (141: 1311نیا و زرقانی، های مشترک راه را برای آینده آلترناتیو هموار سازند. )حافظآلحول ایده

عزت و عدالت و با تکیـه بـر    هایی چون: استقالل،تمدن نون اسالمی از رهگذر بازتعریف فرهنگ اسالمی و اهتمام به آرمان
تواند باب خالقیت اسالمی را براساس خودباوری بگشاید. این مهم نیازمنـد  رسانی میطالعگیری و االگوی تفکر، آگاهی، تصمیم

پژوهـی و انفتـاح   مداری تمدن نوین اسالمی از رهگذر استکبارستیزی است. در واقع تمدن نوین اسالمی در عین غـرب استقالل
سازی فرهنگی و مقابله با استعمار فرانو است که نفرهنگی و یکساتعاملی در قبال تمدن غرب، خواستار نفی جریان تحمیلی تک

خواستار استیالی فکری بر جهان اسالم و استحاله فرهنگی آن اسـت. تمـدن نـوین اسـالمی در عـین برخـورداری از ویژگـی        
خطـی  کقطبی و تچندفرهنگی در درون، خواستار مقابله با رویکرد هژمونیک و یکسان انگارانه غربی برای ایجاد نظم جهانی تک

سـتیزی، استعمارسـتیزی و نفـی    گویند. به طـور کلـی، ظلـم   هایی است که تنها به زبان ظلم سخن میو درصدد مقابله با قدرت
دهد. در این رهگذر، خودباوری مسلمانان و وحدت پذیری سرلوحه رویکرد تمدن نوین اسالمی را تشکیل میگری و سلطهسلطه

الملل علیه مسـلمانان  های استعماری و صهیونیسم بینحساس تهدید مشترک از سوی قدرتتواند براساس ادرون تمدنی آنان می
گرایی و ابـاحی  های استکباری که خواستار استعمار فکری و فرهنگی جوامع مسلمان براساس ترویج مصرفشکل بگیرد. قدرت

رصدد تضعیف و تفرقه در جهان اسالم و تصـاعد  ای آن هستند و دمداری و کشتن خدا به تعبیر نیچهگری مفرط با تکیه بر انسان
اند، اجرای نظم نوین جهانی مبتنی بر تحمیـل  آمدههای قومی و سیاسی ناشی از رهگذر دامن زدن به تفرقه شیعه و سنی بربحران

یکـی دیگـر از    های اسـتکباری اند. بنابراین مقابله با قدرتها را وجهه همت خود قرار دادهسلطه هژمونیک غرب بر دیگر تمدن
 (.114: 1313دهد. )دهشیری، ابعاد خودباوری فرهنگی مسلمانان را تشکیل می

 گراتکثرپذیری وحدت -ز
بر این باور است که هـیچ اصـالح اجتمـاعی جـز از طریـق       "وحدت در عین کثرت"تمدن نوین اسالمی با تکیه بر اصل  

آید. بنابراین تمدن نوین هان اسالم یک سرمایه تمدنی به شمار میپذیرش تنوع و تکثر سالیق میسور نیست و تنوع موجود در ج
گرایـی، فـارغ از   پذیری، بر وحدت گرایی اخالقی و عقالنی اسالم و احیای امت اسالمی براسـاس تقریـب  اسالمی در عین تنوع
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 تعبیر کرد. «وحدت پایدار»توان به های فرهنگی و سیاسی استوار است که از آن میقومیت، نژاد و جهت گیری
گرا بر این باور است که اختالف بین مذاهب سیاسی نوعی تنوع و تکامل است نه تضاد. بـه ایـن   رویکرد تکثرپذیری وحدت

دهند. معنا که اعتقادات و تفکر مشترک، فرهنگ و تمدن مشترک و نظام اخالقی مشترک بنیادهای وحدت مسلمانان را تشکیل می
بین « وحدت پایدار»درون تمدنی، سرزندگی کارکردی امت  و تحکیم برادری جهانی در پرتوی  به عبارت دیگر،  تقویت روابط

پیونـدی همگـان خـود را در تنـوع و تکثـر      پذیر است همانگونه که وحدت الهی در پرتوی وحدت کیهان و هممسلمانان امکان
های سیاسی در عین تاکید حکومتی و نوع نظام بیند. پذیرش وحدت در راهبردها و تکثر در روش هایجوامع انسانی متجلی می

آمیز و همگرایی و همنـوایی را میـان همـه    بر ابتنای حکمرانی اسالمی بر مشروعیت و مقبولیت مردمی نوعی همزیستی مسالمت
ـ    مذاهب اسالمی به ارمغان می المی آورد زیرا که بر توجه به نیازهای مشترک امت اسالمی و تقویت مناسـبات میـان مـذاهب اس

ها در جهان اسالم که دائم در حال شدن هستند، توجه به گفتگوهـای میـان نسـلی و    استوار است. بعالوه، با توجه به تغییر نسل
آمیز رهنمون سازد و موجـب گسـترش   تواند جامعه اسالمی را به جهتی ایجابی و صلحایجاد زمینه تعامل میان پیروان مذاهب می

 (Mandaville & Silvestri, 2015: 1-13)ان مسلمانان شود. تقریب گرایی و رفع تخاصم می
عربیسم مشوب شده است، آن را از نگرش جهانشمول به گرایانه به دین که با ناسیونالیسم و پاندر عوض، رویکردهای تقلیل

تواند بـه عنـوان   دهد. لذاست که در صورت تکیه بر نقاط اشتراک فراقومی در جهان اسالم، دین مینگرش محلی فروکاست می
ای و جهانی عمل کنـد )سـیمیر و قربـانی    موتور محرک برای همگرایی های مختلف میان جوامع اسالمی در سطوح ملی، منطقه

 (121: 1311نشین، شیخ
 

 نیازهای شکوفایی تمدن نوین اسالمیمبحث دوم: پیش
اسـت مـواردی از قبیـل: هنجارسـازی، تعمـیم      گیری جهانی شایسـته  آفرینی تمدن نوین اسالمی در نظام تصمیمبرای نقش

گرایـی و معنـاگرایی،   های مطلوب در فرهنگ جهانی، تکیه بر قدرت معنوی و تقویت معنویـت های مشترک عینی و آرمانارزش
ی هاسازی و نظریه پردازی، نفی انگیزهآفرینی اندیشه اسالمی در عرصه گفتمانپیوند دین و سیاست، احیای هویت تمدنی و نقش

ای و تبیین جهانشمولی اسالم در همه ساحات زندگی بشر مـورد  قومی و نژادی و پرهیز از دامن زدن به اختالفات مذهبی و فرقه
نیازهـای اجرایـی بالنـدگی تمـدن نـوین اسـالمی شـامل: توسـعه         شود که پیشگیرد لیکن در این مبحث تالش میعنایت قرار 

 گیرد:ور و اهتمام به فضای مجازی مورد تاکید قرار محور، آموزش، همگرایی اعتدال محعدالت
 محورتوسعه عدالت -الف

ارزشی مطلق اما طریقی است. اصول عدالت قواعدی عینی، مطلق، عام « قرار دادن هر چیزی در جای خود»عدالت به معنای 
طرز رفتار آدمیان است. بنابراین عدالت  دارند که معیار درستی و نادرستیو فراگیر هستند و دریچه حقیقتی ماورایی را عرضه می

های انسـانی  آید اما طریقیت دارد چون از این طریق است که فضیلتاالمری به شمار میدارای ارزش ذاتی است و حقیقت نفس
کـه   پیماید. در واقع، عدالت بر مدار اصول و مفاهیم فطری استوار است زیـرا شود و جامعه مسیر خیر و صالح را میشکوفا می

رو، تمـدن نـوین   مفهوم مشترک انسانی است و ناشی از امور ثابتی است که در سرشت انسان به ودیعت نهاده شده است. از این
محـور  ای امـت کنی فقر برای برساختن آینـده اسالمی اساس توسعه را بر عدالت اجتماعی و نفی تبعیض نژادی یا قومی و ریشه
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 قرار داده است.
ای را رقم زند که مفاهیم خطی پیشرفت را بـا  الت محور است که تمدن نوین اسالمی قادر است آیندهدر صورت توسعه عد 

مفاهیم دوری توسعه در بستر زمان همبسته و همپیوند سازد، و رشد اقتصادی را با توزیـع اقتصـادی، تعـالی معنـوی و توسـعه      
ی شهروندان و تقویت جامعه مدنی برای پاسـخ دیـالکتیکی   های اساسسیاسی همگون و سازگار گرداند. توجه به حقوق و آزادی

آفرینی اسالم سیاسی و رعایت کرامت انسانی و ارتقای معنویت آگاهی و در نهایت رعایت اعتدال و توازن در جامعه آن به نقش
حیح در مناسـبات  محور است که موجب برقراری نوعی موازنه صیعنی دوری از افراط و تفریط ازجمله پیامدهای توسعه عدالت

 (Enayat, 1982:129)شود.مداری میساالری و فضیلتاجتماعی براساس شایسته

 آموزش -ب
آمـوزی عجـین بـوده    نقش آموزش در بالندگی تمدن نوین اسالمی انکارناپذیر بوده است زیرا عمق پیام واقعی اسالم با علم

اساس اخالقیات و اندیشه خالق، سازنده و انتقادی، پیوند اخالق پذیری مطلوب را برتواند زمینه جامعهاست. آموزش مناسب می
ای فراهم سازد که امت اسالمی بتواند آگاهانه جایگاه خود را بازباید. و مذهب در نظام آموزشی و تقدیم تربیت بر تعلیم به گونه

ی و شناساندن فرهنگ و تمدن اسـالمی  های منحصر به فرد فرهنگتوان یکی از راهکارهای انتقال هنجارها و ارزشآموزش را می
هـا، ایسـتارها و باورهـای    هـا، ارزش آلها، ایدهها، ادراکات، افکار، انگارهای که بر برداشتالمللی دانست، به گونهبه جامعه بین
 ها تاثیر مثبت گذارد.دیگر تمدن

تـوان در  مرزهای دانش، نقش آموزش را می با توجه به پیشینه و پیشگامی تمدن اسالمی در یادگیری و تحقیق و درنوردیدن
رشد درخشان و سریع تمدن اسالمی برجسته دانست. به ویژه آنکه از مسجد تا بیمارسـتان و از رصـدخانه تـا مدرسـه همـواره      

توانـد  مکانی برای یادگیری مسلمانان بوده است. در این رهگذر، پیوند نظام آموزشی مدرن و سنتی در کشورهای اسـالمی مـی  
ام ظرفیت آموزشی جهان اسالم را به منصه ظهور برساند. توجه به دانشگاه تمدن ساز به عنوان نهاد فرهنگی عالوه بر نهـادی  تم

پذیر را فراهم آورد کـه ضـمن دیـن    تواند زمینه تربیت نسل جدیدی از شهروندان مسلمان و مسوولیتآموزشی و پژوهشی، می
 یا حقیقت و با الهام از وحی الهی هستند.آگاهی خواستار احیای عقل بر اساس حکمت 

های علمی و آموزشـی بـه   در این رهگذر، شایسته است تمدن غربی مساهمت و مشارکت پیشین تمدن اسالمی را در عرصه
های دینی و علمی و دانش فنـی و تخصصـی،   گونه که مقتضی است تمدن نوین اسالمی با اتکا به آموزه رسمیت بشناسد. همان

معنا که از گذشته تاریخی برای رقم زدن رساند. بدینود را در برقراری پیوند میان گذشته، حال و آینده به منصه ظهور قابلیت خ
هـای  آینده ای روشن استفاده کند. تمدن نوین اسالمی با توجه به نظام آموزشی همپیوند بین مراکز علمی مدرن و سنتی و روش

توانـد بقیـه جهـان را تحـت تـاثیر قـرار دهـد.        ا عنایت به ماهیت جهانشمول خود میتدریس ابتکاری موجود در هر کدام و ب
تواننـد بـه   ها به تعامل علمی و آموزشی بپردازد. در این صورت اسـت کـه نخبگـان مسـلمان مـی     گونه که با دیگر تمدنهمان

کادمیک موجبات ارتقای قـدرت نـرم   تصویرسازی مناسب از تمدن نوین اسالمی همت گمارند و با اتکا به دیپلماسی علمی و آ
 جهان اسالم را فراهم آورند.

 محورج( همگرایی اعتدال
توان به معنای رعایت توازن و پرهیز از افراط و تفـریط در سـاختارها دانسـت. از    رویکرد اعتدالی تمدن نوین اسالمی را می
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( و از راه راست بـه عنـوان راه میانـه یـاد     143ه، آیه داند )سوره بقرمی« امت وسط»آنجا که قرآن کریم ویژگی امت اسالمی را 
انـد، مشـی   روی و اعتـدال در امـور قـرار داده   ( و پیامبر اکرم)ص( نیز سیره خود را بر میانـه 22کرده است )سوره قصص، آیه 

ری از قدرت منطـق و  گیحل اصولی و منطقی و اقدام سنجیده با تدبیر و تفکر و بهرهاعتدالی از رهگذر تالش برای یافتن یک راه
تواند موجب ایجاد روابط جدیدی بر پایه فرهنگ توسعه و توسعه فرهنگـی و تولیـد   استدالل به عنوان منبع عظیم قدرت نرم می

هـا و  تکمیلی فرهنگافزایی و همالمللی شود. تاکید بر همهای جدید فرهنگی برای تنظیم قواعد و هنجارهای بینها و گفتمانایده
المللی نهادینه سازد تواند فرهنگ اعتدال و صلح را در سطح بینه مشترکات فرهنگی در عین احترام به تنوع فرهنگی میاهتمام ب

و زمینه تقویت فرهنگ تقریب بین مذاهب اسالمی را همزمان با تقارب با دیگر ادیان الهی فراهم آورد. در این رهگـذر، تـرویج   
هـای فکـری   های ارهاب و ارعاب و تکفیر و مبارزه با گـرایش گری و مقابله با جریاناطیشیوه تعامل با دیگران براساس نفی افر

سـازی  ای متعادل را از تمدن نوین اسالمی عرضه دارد و نقش مـوثری را در ذهنیـت  تواند چهرهافراطی، تندرو و تروریستی می
 المللی ایفا نماید.ایجابی نزد افکار عمومی بین

تمدنی و تقویت گفتگـوی مسـلمانان بـا    های درونبر منافع مشترک و متقابل و نهادینه سازی همکاری محوری با تکیهاعتدال
شود و زمینه انسجام و یکپارچگی تمدنی را یکدیگر موجب تقویت همگرایی جهان اسالم براساس بازیابی اصول مورد توافق می

جب گسترش همبستگی میان مذاهب اسالمی با یکدیگر و از بین محور در تمدن نوین اسالمی موآورد. همگرایی اعتدالفراهم می
 ای میان پیروان مذاهب اسالمی می شود.بردن خصومت و تعصبات فرقه

 اهتمام به فضای مجازی -د
ها در اثر فناوری ارتباطـات  تنیدگی نظام اطالعاتی و ارتباطاتی در عصر جهانی شدن، انساندر دنیای کنونی با توجه به درهم

هـای هـم مطلـع    اند که بدون واسطه با یکدیگر سخن گویند، ارتباط برقرار کنند، از افکار و دیدگاهامکان را به دست آورده این
های نوین است که آنها را به سالح موثر فرهنگی بدل کرده اسـت.  شوند و بر یکدیگر تاثیر گذارند. همین قدرت جادویی رسانه

هـا و هنجارهـای   گیری از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به تبیـین ارزش رد که با بهرهتمدن نوین اسالمی قابلیت آن را دا
المللی مبادرت کند. ارتباط معنادار تمدن نوین اسالمی با مخاطبانش و نفوذ معنوی و فکـری در آنـان بـه    اسالمی در جامعه بین

را در دنیـای  (Netizens)ای گیری شهروندان شبکهت شکلای که اقناع عقول و جذب مخاطبان را در پی داشته باشد، موجباگونه
پژوهی در فضای مجازی به عنوان فرآیندی ارتباطی بـا عنایـت بـه منـابع و     آورد. در این رهگذر، مخاطبجهانی شده فراهم می

 (433: 1371المللی از اهمیت خاصی برخوردار است. )حقیقت، نیازهای مختلف درون تمدنی و توجه به افکار عمومی بین
توانـد دو  محوری و قدرت نرم اسـتوار اسـت، مـی   ارائه اسالم به عنوان مدلی آلترناتیو که بر رحمانیت، تکثرپذیری، اجتماع

فضای واقعی و مجازی را به یکدیگر پیوند دهد و بذرهای جامعه کیهانی را در پهنه گیتی بگستراند. این مهم نیازمند اهتمـام بـه   
هـای  ت و افزایش تحرک و مشارکت در فضای مجازی با تکیه بـر اشـاعه باورهـای وحیـانی و ارزش    کثرت ارتباطات و مبادال

توانـد بـا عملیـات    های ارتباطی خالق و سازنده با مخاطبان است. تمدن اسالمی میها و مهارتگیری از روشاخالقی و با بهره
المللی جهت ای به افکار عمومی بینای و ابزارهای نوین رسانهههای ماهوارگیری از فضای مجازی و شبکهویژه بهرهافزاری بهنرم

المللـی  هـای اجتمـاعی بـین   ساز به سازماندهی ادراک نخبگان سیاسـی و گـروه  دهد و با ترویج اسالم معتدل و عقالنی و تمدن
ی در جهت اقناع افکـار عمـومی   سازی تهاجمی علیه استکبار جهانی به سوق دادن فضای اطالعاتبپردازد. در عین آنکه با انگاره
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ها و تصویرسازی مثبت، انتقال مـوثر پیـام، مـدیریت زمـان در     ها و اندیشهجهانی بپردازد. چنین رویکردی موجب تغییر ذهنیت
بـدیل  شـود. نقـش بـی   های نوین ارتباطی مـی پژوهی و فتح فضاهای آینده با توجه به ارتباطات مدرن و فناوریفرآیند مخاطب

سازی اجتماعی و فرهنگی و انتقال پیام تمدن نوین اسالمی و نمایاندن دستاوردهای علمی، اندیشگی، ی نوین در شبکههافناوری
گیری از آن موجب تقویت ظرفیـت  المللی فرصتی است که بهرهاجتماعی و سیاسی آن به نخبگان جهان در فراسوی مرزهای بین

 شود.تمدن نوین اسالمی در دنیای مجازی می
 

 های فراروی تمدن نوین اسالمیحث سوم: چالشمب
 –ایـدئولوژیک بـر رویکـرد تمـدنی      –توان حاکمیت رویکـرد سیاسـی   ترین چالش فراروی تمدن نوین اسالمی را میمهم 

 تواند ذهنی و نظریها هم میرساند. این چالشفرهنگی دانست که زمینه استفاده از ظرفیت فرهنگی جهان اسالم را به حداقل می
آفرینی تمدن نوین اسـالمی  سازد و نقشو هم عینی و عملی باشد که زمینه راهبردهای تقریبی و همگرایی درونی را تضعیف می

روی تمـدن نـوین اسـالمی    هـای پـیش  سازد. لذا شایسته است ذیال چالشرو میهایی روبهالمللی را با دشواریدر معادالت بین
های آموزشی و شناختی متعارض مورد واکـاوی و  وازن از دین، تهاجم تمدنی غرب و نظامدرک نامت شامل: تفرقه درون تمدنی،

 امعان نظر قرار گیرد.
 تمدنیتفرقه درون -الف

دهنـد  تابند و حتی برخی در تکفیر دیگران تردیدی به خود راه نمیظهور مکاتب مذهبی متعدد که مباحثه با یکدیگر را برنمی
های مختلف شده است. تکیه بـر نقـاط افتـراق و    ها و اردوگاهها، فرقهت اسالمی و تقسیم آن به گروهمنجر به تقابل در درون ام

های هماهنگ و نبود راهبرد جمعـی از  تفاوت به جای اهتمام به نقاط اشتراک و وحدت نظر میان مسلمانان عالوه بر فقدان تالش
ساز تفرقه درون تمدنی شده است. البته این ه فلسطین و داعش، زمینهسوی مسلمانان برای مقابله با مشکالت جهان اسالم، ازجمل

نفـوذ و  »هـای گونـاگون   تواند ناشی از جنگ نرم برونزا علیه جهان اسالم باشد کـه برخاسـته از رهیافـت   تمدنی میتفرقه درون
 های مذهبی و قومی در تمدن اسالمی است.برای ایجاد شکاف« شبیخون فرهنگی»و « استحاله
آمیز و تراژیک از اقدامات افراطی درک نامتوازن از دین: فقدان توازن در درک دین میان مخاطبانی که تصویری خشونت -ب

دارند، موجب بازنمایی نامطلوب از دین در جامعه جهانی به عنوان مروج افراطی گری و تروریسـم شـده اسـت. ایـن مهـم از      
 (Joanna Kulska, 2015)اند.مات افراطی را به نام خدا مرتکب شدهروست که افراد به ظاهر دیندار، یکسری اقداآن

 ,Thomas, 2005; Petito, Hatzopoulos)کنند،دینی می« نوزایی»یا « احیا»، «بازگشت»در حالی که برخی نویسندگان اشاره به 

2003; Fox2001)  موجود بوده است، امـا بـه تـازگی     اند که همیشهمبادرت ورزیده« واقعیتی نهفته»دیگران معتقدند که به کشف
 (Haynes, 2006:539)تر شده است.نمایان

هایی را ارایه دهند که توسط دین در عرصه در طول دو دهه اخیر ابتکارات متعددی صورت پذیرفته تا درکی متوازن از نقش
 (Appleby, 2000:122)است. آمیز آن عرضه شدهطلبانه دین کمتر از جنبه خشونتشود. گرچه فضیلت صلحجهانی ایفا می

ای گسترده بـه رسـمیت   که توسط اسکات اپل بای مطرح شده، به گونه(Ambivalence of the Sacred) « ابهام مقدس»مفهوم  
و جوزه کاسـانووا بـه ایـن    (Gopin, 2012:271-279)نامد می« خالق و نابودکننده صلح»شناخته شده است. مارک گوپین دین را 
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دین بدون تردید یک شمشیر دولبه است. امـا   (Casanova, 1994:4)کند.دین اشاره می« چهره ژانوس )دو چهره(» پدیده به عنوان
شود غالبا یکسـویه اسـت و   الملل ارائه میرسد که هر تحلیلی که در باره نقش های مختلف دین در عرصه روابط بینبه نظر می

حدودی مستغرب قلمداد می گردد. با وجـود ایـن، هنـوز چهـره دومـی از      شناسد تا رویکردی که عامل دینی را به رسمیت می
سازد تا منازعات الینحل را حل وفصل سازان دینی را قادر میمحور وجود دارد که صلحگری مذهبی و نگاه جهانی ایمانفعالیت

روامداری که در علوم اجتمـاعی   نمایند. شایان ذکر است که بسیاری از مفاهیم غیرسیاسی از قبیل: مصالحه و آشتی و بخشش و
 های جهانی دینی ریشه داشته و به آن مرتبط است.طی دهه های اخیر توسعه یافته است بیشتر در دیدگاه

را بـه رشـته   « دین، بعد مفقود حکمرانـی »دوگالس جانستون و سینتا سامپسون کتاب خود با عنوان  1114زمانی که در سال 
را کشف کرده بودند که برای مدتهای مدید وجود خارجی داشت گرچه تا آن زمـان درک نشـده   تحریر درآوردند آنان واقعیتی 

تری ارائه نشده بود. در زمان انتشار اثر مزبور، نقش دین و عوامـل دینـی در حـل    مند برای مخاطبان وسیعای نظامبود یا به گونه
سازی طی سالها یـا  ه محدودی از متخصصان دخیل در صلحمنازعات و بازسازی روابط بین جوامع در حال ستیز تنها برای گرو

 های اخیر شناخته شده بود.دهه
مردم بیشتری در سراسر جهان تشویق بـه نشـان    1111های دینی از دهه سازیاز صلح "های ناگفتهگزارش"از رهگذر بیان 

ی و منظر صاحبنظران قرار گرفت تا بر مقابله سازی دینی به تدریج در مرادادن چهره کمتر شناخته شده دین شدند. واقعیت صلح
مدار بر روابط میان دیـن و امـور جهـانی حکمفرمـا بـود.      با خشونت دینی تاکید بیشتری شود زیرا تا آن زمان گفتمان خشونت

(Hertog, 2012:12) 

توان اند که میرائه کردهدوگالس جانستون و سینتیا سامپسون موارد متقاعدکننده بیشماری را از تعهد دینی در خدمت صلح ا
 گرایانه به سوی رویکرد دین مدار دانست.آن را نمایانگر گذار از رویکرد واقع

ای مورد تاکید قرار گرفته که بر پیچیدگی حضور دیـن در عرصـه   سازی دینی در هزاره سوم با انتشار آثار عمدهعرصه صلح
و صلح است. دو اثر عمده در این حـوزه نشـانگر توسـعه قلمـروی      جهانی تاکید دارد و بیانگر گرایش آن به دو طیف خشونت

و  (Appleby,2000)توسط اسکات اپل بای  "ابهام مقدس: دین، خشونت و سازش"یکی کتاب  (Hertog, 2010:1)مزبور هستند؛
 است.  (Gopin, 2000)"بین آدم و آرماگدون: آینده ادیان جهانی، خشونت و صلح»دیگری کتاب مارک گوپین با عنوان 

ای از ادبیات، کنکاش سازی دینی به عنوان یک قلمروی آکادمیک از طریق توسعه مجموعه، عرصه صلح2111تقریبا از سال 
 ,Hertog)های مجزا و واحدهای درسی خاص تجلی یافته است.صاحبنظران دانشگاهی، ایجاد مراکز تحقیقاتی، سازماندهی رشته

شـوند. از یکسـو، شناسـایی    سازی دینی توسط مراکز تحقیقاتی پیشرو عرضـه مـی  رباره صلحهای مجزا د، رشتههامروز (2010:1
ای است که به نقش دین در فضای عمومی به طور کلـی معطـوف شـده    قلمروی مزبور اساسا تا حدودی ناشی از توجه فزاینده

ی آنان بوده است. آگاهی رو بـه رشـد در   است. از سوی دیگر، این مهم نتیجه تالش قابل توجه برخی بازیگران دینی و کارآمد
سازان دینـی و  مدت ضروری بوده است، منجر به توسعه روابط بین صلحباره اینکه چگونه بعد دینی برای برقراری صلح طوالنی

هـای  های نظری و عملـی نزدیـک شـده اسـت. سـازمان     ای که به حل و فصل منازعات در عرصهغیر دینی شده است، به گونه
المللی و مراکز دانشگاهی که زمانی با موضوعات دینی فاصله می گرفتند یا دین را به عنوان پیشـران  های بیناد و سازماننهمردم

ای فزاینده جوامع و نهادهای دینی را به عنوان شرکای خود در عرصـه  به گونه (Hayward, 2012a: 1)کردند، خشونت قلمداد می
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تـر،  سـازی دینـی، آشـکارتر، اضـطراری    های اخیر ابتکـارات صـلح  کاترین هرتوگ در سالاند. به گفته سازی دخیل کردهصلح
 (Hertog, 2010: XV) اند.تر شدهشدهپرشمارتر و شناخته

اند و آن را به عنوان قلمروی تخصصـی  متمایز دانستهو فرد سازی دینی را به عنوان امری منحصر بهصلح اگرایانهمباحث معن
تر و رویکرد وسیع شالودهدین به عنوان همزمان،  (Matyok, Flaherty, 2014: 5)اند.قلمداد نمودهح و منازعه در حوزه مطالعه صل

در درون همزیسـتی   زمینه اسـتقرار صرفا به معنای فقدان جنگ نیست بلکه ، صلح مثبتبرقراری  مظهرای به منازعه و چند رشته
موجـود  معنـوی  سازد. بسـیاری از قلمروهـای   می پذیر تمامی جامعه را امکانتوسعه و بالمآل ایجاد یک نظم اجتماعی  وجامعه 

یک قلمروی مطالعـاتی میـان    به سازی دینیگیرند. صلحکنند و مطالب زیادی را از آن برمیسازی دینی میکمک به مطالعه صلح
 حوزه هایی از جملهشوند بلکه مید نمحدواست که به الهیات و فلسفه  یدیل شده است که دارای قلمروهای مشترکبی تا رشته
 (Hertog, 2010:8-9)گیرند.بر می درنیز های دیگر را ارتباطات و رشته، حقوق، روانشناسیی، شناسجامعه

روابـط   ، وعـدم خشـونت   ،صـلح  ،موضوعاتی ازقبیـل مصـالحه   .آمیخته شده استدراکنون مطالعات صلح با مفاهیم دینی 
جنبـه سـکوالر بـه خـود      سپسنشات گرفته و  دینیمصالحه از سنت  مثال،به عنوان  .است دست نهایی از آمثال مسالمت آمیز

 (Van Antwerpen, 2008:25-47) است. پدیداریدر حال  یگرفته است. اکنون تغییرات پارادایم

ـ تواند پدیدهشود همچنین میقلمداد تواند بعد مفقود حکمرانی ین میداگر  ه مطالعـات صـلح و   ای به شمار آید که در عرص
تواند ین دیگر نمیدهایی وجود دارد که بیانگر آن است که استدالل ،انگاشته شده است اهمیت ها کمستیز بیشتر از دیگر واقعیت

ابراهیمی ریشه دوانده است و به ما توجـه   ادیان سازی نادیده انگاشته شود. راه به سوی صلح دربه عنوان عاملی عمده در صلح
 ,Matyok)سازی خود را توسعه بخشیده است.آموزد. اسالم به عنوان دینی که بر صلح تاکید دارد ابتکارات صلحرا می به دیگران

Flaherty, 2014:2)  
های کمیسیون ،افراد و نهادها، تواند از سوی بازیگران بومی و بیرونیسازی دینی میصلح، دیوید استیل یشناسگونه براساس 

گیـرد.  های دینی صـورت  های سیاسی و رهبران سیاسی دارای انگیزهرهبران دینی دارای انگیزه ،ادینیینهای بنسازما ،العادهفوق
-Sampson, 1997: 279)باشد  میانجیطرفدار و  گار،آموز ،مربی ،ناظر :املمی تواند شکنند که می های متعددی را ایفا آنها نقش

 (Haynes, 2011: 178-188)به عنوان بازیگران عمده فراملی به شمار آیند. جهانیکه در دو سطح محلی و به نحوی  (280

کننـدگان  تعقیـب »داننـد کـه بایـد    اعتقاد ایمانی خود را به عنوان افراد مومنی میبا برخورداری از انگیزه دینی  نقش آفرینان
. بنـابراین در  مـی داننـد  مین مقاصد معنوی تا برای لیتئومس در راستای ایفایآنها تعهد خود را  (Smock, 2001:2)باشند.« صلح

 شوند.سازی و برقراری روابط درگیر میهای صلحفعالیت
ی بیشتری را از خـود  دهایی که دیپلماسی سنتی از محدودیت برخوردار است کارآماقدام در عرصهبرای محور بازیگران دین

تـا   های منازعـه عمـل کنـد   فطر بینار سازد و به عنوان واسط برقر مودتتی و ستواند دیپلماسی دواند. دین بهتر میبروز داده
 (Riccard, 2013: 12).را فراهم آورد گفتگو و انعطاف  ،ستیودزمینه تحقق 

 در ایـن فرآینـد، رهبـران دینـی محلـی      .باشـد (Bottom-Up Initiatives)کننده ابتکارات از پایین به باال تواند تقویتین مید
ـ کارآم .رین هستندفآنقش هسـتند کـه    یدی آنها ناشی از جایگاهی است که در جوامع خود دارند. اغلب آنان افراد دینی محترم

آنـان  شـوند.  به عنوان افراد معتبر و قابل اطمینان و معتمد قلمداد می آنانشناخته شده در جوامع خویش هستند.  یدارای جایگاه
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 (Little, 2007:5)یم هستند.سه مردمدرک آالم در که  به شمار می آینداز جامعه  عضوی

  ،پرسنل ماهرتر  ،ع بیشترنابدارای م کومتهاهای اعتقادمحور معتقد است که آنان در مقایسه با حمادلین آلبرایت درباره سازمان
 (Albright, 2007:77) تجربه و تعهد بیشتر و موفقیت بیشتر در برقراری مصالحه هستند.

ـ  کـه    ،بوده است یناشی از بعد دین دتا سازی عممنازعه و صلح در عرصه حل و فصلبعد فرهنگی  اهمیت ت نـرم  دربـر ق
ـ بنیادی برای صلح وارهبازسازی روابط همبه منظور  (Relational Approach)ایاست. یک رویکرد رابطه تاکید داشته  یسازی دین

 ,Cox, Philpott)نـد. در پـیش گرفتـه ا  دم بوده است زیرا این راهی است که بسیاری از ادیان نسبت به افراد و روابـط بـین مـر   

2003:31-40) 

 رتصـوی برآمده از است که بیشتر  درک نامتوازن مخاطبان غیر مسلمان از دین پیش روی تمدن نوین اسالمی چالش ترینمهم
طرنشـان سـاخته   بای خااپل تگونه که اسکااند. همانبه نام خدا مرتکب شدهدینداران که  استآمیز و تراژیک اقداماتی خشونت

شـود. گزارشـگران و مفسـران گـاهی     می نمایاندهین بازدای از مشکل آن است که چگونه بخش عمده سومهزاره  غازاست در آ
ای به گونه ندی  (Appleby, 2000:122) انگارند.سازان را نادیده میصلح معنوی فعالیت هایهای جنبه های دینی و اوقات انگیزه

 در به نام کسانی که نهکنند و به نام دین اقدام به کشتن دیگران می شود کهبه کسانی عرضه میبیشتر توجه  عطفکننده با گمراه
 قلمـداد لملـل  انقش دین در روابط بـین  ناشی ازدینی و تروریسم را  ی گریآنان بیشتر افراط .کنندمی راه برقراری صلح تالش 

در سیاست جهانی بـه جـای اینکـه منبـع مشـکل      موجود حل مشکالت ان راهدین به عنو و شناخت آنان در باره کنند. دانشمی
های صورت گرفته توسط بازیگران دینـی  فعالیت در بارهتوان مردم را سرزنش کرد که داد شود غالبا محدود است. البته نمیلمق

ـ آمیـز دا امات خشـونت یشتر شـاهد اقـد  بآنها که سازی آگاهی چندانی ندارند زیرا در عرصه حل و فصل منازعه و صلح ش و ع
هـا بایـد تشـویق    هم محافل دانشگاهی و هم رسانه  ،شود. با وجود اینهای جهانی عرضه میاند که توسط رسانهبوکوحرام بوده

وجـود   منـدی های انگیزه کنند همزمان افراد و سازمانآنکه داعش و بوکوحرام اقدام به کشتارهای وحشیانه می ه رغمشوند که ب
بـه   سایر انسان هاهای خود را برای حفظ زندگی کنند و زندگی خود یا زندگی خانوادهبه حفظ زندگی مردم کمک می دارند که
 (Lederach, 2014: 17-28)اندازند.خطر می

 

 تهاجم تمدنی غرب -ج
رهبـری در   هاختدموکراسی، آزادی فردی و اقتصاد بازار آزاد نوعی تصویر خودس :دکترین اساسی هتمدن غربی با تکیه بر س

 عالوه بـر هراسی را ها موجی از اسالمو تبلیغاتی رسانه سیاسیبرساخته است و با دستکاری  خطی راقطبی و تکنظم جهانی تک
جلوه دادن تصویر اسالم و تحمیـل هژمـونی خـود در    مشوه به راه انداختن جنگ اقتصادی و فرهنگی علیه جهان اسالم با هدف 

ـ    ،اه انداخته است. در این رهگذرالمللی به رجامعه بین موجـب   متمدن غربی با تعرض به مسلمانان از طریق تقویـت صهیونیس
ها بین ( نظریه برخورد تمدن77-112: 1311نیا، ورزقانی، بندی دنیای اسالم در برابر دنیای غرب شده است. )حافظتقابل و صف

خـود معتقـد    یغرب با ادعـای جهانشـمول   فکریاستوار است که نظام اسالم و غرب در اندیشه ساموئل هانتینگتون بر این باور 
هـا و  ترین نوع دستاورد بشری است و مـدعی اسـت کـه نظـام    های تمدن غربی پیشرفتهآلها و ایدهارزش  ،هااست که فرهنگ

وایی تهـاجمی اسـت   گردند. این ادعا دارای محتی غرب سرنوشت نهایی بشریت قلمداد میعنهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتما
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داند که برای که بر خودبرتربینی و اعتقاد به برحق بودن خود استوار است و پیامد آن این است که تمدن غربی خود را مجاز می
ها دالر مبادرت ورزد. این بـه معنـای   صرف میلیون باکنترل و اشغال   ،تسلط :گسترش دستاوردهای خود به کلیه ابزارها ازجمله

دهد که کند و به خود حق میینیسم اجتماعی قلمداد میو دارومدن غربی خود را تمدن اصلح در فرآیند تنازع بقا آن است که ت
 :ها را در فرآیند گزینش طبیعی خاموش و حذف کند. ریشه برخورد واقعی در وجود دو تفکر جهانشمول نهفته استدیگر تمدن

ی با برخورداری از نظام اعتقادی جهانشمول که پیام قرآنی را خطـاب بـه   تمدن اسالم .تمدن غربی و دیگری تمدن اسالمی یکی
تـوان  دارد در قبال توسعه جهانشمول تمدن غربی ایستاده است. چنین تقابل دو تفکر جهانشمول را میتمامی جهانیان عرضه می

 (Huntington, 1993: 22-49) ت.نسک منازعه معاصر دادیالکتیبنیاد 
 

 متعارض و شناختیی های آموزشنظام -د
جهان اسالم شده است. نظام و شناختی نظام آموزشی  درگرا موجب تعارض ل دو نوع نظام آموزشی نوگرا و سنتعامعدم ت

گـرا فاقـد توانـایی    گیری اخالقی است. در حالی که نظـام آموزشـی سـنت    آموزشی نوگرا فاقد هرگونه رهنمود دینی و جهت
های ناشی از زندگی در دنیای جهانی شده است. نظام آموزشی نوگرا صرفا دانش عینی ولیتئسسازی جامعه برای پذیرش مآماده

هد ایمانی به عبنیان است که مبتنی بر تگرا دانشی ترکیبی و ارزشگرای آن است. در حالی که نظام آموزشی سنتدر معنای تقلیل
و از اصول مبتنی بر وحی و معنـای جهانشـمول آن اسـت و     درک جهان است. نظام آموزشی نوگرا خواستار انقطاع از پیشینیان

نیسم را فاقـد اصـول   رگرا مدنظام آموزشی سنت در حالی کهداند محوری میتجلیات دینی و الهی را در تعارض با اصول انسان
ظام آموزشـی قلمـداد شـد.    ریزی نتواند بنیانی برای پایهثبات است که نمیقدر متغیر و بی نآکه طبیعت بشر  راچداند؛ ثابت می

ن درمضافا آنکه آموزش م ،یا دارای اصول پایدار باشدو تواند از سطح بشری فراتر برود بنابراین یک شیوه فکری مدرنیستی نمی
و در حال نابودن کردن بشریت به نـام بشـریت اسـت. در    منجر می شود  انسانیت به تهی شدن ،با تکیه بر بوروکراسی آموزشی

و نه صرفا به عنوان ابزاری برای یـادگیری حقـوق و    شناخت گرا  وحی را به عنوان منبع اولیهیشمندان مسلمان سنتاند  ،مقابل
 دارنـد. مدار را موجب معنا بخشیدن به زندگی انسان محسوب مـی دانند و آموزش ارزشاخالق مرتبط با زندگی فعال بشری می

بط با وحی و فطرت بشری است. اما معتقدان به تذیرفته است اما این عقل مریک اندیشمند مسلمان قدرت عقل را برای دانستن پ
هم وحی و هم الهام فکری را به عنوان ابزار دانش  . آناننظام آموزشی نوگرا معتقد به استقالل عقل از وحی و الهام فکری هستند

اند تا نوعی سازگاری بین دو نظام آموزشـی  همسلمان درصدد برآمد و احیاگران برخی اصالحگران  ،کنند. در این رهگذررد می
مدار در آموزش و مدرنیته به به این ترتیب که اسالم به عنوان محتوای ارزش د،مدرن برقرار سازننظام آموزشی و  اسالمی سنتی
 گیرند.ح نظر قرار میمطمآموزشی  و شیوهروشی شناخت عنوان سبک 

 
 گیرینتیجه

محـوری و  عـدالت  :هـایی چـون  د که تمدن نـوین اسـالمی از رهگـذر احیـای ارزش    با عنایت به آنچه گذشت مشخص ش
  ،هـای مشـروع  دی کرامـت انسـانی و آزا    ،عـزت نفـس  بـه  اهتمام نبه، پایدار و درونزا، توسعه و تعالی هم جا  ،ریستگعدالت

د کـه بلـوک تمـدنی واحـدی را     را دار قابلیـت آن محور ین مدار و عدالتد ،محورتوسعه اخالقخودباوری و استقالل گرایی، 
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 بحـران  :برای حـل معضـالت جامعـه بشـری ازجملـه     و فراگیر اسالمی با نگاهی جهانشمول نوین تمدن  ،دهد. در واقعتشکیل 
داند و بر این اعتقاد است که بحران بشریت در جهان مدرن ناشـی از  های اسالم میحل آن را عمل بشریت به آموزهراه ،معنویت

عصر مـدرن آن اسـت کـه بـیش از حـد بوروکراتیـک و        انسانهای اخالقی و وحیانی است. مشکل زندگی آموزهدور بودن از 
 زدایی عالوه بر خدازدایی منجر شده است. به انساندر کشاکش مدرنیسم و پسامدرنیسم ساالر است و فن

در شیوه زندگی انسان معاصر اسـت کـه   های مادی و معنوی انسان خواستار توازن جنبه تمدن نوین اسالمی ضمن اهتمام به 
 انسان ساز را جایگزین خدامحوری "مقدسخودخواهی "گرایانه اومانیسم نگاه تنگ و تقلیل وگرایی سکوالر البته با شیوه انسان

 نظر افکندن انسان به سرشت وجودی خـویش و   ،اعتقاد به جهان غیب  ،است. چنین شیوه زندگی مستلزم تدبر در طبیعت نموده
فشـردن   یترقی و پویا،  ضمن پامبه عنوان تمدنی   ،دوستانه با همنوعان خویش است. تمدن نوین اسالمیارتباط همدالنه و نوع

ی وانسـان کـار  ه نگارد بلکه تمدن بشری را باهای مختلف را نادیده نمینگهرفهای ها و ایدهدیدگاه، رامت انسانیکبر احترام به 
  ،چار تحول و گاه دگردیسی شده است و باید به جای مقابله با حرکت این کاروان یا همراهـی بـا آن  داند که در گذر زمان دمی

رسد کـه  پذیر برگزیند. با وجود این، به نظر میستیز و غربراهکار تعامل نقادانه را از طریق برقراری توازن بین دو دیدگاه غرب
آفـرین  های متعددی در فرآیند تاریخ بشری نقـش شته است بلکه تمدندر طول تاریخ بشریت وجود ندا یان تمدنوهرگز یک کار

ست نیاز به ترسیم نقشه راهی دارد خه نلهواند. بنابراین تمدن نوین اسالمی در که در طول زمان دچار فراز و فرود شده اند بوده
هـای  ار است. در زمـره چـالش  وو دانایی استعقل  رازاب تکیه برهای برونزا با های درونزا و مقابله با چالشکه بر شناخت ظرفیت

هراسـی اشـاره   گری و اسـالم اباحی ، طفرگرایی مترویج مصرف  ،توان به تالش امپریالیسم غربی برای استعمار فکریبرونزا می
ها و د تباینجهان اسالم با وجو ،جامعه جهانی قلمداد کند. در مقابلدر دای خودخوانده صخود را به عنوان تنها  هیاهویکرد تا 
هـای  نظرهای سیاسی میان دولتفرد است که اختالفهای مذهبی و سیاسی مسلمانان بیانگر یک هویت واحد و منحصربهتفاوت

هـای  تمدنی پویاسـت کـه ضـمن نفـی نظریـه      رگذاشود. اسالم پایهاسالمی مانع از وحدت آن در سطوح مردمی و تمدنی نمی
 ،هـای جهانشـمول خـود   قابلیت آن را دارد که از طریـق ارزش    ،داری لجام گسیخته غربیهگرایانه و سکوالریستی سرمایمادی

های متنوع و با هویت امت اسالمی و شکوه گذشته تمدن اسالمی را به منصه ظهور رساند و با فراهم آوردن فضایی برای دیدگاه
شناسی موجـود در غـرب   شناسی و معرفتستیهی اصالح اندیشی به عنوان وجه معرفتی تمدن آگاهی، زمینه را براتکیه بر تمدن

بخـش اسـالم،   براساس اصول اطمینانو همبسته سازی آن با نظام آموزشی سنتی فراهم آورد و با بازتعریف نظام آموزشی مدرن 
بـه درکـی   ی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تنظیم کند تا جامعـه جهـانی   هاهایی را متناسب با معیارهای اسالمی در قلمروروش

 دین و معنویت نایل آیند. ،مشترک از جایگاه اخالق
اسالمی در عـین تکثرپـذیری    انسجام، کاربست دیپلماسی وحدت اسالمی از جایگاهی محوری در دستیابی به در این فرآیند

تمـدن نـوین   شایسته است برای تحقق راهبرد وحدت در میان امت اسالمی در چارچوب  بدین منظور،است.  برخوردارفرهنگی 
باط هماهنگ و منسجم بین علمای اسـالم چـه در   تیعنی برقراری ار سازیشبکه  نخست: اسالمی سه اقدام عمده صورت پذیرد:

. دوم: اندیشی و تبادل نظـر بـین نخبگـان جهـان اسـالم     فضای واقعی و چه در فضای مجازی و نیز برگزاری جلسات منظم هم
عات برای رساندن ارتباطات و اطال جمعی و جریانوسایل ارتباطو ها گیری از رسانهرهبه از رهگذرسازی سازی و جریانفرهنگ
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المللی و سوم؛ کادرسازی که این مهـم از طریـق آمـوزش نسـل     به افکار عمومی بین و جهت دهی پیام اسالم به گوش جهانیان
در نظام آمیز ش برای گنجانیدن مفاهیم وحدتبرای آموزش پیروان خود در مسیر وحدت و نیز تالمسلمان جوان و تالش علمای 

نیازمند در درون تمدن اسالمی این مهم   ،آمیز در کتب دینی قابل تحقق است. بعالوهو پرهیز از بیان مطالب تفرقهآموزشی سنتی 
هـا و جامعـه   رسانههای مرجع، های همسال، گروهتعالیم خانواده، گروه بتواند بینیک ابرسیستم فرهنگی است که  نهادینه ساختن

 .و در روند مناسبات بین المللی مستلزم اتخاذ رویکرد تمدنی تعاملی است پیوند و انسجام برقرار سازد
هان اسالم و ج، تحکیم هویت فرهنگی مدنیو ت یرهگذر معرفی ارکان هویت اصیل دیناز تمدن نوین اسالمی بر این اساس، 

  ،افـزاری نـرم  قدرتای و های رسانهبازسازی و توسعه ظرفیت  ،لطه و استعمار فرانوسازی ایجابی در عین تقابل با نظام سهویت
هـای  کارگیری همـه توانـایی  ه ب  ،جانبه آموزشیهمه جامع وریزی برنامه  ،های تمدنی حوزههای علمی با دیگر تقویت همکاری

پـردازی،  و نظریـه  "بینانـه آرمـانخواهی واقـع  "س اسـا  بر های متعادل و متوازن اتخاذ سیاست  ،فکری و فرهنگی جهان اسالم
روانشـناختی جامعـه    -ادراکـی ند به تصحیح محیط تواافزاری و تولید علم در سطح جهان میورزی و تقویت جنبش نرماندیشه

 .بپردازد یالمللبین
 ل زیر صورت پذیرد:رسد که برای تقویت تمدن نوین اسالمی باید تحولی مفهومی و عملی در پنج سطح تحلیبه نظر می
برقراری ارتبـاط بـا همنوعـان    به   مدار، احسان  و سطح تحلیل فردی که هر فرد با دیگران براساس اخالق شایسته ،نخست
 گمارد.همت می
و بازرگانی و تحکیم روابـط دوسـتی و    هنگیاساس همکاری فر مسلمان بر وامعسطح تحلیل اجتماعی که بر تعامل ج ،دوم

 ند.کمودت تاکید می
تکمیلـی  افزایی و هـم های مختلف براساس همها و فرهنگکه بر تبادل اندیشه میان تمدنفرهنگی  -یسوم، سطح تحلیل فکر

 ورزد.فرهنگی تاکید می
های خود پای به خواست ملت سیها و اهتمام رهبران سیاها با ملتچهارم، سطح تحلیل سیاسی که بر ضرورت تعامل دولت

 فشاردمی
 ها بر مبنای منافع کل بشریت تاکید دارد.المللی که بر ضرورت تعامل تمدن اسالمی با دیگر تمدنسطح تحلیل بینو پنجم، 

 ،فراگیـری  ،های منحصر به فرد تمدن نـوین اسـالمی کـه مشـتمل بـر فطـرت انسـان       سطوح تحلیل فوق با توجه به ویژگی
هـا  ن اسالمی در ورای مرزهای محلـی و مسـتقل از دولـت   نویتداوم و پویایی است موجب افزایش نقش تمدن   ،چندمرکزیتی

الملل به افزایش تعامالت علمی و دینـی و فرهنگـی جوامـع    ین در روابط بیندشود. چنین روندی با افزایش اهمیت سیاسی می
شـود.  غربـی مـی   انجامد که خود موجب تعامل فکری و فرهنگی اندیشمندان و نخبگان جهان اسالم با یکدیگر و نیز با تمدنمی

اعتقادات و تفکر  :بخش جهان اسالم ازجملهبر پایه عناصر مشترک و وحدت جمعی های هماهنگ و اتخاذ راهبردتالشهمچنین، 
بـرادری جهـانی و    ،بر پایه مشترکات تاریخی و فرهنگـی و اعتقـادی  پایدار مشترک، نظام اخالقی مشترک، روابط درون تمدنی 

ای سـاز تحقـق آینـده   تواند زمینـه می گفتگومنطق گیری از قدرت کالم و نیت و بهرهالد و عقرپایه خمحور و بر مداری امتدین
 "فرهنگی یافزایهم"و با رقم زدن  الملل در حال گذار کنونی شودآمیز برای جهان اسالم در نظام بینامیدبخش، ایجابی و صلح
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 آورد.را فراهم  "حدت در عین کثرتو"تحققموجبات  ،هادر جهان مبتنی بر نوع و تکثر فرهنگ
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 چکیده
 

ای از تأمالت فلسفی است که در قرن هجدهم و نوزدهم، تحت تأثیر تأمالت فیلسوفانی ه نظری تاریخ حوزهفلسف
مانند کانت، هگل و هردر به عنوان یکی از زیر شاخه های فلسفه مطرح شد. در هر فلسفه نظری تاریخ بایساتی  

مسیر  -3غایت تاریخ چیست؟  -2موتور محرف تاریخ چیست؟  -1حداقل به سه سؤال اساسی پاسخ داده شود.
تاریخ چیست؟  پیش از هر حرکتی برای ساخت تمدن نوین اسالمی باید پاسخی به این سؤاالت داشته باشیم تا 
در پرتو آن جایگاه تمدن نوین اسالمی در مسیر کلی تاریخ مشخص شود. هر چند قارآن و آماوزه هاای شایعی     

اه تاریخی می توان پاسخهایی به این سه سؤال جستجو کرد؛ اما واجد نوعی نگاه تاریخی است که در پرتو آن نگ
با کمال تأسف با این همه تأکید قرآن بر تأمالت تاریخی به دلیل بی توجهی فالسفه اسالمی به این حوزه، شکافی 
عظیم بین تأمالت فلسفی محض و تأمالت تاریخی به وجود آمد و علیرغم تالش برخای از متفکارین اساالمی از    

ه ابن مسکویه، ابن خلدون؛ فلسفه نظری تاریخ هیچگاه به معنی واقعی کلمه در جهان اسالم شکل نگرفات و  جمل
تاریخی سعی خواهیم کرد تا نشاان دهایم    -این ضعف تا به امروز نیز ادامه دارد. در این مقاله به روش تحلیلی

ف قرآنی باشدمی تواند به عنوان چالشای  فلسفی و ملهم از معار -فقدان فلسفه تاریخی که مبتنی بر مبانی عقلی
جدی در مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی تلقی شود. در انتهای این مقاله نیز به برخای از محورهاای کلای نگااه     
قرآن به تاریخ اشاره خواهیم کرد، محورهایی که می توانند در ایجاد یک فلسفه نظری تاریخ چراغ راه متفکاران  

 گیرند.  و اندیشمندان اسالمی قرار
 

 کلید واژه ها: فلسفه نظری تاریخ، تمدن نوین اسالمی، ابن خلدون، قرآن، سنتهای الهی در تاریخ
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 مقدمه و بیان مسأله
های غنی تأمالت فلسفی است. این شاخه از فلسفه در قرون هجده و نوزده در اثـر تـأمالت   فلسفه تاریخ امروزه یکی حوزه 

جمله کانت، هگل و هردر نشو و نما یافت و تا به امروز به حیات خود ادامـه داده اسـت. ایـن    فلسفی برخی فیلسوفان غربی از 
شاخه از فلسفه از ابتدای ظهور خود تا به امروز هم مورد توجه فالسفه و هم مورد توجه تاریخدانان قرار گرفته است و هر یـک  

ن فلسفه تاریخ در قرون هجده و نوزده در غرب شکل گرفـت  به سهم خود عمق و غنای بیشتری به آن بخشیده اند. آنچه به عنوا
نوعی نگاه کلی و عقلی به تاریخ مبتنی بر مبانی متافیزیکی و معرفت شناختی بود که امروزه از آن بـا عنـوان فلسـفه نظـری یـا      

یخ قرار می گیرد که ما در جوهری تاریخ یاد می شود؛ و غالبا در مقابل شاخه دیگری از فلسفه تاریخ با عنوان فلسفه تحلیلی تار
 بخش بعدی به تفصیل به تمایز بین این دو شاخه از فلسفه تاریخ خواهیم پرداخت. 

هر چند نگاه فلسفی به تاریخ در قرون هجدهم و نوزدهم مورد توجه خاص قرار گرفت و خود واژه فلسفه تاریخ نیز در قرن  
اما به هیچ وجه نباید چنین پنداشـت کـه   (Jensen, 1995). 111ستفاده شد( ا1114-1771)117هجدهم برای اولین بار به وسیله ولتر

نگاه کلی به تاریخ برای یافتن کالن الگوهای تاریخی برای اولین بار به وسیله فیلسوفان ارائـه شـده اسـت. خـود فیلسـوفان و      
پیشینه بسیار کهن در بین اقـوام و ملـل   متفکرانی که در این حوزه به تأمل پرداخته اند بر این عقیده اند که نگرش کلی به تاریخ 

مختلف دارد. اینکه مسیر تاریخ به چه سمتی در حرکت است و سرنوشت بشر در پایان تاریخ چیست سؤالی است که از دیربـاز  
مورد توجه اقوام، ملل و ادیان مختلف بوده است. برای ما که با فرهنگ غنی قرآنی آشنا هستیم بسیار روشـن اسـت کـه قـرآن     

ی پیش از آنکه فالسفه غربی در قرون هجدهم ونوزدهم به تأمالت در حوزه تاریخ بپردازند واجد نوعی نگاه کلی به تـاریخ  خیل
 بوده است. 

آنچه در اینجا الزم به ذکر است این است که باید بین آنچه که امروزه از آن به فلسفه نظری تاریخ یاد می شود با نگاه کـالن  
قائل شد. هر چند یکی از عمده ترین مسائل فلسفه نظری تاریخ همان نگاه کلی به مسـیر و غایـت تـاریخ    و کلی به تاریخ تمایز 

بشر است اما هر نگاه کالن به تاریخ را نمی توان فلسفه نظری تاریخ به معنی خاص آن دانست. اصوال هر نظام فلسفی مبتنی بـر  
خود است و فلسفه تاریخ نیز از این قاعده مستثنی نیسـت؛ مبـانی   مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی خاص 

توان در یک گفتمان برون فرهنگی و برون دینی از آن دفاع کرد. لـذا  ای که صرفا مبتنی بر اصول عقلی و جهانمشول بوده و می
انی شکل می گیرد کـه ایـن نگـاه    نمی توان صرف داشتن یک نگاه کلی به تاریخ را فلسفه تاریخ نامید بلکه فلسفه تاریخ تنها زم

کلی در چارچوب یک نظام عقلی و مبتنی بر هستی شناسی و انسان شناسی و معرفت شناسی خاص خود ارائه شود. با توجه بـه  
آنچه گفته شده می توان نتیجه گرفت که به هیچ وجه نمی توان آنچه را در کتب آسمانی به طور عام و در قرآن به طـور خـاص   

شت بشر و مسیر کلی تاریخ ذکر شده، یک فلسفه تاریخ نامید؛ هر چند وجود چنین دیـدگاههای کلـی بـر شـکل     در باب سرنو
 گیری فلسفه تاریخ تأثیر داشته است.

به عالوه نباید فراموش کرد فلسفه، دانشی بشری است که بر اساس تأمالت عقلی بشر شکل می گیرد و به همین دلیـل قابـل   

                                                 
067 - Voltaire 

  برد. ( به كار می0775ولتر برای اولین بار واژه فلسفه تاريخ را در مقاله ای با عنوان در باب آداب و رسوم و روح ملتها ) - 068
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سبت دادن فلسفه به کتاب آسمانی ای مانند قرآن نه تنها فضلی برای آن محسوب نمی شود بلکـه ایـن   نقض و ابطال است؛ لذا ن
انتساب دون شأن قرآن است. آنچه در قرآن ارائه شده است بیانگر خطوط کلی حاکم بر تاریخ بشر است و این ما هستیم کـه بـا   

ز قرآن و آموزه های دینی باشد،  مبادرت ورزیـم. ایـن دقیقـا    تأمل در این خطوط کلی باید به تأسیس فلسفه تاریخی که ملهم ا
همان کاری است که فالسفه اسالمی در حوزه هستی شناسی و متافیزیک انجام داده و بر این اساس فلسـفه اسـالمی را تأسـیس    

 کردند.   
به تاریخ، هیچگـاه در جهـان    ما در این مقاله نشان خواهیم داد که به دلیل کم توجهی یا بی توجهی فالسفه برجسته اسالمی

اسالم یک فلسفه تاریخ شکل نگرفت و این یکی از چالشهای عمده در مسیر حرکت به سوی تمدن نوین اسالمی است. آنچه در 
این مقاله به طور خاص مد نظر ماست این است که به این سؤال اساسی پاسخ دهیم که داشتن یک فلسفه تاریخ چـه نقشـی در   

مدن نوین اسالمی دارد. به عبارت دیگر ما در صددیم که بر ضرورت تأسیس یک فلسفه نظـری تـاریخ بـه    حرکت ما به سوی ت
عنوان نقشه راهی برای حرکت به سوی تمدن نوین اسالمی تأکید کنیم. در انتها نیز با تأمل در برخی از خطوط کلی حـاکم بـر   

اریخی در صورت تأسیس بایستی واجد چه ابعـاد و مؤلفـه هـایی    تاریخ بشر از دیدگاه قرآن نشان خواهیم داد که چنین فلسفه ت
 باشد و نسبت هر یک از این مؤلفه ها با تمدن نوین اسالمی چیست؟

روش مورد استفاده ما در این مقاله روشی تحلیلی تاریخی با تأکید بر تحلیل مبانی معرفتی است که خود ایـن روش را مـی   
گنجاند. درباره پیشینه تاریخی این مقاله نیز باید اشاره شـود تـا جـایی کـه نگارنـده       توصیفی -توان ذیل روشهای تحقیق کیفی

جستجو کرده مقاله یا پژوهشی که نشاندهنده اهمیت و ضرورت تأسیس فلسفه تاریخ در مسیر حرکت به سـوی تمـدن اسـالمی    
و سنتهای حـاکم بـر تـاریخ از دیـدگاه     باشد، نوشته نشده فقط الزم به ذکر است  که در فصل چهارم که به برخی خطوط کلی 

قرآن پرداخته می شود تحقیقات چندی انجام شده که مهمترین آنها جلد چهارم فلسفه تاریخ شهید مطهری است که مـا نیـز در   
 ایم.  این مقاله از آن بهره برده

 
 تمایز بین دو معنای فلسفه تاریخ 

شت متفاوت از فلسفه تاریخ اشاره شود. اصوال واژه فلسفه تـاریخ بـه   پیش از هر چیز الزم است به تمایز مشهور بین دو بردا
فلسـفه تحلیلـی یـا انتقـادی      -2فلسفه نظری)جوهری( تاریخ  -1دو معنای متفاوت استعمال می شود که این دو معنا عبارتند از

 ( 23-21، 1317تاریخ .)اتکینسون، 
ز بین دو معنای متفاوت واژه تاریخ جستجو کرد. گاهی منظور مـا از  ریشه این تفاوت در معنای فلسفه تاریخ را باید  در تمای

تاریخ همان عرصه زندگی و زیست بشر است بدین معنا هر جامعه ای و به بیان دقیق تر هر انسانی واجد تاریخ اسـت. در ایـن   
و فرد است و بدین معنـا گذشـته   معنا از تاریخ هر انسان و هر جامعه ای تاریخی دارد که این تاریخ، بخشی از هویت آن جامعه 

چیزی جدای از حال و آینده نیست بلکه همگی عناصر مقوم هویت فرد یا جامعه هستند. اما تاریخ در معنای دوم به معنای علـم  
تاریخ است و منظور از آن مجموعه گزارشها از وقایع و رویدادهایی است که در گذشته اقوام و ملل مختلف اتفاق  افتاده است. 

 توجه به اختالف بین دو معنای متفاوت تاریخ، فلسفه تاریخ نیز دو معنای متفاوت می یابد. با
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فلسفه نظری )جوهری( تاریخ: همانگونه که پیش از این شاره شد این شاخه از فلسفه تاریخ در قـرون هجـده و نـوزده و     .1
فت. و تا به امروز نیز به حیات خود ادامـه  تحت تأثیر تأمالت فلسفی فیلسوفانی مانند ویکو، کانت، هردر و هگل شکل گر

داده است. منظور از فلسفه نظری)جوهری( تاریخ رویکردی فلسفی به تاریخ است که در آن تاریخ به عنوان عرصه زیسـته  
بشر مورد توجه قرار گرفته و هر فیلسوفی سعی می کند با نگاهی کلی به تاریخ و براساس مبانی متافیزیکی خاص خود بـه  

در این حوزه بپردازد. به تعبیر ویلیام دری فلسفه نظری تاریخ کوششی است تا معنا و مفهوم روند کلی پدیـده هـای    تأمل
( در هـر فلسـفه نظـری تـاریخ     2، 1371تاریخی را کشف نماید و به ماهیت عمومی فرآیند تاریخی دست یابد. )سالکی، 

مسیر تـاریخ بـرای رسـیدن بـه آن غایـت       -2اریخ چیست؟ غایت ت-1بایستی حداقل به سه سؤال اصلی پاسخ داده شود:
(  البتـه در فلسـفه نظـری    37، 1314موتور محرک تاریخ و مکانیسم نحوالت تاریخی چیست؟)میر محمدی،  -3چیست؟ 

تاریخ سؤاالت دیگری نیز مورد نظر قرار می گیرد سؤاالتی از این قبیل که: آیا سیر تاریخ خطی است یا دوره ای؟ آیا سیر 
تاریخ به سمت تکامل یا سیر آن نزولی و قهقرایی است؟ نقش انسانهای بزرگ در پیش برد تاریخ چیست؟ نسـبت اراده و  
اختیار انسان با سیر تاریخ چیست؟ نقش تاریخ در شکل دهی هویت انسانی چیست؟ آیا عقل انسان به عنوان عـالی تـرین   

ظهور تمدنها در طول تاریخ الگویی مشخص دارد؟ اما با تأمـل در  قوه معرفتی وی هویتی تاریخی دارد؟ آیا شکل گیری و 
 تمامی این سؤاالت مشخص می شود که تمامی این سؤاالت به نحوی به همان سه سؤال اصلی باز می گردد. 

ن فلسفه تحلیلی)انتقادی( تاریخ: فلسفه تحلیلی تاریخ حاصل تأمالت فیلسوفان تحلیلی در اواخر قرن نوزدهم و اوایـل قـر   .2
بیستم است. فلسفه تحلیلی تاریخ  ناظر به معنای دوم تاریخ یعنی علم تاریخ است و در حقیقت یکی از زیـر شـاخه هـای    

(. ویلیام دری که 21، 1317فلسفه علم به شمار می رود و از این رو نوعی معرفت درجه دوم به حساب می آید)اتکینسون، 
فلسفه تحلیلـی تـاریخ تحلیـل فلسـفی تـاریخ      "ریف آن چنین می گوید:خود یکی از فیلسوفان تحلیلی تاریخ است در تع

)سـالکی،  "نگاری است و به توصیف و تبیین منطقی، عقالنی معرفت شناختی آنچه مورخان انجام می دهنـد مـی پـردازد.   
اریخی و ( سؤاالتی که در این رویکرد به فلسفه تاریخ مطرح می شود عموما ناظر به روشن شناسی مطالعات ت4-3، 1371

تمایز تاریخ با سایر علوم در حیطه روش شناختی است. سؤاالتی از این قبیل که آیا تاریخ می تواند یک علم باشـد؟ اگـر   
بپذیریم تاریخ یک علم است روش تبیین در این علم چیست؟ آیا در علم تاریخ نیز می توان مانند سایر علوم از راه تجربـه  

آیا در علم تاریخ امکان پیش بینی حوادث بر اساس زمینه ها و بسـترهای وقـوع حـوادث    و استقراء به نتیجه گیری رسید؟ 
 (21-21، 1317وجود دارد؟ آیا قانون علیت مانند علوم دیگر در علم تاریخ نیز ساری و جاری است؟ و... )اتکینسون، 

اوت است زیرا اولی فلسفه خود تاریخ به همانگونه که مشاهده می شود فلسفه نظری تاریخ ماهیتا با فلسفه تحلیلی تاریخ متف
معنی عرصه زیسته بشر و دومی فلسفه علم تاریخ است. اما علیرغم این تفاوت ماهوی این دو رویکرد به فلسفه تاریخ در برخـی  
 حوزه ها با یکدیگر همپوشانی پیدا می کنند. مثال در پاسخ به این سؤال که آیـا علیـت در تـاریخ جـاری اسـت؟  متفکـران و      
اندیشمندان با دو رویکرد متفاوت به فلسفه تاریخ به این سؤال پرداخته اند با این تفاوت که توجه متفکران حوزه فلسـفه نظـری   
تاریخ از این جهت به این سؤال جلب شده است که آیا مسیر حرکت تاریخ تابع جبر علی و معلولی است و آیـا اصـوال نـوعی    

اما متفکران حوزه تحلیلی تاریخ از این جهت به این سؤال عالقمندند که نشان دهند که  جبر علی بر سرتاسر تاریخ حاکم است؟
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 آیا تبیینهایی از نوع تبیینهای علی که در علوم تجربی رایج است در حوزه علم تاریخ نیز کاربردی دارد.
که نشان دهیم پـیش از هـر    آنچه در این مقاله مد نظر ماست همان فلسفه نظری و جوهری تاریخ است و هدف ما این است

حرکتی برای ساختن تمدنی نوین باید پاسخی به  سؤاالت اساسی مطرح شده در حوزه فلسفه نظری تاریخ داشته باشیم تا از این 
رهگذر بتوانیم جایگاه این تمدن را در مسیر کلی تاریخ مشخص کنیم. پر واضح است کـه از دیـد مـا بـه عنـوان کسـانی کـه        

اسالمی ایرانی که با اعتقادات شیعی عجین شده است می تواند پـرچم دار حرکـت بـه سـوی تمـدین نـوین        باوردارند فرهنگ
اسالمی باشد؛ این حرکت  بایستی مبتنی بر نگاهی به تاریخ باشد که ملهم و برگرفته از منابع اصیل اسالمی و معارف ناب شیعی 

بایستی پیش از هر چیز فلسفه تاریخی داشته باشیم که با الهام از  است. به عبارت دیگر برای حرکت به سوی تمدن نوین اسالمی
منابع اصیل اسالمی و معارف ناب شیعی با پاسخ به سه سؤال اصلی در حوزه فلسفه نظری تاریخ نقشه راه و افق آینده و جایگاه 

 تمدن نوین اسالمی در مسیر حرکت کلی تاریخ را مشخص نماید.  
لسفه تاریخ ضمن استفاده از منابع دینی بایستی به صورت کامال عقلی و استداللی و مبتنی بـر یـک   نکته دیگر اینکه در این ف

نگاه هستی شناسانه و انسان شناسانه  به تأمل در باره تاریخ پرداخت تا صرفا مصرف داخلی نداشـته و بتوانـد بـا دیـدگاهها و     
همینجاست که ما متوجه یک نقطه ضعف اساسی در حوزه تـأمالت  نظرات رقیب تعامل و گفتگویی سازنده داشته باشد. دقیقا از 

فلسفی در جهان اسالم می شویم و آن نقطه ضعف شکاف عمیق بین تأمالت هستی شـناختی و انسـان شـناختی از یـک سـو و      
اص آن در تأمالت تاریخی از سوی دیگر است؛ شکافی که باعث شده تا به امروز چیزی به عنوان فلسفه نظری تاریخ به معنی خ

 جهان  اسالم شکل نگیرد و این مهمترین آفت در راه حرکت به سوی تمدن نوین اسالمی است.  
 

 فالسفه اسالمی و ضعف نگاه فلسفی به تاریخ
با نگاه اندک به قرآن به عنوان اصیل ترین منبع معرفت اسالمی به این حقیقت پی می بریم که قرآن برای تاریخ اهمیت ویـژه  

(  و بارها و بارها در این 14، 1311مورد داستان و روایت تاریخی وجود دارد)پشم فروش،  211. در قرآن بیش از ای قائل است
بگو در زمین سیر کنیـد و  "کتاب، مسلمانان به تأمل در باره تاریخ و سرنوشت اقوام و ملل پیشین دعوت شده اند.آیاتی از قبیل 

بگو در زمین سیر کنید و ببینید سرنوشت مجـرمین چگونـه   "( یا 21)عنکبوت، "... ببینید که خداوند چگونه خلق را آغاز کرده
چرا در زمین سیر نمی کنید تا ببینید عاقبت کسانی را که پیش از شما بوده اند و از شما قدرتمندتر "(یا 11)نمل، "بوده است....

 اقبت و سرنوشت گذشتگان و پند گرفتن از آنها. ( تنها نمونه های هستند از دعوت قرآن به تأمل در ع44)فاطر، "بودند...
نگاه قرآن به تاریخ تنها به نقل روایات و داستانهای پند آموز خالصه نمی شود بلکه تاریخ از نظر قرآن عرصه تحقـق وعـده   

]  اندبوده یشترپ که کسانى باره در"های خداوند و مجلی و مظهر سنتهای الهی است که به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نیستند. 
 (12)احزاب،  ". یافت نخواهى تغییرى هرگز خدا سنّت در و ; است[  بوده جارى]  خدا سنّت[  همین

با تأمل در قرآن می توان به این حقیقت پی برد که قرآن واجد نوعی نگاه تاریخی است؛ نگاهی کـه در پرتـو آن مـی تـوان     
ه نظری تاریخ جستجو کرد. اما با تمام تأکید قرآن بر تأمل در تاریخ و مسیر پاسخهایی را به برخی سؤاالت اصلی در حوزه فلسف

و غایت آن با کمال تعجب با این حقیقت مواجه می شویم که فالسفه و حتی متکلمان اسالمی نه تنها به تأمالت فلسفی و عقلـی  
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دیگر ما می دانیم که در بین فرق اسالمی، شـیعه   در مورد تاریخ نپرداخته اند بلکه تا حدود زیادی از آن غافل بوده اند. از طرف
امامیه نگاه خاصی به غایت تاریخ و رستگاری بشر در پایان تاریخ دارد. نظریه مهدویت که یکی از آموزه های مسلّم شیعه امامیه 

اتر رسـیده از  است بیانگر نگاه خاص معارف شیعی به مسیر تاریخ و غایت آن است؛ نگاهی که در پرتو آیـات و روایـات متـو   
معصومین شکل گرفته و به یکی از اصول پذیرفته شده این فرقه اسالمی تبدیل شده است. البته هر چند آموزه مهدویت به عنوان 
پذیرش نوعی منجی آخر الزمانی منحصر در فرقه شیعه نبوده و فرق اسالمی و حتی ادیان دیگر نیز هر یـک بـه نحـوی بـه ایـن      

 یچ فرقه دیگری مانند شیعه امامیه، آموزه مهدویت اینچنین با تار و پود اعتقادی آن عجین نشده است. آموزه معتقدند اما در ه
با این همه تأکید بر اهمیت تاریخ و تأمل درباره آن در قرآن و آموزه غایت اندیشانه  شیعه امامیه در باره تاریخ جای تعجب 

آنها حتی شیعی بوده اند و متکلمین امامیه به عنوان بنیانگـذاران مبـانی    مضاعف است که چرا بسیاری از فالسفه ما که برخی از
عقلی تفکر شیعی به تأمل فلسفی و عقلی در مورد آن نپرداخته اند و صرفا به نگاهی روایی و حدیثی در مورد تاریخ و غایـت و  

می گرفت ما خیلی پیش از ایـن شـاهد    مسیر آن بسنده کرده اند. بی شک اگر تأمالت عقلی در این حوزه در جهان اسالم شکل
 شیعی بودیم.   -تأسیس فلسفه تاریخ اسالمی 

اما به راستی چرا فالسفه اسالمی فاقد چنین تأمالتی در باب تاریخ هستند. چرا فالسفه بزرگـی ماننـد فـارابی، ابـن سـینا و      
ه آن نداشته و فاقد درک و نگاه تاریخی هستند. مالصدرا با این همه تأکیدات فراوان قرآن بر تأمل در تاریخ بشر اندک توجهی ب

بسیاری در پاسخ به این سؤال تنها به این نکته بسنده می کنند که از آنجا که فالسفه اسالمی تحت تأثیر اندیشمندان یونان بـوده  
این فقر ذاتی را از فلسـفه  اند و اندیشمندانی مانند افالطون و ارسطو خود فاقد چنین نگاه تاریخی هستند لذا فالسفه اسالمی نیز 

 یونان به ارث برده اند.   
به نظر نگارنده در پاسخ فوق هر چند می توان وجه صحیحی جستجو کرد اما به هیچ وجه نمی توان آن را به عنوان پاسخی  

ی توجـه نبـوده انـد. در    کامل و قانع کننده پذیرفت. زیرا اوال: فالسفه یونان آنگونه که برخی پنداشته اند نسبت به تاریخ کامال ب
نظر حکمای یونان باستان طبیعت و به تبع آن حیات بشر در تحول و دگرگونی دائمی بود به ایـن دلیـل ایشـان در پـی کشـف      
بنیانهای ثابت و الیتغیری بودند که در مسیر پر فراز و نشیب حیات به آن توسل جویند. به همین دلیل یونانیان به تاریخ تـوجهی  

یرا از دید ایشان با نگاه به تاریخ می توان به اصول کلی حاکم برحیات بشر دست یافت و این امری است که در خاص داشتند ز
 نمایشنامه های یونان باستان به خوبی مشهود است. 

اریخ نمـی  لذا نزد یونانیان باستان توجه به گذشته وسیله ای بود برای فهم بهتر آنچه در حال اتفاق می افتد. اما قطعا مطالعه ت
تواند ما را به آن معرفت ثابت و الیتغیری برساند که افالطون در فلسفه خود به دنبال آن بود به همین دلیل است که افالطـون از  

( و ارسطو آن را همتراز شعر قرار می دهد.)همان( اما به هیچ وجـه  34، 1311تاریخ به عنوان شبه دانش یاد می کند)کالینگوود، 
اشت که شبه دانش نامیدن تاریخ نزد افالطون به این معناست که وی کامال نسبت به تاریخ بی اعتنـا اسـت زیـرا    نباید چنین پند

 افالطون صریحا تاریخ را شبه دانشی می داند که در پیشبرد زندگی بشر مؤثر است.)همان( 
ه یونان به تـاریخ نیـز در فلسـفه ایشـان     فالسفه اسالمی پا را از این حد فراتر گذاشتند تا جایی که همان اندک توجه فالسف 

رنگ می بازد. لذا نمی توان این بی توجهی فالسفه اسالمی به تاریخ را صرفا مرهون تبعیت ایشـان از فالسـفه یونـانی دانسـت.     
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ل وجـود  حتی اگر بپذیریم که فالسفه یونان به تاریخ بی توجه بوده اند که البته چنین نیست؛ با این وجود باز هم جای این سـؤا 
دارد که چرا علیرغم تأکیدات فراوان  قرآن و معارف دینی بر تأمل عقلی درباره تاریخ، فالسفه اسالمی به آن بی توجه بوده اند. 
چرا فیلسوفانی مثل فارابی و ابن سینا که با تأمالت فلسفی خود روح فلسفه یونان را تغییر داده و آن را با روح توحیدی اسـالم  

در این مورد سعی نکردند تا خود را با معارف قرآنی هماهنگ کرده و به همان نسبتی که قرآن به اهمیت تـاریخ  هماهنگ کردند؛ 
 و مطالعات تاریخ در زندگی بشر توجه دارد به آن توجه داشته باشند. 

اینکه خود این مطلـب  ما در این مقاله در صدد این نیستیم که دالیل بی توجهی فالسفه اسالمی به تاریخ را واکاوی کنیم چه 
مطالعه ای جداگانه می طلبد هدف ما از بیان مطالب باال صرفا این بود که نشان دهیم ریشه این بی توجهی فالسـفه اسـالمی بـه    
تاریخ را صرفا نباید در فلسفه یونان جستجو کرد. اما آنچه مسلم است این است که چنین بی توجهی به تأمالت عقلی در حـوزه  

 دم شکل گیری نگاه فلسفی به تاریخ در بین فالسفه اسالمی شده است. تاریخ باعث ع
البته در اینجا ذکر این نکته الزم است که هر چند در بین متفکران اسالمی چهره هایی وجود دارند  که تأمالتی درباره تاریخ 

نگرفتند و عموما تأمالت آنها را به دلیـل   داشته اند؛  اما این چهره ها هیچگاه در جریان اصلی تفکر فلسفی در جهان اسالم قرار
فقدان مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی الزم نمی توان به عنوان یک فلسفه تاریخ به معنای خاص آن تلقی کرد. از جملـه  

 این چهره ها می توان به دو چهره برجسته یعنی ابن مسکویه و ابن خلدون اشاره کرد.
ر چندین اثر خود از جمله تجارب االمم، الفوز االکبر، الفوز االصـغر، الحکمـۀ الخالـدۀ و    هـ.ق(  د 321-421ابن مسکویه) 

الهوامل و الشوامل با مطالعه احوال گذشتگان سعی در آن دارد تا به استنتاج قواعدی کلی در باب تحوالت تاریخی بپردازد. وی 
تا بـه جـای تـاریخ نگـاری صـرف بـه تحلیـل و تبیـین          در آثار خود از حد یک تاریخ نگار صرف فراتر رفته و سعی می کند

تاریخ صرفا  "رویدادهای تاریخی بر اساس قواعد کلی که آن هم از متن خود تاریخ استباط می شود، دست یابد. بنا به نظر وی 
ی در زمانهـای  داستانی سرگرم کننده در مورد پادشاهان نیست. بلکه به منزله آیینه ایست از بنیـاد سیاسـی، اقتصـادی، اجتمـاع    

( از دید او آنچه از تاریخ بیش از هر چیز دیگر مهم است تجربه آموزی و پند گـرفتن  2، مقدمه، ص1311) ابن مسکویه، "معین
از آن است و این تنها در پرتو کشف الگوها یا به تعبیر دقیق تر علل رویدادهای تاریخی رخ می دهـد و بـا درک ایـن الگوهـا     

 ( 12و11از تاریخ در زندگی امروز خود استفاده کند.)همان،  است که انسان می تواند
بر اساس نگاه او تاریخ روندی استکمالی دارد و مشیت الهی بر کل این روند استکمالی حاکم است. اما این مشیت الهـی از   

لعه تمدنها که از دید وی واحـد  کانال اراده انسانها در تاریخ متجلی می شود. از نظر او برای فهم سیر تکوینی تاریخ باید به مطا
( به عقیده وی سه عامل مهم در روند استکمالی تاریخ دخیل اند این سه عامل عبارتند 13مطالعه تاریخ هستند، پرداخت.)همان، 

( وی سپس سعی می کنـد تـا بـه    121ق،  1371از: دین، معامله معاشرت بر اساس عدالت، پادشاهی و حکومت. )ابن مسکویه، 
 ک از این عوامل در شکل گیری تمدنها و تکامل و افول آنها بپردازد. نقش هر ی

هـ.ق(: ابن خلدون از جمله اولین دانشمندانی بود که سعی کرد ضمن توجه به سنت تـاریخ نگـاری    732-111ابن خلدون)
مطالعـات تـاریخی،   پیشین در جهان اسالم، با تعریف موضوع خاص برای علم تاریخ و به دنبال آن ارائه روشـی خـاص بـرای    

جایگاه تاریخ را به عنوان یک علم مستقل در بین علوم متفاوت مشخص کند. این تالش از این جهت اهمیت دارد که تا آن زمان 
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-131، 1377تاریخ به عنوان علمی مستقل تلقی نمی شد و از نظر روش نیز بسیار متأثر از علوم نقلی و روایی بود.)آئینـه ونـد،   
وی موضوع علم تاریخ پدیده های اجتماعی است و هدف آن نیز این اسـت کـه پدیـده هـای اجتمـاعی را در       (. به عقیده121

اجتمـاعی  -بسترهای شکل گیری آنها مطالعه کرده و از این نظر به نوعی علت یابی در ظهور و شکل گیـری پدیـدهای تـاریخی   
ن بار تاریخ را به منزلـه علمـی کـه در آن قواعـد علـی و      ( وی  از این منظر برای اولی14، 1، ج1312دست یابد.)ابن خلدون، 

معلولی حاکم است معرفی نماید. هدف وی از اینکار این بود تا تاریخ را به عنوان یکی از زیر شاخه های حکمـت وارد تقسـیم   
تـا بـا معرفـی    بندی معروف حکمت نزد فالسفه اسالمی نماید. در همین راستا ابن خلدون در مقدمه معروف خود سعی می کند 

عصبیت به عنوان موتور محرک جوامع و مهمترین عامل شکل گیری تمدنها، مراحل ظهور و افول تمدنها را بـر اسـاس قـوت و    
 (313-331، 1، ج1312ضعف این عامل تبیین نماید. )ابن خلدون،

( و به 71-73، 1371رین کوب، هر چند برخی از ابن مسکویه و ابن خلدون به عنوان پیشگامان فلسفه تاریخ یاد می کنند )ز
نظر نگارنده نفس این امر درست است اما  تالشهای متفکرینی مانند ایشان هیچگاه به شکل گیری یک فلسفه تـاریخ منسـجم در   
جهان اسالم نیانجامید. زیرا نگاه این دو متفکر، علیرغم نوآوریهای بسیار به دلیل فقدان مبانی متافیزیکی و هسـتی شـناختی الزم   

رگز نتوانست به یک چارچوب فلسفی برای تأمل در باره تاریخ تبدیل شود. از طرف دیگر با کمال تأسف فیلسوفان طـراز اول  ه
اسالمی که در حوزه هستی شناسی و معرفت شناسی تأمل و تعمق داشته و در این زمینه صاحب اندیشه و نظـر مـی باشـند بـه     

تا جایی که نزد فیلسوفانی مانند ابن سینا و مالصدرا کوچکترین نشانی از توجه به  تاریخ بی توجه بوده و از آن غفلت کرده اند.
تاریخ به عنوان یک منبع اصیل معرفت بشری دیده نمی شود. به همین دلیل در جهان اسالم همواره نوعی شـکاف بـین تـأمالت    

ه و این شکاف تا به امروز نیز ادامـه دارد؛ و  متافیزیکی و هستی شناسانه از یک سو و تأمالت تاریخی از سوی دیگر وجود داشت
 دقیقا همین شکاف مانع شکل گیری چارچوبی نظری و عقلی به عنوان مبنایی برای فلسفه تاریخ نزد فالسفه اسالمی شده است. 

ارائه شـد و بعـدها تحـت عنـوان      1317تا  1311در عصر حاضر نیز استاد شهید مطهری در مجموعه دروسی که از سالهای 
جلد از سوی انتشارات صدرا به چاپ رسید، سعی کرده است تا ضمن بیان دیدگاه های رایج در آن دوره در  4فلسفه تاریخ در 

مورد تاریخ، به نقد برخی از دیدگاههای مطرح در مورد مسیر و غایت تاریخ بپردازد. از جمله دیدگاههایی کـه در ایـن کتـاب    
ان به دیدگاههای جبرگرایانه هگل به تاریخ و ماتریالیسم تـاریخی مـارکس اشـاره کـرد.     بیشتر مورد نقد قرار گرفته است می تو

ایشان به تفصیل در جلد دوم این کتاب به نقد دیدگاه مارکسیستی در باره غایت تاریخ و مراحل تکامل آن پرداخته و سعی مـی  
نهایت در جلد آخر این مجموعه نیـز ایشـان سـعی    کند به شبهات مطرح شده در آن زمان از ناحیه مارکسیستها پاسخ دهد و در 

 ( 1313می کند دیدگاههای قرآن در مورد تاریخ و سنتهای حاکم بر آن را شرح و تفسیر نماید. )نک، مطهری، 
هر چند کتاب شهید مطهری از حیث توجه به تاریخ از سوی یک متفکر و اندیشمند اسالمی حائز اهمیت بسیار اسـت و هـر   

ارم این کتاب وی سعی بلی  نموده است تا دیدگاه قرآن در مورد تاریخ بشر را با دیدی نو ارائه دهـد و از ایـن   چند در جلد چه
حیث این کتاب و اقعا کتابی خواندنی است؛ اما کوشش ایشان برای ارائه یک فلسفه تاریخ اسالمی نیز به همان دالیل پیش گفته 

تا با مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی ارتباط نیابد نمـی تـوان آن را فلسـفه     به سرمنزل مقصود نمی رسد. زیرا فلسفه تاریخ
 تاریخ نامید و صرفا باید آن را دیدگاههای کلی در مورد تاریخ دانست.
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 ضرورت تأسیس فلسفه نظری تاریخ به عنوان مبنای حرکت به سوی تمدن نوین اسالمی
ساز باشد که دیدگاهی درباره جایگاه خود در تاریخ بشـرو سـیر کلـی آن    اصوال ملتی یا فرهنگی می تواند در تاریخ تمدن 

داشته باشد. پیش از هر حرکتی برای ساخت یا ایجاد تمدن بایستی به چند سؤال اصلی پاسخ داده شود این سؤاالت عبارتنـد از  
ه این تمدن در مسیر کلی تـاریخ  جایگا -3چرا باید برای ساختن تمدن تالش کنیم.  -2اصوال آیا ساختن تمدن ممکن است.  -1

نقش این تمدن در سیر کلی تاریخ چیست؟ با کمی تأمل در این  -1نقش انسانها در شکل گیری این تمدن چیست ؟-4چیست؟ 
 سؤاالت متوجه می شویم این سؤاالت در ارتباط تنگاتنگ با سؤاالت اساسی پیش گفته در فلسفه نظری تاریخ قرار دارد. 

تعریفی از فلسفه نظری تاریخ ارائه دادیم اما برای بررسی رابطه بین فلسفه نظری تاریخ و تمـدن سـازی    ما در بخش گذشته
بایستی تعریفی از تمدن نیز ارائه شود. در باره تمدن تعاریف متفاوتی ارائه شده است والبته مانند بسـیاری از مفـاهیم رایـج در    

ندارد. ویل دورانت در کتاب معروف خود تاریخ تمدن در تعریف آن چنین  علوم انسانی اجماع کاملی در مورد معنای آن وجود
تمدن در کلی ترین معنای آن عبارت است از نظمی اجتماعی که در نتیجه آن خالقیـت فرهنگـی امکانپـذیر شـده و     "می گوید:

ه این چهار عنصر عبارتند از: ( وی برای تمدن چهار عنصر اصلی را بر می شمارد ک3، 1، ج1317)ویل دورانت، "ادامه می یابد.
بسط معرفت و هنر )همـان( امـا    -4سنتها و ارزشهای اخالقی  -3سازوکار سیاسی  -2برنامه ریزی و آینده نگری اقتصادی  -1

شاید بهترین تعریفی که بتوان به آن اشاره کرد تعریفی است که اشپنگلر یکی از مورخین و نظریه پردازان معاصر از آن ارائه مـی  
د. به عقیده اشپنگلر تمدن مرحله تجسد و تثبیت یک فرهنگ است. بر این اساس در مرحله ابتدایی شکل گیری یک تمدن بـا  ده

یک فرهنگ مواجه می شویم فرهنگ روح  یک تمدن و عنصر معنوی آن است است  وقتی تمدن به مرحلـه ای از بلـوغ رسـید    
اشپنگلر  (Spengler,1991,73-74)خاص و منحصر به فرد متجسد می کند . خود را قالب شهر های بزرگ با برج و بارو و معماری

خود با مطالعه تمدنها مختلف به این نتیجه می رسد مرحله گذر از فرهنگ به تمدن به طور متوسط پانصـد سـال بـه طـول مـی      
 انجامد .

آنچه سرانجام به ایجاد تمـدنی عظـیم    اگر ما این تعریف از تمدن و نسبت آن با فرهنگ را از اشپنگلر بپذیریم در آن صورت
می انجامد فرهنگی غنی و پویا است. از طرف دیگر ما می دانیم تفکر اسالمی واجد چنان غنای درونی است که ظرفیت ایـن را  
ن دارد تا در نهایت به برساختن تمدنی عظیم منجر شود کما اینکه در طول تاریخ یکبار شاهد ظهور تمدن اسالمی بوده ایم . سخ

ما در اینجا بر روی ظرفیتها و قابلیتهای فرهنگ اسالمی نیست بلکه هدف اصلی در این مقاله این است که نشان دهیم ملتـی کـه   
می خواهد بر اساس  فرهنگی غنی تمدنی را ایجاد کند باید دیدی کلی نسبت به جایگاه خود در سیر تاریخ داشته باشد. و ایـن  

ی فلسفه تاریخ باشد. اصوال از آنجا که حرکت برای تأسیس یک تمدن حرکتی مقطعی و گـذرا  یعنی، این ملت بایستی واجد نوع
نیست بلکه بایستی حرکتی مداوم و طوالنی مدت باشد لذا چنین حرکتی بدون داشتن افقی تاریخی و نگاهی عقلی و فلسفی بـه  

ی را در تاریخ دارد بایـد خـود از هویـت غنـی     مسیر حرکت تاریخ میسر نیست. از طرف دیگر ملتی که داعیه آغاز چنین حرکت
 تاریخی برخودار بوده و به این هویت خود در تاریخ واقف باشد.

همانگونه که پیش از این اشاره شد هر فلسفه نظری تاریخ باید به چند سؤال اساسی، پاسخ دهد با کمی دقـت در هریـک از   
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ت نقشی مبنایی در حرکت به سوی تمـدن نـوین اسـالمی دارد.    این سؤاالت مشخص می شود که پاسخ به هریک از این سؤاال
اولین سؤالی که در هر فلسفه نظری تاریخ باید به آن پاسخ داده شود این است که غایت تاریخ چیست؟ پـر واضـح اسـت کـه     

ایگـاه تمـدن   پاسخ به این سؤال نقشی کلیدی در ساختن تمدن نوین اسالمی دارد. زیرا پاسخ به این سؤال می تواند نقـش و ج 
نوین اسالمی در حرکت به سوی غایت نهایی تاریخ را مشخص کند. دومین سؤال اساسی در هر فلسفه نظری تـاریخ پاسـخ بـه    
این سؤال است که مسیر تاریخ برای رسیدن به آن غایت نهایی چیست؟ پاسخ به این سؤال از این جهت مهم است که مشـخص  

مسیر چیست. سؤال سومی که در هر فلسفه نظری تاریخ باید به آن پاسخ داده شود ایـن  شود جایگاه تمدن نوین اسالمی در این 
است که موتور محرک تاریخ چیست؟ به عبارتی چه نیرو یا نیروهایی تاریخ بشر را به پیش می برند؟ چه عواملی باعث ظهور و 

این سؤال نقشی بسـیار اساسـی و کلیـدی در     شکوفایی تمدنها و یا باعث ذبول و اضمحالل آنها می شوند؟ بدون شک پاسخ به
ساختن تمدن نوین اسالمی دارد. زیرا تنها در پرتو پاسخ به این سؤال است که به درستی می توان از عوامل و نیروهایی کـه بـه   
شکل گیری یک تمدن می انجامند به درستی مدد جسته و از عوامل مخربی که باعث اضمحالل یـک تمـدن مـی شـوند دوری     

  جست.
با توجه به آنچه گفته شد مشخص می شود که داشتن یک فلسفه تاریخ که ملهم از تعالیم قرآنی باشد پیش شـرط ضـروری   
ساختن تمدن نوین اسالمی است. ما ذیال سعی خواهیم کرد با دقت در معارف قرآنی برخی خطوط کلی حاکم بر تاریخ بشـر را  

ش گفته یاری کند، بر شماریم. اما باز هم بر این نکته تأکید می کنیم کـه صـرف   که می تواند ما را در پاسخ گویی به سؤاالت پی
بیان خطوط کلی نمی تواند به عنوان یک فلسفه تاریخ تلقی شود بلکه همانگونه که پیش از این نیز گفته شد هر فلسـفه تـاریخی   

و کار سترگ و بزرگ آن اسـت کـه بتـوانیم     باید مبتنی بر مبانی هستی شناختی ، انسان شناختی و معرفت شناختی خاصی باشد
مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی الزم را برای تبیین عقالنی این خطوط کلی فراهم آوریم و تنها در آن صورت است کـه  

 می توانیم ادعا کنیم که به یک فلسفه تاریخ دست یافته ایم.   
 

 ن با تمدن نوین اسالمی اصول کلی حاکم بر تاریخ بشر از دید گاه قرآن و نسبت آ
ما در بخشهای قبلی ابتدا بیان کردیم که هر فلسفه نظری تاریخ باید به چند سؤال اصلی پاسخ دهد. سپس اشاره کردیم قرآن 
و تعالیم شیعه واجد نوعی نگاه کالن و کلی به تاریخ هستند اما در سنت فلسفه اسالمی به دلیل عدم توجه فالسفه بزرگ اسالمی 

خ هیچگاه فلسفه نظری تاریخ به عنوان یکی از زیر شاخه های فلسفه شکل نگرفت. به دنبـال آن اشـاره کـردیم کـه هـر      به تاری
فرهنگی برای حرکت به سوی ساخت یک تمدن باید دارای یک فلسفه تاریخ باشد و همین فقدان فلسفه نظری تاریخ در جهـان  

تمدن نوین اسالمی باشد و لذا اولین قدم برای حرکت به سوی تمـدن   اسالمی می تواند مانعی بزرگ بر سر راه حرکت به سوی
 شیعی است. -نوین اسالمی تأسیس یک فلسفه نظری تاریخ بر اساس آموزه های اسالمی

در این بخش هدف ما این است تا اصول حاکم بر تاریخ را با تأمل در آموزه های اسالمی دینی که عمدتا از قـرآن اسـتنباط   
ن کرده و سپس نسبت این اصول را با تمدن نوین اسالمی مشخص کنیم. به عبارت دیگر ما خواهان این هسـتیم تـا   شده اند، بیا

نشان دهیم که چگونه هر یک از این اصول می تواند ما را در حرکت به سوی تمدن نوین اسالمی رهنمون شود.  در اینجا تأکید 
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ریخ نیست چه اینکه این کار، کاری سترگ و عظیم اسـت و احتیـاج بـه    می کنیم که هدف ما به هیچ وجه تأسیس یک فلسفه تا
جریان سازی دارد اما هدف ما این است تا نشان دهیم که در چنین فلسفه تاریخی باید به اصولی چند توجـه داشـت کـه ایـن     

 اصول عبارتند از : 
 

 حاکمیت مشیت خداوند بر کل تاریخ 

 و آسـمانها  در آنچـه "آسمانها و زمین است همگی در اراده خداوند متعال است.  بر طبق آموزه های مسلم قرآنی، آنچه در 
 آمرزنـده  ، خداونـد  و ، کنـد مـى  عـذاب  بخواهد را که هر و ، آمرزدمى بخواهد را که هر.  خداست آنِ از است زمین در آنچه

 نـزد  تنهـا  ، غیـب  کلیـدهاى " اراده الهی و( و هیچ چیز در عالم اتفاق نمی افتد مگر به علم و 121)آل عمران،  ".است مهربان
 را آن[  اینکـه ]  مگـر  افتدنمى فرو برگى هیچ و ، داندمى دریاست و خشکى در آنچه و ، داندنمى را آن[  کسى]  او جز.  اوست

(  11)انعام،  ". است[  ثبت]  روشن کتابى در اینکه مگر نیست خشکى و تر هیچ و ، زمین تاریکیهاى در اىدانه هیچ و ، داندمى
تاریخ بشر نیز از این قاعده مستثنی نیست بنا بر آموزه های قرآنی آنچه بر کل تاریخ بشر حاکم است و آن نیرویی که کل تـاریخ  
را به سر منزل مقصود رهنمون می شود مشیت الهی است و هر نیروی دیگری از جمله انسانها در طول تـاریخ بـه اذن و مشـیت    

لذا بر اساس این آموزه هر حرکت تاریخی تنها در پرتو اعتقاد به مشیت الهی بر کل تاریخ بشر معنای و جهت الهی تأثیرگذارند. 
 امّتـى  هر براى و"گیری الهی می یابد و حرکت  برای ساختن تمدن نوین اسالمی نیز از این قاعده مستثنی نیست. آیاتی از قبیل 

( به خوبی اشـاره  34)اعراف،  ". پیش نه و اندازند پس را آن ساعتى[  توانندمى]  نه ، رسد فرا اجلشان چون پس ; است اجلى
به این نکته دارد که مشیت الهی بر کل تاریخ بشر حاکم است و این مشیت است که تاریخ را به سر منزل مقصـود هـدایت مـی    

 یستکند اما همانگونه که ذیال اشاره خواهد شد این به هیچ وجه به معنی اعتقاد به جبر ن

 

 عدم اعتقاد به جبر تاریخی

جبر تاریخی بیانگر این نکته است که تاریخ مسیر محتومی را دارد که در طی این مسیر محتـوم اراده انسـانها هـیچ نقشـی      
ندارند. به عبارت دیگر تاریخ مانند رودی است که در مسیر خود هر چیزی را با خود می برد و اراده انسانها در آن بی تأثیرنـد.  

ه عنوان مثال هگل که از او به عنوان یکی از بنیانگذارن جبرگرایی تاریخی یاد می شود بر این عقیده است که کل تـاریخ بشـر   ب
( بـر ایـن   27، 1311عرصه خود آگاهی روح مطلق است و تاریخ چیزی جز تجلیات و پدیدارهای روح مطلق نیسـت.)اردبیلی،  

خ نقشی ندارند.لذا این انسانها نیستند که مسیر تاریخ را مشخص می کننـد بلکـه   اساس ارواح انسانی در مسیر کلی حرکت تاری
 این تاریخ است که در مسیر خویش اراده های انسانی را با خود همراه می کند. 

واضح است که بر اساس آموزه های قرآنی چنین نگاهی به تاریخ اصوال قابل قبول نیست. درست است که در نگـاه  قرآنـی   
ت الهی است که برکل تاریخ بشر حاکم است اما مشیت الهی در تاریخ از کانال اراده های انسان تحقـق مـی یابـد. بـه     این مشی

 عبارت دیگر مشیت الهی به این تعلق گرفته که انسانها با اراده خود مسیر تاریخ را مشخص کنند. 
 حـال  خـدا  ، حقیقت در ....."ان رقم می خورد.بر اساس آموزه های قرآنی سرنوشت هر قوم و ملتی تنها به دست خود ایش

( لذا ملتی می تواند در تاریخ، تمدن ساز باشد که با تکیه بر 11)رعد، "دهند... تغییر را خود حال آنان تا دهدنمى تغییر را قومى
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 د.  توانایی های درونی و ظرفیتهای بالقوه خویش با عزم و اراده ای مصمم مسیر خود را در تاریخ مشخص نمای
 تاریخ عرصه جدال بین نور و ظلمت و حق و باطل

بر اساس آموزه های قرآنی تاریخ بشر عرصه جدال حق و باطل است.در نگاه قرآنی تاریخ بشـر بـا هبـوط حضـرت آدم از     
بهشت که خود این هبوط نیز  نتیجه جدال درونی نور و ظلمت و حق و باطل در شخصیت ایشان است، آغاز می شود و سـپس  

جدال به نحو بارزتری در زندگی فرزندان آدم یعنی هابیل  وقابیل نمایان شده و تا به امروز نیز ایـن جـدال ادامـه دارد. بـر      این
اساس این آموزه هر انسان و هر قوم وملیتی با اراده خود تصمیم می گیرد که در این نبرد بین حق و باطـل و نـور و ظلمـت در    

 باطـل  از ، ورزیدنـد  کفـر  کـه  آنان که است سبب بدان این"و تاریکی یا راه نور و رستگاری.کدام مسیر قرار گیرد؛ راه ظلمت 
( الزم به ذکر 3 )محمد، ".کردند پیروى است پروردگارشان جانب از که حقّ همان از آوردند ایمان که کسانى و ، کردند پیروى

ور و آنچه پوچ و باطل است همانا ظلمـت اسـت.  بـر    است که در این نبرد بین نور و ظلمت آنچه اصیل و حقیقی است همان ن
اساس این آموزه تمدن نوین اسالمی حرکتی است در مسیر غلبه نهایی حق بر باطل و طبیعتا در این مسیر رویـارویی بـا جتـود    

 باطل امری اجتناب ناپذیر است.
 

 غلبه نهایی حق بر باطل در پایان تاریخ  

 حـق   :  بگـو  و"ه نهایی حق بر باطل و مستضعفین بر مستکبرین در پایان تاریخ است. یکی از آموزه های محتوم قرآنی غلب
بر اساس این آموزه نبرد بین نور و ظلمت و حـق    ﴾11 اإلسراء،﴿". است نابودشدنى همواره باطل ، آرى.  شد نابود باطل و آمد

با پیروزی نور بـر ظلمـت کـه از دیـد قـرآن همـان        و باطل در پایان تاریخ به پیروزی  نهایی حق بر باطل منجر خواهد شد. و
حکومت صالحان بر زمین است مستضعفان و مظلومان از یوغ مستکبران و ظالمان نجات خواهند یافت و وعده های الهـی بـرای   

ـ ]  پیشـوایان  را آنـان  و نهیم منّت در زمین مورد استضعاف واقع شدند،  که کسانى بر خواستیم و"ایشان محقق می شود. [  ردمم
 .﴾1 ،قصص﴿ "کنیم.[ زمین]وارث  را ایشان و ، گردانیم
در معارف شیعی پیروزی نهایی حق بر باطل و حکومت صالحان در زمین در آموزه مهدویت متجلی می شود. بر اساس این  

م شیعیان امام حسن آموزه در پایان تاریخ مردی از نسل نیکان و صالحان که از نوادگان حضرت فاطمه )س( و فرزند امام یازده
عسگری)ع( است ظهور می کند. وی به اذن الهی در پرده غیبت به سر می برد تا روزی که پرده برافتد و چشمان منتظر مظلومان 
و ستمدیدگان به قدوم ایشان روشن شود. اما در دوره غیبت نیز همواره انسانها از برکات وجود ایشان بهره مند مـی شـوند هـر    

آن غافل باشند.   با ظهور ایشان نبرد نهایی بین حق و باطل در می گیرد  و نهایتا با رهبری و هدایت ایشان نـور  چند که خود از 
 بر ظلمت و حق بر باطل پیروز می شود. 

لذا با اعتقاد به این دیدگاه قرآنی و آموزه شیعی باید اذعان داشت که تمدن نوین اسالمی حرکتی اسـت در جهـت پیـروزی    
بر باطل و نور بر ظلمت و زمینه سازی است برای حکومت صالحان در پایان تاریخ. بر این اسـاس کسـانی کـه مـی     نهایی حق 

خواهند پرچم داران چنین حرکتی باشند بایستی خود صالح بوده و در جدال درونی بین نور و طلمت حیران نباشند. حرکـت در  
که اوال شناخت دقیق از حق و باطل داشته و ثانیا: به هیچ وجه خود را  چنین مسیری نیازمند انسانهایی ثابت قدم و استوار است

در مسیر باطل قرار نداده و همواره در مسیر نور حرکت کنند. بدون وجود چنین انسانهایی هر حرکتی برای تأسیس تمدن نـوین  
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 می تربیت چنین انسانهایی است. اسالمی از ابتدا محکوم به شکست است. لذا اولین قدم برای حرکت به سوی تمدن نوین اسال
 نصرت الهی در تاریخ

یکی از خطوط کلی نگاه قرآنی به تاریخ اعتقاد به نصرت الهی در طول تاریخ بشـر اسـت. خداونـد در قـرآن بـه نیکـان و       
 داردمـى  اسـتوار  را گامهایتان و کندمى یاریتان کنید یارى را خدا اگر ، ایدآورده ایمان که کسانى اى"صالحان وعده داده است 

( با تأمل در آیات قرآنی به این حقیقت پی می بریم که همین نصرت الهی باعث شده تا در طـول تـاریخ بارهـا و    7 )محمد،".
...چه بسیار گروهی اندک که بر گروهی کثیر بـه  "بارها جبهه حق به رغم عده و تجهیرات مادی کمتر بر جبهه باطل پیروز شود. 

( این یکی از سنتهای الهی است که بر کـل تـاریخ بشـر حـاکم     241)بقره،  "د و خداوند با صابران است...اذن خداوند غلبه کر
است و همواره نوید بخش این حقیقت است که هر گاه در طول تاریخ ملتی برای حق و حقیقت قیام کنـد خداونـد آن قـوم را    

به نهایی حق بر باطل است. تأمل در این سنت الهی حاکم بر یاری خواهد کرد و در پایان تاریخ نیز همین نصرت الهی ضامن غل
تاریخ بشر از این جهت در مسیر ساخت تمدن نوین اسالمی حائز اهمیت است که بدانیم برای حرکت به سوی ایجاد تمدن نوین 

 داشت. اسالمی نباید از سختیها و مشکالت پیش روهراسید و با اعتماد بر وعده نصرت الهی در این مسیر گام بر
آنچه در باال گفته شد اجماال بیانگر برخی سنتها و خطوط کلی حاکم بر تاریخ بشر از دیدگاه قرآن است که توجـه بـه ایـن    
خطوط می تواند ما را در مسیر کلی حرکت به سوی تمدن نوین اسالمی رهنمون شود. خود این خطوط کلـی هـر چنـد واجـد     

بر آن می باشند اما به هیچ وجه نمی توان آن را یک فلسفه نظـری تـاریخ بـه معنـی     نوعی نگاه کالن به تاریخ و سنتهای حاکم 
خاص آن نامید. این خطوط کلی برای اینکه بتواند مبنایی عقلی و جهانشمول را برای تمدن نوین اسالمی و نقـش و جایگـاه آن   

بر مبـانی هسـتی شـناختی، انسـان شـناختی و       در مسیر تاریخ بشر فراهم نماید باید در قالب یک نظام عقلی و فلسفی که مبتنی
معرفت شناختی است ارائه شود و تنها در آن صورت است که می تواند چارچوب نظری الزم برای تأسیس تمدن نوین اسـالمی  
را فراهم نماید و چنین چارچوبی همان فلسفه نظری تاریخ است . فلسفه تاریخی که براساس خطوط کلـی دیـدگاه قرآنـی بـه     

 استنباط شده و سپس بر مبانی و اصول عقلی استوار گردیده است. تاریخ 
 

 نتیجه 
های تأمالت فلسفی، سعی بر آن دارد تا به سه سؤال عمده پاسخ دهد که این سـه  فلسفه نظری تاریخ به عنوان یکی از شاخه

االت می تواند در حرکـت بـه   سؤال متوجه مسیر، غایت و عامل حرکت جوامع در طول تاریخ هستند. بی شک پاسخ به این سؤ
سوی تمدن نوین اسالمی راهگشا باشد. در جهان اسالم علیرغم تأکیدات فراوان قرآن بر تأمالت عقلی در باره تاریخ، بـه دلیـل   
عدم توجه فالسفه اسالمی به تاریخ، هیچگاه یک فلسفه تاریخ مدون مبتنی بر مبانی هستی شـناختی و معرفـت شـناختی خـاص     

ت و این نقطه ضعف تا به امروز نیز ادامه دارد. تالشهای متفکرینی مانند:ابن مسکویه، ابن خلدون در گذشـته و  خود شکل نگرف
شهید مطهری در عصر حاضر به دلیل شکاف بین تأمالت متافیزیکی و معرفت شناختی و تأمالت تاریخی هنـوز نتوانسـته اسـت    

قرآنی شود. ما در مقاله حاضر ضمن تأکید بر ایـن نقطـه ضـعف سـعی     منجر به تأسیس یک فلسفه تاریخ مدون مبتنی بر مبانی 
 کردیم تا ضرورت تأسیس یک فلسفه نظری تاریخ برای حرکت به سوی تمدن نوین اسالمی را نشان دهیم. 
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 چکیده
 

تکوین تمدن نوین اساالمی در عصار حاضار یکای از اساسای تارین موضاوعاتی اسات کاه ههان بسایاری از            
اندیشمندان درداخل وخارج  کشوررا به خود مشغول کرده است.در ایان راساتا براسااس دیادگاه مقاام معظام       

رداشت که به ترتیب عبارتند انقالب اساالمی،  رهبری  بایدمراحل پنج گانه ای برای نیل به تمدن نوین اسالمی ب
دولت اسالمی، جامعه اسالمی و  تمدن اسالمی است. ما امروز در زنجیره تمدن سازی اساالمی در   ،نظام اسالمی

دولت اسالمی قرار داریم. در جهت ایجاد تمدن نوین اسالمی، ضروری است که به طور همزمان دو جنبه  یمرحله
مورد توجه قرار گیرد.  بررسی حاضر بامطالعه کتابخانه ای واسنادی وبا بهره گیاری از   ابزاری و حقیقی تمدن

)سخت افزاری(  روش تحلیل محتوای کیفی در پاسخ به این سوال اصلی است که چه اقتضا ات والزامات ابزاری
روری است. مقاله )نرم افزاری( برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی ض الزامات اصلی وحقیقی و چه اقتضا ات و

دانش ،نگرش وتاوانش   بعدحاضر الزامات سخت افزاری ونرم افزاری  شکل گیری تمدن نوین اسالمی را در سه 
 ظبقه بندی خواهد کردودر قالب جداول مشخصی  مورد بررسی قرارخواهدداد.

 
 تالزاما ،بعد سخت افزاری تمدن، بعد نرم افزاری تمدن کلمات کلیدی: تمدن نوین اسالمی،
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  مقدمه
تمدن نوین اسالمی در پی آن است که ضمن بهره برداری از امکانات و ابزارهایی که در اثر پیشـرفت هـای علمـی و فنـی     

تحقق تمدن نوین بشر به دست آمده است، در کنار ایجاد رفاه و آسایش مادی، آرامش معنوی بشر را نیز به او عطا نماید. یتمدن
 یفلسـف  و نظری یمبان بر باید الگو نیا البته.بود نخواهد ممکن شرویپ و جامع ییوالگو چارچوب  و راه شهنق داشتن بدون اسالمی
در جهت ایجاد و شکوفایی تمدن نوین اسالمی، ضـروری اسـت کـه بـه طـور      . باشداستوار اسالم یشناخت انسان یمبان و اسالم

در این زمینه الزم است شاخص ها و مولفـه هـایی در    رار گیرد.تمدن مورد توجه قسخت افزاری همزمان هر دو جنبه ابزاری و 
چنین خاستگاهی مجموعه ای از الگوهای معرفتی، .سه سطح شناختی، ارزشی و رفتاری به عنوان الزامات مورد توجه قرار گیرد 

 سـازی در تمـدن  سانند.ایرانی به ظهور ر -سازد که هویت خود را در قالب سبک زندگی اسالمیارزشی و رفتاری را فراهم می
عینیت پیدا کردن مسیر بستگی به دانش دارد و دراین زمینـه بایـد   توجه شود .نگرش وتوانش  ی دانش،گانهسهنیاز است به ابعاد 

. این سه حوزه الینفـک از هـم   کردبا حفظ ارزش ها، دانش را به تکنولوژی وعمل تبدیل  نگرش های الزم ومثبت ایجاد شود و
را نشان می دهد. و براساس این چارچوب الزامات تحقق  ر زیر چار چوب مفهومی شکل گیری تمدن نوین اسالمی.نمودا هستند

 تمدن نوین اسالمی به تفکیک سه بعد دانش،نگرش وتوانش به تفکیک خواهد آمد.

 
 

 قیتحق روش
ـ یای جوجست و ها نامه انی،پا مقاالت کتب، از اعم موجود ازمنابع قیتحق اهداف به توجه با  ـ گرد اسـتفاده ی نترنت . اسـت  دهی

 نینـو  تمـدن  تحقـق  الزامـات یی شناسای برای لیتحلی فیتوص روش از که  استی نظر وی ادیبن قاتیتحق نوع از حاضر مطالعه
 .است بودهی  بردار شیف فرم اطالعاتی آور ابزارجمع است شده گرفته بهرهی اسالم

 
 یافته های تحقیق 

لزامات تحقق تمدن نوین اسالمی به تفکیک دوجنبه سخت افزاری ونرم افزاری در سـه بعـد   براساس چارچوب اشاره شده ا
 دانش ،نگرش وتوانش به شرح زیر است:

 در بعد دانش )ابزاری(   سخت افزاریالزامات جنبه  -الف

ـ  بـا  و آگاهانه طور به که طلبد یم رای ا شده تیتربی روهاین ،یساز تمدن وجوددانشگاه تمدن ساز : -1  ،یخیتـار  رتیبص
ـ  مهم فهیوظ نیا. سازند برآورده را دیجد تمدنی ازهاین و رساختهایز اجزا، و دهیدم جامعه در رای ساز تمدن رسالت و امیپ  یم
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 و نییتب د،یتول اش فهیوظ که فرهنگ و دانش علم،ی کانونها ازی کی عنوان به دانشگاه.باشد ساز تمدن دانشگاه کی برعهده تواند
 توانی م که حد بدان تا استی تمدن هر رشد وی ریگ شکل در رگذاریتأث مراکز نیمهمتر از است، فرهنگ و عرفتم علم، قیتعم
. بـرد  نخواهـد یی جا به رهی تمدن چیه دانشگاه بدون و هستندی تمدن برپادارندۀی ستونها عنوان به دانشگاهها کرد ادعا جرأت به
ـ  نقـش  در بلکه شودی نم خالصهی نیکارآفر ژوهش،پ آموزش، در تنها دانشگاه کارکرد دیجد عصر در ـ  گـاه یپا کی  بـه ی معرفت

ـ ظرف بـا  و کـرد  فکـر  یاسالم ـی  رانیا تمدنی ایاح به بتوان نکهیای برا.پردازدی م نینوی تمدنساز وی ساز فرهنگ ی سـاز  تی
ـ د از نهاتمـد ی فروپاش علل است الزام کرد،ی معرفی بشر سعادت و گرا تکاملی الگو عنوان به را آن مناسب ـ نظر و دگاههای  هی

ـ  رسالت نیچن ساز، تمدن دانشگاه هینظر. کرد مرتفع را راه سر بر موجود موانع و شناخت مختلفی ها  و دارد برعهـده  رای مهم
 سازددانشگاه متحدی اسالم ـی  رانیا تیهو محور حول را مسلمان امت کشور،ی خیتار طیشرا نیمهمتر ازی کی در است درصدد

ـ فیک بهبـود  جهـت  در و کندیم کمک جامعهی اجتماع وی اخالق انتظام به مهم،ی کانون وی فرهنگ دهیچیپ هادن کی عنوان به  تی
ـ ی اجتماع بزرگ نهاد نیا. است لیقایی تهایمسئول خودی برا جامعه نشاط ویی ایپو و حفظ وی زندگ  هسـته  عنـوان  بـه  نیهمچن

 تسلطی برا را جامعه ،یفناور و علم عرصه در ژهیو بهی فرهنگ وی اجتماع راتییتغ رصد قیطر از و کرده عمل تحوالت شتازیپ
 و هوشمند ساختار با استی طیمح ساز تمدن دانشگاه) 1384: 10،ی صالح ذاکر. )کندیم ایمه و توانمند ندهیآ مهمی دادهایرو بر

ـ  یاجتمـاع  وی فرهنگ ،یتمدنی الگو اشاعه و دیتولی پ در و داردی اجتماعی بازساز وی تمدنی شیبازاند دغدغه که خالق  لیاص
 (1311 ،یآدم و خرمشاد) .است زمانه با منطبق
این نوآوری، به معنی تعطیل تمدن غرب در فضای کنونی نیست، بلکه به معنی عبـور از ایـن   نوآوری در عرصه علمی:   -2

گری طراحی شده است برای احیای های دیآوردهای دیگران که در مسیر اهداف و ارزشتوان با اتکای به دستتمدن است .نمی
 شود.  های اسالمی تالش کرد. بنابراین، نیاز قطعی به نوآوری پیدا میتمدن دینی مبتنی بر هویت اسالمی و ارزش

ی : در جهان کنونی و شرایط حاکم بر کشـورهای در حـال توسـعه کـه     الملل نیب تعامالت جهت یاسیس دانش شیافزا -3
در تولید علم و فنّاوری جهانی دارند، اتخاذ راهبردی مشارکت جویانه در همکاری ها و روابط علمی  متأسفانه سهم بسیار اندکی

بین المللی، ضرورتی غیرقابل انکار است. در عصر تحوالت عظیم و شگرف علمی و فنّاوری برای کاهش فاصله علمی، جبـران  
وه بر تالش و کوشش بی وقفه برای تولید علـم و فنّـاوری   عقب ماندگی علمی و ارتقای جایگاه علمی در سطح بین المللی، عال

در داخل، باید با حضور فعال در محافل و مجامع علمی جهانی، مبادرت به همکاری های علمی بین المللی و توسعه ارتباطـات  
خره اینکه باید با ایـن  و باآل.و مبادالت علمی در جهت بهره گیری و انتقال علم و فنّاوری به کشور به صورت گسترده اقدام نمود

گی و نفوذ گسترده شبکه های سیاسـی اقتصـادی و فرهنگـی     واقعیت نیز توجه داشت که در فرایند جهانی شدن به دلیل پیچیده
نظام حاکم بین المللی ، با اتخاذ راهکارهای اصولی از افتادن در دام جهانی سازی قـدرتهای بـزرگ مصـون مانـده و همـواره      

 .کشور و منافع ملی و ارزشهای اسالمی سرلوحه همکاریهای بین المللی باشد استقالل و پیشرفت
توجه به علم و تبدیل آن به یکی از گفتمانهای اصلی جامعه و ایجاد فضای مساعد، برای شـکوفایی و تولیـد    یعلم رشد -4

 توسـعۀ  کالنی راهبردهاروری است های اسالمی یکی از راهبردهای کلیدی است.در این زمینه ضعلم و فناوری بر مبنای آموزه
 سـاله  سـت یب افـق ی بـرا ی اسالمی کشورهای ها تیوظرفی های ژگیبرو دیتاک با البته کشوری علم نقشه همچونی فناور و علم
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اصالح ساختارها و نهادهای  به توانی م یعلم توسعۀ رشدو  برایی دیکل اقدامات و راهبردها جمله از.شود نیتدو ساله وپنجاه
تعامل فعال و اثرگذار در حوزۀ علم و فناوری با و سازی نظام تعلیم و تربیتناوری و انسجام بخشیدن به آنها و هماهنگعلم و ف

 .کرد اشاره جهان اسالم ویژه کشورهای منطقه وکشورهای دیگر به

 پـرورش  وی سازتی،ظرفیاسالم تمدن تحقق الزامات گرید از(   قیال رانیومدی  انسانی روین تیترب) آگاهی انسان عامل -1
ـ  شـکل ی انسـان ی روین هیسا در تنها تحول .استی اسالم تمدن تحقق دری اسالم انقالب رسالت با متناسب کارآمدی روهاین  یم
ـ  تصـرفات  سـاز  نهیزم خاص، روابط آن بالطبع رد،یبگ شکلی خاص روابط و ها زهیانگ ،یانسانی روین در اگر. ردیگ ـ ی خاص  یم

 بـه  که استی بُعد چندی ا دهیپدی ساز تمدن.رندیگ یم قرار بشر اریاخت دری خاصی تکنولوژ و ابزار عتاَیطب آن بدنبال و گردند
 سـاز،  تمـدن  ، هـم  کنـار  در شیسـتا  قابل و دیمفی ها اندوخته و ها داشته گرفتن قرار صرف . دارد مبرم ازین کارآمد تیریمد
ـ گ شـکل  که است هدفمندی زیر برنامهی لوا تحت و گریکدی با ها اندوختهی منطق مناسبات و ارتباط بلکه ست؛ین  را تمـدن ی ری

ـ  اصـل  نظـر،  مـورد  اهداف تحقق جهت در امکانات آن تیهدا و دسترس قابل امکانات به منابع لیتبد. شودی م موجب ی لیاص
 (1312،یوملکی ملک)شودی م حاصل کارا، تیریمد پرتو در که است
تعالیم اسالم، متضمن ظرفیت علمی و پژوهشی پایان ناپـذیری اسـت کـه بـه     « ودنجهانی ب»و « جاودانگی:»اجتهاد پویا  -1

موجب آن عالمان دینی این امکان را می یابند که بر محوریت اجتهادی پویا ، پاسخ های اسالمی درخوری را ارائه کنند. همـین  
ین و پذیرش مشـتاقانه آن از سـوی عمـوم    مقابله سر افرازانه دین در قبال پدیده های جدید ونوظهور موجب اثبات کارآمدی د

دانست . که هر کدام به طور « تجدد» و « تحجر» را باید حد وسط میان « اجتهاد دینی(»1312انسان ها می گردد. )ملکی وملکی،
 . جداگانه سد راه تولد و تداوم تمدن اسالمی به شمار می آیند 

 
 سخت افزاری در بعد نگرشالزامات جنبه  -ب

هـای خـودی اسـت. اگـر     های اصـیل الهـی و ارزش  احساس هویت و خودباوری، به معنی اتکای به ارزشری خودباو -1
روی بشر قرار داده است، افقی جدید بگشاییم باید خودباور باشیم  در واقع بخواهیم در مقابل جامعه آرمانی که تمدن مادی پیش

باوری در امت اسالمی است.همان چیزی است که در واقع بـا انقـالب   اولین گامی که در این راستا باید برداشته شود ایجاد خود
اسالمی اتفاق افتاده است. خودباوری، در مقابل مسیری است که دشمنان برای منحل کردن تمدن دینی در تمدن مادی خـودش،  

 امت اسالمی است.« انحالل»و « فریفتگی»، «تحقیر»اند و آن، پی گرفته
: شناساندن تمدن و تاریخ درخشـان    یتبلی ابزارها و  یازتبلی ریگ بکار با اسالمی ساز تمدن تیوظرف های ژگیوی معرف -2

اسالم و همچنین دستاوردهای آن، مستلزم یک نظام تبلیغاتی کارگشاست. بازخوانی و یادآوری تعالیم و دسـتورات دیـن مبـین    
از سوی رهبران فکری و فرهنگـی جامعـه و تـالش بـرای      اسالم در این حوزه و بیان شیوا و در زبانی قابل پذیرش و امروزین

گسترش روحیه تعاون و همیاری در میان مسلمانان و اجرای درست احکام و قواعد اقتصادی اسالم نظیر احکام تجارت، خمـس  
 و زکات
ی تبدیل شده است که بـا  هراسی به راهبردی فعال نزد بازیگران غربایجاد اسالم ی:هراس اسالم با ومقابلهی المللنیب اعتبار -3
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بخشـی بـه آن   ای، اقتصادی و حتی نظامی در پـی توسـعۀ ابعـاد و عمـق    استفاده از ابزارهای مختلف، آموزشی، فرهنگی، رسانه
طور مشـخص در دهـۀ   ـ اجتماعی جامعۀ جهانی دارد، بههراسی ریشه در تاریخ تحوالت سیاسیباشند، اگرچه مصادیق اسالممی
و از آن پس، شاهد سیر ( 1311افتخاری و همکاران،وارد ادبیات غربی شده است ) (Islamophobia)« هراسیاسالم»اصطالح  11

ها را در دو گروه توان آنتا آنجاست که می در این زمینه هاتحول این اصطالح و پدید آمدن تعابیر مختلف آن هستیم. تنوع تلقی
ای بـرای نظـام   ها  کـه آن را وسـیله  دانند( و خوشبین )آنبر ماهیت اسالمی میهراسی را ناظر ها که اسالم)آن« بدبین»متفاوت 

 هـایی گـروه  متاسفانه(. 11ـ11: 1311بندی کرد. )صالحی، کنند(، دستهزدن به جهان اسالم ارزیابی میسیاسی لیبرال یرای ضربه
 (. 143ـ 131: 1317)سید احمد و الشبوکی،  یزنند.به این اسالم هراسی دامن م« القاعده»چون طالبان و تفکراتی همانند  افراطی
...( : هر الگو و مدلی برای تمدن سـازی، بـا امنیـت پیونـد عمیـق      وی ،روانی اسی،سیاجتماع ، یفرهنگ )تیامن احساس -4
 در که یا جامعه .است ضروری و الزم جامعه یتعال و رشد برای یاجتماع و یفرهنگ تیامن جمله از مختلف ابعاد در تیامن.دارد

ـ رعا و است حاکم مرج و هرج آن ـ امن روی نـدارد،  قـرار  اجتمـاع  در و مـردم  کـار  دسـتور  در قـانون  تی ـ د نخواهـد  را تی  .دی
( پایه و اساس هر حرکتی امنیت است. چنانچه امنیت اجتماعی برقرار باشد، مسیر برای حرکت به سمت پیشرفت 1390،یزانیعز)

رسیدن به امنیت اقتصادی  .بست ختم خواهند شدهای پیشرفت به بنی راهن صورت، همهو فعالیت اقتصادی باز است. در غیر ای
های ها و برنامهبرای حرکت به سمت تمدن سازی نوین نیازمند برپایی عدالت اجتماعی است که این مهم، جزء از طریق سیاست

شود و اشتغال فزونی یابد تا بتوان با تـورم بـه   خودکفایی ایجاد این زمینه ضروری است در .آیدمناسب و هدفمند به دست نمی
 نـد یفرما یم رهبری معظم مقام که است حدی به یاجتماع و یفرهنگ تیامن تیاهم.(1314وخلیلی ، 1314)چگینی،.مقابله پرداخت

 اگـر  .واهـدبود نخ یاجتماع عدالت نباشد، تیامن اگر .بود نخواهد گرید هم اقتصادی تیفعال نباشد، یفرهنگ و اجتماع تیامن اگر"

 گسسـته  هـم  از جیتـدر  بـه  مملکت کی های رشته ی همه نباشد، تیامن اگر .بود نخواهد هم یعلم شرفتیپ و دانش نباشد، تیامن

 ( 1379/1/6 ، رهبری معظم مقام اناتیب)است اساس و هیپا ت،یامن لذا .شد خواهد

 
 سخت افزاری در بعد توانشالزامات جنبه  -ج

یک نظام سیاسی است.تولد و « پایداری»و« پدیداری»اقتدار از اساسی ترین مؤلفه های :ی(نظام وی اسی،سیاجتماع) اقتدار-1
تداوم نظام ها و بلکه تمدن ها به میزان اقتدار آن ها بستگی دارد. هرچه میزان اقتـدار بیشـتر باشـد، گسـترهء نفـوذ جغرافیـایی       

می دهد که صرف حقانیت، برای حاکمیت یافتن آن کافی نیسـت  وتاریخی بیشتری خواهد داشت.مهجوریت اندیشهء حق، نشان 
و حاکمیت اندیشه های باطل در طول تاریخ نشان می دهد که غیر حق نیز می تواند به حاکمیت برسـد.بنابراین، تولـد و تـداوم    

ر در فلسفهء سیاسی اسالم، آن هاست ومرگ آن ها ریشه در ضعف و نبود اقتدار دارد. اقتدا« اقتدار»نظام ها و تمدن ها مبتنی بر 
نظـامی و   است. تفکر سیاسی اسالم، نه قدرت کاریزماتیک را مبنای اصلی اقتدار مـی دانـد و نـه قـدرت    « اتحاد دینی»مبتنی بر 

مـده از اتحـاد و همراهـی مـردم     آبر« قـدرت اجتمـاعی  »اقتصادی و نه هیچ قدرت دیگری ، بلکه نظریهء اسالم در باب اقتدار، 
 (1313،  .)پسندیدهتاس

وجدان کاری و انضباط پیش شرط مهم تحقق برنامه های پیشرفت جامعه می باشد.انسان در حوزه کـاری   :انضباط کاری -2
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خودش باید از انضباط و وجدان کاری برخوردار باشد و هر کاری را با استحکام و درستی انجام دهد. از آثار و نتـایج نظـم و   
منظم و منضبط است ، کارهایش را به گونه اى انجام مى دهد که استوار و پایـدار باشـد.   انضباط، محکم کارى است . کسى که 

مسجد به عنوان پایگاه مقبول اجتماعی: بـرای ایجـاد، گسـترش و      .3چنین کسى، از سستى و سهل انگارى در کار بیزار است. 
در کشـورهای  »مهم توجه کـافی مبـذول گـردد     همگانی نمودن تمدن نوین اسالمی در جوامع اسالمی الزم است به این پایگاه

اسالمی نهادی به چشم می خورد که قدرت، قادر به دسترسی بدان نمی باشد و آن نهاد مسجد است. بـا ایـن نهـاد نمـی تـوان      
مـردم   مذاکرات پنهانی داشت و یا به آن رشوه داد، زیرا انجام چنین عملی به مثابه توهین به عمیق ترین و گرامی ترین اعتقادات

است. مسجد برای اجتماع مردم مکانی فراهم آورد که حتی از دسترس مؤثرترین پلیس مخفی بـه دور اسـت. مـردم بـه قیمـت      
امروزه مساجد با ارائه کارکردهای مثبـت و متناسـب بـا     (231ص1313)هیکل،ترجمه احمدی« جانشان از مسجد دفاع می کنند.

های مدرن و چه بسا پیشروتر ظاهر شوند چرا که بواسطه ارتباطـات مسـتقیم میـان    نیاز روز جامعه می توانند همسطح با رسانه 
ارتباط گران و مخاطبان، روابط چهره به چهره و دریافت بازخوردهای فوری و تأثیرات عاطفی و احساسی می توانند بـه عنـوان   

ک تمدن نوین اسـالمی را پایـه ریـزی کننـد.)     نقطه اتکا و مرکز ثقل سازمان جامعه به ایفای نقش بپردازند و بنیانهای اساسی ی
  .(1312طوقانی، 

 
 نرم افزاریالزامات جنبه 

 نرم افزاری در بعد دانشالزامات جنبه  -الف

شناسانه بـه وضـعیت فرهنگـی و    با نگاهی آسیب تبیین مبانی نظری و فلسفی و تئوریک در زمینه سبک و سلوک زندگی -1
باشد، بلکه ناشـی از  که مشکالت فرهنگی اجتماعی صرفاً ناشی از تهاجم فرهنگی غرب نمیتوان دریافت زندگی جامعه میشیوه

نبود مبانی نظری و فلسفی و تئوریک در زمینه سبک و سلوک زندگی و تمدن سازی دینـی در جامعـه اسـت. در زمینـه سـبک      
هـای  هـا و دیـدگاه  فی و نظری نیازمند نظریـه باشد و در باب مبانی فلسها میزندگی عموم توجه به روبنا و ظواهر زندگی انسان

 .تئوریک هستیم

گیری در عرصـه اجتمـاع   توحید گرایی :در واقع توحیدگرایی الزامات معرفتی، ارزشی و رفتاری افراد را در روند تصمیم-2
ناسب می باشد. مـواد  تمدن سازی مانند هر سازه و یا سیستم مادی و معنوی دیگر محتاج مصالح و مواد اولیه م فراهم می سازد.

اولیه تمدن سازی دینی مفاهیم، علوم و معارف قرآنی اند،.حفظ صبغه الهی و دینی در تمام فرآیندهای ناظر بـه انسـان سـازی و    
 تمدن سازی است که خروجی آن انسان های الهی و جامعه الهی است.

هـای مختلـف   شـکوفایی در عرصـه   واز جملـه راهکارهـای عملـی بـرای تحقـق نـوآوری      :نوآوری در عرصه فرهنگی-3
سـازی اسـت کـه فرهنـگ     اجتماعی،علمی،سیاسی ، اقتصادی و...در جامعه،نوآوری فرهنگی است.با نوآوری فرهنگی و فرهنگ

شود.مهندسی و نـوآوری فرهنگـی بهتـرین راه    و انسانی جامعه مینوآوری ایجاد شده و باعث شکوفایی استعدادها و منابع مادی
 (1317تیاری،  کیانی و بخ قدسی، زلفیگل، هر کشوری است)دام العمر)جاودان(برایگذاری ماسرمایه
عقالنیت اسالمی: عقالنیت اسالمی بدین معنی است که انسان با بهره مندی از قوه عاقله در جهـت گـرایش هـای عـالی      -4

در واقع تمدن اسالمی » انسانی و الهی تعقل می کند و حیات فردی و اجتماعی خود را به سوی خدا و بندگی او سوق می دهد.

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/230883/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%b2%d9%84%d9%81%db%8c_%da%af%d9%84
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/230883/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%b2%d9%84%d9%81%db%8c_%da%af%d9%84
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/234671/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d9%82%d8%af%d8%b3%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/234671/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d9%82%d8%af%d8%b3%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/24108/%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%84_%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c_%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/24108/%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%84_%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c_%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c


 

014 

می بوجود نمی آید، لذا امروز وظیفه دانشمندان و روشنفکران مسلمان است که از یک سـو در  بدون عمومی شدن عقالنیت اسال
ماهیت عقالنی اسالم را کشف و اجزا و ارکان آن را دریابند و از سوی دیگر این معرفت را ،عقالنیت اسالمی به کاوش بپردازند 

در فرایند تمـدن  « ( عقالنیت23: 1371)الریجانی،« ریح کنند.در حد مبانی و اصول که در عمل قابل کاربرد باشد برای عموم تش
دارد و هم به عنوان رکن یا وسیله در برپایی تمدن اسالمی باید مورد استفاده قرار گیـرد.  « طریقیت»سازی اسالمی از جهتی هم 

ی مورد تایید عقل مدد گیـریم؛  به عبارت دیگر نه تنها در طراحی و مهندسی تمدن اسالمی باید عقالنی عمل کنیم و از مولفه ها
با عنایت به جایگاه ممتاز و برجسته ای (1312،ی وملکی ملک) سخت نیازمندیم.« عقالنیت»بلکه در خلق تمدن نیز به رکن رکین 

نام نهاد. لذا به جـرات  « تمدن معقول»در ساختار کلی تمدن اسالمی دارد، می توان از یک منظر تمدن اسالمی را « عقالنیت»که 
عالم شدن سخت نیست ولی » ی توان گفت بدون تربیت عناصر عاقل، تمدن سازی اسالمی امری محال و ناممکن خواهد بود . م

 (231: 1311جوادی آملی،«)عاقل شدن دشوار است و تمام تالش دین این است که انسان را پس از عالم شدن عاقل کند.
اقتصادی و معیشتی جامعه مسلمانان همواره دغدغه اصـلی متولیـان و   تبیین نظری وبرخورداری از اقتصاد پویا: وضعیت -1 

های مـادی و معنـوی   رو شود، تأثیر فراوانی بر سایر جنبهآحاد مردم بوده است. در واقع در صورتی که این مؤلفه با مشکل روبه
طـی   گرچـه برنـد ، ه پایدار رنج میدانیم، تقریباً تمامی کشورهای مسلمان از عدم توسعطور که میجامعه خواهد گذاشت. همان

اند به جلو حرکت کنند، اما اقتصاد این کشورها همچنان دچار مشکالت عدیده است که مستلزم دگرگونی های اخیر توانستهسال
(.استقالل اقتصادی همانند استقالل فکـری، فرهنگـی، سیاسـی و    13: 1311در اقتصاد رانتی و مسائل مرتبط با آن است)رضایی،

 .عی از عناصر محوری تمدن است اجتما
اسالمی الزم است امت اسالمی وآحاد جمعیت مسلمانان  از ارزشهای  اسـالمی در حـوزه    -های ایرانیآگاهی از ارزش -1

تفریحات( ،،پوشش)نوع لباس( تعـامالت اجتمـاعی)   و )کسب و کار اوقات فراغت نوع خرید و مصرف(،، مصرف )نوع مسکن
نشینی، رانندگی و ترافیک( آگاهی یابنـد. واز آن گذشـته هـر    حقوق اجتماعی، الزامات آپارتمان،نوادهازدواج، رعایت حقوق خا

کشوری ارزشهای خاص خود را دارد که طی نسل های متمادی به آنها رسیده وجزئ سواد فرهنگی آنهـا محسـوب مـی شـود     
 نیزقابل احترام است.

ست و لذا مسئولیت علمل ودانشمندان ،دیـن شناسـان و کارشناسـان    هویت اصلی نظام اسالمی، فرهنگی اسازی: فرهنگ-7
نقش های اساسی حوزه  ودانشگاه در تحقـق  کی از یدینی در اداره ی فرهنگ جامعه و تغذیه ی فرهنگی آن بسیار مهم می باشد.

  اسـت و لـذا  باشد. به دیگر سخن هویـت اصـلی نظـام اسـالمی، فرهنگـی      سازی میدولت وتمدن اسالمی، حضور در فرهنگ
باشد. آنچه در این میـان  ی فرهنگی آن بسیار مهم میی فرهنگ جامعه و تغذیهشناسان و کارشناسان دینی در ادارهمسئولیت دین

 .توجه به آن بسیار مهم است

 نرم افزاری در بعد نگرشالزامات جنبه -ب

وبخش مربوط بـه ایجـاد    ت ارزش های دینیاین الزامات در دو بخش اساسی قابل طرح است .بخش مربوط به ایجاد وتقوی
 . نگرش مطلوب

: اگر ساحت ارزش واخالق را با آن پهنای وسیعی که در تعالیم دینی دارد و بخش مربوط به ایجاد وتقویت ارزش های دینی
ـ   « نگین تمدن اسالمی»به  ا لقب دهیم سخن بجایی است . شوکت و درخشش تمدن اسالمی مرهون رشـد روز افـزون  ارزش ه
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اهمیـت امـر بـه    ، صـداقت در معاشـرت   وشاخص های اخالقی در جهات گوناگون است.از مهمترین این ارزشها می توان به ،
،قانون مـداری، اخـالق   صبر و تحمل در رسیدن به نتیجه مطلوب معروف ونهی از منکر،تقویت حس کرامت،مدارا وسعه صدر، ،

 ه خواهد شد.حرفه ای که به تعدادی از آنها در حد اختصار اشار
 اخـالق  .پـردازد  مـی  ای حرفه کار انجام هنگام شخص عمل و ادب رفتار، چگونگی به ای حرفه اخالق: ای حرفه اخالق-1

 می تعیین را ی ا حرفه ساختار یک در ها گروه و افراد رفتار که است بشری سلوک استانداردهای و اصول از ای مجموعه ای حرفه
 آمده، دست به شغل یا حرفه ماهیت از که اخالقی قوانین مجموعه دیگر، عبارت به .است شده اتخاذ اخالق علم از آن مفهوم و کند

. دارد خـود  شـغل  در فـرد  کـه  اسـت  اخالقـی  مسـئولیت  ای، حرفه اخالق از هدف(1311،ی ملک قرا.) دارد نام ای حرفه اخالق
 معیارهـای  دارنـد  جامعـه  بـه  خـدمت  در که ای یفهوظ و حساسیت میزان حسب بر گوناگون های حرفه(1311،یوعابد انیفیشر)

 به و نهاد یک در شاغل افراد ای حرفه و اخالقی تعالی در آنها به پایبندی و اخالقی معیارهای این با آشنایی. دارند متفاوتی اخالقی

 اصـول   از (Morris ,2011) یـد نما می کمک افراد بر آن تأثیرگذاری و جامعه در سازمان یا نهاد آن اجتماعی جایگاه ارتقاء آن تبع

 پیمـان،  و عهـد  بـه  وفای انصاف،اصل اصل آزادی، اصل تکریم، و احترام اصل : به توانی می نیدی ها آموزه به توجه با اخالقی

 اصـل  انتقادپذیری، و نقادی اصل صدر، سعۀ و مدارا اصل مداری، قانون اصل پذیری، مسئولیت اصل صداقت، اصل امانت، اصل

 (1313 اشرفی، و فراهانی فرمهینی) کرد اشاره رازداری اصل و مهربانی، و فروتنی صلا اعتدال،

تقویــت حــس کرامــت:اخالق در اســالم بــر محــور خــود شناســی و احســاس کرامــت در خــود واقعــی بنــا شــده  -2
حقیـر و بـی   در فرایند تمدن سازی، گاهی متغیر هایی مزاحم و اخالل گر کـه هـدفی جـز ت     (421-422: 1311مطهری،«)است.

هویت کردن جامعه پیشرو را ندارند، قد علم می کنند. در برابر این متغیر ها تنها با توسل به عامل ارزشـی کرامـت ، مـی تـوان     
ملتی که احساس حقارت کرد و به جای محور دیدن ارزش های خویش، ارزش هـای دیگـران در   » ایستادگی و مقاومت نمود. 

 (1: 1311)میرباقری، "ویت و کرامت آن ملت و امت از کف خواهد رفتنگاه او جلوه نمود، به تدریج ه
از لوازم اخالقی اجتناب ناپـذیر در امـر تمـدن سـازی اسـت.      « تساهل و مدارا» همچون« سعه صدر»مدارا و سعه صدر: -3

« علما»و « امرا»ست. جامعه سالم و اخالق مدار که تمدن اخالقی ثمره آنست مرهون تالش مربیان و مدیران با ضریب تحمل باال
همـواره    دو طیفی هستند که به دلیل نقش الگویی که دارند؛ بیش از سایرین موظف به پروراندن ایـن صـفت در خـویش انـد.    

 حاصل جمع عملکرد این دو گروه، حد قابلیت جامعه را برای دستیابی به قله های پیشرفت و تمدن نشان می دهد. 

 مـادّى  هاىجلوه فریب نکردن؛ گم را راه یعنى استقامت،»(مقاومت و استقامته مطلوب )صبر و تحمل در رسیدن به نتیج-4
 و طلبـى لـذّت  بـه  و نکـردن  رهـا  را اسـالم  ادب و معنوى و اخالقى فرایض و دستورها نشدن؛ هوس وهوى اسیر نخوردن؛ را

ـ  الزمه گفت دیبا (1311، رهبری معظم مقام اناتیب.« )است کار اساس اینها. نیاوردن رو طلبىعشرت ی عـال  اهـداف  بـه  دنیرس
 . است عالم سطح در مظلومین و مستضعفین از دفاع و ابرقدرتها برابر در مقاومت و استقامت ،یاسالم

 ى عمـومى ى اسـالم یـک وظیفـه   شـده . امر به معروف و نهى از منکر :امر به معروف و نهى از منکر این واجب فراموش-1
صورت زیر عنوان است که بهاسالم محسوب می شود. برای امر و نهی فرآیندی نیز بر شمرده شده مهمترین واجبات اجتماعیواز
گیرد، گردد.گام اول شناخت :در این مرحله آمر و ناهی، الزم است نسبت به موضوع و مصداق آنچه متعلق امر و نهی قرار میمی
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سـوم  تشـخیص    اسـت.گام منکرت امر به معروف و نهـی از  دوم تشخیص امکان و یا ضرور بخش پیدا کند.گامشناخت اطمینان
ها، شخصیت حقوقی و دستگاه دولتـی )بـه معنـای    تواند فرد، جمع، یک ملت و حتی ملتآمادگی پذیرش مخاطب: مخاطب می

 است . چهارم انتخاب روش مناسب حکومتی( باشد.گام
 به است، رییپذ تیمسئول فرهنگ وجود شرفت،یپ الگوی یفرهنگ الزامات از یکی:امور به داشتن اهتمام و رییپذ تیمسئول-1 

 آنهـا  بـه  کـه  یتیمسـئول  حال نیع در و رندیبپذ را آن تیمسئول شانیکارها قبال در و باشند امور به متعهد و بندیافرادپا که معنا نیا

ی ور بهـره  ناکارآمدیوکاهش باعث را سبب امور در یکوتاه و انگاری سهل هرگونه دهندو انجام احسنت نحو به است شده محول
 ..کنندی تلقی اسالم نظامیی وکارا

 
 بخش مربوط به ایجادنگرش مطلوب

نحوه ارتباط پدر و مادر و اهمیت با هـم بـودن و در   ،جایگاه و محوریت خانواده تغییر نگرش به  نقش خانواده واهمیت  -1
اسالمی  -در سبک زندگی ایرانی .سبک زندگی غربی است باکنار هم بودن اعضای خانواده از وجوه تمایز سبک زندگی اسالمی 

 از اهمیت برخورداراست.روابط گسترده خانوادگی 
عنـوان یکـی از   تغییر نگرش نسبت به افزایش جمعیت مسلمانان) افزایش منطقی جمعیت مسلمان (: امروزه جمعیـت بـه   -2

هـای کمّـی و کیفـی از لحـاظ وجـود      عیت هم دارای ویژگیشود. البته جمها شناخته میعوامل مهم تأثیرگذار بر قدرت دولت
تخصص، تعداد نیروهای نظامی، میزان رشد و سطح سواد است. مثالً امروزه کشور چین با جمعیتی بـیش از یـک میلیـارد نفـر،     

 المللی است. نسبت به کویت با جمعیت کمتر از سه میلیون، دارای قدرت تأثیرگذاری بیشتری برسیاست بین
ـ  گونـاگون  سـطوح  در شرفتیپ وجود مجدانه تالش و کار فرهنگ ) یجمع کار  به نسبت مطلوب نگرش ادجیا-3  ،یفرهنگ

 همـه  شرفتیپ و دیافزا یم همت و تالش زانیم بر که است کاری اندوج فرهنگ گسترش به مربوط ،یاسیس و یاجتماع اقتصادی،

 (1312،ی قرب جواد) خواهد همراه به را جانبه

ینده نگری و توجه به پیامدهای رفتار، یکی از توصیه های مهم در آموزه های اسالمی است کـه مـی توانـد    آ آینده نگری-4
چارچوبی برای سبک زندگی اسالمی و نقشه راهی برای شکل گیری تمدن نوین اسالمی باشد. دین اسالم عالوه بر نویـد آینـده   

ت برخی امور برای ایجاد جامعه ای مطلـوب در هـر عصـر و زمـانی     ای روشن در پایان تاریخ، همواره پیروان خود را به رعای
بکوشد تا حرکتش، حرکتی تکاملی و رو به رشد بـوده و همـواره نـوعی آینـده     باید دعوت کرده است. جامعه اسالمی همواره 

نحـوه کـنش هـای    پژوهی دینی را مد نظر قرار دهد که در تعیین ارزش ها و هنجـارهای جامعـه موجود و نیـز جهت دادن به 
 .اجتماعی اثرگذار باشد 

معرفی وتغییر نگاه تمدن غرب  به تمدن نوین اسالمی راه درست عرضه اسالم و معرفی آن ، شـناخت درسـت اسـالم و    -1
گوستاولوبون در این خصوص معتقد است احکامی از قبیل وضو، غسل، تحریم مسـکرات و یـا   .پیاده کردن آن در جامعه است 

ذکر شده در نهایت حکمت بیان شده اند که برای حفظ سالمتی مفید و نافع می باشد. دستورات و تعلیمـاتی هـم   آنچه در قرآن 
( نمونه عملی چنین معرفـی را  1311که در این باب از شخص پیامبر رسیده تماماً متین و غیرقابل اعتراض است. )موسوی الری،
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رهبر انقالب در این نامه از جوانان غرب می خواهد در خصوص فهم از دین می توان در نامه رهبر انقالب به جوانان غربی دید. 
 اسالم، فضا و جو غالبی که در رسانه های این کشورها وجود دارد را بشکنند و خودشان مستقیماً به سراغ دین اسالم بروند.

 
 
 نرم افزاری در بعد توانشالزامات جنبه  -ج

کند. چنین مسافری الیم مکتب اسالم تمدن جامعه انسانی در آیینه تدین او ظهور میعمل به تعالیم قرآن واجرای صحیح تع-1
هماره با حق همراه بوده و از منظر حق، جهان جماد و نبات و حیوان و انسان و فرشته را می نگردد و در قلمرو هر یـک حکـم   

  .است ایمان به نوین، اسالمىِ سازىِتمدن نیاز اول، ىدرجه درمناسب دارد.
الزمه ساختن تمدن نوین اسالمی پرهیز از تقلید از تمدن های غربی است. تقلیـد کورکورانـه و تناسـب    پرهیز از تقلید  :-2

های تحمیل روشنداشتن فرهنگ و تمدن غربی با فرهنگ اسالمی جاری در ایران موجب از هم گسیختگی اجتماعی شده است. 
ها، نه تنها کمکی به لتها و تمدن های مختلف و الزام آنها به تقلید از این شیوهزندگی و سیر و سلوک زندگی از سوی غرب به م

هایی را نیز برای آنها به همراه داشته است. بطوری که علی رغم آنکـه در ظـاهر،   پیشرفت ملتها نداشته است بلکه ضرر و فاجعه
د را از دست داده و این تقلید و انحراف به فرمـوده  اند اما هویت ملی خوهایی را نیز کسب کردهبعضی از این کشورها پیشرفت

رهبری انقالب، علم بدون اخالق، مادیّتِ بدون معنویّت و دین و قدرتِ بدون عدالت را به همراه داشـته اسـت. ) بیانـات مقـام     
 ( 1371،معظم رهبری

اعالم می  یمنطقه ای، زبانی و ... ملغ ایجاد وحدت در جهان اسالم: از نظرگاه قرآن تمامی تعصبات ملی، قبیله ای، نژادی،-3
شود و مسلمانان که معتقد به آیین اسالم هستند، در ذیل عنوان امت اسالمی جمع می شوند قرآن با طرح آموزه امـت واحـده و   

م با توجه به شرایط نـامطلوب حـاک    .امت اسالمی یکی از اصول نرم افزاری تمدن نوین اسالمی را تحقق امت اسالمی می داند
های اسـالمی  ها، وحدت و همدلی در میان ملتNGOهای سنتی و های کشورهای مسلمانان، باید با کمک پایگاهبر اغلب دولت

آفرین جلوگیری شود. این امر یکی از مسـتلزمات تحقـق تمـدن    زا و اختالفگسترش یابد و از ترویج هر نوع فکر و رفتار تنش
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 ( 1377اسالمی است. )موثقی،
رهبری واحد وپرهیزاز اختالفات قومی بین مسلمانان : جدا از اختالفات مـذهبی بـین مسـلمانان، در هریـک از      پیروی از-4

های قومی متفاوتی وجود دارد که بعضاً قومیت خود را به شکل متعصبانه قبول داشته و حاضر نیسـتند  کشورهای مسلمان، گروه
هـای  ویژه در لبنان، سـوریه و عـراق کـه دارای قومیـت    . این مسئله بهاز اصول خود برای تحقق یک تمدن مشترک کوتاه بیایند

گیـری، بـرای   (. هرگونه حرکت اجتماعی و فرهنگی در حـال شـکل  1311مختلف هستند، نمود بیشتری دارد)براتلو و همکاران،
 دد.جلوگیری از تشتت و چندگانگی در مسیر حرکت، نیازمند آن است که از مبدأ واحدی هدایت و رهبری گر

: برای احیای تمدن اسالمی، یکی از اقدامات اولیه و ضروری، توجـه ویـژه بـه سـبک زنـدگی اسـالمی و       سبک زندگی -1
هایی چون تشکیل خانواده و ازدواج، نوع البسه و خوراک، زندگی مؤلفهسبک و شیوه.الگوهای رفتاری متناسب با آن خواهد بود

گذران اوقات فراغت، روش معیشت و کسب و کـار، نـوع هنـر، ادبیـات و     وهمسکن و معماری، الگوی مصرف، تفریحات و شی
سـازی الزم صـورت   هـا فرهنـگ   دهد، برای تمدن سازی نوین اسالمی باید در هر کدام از ایـن بخـش  سینما و... را تشکیل می

گی پرداختند و بیست پرسـش  های سبک زند.مقام معظم رهبری در دیدار جوانان خراسان شمالی به ارائه فهرستی از آسیب.گیرد
چرا فرهنـگ کـار    :های مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری استاز پرسش یهای زیر بخشمطرح کردند.گفتنی است، پرسش
نـوع   الگوی تفریح سالم چیست؟ حد زادوولد در جامعه ما چیست؟ علت کار گریزی چیست جمعی در جامعه ما ضعیف است؟
هـای کشـورمان طـالق زیـاد     چـرا در برخـی از بخـش    ت؟ در بین ما دروغ چقدر رواج دارد؟معماری در جامعه ما چگونه اس

چـرا پشـت سـر     گرایـی رواج دارد؟ چرا در بین بسیاری از مردم ما مصرف  وجدان کاری در جامعه چقدر وجود دارد؟ است؟
چرا صله رحـم در   مخدر زیاد است؟ها به مواد های کشورمان روی آوردن جوانچرا در برخی از بخش زنیم؟یکدیگر حرف می

در ادامه به برخی از جنبـه هـای    .. برای تحقق تمدن نوین اسالمی پرداختن به مسائل فوق ضروری است  بین ما ضعیف است؟
 .سبک زندگی که در تحقق تمدن نوین اسالمی نقش کلیدی دارند اشاره می شود

 و یتجمالت امور از زیپره و کردن مصرف آداب یکل طور به و مصرف:اسراف و ییگرا تجمل از زیپره و حیصح مصرف فرهنگ
 دارای یاسالم فرهنگ در مصرف که داشت توجه دیبا البته. داد جامعه کی فرهنگ در شهیور است یفرهنگ امر کی کردن، اسراف

 و مصرف های زهیانگ مصرف، مقدار مصرف، سطح مصرف، نوع مصرف، یچگونگ مصرف، حق به توان یم که است یمختلف ابعاد
  1388 ) ،یصادق یحاج) کرد اشاره دست نیا از مواردی

 گرایـی ،صـداقت  رعایت مسائل رفتاری در تعامالت اجتماعی: رعایت حقوق اجتماعی ،کارجمعی، انضباط اجتماعی، قانون
زنـدپروری  اصـالح سـبک فر   وجدان کاری نشاط اجتماعی ،فرهنگ عبور و مرور،کرامـت اجتمـاعی زن   ،پرهیز از پرخاشگری،

 ترین اولویت تعامالت اجتماعی امروز است.مهم
رعایت مسائل رفتاری در مصرف اقتصادی رعایت کیفیت تولید داخل، نوع مسکن، حمایت از تولید داخل،مبـارزه بـا ربـا،    

بک زنـدگی  س .استی اقتصاد مسائل در رفتارها نیا ازیی ها جنبه  سالم حیوتفری زندگ اوقاتتضعیف روحیه سرمایه داری  و 
کـی از  یتواند شاکله اقتصاد اسالمی را تعیین کند و موجب رشد و اجرایی شدن اهداف گسترده نظام اسالمی بشـود.  اسالمی می

مسائل دیگری که در باب سبک زندگی مؤثر است فرهنگ سازی و تبلیغات در جهت مصرف کاالهای داخلـی اسـت. در واقـع    
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 سبک زندگی بر اساس الگوی اسالمی است .ریشه اقتصاد مقاومتی در اصالح الگوی 
ـ عز. )اسـت  اسالم گاهیپا نیتر مهم و نیبزرگتر مسجداستفاده از کارکردهای مسجد:  -1 ی شـهرها  در مسـجد (.1371 ،یزی
 مسـائل  در کـه ی اموری تمام اسالم، صدر در. استی اسالم تمدن در مکان نیتریاصل و دارد و داشتهی محور گاهیجا ،یاسالم
 در مسجد نقش"ی کل طور به(( 1313 ،یبلخار) گرفتیم صورت مسجد در شد،یم مربوط نیمسلم و اسالم جهان بهی اجتماع
 گرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد  داشـته ی متنـوع ی کارکردهـا  کـه ی گاهیپا عنوان به و بوده گرید انیاد معابد از زیمتما اریبس اسالم
 کـارکرد .1نمـود  اشـاره  ریز موارد به توانی م را خیتار طول در جدمس مهمی کارکردها ازی برخ( 1311 آراسته، جوان)".است
ی کارکردها مساجد شده، ذکری هاکارکرد از ریغ به.ی تیترب وی میتعل کارکرد-3 ی :اسیس -یاجتماع کارکرد -2ی معنو -یعباد
 ،یخیمشا نژاد،ی مهدو) مثال نوانع به اند کرده ذکر را ها آن خودی های بررس با گران پژوهش که اند داشته عهده به زینی گرید

ـ عبود گاهیپا: اند برشمرده مسجدی برا رادیگری ی کارکردها نهیشیپ و اتیادبی بررس و( ص)امبریپ مسجد لیتحل با( 1311  ت،ی
 یفرهنگ یها کانون ،یعموم یها مناسبت و ها جشنی برگزار ،یهنری ها تیفعال انجام ،ینییآ مراسم انجام ،یوارستگ وی بندگ
...بنابراین مسجد، هم مدرسه اسـت، هـم   " نیهمچنی. عموم خدمات ارائه ،یعموم جیبس و دفاع قضاوت، و مشورت ،یجتماعا و

 ،یا خامنـه  امـام )."روح، هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده بـه خداسـت.    دانشگاه، هم مرکز تفکّر و تأمل، هم مرکز تصفیه
11/11/1371) 
 

 نتیجه گیری
ی وسـخت افـزاری   رنـرم افـزا   دوجنبـه  نوین اسالمی الزامات زیادی ضرورت دارد . این الزامات در برای رسیدن به تمدن

شـئون   ضروری است  ضمن این که در هرجنبه بعد باید فعالیت های متعدد در سه  بعد دانش ، نگرش وتوانش ضرورت گیـرد. 
. ( و جهـان آرایی)تـوانش( نمایـان مـی شـود      اساسی انسان در زندگی درسه جلوه ی جهان دانی )بینش(، جهان داری )دانش

بنابراین اگر ما بخواهیم به  تمدن نوین مبتنی بر آموزه های دینی اسالم برسیم گام اول این است که یـک بیـنش و شـناختی بـه     
صـرفاً شـناخت و دادن آگـاهی    .تواند معرف یک سـبک زنـدگی اسـالمی باشـد    جامعه بدهیم نسبت به این که چه چیزهایی می

کند ایـن اسـت   تواند کفایت کند چرا که داشتن آگاهی، گام اول است و گام دومی که ما را به تحقق تمدن نوین نزدیک مینمی
دهد، نسبت به آن در جامعه ایجاد گـرایش و تمایـل هـم    مواردی که در شناخت مؤثر بوده و مدل زندگی اسالمی را تشکیل می

 .است که در واقع جامعه نسبت به آن رفتارها حس ارزشـمندی بایـد داشـته باشـد     بکنیم. این ایجاد گرایش و تمایل، آن چیزی
شـود  تا شناخت نباشد گرایش ایجاد نمی. ای بر گرایش دانستها وابسته به یک دیگرند، بینش را  می توان مقدمهبینش و گرایش

 .کننددا میو شناخت و گرایش و احساس ارزشمندی، زمانی که با هم جمع شوند نمود رفتاری پی
از طرف دیگر  نتایج تحقیق حاضر هم نشان می دهد اگر قرار است تمدن نوین اسالمی صورت گیرد این فعالیت ها باید در  

هردو جنبه نرم افزاری وسخت افزاری صورت گیرد ویکی را نباید فدا دیگری کرد وتحقق یکی از دو جنبه بـرای تحقـق کـافی    
م تحقق یابند . ضمن این که  این نکته را باید مد نظر داشت که بعد نرم افزاری به خـاطر جنبـه   نیست بلکه هردو باید در کنار ه

اساسی تری که دارد نمود بیشتری در زندگی فردی واجتماعی دارد ، بُعدی که به سبک زندگی شهره است و مجموعه رفتارهـا،  
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ونظام گرا در تحقق تمدن نوین اسالمی است . مدل سازی  کنشها و عالیق ما را شکل می دهد.نکته دیگر  لحاظ دیدگاه سیستمی
ه ارائه شـد   زیر در قالب نمودار آننقشه مفهومی ه الگوی تمدن سازی اسالمی مبتنی بر نگرش های سیستمی و فرآیندی است ک

 است.

 
 
 

افراد جامعه دانش وآگـاهی   باید هرسه بعد دانش نگرش وارزش را شامل شود .تازمانی که فرد ونهایتا در این زمینه تالش ها
الزم را در مورد نمدن نوین اسالمی پیدا نکنند ودر ادامه آن نگرش مثبت به ضرورت ایجاد وتکوین تمدن اسـالمی را در نیابنـد   

ـ چیپی امـر ی سـاز  تمـدن عمل هم موفق به پیاده ساری آن نشوند زنجیره تحقق تمدن نوین اسالمی ابتر می ماند.  هودرعرص  دهی
ی نظر پشتوانه کی هیپا بر تمدن قطعا.است امر نیا نیمب زین حاضر مقاله که همانطور. است لیدخ آن دری ادیزی رهایومتغ است
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سازی در یک فرآیند تـاریخی  . مسلم است که تمدننیستی دفع ،یتمدن هیچ حصول .است فعل جنس از تمدن خودی ول است
ی جهـانی و اقبـال کشـورهای    ازم آن احصاء گردد. برای همراهی جامعـه لوباره همهگیرد و نباید انتظار داشت که یک شکل می

یک کشور اسالمی به وجود آید. این الگـو  تمدنی اسالم باید مدلی کارآمد در مقیاس کوچک و در اندازههمسو به تأسیس جامعه
می جهان را به سمت وادارسازی ها را به پذیرش ساختار حکومتی مورد نظر ترغیب کند و حتی افکار عموتواند دیگر دولت می

تـرین الزامـات مهندسـی تمـدن اسـالمی      از مهـم .دولتمردان خود برای بازخوانی چنین مدلی در کشور متبـوع تشـویق نمایـد   
 سازی در این افق است. مفهوم

 
 شنهادها یپ

دن اسالمی مشـخص  جامع مهندسی تمدن اسالمی: همانطور که از وسعت متغیرهای دخیل در شکل گیری تمتدوین نقشه-1
 ک ضرورت است که مقاله حاضر تالشی در این زمینه بوده است.یجامع مهندسی تمدن اسالمی است  تدوین نقشه

ترین الزامات مهندسـی تمـدن   ها، اهداف و الگوهای ناظر به تحقق تمدن اسالمی:  از مهمتبیین نظری و کارآمد چارچوب-2
ترین رسالت نخبگان فرهنگی انقالب اسالمی و مراکز علمی عبارت دیگر، اولین و مهمسازی در این افق است. به اسالمی مفهوم

ها، اهداف و الگوهای ناظر به تحقق تمدن اسالمی است تا بر اساس آن، جریان دین و پژوهشی، تبیین نظری و کارآمد چارچوب
سرپرستی، هدایت و تکامل نظام اسالمی تـا  ها و سطوح حیات اجتماعی و تمدنی صورت گیرد. به دیگر سخن،  در تمام عرصه

 ها و اهداف دین صورت گیرد.رسیدن به تمدن اسالمی می بایست در چارچوب مبانی، آموزه
 الزامـات  گـر ید ازی: اسـالم  تمـدن  تحقق دری اسالم انقالب رسالت با متناسب کارآمدی روهاین پرورش وی سازتیظرف-3
 اسـت، ی اسالم تمدن تحقق دری اسالم انقالب رسالت با متناسب کارآمدی روهاین پرورش وی سازتیظرف ،یاسالم تمدن تحقق
 و توسـعه  مختلـف  ابعـاد  شـدن  وابسـته  بـه  توجه با و امروزی ایدن دری دارحکومت و اداره امری هایدگیچیپ به توجه با البته
 لحـاظ  از هـم  ،یاسـالم  نظاماداره وی ماسال تمدن تحققمسئله در نخبه وی انقالبی روهاین حضور سطح و حضور نوع شرفت،یپ

 و مشـارکت  هم و تیریمد قالب در هم تواندیم حضور نیا منظر، کی از. باشد تواندیم متنوع اریبس ،یفیک لحاظ از هم وی کم
 .دهد رخ مشاورت

ی نیسـنگ  الترس ،یاسالم تمدن آرمان تحققی برای: نید ومتفکران انیدانشگاه رسالت و یافزار وسختی افزار نرم نقش-4
 تمـدن ی افزارهـا سـخت  و افزارهـا نـرم  بـه ی اسالم نینو  تمدن به دنیرسی برا تا استی نید ومتفکران انیدانشگاه دوش بر را

 .ندینمای طراح رای اسالم
تهیه سند الگوی بهینه سازی دربخش های مختلف: با توجه به نقش اساسی الگوی مطلوب در عرصه های مختلف تمـدن  -1
های دولتی در حوزه صنعت، خدمات، انرژی و کشاورزی ضمن بررسی و تعیین مصـادیق  اد می شود تمامی دستگاهپیشنه،نوین 

بـه   .ریزی، خدماتی یا اجرایی متبوع می توانند این الگوهارا تهیه نماینـد انضباطی مصرفی در حوزه برنامهو عناوین اسراف و بی
باشد.تهیه سند الگوی صرف در حوزه انرژی )سوخت( توسط وزارت نفت میعنوان مثال تهیه سند الگوی بهینه سازی پخش و م

بهینه سازی تولید، توزیع مصرف در حوزه تغذیه و غذا )خصوصاً اقالم اساس مثل نان( بر توسط وزارت جهـاد کشـاورزی بـا    
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حمـل و نقـل( توسـط    سازی سفر و رفت و آمد شهروندان )ترافیـک( )حـوزه   همکاری وزارت بهداشت.تهیه سند الگوی بهینه
تهیه سند الگوی بهینه سازی مصرف در حوزه دارو و درمان توسـط وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش      وزارت راه وترابری.

 سازی مصرف در حوزه پوشاک و پوشش توسط وزارت بازرگانیپزشکی .تهیه سند الگوی بهینه
( در مسیر تحقق تمدن نـوین اسـالمی عـالوه بـردانش     توجه به گرایش وارزشها در کنار افزایش اگاهی وشناخت)دانش -1

تمدن نوین باید  به جامعه هم بیـنش   زندگی در راستای تحقق وشناخت، نسبت به آن گرایش هم باید شکل گیرد. در تغییر سبک
ـ  ی از مشـکالتی  داد و آگاهی و شناخت را تغییر داد و هم باید گرایش و تمایل به ایجاد چنین سبکی را در جامعه ایجاد کرد یک

که ما در جامعه گرفتار آن هستیم این است که اگر هم درست کار کنیم و اقدامی فرهنگی انجـام دهـیم، عمومـاً بـر روی بُعـد      
 پندارند به یک سمت دیگر است.ها ارزش میها و آنچه که انسانکنیم در حالی که گرایششناختی جامعه کار می

 
 منابع

، فرهنگـی و فرهنـگ نـوآوری     نوآوری  (1317)   ؛بوالفضل بختیاری،ا  کیانی ؛مرتضی شیری، ؛قدسی،علی محمد ؛گل،محمدعلی زلفی .1
 21و  11شماره  - 1317مرداد و شهریور «  مهندسی فرهنگیمجله 

 24/7/1311 شمالى، خراسان استان جوانان دارید در(1311)ی رهبر معظم مقام بیانات .2
 ،1 شـماره  آرمانشـهر، ی. اجتماع -یفرهنگی کارکردهای مبنا بر مسجدی طراحی ها ستهیبا. محمد ،یخیمشا. جواد محمد نژاد،ی مهدو .3

 71-11صص
 4نرم، فرهنگ و امنیت، دانشگاه امام صادق )ع(، ج  (  قدرت1311افتخاری و همکاران ) .4
نسـانی و مطالعـات   (تمدن نوین بر اساس عقالنیت اسالمی، نشریه مجلس و پژوهش، پژوهشـگاه علـوم ا  1371الریجانی، محمد جواد) .1

 1371فرهنگی،
 نبوغ انتشارات: قم ث،یحد و قرآن نهییآ در مسجد آثار و لیفضا ،(1371) عباس ،یزیعز .1

 (، جنبشهای اسالمی معاصر، تهران: سمت،1377موثقی، احمد ) .7
 طالب و فضال اساتید، معج درو1/1/1371 ( ع)رضا امام مطهر حرم مجاوران و زائران جمع در اناتی،ب (1371)رهبری معظم مقام اناتیب .1

 14/7/1371 فیضیه، مدرسه در قم علمیه حوزه
 (اسالم و سیمای تمدن غرب، ، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه 1311موسوی الری، مجتبی ) .1
 .1313 مرداد اول کشنبهی ،3474 شماره ،یهمشهر روزنامه(. کنندهمصاحبه ،یتیهدا اسر. )یمعنا کیزیف(. 1313) حسن ،یبلخار .11

 ریکو انتشارات: تهران ،یرانیا دانشگاه( 1314.)غ ،یکرصالحذا .11
 (نظام مدیریت استراتژیک دفاعی، جلد اول، تهران، سازمان عقیدتی و سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران، 1314چگینی ،حسن ) .12

در جمهـوری اسـالمی ایـران،    ، در مجموعه مقاالت استراتژی امنیت ملـی  «گفتمانی مفهوم امنیتـتحول تاریخی(»1314خلیلی ،رضا ) .13
 .ی مطالعات راهبردی،تهران، پژوهشکده

 آمـوزش  موسسات و ها دانشگاه در بخش اثر تدریس نشانگرهای تبیین ".( 1384 ) .عابدی لطفعلی و نصر، احمدرضا فریدون، شریفیان، .14
 4 ش. 11 سال ی،عال آموزش در ریزی برنامه و پژوهش فصلنامه ".اصفهان دانشگاه در آن تحقق میان و عالی

 43 شماره ،1311 بهار ،یاسالم حکومت ،ینبو حمومت در مسجد کارکرد ،(1311) نیحس آراسته، جوان .11

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/230883/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%b2%d9%84%d9%81%db%8c_%da%af%d9%84
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/234671/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d9%82%d8%af%d8%b3%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/234671/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d9%82%d8%af%d8%b3%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/90901/%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c_%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/90901/%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c_%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/24108/%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%84_%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c_%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/24108/%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%84_%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c_%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/505/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/18693
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 سپتامبر. میثم شیروانی، دانشگاه امام صادق )ع( 11های اسالمی پس از ( آینده جنبش1317سید احمد، رفعت و الشبوکی عمرو ) .11
 فرهنگـی،  قاتیتحق فصلنامه تمدنساز دانشگاه ،یرانیا دانشگاه تمدنساز؛ انقالب ،یالماس انقالب(1311ی) علی آدم محمدباقر، خرمشاد .17

 11-111 صص ،1311 تابستان ،1 شماره دوم، دوره

 .سرآمد انتشارات :تهران دوم، چاپ ی ا هف حر اخالق بر درآمدی .(1388 ) احد قراملکی، فرامرز .11

 - 1311تابسـتان  « نامه پژوهش فرهنگی : مجلهی نید تیعقالن هیپا بری اجتماع هیسرما بری درآمد(. 1311) صنایع،محمدبراتلو فاطمه و .11
  31شماره 

 .تیهدا زمزم انتشارات قم، ،یاسالم مصرف الگوی اصول :( 1388 )عبداهلل ،یصادق یحاج .21

نامـه دکتـری،   پایـان «. هراسی در غرب با تأکید بر مسئله تروریسـم های پیدایش و استمرار اسالممطالعه زمینه(»1311صالحی، عباس. ) .21
 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مرکزی

  1311،چاپ نهم،قم،اسراء،«قرآن درقرآن»1(تفسیرموضوعی قرآن کریم ج1311ملکی جوادی آملی،عبداهلل) .22
 .تیهدا زمزم انتشارات قم، موانع، و عوامل الزامات، ؛اقتصادی جهاد :( 1390 )مهدی ان،یزیعز .23
 24/7/1311 شمالى، خراسان استان جوانان دارید درو،ید 11 سالروز مناسبت به قم مردم دارید در (1311)رهبری معظم مقام اناتیب .24

 نوآوری وتمدن سازی اسالمی، وبالگ شخصی (،1311میرباقری، سیدمحمدمهدی) .21
 - 17, مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی ،دوره : اخالق ، معنویت ، عقالنیت و تمدن نوین اسالمی (.1312ملکی یاسر), ملکی حسن .21

 4شماره : 

 ( عوامل و زمینه های شکوفایی تمدن نوین اسالمی،بی نا1312طوقانی، ابوذر) .27

ـ  مقاالت شرفت،یپ یرانیا -یسالما الگوی در یفرهنگ الزامات یبررس شرفت؛یپ یِفرهنگ های ستهیبا( 1312)دمحمدیسی قرب جواد .21  نیدوم
 1312 بهشتیشرفت،اردیپی رانیای اسالم کنفرانس

 http://nokateqoran.ir اتحاد و نظریه اقتداردر فلسفه سیاسی اسالم)از منظر آیات قرآن(برگرفته ازسایت( 1313پسندیده، عباس ) .21
 و انسـانی  علـوم  پژوهشـگاه  علـوی،  ،پژوهشنامۀ البالغه نهج در ای حرفه اخالق اصول( 1313)فاطمه اشرفی، فراهانی،محسن فرمهینی .31

 تابستان و بهار اول، شمارۀ پنجم، سال فرهنگی مطالعات

 ، چاپ ششم،تهران، صدرا22مجموعه آثار  ( 1311مطهری مرتضی) .31
32. Morris L, Wood G. )2011( A model of organizational ethics education. journal of European Business Review. 2011; 

23(3):274-86. 
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 چکیده
 

تارین  دهی به هویت بشر، گستردهطول تاریخ در شکلها در گذرد و تمدنها میها از معبر تمدنسرگذشت انسان
اند. امروزه تمدن، به سند تاریخی فرهنگ ملل تبدیل گشته و از اهمیتی ویژه برخوردار است. دین نقش را داشته

هاای دیگار،   ای که تمدنگذار تمدن شگرفی در جهان شود به گونهاسالم پس از استقرار، به سرعت توانست بنیان
 باه  اگار  هاای آن خصوصیات و ویژگی و اسالمی تمدندار خود نماید. بر این اساس، دن غربی را واماز جمله تم

 تحاولی  ایجااد  ضامن  شود، خودداری آنها به نسبت غفلت از و گیرند قرار فعالیت و توجه مرکز جدی صورت

 بشریت به مطلوب مالک به انسان نیل جهت معنوی و مادی هایاندوخته از ایمجموعه انسانی، جامعۀ در عمیق

هاای تمادن ناوین    . در همین راستا پژوهش حاضر با هدف واکااوی خصوصایات و ویژگای   نمود خواهد عرضه
ای از مهمتارین مفااهیم مارتبط باا تمادن ناوین       اسالمی انجام شد. برای نیل به این مقصود، پژوهشگر خالصاه 

سااز  ده است؛ تعریف تمدن نوین اسالمی، عوامل تمدناسالمی را که برگرفته از اسناد و مقاالت بودند، را ارا ه دا
اساالمی و   –سازی اسالمی، فرهناگ ایرانای   در جوامع اسالمی، تفاوت تمدن غربی با تمدن اسالمی، اصول تمدن

ساازی اساالمی و اندیشاه    های تمادن اساالمی، اساتلزامات تمادن    ها و ویژگینسبت آن با تمدن اسالمی، مؤلفه
باشاند. در نهایات نیاز، بار اسااس      اسالمی، مباحث اصلی ارا ه شده در این پژوهش مای مهدویت و تمدن نوین 

 گیری ارا ه گردید.بندی و نتیجهمطالب گفته شده در هر یک از مباحث اصلی، به طور مختصر و موجز، جمع
 

 ها و خصوصیات تمدن نوین اسالمی.تمدن، تمدن نوین اسالمی، ویژگی واژگان کلیدی:
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Analyses of Characteristics and Properties of New Islamic Civilization 
 

 

ABSTRACT 

 

Human history passes through civilization and civilization had greaest role in forming Man identity in the 

history. Today, civilization had become a historical document for the culture of human being and has a 

significant importance. After the establishment of Islam, it could soon founded a great civilization in the 

world in such a way that other civilizations, particularly western one were indebted to it.so if serious 

attention paid to Islamic civilization and its characteristics and donot forget them, in addition to develop 

an extensive development in human society, it presents a set of material and spiritual reserves for Man to 

achieve the ideal point of humanity. In doing so, the present paper tries to analyze the characteristics and 

properties of a new Islamic civilization. Researcher offered a summary of the most important concepts 

related to the new Islamic civilization. The main issues presented in this study include The definition of a 

new Islamic civilization, the civilization factors in Islamic society, the difference between Western 

civilization and Islamic civilization, Principles of Islamic civilization, Islamic- Iranian culture and its 

relation with Islamic Civilization, Components and characteristics of Islamic civilization, the necessities 

of making Islamic Civilization, The idea of millenarianism and a new Islamic civilization, Finally, 

according to the information given in each of the main topics, conclusions were briefly and succinctly 

presented. 

 

Keywords: new Islamic civilization, characteristics and components of new Islamic civilization 
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 مقدمه
های دیگر است و در راستای تشـخیص  سازی و خروج از سلطه تمدنشناسی گامی مؤثر در جهت تمدناز آنجایی که تمدن

هـای تمـدن   رسد که ارائه خصوصـات و ویژگـی  بنابراین، چنین به نظر می ]1[شود ای، مؤثر واقع مییشههای اندکارآمدی نظام
خـروج از سـیطره دیگـر    سـازی و  اسالمی به طور اعم و تمدن نوین اسالمی به طور اخص، بتواند گامی مؤثر در راستای تمدن

 هایاندوخته از ایمجموعه، گیرند قرار فعالیت و توجه رکزم جدی صورت به اگر هایششاخص و اسالمی تمدن .]2[ها باشدتمدن

 و اندیشـمندان  اعصـار  از بعضی در که طورهمان نمود؛ خواهد عرضه بشریت به مطلوب کمال به انسان نیل جهت معنوی و مادی
 ویـل . کننـد مـی  اعتـراف  و داشته اقرار اسالمی تمدن از شانجوامع فرهنگ و تمدن تأثیرپذیری به وضوح به جوامع دیگر آگاهان

نماید؛ بر این اساس، آگـاهی  ی تأکید میغرب تمدن بر تأثیرش و اسالمی تمدن برتری این به که است نویسندگانی جمله از دورانت
های تمدن اسالمی و پیاده کردن آن در جامعه، فرصت بسیار مغتنمی است که در سایه آن، افراد بشر به رشد و پویایی از ویژگی
هـای  های مادی و معنوی و . . . برای خود و نسـل ای سرشار از آرامش و پیشرفتحقیقی دست یابند و در نهایت آیندهو کمال 

هـا کـه   تر به نهادینه کردن و در مرحله بعد عملی کردن این شـاخص تر و عمیقآینده رقم زنند. در نتیجه، باید به صورت جدی
. در ]2[ت، پرداخت تا تمدن اسالمی به معنای واقعی در حیات انسانی رخ دهـد  توان گفت تاکنون مورد غفلت واقع شده اسمی

 رو این از ساختی. تک و بعدی یک رشد نه است، انسانی یجانبه همه تکامل و توسعه اسالمی، تمدن اصلی یشاخصههمین راستا، 

 از غافل و دنیا در غرق مترفینِ مرفّه یجامعه نه ت،اس مطلوب مفلوک و فقیر اما نشین،خانقاه صوفیان و دیرنشین راهبان یجامعه نه

 تمـدن  باشـد.  ممکن حد ترینعالی در پیشرفت و عدالت دیانت، عقالنیت، آن در که است ایجامعه قرآنی مطلوب یجامعه خدا.

ـ کارتون ایعده اطرافش در که برجی نیست. لوکس هایاتومبیل و هاخراش آسمان و هابرج داشتن به قرآنی  کـاخ  باشـند،  وابخ

 چنـین  از کریم قرآن است. شیطانی تمدن چنین، این تمدنی و است قارون گنج نرسد نیازمندان به سودش که ثروتی و است نمرود

 نـابودی  و عذاب به سرانجام و آوردند رو طغیان و فساد و ستم به یافتند دست قدرت به وقتی که کندمی یاد گذشته در هاییتمدن

 قـدرت  هسـتیم.  دنیا در تمدنی چنین شاهد امروزه است. شیطانی باشد طغیان و فساد و ستم تمدنی که حاصلش شدند. هر کشیده

 و عاد سرنوشت همان الهی سنت اساس بر و است سابقهبی هم طغیانش و فساد و ستم که چنان است، سابقهبی امروز شیطانی تمدن
 و عـدل  تحقـق  رسـالتش  است، بندگی مدار بر که قرآنی آنهاست. تمدن نکمی در پروردگار و است تمدن این انتظار در هم ثمود

 واقعـی  ابعـاد  از بعدی هیچ اسالمی، مطلوب یجامعه در .است آن با مبارزه و طغیان و فساد و ستم از پیشگیری و تقوی و احسان

 از شود. شکوفا انسانی هایظرفیت داکثرح که شودمی فراهم بستری بلکه شود؛نمی دیگر بعد فدای و شودنمی گرفته نادیده انسانی

 و هـا ارزش یهمـه  بـاالخره  و رفـاه  هنـر،  تکنیک، علم، انسانی، حقوق اخالق، عدالت، معنویت، عقالنیت، جامعه، این در رو این
ـ  یجامعـه  همچنـین  کنـد. می پیدا تحقق و گیردمی قرار توجه کانون در هماهنگ و متوازن صورت به انسانی هایمطلوب  وبمطل

 باشـد.  محروم آن حداقل از ایطبقه و باشند برخوردار امکانات حداکثر از طبقه یک که نیست طبقاتی و قطبی چند یجامعه قرآنی

 اختیار در رشد امکانات از معقولی حد اما است، محفوظ هاهمت و هاظرفیت و هااستعداد تفاوت از ناشی هایتفاوت که این ضمن
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 و اسـت  بشـریت  یهمـه  بلکه نیست، خاص ملت یا کشور یک نیز اسالمی مطلوب یجامعه از مراد باشد. باید جامعه آحاد یهمه
 و مادی نگاه در کند.می متمایز مادی تمدن از را آن اسالمی تمدن الهی و معنوی بعد است. جهانی حکومت اسالمی ایدآل حکومت
 یتوسـعه  و پیچیـدگی  بـه  صرفا توجه تمام بلکه ندارد، جایی رستیپ خدا و خداآگاهی و معنوی و انسانی ابعاد تمدن، به سکوالر
 . ]3[است مادی نیز توسعه و پیشرفت این مقیاس تنها و است متمرکز سازمانی و اجتماعی مادی

 برجسـته  را عناصـری  خویش، فکری مجال و رویکرد فراخور به و داشته مسئله این به ایویژه اهتمام دیرباز، از بشری متفکران

 مبنـای  حسـب  بـر  الهی، غیر و سکوالر و مادی فرهنگ در متمدن و پیشرفته جامعۀ یک بخش هویت ارکان و الزم عناصر اند.دهدی
 و رفـاه  تـأمین  منظور به آن مانند و اقتصادی و سیاسی اجتماعی اقتدار طبیعت، بر سلطه فناوری، و علم در پیشرفت آن، متافیزیکی
 بـر  افـزون  کـه  اسـت  محقق صورتی در توحیدی نگرش مبنای بر جامعه مطلوب تمدن و بولمق پیشرفت اما است. همگان آسایش
 بـا  میـان،  این در کریم قرآن .آید فراهم آن آحاد سعادت زمینۀ داشته، جریان جامعه آن در دیگری اساسی هایارزش فوق، عناصر

 و معنوی و مادی زندگی میان تنگاتنگ ارتباط و معاد و دأمب با او عینی روابط و هستی نظام در انسان جایگاه به جانبه همه رویکردی
 نگـاهی  است. در کرده ارائه را توحیدی مطلوب جامعۀ سیمای مشخص، هاییویژگی ارائه با و افکنده نو طرحی اخروی، و دنیوی

 سـویی  از جامعـه  ایـن  در نماینـد. می نقش ایفای ویژه جایگاهی و تعریف با عناصر اساسی گروه دو قرآنی مطلوب جامعۀ به کلی

 و است ارزش و مطلوبیت دارای طّیبات انگارۀ آسایش( با )عوامل دنیوی هاینعمت و افزاری سخت اسباب و مادی مظاهر تمامی
 کـه  اسـت  هـایی ارزش آنِ از اصـالت  نگاه این در برتر. هایافق سوی به انسان حرکت ابزار و میانی اهداف عنوان به اما مطرود؛ نه

تمـدن نـوین   . از سـوی دیگـر،   ]4[شـود انسان می انسانیِ و مطلوب حیات افزاری نرم بخش و انسان وجود حقیقی بعد به مربوط
اسالمی با مفاهیمی مانند؛ بیداری اسالمی، بیداری انسانی، انقالب آزادی، بهار عربی و موج دموکراسی خواهی، رابطـه نزدیکـی   

مفاهیم فوق را با آن تحلیل نموده و مورد کاوش و بررسی قرار داد، نظریه خیـزش  توان هایی که به نوعی میدارد؛ یکی از نظریه
بخش که به صورت مستمر از یک تمدنی است؛ بر اساس نظریه ))خیزش تمدنی(( بیداری اسالمی نهضتی است احیاگر و هویت

نشأ این بیـداری اراده خداونـد، تعـالیم    و نیم قرن پیش در جهان اسالم به راه افتاده است و مراحل متعددی را طی کرده است. م
دین اسالم و مجاهدت علما و مصلحان اسالمی است و عمق آن تا بعد تمدنی اسالم پیش رفته است. ایـن حرکـت مسـتمر، از    
فریاد و مبارزه در مقابل استبداد و استعمار گرفته تا دوران تجربه و عملکرد و تـا خیـزش تمـدنی اخیـر، دورانـی از بیـداری،       

جویی را شکل داده است. انقالب اسالمی در میانه این دوران و با بیش از سی سـال تجربـه و عملکـرد    خواهی و هویتقاللاست
سازی و حرکت در مسیر تکامل با افق تمـدن  موفق خود، توانست این حرکت را از سطح مبارزه و قیام و انقالب، به سطح نظام

اخیر نوپای جهان اسالم، با نظر به انقالب اسالمی در یک منزعه تمـدنی بـه وقـوع     هایاسالمی ارتقا دهد. بر این اساس، جنبش
ای که میان تمدن غربی و بزرگترین نامزد تمدن آینده یعنی اسالم به نماینـدگی انقـالب اسـالمی در جریـان     پیوندند؛ منازعهمی

 .]1[است
با آن ارائه گردید، همچنین با اذعان بـه اینکـه هـر یـک از     با توجه به مطالبی که درباره تمدن نوین اسالمی و مفاهیم مرتبط 
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اند؛ پـژوهش  های تمدن نوین اسالمی متمرکز شده و به آن پرداختههای انجام شده در این رابطه، به یکی از ابعاد و مؤلفهپژوهش
به عبارتی، مختصـری از   های تمدن نوین اسالمی پا را فراتر نهاده وحاضر در صدد است با هدف واکاوی خصوصیات و ویژگی

مفاهیم مختلف و متنوع مرتبط با تمدن نوین اسالمی را ارائه نماید. برای نیل به این مقصود، پژوهشگر ضمن مراجعه به اسـناد و  
 ترین مطالب آنها اشاره نموده است. مقاالت چاپ شده در رابطه با موضوع پژوهش و مطالعه آنها، به برخی از مهم

 

 ن اسالمیتعریف تمدن نوی
تمدن از جمله مفاهیمی است که به دلیل غامض بودن، تعاریف متعددی از آن ارائه شده است؛ برخـی تمـدن را بـا علـم و     

هـای  اند. برخی مانند تایلور، تمدن را به عناصـر و مؤلفـه  اند، برخی آن را محدود به قدرت سیاسی کردهتکنولوژی یکی انگاشته
های تمدنی توجه داشتند و کسانی ماننـد  رسوم تعریف کردند و برخی مانند آلفرد وبر به ویژگی تمدنی مثل هنر، اخالق، آداب و

. تمـدن از  ]1[اند. بنابراین، در تعریف تمدن اختالف رویکرد وجود داردهومبولت در تعریفشان از تمدن به قلمرو آن اشاره کرده
نشـان   (Civilization)باشد. یونانیان باستان با استفاده از کلمـه تمـدن   یونان قدیم می (Poleis)معادل کلمه  (Civitas)واژه التین 

دانند که سازنده شکلی برتر از زندگی است. با توجه به ایـن نکتـه،   ای از نهادها و روابط اجتماعی میدادند که شهر را مجموعه
است و بر همین اساس، این کلمـه معـادل   ترین معنای آن شهرنشین شدن و اقامت در شهر تمدن معانی مختلفی دارد ولی اصلی

 هـایی ویژگی دارای یک هر و دارند مختلفی اشکال تکوین، نوع براساس هاتمدن. ]7[شهر آیینی و به معنای حسن معاشرت است

 شـین یکجان هـای تمدن نوع از اسالمی تمدن نمود. بندی تقسیم و بازشناخت یکدیگر از را هاتمدن آن وسیلۀ به توانمی که هستند

 دیـن  محور بر آن اساس و پایه که است دینی تمدنی اسالمی، تمدن رو این از است. دینی درون ایدئولوژی و دینی حیات بر مبتنی

 عنـوان  بـه  اسالمی تمدن. ]2[گرفت شکل هامؤلفه و ارکان همین براساس النبی مدینۀ که طوری همان است؛ شده ریزیپایه اسالم

 بوده سنت و قرآن از منبعث هاشاخصه این .نمایدمی متمایز هاتمدن دیگر از را آن که دارد هاییشاخصه دینی تمدن از کاملی نمونۀ

 تـرین عمـده . شـود  محسـوب  سـایرین  بـرای  اینمونه و الگو و باشد بشر فراروی هایپرسش پاسخگوی تواندمی جهت این از و

. ]2[ورزیاندیشـه  و تعقـل  مدارا، مداری، اخالق گستری، عدالت بودن، الهی و خدامحوری :از عبارتند اسالمی تمدن هایشاخص
نشـینی  توان آن را حاصل امتداد فرهنگ و پذیرش نظم اجتماعی دانست که در آن از مرحله بادیهبندی تعریف تمدن میدر جمع

یافتگی و امتداد اصل عینیتشود. بر این اساس، تمدن حخارج و در شاهراه نهادینه شدن امور اجتماعی و مدنیت گام گذاشته می
شـود و  شناختی پاسخ داده میشناختی و معرفتشناختی، انسانمبانی شناختی هنجاری است که در آن به سؤاالت بنیادین هستی

گـردد. در گـام بعـدی مبتنـی بـر مبـانی       تر است، تعیین میها انضمامیها و نیز هنجارها که نسبت به ارزشبر آن اساس، ارزش
-گیرند و نهادها متکفل بازتولید نظامگردد و بر آن اساس، نهادها شکل میعملی تولید می –های نظری شناختی، نظام هنجارهای

هـای مختلـف   های نظری عملی گوناگون، تمدنگیرد و به عبارتی مدلجا نشأت میها از همیناند. تفاوت تمدنهای نظری عملی
 .]1[اند که انتزاعی هستندهای نظریشده مدلها اشکال انضمامینتر، تمددهند. به عبارت ملموسرا شکل می
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 ساز در جوامع اسالمیعوامل تمدن
ای نظام علمی به معنای اعم آن است؛ به عبارت دیگر، هر تمدنی ساز در هر جامعهترین عامل تمدن، مهم]1[به اعتقاد رحیمی

ه است. تمدن یونانی به رغم محدودیت مرزهای جغرافیایی و طول عمـر  از یک نظام علمی قدرتمند، پویا و زاینده برخوردار بود
هـای  های بشری است. علت اصلی زایایی و شکوفایی آن، نظام علمی قدرتمندی بود که بر اسـاس فعالیـت  کوتاه، یکی از تمدن

نا، قدرت نظامی برتر و در برخـی از  پیشروانه دانشمندان برجسته ایجاد شده بود. اما، امپراتوری روم، به رغم دیرپایی، اقتصاد توا
هـا و  ترین بخشساز نشد و علت اصلی فقدان نظام علمی پویا و کارآمد بود. مهمگاه تمدنمقاطع زمانی نظام سیاسی پیشرو، هیچ

 آوری( در هر تمدنی بدین قرارند: های سازنده نظام علمی )و فنمؤلفه
 الف( نظام آموزشی یاد نظام یادگیری و یاددهی؛

 ب( سنت علمی، یا طریق و سلوک فردی و جمعی اتخاذ شده در کسب و انتقال معرفت علمی؛
 ج( روش تحقیق و شیوه کسب معرفت جدید؛

 کارگیری علم در حوزه عمل.د( نحوه به
-آمـوزه  توان بدون نظام علمی، که برخاسته ازهای تمدن اسالمی را نمیدارد، ریشهدر رابطه با تمدن اسالمی، وی اظهار می

ترین عوامل رشد و شکوفایی تمـدن اسـالمی، مبـانی و اصـول     های اسالمی است، شناخت و تحلیل کرد. به یقین، یکی از مهم
ای های اسالمی در خصوص نظام یاددهی و یادگیری و تحقیق و نوآوری است. خاستگاه تمدن استوار و زاینـده برآمده از آموزه

شد، متعلق به مکتبی بود کـه در آن  ترین تمدن جهانی محسوب میترین و غنیقرن، برجستهکه در جهان اسالم پدید آمد و چند 
علم و عالم، جایگاهی منحصر به فرد دارد. مکتبی که قرائت به حق آن، منشأ تولید علم، مبدأ نوآوری و گشایشگر فضای تعلـیم  

 .]1[و تحقیق است
 

 تفاوت تمدن غربی با تمدن اسالمی
ای، تمدن غربی در قالب ))نظام سلطه(( و بر اساس قدرت و علم خود و خـوی اسـتکباری توانسـته    هلل خامنهابه اعتقاد آیت

است جهان را به سیطره خود درآورد و جاهلیت نوینی را ایجاد کند. به اعتقاد ایشان، پیشرفت علمی غرب نتوانسته اسـت مایـه   
تبیین علت اینکه علم مایه رستگاری در تمدن غربـی نگردیـده، دربـاره    ای در اهلل خامنهرستگاری مردمان آن باشد. حضرت آیت
ای در جایگاه فقیهی که رهبری حکومت اسـالمی را بـر   اهلل خامنه. حضرت آیت]1[اندجدایی علم از دین در غرب صحبت کرده

-اسالم باید با یک ))جنبش نرماند. در اندیشه ایشان، برای حل مشکالت جهان عهده دارند، به موضوع تمدن اسالمی توجه کرده

طور که در تاریخ گذشته اسالم افزاری(( به تولید علم پرداخت و مقدمات ایجاد تمدن نوین اسالمی را در آینده ایجاد کرد. همان
ـ . ایشان نیز نگاهی آینده]11[نیز ))تمدن اسالمی به برکت حرکت علمی که از روز اول در اسالم شروع شد، به وجود آمد(( ر نگ

گرا به مسایل جهان اسالم دارند و قائل به رسالتی اساسی برای جمهوری اسالمی ایران در این حوزه هسـتند. بـه اعتقـاد    و تمدن
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ایشان ))ما در حال پیشرفت و سازندگی و در حال بنای یک تمدن هستیم . . . مسأله ما این نیست که زندگی خودمان را نجـات  
در حـال پدیـد آوردن یـک     -همچنان که شأن اوسـت  –کشیم. مسأله این است که ملت ایران دهیم و گلیم خودمان را از آب ب

انـد. بـه   ای برای تشکیل تمدن اسـالمی دانسـته  نگرانه، تشکیل دولت اسالمی را مقدمه. ایشان از منظری آینده]11[تمدن است((
دیم، مرحله بعد، تشکیل دولت اسالمی اسـت، مرحلـه   اعتقاد ایشان ))ما یک انقالب اسالمی داشتیم، بعد نظام اسالمی تشکیل دا

-سـازی را دسـت  . ایشان الزمه تمدن]12[الملل اسالمی است((بعد، تشکیل کشور اسالمی است و مرحله بعد، تشکیل تمدن بین

 اندیشه در که گفت توانمی ترتیب، بدین. ]13[انداند و بر اهمیت فکر و نیروی انسان، تأکید نمودهآوری دانستهیابی به علم و فن

 یابیدست که دارد المللیبین بعدی تمدن، این است. تمدن تشکیل آینده، برای ایران اسالمی جمهوری پیشروی انداز چشم ایشان،

 اسالمی کشور تشکیل و اسالمی دولت تشکیل اسالمی، نظام تشکیل اسالمی، انقالب یعنی راهبردی مرحله چهار طی مستلزم آن، به

 آن نظایر و بود خواهد اسالمی جوامع سایر برای الگویی کشور این باشد، اسالمی معنا تمام به که کشور یک تشکیل با آنگاه است.

 رستگاری خدمت در ثروت و قدرت علم، آن در که تمدنی شد. خواهد اسالمی نوین تمدن شاهد جهان، و گرددمی تشکیل دنیا در

 تمـدن  تحقـق  الزمـه  ایشـان،  اعتقـاد  به بود. خواهند توأمان معنویت، و علم آن در و بود خواهد بشری جامعه در عدالت تحقق و

 .]1[است جهانی حوزه در علمی هایقله به مسلمانان یابیدست و امت و جماعت و فردی تقوای یادشده،

اش تناسـب و  هـای فکـری  تمدن غربی بر پایه نظام فکری لیبرالیستی و صرفاً دنیوی شکل گرفته و آثار و نتایج آن نیز با پایه
ایرانـی، از   –هماهنگی دارد. مصلحت نیست در نظام اسالمی از الگوی تمدنی غرب اقتباس شود. مـا وارثـان تمـدن اسـالمی     

گویی نباید فرصت راهبرد انتقادی را از دست بدهیم. تمـدن  منتقدان جدی این تمدنیم و ضمن رعایت انصاف، صراحت و برهان
سازی، قصـد سـیطره بـر    سازی رو آورده است و با پروژه جهانیی که به اشباع درون رسید، به جهانیغربی پس از پیمودن راه

هایی نیز در ایـن جهـت بـه دسـت آورده     ها این پروژه را ناکام خواهد گذاشت ولی موفقیتجهان را دارد. هرچند بیداری ملت
بشر ناکام مانده است. این ناکامی به ذات و سرشت ایـن  است. تردیدی نیست که تمدن غربی در پاسخگویی به نیازهای اساسی 

توانـد  کند. تمدنی که مبتنی بر تحلیل درستی از فطرت الهی انسان و جامعه توحیدی پدید نیامده است، نمیتمدن ارتباط پیدا می
وین طـرح تمـدن   به نیازهای فطری پاسخ گوید. همین ناکارآمدی تمدن غرب، دلیل روشنی است که باید بـرای طراحـی و تـد   

ایرانـی، کارآمـدی دیـن در اداره     –ترین دلیل برای طرح بحث تمدن اسالمی اسالمی همت گماشت و راه دیگری ساخت. مهم
امور زندگی و قابلیت آن در برنامه زندگی است. شریعتی که از سوی خداوند متعال برای زنـدگی انسـان، طـرح و نقشـه دارد،     

ط باید این ظرفیت را در ابعاد نظری و عملی احیاء کرد. اعتقاد بر این است کـه تمـدن کنـونی    سازی نیز دارد و فقظرفیت تمدن
گیرد، عقب مانده است و گاهی نیز اخـالق و  های مادی رشد کرده ولی در امور معنوی که از فطرت بشر ریشه میغرب در جنبه

جامعه توحیدی و انسان موحد، متفکر و آگاه، به تمدنی  تردید برای ایجادمعنویت کاذب را در دامن خود پرورش داده است. بی
نیاز است که بر پایه تحلیل دقیق و صحیح از فطرت الهی انسان استوار شـود؛ تمـدنی کـه در آن مادیـات و معنویـت در یـک       

 .]14[ساز با یکدیگر ترکیب شده باشدسازگاری و انسجام انسان
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 سازی اسالمیاصول تمدن
های کسب معرفـت  های علمی و شیوهساز و اصول جاری در فعالیتترین قواعد سنتبرخی از مهم ]1[بر اساس نظر رحیمی

 در تمدن اسالمی بدین شرح است: 
 اصل اول: میراث داری علوم؛ انتقال، مطالعه و فهم آثار دانشمندان پیشین

ترین نماد آن را بایـد  دانند و مهمپیشین میهای دار علوم و فنون و محاسن و نقاط قوت تمدنهای بالنده خود را میراثتمدن
های قبلی جست. سنت زنده و پیشرو علمی، بر دستیابی، مطالعه، گیری از آثار و تجربیات علمی و فنی تمدندر شناسایی و بهره

ه ))مرور پیشـینه  کند. امری که اینک بهای دانشمندان دیگر قبل از آغاز هر فعالیت پژوهشی حکم میبررسی و تبیین آخرین یافته
نیاز شروع هر فعالیت تحقیقاتی است. در تمدن اسالمی، این موضوع در جغرافیای وسیع جهـانی و  علمی(( مشهور است و پیش

در پهنه فراخ زمانی بیش از یک قرن رخ داد؛ جریانی که به نهضت گسترده و فراگیر ترجمه در تمـدن اسـالمی مشـهور شـد و     
 ه این اصل است.عینیت یافتن آن بهترین گوا

 گیری عالمانه و نقادانه از آثار دانشمندان گذشتهاصل دوم: بهره
های بر جای مانده و تحویـل  های منتقل شده، حفاظت از سنتداری علمی فقط به حراست از دانشدر تمدن اسالمی، میراث

نظیـر و نگـاه   تقل شده با دقت علمی بـی های آینده محدود نگشت. بلکه تالش وسیعی صورت گرفت تا تمام منابع منآن به نسل
 نقادانه و موشکافانه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

 سازی؛ نوآوریاصل سوم: میراث
دانشمندان مسلمان پس از انتقال، مطالعه و بررسی، تجزیه و تحلیل، هضم و جذب، نقادی و طرد اغالط علمی آثـار و آرای  

هـای جدیـد دانـش همـت     ها و رشـته موجود و نوآوری در آنها و پدید آوردن شاخه دانشمندان پیش از خود، به توسعه دانش
 گماشتند. 

 تعصبجویی بیاصل چهارم: آزاداندیشی؛ حقیقت
هـای متـین،   آزاداندیشی علمی، تالشی آگاهانه برای دستیابی به حقایق مبتنی بر خرد و اندیشه درست، روش استوار و برهان

کننده است. دانشمندان برجسته تمدن اسالمی منادی بی چون و های گمراهداوریتعصبات جاهلی و پیشمبنا، فارغ از مغاطات بی
-های مستمر و گاه طاقتاند. در طول حیات پربرکت تمدن اسالمی، یکی از تالشچرای آزاداندیشی در عرصه علم و عمل بوده

-ضه با خرافات و انحرافات در پوشش علم و مقابله بـا برداشـت  فرسای دانشمندان مسلمان مبارزه با دیدگاههای متعصبانه، معار

 نیاز هر نوع نوآوری در هر تمدنی است. های محدودکننده از علوم مختلف بوده است. آزاداندیشی پیش
 شناسی اسالمینگری در کسب معرفت علمی؛ وحدت علوم در معرفتاصل پنجم: جامع

هـای متعـدد علمـی را    رویکرد علمی کامالً مشهود است: نخست آنکـه، شـاخه  های علمی دانشمندان مسلمان دو در فعالیت
دانستند و لذا بر نگاه آنها به طبیعت و ماورای طبیعت و انسان، نوعی وحدت رویه حاکم بـوده اسـت.   دارای مبادی مشترکی می

 دانستند. سازگار و به هم پیوسته میدیدند، بلکه برعکس آنها را کامالًگونه منافاتی بین علم و دین نمیدوم آنکه، آنها هیچ
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 مندی در کسب معرفت؛ روش تجربی در علوم طبیعیاصل ششم: روش
اند که دستیابی به دانش در هر حوزه علمـی  دانشمندان مسلمان بر این نکته حیاتی در کسب معرفت علمی آگاه و عامل بوده

گذاران روش درست پژوهش علمی از نشمندان مسلمان از بنیانباید به مدد روشی متناسب و در خور آن حوزه صورت گیرد. دا
 باشند.جمله روش تجربی در علوم طبیعی می

 اصل هفتم: کاربردی کردن دانش؛ علم معطوف به عمل
-در حوزه علوم طبیعی راهبرد اصلی آثار دانشمندان مسلمان، کاربردی بودن آنهاست. مصادیق چنان زیادند که به جرأت می

 ربط نوشته شده است.های ذیاکثر آنها با رویکرد کاربردی و به منظور استفاده مردم و صنفتوان گفت 
 اصل هشتم: تواضع علمی

های بارز دانشمندان مسلمان، تواضع همراه با اعتماد به نفس علمی است. ابوریحان بیرونی، از نواب  علمی تمـدن  از خصلت
نویسد: ))خوانندگان این کتاب از سـه دسـته بیـرون    ه و به عنوان آخرین نکته میالباقیاسالمی، در صفحات آخر کتاب خود آثار

سنگ است. این شخص مرا سپاس خواهد گزارد و در موضوعاتی که من پایه و همنیستند؛ یا شخصی است که در علم با من هم
من برتر و باالتر است، این شخص باید در در آن سعی مبذول داشتم، زحمات مرا تقدیر خواهد کرد و یا اینکه مرتبه علمی او از 

اصالح خلل این کتاب بر من تفضل نماید و اگر لغزشی در آن مشاهده کند مرا معذور دارد و یا آنکه خواننده این دفتر هیچ یک 
ـ  ام و ردهاز این دو طبقه که گفته شد، نیست و دانش او از دانش من کمتر است. من برای این شخص، اسباب استفاده را فراهم ک

 ام. اگر اهل عناد است او را از اتیان بمثل )آوردن مثل آن( عاجز و ناتوان ساخته
 اصل نهم: جدل احسن علمی

های مکتوب علمی در تاریخ تمدن اسالم فراوان اسـت. شـاید از   های بحث و اقناع علمی و مناظرهجلسات مباحثه و نشست
 ابغه علمی زمان، یعنی ابوعلی سینا و ابوریحان بیرونی رخ داده باشد. بارزترین مناظرات علمی تمدن اسالمی بین دو ن

 اصل دهم: کتابت و انتشار نتایج فعالیت علمی
های علمی خود و انتشار آنها بسیار فعال بودند. تعـداد معـدودی از دانشـمندان مسـلمان     دانشمندان مسلمان در تدوین یافته

 اند.نها پرتألیف بودههستند که تألیفات اندکی دارند، اکثریت آ
 مندی تعلیم و تعلماصل یازدهم: آئین

تـوان  در تمدن اسالمی، نظام یاددهی و یادگیری از قواعد، رسومات و آداب خاصی برخوردار بوده است که جمعاً از آن می
 به ))فرهنگ آموزش در تمدن اسالمی(( یاد کرد. 

 هاها و مقابله با دشواریاصل دوازدهم: تحمل سختی
های شدند ولی اغلب با مصائب و سختیطلب حمایت میدوست و افراد حقیقتدانشمندان مسلمان گاه از جانب امرای دانش

 نشستند.ای از پای نمیکردند و برای رسیدن به حقیقت، لحظههای علمی خود را دنبال میفراوان و شرایط دشوار فعالیت
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 اسالمی اسالمی و نسبت آن با تمدن –فرهنگ ایرانی 
ای دارد. میراث فرهنگ و تمدن اسالم، به هیچ وجه ها، فرهنگ و تمدن اسالمی جایگاه ویژهدر مباحث مربوط به تاریخ تمدن

کمتر از میراث یونان باستان نیست. اسالم نه تنها به عنوان یکی از ادیان یزرگ الهی حایز سهمی بسزا در تحوالت تاریخ بشـری  
ه ویژه به اجتماع و سیاست، که حاصل آن ظهور تمدن و فرهنگی مختص به خـود بـوده، نیـز حضـور     است، بلکه به واسطه نگا

ای که شناخت تاریخ تمدن جهانی بدون عنایـت ویـژه بـه تـاریخ تمـدن      تری در عرصه تاریخ جهان یافته است؛ به گونهپررنگ
همان آغاز آشنایی با مشرق زمین به این مهم پی برده  اسالمی تقریباً ناممکن است. از همین روی، محققان و پژوهشگران غربی از

های گوناگون تاریخ و فرهنگ اسـالمی اختصـاص   و با نگرش خاص خود تا عصر حاضر، بخشی از آثارشان را به شناخت جنبه
دانند که گذشته میای دارند و آن را واقعیتی مربوط به اند. با وجود این، غالب ایشان به تمدن و فرهنگ اسالمی نگاهی موزهداده

هـای آن خـاموش گشـته و بـه     یکبار اتفاق افتاده و به رغم درخشش اولیه و تأثیر در رشد و گسترش تمدن بشری، اکنون شعله
تاریخ پیوسته و سخن از احیا و بازسازی آن، امری مهمل است. مورخان معاصر جهان عرب هم که در زمینه معرفـی و بازیـابی   

گرایی شده و میـراث اسـالمی را اغلـب در    اند، عمدتاً گرفتار عربهای بلندی برداشتهمدن اسالم، گامعناصر تاریخ فرهنگ و ت
گیـری  اند؛ غافل از اینکـه شـکل  چهارچوب میراث عربی بررسی کرده و به ناحق، تمدن اسالم را همان تمدن عرب فرض کرده

شمول اسالم بوده است. بر این مبنـا تـا حـد    لول دیدگاه جهانتمدنی سترگ و تازه در جهان با نام ))تمدن اسالم((، در اصل مع
بسیاری بر اساس میراث تمدنی سایر اقوام و ملل شکل گرفته است. بنابراین، محصور کردن و مسـاوی دانسـتن آن بـا عـرب و     

یـت دارد، شـناخت   . درباره مهندسی تمدن اسالمی آنچه در گام اول بسیار اهم]11[تمدن عربی نامیدن آن، اشتباهی فاحش است
جامع و کامل از مفهوم تمدن اسالمی، گستره آن و فرآیند دستیابی به آن است و در گام دوم، شناخت مبانی استواری اسـت کـه   

شود که یا در تصـویر تمـدنی یـا در    قرار است تمدن اسالمی بر آن بنا گذاشته شود. عدم توجه به مبانی تمدن اسالمی سبب می
پژوهی گویای یکـی از  به خطا رویم. اکنون و با لحاظ این واقعیت که امروزه مطالعات دین و عرصه دین اسالمیت تمدن اسالمی

-ها و پژوهشاندیشی در حوزه اندیشه است، باید آموزه مهدویت را محل مالقات اندیشهترین و بارورترین بسترهای ژرفجدی

سبات ملموس عصر جدید قرار دهیم. رویکـرد تمـدنی بـه آمـوزه     پژوهی و مطالعات تطبیقی دین و مناهای فاخر در عرصه دین
آفرینی این آموزه در جامعه است. نگاه سـطحی، تلقـی حـداقلی و    مهدویت تصویرگر فهمی تازه و ارائه برداشتی نوآمد از نقش

عالمانـه و رویکـرد   تواند متوجه این آموزه شود؛ همچنـان کـه حرکـت    انگارانه به این آموزه، آسیبی است که میرویکرد ساده
هـای غیرمنسـجم،   ساز تحقق اهداف عالی این آموزه گردد. به هـر روی، خـروج از روزمرگـی و برنامـه    تواند زمینهراهبردی می

بازگرداندن هویت واقعی مهدویت به چهارچوب استانداردهای برخاسته از فرهنگ دینی، افزایش سهم حضور مطالعات مهـدوی  
گذاری بر افکار به جای کنترل نتایج، دریافت و درک زودهنگام خطرات تهدیدکننده اندیشه مهدوی از الملل، تأثیردر عرصه بین

 . ]11[جمله کارکردهای رویکرد تمدنی به آموزه مهدویت است
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 های تمدن اسالمیها و ویژگیمؤلفه
افـزاری تقسـیم نمـود؛ در    های سختفهافزاری و مؤلهای نرمتوان به دو دسته مؤلفههای یک تمدن را میبه طور کلی، مؤلفه

افزاری شامل علم، دین و هنر است. این سه، عناصر ذهنی و معنوی یک تمـدن هسـتند کـه در طـول     های نرمنگرشی عام، مؤلفه
افزاری، مواردی نظیر جمعیت انسانی، شـهر )هـم بـه    های سختاند. مؤلفهتاریخ آن تمدن، تجلیات عینی چندی را محقق ساخته

تـرین و  اندازی دیگر، مهماز چشم. ]17[شودآوری را شامل میدولت و نظام سیاسی و هم به معنای سرزمین(، اقتصاد و فنمعنی 
آمـوزی  اولین ویژگی تمدن اسالمی، اصالت و غنای فرهنگ اسالم است. در این تمدن، قرآن مرکز و نقطه اساسـی علـم و علـم   

شود، قرار دارد. در این قسـمت ابتـدا بـه برخـی از     پیامبر که از به سنت تعبیر می است. در مرتبه پس از قرآن، سخنان و تعالیم
گیر جهان اسالم و تمدن اسالمی شده و در ادامـه راهکارهـای مقابلـه بـا مسـایل و      های موجود که گریبانمشکالت و نابسامانی

  :]11[شودمشکالت جهان اسالم از نگاه امام )ره( اشاره می
 

 هامانیمشکالت و نابسا
ها، پراکندن تخم نفاق میان آنهاست. در قرآن نیز به این موضوع اشـاره شـده کـه    کشی از ملتگرایی: شیوه سنتی بهرهفرقه .1

کرد. فرعون و فرعونیان زمان نیز از همین شـیوه  فرعون نیز از همین شیوه برای به برده کشیدن مردم دروه خود استفاده می
های متفاوتی از جمله شیعه و سنی، حنفـی و مـالکی و . . . در   جویند. امروزه فرقهبهره می در به بردگی کشاندن مسلمانان

های امپریالیسم است که از این طریق جهـان اسـالم را   گرایی از خواستهشود. گرایش به مسأله فرقهمیان مسلمانان دیده می
 رایش پیدا کند.های مختلف گمجبور کند هویت اساسی خود را از دست داده و به فرقه

-ها، چـالش های ناشی از جهانی شدن: جهانی شدن چه در سطوح تولید و چه در سطح ابزار و روشها و چالشنابسامانی .2

هـای  شماری را برای فرهنگ اسالمی با خود به همراه آورده است. در این زمینه باید اعتراف کنیم که مـا در روش های بی
کنیم و در مسأله جهانی شـدن،  های نوین جهانی، هنوز هم به طور انفعالی عمل مییدهآموزشی و برخورد با مشکالت و پد

 ابتکار عمل را در دست نداریم.

یابیم که ریشه بسیاری از مشکالت و مسایل امت اسالم، نبود رهبری رهبری امت اسالم: با تأمل در اندیشه امام )ره( در می .3
های اسالمی از جمله سـازمان کنفـرانس اسـالمی شـده     جب تضعیف سازمانیا خأل تئوریک رهبری است. این کمبود، مو

است. یک فرد در مقام رهبری باید جهت حل مسایل امت اسالم بیـنش سیاسـی داشـته و بـرای رویـارویی بـا نیروهـای        
ان بودند استثمارگر، از شهامت و شجاعت کافی برخوردار باشد. امام خمینی )ره( رهبری با این خصوصیات برای ملت ایر

 باشند.رو راه ایشان میهای اسالمی از ایشان الهام گرفته و دنبالهو تمام رهبران جنبش

های موجـود در جهـان اسـالم ناشـی از     حاکمیت حکام ظالم و فاسد: از نگاه امام خمینی )ره( بخش عظیمی از نابسامانی .4
هـای ظـالم، احسـاس حقـارت در برابـر      به قـدرت  ها از قبیل وابستگیوجود حکام جور است. اصوالً بخشی از گرفتاری
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 باشد.های غیرمشروع در جوامع اسالمی میهای سیاسی و اقتصادی از ناحیه حاکمیت طاغوت و قدرتقدرت

های سـوء و نادرسـت از   دهد که ایشان همواره از برداشتاسالم آمریکایی: بازخوانی گفتارهای امام خمینی )ره( نشان می .1
ترین نگرانی درباره روایتی از اسالم بود که بعدها در گفتار ایشان با عنوان اسالم آمریکایی از آن نـام  مهم اسالم نگران بود.

 برده شد.  

ها و مستکبرین، وابستگی فکری و درونی اسـت کـه   های مستضعف به ابرقدرتمشکل وابستگی: بزرگترین وابستگی ملت .1
نی که استقالل فکری برای ملتی حاصل نشود، استقالل در ابعاد دیگـر نیـز   گیرد. تا زماها از آن سرچشمه میسایر وابستگی

 حاصل نخواهد شد.

 
 راهکارهای مقابله با مسایل و مشکالت مطرح شده از نظر امام )ره(

رسد امام خمینی )ره(، طرح راهبردی تحقق وحدت سیاسی جهان اسالم را در قالب یک نظریه ضرورت وحدت: به نظر می -1
کشد که شـامل ایجـاد   قی وحدت به عنوان امری راهبردی و استراتژیک طی چند فرآیند و مرحله به تصویر میسیاسی و تل

بستر و شرایط مناسب برای تحقق وحدت، فعال شدن نخبگان سیاسی و مذهبی به عنـوان مجریـان وحـدت، بـه کـارگیری      
شود. وحدت امت تشکیل دولت بزرگ اسالمی میابزارهای الزم برای حرکت در مسیر اتحاد سیاسی مسلمانان و در نهایت 

ای کـه در نهایـت   اسالمی به معنای تحقق وحدت اسالمی در مجموعه امت اسالم و سراسر جهان اسالم اسـت، بـه گونـه   
 نویدبخش تشکیل امت واحد اسالمی باشد. 

انداختن جنبش و حرکت فراگیری  ای برای ما نیست، جز به راهضرورت خودباوری: با تحلیل و بررسی آثار امام )ره( چاره -2
های معنوی خود را در جهت تجدید اعتبار در میان ها و امکانات مادی و تواناییکه طی آن امت به خود آید تا بتواند داشته

های دیگر، به کار گیرد. تکیه بر دیگران و وابستگی به آنها در هر صورتی که باشد، با تعـالیم اسـالم کـه بـر اسـتقالل      امت
یت مسلمانان ، چه در مسایل اعتقادی و حوزه اندیشه و چه در مسایل ظاهری و چه در رفتار و کردار، تأکید فـراوان  شخص

دارد، سازگار نیست؛ بنابراین پیروی و اطاعت از دیگران در مسایل اعتقادی و رفتاری، جز با ضعف ایمان و یا عدم اعتقـاد  
 پذیر نیست.و وفاداری به خدا توجیه

هـای دینـی مجـدداً    حیای تفکر اسالمی از منظر امام )ره(: امروزه در جهان اسالم به ویژه در خلیج فارس فعالیتضرورت ا -3
سازمان یافتند و روند احیاگری اسالمی به عنوان یک حرکت اجتماعی وسیع در مقابله با بحران نوسازی غربی ظهـور یافتـه   

باشند اسالم را به به ویژه کسانی که عضو طبقات متوسط و پایین می است. در بسیاری از این کشورها اکثر جوانان مسلمان
دهد و مـدل عملـی حیـات سیاسـی، اقتصـادی و      های مفرط نجات میعنوان فرهنگی که آنان را از خودبیگانگی و ناامیدی

روی قدرتمند فرهنگی اند. در یک کالم، امروز اسالم همچنان نیکند، پذیرفتهفرهنگی را در جهان تحت سلطه غرب ارائه می
 در جوامع اسالمی و در خاورمیانه است. 
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 شمرد:های تمدن اسالمی را به شرح ذیل برمی، نیز مؤلفه]11[مفتخری
شمولی داشته و خود را در حصار تنـگ  شمولی و نبود مرز و محدوده: اسالم از همان آغاز، داعیه جهاناندیشه جهانی، جهان -1

کـرد. از  ساخته است. گرچه خاستگاه آن در میان قوم عرب بود، رسالتی جهانی را تبلی  مـی نژادی، قومی و زبانی محصور ن
هـا و ادیـان   ها، تمـدن شد و فرهنگسوی دیگر، اسالم در محلی ظهور یافت که مرکز فرهنگی جهان زمان خود محسوب می

 بزرگ آن زمان در اطراف آن حضور داشتند.

برای پذیرش افکار تازه و عناصر فرهنگی دیگران و منطبق سـاختن آنهـا بـا روح     تساهل و مدارا، گشادگی مشرب، آمادگی -2
های دیگـر  توحیدی اسالم از دیگر ممیزات اساسی فرهنگ و تمدن اسالمی بود. تمدن اسالمی، درهای خود را به روی تمدن

 نبست. 

عصـرش، همچنـین بـرخش    های هـم آیینکننده سادگی و سهولت احکام اولیه اسالمی در مقایسه با آداب و تشریفات خسته -3
توانست نقش مهمی در جذب افراد به اسالم و توسـعه  ها با سایر ادیان توحیدی در احکام، عبادات و مفاهیم مذهبی میتشابه

 فرهنگ و تمدن اسالمی داشته باشد.

های دیانت جدیـد بـود، لکـن    ژگیای چون یهود و زردشتی، از دیگر ویهای بستهتبلیغی و باز بودن اسالم در مقایسه با آیین -4
نهادی مشخص و متشکل که اختصاصاً وظیفه تبلی  دین را بر عهده گیرد، وجود نداشت؛ بـا وجـود ایـن، معمـوالً در میـان      

 داری و ایمان سرآمد بودند.در دینساختند که سپاهیان مسلمان گروهی را روانه می

است و اجتماع از دیگر ممیزات درخور توجه فرهنـگ و تمـدن اسـالمی    تعادل در نگرش میان دنیا و عقبا و نیز توجه به سی -1
 است. 

تأکید بر عدالت و برابری اقوام و نژادها و احترام به حقوق ملل و مذاهب دیگر، از مشخصات بارز احکـام اسـالم بـود کـه      -1
 جویی عربی ایشان به فراموشی سپرده شد.بعدها در زمان امویان با سیاست برتری

باید به مؤلفه ایجاد زمینه فکری برای گسترش نهضت علمی، با تأکید بر فرصت برابر برای همه اقشـار اجتمـاعی   و سرانجام  -7
 آموزی، اشاره نمود. در زمینه علم

 
 سازی اسالمیاستلزامات تمدن

ـ   ]14[سازی، ملکی و ملکیدر باب استلزامات تمدن ی و معنـوی  ، به سه دسته از استلزامات شامل: اسـتلزامات عقلـی، اخالق
 نمایند که شرح مختصری از آنها در ادامه آمده است.اشاره می

سازی اسالمی، از جهتی هم ))طریقیت(( دارد و هم بـه عنـوان   عقالنیت در فرآیند تمدن سازی:الف( استلزامات عقلی تمدن
 باشد:  یل میهای ذرکن یا وسیله در برپایی تمدن اسالمی باید مورد استفاده قرار گیرد و شامل مؤلفه

ناپـذیری در ایـن دیـن    اجتهاد پویا و بالنده: جاودانگی و جهانی بودن تعالیم اسالم، متضمن ظرفیت علمی و پژوهشی پایـان  -1
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هایی متناسب بـا زمانـه ارائـه    یابند که بر محوریت اجتهادی پویا، پاسخاست که به موجب آن، عالمان دینی این امکان را می
های جدید و نوظهور، موجب اثبات کارآمدی دین و پذیرش مشتاقانه آن از رازانه دین در قبال پدیدهکنند. همین مقابله سراف

شود. اجتهاد دینی را بایدحد وسط میان تحجر و تجدد دانست که هر کدام به طور جداگانه سـد راه  ها میسوی عموم انسان
 آیند.تولد و تداوم تمدن اسالمی به شمار می

های ای چندبعدی است که به مدیریت کارآمد، نیاز مبرم دارد. صرف قرار گرفتن اندوختهسازی پدیدهمدنمدیریت کارآمد: ت -2
ریـزی هدفمنـد اسـت کـه     ها با یکدیگر و برنامـه ساز نیست، بلکه ارتباط و مناسبات منطقی اندوختهمفید در کنار هم، تمدن

قابل دسترس و هدایت آن در جهت تحقق اهداف مـورد نظـر،   شود. تبدیل منابع به امکانات گیری تمدن را موجب میشکل
 شود.اصل مهمی است که در پرتو مدیریت کارآ عملی می

العاده آن، همین بس که با طلـوع خورشـید   اهتمام به تولید دانش بومی: در ضرورت تولید و نشر علم و تأثیرات تمدنی فوق -3
-کند و به آنان مـی ان خود را در کنار تربیت معنوی، تربیت علمی میاسالم در عربستان مقارن بوده است. مکتب اسالم پیرو

های ارزشی و عقیدتی را وارد فضای تبادالت و مناظرات علمی نکنند و بدون غرور و تعصب، هر سخن بندیآموزد که دسته
ل و برخـورداری از روحیـه   حقی را در هر جایی که یافتند، فرا بگیرند؛ زیرا الزمه حیات و پویایی علمی، زوال تعصبات باط

 علمی است.

گیرنده از مقدمات حسـی مثـل   ها، نوعی عملیات فکری است که طی آن، عبرتگیری از حوادث و پدیدهگیری: عبرتعبرت -4
ای منطقی و معقـول دسـت   شود و به نتیجهگیرد و با گذر از آنها به معرفتی ورای آنها منتقل میها بهره میها و شنیدنیدیدنی
 ابد.یمی

سازی بر کسی پوشیده نیست. هر اجتمـاعی از  بدیل فضایل اخالقی در امر تمدننقش بی سازی:ب( استلزامات اخالقی تمدن
های نیکو نداشته باشد؛ حتی اگر از همه سطوح و ابعاد عالم طبیعت آگاهی داشته و از حد اعـالی  ها که تقیدی به خصلتانسان

های نیکو برای یک جامعه متمدن، لـزوم آب  انیت را نخواهد کشید. در حقیقت، لزوم خصلتآن نیز برخوردار باشد، حالوت انس
 سازی اسالمی خواهد بود عبارتند از: ساز تمدنهای اخالقی که زمینهبرای هر روییده نیازمند آب است. تبلور آن دسته از مؤلفه

هـای انسـانی و الهـی از مـوقعیتی ویـژه      سته ارزشتقویت حس کرامت: ارزش کرامت در میان شبکه وسیع و به هم پیو -1
 شود.که انسان پرتوی از عالم غیب و ملکوت است، ریشه احساسات اخالقی از همین ناحیه پیدا میبرخوردار است. از آنجایی

 شـود ملتـی از  ای از خصوصیات نژادی و اقلیمی است که باعث مـی اصالت اخالقی: منظور از اصالت اخالقی، مجموعه -2
ظرفیت اخالقی باالیی برخوردار باشد. مطابق کتب تاریخی، ایرانیان از نوادر قومی در تاریخ بودند کـه از همـان ابتـدای ورود    
اسالم به ایران، آگاهانه و مشتاقانه، پذیرای تعالیم اسالمی شدند. این خصوصیات به مثابه ظرفی است که در برگیرنده مظروفی به 

 .های اخالقی استنام ارزش
مانـدگی و  پرهیز از غرور و خودستایی: غرور و خودپرستی، صفت اخالقی مذمومی است که فرد و جامعـه را بـه عقـب   -3
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 کند.های علمی و معنوی را کند و گاهی متوقف میای است که پیشرفتکشاند و عامل بازدارندهفالکت می
آیـد و دامنـه آن بـه    انگیز به حساب مـی اخالقی اعجاب مدارا و سعه صدر: مدارا و سعه صدر به نوبه خود از استلزامات-4

 یابد.ها گسترش میفراتر از حیات فردی انسان
-های خالصانه از اهم توصیهها و صمیمیترفتاری: تشکیل پیوندهای محکم انسانی بر محوریت دوستیمهرورزی و خوش-1

شـود، مهـرورزی و اظهـار محبـت بـه      بات اجتماعی میهای اجتماعی دین مبین اسالم است. آنچه باعث استحکام درونی مناس
 یکدیگر است.

تمدن اسالمی که به درستی باید آن را تجسم عینی فطرت دانست، همانند ساختار  سازی اسالمی:ج( استلزامات معنوی تمدن
کننـده  ادهای خیـره ای برخوردار است. جسمیت تمدن اسالمی، در قالب مظاهر و نموجود انسان، از جسم و روح به هم پیوسته

ای قرار دارد که بـدون آن، مظـاهر تمـدن    تمدن قابل مشاهده است. اما در ورای این صورت ظاهری، معنویت اصیل و پرجاذبه
شـوند. پرواضـح اسـت کـه تولیـد چنـین معنـویتی بـه         روح و عاری از کشش و تأثیر معنوی تبدیل میاسالمی به مظاهری بی

 شود:  ه به اهم آنها اشاره میاستلزامات خاصی نیازمند است ک
شـود و نسـبتی   ترین اصل در اعتقادات اسـالمی شـمرده مـی   تقویت نگرش توحیدی: معرفت به وحدانیت الهی، اساسی -1
گرایی اسالمی دارد. جهت اصلی که یک انسان معنوی باید طبق آن حرکت کند، از مبـدأ و غایـت   بخش با جریان معنویتحیات

گرایـی  ساز است که بدون آن، گفتمـان معنویـت  ای مهم و سرنوشتعلم به این ابتدا و انتها، به اندازه مشخصی برخوردار است.
دهد. توحیدباوری برای انسان معنوی تنها لقلقه زبان نیست بلکه قلـب تپنـده حیـات    اسالمی معنا و حجیت خود را از دست می

 رود.معنوی وی به شمار می
ب: ذات معنویت که از ارتباط انسان با عالم معنا حکایت دارد، به دلیل سـیال بـودن، نـامرئی    مقابله با عناصر معنوی کاذ -2

گیرنـد،  بخشی و مراقبت دائم نیاز دارد. آنچه دین و شریعت بر عهده مـی بودن و قرار گرفتن انسان در موضعی منفعل، به انضباط
ی و مخفیانه عناصر معنوی کاذب، زمینه انحرافـات فکـری و   گرایی است تا به واسطه ورود تدریجپاسداشت از مرزهای معنویت

 رفتاری ایجاد نشود. 
هـای معنـوی نیـاز مبـرم     سازی واقعیتی است که به بازخوانی و تبیین صحیح مؤلفههای معنوی: تمدنتبیین صحیح مؤلفه -3

گیـری  های معنوی به وجود آید که شکلای نسبت به برخی از مؤلفههای وارونهدارد. گاهی در جامعه اسالمی، ممکن است تلقی
 برد. های رشد و ترقی را از بین میهای نارو، جامعه را در وضعیتی راکد و ایستا نگه داشته و فرصتای از این پنداشتمجموعه

 اندیشه مهدویت و تمدن نوین اسالمی
توان درباره نقش آموزه مهدویت در تمدن یگیری است. به آسانی ماگر بپذیریم که تمدنی نو در بین مسلمانان در حال شکل

های اسالمی، جدید سخن گفت. پیدایش تمدنی جدید، یعنی جوامع اسالمی رو به سوی مقصدی دارند که در آن، متأثر از آموزه
عیار تواند با متمدنی جایگزین تمدن غرب را تجربه خواهند کرد. این تمدن جدید، اگر الگویی مشخص پیش رو داشته باشد، می
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هـای مهـدویت بـه    های خود را به سوی آن جهت دهد و همواره موقعیت خود را با آن بسنجد. آموزهقرار دادن آن، مسیر و گام
اندازی برای تمدن نوین اسـالمی  های تمدنی، از این قابلیت و ظرفیت برخوردار است که به مثابه چشمدلیل در بر داشتن مدلول

-. در نگاهی کلی می]11[تواند پاسخگوی این پرسش باشد که آینده این تمدن چگونه باید باشدیمورد توجه قرار گیرد، یعنی م

های مهدوی در تمدن جدید اسالمی، جایگاه ترسیم آینده اسـت؛ ولـی بـه ایـن موضـوع از دو زاویـه       توان گفت جایگاه آموزه
ترین نگاهها به فلسفه تـاریخ،  های تمدنی. یکی از رایجتوان نگریست: از منظر فلسفه تاریخ و دیگری از منظر ویژگیمتفاوت می

کند و آموزه مهدویت، گویای یکـی از دیـدگاهها دربـاره فرجـام     گویای آن است که تاریخ به سوی غایت مشخصی حرکت می
حـال   طور نتیجه گرفت که وجه پیوند اندیشه مهدویت و تمـدن نـوین اسـالمی کـه در    توان این. در نهایت می]21[تاریخ است

پـذیری  ها و اهداف نهفته در اندیشه مهدویت است که با فرض مدیریتاندازی تجویزی برگرفته از ارزشگیری است؛ چشمشکل
های اجرایی نیز سمت و سـو  مندان این تمدن باشد و به سطوح مختلف برنامهریزی برای دغدغهتواند نقطه آغاز برنامهتمدن، می

 . ]11]بدهد
 

 گیرینتیجه
باشد و برای نیل به این مهم، مطالعـه مهمتـرین   سازی، شناخت عمیق و دقیق تمدن میوجه به اینکه اولین قدم برای تمدنبا ت

-ای است؛ لذا پژوهش حاضر با هدف واکاوی خصوصیات و ویژگیهای تمدن اسالمی دارای اهمیت ویژهخصوصیات و ویژگی

دن به طور اعم و تمدن نوین اسالمی به طور اخص، بین آثار محققان ایـن  های تمدن نوین اسالمی انجام شد. در باب تعریف تم
ای از تمدن نوین اسالمی بوده و بحث خود را حول آن حوزه، همگرایی مشاهده نگردید و درواقع، هر یک بیشتر متمرکز بر جنبه

-گسـتری، اخـالق  دامحوری، عـدالت توان اظهار داشت که محور اصلی تمدن اسالمی، خمحور قرار دادند. ولی به طور کلی می

های آموزشی، سنت علمـی،  ساز به طور اعم، به نظامباشد. در رابطه با عوامل تمدنمداری، عقالنیت و مواردی از این دست می
های پژوهش و نحوه به کارگیری علم در میدان عمل اشاره گردید که در جوامع اسالمی نیز این عوامل در زمـره مهمتـرین   روش
ای بررسـی  اهلل خامنهروند. در ادامه تفاوت بین تمدن غربی و تمدن اسالمی از دیدگاه حضرت آیتساز به شمار میتمدن عوامل

سازی اسالمی برشمردند. تمدن اسالمی بـر پایـه فطـرت الهـی و جامعـه      گردید و در همین راستا، ایشان مراحلی را برای تمدن
باشد. در رابطه بـا  غربی که عمده تأکید آن بر نظام دنیوی و مادی است، متمایز میتوحیدی شکل گرفته و از این جهت با تمدن 

داری علـوم،  ای از قبیـل؛ میـراث  گانهسازی اسالمی نیز بر اساس مطالعه مقاالت مربوط به این حوزه، اصول دوازدهاصول تمدن
اسـالمی و   –. . . ذکر گردید. در بحث فرهنگ ایرانی  شی وسازی، آزاداندیگیری عالمانه و نقادانه از آثار دانشمندان، میراثبهره

ها، صاحبنظران این حوزه خاطرنشان سـاختند کـه تمـدن    نسبت آن با تمدن اسالمی ضمن ارائه توصیفی مختصر از تاریخ تمدن
اشـاره گردیـد. در    گرایی در این تمـدن باشد و به اندیشه مهدوی و منجیایرانی، متمایز و متفاوت از تمدن عربی می –اسالمی 

افـزاری تمـدن   افـزاری و سـخت  های تمدن اسالمی نیز برخی محققان به طور کلی به وجود دو جنبه نـرم ها و ویژگیباب مؤلفه
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هـای زیربنـایی تمـدن    های دیگری از جمله قرآن و سنت را به مثابه مهمترین شاخصها و شاخصپرداخته و برخی دیگر، مؤلفه
هایی نیز وجود دارد و تمدن اسالمی نیز مبری از ایـن مشـکالت   تبعاً در هر تمدنی مشکالت و نابسامانیاسالمی معرفی نمودند. 

نخواهد بود؛ به همین دلیل در ادامه بحث مربوطه، مسائل و مشکالت تمدن اسالمی و راهکارهای ارائه شـده از سـوی حضـرت    
باشـد. در ادامـه بـه مهمتـرین     ت و روشـنگری مـورد اسـتناد مـی    امام خمینی )ره( ارائه گردید. که به عنوان چراغی برای هدای

الـذکر  های هر یک از ابعاد فوقسازی اسالمی در قالب سه بعد عقلی، اخالقی و معنوی اشاره گردید و زیرمؤلفهاستلزامات تمدن
ت سـمت و سـو دادن بـه    مختصراً تشریح گردید. آخرین مبحث ارائه شده، اندیشه مهدویت و تمدن نوین اسالمی بود که به جه

ها برای کـاوش در تمـدن   نگری، حائز اهمیت فراوان است. بدون تردید یکی از اولین گامتفکرات اندیشمندان این حوزه و آینده
های مختلف این تمدن است؛ هرچند شمول و گستردگی دین مبین اسالم و تمدن نوین اسالمی که بر پایـه  اسالمی، شناخت جنبه

ربط فراوانی اسـت کـه بـه    جانبه عوامل دخیل و ذیل گرفته، بسیار گسترده و ژرف بوده و نیازمند تحلیل همههای آن شکآموزه
ها نموده و ای مختصر به برخی از این ابعاد و مؤلفهگنجد، با این حال، تالش گردید تا اشارههیچ عنوان در قالب این نوشتار نمی

نگرانـه اندیشـمندان و صـاحبنظران عالقمنـد بـه      های عمیق و ژرفانجام پژوهش به نوعی، این نوشتار مختصر، سرآغازی برای
 شناسی باشد. مباحث تمدن
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 شکل گیری عدالت در تمدن نوین اسالمی و  هایمؤلفه
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 چکیده
 

ی مساوات در طول تاریخ بشریت همواره انسان ها از نابرابری ها و تبعیض ها رنجور بوده و از عمق جان تمنا
، باه وسایله زماماداران و حاکماان     -از دیر باز تاکنون -و برابری داشته اند، در این بین غالب تمدن های بشری

ستم پیشه و مساوات ستیز هدایت شده اند. این رویه با طلوع خورشید اسالم دگرگون گردید و یکی از محاوری  
تن تمدن عظیم اساالمی برقاراری مسااوات در جامعاه     ترین شعارها و اقدامات این آیین و پیامبرش، در برافراش

بود. پس از افول حیات مبارف پیامبر)ص(، جامعه اسالمی به قهقری رفت و از نو تبعیض هاا و ناابرابری هاا در    
چهره های گوناگون رخ برنمود و تمدن نوپای اسالمی در طول حیاات هازار و پانصاد سااله خاود کام و بایش        

است، لذا احیای این اصل در پایه ریزی تمدن نوین اساالمی و آمااده ساازی جهات      گریبان گیر این معضل بوده
 گیری شکل های شکل گیری مدینه فاضله مهدوی)عج(، ضروری بوده و این سؤال را مطرح خواهد کرد که مؤلفه

 باا  پاژوهش  مهدوی)عج( کدام هستند؟ ایان  جامعه سازی زمینه در آن جایگاه و اسالمی نوین تمدن در مساوات
گیاری   شاکل  هاای  پذیرفته و هادف آن تبیاین مؤلفاه    صورت مفهومی تحلیل نوع از تحلیلی، و توصیفی روش

مهدوی)عج( از منظر آیات و روایاات مای باشاد. نتاایج      اسالمی و جامعه نوین تمدن در مساوات میان انسان ها
از  -می و جامعاه مهادوی)عج(   حاصل از پژوهش بیان گر تحقق نظیر به نظیر آن مؤلفه ها در تمدن نوین اساال 

 می باشد.  -طلوع ظهور تا برپایی آرمان شهر مهدوی)عج(
 

 مهدوی)عج( جامعه اسالمی، عصر ظهور، نوین اسالمی، تمدن مساوات، تمدنکلید واژه: 
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 مقدمه
 بـدیل  بـی  اصـل  ،انـد  بـوده  رنجـور  آن فقدان از مردم توده و بوده جوامع گیر گریبان همواره که مسائلی مهمترین از یکی
 قـرار  اکثریـت  در کـه  -محـروم  طبقه بر فشار اعمال با تزویر و زر و زور مدعیان تمدن و صاحبان دیرباز از. باشد می مساوات
 گـان،  پیشـه  اسـتثمار  مستمسـک  موارد بسیاری در. گذاشتند می ناکام خود انسانی حقوق حداقل به دستیابی از را آنان -داشتند

 ایـن  گـواه  -آمـد  خواهد که چنان -تاریخی شواهد است؛ بوده مستضعفان تماعی، نژاد، قومیت و ملیتپست انگاری جایگاه اج
 اخـتالف  بـاب  در ارسـطو » کـه  چنان شود؛ می دیده تأییداتی نیز اندیشمندان برخی نظریات در سوگمندانه و باشد می حقیقت
  [.1]«نستدامی شدن برده مستحق را برخی و داشتن برده مستحق را برخی نژادها

این یک مسئله قابل بحث است کـه آیـا   »در تبیین علت عدم تأثیر جدی برخی نژادها در تمدن ها می نویسد:  شهید مطهری
مانـده باشـند یـا    ؟ خیلـی فـرق اسـت کـه اینهـا از نظـر طبیعـی عقـب        «مانـده عقـب »هستند یـا  « شدهداشتهنگه عقب»نژادها 
شده، ظاهراً این نظر، از نظر کلی هیچ قابل قبول نیست که کسی بیاید تفاوتی تا آن حد برای نژادها قائل باشد که اشتهدنگه عقب

ساز نیستند و فقط قدرت اقتباس و تقلید را دارند و نه چیز دیگـر )و بعضـی   ساز و فرهنگوجه، تمدنهیچبعضی نژادها اساساً به
 . [2] «د(ساز هستنساز و فرهنگدیگر تمدن

در  موجب گردیـده کـه در   است و از عمده علل زوال تمدن ها بوده بنابراین عدم رعایت برابری و مساوات میان همه مردم،
 انبـوهی  آنان مرگ با و نیابند شکوفایی فرصت تبعیض یوغ فشار تحت مردمان های توانمندی و استعدادها از بسیاری زمان طول
 شکل گیری یک تمدن متعالی باز بمانند. از گردیده و در طی قرون متمادی جوامع بشری دفن سینه خاک در ها قریحه از

ظهور اسالم نوید بخش شکل گیری تمدنی متفاوت بود، اما دیری نپایید که به آفت ها و آسیب هایی دچار شد که از شـتاب  
ار تمدن نوین اسالمی را می کشند که ایـن بـه   خود بازماند و مدت ها است که اندیشمندان دلداده به این مکتب تمدن ساز، انتظ

نوبه خود زمینه ساز شکل گیری مدینه فاضله مهدوی)عج( می باشد و گمان آن می رود، برابری و مساوات نقشی سترگ در این 
 نـوین  تمـدن  در مسـاوات  گیـری  شکل های راه داشته باشد، از این روی این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال است که: مؤلفه

 هستند؟ کدام( عج)مهدوی جامعه سازی زمینه در آن جایگاه و اسالمی
 و توصـیفی  روش بـا  پژوهش بررسی ها نشان می دهند که ظاهرا پژوهش مستقلی با این رویکرد سامان نیافته است، لذا این

 سوال اساس بر روایات و قرآن آیات متن شامل و است متنی پذیرفت. جامعه تحقیق خواهد انجام مفهومی تحلیل نوع از تحلیلی
روایی شـیعه و   تفاسیر و جوامع از گیری بهره با قرآن آیات شامل که است تحقیق جامعه با برابر متنی تحقیق نمونه .است تحقیق

شیوه تحلیل داده ها بدین صورت است که ابتدا مؤلفه هـای   .است فیش تحقیق ابزار .باشد می تحقیق سوال اساس اهل سنت، بر
اوات از آیات و روایات استخراج گردیده، سپس نقش آن ها در شکل گیری تمدن نوین اسالمی تحلیل شده و آن گـاه  ایجاد مس

 جایگاه هر یک آن ها در جامعه مهدوی)عج( مقارن با طلوع ظهور و پس از ظهور تبیین می گردد.
 

 های تحقیق یافته
حت سه عنوان مقدماتی اجماال به بررسی جایگـاه مسـاوت در   این عنوان که متکفل پاسخ به سؤال پژوهش می باشد، ابتدا ت
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 بـا  اسـالمی  تمـدن  ظهـور  -2ها،  تمدن در مساوات جایگاه -1تمدن ها و تمدن اسالمی پرداخته است، این عناوین عبارتند از: 
سـپس تحـت    معاصـر،  زمـان  تا( ص)پیامبر رحلت از اسالمی؛ تمدن در نابرابری چالش به گذرا نگاهی -3مساوات،  محوریت

، سـؤال  «(عـج )مهـدوی  جامعـه  و اسـالمی  نوین تمدن در مساوات و برابری گیری شکل های مؤلفه»عنوان اصلی این پژوهش: 
 پژوهش را واکاویده است. 

 
 جایگاه مساوات در تمدن ها

ض میان اقوام و شاید بتوان بدون اغراق مدعی شد که در تمام تمدن های بشری، عدم توجه به حقوق یکسان انسان ها و تبعی
 نژادهای گوناگون، اصلی خدشه ناپذیر بوده است، در ادامه نمونه وار به مواردی چند اشاره می رود:

ـ مورد پرستش  وانیح کی ایاست  تهیس یمعتقد بودند که از جد واحد که بان لهینژاد و قب کیافراد  ونانی 1یهاتهیدر س» -أ  ای
در نظام ملی و اجتماعی یونـان   .کردندیم ریتر تحقپست ایرا به عنوان نژاد ناپاک، کافر  لیقبا ریاند و ساخدا به وجود آمده کی

شدند که از لحاظ سیاسی و حقوقی بـا هـم تفـاوت داشـتند؛ طبقـه      ای به سه گروه متمایز از هم تقسیم میمردم هر سیته باستان
 [.3«]غالمان، طبقه خارجیان، طبقه اتباع

قضاوت و حکومـت   ،یندگینما گاهیاحراز جا اقتیفقرا که ل انیدر م یاستهیاستعداد و شا با ق،یال بسا افراد، چهدر رم» -ب
، دادنـد یرا نم یتمقاما نیچن یبه آنان اجازه تصد« و نجبا انیطبقه اع» یو حکومت اشراف ینظام طبقات یرا داشتند، اما به مقتضا

 [.4«]ها، بردگان و طبقه متوسطشراف، شوالیهشدند: امردم رم باستان نیز به چهار دسته تقسیم می
ایران ساسانی، ایران اشکانی و حتی ایـران هخامنشـی   »در تمدن عظیم ایران نیز وضع بدین گونه بوده است، چه این که  -ج

، شـد: روحـانیون، سـپاهیان   اجتماع ایرانی در زمان هخامنشیان به چهـار طبقـه تقسـیم مـی    [. »1«]یک جامعه طبقاتی بوده است
کردنـد و تجـارب و صـنعت را جـزء     کشاورزان و صنعتگران. افراد نژاد آریایی )ایرانیان اصیل( سه شغل اول را انتخـاب مـی  

 [. 1دانستند]های پست و درخور افراد نژاد پست و غیر ایرانی میحرفه
نـدین تشـکل و سـازمان    ها سراسر دره گنگ را تحت قبضـۀ خـود درآوردنـد، چ   در اواخر قرن هفتم )ق.م( که آریایی» -د

هـا  تحت یوغ استیالی آریایی -گون و چهره تیره موصوف بودندکه به بشرۀ گندم-اجتماعی در آنجا به ظهور رسید. قوم مغلوب
قرار گرفتند. چهار صنف متمایز و یا چهار گروه اجتماعی جداگانه صورت تشکیل یافت؛ آن ها عبارت بودند از: کشتریه یا طبقه 

نژاد)کشاورزان و صنعتگران( و طبقه مغلوب و قوم ها یعنی طبقه عامه آریاییدگان، برهمنان یا طبقۀ روحانیون، ویسیهامرا و شاهزا
کـه همـه از ریشـه و بُـن      -پوستان غیر آریایی. آن سه طبقـه اول  نامیدند؛ یعنی سیاهها میغیر آریایی بودند که آن ها را شورده

گرفتند و مسأله رنگ بشـره کـه بـه سانسـکریت     خود را از طبقۀ چهارمین جدا و دور می پیوسته -آریایی )نجیب( صرف بودند
تنها مسأله مزاوجت و آمیختگی نوعی و یا رنگی با نوع و رنگ دیگـر   گویند. اهمیت اساسی در اجتماع حاصل نمود. نه 2«وارنا»

با همدیگر نیز ممنوع گردیـده و طبقـات عـالی     سفره شدندر اجتماع حرام شناخته شد، بلکه آمیزش و نشست و برخاست و هم

                                                 
  [.7]باشدیمخصوص به خود م یو فرهنگ یاجتماع التیتشك یاست كه دارا یتوالي و شهر ‐ Cite ‐ تهیمقصود از س -0

  [05گرديد] معمول و اطالق نیز -كاست- اجتماعی طبقه بر كه است ایكلمه -1
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[. با ظهور بودیزم در هند جامعه طبقـاتی برچیـده شـد لـیکن     1کردند که خون خود را پاک و مصفا نگاه دارند]آریایی سعی می
خـود را  ها اعتقاد نداشـت و فقـط پیـروان    شرط آن ورود در این مسلک بود؛ از این روی بودیزم نیز به تساوی ذاتی میان انسان

  [.1انگاشت]یکسان می
گمان می رود بر این اساس این پیشینه تمدن ها است که از اواخر قرن هجده میالدی در کشـورهای اروپـایی تـالش بـرای     

آغـاز شـد و    -گذشته به صورت شفاهی در میان مردم اروپا رایج بـود  هایی که در قرونفرضیه -های نژادیعلمی کردن فرضیه
بـه   –های هجده و نوزده مـیالدی در اروپـا   های نژادی در سدهکنندگان فرضیه[. ارائه11جهان توسعه یافت] سپس به سایر نقاط

انسان ها را دارای نژادهای مختلف با مشخصات خاص جسمانی دانسـته و ایـن    -رغم اختالف نظر در باب مسأله خلقت انسان
بنـدی کردنـد.   تر، زبرین و زیـرین رده ها را به نژادهای برتر و پستنتفاوت را به فکر و فرهنگ تعمیم داده و بر این اساس انسا

های تاریخی که بررسی دوران باستان، شناسی، علوم سیاسی و بررسیهای نژادی با تعمیم فرضیات خود به جامعهواضعان فرضیه
نژاد سفید )اروپایی؛ گاهی تمـام و گـاهی   رسیدند که گرفت به این نتیجه میها و اقوام ناشناخته را دربرمیتاریخ جهان، سرزمین

 [.11دار و حافظ تمدن در جامعه بشری بوده و هست]گذار تمدن، مشعلبخشی از آن( پایه
 

 ظهور تمدن اسالمی با محوریت مساوات 
بـا  جوامعی پیشرفته و مترقی بودند اما عرب حجاز و مقـارن   -که به برخی از آن ها اشاره رفت-ملت ها و تمدن های کهن 

ای شـدید و گریـز از   ظهور اسالم تقریبا تهی از تمدن بود و شاید عمده دلیل بازماندگی و واماندگی آنان، روحیۀ تعصب قبیلـه 
ها در جاهلیت احساس نیرومندی نسبت به ملیت خود نداشتند نویسد: عربمی یکپارچگی و انسجام ملی بود؛ احمد امین مصری

یابیم، میای بر آنان حکم فرما بود. اگر به اشعار صحیح جاهلی رجوع کنیم عُلقه قبیله ای را فراوان درت فردی و قبیلهو احساسا
آنان قبیله را مدح کرده، سرود پیـروزیش را سـراییده، محاسـنش را برشـمارده و بـه نفـع قبیلـه خـود، قبیلـه دیگـر را هجـو            

)برادرت را چه ظالم باشد و چه مظلـوم  «مظلوماً أو ظالماً أخاکَ اُنصُر»مَثَل ابتنا داشت:  [. شیوه زندگانی آنان بر این12کردند]می
[. تعلیم و تعلم انساب قبل و بعد از اسالم در میان عرب دلیل دیگری بر این روحیه عرب است؛ آنان علم انسـاب  13یاری کن(]

 [ 14عیوب یک دیگر را نمایان کنند] آموختند تا بر یک دیگر فخر بفروشند، اظهار تنفر کنند ورا می
در این حیص و بیص نسیم شکل گیری تمدن اسالمی آغازیدن گرفت، آیات، روایات و تاریخ اسالم گواه این واقعیت است 

کند. با  پایه گذاری روز آن جامعه توانست تمدن اسالمی را در انسانی، مساوات ثابت اصل کردن نهادینه با( ص)خدا رسول که
سالم بسیاری از ضد ارزش ها که ارزش می نمود، رو به افول نهاد و استقرار و پیشرفت گسترده حاکمیت اسـالمی خـط   ظهور ا

بطالنی بود بر همه دیدگاه هایی که پیشبرد رو به جلوی جوامع و تأسیس تمدن ها را در انحصار گروه خاص و محـدودی مـی   
 نداشتند.دانستند و اکثریت را از چنین صالحیتی بیگانه می پ

   ریزی و برافراشتن بنای عظیم تمدن اسالمی نائل آمد، در دستیابی بـه ایـن موفقیـت   رسول خدا)ص( در اندک زمانی به پایه
و  ، صهیب رومـی نقشی غیر قابل انکار ایفا کردند؛ سلمان فارسی -که مطرودان جامعه و حقیرترین افراد بودند -بی نظیر بردگان

حبشی جملگی از بردگان آزاد شده بودند که از نظر عرب آن روز نژاد پستی داشتند اما اسالم بستری را برای آنـان فـراهم    بالل
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نقشی عهده دار گردنـد  یک چنان جایگاه و  و مهتران جامعه قرار گرفته و هر آورد که توانستند در ردیف صحابه ممتاز پیامبر)ع(
 که کمتر کسی از صحابه برخوردار بود. 

دهد که همه نژادهـای بشـری، در   شناسی نشان میاز این روی است که شهید مطهری می نویسد: تحقیقات تاریخی و جامعه
ـ   صورت حضور در شرایط اجتماعی و اخالقی معین، می ه قبـل از  توانند از تمام خصوصیات انسانی برخوردار شـوند؛ چنـان ک

هـای  اسالم مجمعی از تعصبات و نزاع و ستیزهای قبیلگی و خرافات محصول این تعصبات بودند ولی با ظهور اسالم و ارمغـان 
تـرین و  های انقالبی و توحیدی و عدالت اجتماعی که به ایشان داد، همان خصوصیاتی را یافتنـد کـه از متمـدن   اخالقی و سنّت

رود. اگر بعد از زمانی باز خصوصیات نژادی سابق آن ها شروع به خودنمایی و ظهـور و  انتظار میهای انسانی ترین جامعهراقی
بود و این حاکی از آن است که های اجتماعی توحیدی و اسالمی بروز کرد، به سبب سستی گرفتن همان شرایط اخالقی و سنّت

توان آنها و نقش و اثر آنهـا را  جتماعی و اخالقی دیگری میو الیزال ندارند، بلکه تحت شرایط امختصات نژادی اصالت دائمی 
  [.11تغییر داد]

 
 نگاهی گذرا به چالش نابرابری در تمدن اسالمی؛ از رحلت پیامبر)ص( تا زمان معاصر 

تند. چه بسیار رفتارهـایی  توده مسلمانان از سیره نبوی عدول کرده و به عادات ناپسند جاهلی بازگش بعد از وفات پیامبر)ص(
ور گردید. بازگشت به سیره آباء و منکوب کرده بودند، اما از نو احیا شده و چون آتش زیر خاکستر شعله و پیامبر)ص( که قرآن

ای سرایت یافـت و یـک   های جاهلی و قبیلهسنّتآغاز شد و به دیگر  اجداد، با کنار زدن وصی و جانشین منصوص پیامبر)ص(
 .های جاهلی، اعمال تبعیض و کنار نهادن مساوات بودآوردند، از بارزترین این سنّتبه یک، سر از پوستین خود بیرون 

سال سه خلیفه زمام دار امور حکومـت اسـالمی گردیدنـد.     21پس از وفات پیامبر)ص( تا زمامداری امام علی)ع(، به مدت 
، نقطه شروع تبعیض و چشم پوشی از اصل مساوات و برابری بود، طبری در تاریخ خود گـزارش مـی   وران خالفت خلیفه اولد

را بـه  « دادویـه »نـام  در یمن مرتد شد و یکی از فرماندهان مسلمان ایرانی به  بعد از رحلت پیامبر)ص( بن عبد یغوث کند: قیس
)مدعی بن عبد یغوث و طرفـداران اسـود عنسـی    به فرماندهی فیروز، قیس قتل رساند، ایرانیانِ مسلمانِ یمن و قبیلۀ عک و عقیل

از قصـاص وی   اسیر شد، او را در بند کرده به مدینـه آوردنـد، ابـوبکر    ( را هزیمت کردند، قیسنبوت و مقتول به دست فیروز
  [.17درگذشت]

این سیاست شتاب فراوانی گرفت، کتاب های تاریخی، سیره و روایی فریقین آکنـده   با شروع دوران خالفت عمر بن خطاب
المـال، برتـری   های نژادپرستانه در دوران خالفت خلیفه دوم است؛ تبعیض در تقسیم بیتراجع به سیاست از گزارش های متنوع

در  بـار عمـر آن را  در توزیع بیت المال، سیاستی بود که برای اولـین  1دادن مهاجران بر انصار و انصار بر عرب و عرب بر عجم
م ازدواج مردان قریش با زنان عرب و عجم، و ازدواج مردان عـرب بـا زنـان عجـم را     [. خلیفه دو11گذارد]جامعه اسالمی پایه 

[، او به هیچ یـک از عجـم   11اجازه می داد ولی از ازدواج مردان عرب با زنان قریشی، و مردان عجم با زنان عرب منع می کرد]
 [.21اجازه نمی داد، بر مدینه داخل شوند]

                                                 
  [18]گرديد، كه عرب نبودعجم در مقابل عرب استعمال شده و به كسی اطالق می -0
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زمامدارن پسین به حساب آمد؛ طبری ذیل حوادث سال بیست و چهـارم هجـری مـی    های خلیفه دوم منشوری برای سیاست
نویسد: عثمان در نامه ای که برای عموم مردم می نگارد دستیابی به موفقیت را در گرو فرمانبرداری و پیروی می داند و آنـان را  

 و االعـراب  قـراءۀ  و السـبایا،  من أوالدکم بلوغ و النعم، تکامل»از به هم آمدن سه امر که به بدعت می گراید، بر حذر می دارد: 
 «:بلوغ أوالدکم مـن السـبایا  »علمدار آن بود،  طلبی است، که البته خود عثماناشاره به رفاه«: تکامل النعم»[؛ 21«]القرآن األعاجم

 االعـراب  قراءۀ»امعه عربی را به فساد بکشند، فرزندانی می باشند که از زنان اسیرشده ایرانی و رومی متولد می باشند که مبادا ج
 [.22بخوانند] مراد آن است که عرب بادیه و عجمان قرآن«: القرآن األعاجم و

[ و به شهادت رسیدن ایشان، و درپی صـلح امـام حسـن)ع(،    23ق(] 41-31پس از پنج سال و اندی حکومت امام علی)ع()
معاویه مردی بود که به اتفاق آرای مورخان محقق، ایدئولوژی اسـالمی را کـه   »ه قدرت رسید، ب -نخستین خلیفه امویان -معاویه

ای در راه زمامداری شخص خود و یـا برگردانـدن   ساخت وسیلهها را با برداشت مرزها متحد میتمام نژادها و جوامع و سرزمین
[ وی عرب را انسان و غیر عـرب را  24«]، خواسته و استخدام کرده استآن به نژادپرستی اوالً و نژاد عرب به وسیله پسرش یزید

هـای  ها و تبعـیض [. حاکمان پس از معاویه نیز سیاست های وی را دنبال کردند تا آن جا که ظلم21کرد]انسان محسوب میشبه
هـای گونـاگون   دی تساوی بین قومیتامیه به ظهور نهضت شعوبیه در اواخر عصر اموی منجر گردید؛ نهضتی که در ابتدا منابنی

 [.21ها اتخاذ کرد]جامعه اسالمی بود لکن از مسیر خود منحرف شد و طریق دیگری در فخرفروشی و برتری میان قومیت
در روزگار عباسیان، غیر عرب در پیدایش و جهت دادن تحوالت سیاسی نقـش اساسـی داشـتند؛ تحـوالتی کـه در ظهـور       

اند. همزمـان بـا   آمدند، تأثیر روشنی داشتههای مختلف از نظر شدت و ضعف پدید میگاه در اندازهتعصبات قومی و نژادی که 
این تحوالت، برای غیر عرب فرصت و مجال اظهار نظر آزادانه پیرامون مسائل تبعیض نژادی و دفاع از اصل برابری بـین مـردم   

کرد و در بسـیاری  ز مواضع و مواقع همچنان نقش خود را ایفا میفراهم شده بود؛ اما تبعیض قومی و دیدگاه نژادی در بسیاری ا
 [27از تحوالت و رویدادها تأثیر داشت]
شـدت یافـت و در قـرن سـوم      هارون و مأمونتر شد؛ در زمان تبلیغات شعوبیه علنی عباساز این روی از آغاز خالفت بنی

طرفداران مسلک شعوبیه اکثـر   -از خالفت سفاح تا پایان عهد معتصم -ید. در عهد عباسی اولهجری به منتهای شدت خود رس
ایرانی بودند، با نهایت شور و عالقه مشغول تبلی  مرام خود بودند و تا حدودی که امکان داشت پیشرفت کرد. از عهـد معتصـم   

روح عقاید شعوبیه بود طرفداران بسیار داشت و ترکان نیز در طرفداری این مسـلک، کمتـر از   به بعد ضدیت با عرب که  عباسی
 [. 21ایرانیان نبودند]

نهضت شعوبیه در نخستین مرحله به مساوات میان عرب و غیر عرب دعوت نمود که با دالیل و تعلیمات اسالمی همراه بـود  
ول و موازین شرعی نیز توافق داشت، پیشـرفت زیـادی حاصـل کـرد. امـا      و چون مطابق با ذوق و افکار غیر عرب بود و با اص

مرحله دوم؛ دشمنی با جنس عرب بود که با روی کار آمدن عباسیان و نفوذ وزیران ایرانی در دستگاه آنان امکان فعالیت و تبلی  
ذاشتند. مرحله سوم؛ دشمنی با جـنس  قدم فراتر گطوری فراهم آمد که از این مرحله همو پیشرفت برای طرفداران این نهضت به

آنچه به عرب منسوب بود، در این مرحله برخی از شعوبیه حتی با دین اسالم که منتسب به عرب است مخالفـت   عرب بود و هر
 [. 31کردند و از دایره تعلیمات دین و موازین شرع خارج شدند]
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انگـاری و تسـامح   کرد، سـهل ین نهضت را کمک مینهایت شدت یافت و عاملی که اشعوبیه در قرن سوم هجری بی نهضت
هـای  کردند ولی چندان کـاری بـه جنـبش   خلفای عباسی بود؛ زیرا آنان نسبت به عرب تعصبی نداشتند، با زندقه و کفر ستیز می

مذهبی [. دنباله نهضت شعوبیه تا قرن ششم هجری کشیده شد و از آن به بعد حزب شعوبی در سایر احزاب 31شعوبیان نداشتند]
 [. 32و سیاسی مستهلک شد]

لیبانیسـم،  ترکیسم و سپس، پـان عربیسم و پانپدید آمد: پان« پان»های در اوایل قرن بیستم ناگهان در خالفت اسالمی نهضت
ابـر  ها در برکویتیسم )وحدت قبطیایراکیسم )تکیه بر عراق چهار پنج هزار سال پیش: بابل و سومر و آکاد...( و در مصر، پانپان

هـای تـاریخی و فرهنگـی    کوشیدند تا ریشـه ها( و همه میبربریسم )وحدت بربرها علیه عربهای مصر( و در الجزایر، پانعرب
ها به عصر بیزانس و روم شرقی، مصر به عصر فراعنه، عراق بـه دوران  های باستانی پیش از اسالم فروبرند. ترکخود را به دوره

های یمن و عاد و ثمود و نیـز تفـاخر بـه عصـر     و حتی عرب نیز با تکیه بر شعر جاهلی و تمدنحمورابی و تمدن بابل و سومر 
 [.33اموی که عصر پیروزی عربیت بر روح انسانی اسالمی است]

 
 مؤلفه های شکل گیری برابری و مساوات در تمدن نوین اسالمی و جامعه مهدوی)عج(

ساوات شکل گرفت و زیر پا گذاردن این اصل، تمدن اسالمی را بـه  همان گونه که گذشت تمدن اسالمی با محوریت اصل م
اسالمی و زمینه سازی جامعـه مهـدوی، ایـن     نوین تمدن گیری چالش کشانده و با مخاطره مواجه کرد. حال، بی گمان در شکل

 اصل اصیل نقش پر رنگی خواهد داشت. 
اسالمی و  نوین رابری و مساوات، در پایه گذاری تمدنبا مراجعه به قرآن و سنت و جستجوی مؤلفه های شکل گیری اصل ب

 -3ی اجتمـاعی،  همبسـتگ  -2جهـانی،   دعـوت  -1 زمینه سازی جامعه مهدوی می توان مؤلفـه هـای ذیـل را برداشـت کـرد:     
 یکینبر محور  یمردیپا -1 ،با همگان کوکارانهیمواجهه عادالنه و ن -4ی، ذات لیو نه فضا یاکتساب لیبراساس فضا یگذارارزش
 . مشورت نگفره ختنسا نهیبا نهاد گرانیگذاردن به دارزش -1یی، و پارسا

 دعوت جهانی
شمول اسالم اسـت، چـرا   شمول و زماناولین مؤلفه شکل گیری مساوات در تمدن نوین اسالمی دعوت جهانی به آیین جهان

د سازد و خود قرآن، این حقیقت را اعـالن داشـته اسـت. ایـن     فروفرستاده شده تا تمامی قلوب و نفوس را متوجه خو که قرآن
اند؛ این قبیل آیات از دو دسته خارج نیستند: یـک  ها مورد خطاب واقع شدهمقصود گاه با آیاتی محقق شده است که عامه انسان

کنـد ایـن   اند و فرقی نمـی گرویده باشد که مخصوص مؤمنانی است که به پیامبر)ص(می« أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ یا»های دسته خطاب
باشد. در هیچ جـای  ها در میان میاست که عموم انسان« أَیهَا النَّاسُ یا»های مؤمنان از کدام قوم و ملت باشند؛ دسته دیگر خطاب

 . [34نیامده است]« یا أیها القرشیون»یا « یا أیها العرب»، خطابی به صورت قرآن
سنگ در تفسیر گران اشعار دارند. عالمه طباطبایی باشد که به عمومیت و فراگیری رسالت پیامبر خاتم)ص(و گاه با آیاتی می

در انتخـاب مخاطبـان خـود    می نویسد: قرآن یک سیر تدریجی منظم  خود به مناسبت سخن از کیفیت آشکار شدن دعوت قرآن
ها برانگیخته شده و امر رسالت هرگز اختصاص به یک قوم و یک مکان و )ص( به سوی همه انسانگمان پیامبرپیموده است و بی

ـ   إِلَـیکمْ یا أَیهَا النَّـاسُ إِنیـی رَسُـولُ اللّـه      قُلْ»فرماید: زمان ندارد. خداوند در قرآن خود می ذِی لَـهُ مُلْـک السَّـمَاوَاتِ    جَمِیعًـا الَّ
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[. تـاریخ گویـای ایـن    37«]أَرْسَلْنَاک إِلَّا رَحْمَۀً لیلْعَـالَمِینَ  وَمَا»[، 31«]هَذَا الْقُرْآنُ ألُنذِرَکم بِهِ وَمَن بَلَ َ إِلَیوَأُوحِی »[، 31«]وَاألَرْضِ
دمان روم، ایران، حبشه و مصـر را کـه جملگـی غیـر     مر -اسرائیل باشند که همان بنی -واقعیت است که پیامبر)ص(، قوم یهود 

از  از حبشه و صـهیب  - بالل - از ایران، مؤذن پیامبر)ص( ای از مشاهیر چون سلمانعرب بودند به دین اسالم دعوت کرد. عده
 اهلل)ص( کرد دعوت از گروهی آغاز شود و آن گـروه، قـوم رسـول   اقتضا میروم به آن حضرت گرویدند. در آغاز امر حکمت 

 [. 31بودند، پس از استقرار و استواری دین در میان آنها، دعوت به دیگر اقوام سریان یابد]

روی برگرداننـد خداونـد قـومی     اند در صورتی که از اسالم و قرآنو گاه با آیاتی که بر اساس آن ها قوم عرب تهدید شده
 لَیْسُـوا  قَوْمـاً  بِها وَکَّلْنا فَقَدْ هؤُالءِ بِها یَکْفُرْ فَإِنْ» کند، آیاتی چند در قرآن بر این حقیقت اشاره دارند: تر جایگزین آنان میشایسته

 إِنْ»، «نباشـند  کافر بدان که گماریم آن بر را[ دیگر] گروهى گمان،بى ورزند، کفر بدان[ مشرکان] اینان اگر و[ : »31«]بِکافِرِین بِها
 و بَرَدمى[ میان از] را شما بخواهد،[ خدا] اگر مردم، اى[ : »41]«قَدِیرا ذلِکَ عَلى اللَّهُ کانَ وَ بِآخَرِینَ یَأْتِ وَ النَّاسُ أَیُّهَا یُذْهِبْکُمْ یَشَأْ

اگر شـما  [: »41«]أَمْثالَکُم یَکُونُوا ال ثُمَّ غَیْرَکُمْ قَوْماً یَسْتَبْدِلْ تَتَوَلَّوْا إِنْ وَ»، «تواناست[ کار] این بر خدا و آورد،مى[ پدید] را دیگران
 [.42«]به قرآن پشت کنید، گروهی دیگر جای شما را خواهد گرفت که مانند شما نباشند

با الهام از شیوه قرآن در فراخوان عالم گیـر   اما طلوع ظهور امام عصر)عج( نیز با دعوت عمومی و جهانی همراه خواهد بود،
 این نهضت عظیم جهانی، تمام انسان ها، مخاطب قائم آل محمد)ص( خواهند بود. روایات دال بر این حقیقت دو دسته اند؛
اسـت   دسته اول احادیثی هستند که به دعوت همه اقوام و مردم اشاره دارند؛ چنان که در حدیث بلندی از امام باقر)ع( آمده

النَّـاسُ(، مـا از خداونـد     أَیُّهَا که قائم)ع( از مکه ظهور می کند و تکیه به بیت الحرام داده و در پناه آن ندا سر دهد: ای مردم!)یَا
[، نیـز از امـام بـاقر)ع(    43طلب یاری کنیم و هر یک از شما مردم، ما را اجابت کرد، بداند که ما اهل بیت پیامبر شـما هسـتیم]  

است که از نشانه های حتمی ظهور آن است که در ابتدای روز ندا دهنده ای از آسمان ندایی دهد که همه اقوام بـا  روایت شده 
 [. 44هر زبانی آن را می شنوند]

دسته دوم، روایات فراوانی می باشند که بیان می دارند چون قائم)ع( قیام می کند نسبت به عرب سخت گیـری کـرده و بـا    
[. بنابراین، امام عصر)ع( به مصادره هیچ قوم و ملتی در نخواهد آمد و با دعـوت جهـانی   41د خواهد کرد]شدت با آن ها برخور

 خود همه اقوام و ملل و ادیان را به نهضت الهی خود فرا خواهد خواند. 
 یاجتماعهمبستگی 

میان افراد آن جامعه می باشد؛ بی گمان یکی از مهمترین عوامل شکل گیری مساوات در هر جامعه ای وجود اتحاد و انسجام 
یاد آور می گردد که مسلمانان بلکه همه پیروان فرستادگان خداوند امت واحدی هستند و آنـان را سزاسـت کـه بـر مـدار       قرآن

 رَبُّکـمْ هَـذِهِ أُمَّـتُکمْ أُمَّـۀً وَاحِـدَۀً وَأَنَـا       إِنَّ وَ» [،41]«فَاعْبُـدُونِ  رَبُّکـمْ هَذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّۀً وَاحِدَۀً وَأَنَا  إِنَّ»عبودیت و تقوا گام بردارند: 
الْمُؤْمِنُـونَ   إِنَّمَا»[، همچنین قرآن مؤمنان را برادر یکدیگر دانسته و به اصالح و رفع اختالف میان آنان امر کرده است: 47]«ِفَاتَّقُون

 [.41«]أَخَوَیکمْ بَینَإِخْوَۀٌ فَأَصْلِحُوا 
دو میـان  دو بـه   [. پیـامبر)ص( 41میان مسلمانان عقد اخوت برقرار کرد] ، پیامبر)ص(«الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَۀٌ إِنَّمَا»یر: با نزول آیه اخ

پوسـت و ابوریحـه   سیاه ، بین باللو ابو دردای عرب میان سلمان فارسی میان نژادهای گوناگون پیوند برادری منعقد کرد، ایشان
[. افـراد  11عقد اخوت برقـرار سـاخت]   -برده سابق - بن حارثه و زید - عموی پیامبر)ص( -سفیدپوست و میان حمزه خثعمی
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قطاری آنان صرفاً در معیارهای روحـی و فضـایل    یادشده هیچ پیوند نسبی و نژادی و قومی با یکدیگر نداشتند و همانندی و هم
اخالقی بوده است چنان که از نوع پیوندها نمایان است، از این روی همبستگی اجتماعی تأثیری بسزا در شکل گیـری مسـاوات   

 ایفا خواهد کرد.
 وَاعْتَصِـمُواْ »برای حفظ یکپارچگی مسلمانان و بازداشتن از گسست میان آنان، نسبت به پراکندگی هشـدار داده اسـت:    قرآن

( اسـت کـه سـبب یکپـارچگی اسـت و از عوامـل       اللّه حَبْلُ[، اسالم حبل و ریسمان خداوندی)11«]اللّه جَمِیعًا وَالَ تَفَرَّقُواْ بِحَبْلِ
 [.12تعصبات فردی، خانوادگی، قومی، نژادی، ملی و جغرافیایی شکاف عمیق میان مسلمانان است]«(: تَفَرَّقُواْ وَالَ»پراکندگی)

در طلیعه ظهور مهدوی)عج( نیز یکپارچکی و همبستگی شگفت آوری رخ خواهد داد، به طوری که تا پیش از آن، بشـریت  
[، 13]1«الْمُشْـرِکُونَ  کَرِهَ لَوْ وَ کُلیهِ الدِّینِ عَلَى لِیُظْهِرَهُ»ت، در تفسیر آیه در طول تاریخ حیاتش، چنین انسجامی را به خود ندیده اس

نقل شده است که در زمان قیام قائم است که هیچ یهودی، مسـیحی و صـاحب    -صحابی ممتاز رسول خدا)ص( -از ابن عباس 
گیر شدن آن به معنای ایجاد همبستگی تحت لوای برابری و [. گسترش اسالم و فرا14دینی نماند مگر آن که اسالم را اختیار کند]

 مساوات خواهد بود. 
 اسـالم  مـتن  در کـه  آنچه با حجت حضرت مسأله در را خودتان فکر کنید کوشش»شهید مطهری در این ارتباط می نویسد: 

. ایـم درآورده اسـت  انتقـام  و هعقد دچار که آدمى یک کودکانه آرزوى یک صورت به را مسأله این ما غالب. بدهید تطبیق آمده
 غرق را ایران مردم ما بیایند مثال که بدهند اجازه ایشان به تعالى و تبارک خداوند کى که دارند انتظار فقط حجت حضرت گویى
 جهانى بزرگ فلسفه یک این نه،. نیستیم شیعه که هستیم ما که اىشیعه هم آن کنند، سعادت در غرق را شیعه یا کنند سعادت در

 یـک  صـورت  بـه  بایـد  ما را این. است جهانى امر یک اشواقعى معنى به تشیع چون است، جهانى دین یک اسالم چون است،
[ 11]«الصَّالِحُونَ عِبادِیَ یَرِثُها الْأَرْضَ أَنَّ الذیکْرِ بَعْدِ مِنْ الزَّبُورِ فِی کَتَبْنا لَقَدْ وَ»: گویدمى قرآن وقتى. کنیم تلقى جهانى بزرگ فلسفه

 [. 11«]نژاد آن و قوم این و منطقه آن و منطقه این از صحبت نه است، زمین از صحبت
 گذاری براساس فضایل اکتسابی و نه فضایل ذاتیارزش

باشـد امـا   گـذاری مـی  در جوامع انسانی غالبا امتیازاتی چون: نژاد، رنگ پوست، استعداهای ذاتی، ملیت و غیره معیار ارزش
وَأُنثَی وَجَعَلْنَاکمْ شُـعُوبًا   ذَکرٍأَیهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکم مِّن  یا»کند: ها را تقوا معرفی میتنها معیار حقیقی سنجش ارزش انسان قرآن

 [. 17]2«اللّه أَتْقَاکمْ إِنَّ اللّه عَلِیمٌ خَبِیرٌ عِندَوَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکرَمَکمْ 
باشـد،  ها بـر یکـدیگر نمـی   برای اینکه اثبات کند که رنگ، نژاد، نسب، قومیت و ملیت مالک و معیار فضیلت انسان قرآن کریم

نُفِـخَ   فَـإِذَا »شود: داند و تحقّق عینی این قرارداد و اعتبار در روز قیامت بر همگان آشکار میها را اموری قراردادی و اعتباری میآن
  .[11]«یوْمَئِذٍورِ فَلَا أَنسَابَ بَینَهُمْ فِی الصُّ

در نهضت جهانی امام عصر)عج(، یاوران ایشان از قومیت ها و ملیت های گوناگون هستند؛ سید بن طاووس در کتـاب مالحـم   
ـ   رب عـالم و  خود روایتی بلند از امیرمؤمنان)ع( نقل می کند که برابر آن اصحاب امام عصر)ع(، سیصد و سیزده نفر از مشـرق و مغ

                                                 
 . باشند نداشته خوش مشركان چند هر گرداند، پیروز است دين چه هر بر را اسالم تا -0

 نزد شما ارجمندترين درحقیقت. كنید حاصل متقابل شناسايی يكديگر با تا گردانیديم قبیلهقبیله و ملّتملّت را شما و آفريديم زنی و مرد از را شما ما مردم، ای» -1
 .«است آگاه دانای خداوند ترديد،بی. است شما پرهیزگارترين خدا
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گرد آمده و ترکیبی از سرزمین ها و اقوام متنوع می باشند و مالک حضور آنان فضـائل و ویژگـی هـای روحـی و اخالقـی بـوده       
، ایـن  [11]. از امام باقر)ع( نیز نقل شده است: اصحاب قائم)ع( سیصد و سیزده نفرند و برخی از آنان، عجـم مـی باشـند   [11]است

که مالک امام عصر)ع(، زبان یا خون و نژاد نمی باشد، زیرا در این صورت غیر عـرب را در میـان    روایت گویای این حقیقت است
 .[11]یارانش نمی پذیرفت

بر اساس همین اصل فضیلت محوری است که در عصر ظهور، هیچ مسلمانی نباید در یوغ بردگی و اسارت باشـد و لـذا امـام    
 .[12]آزاد خواهد ساخت عصر)عج(، هر برده مسلمانی را خریداری کرده و

 مواجهه عادالنه و نیکوکارانه با همگان 
 إِنَّ»دانسته اسـت:  را بر همگان الزم  -از هر نژاد و دینی -ادای امانت به اهلش و حکم کردن براساس عدل میان مردم  قرآن

إِنَّ اللّـه کـانَ سَـمِیعًا     بِـهِ عِظُکم النَّاسِ أَن تَحْکمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّه نِعِمَّا یَ بَینَکمْتُم للّه یأْمُرُکمْ أَن تُؤدُّواْ األَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا وَإِذَا حَا
 [. 13]1«بَصِیرًا

ورزیدن، نیکی کردن حتی به غیر مسلمانانی که سر ستیز با جامعه اسالمی ندارند، مورد سـفارش قـرآن اسـت؛    فراتر از عدل
ینْهَاکمُ اللّه  لَا»سوره ممتحنه از عدالت پیشگی و نیک ورزی با کافران غیر حربی سخن به میان آمده است: چنان که در آیه هشتم 

 [. 14] 2«وَتُقْسِطُوا إِلَیهِمْ إِنَّ اللّه یحِبُّ الْمُقْسِطِینَ تَبَرُّوهُمْفِی الدِّینِ وَلَمْ یخْرِجُوکم مِّن دِیارِکمْ أَن  یقَاتِلُوکمْعَنِ الَّذِینَ لَمْ 
دانـد؛ یـا   مردمان را از دو گـروه خـارج نمـی    اشتر، در نامه خود به مالک بر اساس همین منطق قرآن است که امام علی)ع(
ره رسـول  [، در سی11رو هر دو دسته باید مشمول لطف و رحمت قرار گیرند]برادران دینی هستند و یا انسانی نظیر وی. از همین

از جای خود برخاست، به ایشان گفتـه شـد:    خدا)ص( نقل شده است که جنازه یکی از یهودیان در حال تشییع بود پیامبر)ص(
 [.11فرماید: آیا او انسان نیست؟]این جنازه یک یهودی است، ایشان در پاسخ می

حه برنامه های اصالحی خویش قرار داده و سیره اجـدادش را در  در عصر ظهور نیز امام عصر)عج( دستورات قرآن را سرلو
پیش خواهد گرفت، چنان که از امام باقر)ع( مروی است که چون قائم)ع( قیام کند اموال را مسـاوی تقسـیم کـرده و در میـان     

ـ  ین را پـس از آن  مخلوقات خداوند رحمان، نیک باشند یا فاجر، عدالت پیشه کند، به سنت رسول خدا)ص( عمل می کند و زم
[ و نیز از ایشان نقل شده است: هنگامی کـه قـائم)ع(   17که از ظلم، ستم و بدی پُر شده است از دادگری، عدالت و نور پُر کند]

 [. 11قیام کند و در دوران حکومتش ستم ریشه کن گردد و راه ها ایمن گردد و زمین برکاتش را خارج کند]
 ی بر محور نیکی و پارساییمردیپا

رسانی و تعامل گونه همکاری و یاری پذیرفته و هر« نیکی و پارسایی»پایمردی و یاری رسانی امت اسالمی را بر محور  رآنق
وَانِ وَاتَّقُواْ اللّـه إِنَّ  وَالْعُدْ اإلِثْمِوَتَعَاوَنُواْ عَلَی الْبری وَالتَّقْوَی وَالَ تَعَاوَنُواْ عَلَی »داند: مطرود می« بدکارى و افزون جویى»را بر اساس 

 [.11] 3«اللّه شَدِیدُ الْعِقَابِ
                                                 

 كه است چیزی نیكو حقیقت، در. كنید داوری عدالت به كنید،می داوری مردم میان چون و كنید رد ها آن صاحبان به را هاسپرده كه دهدمی فرمان شما به خدا» -0
 .«است بینا شنوای خدا. دهدمی[ قرآن] پند آن به را شما خدا

 خدا زيرا ورزيد، عدالت ايشان با و كنید نیكی آنان با كه داردبازنمی اند،نكرده بیرون ديارتان از را شما و نجنگیده شما با دين[ كار] در كه كسانی از را شما خدا» -1
 .«داردمی دوست را دادگران

 .«است کيفرسخت خدا که کنيد پروا خدا از و نشوید هم دستيار تعدّی و گناه در و کنيد همکاری یکدیگر با پرهيزگاری و نيکوکاری در و» -3
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را چنـین بـازتعریف   « أنصر أخاک ظالمـاً أو مظلومـاً  »ضرب المثل معروف دوران جاهلیت:  در پرتو تعالیم قرآن پیامبر)ص(
انسـان بایـد   [: »71«]ن کـان مظلومـا فلینصـره   إا فلینهه فانه له نصـر و  ن کان ظالمإلینصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما؛ » کردند:

اوست  پشتیبانیبرادرش را، ظالم باشد و یا مظلوم، یاری رساند؛ بدین صورت که اگر ظالم است او را از ظلمش بازدارد که این 
 «.و اگر که مظلوم است به فریادش رسد
اصحاب گرد امام مهدی)ع( جمع آیند، امام)ع( بر رعایت چهل ویژگـی  سیصد و سیزده تن در نهضت عالم گیر مهدوی، چون 

اخالقی با آنان بیعت می کند و در مقابل امام)ع( بر خود ده چیز را شرط می کند؛ اصحاب بیعت می کنند که: دزدی نکننـد، دامـن   
هجوم نبرند، جز به حق کسی را نزننـد، مرکـب   به زنا نیاالیند، قتل نکنند، حرمتی را نشکنند، مسلمانی را دشنام نگویند، بر خانه ای 

راهوار سوار نشوند، فریفته ثروت نگردد، لباس نرم و نازک به تن نمی کنند، جامه حریر نپوشند و ...، امام عصـر)ع( نیـز بـر خـود     
از عـدالت   -پس از آن که از ستم پُر شده اسـت  -زمین را شرط می کند، از جمله آن شروط این است که به اندک رضایت دهد، 

. آن چه که در این معاهده دو طرفه جهـت برقـرای جکومـت عـدل     [71]و خداوند را چنان که سزاوار است بندگی می کند پُر کند
جهانی به شدت نمایان است، تعهد بر همکاری طرفین بر اساس تقوا و نیکی می باشد و اجتنباب از دخالـت دادن نـژاد، قومیـت و    

 ملیت است.
   فرهنگ مشورت ختنسانهادینه ان با دیگرگذاردن به ارزش

هشت صفت برای مؤمنان برمی شمارد، برخی از این ویژگی ها ناظر بر اخـالق   31تا  31خداوند در سوره شوری طی آیات 
وَأَمْـرُهُمْ شُـورَی    لصَّلَاۀَااسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا  وَالَّذِینَ»اجتماعی و در تعامل با دیگران می باشد؛ از جمله آن ها مشورت است: 

[. ممکن است چنین توهم شود که معدود افرادی که برخـوردار از نـژاد و ملیـت برتـر هسـتند      72]1«بَینَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ینفِقُونَ
د. در جنـگ احـزاب   استوارتر از دیگران تدبیر امور می کنند، اما مطالعه سیره پیامبر)ص(، مجالی برای این توهم باقی نمی گزار

که مسلمانی غیـر عـرب و از    - چون اتخاذ راهبرد نظامی برای مقابله با جبهه کفر، به مشورت گذاشته شد، تدبیر سلمان فارسی
 [.73رسیده و در نهایت مسلمانان بر کافران فائق آمدند]به تصویب -نژاد عجم بود

ور با اصحاب خود مشورت می کرد، امام عصـر)عج( نیـز چنـین خواهـد کـرد و در      همان گونه که پیامبر)ص( در برخی ام
[، از محیی الدین عربی در این باره گزارش شده است کـه خداونـد متعـال    74بعضی امور با یاران خود به مشورت خواهد کرد]

وزرای مهدی)ع( قـرار مـی دهـد،     -که آنان را در خزانه غیبش پنهان داشته و حق را بر ایشان آشکار ساخته است -گروهی را 
آنان از عجم هستند و میان آنان عرب وجود ندارد، اما جز به زبان عربی سخن نگویند. مهدی)ع( با نظر خود هیچ کـار صـورت   

 [.71ندهد و تنها با این وزرا مشورت می کند، آنان عارفان به مسائل هستند]
 

 گیری نتیجه و بحث
رند که تمدن های بشری، همواره با چالش مهم، نابرابری و تبعیض مواجه بودند و چه بسا یافته های تحقیق حکایت از آن دا

یکی از عمده دالیل سقوط آن ها، بی توجهی به آن بوده است، اما اسالم با ظهورش، با نگاهی الهی، اصل مساوات را سـرلوحه  
زرگ را رقم زند. اگرچه اندکی پس از رحلت رسـول  برنامه های انسان ساز خود قرار داد و توانست در مدت کوتاهی، تمدنی ب

                                                 
 .«کنندمي انفاق ایمداده شانروزی آنچه از و است مشورت ميانشان در کارشان و اندکرده برپا نماز و داده[ مثبت] پاسخ را پروردگارشان[ ندای] که کساني و» -1
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اسالم، این اصل مورد بی مهری اغلب خلفا و دولت های اسالمی قرار گرفت، مع ذلک وجدان های بیدار همـواره میـان رفتـار    
ز آن، حاکمان و آموزه های اسالمی تفکیک قائل شده اند، در حالی که وضعیت دنیای امروز و تحوالت شگفت آور و روز به رو

بسـان آن   -ضرورت برپایی تمدن نوین اسالمی را اقتضا دارد، بی شک در شکل گیری آن احیای بایسته اصل مساوات و برابری
نقشی مهم ایفا کرده و زمینه ساز جامعه مهدوی)عج( نیز خواهد بود. با الهام از آموزه های  -چه که در بدو اسالم رخ داده است

اوات را نظیر به نظیر در تمدن نوین اسالمی و جامعه مهـدوی)عج( احصـا کـرد، ایـن مؤلفـه هـا       ثقلین می توان مؤلفه های مس
 مواجهه -4 ذاتی، فضایل نه و اکتسابی فضایل براساس گذاریارزش -3 اجتماعی، همبستگی -2 جهانی، دعوت -1عبارتند از: 

 فرهنـگ  سـاختن  نهادینه با دیگران به گذاردنارزش -1 پارسایی، و نیکی محور بر پایمردی -1 همگان، با نیکوکارانه و عادالنه
 .مشورت
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  در موثر عاملی عنوان به اسالمی هنر ظاهر و ماهیت تبیین
 آن شدنجهانی و اسالمی نوین تمدن گیریشکل

 
 پورناصر مقدم

 ه هنر دانشگاه پیام نورعضو هیات علمی گرو

 
Email: moghadampour@yahoo.com 

 
 

 چکیده
گیارد.  قرار می "تعلیمی"، "نمادین"، "تز ینی"ای از هنر اسالمی در سه دسته کلی نقش و کارکرد بخش عمده

از دیدگاه هنرشناسان غیرمسلمان، هنر اسالمی بیش از هر چیز، خاصایتی تز ینای دارد، حاال آنکاه از دیادگاه      
، هر نوع مصنوعاتی و طبیعتاً آثار هنری نیز، اشااره و تاذکر باه هات الهای و     گرایانو مخصوصاً سنت سالمیا

  های بصری آن نیز بابت انتسابش به اهداف قدسی، واجد زیبایی ملکوتی است.اصل توحید داشته ولذا، ارزش

این کار، بیش از هر چیاز نقاش    اسب برایبا توجه به اهمیت ایجاد تمدن نوین اسالمی و استفاده از ابزارهای من
خصوصاً بخش  های بصری در هنر اسالمی وتعلیمی هنر مهم و ضروری خواهد بود. این امر نه تنها نفی ارزش

کتابت نیست، بلکه تأکید بایش از پایش بار    اً کاری، گچبری، آجرکاری و مخصوصمشهوری از آن از جمله کاشی
باشد کاه گذشاته از ایجااد وحادت در     بینی میان محور اصلی در این جهاناصول اسالمی و عامل توحید به عنو

سازی تمدن نوین های اسالم و جهانیمضمون و زبان و بیان هنر اسالمی، آن را به ابزاری جهانی برای نشر ایده
ی فراگیر سازد. برای تحقق این هدف متعالی، باید به هنری با خصوصیات بنیادین اسالم و زباناسالمی، بدل می

های خاص خود را دارد، اما فاقد قدرت، های بصری هنر اسالمی اگر چه جذابیتدر آن توجه داشت. تاکید بر جلوه
بخشی به تمدن ناوین اساالمی خواهاد باود. ایان      دهی و قوامهای شکلصالبت و رسالت مورد نیاز برای ستون

و بررسی کلی نقاش ضاعف و قاوت آن در    نوشته ضمن بررسی کلی خصوصیات هنر اسالمی در دوران گذشته
 .حال حاضر به دنبال ارا ه اصول و الگوهایی برای هنر اسالمی مطلوب با تاکید بر نقش تعلیمی آن است

 
 شدن جهانی -کتابت  -تعلیمی هنر -اسالمیتمدن  - اسالمی ها: هنرکلیدواژه
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 مقدمه
کرد. در این تمدن، هنرهای ارزشمندی نیز در آمد و رشدوجودسیعی بهتمدن اسالمی، در دوره تاریخی طوالنی و جغرافیای و

کنار سایر امور اعتقادی و فرهنگی، متولد شد و نقش مهمی ایفا کرد. توجه به خصوصیات این هنرها و نقش و کارکرد آنهـا در  
ضروری است. توجه به اصول این  تمدن گذشته اسالمی، نه با هدف ثبت تاریخی که برای یافتن الگوهای مفید در هدفی بزرگ،

شود، قرار های مهمی در درک تازه از هنر اسالمی ارائه داده و ما را در مسیری که به یافتن الگوها منجر میتواند شاخصههنر، می
 دهد.

ل سازی آن اسـت و در تبیـین اصـو   هنر اسالمی، از عناصر ضروری در تمدن نوین اسالمی و عاملی موثر در جهانیفرضیه: 
 باشد.  اعتقادی اسالم، ایجاد فضا و فرصت تفکر، و تجربه در خصوص معنویت، کارآمد می

 
 پژوهش هایسوال

 دهی تمدن اسالمی داشته است؟میان هنر اسالمی و تمدن اسالمی چه ارتباطی وجود دارد و آیا هنر نقشی در شکل
 ه است؟نقش و تاثیر هنر اسالمی در ایجاد تمدن اسالمی پیشین چگونه بود

 جلوه و بروز هنر در تمدن اسالمی چه بوده است؟
 هنر اسالمی کارآمد برای این هدف، چه خصوصیاتی دارد؟ 

 
 پژوهش روش

باشد، که با در نظر گرفتن ماهیت کلـی هنرهـای اسـالمی در    روش پژوهش در این مبحث به طور کلی توصیفی تحلیلی می
  رداخته شده است.تر یکی از این هنرها پنهایت به بررسی دقیق

 
 هنر و تمدن

های تمدن بشری است، انواع مختلف هنرها در سطوح گوناگون، در تمامی جوامع ترین و چشمگیرترین جنبههنر یکی از مهم
ها با یکدیگر، قطعاً های ماهیتی، ساختاری و ظاهری تمدنو در همه ادوار حیات بشر وجود داشته است. با در نظر گرفتن تفاوت

یز شرایط و خصوصیات مختلفی دارد، بروز ظواهر این خصوصیات و البته دستاوردهای آن، باعـث تنـوع در هنرهـای هـر     هنر ن
دهی و تشـدید  ای معکوس، هنر نیز با استفاده از بازخوردهای عوامل موثر، به ترمیم، جهتشود. ضمن اینکه در چرخهتمدنی می

های دیگر به تقابل یا تعامل ها و تمدند. هنر همچنین بسته به شرایط، با فرهنگکنبسیاری از موارد مرتبط در آن تمدن کمک می
دهنده یـا بنیـادین در ایجـاد    البته باید متذکر شد که در بدو امر هنر نقش شکل پذیرد.گذارد یا تاثیر میپرداخته، بر آنها تاثیر می

-تواند نقشی اساسی یا شکلیک تمدن در میان است، هنر می تمدن نداشته یا نقش آن ثانوی است. اما وقتی بحث احیای دوباره

-دهنده به صورت نوین تمدن پیشین داشته باشد. با این مقدمه روشن است که اگر هنر نقشی در تمدن اسالمی داشته است، مـی 

 گیری یا احیای تمدن نوین نیز نقش داشته باشد.تواند در شکل
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 هنر در تمدن اسالمی
های آن، ابتدا نگاهی به وضـعیت کلـی هنـر در جهـان اسـالم      مفهوم هنر اسالمی و خصوصیات و جلوهپیش از پرداختن به 

 خواهیم داشت.
های بعد بیشتر مبتنی بر رشد و رواج دین مبین اسالم در آغاز به یاری تبلی  و فتوحات جنگی محقق شد اما دوام آن در سده

)اینکه چه شود، نهی استمیطور مشخص از سنت اسالم درباره هنر دیدهبه است. آنچهعناصر تمدن و فرهنگ، از جمله هنر بوده
های بعد چهارچوب یا قاعده و روال عمومی در کـار هنـری، خـود بـه سـنتی      چیزی نباید باشد و نباید انجام شود( اما در سده

قاید اسالمی بر کل شئون و صور هنری تعالیم و ع "استوار تبدیل شد. از این رو اساس هنر اسالمی برخاسته از دین اسالم است
اند خـود را از  توانستهاست و صورتی وحدانی به این هنر داده و حتی هنرهای باطل نیز نمیرایج در تمدن اسالمی تاثیر گذاشته

اسـالمی بـا   [ هنر 1]"اند.این حقیقت متجلی بر کنار دارند. بنابراین همه آثار هنری در تمدن اسالمی به نحوی مهر اسالم خورده
این وصف، آینه تمدن اسالمی است. در آغاز، سادگی و صراحت آن با وضعیت عمومی قرون ابتدایی ظهور اسالم انطبـاق دارد،  

های بعد، شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که به طور کلی به سمت رشد و توسعه عمومی و گاه در حـدی وسـیع و   در سده
نر بازتاب دارد. با در نظرگرفتن اینکه مبحث ما بررسـی تـاریخی و سـیر تحـوالت هنـر      یابد، به وضوح در هچشمگیر سوق می

پردازیم که خود بررسی بخش مهمـی  اسالمی نیست، در ادامه بیشتر به موضوعات کلی مربوط به اصول و روابط هنر اسالمی می
 از تمدن اسالمی است.

 
 شدن تمدن اسالمیرابطه هنر و جهانی
نظرگرفتن وسعت جغرافیایی و تداوم تاریخی، موضوع ارزشمندی برای بررسی ارتبـاط هنـر و تمـدن و     تمدن اسالمی با در
باید توجه داشت که اسالم تقریباً به تمامی مناطقی که امکان دسترسی داشـت و موانـع خـاص طبیعـی یـا      اشاعه فرهنگ است. 

حاکمیت سیاسی بوده و چه بـه ایـن مرحلـه نرسـیده باشـد،       غیرطبیعی در برابر آن نبود، نفوذ کرده است. این نفوذ چه همراه با
های مختلف)تاثیر اساسی بر آنها جا گذاشته است. تنوع نقاطی که اسالم بدانجا رسیده و سازگاری آن با فرهنگتاثیرات مهمی به

می دارد. در ایـن میـان   های بومی آنها( نشان از ظرفیت باالی نفوذ، همجواری و دوام فرهنگ و تمدن اسـال و مجاورت با ریشه
شود که اساساً در جوامع سنتی)پیش از دنیای مدرن( چیزی به عنوان هنر مستقل بـا  بررسی نقش هنر با تاکید بر این امر آغاز می

های عادی اما با ثمرات خاص بوده است که یا کار و پیشه وجود ندارد. هنر نیز بخشی از فعالیت ماهیتی متفاوت از فن و صنعت
باشد. جنبه دیگر به واسطه خصـلت  شناسانه میهای زیبایید جنبه شایان توجه است؛ نخست آنکه اثر هنری واجد خصلتاز چن

تردیـد هنـر   بـی  "مسلمانان. البته باید توجه داشت کـه بیانی آن برای مخاطبان است؛ چه مخاطبان مسلمان و چه بیگانگان یا غیر
و مخاطبان در هر حال با مظاهر دین اسالم مواجه هستند. این جنبـه   [2]"اسالم است گاه حقیقتاسالمی در مقام هنردینی، جلوه

-های مشترک هنر اسالمی در این قلمرو وسیع، با تشـدید و هـم  ترین مورد در بحث ماست. خصلتیا خصلت هنر اسالمی، مهم

ک و تمدنی، رشد کرد و مورد استفاده بـود،  نظیر خود در چند زمینه خاص از هنر که در اسالم بیش از هر دین و مسلافزایی بی
هـای بـومی   حال استفاده از قابلیتای جهانی برای آن ایجاد کرد. در عینقدرت گفتگو و نفوذ معنویت اسالم را باال برده و دامنه
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فردی را برای هـدفی  ای، گروهی و های منطقهدار آن منجر شد و امکان استفاده از همه ظرفیتبه تنوع و جذابیت و پویایی دنباله
  بزرگ فراهم کرد.

 
 مبادی و مبانی هنر اسالمی

های اطراف حجاز شکل گرفته است. اما با وجود تمام تـاثیرات، در  ها و سرزمینهنر تمدن منشاء تاریخی هنر اسالمی بر پایه
ها و تاثیرات هنـر پـیش از   ور نشانههای اولیه خود تا حدی مستقل و متمایز شد؛ حضمدت زمان نسبتاً کوتاهی، این هنر از ریشه

بودن آن نیسـت،  وجه نافی و ناقض اسالمیشود، این حضور موازی، به هیچاسالم در هنر اسالمی، عمدتاً به شکل پنهان دیده می
و  درباره کشورهای اسپانیا و مصـر، سـوریه و ایـران، ترکیـه و هنـد،     "و متقابالً با وجود ماهیت آشکار هنر اسالمی، مخصوصاً 

هـای محلـی خـود    ای فراگیر وجود دارد، همه دارای سنتبه عنوان واژه« اسالمی»کارگیری اصطالح علیرغم گشایشی که در به
 اسـالمی  هنر"های بومی در اینجا ظواهر بیرونی نیست، چرا که اساساً [ منظور از تفاوت یا تشابه هنر اسالمی با سنت3]"هستند.

 معنـوی  حیـات  حـامی  و مکمـل  یـاور،  نوعی آن، به بازگشت یا مبداء شناخت نظر از و سالمیا معنویت ثمره پیدایش، نظر از
با نخستین تجلیات خـود، زبـان هنـری     "هنر اسالمیبرد. ها و خصوصیات بصری، راه به جایی نمی[ و تاکید بر جلوه4]"است.

ای ظیم عناصر خود کرد. همچنین زبان یگانهخود را مصروف تجمیع و تن ]همت[جدیدی، بسیار سخت و زاهدانه پدیدآورد و هم
پدید آورد که به جای تعبیرات هنری قدیم، که بر معنی و تصویر، بنا و شکل، جسم و لباس مبتنی بود، بر رابطـه میـان اصـل و    

مـالً هنـری   نما )غیرفیگوراتیو( است اما عهنر اسالمی در ظاهر انتزاعی و غیرپیکره [1]"صورت، و صورت و معنی، بنا شده بود.
کند. از این جهت، حتی تذکر و ذکر هم بر نقش تعلیمی دهد و ذکر توحید را تکرار میتعلیمی است که به حقیقتی برتر تذکر می

واقـع  در  ؛اعتقاد به توحیـد و وحـدانیت الهـی اسـت     اسالمی، هنرها در تمدن ههمبه طور کلی محور هنر اسالمی تاکید دارند. 
ترین اصل اعتقادی اسالم، بیشترین تاثیر را بر هنر اسالمی داشته است. اصل توحید بـه مفهـومی   و مهمتوحید به عنوان نخستین 

هنر اسالمی مبتنی بـر   "کندهای آن، اثر را درک میکند، و مخاطب با شاخصهاشاره دارد که هنرمند بر اساس آن، اثری خلق می
ناپـذیر و وجـوه   دان سنتی هنر اسالمی آن را حکمت از هم جـدایی معرفتی است که خود سرشت روحانی دارد؛ معرفتی که استا

آورند، حکمتی که هنر اسالمی بر این استوار است چیزی جز جنبه خردمندانه خود روحانیـت  مختلف یک حقیقت به حساب می
کمـا از جملـه ابـن   جنبه خردمندانه و مبتنی بر حکمت تنها جنبه این هنر نیست. از نظر برخـی عرفـا و ح   [1] "اسالمی نیست.

هنر در حقیقت جلوه محسوس نامحسوس و به تعبیر دیگر جلوه محسوس دیدار است و ایـن دیـدار بـه نحـوی تجلـی      "1عربی
رفع و کشف این حجاب، امری فراتـر از خـرد و در حـوزه عرفـان      [7]"شود.حقیقی وجود موجود و کشف حجاب حاصل می

ولـوی   هر قدر هنرمندان مسلمان از وحی و پرتـو نـور نبـوی و   "ود به ماورا.دهد و شهاست؛ در این مرحله کشف باطن رخ می
گردند، عالم یابند و هر قدر از این پرتو محروم میرا بیشتر به ذوق حضور و دیده باطن در می« عالم اسالمی»گیرندبیشتر بهره می

ایـن   [1]"گیرنـد. و توحید حقیقی فاصله مـی ماند، و از حقیقت و والیت اسالمی برایشان در حجاب ظلمت مستور و مختفی می
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، 1توان از منظری دیگر نیز بررسی کرد. در هنر اسالمی راز و نظم، جوهر جمال است. طبـق نظـر فریتـوف شـوان    موضوع را می
طلبد و این کمال از سـنتز نظـم و راز   کمال می -نهایت استکه مطلق و بی -زیبایی به عنوان تجلی حقیقت"حکیم الهی معاصر

نهایتی اهلل است. زیبایی در حالی که مطلـق  کننده جنبه بیکننده جنبه مطلقیت خداوند، و راز متجلییابد و نظم، متجلیتحقق می
نهایـت رازی اسـت کـه در آن نهفتـه     حال، بازتاب بیبخشد و در همانکند، به یک نظم خاص تحقق میوار منعکس میرا آینه

-در هنر مقدس، نظم به خودی خود مولد زیبایی است و از طرف دیگر در همه [1] "است« ازر»و « نطم»است. لذا جوهر زیبایی

یابـد. موضـوع   شود، زیبایی حاصل از نظم با وجود راز، فضـا و عمـق مـی   جا و به صورتی مشخص و الزامی، راز نیز دیده می
 رازآلودگی و ابهام را در ادامه بیشتر بررسی خواهیم کرد.

 
 م اسالمیهنرهای خاص و مه

های کالسیک انواع هنرها از طرف صاحبنظران غربی ذکر می شود در جهان اسالم، چندان معتبر و جاری بندیآنچه در تقسیم
نیست، بخشی از این امر به دلیل عدم سابقه چنین هنرهایی در دوران پیش از اسالم اسـت بـه عنـوان مثـال نمـایش، نقاشـی و       

م، در قیاس با یونان و روم، چندان رواج و اهمیتی تداشته اسـت. گذشـته از ایـن برخـی از     سازی در ایران پیش از اسالمجسمه
سازی، با مخالفت شرع اسالم روبرو شده و عمالً امکان رشد نداشت. در عوض هنرهای دیگر هنرها و خصوصاً نقاشی و مجسمه

کننـد:  بنـدی مـی  هـای زیـر تقسـیم   می را در قالـب بیش از حد انتظار مورد توجه قرار گرفتند. صاحبنظران عمده هنرهای اسـال 
به عنوان جانشین هنرهای صـناعی ذکـر   « هنرهای تزئینی»ها، بندیالبته در برخی تقسیم«. کتابت»و « هنرهای صناعی»، «معماری»

اسـت. البتـه   دستی توجهی به بخش عظیمی از هنر جهان اسالم یعنی صنایعآید و چنین امری، بیشود که نادرست به نظر میمی
الذکر حضور دارد و عمومـاً ایـن حضـور    باید اذعان کرد که هنرهای تزئینی به عنوان یک روش و رویکرد در هر سه مورد فوق

بندی هنرها را بر اساس هنرهای کاربردی و تزئینی انجام دهیم، آنگاه سه نقـش  البته چنانچه تقسیم بسیار اساسی و محوری است.
توجه و بررسی خواهد بود؛ مخصوصاً نقش تعلیمی هنر اسالمی کـه بـا   نیز قابل "تعلیمی" ،"نمادین" ،"تزئینی"نسبتاً همسوی 
 رسد.های سنتی و مذهبی آن موضوع مهمی به نظر میتوجه به ریشه

 
 های دینی و علمی با هنر و ادبیات در ایران و اسالمنسبت آموزه

ی رفت، این ارتباط در حوزه ادبیات نیـز بـه همـان نسـبت دارای وسـعت،      اسالمی با دین اشارات -درباره ارتباط هنر ایرانی
سابقه، تنوع و تاثیر است و پیوندی عمیق بین آنها وجود دارد. این ارتباط مخصوصاً در حوزه نگارگری که با کتابت مرتبط است 

اش با ادبیات فارسـی اسـت.   پیوستگی های پس از استقرار اسالم،های اساسی نقاشی ایران در سدهاز ویژگی"باشد:مشهودتر می
نمایاند؛ و سخن شاعر یا نویسـنده را بـه زبـان    ها را میهای داستانگیرد؛ اشخاص و صحنهنقاش از مضامین متنوع ادبی مایه می

 کند. اما کار او، بیشتر از مصورسازی)ایلوستراسیون( در معنای متعارف آن است. ادبیـات فارسـی و هنـر   خط و رنگ مجسم می
بر اساس بینشی یگانـه و ذهنیتـی مشـابه     -هر دو -اند، زیرا هنرور و سخنور مسلمانایرانی پیوند درونی و همخوانی ذاتی داشته
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یافتن به صور مثـالی  های این جهان، به عالم ملکوتی نظر داشتند. هدفشان دستاند. آنان از خالل زیباییزدهدست به آفرینش می
از طرف دیگر باید توجه داشت کـه یکـی از    [11] "هنر آنان قلمرو زیبایی با جهان معنی قرین بود. و درک حقایق ازلی بود. در

ترین انواع ادبی در ایران نوع تعلیمی آن است که مخصوصاً بعد از قرن چهارم و پنجم هجری و با رشد عرفان و تصوف در مهم
کارکرد دینی و تعلیمی داشـتند، یکـی از بنیادهـای ادب ایـران را     توجه تالیف رساالت عرفانی که ایران و متعاقب آن رشد قابل

دهد. اگرچه ممکن است بسیاری از تصاویر مجموعه نگارگری ادبیات ایران، خارج از مقوله دین و عرفان باشند، امـا  تشکیل می
عی از کالم این شاعران بـه  همین موارد، تاکیدی بر وسعت حضور آثار شاعران عارف و حکیم، در هنر هستند. اساساً حوزه وسی

های مختلف مربـوط اسـت کـه    اموری مانند تذهیب نفس، مراقبه، جایگاه انسان در مناسبات دنیوی و اخروی و الهیات در شکل
یـا، بـه زبـان    « آخـرت »و « دنیـا »هنر در بیان رابطه میان  "گذارد این رویکرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر هنر نیز تاثیر می

است. هنر، با ایجاد پلی میان این دو عالم، به پر کردن شکافی که انسان را از اصل الهـی  « عالم غیب»و « عالم شهادت»ن، صوفیا
کند تا آیات و رموزی را که خداوند در اطراف او، در کتاب بزرگ طبیعـت و در  دهد؛ به او یاری میکند یاری میخود جدا می

بـرد و او را بـه   ه است، بخواند؛ بنابراین، هنر نفس انسان را از انفعاالت دنیوی فراتـر مـی  درون خود او، در ذهن و قلب او نهاد
در بسـیاری از ایـن مـوارد،     [11] "رسـاند. یعنی پرستش و بندگی خدای تعـالی مـی  « اشعلت وجودی»اش، و طبیعت حقیقی

شهادت به مفاهیمی برتر، کارکردی تـذهیبی و   موضوعات مذهبی، علمی، تاریخی و ... همه از یک جنس و معنا هستند و همه با
 تعلیمی دارند.

 
 خصوصیات تعلیمی هنر اسالمی

ترین موارد مربـوط بـه هنـر    ها از مهماست. کتیبه کارکرد تعلیمی هنر اسالمی، بخشی به صورت مستقیم و بخشی غیرمستقیم
اشاره دارد که در دل عبـارت قـرار گرفتـه اسـت و      اند چرا که متن آنها به صورت مستقیم و واضح به موضوعیتعلیمی مستقیم

و محراب و ... را  باشد. اما مواردی از قبیل نقوش هندسی و تزئینی، شمسه زیر گنبد، فرم و تزئین منارهمتناسب با محل درج می
-نی را تعلـیم مـی  توان جزو هنرهای تعلیمی غیرمستقیم دانست؛ گروه اخیر با ترکیب فرم و رنگ و نقش، سیر و سلوک عرفامی

کنند که همه این موارد حاصـل از فضـای   هایی از بهشت، وحدت، معنویت آسمانی و آسایش و امن را بازسازی میدهند، نشانه
کننده را به خداوند نزدیک کنـد  خواهد رویتگیرد. شایان ذکر است که هنر قدسی اساساً میقدسی است که فرد در آن قرار می

کنند. کتیبه به عنوان محـل تجلـی مسـتقیم آیـات،     الذکر، به خوبی چنین شرایطی را فراهم مینری فوقو فضاهای حاوی آثار ه
اما نکته مهم دیگر این است که  [12]"هنر اسالمی است، هر چند نه به معنی بیرونی آن. قرآن منشاء "تاکیدی بر این ادعاست که

اهد ترکیبی از موارد مستقیم و غیرمستقیم هستیم و ترکیب آنهـا در  در بسیاری از هنرهای اسالمی، خصوصاً در بخش تزئینات ش
نهایت به شکلی استعاری، و چندالیه و در شرایط و فضایی خاص به دنبال تحقق قصد تعلیمی خود هستند. در ادامه بـا نگـاهی   

 کنیم.سی میتر به یکی از سه هنر اصلی اسالمی یعنی کتابت داریم و موارد فوق را به طور مشروح برردقیق
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 بررسی هنر کتابت و نقش تعلیمی آن در هنر و تمدن اسالمی
در هر یک از توان به راحتی یکی را بر دیگری ترجیح داد. قدر ارزش و تاثیر دارند که نمیگانه فوق، آنهر یک از موارد سه

دلیل اصـلی ایـن   اما زیادی نیز دارند.  شود که نقاط اشتراکمی ها و خصوصیات جالبی دیدهسه دسته هنرهای ذکر شده، ارزش
 کند.انتخاب، به واسطه ارتباط خاص کتابت با معنویت و عرفان اسالمی است که در ادامه بحث ما نقش مهمی ایفا می

 
 های رفیع و قدسی کتابتریشه

که در سرتاسر جهان و گردد بخشی از این فضیلت به سنتی باستانی بر می خط و کتابت جایگاهی رفیع در تمدن بشری دارد.
به معنـی خـط    ،که خط تصویری مصر باستان است 1شود، به عنوان مثال، عبارت هیروگلیفهای صاحب خط دیده میدر تمدن

 هر جنب در"مقدس است، طبیعی است که در دوران باستان، خاستگاه و محل استفاده عمده خط در دربار و معابد بوده باشد، و
هـا و  در این خصـوص گذشـته از حکومـت    [13] "اند.کردهمی تربیت را محرران و کاتبان جاآن در وده،ب دائر نیز مکتبی معبد،
 رواج و تحوالت و خط سرنوشت در مقدس هایکتاب و ادیان ظهور» های شاخص، ادیان بزرگ نیز تاثیر فراوانی داشتند؛تمدن
چنین نقشی در  [14] "است. کردهمی بازی را مهمی نقش ذهب،م و دین باستانی ملل و در همه است بوده موثر آثار، حفظ و آن

 تمدن اسالمی بسیار بارز است.
 

 خط و کتابت در تمدن اسالمی
متون مذهبی در دین اسالم اهمیت باالیی دارند. قرآن کریم، روایات و احادیث، منبع اصلی تعالیم و رفتار مسـلمانان اسـت،   

شود و طبق سنتتی دیرین، حفظ و نقل آنها نیز همین شأن و صواب عظیمی محسوب میدانستن و قرائت قرآن کریم، نیز فضیلت 
-و ارزش را دارند. در صدر اسالم، ناقالن و کاتبان وحی و احادیث، گذشته از ترویج شریعت، نگهبانان آن نیـز محسـوب مـی   

های معاصـر خـود بـوده    البته متفاوت از تمدنشدند؛ این جایگاه کامالً متمایز از وضعیت کتابت در قبل از اسالم در عربستان و 
بودن سواد حکایات مربوط به طبقاتی است. نگاهی به شرایط کتابت و سوادآموزی در پیش از اسالم تاکیدی بر این مطلب است،

روان است که کفشگر از انوشی "حکایت انوشیروان و مرد کفشگر"و علم، تکراری و آشناست که مشهورترین نمونه آن با عنوان 
[.امـا در  11پـذیرد] خواهد در ازای تامین هزینه جنگ لشگریان، اجازه دهد پسرش به طبقه دبیران راه یابد اما انوشیروان نمـی می

کامالً  ،دین اسالم، کتابت و خط، تقدس و ارزش خود را از جهتی دیگر یافته است که نگاهی به سیر تحول آن در این خصوص
پیش از نزول قرآن خط عربی هنوز صورت هنری نیافتـه  "قطعاً خط در عربستان وجود داشته اما  گویاست. قبل از ظهور اسالم،

این نوع اسـتفاده،   [11]"رفت.ای به نام خوشنویسی در کار نبود. در آن زمان، خط در مقاصد معمولی به کار میبود. هنوز مسئله
های نخست زگار، وجود داشته است. تحول مهم از همان آغاز سالمانده آن رواحتماالً در تمامی جوامع، چه پیشرفته و چه عقب

ای بـود  دیدند که فراتر از حد تصور بود، هر آیه، معجزهکریم بوده است. مومنان در آیات الهی چیزی مینشر اسالم و نزول قرآن
توان تصور کرد که بسـیاری از  می"یافت؛نظیر میکرد؛ چنین عاملی باید قداستی بیکه زندگی فردی و جمعی آنها را متحول می

                                                 
0 .Hieroglyph- متشكل از دو بخش  «مقدس كاریكنده» معنی به كلمه يونانیhieros و مقدس معنی به glupho كاری.كنده معنی به 
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توانیم برای چشم هم چیزی داشته باشیم کـه بـه شایسـتگی چیـزی باشـد کـه بـرای گـوش         آیا نمی»پرسیدند مردم از خود می
دیدنـد  کتابت آیات الهی، قلب مومنان را از ثبت و تکرار آن خرسند کرد اما هنوز در خط ابتدایی خود چیزی نمـی  [17]"داریم.

حد آیات الهی باشد، این امر به ایجاد تدریجی هنر خوشنویسی در جهان هنوز کوچک آن روزگار، منجـر  ه قداست بیکه شایست
ها طول کشید تا پرورده شد، ولی وقتی هم که پرورده شد به وضوح برای آن بود کـه  نخستین هنر خوشنویسی اسالم مدت"شد.

های بعـد رو بـه   هنر خوشنویسی در دوره [11] "شود.آواز خوانده میچیزی مقدس، شبیه به اصوات وحی، شود هنگامی که به 
 های محلی نیز رسید.کمال نهاد و در سرتاسر قلمرو اسالمی مخصوصاً در مصر و ایران و ترکیه، عالوه بر توسعه هنری، به سبک

 
 ارتباط کتابت با معنویت و عرفان

سالم و ایجاد وحدت معنوی میان مسلمانان داشت؛ حتـی در  مشخص است که خط و زبان، نقشی اساسی در رواج شریعت ا
دانستند. این تاثیر بیش از آنکه مستقیما به شکل خط و زبان مربوط باشد، برخاسته از معنویتی تـازه  بین مسلمانانی که عربی نمی

کریم. خوانـدن  قرائت قرآن اما اصیل و از تاثیرات قرآن کریم بود که در هنر شریف کتابت متجلی شد؛ درست مانند لحن زیبای
کالم مقدس وحی چه به آواز بلند و چه در دل و دیده، تکرار همان چیزی است که بار اول از دهان پیامبر بر آمد، لذا در تکـرار  

خوشنویسی و تذهیب قرآن کـریم،   "شوند. به همین منوالآن نیز فضا و زمان همان تقدس را یافته و به عملی شریف مشغول می
در تایید قداست خوشنویسی در  [11]"آورند نوعی عبادت نیز هست.هنر نیست، بلکه برای هنرمندانی که آن را به وجود میتنها 

نگرنـد، هنـری   ای روحانی دارند. آنها به هنر خود به دیده امری کامالً روحانی میخوشنویسان اسالمی سلسله"اسالم، باید گفت
 تکامـل  در تـوان نمـی  هـم  را عرفـان  نقـش  میـان  ایـن  [ در21]"شتن پاکی روح است.مبتنی بر این اصل متعارف که پاکی نو

 را خـود  معنـوی  تبار دو هر صوفیان و خوشنویسان" و اندداشته نیرومند پیوندی همواره دو این زیرا گرفت؛ نادیده خوشنویسی
 رساالت مرتبط با هنـر،  است که بیشترین نویسی عارفان[ و در ادامه همین امر و سنت رساله21]".رسانندمی( ع)علیحضرت به
اگر بپذیریم که تاثیر کالم به واسطه روح و نیت آن است  تالیف شده است. خوشنویسی هنر در حوزه قاجار دوره تا سوم قرن از

 ،اسـالمی  نـر ه هـای عرصه میان درمعنویت و پاکی ابزار، مواد و مطالب، شیوه خلق و ارائه و ... همه باید پاک و روحانی باشد. 
و با معنویت و پاکی رشد کرده  نهاده وجود عرصه به پا کریمقرآن دامان در هنر، این که است اهمیت حائز رو آن از خوشنویسی
 ،نفـس  تهـذیب  با نزدیک ایرابطه نه تنها چیزی فراتر از مهارت فنی و یا تزئینی است بلکه مقدس هنر این دلیل همین است؛ به
 بطـون  و زده کنـار  را صـورت  حجـاب  تـا  دهدمی اجازه مخاطبان نیز به و دارد خوشنویس وجدان جاودانگی و روح طهارت
زیبا. توجه  بصری هایفرم قالب در الهی کالم ارائه ابزاری است برای خوشنویسی .اسالمی را درک کنند معارف و الهی کلمات
 زشـتی  یا و زیبایی در طول یک اعتقاد خاص میان هنرمندان و صنعتگران سنتی است؛ این عقیده کهکریم و متون مذهبی به قرآن

 تاثیر نیز نویسنده)حیات و ممات و آخرت او( بر تواندمی آنها نگارش و کرده سرایت کلمات و الفاظ به معانی، بدی و خوبی و
 عـالم  به ورود اول اهمیت بوده و بابی برای درجه در معنوی، متون و عالی مفاهیم کتابت هنرمندان، این میان در بنابراین. بگذارد
 آن در امـر الهـی   کـه  است چیزی مقدس"کند چرا که از این رو چنین هنری، در این بخش جنبه قدسی پیدا می. است معنویت
ایـن   [22] ".بینـدازد  خـدا  یـاد  به را انسان آن، دیدن و باشد حق و قرب حضور آن در که است هنری مقدس هنر باشد، حاضر
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   ای عرفانی نیز هست.اتفاق در عین حال تجربه
 در گزینی هنرمند خوشنویس است، خوشنویسینکته مهم دیگری که بر ارتباط کتابت با معنویت و عرفان تاکید دارد، خلوت 
ای قدسـی  ود بـه تجربـه  او در جریان کار خ است، خلوت اهل طالب سکوت و خلوت بوده و متعاقباً خوشنویس نیز، خود ذات
قدسـی بهـره    از فیض 1شهودی تجربه در از محسوسات جدا شده و استغراق، و رسد درست مانند یک عارف که به مدد ذکرمی

 شود.برده و غرق حقیقت و انوار الهی می
 

 زمینه یا ظرف کتابت 
کـریم  ن امر مخصوصاً در کتابت قرآنواضح است که هدف از کتابت در درجه اول، ثبت متن بر برگ کتاب یا ورق است. ای

دهد. اما خوشنویسی در دو عرصه دیگر از هنرهای اسالمی که به آنهـا اشـاره شـد یعنـی هنرهـای صـناعی و       خود را نشان می
های فراوانی از انواع مصنوعات دارای نوشته، وجود دارد که عبارات مختلفی از آیـات و  معماری نیز، کاربرد وسیعی دارد. نمونه

های های سدهها، ادعیه و اسامی بر آنها درج شده است. مشهورترین این موارد در آثار فلزی و سفالالمثلحادیث، اشعار، ضربا
ترین کاربرد کتابت در تزئینات معماری مخصوصاً بناهای مـذهبی اسـت. مسـجد و    شود. اما مهمچهارم تا هفتم هجری دیده می

ها با مضامین مذهبی هستند که بـا خطـوط مختلـف بـه یکـی از      ( عرصه تجلی انواع کتیبهها و عناوین مختلفآرامگاه)در شکل
اند. در این میان، ایوان ورودی، محراب، نوار حاشیه باالیی داخل و خارج بناهـا و  های بروز هنر اسالمی بدل شدهزیباترین زمینه

ری و نمادین خوشنویسی در روزگار معاصر حتی بیشتر از ارزش هن حتی منارها و گنبدها، محل مناسب برای این کار بوده است.
قبل شده است، خوشنویسی دیگر ابزاری کاربردی)و تنها ابزار( تولید کتاب و رساله نیست و بیشتر صورت هنری یافته اسـت و  

 گیری این مبحث دارد. این امر، تاثیر مثبتی در نتیجه
ترین عنصر موجود بر روی پرده کعبـه و درب ورودی  لب فوق است، مهمهای بنای مقدس کعبه، روشنگر مطانگاهی به کتیبه

 اهلل» ،«اهلل رسـول  محمد» ،«اهلل اال اله ال» ها عباراتی ماننداند. در این کتیبهآن، کتیبه است که با نقوش کوچک تزئینی آراسته شده
شود. این تزئینات اگر چه به طور مستقیم بر دیده می «منان یا» و «حنان یا» ،«العظیم اهللسبحان» ،«بحمده و اهللسبحان» ،«جالله جل

 آیند.  اند، اما بخش اساسی و چشمگیری از بنای کعبه به شمار میمصالح بنا درج نشده
 

 بندیجمع
  های زیر رسید:بندی مطالب در قالبتوان به جمعبا مقدمات فوق در خصوص هنر کتابت در تمدن اسالمی اکنون می

توان به دلخواه شکل حروف را تغییر قاعده است و نمینی و عملی: اصول کتابت یا خوشنویسی، مشخص و بهخصوصیات ف
مهارت اسـت. یـادگیری آن سـخت    داد. تخطی از سنت و آداب خوشنویسی نتیجه مطلوبی ندارد و معموالً نشانه ناتوانی و عدم

شـود.  مدت و به تدریج حاصـل مـی  اً بامرارت و تکرار در طوالنیبوده و کسب مهارت در این کار، مراحل و منازل دارد و نسبت

                                                 
0 . intuitive experience شهود : حاضر شدن ديدن، معاينه، عیان، پیدا. در كل به معنی حضور دل، و درک موضوع از درون و بدون استفاده از حواس - 
 فیزيولوژيک
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شود. خوشنویسی، معیار و میزان مخصوص به خود را دارد و میزان مهارت در خوشنویسی با عناوین و مراتب مشخصی ذکر می
ترین خالقیت در آن شود. معیار زیبایی آن در پیروی از الگوی قدماست و مهمنسبت خط، بر اساس نقطه و عرض قلم تعیین می

انجامد. در ابداع ترکیبات جدید و متناسب است که با توجه به تنوع کلمات و عبارات، این امر به نتایج مختلف و ارزشمندی می
 توان چیز زشتی نوشت، همانطور که مومن نباید کلمات زشت و کفرآمیز بگوید.  سنت خوشنویسی، نباید و نمی

ان داشت در کمتر تمدن و دینی، تا این حد به کتابت توجه شده است و از طرف دیگر، آغاز و از توحید تا وحدت: باید اذع
تاثیر میراث قبل از اسالم قلمرو اسالمی و یا تعامالت با همسایگان بـوده باشـد، کـامالً درونـزاد و     که تحتاصل آن بیش از آن

-آثار مختلف هنری رایج شد، به عنوان اولین عامل وحـدت خط که از اواخر قرن دوم هجری در "مستقل است. نکته دیگر اینکه

ای در تزئینات برای بیان مفاهیم واال و ارسـال پیـام روحـانی اسـالم بـه      بخش از عناصر غیرتصویری، جایگاه مناسب و شایسته
ترین استه از مهمبخشی، برخ[ باید متذکر شد که این وحدت23]"صورت زیباشناسانه در همه هنرها مخصوصاً معماری پیدا کرد.

یافته و هنوز هم بـا همـین صـفت    اصل هنر اسالمی یعنی توحید است که نقش آن بیش از هر هنر دیگری در خوشنویسی تجلی
 شود.  دیده می

که این شرافت منبعث از قرآن کریم است. مضـامین و   [24]"ترین هنر بصری در اسالم، خوشنویسی است.شریف "شرافت: 
اسالم، همه همین حرمت را دارند و معنوی، حکیمانه، محترم و زیبا هستند؛ ضمن اینکه پرهیـز از نوشـتن   موضوعات کتابت در 

افزاید. از طرف دیگر، شرافت خط به صفحه، قاب، کادر و عناصر تزئینی اطراف نیـز  عبارات زشت و بد، بر شرافت این هنر می
 شود.  منتقل می
 علـت  تـرین مهم"1برک ادموند غربی متفکر دیدگاه . ازالیی و رفعت آن استاز خصوصیات خط عربی، وا و رفعت: واالئی

 صـفتی  واالئـی " کنـیم، می تعبیر روحانی «رمزوارگی» به اسالمی فرهنگ در را ابهام این ما [ که21]".است مبهم موارد واال، امر
 گفتـه  بـه  اسـت،  شـدن عظمـت  مرعـوب  و زدگیشگفت واالئی اما باشد،می( فرم)شکل در زیبائی زیرا است، زیبائی از جدای
و کتابـت در عـین    [21]"اسـت.  اخالقـی  امـری  کانـت،  نظـر  از واال.« باشد عظیم ساده و ناب طور به که است آن واال»کانت

 رمزواری، اساساً هنری اخالقی است 
طـور مسـتقیم معنـا را    ، بهخودخودیفضاسازی: پیش از این به امر تعلیم مستقیم و غیرمستقیم اشاره شد و گفتیم که نوشته به

با توجه به خـط مقـدس   "یابند ها در ترکیب با فضای معماری و تزئینات وضعیت دیگری میدهد، اما بسیاری از کتیبهانتقال می
ترین وسیله تزئینی در خـور  ها تقریباً مهمعربی و نقش آن به عنوان حامل وحی، طبیعی است که در بناهای مذهبی اسالمی، کتیبه

واسطه متن و موضوع و هم به لحاظ معنـوی، چشـمگیر   تاثیر کتابت بر فضا هم از نظر تزئین، هم به [27] "ه، به شمار روند.توج
ها در کنار نقـوش هندسـی و گیـاهی، ایـن     ای از کتیبهاست. معماری مذهبی، جایگاه بزرگداشت کالم خداوند است و مجموعه

 کنند.اثیرگذار تبدیل میفضای عبادی را به محیطی آسمانی و خاص و ت
فضاسازی، تذکر، ذکـر، حضـور،   های مذهبی در ترکیب با بنا تاثیرات یا کارکردهایی از قبیل فرصت تجربه امر قدسی: کتیبه

کند(، استعاره و ابهام)حیرت( و ... دارند. کتیبه به مدد متن خود نه تنهـا بنـا و   وقف)فضا و زمان و ماده را وقف درگاه الهی می

                                                 
1 . Edmund Burke  1۲۷۱–0797 میالدی( اندیشمند ومنظریه پرداز ایرلندی(  
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اسلیمی و هندسی را به موضوعی مقدس و البته با مفهومی فلسـفی بـدل    را بلکه عناصر تزئینی اطراف خود از جمله نقوشفضا 
سازد، به چیزی فراتر از خط و نوشته ارجاع کند. کتیبه از نظر تنوع عبارات و نوع خط، ترکیباتی که با عناصر دیگر تزئینی میمی
ترین خطوط کوفی، عبارت است از خطوط تزئینی موشح، که در باترین و در ضمن رازورزانهیکی از زی "شود، به عنوان مثالمی

های متنوع و مختلف چنین حـالتی  خط مبتنی بر طرح هندسی با حالتی روحانی بود. این خط با ایجاد گره-حقیقت نوعی نقاشی
-؛ از جهتی هم به ظاهر آمده و از جهتی به باطن برمـی کند؛ خطی مصور و مزین که ظهور و بتون را با هم داردرا بیشتر القاء می

  [21] "کند.گردد و خواننده و بیننده را به طریقی از عالم طبیعت بر می
شـود، در واقـع امـری    آمیزی کتابت مـی صورت نمادین تعلیم وعبادت: در خوشنویسی وقتی آیه، حدیث یا عبارت حکمت

دهد. از طـرف دیگـر نوشـتن امـری     ر، ثبت و اشاعه آن کالم عبادی و مقدس رخ میعبادی در کنار اموری مانند ذکر، بیان، نش
جنبه نمادین حروف بسیار شناخته شده و این هنر نوشتاری  "شودنمادین نیز هست، البته این موضوع، معطوف به خود نوشته می

هشت حرف الفبای عربی)که بـین  وستیابد. هر یک از بیبا حرکتی تصوفی، به سمت یک نوع علم مذهبی توسعه و گسترش می
گذاری بر طبـق دسـتور   و هشت وضعیت ماه ارتباط وجود دارد( ارزش عددی و رقمی خود را دارد که این ارزشآنها و بیست

تواند این نوع نگرش می [21] "گیرد.الفبای قدیمی سامی و با هدف شمارش اعداد به منظور تعیین یک تاریخ مشخص انجام می
 ی نمادین متنوعی را آشکار و بر وسعت وجوه کتابت بیافزاید.هاصورت

نوشته وقتی بـا کیفیـت   شود. شود، مانع گمراهی و تفسیر اشتباه میدلیل و شاخص: وضوح و صراحت عبارتی که نوشته می
دف اولیه کماکـان  بصری همراه باشد، اثری هنری و فراتر از یک نوشته است، با این حال به دلیل حضور همان نوشته، قصد و ه

یا آرم یا نشانی عقیدتی که عبارتی به همراه دارد. این روش در هنر اسالمی بـا   درست مثل یک پرچمتشخیص خواهد بود؛ قابل
جای بیان پیام، مصائب مسیری که تصویرگری حضرت مریم و مسیح در هنر غرب رفت)سقوط به دامان هنر طبیعتگرای رومی به

یـک  شـود.  ر اینجا دیگر چیزی وجود دارد که شفاف و قطعی است و اصل آن گرفتار وهم و گمان نمیو آمال( متفاوت است د
شود چرا که منابع اصـلی آن همیشـه   آیه یا عبارت ممکن است به دشواری خوانده شود اما هیچگاه به صورت غلط خوانده نمی

توان به صورت واضح و یک کلمه یا عبارت را هم می در دسترس است. اما باید اذعان داشت با توجه به ساختار حروف عربی،
و نیز اسامی خاص مانند اسامی یـا القـاب   « اهللبسم» یا « اهلل»پیچیده و مبهم نوشت، البته بعضی از کلمات مانند خوانا و هم درهم

 .تشخیص هستندترین حاالت نیز به سهولت قابلواسطه تجربه و تکرار، حتی در مبهماطهار، بهائمه
ها اشاره شد که به عنوان دلیل و شاخص هستند، بـااین  صراحت و ابهام همزمان: در قسمت قبل به صراحت و وضوح کتیبه

شود: ابهام. مشخص اسـت  نویسی یک عبارت در کنار عناصر تزئینی هندسی و گیاهی، به عامل دیگری نیز منجر میحال پیچیده
شود هدف گم نشود، امـا  راط مستقیم اشاره دارد. صراحت و وضوح باعث میکه بخش ساده و صریح آن، به سند، قطعیت و ص

کند تا تجربه امر قدسی مذکور، محقق شود. ضمن اینکه انگیزی و وسعت کمک میابهام و استعاره موجود در بطن متن، به خیال
 نویسی شاید بازمانده همان نگاه رمزآلود به خط باشد.این پیچیده
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 هنر اسالمی برداشت غربیان از
های مختلفی از مخاطبان هنر، چه مسلمان و چه غیرمسلمان روبرو هستیم. وقتی صحبت از تمدن نوین اسالمی است، با گروه

شاکله اصلی تجزیه و تحلیل هنر اسالمی، متاسفانه بر سنت نقد و تفسیر غربی است. باید توجه داشت که شـواهد و اسـناد ایـن    
شود، قطعاً انبـوهی  ها انجام میر بوده و یا فقط بر اساس گروهی از آثار باقیمانده یا مستقر در موزهکار تنها بخش کوچکی از آثا

اند و البته بسیاری از گزارشات نیز ریشه غربی)ناآشنا( و گروهی از آثار نیز مورد توجه نبوده و گزارش نشده از آثار از بین رفته
یگانگان و تفاسیر آنها غلط نباشد، کامل نیست و اساساً بدون توجه و درک درست از و احتماالً غلط دارند. حتی اگر گزارشات ب

های هنر اسالمی بوده است. باید متذکر شد هنر اسالمی در درجه اول برای غربیان خلق نشده است. این هنـر اگـر چـه در    ریشه
مسائل اقتصادی حاصـل از نیازهـای بازارهـای    قلمروی بسیار وسیع در جریان بوده اما اصوالً مصرف داخلی داشته است. حتی 

-میالدی به بعد برای شیشه و سفال و فلز و منسوجات و مخصوصاً قالی به اروپا که جنبه 14و  13غیراسالمی مخصوصاً از قرن 

می، بـا  وار یافته است، در ماهیت کلی هنر اسالمی تاثیر خاصی نداشته است. ضمن اینکه نگرش به هنر در تمدن اسـال ای افسانه
-آنچه که در جهان غرب وجود داشته و دارد، متفاوت است و مفهوم شی، نقش هنرمند و فردیت او، و بسیاری موارد دیگـر، بـه  

کننـده  انگیز و خیـره آور، رازآلود، متنوع، پرنقش و نگار، خیالهای این هنر برای غربیان شگفتشکل دیگری است. ظاهر و جلوه
است. به عنوان مثال حتی کتابت را نیز در کنار آثار تزئینـی معمـاری همچـون نقـوش      "ر تزئینیهن "است، صفت کلی این هنر
سازی و بیگانهضمن اینکه این برداشت بدون در نظر گفتن مسائل حادتری از قبیل بیگانه[، 31]"دهند.هندسی و اسلیمی قرار می

ی عامیانه بسیاری از بیگانگـان بـا هنـر اسـالمی و در شـکل      هانگریجویانه، رویاپردازی رمانتیک، سطحیستیزی، تحریف لذت
ها ذکر شد. از این رو بدیهی است که برای یک مخاطب بیگانه و غیرمسلمان و یا حتی شاید یک مسـلمان بـدون   معتدل برداشت
. و در نهایت اینکه بـا در  نیز، صرفاً تزئینی هستند ها و نقوش هندسی و اسلیمیهای اصیل هنر اسالمی، این کتیبهآشنایی با ریشه

های نادرست، جذابیت هنر اسالمی که هنوز هم موجود است، فرصتی برای جلب مخاطب ها و برداشتفهمینظر گرفتن تمام کج
چه کـه  و تاثیرگذاری است. با تکیه بر این سخن، قطعاً معنا و باطن آن نیز چنین جذابیتی خواهد داشت؛ حتی بسیار بیشتر از آن

 به تجربه در آمده است. تاکنون 
 

 اسالمی -های جدید ایرانی سبک
هـای هنـر   های گروهی از هنرمندان ایرانی و اسالمی، برای استفاده از عناصـر و نقشـمایه  رسد فعالیتدر نگاه اول به نظر می

ـ   سنتی)دینی( آغاز راهی برای هنر اسالمی در روزگار معاصر و بسط آن به آینـده  ات و دسـتاوردهای  ای مطلـوب باشـد، تجربی
های خاص با عنـوان سـبک سـقاخانه کـه در     مدرن و یکی از سبکهای مختلف انتزاعی، مدرن، پستهنرمندان معاصر در سبک

های هنر اسالمی و کتابت به موضوعی صرفاً بصری است. ایـن  تقلیل جلوه بسیاری از موارد با کتابت همراه بوده است، در واقع
تواند روح ناب هنر اسالمی را نشان دهد و گـاه  اش، نمیهای جهانی و دستاوردهای خالقانهو بازتابها رویکرد با وجود ارزش

ای از هنـر اسـالمی،   توان گفت بخش عمدهبندی کلی و نه جامع و کامل، میدر یک جمع کشد.حجاب غفلت و اشتباه بر آن می
 پوشی از دیگری(، چندان درست نیست.دو)همراه با چشمانتزاعی و نمادین)سمبلیک( است و رویکرد صرف به یکی از این 
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 گیریبحث و نتیجه
نخستین مورد، پاسخ به این سوال است که میان هنر اسالمی و تمدن اسالمی چه ارتباطی وجـود دارد و آیـا هنـر نقشـی در     

دین اسالم بیـان شـد، قـرآن    دهی تمدن اسالمی داشته است؟ نقش مهم آیات الهی و احادیث و روایات در تبلی  و تشریح شکل
جانبه کالم و محتوا و معنای آن در کریم، محور معنوی و منبع الهام هنر اسالمی است و نقش هنر و مخصوصاً کتابت در نشر همه

سرتاسر جوامع اسالمی آشکار است. آیات قرآن از آغاز تا امروز و قطعاً در آینده، بخش ارزشمند تزئینات در کتابت، معماری و 
ترین نماد جوامع اسالمی و تذکر دائمی حضـور خداونـد در   رهای صناعی خواهد بود. طنین صوت و تصویر قرآن کریم مهمهن

هـای آن در انـواع   تمام جوانب زندگی مسلمانان است. جوهره نمادین اعتقادات اسالمی، به شعبات مختلفی تکثیرشـده و جلـوه  
مل هنر اسالمی و به عنوان یک مفهوم کلی، در شئونات مختلف حیات مسلمانان، هنرها تجلی یافته است. این موارد در قالب عوا

در زندگی عادی، عبادی، آیینی و موارد دیگر، حضوری تاثیرگذار داشته و فرهنگ و اعتقادات افراد را بـه انسـجامی عمـومی و    
 ساختارمند رسانده است. و این بخش مهمی از تمدن اسالمی است.

ترین اصل در دین اسالم اسـت و هـر   المی در ایجاد تمدن اسالمی پیشین چگونه بوده است؟ توحید مهمنقش و تاثیر هنر اس
هدف و عملی نیز معطوف به وحدانیت خداون متعال است. انسان مؤمن به دنبال اتصال به این منبع یگانه بـوده و در اینجاسـت   

این میان وحدت دارند، وحدت میان موضوعات، اشـکال و  شود. همه چیز در که خود عنصری از وحدت تام همه موجودات می
هماهنگی و وحدت حقیقی  "ها، وحدت میان عناصر، وحدت حاصل از تعامل با این آثار و وحدت میان انسان و فیض الهیایده
باشد. این ی میآید، و احساس جدی این وحدت از نتایج اعتالی مغز و روان آدمها از گرویدن به تکامل الهی به وجود میانسان

دار بودن جهان هستی را نتیجه بدهد. این معنی عبـارت اسـت از   آید که اعتقاد به معنیبینی عالی به وجود میعامل از یک جهان
لذا فعالیت هنری، اثر هنری و درکـی کـه مخاطـب از آثـار هنـری دارد و سـایر        [31]"وابستگی هستی به خداوند فیاض مطلق

-دار باشد و فیض الهی در آن تجلی یابد. تجلی، درک درونی از توحید، تزکیه نفس و کنار رفتن حجابیتعامالت نیز، باید معن

صورت، مـرتبط بـا    در هم و مضمون در هاست، این تجلی همهنر اسالمی به عنوان نماد و تجلی الهی در زندگی انسانهاست. 
 و تزئین، جلوه جالل و جمال الهی است. دین و نگرش الهی

و بروز هنر در تمدن اسالمی چه بوده است؟ در نگرش اسالمی، عالم همه آینه جالل و جمـال الهـی اسـت. بنـابراین      جلوه
های مختلف همین جلوه را دارند اما بـیش از  ها و زمینهمصنوع انسانی نیز همانند صنع الهی باید زیبا باشد. آثار تزئینی در شکل

باید تأکید کرد که نقوش هندسـی و اسـلیمی اگـر چـه فـرم       باید مورد توجه باشد. هر چیز نقش نمادین و تعلیمی آن است که
 انتزاعی دارند اما این صورت واقعی موضوع نیست، انتزاع در این هنر ابزاری برای صراحت بیان و سهولت درک است.

در بسیاری از موارد، فلسفه، الهیـات  داشت که تواند ابزاری در ایجاد تمدن نوین اسالمی باشد؟ باید توجهآیا هنر اسالمی می
های خود را ندارند و قادر به برقرای ارتباط کامل با طیف وسیع و متنوع مخاطبان و و حتی فقه، توان و امکان بیان بخشی از ایده

شـترک و  شود که مخاطبان حتی به زبانی دیگر تکلم کننـد. وقتـی قـرار اسـت پیـامی م     تبلی  نیستند. این مسئله وقتی حادتر می
 کند.بدیلی ایفا میعنوان ابزاری مناسب و توانا، نقش بیبخش برای انبوه مشتاقان و مؤمنان عرضه شود، هنر بهوحدت

هنر اسالمی کارآمد برای این هدف، چه خصوصیاتی دارد؟ هنر اسالمی در نهایت ترکیبی از جذابیت، صراحت، ابهام و البته 
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ایـن ترکیـب فرصـت و فضـای مناسـبی بـرای        باشد.حال که نمادین است، رازآلود نیز میدر عین انگیزی است. این هنر خیال
ها و تزئینات کاشی آجر و گـچ  ها، فرمها، کتیبهای قدسی و عرفانی است، به عنوان مثال در یک بنای مذهبی با همین نقشتجربه

ین مملو از اشارات و بشارت، شخص حاضـر را در  توان تعابیری از مراحل مختلف عرفان یافت در واقع فضایی چنو کاشی، می
دهد. البته جستجوی موشکافانه این امر و تطبیق چنین فضاهایی یا مراحـل یـا   وادی کشفی تازه از جهان درون و بیرون قرار می

کـردی دیگـر   های عرفان، مخصوصاً با توجه به اینکه بسیاری از بناهای مذهبی همزمان چندین کاربرد دارند، فرصت و رویوادی
ای به خصوصیات و نقش کارآمد هنر اسالمی و مخصوصاً وجه ترکیبـی آن بـا تزئینـات و    تواند اشارهطلبد اما همین نکته میمی

 کتابت باشد. 
ها و ظواهر هنـر اسـالمی   شود که مطالب فوق، نه با هدف توصیف و شرح خصوصیات یا بیان ارتباطات میان بنیانتأکید می

ه، بلکه تبیین این نکته است که اگر در تمدن اسالمی، هنر نقش تبلیغی، تشریحی و تبیینی موثری داشته اسـت،  در روزگار گذشت
تواند و باید در تمدن نوین اسالمی نقش مهمی داشته باشد. تشریح خصوصیات، در واقع تأکید بر الزامات ایـن هنـر   این هنر می

 در شرایط معاصر است.
 

 بایدها و نبایدها
توان انتظار داشت همه هنرمندان در یک قالب واحد و هدف و زبـانی  صورت با توجه به شرایط و فضای موجود، نمیدر هر 

ها ضروری است. حفظ و اشاعه هنـر اسـالمی بـا    خاص کار کنند، اما دستیابی به الگوهایی کاربردی برای متمرکزساختن تالش
-د تمدن نوین اسالمی خواهد داشت، ضمن اینکه فعالیت در دیگر قالبرویکرد تعلیمی و با ماهیتی شریف، نقش مهمی در ایجا

ها و الزامـات  تواند به پاالیش و تقویت همین هنر کمک کند. موارد زیر به طور کلی به عنوان بخشی از ضرورتها، میها و ایده
 شود:  ارائه می

 ر موجود در فضاهای عمومی و مذهبی.ارتقای سطح نگرش و شناخت مخاطبان مسلمان به آثار هنری، مخصوصاً آثا
 اصالح دیدگاه غربی نسبت به هنر اسالمی

 تمرکز بر اصول ثابت، جهانشمول، بدون مرز و فارغ از ضرورت ها و نیازهای عاجل زمانی و مکانی
 تمرکز بر حفظ و اشاعه هنر شریف و پرهیز از آثار خارج از حوزه نفع عمومی  

 م بیرون از شرایط محدود زمان و مکانتمرکز بر بیان غیرمادی و مفاهی

 تجمیع عناصر برای ایجاد فضای معنوی و ایجاد امکان تجربه فردی و گروهی امر قدسی  
 ها و دالیل راهنما برای تشخیص مسیر صحیح و درک درست از پیام آثار هنریها، شاخصتعیین نشانه

 های بصری جلوه خلق آثار واجد بیان و پیام، و پرهیز از خلق آثار محدود به
در انتها باید گفت تجربه ایجاد هنری در وسعت جهانی و با تاثیرات عمیق و نافذ، در تمدن اسالمی وجود دارد؛ هنـری کـه   

های دیگر، رشد کرد، بر آنها تفوق یافت و رسالتی بزرگ را به انجام رسـاند. تأسـیس و   در تقابل و تعامل با هنر و فرهنگ تمدن
جانبه اصول اسالم و معنویت اصیل آن بوده است. پردازی که با محور قراردان همه، نه به مدد تکنیک و سبکتوسعه هنر اسالمی
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 چکیده

 
سبک زندگی اسالمی به عنوان مقوله ای که بیشتر در قالب رفتاار نمایاانگر مای شاود،در واقاع نشاان دهناده        

شود این است که چاه عاواملی در رشاد تمادن     که مطرح می یسئوال پشتوانه تصمیم های روزانه انسانها است.
کنند؟وچگونه نسبت به این شناخت و فکرهایشان احساس اینکه افراد چگونه فکر میی تأثیر داشته است؟ اسالم
و یا عوامل و علل انحطاش آن چه بوده است؟ نمایند؟نمایند؟ چگونه مطابق با این شناخت و احساس عمل میمی

 ی اسالمی باید به آن پرداخات. موضوع قابل تاملی است که به نوعی در سبک زندگ رشد پیشرفت چه می باشد؟
کاه عوامال    هو به این نتیجه رسید ههای اینترنتی و نرم افزارهای مرتبط مراجعه نمودها، پایگاهلذا به کتابخانه

  .اسالمی تأثیر داشته است نوین متعدی در رشد تمدن
زنادگی در تمادن غربای     سبک زندگی و نو بودن آن در ادبیات گفتمانی و پرهیز از تقلید که از کساب و سالوف  

نشات گرفته و بحث مهندسی نوین تمدن اسالمی و شکوفایی آن کاه باعاث پیشارفت در علام، صنعت،اقتصااد،      
رهبار فرزاناه    سیاست و بعد ابزاری تمدن اسالمی)جنبه ابزاری و حقیقی)سبک زندگی(( نمایان است از دیادگاه 

ظام اسالمی ترسیم می کند خط رسیدن به تمدن اسالمی می گوید: خطی که نکه انقالب حضرت آیت ا... خامنه ای 
است. بنابراین تئوری مهندسی تمدن اسالمی بستری مناساب بارای طراحای نقشاه ایجااد ایان آرزوی دیارین        

 شده است.،مورد بررسی قرار داده  باشدصالحان می
 

 هندسی نوین اسالمیم -تمدن نوین اسالمی–سبک زندگی اسالمی -کلید واژه:رهبر معظم انقالب اسالمی 
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 طرح مساله 
بررسی سبک زندگی اسالمی و تمدن نوین اسالمی با پیدایش جامعه مورد توجه قرار گرفت.از ایـن رو بسـیاری از    مطالعه و

اجتماعی گرایش دارند.در حقیقـت بـه    هویت شخصی و سبک زندگی اسالمی و نظریه های اجتماعی به بررسی حوزه فعالیتهای
باعـث گسـترش    ر در مفاهیمی چون طبقه وفراغت، فرهنگ بر عامل اقتصادی وساختار اجتماعی تولید اولویت یافته ودنبال تغیی

 (1311از جمله سبک زندگی اسالمی گردیده است.)پاینده،  شاخه مطالعات فرهنگی و
.دسـته   شودیمای گروهی تمرکز درتعاریف مرتبط با سبک زندکی گاه بر مقوله رفتار وگاه بر مقوله ذهنیت وبه عنوان پدیده 

 در را ذهنیـت  و رفتـار  جمع مفهوم این تعریف در دارند و روانشناختی جنبه بیشتر که هستند تعاریفی زندگی، سبک تعاریف از ای

 ( 1،1981که شاخص سبک زندگی باید ابزاری بوده و درجامعه قابل تشخیص باشد.)سوبل گیرند.سوبل اعتقاد داردمی نظر
وجود در سبک زندگی و تمدن نوین اسالمی نیز نشان می دهد که شاخص های در نظرگرفته شده توسـط محققـان   ادبیات م

.نیازهای اساسی که برای بقـای انسـان   1نیز غالبا چنین ویژگی ای ندارند. حتی مانتز سه نوع نیاز انسان را از هم متمایز می کند:
( ومعتقد است برآوردن نیازهای اساسی 2،111. نیازهای تجملی )منز3هند. نیازهای ضروری که شخصیت را شکل می د2الزم اند

 پرسش از سبک زندگی را پیش می کشد.
 

 اهمیت مساله ضرورت و

برگرفته از ارزش ها و نمود رفتار افراد در زندگی می باشـد .عوامـل زیـادی از جملـه عوامـل       از آنجایی که سبک زندگی
فردی، ساختارهای اجتماعی در تولید سبک زندگی اسالمی نقش دارند.سـبک زنـدگی   اقتصادی و طبقاتی، خالقیت و شخصیت 

 منحصر به این موارد نیست و می تواند شامل رفتارهای افراد در بخش های مختلف زندگی باشد.

 اهمیت و ضرورت عملی -ب
 در مجموع می توان از نظر کاربردی به موارد زیر در اهمیت این تحقیق اشاره کرد:

های سبک زندگی اسالمی در واقع می توانند به عنوان معیارهایی برای افراد در تصمیم گیـری باشـند.اینکه نگـرش    شاخص 
افراد نسبت به این شاخص ها چگونه باشد کمک عمده ای می نماید؛ البته عوامل زمینه ای دیگر را نیز نباید از نظر دور داشـت  

 توان تحلیل درستی از فرایند سبک زندگی توسط افراد جامعه نمود.است که می  درنظر گرفتن همه موارد و در صورت

 
 هدف های تحقیق

 اهداف اصلی
 سنجش تاثیر شاخص های سبک زندگی اسالمی 

                                                 
1. sobel 

2. Manz 
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 شاخص های تمدن نوین اسالمی از دیدگاه رهبر اسالمی

 اهداف فرعی

تمدن نوین اسالمی از دیـدگاه   سنجش–سنجش تاثیر هویت  -سنجش تاثیر ارزشها -سنجش تاثیر نگرش به سبک زندگی  -
 رهبری

 فرضیه ها یا سوال تحقیق
 فرضیه های اخص

 ارزش ها)الگوی ارزشی( -1

 ارزش ها از دیدگاه رهبری-هویت )الگوی هویتی( -2
 

 انواع تحقیق
این تحقیق برحسب هدف از نوع کاربردی می باشد.با پی بردن به تاثیر شاخص های سبک زندگی اسالمی بـر  از نظر هدف: 

توان تا حد زیادی مبتنی بر این عوامل موثر را پیش بینی کرد.متغیرهای مستقل این تحقیق شامل شـاخص  می نوین اسالمی تمدن
 اوقات فراغت(می باشند. متغیر وابسته شامل تمدن نوین اسالمی می باشد. های سبک زندگی اسالمی )مصرف،ارزشها، هویت و

 
 متغیرهای تحقیق

شاخص های متعدد برای مقوله سـبک زنـدگی اسـالمی وتـاثیر آن بـر تمـدن نـوین اسـالمی،          شایان ذکر است که از میان
 های مد نظر این تحقیق شامل سه مورد ذیل هستند:شاخص
 شاخص های تمدن نوین اسالمی از دیدگاه اسالمی -. هویت3،(الگوی ارزش) ارزش ها .2، (الگوی مصرف) مصرف .1

و دینی با توجه به اینکه فضای غالب گفتمانی در دنیای کنونی حـول ایـن دو شـکل     با قائل شدن به دو عالَم )گفتمان(مدرن
 شده است: هایی به شکل زیر در نظر گرفتهگیرد؛ بنابراین، برای هر کدام از این شاخص ها، زیرشاخهمی

 ، هویت ) دینی، مدرن((دینی و مدرن ) ، ارزش ها(الگوی مصرف )دینی و مدرن 
لـذت  »مؤلفـه  « مصـرف مـدرن  »و برای « مطابق با نیاز بودن» ، «اعتدال»مؤلفه « مصرف دینی»ر اصلی درنقطه مرکزی و معیا

 » مؤلفـه « هـای دینـی  ارزش» مدنظر اسـت. بـرای   « مدگرایی»و « مصرف برای دوری از زندگی تکراری»،«نیاز کاذب»، «گرایی
. البته برای ارزش ها دو معیار فرعی دیگر نیز مطرح مد نظر است« محوری بشر » مؤلفه« های مدرنارزش » و برای« خدامحوری

برای «. تاثیر فقر دیگران و همنوعان در میزان نگرش به تمدن نوین اسالمی»و « قرض گرفتن یا نگرفتن»شده است که عبارتند از: 
هویـت  »و بـرای  « ه محوریتوجه به نظرات خانواده و یا خانواد» ، «معرفی کننده به عنوان فردی دین مدار»مؤلفه « هویت دینی»

 مورد نظر است.« نشان دادن به دیگران و تمایز از دیگران»مؤلفه « مدرن
، هویت ) دینی، مدرن( شـاخص هـای تمـدن    (دینی و مدرن ) ، ارزش ها(الگوی مصرف )دینی و مدرن متغیرهای مستقل: 

 نوین اسالمی از دیدگاه رهبری
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 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 

 قپیشینه تحقی
 تحقیق خارجی -الف

تاکنون تحقیقی برای بررسی تاثیر شاخص های سبک زندگی و تمدن نوین اسالمی صورت نگرفته اسـت امـا پیرامـون ایـن     
 اشاره می گردد. هاآنموارد تحقیقاتی انجام شده که به بعضی از 

رح است، باید گفت که محققـان و  شاخص هویت در این تحقیق مط از آنجا که توجه به خانواده به عنوان یکی از محورهای
صاحب نظران زیادی ازقبیل: ویلیام لوید وارنر، ون هوتن، گردن، سگالن، سولومون بـرنقش خـانواده درسـبک زنـدگی تأکیـد      

ای که یکی ازاین محققان به نام ون هوتن ضمن توجه به شاخص خانواده و زن، درخصوص ارتباط با فرزنـدان  اند؛به گونهداشته
های تربیت کودک نیز توجه نموده و یا لیبرسون نیز شاخص نام گذاری فرزندان را درنوع سبک زندگی مـؤثر  روش و ضوابط و
 دانسته است.

 تحقیق داخلی -ب
سبک زندگی اسالمی « جوان ،سبک زندگی اسالمی وفرهنگ مصرفی» ( تحت عنوان1317)در تحقیقی توسط ربانی و رستگار

 می گیرد. عی مورد بررسی قراراجتما–از نظر متغیرهای فرهنگی 
هر چند تنها به قشری از جوانـان، آن هـم   « سبک زندگی اسالمی جوانان کافی شاپ» ای تحت عنواندر مقاله وحید شالچی

پردازد؛ اما توجـه بـه آن تـا حـدی نمایـانگر نـوعی از       گذرانند، میافرادی که معموالً بخشی از اوقاتشان را در کافی شاپ می
 پـژوهش  ایـن  نتـایج  .اسـت  مصـرف  هنجارهـای  و سلیقه زندگی، سبک مهم عناصر از جود در جامعه ماست. یکیرفتارهای مو

 ایـن  درصـد  13,1داننـد.   مـی  لبـاس  انتخاب در خود اولویت دو از یکی را بودن مد مطابق شاپ کافی جوانان درصد 32,7نشان

 کـافی  جوانـان  درصـد 1,3 تنها مقابل دانند. در می لباس نتخابا برای خود اول اولویت دو از یکی را لباس رنگ و زیبایی جوانان

 عامـل  دو از یکی ایشان درصد21,1برای  نیز لباس کنند. مارک می ذکر لباس انتخاب در خود های اولویت جزءو را ارزانی شاپ

 و کنند می ذکر خود مهم تاولوی دو از یکی منزلۀ به را لباس بودن تک شاپ کافی جوانان درصد 43,1است.  لباس انتخاب مهم در
 انتخاب در مهمی عامل را لباس دوام نیز درصد 21,7 و ند ادانسته لباس مهم انتخاب در را کشور فرهنگی مقتضیات درصد 1,1 تنها

  دانند. می خود لباس

 
 مقدمه

ی معنـای خـاص   سبک زندگی دانشی است با پیشینه کم، که متعلق به تمدن جدید غرب می باشد و بـه همـین خـاطر دارا    
مربوط به همین تمدن مذکور است. برای فهم سبک زندگی اسالمی بهتر است به سایر واژه های مرتبط این مفهوم رجوع شود تا 
فهم عمیق تری را نائل آییم. از واژه های مرتبط می توان به سنت و مدرنیته اشاره کرد. در واقع با پرداختن بـه ایـن دو مفهـوم    

وت معنای سبک زندگی در زندگی پیشینیان و مردم امروزی و همچنین مردمی که تحـت تـاثیر ارزشـها و    است که می توان تفا
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فرهنگ موجود در عالم دینی با مردمی که در عالمی غیر دینی) نه لزوماً ضد دینی( زندگی می کنند را درک نمـود. اینکـه چـه    
عی زندگی مردمان تحت آن عالم را هدایت می کند، بـه نـوعی   شاخص هایی در هر یک از عوالم بیشتر مدنظر قرار دارد و به نو

 نشان دهنده محوریت های زندگی هر یک از آنهاست. 
توان پیشـینه  سبک زندگی اسالمی به عنوان یک دانش پیشینه چندانی ندارد، اما به عنوان مقوله ای درهم تنیده با زندگی، می 

قائل شد. نظریه های مختلفی بر پایه چارچوب های گوناگون توسط متفکـرین   ای به قدمت پیدایش انسان بر روی زمین برای آن
 اسالم وغربی در مورد سبک زندگی اسالمی وشاخص های مورد نظر آن ارائه شده است. 

باید اشاره کرد که به طور کلی سه نظریه مهم برای تحلیل سبک زندگی در چارچوب تمدن غـرب وجـود دارد. ایـن سـه       
 به کارل مارکس، ماکس وبر و گیدنز می باشند. نظریه منتسب 

دهد. وبر با نگاهی به نظریـه مـارکس، آن را   مارکس چارچوب تحلیلی خود را براساس عوامل اقتصادی و تولیدی قرار می 
یـل  کامل نمی داند و به نوعی آن را تک بعدی می شمارد. وبر معتقد است که عوامل اجتماعی و غیراقتصادی نیـز بایـد در تحل  

گنجانده شود. بوردیو کسی است که با تمرکز بر نقش سرمایه های گوناگون افراد ، به نوعی به جمع بنـدی نظریـات مـارکس و    
 وبر اقدام می کند.

:شیوه زندگی قشرها،طبقات وگروه های اجتماعی مختلـف را در جامعـه سـبک زنـدگی اسـالمی مـی       سبک زندگی اسالمی
سبک زندگی اسالمی ویژه با رویکردها و باورداشت های خاص خود را دارند. سبک زنـدگی  نامند.هر یک از قشرهای اجتماعی 

اسالمی ، کارهای روزمره، عادات لباس پوشیدن، خوردن، شیوه روبه روشدن با دیگران، گذران اوقات فراغت وبـه طـور کلـی    
 (1312)سازگارا،چگونگی انتخاب های افراد را در برمی گیرد.

 نیازهای نه تنها چون می گیرد کار به را هاآن فرد که عملکردهاست از جامع کم وبیش مجموعه ای ه زندگیگیدنز شیو باور به

 متجسم دیگران برابر در است برگزیده خود شخصی هویت برای وی که هم را روایت خاصی بلکه می سازند، برآورده را او جاری

 نـه تنهـا   چـون  می گیرد کار به را هاآن فرد که عملکردهاست از جامع کم وبیش مجموعه ای گیدنز شیوه زندگی باور سازد.بهمی

 دیگران برابر در است برگزیده خود شخصی هویت برای وی که هم را روایت خاصی بلکه می سازند، برآورده را او جاری نیازهای

 (1،121:1311سازد. )گیدنزمی متجسم
 های زیر است: مولفهمصرف فرهنگی شامل 

در بــاب اســتفاده از فــیلم، کتــاب ، موســیقی.میزان اســتفاده از رســانه هــای جمعــی )رادیو،تلویزیــون،  ی هنــریســلیقه
. خرید پوشاک را می توان رفتاری دانست که مشتمل بر مصرف مادی و فرهنگی اسـت. در واقـع نـوعی فهـم     ماهواره،اینترنت(

 شده است.الگوی مصرف افراد است. الگوی مصرف به دو دسته دینی و مدرن تقسیم 
در اصطالح علمی ،هویت به معنی چیستی شناسی یا کیستی شناسی است. این که افراد جامعه خـود  هویت)الگوی هویتی(: 

( هویت یعنی چیزی که مـا بـه آن تعلـق    324: 1374بدانند در واقع هویت خود را مشخص می نمایند.)توسلی،« چه»یا « که»را 
 1312:321طور بازتابی و برحسب زندگینامه رسمی خویش درک می کند)گیدنز،به صورتی که شخص آن را به «خود»داریم.

                                                 
1 .Giddens 
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 اعتقادات) شناخت (

، بسـت و کـانی،   1: شیوه ای که افراد نسبت به جنبه خاصی از محیطشان، فکر ، احساس وعمـل مـی کننـد.)هاوکینز   نگرش
دن و... می تـوان انـدازه   (نگرش را با ویژگی هایی چون جذابیت ،ارزشمند بودن،سودمند بودن ،مربوط بودن ،مورد نیاز بو2111
 گرفت.

 (144دیدگاه غیر بعدی گرایانه به نگرش) صمدی، 
  

 
 

و  طبق رویکرد غیربعدی گرایانه،نگرش تنها از یک جزء احساسی تشکیل شده و ابعاد رفتاری و شناختی اجزءا نگرش نبـوده 
 در تاخیر و تقدیم آن می آیند.

 مدل نگرش 

 
و گـرایش دوم دیـدگاه غیربعـدی     ه سه جزءئـی در مطالعه نگرش ها،دو گرایش عمده وجود داشته است.گرایش اول دیدگا

گرایانه )حاصل تکامل دیدگاه سه جزءئی( است که نگرش را به عنوان یک ساختار مجرد احساسی در نظر مـی گیرنـد. عنصـر    
شناختی عبارت از اعتقادات و دانش افراد نسبت به یک شی است. عکس العمل های احساسی افراد نسـبت بـه اشـیا بـر جـزء      

نگرش داللت دارند، جزء رفتاری نگرش تمایل به پاسخگویی به روش خاص و مشخص به یک شـی یـا فعالیـت     احساسی یک
است. انتظار می رود که این سه جزء دارای سازگاری کلی در مورد مطلـوب یـا نـامطلوب بـودن یـک شـی داشـته باشـند.)         

 (144و 143صمدی:
گویند که فرد و یاجامعه باتکیه بر آن ، غایات خاصـی را طلـب مـی     عقیده یا باور نسبتا پایدار را:)الگوی ارزشی(ارزش ها

و مدرن تقسیم و شاخص هـای   ( ارزش ها به دو دسته دینی1311زاده،کند و رفتارهای خاصی را از خود بروز می دهد. )مهدی

                                                 
1 . Hawkins, Best, & Coney 

  و تصمیم گیری نگرش افراد نسبت به رفتارها
 ABCمدل  جزء رفتاری نگرش جزء احساسی جزء شناختی

دانش و  آگاهی
 معلومات

-عدم تمایل اولویت عالقه
 قصد-تمایل

پاسخ مدل تكرار-
 رفتاری

 مدل نگرش

شناخت 
 نیاز

-آوریجمع
اطالعات و 
 منابع آن

ارزیابی 
 هاگزینه

 –تمایالت بخردانه یا عاطفی 
-هعوامل غیرمنتظر-تهییجی/

 نگرش دیگران

ارزیابی و  تصمیم
پس از  رفتار

 آن

منطقی فرایند
 تصمیم گیری

فرایند 
 گیریتصمیم

دوست  ادراك/ دانش آگاهی
داشتن و 
 تمایل

مصرف منظم  آزمایش ترجیح
 و مداوم

هرم سلسله 
مراتب 
 تاثیرات

مدل 
 اثربخشی

 رفتارها مقاصد نگرش ها) احساس(
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 متناسب با هریک تعیین شده است .
ه مکتبی خاص، مقلد تمدن غربند. این ها ممکن است بـه  برخی کشورها، بدون ایمان ب می گوید:حضرت آیت اهلل خامنه ای 

پیشرفتهای صوری نیز برسند اما زیانهای بی انتهای ذلت تقلید، آنها را دچار آسیبهای جدی می کند و ریشه آنها را از بـین مـی   
این کشورهای مقلد، ملتهایی : برخالف می کنندرهبر انقالب خاطرنشان .برد بنابراین اگر طوفانی بپا شود توانایی استقامت ندارند

که در مقابل تمدن غرب، مکتب توحید را انتخاب می کنند هم به پیشرفت حقیقی و همه جانبه دست مـی یابنـد و هـم تمـدنی     
هـای شـبه    از کسـانی کـه در محـیط    ایشـان .دار می سازند که فکر و فرهنگ آنها را در جهان گسترش می دهد عمیق و ریشه

افزودند: آنها می خواهند ترس و واهمه خود را به مردم انتقاد کردند وا از شعارهای مکتبی می ترسانند، روشنفکری، ملت ایران ر
اگر خوشبینانه به ایـن گفتـه هـا     .منتقل کنند به همین علت مدام می گویند شعارهای مکتبی، دردسر و تحریم و تهدید می آورد

در بحث سبک و فرهنگ زندگی، اسالم عزیز همه نیازهای انسان را بـرآورده   .دنگاه کنیم باید بگوییم این افراد از تاریخ بی خبرن
می سازد و دانشوران حوزه و دانشگاه باید عالوه بر تالش در فقه و حقوق، در بحث اخالق اسـالمی و عقـل و سـلوک عملـی     

 .زی و تعالیم نسلها قرار گیرداسالم نیز کارهای متراکم و با کیفیت انجام دهند تا نتایج این تالشها مبنای برنامه ری
 فرهنگ  سبک زندگی اسالمی و 

اگر فرهنگ را به ارزش ها، هنجارها وکاالها ونمادهای تولید شده دریک جامعه نسبت دهیم،در رابطه بـا نسـبت دو مفهـوم    
مجموعـه ای   فرهنگ وسبک زندگی اسالمی چندین نظریه وجود دارد. اما درصحیح ترین ومعقول ترین تعریف،هرفرهنگ شامل

را بخش اساسـی و  « سبک زندگی»رهبر معظم انقالب اسالمی  (1311ی اجتماعی است.)مهدیزاده،از سبک های زندگی یک پهنه
پرداختن بـه ایـن   »و با دعوت از نخبگان و صاحبان فکر و اندیشه برای  می خوانندحقیقی پیشرفت و تمدن سازی نوین اسالمی 

د: پیشرفت در علـم و  می کننتأکید « ود سبک زندگی در ایران و چاره جویی در این زمینهمفهوم مهم، آسیب شناسی وضع موج
صنعت و اقتصاد و سیاست که بُعد ابزاری تمدن اسالمی را شکل می دهد وسیله ای است برای دسـتیابی بـه سـبک و فرهنـگ     

ـ   .صحیح زندگی و رسیدن به آرامش، امنیت، تعالی و پیشرفت حقیقی رفت را تـداعی کننـده حرکـت، راه و    ایشـان، مفهـوم پیش
در هر برداشتی )چه مادی و چه معنوی( از مفهوم توقف ناپذیر پیشرفت، سبک زنـدگی، رفتـار اجتمـاعی و    می دانند.صیرورت 

: اگـر  می گویـد جایگاه آن در تمدن نوین اسالمی وبرای تبیین بیشتر اهمیت سبک زندگی ایشان.شیوه زیستن اهمیت فراوانی دارد
 "حقیقـی و اساسـی  "و  -همه جانبه را به معنای تمدن سازی نوین اسالمی بگیریم این تمدن دارای دو بخش ابـزاری   پیشرفت

: مـی باشـد  تحقق هر دو بخش تمدن نوین اسـالمی ضـروری    .خواهد بود که سبک زندگی بخش حقیقی آن را تشکیل می دهد
فضای امروز، به عنوان نمودهای پیشرفت مطرح می شـود از  بخش ابزاری، یا سخت افزاری این تمدن، موضوعاتی است که در 
در این زمینه البته پیشرفتهای خوبی داشته ایم اما بایـد توجـه    .قبیل علم، اختراع، اقتصاد، سیاست، اعتبار بین المللی و نظائر آن

اسـالمی یعنـی سـبک و شـیوه     کرد که این پیشرفتها، وسایل و ابزاری است برای دستیابی به بخش حقیقی و نرم افزاری تمـدن  
در تشریح مفهوم سبک و فرهنگ زندگی، به مسائلی نظیر خانواده، ازدواج، نوع مسکن، نـوع لبـاس، الگـوی مصـرف،      .زندگی

در واقـع سـبک زنـدگی بـه همـه      که تفریحات، کسب و کار و رفتارهای فردی و اجتماعی در محیطهای مختلف، اشاره کردند 
در معارف اسالمی، اصطالح عقل معـاش در مفهـوم جـامع خـود،     .زندگی انسان را شکل می دهندمسائلی بر می گردد که متن 
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ایشان با تأکید بر اینکـه  .مترادف مفهوم سبک و فرهنگ زندگی است و در قرآن کریم نیز آیات فراوانی در این زمینه وجود دارد
، اهـداف ایـن تمـدن بـزرگ محقـق      «گ زنـدگی سبک و فرهن»بدون پیشرفت در بخش حقیقی تمدن سازی نوین اسالمی یعنی 

متأسفانه ما در این بخش، پیشرفت چشمگیری نداشته و مثل بخش اول یعنی علـم و صـنعت و نظـائر آن پیشـرفت     .نخواهد شد 
آسیب شناسی و علت یابی در زمینه عدم پیشرفت الزم در بخش سـبک و فرهنـگ زنـدگی را ضـروری      در خصوص.نکرده ایم

را بـه  شمندان حوزه و دانشگاه، نخبگان سیاسی و فکری، دستگاههای مرتبط با فرهنگ و تعلیم و نیـز جوانـان   اندی همهو  دانسته
در این زمینه باید همه به خود نهیب بزنیم و ضمن تالش جدی برای آسیب شناسی، به چاره جویی و  این امر دعوت می کند که

آسیب شناسی و چاره جـویی مشـکالت موجـود در سـبک و فرهنـگ      اگر گفتمانی در زمینه  .جستجوی راههای عالج بپردازیم
زندگی بوجود آید، با توجه به نشاط و استعداد جوانان، حتماً درخشندگی ملت ایران در این زمینه نیز، چشم جهانیان را متوجـه  

 .خود خواهد کرد
 

 سبک زندگی اسالمی و ارزش
ی وعنصر محوری تولید وبازتولید سـبک زنـدگی اسـالمی ، مفهـوم     اکثر قریب به اتفاق دانشمندان معتقدند که مفهوم مرکز

ارزش است.این ارزش ها خواه ارزش های اصیل انسانی یا الهی باشند،خواه ارزش های برگرفته از بهره منـدی از متـاع مـادی    
رفرد وجامعـه اسـت.)مهدی   ها)والبته هنجارهایی برآمده ازآن(دزندگی اسالمی فرایند بازتابی ارزشهرحال سبکودنیایی باشد،به

 (11زاده، 
 

 رابطه ارزشها و توسعه جوامع
در جمالت پیش رو سه دیدگاه رایج در مورد رابطه ارزشها و توسعه کشورها مطرح می شود، که به نوعی بایـد گفـت کـه    

آنـان را در مـوارد   دیدگاه غالب وحاکم در بین متفکرین جامعه است که به زندگی مردم نیز تسری پیدا می کند و تصمیم هـای  
مختلف تحت تاثیر قرار می دهد. اینکه کدام یک از سه دیدگاه زیر در جامعه، مورد پسند و انتخـاب قـرار گیـرد، میـزان تـاثیر      

 ارزشها بر تصمیم گیری ها) از جمله خرید های گوناگون( را به طور متفاوتی نمایان می سازد.
قدم ومتاخر، همچون کنت، دورکیم، پارسونز، وبر، زیمل وتـونیس بررسـی   از جمله مهم ترین دل مشغولی جامعه شناسان مت

اجتماعی و صنعتی شدن از یک سو و ارزشها از سوی دیگر بوده است.درزمینه سنت و –و اثرات متقابل توسعه اقتصادی  ارتباط
مـی تـوان تقسـیم کرد:نخسـت     اجتماعی جوامع دیدگاهها را در مجموع به سه بخـش  -مدرنیته و رابطه آنها با توسعه اقتصادی

(و ویژگی های مدرنیته را ناشی از شـرایط  11دیدگاهی که مدرنیته و ارزشهای مدرن را مساوی با غربی شدن می داند)داریاپور: 
اجتماعی و سیاسی غرب می داند که نمی تواند با ویژگی های کشورهای در حال توسعه و غیر غربی سازگار  –خاص اقتصادی 
اص به نظریه نوسازی ) مدرنیزاسیون(دارد و معتقد است برای تحقق توسعه، بایستی از سنت و ارزشهای سـنتی  باشد.دوم اختص

که مانع توسعه هستند، دست کشید و به مدرنیته و ارزشهای مدرن روی آورد. دیدگاه سوم مدعی است کـه سـنت و ارزشـهای    
ن سنت وسازگاری آن با تحوالت اجتماعی می تواند مشـوق  سنتی همیشه معکوس و ضدتوسعه نبوده و بازسازی و متحول نمود
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توسعه باشد. براساس رویکردهای نوین توسعه اجتماعی، نیروی انسانی مهم ترین عامل توسعه محسوب مـی شـود و بـا ایجـاد     
دن بسـترها  اجتماعی را که حرکتی درجهت فراهم نمو –و ایستارهای مطلوب می توان فرایند رسیدن به توسعه اقتصادی  نگرشها

 (11و شرایط الزم برای به فعلیت درآوردن استعدادهای انسانی است، تسریع نمود.) همان : 
 جدول زیرنشان دهنده یکی از تقسیم بندی های مربوط به ارزش ها می باشد که توسط راکیچ ارائه شده است:

 
 (57ارزش های غایی و ابزاری راکیچ ) داریاپور، 

 ش ابزاریارز ردیف ارزش غایی ردیف
 بلندپرواز 9 زندگی آسوده 9
 آزادمنش 1 زندگی هیجان انگیز 1
 توانا 9 احساس موفقیت 9
 بشاش 4 یک دنیای در صلح 4
 نظیف 7 یک دنیای زیبا 7
 دلیر 6 مساوات 6
 بخشنده 5 امنیت خانوادگی 5
 یاری گر 8 آزادی 8
 صادق 1 خرسندی 1
 تخیل گر 99 هماهنگی درونی 99
 مستقل 99 ق کاملعش 99
 باهوش 91 امنیت ملی 91
 منطقی 99 لذت 99
 مهربان 94 رستگاری 94
 مودب 97 احترام به خود 97
 مسئول 96 پذیرش اجتماعی 96
 خودنگهدار 95 حكمت 95
 مطیع 98 دوستی حقیقی 98

 
بازتاب روشی هسـتند کـه افـراد یـک     و  باید گفت ارزشها در ارتباط مستقیم با گرایش ها، هنجارها و کنش های افراد بوده

جامعه ، در فرهنگ و برهه زمانی خاص به آن می اندیشند. توجه به نقش ارزشها در دستیابی به اهداف جامعه ضروری است. بـا  
توجه به تقسیم بندی که از مفهوم ارزش در بین نظریه پردازن مطروحه در سطور قبل، ارائه شده است؛ یعنی تقسیم به دو دسـته  

تی و مدرن و یا دسته های فرعی تر ابزاری و غایی، به دلیل برداشت متفاوت از مفهوم سنت، این تقسیم بندی به طـور کامـل   سن
قادر به توصیف جامعه ایران نمی باشد و به جای آن از تقسیم بندی ارزشهای دینی و مدرن استفاده می گردد؛ با آگاهی از ایـن  

گویه های مورد نظر این تقسیم بندی بیانگر معنای افاده شده از آنها را نکند. بدین معنـا کـه   امر که ممکن است، لزوماً برخی از 
و یا کامالً مدرن به عنـوان   وقتی ارزشها را به دو دسته مدرن و دینی تقسیم می نماییم، انتظار تحلیل رفتار در معنای کامالً دینی

 می تواند از مدرن تا دینی قابل تغییر باشد.  عضوی از جامعه نیست؛ بلکه این رفتار به صورت یک طیف
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نکته دیگر اینکه برخی از گویه های مرتبط به موضوع تحقیق، از جداول فوق انتخاب شـده اسـت کـه ایـن امـر در مـورد       
 های ارزشهای مدرن کامالً صدق می کند و در مورد گویه های ارزش های دینی ، بدون اتکا بـه ایـن جـداول و از منـابع    گویه
 مـوارد شـامل  مـدرن  ارزشـهای  قسمت در استفاده مورد هایگویه از برخی مثال برای است.شدهاستفاده ایران جامعه به ترمرتبط

 برخی از آنها به سایر شاخص های تحقیق تسری پیدا کرده اند. ( می باشند، که به نوعی21،23،2،3،4،1،11،12،11)

 
 (199- 915 نتی و مدرن ) داریاپور:جدول گویه های ارزش های س

 ارزش های مدرن ردیف گویه های ارزش های سنتی ردیف
 توان کنترل دیگران وتسلط( قدرت اجتماعی) 9 مساوات 9
 لذت) ارضای امیال( 1 آرامش درونی 1
 آزادی ) آزادی عمل و اندیشه( 9 یک زندگی روحانی) تاکید بر معنویات( 9
 یک زندگی پرهیچان 4 ینكه دیگران به فكر من هستند(احساس تعلق) احساس ا 4
 ثروت 7 نظم اجتماعی ) ثبات جامعه( 7
 احترام به خود ) اعتقاد به ارزشمند بودن خود( 6 معنی دار بودن زندگی) هدف داشتن( 6
خوود در زنودگی ) تسولیم شورایط      مودب بودن، پذیرش سهم 5

 زندگی خویش(
 د بودن(خالقیت ) تخیل، منحصر به فر 5

 حریم خصوصی 8 امنیت ملی 8
 اعتبار اجتماعی) مورد تایید دیگران بودن( 1 و کمک دیگران) پرهیز از مدیون بودن( جبران یاری 1
 یک زندگی متنوع) چالش، نوآوری( 99 جهانی در صلح 99
 اقتدار) حق دستور دادن و رهبری( 99 متداول( احترام به سنت) حفظ آداب و رسوم 99
 مستقل 91 عشق کامل و بلوغ یافته) صمیمیت عمیق عاطفی و معنوی( 91
 بلند پرواز) سخت کوش، جاه طلب( 99 انضباط شخصی) خودداری در برابر لغزش و وسوسه( 99
 باجرات 94 امنیت برای خانواده 94
 با نفوذ 97 وحدت با طبیعت 97
 ی) گزینش مقاصد شخصی(انتخاب اهداف شخص 96 فهم و حكمت) درك صحیح از زندگی( 96
 توانا)کاردان، موثر، باکفایت( 95 دوستی حقیقی ) دوستان حامی و صمیمی( 95
 در برابر مردم( حفظ ظاهر) حفظ وجهه 98 جهانی سرشار از زیبایی) زیبایی طبیعت و هنر( 98
عوودالت اجتموواعی، یوواری دهنووده ) بوورای آسووایش دیگووران   91

 کارکردن(، حفظ محیط زیست

 هوش ) منطقی و متفكر(با  91

 لذت بردن از زندگی ) لذت از غذا، تفریح( 19 معتدل و میانه رو، فرمان بردار) وظیفه شناس و مطیع( 19
 کنجكاو) عالقمند به فهمیدن همه چیز، جستجوگر( 19 وفادار) وفادار به دوستان و گروه خود( 19
دار(، با مدارا) تحمل عقایود دیگوران(، موذهبی ) موومن، دینو      11

 احترام) احترام به والدین و بزرگترها(
 موفق) از نظر نیل به اهداف( 11

 گذران خوش 19 فروتن، مسئول، با گذشت ، پاکیزه ) تمیز( سالم، صادق 19
 

 سومین شاخص از شاخص های سبک زندگی اسالمی مورد نظر تحقیق ، هویت می باشد.
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 هویت سبک زندگی اسالمی و
وهمچنین آرایی که برخی نظریه پردازان درباره سبک زندگی ابراز کرده اند ، تاکید بر نقش سـبک   گیدر مطالعات سبک زند

 بیشتر به چشم می خورد . –فردی یا جمعی–زندگی درخلق هویت 
 برخاسته اصیل الگوهای از حکومت جامعه و آن برخورداری می سازد، متمایز آن غیر از را اسالمی حکومت و جامعه یک آنچه

 نحـوه  خـاص از  گونه ای اسالمی تعالیم معتقدند گروهی.است جامعه اجتماعی آن و مناسبات فردی و روابط در اسالمی تعالیم از

 تعـالیم  و اسالم معتقدند، گروه این .است اسالمی اندیشه های از برگرفته اساس از که می نهد بنیان را اجتماعی تعامالت زندگی و

 برجسـتگی  موجب آنچه .دارد موارد جزءئی ترین تا سطوح ازکالن ترین را انسان زندگی و جامعه هادار و طرح ارائه توان اسالمی

 یک منسجم، به هم پیوسته و و کامل طرح یک قالب در تعالیم این مجموعه رویکرد، این در که است این واقعیت شده موضوع این

 رسـاندن  بـرای  مناسـب  کامالً بستری پیاده شدن، درصورت که امینظ دهد،می قرار ما روی پیش را معنادار و هماهنگ کامالً نظام

 .می کند فراهم جامعه در وعدل قسط اقامه و علیین اعلی به انسانها

 قرنها دستاورد و حاصل دارد، جریان درآن مناسبات و روابط از آنچه و امروز انسان زندگی که معتقدند دیگر گروهی مقابل، در

بـه   و آنچه ادیان میان این رد.نیست گذاشتن کنار و انکار قابل سادگی به که خاکی است کره بر بشر زیتجربه اندو و ورزیاندیشه
 مقـررات  ایـن  از بازی این در می کند ناگزیر انسان را که است چارچوبهایی و قواعد است، آورده ارمغان به بشر برای اسالم ویژه

 .رود شده بیرون طراحی چارچوب از او نمی گذارد که است محافظی ثابهم به کردن عمل تنها ادیان و سهم نکند تعدی و تخطی
چـرا  .می گویـد: در ادبیات و فضای گفتمانی کشـور،  "سبک زندگی"حضرت آیت اهلل خامنه ای، با توجه به نو بودن بحث  

ـ    در در جامعـه  فرهنگ کار جمعی در ایران ضعیف است؟ چرا در روابط اجتماعی، حقوق متقابل رعایت نمـی شـود؟ دروغ چق
رواج دارد؟ علت برخی پرخاش گریها و نابردباریها در روابط اجتماعی چیست؟ طراحی لباسها و معماری شهرها چقدر منطقـی  
و عقالنی است؟ آیا حقوق افراد در رسانه ها و در اینترنت رعایت می شود؟ علت بروز بیماری خطرناک قانون گریزی در برخی 

چقدر وجدان کاری و انضباط اجتماعی داریم؟ چرا برخی حرفها و ایده های خوب در حد حرف افراد و بعضی بخشها چیست؟ 
و چه کنیم تا زن هم کرامت و عزت خانوادگیش حفـظ شـود و هـم بتوانـد      شود؟ قطع ربا ریشه کنیم چهو رؤیا باقی می ماند؟

دارد که همه آنها با سبک و فرهنـگ زنـدگی    دهها سؤال و مسئله اساسی دیگر نیز وجودووظایف اجتماعی خود را انجام دهد؟
مرتبطند و به علت اهمیت این مسائل در زندگی انسان است که قضاوت در مورد یک تمدن با توجه بـه پیشـرفت آن در بخـش    

خـردورزی، اخـالق و   »اسـالم،   ایشان درباره سبک زندگی از منظر اسالم می گویـد: .سبک و فرهنگ زندگی صورت می پذیرد
مایه های اصلی فرهنگ صحیح می داند و ما نیز باید بطور جدی به این مقوالت بپردازیم وگرنه پیشـرفت اسـالمی و   را « حقوق

ایشان در ترسیم چگونگی شکل گیری سبک و شیوه زندگی افزودند: فرهنـگ زنـدگی،   .تمدن نوین اسالمی شکل نخواهد گرفت
ایشان، تحقق هـدف  .گی تعیین کنیم، سبک خاصی را به همراه می آوردمتأثر از تفسیر ما از زندگی است و هر هدفی را برای زند

مـی داننـد و مـی    را نیازمند اعتقاد و ایمان بـه آن هـدف   « مکتب و نظریه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی»اصلی تعیین شده در هر 
 .: بدون اعتقاد جدی و تالش هیچ هدفی محقق نمی شودگوید

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

ما برای ساختن این بخش از تمدن نوین اسالمی، به شدت باید از تقلید پرهیز کنیم؛ تقلید از آن کسانی که سعی دارند روش 
های زندگی و سبک و سلوک زندگی را به ملت ها تحمیل کنند. امروز مظهر کامل و تنها مظهر این زورگویی و تحمیـل، تمـدن   

در تمـدن موجـود اسـت. از ایـن      اصـالح اصوالً تمدن سازی نوین اسالمی، امری فراتر از تعمیر، اصالح و ایجاد « است. غربی
تمدن جدید بحث می کنیم. در این نگاه، اقتباس و تقلید جایی ندارد و نسخه برداری و تلفیق قابل قبول « مهندسی»روست که از 

وجود و تصرف در مبانی نظری، ساختارها و محصوالت آن، اجتناب ناپذیر است. در ایجاد تغییر اساسی در شاکله تمدن م.نیست
پی گیری تحقق تئوری مهندسی تمـدن اسـالمی   . غیر این صورت، سخن گفتن از مهندسی تمدن نوین اسالمی گزافه گویی است

ـ در پایان دهه سوم انقالب اسالمی امید جدیدی در وجود جامعه بشری شعله ور کرده است و  خسـته و سـرخورده از    تاقانمش
تمدن مادی در انتظار حضور یک موجود نامأنوس با فضای زیست کامال مادی هستند که با طرح شـعارهایی بنیـادین خواهـان    

 حصوالت تمدنی موجود می باشد.متحول اساسی و جایگزینی در مفاهیم و ساختارها و 
می تا تحقق آرمانشهر اسالمی، راهی نه چنـدان طـوالنی وجـود دارد.    اما باید باور کرد که از زمان پیدایش نظام نوپای اسال

همانگونه که رهبر فرزانه می گوید: خطی که نظام اسالمی ترسیم می کند خط رسیدن به تمدن اسالمی اسـت. بنـابراین تئـوری    
 باشد.مهندسی تمدن اسالمی بستری مناسب برای طراحی نقشه ایجاد این آرزوی دیرین صالحان می

ایرانی( و مدرن ، محورهـایی   -ا توجه به شواهدی که در باال اشاره شد، می توان برای هر یک از هویت های دینی)اسالمیب
که به نوعی تمایل به مشابهت و وحدت اجتماعی و تاریخی در آن جلـوه  « توجه هویت دینی »و « خانواده محوری»را قائل شد. 

با تمایل به نوعی هویت فردی به عنـوان محورهـای   « تمایزطلبی و تمایز از دیگران»گر است، به عنوان محورهای هویت دینی و 
 هویت مدرن، مدنظر می باشد.

 نابود را ملت آن هویت و فرهنگ بتدریج یابد رواج کشوری هر در دلیلی هر به و است مهاجم فرهنگی اصوالً غرب، فرهنگ
سبک زندگیِ مادیِ شهوت آلودِ گناه آفرین هویـت زدایِ ضـد   »آن پوسته فرهنگ غربی پیشرفت ظاهری است اما، باطن کند می

ایشان، با اشاره به تقلید از فرهنگ غربی در برخی مظاهر زندگی در کشور افزودند: باید با فرهنـگ سـازی الزم،   .است «معنویت
خنان خود، سوء اسـتفاده  رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از س.یک حرکت تدریجی در زمینه اصالح این مسئله ایجاد شود

 از اسـتفاده  بـا  غربی گسترده غرب از ابزار هنر بویژه هنرهای نمایشی و سینما را مورد اشاره قرار دادند و افزودند: سیاستمداران
آنها در پـروژه هـایی تعریـف شـده، و بـا       .ر جوامع دیگر هستندد غربی زندگی سبک ترویج و سازی سلیقه بدنبال روش، این

ز جامعه شناسان، روانشناسان و مورخان، نقاط ضعف ملتها بویژه ملتهای اسالمی را بررسـی مـی کننـد و بـا شـناخت      استفاده ا
راههای تسلط بر آنها، ساخت فیلمهای خاصی را به فیلم سازان سفارش می دهند که در این زمینه همه مسئوالن و مردم بایـد از  

 .فرهنگ اصیل خود و کشور، مراقبت کنند
 

 گیرینتیجه
 ـ پیش فرض های تئوری مهندسی تمدن اسالمی: 1
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الف ـ جامعیت دین و حضور حداکثری دین در روابط فردی و اجتماعی، موضوعات و سـاختارهای قـدرت، اطالعـات و     
 ثروت است.

ر بسـتر  ب ـ کارآمدی: مکتبی که نتواند کارآمدی خود را در قالب سرپرستی تکامل الهی به اثبات برساندو احکام خود را د 
جامعه و تمدن جریان دهد و وظایف یک شهروند جامعه را از مهد تا لحد سازماندهی کند حتمـا از کارآمـدی و جامعیـت الزم    

 برخوردار نیست. در این صورت چنین مکتبی نخواهد توانست دو حوزه اعتقاد و محل اجتماعی را به یکدیگر پیوند زند.
 ـ الزامات قطعی مهندسی تمدن اسالمی: 2

 ـ هماهنگی سه حوزه مفاهیم، ساختارها و محصوالت اجتماعی حول هدف و غایت واحد )ایمان به خدا(
کالم وحی در جامعه پردازی و مهندسی  حولاخالقی، فلسفی و تجربیدانش یا علومارزش،بینش ومفاهیمحوزهسهـ هماهنگی
 تمدن اسالمی

 مفاهیم مربوط به کمیت پرستش )ترجمه کیف به کم( ـ ضرورت تبدیل مفاهیم مربوط به کیفیت پرستش به
 ـ وجود فلسفه و منطق کارامد که مفسر حرکت و تبدیل و تغییرات و شدن پدیده ها باشد.

 ـ ضرورت هماهنگی نهادهای علمی و مدیریتی تولیدعلم
 ـ ضرورت تأسیس بانک توسعه اطالعات اسالمی و تحقیقات شبکه ای

 برای گذر از وضع موجود به مطلوبـ ضرورت طراحی مدل انتقال 
 رو ـ موانع پیش 3

 ـ مطلق نگری و نفی نسبیت دینی در حوزه شناخت شناسی الهی
 ـ فقدان منطق شامل برای هماهنگ کردن دین و عینیت

 ـ فقدان فلسفه عمل یا چگونگی اسالمی
 ـ ناهماهنگی منطق معرفت دینی، عقلی و تجربی

فلسفه حاکم بر دو تمدن الهی و مادی انجام نشود و ارکـان و اصـول موضـوعه تمـدن     مادام که شناخت صحیح و علمی از 
سازی اسالمی تدوین نشود، نمی توان در مسیر تحقق عملی تمدن سازی گام برداشت. به همین دلیـل کـم نیسـتند شـمار دیـن      

کارآمـد، تـن بـه پـذیرش تمـدن      باورانی که به سبب نداشتن یک اندیشه منسجم و خالی بودن دست آن ها از یک نظام فکری 
موجود می دهند و از ترویج کنندگان مبانی فکری آن ها به حساب می آیند. علت این نقیصه را بیش از هر چیز بایـد در غالـب   
شدن روح نسخه برداری، ترجمه و اقتباس بر جوامع الهی جست و جو کرد که مبنا و بنای موجود را تنها گزینه در جمـع میـان   

می دانند؛ غافل از آن که هر یک از سه نظام الحادی، التقاطی و الهی به عنوان سه مکتب متفاوت، دارای سه « عیشتشریعت و م»
 .نوع فلسفه تاریخ، سه نوع اندیشه متفاوت در نظام سازی و سه نوع دکترین مختلف در مدیریت اجتماعی اند

اهکارهار  

 در بخش سبک و فرهنگ زندگیآسیب شناسی و علت یابی در زمینه عدم پیشرفت الزم  -1

 آسیب شناسی خانواده به عنوان یکی از ارکان مهم سبک زندگی   -2

 متولیان دولتی و فرهنگی جامعه باید با تشکیل کارگروه های مختلف و کمیته های تخصصی، بررسـی ابعـاد سـبک زنـدگی     -3
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ها و برنامه های رسیدن به سبک زندگی را مورد توجه قرار دهند و متناسب با شرایط زندگی امروز جامعه، ضرورت  اسالمی
 .اسالمی را ارائه کنند

اسـالمی و تمـدن نـوین     ایجاد گفتمانی در زمینه آسیب شناسی و چاره جویی مشکالت موجود در سبک و فرهنگ زنـدگی  -4
 اسالمی

دهای اصـلی در  های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان نهاوزارتخانه -1
تواننـد نقـش   پرداختن به این موضوع و با توجه به مخاطبان اصلی که همان نوجوانان، جوانان و عموم جامعـه هسـتند، مـی   

 .موثری در این باره ایفا کنند

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

و  اسالمی و تمدن نویسـن اسـالمی   های زندگیشاید تدوین سند جامع وزارت علوم و استفاده از عنوان و پرداختن به سبک -7
بـه آن دسـت    1414ور ترسیم کند تا به آنچه در نظر داریم تا در سال ای را برای کشهای موجود آن بتواند آیندهرفع چالش

 .یابیم، نزدیک کند

باید نخبگان علمی و دینی، نسبت به تبیین ویژگی و متعاقب آن تمدن نوین اسالمی برای نهادینه شدن سبک زندگی اسالمی،  -1
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 چکیده
 

درعصرحاضر که نظریات تمدنی حجم وسیعی از نظریات فرجاام شناسای وگفتماان هاای جهاانی را باه خاود        
نظاام دانسات لذامساأله ی تحقیاق     قادرت  اختصاص داده است نمی توان تمدن را بدون تأثیر برساخت درونی 

برسااخت درونای نظاام    ی وتمدن سازی ناوین اساالمی   حاضرعبارت است از فقدان نظریه ی تأثیرتمدن اسالم
 . انقالبمستخرج از بیانات رهبرجمهوری اسالمی ایران 

نگارندگان مقاله،تأثیرتمدن اسالمی وتمدن سازی نوین اسالمی ومؤلفه هاای آن رادر اساتحکام سااخت درونای     
اساالمی وتمادن ساازی ناوین      نظام ،مفروض دانسته وباآزمون این فرضیه که با پرداختن به مؤلفه های تمادن 

چنانچاه   نظام اهتمام ورزیدبه این یافته ها دست یافته اند کهقدرت اسالمی می توان به استحکام ساخت درونی 
اندیشاه هاای    مناابع علمای و  به عناصرومؤلفه های تمادن اساالمی وتمادن ساازی ناوین اساالمی برآماده از       

جمهوری اسالمی وافازایش قادرت درون زای آن خواهاد    توجه شودبه استحکام ساخت درونی نظام انقالب رهبر
 انجامید.

انجام پذیرفته واطالعات مورد نیاز آن بااروش مطالعاه ی کتابخاناه    )کمی وکیفی(این پژوهش به روش ترکیبی 
ای،اسنادی به دست آمده وروش تجزیه وتحلیل اطالعاات درایان پاژوهش روش تحلیال محتاوا از روش هاای       

 ه است.تجزیه وتحلیل کمی بود

 
 کلید واژه ها:تمدن،تمدن اسالمی،تمدن سازی نوین اسالمی ،استحکام ساخت درونی نظام.
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New Islamic civilization The effective factor on The strength of 

The internal construction of The Islamic Republic of Iran 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays that Theories of civilizationTo be allocated A large number of ideas and discourse of global 

appeal Civilization can not be know civilization without impact on the system 's internal construction. 

So the present research Issue is The lack of impact theory of Islamic Civilization and Islamic new 

Civilization Obtained From the Leaders comments on The strength of the internal construction of the 

Islamic Republic of Iran. 

Authors The impact of Islamic civilization and Iran's new Islamic Civilization bulding And its 

components onThe strength of the internal construction of the system Have given Supposed and 

withTesting this hypothesis That address the elements of Islamic civilization and i ran"sIslamic 

civilization modern can be achieved To strengthen internal build system These findings have that If 

looking for the indices , elements of Islamic civilization and Islamic civilization Iranian modern that 

obtained from thought leaders system . will be powerful The internal construction of the Islamic regime 

and increase the power of its endogenous 

This study donewith combination approach and its required Information obtained with A library study 

documents studyand Analysis style of data was Content analysis atyle. 

 

Keywords: Civilization, Islamic civilization, Islamic and Iran's new Civilization Build, strengthen the 

internal construction of the system 
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 مقدمه
 فرهنـگ  تهـاجم  افزایش موازات به اخیر های درسال که هستند هایی واژه کلید از اسالمی نوین سازی وتمدن اسالمی تمدن

 جلـوگیری  وبـرای  جانبه همه ی وتوسعه پیشرفت حصول وتمدن جهانی بنابرضرورت جهانی نوین نظم گفتمان ی واشاعه غربی
 مـی  را آن اساسـی  هـای  وریشه شده کارگرفته به انقالب معظم رهبر توسط منظا درونی درساخت انسجام وعدم ازایجادسستی

 .نمود مشاهده(ره)راحل امام های دراندیشه توان
 چراکه است نظام درونی ساخت درتأثیربراستحکام اسالمی نوین سازی تمدن ی وایده اسالمی تمدن اهمیت توجه قابل نکته
 وبراسـتحکام  آمده کار به نظام درونی ساخت استحکام درجهت توانند می که ندهست هایی مؤلفه همان اسالمی تمدن های مؤلفه

 .بیفزایند نظام درونی ساخت
 بـا  زیـرا  دانسـت  نظام درونی ساخت براستحکام اسالمی نوین سازی تمدن تأثیر درشناسایی توان می را تحقیق این اهمیت

 برانحصـار  مبنـی  غرب دینی غیر مکاتب وادعای سازی رتمدنب وغیراسالمی اسالمی ی ها وملت ها دولت غالب تأکید به توجه
 غالـب  ای نظریه به آن وتبدیل نگرش این سازی نهادینه جهت در وتالش غربی وسکوالر دینی غیر درتمدن بشری تمدن فرجام

 .اشدب پذیرفته انجام مختلف جوامع درونی ساخت براستحکام سازی تمدن تأثیر گرفتن درنظر بدون تواند وفراگیرنمی
 تـأثیر  بـه  پـردازی  نظریـه  مختلـف  های ما،درحوزه تمدنی پردازان نظریه پرداختن عدم گفت باید پژوهش ضرورت دربیان
 عـدم  سبب نظام رهبران های دراندیشه آن پارادایمی مبانی شناسایی وعدم قدرت درونی ساخت براستحکام سازی تمدن بنیادین
 ساخت مربوط به استحکام ی ها گذاری وهدف گذاری سیاست در استفاده منظور به وفراگیربومی مسلط نظری الگوهای پیدایش
 .است گردیده ی مهم نظریه این ماندن ناشناخته سبب ودرنتیجه نظام درونی

 
 سؤال پژوهش

های مؤثربراستحکام ساخت درونی نظام درتمدن اسالمی وتمدن نوین اسالمی  مؤلفه ازاینکه است عبارت پژوهش این سؤال
 رهبرانقالب کدامند؟ های اندیشه سبراسا

 
 فرضیه ی پژوهش

تمدن نوین اسالمی ازمؤلفه های اساسی تأثیر گذار برساخت درونی قدرت نظام به شمار می آیدواندیشه ی تمدن سازی می 
 تواند به استحکام ساخت درونی قدرت نظام بیانجامد.

 درونـی  ساخت براستحکام می وتمدن سازی نوین اسالمیهای تمدن اسال تأثیرمؤلفه عبارت است ازتبیین پژوهش این هدف
 . رهبرانقالب های واندیشه نظریات براساس ایران اسالمی جمهوری نظام
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 روش تحقیق
 این پژوهش به روش ترکیبی)تحلیل محتوا وکتابخانه ای اسنادی(انجام پذیرفته است.

 
 ابزارگردآوری داده ها

 هش فیش ومصاحبه بوده است.ابزارهای گردآوری اطالعات دراین پژو
 

 روش تجزیه وتحلیل داده ها

 روش تجزیه وتحلیل داده ها دراین پژوهش روش تحلیل محتوا خواهد بود.
 

 تحقیق نظری مبانی
تأثیرتمدن اسالمی وتمدن سازی نـوین   اما گرفته وبررسی قرار بحث برساخت درونی نظام مورد متعددی عناصر تأثیر تاکنون

 .باشد نمی نیزموجود توجهی قابل ادبیات مورد ودراین نگرفته قرار بررسی داسالمی برآن مور
 مصـداق  یـک  باالخره - بگیریم اسالمی نوین سازیتمدن معنای به را جانبههمه پیشرفت اگر رهبرمعظم انقالب می فرمایندما

 ایجـاد  اسـالمی،  انقالب هدف و یرانا ملت هدف که بگوییم دارد؛اینجور وجود اسالمی مفهوم با پیشرفت برای خارجی و عینی
[بنابراین نظام جمهوری اسالمی، تحقق تمدنی نوین را آرمان وهدف غایی خود می داندواندیشه 1].است اسالمی نوین تمدن یک

 ی تمدن سازی می تواندعامل استحکام بخش ساخت درونی قدرت نظام گردیده ومسیر دشوار تمدن سازی را هموار نماید.
 

 نظام درونی ساخت
 کـه  شـود مـی  شـامل  را چـارچوبی  تعریـف،  مقـام  قدرت که همان ساخت درونی نظام به شمار می آیددر درونی ساخت

 انقالب ازمبانی عملکرد،برگرفته درعرصه وچه نظری درعرصه درآن چه نهفته…و اقتصادی سیاسی، فرهنگی، فکری، هایظرفیت
 [2کند.] نقش ایفای آن بیشتر هرچه بالندگی و سیاسی نظام بقای لعل عنوان به باید که است اسالمی انقالب حدوث وعلل

 قـدرت  درونـی  سـاخت  مبـانی  به که هستند وپیامدهایی مبانی دارای قدرت وبیرونی درونی ساخت رویکردهای از هرکدام
 .شود می اشاره

 
 قدرت درونی ساخت به رویکرد مبانی
 :از عبارتند مبانی این
 .وجهانی ای منطقه درتحوالت کننده تعیین نقش وایفای دردیپلماسی زنی هچان وتوان ملی قدرت افزایش-
 .فراملی خواهی فشاروباج دربرابرهرنوع مقاومت افزایش -
 .وپیشرفت توسعه -
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 .داخلی های وظرفیت منابع کشوربااتکابه رشدوپیشرفت روند به بخشی ضمانت -
 .کشور پیش روی ومشکالت اساسی مسائل حل -
 .هادیگرملت برای الگویی به ایران اسالمی یجمهور تبدیل -
 [3] ملی وعزت استقالل حفظ -

 
 (9914: گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری درموردساخت درونی قدرت،منبع:محققین،9جدول 

 « استحكام ساخت درونی قدرت نظام»مبنی بر توجه به بیانات رهبرمعظم انقالب مصادیق برخی از 

 و عنوان دیدار تاریخ متن بیانات

طلبی، هر انحصارطلبی، هور تجواوز،   تواند کشور شما را در مقابل هر افزونعاملی که می
  .سازی حفظ کند، استحكام ساخت داخلی نظام استهر ماجراجویی و هر بحران

اه انووات در دیوودار دانشووجویان دانشووگبی 
 11/1/9981 ،شهید بهشتی

عناصر این استحكام، برخی عناصر همیشگی است، برخی هم عناصر فصلی است. آنچوه  
ها حرکت کردن، این  به سمت آرمان ...که جزو عناصر همیشگی است، عزم راسخ است؛ 

هم عزم راسخ مسئولین الزم است، هم عزم راسوخ موردم الزم   ...عزم راسخ را نیاز دارد. 
 است. 

به نظر مون   -آنچه که در حال حاضر برای کشور اولویت دارد  -اما آنچه که فصلی است 
 ی علم است.ی اقتصاد و مسئلهمسئله

 بیانات دردیدارمسئوالن نظام، 
99/4/9911 

ی اوّل با ایمان صحیح و راسخ و بوا اتّحواد آحواد    ساخت اقتدار درونی ملّت که در درجه
کشور و با همراهی مسئوالن و آحاد مردم و با توکّل بوه   مردم و با عمل درست مسئولین

کار گرفتن عقل و معنویّت و توکّل و حرکوت و  خدای متعال انجام خواهد گرفت؛ یعنی به
  .گذارد، کما اینكه تا حاال هم اثر گذاشته است عمل؛ بالشک در اوضاع منطقه هم اثر می

 دیووودار کوووارگزاران حووو بیانوووات در  

9911/96/19 

 

بایستی اساس کوار  « تولید داخلی»ایم بایستی رشد پیدا کند؛ ما گفته« علم»ایم ما گفته
ی به ابتكار نیروی انسانی ی به استعدادهای درونی، با تكیهوقتی کشوری با تكیه» باشد؛ 

کنود،   ی به ایمان خود و با اتّحاد حرکت موی د، با تكیهی به علم و دانش خوخود، با تكیه
 قطعاً به نتای  مطلوب خواهد رسید. 

چنانچه تنبلی و کوتاهی و خودخواهی و دنیاپرستی و دل دادن به این ظواهر، چشم ما را 
چوه ریوزش شخصوی در     -یک قدری پُر کند، ساقط کند ما را، در درون خودمان ریزش 

البتّه دیرتر به دست خواهد آمود؛ امّوا بودون    اپیدا بكنیم،  - درون، چه ریزش اجتماعی
 ها استها و فداکاری تردید به دست خواهد آمد و این به برکت مجاهدت

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

نظوام   آنچه برای نظام جمهوری اسالمی حائز اهمّیّت است، استحكام سواخت درونوی    
 جمهوری اسالمی است، استحكام درونی ملّت ایران است.

 هوای دانشوگاه  دانشوجویان  تحلیف مراسم 
 9911/95/99ارتش افسری

 
رت کـه گزیـده ای ارآن ذکـر    از تحلیل محتوای بیانات رهبر معظم انقالب در موردعوامل استحکام بخش ساخت درونی قد

(از مؤلفـه هـای بنیـادین سـاخت درونـی قـدرت       1گردیداین نتایج حاصل می گردد که معظم له نمواردذیل را )نمودارشـماره 
 .انددانسته

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3176
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3176
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3176
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23963
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24132
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24132
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 (9914: نمودارمؤلفه های استحكام ساخت درونی دربیانات رهبر معظم انقالب،منبع:محققین،9نمودار
 

 
که فراوانی کاربرد واژه ها توسط رهبران سیاسی که تعیین کننده دکترین نطام خود به شمار می آیند نشان گـر ارزش   ازآنجا

آن واژه یا واژگان درحوزه سیاستگذاری وارزش آن درچشم اندازتوسعه ی هرکشوربا رویکرد توسعه ی همه جانبه به شمار می 
ین کننده دکترین نظام جمهوری اسـالمی بـه شـمار مـی آینـد؛می تـوان فراوانـی        آید وبا عنایت به اینکه رهبرمعظم انقالب تعی

کاربرداین واژه را بامؤلفه های ذکرشده ،درگفتمان ایشان مؤید اهمیت تحقق استحکام سـاخت درونـی قـدرت نظـام ارزیـابی      
 است.نمودکه درمواجهه ی نظام با شرایط دشوار داخلی وبین المللی بیشتر مورد توجه قرار گرفته 

که همان آغازین سال رهبری ایشان به شمار 1311(استحکام ساخت درونی قدرت از سال 2براساس نمودار زیر)نمودارشماره
می آیدتا کنون سیر صعودی داشته ،که نشان گر دقت نظر ایشان در برنامه ریزی وراهبرد نویسی برای فائق آمدن بر بحران هـای  

 مهوری اسالمی ایران تاکنون می باشد.بین المللی دشمن ساخته برای نظام ج

 

 

 
 :نمودارعددی،تاریخی کاربردکلید واژه استحكام ساخت درونی دربیانات رهبر معظم انقالب،پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری1نمودار 
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وویژگـی هـای    اسـالمی  تعریف تمـدن  به باید اکنون آن وبرشمردن مبانی ومؤلفه های قدرت درونی ساخت تعریف از پس
 شود. تمدن نوین اسالمی پرداخته

 
 اسالمى تمدن
 اطـالق  وسـطی  قـرون  بـا  زمان هم شرق تمدن به که است نامی نامندمی عرب تمدن اشتباه به بعضی آنچه یا اسالمی تمدن 
ـ  کـه  است اسالمی هایملت تمدن مقصود، بلکه نیست خاص نژاد یا ملت یک تمدن اسالمی تمدن. شودمی  ایرانیـان،  هـا، ربع

 متحـد  یکـدیگر  با عربی یعنی ادبی و علمی زبان و اسالم یعنی رسمی دین ی وسیله به که [4شود]می شامل را دیگران و هاترک
   [1شدند]

و ادبی یعنی عربی با یکـدیگر متحـد    یعنی اسالم و زبان علمیاین تمدن، تمدن ملت هایی است که به وسیله ی دین رسمی 
 [1به وجود آورد. .]و سایر جوامع ترکیب گردید و تمدنی به نام تمدن اسالمی  د.این تمدن با هنر ایرانی، رومیشدن

هایی است که روزگاری اسالم در سرزمین آنها نفوذ کرد و در ساخت براین اساس تمدن اسالمی میراث مشترک مردم و ملت
تمدن اسالمی نه به نژاد خاصی تعلق دارد و نه تمدنی ملی است که بـه مـردم   و شکوفایی آن ایفای نقش کردند. به این ترتیب، 

اند، در های نژادی و قومی را که در پیدایش، رونق و طراوت و گسترش آن نقش داشتهخاصی تعلق داشته باشد، بلکه همه گروه
 [7گیرد..]برمی
 ولـی  باشد، می ی عرب جامعه و ایرانی جامعه ی یی متمایزیعن جامعه دو ترکیب محصول اسالمی تمدن بی توین عقیده به
 بـدین  « اسالمی تمدن» به تمدنی چنین گذاری نام وسطی بوده و قرون شرق تمدن اسالمی بگوییم تمدن که است آن تر درست
 لفـی مخت نژادهـای  و ها ملیت اقوام، ;بودند مسلمانان گماشتند همت تمدن این آفرینش به که کسانی غالب وجه که است لحاظ
 [1است.] داده تشکیل اسالمی های اندیشه و اعتقادات را ها آن مشترک وجه که

ها  بعد از اسالم آوردن بسیاری از اقوام غیر عرب و در آمیختن آنها با عرب هنری لوکاس درتعریف تمدن اسالمی می گوید:
ای از اقوام گوناگون بود کـه قـرآن و زبـان    میزهای به وجود آمد که قرآن کتاب اصلی آنان بود در نتیجه جهان اسالم آقوم تازه

 [1.]گفتندکه به این تمدن، تمدن اسالمی می گردیدعربی عامل یگانگی آنها 
باتوجه به دیدگاه های ارائه شده می توان گفت:تمدن اسالمی تمدنی است که در محیط اسالمی وگستره ی ژئوپلتیک جهـان  

مایه ی اصلی آن را اسالم واندیشه های برآمده از وحـی شـکل مـی دادوعناصـر     اسالم در طول تاریخ شکل گرفت وروح وبن 
 نژادی فراوانی که برخی از آنان غیر مسلمان بودنددر شکل گیری آن کوشیدند. 

اما پس از شکل گیری وپیروزی انقالب اسالمی ایران ایده ی تمدن اسالمی در اندیشه ی رهبران نظام با تعریفی جدیدنمایان 
درگفتمان واندیشه ی مقام معظم رهبری به بلوغ وتکامل رسیدومفهومی نوین به نام تمدن سازی نوین اسالمی به وجود گشت که 

آمداین مفهوم نوین در منظومه ی فکری ایشان به دلیل هژمونی وفراگیری تمدن غربی تقویت گردید وبه اندیشه ی غالب تبـدیل  
 گشت .
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 اسالمی تمدن ارکان و اصول

به عنوان آرمانی که بتواند به اسـتحکام سـاخت درونـی     ایرانی اسالمی تمدن گیری وشکل اسالم شدن جهانی ی ایده تحقق
 سـاختاری  و ارکان به منوط فلسفی و و فکری مبانی پایه ی بر آن قوام و گیری قدرت نظام وامت اسالمی بیانجامدمستلزم شکل

 :از عبارتند آنها از آوردوبرخی شمار به ایرانی میاسال تمدن به نیل اصول از آنرا توان می که است مناسب

 خداشناسی -الف 

   انسان اللّهی خلیفۀ -ب

 شناسی انسان -ج

 شناسی هستی -د
. اسـت  احسـن  نظام و هدفمندی حق مداری، عنصر سه ایرانی تمدن در شناختی هستی نگرش و اسالمی تفکر اشتراک وجه 
 دیدگاهی، چنین ی نتیجه. است بنیادین اسالمی مفهومی درتمدن است، حق براساس و نشده آفریده بیهوده جهان، که اندیشه این

 عـالم  فعلـی  نظام سویی، از. است تعهدپذیری بنای سنگ و داده نجات پوچ گرایی از را او انسان، نبودن ببهوده اثبات بر عالوه
 [11تصوراست] قابل نظام بهترین خلقت،

 عملی( عقل) اخالق و سیاست -ه

 از مسـلمانان  نـزد  خـردورزی . دارد خاصـی  اهمیـت  ایرانی اسالمی تمدن در دانش و علم(نظری عقل): شناسی فتمعر -و
 [11است] درآمیخته دین نهاد با پیوسته نیز معرفت نهاد سویی از و شده می محسوب فضایل برترین
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (9914می ،منبع:محققین،: نموداراصول وارکان تمدن نوین اسال9نمودار 
 

اسالمی نوین اصول وارکان تمدن  

انخلیفة اللهی انس خداشناسی  انسان شناسی 

یمعرفت شناس  سیاست واخالق هستی شناسی 
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 نوین اسالمیتمدن عناصر

گفته می شودکه باید به استحکام ساخت درونی نظام منتهـی   سخن نوین اسالمی تمدن به یابی دست ازاندیشه ونظریه ی اگر
 رانـی ای اسالمی عناصرتمدن برخی به آیداینک می شمار به بحث های ازضرورت تمدن این دهنده تشکیل عناصر به توجه گردد؛
  پرداخته می شود. اسالم سازتمدن برعناصر مبتنی

 گراییعقل. 1

 گراییعدالت. 2

 تـرازوی  و میـزان  عـدالت : فرماینـد می عدالت تعظیم در اکرم)ص( پیامبر که دارد اهمیتی چنان عدالت اسالم، مبین دین در
 [12]. افتد دوزخ به سازد رها را آن که هر و رود بهشت به دریابد را آن که هر است، زمین در خداوند

 گراییعلم. 3

 گراییجامع. 4

. اسـت  داده سـوق  ی سـقوط  ورطـه  بـه  کـه آن را  آن به انسان اسـت  ساحتیتک نگاه غرب کنونی تمدن مشکل ترینمهم
 همـین  [13]. بـود  انسان به ساحتیتک نگاه همین محصول آمد،می شمار به غرب تمدن از بخشی خود که مارکسیسم اضمحالل

 . است شده نمایان کامالً امروزه آن مخرّب آثار و دارد وجود دیگر ایگونه به نیز لیبرالیسم در ملعا

 ایـن  بـا  و است پیامدهای آن خودو رفتار مسئول سویی از انسان. نیست طبیعی موجود صرفا انسان ی اسالمی اندیشه در اما
 ناپـذیر زوال و ابـدی  موجودی به دیگر،می تواند سوی از و می کند ریزیپی را خود اخروی و دنیوی شقاوت و سعادت ویژگی
 . دهدکه همان تمدن اسالمی استمی نتیجه را خاصی تمدن و فرهنگ نبز انسان به نگاه این گردد، تبدیل

 گراییجهان. 1

 حکومـت  رچمپ زیر را بشریت مجموعه که بود این اسالم بزرگ هایآرمان و هاطرح از یکی. است وطنیجهان مروّج اسالم
 [14]. آورد گرد «اسالمی حکومت» نام به واحدی

  گیریآسان. 1

 هـر  بـا  انسانی هر که گویدمی سخن ایگونه به اما پروراند،می سر در را بشریت تمام ی سعادت دغدغه آنکه وجود با اسالم
 ساده ایاندازه به را دستورات این که است آن در اسالم امتیاز. بگیرد انس و کند برقرار ارتباط آن با تواندمی معلومات از درجه

 [11]. بندد کار به و کرده درک را آن تواندمی خوبی به کس همه که کرده بیان طبیعی و
 تـرجیح  عیسـویت  بـر  را آن و پذیرنـد مـی  را اسالم دین بینیممی را مسیحیان از زیادی هایملت که است خاطر همین به و
 مسـلمان  یک بـاره  اسالم اصول با آشناشدن محض به و بودند مسیحی قسطنطنیه امپراطوران زمان در که مصریان مانند دهند؛می

 شکسـت  یـا  شوند پیروز خواه رفت، نخواهد نصرانیت دین بار زیر دوباره شد مسلمان ملتی هر که است سبب همین به و. شدند
 [11]. بخورند

 گراییاخالق. 7

 مکـارم  اتمـام  را بعثتش فلسفه )ص( پیامبر. بوده است اخالقی نیز ملکات مروّج الًاصو است عقالنی کامالً آنکه ضمن اسالم
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 غم خـوار  و دلسوز قدری ایشان به. است بوده رحمت و رأفت اهل عدالت، از فراتر اکرم)ص( پیامبر. است کرده معرفی اخالق
 لَقَـدْ : »فرمایـد مـی 127ند درسوره توبه آیه ی خداو جمله از است؛ فرموده تصریح آن به آیه چندین در کریم قرآن که بود مردم

  [17]. « رَّحِیمٌ رَئوفٌ بِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْکُم حَرِیصٌ عَنِتُّمْ مَا عَلَیْهِ عَزِیزٌ أَنفُسِکُمْ مِنْ رَسُولٌ جَاءکُمْ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9914: نمودارعناصر تمدن نوین اسالمی ،منبع:محققین،4نمودا 

 
 سازی نوین اسالمی تمدن لزاماتا

 آن کـه  اسـت  سازی تمدن دوم هدف و سازی انسان اول هدف کند،می گیری پی را اساسی هدف دو همواره اسالمی تعالیم
 بـه  اسـالمی  حکومـت  که هدفی ترینمهم» آملی جوادی... ا آیت تعبیر به. کندمی تأمین را کامل انسان تعالی و رشد فضای هم

 دوم کـردن،  فـراهم  را آن سلوک و سیر مقدمات و راهنمایی خلیفۀاهلل شدن سوی به را هاانسان اول: است چیز دو... دارد همراه
 .« ساختن ی فاضله مدینه را اسالمی کشور

 آن خروجـی  کـه  اسـت  سـازی  تمـدن  و سـازی  انسـان  به ناظر فرآیندهای تمام در دینی و الهی صبغه ی حفظ اول هدف
 است ی الهی جامعه و الهی هایانسان

 باید که معنا این به است؛ اسالمی تمدن عینی تحقق و سازی پیاده به ناظر فرهنگی، و افزاری نرم الزامات تبیین از دوم هدف
 سازی تمدن طرح اجرای برای الزم های حلقه طراحی گردیده، و تبیین اسالمی تمدن و فرهنگ تحقق برای الزم فرآیندهای تمام
 : نمود توجه زیر نکات به توانمی باره این در. شوند تکمیل الهی مهندسی و تمحاسبا اساس بر دینی

 مفسـر  بـه  نیـاز  کریم قرآن و اند،قرآنی معارف و علوم مفاهیم، دینی سازی تمدن اولیه مواد:قرآنی ومعارف علوم به توجه-1

 عناصرتمدن نوین اسالمی 

 عقل گرايی

 جامع گرايی

 آسان گیری

رايیجهان گ  

 اخالق گرايی

 عدالت گرايی

 علم گرايی
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 آخـر  تـا  اول از آینـدگان  و پیشـینیان  علم طالب که هر» )ص( اسالم مکرم رسول تعبیر قرآنند؛به مفسران( ع) معصومین و دارد
 [11.].«کند کاو کندو قرآن در دنیاست

 اسـاس  و پایـه  کـه  نماینـد  گـذاری  پایه تمدنی اسالم صدر در تا شد موجب ویژگی این: راسخ اعتقاد با مجدانه تالش -2
 گردد. بعدی هایتمدن

 :که باورند این بر لمانانمس خصوص این در: وعملی علمی بعد در اخالقی هایارزش رعایت - 3

 . بکاهد آن ارزش از چیزی پیشینیان اشتباهات و هالغزش بعضی که این بدون است، قبلی نسل مدیون نسلی(  الف

 تراشی اشکال و رویزیاده ایراد و ردّ در که این شرط به ندارد، وجود مانعی هیچ پیشینیان های گفته در تجدیدنظر برای( ب
 . نشود

 [11].نیست مبرّا خطا و لغزش از باشد، رسیده دانش از که ای مرتبه هر به دانشمندی هیچ اسالمی، ی دانشمندان عقیده به( ج

 هسـت  کسی هر دست در بایستمی که دانندمی ی خود گمشده را دانش مسلمانان گرچه: فرهنگی و علمی سازی بومی -4
 روشـی  و معرفتـی  و شناختی انسان شناختی، هستی اصول محک با را آن و نکرده اکتفا اقتباس و تقلید به ولی بگیرند، فرا را آن

 [21].دادند.می بدان بومی رنگ و کرده بازسازی سنجیده، خود

 نوین اسـالمی  تمدن ایجاد و متعالی انسان تربیت کالن و راهبردی نقشه ی اسالمی توسعه ی الگوی تدوین با است الزم -1
 کلـی  نقشه یک وجود با. گردد اجرایی مرحله به مرحله و تدوین زندگی مختلف هایی بخش برنامه آن، بر مبتنی و شود طراحی
 [21شد.] خواهد تعیین راحتی به نیز زیرمجموعه هایبخش تمام تکلیف
 اصالح سبک زندگی به عنوان بعدنرم افزاری تمدن نوین اسالمی  -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9914ین اسالمی ،منبع:محققین،: نمودارالزامات تمدن نو7نمودار 
 
 

 الزامات تمدن سازی نوین اسالمی

قرآنی ومعارف علوم به توجه  

راسخ اعتقاد با مجدانه تالش  

  عالیمت انسان تربیت کالن و راهبردی نقشه یتدوین 

وعملی علمی بعد در اخالقی هایارزش رعایت  

 بومی سازی علمی وفرهنگی
 اصالح سبک زندگی
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 اسالمی نوین تمدن های ویژگی
اصوال تمدن نوین اسالمی درجای خود وبه عنوان تمدنی که داعیه ی جهان گیر شدن دارددارای ویژگی هایی اسـت کـه آن   

البا برمدارانسـان  را از سایر تمدن های بشری تاکنون وتمدن هایی که برخی از ایدئولوژی ها درصدد بنیان گذاری آن هسـتندوغ 
وجهان مادی طراحی گردیده وبرای انسان غایت شایسته ای را متصور نمی باشد؛متمایز می نمایدواز عوامـل پـیش راننـده ایـن     

 تمدن بزرگ به شمار می آیدبرخی از این ویژگی ها عبارتند از:

 درجامعه نفس واعتمادبه باوری ایجادخود •

 از. اسـت  اصـلی  جهـت  و خـط  کنندهترسیم فرهنگی، و اقتصادی سیاسی، علمی، ی تالش عرصه در نفس به اتکا و اعتماد
 بیـان  به. برسد خودباوری به باید گیرد اوج بخواهد اگر اسالمی تمدن. است روانی عوامل اسالمی تمدن نوسازی لوازم ترینمهم

 .کرد را کار این باید و داد تغییر را آن وانتمی و نیست ذاتی ماندگی،عقب و یافتگیتوسعه که کنند باور باید مسلمانان دیگر،

 و فرهنگ درد درمان برای ایچاره و است اسالم حرکت مخالف خود آن، به کردن دل خوش و گذشته تاریخ کاذب تقدیس
 [22نمود.] نخواهد کمکی ایرانی اسالمی نوین ایجادتمدن [وبه21].نیست اسالمی تمدن

 ووحی علم قتلفی وکشف ،مبناقراردادن دین به توجه •

 دیـن  به دانایی، و علم بر افزون دانشمندان که یابدمی فعلیت صورتی در اسالمی نوین تمدن گردیدامروزه ذکر برآنچه عالوه
 را آن و کننـد  کشف را وحی و علم میان تلفیق اندیشمند، مسلمانان و بوده متکی اسالمی تمدن بال دو عنوان به مذهبی ایمان و
 [23].نمایند اصالح متعدد، هایسازیمدل یقطر از زمان، گذشت با

 و علـم  به رویکرد تغییر آن نخست گام که است اسالمی جوامع در آموزش ساختار تغییر زمینه، این در اقدامات ترینمهم از
 .نیسـت  پـژوهش  نوین ابزارهای و تجربی هایروش از غفلت یا و جدایی مستلزم سنتی شناسیجهان است ؛احیای شناسیجهان
 بایـد  دانش و واقعیت به نسبت تازه نگرش در اما اند،داده نشان را خود کارآیی طبیعت، کمی مطالعات زمینه در ابزارهایی چنین

 [24].دهد روی بنیادین هاییدگرگونی

 سازی جامعه •

 تـرین  قـدیمی  در تحقیـق  از: اسـت  آمده پدید مذهبی عقاید اثر بر بشری اجتماع که نظرند این بر غالبا تاریخ گران پژوهش
 اوّلیـه  قـوانین  وضع و خانواده ایجاد و بوده نیاکان پرستش بر مبتنی امر بدو در ایشان مذهب که شده است مسلّم پیشینیان عقاید
 [21]. است بوده مذهب ی همین نتیجه

 عنصـر  از کـه  ردک اشاره ـRobert Drennan ـ درنان رابرت وKent.v. Flannery ـ فلنری. و کنت به توان می نمونه برای
 کلمب کریستف از پیش جوامع مجموعه نخستین تشکیل برای شعائر و آداب و انددین گفته نخستین های جامعه تشکیل در دین
 [21 ].است داشته حیاتی نقش مکزیک در ـ Olmec ـ اولمک تمدّن نظیر
 بحـث  چنـین  ویتلـی  پـاول  و الیاده یرچام جمله از اند داشته شناسانه مردم یا تاریخی مشرب که محققانی دهه چند مدت به
 [27]. است بوده اولیه شهرهای اصلی هسته ی شعائر و آیین ها به مربوط مراکز که اند کرده

 قانون گذاری پایه -

 آن وتولید علم جایگاه به توجه -
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 و «تأسـیس » یبـرا  هـا  تمـدن  تردید بدون. است «علم» موضوع تمدن، ساخت در عوامل ترین مهم از یکی رسد می نظر به
 تـوان  نمـی  را تمـدنی  بشر، سیاسی اجتماعی حیات تاریخ طول در. اند معرفت و علم کسب به ویژه توجه نیازمند خود «تداوم»

 . کند ریزی پایه را خود تمدنی گوناگون های مؤلفه باشد توانسته علم به توجه بدون که یافت

 و اندیشمندان. داشت «طالیی عصر» در آن شکوفایی عوامل و المیاس تمدن به نگاهی نیم توان می موضوع، این اثبات برای
 ی ویـژه  توجـه  ،«طالیـی  عصـر » در اسـالمی  تمدن پیشرفت باالی سرعت و شتاب دالیل از یکی اساساً معتقدند نگاران تاریخ

 [21].است بوده «علم» ی مقوله به مسلمانان

 آن سازی واسالمی انسانی علوم وکارکرد نقش به ویژه توجه •

 راه تنهـا  اسـالم  جهـان  اندیشمندان و فرهیختگان از بسیاری اسالمی، بیداری آغاز با. است انسانی علوم به توجه دیگر، نکته
 امـر،  این( خیری،همان)ورزیدند غفلت انسانی علوم از و انگاشته علوم این در رشد و تجربی علوم به توجه را تعالی و پیشرفت
 .نداشت پی در مسلمانان برای خوشایندی برآیند و شد اسالمی جوامع در یانسان علوم پیش از بیش افول سبب

 ایـن  دارنـد  وظیفه رادارد اسالمی نوین تمدن ایجاد داعیه ی که اسالمی درایران ویژه به مسلمان، نظرانصاحب و دانشمندان
 انند.بیفش اسالمی جوامع در را انسانی علوم به توجه بذر دیگر بار و دهند تغییر را رویکرد

  واندیشه فکر آزادی •

 کـرده،  طـرح  را خـود  انتقـادی  هایاندیشه متفکران، و نویسندگان که آید فراهم فضایی برای ایجادتمدن نوین اسالمی باید
 بررسـی  و نقـد  را آنها و آمدهبر انتقادها این پاسخ پی در نیز فن نخبگان و دانشمندان از گروهی و نموده ابراز را خود هاینظریه
 . دکنن

 و پویـا  نظـر  و پوشـانیده  را اسالم که سختی قشر که است این است باز ما برابر در که راهی است تنها معتقد الهوری اقبال
 مسـئولیت  و برابـری  و آزادی اصـلی  حقـایق  نـو  از و برداریم آن روی از است، ساخته متوقف زندگی به نسبت را آن ی بالنده

 [21].کنیم اکتشاف را مشترک
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 تبیین تاریخی –عددی  نمودار(1 )نمودار زیر موداراسالمی ن ندرتحلیل محتوای بیانات رهبرمعظم انقالب درمورد تمدن نوی
ر کلید واژه ی مذکور دراسـتحکام سـاخت   وتأثی اهمیت نشان گر که است رهبری معظم مقام دربیانات اسالمی تمدن واژه کلید

 درونی نظام می باشد.
 

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

 
 

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

 

 
  ،تاریخی تبیین کلید واژه تمدن سازی نوین اسالمی دربیانات رهبر معظم انقالب ،نمودار عددی: 8 نمودار

 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
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یانات مقام معظم رهبری استنباط می گرددفراوانی کاریرد کلیدواژه های تمدن اسالمی وتمدن همانگونه که ازتحلیل محتوای ب
سازی نوین اسالمی دربیانات ایشان نشانگر اهمیت این مقوله درمنظومه فکری ایشان وتأثیرآن دراستحکام ساخت درونی قـدرت  

 نظام به شمار می آید.
 

 گیری نتیجه
تمدن اسالمی ایرانی به عنوان یکی از اهداف بنیادین نظام جمهـوری اسـالمی درنظـر     چنانچه ماندگاری وجهان شمول شدن

گرفته شودباید دانست که این امرنیازمنداتکابه قدرتی فراگیر ودرون زاست که این مهم درنظامی که درآن نگاه هـا معطـوف بـه    
ی تمدن سازی وویژگی هـا ومؤلفـه هـای آن    ساخت بیرونی قدرت باشد محقق نخواهدگردیدبنابراین درگام نخست بایداندیشه 
 برای ایجاداستحکام ساخت درونی قدرت به کارگرفته شده درجامعه نهادینه گردد.

بررسی وتحلیل محتوای بیانات رهبرمعظم انقالب ودانش صریح وضمنی موجودنشان گروجود مؤلفه هاوویژگی های مشترک 
محور مکمل درتحقق آرمان های نظام جمهوری اسالمی ایران به شمار تمدن سازی واستحکام ساخت درونی قدرت به عنوان دو

 می آید.
اصوال نظامی که اتکا به ساخت درونی قدرت وبه عبارت بهترقـدرت درون زای )تولیـد علم،اسـتعدادبومی،معنویت،اخالق    

ونی که مکاتب مادی وغیر مـادی  و...(خود نداشته نباشد نمی تواند داعیه ی تمدن سازی داشته باشد؛چراکه دردنیای پرتنازع کن
درصددجهان گیر نمودن تمدن های خود هستندنظامی که خارج ازچرخه وفرآیند ذکر شده گـام درایـن مسـیر بگـذارد موفـق      

 نخواهد بود.
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 و تمدن نوین اسالمیآزاداندیشی 
 

 حبیب زمانی محجوب
 استادیار و مدیر گروه تاریخ و تمدن اسالمی پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق

 
Email: zamani1358@Gmail.com 

 
 

 چکیده
 

اریخ با مروری بر تا  یکی از مهم ترین مقوالتی که معرکه آراء اندیشمندان و سیاستمداران می باشد، آزادی و آزاداندیشی است.
تمدن اسالمی به تأثیر آزاداندیشی بر رونق تمدن اسالمی، در سده های اوج آن، پی می بریم. داعیه این نوشتار ایان اسات کاه    
برای طراحی تمدن نوین اسالمی نیز بایستی به این مقوله توجه جدی شود و زمینه های تحقاق آن در عرصاه هاای گونااگون     

تحلیلای در پای    –گونگی این امر مسائله ای اسات کاه ایان مقالاه باا روش توصایفی        فرهنگی و علمی فراهم شود. چرایی و چ
 پاسخگویی به آن می باشد.

ای با رویکرد تاریخی است، اطالعات مورد نیااز مارتبط باا آزاداندیشای، باا روش      رشتهدر پژوهش حاضر، که پژوهشی میان
می ماورد تبیاین و تحلیال قارار گرفتاه و درنهایات مواناع        ای و اسنادی، گردآوری، و سپس نسبت آن با تمدن اساال کتابخانه

 رفت از آن ارا ه گشته است.آزاداندیشی و راهکارهای برون
 

 نقد. آزادی، پیشرفت،آزاداندیشی، تمدن اسالمی، : های کلیدیواژه
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 مقدمه
بسـیاری از شـبهات و مسـائل    از موضوعات مهمی است که بررسی تأثیر آن بر تمدن نـوین اسـالمی    1آزادی و آزاداندیشی

 فرهنگی در این باره را پاسخ خواهد داد. 
توجهی به آن یکی از تهدیدهای پـیش روی  ترین ویژگی های جامعه برآمده از انقالب اسالمی است و بیآزاداندیشی از مهم

غـرب را همـین آزاداندیشـی    های برتری تمدن اسالمی بر تمـدن  امام خمینی)ره( یکی از مؤلفه [1نظام جمهوری اسالمی است.]
تمدن صحیح در اسـالم اسـت چنانچـه حریـت صـحیح در اسـالم       »فرماید: داند. ایشان پس از نقد تمدن انحرافی غرب میمی

ای، نیز نه یک شعار گـذرا بلکـه اسـتراتژی انقـالب     اهلل خامنهآزاداندیشی در اندیشه رهبر معظم انقالب، حضرت آیت [2«]است.
گانه تحقق اهداف انقالب اسالمی )انقـالب اسـالمی،   [ در فرایند پنج3باشد. ]رم)دهه پیشرفت و عدالت( میاسالمی در دهه چها

در  1371مهر سـال   24نظام اسالمی، دولت اسالمی، کشور اسالمی، و امت و تمدن اسالمی(، که مقام معظم رهبری نخستین بار 
ود، اآلن در مرحله دولت اسالمی، و در آستانه ورود به مرحلـه چهـارم،   جمع دانشجویان و دانشگاهیان استان کرمانشاه بیان فرم

[، مرحله ای که در آن بسیاری از ساختارها و سیستم های اقتصادی و اجتماعی و ...، که در مراحل 4یعنی کشور اسالمی، هستیم]
د. انجام مؤثر و صحیح این تغییـرات  قبلی اصالح نگردیده است، تغییر خواهد کرد و باید بر اساس اصول اسالمی بازتعریف شو

نیاز به تدوین الگویی کامل، جامع و دقیق برای پیشرفت کشور است؛ تولید علم مهمترین و اصلی ترین نیاز برای تدوین چنـین  
ندیشـی  درواقع، آزادا شود مگر با آزاداندیشی.کند، و این امر محقق نمیالگویی است که ما را برای تمدن نوین اسالمی آماده می

 [ 1.]راه ورود دوباره به جاده تمدن اسالمی است
در این مقاله برآنیم پس از بیان مفهوم آزاداندیشی و اهمیت و ضرورت آن، موانع آزادیشی و راهکارهای حل ایـن موانـع را   

 بررسی و تبیین نماییم.
 

 مفهوم آزاداندیشی
-یکـی از پـیش  رو، اندیشـیدن اسـت؛ ازایـن   گ برای درستآزاداندیشی فکرکردنِ بدون قید و بند و روشی منسجم و هماهن

 [1اند.]اساس، برخی آن را یک مکتب خواندهمحسوب می شود و برهمین های تعقلشرط
یعنـی  ؛ شناختی وجود دارداینجا یک مفهوم انسان نیست. آزاد بودن در ترکیب آزاداندیشی آزادی به مفهوم سیاسی از منظور

 گوییم.  اندیشیدن سخن می اندیشیدن فارغ از تعلقات باشد. در واقع ما از آزادی انسان برایرای تواند بانسان باید و می
 

 آزاداندیشی آزادی و

. بر این اساس آزاداندیشی حق هـر انسـان و احتـرام بـه     آزادی موهبتی الهی که باعث بروز استعدادها و تکامل انسان است
 [7کرامت انسانی است.]

[ دلیل این مدعا آیات فراوان قرآن مجید اسـت کـه بـا عبـارات     1از مختصات اساسی دین اسالم است.] آزاداندیشی و تفکر

                                                 
1 . Libertyanxienty. 
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گوناگون دستور به تفکر و تعقل می دهد. از دیدگاه قرآن بیان واقعیات و حقایق، چه در قلمرو مادی و چه قلمرو معنوی، نه تنها 
اسالم پیروان خویش  [11گیرد.]کتمان نماید، مورد سرزنش قرار می [ و اگر کسی کوتاهی کند و حق را1آزاد، بلکه واجب است]

[ و شرط ایمان و مسلمانی را آزادی عقیده و اندیشـه انسـان   11خواند]را به آزاداندیشی و نداشتن جمود فکری و تعصب فرا می
 ز آزادی کامل برخوردار باشد. [ دلبستگی روح بشر به هرگونه عقیده و ایمان هنگامی طبیعی و ارزنده است که ا12داند.]می

 فرمایـد:  می ،حسن )ع( ان،فرزندشه حضرت علی)ع( بای دارد. در روایات و تعالیم شیعی آزادی و آزاداندیشی جایگاه ویژه
اگر به سیره معصومان)ع( توجه کنیم آنهـا،   [13.«]تو را آزاد آفریده است سبحان خداونددر حالی که  مباش، دیگریبنده  هرگز»

نها در قالب نظر، بلکه در قالب عمل نیز پیروان خویش را به آزاداندیشی فراخوانده انـد. مجلـس درس امـام صـادق)ع( در     نه ت
مسجد مدینه جلوه ای عظیم از ظهور و بروز آزادی اندیشه است؛ به گونه ای که در مجلس درس امام صادق)ع( از همه فِـرق و  

[ در تمام احتجاجات ائمه یک اعتدال و مالحظـه کرامـت انسـانی و    14کردند.]ر میمذاهب حضور می یافتند و آزادانه اظهار نظ
برخی آیات قرآن حاکی از آن است که پیامبر)ص( در مدینه با اهل کتاب منـاظره   حق آزادیِ اندیشه برای طرف مقابل می بینیم.

خالفت علی)ع(، تنـدترین انتقـادات را در مسـجد    [ خوارج، در دوران 11می کرد و آنها آزادانه عقیده خود را ابراز می کردند.]
کردند تا جایی که برخی از اصحاب برآشفتند؛ ولی علی)ع( اجازه برخورد با آنـان را نـداد و بـه خـوارج     کوفه به حضرت می

نقل  -ق)ع(از شاگردان امام صاد-اجازه داد آزادانه نظرات خود را مطرح کنند. مورد دیگر در این باره حکایتی است که مُفَضّل 
ابی العوجا یکی از زنادقه بود. روزی نزدیک قبر رسول اهلل)ص( گفت: درباره عظمت کسی که در اینجا مدفون است ابن»کند:می

درشگفتم که چه کرده است، چگونه بر گردن مردم افسار زده است؟ در پنج وقت صدای شهادت به پیـامبریِ او بلنـد اسـت، و    
-نتوانست تاب بیاورد و با خشم فریاد کشید: ای دشمن خدا، در مسجد پیامبر چنین سـخنانی مـی  آغاز به کفرگفتن کرد. مفضل 

العوجا پرسید: تو از کدام نحله کالمی هستی؟ اگر از اصحاب جعفر بن محمدی، ما همین سخنان و باالتر از اینها ابیگویی؟! ابن
-کنیم که تسلیم حـرف که ما گمان میسپارد؛ چندانما گوش می گوییم و او با کمال مهربانی به سخنانرا در حضور خود او می

جـویی را  کند و راه بهانـه دهد؛ دلیل ما را باطل، و حجت را بر ما تمام میهای ما شده است. سپس، با سعۀ صدر به ما پاسخ می
 [11«]توانیم پاسخش را رد کنیم؛ پس تو اگر از اصحاب او هستی با ما بحث کن.بندد و ما نمیمی
 

 مرز آزاداندیشی 
برخی آزاداندیشی را با رهایی و آزادی در اظهار هر اندیشه های خلط کرده و آن را دستاویزی برای تمسک به ارزش هـای  

 [17لیبرالی قرار می دهند. در حالی که آزاداندیشی به معنای آزادی در اندیشیدن است نه اظهار هر آنچه می اندیشیدیم. ]
کننـد،  دهند، و نه آنهایی که آزادی اندیشه را در بدون حد و مـرز طلـب مـی   ر آزادی اندیشه مرز قرار میدونه آنهایی که به

توانند به آزاداندیشی کمک کنند. آزاداندیشی بدان معنا نیست که هر انسانی حق داشته باشد، به هرگونـه، در تمـام امـور و    نمی
 رش قرار دهد یا اندازه ای برای این آزادی او قائل باشند. مسائل نقد و بحث کند بدون آنکه کسی مانعی در براب

احترامی به شرف و کرامت انسانی شود. همچنـین  آزادی اندیشه، با وجود کمال اهمیت، نباید موجب اهانت به دیگران و بی
 [11تفکرکننده باید از هرگونه غرض ورزی و خودبینی دوری گزیند.]



 

117 

 اهمیت و ضرورت آزاداندیشی
[ دین، هنر، فلسـفه،  11مندی جامعه و نخبگان از آزادی است.]بهرهشود، شرایطی که باعث پیدایش تمدن و دانش مییکی از 

اند ظهور یابند و ظهور یک تمدن نیـز بـا توجـه بـه تحقـق شـرایطی اسـت کـه         عرفان و دانش در شرایطی نسبتاً آزاد توانسته
گیرد و بشـر رو بـه   شود؛ دانش و اندیشه رونق مین آرای مختلف مطرح می[ زیرا به سبب آ21باشد]آزاداندیشی در صدر آن می

 [22شود.][ در حقیقت معرفت و اندیشه ورزی در چنین بستری ممکن می21رود.]تکامل و پیشرفت می
ـ   ئله نیـز  رونق و پیشرفت هر انقالبی، افزون بر مسئولین اجرایی قوی، پشتوانه فکری اندیشمندان را نیاز دارد که در ایـن مس

که، پیشرفت علمی و اقتصادی غـرب، از پشـتوانه فکـری اندیشـمندانی     نیازمند فضای آزاد در جامعه و آزاداندیشی است؛ چنان
[ درحالی که مغرب زمین در عصر تاریک قرون وسطی، که آزاداندیشـی  23چون دکارت و جان الک و ... برخوردار بوده است.]

 گذرانید.زگار را میشد، بدترین رودانشمندان سرکوب می
تعصبی رو به رونق نهاد. این روحیه، نه های عالم بود، در نتیجه آزاداندیشی و بیتمدن اسالمی، که چند سده پیشاهنگ تمدن

ساخت، بلکه سبب همکاری اهل کتاب با مسلمانان در حوزه علـم و  فقط مناظرات کالمی و دینی را در قلمرو اسالمی ممکن می
[ بسیاری از مترجمان آثار یونانی، سریانی و هندی، غیرمسـلمان بودنـد. در دوران رونـق    24الحکمه بغداد،]بیت دانش گردید. در

تمدن اسالمی دانشمندان با ملیت، زبان و حتی دین مختلف، در کنار یکدیگر، فعالیت علمی داشـتنند و حاکمیـت هـم آنـان را     
المی و هنر مسلمانان بود که از همه دانشمندان و نواب  حوزه سـرزمینی  [ این رمز شکوفایی فرهنگ و تمدن اس21کرد]تحمل می

 گرفتند. درواقع، همین تسامح و فضای آزاد سیای فرهنگی بود که در اسالم، بین اقوام و امتهای گوناگون، همکاریخود بهره می
[ در ایـن  21تجـانس را ممکـن سـاخت.]   آمیز عناصر نامالزم برای پیشرفت تمدن واقعی، را به وجود آورد و همزیستی مسالمت

توانستند افکار و اندیشه های خود را مطرح کنند. بسیاری آزادانه در مجامع اسالمی حرف هـای خـود را   دوران تمام مذاهب می
 [27در برابر همین مباحث پدید آمد.]« احتجاج»می زدند و کتب 

دادن به علم و اندیشه و اسالمی، دستکم، در زمینه میدان های تاریخی گویای این نکته است که حکومت های پیشرفتهبررسی
اند. به عنوان نمونه، تحمل شنیدن سـخنان مخـالف و   ورزان، با سعه صدر عمل کردهساختن آزادی عمل الزم برای اندیشهفراهم

بیـان دانشـوران آن    تساهل و تسامح، که از ویژگی های اخالقی و اجتماعی امیران سامانی بود، از عوامل اصلی رشد صـراحت 
ق( جوّی از امنیت فکری پدید آمده بود، کـه هـر صـاحب    311-271[ بر اثر فضای آزاداندیشی از طرف سامانیان)21دوره بود.]

ق( را 331-311توانست عقاید قلبی خود را به زبان آورد؛ به طوری که، وقتی ابوطیب طاهر، نصر بن احمد سامانی)ای میعقیده
ر از آن آگاه شد، چنان بزرگوارانه با او برخورد کرد که ابوطیب، از پیش وی شرمسار درآمد و از هجـوکردن  [ و امی21هجو کرد]
کرد و تقریـب  شک، اگر در حکومت سامانیان چنین فضای آزاداندیشی نبود، عقاید و آرای گوناگون رشد نمی[ بی31توبه کرد.]

 یافت.سانسی که در این دوران پدید آمد، تحقق نمیگشت و رنپذیر نمیامکان ها و دادوستد فکریاندیشه
 

 موانع آزاداندیشی
[ گردبادی 31است. به فرموده حضرت علی)ع( استبداد عامل هالکت است.]« تحجر و استبداد»ترین مانع آزاداندیشی مهم -1
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 سازد.ی نو آسیب وارد میهازند و به اجتهاد و بیان ایدهآید، ریشه علم را میکه از عدم تسامح و تعصب کور فراهم می
[ و هر نـوع سـخن، نظریـه و    32سازد]استبدادی که عرصه را برای اندیشمندان و مراکز تولیدکننده اندیشه تنگ می حکومت

تابد، قطعاً در حوزه تولید دانش پیش نخواهد رفـت. درنتیجـه،   کند و آنها را برنمیاندیشه جدیدی را تهدید برای خود تلقی می
 [33مندی جامعه و حکومت از عقل و علم دانشوران و عالمان فراهم نخواهد گردید.]بهره زمینه برای

نهند، باعث هجرت نخبگـان  دهند و آنها را ارج نمیهای استبدادی به علم و عالم مجال نمیوقتی حکّام خودکامه و حکومت
جهانِ سومی هر روز در حال وقوع اسـت، بـه خـوبی    شوند. معضل فرار مغزها که در بیشتر جوامع استبدادزدۀ و اندیشمندان می

نویسد: غالباً مـردان اسـتبداد، اهـل علـم را     می طبایع االستبداددهد. عبدالرحمان کواکبی در عمق و تأثیر این فاجعه را نشان می
همین سبب بود  عقب نموده، گزندشان رسانند. پس خوشبخت از ایشان کسانی باشند که بتوانند از دیار خویش هجرت نمایند و
 [34که تمامی انبیاء عظام و اکثر دانشمندان اعالم و ادباری باهوش، از بالدی به بالدی درافتاده، در غربت بمردند.]

های خودکامه حتی اگر به فرار مغزها و هجـرت دانشـمندان نیـز منجـر نشـود، بـه انـزوا و        های استبدادی حکومتسیاست
های آنـان  اعتنایی حکومت به متفکران و ارج ننهادن به نظریات و اندیشهدر چنین وضعیتی، بینشینی آنان خواهد انجامید. حاشیه

گیـری آنـان از   ترین آنها کنارهشان، خسارات جبران ناپذیری در پی دارد که یکی از مهمو نیز قرارنگرفتن آنها در جایگاه واقعی
 های علمی و حتی اجتماعی خواهد بود. فعالیت

تـرین دالیـل آن اسـتبداد و کنارنهـادن عالمـان      گردیم، یکـی از مهـم  خ هرجا که با زوال یک تمدن روبرو میدر طول تاری
ها و تضارب آراست. دوره خیزِ تمدن اسالمی نیـز در دوره  آزاداندیش بوده است. تولید اندیشه و دانش محصول تکاپوی اندیشه

[ از زمانی که حکام مستبد در جوامع اسالمی روی کـار  31ندیشه است.]فراز آزادی اندیشه و انحطاط آن در دوره فرود آزادی ا
های آزاد فکری و مباحث کالمی و عقلی دانشمندان و طرد آنان دست زدند، افول تمدن اسالمی آغاز آمدند و به مبارزه با اندیشه

 [ 31شد.]
ای جدی بـر فرهنـگ و تمـدن    ضربههای متعصب در مذهب خاص و ترویج نقل گرایی به جای عقل گرایی سیطره حکومت

-321ق( و آل بویـه ) 311-271ق(، پـس از دوران مترقـی سـامانیان )   111-421کارآمدن سـلجوقیان ) اسالمی زده است. روی
ق(، بازار اندیشه و ادب و علوم عقلی را سست کرد. پیش از آن دانشمندان، از هر مذهب و مکتبی، آزادانه نظرهای خـویش  447

[ تنها عالمان شافعی با تفکر اشعری مـورد توجـه   37ها،]که، در دوران سالجقه، بویژه با تأسیس نظامیهند، درحالیکردرا ابراز می
که بر مـدار  زمین شد، چونهای مغرببودند. مدارس نظامیه، با آن همه شهرت و اعتبار، که بعدها الگی ساخت نخستین دانشگاه

تدریج، باعـث مجـادالت مـذهبی،    الندگی تمدن اسالمی را در پی نداشت؛ بلکه، بهگونه که بایدوشاید بچرخیدند، آنتعصب می
شدن فضای علمی جامعه گردید و پیرو آن، باب اجتهـاد و آزادی  های مذهبی و تاریکورشدن کینهای و شعلههای فرقهکشمکش

ازی در جهان اسالم و درنهایـت ایسـتایی   پردورزی و نظریهفکری در مسائل دینی بسته شد. این فضای بسته باعث رکود اندیشه
که، در سده های بعد، از تعداد اندیشمندان کاسته شد و اگر اندیشمندانی هم ظهور کردند، طوریحرکت تمدن اسالمی گردید؛ به

کـنج  نمودند. نمونه بارز آن صدرالمتألهین است که مدتی از عمـرش را در  نظرات نوین خود را پنهانی و به دشواری عرضه می
وی در زمان  اسفار اربعۀعزلت و انزوا گذرانید و فرصت و آزادی مناسب برای اظهار نظراتش نیافت، به گونه ای که گویا کتاب 
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خودش انتشار نیافت و پس از فوتش، بنا به وصیت، آثارش را از داخل چاهی درآوردند! یعنی فضای بسته معرفتی باعـث شـد   
 [31از وجود وی بهره چندانی نبرند. ] حداقل در دوره زمانی خود مالصدرا

-هایی است که جلوی نـوآوری را مـی  فرضماندن متفکران بر مفروضات و پیشاز آفات و محدودیت های آزاداندیشی باقی -2

گیرد. بسیاری از کشفیات، که در تاریخ تمدن بشری به نام غربی ها ثبت است، حاصل تالش اندیشمندان مسلمان بود، ولـی  
هراسیدند. به عنوان نمونه اندیشـمندان  های رایج را نداشتند، از اظهار نظر میفرضاز آنها جرئت عبور از پیش چون بسیاری

مرکزیِ بَطلمیوس پی برده بودند ولی جسارت فرض رایج زمینمسلمانی چون یوحنّا بن ماسویه و ابن طُفیل به نادرستی پیش
[ و نتیجه آن ثبت نظریه گردش زمین به دور خورشید بـرای دانشـمندان   31د]عبور از آن و بیان دیدگاه جدید خود را نداشتن

پیروی از اکثریت و قناعت [ و 41[ قرآن کثرت را مالک پذیرش نظری نمی داند]41غربی چون گالیله و کِپلر و کُپِرنیک شد.]
کثریـت طرفـدار آن هسـتند    است. پس نباید صرفاً چون نظریه های غالـب اسـت و ا   کردن به اندیشه های آنان مذمت شده

کنند اساس قرآن بر سرزنش کسانی است که اسیر تقلید و پیروی از اباء و گذشتگان هستند و تعقل و تفکر نمی پذیرفته شود.
 [42تا خود را از این اسارت برهانند.]

ران تعیین بکنـیم؛ چـرا   فرض برای متفکرین و پژوهشگما نباید پیشبه نظر می رسد حتی در حوزه مسائل دینی و مذهبی نیز 
بنـدیم و، بـا ایـدوئولوژیکی    ها، ذهن پژوهشگر را میبرد. متأسفانه در بسیاری از حوزهکه این مسئله نبوغ اهل علم را از بین می

خواهیم آن را به مسیری هدایت کنیم که نتیجه دلخواه تأمین شود کـه ایـن غلـط اسـت و بـاب      کردن حوزه های پژوهشی، می
 بندد. اجتهاد را می

شود، دیگر مانع آزاداندیشی است. گاه در جامعـه مـا   های نو زده میهای سیاسی و اجتماعی که به طراحان اندیشهبرچسب -3
های متفـاوت، خیلـی محـدود    کنند و تحمل، برای حرفشود، آن را به حزب و باند سیاسی مربوط میوقتی حرفی زده می

اجازه دهیم اهل علم آزادانه حرفهایشان را بزنند، نه اینکه دانش در اختیار  است. باید در مراکز علمی حریت فکری باشد و
 قدرت سیاسی قرار گیرد.

« تخویـف »شود، جایگزین شـدن  نیز جامعه محسوب می فقر علمیترین عوامل عدم آزاداندیشی، که از مهم از دیگر عوامل   -4
نخبگان علمی از ترس اینکه اگر حرف نـویی   ه این معنا کهب [43باشد.]می خودسانسوریاست که نتیجه آن « تحلیل»به جای 
استاد مطهری با ابـراز گالیـه از    کنند.، از اظهارنظر خودداری میکردخواهد  برخوردها چگونه ی علمی با آنجامعه را بزنند

و عادت بر حریـت   چرا اساساً در میان ما ]روحانیت شیعی[ سکوت و سکون»نویسد: این روحیه در میان روحانیت شیعی می
کشد و پـای در دامـن   و تحرک ترجیح دارد و هر کس که بخواهد مقام و موقعیت خود را حفظ کند، ناچار زبان در کام می

؛ و به همین جهـت ممکـن اسـت    بیایدی علمی ما پایین اعتماد به نفس در جامعه این مسئله باعث می شود [44«]پیچید؟می
ی طرح آن و ابـراز آن  ت اجازهئجر انزده بشود، اما فقد ،م، چه در حوزه و چه در دانشگاههای نویی در اذهان اهل علجرقه
 دهد.  میرا ن
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 راهکارهای تحقق آزاداندیشی در جامعه
حال باید دید آزاداندیشی چگونه در یک جامعه پدید می آید و وظیفه نهادهای حکومتی در این باره چیست و به تعبیر بهتـر  

 آزاداندیشی در جامعه کدامند. در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود. راهکارهای تحقق
ای بـرای بیـان و   ویژگی یک جامعه علمی همان بسط و گسترش آزادی برای عالمان و اندیشمندان و افرادی است که اندیشه .1

دادن دانشمندان و عالمان و میدان هایسخنی برای گفتن دارند. باالبودن ظرفیت حکومت از جنبه انتقادپذیری، برتافتن دیدگاه
های تولیـد  شدن زمینههای علمی نوین، و در یک کالم، تساهل علمی حکومت و رفتار کریمانه با متفکران در فراهمبه اندیشه

 دانش و اندیشه تأثیری انکارناپذیر دارد.

ده. نظام سیاسی باید زمینه آزاداندیشـی  های تضمین شنهادهای دولتی باید در نقش حامی و ناظر باشند، آن هم در چارچوب .2
دور از تنش برای اندیشیدن و سپس ارائه و نشر اندیشه و نظریـه بـدون واهمـه،    [ ایجاد فضایی آرام و به41را فراهم آورد. ]

 فراهم آمدن مقدمات بحث و مناظره، بررسی و نقد اندیشه و نظریۀ ارائه شده در فضای مناسب و منصفانه علمی و سـرانجام 
های استوار در حوزه نظام ارزشی و فرهنگی، همه در تقدم آزادی و بویژه آزادی اندیشـه اسـت   حرکت به سوی تولید نظریه

 بایست در جامعۀ علمی و سیاسی کشور محقق گردد.که می

اسـتدالل،   برای مقابله و برخورد با اندیشه های مخالف هم ابزار و روش های مشخص وجود دارد که باید عملی شود مانند: .3
رو، روش های دیگر مثل تهدید و ارعاب و برچسب زنی نباید جایی داشته باشد. خط قرمـز هـم بایـد    نقد علمی و....؛ ازاین

[ اسـتاد مطهـری معتقـد بـود در     41اقدام عملی باشد و ما نباید حتی از اظهار نظر مخالفان فکری خود ابایی داشـته باشـیم.]  
شناسان به نقد او باید یک مارکسیست بیاید نظرات مارکس را تدریس کند و در مقابل، اسالمدانشکده الهیات دانشگاه تهران 

[. یعنی ایشان حتی برای بیان عقاید کمونیست ها هم مجالی قائل بود، ولی درعوض اندیشمندان مسـلمان را بـه   47بپردازند.]
 مطالعه و پاسخ به آنها فرا می خواند.

کرسی های آزاداندیشی در حـوزه و دانشـگاه محملـی     [41پرداز.]های نظریهدیشی و کرسیهای آزادانتوجه جدی به کرسی .4
است که افراد بتوانند در یک فضای معقول در ارتباط با حوزه ها و موضوعات مختلف، بدون تـرس و واهمـه، بـه بحـث و     

 . بحـث پـردازی اسـت  قدمـه نظریـه  آزاداندیشـی م [ 41بررسی بنشینند و در این میان حقیقت است که خود رخ می نمایاند.]
 علـوم  هـای حـوزه  در معموالً موضوعش و باشد استاد و دانشجو از اعم همه برای تواندمی که است حالتی یک آزاداندیشی،

 . باشند نظرصاحب و کارشناس باید است و افراد متخصصین کار پردازینظریه که حالی در است؛ انسانی

پذیر نیست. آزاداندیشی در علم بدین معناست که ما اجازه دهیم علم رشد ذاتی خـود  علم در ذات و ماهیت خود محدودیت .1
آوری دانش باید ظرف فراخی آماده کرد تـا هـر   را داشته باشد و در برابر رشد آن، موانع خارجی ایجاد نکنیم. در مقام جمع

توجه قرار گرفته، تا آنجا کـه توصـیه شـده     چیزی از هر کسی و هر جایی در آن جای گیرد. در متون دینی، این مسئله مورد
های درهای علم به روی خود به هر بهانه، محدودکردن ظرف پذیرش [ بنابراین بستن11علم را از هر کس و هر جا فراگیرید.]

 های علمی است که در نتیجه تولید علم را نیز دچار محدودیت خواهد کرد. اندیشه

 ای جز وابستگی همیشگی فکـری و مصـرف   نتیجه ،گویندبسته آنچه که دیگران میچشم های دیگران و انجامقناعت بر یافته .1
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شـده و  کنندۀ دانش ترجمههرچند شکستن فضای تسلیم و تقلیدِ حاکم بر نهادهای علمی کشور، که مصرف. گی علم نداردزد
بـین بـرود و آنهـا بـا شـجاعت و       [ وابستگی فکری دانشمندان بایسـتی از 11گردیدۀ غرب هستند، کار آسانی نیست،]تجربه

جسارت به ارائه نظرات نوین، ولو مخالف اندیشمندان غربی، بپردازند. به فرموده رهبر معظم انقالب پس از انقالب این تـابو  
در حرکت علمـی  »فرماید: ها میشکسته شده و باید آن را تقویت کرد و پیش رفت. ایشان در جمع اساتید و نخبگان دانشگاه

 [12«]هم ترین اولویت تولید علم و جرأت برای گشودن افق های جدید و شکستن مرزهای علمی است.کشور م

پرستی و اعتماد کامل به نظرات اساتید پیشین درست نیسـت. اندیشـمندان   احترام به اندیشمندان واجب است، ولی شخصیت .7
رسند. اینکه ما بترسـیم وارد حـوزه نقـد اندیشـه ای     نباید از ترس از ناراحتی علما و داشمندان دیگر طرح اندیشه های نو بت

بزرگان علمی و دینی بشویم غلط است. هرگاه بترسیم آزاداندیشی سرکوب شده است، نوآوری و اجتهاد ازبین رفتـه اسـت.   
اق و ترسیدند، مکتـب اشـر  کردند و از نقد این مکتب میشک اگر در حوزه فلسفه هم به ابن سینا و فلسفه مشاء بسنده میبی

 آمد.صدرایی پدید نمی

که حضرت علی)ع( فرمود: آرا و نظرات را با هـم  پایه و اساس تولید علم نقد و نقدپذیری است. چنان: توجه به نقد و نقادی .1
گویـد: یکـی از   معرفت تاریخی بـه مـا مـی    [13مقایسه و مقابله کنید، بعضی را به بعضی بزنید تا دیدگاه صحیح زاده شود.]

نیـاز نقـد شـناخت اسـت و     های پویایی و حرکت اسـت. پـیش  گرفتن نقد به عنوان یکی از راهزاداندیشی، جدیهای آمقوله
خود را  های مختلف گشوده شود. بی گمان اگر کسی نظریهشود که دریچه ذهن به روی اندیشهشناخت نیز زمانی حاصل می

ود با اندیشه دیگران، دائم بر صحت اندیشه خود استدالل آورد، بر منع نقد استوار نماید و، بدون رویارویی و مقابه اندیشه خ
[ بـه  14انـد.] شود و نقدها سبب نـوآوری ها با نقادی آغاز مینه پیشرفتی خواهد داشت و نه ابتکار و خالقیتی. بیشتر نوآوری

عت و ساختارشکنیِ بی منطق تعبیر بهتر، نهضت آزاداندیشی بدون جنبش نقد راه به جایی نمی برد و آزاداندیشی به همان بد
 منجر می گردد. درواقع یکی از الزامات آزاداندیشی نقد عالمانه است.

عقیـدتی و فرهنگـی    -های کامیـاب از نقـد و منـاظرات علمـی    تاریخ دینی، علمی، فرهنگی و تمدنی ما مشحون از تجربه 
خویش و پیش از آن مشهور است، حتی از کسانی چـون   های علمای روزگار[ که به نقد آثار و اندیشه11بعین،]سَ[ ابن11است.]

-اش، انتقاد مـی بسته از ارسطو، و از غزالی، به دلیل تشویش آرایش و جابجایی نظرات فکریدلیل پیروی چشم[ به17ابن رشد،]

النقّـود  »و « یف الشیعهالذریعه الی تصان»، «تأسیس الشیعه لعلوم االسالمی»[ مورد دیگر اینکه، سه کتاب عظیم و ماندگار 11کند.]
به قلم جرجی زیدان، تاریخ آدب اللغه العربیه، در پاسخ به یکی از انتقادهایی که درباره پیشینه فرهنگی شیعه در کتاب « و الرّدود

  [11نویسنده معروف فرانسوی، اظهار شده بود، نگاشته شده است.]
 

 گیرینتیجه
ه اندازه آزاداندیشی برای انقالب اسالمی و پیشرفت آن و ایجاد تمدن نـوین  شود که تا چبا مروری بر این نوشتار روشن می

جمهوری اسالمی ایران در حال حرکت به سمت تمدن نوین اسالمی و اهداف الهی حکومت است کـه در  اسالمی اهمیت دارد. 
خواهد شد. در ایـن مسـیر همـه     ترین حالت خود به منزلگاه مقصود، یعنی حکومت امام زمان)عج(، منتهیترین و پیشرفتهکامل
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مردم موظفند برای افزایش عقالنیت فردی و اجتماعی آزادانه بیندیشند. پس آزاداندیشی هدف و مقصود نیست، بلکـه وسـیله و   
رو، باید فضای گفتمانی برای رواج آن در جامعه مهیا شود و عالوه بر اندیشمندان، دولتمردان نیز برای تحقق راهبرد است؛ ازاین

 ن در جامعه بکوشند.آ

شود؛ چراکه تولید علم در بسـتر  اگر آزاداندیشی در کشور سکه رایج شود، بالندگی فکری و تولید علم در جامعه پدیدار می
لزوم توجه به تولید علـم، بـه    آزاداندیشی مهیا می شود و پیشرفت علمی هر کشوری هم مبتنی بر تولید علم در آن کشور است.

ادی برای پیشبرد انقالب، برهمگان روشن است. تکرار مباحث در تدوین و ترجمه هر کتاب یا مقالـه جدیـد   عنوان یک اصل بنی
خواهد پدید آیـد و ایـن   تولید علم نیست. تولید علم به معنی پدیدارشدن موضوعی است که در گذشته وجود نداشته و حاال می

لید علم در شاخه های مختلف به چالش کشیدن نظریات گذشته و بیان تنها از مسیر آزاداندیشی به دست می آید. چراکه الزمه تو
رو، آزاداندیشی روح تولید علم است و علم در پرتو آزاداندیشـی  نظریات و ایده های جدید در حوزه های گوناگون است. ازاین

 یابد.رسد و استمرار میبه حیات زایشگر خود می
ن مسائلی است که با بسترسازی آن در جامعه می توان روح پیشرفت دوباره را در سخن پایانی اینکه، آزاداندیشی از مهم تری

 رمق تمدن اسالمی دمید و تمدن نوین اسالمی را محقق ساخت.کالبد بی
 

 پی نوشت ها:
 .14و 11، 1مرتضی مطهری، پیرامون انقالب اسالمی، قم، دفتر انتشارات اسالمی، بی تا، ص  .1
ام )مجموعه آثار امام خمینی )ره(، تدوین و تنظیم مؤسسه تنظیم و نشـر آثـار امـام خمینـی، تهـران،      امام خمینی، صحیفه ام .2

 .311، ص 1، ج 1371مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(، 
 . 1313. ر.ک: محمدرضا بشارتی و غالمرضا گودرزی، آزاداندیشی در نگاه مقام معظم رهبری،تهران، سخنوران، 3
 .111،ص 1313ظاهری، افق تمدنی آینده انقالب اسالمی، اصفهان، آرما، ابوذر م .4
 .21/3/1311. ر.ک: بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی، 1
 ، 12و بهار  11 ، زمستان1و4ش ، فصلنامه علوم انسانی اسالمی،«مکتب آزاداندیشی معنا، مبنا و رسالت». گفتگو با رضا غالمی، 1

 .131-121ص 
. محمدتقی جعفری، حکمت اصول سیاسی اسالم، ترجمه و تفسیر فرمان مبارک علی)ع( به مالک اشتر، قم، موسسه فرهنگـی و  7

 .222،ص1311اطالع رسانی تبیان، 
قُل الحَق مِن ربّکـم فَمَـن   »( و 3انسان: «)مّا کَفوراًانّا هَدَیناهُ السَّبیل، ِامّا شاکراً و اِ»(، 211بقره: «)ال اِکراه فِی الدّین». آیاتی مانند 1

 ( بهترین مستندات برای نظر اسالم درباره آزاداندیشی است.21کهف: «)شاء فَلیؤمِن و مَن شاء فَلیَکفُر
 .233. محمدتقی جعفری، همان،ص1
 .111؛ بقره 71. آل عمران: 11
، ص 1311و اهل بیت، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، . حسین عبدالمحمدی، تساهل و تسامح از دیدگاه قرآن 11
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114-111. 
 .17؛ زمر: 14؛ آل عمران: 3. انسان: 12
؛ عبدالواحـد بـن محمـد    31، نامـه  1372. نهج البالغه، ترجمه و شرح فیض االسالم، تهران، مرکز نشر آثار فیض االسـالم ،  13

لدین محمد خوانساری، تصحیح میرجالل الدین حسینی ارمـوی، تهـران،   تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، شرح جمال ا
 .317، ص 1، ج1311دانشگاه تهران، 

؛ اسدحیدر، امام صادق)ع( و مذاهب اهل سنت، 312،ص 1311. مهدی پیشوایی، سیره پیشوایان. قم، موسسه امام صادق)ع(، 14
 .117و  111ص  ،1، ج1311ترجمه حسین سرانجام، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، 

 .21. آل عمران:11
 .11، ص 17م، ج1113ق/1413. محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، بیروت، مؤسسه الوفا، 11
 .1. مرتضی مطهری، پیرامون انقالب اسالمی، قم، دفتر انتشارات اسالمی، بی تا،ص 17
؛ همـو،  14،ص 1313ثـار عالمـه جعفـری ،   . محمدتقی جعفری، علم و دین در حیات معقول، تهران، موسسه تدوین و نشر آ11

 .237حکمت اصول سیاسی اسالم ،ص 

، مجموعه مقاالت درآمدی بر آزاداندیشی و نظریه پردازی در علوم دینـی، دفتـر   «مناسبات آزادی و دانش». شریف لک زایی،11
 دوم، 

 .211،ص 1314حوزه علمیه قم،  تهیه و تنظیم دبیرخانه نهضت آزاداندیشی و تولید علم حوزه علمیه، قم، مرکز مدیریت
 .12، ص1311. رضا داوری اردکانی، درباره علم، تهران، هرمس، 21
 .211؛ لک زایی، همان، ص 1. مرتضی مطهری، همان، ص 21
 .11، ص 1311. عبدالکریم سروش، اخالق خدایان، تهران، طرح نو، 22
 . 111، ص 1371، مرداد و شهریور17، ش کیهان اندیشهشریه ، ن«نقش آزاداندیشی در تکوین تمدن اسالمی». عظیم حمزئیان، 23
-171. بیت الحکمه از بزرگ ترین مراکز علمی جهان اسالم در سده های نخست اسالمی است که در عهد هـارون الرشـید)  24

خـود   ق( بـه اوج 211-111ق(، به تقلید از مدرسه جندی شاپور، در بغداد پایه گذاری شد و در دوران مأمون عباسـی) 113
رسید؛ ولی پس از آن از رونق افتاد. فعالیت اصلی این مرکز علمی ترجمه آاثار فلسفی و علمی یونانی االصل به زبان عربـی  

 بود.
 .324، ص 1م، ج1113. جرجی زیدان، تاریخ آداب اللغه العربیه. بیروت، دار مکتبه الحیاه، 21
 .21، ص 1311بیر، .عبدالحسین زرین کوب، کارنامه اسالم، تهران، امیرک21
 ..413، ص 1، ج1311، تهران، بنیاد اسالمی طاهر، «االحتجاج علی اهل اللجاج». ر.ک: دائره المعارف تشیع، 27
؛ مهدی گلجان، میراث مشترک: نظری اجمالی 11، ص 1، ج1371. ر.ک: ذبیح اهلل صفا، تاریخ ادبیات ایران، تهران، فردوسی، 21

 . 11 -11، ص 1313ران و ماوراءالنهر، تهران، امیرکبیر،بر حوزه فرهنگ و تمدن شرق ای
منصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل ثعالبی نیشابوری، یتیمه الدهر فی محاسن اهل العصر، قـاهره، مطبعـه السـعاده،    . ابی21
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 .11، ص 4ق، ج1377
 .372-371،ص 1341گاه تهران، . محمد بن علی ظهیری سمرقندی، اغراض السیاسه فی اعراض الریاسه، تهران، دانش31
 . 112. نهج البالغه، حکمت 31
 . 211. لک زایی، همان، ص 32
مجموعه مقاالت درآمدی بر آزاداندیشی و نظریه پـردازی در علـوم   «. سیاست، حکومت و تولید علم». مسعود اخوان کاظمی،33

، ص 1314، قم، مرکز مدیریت حـوزه علمیـه قـم،    دینی، تهیه و تنظیم دبیرخانه نهضت آزاداندیشی و تولید علم حوزه علمیه
. عبدالرحمان کواکبی، طبایع االستبداد، ترجمه عبدالحسین قاجار، به کوشش صادق سجادی، تهـران، نشـر تـاریخ    34. 113

 . 44،ص 1314ایران، 
 .111. داوری اردکانی، همان، ص 31
 .114. حمزئیان، همان، ص 31
رس دینی پیشرفته در جهان اسالم هستند که با نظامی خاص و سبکی نوین در شهرهای مهـم  . نظامیه ها از نخستین نمونه مدا37

مانند بغداد، نیشابور، اصفهان، بلخ، هرات و ....تاسیس شده بودند. بانی احداث این مدارس خواجه نظام المـک وزیـر آلـب    
هلل کسایی، مدارس نظامیـه و تـأثیرات   ق( است)در این باره ر.ک: نورا4111-411ق( و ملکشاه سلجوقی)411-411ارسالن)

 (.1373علمی و اجتماعی آن، تهران، امیرکبیر، 
؛ محمـد  1، ص 1311. ر.ک: سیدجالل الدین آشتیانی، شرح حال و آراء فلسفی مالصدرا، تهـران، نهضـت زنـان مسـلمان،     31

 .42، ص 1311خواجوی، انوارالعارفین فی احوال صدر المتألهین، تهران، مولی، 
م، ص 1113ق/1413رانتز روزنتال، مناهج العلماءالمسلمین فی البحث العلمی، ترجمه انـیس فریحـه، بیـروت، دارالثقافـه،     . ف31

111 ،113- 114. 
 .111 -114، ص 1، ج1317. علی اکبر والیتی، پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران، تهران: وزارت امور خارجه، 41
 .111. انعام: 41
 .31، ص 1311رتضی مطهری، تعلیم و تربیت در اسالم، تهران، صدرا، ؛ م171. بقره: 42
، ص 4، ج1371محمد شریف، تاریخ فلسفه در اسالم، ترجمه زیر نظر نصراله پورجوادی، تهران، مرکز نشر دانشـگاهی، . میان43

17. 
 .111، ص 1313. مرتضی مطهری، ده گفتار، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 44
 .11و  1ص  . سروش، همان،41
 . 11، ص 1347. علی شریعتی، اسالم شناسی، مشهد، چاپخانه طوس، 41
 .11. مطهری، پیرامون انقالب اسالمی، ص 47

 1311، زمسـتان  1و4، فصلنامه علوم انسانی اسالمی، ش«آزاداندیشی؛ پیشران تحقق اهداف انقالب اسالمی»بین، . فرزاد جهان41
 .217 -211، ص 1312و بهار 
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، قم، نهاد مقام معظم رهبری در دانشـگاه  «های نظریه پردازیکرسی های آزاداندیشی و تفاوت آن با کرسی»هنامه معارف، . ما41
 . 11، ص 1311، دی و بهمن  11ها، ش 

 . 113، ص 1؛ مجلسی، همان، ج77البالغه، حکمت . نهج11
لنامه علوم انسانی، قم، مرکز پژوهش های علـوم انسـانی   ، فص«نسبت جمهوری اسالمی با آزاداندیشی». عطاءاهلل رفیعی آتانی،11

 . 1،ص 1312بهار  و 1311، زمستان 1و4صدرا، ش 
 1313/ 21/1. مقام معظم رهبری، 12
 . 211، ص 2. تمیمی آمدی، همان، ج 13
 .111. رشاد، همان، ص 14
 .311ص،  1م ، ج1113. ر.ک: جرجی زیدان، تاریخ آداب اللغه العربیه، بیروت، دار مکتبه الحیاه، 11
. ابن سبعین از دانشمندان اندلسی در قرن هفتم هجری است که به دلیل مواضع انتقادی اش، به ویژه علیه فالسـفه، در جهـان   11

 اسالم شهرت یافت.
ق قرطبه زاده شد. وی به دلیل افکار خاص فلسفی و دینی اش همواره مغضـوب و  121. فیلسوف نامدار اندلسی که در سال 17

 در مراکش از دنیا رفت. 111ورد انتقاد علمای زمانش بود. ابن رشد در سال م
الغرب، ترجمـه محمـود سـیدمحمد، جـده، جامعـه الملـک       . جورج مقدسی، نشأه الکلیات: معاهد العلم عندالمسلمین و فی11

 .131 -137م، ص 1114ق/1414عبدالعزیز،مرکز النشر العلمی، 
ه شیعه طایفه کوچکی است که کارنامه درخشان فرهنگی نـدارد و تـأثیر شـیعیان در علـوم     . جرجی زیدان مدعی شده بود ک11

اسالمی کمرنگ بوده است. این ادعا شیخ آقابزرگ طهرانی و دو تن از دوسـتانش، سیدحسـن صـدر و شـیخ محمدحسـین      
آثـاری بنگارنـد. عالمـه    کاشف الغطاء، را برانگیخت تا در نقد ادعای جرجی زیدان و معرفی شیعه و فرهنـگ غنـی شـیعه    

ثابت کرد بدون  تأسیس الشیعهگذاری علوم اسالمی را بیان نمود و با تدوین کتاب سیدحسن صدر نقش شیعیان در پایه شیعه
هـای بـزرگ   آورد. شیخ آقابزرگ طهرانی با کاویدن کتابخانـه شیعه علوم اسالمی جایگاه امروزی خود را هرگز به دست نمی

 1311را پدیـد آورد و فعالیـت    الذریعه إلی تصانیف الشـیعه جلدی از آثار مکتوب شیعه به ما را ف سیالمعاراسالمی دائره
الغطاء نیز به طور مستقیم به اصل اشکال زیدان پرداخـت و، در نقـد   ساله شیعیان را منتشر کرد و عالمه محمدحسین کاشف

شت. به گواهی تاریخ پس از ایـن آثـار مشـترک کمتـر کسـی      را نو النقود و الردودجرجی زیدان، کتاب  آداب اللغه العربیه
ادعاهای از این مقوله را تکرار کرده است)محمدرضا حکیمی، شیخ آقابزرگ تهرانی، تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسالمی ، بـی  

 (.24-22تا، 
 

 منابع
 قرآن کریم .1
 ضت زنان مسلمان، (. شرح حال و آراء فلسفی مالصدرا، تهران: نه1311آشتیانی، سیدجالل الدین) .2
مجموعه مقاالت درآمدی بر آزاداندیشی و نظریه پـردازی در علـوم   «. سیاست، حکومت و تولید علم(. »1314اخوان کاظمی، مسعود ) .3
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 دینی، تهیه و تنظیم دبیرخانه نهضت آزاداندیشی و تولید علم حوزه علمیه، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

. صحیفه امام )مجموعه آثار امام خمینی )ره((. تدوین و تنظیم مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، (1371امام خمینی، روح اهلل ) .4
 تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(.

 (. آزاداندیشی در نگاه مقام معظم رهبری، تهران: سخنوران.1313بشارتی، محمدرضا و غالمرضا گودرزی ) .1
 (. سیره پیشوایان. قم: موسسه امام صادق)ع(.1311پیشوایی، مهدی ) .1
(. غررالحکم و دررالکلم. شرح جمال الدین محمـد خوانسـاری، تصـحیح میـرجالل الـدین      1311تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد ) .7

 حسینی ارموی، تهران: دانشگاه تهران.
 محاسن اهل العصر. قاهره: مطبعه السعاده.ق(. یتیمه الدهر فی 1377منصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل )ثعالبی، ابی .1
(. حکمت اصول سیاسی اسالم؛ ترجمه و تفسیر فرمان مبارک علی)ع( به مالک اشتر. قم: موسسه فرهنگـی و  1311جعفری، محمدتقی ) .1

 اطالع رسانی تبیان.
 فری.(. علم و دین در حیات معقول. تهران: موسسه تدوین و نشر آثار عالمه جع1313جعفری، محمدتقی ) .11
، فصلنامه علوم انسانی اسالمی، قم: مرکز پژوهش «آزاداندیشی؛ پیشران تحقق اهداف انقالب اسالمی(. »1312-1311جهان بین، فرزاد ) .11

 .217-214، صص 12و بهار  11، زمستان 1و4های علوم انسانی صدرا، ش
 ی.حکیمی، محمدرضا )بی تا(. شیخ آقابزرگ تهرانی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالم .12
 ، مرداد و شهریور.17، ش کیهان اندیشه، نشریه «نقش آزاداندیشی در تکوین تمدن اسالمی(. »1371حمزئیان، عظیم ) .13
 ، ترجمه حسین سرانجام، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.1(. امام صادق)ع( و مذاهب اهل سنت. ج1311حیدر، اسد ) .14
 تألهین، تهران: مولی.(. انوارالعارفین فی احوال صدر الم1311خواجوی، محمد ) .11
 ، تهران: بنیاد اسالمی طاهر.«االحتجاج علی اهل اللجاج(. »1311دائره المعارف تشیع ) .11
 (. درباره علم. تهران: هرمس.1311داوری اردکانی، رضا ) .17
 .121-117صص ، بهار و تابستان،27و21نشریه کتاب نقد، ش «. موانع نقد و نوآوری در حوزه دین پژوهی(. »1312رشاد، علی اکبر ) .11
فصلنامه علوم انسانی، قم: مرکز پـژوهش هـای علـوم    «. نسبت جمهوری اسالمی با آزاداندیشی(. »1312-1311رفیعی آتانی، عطاءاهلل ) .11

 ، زمستان و بهار.1و4انسانی صدرا، ش 

 : دارالثقافه.م(. مناهج العلماءالمسلمین فی البحث العلمی. ترجمه انیس فریحه، بیروت1113ق/1413روزنتال، فرانتز ) .21
 (. کارنامه اسالم. تهران: امیرکبیر.1311زرین کوب، عبدالحسین ) .21
 م(. تاریخ آداب اللغه العربیه. بیروت: دار مکتبه الحیاه.1113زیدان، جرجی ) .22
 (. اخالق خدایان. تهران: طرح نو.1311سروش، عبدالکریم ) .23
 (، اسالم شناسی. مشهد: چاپخانه طوس.1347شریعتی، علی ) .24
 (. تاریخ فلسفه در اسالم. ترجمه زیر نظر نصراله پورجوادی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.1371میان محمد ) شریف، .21
 م(. تأسیس الشیعه لعلوم االسالم. بغداد: دارالکتب العراقیه.1117ق/1371صدر، سیدحسن ) .21
 (. تاریخ ادبیات ایران. تهران: فردوسی.1371صفا، ذبیح اهلل ) .27
 ق(. الذریعه الی تصانیف الشیعه، قم: اسماعیلیان.1411طهرانی، آقابزرگ ) .21
 (. اغراض السیاسه فی اعراض الریاسه. تهران: دانشگاه تهران. 1341ظهیری سمرقندی، محمد بن علی ) .21
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 (. تساهل و تسامح از دیدگاه قرآن و اهل بیت. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.1311عبدالمحمدی، حسین ) .31
 قرآن مجید .31
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 چکیده
 

محصول تفکری است کاه باه    است و« تفکر، فرهنگ و تمدن»ی به هم پیوسته گانهترین الیه از سهتمدن، خارجی
عنوان پشتوانه برای آن تمدن ضروری است. هر تمدنی بر پایه تفکر منسجمی بنا شده که ماندگاری و استواری 

ای اسات کاه در ارتبااطی    کند. از سویی، حکمت عملی بایدهاونبایدهای عملیِ فاردی و اجتمااعی  آن را تأمین می
ی تبیین شده از سوی مکتبی فکری بوده و وظیفه آن رساندن فارد  هاها و نیستمستقیم یا غیرمستقیم با هست

باشد. این اشترافِ در بنیان فکری، برای برقراری ارتباش مهمی میان شده میو جامعه به سعادتی از پیش تعریف
نده ای، تفکری که تأمین کنآورد. به عبارتی، در هر جامعهحکمت عملی و تمدن، بستر بسیار مناسبی را فراهم می

کناد. در  بایدهاونبایدهای حکمت عملی است همان تفکری است که در فرهنگ و تمدنِ برخاساته از آن باروز مای   
برای دستیابی به تمدن جدید اسالمی، توجه به حکمت عملی از اهمیت فراوانی برخوردار است. هر تفکار،   نتیجه،

ود تا حکمت عملی قابل قبولی را شکل دهاد؛ و اگار   تا زمانی که از انسجام باالیی برخوردار نباشد قادر نخواهد ب
گیری تمدن را مشخص خواهند ای شکل گرفت، این بایدهاونبایدهای مشخص شده مسیر شکلچنین حکمت عملی

تواند به یک تمدن مبدل شود. راه حل آن نیز توجه باه  کرد؛ تفکر تا وقتی که به صورت حکمت عملی درنیاید نمی
تربیت نیرو بر اساس سبک زندگی مَستخرج از حکمت عملی اسالم است. خروجی توجه باه  دو پایه تولید علم و 

سازی که به های برگرفته از حکمت عملی، فرایند تمدناست، کسی که بر اساس آموزه« مومن واقعی»این دو پایه 
یاق خاود را در ایان    دو عنصر تربیت نیرو و تولید علم نیاز دارد را در پیش بگیرد و محکِ موفقیت یاا عادم توف  

مسیر، عینیت یافتن این بایدهاونبایدها قرار دهد. به هر میزان که زندگی فردی و اجتماعی رناگ و باوی حکمات    
 سازی بیشتر خواهد بود.عملی به خود بگیرد امیدواری در طی درست مسیرِ تمدن

 
 نوین اسالمی. بینی، بایدها و نبایدها، سبک زندگی، تمدنها: حکمت عملی، جهانکلید واژه
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 مقدمه

ضرورت توجه به تمدن نوین اسالمی جهت عبور از شرایط تاریخی موجود، چیزی است که هر اندیشمند مسلمان و متعهدی 
متوجه آن بوده و دغدغه تحقق آن تمدن را دارد. در این بین آنچه مهم است، مسیری است که باید برای رسیدن بـه ایـن تمـدن    

بخشی و دستیابی بدان از الزاماتی است که هر متفکری باید به آنهـا  ها، مبانی و عوامل مختلف در تحققفهطی گردد. شناخت مؤل
پوشی نیست. از میان علل و عوامل مختلفی که در این فرایند برشـمرده  ها در این زمینه قابل چشمبپردازد؛ که البته تفاوت دیدگاه

تر دیده شده و به دالیل مختلفی مغفـول مانـده   بایسته و شایسته آن است کمرنگشوند، متأسفانه نقش حکمت عملی از آنچه می
تواند ما را در ترسیم بهتر فضای موجود و آینده مطلوب است. احیای این جایگاه و استفاده از توان و قدرت باالی این بخش می

 شاءاهلل.وانی برساند؛ انتر به دوران درخشان تمدن نوین اسالمی یاری فراو نیز دستیابی بهتر و سریع
 

 های پژوهشفرضیه و سوال
دهـی تمـدن نـوین    ای که پیش روی ماست این است که در ساخت و شـکل بر همین اساس در این تحقیق، مهمترین مسأله

به  های ناظرای چون حکمت عملی کجاست و اصالً آیا ارتباطی بین این حوزه و فعالیتی کمتر دیده شدهاسالمی جایگاه حوزه
ای وجود دارد این رابطه چه الزاماتی را در پی دارد؟ و در نهایت تبیین این یابی به این تمدن قابل تصوّر هست؟ اگر رابطهدست

 رابطه چه تأثیر ملموس و مشهودی در خروجی این تمدن و عینیت یافتن آن دارد؟
ارتباط با تمدنی که در آینده امید رسـیدن بـدان را   بی ای که ما در پایان در پی آنیم این است که نه تنها حکمت عملینتیجه

افزارهـای مـورد   شود؛ چه سختداریم نیست، بلکه همه آنچه برای دستیابی بدان نیازمندیم از راه همین حکمت عملی تأمین می
را در  افزارها و محتواهای مورد اسـتفاده. و همـین مسـأله ضـرورت و اهمیـت حـوزه عمـل و حکمـت عملـی         نیاز و چه نرم

سازد. سرانجام نیز، تجلی و تبلور ایـن تـأثیر را در   گیرد روشن میهای کالنی که برای این آینده مطلوب صورت میریزیبرنامه
های این حکمت عملی در مسیر تربیتی خود مندی از آموزهگیریم؛ انسانی که به خاطر بهرهانسان طراز تمدن نوین اسالمی پی می

 ده و رفتار و گفتار و کردارش شایستگی احراز عنوان حکیمانه را یافته است.به فردی حکیم مبدل ش
 

 هاروش پژوهش، جامعه آماری، برآورد نمونه و روش نمونه گیری، ابزارهای پژوهش، شیوه تحلیل داده
جـود داشـته بـه    روش پژوهش در اینجا عقلی )فلسفی( بوده و در مواردی که نیاز به ورود به مباحث تاریخی و ارائه مثال و

گیـری و اسـتفاده از   های مختلف برای فهم بهتر اسفاده شده است. به خاطر نوع پژوهش نیز، نیـازی بـه نمونـه   تناسب، از نمونه
-ای بـوده و روش تحقیـق، توصـیفی   های آماری نبوده است. گردآوری اطالعات در این پژوهش نیز، بـه روش کتابخانـه  روش

 باشد.تحلیلی می
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 یافته ها

 تمدن چیست؟

برای ورود به بحث و قبل از هر چیز باید به این سؤال بپردازیم که تمدن چیست و چرا بشر بدان نیازمند است؟ علـت نیـاز   
الطبع است، درنتیجه حتماً نیازمنـد  انسان به تمدن در درون خود او نهفته است. این موجود، طبیعتاً اجتماعی و به اصطالح مدنیّ

 گویند.می 1که این حیات اجتماعی را تمدن زندگی اجتماعی بوده
کـه بشـر قـدرت    گوید: ایـن اند؛ مثالً فارابی میدر اثبات نیاز بشر به اجتماع و تمدن فیلسوفان شواهد و دالیل خوبی آورده

نیازی است کـه  ، وی همچنین معتقد است که این نیاز، ]1[دهد که ما به ارتباط با غیر خود نیاز داریم میگفتگوکردن دارد نشان 
ایم، بلکه استعداد گفتگو و ایجاد صوت همراه نکردهاست؛ ما زبان را از روی تفنّن و تفریح اختراع توسط خالق در ما نهاده شده 

« ارتبـاط بـا غیـر   »با معانی، ذاتیِ ماست. به عبارت دیگر، این قدرت گفتگو، برای ارتباط با دیگران است. بنـابراین در ذات مـا   
 کند.توانیم کسی را بیابیم که بدون زندگی جمعی و بودنِ با دیگران زندگیاست. به همین روی، ما نمیه سرشته شد
ها فاصـله  دارند که اوّالً ما معتقدیم که اگر از جمع انسانکنند و بیان میی طباطبایی)ره( از این منظر به بحث ورود میعالمه

دهیم و چون این استعدادها در ذات ما گذاشته شده و الزم اسـت  میمان را از دست ی رشد بسیاری از استعدادهایبگیریم، زمینه
ها در کنـار هـم و بـر    گردد، پس انسانمدینه شکوفا می ها و تشکیلشکوفا شود و چون این استعدادها از طریق اجتماع با انسان
 .]2[بدهند ا تشکیل یا شهری ر اساس نیازهای فراوانی که به یکدیگر دارند، الزم است مدینه

که نیازهای بشر در اجتمـاع بهتـر بـرآورده    دارند که با توجه به ایندر مورد نیاز بشر به قانون اینگونه بیان میایشان همچنین 
ی سـودجویی و اسـتخدام   آورد؛ از طرفی به خـاطر غریـزه  طلب است، در نتیجه به اجتماع روی میشود و چون انسان کمالمی
بنـابراین قـوانینی    -کار گیـرد  خواهد دیگری را به نفع خود بههرکس می-آید اجتماع نزاع و تزاحمِ منافع پیش می نوعان، درهم

 .]3[ها در این اجتماع نیاز است جهت کنترل خودخواهی و سودجوییِ انسان
شود؛ یا باید به خاطر وجود یی استخدامِ یکدیگر، دو راه پیش روی ما تصویر ماکنون با پذیرش وجود غریزهایشان معتقدند 

ها را رها کنیم و از دستیابی بدان ناامیـد شـویم، یـا    ای که تضاد و تزاحم را در پی دارد تمدن و مجتمع بودن انسانچنین غریزه
 را با وضع برخی قوانین اصالح نماییم. های منفی این غریزهکه نتایج و جنبهاین

 
 تأمین اسالمی بودن تمدن

سازد تا آفـت گرفتـاری بـه    نماید این است که داشتن کدام ویژگی این قوانین را قادر میدرنگ رُخ میکه بی اکنون سؤالی
کـه  گوینـد در ایـن  می کنند ودر ادامه خصوصیات آن قوانین را طرح می های منفی غریزه استخدام را برطرف نماید؟ عالمهجنبه

گر است، شکی نیست. در نتیجـه  که انسان موجودی استخداماوست و در اینی طبیعت داشتن الزمه گراست و تمدنبشر جمعیت
خصیصه و ویژگی این قوانین این است کـه  نماییم بتوانند مشکل ناشی از این تجمع را از بین ببرند. باید قوانینی را که وضع می
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سازد کـه بشـر   ا چنین خصوصیاتی تمدنی می. در این حال، چنین اجتماعی بی روحانی و تکاملی بشر را در نظر بگیردباید جنبه
 به پوچی گرفتار نشود.

جربۀ تاریخیِ سکوالریسم در غرب، بـه مسـیحیان   رسد. تمفید به نظر می ،جربۀ تاریخیبرای توضیح بیشتر پرداختن به یک ت
ی اینکه هویت مسـیحی  دانان مسیحی، برادینی در نهادهای اجتماعی سکوالر ناممکن است. الهی زندگیآموخته است که امکان 

های جهانی هموار کنند، تالشاین زندگیهای مسیحی به خود را در نظام اجتماعی کنونی حفظ نمایند و راه را برای ورود آموزه
و اخیـراً در الهیـات    ]1[ 3الهیات شبانی ،]4[ 2الهیات اجتماعی ،1توان در الهیات سیاسیاند که نمونۀ آن را میبسیاری انجام داده

 رد.وضوح مشاهده کبه  ]1[ 4ملیع

دینی ارائه کرده و در حل معضالت عینـی   یهای اجتماعی، تفسیرکوشند از پدیدهدانان میدر الهیات عملی، بسیاری از الهی
منظور آنها برای این  .جهانی پیشنهاد نماینداز دین مدد بگیرند تا راهی متفاوت از علوم اجتماعیِ سکوالر در رتق و فتق امور این

 د.انبسیار استفاده کرده« عقل عملی»های عینی و عملیِ معارف دینی و مسیحی از کردن جنبهجهت فعالبه و 
تـوان آن را  بندی زیست و هویت اجتماعی خود، صرفاً بر شریعت )فقه( کـه مـی  تر، جامعۀ اسالمی در صورتبه بیان روشن

 ایـن  در. است نموده غفلت اخالق و الهیات مانند دینی؛ علوم دیگر هاییتظرف از و نموده بسنده کرد، تصور حداقلی داریدین
 کنـد،  جلـوه  ناکارآمـد  تمـدنی  عرصـۀ  در اسـالمی  و دینـی  اندیشـۀ  تا گردیده باعث که عاملی ترینمهم رسدمی نظربه  میان،

فقه که دانشی معطـوف بـه عمـل     ای که حتی دانشگونههای عملی آن بوده است؛ بهی به دین و غفلت از جنبهنظر رویکردهای
توان در خـأل  های عینی و تمدنی دور مانده که مثال بارز آن را میاست، گاه به موجب همین رویکرد نظری و انتزاعی، از چالش

، پـول و بیمـه( و فقـه    داری بدون ربـا (، فقه اقتصادی )در مورد بانکروابط با دیگر کشورهافقه سیاسی )مثالً در مقولۀ امنیت، 
 .]7[ 1دفرهنگی )دربارۀ هنر و هویت( در جامعه امروز مشاهده کر

                                                 
ای از فلسفه سیاسی و الهیات عملی است كه مباحث فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را ، شاخه (political theology)الهیات سیاسی يا الهیات عمومی  1

 .گیردبا رويكرد الهیاتی و برپاية مفاهیم برآمده از الهیات، مورد مطالعه قرار می

لهیات در حل معضالت اجتماعی استفاده نمايد. در ايران، های اكند از ظرفیتای از الهیات است كه تالش میشاخه (social theology)الهیات اجتماعی  1
به آن « الهیات اجتماعی»اند: را در چارچوب انديشة اسالمی چنین تعريف كرده« الهیات اجتماعی»اند: برخی چنین تعريفی را از الهیات اجتماعی عنوان كرده

رض و لوازم و تبعات آن حیات؛ همچون حكومت، دولت، اقتصاد، داد و ستد، تعلیم و شود كه به حیات اجتماعی انسان و عوابخش از دانش الهیات اطالق می
 .پردازدها و مناسک دينی میتربیت، قضاوت و فصل خصومت، جنگ و صلح، ازدواج و طالق، هنر و ورزش، آيین

شود و امور رهای كلیسايی و اعمال مربوط به روحانیون می، شكل سادة الهیات عملی است كه محدود و متمركز به رفتا(pastoral theology) الهیات شبانی 1
 .دهدای كشیشان را مورد مطالعه قرار میحرفه

، انديشیدن درباره عمل فردی و اجتماعی انسان به روش الهیاتی است. اين نوع از الهیات كه مسائل الهیاتی خود را از (practical theology) الهیات عملی 4
های ايمانی و دينی د، در گام نخست، به تحلیل و تفسیر الهیاتی از واقعیات اجتماعی و فرهنگی پرداخته و سپس با نگرش انتقادی به آسیبگزينبرمی« خیابان»

طور و همین دينی( فرهنگ موجود، به طرح پیشنهاداتی برخاسته از منابع الهیاتی، برای گشودن راه زندگی ايمانی برای مؤمنان )حل معضل انديشه دينی و زندگی
 د.كنحل معضالت زندگیِ انسانِ غیر مؤمن تالش می

طوسی الدين های عالیقدر و بزرگی چون ابن سینا و خواجه نصیرشخصیتاند. هايی هم دارد كه كم و بیش موفق بودهالبته جامعه اسالمی در اين زمینه تجربه 5
های وقت دار مقام وزارت حكومتبه عنوان متفكران و فالسفه عظیم الشان، عهده ،گربه جهت اعتقاد به ارتباط دو ساحت حكمت نظری و عملی با يكدي

رغم اعتقادشان به ارتباط تنگاتنگ فكری و عینی دو بود نتوانستند علی« حكیم»گرديدند. اما از آن جهت كه حكومت در زمان آنها، در اختیار فرمانروايان غیر 
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این قوانین و بایدها و نبایدها که رسالتشان حفظ وجهه تمدنی زندگی بشـری در عـین کنتـرل غریـزه اسـتخدام      ، نتیجه آنکه
وصـیت تبیـین شـده، در    است، فقط ممکن است از طریق پیامبران برای انسان آورده شود؛ به عبارت دیگر، چنین قوانینی با خص

هـای اسـالم،   شناسد. بر اسـاس آمـوزه  را می، اجتماعی، مادی و معنوی او ی آفریننده بشر است که همۀ ابعاد وجود فردیعهده
اهلل علیـه و آلـه و سـلم( و در    ترین نسخه ارائه شده این قوانین از سوی آفریدگار، توسط پیامبر رحمت )صلیکاملترین و جامع
تواند شکل بگیـرد  ترین تمدنی که در آینده میترین و مترقیم برای بشر فرستاده شده است. به همین دلیل متعالیقالب دین اسال

 نام نهیم.« تمدن نوین اسالمی»گردد تا ما این تمدن را بر اساس همین نسخه اخیر یعنی اسالم است و همین مسأله موجب می
ی وجودی آن ر بر اساس آن، جامعه را تشکیل داده برآورده نشود، چون فلسفهنکته قابل توجه این است که اگر هدفی که بش

جامعه از بین رفته است خودِ آن جامعه نیز از بین خواهد رفت. مثالً، اگر انواع گناهان در جامعه شایع شد و به جای امنیت، عدم 
خواهد از اجتمـاع خـود   مه طباطبایی )ره( بشر میی عالای مختل خواهد شد. به گفتهامنیت جایگزین گردید، بقای چنین جامعه

تواننـد از  ای نمـی است برآورده نشـود، افـرادِ چنـین جامعـه    اگر هدفی که بشر بر اساس آن هدف، جامعه را ساخته ببرد، بهره 
لـزوم انجـام کـار     شود. به همین دلیل، توجه به این آسـیب، میای عمالً مضمحل کنند، در نتیجه چنین جامعهشان استفادهجامعه

 .]1[سازد جدی و پیگیری بیشتر در این زمینه را روشن می

 
 قانون، باید و نباید، حکمت عملی

بایدها »پردازیم. این قوانین، همان های آنها مینظر از اسالمی بودن یا نبودن این قوانین، به یکی دیگر از ویژگیحال با صرف
ریت اجتماع و سامان بخشیدن به ارتباطات بین یکدیگر و کنتـرل حـس اسـتخدام، الزم    ها برای مدییی است که انسان«و نبایدها

است به کار گیرند و از آنها غفلت ننمایند؛ چه قوانین حقوقی و چه دستورات اخالقی، که فعالً در این مجال نیازی به پـرداختن  
اسـت. بـرای درک بهتـر ایـن     « حکمت عملی»ن برگزید توابه چنین تفکیکی نیست. نام دیگری که برای این بایدها و نبایدها می

 پردازیم.بینی( می)همان جهان« هست و نیست»و « باید و نباید»گذاری به تفاوت بین نام
ها در مورد عالم و موجودات درون آن است؛ عالوه بر این، چگونگی ارتبـاط بـین   ها و نیستای از هستبینی مجموعهجهان

بینی باید به وجود دو مؤلفه توجه داشـته باشـیم؛ یکـی    نماید. به عبارت بهتر، در تعریف جهانیف میاین موجودات را نیز توص
کنند. بـر  و دیگری نحوه ارتباطی است که این اعضا با یکدیگر برقرار می -تواند اضافه و کم گرددکه می-اعضای این مجموعه 

ی اعضـا یکسـان   دات را در نظر گرفت که از نظر تعـداد و گونـه  توان دو مجموعه از موجوهمین اساس، پُر واضح است که می
بینی عالوه بر تعدادی عضو، دارای مکانیسمی برای توصیف ارتباط بـین  . پس، یک جهان1باشند اما ارتباط بین آنها متفاوت باشد

دهد. کارکرد توجه به این دو مؤلفه، رخ میها اکثراً در نحوه تبیین این ارتباطات ها و اختالف دیدگاهآنها نیز بوده و اتفاقاً تفاوت

                                                                                                                                                                  
ای بسیار دار تحقق عینی حكمت عملی در همه ابعاد اجتماعی و سیاسی آن شوند و تنها در عرصه نظر و محدودههساحت حكمت نظری و عملی با يكديگر، عهد
 ند.در عرصه زندگی اجتماعی شدآن كوچک از عمل و سلوک فردی، قادر به تحقق 

باشند، اما ارتباطی كه بین اين دو عضو در هر مجموعه  توان دو مجموعه يكسان را در نظر گرفت كه هر دوی آنها فقط از دو عضو الف و ب تشكیل شدهمی 0
وسفند كنیم با هم متفاوت باشد. مثالً، هر دو مجموعه از موجودی به نام چوپان و موجود ديگری به نام گوسفند تشكیل شده باشند! اما در يكی، گتصوير می

 ای قابل احترام و دارای حق است.است اما در مجموعه دوم عالوه بر اينها آفريده كننده گوشت و شیر و پوستصرفاً حیوانی باشد كه برای چوپان فقط تأمین
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 دارد.« توصیفی»ها نیز دارد؛ یعنی فقط جنبه «نیست»نگاهی به بوده و نیم« هست»در بیان آنچه که 
گیـرد.  بـه خـود مـی   « تجویزی»مسئولیت ارائه بایدونبایدها را بر عهده دارد و به همین دلیل جنبه « حکمت عملی»از طرفی 

ه حوزه نظر است و هدفش افزایش شناخت و معرفت است اما حکمت عملی به عمل مربوط است و مقصـود  بینی مربوط بجهان
باشد. ایـن بایدونبایـدها گـاه در    کارگیری در زندگی افراد بشر میاز آن به دست دادن راهبردها و راهکارهای عملی به منظور به

ای شوند و گاه از جنبهستورات اخالقی، گاه به شکلی فردی ارائه مینمایند و گاه در قالب دقالب قوانین و قواعد حقوقی رخ می
« سیاسـت مـدن  »و گـاهی هـم بـه عنـوان     « تدبیر منزل»سازند، گاه به عنوان نمایان می« اخالق»اجتماعی، گاه خود را در قامت 

به لحاظ رعایت همـاهنگی بـا    سازنده بشر، مدیر جامعه بشری و به سعادت رسانندۀ بشر است حکمت عملیْگردند. گر میجلوه
اهلل که باید با همان فطرت ،هم دستور داده شده است اسالم جهانی که خداوند با ما و برای ما آفریده و آن فطرتی که در شریعت

 د.آن هماهنگ بود و با آن پیش رفت و در نهایت به سعادت رسی
 

 عقل نظری در نگرش تمدنیو عقل عملی  جایگاه تفکیک

مندی و مثمرثمر بودن حکمت عملی در نسـبت بـا عقـل و حکمـت     توجه به این نکته ما را به سوی اندیشیدن بر روی توان
بسیاری از اندیشمندان در مقام مقایسـه، عقـل و حکمـت    شود. پیش از این و البته تاکنون، نظری در مباحث تمدنی رهنمون می

، [1اند. از تعابیری که برخی از دانشمندان؛ مانند خواجه نصیرالدین طوسـی ] نظری را ارزشمندتر از عقل و حکمت عملی دانسته
 در باالسـت؛  عـالم  از متأثر نظری، عقلرسد که اند، به نظر می[ و دیگران آورده12غزالی ] ،[11الهیجی ] ،[11الدین رازی ]قطب
ظـری از توجـه   ن عقل از حاصل علوم که آنجا از. داردأثیر و تصرف ت ادنی عالم در بدن، بر تأثیرگذاری با عملی عقل که حالی

کند، باید عقل نظری، موجب ترقّـی  یر بدن و عالم طبیعت میآید و عقل عملی، نفس را متوجه تدبدست می بهمعقوالت نفس به 
 د.نفس و عقل عملی به تنزّل نفس بیانجام

عقل نظری، چون مربوط »با این همه، برتری عقل عملی نسبت به عقل نظری از منظری دیگر مورد تأکید قرار گرفته است که 
تـر از عمـل   شود، وگرنه اساسـاً منزلـت علـم، پـایین    قلمداد می تر از عقل عملیبه معارف الهیه و علوم قدسی است، بلندمرتبه

 .]13[« تر از مقصود استدانیم، وسیله، همیشه پستطور که میمقصود است و همان وسیله و عملْ باشد؛ چون علمْمی

و عقل عملی با در نظر گرفتن منزلت عمل و اهمیت آن در مقایسه با منزلت علم، )فارغ از موضوعات آن دو( حکمت عملی 
؛ زیـرا  رسـد به نظـر مـی  از عقل نظری و حکمت نظری تر انداز و مسیر دستیابی به تمدن نوین اسالمی کاربردیدر تدوین چشم

ـ - کند، اما سلوک فردی و اجتماعیهای فکری و بنیادهای معرفتی عمل را استوار میگرچه عقل نظری پایه  -مبه عنوان غایت عل
کنـد؛  بندی نظامات اجتماعی بیشتر جلب توجه مـی تمدنی و صورت لِ. این برتری در صحنه عمگرددمیسر میتنها با عقل عملی 

اسـت، لکـن در مرحلـه تعیـین     « هاهست»هرچند شکل تمدنی و هویت آن، منوط و مبتنی بر مبانی نظری و مباحث پایه درباره 
تواند بدان با غایات آن، تنها عقل عملی است که میبندی مناسبات رفتارهای تمدنی اهداف و غایات زندگی اجتماعی و صورت
 د.بندی زندگیِ شایسته، به درستی ایفا کناهتمام بورزد و نقش مدبرانۀ خود را در شکل

نظـر   تر از عقل نظری بـه نیز عقل عملی مهم نسبت دین و تمدناز طرف دیگر، به لحاظ اهمیت در حوزه مطالعات مربوط به 

http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
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از سویی دیگر، به عنـوان مـدعیان سـاخت     و وحی بشری از یک سو های امروزین میان عقل: تعداد چالشرسد؛ چرا که اوالًمی
صلح که همه اینها در مباحـث تمـدنی    و خشونت هویت، دموکراسی، آزادی، بشر، حقوقمانند مسأله -در ساحت عمل  تمدن،

 است. نظر و تئوری وادی در آنها تعداد از بیش -بسیار بااهمیت هستند
با حوزه عینیت اجتماعی و زندگی انسان معاصـر   تنگاتنگی پیوند است، عملی عقالنیت و عقل حاصل که هاچالش این: ثانیاً

 ت.داشته و آثار آن نیز در متن زندگی، کامالً محسوس و فوری اس

-ستۀ فعل(، بلکه با امور جزئـی  ثالثاً: تغییر شتابان در عقالنیت عملی که نه فقط با امور کلی )استنباط رأی کلی در امور شای
وکار دارد و دگرگونی مداوم در ساحت عمل )متعلَّق عقل عملی(، پیچیدگی نسبت آن رهم س -در مرحله تطبیق کلی بر مصادیق

 سازد.بیشتر نموده و توجّهِ پیوسته و نو به نو به آن را ضروری میدین را با حوزه 
تواند با نظام تمدنیِ سکوالر چـالش کـرده و راه را   بتنی بر اندیشه دینی است که میعملیِ م عقلِو از همه مهمتر، این رابعاً: 

 سکوالر فکریِ نظام بر مبتنی تمدنیِبرای زندگیِ دینی هموار سازد. به بیان دیگر، نظام تمدنیِ سکوالر، حاصل عقالنیتِ عملی و 
ر نظام اندیشه دینـی  ب مبتنی تمدنیِ و عملی عقالنیتِ رهگذر از تنها نیز مدرن و سکوالر تمدنی نظام چنین با کردنچالش و است
 .]14[ود شپذیر میامکان

هایی با حکمت نظـری دارد نظـرات و اقـوال مختلفـی     باری، در اینکه دقیقاً حوزه نفوذ حکمت عملی چیست و چه تفاوت
ای برایمـان خواهـد   و اثـر مفیدفایـده   مطرح است که نه این مقال را حوصله پرداختن بدان است و نه بحث در مورد آن نتیجـه 

گشای ماست این اسـت کـه   در اینجا راه -که برخی از آنها در باال نیز اشاره شد-داشت؛ آنچه از مجموع این مباحث و نظرات 
توان با قطعیت مرزی را بین این دو مشخص نمود و آنها را مستقل از یکـدیگر  تنیدگی این دو حوزه به حدی است که نمیدرهم

ای مثـل رابطـه   حقیقت این است که بین این دو رابطـه »ها و ارتباطاتی وثیق بین اینها برقرار است. به شمار آورد، بلکه وابستگی
تواند مادر حکمت عملی باشد ولی همین حکمت نظری در نهایت از حکمت عملی حکمت نظری می ؛مادر با فرزند وجود دارد

 . ]11[« ت که در اینجا وجود داردگیرد و این آن دور صحیحی اسمایه می

کننده بینی که تغذیهتواند بدون ارتباط با یک جهانبه عبارت دیگر، آنچه برای ما مهم است این است که حکمت عملی نمی 
 -هاحداقل بخش عظیمی از آن-های جهان را برای او بنمایاند وجود داشته باشد. این بایدها و نبایدها ها و نیستآن بوده و هست

های مختلف حکمت عملی، ناگزیر از رجوع به یـک  باید از یک عقبه تئوریک تأمین شده و در نتیجه، برای سامان دادن به حوزه
 بینی هستیم.پشتوانه محکم فکری و یک جهان

 روی علـوم  و معـارف  بـه  نظری عقلدمی در سایه آ»فرمایند: اهلل جوادی آملی نیز در تأیید این سخن چنین میحضرت آیت
 در گذاریقانون و زندگی امور ترتیب و نظم به عملی، عقل کمک به آنگاه و یابدمی را عالم حقایق بصیرت، کسب با و آوردمی
توانـد  تأمین نشده و آدمی نمی عملی حکمت قضایای صغریات و مصادیق شناسی،جهان بدون اصوالً منظر، این از. پردازدمی آن

پـس از تـأمین ایـن مصـادیق و بـه      »طقی حکمت نظری با حکمت عملی است، دست پیدا بکند. به قانون که حاصل ترکیب من
ها است، صادر ها و نبایستیتناسب آنهاست که احکام مربوط به حکمت عملی که در حوزۀ اوامر و نواهی و در محدودۀ بایستی

 .]11[« شوندمی
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 و تمدن )سه گانه تفکر، فرهنگ، تمدن( 0نسبت تفکر
مند برای حکمت عملی پی بردیم در پی آنیم تا روشـن  بینی نظامنیاز بودن یک تفکر منسجم و یک جهاننکه به پیشپس از ای

دهی آن هستیم نیز نسـبتی وجـود دارد؟ بـه    بینی، با تمدنی که به دنبال به سامان رساندن و شکلسازیم آیا بین این تفکر و جهان
 خواهیم پرداخت. الزم به ذکر است که برای ایـن هـدف، بایـد    کر، فرهنگ و تمدنتفگانه همین روی، به توضیح نسبت بین سه

 بیابیم. تمدن و فرهنگ تفکر، تعریف برای واحدی مالک

دهنـد.  ها ساحات مختلفی داریم که این ساحات اجماالً با هم تناسبی دارند و یک کل و نظام هماهنگ را تشکیل میما انسان
و ساحاتی که ناظر به ابـزار و  « فرهنگ»، ساحاتی که ناظر به رفتار و اعمال ماست «تفکر»ی و عقاید ماست بینکه ناظر به جهانساحاتی 

ها و بروزاتی دارد؛ مثالً، اعتقاد ما بـه  شوند. هریک از این ساحات برای خود الیهنامیده می« تمدن»امور عینی و محسوس حیات ماست 
  .2تمدن است -ی عمل استتسهیل کننده-رهنگ و مسجد که مان فوجود خداوند تفکر ما، نماز خواندن

تفکر؛ به عبارت دیگر، فرهنـگ تنـزل یافتـه     باطن فرهنگ، و است فرهنگ تمدنی، مظاهر باطن که رسید نکته این توان بهمی دقتی اندک با
 به ماهیت تغییر تنزل، این از منظور ید، لزوماًآمی میان به چیز یک کردن پیدا تنزل از سخن که تفکر و تمدن تنزل یافته فرهنگ است. زمانی

 آنها را توانمی هم و از هم دانست جدا چیز سه توانمی را هم یخ و بخار آب، مثال عنوان نیست. به شیء آن وجودی حقیقت تغییر معنای

 که است آب بخار همان مثل تفکر چیزند. یک سه حقیقت، هر لحاظ به ولی هستند چیز سه ظاهر و شکل لحاظ به واقع دانست. در چیز یک

 شـدن  تـر مـادی  با و شودتر میمادی و کندمی پیدا تنزل تفکر بخار است. این سخت تفکر دقیق فهم لذا حسی نیست؛ اشاره و دیدن قابل

 عبـارتی  بـه  ای است. تمدن تفکر از ترملموس فرهنگ که است دلیل همین به است و فرهنگ تفکر، یافته تنزل گردد. صورتمی ترملموس

 متفاوت ظهورشان سطح تنها و هستند چیز تفکر یک و تمدن است. فرهنگ، گرفته تفکر شکل و نهایی حالت شد، ذکر مثال در یخ که همان

 باشد. تفکر بدون دهیمانجام می ما که فعلی ندارد توان گفت امکان. بر اساس همین مبنا، می3است
 

 نوین اسالمیبینی، حکمت عملی و تمدن ارتباط جهان
بینی و حکمت عملی روشن شد و از طرف دیگـر دارای حقیقـت واحـد بـودن     حال که از یک طرف ارتباط تنگاتنگ مابین جهان

                                                 
 نهاد. بینی نامجهان را توان آنمی تسامح با كه است آدم و عالم به نسبت فرد نگاه نوع تفكر، همان از مراد 0

روشن ترين نمادها و مؤلفه های تمدنی هستند كه معموالً نسبت بین يكی از بارزترين مظاهر تمدن ها شهرها هستند. معماری و شهرسازی از رويی ترين و  1
ستی و حقیقت آفتابی تمدن و فرهنگ و تفكر را بازنمايی می كنند. با ديدن شهرها می توان زمانه و وقت ساكنانش را دريافت و اولويت ها و نسبت آن ها را با ه

 چیستند. نمود و دريافت كه ساكنان اين شهرها كیستند و به دنبال

در مواردی تكامل »ی فردريک.م، بارنارد: اند. به گفتههايی هستند كه عمالً به همديگر پیچیدهواژه  Culturو واژه فرهنگ يا Civilizationی تمدن يا واژه 1
شود.... و گاهی نیز فرهنگ را از تمدن بحث میاند، و در مواردی با تمدن. گاهی از فرهنگ به عنوان جزء خاصی روحی يا معنوی انسان را با فرهنگ يكی دانسته

توان تعريف مشخصی برای تمدن يا فرهنگ رسد، نمیكه به نظر می. چنان]07[ «كه تمدن به فرهنگ شهرها محدود شدهاند و حال آنتر محسوب كردهلفظی كلی
گونه بیان كرد كه فرهنگ همان دهد. شايد بتوان در مجموع اينواژه ارائه میدر متون علمی پیدا كرد؛ زيرا هر مكتبی با توجه به مبانی خود تعريفی از آن دو 

گردد، كه در اينجا اسالم به عنوان مبادی فكری مورد نظر ماست و در مورد تمدن از يک جهت با اشپنگلر هم ای است كه منشأ حركات افراد میمبادی فكری
يا مدنیّت و توجه به شهری و  Civilizationی و از يک جهت به اصل واژه« ظهور نهايی فرهنگ استشايد بتوان گفت: تمدن، »گويد: عقیده هستیم كه می

 نگريم.جمعی بودن طبع انسان می
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بینی و رسیدن توان به این نتیجه مهم دست یافت که پل عبور از جهانبینی و تمدن، در عین تفاوت ظاهریشان، مشخص گردید میجهان
ای گری کند ارائه نسخهسازد تا خود را به صورت تمدنی بزرگ و عظیم متجلی ساخته و جلوهتقکر را قادر میبه تمدن، و آنچه که یک 

تواند به یک تمـدن  کابردی و عملیاتی از این تفکر به نام حکمت عملی است؛ یعنی تفکر تا وقتی به صورت حکمت عملی درنیاید نمی
 مبدل شود.

ی روابـط زنـدگی   ها و الگوهای رفتاری مبتنی بر اسـالم را در همـه  بتوانیم اعتقادات، ارزش گیرد کهتمدن اسالمی زمانی شکل می
هـای دینـی را در معمـاری، شهرسـازی،     هایی از اعتقادات و ارزشفردی و اجتماعی خود استقرار و عینیت ببخشیم؛ یعنی بتوانیم جلوه

ا خوردن، لباس پوشیدن و مناسبات اجتماعی مشاهده کنـیم. همـین طـور    ها، غذدهی امور جامعه، روابط درونی خانوادهی سازماننحوه
 .]11[المللی مسلمانان ببینیم های سیاسی و اقتصادی و بینمصادیقی از آن را در عرصه

 
 های تمدن نوینپایه

ر اینجـا مـد نظـر    ها امری ضروری است. دو پایه مهمی که دها و پایهدهی به این تمدن نوین، فراهم ساختن بنیانبرای شکل
به معنای گسترده آن که علوم انسانی و علوم تجربی )فنی و پزشکی و حتی تولیـدات تکنولـوژیکی( را   -« تولید علم»است یکی 
 است؛ که هر دوی اینها با داشتن نگاه تمدنی به حکمت عملی، قابل دستیابی است.« تربیت نیرو»و دیگری،  -گیرددر بر می

سـازد. تولیـد   بر این دو پایه استوار است و فقدان هر کدام از آنها تحقق آن را با مشکل روبرو مـی  که، هر تمدنیتوضیح آن
هـای مختلـف فرهنگـی،    افزارها و دانش مدیریت کـالن اجتمـاع در عرصـه   علم در معنای گسترده خود، دربرگیرنده عرضه نرم

هـا و  قـوقی و... بـوده و همچنـین شـامل تولیـد دانـش      اقتصادی، سیاسی، روانشناسی، دانش خانواده، قـوانین و ارتباطـات ح  
هنـر نیـز غفلـت     باشد. حتی از حضور در عرصهو نیز پزشکی میهای مختلف علوم فنی و صنعتی های بومی در زمینهتکنولوژی

یاسـی و  دار پرداختن به مسـائلی چـون مشـکالت اقتصـادی و اجتمـاعی و س     کند. به عبارت بهتر، تولید علم هم باید عهدهنمی
فرهنگی باشد و برای آنها راه حل ارائه دهد، هم باید در زمینه مسـائل مربـوط بـه علـوم تجربـی )اعـم از فیزیـک و شـیمی و         

شناسی و نیز فنی و پزشکی( و حتی هنر و معماری و شهرسازی ورود کرده و راهبرد ارائه دهد و به طـور کلـی بایـد در    زیست
هـای  )حکمت عملی( و بایدها و نبایـدهای مـرتبط بـا موقعیـت    « نحوه عمل»مربوط به  همه شئون مختلف زندگی انسان، دانش
 .1مختلف زندگی را در اختیار او قرار دهد

                                                 
ف زندگی های مختلگذاری مبتنی بر دين در جنبهبه عنوان نمونه، مباحثی چون اقتصاد اسالمی، روانشناسی دينی و مديريت خانواده مبتنی بر نگاه اسالم، قانون 0

داری با مقوله ربا چگونه بايد برخورد كرد، اينكه در تربیت افراد جامعه اسالمی، هنر دينی، معماری اسالمی و... در اينجا قابل طرح است. اينكه در عرصه بانک
شنايان چه نگرشی بايد داشت، اينكه در عرصه فرزند و ارتباط اعضای خانواده اعم از والدين و فرزندان، خود والدين با يكديگر و حتی ارتباط با خويشان و آ

ها نسبت به يكديگر چه حقوق و تكالیفی بر عهده دارند و حتی نسبت به بقیه موجودات ملزم به رعايت چه چیزهايی هستند، اينكه در ساخت و اجتماع انسان
تر بوده و زمینه نزديكی به خدا را بیشتر فراهم سازد، اينكه در دانش ها رعايت چه نكاتی الزم است تا فضای ظاهری اجتماع الهیساز شهری و بنا كردن خانه

های معنوی و فوق شود به بعد نفسانی وی و جنبهنگر و جامع داشت و عالوه بر اينكه در درمان بیمار به جسم او توجه میتوان نگاهی كلپزشكی چگونه می
یابی است؛ به شرط آنكه با رويكرد استخراج راهبردهای عملی به سراغ دين رفته و از قبل در مادی او توجه گردد، همه و همه ذيل حكمت عملی قابل دست

« های مختلف زندگی انسان و برای تأمین سعادت دنیا و آخرت او دستوراتی را آورده استهمه عرصه دين در»بینی خود اين گزاره را پذيرفته باشیم كه جهان
]09[. 
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و  -تولید علم-از طرفی، تربیت نیرو نیز بدین جهت در ساخت یک تمدن الزم و ضروری است که اوالً برای تأمین پایه اول 
دار فعالیت در این بخش باشند؛ یعنی این پایه فارغ از فعالیت انسانی ادی نیازمندیم که عهدهها الجرم به افردستیابی به این دانش

ریـزی  قابل تولید نیست و اینگونه نیست که در کتابی از آسمان آمده حاضر و آماده در اختیار ما قرار گیـرد، بلکـه طـی برنامـه    
ریزی برای تربیت عالمان و دانشمندانی کـه  این، ضرورت برنامهبلندمدت و با زحمت و تالش افراد بشر قابل دستیابی است که 
سازد. همچنین، ما به هر میزان هم در زمینه تولیـد علـم موفـق    توانایی بر عهده گرفتن چنین مسئولیتی را داشته باشند روشن می

هـا و افـراد جامعـه بـرای     م، تا انسانبوده باشیم و از نظر تولید راهکارها و راهبردهای عملیاتی برای زندگی نگرانی نداشته باشی
اجرای این تجویزها توجیه نباشند و توانایی پذیرش و اجرای این بایدها و نبایدهایِ عملیِ حکیمانه را نداشته باشند در رسـیدن  

راج شـده در  گیرد که همه این بایدونبایدهای استخایم. زیرا تمدن وقتی جنبه عینی و بیرونی به خود میبه هدف خود موفق نبوده
عرصه عمل توسط افراد انسان اجرا شده و نتیجه و اثرِ عمل بدان در جامعه نمایان گشته و به تدریج و با گذشـت زمـان تمـدن    
نوین، شکل واقعی خود را بیابد. عالوه اینکه، هدف نهایی تشکیل تمدن اسـالمی تجلـی بـیش از پـیشِ بنـدگی و عبودیـت در       

ها در راه ایجاد تمدن نـوین،  ها و تحمل رنجدت دنیوی و اخروی است؛ یعنی هدف همه این تالشها و رسیدن آنها به سعاانسان
اهلل است و اگر در رسیدن به این مرحلـه موفـق نباشـیم همـه زحمـات پیشـین       همان تربیت مسلمان واقعی و نمونه اصیل خلیفه

 نتیجه خواهد ماند.بی
از این دو بنیان ما را در رسیدن به تمدن نوین اسـالمی بـا مشـکل مواجـه      بر همین اساس، کوتاهی در پرداختن به هر کدام

مفهـوم پیشـرفت اسـالمی را بـه معنـای      ها، رهبـر معظـم انقـالب    سازد. در همین راستا و به جهت عملی ساختن این بنیانمی
و  افـزار یا همان سخت «خش ابزاریب»ریزی در این عرصه را ناظر به دو و فعالیت و برنامه سازی نوین اسالمی تلقی نمودهتمدن

دانند که در فضای امروز به عنوان مصادیق و بخش ابزاری را دربرگیرنده موضوعاتی میدانسته، افزار یا همان نرم« بخش حقیقی»
اینگونـه ترسـیم    ها معرفـی کـرده و جایگـاه آنهـا را    شده و بخش حقیقی را سبک زندگی کردن انساننمودهای پیشرفت مطرح 

این تمدن نوین دو بخش دارد: یک بخش، بخش ابزاری است؛ یک بخش دیگر، بخش متنی و اصلی و اساسی اسـت.  » :مایندنمی
 به هر دو بخش باید رسید.

 مطـرح  کشـور  پیشـرفت  عنـوان  بـه  امـروز  ما که هاییارزش همین از است عبارت ابزاری بخش چیست؟ ابزاری بخش آن
المللی، تبلی  و ابزارهای تبلی ؛ اینها همه بخش اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین ، صنعت، سیاست،اختراع علم،: کنیممی

دهد؛ کـه همـان سـبک    ما بخش حقیقی، آن چیزهائی است که متن زندگی ما را تشکیل می... . اابزاری تمدن است؛ وسیله است
  .]21[« زندگی است که عرض کردیم. این، بخش حقیقی و اصلی تمدن است

گونه که مشخص است ایشان در اینجا پرداختن به دو پایه ضروری دستیابی به تمـدن نـوین را از منظـری دیگـر و بـا      همان
دانند و بخش دیگر را هر آنچه مربوط به انسان است و به طور مسـتقیم  دارند. یک بخش را بخش ابزاری میادبیاتی دیگر بیان می

گذارند کـه در ادامـه بـه هـر دوی آنهـا خـواهیم       می« سبک زندگی»نموده و نام آن را  با متن زندگی او در ارتباط است مطرح
 پرداخت. 
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 بینی و حکمت عملی با تولید علم. ارتباط جهان0
ها در مورد موجودات عالم بوده و چگونگی ارتباط بین این موجودات ها و نیستای از هستبینی مجموعهگفته شد که جهان

توان نماید که بدون اغراق میبینی به قدری با اهمیت است و پرداختن بدان ضروری میماید. از سویی، جهاننرا نیز توصیف می
ای ملتزم باشد؛ به عبارتی هر فرد در زندگی، نـاگزیر  بینیتواند در این جهان زندگی کند مگر اینکه به جهانگفت هیچ فردی نمی

برای زندگی کردن ناچار برای بعضی از مفاهیم واقعیت خارجی یا تأثیری در نظـر  بینی است. توضیح آنکه انسان از داشتن جهان
ترین اعمـال وی، ماننـد   گیرد وگرنه بدون در نظر گرفتن این واقعیت دلیلی برای انجام کارهای او وجود ندارد. حتی در اولیهمی

یت دارد، آب یا غذا نیز واقعی هستند و ارتبـاط ایـن   نوشیدن و خوردن، وی قبل از انجام این کارها باید بپذیرد که خود او واقع
شود. یعنی اگر فرد واقعاً به وجود خارجی خود یا آب و غذا باور نداشت دست کردن تعریف می« سیر»و « سیراب»دو به عنوان 

ای دو عضـوی  بینی او به اندازه مجموعـه توان گفت حتی در این عمل سطحی جهانزد. پس، میبه عمل خوردن و آشامیدن نمی
شـود  های او بیشتر و بیشـتر مـی  و ارتباط بین آنها نیز مشخص گردیده است. حال، هر چه فعالیت -خودش و آب )غذا(-است 

کـه  -های مختلف ارتباط بین این اعضا گردد، گونهتر شده و اعضای آن بیشتر میتر و بزرگبینی او بزرگمجموعه سازنده جهان
 یابد.نیز افزایش می -م گراف در ریاضیات توضیح دادتوان با مفهومی به نامی

یکـی   -ای برای هر تمدن استعالوه بر اینکه پایه-های علمی بشر فعالیتورزی اوست؛ های زیستن انسان علمیکی از جنبه
آن نیز از چنـین   -استنیاز آن بینی پیشکه جهان-های اصلی انسان بودنِ اوست و به عنوان جزئی از کلی به نام زندگی از مؤلفه
 ای مستثنا نیست.قاعده

کند ای کشف واقع میتوضیح آنکه، ما در علم به دنبال توصیفی از جهان پیرامون خود هستیم، حال این توصیف به زعم عده
توصیف مشترکند.  دار است و به زعم برخی دیگر ...؛ اما به هر گونه، همه اینها در ارائهای برای ما سودمند و فایدهو به زعم عده

بینـی  است، ولو به عنوان دریافتِ فهمی استعاری از آن؛ و این دقیقاً آغاز ورود به گستره جهان« شناخت جهان»دانشمند به دنبال 
ها کند. گویا او در کتاببینی خود را در قالب علم تولیدی خود به دیگران عرضه میاز جهان حداقل بخشیاست، یعنی دانشمند 

اینگونه  -ی، اقتصادیِ و...( خودشناسانهبا عینکِ فیزیکیِ)زیستیِ، جامعه-ای مردم! من جهان را »زند که خود فریاد می و مقاالت
ی این فهم وی از جهان در عرضههمه به همین دلیل، کار یک دانشمند ارائه بخشی از فهم خود از جهان است؛ که البته «. بینممی

 بخش مؤثر بوده است.
-بینی هر دانشمند، تفاوت در ارائه آن به دیگران آید این است که تفاوت در جهانمی که از این تحلیل به دست مینتیجه مه

شناسـی، توصـیفات ارائـه شـده از سـوی      ای از علم مانند روانرا در پی دارد. به عنوان نمونه، در شاخه -یا همان علم تولیدی
ها و مراحل درمانی و نیز ارائه بایدونبایـدهای الزم بـرای ایـن بخـش،     و نیز شیوه های روانیشناسان از مشکالت و بیماریروان

دهد. های فراوانی دارد که همگی از گوناگونی فهم این افراد از جهان و بخصوص عضو مهمی از آن به نام انسان خبر میتفاوت
ا فهم ناشی از دو ساحتی دیدن او و مرتبط دانسـتن وی  زند که بای از فهم را برای دانشمند رقم میصرفاً مادی دیدن انسان گونه

با عالمی فراتر از ماده متفاوت بوده و نتیجه آن اختالف در تولیدات علمی و دسـتاوردهای معرفتـی بشـر اسـت. در اقتصـاد و      
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 . ]21[نیز وضع به همین منوال است  -و... 2و پزشکی 1ازجمله فیزیک-شناسی و حتی علوم دیگر جامعه
 

 لی حکمت عملی در سبک زندگی. تج2
بخش دیگر و در واقع بال اصلی تحقق تمدن نوین اسالمی از نظر رهبری آن چیزهایی است که متن زندگی را تشکیل داده و 

از مـوارد متعـددی    ایشاندر کالم  واست « سبک زندگی»به عنوان بخش حقیقی و روح تمدن اسالمی مطرح می باشد که همان 
 خـط،  مسأله تفریحات، آشپزی، نوع خوراک، نوع مصرف، الگوی اده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس،مسأله خانو»همچون 
فتار در محل کار، رفتار در دانشگاه، رفتـار در مدرسـه، رفتـار در فعالیـت سیاسـی، رفتـار در       ر وکار،کسب مسأله زبان، مسأله

ر و مادر، رفتار با همسر، رفتار با فرزند، رفتار بـا رئـیس، رفتـار بـا     ای که در اختیار ماست، رفتار با پدورزش، رفتار در رسانه
مرئوس، رفتار با پلیس، رفتار با مأمور دولت، سفرها، نظافت و طهارت، رفتار با دوست، رفتار با دشمن، رفتـار بـا بیگانـه کـه     

 . ]22[ود شتشکیل می« های اصلی تمدن استبخش
است که برای نخستین بار در فرهنگ مدرنیته مطرح شد. اگرچه سبک زنـدگی در   از جمله واژگانی« سبک زندگی»صطالح ا
بخصوص در جامعـه غربـی در    ،بشریت اماهای دینی و قرآنی بطور مکرر و با الفاظ و عبارات گوناگون مطرح شده است آموزه

جایگـاه  ن پرسشی در آن زمان موضوعی به نام سبک زندگی در محاورات روزمره خود نداشت و اساساً چنی ،دویست سال پیش
طور جدی نیز مورد توجـه اندیشـمندان حـوزه    ه ه نه تنها معنادار شده بلکه بژ. ولی امروز این واقابل فهم نداشته است ییمعناو 

 ت.شناسی و سایر علوم انسانی قرار گرفته اسجامعه
ی خـود را در سـبک زنـدگی جسـتجو     در مورد اهمیت و جایگاه سبک زندگی همین بس که گفته شود بشر امـروزی معنـا  

پذیرند و در همان مسـیری قـدم   کنند، از شکل زندگی تأثیر میها خود را در شکل زندگی معنا میکند، به این معنا که انسانمی
تـوان اینگونـه اذعـان    کند در حدی که در رابطه با بشر امـروز مـی  ها را به آن مسیر راهنمایی میگذارند که شکل زندگی آنمی

در صورتی که قبالً چون بشر معنـای  «. کندکند تا بگوییم چگونه فکر و اندیشه میبگو چگونه و به چه شکل زندگی می»داشت: 
خود را در نسبتش با حقایق عالم و سنن پیدا کرده بود، سبک و شکل زندگی چندان برایش مهم نبود هر چند در آن دوران هـم  

                                                 
های فراوانی دارد؛ گرچه شايد در برخی از شاهد هستیم كه مفاهیم ارائه شده توسط دو دانشمند بزرگ، نیوتن و انیشتین، تفاوت به عنوان نمونه، در فیزيک 0

اند يكسان بوده است. اصطالحاتی چون نیرو، مكان و... توسط هر دو استفاده شده اما مفهوم تحت اين اصطالحات موارد نامی كه برای يک مفهوم انتخاب كرده
تر از فیزيک به برای هر دانشمند بسیار تفاوت دارد. علت اين امر، تفاوت در نگرش كلی اين دو به جهان و پذيرش مبانی و اصولی است كه بايد در جايی فرا

زيرا اين مطلق انديشی مانع انگار وی بوده و همین سبب شده كه وی به نسبیت دست نیابد؛ دنبال آنها بود. پذيرش مكان مطلق توسط نیوتن ناشی از تفكر مطلق
گشايد. تأثیر فلسفه گرايانه خود به نسبیت عام و خاص در فیزيک ره میگردد. اما در مقابل، انیشتین بدون هیچ مشكلی از بسط مبانی نسبیگرايی در وی مینسبی

 ارسطويی در فیزيک نیوتنی و تفكرات افالطون در نسبیت انیشتین نیز كامالً مشهود است.

پردازد و به زا میتوان در آثار بوعلی مشاهده كرد. وی در بخشی از كتاب قانون خود، وقتی كه به تبیین عوامل بیماریبینی در پزشكی را به راحتی میثیر جهانتأ 1
های بعدی جای ای را در رتبهدهد و آلودگی محیطی و تغذيهاختصاص می« گناه»ورزد، رتبه نخست اين فهرست را به به فهرست نمودن اين عوامل مبادرت می

ش خطور دهد. اين كار بیانگر آن است كه چنین دانشمند بزرگی در روند درمان يک بیماری، اولین چیزی كه به عنوان سبب و موجب اين بیماری به ذهنمی
 آيد.ها برمیيروسها و وها و باكتریكند گناهی است كه فرد بیمار انجام داده و در مراحل بعدی در پی يافتن میكروبمی



 

151 

هد که بتواند به بهترین شکل ممکن با حقایق عالم مأنوس باشـد ولـی در هـر حـال     کرد زندگی خود را طوری شکل دسعی می
  .]23[ بیشتر به باالها نظر داشت

پرداختن به بحث سبک زندگی در این مجال از دو جهت برای ما دارای اهمیت است. اول، همان چیزی است که در باال و از 
از منظر کارکرد تربیتی و نقش محتوایی برای جامعه و فرد مسلمان. جهـت   زبان ولیّ جامعه اسالمی بیان شد؛ یعنی سبک زندگی

تـرین و  شـده کند. یکـی از محصـوالت نهـایی و فـراوری    دوم، نسبت و ارتباطی است که این مقوله با حکمت عملی برقرار می
هر انسانی در زندگی خود تر، ترین خروجی مباحث حوزه حکمت عملی، همانا سبک زندگی است؛ به بیانی روشنشدهکاربردی

گزینـد. آداب معاشـرت،   های مختلف رفتاری و زندگی فردی و اجتماعی خود برمیروش و مدلی را برای زیستن خود در جنبه
نوع انتخاب و ارتباط با حلقه دوستان، نحوه گذران وقت در روز و هفته و ماه، نوع خوراک و پوشـاک، تفریحـات و ... همـه و    

است که هر فرد در زندگی روزمره خود با آنها سروکار دارد. نکته قابل توجه در اینجا این است که انتخاب هر هایی همه فعالیت
بینـی مشخصـی صـورت    ها بر اساس و مبنای یک نگـرش خـاص و جهـان   های مختلف برای تک تک این فعالیتیک از روش

روی توجه و آگاهی به این عقبه تئوریکی و شناخت این نگرش و ها از گیرد که البته این بدان معنا نیست که همه این انتخابمی
گونه است. تواند به صورت ناخودآگاه انجام شود که معموالً نیز همینگیرد، بلکه این گزینش و انتخاب میبینی صورت میجهان

برای زندگی معین کنـیم،   رفتار اجتماعی و سبک زندگی، تابع تفسیر ما از زندگی است: هدف زندگی چیست؟ هر هدفی که ما»
شود. یک نقطه اصلی وجـود دارد  برای خودمان ترسیم کنیم، به طور طبیعی، متناسب با خود، یک سبک زندگی به ما پیشنهاد می

هـا  به آن ایمان پیدا کنیم. بدون ایمان، پیشرفت در این بخش -هدف زندگی را-و آن ایمان است. یک هدفی را باید ترسیم کنیم 
 .]24[ «شداب خواهد انتخ زندگی سبک ایمان، این اساس بر گیرد؛یر نیست؛ کار درست انجام نمیپذامکان

بینـی  ایـن جهـان  گیرد. دهد و به تبع آن، نمودهای رفتاری نیز شکل میبینی شکل میبه عبارت دیگر، دین و گرایش افراد را جهان
بینـی، نـاگزیر از   مت عملی است و ارتباط بین سبک زندگی و جهـان ای است که پشتوانه بایدها و نبایدهای حکبینیجهان همان

روز شـده  گیرد که همان حکمت عملی است. به عبارتی، سبک زنـدگی نسـخه کـابردی و بـه    ای صورت میطریق حلقه واسطه
عتقـادات و  پس در مجموع، آنچه برای ساختن تمدن اسالمی در این عصر الزم است، عبارت است از تصـحیح ا حکمت عملی است. 

 های اجتماعی مورد نیاز برای زندگی اعضا.ی فراهم کردن بستر رفتارها و کنشگرایش افراد جامعه، به عالوه

تواند اسالمی باشد یا از مصادیق سبک زندگی اسالمی به شـمار رود  هر پدیده، زمانی مینماییم که باز بر این نکته تأکید می
ته باشد. در واقع سبک زندگی اسالمی، آن بخش از رفتارهایی است که افزون بر آن که که در معارف و سنت اسالمی ریشه داش
 د.شناسی مسلمانان برآیشناسی و هستیمنظومه فکری، معرفتاز نباید با فقه و شریعت مخالف باشد، باید 

 
 مؤمن، حکیمِ در عمل

کنـد. سـبک   در عمـل حکیمانـه رفتـار مـی     دهی مؤمنی است که بر اساس حکمت عملی تربیت یافتـه و تربیت نیرو، شکل
ای که محصول حکمت عملی است تأمین کننده محتوای زندگی فردی و اجتماعی مؤمنین بوده و علم تولیدی بـه دسـت   زندگی
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بینی اسالمی ساماندهی و مدیریت ساختارهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعـه را  آمده از بایدها و نبایدهای برآمده از جهان
دهـد کـه   بینی و این بایدونبایدها رفتاری را از خـود بـروز مـی   گردد و در نتیجه هر فرد مؤمن و معتقد به این جهاندار میعهده

 شایسته و برازنده آن است.« حکیمانه»صفت 
بـرای  اسـت.   1توضیح آنکه، انسانِ مطلوب از منظر اسالم دارای دو مؤلفه اساسی ایمان و انجام عمل شایسته بر مبنای تقـوا 

بهتر مشخص شود. انسان اگر بخواهد در زندگی اصولی داشته باشـد و از آن  « تقوا»روشن شدن منظور، بهتر است تا معنای واژه 
مدارانـه، ناچـار   اصول پیروی کند، خواه آن اصول از نگرشی دینی گرفته شده باشد و یا اینکه از مکتبی غیر دینی و حتی انسـان 

فرما نگردد. الزمه خط مشی معین داشتن این است که بـه  ه باشد تا هرج و مرج بر کارهایش حکمباید یک خط مشی معینی داشت
ای او موافق است اما با هدف و اصـولی  ها و تمایالت لحظهسوی یک هدف و یک جهت حرکت کند و از اموری که با خواسته

-ه معنای عام کلمه، الزمه زندگی هر فردی اسـت کـه مـی   کند. بنابراین، تقوا ب« نگهداری»که اتخاذ کرده منافات دارد، خود را 

. بر همین اساس، انسان مؤمن بـه خـاطر   ]21[خواهد انسان باشد و تحت فرمان عقل زندگی کند و از اصول معینی پیروی نماید 
گی او تهیه شـده  ی که دارد و مطمئن و معتقد است که این بایدها و نبایدها از سوی آفریدگاری حکیم برای مدیریت زند«ایمان»

گیرد تا کمترین تخطی را از ایـن دسـتورات حکیمانـه داشـته باشـد،      تمام تالش خود را به کار می« تقوا»و نیز بر مبنای مؤلفه 
 دهد که آن رفتار نیز حکیمانه است.رفتاری را از خود بروز می

 

 گیرینتیجه
برد. اگـر ایـن تعـامالت    مالت اجتماعی متنوعی به سر میگونه که بیان شد، بشر دارای زندگی اجتماعی است و در تعاهمان

شـدن   شـک بـا فعـال   بـی ی ظهور برسـانیم.  ایم سبک زندگی اسالمی را به منصهگاه توانستههای دینی باشند، آنمبتنی بر آموزه
ـ توان گامی مؤثر در جهت شکلتمدنی، مینگاه عملی و  نیت مبتنی بر حکمتعقال ه تمـدن و آنگـاه   گیری علوم دینیِ معطوف ب

های مختلف زندگی فردی و اجتماعی است که . با بسط و توسعه حکمت عملی در عرصهزندگی و جامعه کارآمد دینی برداشت
 توان امیدوار بود تا نگاه تمدنی اسالم به سرانجامی مطلوب برسد.می

را برای ساختنِ خودِ فردی و اجتماعی « اخالق»تمدن نوین اسالمی بر دوش مؤمنینی استوار خواهد شد که از حکمت عملی 
را در خود و دیگران پرورش داده و نحوه رفتار و سـبک زنـدگی خـود را در    « تقوا»و « ایمان»)جامعه انسانی( برگزیده و ملکه 

ولیـد  بـه تـدوین و ت  « سیاست مدن»و « تدبیر منزل»برخورد با دیگر موجوداتِ عالم تنظیم نمایند. همچنین، به مدد این اخالق و 
علوم مورد نیاز به منظور نیل به هدف نهایی و غایی یعنی سعادت مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، در بسـتر بنـدگیِ آفریـدگار    

 برند. مند و شکوفا تحت مدیریت الهی بهرهای بهرهیگانه و حکیم پرداخته و از همه اینها در ساختن جامعه
داریم یا اینکه خدای ناکرده راهـی  درستی برای رسیدن به تمدن مطلوب گام برمی راه عملی پی بردن به اینکه آیا ما در مسیر

های خود را با حکمت عملی مُستخرج از اسالم ناب بسـنجیم و  رویم به ترکستان است این است که همیشه نسبت فعالیتکه می
                                                 

 .]16[ پیشگامان در ايمان و سبقت گیرندگان در تقوا هستندآنها  ،وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ 0
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لـی و کـاربردی نمـودن راهبردهـا و     محکی مداوم و مدام به دست دهیم. به عبارت دیگر، جایگاه عمل و توجه به حکمـت عم 
راهکارهای استخراجی از آن، مالک و سنجه حرکت ما به سوی تمدن نوین اسالمی است؛ و به هر میزان که در پیاده نمودن این 

 شاءاهلل.موارد موفق باشیم در دستیابی به تمدن مطلوب نیز توفیق خواهیم یافت، ان
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 چکیده
 

اقتضا ات تحقق تمدن نوین اسالمی فرایندی ظریف،پیچیده و چند بُعدی اسات. نگارناده مقالاه حاضار نیاز باا       
جنبه های فکری و علمی این ضرورت بسیارمهم به تحلیل استلزامات و اقتضاا ات در ساه بعاد     آگاهی نسبی از

اساسی یعنی؛ عقالنی، اخالقی و معنوی تمدن سازی پرداخته و در هر کدام نسبت و رابطه سه عنصر ماذکور را  
هاای متعادد از قبیال:    با موضوع تمدن مورد بررسی قرار داده است . در بُعد اخالقی تمدن سازی اسالمی مولفه 

حس کرامت، اصالت اخالقی،پرهیز از خود ستایی، مدارا وسعه صدر، مهرورزی و در بُعاد عقالنای مولفاه هاای:     
اجتهادپویا، مدیریت کارآمد، اهتمام به دانش بومی، عبرت گیری و همچنین در بُعد معناوی مولفاه هاای: نگارش     

-ت مولفه های معنوی، مشخص شده وبه شیوه توصایفی توحیدی، مقابله با عناصرمعنوی کاهب و تبیین درس
 تحلیلی تجزیه و تحلیل شدند.

 
 واژگان کلیدی: اقتضا ات تمدن نوین اسالمی، استلزام عقلی، استلزام معنوی، استلزام اخالقی، تمدن سازی
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  مقدمه
دیـن  شناشسان ، چنان بر می آید کـه   از شواهد تاریخی و اظهار نظر مورخان و جامعه شناسان داخلی ، خارجی و مستشرق

اسالم از آغاز ظهور در مسیر تمدن سازی قرار داشت و در کنار دولت های ساختارمندی مانند ایران و روم، ساختارهای تمـدنی  
و سبک زندگی مبتنی بر نظر خداوند بر پا ساخت؛ در مدت زمان کوتاهی شاخصه های پیشرفت جامعه را تحقق بخشید و بـرای  

آموزشی، کشاورزی، اقتصادی، مدیریتی و مانند آن را بنیان نهاد. این ساختارها و برنامه هـا موجـب   ،ه ساختارهای حقوقیجامع
تحول و پدید آمدن تمدنی در جامعه جاهلی و بادیه نشین اعراب گردید و آنان را به بزرگتـرین و اثرگـذارترین تمـدن تبـدیل     

کارامدی دین در اداره امور زنـدگی و قابلیـت آن   ، پویایی و اسالمینوین بحث تمدن طرح از جمله دالیل پرداختن به  .[1نمود]
در برنامه زندگی بودن است . شریعتی که از سوی خدای متعال برای زندگی انسان طرح و نقشه دارد، ظرفیت تمدن سـازی نیـز   

گرو پژوهش ها و مطالعات بنیادی و کـاربردی   دارد و این ظرفیت را باید در ابعاد نظری و عملی احیا کرد. احیای نظری آن در
مناسب و به موقع است. پژوهش های بنیادی می تواند تمدن سازی را تئوریزه کنند و پژوهش های کاربردی آنها را به نقشـه راه  

ت تمدن تبدیل نماید. چنانچه در بعد نظری توفیقاتی به دست آید ولی در بعد کاربردی و عملی اقدام جدی صورت نگیرد درخ
اسالمی به مثابه درختی خواهد بود که میوه ای در آن ظاهر نشده است . اگر قرار است انسان های توحیدی تربیـت شـوند ایـن    

اسالمی تربیت می گردد. ارتباط و همراهی نظر و عمل است که زمینه های شکل گیـری تمـدن   نوین  انسان در بستر آماده تمدن
 نوین را بوجود خواهد آورد.

 خـاص  تخصصـی  دسـتۀ  چند یا یک در حصر مطالعات از بودن ای رشته میان پژوهی، ویژگی تمدن مسائل به گستره نگاهاما 

 را دیگـر خـود   جـای  هر از بیش تمدن مفهوم اصل تحلیل در ویژه به چالش این .دهد می تری قرار وسیع گسترۀ در و کرده بیرون

 قرار خود جنب در نیز را دیگری عرض مفاهیم هم برخورد کرده که ندوجهیچ ای واژه چراکه در بحث تمدن با سازد، می نمایان

 کرانـه  گرۀ فهـم  حل و آمده حساب به تمدن مفهوم خانوادۀ هم واژگان دین، و تاریخ، فرهنگ، جامعه، انسان، های مقوله دهد؛ می

 تنیـدن  هم در دیگر سوی از و واژه هر مفهومی حوزۀ سویی پیراستن از .است خانواده این پیکرۀ فهم گرو در معنا، این ناپیدای های

و  منـد  به توافق بر سر پذیرش تعریف نظام نهایت در و شده آشکار دیگری در کدام هر تأثیر نسبت تا دیگر با یک ها آن وارۀ نظام
 ضـرورت  ،است جهانی دین یک اسالم مکتب که جا آن جامع از اقتضائات و ضروریات تحقق تمدن نوین اسالمی منجر شود. از

 مفهوم تصویرسازی و اما شود، می قلمداد بدیهی امری نیز اسالم شمول جهان و جهانی های آموزه توجه به با اسالمی تمدن تحقق

 ترسـیم  به باید زمینه پیش این آوردن دست ای به بر و د شو می محسوب امر این برای ای زمینه پیش اسالمی تمدن واژۀ از پردازی

 و نسـبت  کـدام  هـر  در و پرداختـه  سازی تمدن معنوی و اخالقی تمدن نوین اسالمی یعنی ابعاد عقالنی، مفهوم سه بعد اساسی
 تمـدن  اخالقـی  بُعد که در بررسی جزئی به موضوع در است داده قرار بررسی مورد تمدن موضوع با را مذکور عنصر سه رابطه
 در و مهـرورزی  صدر، وسعه مدارا ستایی، خود از ی،پرهیزاخالق اصالت کرامت، حس: قبیل از متعدد های مولفه اسالمی سازی
: هـای  مولفـه  معنوی بُعد در همچنین و گیری عبرت بومی، دانش به اهتمام کارآمد، مدیریت اجتهادپویا،: های مولفه عقالنی بُعد

 شـیوه  ین تالش وبـه مشخص گردد تا به مدد ا معنوی، های مولفه درست تبیین و کاذب عناصرمعنوی با مقابله توحیدی، نگرش
 گردند . تحلیل و تجزیه تحلیلی-توصیفی
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 مفهوم تمدن 
 در تمـدن .انـد  گرفتـه  تمـدن  مـالک  را نشـین  شـهر  و شهر به انتساب, التین زبان در هم و شرقی زبان در تمدن هم مفاهیم
 و فنـی , شناختی زیبایی, یاخالق, مذهبی جهات حاوی انتقال قابل اجتماعی های پدیده از ای پیچیده مجموعه شامل», اصطالح

تمدن یک واژه عربی است که .[2]«یکدیگراست با مرتبط جامعه چندین یا و وسیع جامعه یک اعضای همه در مشترک و علمی یا
از ریشه مدینه به معنی شهرو شهرنشینی گرفته شده و به معنای به سوی عقل و انسانیت و نظم دادن به امور زندگی و به اخـالق  

دن تفسیر شده است. اما این معنای لغوی در مکتبهای مختلف مورد بحث قرار گرفته و دانشمندان علـوم اقتصـادی،   شهری گرائی
 کـه  تعاریفی فرهنگ در با تمدن .در این توضیح رابطه[3«]اجتماعی و ... هرکدام به نوبه خود تفسیر مخصوصی بر آن نموده اند.

 ممکـن  فرهنگ و تمدن, صورت این در که شود می محسوب فرهنگ از رتیصو تمدن گاهی, است شده ارائه وفرهنگ تمدن از
 یـک  در, باشد تر پیشرفته کیفیتا و تر فراوان خصوصیات و تر بیش پیچدگی دارای فرهنگ که صورتی در و باشند مترادف است
است که در ایـن   قرآنیهوم تمدن اسالمی پرداختن به مف تعریفی از تمدنارائه الزم به ذکر است که الزمه  روند. می کار به معنا

امـا   .[ 4حداکثری و سیستمی بودن دین در عرصه اداره جامعه و راهبردی بودن گزاره هـای دینـی اسـت]   تمدن سیطره گسترده 
های معرفتی، قانونی، فرهنگی و هنری، زندگی در مقیاس حرکـت جمعـی، جهـت پاسـخ     تمدن شبکۀ پایدار ساختارها و سیستم

 .[1های تک تک انسانها]گویی به هرم نیاز
 و هماهنـگ  مجموعـه : کـرد  تعریف گونه این را اسالمی تمدن توان می, شد ارائه تمدن از که اصطالحی تعریف به توجه با

 بـوده  اسالمی اندیشه از متإثر انحا از نحوی به که علم و فنون و اختراعات, ها خالقیت, سنن, باورها, عقاید از ای یافته سازمان
ـ  متمـایز  جامعه دو ترکیب محصول اسالمی تمدن بی توین عقیده به چند هر.باشد آمده فراهم مسلمانان و اسالمی جامعه در و  ـ

 وسطاسـت  قرون شرق تمدن اسالمی تمدن: به دیگر تعبیر می توان اذعان کرد که ,باشد می ـ عرب جامعه و ایرانی جامعه یعنی
. داشـتند  مشـارکت  آن در نیز یهودیان و مسیحیان محدود طور به بلکه, نبودند مسلمانان عرب و ایرانی فقط آن گذاران بنیان که

 همـت  تمـدن  ایـن  آفـرینش  بـه  کـه  کسانی غالب وجه که است لحاظ بدین اسالمی تمدن  به تمدنی چنین نامگذاری, بنابراین
 تشـکیل  اسـالمی  های اندیشه و داتاعتقا را ها آن مشترک وجه که مختلفی نژادهای و ها ملیت, اقوام ;بودند مسلمانان گماشتند

 .است داده
 
 اسالمی عقلی تمدن قتضائات ا

هر مکتبی به نوع و سطح خاصی از دخالت عقل در حیات بشر اعتقاد دارد . مکتب اسالم به لحاظ ارزش فوق العاده ای کـه  
ه می دهد؛ قابل قیـاس بـا هیچیـک از    ارائ« عقالنیت»برای این موهبت الهی قائل است و نیز راهکارهایی که برای دفاع از حریم 

حقیقتی است که مکتب اسالم آن را به نیکوترین وجهی، ترسیم و تبلیـ  مـی کنـد.     تکاپوی عقلی آزاد نظام های فکری نیست .
آنست که هر گاه عقول بشری، آزاد و رها از تمامی قیود و وابستگی های درونی و بیرونـی بـه   « تکاپوی آزادانه خرد»منظور از 

برای عقل در تفکر اسالمی کارکرد های سه گانه ای قابـل   .یان افتد منجر به خلق دستاورد های مفید و ماندگاری خواهد شدجر
تعریف است؛که هر کدام جلوه خاصی در فرایند تمدن سازی اسالمی دارند. در وهله نخست، عقل، میزان و مالک قوی و قطعی 
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  در ساحت عمل می باشد« خیر و شر»و  در ساحت نظر« حق و باطل»برای تمیز میان 
امروز وسایل ارتباط جمعی، باورهای انسانها را طوری می سازند که خود مایلند نه آنطور که مصلحت واقعـی آنهاسـت یـا    
مطابق آنچه انسانها برای خود انتخاب کرده اند. وقتی چیزی را بخواهند مدام به گوش آدم مـی خواننـد، جلـوی چشـم او مـی      

ا جاییکه روح انسان را مسخ می کنند و انسان دیگر نمی تواند غیر آن فکر کند. مساله مسخ انسان کـه در تمـدن امـروز    آورند ت
با این توضیح ودرک این معنا کـه  .[1وجود دارد به شکلی است که هیچ کس از انتخاب هیچ چیز نمی تواند آزادی داشته باشد ]

آن دسته کنکاش در مفهوم قش آفرینی عقل در تمدن غربی تفاوت جدی دارد ؛ به نقش آفرینی عقل در تمدن سازی اسالمی با ن
 تاکید داشته که در ذیل آورده شده است. عقلی و شناختی دارد های جنبه براز استلزامات تمدن سازی که 

 
 اجتهاد پویا و بالنده

پذیری وجود دارند که نمی توان با دیـده بـی   تمدن سازی، فرایندی نیست که در خال انجام پذیرد. همواره اقتضائات گریز نا
اعتنایی به آنها نگریست. بویژه در مورد تمدن اسالمی که جهت گیری دینی دارد و روح آن را فرامین شریعت تشکیل می دهـد؛  

اثبـات   [1]درسالت سنگینی را از حیث مواجهه دین با اقتضائات زمانه، بر عهده دانشمندان اسالمی می نهد.در مبانی کالمی اجتها
 همـه  پاسـخگوی  -محور توحید عقل و( ع) طهارت و عصمت بیت اهل کریم، قرآن که عبارتند از -گردیده است که منابع دین 

 کـه  تمدنی نیازهای به بتواند باید دارد، را اجتماعی و فردی نیازهای به گویی پاسخ ظرفیت دین اگر پس هستند؛ بشری نیازهای
 ه کننده جامعه بشری در بستر تاریخ هستند، پاسخی پایدار بدهد.رها و سیستم های ادارساختا

 شـده  بیـان  و بقره از این رو بنا بر اصل القاء االصول و اصل یهدی من یشاء)اصل هدایت( که در آیات سوره مبارکه یونس
 از و نماید،مى هدایت و دعوت پایدار خوشبختی سوى به را بندگانش خلقت، زبان و قرآن زبان با خداوند گفت، توان می است
 .[7]کندمى هدایت مستقیم صراط سوى به بخواهد را که هر آنان میان
تعالیم اسالم، متضمن ظرفیت علمی و پژوهشی پایان ناپذیری در این دین است که به موجـب  « جهانی بودن»و « جاودانگی»

اسخ های اسالمی درخوری را ارائه کنند. همـین مقابلـه   آن عالمان دینی این امکان را می یابند که بر محوریت اجتهادی پویا ، پ
سر افرازانه دین در قبال پدیده های جدید ونوظهور موجب اثبات کارآمدی دین و پذیرش مشتاقانه آن از سوی عموم انسان هـا  

راه تولد و تـداوم   دانست . که هر کدام به طور جداگانه سد« تجدد» و « تحجر» را باید حد وسط میان « اجتهاد دینی»می گردد.
سوی صراط عدل، دهان بـاز   آن و سوی این در که هستند جهنمی پرتگاه دو «تجدد و تحجر »تمدن اسالمی به شمار می آیند . 

کرده اند. زاهدان متنسک و عالمان متهتک، آنان فلسفه و عرفان و شعر و موسیقی را تکفیر می کنند و اینان فقه را از پاسخگویی 
متحجرین یا همان ظاهر گرایان کـه   [.1« ]ز می دانند، و صراط عدل از میانه این دو پرتگاه و از بطن آن می گذرد.به مسائل عاج

تمامی داللت های راه را از ظواهر می گیرند و نه تنها از مدیریت تغییرات به نفع تعالی جامعه ناتواننـد؛ بلکـه بـا همـه مظـاهر      
. در مقابل متجددینی وجود دارند که به شکلی دیگر گرفتار ضعف در مدیریت تغییـرات  مدنیت و پیشرفت به مقابله بر می خیزند

می باشند. آنان تحت سلطه و حاکمیت زمان زندگی می کنند و به یک معنا زمان ارباب آنهاست. بـاور عمـومی تجـدد گرایـان     
بالی جانکاهی کـه سـیالب تنـد و    « وز می باشد.امروز به طور حتم بهتر از دیروز و فردا نیز به طور قطع بهتر از امر»آنست که 
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مهار ناپذیر تغییرات بوجود آورده ؛ تمدن غرب را با چالش های عدیده ای روبرو ساخته است.یکی از علل برتری تمدن اسالمی 
انـه داشـته   بر دیگر تمدن ها، همین اجتهاد پویایی است که سعی دارد نگاهی معقول و تکاملی به جریان تغییرات و اقتضائات زم

 .باشد
 

 کارآمد پویا و مدیریت
 هـای  اندوختـه  و هـا  داشته گرفتن قرار صرف. دارد مبرم نیاز کارآمد مدیریت به که است بُعدی چند ای پدیده سازی تمدن

 لـوای  تحـت  و یکـدیگر  بـا  هـا  اندوختـه  منطقـی  مناسبات و ارتباط بلکه نیست؛ ساز، تمدن ، هم کنار در ستایش قابل و مفید
ریزی هدفمند است که شکل گیری تمدن را موجب می شود. تبدیل منابع به امکانات قابل دسترس و هدایت آن امکانـات  مهرناب

در جهت تحقق اهداف مورد نظر، اصل اصیلی است که در پرتو مدیریت کارا، حاصل می شود. مدیر یا رهبر به شخصی اطـالق  
ی همگانی یافته است و دیگران از روی شوق و آگاهی از وی اطاعت می کننـد.  می شود؛ که در اثر نفوذ در قلب انسانها مقبولیت

 در آنچـه  از بیشـتری  توفیقات کارآمد، مدیریت تحقق دارد رهبری و مدیریت مقوله از اسالم که عمیقی تلقی این با است بدیهی
ه بدون آن تمدن سازی محال ک را، سالما سیاسی اقتدار و موفق داری حکومت راز. آورد خواهد بار به را گذرد می غرب دنیای

در » و ناممکن خواهد بود؛ باید در نفوذ معنوی رهبر اسالمی و رابطه والیی مردم با ایشان جستجو کرد . بی جهـت نیسـت کـه    
 در قرآن به پیغمبر)ص( گفته شده است که دعـا کنـد تـا    [.1یکی از آیات متاخر مکی، قرآن بر قدرت سیاسی اسالم تاکید دارد]

 ( 11آیه17خداوند او را از مساعدت ، حمایت و پشتیبانی قدرت سیاسی بر خوردار نماید . )سوره
 

 اهتمام به تولید دانش بومی
درضرورت تولید و نشر علم و تاثیرات تمدنی فوق العاده آن همین بس که با طلوع خورشید اسـالم در سـرزمین عربسـتان    

سفر به سرزمین های فتح شده برای آموزش، کوتاهی و درنگ روا نداشتند و گـروه  صحابه واجد شرایط، در .»مقارن بوده است 
بزرگی از آنان راهی این سرزمین ها شدند. اینان برای نشر علم، شوری به سر داشتند و آن را واجب مـی شـمردند. عالمـان آن    

مکتب اسالم پیروان خود  [.11«]آموزش دهند.روزگار حفاظت از علم را در این می دانستند که آنرا به کسانی که در خور بودند 
را در کنار تربیت معنوی، تربیت علمی نیز می نماید و به آنان می آموزد که دسته بندی هـای ارزشـی و عقیـدتی را داخـل در     

، الزمه فضای تبادالت و مناظرات علمی نکنند و بدون غرور و تعصب، هر سخن حقی را در هر جایی که یافتند؛ فرا بگیرند؛ زیرا
حیات و پویایی علمی، زوال تعصبات باطل و برخورداری از روحیه علمی است .اهتمام جدی به مساله تولید علم از اسـتلزامات  

تکـاپو بـرای تطبیـق    از جمله تالش ها به  عقلی بسیار مهمی به شمار می رود که تحقق آن نیازمند عبور از پاره ای مراحل است
 [.11«]اسالمی گردید. فرهنگ در بیگانه مفاهیمی کردن وارد برای بی، منجر به کوشش هاییاسالم با پیشرفت به سبک غر

 
 گیریعبرت

( همان کسانی که با عبـور  2عبرت گیری در منطق محکم قرآن کریم از عالئم و خصایص انسان های با بصیرت است.)حشر:
قالنی از متن و بطن رویدادهای اطراف هستند . بـر خـالف   هوشمندانه از کنار پدیده ها، سعی در استخراج داللت ها و قواعد ع
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تصور برخی، عبرت گیری تنها مشاهده نقطه ضعف ها ، کاستی ها و عقـب مانـدگی هـای خـود و دیگـران نیسـت؛ بلکـه بـه         
ده و آموزی مطلق اعم از مثبت و منفی نظر دارد . مزیت عیرت گیری آنست که از تکرار خطاها و اشتباهات جلو گیری کـر درس

ضمن صرفه جویی در هزینه های مختلف، به ترسیم آگاهانه تر و دقیق تر نقشه حرکت در مدار فـردی و اجتمـاعی کمـک مـی     
نماید . به خصوص در امر تمدن سازی که هر خطا و اشتباهی ممکن است تبعات سنگین و گاه جبران ناپذیری را در پی داشـته  

وعی عملیات فکری است که طی آن عبرت گیرنده از مقدمات حسی مثل دیدنی هـا  ن» عبرت گیری از حوادث و پدید ه ها.باشد
و شنیدنی ها بهره می گیرد و با گذر از آنها به معرفتی ورای آنها منتقل می شود و بـه نتیجـه ای منطقـی و معقـول دسـت مـی       

می کند بلکـه در جزئیـات آن اندیشـه    یابد.مثالً وقتی انسان داستان حضرت موسی و فرعون را می شنود به شنیدن صرف اکتفا ن
کرده، رابطه میان اجزاء آن را تجزیه و تحلیل می کند . گاهی همین حالت در اثر دیدن یک اثر تاریخی و یا حادثه زنـده پدیـد   

 [.12«]می آید.
 

 استلزامات اخالقی تمدن سازی اسالمی
ای اسالم است و در تقسیم بندی رایج از معارف دینی، ساختارهای معرفتی، قانونی و فرهنگی تمدن اسالم، متخذ از گزاره ه

اند. برای معادل گذاری و بهره منـدی از آمـوزه هـا در سـاختارها، از      به سه دسته اصول اعتقادات، احکام و اخالق تقسیم شده
قـانونی مـی تـوان    گزاره های اعتقادی برای ساختار معرفتی، از گزاره های فقهی که ناظر به وجوب و حرمت اند برای سـاختار  

اسـالم  [. 13معادل گذاری نمود. از طرفی بر این باوریم که دین اسالم، مشتمل بر آخرین دستورات و توصیه های الهـی اسـت]  
بنابراین می توان گزارههای اخالقی و گزاره هـای  . برای سعادت بشر و برنامه زندگی انسان هاست کامل ترین و جامع ترین دین

را در تمدن اسالمی ناظر به ساختار فرهنگی دانست، و می توان ساختار فرهنگی تمدن اسالم را از ایـن  فقهی مستحب و مکروه 
هـر  » نقش بی بدیل فضائل اخالقی در امر تمدن سازی بر کسی پوشیده نیست..همچنان که ذکر شد [14گزاره ها استخراج نمود]

د؛ حتی اگر از همه سطوح و ابعاد عالم طبیعت آگاهی داشـته و از  اجتماعی از انسانها که تقیدی به خصلت های نیکو نداشته باش
حد اعالی آن نیز برخوردار باشد؛ حالوت انسانیت را نخواهد کشید درحقیقت لزوم خصلت های نیکو برای یک جامعه متمـدن،  

و زنـدگی بـی هـدف و     لزوم آب برای هر روئیده نیازمند آب است . بدون پایبندی به اخالق، آدمیان در خوشی های بی اساس
تبلور آن دسته از مولفه های اخالقی که زمینه ساز تمدن سازی اسـالمی خواهـد بـود     .[11]« بیمارگونه ای غوطه ور می شوند.

 عبارتند از:
 

 تقویت حس کرامت
 از آنجـایی  .»در میان شبکه وسیع و بهم پیوسته ارزش های انسانی و الهی از موقعیتی ویژه بر خوردار است « کرامت» ارزش

که انسان پرتوی از عالم غیب و ملکوت است ریشه احساسات اخالقی از همین ناحیه پیدا مـی شـود. در مکتـب اسـالم تمـام      
ظاهر می شوند. اخالق در اسالم بر محور خود شناسی و احساس کرامت در خود واقعی « خود»احساسهای اخالقی از پیدا کردن

نخسـت اینکـه   باشد؛ در آفرینش تمدن نوین اسالمی مفید و موثر می تواند امت از دو جهت تقویت بنیان کر.[11]«بنا شده است.
در فرایند تمدن سازی، گاهی متغیر هایی مزاحم و اخالل گر که هدفی جز تحقیر و بی هویت کردن جامعه پیشرو را ندارند، قـد  
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 عامـل  بـه  توسـل  بـا  تنهـا  هنگ خودی طراحی می شوندعلم می کنند. در برابر این متغیر ها که عمده آنها از سوی مهاجمان فر
 علمـی،  از اعـم  هـا  زبـونی  انواع به تن هیچگاه کریم جامعه است؛ بدیهی. نمود مقاومت و ایستادگی توان می ، کرامت ارزشی
کزی فرهنگ دو نا امیدی و وابستگی را بر نمی تابد. از دیگر سو، با تقویت کرامت، هسته مرده نمی اجتماعی و فرهنگی سیاسی،

یعنی نظام ارزشها، استحکام درونی پیدا می کند و نمود بیرونی فرهنگ یعنی عمل ها و عکس العمل ها ، رو به بهبـود و ثبـات   
می رود. به تدریج، با استمرار رفتارهای ارزش مدار، فضای مولد و رشدآور بر جامعه حکمفرما می شود. نظـام سـلطه جهـانی    

دینی و ملی ، از دیرباز، با طراحی سناریوهای مختلف در صدد ایجاد فضایی یـاس آور در میـان    برای ممانعت از تقویت هویت
ملتی که احساس حقارت کرد و به جـای  » جوامع اسالمی و در راس آنها، جامعه اسالمی ایران است . دشمن به خوبی می داند 

به تدریج هویت و کرامت آن ملت و امـت از کـف    محور دیدن ارزش های خویش، ارزش های دیگران در نگاه او جلوه نمود،
خواهد رفت . سران استکبار و تمدن مادی همواره خواسته اند ملت های مومن و امت ایمانی را به نقطه ای برسانند که در مقابل 

ـ  داشـته  متفاوتی های شکل و ها شیوه ها، ملتارزش های آنها احساس حقارت کنند. البته در طول تاریخ تحقیر   در کـه  ت؛اس
 تر فراهم آن، بستر صنعتی، محصوالت شدن فراگیر و صنعتی انقالب از بعد خصوص به و تر پیچیده بسیار رنسانس از بعد دوره
 .[17] «.است شده
 

 اصالت اخالقی
از بین  نظام اخالقى قرآن بر پایه اعتقاد به اراده مطلق خدا و معاد استوار است. هدف قرآن اصالح کامل شکل زندگى بر پایه

منظـور از اصـالت اخالقـی، مجموعـه ای از     امـا  بردن آداب جاهلى و جایگزین کردن اخالق و رفتار بر شالوده توحید اسـت،  
خصوصیات نژادی و اقلیمی است که باعث می شود ملتی از ظرفیت اخالقی باالیی برخـوردار باشـد .مطـابق کتـب تـاریخی،      

د که از همان ابتدای ورود اسالم به ایران، آگاهانه و مشـتاقانه، پـذیرای تعـالیم اسـالمی     ایرانیان از نوادر قومی در تاریخ بوده ان
وراثت و محیط طبیعی » شدند. این خصوصیات، به مثابه ظرفی است که در بر گیرنده مظروفی به نام ارزش های اخالقی است . 

ات اندام موثر است؛ در خصوصیات روحـی  همچنانیکه در خصوصیات جسمی افراد بشر از رنگ پوست و چشم مو و خصوصی
و مشخصات اخالقی آنها نیز تاثیر دارد. با این تفاوت که عامل نژادی یعنی وراثت در اثر اختالط ها و امتزاجهـا و ازدواجهـا و   

ـ     ت . مهاجرت ها از بین می رود و شکل دیگر پیدا می کند اما عامل منطقه ای و جغرافیایی از یک ثبات نسـبی بـر خـوردار اس
عاطفه و مهربانی، خونگرمی، مهمان نواری، تیز هوشی و سرعت انتقال، آبروداری و صـورت بـا سـیلی سـرخ نگـه داشـتن از       

 .[11] «خصایصی است که ایرانیان در همه دوران ها ، بدانها ستوده شده اند.
 

 پرهیز از غرور و خود ستایی
الیه درونی مـدنیت  که شود دارای دو الیه درونی و بیرونی است آنچه مدنیت خوانده می لمروزه در نگاهی کلی به تمدن و 

که زیر بنای الیه بیرونی است؛ با آراستگی به فضایل، آباد می شود و به الیه بیرونی سرایت می کند. چگونه ممکن است بـدون  
یدان دعوت بـه معانـدین   غرور مسلمین به حقانیت خود، منشا تحویل دادن م» درون سازی، مدعی تمدن سازی اسالمی باشیم؟ 

است و موجب قناعت کردن به اسالم انفرادی ، ترک تبلیغات و امر به معروف و نهی از منکر گردیده است. چنانچـه غـرور بـه    



 

164 

شفاعت، منشا ارتکاب انواع رذیله اخالقیه و اقسام معاصی کبیره گردیده، به حدی که افتخار به اشتهار می نمایند. با اینکه غرور 
« م و شفاعت منجر به حرمان از هر دو خواهد شد. چرا که سیر کفر و فسق در ارواح، اسرع است از سـیر وبـا در ابـدان   به اسال

[11]. 
 

 مدارا و سعه صدر
از لوازم اخالقی اجتناب ناپذیر در امر تمدن سازی است. جامعه سالم و اخالق مـدار  « تساهل و مدارا» همچون« سعه صدر»

نست مرهون تالش مربیان و مدیران با ضریب تحمل باالست. گذشته تمدن اسالمی نشان مـی دهـد کـه    که تمدن اخالقی ثمره آ
این تمدن از وقتی به رکود و انحطاط افتاد که در آن تعصبات قومی و محلی پدید آمد و وحدت و تسامحی را کـه در آن بـود   »

همزیسـتی  »ذمه و معاهد خوانده می شدند مبتنی بر یک نـوع  که نزد مسلمین اهل « اهل کتاب»از میان بُرد. این تسامح نسبت به 
بود که اروپای قرون وسطی بهیچوجه آن را نمی شناخت. در واقع با وجود محدودیتی که اهل ذمه در داراالسالم « مسالمت آمیز

 «رد تعقیب باشند.داشتند اسالم آزادی و آسایش آنها را تا حد ممکن تضمین می کرد و بندرت ممکن بود بدون نقض عهدی مو
[21]. 
 

 مهرورزی و خوش رفتاری
اگر زیر بنای روابط اجتماعی را مهرورزی های بجا و خوش رفتاری های بهنگام شکل دهد، و شعاع آن به عرصه قـدرت و  
حکومت داری نیز کشیده شود؛ بی شک، یکی از گامهای مهم تحقق تمدن سازی اسـالمی برداشـته خواهـد شـد. خوشـرفتاری      

ان و تاثیری که در پیشرفت اسالم داشته است از موضوعاتی است؛ که حتی دانشمندان غیر مسـلمان نیـز بـدان اعتـراف     مسلمان
چه کسی می تواند منکر تاثیر دادگستری و پرهیزگاری »مسیحی در کتاب تاریخ تمدن اسالم می نویسد:« جرجی زیدان»اند. کرده

ند منکر شود که بزرگان اسـالم در آغـاز کـار، دارای ایـن صـفات نبودنـد؟       و خوشرفتاری مسلمانان باشد؟ و چه کسی می توا
رعایای ایران و روم که تحت استیالی مسلمانان در میآمدند از دوزخ جور و ظلم به بهشت عدل و انصاف انتقال می یافتند و هر 

راهشان پند و انـدرز بزرگـان دربـاره     آمدند، توشه گاه که سپاهیان اسالم، برای کشورگشایی از پایتخت خود)مدینه( بیرون می
را هم بـرای تقویـت   « تالیف قلوب»؛ بلکه « تشریک عقول»اسالم، دینی است که نه فقط بر .[21]« خوشرفتاری با زیر دستان بود.

  بنیان های اجتماعی ضرورتی حیاتی بر می شمرد.
 

 اسالمینوین استلزامات معنوی تمدن 
و  فکر و فرهنگ خود را در دنیا گسترش دهدبه صورت کارا و روزآمد تواند زمانی مییک تمدن بزرگ و عمیق و ریشه دار 

که با مکتب و ایدئولوژی خود و با ایمان به آن در جهت تحقق این امـر برآیـد و بـر آن اسـتقامت     داعیه نوین بودن داشته باشد 
ی گسترده عنوان شده، در حقیقت بـرای نیـل   صههر حرکت و تالشی برای احیای اسالم، که طی سالیان گذشته در این عر.ورزد

[ دیـن پایـه   22ا... نیسـت] سان عهد رسولچیزی جز احیای مجدد حاکمیت اسالم به است و آنبه آمال اندیشمندان مسلمان بوده
هـا  ر تمـدن کنند که آن عقالنیت، عقالنیتی دینی است و این ادیان هستند که مادها حول عقالنیتی حرکت میهاست، تمدنتمدن
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های اساسی چون اهتمام توأمان به دنیا و آخرت، تامین آزادیهایی همباشند. در فرهنگ و تمدن اسالمی به خاطر وجود مؤلفهمی
گـویی بـه   و معقول، ارج نهادن به علم و تفکر و کار و تالش و ارتباط پیوسته و مستمر با مبدا آفرینش، بهترین گزینه برای پاسخ

داری، دانـش و ارزش  ترین سرمشق برای ایجاد تعادل بین مادیت و معنویت، آزادی، دینی بشر امروز و مناسبهای اساسپرسش
 [«.23و دنیا و آخرت است]

دانسـت؛ هماننـد سـاختار وجـود انسـان، از جسـم و روح بهـم        « تجسم عینی فطرت»تمدن اسالمی که به درستی باید آنرا
دن اسالمی ، در قالب مظاهر و نمادهای خیره کننده تمدن قابل مشاهده اسـت .امـا در   تم« جسمیت.» ای برخوردار است پیوسته

ماورای این صورت ظاهری، معنویت اصیل و پرجاذبه ای قرار دارد؛ که بدون آن، مظاهر تمدن اسالمی به مظـاهری بـی روح و   
تی، به استلزامات خاصی نیازمند می باشـد؛  عاری از کشش و تاثیر معنوی، تبدیل می شود. پر واضح است که تولید چنین معنوی

 می گردد. که به اهم آنها اشاره
 

 تقویت نگرش توحیدی
آن مـادی ) غیـر  مادی حاکمیت دارد؛ لذا انسان موجودی غیر جهان بینی و با اسالم با توجه به جهان بینی توحیدی که دارد،

در نگرشی آن شکل گرفته است. مالک برتری و معنوی مادی ( است. تمدن آنها و مؤلفه های آن، در جهت تأمین نیازهای جهانی
کـه   پوشش داده می شـود تقویت نگرش توحیدی  است و این امر، به وسیلهو غیر مادی  این تمدن، برطرف کردن نیازهای مادی

هر تمـدن  تمـامی مظـا   .امروزی نقش تعیین کننده ای داشـته اسـت  نوین اسالمی  در ساختن تمدن )زندگی غیر مادی(این تقدم،
اسالمی که ترکیب فراگیری از علم و معنویت را در ابعادی وسیع به نمایش می گذارند؛ پاسخگوی نیاز هـای اصـلی و اساسـی    
بشر بر محوریت توحید گرایی است . اگر تمدن اسالمی از شاکله واحد و یکپارچه ای بر خوردار است؛ به دلیل جهان بینی الهی 

می توان ویژگی جهان بینی اسالمی را تکثیر در خدمت توحید دانست.معرفت » آن حکمفرماست. است که بر تمامی مظاهر متکثر
به وحدانیت الهی، اساسی ترین اصل در اعتقادات اسالمی شمرده می شود. و نسبتی حیات بخـش بـا جریـان معنویـت گرایـی      

از مبدا و غایت مشخصی برخوردار است .یکی از اسالمی دارد. مسیر اصلی تعریف شده ای را که یک انسان معنوی باید بپیماید 
مـردم شـرق و غـرب و    » خدمات معنوی اسالم بعد از ورود به ایران، نجات این سرزمین از تشتت افکار و عقاید مذهبی بـود.  

نهـا  شمال و جنوب این کشور که برخی سامی و برخی آریایی بودند و زبان و عقاید گوناگون داشتند و تا آن وقت ربط میـان آ 
فقط زور و حکومت بود، برای اولین بار به یک فلسفه گرویدند. فکر واحد، آرمان واحد و ایده آل واحد پیدا کردند. احساسـات  

 .[24] برادرانه میان آنها پیدا شد. هر چند این کار به تدریج در طول چهارقرن انجام گرفت
 

 مقابله با عناصر معنوی کاذب
های نوظهور در تمدن غربی و صدور آن به جوامع شرقی و اسالمی، تهدیدی جـدی بـر علیـه    رونق روز افزون بازار عرفان 

خوانـده مـی    -سـازی  تمـدن  شرط پیش مهمترین عنوان به –باورهای دینی و مذهبی جوانانی است که محور مهندسی فرهنگی 
شود. روان تمدنی نیـز گرفتـار بیمـاری مـی      از نظر اسالم، همانگونه که روان آدمی در کالبد انسانی گرفتار بیماری می» شوند. 

شود. به این معنا که بیماری فرهنگی، تمدن ها را ناکارامد کرده و در نهایت موجب نابودی تمدن می شود. فراز و فـرود تمـدن   
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ها ارتباط تنگاتنگی با قدرت و ضعف فرهنگی دارد . هرچه فرهنگ سـرزنده تـر باشـد، تمـدن از رشـد و شـکوفایی بیشـتری        
.« خوردار خواهد بود.در مقابل، ضعف فرهنگی در یک جامعه به معنای ضعف تمدنی و فرود و در نهایت نابودی تمدنی است بر
[21]. 
 

 تبیین صحیح مولفه های معنوی
وجود دارد که هر دو آثار معنوی دارند. بُعد نـرم شـامل جنبـه    « سخت»و« نرم»به طور کلی در تمدن اسالمی، ایرانی دو بُعد

رهنگی و ارزشی است که در روابط انسانی تجلی پیدا مـی کنـد. مهـروزی و خـوش رفتـاری ضـمن اینکـه از عوامـل         های ف
سازی است از آثار آن نیز محسوب می شود. اصوالً در تمدن اسالمی، امت شکل می گیرد که مالط آن مودت و مهـروزی  تمدن

دارد از نتایج آن نیز محسوب می شود. عالوه بر این، جنبـه   است. همچنین نگرش توحیدی که در تکوین تمدن نقش بسیار موثر
» ( خداوند می فرمایـد:  11-21نمی باشد. طبق آیات قرآن کریم)اسراء:« ارزش»تمدن نیز خالی از معنویت و دور « سخت»های 

رسانیم و هم به آنها که ما مدد خودمان را، هم به آنان که خداخواه و آخرت خواه هستند و مقصدشان باالتر از مادیت است؛ می 
نمی خواهند به آنجا بروند و می خواهند محصول و نتیجه را دردنیابگیرند. با یک تفاوت و آن اینکه چون دنیا دار تزاحم علـل و  
اسباب است خدا تضمین نمی کند که هرکس برای دنیا و مقصد دنیا تالش کند صد در صد به آن می رسد، چون ممکـن اسـت   

خورد، بذری را بپاشد ؛ ولی بذرش در همین جا فاسد و خراب بشود. نه افرادش را تضمین می کنیم و نه در همه به موانعی بر ب
اعمال تضمین می کنیم که در همه اعمال صد در صد بدهیم. ولی بذری که برای خدا و برای تقـرب بـه حـق و بـرای آخـرت      

هستی است و بلکه بـیش از مقـداری کـه شـخص کاشـته اسـت        پاشیده شود؛ دیگر تخلف بردار نیست. آن بذر مطابق با مزاج
 قطعـی  بـودن  بخش نتیجه بر بلکه اهداف، به رسیدن یرای تالش و کار لزوم بر این آیات، نه تنها .[27] .[21« ]محصول می دهد.

 تضمین مسیر اسالمی؛ سازی تمدن مسیر لذا. کند می تاکید -ایمان بی جامعه یا فرد تالش به نسبت -ایمانی جامعه یا فرد تالش
از تنبلی ها، بی برنامه گی ها، بی تدبیری ها و غیره که متاسفانه گاهی نتیجه سوء فهم هـا و سـوء    دوری شرط به که ایست شده

تفسیرها از مولفه های معنوی است، قابل تحقق خواهد بود.این وعده تخلف ناپذیر خداوندی است، که فرصتی استثنایی را پیش 
ر می دهد که با ترسیم دقیق افق آینـده، بـه سـوی فـتح قلـه هـای       قرا بر نامه ریزان فرهنگی، اقتصادی وسیاسی روی مدیران و

 پیشرفت در ابعاد مادی و معنوی گام بردارند.
 

 گیرینتیجه
هـای  دین الهی، برنامه زندگی انسان ها در جامعه بشری، با هدف اولیه ی ایجاد تعادل در فعل و انفعـاالت میـان مطلوبیـت    

جسمی، فکری، روحی، محیطی و جمعی با شاخص پایداری رو به ابدیت، برای حصول هدف نهایی افزایش احسـاس حضـور   
تمدن اسالمی، به معنای درست آن، تمدنی است متکامل که با درایت و عزم بلند .خدا با شاخص گسترش رو به بی نهایت است

وجـود دارد؛ جایگـاه حیـاتی    « تمدن متکامـل » و« تمدن مترقی»که میان  انسان های رو به کمال ساخته می شود. تفاوت ظریفی
معنای تکامل و تعالی تدریجی انسان درمعارف ما بـا  » معنویت و نسبت آن را با ساختار تمدن اسالمی به خوبی نشان می دهد . 

برای ما اصالتا یک اعتالی معنـوی   آنچه که غربی ها در باب ترقی بشر می گویند زمین تا آسمان متفاوت است . تکامل و تعالی
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است که الجرم دارای آثار و برکات دنیایی نیز هست . ما نیز نوعی تعالی و تکامل که ناشی از حرکت جوهریه است برای انسان 
اما این صیرورت تکاملی هرگز یک سیر خطی مستقیم و بی وقفه را در جهت تمتع هر چه بیشـتر از حیـات دنیـایی    . قایل هست

انگیزتـرین  تـرین و بحـث  تمدن اسالمی در طـی تـاریخ یکـی از مهـم    در پایان چنان استباط می گردد که  .[21« ]می کند.طی ن
هایی که در بطن آن وجود داشته، سـبب شـد   است. موقعیت استراتژیک جغرافیایی این تمدن به همراه ایدههای جهان بودهتمدن

و داعیه تمدن نوین جهانی گردد کـه در ایـن    اری بر شرق و غرب عالم بگذاردکه در طی تاریخ چهارده قرنی خویش، تأثیر بسی
 پرداختـه  سازی تمدن معنوی و اخالقی مسیر اقتضائات واستلزامات تحقق تمدن نوین اسالمی در سه بعد اساسی یعنی؛ عقالنی،

 تمـدن  اخالقـی  بُعـد  که در. ته شدقرارگرف بررسی مورد تمدن موضوع با را مذکور عنصر سه رابطه و نسبت کدام هر در شد و
 در و مهـرورزی  صدر، وسعه مدارا ستایی، خود از اخالقی،پرهیز اصالت کرامت، حس: قبیل از متعدد های مولفه اسالمی سازی
: هـای  مولفـه  معنوی بُعد در همچنین و گیری عبرت بومی، دانش به اهتمام کارآمد، مدیریت اجتهادپویا،: های مولفه عقالنی بُعد
 تجزیه تحلیلی-توصیفی شیوه وبه شده مشخص معنوی، های مولفه درست تبیین و کاذب عناصرمعنوی با مقابله توحیدی، رشنگ
در این مسیر وجود دارد و بنا به توصیه رهبـر  بوده که آفاتی که در مسیر تعالی و تحقق اقتضائات ناگزیر به ذکر .شدند تحلیل و

سالمی، نوسازی معنوی مردم و تخلق به اخـالق الهـی و حسـنه و تـالش در جهـت      معظم انقالب شرط اصلی توفیقات تمدن ا
خواهانه بودن تمـدن اسـالمی و   بودن و عدالتالشأن بر توحیدیها و احکام اسالمی است و ایضاً امام عظیماستقرار واقعی ارزش

چون جسمی است کـه روح از  باشد، همحکومت اسالمی اصرار دارند.سخن آخر آن که، تمدنی که در آن روحانیت و معنویت ن
است. اساساً تمدن مانند انسان است. یعنی یـک موجـود دوبعـدی اسـت و     روح جداست و مردهباشد و جسم بیآن خارج شده

سوی کمال حرکت کند، تمدن هم اگر فاقد یکی از ماده یا معنا باشد، بـدون شـک   تواند بهگونه که انسان با ماده و معنا میهمان
ی قانون الهی برقرار نسازد، دیر یـا  خواهد کرد. اصوالً اگر تمدنی از قانون الهی پیروی نکند و نظم تمدنی خود را بر پایه سقوط

 زود سقوط خواهد کرد.
  حضرت آیت الّه امام خامنه ای در نطق گهر بار خود در جمع حضار کنگره حج فرموده اند:

 ...تمدن نوین اسالمی در راه است
من با اطمینان کامـل  »دیر، انشااهلل شاهد تحقق وعده الهی و تشکیل تمدن نوین اسالمی در سراسر دنیا خواهیم بود: به هر تق 
الهی یعنی پیروزی حق بر باطل و بازسازی امـت قـرآن و تمـدن نـوین      گویم: این هنوز آغاز کار است، و تحقق کامل وعدهمی

آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی األَْرْضِ کَمَا اسْـتَخْلَفَ الَّـذِینَ مِـنْ قَـبْلِهِمْ وَ      اسالمی در راه است: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ
شْرِکُونَ بِی شَیْئاً وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُـمُ  لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی ال یُ لَیُمَکینَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی

 [.21] .الْفاسِقُون
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 چکیده
 

نظار تمادن   تحقیق حاضر با هدف واکاوی فلسفه سیاسی فاضله فارابی، و استنتاج داللت هاای تربیتای آن از م  
نوین اسالمی به انجام رسیده است. برای رسیدن به هدف فوق، سه سوال پژوهشی صورت بنادی شاده اسات:    
الف( مفهوم و جایگاه فلسفه سیاسی و علم مدنی در اندیشه فارابی چه می باشاند ب( ساطوح و سااختار نظاام     

فارابی در تعلیم و تربیت از منظار   سیاسی فاضله فارابی چگونه می باشند ج( داللت های فلسفه سیاسی فاضله
تمدن نوین اسالمی چه می باشند. روش های مورد استفاده در تحقیق حاضر، شامل روش تحلیل مفهومی)از نوع 
تفسیر مفهومی(، و استنتاجی می باشند. یافته اصلی حاصل از پاسخ به سوال اول تحقیق نشاان مای دهاد کاه:     

خت فضایل و توانایی ایجاد آن ها برای اهال مدیناه اسات. یافتاه اصالی      برای فارابی، فلسفه سیاسی همانا شنا
حاصل از پاسخ به سوال دوم تحقیق نشان می دهد که نظام سیاسی فارابی از سه سطح شامل مدینه ، امات ، و  
معموره ارض تشکیل شده است. یافته اصلی حاصل از پاسخ به سوال سوم تحقیق نشان می دهد که آموزه های 

حاصاال از فلساافه سیاساای فاضااله فااارابی از منظاار تماادن نااوین اسااالمی شااامل مدرسه)دانشااگاه(،  تربیتاای
 معلم)استاد(، و اهداف می باشند . 

 
 واژه های کلیدی: فلسفه، سیاست فاضله، تعلیم و تربیت، داللت، فارابی ، تمدن نوین اسالمی
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 مقدمه
توسط فارابی مطرح شده است. برای وی، سیاست نه برای قدرت، بلکـه  اصطالح فلسفه سیاسی ، اولین بار در جهان اسالم، 

برای کمال است. فارابی، با بازسازی حکومت نبی)ص( به زبان فلسفی، طرحی برای یک حکومـت راسـتین ارائـه مـی کنـد و      
یاسـی و اجتمـاعی   الگویی از ریاست و سیاست فاضله ارائه می کند. عصر فارابی، عصر هرج و مرج، تشتت و زوال بنیادهای س

جهان اسالمی است. این شـرایط هـم در بعـد دینـی و مـذهبی، وهـم در بعـد اجتمـاعی در عـالم اسـالمی حـاکم بود)نـاظر             
(. فارابی مسائل جهان اسالمی عصر خود را در دو عامل می بیند: حکام نامشروع که به قهر و غلبه، بر هستی 117،ص 1371زاده،

اند و پیروان و حکومت شوندگانی که با انحراف از اصول و روح تعلیمات اسالم بـه انگیـزه   مادی و معنوی مسلمین چیده شده 
 (.111-112کسب قدرت و ثروت، بر مشروعیت این حکام صحه گذارده اند)پیشین، صص 

ـ   ه صـرفا  معلم ثانی، در این شرایط به ارائه فلسفه سیاسی و طراحی مدینه فاضله خویش می پردازد. البته نباید تصور کـرد ک
شرایط عصر فارابی موجب شکل گیری فلسفه سیاسی وی شده است. فلسفه مدنی فارابی، فرع بر فلسفه نظری اوسـت بـه ایـن    
نحو که میان نظام موجودات و ساختار مدینه فاضله با کلیت کائناتی وجود، تطابق و نسبتی وجود دارد. ایـن امـر واحـد کلـی     

-111، صـص   1317اریخی قرون سوم و چهارم هجری محدود و مقید گـردد)داوری،  ثابت، نمی تواند در محدوده مالحظات ت
(. لکن به هر حال شرایط عصر فارابی بر شکل گیری فلسفه سیاسی او و طرح مدینه فاضـله اش تـاثیر گـذار بـوده اسـت.      117

رآن به وسـیله اجتمـاع بـرای نیـل بـه      ( ، مدینه فاضله را مدینه ای می داند که د1111فارابی در رساله اراء اهل مدینه فاضله ) 
اشیایی که به وسیله آن ها افراد مدینه به سعادت حقیقی نایل می گردند، قصد تعاون شود. نکات مهمی در ایـن تعریـف وجـود    
دارد: الف( اجتماع مدنی وسیله ای برای رسیدن به سعادت است، ب( اعضای آن به اختیار سعادت را می خواهنـد، ج( تعـاون   

 (.113اجتماع موجب سعادت آنان می شود، د( سرنوشت افراد اجتماع به هم مرتبط است)ناظر زاده، صاعضای 
فارابی در مقابل سیاست فاضله، سیاست غیر فاضله را هم در نظر دارد و به تفصیل، آن را در آثار مختلـف خـویش معرفـی    

به طور عمده به سیاست فاضله فارابی پرداخته شده و  کرده است. لکن در تحقیق حاضر، با توجه به محوری بودن بحث تربیتی،
سیاست غیر فاضله مورد نظر ایشان، مطرح نشده است. بنابراین، مسئله اصلی تحقیق حاضر ایـن اسـت کـه از مـتن و محتـوای      

ایـن  سیاست فاضله فارابی چه مباحث و موضوعات تربیتی را می توان از منظر تمدن نوین اسالمی برداشـت کـرد. بـر اسـاس     
 مراتب، برای تحقیق حاضر، سواالت زیر تعریف شده است:

 مفهوم و جایگاه فلسفه سیاسی و علم مدنی در اندیشه فارابی چه می باشند؟ -1
 سطوح و ساختار نظام سیاسی فاضله فارابی چگونه می باشند؟ -2
 سالمی چه می باشند؟داللت های فلسفه سیاسی فاضله فارابی در تعلیم و تربیت از منظر تمدن نوین ا -3
 

 روش شناسی
و استنتاجی می باشـد . هـدف روش تحقیـق مفهـومی یـا       1"روش تحلیل مفهومی"روش مورد استفاده در تحقیق حاضر ، 

                                                 
1 - conceptual analysis 
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تحلیل فلسفی ، عبارت است از فهم و بهبود بخشیدن به مجموعه مفاهیم یا ساختارهای مفهومی که ما بر حسب ان هـا تجربـه را   
قاصد را بیان می کنیم ، مسائل را ساخت بندی می کنیم ، و پژوهش ها را به اجـرا در مـی اوریـم )بـاقری و     تفسیر می کنیم ، م

در فلسفه فـارابی پرداختـه شـده ، مـوارد      "سیاست "( . به این ترتیب ، در تحقیق حاضر ، به تحلیل مفهوم  1311همکاران ، 
 ق تر ان ، مورد تحلیل مفهومی قرار گرفته است .استفاده و شرایط و ابعاد گسترده تر و از نظر معنا عمی

، و  2"مفهوم پـردازی "، 1"تفسیر مفهوم"روش تحقیق تحلیل مفهومی ، خود به سه صورت اصلی قابل اجرا است که شامل 
یـک   می باشد ) پیشین (. درتفسیر مفهوم ،هدف پژوهشگر ، دست یافتن به تفسیر عینی قابل دفاع از 3"ارزیابی ساختار مفهوم"

اصطالح که ان هم مستلزم فهم معتبری از استفاده یا معنای ان در زبان عادی است ، می باشد .در مفهوم پردازی ، مفـاهیم نـوین   
ایجاد می گردد ، به خصوص در مواقعی که مفاهیم موجود دارای ابهام باشد و نیازمند مفهوم پردازی جدید باشند . در ارزیـابی  

فهم ، ساختار مفهومی زیرساز یک نظریه ، الگو ، برهان ، یا یک برنامه پژوهشی مد نظر اسـت ، تعیـین    ساختار مفهوم ، عالوه بر
 اید . کفایت یک ساختار مفهومی برای استفاده در یک تحقیق تربیتی نیز جز ء غایات ان به حساب می

تنتاج کاربردهای ان در تعلیم و تربیـت  در تحقیق حاضر ، که هدف ان واکاوی معنا و جایگاه سیاست در فلسفه فارابی و اس
از منظر تمدن نوین اسالمی می باشد، از میان انواع روش های تحقیق مربوط به تحلیل مفهومی، از تفسیر مفهـوم اسـتفاده شـده    
و  است .چرا که هدف اساسی تحقیق، در وهله اول ،دستیابی به تفسیری عینی و قابل دفاع از اصطالح سیاست در فلسفه فـارابی 

در وهله دوم ،استنتاج کاربردهای ان در تعلیم و تربیت می باشد . به این ترتیب ، در این تحقیق، گام های انجام تحلیل مفهـومی  
  )از نوع تفسیر مفهوم( به ترتیب زیر ، طی شده است:

ه و حدود و دامنه ان تعیـین  الف( در ابتدا، مفهوم و جایگاه سیاست در فلسفه فارابی مورد شناسایی و تحلیل قرار قرار گرفت
شده است. ب ( سپس سطوح و ساختار نظام سیاسی فاضله فارابی مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. ج ( ان گـاه ، داللـت   
های فلسفه سیاسی فاضله فارابی در تعیم و تربیت از منظر تمدن نوین اسالمی احصاء و معرفی شده اند . بـا توجـه بـه مراتـب     

 وب مفهومی تحقیق حاضر در شکل زیر امده است:فوق، چهارچ

                                                 
1 concept development 

۷ concept interpretation 

3 conceptual structure assessment 
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 هایافته

 پاسخ سوال اول تحقیق: مفهوم وجایگاه فلسفه سیاسی و علم مدنی در اندیشه فارابی چه می باشند؟
( فلسفه را به دو بخش نظری وعملـی تقسـیم کـرده، فلسـفه     11، ص  1371« )التنبیه علی السبیل السعاده »فارابی در رساله 

در خصوص موجودات غیر ارادی است و آن شامل علوم تعالیم ، علم طبیعی وعلم مابعدالطبیعه و فلسفه عملی)مدنی(  نظری که
که درخصوص موجودات ارادی است وآن شامل صناعت خلقی وفلسفه سیاسی است. فلسفه سیاسی از نظـر فـارابی، شـناخت    

دست می آید و قدرت بر تحصیل آن است زیبایی ها برای آن هـا   اموری است که به واسطه آن ها زیبایی ها برای اهل مدینه به
 (.11و نگهداری آن برای آن ها امکان پذیر می شود)پیشین ، ص

( و 11، ص 1111«)الجـدل »بیشترین حجم آثار سیاسی فارابی،به علم مدنی اختصـاص یافتـه اسـت. وی در رسـاله هـای      
،  1117«)الملـه »(،و 17، ص 1311«)احصـاءالعلوم »مـی دانـد. در  « ناسیسعادت ش»(، علم مدنی را علم11، ص 1111«)التوطئه»

(، علم مدنی را علم مستقلی می داند 14هم دانسته است. معلم ثانی، در احصاء العلوم)ص« قدرت شناسی»(، علم مدنی را 11ص
ا در مقابـل علـم طبیعـی    (، علم مدنی ر1، ص 1111«)الحروف»( آن را جزئی از فلسفه معرفی می کند. در 11ولی در المله)ص

علـم مـدنی علمـی    »(، آن را چنین تعریف می کند: 14قرار داده و موضوع آن را معقوالت ارادی می داند ودراحصاءالعلوم)ص
است که از انواع افعال و رفتار ارادی و از ملکات و اخالق و سجایا و عاداتی که افعال و رفتار ارادی از آن ها سرچشـمه مـی   

کند و از هدف هایی که این افعال و رفتار برای رسیدن به آن ها انجام می شود، یاد می کند و بیان می کند کـه  گیرند، بحث می 
چه حرکاتی برای انسان شایسته است و از چه راه می توان زمینه پذیرا شدن این ملکات را در انسان فراهم کرد تا بـه گونـه ای   

را باید دنبال کرد تا این ملکات در وجود آدمی پایدار گردند و نیز از طبقـه بنـدی   شایسته، در وجود او بنیان گیرند و چه راهی 
نتایجی که این افعال و رفتار، برای ایجاد آن ها از انسان ها سر می زند، بحث می کند و بیان می دارد که برخی از ایـن نتـایج،   

 سعادت حقیقی و برخی سعدات پنداری است.
(، سیاست را به معنای اخص آن به کـاربرده وآن را قـدرت سیاسـی و    11ص«)احصاء العلوم»(، و 14ص«)المله»فارابی در 

حرفه زمامداری می داند. در این معنا، سیاست برای فارابی عبارت است از ایجاد افعال و ملکات و فضایل در مدینه و نگهداری 
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دست می آید. گاهی نیز برای فارابی، سیاسـت بـه    از آن هاست. این سیاست خاص، از دو راه دانش و تجربه سیاست مداران به
سیاست -1، آن را به سه بخش تقسیم می کند: «السیاسه»معنای اعم به کار رفته وشامل همه انواع سیاست می شود. وی در رساله

سیاست بحـث  در مورد طبقه هم سطح خود. فارابی، به طور کلی هر جا که از  -3در مورد رئیسان، -2انسان در مورد زیردستان،
نامیده می شود، قدرتی « مهنه ملکیه»می کند، آن را متاخر از علم مدنی تلقی کرده است. فارابی زمامداری را که در اصطالح او، 

می داند که در اختیار ریاست مدینه است و به مدد آن، اعمال و رفتارهای سیاسی تحکیم، و خیرات در مدینه، تقسـیم و توزیـع   
(، و به واسطه آن، اهل مدینه به سوی سعادت هـدایت مـی شوند)فصـول    14ا محافظت می شود) المله، صمی گردد و از آن ه

 (.47، ص 1171منتزعه،
از جایگاه ویژه ای برخوردار است. معلم ثانی در برخی از آثار خویش، از فضـیلت و  « علم مدنی»در فلسفه سیاسی فارابی، 

ن از موضوع و کارکردهای آن بحث کرده است، تا آن جا که به نظر می رسد فهم مرتبه علم مدنی در بین علوم مختلف و همچنی
 فلسفه سیاسی فارابی وابسته به تبیین علم مدنی است.

فارابی نخستین دانشمند اسالمی که به طبقه بندی جامع علوم پرداخته و براین اساس به ارائه نظام علمی جامعی اقدام کـرده  
ی را معلم ثانی نامیده اند. طبقه بندی علوم فارابی و نظام علمی وی، برجهان بینی فلسفی و علمـی  است. به این دلیل است که و

او مبتنی بوده و بر اساس نظام سلسله مراتبی هستی است. از نظر وی، کلیه علوم دارای نظامی ویژه و سلسله مراتبی مـی باشـند   
 یافته، و تا غایت علم پیش می رود.که از مبادی عام شروع شده، به مبادی خاص هر علم ادامه 

به نظر فارابی، علم مدنی، اوال علمی کلی و فراگیر بوده و روابط فرد و اجتماع انسانی را شامل می شود و ثانیا علمی نهـایی  
ایـن  بوده که تمام علوم و موضوع ها، مبادی آن محسوب می شوند. معلم ثانی ، علم مدنی را از دو نظر برجسته می داند: یکـی  

که دارای بر تری موضوع می باشد زیرا موضوع آن انسان، اجتماع مدنی، مدینه و سیاست است، دوم این که در بقـاء و تکامـل   
انسان، به شدت مورد نیاز است. فارابی در احصاءالعلوم از علم مبداء و علم مدنی نه به عنوان علم آخر و صرفا آخرین گستره یا 

 مرتبه نهایی و در مقام علم اعلی و علم غایی یاد می کند.حلقه علوم، بلکه به مثابه 
در دیدگاه فارابی علم مدنی کلی و غایی است. کلی بودن این علم، به این معنا است که تمام اجزاء و عناصر مدینه یا پدیده 

الزم است که به سوی کمال های فردی، اجتماعی را در بر می گیرد، و غایی بودن آن به این معنا است که انسان و جامعه مدنی 
 (.71، ص1317مطلوب حرکت کنند. براین اساس علم مدنی پیچیده ترین علوم در نظام علمی معلم ثانی به شمار می آید)صدرا،

 پاسخ سوال دوم تحقیق: سطوح و ساختار نظام سیاسی فاضله فارابی چگونه می باشند؟
سیاسی مدینه)حکومت ملی(، امت)حکومت منطقـه ای(، معمـوره   سیاست فاضله فارابی جهان شمول است. وی به سه نظام 

ارض)حکومت جهانی( معتقد است. وی با توجه به دیدگاه ارزش مدارانه خویش در فلسفه سیاسی هرکدام از این نظام ها را بـه  
یعنی از مدینه آغاز مـی  تقسیم می کند. فارابی بر این باور است که این نظام ها به صورت ترتبی هستند، « غیرفاضله»و « فاضله»

شود، به امت می رسد و از مجموع چند امت ، دولت جهانی تشکیل می شود. نظام سیاسی فارابی دایره ای بوده و هرمی نیست، 
به این معنا که همه مدینه با عشق و محبت به گرد ریاست فاضل می چرخند. فارابی برای تبیین مفهوم نظام سیاسـی در سـطوح   



 

174 

 ( :211-217منظر آن را تعریف می کند)مهاجرنیا، صص  مختلف، از چهار
الف( از منظر عناصر آن: در نظام سیاسی فارابی دو عنصر غایت و تعاون اهمیت بیشتری دارند. عنصـر غایـت بیـان گـر آن     

یز بیـان گـر   است که در هر سه نظام سیاسی از نظر فارابی، رسیدن به سعادت وکمال و خیر، مطلوبیت ذاتی دارد. عنصر تعاون ن
 آن است که رسیدن به سعادت، مستلزم همکاری شهروندان در امور خیر است.

ب( از منظر سیاست فاضله: فارابی سیاست را به فاضله و غیر فاضله تقسیم می کند. سیاست فاضله از نظر او سیاستی است 
 ی سیاسی سه گانه خود در نظر می گیرد.که انسان را به سعادت می رساند. فارابی سیاست فاضله را در هریک از نظام ها

ج( از منظر ریاست و رهبری: در فلسفه سیاسی فارابی رهبری از جایگاه بسیار باالیی برخوردار است و رهبـر فاضـل دارای   
ریاست فاضله است و نظامی که تحت رهبری این گونه رئیس قرار دارد، نظام فاضله است. اساس مدینه فاضله فارابی یکـی بـر   

 (.113ست فاضل، و دیگری آراء اهل مدینه فاضله است)ناظر زاده، صریا
د( از منظر غایت: از آن جایی که فارابی فیلسوفی غایت گرا است، در موضوع نظام سیاسی خویش نیز با توجـه بـه غایـات    

برای هریـک از نظـام   مورد نظر، آن را طراحی و تعریف می کند. معماری مدینه فاضله براساس نظام هستی است. وی غایت را 
 های سیاسی سه گانه خود در نظر می گیرد.

فارابی خاستگاه حکومت را اجتماعی بودن انسان دانسته و دولت فاضله را محل به کمال رسیدن او به شمار می آورد. معلـم  
یژگی استعداد فطری و بر این باور است که حاکم با دو و« آراء »ثانی، مشروعیت حکومت را از حاکمان شروع می کند. وی در 
طبـایع  »( چنین انسانی را اهـل  71، ص 1114«)السیاست المدنیه»طبیعی، و ملکه ارادی، مستعد دریافت فیض الهی می شود. در 

، که با عقل فعال و فرشته وحیانی در ارتباط است، می داند و آن را انسان الهی می نامد. ایـن انسـان از راه تقویـت قـوه     «فائقه
و « واضع النـوامیس »و هم « نبی»است وهم « حکیم»ه مخیله فیوضات الهی را دریافت می کند. بنابراین از این نظر هم ناطقه و قو

و حکومـت نداشـته   « ریاسـت »و دارای مشروعیت الهی است، اگر چه در مقام تحقـق خـارجی ممکـن اسـت     « ملک»و « امام»
(.چنین انسانی تنها با قطع ارتباط وحیـانی و  221بی است)مهاجرنیا، صباشد.این نکته، دقیقا نشان دهنده مبانی فکری شیعی فارا

 مشروعیت خود را از دست می دهد.« حکمت»از دست دادن ویژگی 
( مـی گویـد:   131ص«)آراء»فارابی از این مشروعیت حاکم، بـه مشـروعیت حکومـت و حاکمیـت او مـی رسـد. وی در       

، مشروع است و هر گاه شرط حکمت از او زایل گردد، پایـه اقتـدار آن از   حکومت)مدینه فاضله( تا زمانی که حاکم حکیم دارد
و « رئـیس مماثـل  »و « رئـیس اول »میان می رود و در معرض زوال قرار می گیرد. این نوع مشروعیت، از نظـر فـارابی متوجـه    

اتصال به عقل فعال، محـروم   حکومت آن هاست، اما روسای تابعه، که ویژگی روسای اول را ندارند و از استعداد فائقه و فیض
 رئیس اول می داند.« شریعت»و « فقه»هستند، فارابی منبع مشروعیت آنان را بر گرفته از 

در فلسفه سیاسی فارابی مردم نقش اساسی در تحقق نظام سیاسی دارند. رابطه تعاون مبتنی بر عشق مردم بـه رئـیس عنصـر    
ست. معلم ثانی ، در کنار مشروعیت الهی به مقبولیت اجتماعی نیز بـه  وحدت بخش مدینه فاضله و مصدر مشروعیت حکومت ا

« ثبـوتی »عنوان یکی دیگر از خاستگاه های مشروعیت حکومت توجه فراوانی نشان داده است. از نظر وی مشروعیت الهی شرط 
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ت بر مردم می شود و نـه  آن است. بنابراین نه مشروعیت الهی سبب تحمیل حکوم« اثباتی»حاکمیت و مقبولیت اجتماعی، شرط 
 (.221مردم نقشی در مشروعیت الهی حاکم، در مقام ثبوت دارند)مهاجرنیا، ص 

ساختار نظام سیاسی فارابی را می توان به سه بخش رهبری، نهادهای حکومتی، و گروه هـای مخـالف تقسـیم کرد)پیشـین،     
 فصول یازدهم تا سیزدهم(: 

 الف( رهبری
ری مهم ترین رکن است که در باالی هرم قدرت سیاسی قرار می گیرد. ایـن رکـن دارای پـنج    در نظام سیاسی فارابی ، رهب

یکـی از اشـکال   « ریاست اولـی »سطح شامل : رئیس اول، رئیس مماثل، رئیس سنت، روسای سنت، و روسای افاضل می باشد. 
از رهبـری قـرار دارد کـه از     حکومت فردی است که در هر سه سطح نظام سیاسی قابـل تحقـق اسـت و در راس آن ، نـوعی    

، « ملـک مطلـق  »( وی را بـا تعـابیری از قبیـل    13، ص 1413« )تحصیل السـتعاده  »حاکمیت برتر برخوردار است . فارابی در 
معرفی کرده است. چنین رئیسی یک انسان استثنایی است که با عـوالم بـاال   « رئیس اول»و « واضع نوامیس»، « امام»، « فیلسوف»

ست و از دو امر فطری و طبعی و ملکات و هیئات ارادی بهره گرفته مراحل کمال را پیموده و کامل شده است و بـه  در ارتباط ا
مرتبه عقل بالفعل و معقول بالفعل رسیده است. قوه متخیله اش بالطبع به نهایت کمال خود نایل آمده، و در همه حاالت خـویش  

دارد و مورد عنایت الهی است. چنین انسانی از آن نظر کـه فیوضـات   « ل فعالعق»آمادگی دریافت فیوضات وحیانی را از طریق 
را از طریق عقل فعال به واسطه عقل مستفاد وعقل منفعل دریافت می کند، فیلسوف نامیده می شود و از آن نظـر کـه فیوضـات    

سیاست »،  "فصول المدنی"ر رساله های و انذار است. فارابی د« نبوت»عقل فعال به قوه متخیله او افاضه می شود، دارای مقام 
ویژگی ها و شرایطی را برای رئیس اول تعریف می کند. به طور کلی برخی از آن ها فطـری  « تحصیل السعاده»و « آراء« »المدنیه

 و برخی اکتسابی می باشند. برای فارابی اتحاد تعقل نظری و قدرت سیاسی برای تحقق سیاست حقیقی ضروری است.
تقد است در زمان فقدان رئیس اول، ریاست مماثل وظایف وی را انجام می دهد. معلم ثانی، در اینجا از منظر کالم فارابی مع

شیعی به تبیین رهبری مماثل می پردازد و با ویژگی هایی که برای او ارائه می دهد، فلسفه امامت را در تشـیع بـه نمـایش مـی     
ی اجتماعی و حفظ آیین و شریعت، بعد از رئیس اول و رئیس مماثـل اقتضـاء   گذارد. از دیدگاه وی ضرورت ادامه حیات سیاس

یـا  « رئـیس سـنت  »می کند که نظام سیاسی بدون رهبری رها نشود. فارابی با درایت خاص خویش و مبتنی بر تفکر شیعی خود 
رهایی از بن بست امـت اسـالمی   را پیشنهاد می کند. وی با ارائه نظریه حکومت فقهای فیلسوف راهی عملی برای « والیت فقیه»

ارائه نمود. فارابی شش شرط را به این شرح برای رئیس سنت بر می شمارد: حکمت، فقاهت، دین شناسی، زمان شناسی، قدرت 
 (.241-247هدایت، قدرت جهاد)مهاجرنیا، صص

بـه عنـوان رئـیس انتخـاب     فارابی در آراء معتقد است در صورتی که انسان واجد شرایط ریاست سنت یافت نشود، دو نفر 
شوند. یک نفر از آن ها که حکیم باشد، و نفر دوم که شروط پنج گانه دیگر را داشته باشد، به شرط همکاری و سازگاری آن ها، 

 می توانند رهبری سیاسی را برعهده بگیرند.
ـ  ه هـر کـدام در یکـی از    آخرین سطح از رهبری در نظام سیاسی فارابی، شورایی مرکب از شش نفر کارشناس فقیه است ک
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 شروط رهبری آگاه باشند. اگر برخی از آن ها، بیش از یک ویژگی را داشته باشند، از تعداد شش نفر آن ها کاسته می شود. 
 ب( نهادهای حکومتی

نـوان  اجزاء مدینه را به پنج بخش تقسیم کرده است: بخش فضایل و علوم: فارابی از این نهاد به ع« فصول منتزعه»فارابی در 
یاد کرده و آن ها را شامل حکیمان و متعلقان و صاحبان اندیشه در امور مهم می دانـد. بخـش کـار گزاران)مقـدران(:     « افاضل»

مقدران در نظام سیاسی فارابی، بخش متصدی سامان دادن و تنظیم و تقدیر امـور داخلـی جامعـه بـر اسـاس عـدالت هسـتند.        
کم، برعهده آنان گذاشته شده است. فارابی برای این افراد، دو شرط کسب معرفت بـر  مسئولیت امور اجرایی جامعه، از سوی حا

کلیات، و داشتن تجربه اجرایی را الزم می داند. بخش فرهنگ: فارابی این نهاد را شامل گروه هایی مـی دانـد کـه بـه تعلـیم و      
امل عالمان دین) متکلمان و فقیهـان (، خطیبـان، و   ترویج فضایل در سطح جامعه، به شیوه اقناعی اقدام می کنند. این گروه ها ش

شاعران، خوانندگان، موسیقی دانان، و نویسندگان می باشد. بخش اقتصادی: فارابی این نهـاد را شـامل کسـانی مـی دانـد کـه       
مله این ها مـی  مسئولیت بخش مالی مدینه را برعهده دارند. این افراد، کسانی هستند که برای جامعه، ثروت تولید می کنند. از ج

توان به کشاورزان، دامپروران، و تاجران اشاره کرد. بخش نظامی: فارابی این نهاد را شامل کسانی می داند که هم بـه تحکـیم و   
تثبیت فضایل و ترویج ارزش ها و تقسیم کارها و صنایع و توزیع قدرت و امکانات در داخل و هم حفاظت از کلیـت نظـام در   

پردازند. در فلسفه سیاسی فارابی، در کنار آموزش و تعلیم فضایل و ارزش ها ، تادیب نیز مطرح مـی   مقابل دشمن خارجی می
شود. طبعا همه افراد جامعه، واکنش مثبتی به تادیب نخواهند داشت. برای وادار کردن آنان به انجام فضایل ، بخش نظـامی وارد  

 عمل می شود.
 ج( گروه های مخالف
نظامی پویا است و همه گروه ها می توانند در این مدینه به صورت آزاد دیدگاه های خود را بیان کننـد  مدینه فاضله فارابی، 

و از حقوق اساسی برخوردار هستند. اما در این میان، گروه هایی هستند که با آرای فاضله، به دشمنی بر می خیزند، فارابی ایـن  
 م می نماید.  تقسی« بهیمیون»، و «نوابت»گروه ها را به دو دسته 

( نوابت را گروه های خود سر و خـود رو در مدینـه فاضـله مـی دانـد کـه در حکـم        17معلم ثانی در السیاسه المدنیه)ص
های هرز بدون هیچ فایده ای در مدینه حضور دارند. فارابی، نوابت را به ده گروه تقسیم می کند. وی وظیفه دولت در قبال علف

رفتار های آنان در مدینه می داند. وی معتقد است، دولت وظیفه دارد تالش هـای الزم را بـرای   نوابت را در درجه اول شناخت 
 اصالح نوابت به عمل آورد و در صورتی که این گروه ها اصالح نشدند، آن ها را از مدینه جدا کند.

( 17وی در السیاسه المدنیه)ص به نظر فارابی در حکم حیوانات هستند و استعداد شان به سوی بدی گرایش دارد.« بهیمیون»
آن ها را به هشت گروه تقسیم می کند. به نظر فارابی، وظیفه دولت در مقابل بهیمیون آن است که آن ها را تدبیر و تحت کنتـرل  

 در آورد. به نظر فارابی، این گروه ها قابل تربیت و اصالح نیستند و باید با آنان مانند حیوانات برخورد کرد.
 ال سوم تحقیق: داللت های فلسفه سیاسی فاضله فارابی در تعلیم و تربیت چه می باشند؟پاسخ به سو
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اساس فلسفه سیاسی فاضله فارابی را می توان تعلیم و تربیت دانست. این که چرا معلم ثانی نام مهم ترین اثر خویش را نـه  
این ادعا است. آراء و اندیشه های اهل مدینـه، حاصـل   مدینه فاضله بلکه آراء اهل مدینه فاضله انتخاب می کند، دلیل مهمی بر 

تعلیم و تربیت آنان است که اگر به درستی حاصل شده باشد، آن مدینه فاضله، و اگر به اشتباه حاصل شده باشـد، غیـر فاضـله    
 گردد.می

ی باشـد. معلـم ثـانی    سیاست برای فارابی یک علم است که باید آن را به دست آورد و مسیر اکتساب آن، تعلیم و تربیت م
تعلیم و تربیت را در ذیل علم اجتماع قرار می دهد. وی در مقام یک نظریه پرداز اجتمـاعی و یـک سیاسـت مـدار، در سلسـله      
مراتب اداره اجتماع، تعلیم و تربیت را نهادی اجتماعی دانسته، در آثار مختلف خویش به صورت مستقیم و غیر مستقیم بـه ایـن   

تعلـیم و تربیـت اهـل    »( گفته اسـت  121-144(. برای نمونه در آراء )صص14، ص1313)میرزامحمدی، موضوع پرداخته است
دولت ها موظف اند اخالقیات مـردم  »( بیان می کند که 71، 71، 11، در سیاست مدنیه )ص«اجتماع، وظیفه همه دو لت ها ست

دولت بایـد همـه شـهروندان    »( می گوید: 11علوم)صدر احصاء ال«. را اصالح کنند و برای ترویج ارزش ها در جامعه بکوشند
دولت ها موظفند ضمن حفظ ارزش ها از تنوع و »( بیان می کند 11در فصول منتزعه)ص«. جامعه را به سوی سعادت سوق دهد
 «.تادیب افراد ناسازگار، وظیفه دولت است»در تحصیل السعاده می گوید: «. تکثر فکری و اعتقادی حفاظت کنند

ه که در بخش روش شناسی تحقیق گفته شد آموزه های تربیتی حاصل از سیاست فاضـله فـارابی از منظـر تمـدن     همان گون
 نوین اسالمی در سه بخش مدرسه)دانشگاه( معلم)استاد( و اهداف مورد بررسی قرار می گیرند:

حسـاب مـی آیـد و نقـش یـک      از نظر فارابی مدینه فاضله به مثابه یک محیط سالم تربیتـی بـه    الف( مدرسه )دانشگاه(:
مدرسه)دانشگاه( را ایفا می کند. این مدرسه)دانشگاه( می تواند به وسعت یک شهر)مدینه(، منطقه)امت( و کل جهـان )معمـوره   
ارض( باشد. معلم ثانی پس از تقسیم مدینه فاضله به بخش های مختلف برای هر کدام از آنان وظایف تربیتی تعریف می کند تا 

مدینه را پاکیزه کنند. وی بخش مهمی از مدینه را فضایل و علوم می داند. کسانی که مسئول ایـن بخـش هسـتند،     بتوانند محیط
الزم است که خود از طریق تعلیم و تربیت آن فضایل و علوم را اکتساب کرده و سپس به مدینه تزریـق نماینـد. فـارابی بـرای     

ر خصوص بخش فرهنگ، معلم ثانی با حساسیت بیشـتری عمـل مـی    بخش کارگزاران نیز کسب معرفت را ضروری می داند. د
کند. از نظر او، مسئوالن فرهنگی مدینه فاضله تعلیم و تربیت فضایل را برعهده دارند. بنـابراین بایـد خـود بـه کسـب فضـایل       

رای بخش نظامی هـم قائـل   مبادرت کنند و آن گاه به نهادینه کردن آن فضایل در سطوح مدینه اقدام کنند. این وظیفه را فارابی ب
است زیرا آنان نیز به تحکیم و تثبیت فضایل در مدینه اقدام می کنند لکن روش مسئوالن بخش فرهنگی با مسئوالن بخش نظامی 
متفاوت است. در بخش فرهنگی روش مورد نظر فارابی تعلیم است که جنبه ایجابی دارد. ولی در بخـش نظـامی روش تـادیبی    

نیز، تـا جـایی   « نوابت»جنبه انضباطی و سلبی دارد. در نهایت، در مدرسه)دانشگاه( فارابی، برای گروه های مورد نظر اوست که 
که ممکن باشد، تالش های الزم صورت می گیرد تا از طریق تعلیم و تربیت صحیح، این گروه ها نیز دوبـاره بـه دامـن مدینـه     

 فاضله برگردند.
ریاست مدینه فاضله، در مقام معلم)استاد( است. مهم تـرین وظیفـه او، از نظـر معلـم     از دیدگاه فارابی،  ب( معلم )استاد(:
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(، شش شرط را به شرح زیر برای ریاست مدینه 11ثانی، تعلیم و تربیت اهل مدینه فاضله می باشد. فارابی در فصول منتزعه)ص
ر باشد، از جوده تخیل برخوردار باشد، قدرت بـر  فاضله ، در حکم معلم)استاد( بر می شمارد: حکیم باشد، از تعقل تام برخوردا

( 11( و تحصیل السعاده)ص121(، آراء)ص71جهاد داشته باشد، از سالمت بدنی بهره مند باشد. معلم ثانی در سیاست مدنیه)ص
باشد و قوای پس از ذکر این شرایط، ویژگی های زیر را برای ریاست مدینه فاضله در حکم معلم)استاد(نام می برد: تام االعضاء 

وی در انجام کارها توان مند باشد، خوش فهم و سریع االنتقال باشد، خوش حافظه باشد، هوش مند و زیرک باشد، خوش بیـان  
باشد، دوست دار تعلیم و تربیت باشد، به دور از لهو لعب باشد، دوست دار کرامت و بزرگوار باشد، دوست دار راسـت گـو و   

ا به مال دنیا باشد، دوست د ار عدالت و دشمن ظلم باشد، شـجاع و مصـمم و دارای اراده قـوی    دشمن دروغ گو باشد، بی اعتن
باشد، بر نوامیس و عادات مطابق با فطرتش تربیت شده باشد، به آیین خویش، صحیح االعتقاد باشد، التزام عملی به آیین داشـته  

اضله در مقام معلم)استاد(، با این شرایط و ویژگی ها است که باشد، به ارزش ها و فضایل مشهور پای بند باشد. ریاست مدینه ف
می تواند اعضای مدینه را به سوی سعادت رهنمون باشد. فارابی معتقد است که در میان تمامی ویژگـی هـای فـوق، حکمـت،     

نابراین، ریاسـت مدینـه   اولین و مهم ترین آن ها ست. بنابراین معلم)استاد( از نظر او باید حکیم باشد. حکمت، اکتسابی است. ب
 فاضله باید تربیت یافته باشد.

(. از آن جایی که 141، ص1312هدف غایی تعلیم و تربیت برای فارابی، رسیدن به سعادت است)میرزا محمدی،  ج( هدف:
های نیل بـه   رسیدن به سعادت، از نظر فارابی مستلزم زندگی در مدینه است، غایت نظام سیاسی معلم ثانی نیز اماده کردن زمینه

فضایل آغاز می شود. سـپس فضـایل در نهـاد مـردم      "شناخت  "سعادت مردم مدینه فاضله می باشد. فلسفه سیاسی فارابی با 
گردد. بر این اسـاس،   "پایدار  "گردد و به تدریج  "تثبیت  "می شود، آن گاه این فضایل باید در وجود مردم  "ایجاد"مدینه 

اخت، ایجاد، تثبیت، و پایدار کردن فضایل و سجایای اخالقی در مردم مدینه، سعادت حاصـل مـی   فارابی معتقد است که با شن
گردد. تمام این فرایند، مستلزم تعلیم و تربیت است. فارابی سعادت را پیوستاری می داند که شروع آن از طریق زندگی در مدینه 

سعادت حقیقی)قصوی( است. برای معلم ثانی، سـعادت هـم    فاضله و نهایت آن در آخرت و پیوستن به خداوند است که همانا
شکل فردی و هم اجتماعی دارد. سعادت جامعه، در گرو سعادت افراد آن است. آن جایی که فارابی از سعادت در دنیـا بحـث   

ی از سـوی  می کند، زندگی در مدینه فاضله را در نظر دارد و رسیدن به این سعادت را در گرو انجام دادن درست وظایف مـدن 
 (.147افراد مدینه می داند )پیشین، ص 

 

 بحث
 در این قسمت سه نکته مساله خیز به عنوان بحث مطرح می شود:

فارابی اولین فیلسوفی است که در دنیای اسالم به سیاست می پردازد. نکته مهم و البته قابل تامل این که نه پـیش   نکته اول:
ن به این موضوع نپرداخته است و به ویژه پس از طراحی مدینه فاضله از سوی معلم ثانی، از او، و نه بعد از وی کسی از فیلسوفا
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موضوع اجتماع و سیاست جایی در اندیشه فیلسوفان و اندیشمندان مسلمان نداشته است. این موضوع نکتـه ای اسـت کـه مـی     
 تواند مورد مطالعه قرارگرفته ، و پژوهش جدی درباره علل آن صورت گیرد.

در میان برخی از فارابی شناسان )چه در غرب و چه در شرق( این مسئله مطرح است که فلسفه سیاسی فارابی و  دوم: نکته
به طور ویژه مدینه فاضله وی، تقلیدی از فلسفه سیاسی افالطون و به ویژه کتاب جمهوری اوست و فـارابی صـرفا بـا کـاربرد     

ست. این نگاه به طور کلی نادرست است . البته در این جا فرصت پـرداختن بـه   عبارات دینی)اسالمی(، ظاهر آن را تغییر داده ا
این بحث نیست و هدف از طرح آن نیز بیان مساله خیز بودن موضوع و ایجاد زمینه برای مطالعه دقیـق در ایـن خصـوص مـی     

مدینه فاضله فارابی به طور کلی با باشد. اما ذکر این نکته الزم است که فضای فکری، شرایط اجتماعی، ساختار، غایت و مراتب 
 جمهوری افالطون متفاوت بوده و مدینه فاضله ابداع بی نظیر فکری و فلسفی معلم ثانی است.

بررسی ارتباط میان سیاست و تربیت، مسئله ای است که از قدیم در اندیشه فیلسوفان مطرح بوده و تا امروز نیـز   نکته سوم:
ارتباط دارند؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه ارتباطی بین آنها برقرار است؟ البته پاسخ فیلسـوفان بـه   ادامه دارد. آیا این دو به هم 

این سواالت متفاوت است. آن چه در خصوص فارابی می توان گفت، وی فیلسوف تعلیم و تربیت نبوده و به طور مستقیم به آن 
ن سنگ آراء و سیاست مدنیه نشان می دهـد کـه اسـاس فلسـفه     نپرداخته است. لکن مطالعه آثار مختلف وی به ویژه دو اثر گرا

سیاسی معلم ثانی را تعلیم و تربیت تشکیل می دهد، در بخش های قبلی تا حدود مختصری این موضوع بیان شد، اما بـه عنـوان   
 یک مساله، مطالعه و تحقیق درباره آن پیشنهاد می شود.
ست به این نکته مهم توجه شود : اکنون که بحث از تمدن نـوین اسـالمی   به طور کلی، و به عنوان جمع بندی بحث ، الزم ا

مطرح شده است، چگونه می توان با توجه به اندیشه های فیلسوفان بزرگ اسالمی که اندیشه های انان وجه تاسیسـی دارد ، در  
وان از اندیشه های سیاسـی فـارابی ،   معماری و استقرار تمدن نوین اسالمی بهر گرفت .در این مقاله ، ادعا بر این است که می ت

 در شکل دادن به نظام تربیتی اسالمی نوین به طور جدی استفاده کرد .
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 چکیده
 

با ظهور اسالم و پیشرفت و گسترش آن، به تدریج تمدنی پدید آمد ،که امروزه به ناام تمادن اساالمی یاا تمادن      
مانبه انجام رساندن چهار هادف بازر    ودخشدن، نقش منحصر به فرد  یدر عصر جهانمسلمانان مشهور است. 

لیلی است ،در پی ایجاد یک برنامه عملی وپویا برای تح–در این پژوهش که از نوع کتابخانه ای وتوصیفی  است.
اصالح تمدن جدید، تجدید حیات تمدن اسالمی و آمادگی برای تشکیل تمدن بازر  جهاانی اماام عصار )عاج(در      

حاوزه فاردی    -1است،که برای این اقدام مهم برنامه هایی را در چهارحوزه در ایان مقالاه پیشانهاد نماوده ایام:     
 تیا تقوب( خانواده انیبن میتحک:الف( اجتماعی حوزه -2واراده مانیا تیتقوی ب( فرد یها ییتوانا تیتقو:الف(
شادن در علام    شاگام یپ یتالش بارا حاوزه علمای :الاف(   -3با خاود  گرانیهمراه کردن دج( جامعه خود یانهایبن

 حضاور جهاانی:الف(   حاوزه -4ی . عزت نفاس عماوم   تیتقوی ج(به نظام اسالم دنیاستحکام بخشی  ب(وفنآور
 یابزارهاا  نیبهتار  یریا بکاار گ ج(  نیا وخردمندانه د یعقالن یبر محتوا دیتاکی ب( موثر وفعال در جامعه جهان

مباارزه باا   ی ه( در عرصاه جهاان   ینا ید میتعاال  نیتار  یادیا وبن نیعام تربعنوان  انتظارطرح د(  امیرساندن پ
ز(  گانگانیارتباش با ب تیفیکچ(  عدل وعدالت یبرقرارخ(   فرهنگ جهاد،شهادت وصبر هیروح تیستمگران وتقو

 ی در پرتو دکترین انتظار.نید ییبا افراش گرا یعقالنهمه جانبه مبارزه 
 

 واژگان کلیدی: قرآن،جامعه جهانی، تمدن اسالمی، تمدن بزر  جهانی امام عصر،انتظار و برنامه ها.
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 مقدمه وبیان مساله

گر بخواهیم فرهنگمان را مطابق با آنچه که بزرگان و انبیای الهی به آن توجه فرهنگ تنها مربوط به مباحث کالن نیست بلکه ا
داریم، تنظیم کنیم و تطبیق دهیم، باید به مسائل ریز نیز توجه شود زیرا برخی مواقع یکسری معضالت فرهنگی کوچـک باعـث   

ت و انتظار ورود کردیم، ساختار و فرهنگ وجود آید لذا اگر به فرهنگ مهدویشود که مسائل و معضالت بزرگتر در جامعه بهمی
در  ییاندک از تعقل و تفکر و دانا اریبس ییآغاز کرد که نشانه ها یرسول خدا دعوت خود را در جامعه ا.شودجامعه درست می

شـراب، شـکار، غـارت، عشـق      یسرودند، اما برا یشان سرشار از خرافات و مظاهر جهل بود. شعر م یشد. زندگ یم افتیآن 
اسـت   ضیکـه مـر   یگریزدند تا شتر د یآهن حرارت داغ م باافروختند. شتر سالم را  یآمدن باران آتش م یو بت. برا یوانیح

ـ ا انیاو خارج شود. گفته اند در م یپنهان شده در شاخ ها ویزدند تا د یخورد، گاو نر را م ی. اگر گاو ماده آب نمابدیبهبود   نی
 یرا نابود کند و مردم را بـه سـو   یآداب جاهل نیاسالم آمد تا ا یدانستند. نب ین و نوشتن ممردم فقط هفده نفر بودند که خواند

بود، دربـاره دانـش و    یکه بر رسول خدا نازل شد و آغازگر رسالت و یاتیآا نیاول(1) 1بر تفکر و علم سوق دهد. یمبتن یزندگ
 داد و اعالم کرد:  یبرترر انینابه دا شیکتاب آسمان 2(.2) .اقرء بسم ربک الذی خلق...آموختن بود

در  یدعوت به تفکر، تعقل، تدبر و خـردورز  3(.3اولوا االلباب ) تذکریانما  علمونیال  نیو الذ علمونی نی/ الذیستویهل  قل
و دانـش   یکتاب به خردورز نیو دعوت مکرر ا میقرآن کر اتیآ یجیشود. نزول تدر یمشاهده م یکتاب آسمان نیا یجا یجا
ـ یرا شکسـت و   ییو خرافه گرا تیسد جاهل گر،یرسول خدا از طرف د یدائم یها قیرف و تشوط کیاز   نیاز جاهـل تـر   یک

از مردم حـق آمـوختن    یفقط بخش رانیکشور متمدن آن روز، ا نیکه در بزرگتر یرا مشتاق علم ساخت. در حال روزجوامع آن 
تحـول  (4)4«طلب علم بر هر مرد و زن واجب اسـت. »بلکه فرمود: کرد،  یداشتند، رسول خدا نه تنها همه را دعوت به علم آموز

از  ن،یقـوان  نیرخ داد، توجه به حقوق اقشار مختلـف جامعـه و تـدو    یو اجتماع یاسیکه پس از ظهور اسالم در نظام س یمهم
ـ    میقـرآن کـر   ،یتحول نیچن یبود. منشاء اصل هانیتوسط فق یاسیو س ییقضا ،یاقتصاد نیجمله قوان  ،یحقـوق  یانبـود کـه مب

ـ ا گـر یمـا منشـاء د   انیشوایرسول خدا و پ یحکومت دار ی رهیرا مشخص کرده بود. س نیها و قوان تیمسئول تحـول بـود.    نی
 .  دیآ یبه شمار م یمربوط به حقوق اجتماع یمتن ها نیبه مالک اشتر، رساله الحقوق امام سجاد از اول رمومنانیام یعهدنامه 
 
 114اث اسالم،ص:توماس واکر وهمکاران ،میر-1

ـ قـرار گ  ینیدر چارچوب مع یو اجتماع یفرد یشد نظام زندگ یسبب م هانیتوسط فق یو اجتماع یفرد نیقوان نیتدو  رد،ی
ـ کند. ا دایتر پ شرفتهیپ یآن خارج شود و خالت ییاز شکل ابتدا یو نظام حکومت ابدیمفهوم قانون و عمل به قانون، توسعه  در  نی

                                                 
 22،ص:اسالمفرازهایی از تاریخ پیامبر  جعفر سبحانی، ۱

 1تا  1علق،  یسوره  ۲ 

 1 هیسوره زمر، آ ۳ 

 12،ص:1جرجی زیدان،تاریخ تمدن اسالم،ج ٤ 
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ـ      میتنظ یقیو تحق یمدون که توسط مراکز علم نیروز از قوان بود که جوامع آن یطیشرا  1بردنـد.  یشده باشـد، کـم تـر بهـره م
 یم دیشده است. حدود چهار قرن از تمدن جد کمیو  ستیرا پشت سرگذاشته و وارد قرن ب یالدیم ستمیقرن ب، اکنون اروپا (1)

 دیکرد. شا یآن ها داور یتوان آن ها را برشمرد و درباره  یشده است؛ م داریآن پد یمثبت و منف یامدهایاز پ یاریگذرد و بس
امت هـا و   ریسخت و مشکل بود. ما مسلمانان، مانند سا امدهایپ نیا ینیب شیپ دیمعماران تمدن جد یبرا ش،یحدود چهار قرن پ

ـ . میبگذار ریآن تاثبر  میتوان یو هم م میریگ یآن قرار م ریهم تحت تاث م؛یدار میتمدن ارتباط مستق نیملت ها، با ا ر قـدر کـه   ه
ـ  شیمـا افـزا   یرگذاریباشد، قدرت تاث شتریو کرامت نفس ما ب یاریهوش ،یتوانمند ـ . در پـرداختن بـه بن  ابـد ی یم  نیتـر  یادی

ـ   شتریب دگاه،ید نیجهان، در ا .میکن یم بیانرا  نیبه جهان، انسان و د دیتمدن جد دگاهیموضوعات، د جهـان   نیمنحصر بـه هم
جهـان را   نیخداوند ا ییندارد. گو عتیبا جهان طب یاگر انکار نشود، ارتباط ایشود و  یانکار م ایعالم  بیاتب غاست. مر یماد
ـ غا عـت یطب جهـان خداوند از  ییکرده و به خود واگذار نموده است. گو میتنظ شهیهم یساعت آن را برا کیو مانند  دهیآفر  بی

 در آن ندارد. ینظارت و دخالت چیاست و ه
ـ  یموجودات زنده  گریمانند د ،یعیطب یموجود زنده  کی دگاه،ید نیدر اانسان  ـ چیپ یشناخته شده، ول اسـت، بـا    تـر  دهی

 یسازد، خبـر  یاو، که او را مسجود فرشتگان و مقرب پروردگار م یو فطرت اله ی. از بعد معنویو ماد یعیطب یازهاین یکسری
 یازهایو حق هر کس در برآوردن ن یکند. آزاد نیکه بخواهد تام یهر حدرا در  یو ماد یعیطب یازهاین نی. او حق دارد استین

ـ  چیاست و ه زیکند و خواست انسان محور همه چ یمحدود م گرانیو خق د یرا فقط آزاد یماد التیو تما یعیطب  یکس، حت
آن کـه انسـان را در    یکیغرب وارد است:  یمعتقدند دو اشکال بر تمدن ماد ینیامام خم(1).ستیاو ن یخداوند، محدود کننده 

دوم آن کـه آنـان صـرفا بـه      کند؛یماده وزن م یرا با ترازو ها و کماالت وی استعداد یقرار داده و تمام واناتیح ریسا فیرد
ـ نیوجود دارد که از ع زین یگریکه عوالم د یدر حال «عتیعالم طب»صرف  یعنی دهند؛یم تیاهم ینیو امور ع یادراکات ماد  تی

 (2 )2برخوردارند. عتیبه عالم طب نسبت یشتریب
نگاه ها که متـاثر   نیمواجه شده است؛ ا یمتفاوت یبا نگاه ها ر،یچند قرن اخ نیبه خصوص در ا د،یتمدن جد خیدر تار نید 

نگاه غالب و  کیگراست.  یمنف یآمده، عموما نگاه دیآن پد ینید یها شهیو در تقابل با اند یدر قرون وسط سایکل تیاز حاکم
بـا   ازیهر فرد را که مربوط به عبادت و راز و ن یاز زندگ یاست و فقط بخش کوچک یامر شخص کی نیاست که د نیترده اگس

 یبـرا  یـی را فقط دارو نید یانسان ها است. برخ یاسیو س یاجتماع یارتباط با زندگ نیکمتر یو دارا ردیگ یخداست، در بر م
ـ  یچ جنبه یه زین یپندارند. برخ یآرامش م یبرا یا لهیو وس دیعصر جد یها یماریدرمان ب ـ در د یمثبت ـ ند نی و آن را در  دهی

ـ   یمانند جادو و خرافه قرار داده و علت عقب ماندگ یکنار امور ـ  یجوامـع تلق غفلـت از خداونـد و خالصـه     (3)3کننـد.  یم
ـ  ،ینسبت به هست یو درست عقل قیتفکر عم کیاز  یغرب یجامعه  تیمحروم  یاز دسـت رفـتن معنـا    نیانسان و خداست. هم

                                                 
 11،ص:فرهنگ پیرو فرهنگ پیشرو محمد تقی جعفری،۱ 

 21،ص: رضا، داوری اردکانی ، تمدن و تفکر غربی۲ 

 ریدر غرب و سا یبزرگ نیدوران متفکر نیگاه غالب و حاکم است. در همن د،یآ یم نیبه جهان، انسان و د دیجا به عنوان نگاه تمدن جد نیآن چه در ا ۳ 
 باره نوشته اند. نیهم در ا یفراوان یداشته و کتاب ها یتمدن نگاه انتقاد نینقاط جهان بوده اند که نسبت به ا ریسا
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با استفاده  یروابط جنس قیاز طر یجسمان یآن یلذت ها یراهه یاست که آن ها را به ب یغرب یاز جوان ها یاریبس یبرا یزندگ
ناپسند است  اریکشانده )شهوت و خشوننت، دو صفت بس تیخشونت و جنا یگاه ایروان گردان و  یاز مواد مخدر و قرص ها

ـ : »دیفرما ی، مسلمانان را از آن ها برحذر داشته اند. رسول خدا مما انیشوایکه همواره پ در دسـت اوسـت    مکـه جـان   یبه کس
شـهوت و خشـونت،    یهـا  زهیانگ انیدر م: »دیفرما یم زین یامام عل«. شهوت و خشونت ندارد یبه بد یسوگند که انسان دشمن

ـ جد انیاد» یها و حت فلسفه ها و فرهنگ یرا به جستجو گرید یبرخ ای« شود. یعقل نابود م ، 1311:واداشـته اسـت. )نصـر    «دی
ـ رسـاندن پ  تی: مسـئول ابـد ی یرا بر دوش خود م ینیبزرگ و سنگ تیمسئول یرانیجاست که جوان مسلمان ا نیدر هم 1(.14  امی

)صـاحب  انسـان، جهـان و خـدا.     یدربـاره   یاسالم شمندانیاند قیتفکر عم یو ارائه  یو عدالت اسالم تینجات بخش معنو
 (1، 1313الزمانی:
 12،ص:سیدحسن، نصر، ،جوان مسلمان و دنیای تجدد، ترجمه مرتضی اسعدی -1
 1،ص:4،جروح ا... ، خمینی، صحیفه امام -2
 42،ص:11،جمرتضى، مطهرى،مجموعه آثار -3

 اهداف پژوهش
 هدف کلی

 جهانی امام عصر )عج( .تجدید حیات تمدن اسالمی براساس آموزه های انتظار و آمادگی برای تشکیل تمدن بزرگ 
 

 اهداف جزیی
 .خصوصا انتظار  ینید لیاص یارهایبر اساس مع یتمدن اسالم اتیح دیتجد -1
 .ها با محوریت مهدویت شناسیها و آسیبنیازسنجی شناختحل مشکالت فرهنگی جامعه با -2

 
 مبانی نظری پژوهش

ـ رهنگ . هنر عصر جدانسان، روح ف یبر بعد ماد یافراط دیو تاک نیکنار گذاشتن د اسـت   یداده اسـت. کـاف   لیرا تشـک  دی
از آن ها  یبخش عمده ا یکه محور اصل میابیتا در میندازیآن ها ب یغاتیتبل یرهایو رمان ها و تصو یینمایس یها لمیبه ف ینگاه

در تمـدن   یگـاه یو جا تیاهم یانسان دارا یو اله یاست. اگر بعد معنو یماد یهاو لذت  یو خشونت، مسائل جنس یآدم کش
 2(114، 1374)گنون :شد. یحاکم م یغاتیتبل ریها، رمان ها، و تصاو لمیف دیدر تول یگریبود، حتما وضع د دیجد

انسان به شدت امروز مشاهده نشده و توجـه بـه    یو متعال یمعنو یازهایغفلت از ن زیغفلت از خداوند و ن یدوره ا چیدر ه
اسـت   یخطرناک یها ماریها و ب بیغفلت بزرگ آس نیا ی جهیامروز نبوده است. نت یردگبه گست زین یماد یو خواسته ها ازهاین

 کند.  یجلوه م یعاد اریکه امروزه بس

                                                 
 12،ص:سیدحسن، نصر، ،جوان مسلمان و دنیای تجدد، ترجمه مرتضی اسعدی ۱ 

 23ص:4تجدد، ترجمه نسرین هاشمی، نامه فرهنگ ،سال چهارم ،شمارهرنه، گنون،بحران دنیای ۲ 
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ـ یمح گـر یاز نقاط جهـان، د  یاریخود را از دست داده و خانواده در بس یقبل ییامروزه کانون خانواده کارا مینیب یاگر م  یط
ـ   یکوتاه و بدن نما بـرا  یو لباس ها یحجاب یب مینیب یشود و اگر م یمحسوب نم یاخالق یعفاف و تعال یبرا  یزنـان در بعض

ـ واقع ،از زنـان اسـت   یابزار یو استفاده  یو جنس یماد یقرار گرفتن لذت ها راز محو یشده است، ناش ینقاط جهان عاد  تی
ـ   یعنیآن،  یو جوامع کانون دیاست که تمدن جد نیا ـ  یمتعـال  یارهـا یعشـتابان از م  یبـا سـرعت   یجوامـع غرب شـود.   یدور م

ـ  نیدو نسل قبل، با ا یکیمثال، تا  یبرا 1(12، 1311)قاضی: ـ در غـرب، آزاد بـود، بن   یکه روابط جنس خـانواده هـم چنـان     انی
ـ   ،یانگـار  چیو ه یزندگ ییمعنا یو ب یشد. مفهوم پوچ یاز ارزش ها حفظ م یاریداشت و بس یاستحکام نسب  ختنیاز هـم گس

پدر و مادر در چند  یو معنو یاخالق تیزن و مرد، و باالخره بر باد رفتن اقتدار و مرجع یسنت یرفتن نقش هاخانواده، از دست 
از  زیگر یبرا یغرب جوانان یتر از نسل کنون شیب ینسل چیه ر،یاخ ینسل ها انیدر م دیاست. شا افتهی ندهیفزا یسرعت ریدهه اخ
ـ شده که تاکنون به ا ینسل نیموسوم به شکاف ب یا دهیپد جادیعث ابا زیگر نیاست. ا دهیاجداد خود نکوش یسنت ها نحـو   نی

از کودکان در غـرب، در   یا ندهیافزود که امروزه شمار فزا زیرا ن تیواقع نیا دیها با دهیپد نیدر جهان وجود نداشته است. بر ا
ـ تواند  یهم که حاضرست، چون نم یکیو آن  ستیمادر در آن حاضر ن ایشوند که پدر  یبزرگ م ییخانه ها ایها  هخانواد  کی
انتقال  یبرا لیاص یکه پدرها و مادرها در خانواده ها یتیبار مسئول ریکند، غالبا از ز فایپدر و مادر و مادر را تواما ا ی فهیتنه وظ

خودشـان   جید به تـدر از جوانان ناچارن یاریکند و لذا بس یم یبر عهده داشته اند، شانه خال نبه جوانا یاخالق یدادن ارزش ها
 (34، 2، ج1371)فلسفی:شان را شکل دهند. یزندگ

مد لبـاس و   ،یقیدر موس ییروش ها نیجوانان به سمت چن یدر غرب رخ داده و برخ ریاخ یدر دهه ها یاتفاقات نیچرا چن
راه اسـت؟   یغرب یدر فرهنگ جامعه  شزفتیدر جهت پ یقدم نیا ایرو آورده اند؟ آ ییجانهایه نیسر و صورت و به سمت چن

 مقابله با این فرهنگها در جامعه خودمان چیست؟
ـ  التیتمـا  یکننـده و کنتـرل کننـده     میو تنظ ایخانواده است؛ خانواده منشاء عفاف، ح ادیبن یفروپاشاولین خطر در  یجنس

ـ  سـت یسـازگار ن  یو جنس یماد یبه لذت ها یبا توجه افراط یژگیو نیاست و ا یزن و شوهر یرابطه  یمحدوده   نی. بـه هم
خـود در   یخواهند و دنبال هوس هـا  یاستراحت م یبرا یرا فقط به عنوان محل نوادهخا ،یاز افراد در جوامع غرب یجهت، برخ

ـ     یاز هم جدا شوند و خانواده ها یامر سبب شده تا مرد و زن به زود نیخانواده اند. هم رونیب  یتـک سرپرسـت و کودکـان ب
ـ   گـر ید یتـا  1111و  دیآ یم ایکودک نامشروع به دن 1311روزانه  کایشود. در آمر ادیسرپرست ز سـیاحت  شـوند )  یسـقط م

 (12، ص،7، ش1371غرب:
 ابـد، یما گسترش  انیدر م یغرب یها، اهداف و نگرش ها شهیکه: اگر فقط نام مسلمان باشد، اما همان اند میتوجه داشته باش
الزمه ایـن امـر   .  فرهنگی در دین اسالم است را در جامعه اجرایی کنیمباید آن مباحث  کند. یم دیما را تهد زیهمان سرنوشت ن

هایی صورت گیرد تا در هر دو مورد بـا محوریـت   شناسیها و آسیبشناخت و آشنایی با جامعه است و باید یکسری نیازسنجی
 .مهدویت جامعه ورود پیدا کرده و مشکالت را حل کندفرهنگ 

 

                                                 
 ۱ 
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 واکاوی موضوع
امـام عصـر    یتمدن بزرگ جهـان  لیتشک یبرا یو آمادگ یتمدن اسالم اتیح دیتجد د،یاصالح تمدن جد یما برا یبرنامه 

  ست؟ی)ج( چ
آن بر  یکه بار اصل یدو تجربه ا م،یرا پشت سر دار بایموفق و ز اریبس یمسلمان، دو تجربه  یرانیخوشبختانه، ما به عنوان ا

ـ در دفاع مقدس. ا یروزیو پ یانقالب اسالم دنیبود: آفر روزیجوانان د نوجوانان و یعنیدوش استوار پدران و مادران ما،  دو  نی
ـ  نیبر د یو اثرات مثبت حکومت مبتن یماد یها یروزیدر پ بیبه غ مانیا ریتاث یدرباره  راتجربه، هم اعتقاد مردم جهان   نیمب

مشـتاق تـر و    تو عدال تیبه معنو دنیرس یبرا آگاه تر کرد و یجهان ی شهیداد و هم آنان را نسبت به نظم ستم پ شیاسالم افزا
 خیحساس از تار یاز ملت ها قرار داد. اکنون در مرحله ا یاریبس یارزش ها را خواست عموم نیبه ا دنیتشنه تر ساخت و رس

ر بـه  شدن، نقش منحص یدر عصر جهانتا به ما منتقل شده است.  تیملت، مسئول نیا یتکامل ری. در مسمیخود قرار دار نیسرزم
سـه   نیاچگونه عمل خواهیم کرد. .که در مقابل ماست یرساند و در جهت سه هدف بزرگ میخواه جامود را چگونه به انخفرد 

 هدف بزرگ عبارتند از:
 .ینید لیاص یارهایمع انتظاریکی از بر اساس یتمدن اسالم اتیح دیتجد -1
 .یتمدن کنون یها یکمک به رفع کاست -2
 .امبرانیو موعود پ تیبزرگ بشر یظهور منج یبرا یجهان یآماده ساز -3
 

 یزیبرنامه ر
ـ    یموجود، کسـان  یها تیآن ها با توان و قابل ی سهیسه هدف بزرگ و مقا نیبه ا ییابتدا یدر نگاه دیشا  نیباشـند کـه چن
نگـر   یو سـطح  یاهرظ یتلق کی نیکنند. اما ا یبه آن هدف را دور از دسترس تلق نیدبپندارند و رس یبلندپرواز کیرا  یطرح

ـ  شیانسان، مردم هوشمند جامعه و جوانان و نوجوانان پاک اند یذات یاز توانمند  یبـا آمـوزه هـا    ییاز عـدم آشـنا   یما و ناش
است که مـا را بـه    یبرنامه ا ازمندیبزرگ و حساس، ن تیمسئول نیکه ا میدان یباشد. البته م یبخش اسالم م اتیو ح دارکنندهیب

 یکه آرمـان  یکس ن،یما ببخشد. عالوه بر ا هرا ب ینقش در جهان کنون یفایا یارتقا دهد و قدرت الزم برا یآن سطح از توانمند
ـ   یآن را هم م ی نهیهز ند،یگز یرا بر م یعظمت و بزرگ نیبه ا ـ کنـد. مـا بـه ا    یپردازد و رنج ها و مشکالتش را تحمـل م  نی
 که: میمعتقد قتیحق

 یمقصود و ارزشمند یها، مناسب حجم بزرگ تیها و محروم یها و جان نثار یارتحمل زحمت ها و رنج ها و فداک حجم»
 (11، 1371ی:نیآن است )امام خم یو علو رتبه 

 .میکن یم شنهادیوزه پح چهاررا در  ییاقدام بزرگ، برنامه ها نیا تیبا توجه به اهم 
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 فردیاول:  ی حوزه
 یفرد یها ییتوانا تیتقوالف( 
ـ الزم را بـه دسـت آور   یو توانمند میآماده کن ینقش مهم نیچن یفایا یاز ما خود را برا کیه هر قدم آن است ک نیاول . می

 گردد: یم شنهادیپ ریز یبرنامه ها ،یآمادگ نیبه ا دنیرس یبرا
 :دیو تمدن جد یاز تمدن اسالم قیدق یکسب آگاه یتالش برا -1
تجربـه   ی. گذشـته، دربردارنـده   ستین سریم روزید یدستاوردهاها و  تیاز موفق یفردا، بدون آگاه یبرا یهر طرح یاجرا 
 برد. یما را باال م یو روشن رتیدهد و بص یها و شکست ها را به ما نشان م یروزیفراوان است که عوامل پ یها

 است. یموثر، ضرورر یها و انتخاب روش ها تیجهت درک درست واقع زین دیجد یایدن شناخت
 میتنظ م،یکن یم یکه در آن زندگ یجهان طیو شرا یبا تمدن بزرگ اسالم قیدق ییآشنا یبرا یامه ابرن دیاز ما با کیهر  پس

 (13، 1311:حائری). میکن
 

 )اخالق فردی واجتماعی(و اراده مانیا تیتقو -ب
عـزم و   ،یداریعزت نفس، توکل و اهتماد به خداوند، شجاعت، پا ن،یاعتقاد راسخ به د ازمندیاقدام بزرگ ن نیدر ا مشارکت

 :دیفرما یبه ما داده است، آن جا که م میاست که قرآن کر یدرس نیاست. ا یو طهارت نفسان ،یقو یاراده 
 به قومش گفت. یلقومه: موس یقال موس و

 .دیکن یداریو پا دییجو یاریباهلل و اصبرو: از خدا  نوایاستع
 متعلق به خداست ن،یاالرض هلل: که زم ان
 دهد. یاده: و آن را به هرکس از بندگانش بخواهد، ممن عب شاءیمن  ورثهای

 است.  شگانی[ از آن تقوا پکی: و سرانجام ]ننیللمتق والعاقبه
ـ اخـالق و حقـوق را ما   ،یدارند: اسالم خـردورز  دیتأک ،یاسالم نیتمدن نو یکارگشا یبه عنوان مبان مقام معظم رهبری  هی

 یاسـالم  نیاسالم و تمـدن نـو   شرفتیوگرنه پ میمقوالت بپرداز نیبه ا یجد به طور دیبا زیو ما ن داندیم حیفرهنگ صح یاصل
مـورخ   ،یجوانـان خراسـان شـمال    ریدانـش آمـوزان و سـا    ان،یانشجودر جمع د شانیا اناتیشکل نخواهد گرفت. )مأخوذ از ب

ـ بـا عقالن  یارتبـاط و وجود و عدم آن در جامعه چه نقش دارد؟ چه  ستیکه اخالق چ نیا نهی( معظم له در زم23/7/1311 و  تی
 :ندیفرمایو علم دارد؟ م انتید

توانند با تنفس او زنـدگى سـالمى داشـته    ى بشرى اگر وجود داشت، انسانها مىآن هواى لطیفى است که در جامعه اخالق»
 ( 1311/ 14/ 21معظم له:  اناتی)ب« باشند

ـ لط یبر عهده دارد، عبارت اسـت از هـوا   را یدوم وجود آدم هیال تیریو مد یمهندس شانیکه از منظر ا اخالق ـ ی ف،ی  یعن
 دارند که به هوا، نه به آب و نه به غذا.   ازیها به همان مقدار به اخالق نانسان

ها، قوانین، علوم و دیگر مسائل جامعه ریزیبه طور کلی، انسان جزء اصلی تشکیل جامعه صالح و سالم و محور اصلی برنامه
ـ معه و تشکیل اجتماعی سالم باید نخست، اصالحات و تحوالت را از درون خود آغـاز کنـد؛ ز  است. انسان برای اصالح جا  رای
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نظمی و... در اجتماع به انسان مربوط است. پس انسان با ایجاد انقالبـی در  بی ظم،تمام مسائل اقتصادی، سیاسی، جنگ، صلح، ن
 تواند در جامعه نیز انقالب و تحول به وجود آورد.درون خود، می

ترین افرد و مجریان اجرا شود. به همین دلیل، ها و قوانین باید به دست بهترین و شایستهای بهترین برنامهدر هر جامعه اساساً
یکی  (72، 1312 :صالحی )ساختن انسان و پرورش و رشد افراد صالح، مقدمه اصلی برای تشکیل هر نظام صالح و انسانی است.

امام زمان )عج( است. که همراه  تقویت ایمان واراده وتعالی فرهنگی افرادوبه تبع آن جامعه ،نمازدراز واالترین اعمال مستحب، 
اش، مدرسه توحید است. در این نماز جمله توحید که واسطۀ العقد و بیت الغزل سوره مبارکه دعای پس از آن، از صدر تا ساقه

 توحید صدبار که نمازگزاری: است عمیق سرّی گویای که. شودمی تکرار صدبار ﴾نَستَعین واِیّاکَ نَعبُدُ اِیّاکَ﴿فاتحۀ الکتاب است: 
 در) سـازد  تلقـین  خـویش  قلب به دارد، مقدم ﴾نَستَعین﴿ و ﴾نَعبُد﴿ بر است مفعول که را ﴾اِیّاک﴿ که ایگونه به را آن و کند تلقی
اگر جامعه اسالمی ما ایـن   .یابد می بار ناب یدتوح به( حصرند مفید عبادت، چه و استعانت بخش در چه جمله دو هر که حالی

 .موضوع را محور قرار دهد فرهنگ تعالی و پویا دارد

 
 اجتماعیدوم:  حوزه
 خانواده انیبن میتحکالف( 

ضـد   یاعم از راهها و روشـها  یاست.فساد اجتماع یعفت یخانواده ، گسترش ب بیتخر یبرا یاجتماع یابزارها نیاز مهمتر
 ،یوارد اجتماع گردد.از جملـه مفاسـد اجتمـاع    گانهیاز فرهنگ ب ایگرفته شده و  یمکن است از عناصر داخلاست که م یفرهنگ

مبتـذل کاتـالوگ    ریمجـالت و تصـاو   ،یاماهواره یونیزیتلو یهابرنامه ،یوئیدیو یلمهایدر جامعه است.ف یگسترش فساد جنس
ـ  یسع یهمگ رد،یگیابزارها نشات م نیکه از ا یروان غاتیلوکس و تبل یکاالها  یدارند تا قشر جوان جامعه ما را در فساد جنس

 (33،تا ی:بیمنحرف کنند.) فلسف یانقالب اسالم یو فرهنگ یآنان را از اهداف معنو لهینوسیفرو برند و بد
اده از بـا اسـتف   یادر داخل کشور عـده  یاست.حت یاجتماع یاز روشها یکی زیزنانه و مردانه ن یمبتذل لباسها یمدها ورود

ـ است.الزم بـه   دهیاز آنها روشن گرد یادیعده ز یمبتذل دست دارند که وابستگ یلباسها عیو توز دیدر تول ،یامکانات داخل  ادی
موارد  نی.البته اگرددیاست که وارد کشور م یغرب یمدل لباسها زیکنندگان، مجالت و ن دیتول نگونهیکار ا یاست که مبنا یآور
 (1311: یگردند.) قاض تیتقو دیاست که با یفرد یوجود عفت باورها یبرا یشند علت اصلتوانند علت معده با یم

ـ کننـدگان ا  جیو اخالق خـاص تـرو   ییمدگرا هیروح جادیا ،یتهاجم فرهنگ یاقدامات اجتماع گرید از مـدها در قالـب    نی
روابط آزاد  یو برقرار یهمجنس باز از جمله یضد اخالق یکننده ارزشها جیکه ترو شودیم دهیمتال و...د یرپ، هو یگروهها
عادالنه ثروت حالل  عیبردن فقر توز نیمانند از ب یتوان در دو بعد اقتصاد یمافراد  نیعفاف در ب تیتقو یو...هستند. برا یجنس
م در مقابله با اسال نید یاصول یبر مبنا یراهکارها جادیا یفرهنگ یمانند مقابله با ناتو یاسیبردن ربا و....وبعد س نیاز ب یخوار

می توان به سه دسته تخریبی تقسیم نمود که عبارتند از :  رااین بازیها  یضد اخالق یهایباز یبرا ینیگزی،جا یساز یپروژه جهان
( تخریب فرهنگ وسنت هـا واخالقیـات واشـاعه    2( تخریب تفکر ومکتب دین مبین اسالم خصوصا اندیشه منجی آخر الزمان.1

ـ  نوهـا یکه در مراحل دوم وسوم کـاربر وارد مراکـز فحشـا ماننـد کاز     ییهایانند اکثر بازفساد وبی بندو باری م گـرددو... .   یم
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 حیتفـر  یجـذاب بـرا   یتوان تنها به عنوان ابزار ینم یا انهیرا یها ی(براندازی نرم از طریق آموزش دادن کاربر امروزه به باز3
ـ ـ عق یاسیس حیصح ی هیتغذ ست،ینگر یرانای– یشمنان تفکر اسالمد دیبه آنها از د دیکودکان نگاه کرد بلکه با یوسرگرم  یدتی

 ( 41، 1311: یازدواج موقت و......)غالم یبا فرهنگ ساز یجنس زهیغر لیجوانان وتعد
 عبارتند از :از منظر نگارنده مقاله خانواده ها  انیبن تیتقو یاز راهها یبرخ
 یالگو ی هیارا -:حیصح ی وهیاحکام اسالم به ش انیب ؛یجنس ی زهیغر یکننده  کیزدودن عوامل تحرتقویت فرهنگ نماز، 

اسـتفاده   جیترو -؛یعفّت عموم میمجازات متجاوزان به حر -حفظ عفاف بانوان نهیفراهم کردن زم -مناسب معاشرت زن و مرد؛
ـ اح -ن و مـرد؛ عدم اخـتالط ز  -انظار عموم؛ رد ییترک خودآرا -؛یو اخالق ینید نیمناسب با مواز یهااز پوشش  جیو تـرو  ای

ـ   یجامعه؛ـ اقامه  یو فرهنگ یاسیـ س  ینید رتیبه بص یعمق بخش -؛ینید ریها و شعاارزش از منکر؛ــ   یامر به معـروف و نه
و پرورش  آموزشنظام  یعزّت نفس؛سامان ده یایروابط زنان و مردان ـ اح  فیزنان؛ـ:تعر یمقام و منزلت واقع نییو تع میترس
ـ دانشگاه-عواقب آن. انیاسالم و ب نیحدود و مرز آن در د انیبط دختر و پسر و بروا قیدق فیتعر  ؛سـالم یعفّت یها و مقابله با ب
ـ  لیمسا یمهم در حوزه  فاتیاز آثار و تأل یو معنو یمادّ تیحما یو محصوالت فرهنگ طیمح یساز ـ و عق یارزش ماننـد   یدتی

ـ نسـل جوان.تقو  یو رشد و بالندگ ینیو د یعلم تیّفیبردن ک.باالینیها و مقدّسات دم ارزشیمستق ریغ  یعفاف.تبل وحـدت   تیّ
 ؛مواظبتیانحراف یهاشهیمبارزه با اند ،یحوزو شمندانیاز اند نهیاستفاده به ی لهیها بوسو دانشگاه هیّعلم یهاحوزه نیوارتباط ب

بدان گرفتار  دیود که هم اکنون تمدن جدش یم یو فرهنگ یاز مشکالت احالق یاریخانواده مانع گسترش بس انیو حراست از بن
 .میکن  یو در جامعه تبل میابیخانواده را ب انیحراست از بن یالزم است راه ها نیشده است. بنابرا

 
 جامعه خود یها انیبن تیتقوب( 

و  یفرد یسازاز ما، عالوه بر خود کی. هر ستین سریپراکنده م یبر آن، با اقدامات فرد یرگذاریفعال در جهان و تاث حضور
 کیاسالم نزد یتمدن متعال یخود را به شاحص ها یخود، الزم است بکوشد جامعه  یها و استدادها تیرساندن قابل تیبه فعل

  (31، 1373)گللشنی:.دینما لیتبد گرانید یاسوه و نمونه برا یکند و به جامعه ا
 
 با خود گرانیهمراه کردن د -ج

. تا میکن نییخود تب یو افراد جامعه  کانیدوستان، نزد یرا برا یرسالت بزرگ و متعال نیا میاست بکوش ستهیقدم اول شا در
آل عمـران   یسوره  114 ی هیبخش از آ نیعمل ما مصداق ا نیآن گردند. ا بانیو پشت اریآگاه شوند و  تیمسئول نیبه ا زیآنان ن

 :دیفرما یاست که م
 دیآ دیپد یمردم دیمنکم امه: از شما با ولتکن

 ( 114آل عمران، )دعوت کنند.  کین ی: که به سوریالخ یال دعونی
مـردم   گـر یاسـت د  ستهیباشند، که شا یدر جهان امروز م «رهایخ» نیمطرح شده، از بزرگ تر یسه گانه  یهدف ها مسلما

 .مییو با خود همراه نما میجامعه را به آن ها دعوت کن
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 حوزه سوم: علمی  -3
 ین در علم و فناورشد شگامیپ یتالش برا الف(
بـا   میبکوش دیاز ما با کیشود. هر  یم گانگانیکند و مانع تسلط ب یم تیملت را تقو کیاستقالل  یها هیپا ،یعلم شرفتیپ

ملت هـا را بـه    گریکه توجه د میبرس یاز قدرت علم یتا به مرتبه ا میریهمت بلند و پشتکار فراوان، استعداد خود را به کار بگ
ـ از قب ،یو سخت افزار یمسلمانان در دو بخش ابزار یو معنو یهمه جانبه مظاهر ماد شرفتی. پمیخود جلب کن یسو علـم،   لی

در  «یاسالم یسبک زندگ» تیبه عنوان حاکم ،یتمدن اسالم یو ... و بخش نرم افزار یالملل نیاعتبار ب است،یاختراع، اقتصاد، س
 یمسـلمانان در راسـتا   یمـاد  یایدن یجهت شکوفا ساز یو ابزار یقوقح ،یاخالق ،ینید تیبر اساس عقالن ؛مظاهر زندگی همه
 (2، 1311ی:ابوترابو  یاصفهان ).یو سعادت اخرو یویدن شرفتیپ

و دنبـال   رندیبگ یاست، همه جد یاقتدار مل ی هیعلم را که ما دیبا»دهند:  یگونه تذکر م نیباره ا نیدر ا یمعظم رهبر مقام
 ییگـدا  گرانیشود علم را از د ی. نمافتیبهره باشند، هرگز به حقوق خود دست نخواهند  یلم بکه مردم آن از ع یکنند. کشور

کلمـه، عـالم بشـود     یقیحق یملت به معنا کیملت به کار افتد تا  کی یاستعدادها دیباکرد. علم، درون جوش و درون زاست. 
 یدانشمندان جوان کشور مـا، در رشـته هـا    ریاخ یها شرفتی(.پ1311، خردادماه «ره» ینیدر مراسم سالگرد امام خم ی)سخنران

 یاهیاول یقدم ها یو سدساز یمینفت، پتروش عیصنا ،ینانو و هسته ا یفناور ،یادیبن یو سلول ها یمانند پزشک ،یمختلف علم
 . دیمایدانش را بپ یعرصه ها یو همه  ابدیتر ادامه  یبا همت بلندتر و عزم قو دیاست که با
ارائه شـده   ینیشناسانه امام خمشناسانه و جهانانسان ،یبر اساس چارچوب منظم، منطق یمقام معظم رهبر یرهنمودهاالف. 

 کندیم میجهان ترسکل جهان اسالم و  ،یراهبرد و نقشه راه جامع و کامل را در سه سطح مل کی شات،یفرما نیاست. مجموعه ا
ـ    یشکستن مرزهاو.دهدیم لیرا تشکعج(تشکیل تمدن بزرگ جهانی امام عصر ) یهاهیاز پا یکیو  مسـلمانان   لهیدانـش بـه وس

تحقـق   یآفـت اصـل   ،یمتفکران غرب ایگذشتگان  یعلم یهاافتهیدر باب  ییگرااست که تحجر و جزم نیبر ا شانیا دیاست. تأک
 (.1371/ 12/ 11: یمقام معظم رهبر اناتیآفت است. )ب نیراه برون رفت از ا یشیاست و آزاد اند یرشد علم

 
 یبه نظام اسالم دنیاستحکام بخش -ب

ـ جهـان اسـت.    یافکار عمـوم  انیحضور کارآمد در م یعامل برا نیکشور مهم تر کی یو اقتدار نظام حکومت استحکام  کی
خـود را بـه    یاست نظام اسـالم  ستهی. پس شاابدی ینم ایدر دن یشود و همراه و همدل یم یمنزو یعیبه طور طب ف،یکشور ضع

. ننـد یمـا را بب  یها و آرمان هـا  شهیاند یو ملموس ثمره  ینیگر به طور عید یکه ملت ها میبرسان یو تعال شرفتیاز پ یمرتبه ا
و  یانسـجام اسـالم   ،یاتحاد مل تیابعاد، تقو ی عدالت در همه یکاهش فقر، توسعه  یو تالش برا یاقتصاد یها هیاستحکام پا

ها، برداشتن دیوارهـای  ها و ملتاز منکر، متحد کردن جماعت یه معروف و نهمقدس امر ب ی فهیو عمل به وظ یمشارکت عموم
نظـام   اسـتحکام عوامـل   نیکاری و ارتباط بین مردم از مهم تـر امتیازات و اعتبارات بیهوده، برقرار کردن توحید کلمه، ایجاد هم

تواند همه موانع انرژی متراکمی است که می ( انقالب اسالمی دارای توانایی، ظرفیت و11، 1311:مکارم شیرازی )است. یاسالم
 اسالمی را در مقابل چشم همه جهانیان بر پا سازد. « ممتاز، متعالی، برجسته و باشکوه»را از سر راه بردارد و تمدن 
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 یعزت نفس عموم تیتقو -ج
 یکند، قلـه هـا   یم انیکه در عمل ب را، نه صرفا در لفظ، «میتوان یما م»و باور دارد و عبارت  مانیهود ا ییکه به توانا یملت

ـ ن نیو بـزرگ تـر   یتمدن اسالم یزنده کننده  «میتوان یما م»که  نیو باور به ا مانیافتخار را به سرعت فتح خواهد کرد. ا  یروی
اندک خـود بـه    ارانیدر  یاسالم یگرام امبریکه پ یسخت آن است. آن خودباور یاز گردنه ها رراه و گذ مودنیپ یمحرکه، برا

سـتم   یآزاد یکند و از همان ابتدا برا امیاصالح جهان ق یشود که برا تیترب یامت نهیوجود آورد، سبب شد در شهر کوچک مد
پژوهشی مطالعات انفـالب  -)معینی پور، لکزایی، فصلنامه علمی. دینما یزیبرنامه ر ایدر تمام دن دیجهان و گسترش توح دگانید

 ( 13ص ، 21، ش1311اسالمی، سال نهم، بهار 
 

 جهانیچهارم:  ی حوزه
 یجهان یحضور موثر و فعال در جامعه الف( 
باشد، در مواجهه  قتیحق یایکه جو یریطلب و روشن ضم قتیفطرت انسان هاست. هر انسان حق یبار یامیاسالم، پ امبریپ
ـ پ نیانتقال ا یدرست برا یادارد، انتخاب روش ه تی. آنچه اهمردیگ یقرار م ریشود و تحت تاث یجذب آن م ام،یپ نیبا ا ی  امی

 :میکن یم شنهادیپرا  ریز یمنظور، برنامه ها نیبه هم(11، 1373)آملی:است. 
 نید یو خردمندانه  یعقالن یبر محتوا دیتاک -0

نادرسـت   یتوان با روش هـا  یرو حق را نم نیو معقول برقرار باشد. از ا یتناسب منطق دیآن با  یو روش تبل امیپ کی انیم
 :دیفرما یدهد و م یاش آموزش م یگرام امبریرا به پ ریز یغیتبل یرساند، خداوند روش ها گرانیبه د

 ربک: به راه پروردگارت دعوت کن لیسب یال ادع
 کویو الموعظه الحسنه: با دانش استوار و اندرز ن بالحکمه

 است، مجادله نما کوتریکه ن یا وهیاحسن: و با آنان به ش یه یجادلهم بالت و
 ( 121 نحل،)

معقـول و   میکـه بتـوان   یردمندانه در اسالم اسـت؛ بـه طـور   خرد و تامل خعقل و  تیروش ها، تقو نیا یریبکارگ ی الزمه
 (11، 1373)آملی:. میباش قتیحق ندگانیجو یپرسش ها یو پاسخگو میدفاع کن یاله نیخردمندانه از د

عقالنیت یعنی نیروی خرد انسـان را اسـتخراج کـردن و آن را بـر     مقام معظم رهبری در مورد این حوزه بیان فرموده اند: که 
تفکرات و اعمال انسان حاکم قرار دادن. برای تشکیل مدینه فاضله و امت واحده اسالمی و تمدن بـزرگ اسـالم، بایـد عقـل را     

نجام بگیـرد. عقالنیـت بـه    معیار و مالک قرار بدهیم. اولین کار در این راستا آن است که تقویت نیروی عقل و خرد در جامعه ا
 (21/4/1311معنای محافظه کاری، مسامحه و تساهل نیست. )بیانات معظم له، 

همچنین ایشان در این زمینه تأکید دارند: یکی از مشکالت بزرگ مسلمانان، به کار نبستن عقل و خرد خـدادادی اسـت کـه    
بزرگ واحد اسالمی را با اخالل مواجـه کـرده اسـت.    های مادی و معنوی و دنیوی و اخروی شده و تشکیل امت سبب خسارت

 (21/4/1311)بیانات معظم له، 
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 امیرساندن پ یابزارها برا نیو کارآمدتر نیاستفاده از بهتر -2
دام حـق قـرار   ختوانند در اسـت  یکه م زانیابزارها، به همان م نیمتنوع و گسترده است، ا اریبس امیرساندن پ یابزارها امروزه

 مردم کمک کنند. یباطل باشند و به گمراه یها امیتوانند حامل پ یم رند،یگ
حـق و   یهمـاورد  نیسخت تـر  دیکه شا دان،یم نیمدعاست. در ا نیشاهد ا نی( بهترنترنتی)ا یاطالع رسان یجهان یشبکه

 چیکنند و ه یله محم یو انسان یاخالق نیبه تمام اصول و مواز شگانیکه چگونه باطل پ دیکن یاست، مشاهده م انیباطل در جر
 .ندینما ینم تیرا رعا یحد و مرز اهالق

 توان از آن ها کمک گرفت؟  یمردمان وجود دارد که م گریحق و گفت و گو با د امیرساندن پ یبرا ییامروزه چه ابزارها -1
 ست؟یکنند؟ و راه مبارزه با آن ها چ یابزارها سوء استفاده م نیدشمنان حق چگونه از ا -2
 یجهان یدر عرصه  ینید میتعال نیتر یادیو بن نیم ترطرح عا -3
را با آنان طرح  میهستند، خوب است آن دسته از تعال گرید یها نیاز سرزم یمرحله، مردمان نیآن جا که مخاطبان ما در ا از

ـ رسالت انب د،یتوحکنند.  یبه آن ها را احساس م ازین ایشوند و عموم مردم دن یمحسوب م ینید میو اساس تعال هیکه پا میکن  ا،ی
سـالم و   یو زندگ یعدالت، مبارزه با ستم، کرامت انسان، منزلت خانواده، خردورز ،یاخرو یمعاد و زندگ ،یاخالق یکرامت ها

. نـد یباره بشنوند و انتخاب نما نیها را در ا دگاهید نیکه عالقه مندند بهتر استیمردم دن ازیمورد ن یآرامش بخش از موضوع ها
جذب حـق   یفرصت برا جادیباطل و ا یها شهیبا اند بارزهم یبرا یراه ،یعموم یموضوع ها نیا یاسالم درباره  هدگایطرح د

 (12، 1311)طاهر زاده:طلبان است. 
 
 انتظارفرهنگ جهاد و شهادت و  تیمبارزه با ستمگران و تقو -3

بوده  قتیو گسترش حق و حق یدل در روابط جهانع یمبارزه با ظلم و برقرار اء،یانب یاصل یاز رسالت ها یکیکه  میدان یم
ـ باشند، اما با یو عدالت م قتیحق و حق یرایشود و پذ یسخن حق دلشان نرم م دنیاز مردم با شن یاریاست. هر چند که بس  دی

و حق  ییروند، بلکه سد راه حق جو ینم قتیبار حق و حق ریهستند که نه تنها ز اطلاز اهل ب یکه همواره گروه میباش اریهوش
ـ خود نکننـد و   یزند و تا همه را تابع خط و مش یباشند و گسترش عدالت، منافع آن ها را بر هم م یم یپرست اسـارت بـر    وغی
 (3، 1141)الهوری :.رندیگ یآرام نم فکند،ین گرانید

 :  دیفرما یم انیحیو مس انیهودیاز  یگروه یدرباره  میکر قرآن
 واهند شدنخ یعنک: هرگز از تو راض یلن ترض و
 انیحیمس نیو هم چن انیهودی: یو ال النصار هودیال
 یکن یرویآن ها پ نییکه از آ نیتتبع ملتهم: مگر ا یحت
 خدا تیاهلل: بگو فقط هدا یان هد قل
 یکن یرویآنان پ یلئن اتبعت اهواء هم: و اگر از هوا و هوس ها و

 ستا دهیکه علم به تو رس نیجاءک من العلم: بعد از ا یالذ بعد
 داشت یاز جانب خدا نخواه گریمن اهلل: د مالک
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 یاوری چیو ه یسرپرست چی: هریوال نص یول من
 
 دعوت به حق وعدالت -4

 :ندیفرما می – هرحمه اهلل علی – ینیخم امام
کـه   است نیا م،یقرار ده گانگانیخود با ب استیو آن را اصل و اساس س میبه آن توجه کن دیما با یکه همه  یمهم ی نکته»

آنان  ن،یقیما را قبول دارند. به  یاستقالل و آزاد یکنند و تا چه مرز یو تا کجا ما را تحمل م یدشمنان ما و جهان خواران تا ک
 شناسند.  یمان نم یو اله یمعنو یارزش ها وها  تیجز عدول از همه هو یمرز

 یتان برگردانند )سـوره   نیکه شما را از د نید مگر ادارن یبا شما بر نم زیهرگز دست از مقاتله و ست میقرآن کر یبه گفته 
ـ خواهند بـود تـا هو   بمانیدر تعق یو شورو کایها و آمر ستیونیصه میو چه نهواه می(. ما چه بخواه217 هآیبقره،  ـ ید تی و  ین

 (. 237، ص 21ج  1311امام خمینی:) ندیمان را لکه دار نما یشرافت مکتب
منحصر به صحبت و شعار کرد، بلکه  دیکه دعوت به حق و عدالت را نبا میابی یدر م م،یه کننگا نانهیاگر واقع ب ب،یترت نیبد

شـود مگـر بـا جهـاد و      ینم سریم نیرا در کل جهان زدود و ا ینمود و موانع حق و حق پرست امیق دیتحقق سخن خق با یبرا
 راه. نیا یها یسخت یاست و تحمل همه  قتیراه حق و حق مانشهادت در راه خدا، که ه یبرا یآمادگ

 فرمودند: 1311در حج سال  نیبرائت از مشرک امیباره در پ نیدر ا« ره» ینیخم امام
ـ  دیهزاران شه یبا خون بها ران،یدر ا یانقالب اسالم ی... تجربه » شـدن   دهیو مجروح و خراب شدن منزل ها و به آتش کش

 مـان یشدن فرزندان انقالب و اسالم بـه دسـت دژ   ریها و اس یدر بمب گذار یاریکشاورزان و کشته شدن تعداد بس یخرمن ها
را در  یبر کفر جهان یروزیپ یتجربه  رانیبه دست آمده است. ملت ا یو جان یو فشار اقتصاد دیبعث عراق و هزاران گونه تهد

نموده  مهیخود را بو مجاهدت، انقالب و کشور  یخراب شدن منازل خود بر سر کودکان در خواب، به دست آورده و با فداکار
ـ  یرا صادر م مانیاست، و ما به تمام جهان تجربه ها  نیدفـاع و مبـارزه بـا سـتمگران را بـدون کوچـک تـر        ی جـه یو نت میکن

ـ پ یتجربه ها، جز شکوفه هـا  نیو مسلما محصول صدور ا میده یبه مبارزان راه حق انتقال م ،یچشمداشت و اسـتقال و   یروزی
 .ستیدر بند ن یملت ها یشدن احکام اسالم برا ادهیپ

 یمـا در مقابـل همـه     سـتند یما با نیکنم که اگر جهان خواران بخواهند در مقابل د یاعالم م تیبا قاطع ای... من به تمام دن 
کـه   یبـزرگ تـر   یبـه آزاد  ایو  میشو ینشست؛ با همه آزاد م مینخواه یتمام آنان از پا یو تا نابود ستادیا میآنان خواه یایدن

از کشـورها و سـازمان هـا و     یاحـد  تیو غربت و بـدون کمـک و رضـا    ییکه در تنها هو همان گون میرس یست مشهادت ا
ـ مظلومانه تر از انقالب جنگ ز،یو همانگونه که در جنگ ن م،یرساند یروزیانقالب را به پ ،یجهان التیتشک و بـدون کمـک    میدی
و فراز را بـا اتکـاء بـه خـدا، تنهـا       بیراه پر نش ی ماندهیباقخدا  یاریبه  م،یمتجاوزان را شکست داد یکشور خارج کی یحت

 میفشار یم یتیجهان اسالم در کل گ یروزیپ یرا در شاد گریکدیدست  ایکرد:  میخود عمل خواه ی فهیو به وظ مودیپ میخواه
با ماسـت و   یروزیحال پدر هر  یول میکن یو از مرگ شرافتمندانه استقبال م میآور یم یو شهادت رو یابد اتیهمه به ح ایو 

 (. 111، ص 21ج  ،1311امام خمینی:...« ) میکن یدعا را هم فراموش نم
و ظلـم   عیاست. فجا یاشغال نیها در فلسط ستیونیاقدامات صه ،یجهان یدر عرصه  ییو زورگو یزیبارز حق ست ینمونه  
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ـ ده ها قطعنامه در محکوم یالملل نیب یمان هاو تاکنون ساز ستین دهیپوش یدهد، بر کس یرخ م نیکه امروزه در فلسط ییها  تی
 یریغاصب اندک تـاث  میرژ نیا یظالمانه  یها هیقطعنامه ها توانسته اند در رو نیا ایصادر کرده اند؛ اما آ لیاسرائ میرژ اتیجنا

 اکتفا نمود؟  حتیتوان به مذاکره و نص یجاه طلب قدرتمند م کیدر مقابل  ایداشته باشند؟ آ
ـ که در آن قرار گرفتـه ا  یسخت و ظالمانه ا طینسبت به شرا دیرا با ایفرصت ها، مردم دن قیا شناخت دقب نیبنابرا آگـاه   م،ی

ـ ی. با اقتدا به امـام خم میعدالت خواهان بپرداز یجبهه  تیجهاد و مبارزه، به تقو ی هیو با زنده کردن روح میکن رحـه اهلل   – ین
و آن را بـه   مییو ترس را از ملت ها بزدا یخودباختگ ی هی. روحمیکن یادآورین ها ها را بدا سانان عزت و کرامت ذاتی – هعلی
ـ یو سخنان امام خم یزندگ. میکن تیمعقول و عزتمند هدا یاستقامت و مبارزه ا یسو ـ پـر از روح  ین حماسـه و جهـاد و    ی هی

صادر کـرد،   رانیبه تهاجم عراق به امربوط  یکه هنگام قبول قطعنامه  یامیدر پ یجاست که حت نیلست. جالب ا یشهادت طلب
داشتند هدف ما نه فقط  انینمودند و ب دیظلم و ستم تاک هیجهاد مقدس عل نیجهاد، بلکه بر تداوم خود ا هینه فقط بر تداوم روح

 رفع فقر، بلکه محو هر گونه ظلم و کفر از کل جهان است: 
و  ریمبارزه چگونه خون بر شمش نیکه در ا میدیو د افتیبرائت ما  خود را از راه یراه گم کرده  ،ینی]مبارز[ فلسط ی... آر »

ـ تا فرات آشفته گشت و دوباره ذر لیدر تصرف از ن لیاسرائ یشد، و چطور خواب بن روزیبر گلوله پ ادیبر کفر و فر مانیا  ی هی
در سراسـر جهـان    یعیوس یها تیلما برافروخت و امروز همانگونه که فعا ی هیو ال غرب هیشرقال یمبارکه  یاز شجره  نیفلسط
خشـم ملـت مسـلمان     یخاموش کردن شعله هـا  ی[ براییها تیاست، ]فعال انیما با کفر و شرک در جر دنیبه سازش کش یبرا

 انقالب است ... شرفتینمونه از پ کیتنها  نیبه همان شکل ادامه دارد و ا زین نیفلسط
درد شروع شده است  یب نیر و استضعاف و جنگ پابرهنه ها و مرفهجنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استکبا امروز

بوسم و سالم و درود خالصـانه   یکه در سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفته اند م یزانیهمه عز یو من دست و بازو
کـنم خداونـد آثـار و     یض مهم عر رانیو دالور ا زیکنم؛ و به ملت عز یم نثارو کمال  یآزاد یغنچه ها یخود را به همه  ی

تان جهان خواران چـ  و راسـت را بـه وحشـت      یانقالب ی نهیک یشما را به جهان صادر کرده است و شراره  تیبرکات معنو
 انداخته است. ...

بزرگ سـربازان اسـالم را در    جیمان، بس یدر جنگ اعتقاد دیشناسد و ما با یو مرز نم ایاست و جغراف دهیما جنگ عق جنگ
 ... میبه راه اندازجهان 

 سـه ینبرد مقا یشکست در صحنه ها ای یروزیکه بشود با پ ستین یبدانند که شهادت در راه خدا مساله ا دیبا کایآمر اذناب
که  میاندازه به سقوط بکشان نیشهادت را تا ا دیاست، نبا تیو سلوک در عالم معنو ریو س یشود. مقام شهادت، خود، اوج بندگ

ـ ا یآزاد شـدند، تمـام   گرید یشهرها ایتنها خرمشهر و  ،هادت فرزندان اسالمدر عوض ش مییبگو ـ هـا خ  نی ـ   االتی  یباطـل مل
در جهـان   یالملـل اسـالم   نیکردن اهداف ب ادهیگراها تصور نمودند ما هدفمان پ یگراهاست و ما هدفمان باالتر از آن است. مل

. ما بر سر شهر و مملکـت بـا   میما هست ستهست و تا مبارزه هتا شرک و کفر هست، مبارزه  مییگو یاست، ما م یفقر و گرسنگ
 .... میبه اهتزاز در آور یکرامت و بزرگوار عیرا بر قلل رف« ال اله اهلل»پرچم  میدار میما تصم م؛یدعوا ندار یکس
ن مظلومان را نظـاره  داران و وابستگان آن ها توقع دارند که ما شکسته شدن نونهاالن و به چاه افتاد هیجهان خواران و سرما 
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خـواب   یکـه ا  میماست که در سراسر جهان صال زن یما و انقالب اسالم ی هیاول ی فهیو حال آن که وظ م؛یو هشدار نده میکن
ـ کـه ا  دیزیبرخ د؛یگرگ، منزل گرفته ا یکه در کنار النه ها دیو به اطراف خود نگاه کن دیشو داریغفلت زدگان! ب یرفتگان! ا  نی
 ... ستین ادیاز ص منیکه جهان ا دیکن امیق عای: سرمیکش ادیفر زی! و نستیخواب ن یجا جا
مسلمانان در سراسر جهان  یاسالم تیهو یایاح یبا تمام وجود برا رانیا یاسالم یکنم که جمهور یبه صراحت اعالم م من
قـدرت در جهـان دعـوت نکنـد و     از اصول تصاحب  یرویهم ندارد که مسلمانان جهان را به پ یلیکند و دل یم یگذار هیسرما
ـ اهداف و منافع ملت محـروم ا  شبردیپ یبرا دی. ما باردیرا نگ بیفر وصاحبان قدرت و پول  یو فزون طلب یجاه طلب یجلو  رانی

از مبارزان و گرسنگان و  تیبه مشکالت و مسائل مسلمانان و حما یدگیدر ارتباط با مردم جهان و رس دیما با م،یکن یزیبرنامه ر
 (. 234تا  237، 21ج ، 1311امام خمینی:) میخود بدان یخارج استیرا از اصول س نیو ا مییمان با تمام وجود تالش نمامحرو

 
 گانگانیروابط با بکیفیت 
کافر و اسـتعمارگر کـه    یدولت ها تیو استفاده از آن ها باعث تقو یراسالمیغ یاز کشورها یواردات یکاالها دیاگر خر -1

در سراسر عـالم،   نیمسلم ای یاسالم یها نیهجوم به سرزم یآن ها را برا یقدرت مال ایهستند، شود و  نیمدشمن اسالم و مسل
و  311 ، 1373امـام خامنـه ای:  و استفاده از آن اجتناب کننـد )  یریو به کارگ دیخرواجب است که مسلمانان از  د،ینما تیتقو
311.) 
است، تمـام شـود، حـرام اسـت. وارد      نیکه دشمن اسالم و مسلم یتسیونیکه به نفع دولت غاصب صه یهر نوع تجارت -2

ـ . اگـر ا سـت ین زیبرند، جا یآنان که از ساخت و فروش آن سود م یکاالها جیکردن و ترو ـ قب نی  یکـاال در فروشـگاه هـا    لی
 (.317 ، 1373امام خامنه ای:آنها بر مسلمانان حرام است ) دیباشد، خر یاسالم یکشورها
ـ فرهنـگ غ  جیشده اند، اگر مستلزم تـرو  دیتول یاستعمار یکه توسط دولت ها ییلباس ها دنیو پوش دیخر -3  یاسـالم  ری

ـ شـود،   یاسـالم  یها نیاستعمار و استثمار سرزم یاقتصاد آنان برا تیدشمن باشد و باعث تقو منجـر بـه وارد شـدن ضـرر      ای
 (317، 1373) امام خامنه ای:.ستین زیگردد، جا یبه دولت اسالم یاقتصاد
دارد؛ چرا که  تیشود، بسار اهم یمنتقل م گرید یها نیشود و به سرزم یم دایکه در غرب پ ییاز خاستگاه مدها یآگاه -4
کـه   ییاز مدها دیتقل ،یاست. به طور کل یراخالقیگروه غ کی یدهنده  جیترو ای یمنف یامیپ یمدها در بردارنده  نیاز ا یاریبس
 (311، 1373)امام خامنه ای:آن ها را به دنبال دارد، حرام است.  فرهنگ جیشدن به دشمنان اسالم و ترو هیشب
 

 مبارزه عقالنی با افراط گرایی دینی وتکفیری در پرتو نماز
خـود، کـافر    ای ناخواسته و نسبتا نو خواسته است که انحصار طلبانه مدعی مسلمانی است و همـه را جـز  گری پدیدهسلفی

، بـا  ه که با پوشیدن جامه انتساب به سلف صالح و با طرح ادعای وحدت در فضای بدون مذهبای خود خواندشمارد؛ فرقهمی
مدعی است که هیچ مذهبی وجود ندارد و باید به عصـر سـلف    گری یعنی همان بستر وهابیت،بنیان مذهب مخالف است. سلفی
ها بوده ها تالش و جست و جو عالمان فرقهقرنگشت و از همه دستاوردهای مذاهب که حاصل یعنی دوران صحابه و تابعین باز

را اختیـار  « اسالم بـال مـذهب  »ای گران سنگ از فرهنگ اسالمی در ابعاد گوناگون پدید آورده است، چشم پوشید و و اندوخته
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ه سوی یگانـه  گوید: بیایید با کنار گذاشتن همه مذاهب بکند و می(اندیشه سلفی دستی به دعوت بلند می11، 1377: یکرد. )علم
کشد و مدعی است که با حذف دیگر ان از جامعه اسالمی و راندن آنـان بـه   ، شمشیر تکفیر بر میشدن برویم، اما با دست دیگر

، حتی از جهـاد علیـه کفـار    کند. جالب آنکه مبارزه با پیروان برخی مذاهب اسالمیجامعه اسالمی را یک دست می، جمع کفار
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای    ( 277، 1373تر است.) البوطی:، مبارزه با کافر اصلی واجبر نگرش سلفیتر است. زیرا دجبوا

اینجانب همچون بسیاری از علمای اسالم و دلسوزان امت اسالمی بار دیگر اعالم میکنم که هـر گفتـه و عملـی کـه     فرموده اند: 
به مقدسات هر یک از گروههای مسـلمان یـا تکفیـر یکـی از      موجب بر افروختن آتش اختالف میان مسلمانان شود و نیز اهانت

( مهمترین عامل حضور 1312)پیام حج .مذاهب اسالمی، خدمت به اردوگاه کفر و شرک و خیانت به اسالم، و حرام شرعی است
بله وریشه کـن  فعال ومستمر اسالم شیعی در جهان برای تحقق تمدن بزرگ اسالمی استفاده از تمام ظرفیت های جهانی برای مقا

ـ و از م یدر نـابود  یکه سـع  یکه در برابر تمدن دهینوبت ما نرس ایآ کردن این پدیده استعماری در جهان اسالم است. بـردن   انی
ـ   رونیکه دشمن به طور همه جانبه از ب یوقت م؟یو به تعرض بپرداز میما دارد قد علم کن یتمدن اسالم حـد و   یو درون فشـار ب

 دهیاسـالم شـن   یشکسته شـدن اسـتخوان هـا    یکند صدا دایروند ادامه پ نیکه اگر ا یکند به گونه ا یمرا بر ما اعمال  یحصر
 .میبمان یدر چنگال گرگ باق یو مانند گوسفند رام میو مذاکره کن ینیو عقب نش میدست بگذار یدست رو دیخواهد شد، ما با

 برنامه ای پیشنهادی برای تحقق تمدن جهانی امام عصر )عج(:
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 ی و پیشنهادهاریگ جهینت
ـ جهـان، صـرفا    یو اصالح وضع کنون یتمدن اسالم یو بازساز ایاح یما برا تالش و  فیوظـا  ریدر کنـار سـا   فـه یوظ کی

 لیتشک یعنی ،یاله یایآرمان ها و اهداف انب نیو مقدس تر نیتر یمیاز قد یکی یاست برا یامیمجاهده و ق ست؛یها ن تیمسئول
 )عج(. یمهدحضرت  ،یموعود اله یرهبربه  یعدل جهان یجامعه 
ـ ن یکه به دست آورده است، ب یبه کمک علم و دانش تیپنداشتند که بشر یدو قرن گذشته م یکیکه در  یکسان دیشا از  ازی
روشـن   کـم، یو  سـت یقرن ب یو سعادت سامان خواهد داد، اما اکنون، در ابتدا یبهروز یخود را به سو یخداوند، زندگ میتعال

کـرده و   یکـه در علـم و فـن آور    یشـرفت یکه انسسان امروز با تمـام پ  میدید استفبوده  شانهیساده اند یپندار نیچنشده که 
خود بازمانده اسـت.   یآرزوها نیبه بزرگ تر دنیبه دست آورده، همچنان از رس یزندگ ی وهیش لیکه در تسه یدستاورد فراوان

سـعادت،   یبرد و در جسـت و جـو   یم ردر اضطراب به س یآرمان یو ب یهدف یامروزه تشنه تر از هر زمان، از ب ،یجامعه بشر
 است. یو آرامش درون یواقع یخوش بخت
همت و عزم راسخ مـا   مان،یا ،یانسان ها، به آگاه یبخش اسالم، امروزه بر دوش ماست. فردا ییرها امیرساندن پ تیمسئول

شده و آدم ها  لیکوچک تبد یکه جهان به دهکده ا یدارد. در حال ینقش منخصر به فرد خود در جهان امروز بستگ یفایا یبرا
ـ   گـر ید یحق، به انسـان هـا   امیرساندن پ یگرفته اند، تالش ما برا رقرا گریکدیارتباطات با  نیتر کیدر نزد دهـد   یفرصـت م

، طبقاتی، ملی، وطنی، جغرافیایی، که در آن تمامی اختالفات نژادی یا ندهیبه ا دیکنند. ام دایپ ندهیبه آ دیو ام ابندیرا در قتیحق
مسلکی، حزبی و زبانی از میان خواهد رفت و سبب امتیاز، افتخار و اعتبار نخواهد بود و حتی در آن حکومت، اختالفات دینـی  

خدا خواهند بود. در این حکومت واحد جهانی، کـره   ننیز کنار گذاشته خواهد شد و همه مردم در زیر پرچم اسالم، تسلیم فرما
زمین با یک حاکم، یک نوع حکومت و با یک شیوه و روش عادالنه اداره خواهد شـد. اسـالم چنـین حکـومتی را بـرای بشـر       

 کامـل بینی کرده و در حدودی که وظیفه تشریع است، مقدمات آن را فراهم ساخته و عملی شدن آن را به آماده شدن زمینه پیش
 آن موکول کرده است.

 
 پیشنهادات

پدر  ی«دار الحکومه»و آله وسلم( و  هیاهلل عل یرسول خدا )صل «یالنب نهیمد»بر حول محور انتظار کردن  نهیدضرورت نها -1
 است. ینجات تمدن اسالم یاز راهها یکیبزرگوارشان 

ای والیی است که تحـت  جامعه اسالمی، جامعه است.مهمترین راه احیای تمدن اسالمی  نماز خوان ایجاد جامعه اسالمی -2
ـ و نـه ا  «یمشترک تمام مذاهب اسالم یمبان»با توجه به  دیبا یاسالم نیتمدن نو یرگی شکلالبته ،.کندیت اهلل حرکت میوال  رانی
 باشد. یعیش

بـه   تـوان ینم ق،یطر نیو جز از ا میهست یجامعه اسالم جادیا ازمندین ،یتمدن اسالم یایو اح یتمدن اجتماع جادیا یبرا -3
بندی کلی و اساسی دو جامعه معرفی شده است. همانطور که حاکمیت هم بـه تبـع ایـن    یم در یک دسته.در قرآن کردیرس جهینت

که  "جامعه والیی"شود و دیگری تعبیر می "جامعه جاهلی"بندی به دو گروه تقسیم شده؛ یک نوع جامعه که در قرآن به تقسیم
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 .در مقابل جامعه جاهلی مطرح شده است
های اسالم؛ تقارن علم با عمل و الهی شدن ت معرفتی، اخالقی و ابزاری؛ نگاه سیستمی به آموزهضرورت حاکمیت عقالنی -4

 علوم با نیت الهی.
1-
به هـدف،   مانیاخالق، حقوق، ا ،یعلم محور ،یخردورزانقالب اسالمی باید سرآغاز احیای تمدن اسالمی در جهان باشد. 

ـ اجتنـاب از تقل  ،افزاری و سخت افزاری ل بر دو حوزه نرماشتما ؛یاز زندگ ینید ریتالش، تفس،فرهنگ نماز،  یسـبک زنـدگ   دی
، ییتوانا یدارا یکه انقالب اسالم نیهنر و ا قیاز طر یساز قهیپنهان، سل زمیو تحجر و سکوالر ینگر یاجتناب از سطح ،یغرب
 یاسـالم « برجسته و با شکوه ،یاز، متعالممت»تواند همه موانع را از سر راه بردارد و تمدن  یاست که م یمتراکم یو انرژ تیظرف

 بر پا سازد. انیرا در مقابل چشم همه جهان
1-
 .شهیبا دعوت از نخبگان و صاحبان فکر و اند یسبک و فرهنگ زندگ نهیدر زم یشناس بیگفتمان آس جادیضرورت ا 
 ضرورت نگاه اسالمی به علوم انسانی، متناسب با تمام ابعاد وجودی انسان و جهان. -7
ـ نما فـا یا یادیبن یکاربرد ینیعلوم د دیتواند در تولقطعا می نیو نقشه راه د ینید تیریمد -1 ـ کـه بـا تبع   یو انسـان  دی  تی
 .شودیم ایاح یهمگام شود، تمدن اسالم ینیو د یاسالم
ـ اسالم ترب نیاست.هدف از د یمهم در تمدن اسالم یهااز مولفه یمدار نیو د یاخالق ساز -1  یهـا زشمطـابق بـا ار   تی
 .دیو رشد خواهد رس یبه تعال یقطعا تمدن اسالم ابدیها تحقق امر در دانشگاه نیاست و اگر ا یمدار نیو د یاخالق
بـه   یافراد انسان ن،ی. بنابر اابدییو معنا و شکل م دیآیاز نظر اسالم، فرهنگ، جامعه و تمدن، برمحور انسان به وجود م -11
 یافراد جامعه برا کیکای هیو تزک میرو تعل نی. از اردیگیقرار م تیو ترب میو تمدن، موضوع تعل فرهنگ و جامعه یهاهیعنوان پا

ـ از هـر چ  شیدر دستورکار قرار گرفته است. پ یو متمدن و فرهنگ سالمبه هدف جامعه عالم و  دنیرس ـ  یزی بـه   دنیدر راه رس
در  یاگر روح فرهنگ اسالم رایاست؛ ز یفاقد فرهنگ اسالم ینسانتوجه شود. منابع ا یبر منابع انسان ،یبه نام تمدن اسالم یتیغا

تمام تالش و همت خود را مبـذول   ستیبایم ن،ی. بنابر اافتییتحقق م یتمدن اسالم یعیجان مسلمانان وجود داشت. بطور طب
از نظر اسالم، هرگونه  (1 هیرعد، آ ،21 هی. )انفال، آمیکن تیو ترب میتعل یرا براساس فرهنگ اسالم یکه منابع انسان میمعنا کن نیا

ـ ب یراسـالم یغ نیشیپ یهارو با گزارش کردن از تمدن نیاست. از ا یو فرهنگ یفساد تمدن یبه معنا یاختالل در منابع انسان  انی
 یخارج شده و موجبات تبـاه  یعیطب ریها از مسآن تمدن یموجب شده تا منابع انسان یو فرهنگ یکه چگونه عوامل فکر کندیم

 یتوانستند فرهنگ و تمـدن  ،یبا آموزش و پرورش درست منابع انسان نیشیپ یهافراهم آورند. از نظر قرآن، تمدن اخود ر یتمدن
 خود را رقم زدند. ینابود ،یکمال یعیطب ریها به سبب خروج از مسها و فرهنگتمدن نیهم یکنند ول جادیبزرگ را ا

دوباره تمدن اسالمی را بازسازی و بازآفرینی کـرد  که جمهوری اسالمی ایران ،ی: ایجاد ام القری برای تحقق تمدن جهان-11
و به جهانیان معرفی و ارایه کرد. این هدفی است که امام خمینی)ره( بنیانگذار جمهوری اسـالمی و مقـام معظـم رهبـری امـام      

های اسالمی شکل مهندسی فرهنگی مبتنی بر آموزه ای)مدظله العالی( در نظر دارد و با ارائه راهکارهایی بر آن است تا اینخامنه
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 گیرد و تمدن اسالمی تحقق یابد.

و  یها در بردارنده نظام فکرآموزه نیا رایز رد؛یاسالم انجام گ یانیوح یهادر چارچوب آموزه ستیبایم یتمدن اسالم -12
بـر   یمبتن تمدن نوین. هدف از کندیم انیرا ب است که فرهنگ اسالم یخاص یو قانون یو حقوق یو رفتار یاخالق زیو ن یفرهنگ

 به هدف انسان کامل و جامعه سالم و برتر است لین یبرا رهایها و متغهمه داده یتعادل و تکامل تیریاسالم، مد
 

 منابع
 میقرآن کر .1
 (منزلت عقل در هندسه معرفت دینی،قم نشر اسراء.1373آملی ،عبداهلل ) .2
a. تهران،نشر اندیشه.،یحائر یهاشم یالهه  یگومورا، ، ترجمه  یبه سو یبیدر سراش(1371)اچ. بورگ  ،پروفسور رابرت 
 (میراث سالم ،ترجمه مصطفی علم، تهران ،نشر مهر. 1321توماس واکر آرنولد وگیوم، آلفرد)  .3
 (ایران وجهان اسالم، مشهد،نشر آستان قدس رضوی . 1311حائری عبدالهادی ) .4
 و فرهنگ پیشرو، تهران ، انتشارات علمی وفرهنگی . (فرهنگ پیر 1373جعفری ،محمد تقی)  .1

 .4(، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ1311خمینی، روح ا...  ) .1
 .2چ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،( وصیت نامه سیاسی والهی امام،1371)___________ .7
 تفکر غربی، تهران،سروش .( تمدن و 1311داوری اردکانی ، رضا) .1
 (شمه ای از تاریخ غرب زدگی ما تهران ،،نشرسروش 1374)--------------- .1
 . 4(،بحران دنیای تجدد، ترجمه نسرین هاشمی، نامه فرهنگ ،سال چهارم ،شماره ، 1374رنه، گنون ) .11
 ر کبیر. ( تاریخ تمدن اسالم، ترجمه علی جواهر کالم،تهران ،انتشارات امی1341زیدان ، جرجی) .11

  (،فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم،،تهران، نشر فرهنگ اسالمی،چاپ اول.1371سبحانی،جعفر) .12
  ( سهم اسالم در تمدن جهان ،تهران،انتشارات بعثت.1313صاحب الزمانی، ناصر الدین ) .13
 .احیاگران،نشرها، قمها و چالششدن و دین فرصت، جهانی(1312)محمّدجواد  ،صالحی .14
 (گزینش تکنولوژی از دریچه ی بینش توحیدی،تهران،نشر ققنوس.1311اصغر ) طاهرزاده، .11
 .زی،انتشارات مکتبه االسالم ،تبر تیبه شبهات وهاب ن،پاسخی.(محمد ام1377،) یعلم .11
 (،ناتوی فرهنگی ومقوله جنگ نرم ،موسسه اندیشه ،چاپ اول.1311غالمی ،نادر ) .17
 ی تا.،هیئت نشر معارف اسالمی، ب2و1،ج«جوان»فلسفی، .11

 .1311،انتشارات گلستان ادب ،چاپ ششم،«حجاب دختران»قاضی ،فاطمه، .11
 ( علم و دین و معرفت، نشر جعفری ،تهران . 1373گلشنی ،مهدی) .21
 م. (احیای فکر دینی در اسالم ،ترجمه احمد آرام تهران،نشر کانون پژوهش های اسالمی .1141الهوری ،اقبال ) .21
  11ج ،انتشارات صدرا،چاپ سوم، هران(مجموعه آثار، ت1311مطهرى، مرتضى ) .22
  .ازدهمیچاپ ،نسل جوان  ،حکومت جهانی مهدی،قم (1311)مکارم شیرازی، ناصر .23

 .،انتشارات صدراتهران (خدمات متقابل اسالم وایران ،1317)_______________ .24
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 چکیده
 

شود به شرطی کاه باه تاوان در    های اساسی توسعۀ و تمدن یک جامعه تلقی میتولید علم و فناوری از شاخص
ای های مختلف جامعه به خصوص در بخش پژوهش به گونه کاربردی از آن استفاده نمود. داشتن جامعاه بخش

هاایی را  تواند راهگشای بسیاری از مسا ل مهم باشد. ایران نیز در ایان راساتا تاالش   ی میمبتنی بر علم و دانای
اید که بر ایان اسااس نیازمناد برناماه     انجام داده است ولی در این میان نتوانسته است به جایگاه متناسب نا ل

استا و بار اسااس روشای    باشد. این پژوهش نیز در این رریزی راهبردی و شناخت همه جانبه در این زمینۀ می
باه تادوین    SWOTتوصیفی و بهره گیری از منابع موجود در این زمیناۀ و اساتفاده از مادل راهباردی     -تحلیلی

ها و راهبردهای اساسی در زمینۀ توسعۀ علم و فناوری کاربردی در ایران اقدام نموده اسات. جامعاه   استراتژی
باشد که حجم نمونه بر اساس های سطح شهر اصفهان میگاهنفر از اساتید برجسته دانش 055آماری دربردانده 
هاای دسترسای باه    نتایج بیانگر آن بودند که؛ فراهم شادن زیرسااخت  نفر تقلیل یافتند.  225فرمول کوکران به 

ها و صنایع مختلف با بهره مند شادن از امتیااز وزنای    های ایران، سازمانهای اطالعاتی در اغلب دانشگاهشبکه
کاارکردی در بخاش علام و فنااوری ایاران باا       -جایگاه نخست نقاش قوت، فقدان برنامه ریزی راهبردیدر  05/5

در جایگاه نخست ضعف ها، توساعۀ فنااوری اطالعاات و ارتباطاات و اینترنات در تماامی        372/5امتیاز وزنی 
های موجود و تناسب کم صتباالترین امتیاز وزنی را داشته و در مرتبه اول فر 556/5ها با امتیاز وزنی دانشگاه

در جایگاه نخست تهدیادها قارار    45/5نظام دانشگاهی ایران با نیازهای علمی، و نوآوری کشور با امتیاز وزنی 
ارا ه یک چهارچوب اساسی در گسترش فناوری توان، دارد. در این زمینۀ مهم ترین راهبردهای اساسی را نیز می

ای ایران به طور متوازن و هماهنگ، تأسیس و توساعۀ هار چاه بیشاتر     هاطالعات و اینترنت در سطح دانشگاه
ای های ایران و تاالش در راساتای ایجااد جامعاه    های علم و فناوری در سطح دانشگاهمراکز رشد علمی و پارف

تالش برای تناسب میزان نیاز و تولید نیروهاای  ای توانمند و کوشا و متمدن و دانش محور برای نیل به جامعه
های کشور و اساتفاده بهیناه از نیروهاای جاوان تحصایل کارده       ها و سازمانصیل کرده در صنایع، شرکتتح

 های ایران برای نیل به اهداف اساسی توسعۀ و پیشرفت و تمدن، بیان کرد. دانشگاه
 .SWOTها: علم، فناوری، ایران، دانش محوری، توسعۀ، تمدن، کلید واژه

mailto:jkarimi15@yahoo.com
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 مقدمه

 مـردم،  یبقـا  واقـع  است. در امروز اقتصاد در توسعۀ و رقابت یبرا منابع مهمترین از یکی دانش کهاند پذیرفته همگان امروزه

 Lerro and)اسـت  دانشـی  منـابع  بـا  کـارکردن  در آنهـا  توانـایی  به وابستهای طورفزاینده بهای منطقههای سیستم و شرکتها افراد،

Schiuma, 2009: 387-400)شـرط اصـلی بـرای اختـراع و نـواوری در منـاطق شـناخته شـده          . دانش، تحقیق و خالقیت پیش
 اهـداف  به ابىیدست منظور دانش به رىیبکارگ و انتشار خلق، ندیفرا ت دانش رایری. در واقع مد(Stefanie Hohn, 2010, 281)است

 تیریمـد  آغـاز  براى شتال حال در ى کهیسازمانها و ها، صنایع شرکت از ارىیبس .(Akhavan, 2010: 135)ف نمودیتعر سازمانى
 ,Moffett Sandra)باشـند  برخوردار نمـى  کافى اطالعات از آن رشیپذ به منظور کردیرو نیبهتر نییتع خصوص در دانش هستند،

2003: 25). 
طـى  یمح در امروزى هاى سازمان هاست. و رقابتها دگىیچیپ شیافزا گسترده، راتییامروز، تغ جهان هاى ژگىیو نیمهمتر از

لزوم  که است کار و کسب فضاى و طین محیا اتیخصوص از مستمر و میعظ تحوالت .مى کنند تیفعال ایپو حال نیع در و دهیچیپ
ک کشور بـه منزلـه سـوخت    ی یدانشهای یکه در عصر حاضر، دارائ ییمى کند و از آنجا رنگ پر را طیمح با هماهنگى به توجه

  Passerini)،2007افته است )یت یاهم یگریش از هر زمان دیملل اکنون ب یه دانشیشود، فهم ارزش سرمای میموتور رشد آن تلق
ـ  ین در زمیمتخصص یریقرار گ یبه دانش و چگونگ یابیزان دست یو م ـ مربوطـه و تعـامالت آنهـا از کل    ینـه محل ـ ی  یت خاص

 (.  Lange et al،2010برخوردار شده است ) 
 و آمـوزش  نـد یفرا دهنـده  اشـاعه  ن نهادیتر اصلى عنوان بهها شگاهدان که عالى معتقدند آموزش صاحب نظران اغلب امروزه

ـ  به جوامـع  سىیدگرد و انتقال از ریناگز د،یجد هاى هزاره چالش با مقابله منظور به جامعه، رى دریادگی  فرهنـگ  جـاد یا رى،یادگی

 راهکارهـاى  از کىی مالزى، دولت ته. به گف(Nemati, 2006: 27)دانش هستند تیریمد کارآمد راهبرد از رىیبهره گ دانش و میتسه

ـ له پیوس بهها دانشگاه ىیکارآ شیافزا ش گرفته،یپ در دانش تولیدی دنیرس براى دولت اساسى که  سـتم یس کـاربرد  و سـازى  ادهی

 .(Mohayidin, 2007: 308)دانش است تیریمد
شکل گرفته و به وسیله آن پایـدار خواهـد   هایی که اکثر آنها بر کشفیات علمی استوارند های جهان بر مبنای فناوریپیشرفت

ماند. فناوری به عنوان فراورده تحولی تمدن جدید بشری به عنصری اساسی و تعیین کننـده در مبـادالت اقتصـادی و سیاسـی     
 ,Webster :1371شـود)کینگ،  جوامع درآمده و بیانگر سطح پیشرفت و توانمندی یک جامعه و عامل برتـری آن محسـوب مـی   

1991.) 
شود به طـوری  گردد حقیقتی است که کمتر به آن توجه میتوجه به این نکته که تولید هر دانشی هرگز منجر به تمدن نمی با

که از میان دانشمندان ایران زمین تنها تعداد انگشت شماری از آنها به دانش تمدنی احاطه داشته و یا موفق به اجرایی نمودن آن 
توانند منجر به مدنیت و تمدن شوند که در مدل و الگوهای خاصی تبلور یابنـد و  ی وقتی میشده اند، محصول و تولیدات معرفت

برمبنای نیازهای، سازمانی و شرکتی تدوین یافته و به عبارت دیگر دانش تمدن ساز خود یک رشـته خـاص از معرفـت بشـری     
ای را در راستای تولید علم، دانـش و  ی گستردههااست که دارای اصول و قوانین خاصی است. ایران نیز در سالهای اخیر تالش

های با یک بی برنامه گی و فناوری در راستای تناسب با نیازهای کشور انجام داده است، اما نتایج بیانگر آن هستند که این تالش
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 باشد. عدم مدیریت و نگرش توانمند روبرو بوده است که نیازمند بررسی همه جانبه و جامع نگر در این زمینۀ می
 

 دانش و مدیریت آن در جامعه
 در و کـرده  راتفسیر اطالعات توانندمدیران می که است معنی بدین دانش .است اطالعات یکارگیر به و استفاده ظرفیت دانش،

 طریـق  از زمـان  طول در که شناختی یا آگاهی درک، را دانش بنابراین، (.1: 1312)علی احمدی، گیرند کار به خود یگیر تصمیم

 از یفرد یتفسیر واقع در و است اطالعات با تفکر تلفیق دانش، .اند کرده تعریف آید،می دست به تجربه و مشاهده تحقیق، مطالعه،

(. مدیریت دانش عبارت است از توسـعۀ،  21: 1314)داورپناه، است شخصیهای یتوانمند ها وتجربیات،مهارت پایۀ بر اطالعات
 مان به منظور دستیابی به مزیت رقابتی پایدار.تسهیم و بکارگیری دانش در ساز

هـای سـازمانی،   های دورن و بین سازمانی است کـه بـر پایـه زیرسـاخت    مدیریت دانش، مجموعه فرایندها، قواعد و روش
ـ   ی فرهنگی و تکنولوژیکی در پی بهره گیری بهینه از سرمایه دانشیی سازمان در قالب تبدیل دانش فردی به سازمانی و هـم افزای

 باشد.دانشی در سازمان در راستای افزایش توان رقابتی می
 )ثبـت  شـود  تبدیل فیزیکی محصوالت و فرآیندها صورت به باید دهد نشان را خود ارزش دانش آنکه یبرا دانشی اقتصاد در

 انسـانی  منـابع  و یهسـرما  دیگـر  یسو از اکتشافی(.های روش و قوانین ها، رویه همچنین و یفکر دارایی ،یتجار اختراع، عالمت

 کمـی  همـه  این باشند. با یافته آموزش و تربیت پرورش، است الزم بنابراین و هستند دانش کننده تولید و نگاه دارنده ترین اصلی

 دانـش  است. مشکلی بسیار کار اجتماعیهای شبکه و آنها توسط شده خلق دانش و انسانی تعامالت در بالقوه موجود ارزش کردن

 بـاز  این وجود با شوند. صریح دانش، بستن کار به و تدوین با آن، پنهان و ضمنیهای مولفه که است، یاندازه گیر قابل زمانی تنها

 سـبب  دوگـانگی  همین است. صریح دانش یگیر اندازه قابل ابعاد از بیشتر همچنان ضمنی دانش ابعاد بالقوه و امکانات ارزش، هم
بیایـد.   وجود بهها سازمان و ملل دانشیهای دارایی ارزش درک ویژه به و دانش مدیریت یبرا مختلفیهای رویه و شها رو شودمی

 ارزش فهـم  لـذا  شـود، می تلقی حاضر عصر در آن رشد موتور سوخت منزله به کشور یک دانشیهای دارایی که آنجا از همچنین

 . .(Passerini, 2007)است یافته اهمیت یدیگر هرزمانی از بیش اکنون ملل دانشی سرمایه
و  دانشـگاه  مانند علمی موسسه تعداد چه مانند سواالتی درکنار جهان، سراسر در دانشی منابع نابرابر توزیع به توجه با هرحال به

 محلـی  زمینـۀ  در متخصصـین  یقرارگیـر  چگونگی و دانش به دستیابی میزان مثل سواالتی دارد؟ وجود کیفیتی چه با و پژوهشگاه

 . (Lange et al, 2010)برخوردارند خاصی اهمیت از آنها حلیم تعامالت مربوطو
 از ناشـی  پـولی  انباشـته  عنـوان  به تواندمی بنیان دانش توسعۀ سو یک از .دارد وجود بنیان دانش توسعۀ از مخالف تعریف دو

 ایجاد ویژگی با بنیان دانش سعۀتو دیگر یسو از .است چنین هم غالباً و شود گرفته نظر در بنیان دانش آموزشی و فناورانه تولیدات

 .شودمی شناخته ومالی فیزیکی فرهنگی، -اجتماعی از اعم جامعه، معمول ارزشی عناصر تمام بین تعادل

 در .نـوردد مـی  در را یشـهر  یگذار سیاست و اجتماعی ،یاقتصاد یمرزها یشهر بنیان دانش توسعۀ گفت باید ترتیب این به

دانـش   کاربسـتن  بـه  یبرا بلکه دانش کاربرد و انتقال تولید، یبرا تنها نه ملت یک توانایی شامل انبنی دانش توسعۀ جهانی، اقتصاد
 بـه  نیـاز  کشورها بیافتد، اتفاق دانش پایدار توسعۀ آنکه یبرا .است خاص ینیازها به پاسخگویی یبرا آن تعدیل کنار در خارجی
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 مفهـوم  .سـازد می ممکن توسعۀ حال در و یافته توسعۀ ملل میان در ار دانش و اطالعات داده، چرخش دارندکه استقرار مکانیزمی

 . (Chou and Passerini, 2009)است  نزدیک بنیان دانش توسعۀ مفهوم به بسیار ملیتی دانش چند تسهیم

 
 وضعیت علم و دانش در ایران

شگران ایران از شماری چنـد بیشـتر   در ایران تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی شمار مستندها و مدارک علمی جهانی پژوه
عنـوان   21121شمار مستندات نمایه شـده ایـران در پایگـاه اسـکوپوس،      2112شد. این در حالی است که تا پایان سپتامبر نمی

(. همچنـین، بـر پایـه    17: 1311رسیده است و ایران در این پایگاه جایگاه نخست را در منطقه از آن خود نمـوده اسـت)بیات،   
 1موسسه اطالعات علمی، شمار مستندات علمی نمایه شده جمهوری اسالمی ایران در 2112ن آمار تا پایان ژانویه سال جدیدتری

: 1311مستند علمی در رتبه دوم منطقه قرار گرفته ایم)صـبوری،   27112نوشتار بوده است که پس از ترکیه با  24741نزدیک به 
 و ضرورت علم و دانش در توسعۀ کشور تدوین یافته است.که این پژوهش نیز در راستای این هدف (. 12

هـای  های تخصصی، راه اندازی کانونهای علمی در زمینۀهای تحصیالت تکمیلی، ایجاد انجمنبرای نمونه، راه اندازی دوره
هـای  سـازمان هـا و  های نو، انتشارات نشریات علمی با کمک مالی دانشگاههای علمی، گسترش و پیشرفت فناوریرشد و قطب

پژوهشی و آغاز ارائه مجوز و اعتباردهی به نشریات علمی تخصصـی از سـوی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و وزارت      
های مهمی بودند که زیرساختهای الزم برای شکوفایی علمی کشـور را فـراهم   بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ایران تالش

 (.27: 1311نموده اند)مهراد، 

ها در برنامه چهارم توسعۀ هدفگذاری شد کـه  درصد از تولید ناخالص داخلی برای گسترش و پیشرفت پژوهش 3اختصاص 
های علمی، پژوهشی و فناوری کشور فراهم نمود)قانون چهـارم  تا به حال برآورده نشده است، ولی جهش پذیرفتنی را در بخش
، بـر پایـه رتبـه بنـدی بانـک      2112(. در سـال  41: 1314ایران، برنامه توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

کمتـرین شـاخص اقتصـاد دانـش را بـه خـود        131کشور باالترین و هایتی با رتبه  141، سوئد با رتبه نخست در بین 2جهانی
ـ  11خود که  2111نسبت به رتبه سال  14اختصاص دادند. ایران با رتبه   یاسـالم  یوربود، یک رتبه پیشرفت نموده است. جمه

 .(www.nationmaster.com) برخوردار است 41کشور از رتبه  72ایران از دیدگاه شاخص دستیابی فناوری میان 
(. 11: 1371شمار انتشارات علمی در هر یک میلیون نفر است )موحدی،  وها نوآوری شمار 3پیشرفت و پژوهشهای واحد در

ــایش   ــاخص گنجـ ــدگاه شـ ــران از دیـ ــالمی ایـ ــوری اسـ ــانی   جمهـ ــه جهـ ــوآوری از رتبـ ــت  11نـ ــوردار اسـ برخـ
(www.innovationfordevelopmentreport.org)     در برنامه پنجم توسعۀ کشور در زمینۀ ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات، هـدف .

های فناوری اطالعات و ارتباطات بوده است، در حالیکـه کشـور در زمینـۀ توسـعۀ     رسیدن به جایگاه دوم در برخی از شاخص
ها چون ضریب نفوذ تلفن همراه، ضریب نفـوذ  ری اطالعات و ارتباطات به غیر از ضریب نفوذ تلفن ثابت، در دیگر شاخصفناو

اینترنت و اینترنت پرسرعت فاصله بسیاری با جایگاه نخست در منطقه دارد. دستاوردهای به دست آمده حکایت از آن دارند که 

                                                 
1 ISI 
2 KEI 
3 (R&D) 
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انۀ پهنای باند اینترنت نسبت به آنچه در سند چشم انداز هـدف گـذاری شـده    در مواردی چون گسترش دولت الکترونیک و سر
ای ایـران در مقیـاس   پلـه  1است، فاصله زیاد داریم. بر این پایه در زمینۀ شاخص گسترش دولت الکترونیک، با اینکه باال رفتن 

بدون تغییـر بـاقی    2112تا  2111سالهای  جهانی، باال آمدن با شتاب تر کشورهای منطقه باعث شده که جایگاه ایران در فاصله
 .(WEF, 2012: 201)بماند
 

 پیشینه تحقیق
 بـه  پا 1مجدد یاز مهندس پس ده،یپد نیبزرگتر عنوان دانش، به تیریمدهای ستمیس آن تبع به و دانش تیریمد شیپ سال چند

 تیری، مدیسازمان توسعۀ به را خود یروین سپس و متمرکز بود یاطالعاتهای ستمیس در دانش تیریمد گذاشت. ابتدا وجود عرصه
و  کیستماتیس ی، نوآوریسازمان ، فهمیاجتماع یریادگی زین 11 دهه اواخر در. ردادییتغ یتیریمد یمهارتها و یفکر یهوش هیسرما
 (. 34: 1311دند)صیف و همکاران، یمطرح گرد دانش تیریمد در برتر یعنوان موضوعات به رییتغ تیریمد

 بیایـد،  وجـود  به سازمانی ارزش مدیریت جدید رویکرد یک عنوان به 1111 و 1111های دهه دانش در مدیریت آنکه از پیش

 یسـو  داشـتند. از  اجتمـاعی  و یاقتصاد توسعۀ در مهمی نقش نیز شناسی انسان و شناسی مثل جامعهها رشته داشت. سایر وجود
 در توسعۀ یواحدها عنوان به را شهرها ،یشهر بنیان دانش توسعۀ هورظ از پیش مدتها یشهر یریز برنامه و یشهر مطالعات دیگر،

 هـیچ  کـه  آنجـا  داشـتند. از  بنیادین نقش دانشی یشهرها یساز مفهوم راه در آمار و همچون جغرافیاها رشته بود. سایر گرفته نظر

 در شـرط  پیش یک به تبدیل بودنای درشتهچن بیاید، کنار دانشی جوامع پیچیدۀهای با واقعیت تواندنمی منفرد صورت بهای رشته

 . (Carrillo, 2006)است شده نو رشته عنوان یک به بنیان دانش توسعۀ یگیر شکل
انسانی، های ظرفیت یارتقا طریق از آمریکا، و اروپا یشهرها یاحیا یبرا 1111 سال در بار نخستین بنیان دانش توسعۀ رویکرد

 یاقتصـاد  رشد تنها نه اینجا در توسعه از منظور گرفت. شکل تغییر، و آموزش ،ینوآور یت،خالق مساعدهای محیط ایجاد و ینهاد
 از بنـابراین  و شودمی شامل کند،می منعکس المللی بین زمینۀ یک در را یپایدار و زندگی کیفیت که پارامترهایی تمام است بلکه

 زنـده،  موجـود  افزار، نرم یعنی دارد تاکید نرم یفاکتورها بر نیانب دانش توسعۀ است. متفاوت کامالً سنتی محور تولیدهای فعالیت

 .(Wang and Lihua, 2006)است  متفاوتیهای یاستراتژ نیازمند و یسازگار
(، حاکی از آن بود که گسترش آموزش تأثیر مهمی بـر تولیـد داشـته، امـا در مقایسـه بـا       1113پژوهش والترز و رابینسون)

های تجـاری بهتـر   (، حاکی از آن بود که در داده1111متر بوده است. نتایج بررسی شیهان و تیگارت)مطالعات قبل، مقدار آن ک
های خالق در آمریکا ( نشان داده است که چگونه خوشه2112توان تغییرات و رشد دانش و فناوری را مشاهده کرد. هاوکینز)می

 بر رشد اقتصادی اثر گذاشته است.
مدالین پرداختنـد و بـه ایـن نتیجـه      در جهانی علم ایرانی درتولید پژوهشگران ررسی مشارکت( به ب1314عصاره و معرفت)

 آوردنـد. پایگـاه   بـه دسـت   اخیـر  دهـه  در الملـل  سطح بـین  در را چشمگیریهای موفقیت ایرانی دست یافتند که پژوهشگران

 جهانی علم تولید در ایرانی دانشمندان سهم ریعس رشد گویای 2پزشکی علوم رسانی اطالع شبکه پایگاه و (ISI)علوم  استنادسازی

                                                 
1 TQM 
2 (Medline) 
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 یا نشـریات  و داخلی مجالت در ایران پژوهشگران مقاالت از که سهمی است ذکر به الزم باشد. البتهمی دانش مرزهای و گسترش

نتایج پژوهش  .اشدبنمی پذیر امکان حاضر حال در آنها آمار آوردن که به دست رسدمی چاپ به مدالین غیر و ISI غیر المللی بین
( در مورد نقش و جایگاه اقتصاد دانش محور در تقاضای نیروی کار ایـران حـاکی از آن بـود کـه     1311صادقی و آذربایجانی)

های دانش و فناوری بر تقاضای نیروی کار ایـران اسـت. احمدونـد و    قدرت توضیح دهندگی و تأثیر مثبت و معنی دار شاخص
هـای  تحت عنوان به سوی پلیس دانش محور، تقویت توان آینده پژوهی در پلیس و پیش ضـرورت ای (، در مقاله1311روحانی)

اشاره کرده است. سیدی و « رهبری پلیسی»به « پلیسی تمدیری»مدیریتی شامل تغییر فرهنگ دانشوری و تغییر صفات فرمانده از 
حد شیراز پرداخته و نتایج نشان دهندۀ آن بـود کـه از   (، به امکان سنجی تحقق سازمان دانایی محور در ایران وا1311همکاران)

 نظر پاسخگویان امکان تحقق سازمان دانایی محوری در ایران شیراز وجود دارد.
 دنیرس تا علم یمعمار یران پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که برایا در علم ی( به پردازش معمار1317منصوری )

 است دانشگران خود عهدۀ به یمهم اریبس نقش شود خردگرا آنها، یاجرا و اعمال و خودهای استیس در ما جامعۀ کهای مرحله به

ـ اولهـای  نـه یاکنـون زم  هم باشد. ین المللیب اجتماع یاعتنا مورد که یاجتماع آورند، وجود به یعلم اجتماع بکوشند تا  جـاد یا ۀی

 کند، کمک تحقق نیبه ا تواندمی دولت است. شیدرپ یدراز راه آن قتحق تا هنوز اما است، آمده به وجود رانیا در یعلم اجتماع

 در کشـور  یکنـون  یخیتـار  و یفرهنگ طیشرا در دیبا که خصوص به م،یبشو دولت تیحما شروع منتظر میتوان ینم و دینبا ما اما

 و رندیبگ پا یاستگذار علمیس یادهانه تا میبکوش دیبا گرید طرف از هستند. یحتم امر نیا تحقق مانع که میباشهایی حرکت انتظار
 را دولـت  میموازات آن بکوش به م.یزیبپره شدند یقبل استگذاریس یشوراها یلیتعط باعث کههایی حرکت تکرار از و باشند داریپا

ـ هـای  پـروژه  درای نهیشیب مشارکت یبرا الزم التیتسه زین و کند اجرا و بیتصو یعلم کالنهای پروژه میکن متقاعد ـ  یعلم ن یب
ای تحت عنوان شهر دانایی محور بستری برای نوآوری، بـه تعریـف شـهر دانشـی و     (، در مقاله1317رشیدی) .کند فراهم یالملل

(، در تأملی بر مفهوم دانش و آموزش در جامعۀ دانایی محـور، بـه   1311مفاهیم مرتبط با آن پرداخته است. باقری و شرفی جم)
 های دانایی، در جای خودش مستقر ساخت.فناورانه را در گستره همه گونه -یی تجربیاند که باید دانااین نتیجه رسیده

 بـر  و فناورانـه  یعلم توسعۀ موج نیچهارم تأثیرات استگذارانهیسهای داللت و یفلسف یابی( به ارز1311پایا و کالنتری نژاد)

 نیچهارم درباره یحاتیپژوهش توض نخست بخش اقع درنقاد، اقدام نمودند و در و تیعقالن دگاهید از یمالحظات جامعه: و فرهنگ
 شده و حاصل یفناور و علوم نیا نهیزم در کههایی شرفتیپ تبعات یبرخ دوم بخش در داده اند. ارائه فناورانه و یعلم توسعۀ موج

 برابـر  در که استیی هانهیگز به ناظر یفلسف پژوهش نیا یاصل توجه بیان شده است. جامعه، و فرهنگ بر است حصول حال در ای

هـای  آمـوزه  از یشـمار  مقالـه  بخـش  نیسوم در دارد. قرار دیجد یهایفناور و علوم وقفه یب تحوالت ارتباط با در و مدرن انسان
 و اجتماع بر فناورانه و یعلم توسعۀ چهارم موج تأثیرات با ارتباط در هایاستگذاریو س استهایس دست اندرکاران یبرا استگذارانهیس

 .است شده ارائه رانیا در فرهنگ
Stefanie Hohn(2111در مطالعه )های دانش بنیان در آلمان، که حاصل های کلیدی برای موفقیت شهرای تحت عنوان فاکتور

ها با یکدیگر پرداخته و به این های آلمان و مقایسه شهرباشد، به بررسی نقش دانش در شهرمی 2111یک مطالعه تجربی در سال 
درصـد موفـق تـر از دیگـر      11تا  41کند سیده است که شهرهایی که دانش تا حدودی نقش محوری را در آن بازی مینتیجه ر
 ها عمل کرده اند.شهر
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Austin Ley(2111          در گزارشی تحت عنوان، آینده شـهر دانـش محـور و توسـعه اقتصـادی شـهر ملبـورن، بـه ارزیـابی ،)
صادی و دانشی پرداخته و میزان پیشرفت و همچنین بـا توجـه بـه ارقـام کنـونی      های یک شهر توسعه یافته به لحاظ اقتشاخص

 های پیشروی شهر ملبورن پرداخته است.حاصل شده و برنامه
 نیـی تع و فناورى و علم هاى پارک براى SWOT جدول سازى ادهیپ( به بررسی 1311یوسفی نژاد عطاری و نیشابوری جامی)

 نقـاط  ابتـدا  راهبرد نیبهتر به دنیرس اند به همین منظور براىفازی پرداخته ANP از استفاده با اهداف به لین جهت راهبرد نیبهتر

 قـوت،  نقاط نییتع از پس د.یگرد مشخص فناورى و علم رشد مراکز وها پارک روى شیپ هاى و فرصت داتیتهد ضعف، قوت،

 علم رشد مراکز وها پارک اهداف شبردیپ براى اسبمن یراهبردها عنوان به راهبرد هفت ش رو،یپ هاى فرصت و داتیتهد ضعف،

 یفـاز  طیمح ندیفراای شبکه لیتحل اره،یمع چند یریم گیتصم کارآمد ابزار از استفاده با سعى شد ادامه در د.یگرد مطرح فناورى و
 نامه تفاهم جادیا راهبرد ،اى سهیمقاهای جدول و شده مطرح مختلف یراهبردها به با توجه تینها در گردد. انتخاب راهبرد نیبهتر

 راهبرد نیبهتر عنوان به متخصصان از الزم تیحما جهت بانکها و بهداشت و عی، صنایفناور و قاتیتحق علوم،های وزارتخانه نیب

 .دیگرد انتخاب
 اقـدام  رضـوى  خراسـان  فنـاورى  و علـم  پارک تیموفق دىیکل عوامل بندى تیاولو و ىیشناسا( به 1311بهاری و همکاران)

ـ ن عامـل  فناورى، دیتول جهت در انیدانش بن مؤسسات از تىیحما عامل که مى دهد نشان عوامل نیا بندى تینمودند و اولو  روىی

 اى ژهیو تیاهم از بیترت به فناورى، با مرتبط مراکز جادیا و توسعۀ عامل و فناورى با مرتبط هاى رساختیز عوامل توسعۀ انسانى،

 مؤسسان و رانیمد براى ىیراهنما مى توان را تیموفق دىیکل عوامل نیا تیاولو و تیاهم وردارند.برخ هاى علمى پارک توسعۀ در

 .دانست علمى پارکهاى توسعۀ و جادیا در تیموفق جهت فناورى در و علم پارکهاى
ـ پ ها براىدانشگاه آمادگى زانیم در مؤثر عوامل لیتحل و ىیشناساای تحت عنوان ( در مقاله1311حسن پور و همکاران)  ادهی

ـ پ ت ازیریمـد  تیحما و رهبرى»به این تحلیل دست یافتند که عامل  دانش تیریمد موفق سازى و  «دانـش  تیریمـد  سـازى  ادهی
 عـدم  درجـه » عوامـل  و دسـت آوردنـد   به را تیاولو نیشتریب ق،یتحق نیخبرگان ا دگاهید از ،«اعضا انیم دانش اشتراک مناسب»

 براى تواند مى از عوامل، شده انجام بندى رتبه نیا شدند. ت برخورداریاهم و رتبه نیکمتر از ،«ىساز رسمى درجه عدم» و «تمرکز

 سازى ادهیپ از د قبلیبا ادىیز عوامل که ىیآنجا از رایز سودمند باشد، و دیمف دانش، تیریمد اده سازىیاز پ قبل دانشگاه، رانیمد

 عنوان به تواند رتبه بندى مى نیا است، دشوارى و سخت عوامل کار نیا زمانهم تیریمد و ابندی دانشگاه بهبود در دانش تیریمد

رتبه  اساس مى توانند بر رانیمد نیهمچن رد.یگ قرار مورد استفاده ها، تیفعال میتنظ و بندى تیاولو جهتها دانشگاه براى ىیراهنما
 .کنند ىیشناسا را تیموفق بحرانى ق، عواملیتحق نیا در شده انجام بندى

 
 روش و فرایند پژوهش

توصیفی و بهره گیری از منابع موجود در زمینۀ علم و دانش و توسـعۀ اسـتراتژیک و   -این پژوهش بر اساس روشی تحلیلی 
استفاده شده اسـت بـه تعیـین نقـاط      SWOTای که از روش تحلیل های کشور و نیز بررسی همه جانبهکاربردی آن در دانشگاه
ها اقدام شده و در ادامه بر اساس نظر کارشناسان و مصاحبه شـوندگان بـه هـر گزینـه وزن آن     دها و تهدیقوت، ضعف، فرصت

تعیین و در نهایت با ادغام مهم ترین این نقاط، راهبردهای اساسی جهت توسعۀ راهبردی دانش در کشور تعیین گردیـد. جامعـه   
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باشد که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران بـه  اصفهان میهای سطح شهر نفر از اساتید برجسته دانشگاه 111آماری دربردانده 
مورد تایید و روایـی آن   121/1نفر تقلیل یافتند. پرسشنامه محقق ساخته بوده و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ به میزان  221

 نیز بر اساس نظر کارشناسان تایید گردید.
 

 SWOT مدل ها و تهدیدها با استفاده ازنقاط قوت، ضعف، فرصت

به منظور شناسایی و بررسی عوامل مؤثر درونی ) نقاط قوت و نقاط ضعف ( و عوامل تـأثیر گـذار بیرونـی     SWOTتحلیل 
 ,Wheelen)شـود ها و تهدیدها ( بر توسعۀ استراتژیک علم و دانش و کاربردی آن در در کشور به کار بـرده مـی  ناحیه ) فرصت

های مناسب عنوان ابزاری جهت شناسایی مسایل استراتژیک و ارائه راهبردها و استراتژی . در حقیقت از این روش به(1995:341
ها و تهدیـدات  گردد. در ابتدا با سنجش محیط داخلی و محیط خارجی ناحیه، فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصتاستفاده می

الن و کارشناسان، این عوامل مشخص و جهت مورد شناسایی قرار گرفت و سپس به وسیله نظر خواهی و صحبت با مردم، مسوو
های موجود در ارتبـاط بـا دانـش در    برطرف نمودن یا کاهش نقاط ضعف و تهدیدها و نیز تقویت و بهبود نقاط قوت و فرصت

 های مناسبی ارائه گردید.کشور، پیشنهادات و استراتژی
 

 در ایران عوامل داخلی مؤثر بر توسعۀ استراتژیک علم و دانش و کاربردی آن 
برای آنها هایی حل راه ارائۀ به و کنند ارزیابی و شناسایی را مختلف موضوعات بین داخلی روابط ارزیابی ماتریس از استفاده با

های موجود، عملکردها و منابع مورد توجه و بررسی قرار گرفتـه  (. در این قسمت سه مقوله استراتژی31: 1313بپردازند)دیوید، 
 اط قوت و نقاط ضعف به شرح ذیل تقسیم بندی شده است:و تحت عنوان نق

 
 9: نقاط قوت9جدول 

 قوت ها شماره
 ها و صنایع مختلفهای ایران، سازمانهای اطالعاتی در اغلب دانشگاههای دسترسی به شبكهفراهم شدن زیرساخت 9
 های ایرانتأسیس و توسعۀ مراکز رشد به خصوص در محدوده دانشگاه 1
 نیروی انسانی جوان تحصیل کرده و مستعدد در کشوروجود  9
 ISIرشد سریع تعداد مقاالت منتشر شده در  4
 وجود منابع طبیعی مورد نیاز برای پژوهش و تولید علم 7
 وجود امكانات مناسب تحقیقاتی 6
 های خاص برای انجام تحقیقاتوجود بخش 5
 وانها و مؤسسات علمی و پژوهشی فراوجود دانشگاه 8
 های مختلف ایران  افزایش نیروی انسانی در بخش 1
 های تحصیالت تكمیلیگسترش رویه فزایندۀ دوره 99
 تشویق انتشار مقاالت علمی در داخل و خارج از کشور 99
 نشریات فراوان علمی در کشور 91
 های علمی متعدد در ایران ها و کنفرانسهمایش 99

                                                 
1 Strenghts 
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 9: نقاط ضعف1جدول 
 ف هاضع شماره

 کارکردی در بخش علم و فناوری ایران -فقدان برنامه ریزی راهبردی 9
 کم توجهی به شایسته ساالری در انتخاب و انتصاب 1
 غلبه مدرك گرایی بر دانش افزایی کاربردی 9
 ها و مراکز علمی و پژوهشی ایران به خصوص بخش صنعتضعف ارتباط بین سازمان 4
 جوگر در نظام آموزشیفقدان پرورش روحیۀ جست 7
 غیر قابل استفاده بودن بسیاری از نتای  پژوهشی 6
 مهاجرت و فرار مغزها 5
 های ارزشمندکمبودنیروی انسانی مجهز به دانش و مهارت برای مدیریت و اجرای پژوهش 8
 کم توجهی به جذب و حفظ نیروی انسانی کارآمد 1
 های توسعۀ علمیتدوین برنامه فقدان استفاده از تجارب بین المللی در 99
 فقدان الگوی مناسب بومی برای مدیریت مراکز علمی 99
 مناسب نبودن جایگاه مادی و معنوی پژوهشگران در جامعه 91
 های علمی ایران فقدان نظام مناسب نظارت و ارزیابی در فعالیت 99
 ضعف در تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی 94
 گرایی بر کیفیت گراییغلبۀ نگاه کمیت  97
 دیوان ساالری و ضعف عمومی ساختار اداری مراکز پژوهشی کشور ایران   96
 عدم امكان مشارکت با کشورهای پیشرو 95
 فقدان یک نظام پاسخگو در خصوص آمار و اطالعات 98
 کم توجهی بخش خصوصی به تولید علم و فناوری 91
 نشگاه در تولید علمتكیه زیاد بر نظام آموزش عالی و دا 19
 های فردی بر کار گروهیتوجه بر جنبه 19
 کم توجهی به تحوالت محیط پیرامونی 11

 
 

 عوامل خارجی مؤثر بر توسعۀ استراتژیک علم و دانش و کاربردی آن در ایران 
 بـوم  فرهنگـی،  اجتمـاعی،  اقتصـادی،  عوامـل  توانندمی خارجی عوامل ارزیابی ماتریس از استفاده با استراتژیک ریزان برنامه

(. هدف این مرحلـه کنـد و کـاو آثـار محـیط      31: 1313دهند)دیوید،  قرار ارزیابی مورد را اینها جز و سیاسی محیطی، شناسی،
ها و تهدیدهایی است که نظام علمی کشور با آن مواجـه اسـت. در ایـن    خارجی بر توسعۀ علم و دانش جهت شناسایی فرصت

ها، مجموعه امکانات و قابلیتهایی است که خارج از محیط ناحیه بر عملکرد علـم و دانـش بـه طـور     تراستا باید گفت که فرص
شوند کـه در عـدم   شوند و همچنین تهدیدها نیز مجموعه عوامل خارج از ناحیه محسوب میمستقیم یا غیر مستقیم مؤثر واقع می

س مطالعات انجام شده و بررسی وضعیت پیرامون کشور، مجموعه کارایی این نواحی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم دارند. بر اسا
 باشند: فرصتها و تهدیدهای موجود و مؤثر بر استراتژیک علم و دانش و کاربردی آن در ایران که به صورت زیر قابل ترسیم می

                                                 
1 Weaknesses 
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 9هافرصت: 9جدول 
 فرصت ها شماره

 توسعۀ فناوری اطالعات، ارتباطات و اینترنت ایران  9
 ها و صنایعهای چهارم و پنجم به خصوص در بخش سازمانرکز بر اقتصاد دانایی محور در برنامهتم 1
 رشد سریع علمی ایران و انعكاس آن در جهان 9
 وجود نسل جوان مناسب مشتاق علم 4
 وجود تقاضای بالقوه در کشور و منطقه برای محصوالت علمی 7
 و تولید علمتوجه ویژه به گسترش جنبش نرم افزاری  6
 امكان استفاده از تجارب کشورهای موفق در زمینه کارکردی کردن دانش به خصوص در بخش پژوهش 5
 حضور گسترده تر زنان در عرصه تحصیالت و فناوری 8
 های دانشی با ایران انگیزه مسوولین به اصالح نظام علم و فناوری به خصوص در زمینه ارتباط سازمان 1
 ی و غنی فرهنگ ایرانیپیشینه قو 99
 وجود فرهنگی غنی اسالمی و توصیه به علم آموزی 99
 وجود گسترده دانشمندان ایرانی در جهان 91

 
 
 1تهدیدها:4جدول 

 تهدیدها شماره
 تناسب کم نظام دانشگاهی ایران با نیازهای علمی، و نوآوری کشور 9
 یهای مدیریتی و انگیزشناکارامدی ساختارهای و شیوه 1
 ساختار ضعیف علم و فناوری و ضعف واحدهای ستادی پژوهش و تولید علم در ایران  9
 های علمیها در سیاست گذاریکم توجهی به بهره گیری از نتای  پژوهش 4
 بهره گیری ناچیز از تخصص نیروهای متخصص ملی خارج از کشور 7
 تداوم و افزایش پدیده فرار مغزها 6
 م علمی کشور برای پژوهشگران جوانجاذبه پایین نظا 5
 کمبود سرمایه گذاری در پژوهش 8
 های نوین از سوی غربتحریم اقتصادی و فناوری 1
 کمبود مشارکت بخش خصوصی در پژوهش و تولید علم 99
 عالقه و تمایل به واردات محصوالت علم و فناوری 99
 گسترده های نوین و نیاز به زیرساختشتاب در ظهور فناوری 91
 های کسب و کارهای علمی نسبت با سایر فعالیتجذابیت کمتر فعالیت 99
 شكاف عمیق فناوری کشور با کشورهای پیشرفته 94
 های کشور به خصوص اقتصادیفقدان توازن و تناسب بین تولید علم و فناوری با دیگر بخش 97
 کمبود پژوهشگران حرفه ای 96

 

 

                                                 
1 Opportunities 
2 Threats 
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 توسعۀ استراتژیک علم و دانش و کاربردی آن در ایران  بر مؤثر املعو ل نهایییتحل و هیتجز
ها ها و تهدیدها( و عوامل خارجی)فرصتبرای تجزیه و تحلیل نهایی جدولی تشکیل داده که بر اساس عوامل داخلی)ضعف

ـ  سـتون  درباشـد.  ستون در بردارنده عوامل، وزن، درجه بندی و امتیاز وزنی مـی  4و تهدیدها( دارای   و یخـارج  عوامـل  ک)ی
 .میبرمی نام را ستمیس یفرارو یدهایتهد وها فرصت ضعفها، ها، قوت نی(، مهم تریداخل

 جینتـا  اسـاس  ستم)بریس یفعل کیاستراتژ تیموقع بر آنها یاحتمال اثر بر اساس و عوامل نیا از کی هر به دو)وزن(، ستون در
 چقدر هر م.یدهمی ن(یتر تیاهم یصفر)ب ن( تایتر ک)مهمی از یوزن ود(موج وضع لیتحل و هیو تجز شناخت از حاصلهای افتهی

 است(. 1 تعداد عوامل، به توجه بدون 2 ستون بود)جمع خواهد شتریستم بیس آن ندهیآ و یکنون تیموقع بر تأثیر باشد، شتریوزن ب

ـ امت عامـل خـاص   آن به ستمیس یکنون تیموقع و تیاهم بر اساس و عامل هر به (،یبند سه)درجه ستون در ـ 1 از یازی  اری)بس

 نشان یبند درجه نیا م.یدهمی موجود( وضع لیو تحل هیتجز و شناخت از حاصلهای افتهی جینتا ف(، )بر اساسی)ضع1 تا خوب(
 .دهدمی پاسخ یخارج عوامل از کی هر به چگونه ستمیس دهدکهمی

 یوزن ازیامت لهیوس نیبه ا تا میکنمی ضرب (3 ستون در ربض 2 هر عامل)ستون درجه در را وزن (،یوزن ازیچهار)امت ستون در
 عدد ازیامت نیا ن(یانگیمتوسط)م طور به د،کهیآمی دست به 1 تا 1 از یوزن ازیامت کی عامل، هر یب، برایترت نیا به د.یآ دست به آن

 .است 3
ـ  ازیامت و میزنمی جمع گریکدی با هطورجداگان به را 4 ستون در یو داخل یخارج عوامل تمام یوزن ازاتیامت سرانجام،  را یوزن

ـ  در بالقوه و موجود یروهایو ن عوامل به چگونه ستمیس کی که دهدمی نشان کل یوزن ازیامت م.یکنمی محاسبه ـ یب طیمح  اش یرون

 چنانچـه  (.12-11: 1314است)هانگر و ویلن،  3 عدد نه،یزم کی ستم دریس کی در کل یوزن ازیامت متوسط شهیهم دهد.می پاسخ

  .است برخوردار یکمتر یگذار تأثیر و تیاهم از باشد، آن از اگر کمتر و شتریب آن تیاهم باشد، آن از باالتر
 

 (IFAS) بر توسعۀ استراتژیک علم و دانش و کاربردی آن در ایران مؤثر داخلی عوامل لیتحل و هیتجز جینتا

 توجه با و یبند درجه عوامل از با استفاده ستم،یس یهای فراروضعفها و قوت قالب مقوله در داخلی عوامل یسازمانده یبرا

 بر( 117: 1311)ابراهیم زاده و آقاسی زاده،  آنها از کی هر یتأثیر گذار زانیم به توجه با ها وها و ضعفقوت از کیهر  تیاهم به

 :دیگرد نییتع 1جدول  شرح به و میزان توسعۀ متناسب علم و دانش ایران، محاسبه
از دیدگاه کسانی که مورد سؤال قرار گرفتند مهم ترین نقاط قوتی که ایران در زمینۀ توسعۀ علـم و دانـش از آن برخـوردار    

ها و صـنایع  های ایران، سازمانهای اطالعاتی در اغلب دانشگاههای دسترسی به شبکهاند از: فراهم شدن زیرساختاست، عبارت
باشد که دسترسی به ابزار فنـاوری اطالعـات و اینترنـت در    در جایگاه نخست می 11/1وزنی مختلف با بهره مند شدن از امتیاز 

هـای زیـادی   باشد که ایران نیز در این زمینۀ تـالش حال حاضر به عنوان مهم ترین شاخص توسعۀ علمی و دانش یک کشور می
هـای ایـران بـا    به خصوص در محدوده دانشگاه ها گسترش یابد. تأسیس و توسعۀ مراکز رشدانجام داده است و باید این تالش

در جایگاه دوم به لحاظ نقاط قوت قرار دارند که این امر در تعدادی از کالنشـهرها و دانشـگاه مهـم کشـور      41/1امتیاز وزنی 
ی تأسیس شده و سبب تمرکز تحقیقات علمی و دانش محوری در آنها شده و نتایج مثبتی را در پی خواهد داشت. وجـود نیـرو  
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در جایگاه سوم نقاط قوت قرار گرفته است ایران از معـدود   44/1انسانی جوان تحصیل کرده و مستعدد در کشور با امتیاز وزنی 
هـا  باشد که در سطوح مختلف و نیز در انـواع رشـته  باشد که دارای نیروی انسانی فراوان و نیز تحصیل کرده میکشورهایی می

نتـایج تجزیـه و تحلیـل عوامـل      1باشد و باید از آنها استفاده بهینه را نمود. جدول رشاری میفعالیت دارند و دارای استعداد س
 نماید.داخلی)ضعف ها( را ارائه می

 
 داخلی)قوت ها( عوامل لیتحل و هیتجز  ینتا :7 جدول

درجووووه   وزن قوت ها
 بندی

امتیوووواز 
 وزنی

هوا و  هوای ایوران، سوازمان   لب دانشگاههای اطالعاتی در اغهای دسترسی به شبكهفراهم شدن زیرساخت
 صنایع مختلف

94/9 4 76/9 

 48/9 4 91/9 های ایرانتأسیس و توسعۀ مراکز رشد به خصوص در محدوده دانشگاه
 44/9 4 99/9 وجود نیروی انسانی جوان تحصیل کرده و مستعدد در کشور

 ISI 917/9 4 98/9رشد سریع تعداد مقاالت منتشر شده در 
 918/9 4 981/9 ابع طبیعی مورد نیاز برای پژوهش و تولید علموجود من

 14/9 9 98/9 وجود امكانات مناسب تحقیقاتی
 196/9 9 951/9 های خاص برای انجام تحقیقاتوجود بخش

 981/9 9 969/9 ها و موسسات علمی و پژوهشی فراوانوجود دانشگاه
 986/9 9 961/9 های مختلف ایران  افزایش نیروی انسانی در بخش
 991/9 1 979/9 های تحصیالت تكمیلیگسترش رویه فزاینده دوره

 986/9 1 949/9 تشویق انتشار مقاالت علمی در داخل و خارج از کشور
 94/9 9 94/9 نشریات فراوان علمی در کشور

 991/9 9 991/9 های علمی متعدد در ایران ها و کنفرانسهمایش
 151/9  9 جمع
 

کارکردی در بخش علم و فناوری ایران با امتیاز وزنـی  -گردد که فقدان برنامه ریزی راهبردیمشاهده می 1جدول  بر اساس
ها قرار دارد و باید رویکردی را به کار گرفت که در آن بـه ارائـه یـک برنامـه ریـزی مـدون       در جایگاه نخست ضعف 372/1

ن و بلند مدت تعیین شده و بر اساس آن به اقدامات اساسـی پرداخـت.   های کوتاه، میاپرداخت و بر اساس آن، یک سری برنامه
اند که این امر یکی از مهـم تـرین   در جایگاه دوم قرار گرفته 31/1کم توجهی به شایسته ساالری در انتخاب و انتصاب با امتیاز 

باشد که باید رویکـردی اساسـی   یمشکالت سیستم اداری و اجرایی کشور فقدان نظام شایسته ساالری علیرغم توصیه بزرگان م
در جایگـاه سـوم    321/1با امتیاز وزنـی   -برای مواجه با این مشکل به کار گرفت. غلبه مدرک گرایی بر دانش افزایی کاربردی

اند که تالش در جذب بیشتر های کشور به سمت و سویی سوق پیدا کردهنقاط ضعف قرار دارد. متأسفانه در بسیاری از دانشگاه
های مختلف کشور به خصوص بخش صنعت جو بدون در نظر داشتن محتوا و افزایش کیفیت دارند و حتی به نیازهای بخشدانش

 ای اندیشیده شود.در بهره برداری آن توجه نشده و باید برای این مسأله چاره
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 داخلی)ضعف ها( عوامل لیتحل و هیتجز  ینتا -6جدول
 امتیاز وزنی درجه بندی وزن ضعف ها

 951/9 4 919/9 کارکردی در بخش علم و فناوری ایران -قدان برنامه ریزی راهبردیف
 96/9 4 91/9 کم توجهی به شایسته ساالری در انتخاب و انتصاب

 918/9 4 981/9   -غلبه مدرك گرایی بر دانش افزایی کاربردی
 184/9 4 959/9 عتها و مراکز علمی و پژوهشی ایران به خصوص بخش صنضعف ارتباط بین سازمان

 18/9 4 95/9 فقدان پرورش روحیه جستجوگر در نظام آموزشی
 16/9 4 967/9 غیر قابل استفاده بودن بسیاری از نتای  پژوهشی

 917/9 9 967/9 مهاجرت و فرار مغزها
 981/9 9 969/9 های ارزشمندکمبودنیروی انسانی مجهز به دانش و مهارت برای مدیریت و اجرای پژوهش

 967/9 9 977/9 کم توجهی به جذب و حفظ نیروی انسانی کارامد
 97/9 9 97/9 های توسعۀ علمیفقدان استفاده از تجارب بین المللی در تدوین برنامه
 997/9 9 947/9 فقدان الگوی مناسب بومی برای مدیریت مراکز علمی

 91/9 9 94/9 مناسب نبودن جایگاه مادی و معنوی پژوهشگران در جامعه
 95/9 1 997/9 های علمی ایران فقدان نظام مناسب نظارت و ارزیابی در فعالیت
 96/9 1 99/9 ضعف در تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی

 97/9 1 917/9 غلبه نگاه کمیت گرایی بر کیفیت گرایی
 97/9 1 917/9 دیوان ساالری و ضعف عمومی ساختار اداری مراکز پژوهشی کشور ایران  

 911/9 1 919/9 دم امكان مشارکت با کشورهای پیشروع
 91/9 9 91/9 فقدان یک نظام پاسخگو در خصوص آمار و اطالعات
 91/9 9 91/9 کم توجهی بخش خصوصی به تولید علم و فناوری

 91/9 9 91/9 تكیه زیاد بر نظام آموزش عالی و دانشگاه در تولید علم
 997/9 9 997/9 هیهای فردی بر کار گروتوجه بر جنبه

 99/9 9 99/9 کم توجهی به تحوالت محیط پیرامونی
 957/9  9 جمع
 

 (EFAS)بر توسعۀ استراتژیک علم و دانش و کاربردی آن در ایران  مؤثر خارجی عوامل لیتحل و هیتجز جینتا

 با و یبند درجه عوامل از ستفادهبا ا ستم،یس یفرارو یدهایتهد و فرصتهاهای قالب مقوله در یخارج عوامل یسازمانده یبرا

 ک بـر ی هر (111: 1311)ابراهیم زاده و آقاسی زاده، یتأثیر گذار زانیم به توجه با و دهایتهد و فرصتها از کیهر  تیاهم به توجه

 :دیگرد نییتع 7 جدول شرح به و توسعۀ علم و فناوری در ایران، محاسبه
 111/1ها بـا امتیـاز وزنـی    طالعات و ارتباطات و اینترنت در تمامی دانشگاهتوسعۀ فناوری اگردد گزینه چنانچه مشاهده می

های موجود قرار گرفته است که که دسترسی به ابزار فنـاوری اطالعـات و   باالترین امتیاز وزنی را داشته و در مرتبه اول فرصت
اشـد کـه ایـران نیـز در ایـن زمینـۀ       باینترنت در حال حاضر به عنوان مهم ترین شاخص توسعۀ علمی و دانش یک کشور مـی 

ها گسترش و فاصله ایران با سایر کشورهای پیشرفته به حداقل ممکن کاهش یابد. هایی انجام داده است که باید این تالشتالش
هـا و  های چهارم و پنجم به خصـوص در بخـش سـازمان   باالترین امتیاز بعدی متعلق به تمرکز بر اقتصاد دانایی محور در برنامه

باشـد کـه بایـد در    که نشان دهنده نقش مهم سهم علم و دانـایی در تحـول سـاختار اقتصـادی مـی      124/1صنایع که با میزان 
 های کوتاه برد نیز عملی گردد.چهارچوب برنامه
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 خارجی)فرصت ها( عوامل لیتحل و هیتجز  ینتا -5جدول
 امتیاز وزنی درجه بندی وزن فرصت ها

 698/9 4 971/9 رتباطات و اینترنت در تمامی دانشگاه هاتوسعۀ فناوری اطالعات و ا
 714/9 4 999/9 ها و صنایعهای چهارم و پنجم به خصوص در بخش سازمانتمرکز بر اقتصاد دانایی محور در برنامه

 488/9 4 911/9 رشد سریع علمی ایران و انعكاس آن در جهان
 44/9 4 99/9 وجود نسل جوان مناسب مشتاق علم

 988/9 4 915/9 ود تقاضای بالقوه در کشور و منطقه برای محصوالت علمیوج
 194/9 9 958/9 توجه ویژه به گسترش جنبش نرم افزاری و تولید علم

 918/9 9 966/9 امكان استفاده از تجارب کشورهای موفق در زمینه کارکردی کردن دانش به خصوص در بخش پژوهش
 989/9 9 969/9 حصیالت و فناوریحضور گسترده تر زنان در عرصه ت

 994/9 1 971/9 های دانشی با ایران انگیزه مسوولین به اصالح نظام علم و فناوری به خصوص در زمینه ارتباط سازمان
 9/9 1 97/9 پیشینۀ قوی و غنی فرهنگ ایرانی

 91/9 9 947/9 تأکید فرهنگ اسالمی و توصیه به علم آموزی
 996/9 9 996/9 ایرانی در جهان وجود گسترده دانشمندان

 919/9  9 جمع
 

هـای دیگـر قـرار دارد و بایـد     در جایگاه سوم فرصت 411/1رشد سریع علمی ایران و انعکاس آن در جهان با امتیاز وزنی 
ه باشد تا تالش گردد که رشد علم و فناوری در کشور هر چه سریع افزایش یابد تا بیشتر بتواند در جهان حرفی برای گفتن داشت

نتایج تجزیه و تحلیل نقاط تهدید را با وزن و نیز امتیـاز   1به عنوان الگو و سرمشق بسیاری از کشورهای دیگر قرار گیرد. جدول 
 دهد.وزنی آن نشان می

 خارجی)تهدید ها( عوامل لیتحل و هیتجز  ینتا -8جدول
 امتیاز وزنی درجه بندی وزن تهدیدها

 46/9 4 997/9 یران با نیازهای علمی، و نوآوری کشورتناسب کم نظام دانشگاهی ا
 41/9 4 997/9 های مدیریتی و انگیزشیناکارامدی ساختارهای و شیوه

 4/9 4 9/9 ساختار ضعیف علم و فناوری و ضعف واحدهای ستادی پژوهش و تولید علم در ایران 
 968/9 4 911/9 علمیهای ها در سیاست گذاریکم توجهی به بهره گیری از نتای  پژوهش

 914/9 4 989/9 بهره گیری ناچیز از تخصص نیروهای متخصص ملی خارج از کشور
 14/9 9 95/9 تداوم و افزایش پدیده فرار مغزها

 199/9 9 965/9 جاذبه پایین نظام علمی کشور برای پژوهشگران جوان
 917/9 9 967/9 کمبود سرمایه گذاری در پژوهش

 967/9 9 977/9 های نوین از سوی غربفناوریتحریم اقتصادی و 
 967/9 9 977/9 کمبود مشارکت بخش خصوصی در پژوهش و تولید علم

 91/9 1 947/9 عالقه و تمایل به واردات محصوالت علم و فناوری
 956/9 1 998/9 های نوین و نیاز به زیرساخت گستردهشتاب در ظهور فناوری
 954/9 1 995/9 های کسب و کارنسبت با سایر فعالیت های علمیجذابیت کمتر فعالیت

 997/9 9 997/9 شكاف عمیق فناوری کشور با کشورهای پیشرفته
 917/9 9 917/9 های کشور به خصوص اقتصادیفقدان توازن و تناسب بین تولید علم و فناوری با دیگر بخش

 997/9 9 997/9 کمبود پژوهشگران حرفه ای
 988/9  9 جمع
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گردد که تناسب کم نظام دانشگاهی ایران با نیازهای علمی، و نوآوری کشور با امتیـاز وزنـی   مشاهده می 1اساس جدول  بر
در جایگاه نخست تهدیدها قرار دارد که باید در نظام آموزشی کشور طوری بررسی و برنامه ریـزی صـورت پـذیرد کـه      41/1

های آموزشی هماهنگ بوده تا شاهد نتایج ناگوار افزایش فزاینده قشر بیکـار  نمیزان نیاز به متخصص با میزان نیاز خروجی سازما
هـای مـدیریتی و   جوانان تحصیل کرده نباشیم و توسعه همه جانبه بخش صنعت و اقتصاد باشیم. ناکارامدی ساختارهای و شیوه

کشور و نیز میـزان سـنجی تـدابیر اساسـی      در جایگاه دوم قرار گرفته است که باید در سیستم مدیریتی 42/1انگیزشی با امتیاز 
 سنجیده شود تا بتوان مدیریتی کارامد همراه با افزایش انگیزش توجه به علم و فناوری حاصل گردد.

در  4/1ساختار ضعیف علم و فناوری و ضعف واحدهای ستادی پژوهش و تولید علم در ایران و اقتصادی با امتیـاز وزنـی   
رد که باید سعی شود ساختاری مستحکم در شاخص علم و فنـاوری حاصـل گـردد و نقـاط قـوت      مرتبه دیگر تهدیدها قرار دا

 ستادهای پژوهشی در تولید علم و فناوری افزایش یابد.
 

 (SFAS)کیاستراتژ عوامل لیتحل و هیتجز -1 جدول
 برنامه ریزی امتیاز وزنی درجه بندی وزن عوامل

 بلند مدت میان مدت کوتاه مدت
S1هوای دسترسوی بوه    هم شدن زیرسواخت = فرا

های ایوران،  های اطالعاتی در اغلب دانشگاهشبكه
 ها و صنایع مختلفسازمان

94/9 4 76/9  * * 

S2   تأسیس و توسعۀ مراکز رشد بوه خصووص در =
 های ایرانمحدوده دانشگاه

91/9 4 48/9 *  * 

S3    وجود نیروی انسانی جووان تحصویل کورده و =
 مستعدد در کشور

99/9 4 44/9 *   

W1 کوارکردی در  -= فقدان برنامه ریزی راهبوردی
 بخش علم و فناوری ایران 

919/9 4 951/9 *   

W2  کم توجهی به شایسته ساالری در انتخواب و =
 انتصاب

91/9 4 96/9 *   

W3918/9 4 981/9   -= غلبه مدرك گرایی بر دانش افزایی کاربردی *   
O1رتباطات و اینترنت = توسعۀ فناوری اطالعات و ا

 در تمامی دانشگاه ها
971/9 4 698/9 *  * 

O2 هوای  = تمرکز بر اقتصاد دانایی محور در برناموه
هوا و  چهارم و پنجم به خصوص در بخوش سوازمان  

 صنایع

999/9 4 714/9 *  * 

O3     رشد سوریع علموی ایوران و انعكواس آن در =
 جهان

911/9 4 488/9 *   

T1اهی ایران بوا نیازهوای   = تناسب کم نظام دانشگ
 علمی، و نوآوری کشور

997/9 4 46/9 *   

T2های مدیریتی و = ناکارامدی ساختارهای و شیوه
 انگیزشی

997/9 4 41/9 *  * 

T3  سوواختار ضووعیف علووم و فنوواوری و ضووعف =
 واحدهای ستادی پژوهش و تولید علم در ایران  

9/9 4 4/9 *  * 
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  کیاستراتژ عوامل لیتحل و هیتجز
استراتژیک علم  عوامل نیمهم تر ها، آن بیترک و یخارج و یداخل عوامل لیو تحل هیتجز یجدولها از استفاده با مدل، نیا رد

هـای  میتصـم  که یزانیر برنامه ک،یعوامل استراتژ لیتحل و هیتجز با واقع، در است. دهیه گردیو دانش و کاربردی آن در ایران ارا
 نـد. ینما عوامل محدود از یکمتر تعداد به راها فرصت و دهایضعف، تهد نقاط قوت، نقاط توانندمی کنند،می را اتخاذ کیاستراتژ

 گرفتـه  انجـام  ،یخارج و یداخل ل عواملیتحل و هیتجز یجدولها در موجود عوامل از کیهر های وزن دوباره یبررس با کار نیا

 ک منتقلیاستراتژ عوامل لیتحل و هیتجز جدول به دیبا ث وزن،یح از جدول دو نیا در موجود عوامل نیتر نیواقع، سنگ در است.

بر میزان توسعۀ متناسب علم و دانش  گذار تأثیر کیاستراتژ عوامل خصوص مهم در نی(. ا127-131: 1311 لن،یو و شوند)هانگر
 :است خالصه شده 1 جدول در در ایران

 و (wo)یبـازنگر ، (st)تنـوع ، (so)یتهـاجم  /یرقابت مختلف یدهاراهبر نیبه تدو گر،یکدی بر عوامل از کی هر تداخل با نکیا
 به آن پرداخته شده است. ادامه در که (111: 1317م)بهزادفر و زمانیان، یپردازمی (wt)یتدافع یراهبردها باالخره
 

 تدوین راهبردها
 (so)یتهاجم /یرقابت یراهبردها

  :اند ازعبارت که است استوار یرونیب یفرصتها و یدرون قوت نقاط بر تمرکز ن راهبردهایا در
های ایران بـه خصـوص بخـش    ارائۀ یک چهارچوب اساسی در گسترش فناوری اطالعات و اینترنت در سطح دانشگاه •

 صنعت به طور متوازن و هماهنگ؛

در های ایران به خصوص های علم و فناوری در سطح دانشگاهتأسیس و توسعۀ هر چه بیشتر مراکز رشد علمی و پارک •
 ای توانمند و کوشا؛ای دانش محور برای نیل به جامعههای و تالش در راستای ایجاد جامعهمحدوده

 (st)تنوع یراهبردها-1-2
 :است ریز موارد و شامل بوده متمرکز یرونیب یدهایتهد و یدرون قوت بر نقاط یبخش تنوع در
های کشور و استفاده بهینـه  ها و سازمانصنایع، شرکتتالش برای تناسب میزان نیاز و تولید نیروهای تحصیل کرده در  •

 های ایران برای نیل به اهداف اساسی توسعۀ و پیشرفت؛از نیروهای جوان تحصیل کرده دانشگاه

ساختارمند کردن توانمند نظام علم و فناوری در کشـور و نیـز عوامـل دسـت انـدرکار پژوهشـی کشـور بـا ایجـاد           •
 های علم و فناوری؛پارک های فناوری اطالعات وزیرساخت

 

 (wo)بازنگری یراهبردها
 و توسعۀ علم و فناوری در ایران بـوده  جهت در یرونیبهای از فرصت یریگ بهره بر یسع ،یدرون ضعف نقاط د بریتاک ضمن

  :ر استیز موارد رندهیبرگ در
ی محور در کلیه امورات کشوری بـه  ارائه یک برنامه ریزی راهبردی در علم و فناوری کشور با تمرکز بر ساختار دانای •
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 خصوص بخش اقتصاد و استفاده از توان علمی ایران در این زمینه؛

تالش در استفاده از نیروهای جوان و نخبه و توانمند در ساختار مدیریتی و مسـوولیتی کشـور بـرای توسـعۀ علـم و       •
 دیل شدن به یک مدل موفق در دنیا؛فناوری و دانایی محوری در جامعه و نیز رشد سریع دانش در ایران جهت تب

 
 (wt)یتدافع یراهبردها

 از: داشته، عبارتند دیعلم و دانش در ایران تأک یریپذ بیآس رفع راهبردها بر نیا
بهره گیری از افزایش تناسب بین نیاز و افزایش نیروهای تحصیل کرده ایران برای افزایش میزان کیفیت در علم و دانش  •

 ی صرف و تالش در استفاده بهینه در بخش پژوهش؛و غلبه بر مدرک گرای

های کوتاه، میان و بلند مدت در بخش علم و فناوری ایران و افـزایش بهبـود سـاختار مـدیریتی و     افزایش ارائه برنامه •
 های کاربردی در بخش اقتصاد و صنعت؛افزایش پژوهش

 
 گیرینتیجه

از توسعۀ همه جانبه باشد به خصوص زمانیکه تناسب کافی بین بخش تواند زمینۀ سافزایش علم و فناوری در یک جامعه می
علمی و دانشی با بخش صنعت وجود داشته باشد و باید کشور در مسیری حرکت نماید که به سـمت و سـوی دانـش محـوری     

ای بـه  های گسـترده شبوده و بتواند کلیه امورات را بر اساس دانش و با تدبیر حل نماید که در این زمینه بسیاری از کشورها تال
های اخیر کارهای زیادی صورت گرفته اسـت، امـا   اند و در ایران نیز در سالهای اقتصادی انجام دادهخصوص در زمینۀ سازمان

های اساسی صورت پذیرد که این پژوهش نیز در این راستا تدوین یافته است. نتایج بیانگر آن برای افزایش برد باید برنامه ریزی
ها و صنایع مختلف با های ایران، سازمانهای اطالعاتی در اغلب دانشگاههای دسترسی به شبکهه؛ فراهم شدن زیرساختبودند ک

کـارکردی در بخـش علـم و    -در جایگاه نخست نقاط قوت، فقدان برنامه ریـزی راهبـردی   11/1بهره مند شدن از امتیاز وزنی 
نخست ضعف ها، توسعۀ فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و اینترنـت در تمـامی      در جایگاه  372/1فناوری ایران با امتیاز وزنی 

های موجود و تناسب کم نظام دانشـگاهی  باالترین امتیاز وزنی را داشته و در مرتبه اول فرصت 111/1ها با امتیاز وزنی دانشگاه
 یدها قرار دارد.در جایگاه نخست تهد 41/1ایران با نیازهای علمی، و نوآوری کشور با امتیاز وزنی 
ارائه یک چهـارچوب اساسـی در گسـترش فنـاوری اطالعـات و      توان، در این زمینه مهم ترین راهبردهای اساسی را نیز می

های علم های ایران به طور متوازن و هماهنگ، تأسیس و توسعۀ هر چه بیشتر مراکز رشد علمی و پارکاینترنت در سطح دانشگاه
ای توانمنـد و کوشـا و   ای دانش محور برای نیل به جامعههای ایران و تالش در راستای ایجاد جامعهو فناوری در سطح دانشگاه

های کشور و استفاده بهینـه از  ها و سازمانتالش برای ایجاد تناسب میزان نیاز و تولید نیروهای تحصیل کرده در صنایع، شرکت
تـوان  به اهداف اساسی توسعۀ و پیشرفت، بیان کرد. در این زمینـه مـی  های ایران برای نیل نیروهای جوان تحصیل کرده دانشگاه

 پیشنهادات زیر را برای بهبود شرایط ارائه نمود:
استفاده از نیروهای متعهد و متخصص در نهادهای علمی موثر و نظارتی همه جانبه و مداوم بر عملکـرد آنـان و بهـره     •
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 گیری از آنها در واحدهای اقتصادی ؛
 و نیز کشورهای پیشرو در این زمینه؛ -های موفق در زمینه دانش محوری اقتصادیتجربیات سایر سازماناستفاده از  •
 تالش در بهبود شرایط کیفی در راستای شرایط کمی در تولید علم و دانش در ایران ؛ •
 های دانشی در کشور؛ایجاد یک نهاد پیگیر و کارا بر سنجش و عملکرد نهادها و سازمان •
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 چکیده

 
آمد و با دگرگون شدن معادالت حاکم  دیپد یاسالم وینتمدن ن جادیا یبرا ینقطه عطف یانقالب اسالم یروزیبا پ

 یتاوان گفات انقاالب اساالم    رو می نیفراهم شد از ااسالمی  یتمدن ساز یبرا یمناسب یفضا ،یجمع یبر زندگ
و مراحال   یرا طراحا  یتمدن اسالم ییجراا یقرار داد تا الگو ینیمعارف د انیمتول اریرا در اخت لیبد یب یفرصت
تمدن  دیمف یاز دستاوردها یریبر آن است که با بهره گ یاسالم نیتمدن نو. آن را قدم به قدم دنبال کنند ییاجرا
حرکات   یرا دربرداشاته باشاد. بارا    یهای تمدنجنبه یبپردازد که بتواند تمام نینو یتمدن جادیغرب، به ا یماد

 گهاایی مانناد فرهنا   واحد، چالش یاز رهبر یرویعدم پ ریهایی نظبیآس ح،یصح ریدر مس یاسالم نیتمدن نو
ه جوامع مسلمان و عدم توجا  یچون مشکالت اقتصاد یمسلمانان، و موانع انیدر م یو اختالف افکن یمهاجم غرب
 تیمرجع و نخبگان در هدا یو گروهها یفرهنگ ،یفکر ،ینیوجود دارد. توجه به نقش رهبران د ینید تیبه عقالن

ضامن  در ایان پاژوهش    با مشکالت و مواناع اسات.   یدر جامعه و مقابله عمل یفرهنگ ساز یمردم راهکار اصل
ی پرداخته شده و راهکارهاای  ماسال نیتحقق تمدن نوهای پیش رو در آسیب شناسی به بررسی موانع و چالش

 های ممکن ارا ه گردیده است.مناسب برای تهدید
 

 ی.اسالم نیتمدن نو تمدن غرب، تمدن سازی،چالش،  ،یشناس بیآس :د واژگانیکل
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  مقدمه
از  که جهان غرب پـس  ینمود، در حال یرا ط ینزول یروند ،یدرخشش در عرصه جهان یپس از قرون متماد یتمدن اسالم
ـ مختلف، قدم یاز ابزارها یو بهره بردار جادیو ا کیهای تکنولوژشرفتیو پ یانقالب صنعت و رفـاه   شیدر راه آسـا  یهای بزرگ

بـا   ییارویهای مسلمان در رومفرط ملت ینیو خود کم ب یهای اسالمومتحک یهای داخلها برداشت. ضعفانسان یماد یزندگ
ـ  نیبدانند. با ا دیتمدن جد نیاز ا یرویرا در پ شرفتیاز غرب زدگان راه پ ایعده دیهای غرب، باعث گردشرفتیپ  یوصف، عل

ـ   یواقعامروزه بشر نتوانسته به آرامش  ،یماد شیآسا جادیهای صورت گرفته در اشرفتیرغم تمام پ و  یکه همانا آرامـش روح
  .ابدیاست دست  یروان
 یو روم، ساختارها رانیمانند ا یهای ساختارمندشت و در کنار دولتقرار دا یتمدن ساز ریاسالم از آغاز ظهور در مس نید
و  دیجامعه را تحقق بخش شرفتیهای پشاخصه یبر نظر خداوند بر پا ساخت؛ در مدت زمان کوتاه یمبتن یو سبک زندگ یتمدن
ـ . انهاد انیو مانند آن را بن یتیریمد ،یاقتصاد ،یاورزکش ،یآموزش ،یحقوق یجامعه ساختارها یبرا هـا  سـاختارها و برنامـه   نی

تمـدن   نیو اثرگـذارتر  نیو آنان را بـه بزرگتـر   دیاعراب گرد نینش هیو باد یدر جامعه جاهل یآمدن تمدن دیموجب تحول و پد
 ها برنامـه دارد، از نهیزم یتمام ابعاد وجود انسان و جهان، در تمام یکه برا یجامع ستمینمود. اعتقاد به اسالم به عنوان س لیتبد
  .است یاسالم نیهای امت واحده و تمدن نوفرض شیو پ یمبان

هـا و  با بروز جنـبش  ریهای اخدر سال د،یگرد داریپد رانیا یآن با انقالب اسالم ییهای شکوفاکه جوانه یاسالم نینو تمدن
رو به رشد بـه خـود گرفتـه     یشناخته شده است روند یاسالم یداریهای مسلمان جهان که با نام بملت انیدر م یهای مردمامیق

جهـان   یتمـدن  ندیدر فرا نینو یکه با اتخاذ نگرش یهای شگرفشرفتیو مشاهده پ رانیا یماز انقالب اسال یبردار است. با الگو
و  یزده شده است. با توجه به عـدم اقنـاع فکـر    یشوکت و عظمت گذشته تمدن اسالم یابیهای بازصورت گرفته است، جرقه

به اسـالم و   یو روزافزون جوامع بشر ستردهو اقبال گ کردیهای موجود و رواز تمدن یریو بهره گ یرویپ قیبشر از طر یفرهنگ
ـ و توجه دق یاریفراهم نموده است، لزوم هوش زیرا ن یهای غربدولت یکه موجبات نگران یفرهنگ و تمدن اسالم در مسـاله   قی

 .است انیانم شیاز پ شیب یاسالم نیپرورش و گسترش تمدن نو جاد،یا
 نیصنعت، اطالعات و... مرهون تمدن مدرن غرب بـوده اسـت. تمـدن نـو     ،یهای علم، تکنولوژشرفتیپ ریچند قرن اخ در
 نینو یتمدن جادیغرب، به ا یتمدن ماد دیمف یاز ابزارها، مواهب و دستاوردها یریبر آن داشته است که با بهره گ یسع یاسالم

ـ  یجوامع، توسعه امکانات ارتباط یهای جاررا در برداشته باشد. فرهنگ یی تمدنهاجنبه یبپردازد که بتواند تمام هـای  بیو آس
باعث بـروز   ،یاسالم نینو یتمدن ساز ندیبا فرا یهای مستقر جهانتمدن ییارویرو زیمختلف و ن یاجتماع -یهای فکرآن، گروه

ـ  یاسـالم  نیحرکـت تمـدن نـو    دفوصول به ه یاست. برا دهیتمدن گرد نیبر سر راه ا یها و موانعها، چالش بیآس  ریدر مس
 ستیآن چ یرو شیهای پچالش نیتمدن است؟ مهمتر نیهایی متوجه ابیگردد که: چه آس یاست بررس یخود، ضرور حیصح

 بر سر راه آن قرار گرفته است؟ یو چه موانع
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 چالش و مانع ب،یآس فیتعر
ـ   نیتوان چنمی میکن انیتفاوت آنها ب سه واژه و نیاز ا یفیبه اختصار تعر میبخواه اگر هـر نـوع    یاجتمـاع  بیگفت کـه آس
جامعـه بشـود. در    ایشناخته شده جامعه در تعارض باشد و باعث اختالل در کارکرد فرد، خانواده  یاست که با ارزشها یرفتار

چـالش بـه    گرید ین است. از سورفتار مردما وهیگرفته و مرتبط با ش شهیتمدن ر ناست که از درو یای درونمساله بیواقع آس
شـود و مقابلـه بـا آنهـا و حـل مشـکل بـا        می جادیحرکت ا ای انیجر کی ریشود که در مسگفته می یمشکالت بزرگ و بغرنج

هـا  جاد گردد، هرچند اغلب چالشیا یرونیو ب یهر دو نوع عوامل دورن یتواند از سوروبروست. چالش می یادیهای زیدشوار
کننـده اسـت و    یریبازدارنده و جلوگ یبه معنا دیآواژه، مانع، همچنان که از خود کلمه بر می نیشوند. سومیم لیتحم رونیاز ب
ـ سه دسـته بـه ب   نیهای ارو و با توجه به تفاوت نیشود. از امی انیجر کیاست که باعث توقف حرکت و سد شدن  یزیچ  انی

  .میپردازن عوامل هر کدام مییمهمتر
  
 یاسالم نینوهای تمدن بیآس
ـ به ا دنیو شکل بخش یزیکه در حال طرح ر یهای مسلمان و جوامع اسالمملت یفعل تیبه وضع تیعنا با  نیتمـدن نـو   نی

 :را بر شمرد ریهای زبیتوان آسهستند می
 واحد یاز رهبر یرویعدم پ .0

آن  ازمندیحرکت، ن ریدر مس یاز تشتت و چندگانگ یریجلوگ یبرا ،یریدر حال شکل گ یو فرهنگ یهرگونه حرکت اجتماع
 .گردد یو راهبر تیهدا یاست که از مبدا واحد

هـایی الزمـه بـه    حرکـت  نیبودن اتاق فرمان چن گانهیاشتباه گرفته شود. تمرکز و  یموضوع با تک محور نیا دینبا نجایا در
متفکـران و   قیه ممکن است از طرک یمختلف و متنوع شنهاداتیاست تفکرات و پ یمعنا که ضرور نیآن است. بد دنیرس جهینت
 یبـرا  یینهـا  جـه یقرار گرفته و نت یو مورد نقد و بررس عیتجم یدر مرکز واحد رددهای نخبه جامعه ارائه گو گروه شمندانیاند

ـ محور -یعشـی  خـاص  طـور  بـه  و – ی. در تفکر اسالمردیجامعه قرار گ تیگردد تا بتواند مورد قبول اکثر نییاجرا تع ـ ا تی  نی
ـ   ،یالمتمدن اس یایاز موانع اح گرید یکی( 12: ص1311،ییاست. )رضا هیفق تیوال یریگمیتصم ـ روا یوجـود برخ ـ و  اتی  ای

را، هـا  امیکه پرچمداران ق یاتیآمده است؛ از جمله، روا یاست که در منابع اسالم یاتینادرست از رواهای برداشت ها واستنباط
از  یاخبـار  نیکه تمسک به چن یدر حال کند،می یحجت را شکست خورده تلق قبل از ظهورهای امیق ایکرده و  یطاغوت معرف

ـ   یهم به موضوع و حادثه شخص یو برخ ها جعلیاز آن یممنوع است؛ چرا که برخ یتجها ـ تق یاز رو یمربوط اسـت. بعض  هی
 یو نقل یعقل یبا ادله قطع یاتیروا نیتمسک به چن ن،یبوده است. عالوه بر ا یغلط ناشهای هم از برداشت یصادر شده و قسمت

از منکر، مبـارزه و جهـاد بـا دشـمن و عـدم       یدرباره امر به معروف و نه ثالم یادیز اتیو روا اتیندارد؛ چرا که آ یسازگار
 در تعارض است.  اتیظلم و... وارد شده است، که با مفاد آن روا رشیپذ

 کـرده  یرگی )ره( بارها در مقابل آن موضعینیامام خم موجود بوده است که حضرتهای از چالش یکیهم  نیهر حال ا در
 :ندفرمایخصوص می نیدر ا شانای. اند
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جعل  نیسالط دیو تمج فیدر تعر یدربار ی[ عمال ظلمه و آخوندهالهیرا نشان بدهند که ]بوس تیاست فراوان، روا ممکن»
. داده انـد  قـرار  قـرآن  مقابل در را آن اند ونداختهراه ا یچه بساط فیضع تیبا دو روا دکنیکه مالحظه می یشده است. به طور

 .(131: ص 1377 ،ینی)خم« داردوا می نیسالط هیعل امیرا به ق یو موس دیکن امیق نیدارد ]که[ بر ضد سالط تیکه جد قرآنی
معصوم  جز حکومت یالسالم( است و هر حکومت هیامام معصوم )عل فهیتنها وظ یحکومت اسالم لیدارند تشک دهیعق یبرخ 
 :دگوی¬یم هینظر نیاز طرفداران ا یکیالسالم( ناحق است.  هی)عل
و... بـه   اسـت یکه از هوا و هوس و حب ر یکه معصوم از گناه باشد. آن یآن د،یرا نشان بده یآن مصداق حاکم اسالم شما»

. حضرت امام راحل رحمه اهلل در پاسـخ  «شیبه پا افتدملت می فتد،یجلو ب دان،یم دیایاو ب د،یوجه در او اثر نکند، نشان بده چیه
 :ندفرماینوع تفکر می نیبه ا
 لتشـکی  کـه  کنـد  اظهـار  کـه  هر... است اسالم شدن منسوخ اظهار و اعتقاد از بدتر ها، اظهار آن ای یمطالب نیبه چن اعتقاد»

ـ د یاحکام و جاودانگ تیاحکام شده و جامع یضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرا یحکومت اسالم ـ  نی اسـالم را انکـار    نیمب
  .(131: ص 1317 ،یریضم« ) کرده است

واحـد و   یاز رهبـر  یرویکند عدم پمی دیرا تهد یاسالم نیهایی که به شدت تمدن نوبیاز آس یکیمقدمات،  نیا یمبنا بر
ـ و فرهن یفکـر  یهای تمدنها و حرکتاز تمدن یموارد متعدد خیاست. در تار یریگ مینداشتن اتاق فکر و تصم بـه چشـم    یگ

های مرجـع در جوامـع از   گروه .داشته باشند یاند دوام چنداننتوانسته واحد، یریگ میخورد که در اثر تشتت آرا و عدم تصممی
ـ  شـتر یهـا بهتـر و ب  گـروه  نیباشند. هرچه ابرخوردار می نینو تیمدن جادیو ا یدر عرصه فرهنگ ساز یفراوان تیاهم  ریدر مس
از راهها و  یکی نیقی بهصورت خواهد گرفت.  یبادقت و سرعت باالتر یاسالم نینو یتمدن سازحرکت کنند یو اسالم حیصح

و اصـالتها   تیهو یبر رو دیغرب، تأک یایدن یو فرهنگ یتمدنبا هجمه و مقابله  یفرهنگهای دیبا تهدمبارزه  یاساس یراهبردها
ـ هـای جـوان و ن  نسـل  یالخصوص بـرا  یعل باشد،یم یمدن اسالمت یاعتال دیو بالتبع تجد یجوامع اسالم ینید یو ارزشها  زی

ـ کردگان جامعه که به عنوان گروه لیو تحص ننخبگا ـ در م یهای مرجع شناخته شده اند. انحراف و غرب زدگ ـ ا انی طبقـه از   نی
 آنچـه  (.131: ص1313 ،یخواهد شد )نقو یاسالم نیهای تمدن نوانحراف و دور شدن از اهداف و آرمان جادیجامعه منجر به ا

ـ است و بر آنان است که با توجه کامل بر ا ریخط اریحوزه بس نیهای مرجع در اگروه فهیاست که وظ نیمسلم است ا مسـاله   نی
 .گردند یاسالم نیو گسترش تمدن نو جادیساز ا نهیزم
 
 استیاز س نید ییجدا .2

آن است. الزم به ذکـر   جیترو زیو ن استیاز س نیدن دجدا بو یاز قدرت، تلق نیاز عوامل انحراف و سقوط مسلم گرید یکی
ـ  ایو  لیتفکر در اروپا به منظور تقل نیا شیدایو پ گردددر اروپا بر می یقرون وسط انیبه پا یتفکر نیچن شهیاست که ر  نیاز ب

ـ   یهیحاکم بر آن بود. بد«  کیالستاسکو»فلسفه  زیو ن سایبردن قدرت کل  یفرهنـگ اسـالم  در  یتفکـر  نیاست وارد کـردن چن
در  یسنت یسایکل کردیمع الفارق است: الف( رو یموجود از جهات تیحیاسالم با مس اسینابخردانه است. ق یسزاوار نبوده و امر

علم، مخـالف نبـوده    ییاست و با شکوفا الممطرود اس یکردیرو نیکه چن یعلم، متحجرانه بود در حال ییجهان و شکوفا نییتب
پرداختن به  سا،یکل یو سنت عمل رهیمتعدد مشوق عالمان بوده است. ب( س های¬تیو در موقع دهیکوشآن  یاست بلکه در تعال



 

117 

ـ نهـاد د  یجدا انگـار  یو به عبارت نیکار حکومت از کار خدا و د کیبود. تفک گرید های¬حوزه اخالق و غفلت از حوزه از  نی
  .مطرح بوده است شانیبه صراحت در گفتار کش استیس هادن

انسـان برنامـه ارائـه     یو اخرو یویدن یو اجتماع یتمام شؤونات فرد یو برا رفتهیرا نپذ یکردیرو نیکه اسالم چن یحال در
 .(1: ص 1317 ،یکرده است )ورع

ـ و ن نیمسـلم هـای  از عمـال حکومـت   ینوع تفکر در امان نماند و بعضـ  نیاز خطر ا نیجوامع مسلم متاسفانه ـ  زی از  یبعض
ـ پرداختند و اثرات نامطلوب آن هم بر ا یدر جوامع اسالم مونیتفکر نام نیو اشاعه ا جیروشنفکران وابسته، به ترو جوامـع و   نی

 .دیاسالم گرد یاسیقدرت س کرهیبر پ ینیموجب وارد آمدن ضربه سنگ د،خو نیو ا دیگرد دایهو ران،یا یجامعه اسالم
و گسترش است. با توجه  شیبه سرعت در حال افزا مبارزه با غرب، تیو با ماه یو ضد استعمار دارگرانهیهای بحرکت هیو 

ـ   تیها و توجه به ماهو دقت نظر در بطن حرکت صیها دارند تشختیگونه فعال نیکه ا یبه سرعت اسـت.   یضـرور  اریآنهـا بس
دد. گرمی نینو یتمدن لیتشک یها به سوزشیو خ یهای مردمانیجر نگونهیا زو افسون قدرت باعث سو استفاده ا یزدگ استیس

ـ یو س یبر منـافع مـاد   یو مبتن افتهی رییتغ جیآن به تدر یواقع تیحرکت، ماه هیاول تیاز موارد پس از موفق یدر بعض کـه   یاس
 .شودآن مورد غفلت واقع می یماسال یدرون تیکند و ماهمی دایباشد، نمود پ ینید ریمحض و غ انهیگرا یتواند ملمی
 گانگانبی برابر ها درآن اختگیب خود ها وعدم احساس استقالل ملت .3

ـ  نیو باوراندن ا یفرهنگ غرب و شرق بر جوامع اسالم ریسلطه فراگ ییاز سو بـر   یبـدون اتکـا   یجـوامع  نیمطلب که چن
هـای  از فرهنـگ  یداخل اناز روشنفکر یبرخ یریرپذیتاث ،یخود ادامه دهند و از طرف اتیبه ح توانندنمی یو شرق یفرهنگ غرب

هـا  آن یبـرا  اتیحق ح ایزنده باشند و  توانندنمی ،یاجنبهای قدرت بر اتکا عدم با که آورد ها بوجودور را در آنبا نیا گانه،یب
 ی)صـل  یو نقطه انحراف از اسالم ناب محمـد  ینیفرهنگ د یبه جا گانهیفرهنگ ب ینیگزیباعث جا یتفکر نی. و چنستنی ثابت
 :ندفرمایمی نهیزم نی)ره( در اینی. امام خمدیو آله( گرد هیاهلل عل

معنا کـه مـا    نیکردند. به ا نیکه ملت را نسبت به خودشان هم بدب نیملت بار آوردند ا یکه برا یمهمهای بتیاز مص یکی»
است که از  یمطلب نیا س،یبه پار دیبه انگلستان، برو دیبرو شود،جا نمی نیکه ا ندگویدر تهران،... می میکن دایپ ضیمر کیاگر 

 .)211: ص 1311،ینیخم یموسو) «ها در مقابل آن میما خودمان را باخت یعنی ت؛شده اس دایما پ ا برایهدست آن
 

 یاسالم نیهای تمدن نوچالش
ـ هـایی از ا وجود دارد که غلبه بر آنهـا مشـکل اسـت. نمونـه     یمشکالت یاسالم نیو توسعه تمدن نو جادیراه ا در گونـه   نی

 :لمداد کرد عبارتند ازتوان آنها را چالش قمشکالت که می
ـ  از تمدن دیاز تقل زیپره یاسالم نیالزمه ساختن تمدن نواز فرهنگ غرب:  ییگرا دیتقل .0 ای اسـت. در دوره  یهـای غرب
 یاز ناخن پا تا مـو »برخوردار است، نه تنها شعار  یروشنفکر غربگرا، از شهرت خاص یهاچهره نیزاده که در ب یمثل تق یفرد

( و در 23: ص1311 ،ی)علو« منفجر کرد رانیاز غرب را در ا دیبمب تقل نیاول»خود  ریبرا سرداد، بلکه به تع «شد یغرب دیسر با
غرب صـورت   یهای تمدنوهیاعمال و رفتار مردمان با ش یدر همسان ساز یعمل نمود و تالش فراوان زیها نآموزه نیبه ا تینها
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ـ  هکورکوران دینداشت. تقلرا در بر  یای جز تعارضات اجتماعجهیداد اما نت بـا فرهنـگ    یو تناسب نداشتن فرهنگ و تمدن غرب
سبک و سلوک  لیتحم یاز مظاهر تالش برا یکی یشد. تهاجم فرهنگ یاجتماع یختگیموجب از هم گس رانیدر ا یجار یاسالم
 .ملت هاست ریبه سا یغرب یزندگ
که بـا   یدر جامعه است. فرهنگ و تمدن غرب یاسالم نینو ها در روند استقرار تمدنچالش نیتر از جمله مهم یاجم فرهنگ 
ـ  طرهیاست در تالش است که بتواند س افتهیبدان دست  ریکه در قرون اخ یبر ابزارها و امکانات هیتک خـود را بـر تمـام     یفرهنگ

ـ صرف که همـه چ  یدر تالش است فرهنگ ماد یتمدن غرب یرو نیافکند. بد یجوامع بشر ـ را در ماد زی ـ فع دنو منـا  اتی  یوی
ببنـدد. آنچـه تمـدن غـرب بـا وجـود تمـام         یلیبه فرهنگ غالب نموده و راه را بر هر نـوع بـد   لیدر تمام جوامع تبد ندیبمی
هـای  عدم توجـه بـه جنبـه    سطهبه انسان به وا یو روح یآرامش معنو یعدم اعطا ابدیهای خود، نتوانست به آن دست شرفتیپ

 نیتمدن نو یاست. چالش جد اتیاز اخالق و معنو یانسان و دور یدر سبک زندگ یلها یاصول و مبان تیتمدن و رعا یقیحق
ـ  های مختلف اجتماع است. با توجه به تالشهیراندن آن از ال رونیو ب یتهاجم فرهنگ نیدر تقابل با ا یاسالم کـه   یهـای فراوان

ه است توانسته اسـت از طـرق مختلـف    نمود یگسترش فرهنگ خود در سطح جهان یدر راستا ریصد ساله اخ لغرب در حداق
ها تالش نیاست که در اثر ا یجیو تجمل در جوامع از جمله نتا ییرا کسب کند. رواج فرهنگ مصرف گرا یهای فراوانتیموفق

  .(14: ص1374 ،یبجستان یشده است )محمد مدن جادیا
ـ  رشیدر گرو پـذ  نکته که سعادت و رشد ما نیو باور ا گانهیشتابزده از فرهنگ ب یریرپذیتاث فرهنـگ و   یچـون وچـرا  -یب

از مشکالت مهـم در   یکی زیعامل ن نیبود. ا یاسالم یدر کشورها یو شرق یغرب گانگانیاست، اثر هجوم افکار ب گانهیعملکرد ب
ـ حضرت آ نهیزم نی. در ارود¬یبه شمار م یاسالمو استقالل عزت  ینیاستقرار فرهنگ و حکومت د  نـه یدر زم یاخامنـه  اهللتی

امـا   م،ینـدار  یزیبـر غـرب سـت    یخاطر نشان کردند: ما البته بنـا  یدر تمدن غرب یاز سبک و سلوک زندگ دیکامل از تقل زیپره
ـ   رسـاند ینم ییرا به جا یملت چیاز غرب، ه دیکه تقل میکنیم دیتأک قیو تحق یبراساس بررس  شـرفت یپ ی. پوسـته فرهنـگ غرب

 دیبا اشاره به تقل شان،یاست. ا «تیضد معنو یزدا تیهو نیهوت آلودِ گناه آفرش یماد یسبک زندگ»است اما، باطن آن  یظاهر
اصـالح   نـه یدر زم یجیحرکت تـدر  کیالزم،  یبا فرهنگ ساز دیدر کشور افزودند: با یمظاهر زندگ یدر برخ یاز فرهنگ غرب

ـ ینما یهنرها ژهیاز ابزار هنر بواز سخنان خود، سوء استفاده گسترده غرب  یگریشود. چنانچه در بخش د جادیا لهمسئ نیا و  یش
سـبک   جیو تـرو  یسـاز  قهیروش، بدنبال سـل  نیبا استفاده از ا یغرب مداران استیرا مورد اشاره قرار دادند و افزودند: س نمایس

شده، و  فیهایی تعربه عمل آمده افزودند: آنها در پروژه قاتیبا استناد تحق نیهمچن شانیهستند. ا گریدر جوامع د یغرب یزندگ
ـ  یرا بررس یاسالم یملتها ژهیبا استفاده از جامعه شناسان، روانشناسان و مورخان، نقاط ضعف ملتها بو و بـا شـناخت    کننـد یم

ـ همه مسئوالن و مـردم با  نهیزم نیکه در ا دهندیسازان سفارش م لمیرا به ف یهای خاصلمیتسلط بر آنها، ساخت ف یراهها از  دی
 یو انـرژ  تیظرف ،ییتوانا یدارا یدارند که: انقالب اسالم دینکته تأک نیمراقبت کنند. معظم له بر ا خود و کشور، لیفرهنگ اص

را در مقابل چشـم   یاسالم «هبرجسته و باشکو ،یممتاز، متعال»همه موانع را از سر راه بردارد و تمدن  تواندیاست که م یمتراکم
  .(71: ص 1311پور،  ینیبر پا سازد )مع انیهمه جهان

ـ  یاتیاز عالئم ح یوحدت و همبستگ مسلمانان: نی. اختالفات و عدم انسجام و وحدت در ب2 باشـد و  اجتمـاع مـی   کی
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کـه امـروزه اکثـر     یجد اریباشد. چالش بسجامعه مرده می کیآنان  یو نزاع عا یاختالفات داخل لیبه دل نیجامعه امروز مسلم
مساله قرن هاست که بـه طـرق مختلـف     نیاست. ا یو مذهب یاختالفات قوم کنندبا آن دست و پنجه نرم می یاسالم یکشورها

بـا حفـظ    گر،یکـد یبـه   یاسالمهای شدن فرقه کینزد یبه معن نیمسلم انیو بر آن دامن زده شده است. وحدت م دهیگرد جادیا
 .آنهاست تیو ماه انیک

اسـت   شینفـر و روز بـه روز در حـال افـزا     اردیلیم کیاز  شیمسلمانان ب تیجمع نکهیاسالم و ا یایتوجه به گسترش دن با
بـردن اتحـاد    نیها باعث تفرقه و از بسهیها و دسرنگیو با ن نندینشنمی کاریشوند و بمی شتریب زیاست که دشمنان اسالم ن یعیطب
بسـت و اسـتفاده    درست و بجا به کار یو با راهکارها ییرا شناسا نیعوامل وحدت مسلم دیارو ب نیشوند. از امی نیمسلم نیب

 ببرد.  نیآنها را از هم بشکند و از ب وندیپ رینتواند زنج یشود و احد میآنها تحک نینمود تا روابط ب
 یامـت اسـالم   یجوانب را در نظر گرفته و برا یتمام یمسلمان واقع کیو  یروشنفکر مذهب کی)ره ( به عنوان  ینیخم امام

بـوده و   یمسلمان بر امت اسالم ریو سلطه غ لیسب ینف یو ابزار اصل لهیوس ینیخم امام دگاهیوحدت از د شهیکرد. اندتالش می
ـ ق یکه بـرا  ییزهای(. از جمله چ1: ص 1311 ،ینیخم ی) موسو تاس یامت اسالم یو بقا یروزیوحدت رمز پ مسـلمانان و   امی

سـتمگر از راه   یت کـه نوعـا قـدرتها   و مستکبران جهانخوار الزم به تذکر است آن اس یچپاولگران جهان هیمستضعفان جهان عل
کننـد در  خائن شان مقاصد خود را اجرا مـی  یعمال مزدور بوم لهیبوس ایخودشان و  یغاتیتبل یبوقها لهیبوس ای دیارعاب و تهد

ـ یخم یآن نخواهند شد ) موسو یموفق به اجرا ستندیو وحدت در مقابلشان با یاریکه اگر ملتها با هوش یصورت ، ص 1311 ،ین
11). 

ـ ملت انیدولت ها، چه تفرقه م انیچه تفرقه م-تفرقه  ینیامام خم  ـ    نیها و دولت ها، چه تفرقه ب فـرق   نیمسـلمانان و چـه ب
هـا  بیآس نیتر یمشکالت جهان اسالم و اساس نیاز مهم تر یکیرا  -مسلمانان ریمسلمانان و غ انیو چه تفرقه م یمختلف اسالم

 .(374: 1311 ،ینیخم ی) موسو شودیم یاستعمار گران سامانده لهیکه به وس نددانیم «یتمدن اسالم»به  یابیدر دست
، یو دانشگاه یان اقشار گوناگون، اعم از حوزویکردند و وحدت مید میتأک یعه و سنّیوسته بر وحدت شین که امام پیا رمز

ن بود که مبـادا دشـمنان اسـالم و    یند، همکردیمتعدد عنوان م یهایعرب و فارس، کرد، لر، بلوچ، ملّت و دولت را در سخنران
 .کنند یبرداربهره دها به نفع خوها از اختالفگر ملتید

خواهـد   ریامکان پذ یشتریب اریبا سرعت بس یاسالم نیگردد تحقق تمدن نو یمسلمانان جار انیکه وحدت در م یر صورت 
های گوناگون متوقف سـازند.  روند را با روش نیا بتوانند او در تالش هستند ت دهینکته واقف گرد نیبر ا یبود. دشمنان به خوب

از آنـان ماننـد    یبانیو پشت تیمسلمانان و تقو انیدر م یو ارهاب ستیهای تروراز گروه تیو حما جادیتالش ها، ا نیهای انمونه
 .طالبان و القاعده است

ـ پوچ یهاانیبروز اغلب جربا توجه به ظهور و  در تفکر جامعه: ییو پوچ گرا ینگر یماد انیطغ .3  وعیگرا در غرب و ش
ـ  یازهاین یبنا نهاده شده است، پاسخگو سمیاومان هیکه بر پا یمکاتب غرب یدئولوژیتوان گفت: امی گر،یها به نقاط دآن  یاساس

ود نـدارد و  مردم وج انیدر م تیکشورها، احساس آرامش و امن نیدر ا یو قدرت نظام تتوسعه علم، ثرو رغمیبشر نبوده و عل
 یمحـور خدا هیکه بر پا یاسالم نیتمدن نو نییو تب نیاست؛ لذا تدو شیقتل و انواع فسادها رو به افزا ت،یروز به روز آمار جنا
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کشور و الگو شـدن آن   یو ساختارها هاهیدر اصالح رو اوال ؛یتواند نقش مهماست، میبنا نهاده شده یانسان یواال یو ارزشها
  .داشته باشد ییسزابه ریدر رشد اسالم و صدور آن به جهان، تأث ،یمسلمان داشته باشد و در ثان یاکشوره گرید یبرا

که از  یاست تا تجارب یمحصول تجربه ماد شتریاست که تمدن غرب ب نیشود اکه بر تمدن غرب وارد می یانتقاد نیبزرگتر
ـ داع تیرفتـار دور از انسـان   یبشر شکل گرفته باشد. در قرون وسط یمعنو یازهایخاستگاه و ن ( بـا  شـان یداران مـذهب) کش  هی

ـ     -1را دربرداشـت:   جهیامر دو نت نیشد، که ا نید ازدانشمندان و مردم، باعث فاصله گرفتن آنها  و  اءیپـرداختن بـه ظـواهر اش
 .یتفکر خداپرست یبه جا یکردن تفکر انسان محور نیگزیجا -2آنها تیدر ماه قیبه تحق ییاعتنایب

ترجمـه شـده اسـت. طرفـداران      یفلسـف  أسی ای یانگارمعادل پوچ یبود که در فارس سمیلیهیغرب مدرن، ن گرید رددستاو
ـ جـز مقـام خالق   ،یبیساحت غ نیا یاگر به آن اعتقاد دارند برا ای انگارندیم ستیو حضور خدا را ن یبیساحت غ سم،یلیهین  ت،ی

 نیبنـابرا  .(1: ص 1311کنند ) بهمن پـور،  رد می یآن را بر زندگ یذاررگیأثو ت تیحضور، هدا یعنی ستند؛یشأن حضور قائل ن
 .شدیاندنمی یجز مناقع ماد یزیقرار گرفت و به چ یمتمدن غرب، در خدمت منافع ماد یایدر دن تیعقالن

ـ نمامـی  یکند جارمی دایکه بر آنها تسلط پ یاست که تمدن غرب بر جوامع یاز آثار مخرب ینگر یماد صـرفاً   . تفکـرات دی
ـ غرب دارد با گسترش در م یو اجتماع یاسیای در مکاتب سژهیکه چهره و یمنافع شخص هیو بر پا یماد مسـلمانان چـالش    انی
کـه در   یغالب در تفکر تمدن غرب بـا امکانـات نظـام    ینموده است. نگاه ماد جادیاقوام و جوامع مسلمان ا انیرا در م یبزرگ
باعث شده است که  کردیتفکر و رو نیاسالم قرار دارد. ا میبا دستورات و تعال یتعارض جد مستکبران قرار داده است در اریاخت

و توجه به منـافع شـخص و    هیو تک ییاو تجمل گر یبلکه بر ثروت اندوز ،یتالش مردمان نه بر رفع مشکالت و حوائج اقتصاد
 جـاد یو به تبع آن ا یاسالم لیشدن فرهنگ اص یراز جا یریخواهد نمود جلوگ جادیکه ا یمشکل نیمتمرکز گردد و مهمتر یماد

 .(31: ص1377خواهد شد )مددپور،  یاسالم نیتمدن نو لیمانع در تشک
هـای بـا ارزش در هـر    هیاز سرما یکیجامعه :  یفکر یروهایهدر رفتن ن به ی:نیهای دهیبه ارزشها و سرما یتوجه یب .4

سـازد و در  ملت را فـراهم مـی   کی شرفتیو پ یهای ترقنهیزم روهاین نیا حیصح یریباشد و بکارگهای متفکر آن میجامعه مغز
را از  یمتیق ریشوند جامعه ذخا صرفم هودهیب رینشوند و در مس تیهدا حیصح یها در مجراشهیها و انداستعداد نیکه ا یصورت

 دهد.  دست می
 در یول کند،می اشاره یمختلف عوامل ها بهآن بر غرب یبرتر و مسلمانان ضعف ها ون علت شکستیی)ره( در تبینیخم امام

 مسلمانان شکست و ضعف علت العلل را آن توانمی امام نظر از که یطور به د،ینمامی دیتأک همه از شیب مورد کی ها برآن نیب
ـ ید میتعال و دیتوح بر شان یشه و نظام فکریکه اند نیا لیدل به اما. دانست غرب مقابل در ـ دل آن اسـت،  اسـتوار  ین  دور» را لی

 در مسـلمانان  یسسـت  ،یاسـالم  یکشـورها  حاکمـان  انتیخ رینظ یعوامل که یطور به دانند،می «ینید میتعال از مسلمانان شدن
و...  ی، گسترش فساد در جوامع اسـالم یمادهای ارزش به مسلمانان یدل مشغول غرب، یاسیس و یفکر هجوم با مقابله و مبارزه

دارنـد کـه    یک عامل اساسیشه در یر ی، ضعف، تفرقه و شکست آنان در مقابل غرب شدند، همگیمکه باعث افول تمدن اسال
 .(123: ص1311 ،طاهری) باشدی میم الهیآن غفلت از تعال

 گـر یاز جوامع د یازین یحس ب جادیاجتماع و سبب ا یداریو منش سبب پا تیها : احساس شخصدر ارزش طیو تفر افراط
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نرفته و جذب آنها نخواهد شد. افراط در  لیتحل گریدارا باشد در ملل د یدر زندگ یو فلسفه مستقل تیصکه شخ یگردد. ملتمی
 یکند که عبادت گـرا نمی یتفاوت چیگردد. هخروج از جاده اعتدال اسالم می ببس گریهای دها و غفلت از ارزشای ارزشپاره

 دارد.  یدر پ یریهای جبران ناپذانیها زطیو تفرافراط  نی، ازیخدا گر یجامعه گرا ای میباش زیجامعه گر
را در سه مرکز بزرگ )اندلس، مصر، و  ی: اسالم پنج قرن )پانصد سال( تمدن دیفرمامی یدر مورد تمدن اسالم یمطهر دیشه

. مـثال  دیرینظر بگ نامند. شما از قول جامعه شناسان غرب درمی «یتمدن اسالم»را  نهای( به وجود آورد که مجموع ارانیبغداد و ا
عـالم را   یکـه مـرده اسـت تمـدنها     سـت ین شتریمورخ جامعه شناس در زمان خودمان بود و چهار پنج سال ب کیکه  یب نیتو
اول در نظر گرفته تا  یرا درجه  یرا کنار زده و بعض یداده، بعد بعض صیتشخ ایو چند تمدن در دن یکرده است. س یبندمیتقس

ـ ی یآن سه تمدن بزرگ جهان انیاست. در م دهاز آنها را کنار زده و به سه تمدن رسان یباز برخ است. دهیبه پنج تمدن رس را  یک
ـ    ،ینه تمدن هنـد  ،یرانینه تمدن ا ،ینه تمدن عرب -یبه نام تمدن اسالم یتمدن ایشناسد. دنمی یتمدن اسالم  -ینـه تمـدن ترک

 .کرد[ جادیا هتفرق یآنها در باب تمدن اسالم انیمسلمان رفت ]و مبود که در پوست ملل  نیغرب ا یرنگهایاز ن یکیشناسد. می
ـ   نیشد ایچون نم ـ    یتمدن گذشته را انکار کرد، در پوست عربها رفت و گفت تمدن عـرب. حت کتـاب   یگوسـتاو لوبـون وقت

ـ ا یعرب، برا تمدن دیگواو می یاش گفته تمدن اسالم و عرب، ول یکه مترجم فارس نیتمدن عرب. گو ا دیگومی سدینومی  نی
ـ  رانیو ضد آن را به ا ضیآمدند نقمی رانیکه به ا یوقت ی. ولدتمدن مال من بو نیا دیکه عرب بگو ـ کردنـد کـه ا  مـی  نیتلق  نی

ـ  یساله  2111تمدن  یایاست و از بقا یرانیوابسته به تمدن ا نایس یبوده، بوعل یرانیکه در گذشته بوده تمدن ا یتمدن تـر   شیپ
ـ   2111کنند کـه مـا در    هیتک ینگمسئله استمرار فره یکردند روساله چقدر کوشش می 2111است! در جشن  ـ  شیسـال پ  کی

 حانیابور نا،یس یاست؛ بوعل دهیکه داشته است ادامه داشته تا به زمان ما رس یو آن فرهنگ با روح خاص میفرهنگ را آغاز کرد
کرده؛ در  دایگ اند، همان روح است که تا زمان ما استمرار پآن فرهن یزاده  یطوس نیرالدیو خواجه نص یحافظ، مولو ،یرونیب

تمـدن مثـل    نیروح مخصوص شروع شد. ا کیکه در دوره اسالم شروع شد با  یدروغ محض است. تمدن کی نیکه ا یصورت
ـ کـه پ  یننه به صورت التقاط، مثل هر جاندار جوا هیجهان استفاده کرد اما به صورت تغذ گرید یاز تمدنها یگریهر تمدن د  دای

آورد و برد و بـه شـکل خـودش در مـی    است که او را هضم می نیا هیتغذ یمعن یکند، ولمی هیخودش تغذ طیشود و از محمی
ـ   یخودش ب خیکردند که ملت ما از تار یدهد. اما کارروح خودش را به او می ـ   یخبر و بـه آن ب اعتمـاد باشـد.    یاعتقـاد و ب

گذشته را هم نابود  ینکرد، تمدنها یگذار هیپارا  یدروغ که اسالم نه تنها تمدن  یتبل کیکنند، می  یما تبل انیسالهاست که در م
خودش  یاسالم خیخواهند ملت مسلمان به تارحساب شده است، می یکارها نهایبرد. ا نیرا از ب رانیکرد، تمدن مصر و تمدن ا

ـ  یداند. خوب است کـه کتابهـا  می یتمدن اسالم ونیشود. تمدن امروز اروپا در کمال صراحت خودش را مد نیبدب  در یفارس
ـ یاسالم اثر  یاست. کتاب کارنامه  یکاف دیچاپ شده. همان کتاب تمدن اسالم و عرب گوستاو لوبون را بخوان نهیزم نیهم  یک

تمدن اسـالم   ونید مدو تمدن اروپا تا چه ح ایکند که تمدن امروز دنمدارک ثابت می یرو د،یدانشگاه تهران را بخوان دیاز اسات
 .(42: ص 1311 ،ی)مطهر میخبر یخودمان ب خیما از تار یاست! ول
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 یاسالم نیتمدن نو موانع
از  یریحرکت و جلوگ یباعث کند زین یهایی که وجود دارد موانعها و چالشبیدر کنار آس ،یاسالم نیسر راه تمدن نو بر

 :گونه نام برد نیتوان اموانع را می نیی از اهایگردد. نمونهمی یها و تمدن سازانجام برنامه
و آحاد مردم بـوده   انیمتول یجامعه همواره دغدغه اصل یشتیو مع یاقتصاد تیوضعجوامع مسلمان:  یمشکالت اقتصاد. 0

جامعـه خواهـد    یو معنـو  یهـای مـاد  جنبه ریبر سا یفروان ریمولفه با مشکل روبرو شود تاث نیکه ا یاست. در واقع در صورت
در  یهای مربوط به امر تجارت و مسـائل مـال  موجود است و توجه به باب یثیدرباره فقر در کتب حد یفراوان ثیگذاشت. احاد

ـ جـز بـر پا   نیتمدن نو جادیو ا یمساله بوده است. فرهنگ ساز نینشانگر اهتمام خاص اسالم بر ا یاحکام فقه هـای  سـاخت  هی
بلکـه   سـت، یجامعـه ن  یکامل ماد فاهبحث ر نینخواهد بود. منظور از ا ریامکان پذ آنها را داشته باشد یکه توان اجرا یاقتصاد

 ،ییخواهد نمود )رضـا  یاهداف فرهنگ شبردیبر پ یادیحوزه کمک ز نیدر ا یختگیاز برهم ر یریو جلوگ یثبات اقتصاد جادیا
 .(13: ص1311

جامعه و دادن قوه درک  یفکر تیو باالبردن وضع یفرهنگ یارائه راهکارها زین یحل مسائل اقتصاد اتیاز ضرور یکی البته
 .ندینما یاری شیبه اهداف مطلوب خو دنیمسائل بر مردمان است تا مسئوالن امر را در رس قیو فهم دق

ـ یآن،  یریناظر به قوه عاقله درون انسان است که به کـارگ  تیاز منظر اسالم عقالن :اسالمی تیعدم توجه به عقالن .2  یعن
است که انسان  یمعن نیبد یاسالم تیعقالن نیآورد. بنابرااو را به ارمغان می یدهد و بندگخدا سوق می یرا به سو تعقل، انسان
 یخـود را بـه سـو    یو اجتماع یفرد اتیکند و حتعقل می یهو ال یانسان یهای عالشیاز قوه عاقله در جهت گرا یبا بهره مند
 فـه یلـذا امـروز وظ   د،یآبوجود نمی یاسالم تیشدن عقالن یبدون عموم یاسالم در واقع تمدن»دهد. او سوق می یخدا و بندگ

 یو اصـول  یفقه رفبه کاوش بپردازند و با اتکا به معا یاسالم تیسو در عقالن کیدانشمندان و روشنفکران مسلمان است که از 
که امروز بشر بـدانها نائـل شـده،     یو معارفو. ..  ثیاسالم در فلسفه، عرفان و حد یعلما یبا استفاده از دستاوردها نیو همچن

و اصول کـه در عمـل    یمعرفت را در حد مبان نیا گرید یو از سو ابندیاسالم را کشف و اجزا و ارکان آن را در یعقالن تیماه
 (23ص: 1371 ،یجانی)الر« کنند. حیعموم تشر یبرا شدقابل کاربرد با

و مقـام   بینشئه آخرت، عالم غ -سه نشئه و صاحب سه مقام و عالَم است یدارا ی)ره( معتقدند انسان به طور کلینیامام خم
 نیرو، بر ا نیاز ا -و مقام مُلک و عالم شهادت اینشئه دن ال؛یو مقام خ نیالعالم نیو عقل؛ نشئه برزخ و عالم متوسط ب تیروحان

ـ ترب ازمندین یبه کمال ؛ بعد اخالق ازمندین ،یاست که بعد عقل یو ظاهر یقلب ،یعقل هیسه ال یباورند که انسان دارا و بعـد   ت؛ی
 یعمل ،یجوارح حس یو برا تیقلب، ترب یعقل، کمال و برا یبرا یاله ایو اول ایبه عمل است. و دستورات انب ازمندیاو ن یظاهر

معتقـد   شانیا -های سه گانه وجود انسانهیاعتقاد به ال-فوق ی(. بر اساس مبنا317، ص1377 ،ینی)خم شودیمناسب محسوب م
 انسان هستند.  تیعقالن یبه سه سطح برا

 یبا خالق هسـت  شیرابطه خو میجهان و انسان و تنظ نشیکه درآن انسان به دنبال شناخت فلسفه آفر «یمعرفت تیعقالن»لف: ا
 .است تیبشر نیادیبنهای و جهان و پاسخ به پرسش

با مجاهده نفس و استخدام اخالق حسنه و ملکات فاضـله   آن است که یکه به موجب آن انسان در پ «یاخالق تیعقالن: »ب
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 .دیبرآ یاله یقصوا تیبه غا دنیرس ریدر مس
آن  یدر پ -یو اخالق یمعرفت تیعقالن -تیعقالن گریبا سطوح د یکه براساس آن انسان ضمن همخوان «یابزار تیعقالن: »ج

)ره( ینیآن که امام خم جهینت .دیآ لینا یویدن شرفتیو پ جهان ماده یبه شکوفاساز یاست که با کاربست عقل در محاسبات ماد
 .(1: ص1311سال  ،ینیشمارند. )خم یبرم یاسالم نیو کار و تالش را از ارکان تمدن نو یو ابزار یاخالق ،یمعرفت تیعقالن
سـت. اشـاعره و   ا ینید تیو عدم توجه به عقالن یو مذهب ینید یشیدگم اند یدر جامعه اسالم شرفتیپ یاز موانع اصل یکی
شـده اسـت    دهینام ایکه به اصطالح فقه پو ینیدستورات و احکام د ییاینوع تفکر بوده اند. پو نیا یو اصل هینمود اول انیاخبار

با افراط مواجـه   گریموارد د یدر برخ ایاز جوامع مورد غفلت واقع شده و  یبرخ انیم رهای مهم اسالم است که داز جنبه یکی
 .وارد نموده است یای جدهبیو آس دهیگرد

و رفتار و فرهنگ مردم در جوامع مختلف بروز نمـوده اسـت    ینیاحکام و دستورات د انیهایی که ممشکالت و فاصله عمده
ـ  ریهمراه با تفس یدر احکام و بازنگر ینیداشته و عدم تفکر و تعقل رهبران د ینید تیدر نبود عقالن شهیر درسـت آن   حیو توض

هـای  یباعث کـج رو  ن،ید اتیو عدم مراجعه به ضرور ینیسبقه و رنگ د اشتنصرف بدون د تیعقالن گرید یباشد. از سومی
و عدم اعتنا  یشیو بر خالف آن دگم اند ینید میبر عقل بدون توجه به تعال هیبحث که همانا تک نیشده است. هر دو لبه ا یادیز

از  .(211ص: 1311خواهند شد )براتلو،  یاسالم نیت درست تمدن نومانع حرک یاحکام فقه ندیدر فرا یبه تفکر و استنتاج عقل
به دنبال شـناخت و ارائـه    یاسالم تیعقالن شقراوالنیپ ستیبامی ایبر دن یتمدن غرب طرهیرو در دوران معاصر با توجه به س نیا

 (17ص :1371 ،یجانیآن باشند )الر یعموم تیو تالش در جهت مقبول یتمدن اسالم نینو یساختارها
 

  گیرینتیجه
 ،یاقتصاد تیآن در حال صورت گرفتن است با توجه به وضع نیو تکو جادیروند ا ریهای اخکه در سال یاسالم نیتمدن نو

روبـرو   یهـا و مـوانع  ها، چـالش  بیغرب با آس یهای صورت گرفته از سوها و مقابلهو تالش یجوامع اسالم یو فرهنگ یفکر
ـ  ینید ریو غ یاسیس تیو ماه ریواحد، انحراف از مس یاز رهبر یرویتوان به عدم پکه از جمله آنها می دهیگرد از جنـبش   یبرخ

در تفکر  ییو پوچ گرا ینگر یماد انیمسلمانان، طغ نیاختالفات و عدم انسجام و وحدت در ب، از فرهنگ غرب ییگرا دیها، تقل
 .اشاره نمود سالمیا تیعدم توجه به عقالن و جوامع مسلمان یجامعه، مشکالت اقتصاد

 :کرد انیب نیتوان چنها و موانع را میچالش نیمقابله با ا یراهکارها
ـ و ن یاسـالم  یها و اهداف با مبانتیاز جنبش ها: دقت در تطابق فعال یبرخ ینید ریو غ یاسیس تیو ماه ریاز مس انحراف  زی

 .ییبه مراحل نها دنیاز رس شیها پحرکت انیشناساندن رهبران و مجر
در  یبا ارائه راهکارهـا وروشـنگر   ستیبامی یاسالم نیحوزه تمدن نو شمندانیاز فرهنگ غرب: متفکران و اند ییگرا دیتقل

تـا   نـد یمخرب آن تالش نما جیو آثار و نتا یهای مهاجم غربپنهان فرهنگ جیاهداف و نتا یتالش در معرف نیمردم و همچن انیم
ـ در جامعه گردد. بهـره گ  شتریب یتگریداه یبرا یهای مغتنمبه فرصت لیتبد یچالش جد نیا مناسـب و بـه روز از همـان     یری

در جهـت مقابلـه بـا آن از     نترنـت یاز جمله مـاهواره و ا  ردیگمورد استفاده غرب قرار می یکه در روند تهاجم فرهنگ ییابزارها
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های خود، نتوانست به آن ا وجود تمام پیشرفتآنچه تمدن غرب ب. .ردیتواند مورد استفاده قرار گاست که می یمناسب یراهکارها
های حقیقی تمدن و رعایت اصول و مبـانی  دست یابد عدم اعطای آرامش معنوی و روحی به انسان به واسطه عدم توجه به جنبه

الهی در سبک زندگی انسان و دوری از اخالق و معنویات است. از این رو در جهت شکوفایی و گسترش تمدن نـوین اسـالمی   
 از تقلید گرایی پرهیز شود.  بایستمی

جوامـع مسـلمان    انیدر م یو روشنگر یدر فرهنگ ساز یمسلمانان: راهکار اصل نیاختالفات و عدم انسجام و وحدت در ب
و  شـمندان یتوسط اهل فکر و فرهنگ و متفکـران و اند  گرید یسو و از سو کیتوسط دولتمردان از  ستیبامی فهیوظ نیاست. ا

توجه داشـت،   امبریپ نیثقل ثیبه حد دیعوامل تفرقه به وحدت با لیتبد یبرا .(31: ص1371)موثقى،  ردیانجام پذ ینیرهبران د
ـ بـودن آن صـفر و غ   یتکرار شده و امکان جعل ادیز یعنیاسالم است  امبریمتواتر پ یهاثیاز حد یکی نیثقل ثیحد ممکـن   ری
ما ان تمسکتم بهما  یکتاب اهلل وعترت نیالثقل کمیتارک ف ی: ان ندیفرمامی امبریبه دقت به آن توجه کنند. پ دیبا یو سن عهیش .است

ـ  یالهدهی: کتاب اهلل فیلن تضلوا بعد ـ  یوالنور حبل ممدود من السماء ال ـ یاهـل ب  یاالرض وعترت ـ وان اللط یت ـ الخب فی قـد   ری
 گذارمیم رانبهاو گ سیشما دو امانت نف انین در مم. »همایف یتخلفون فیالحوض وانظروا ک یعل ردای یحت فترقایلن  انهمایاخبرن

ـ شـد و ا  دیهرگز گمراه نخواه دیازیدو دست ب نیخودم. مادام که شما به ا تیعترت و اهل ب یگریکتاب خدا قرآن و د یکی  نی
 .شوندیگاه از هم جدا نم چیمن ه ادگاریدو 

در مـورد وحـدت و    یاریبس اتیاست و آ یو سن عهیش یبرا یکامل به قرآن اشاره شده است که منبع محکم ثیحد نیا در
ـ به ا زیاز ائمه معصوم ن یاریبس اتیدر روا نیشوند. همچنبه آن چنگ بزنند گمراه نمی یو سن عهیتفرقه آورده است که اگر ش  نی

 تخراج کرد. و نکات آن را اس ستیمتفکرانه به آنها نگر یدیبا د ستیوحدت و تفرقه اشاره شده است. فقط کاف یعنیدو مهم 
ـ اسالم در ا نیمب نیو دستورات د میتعال یادآوریو  یدر تفکر جامعه: بازخوان ییو پوچ گرا ینگر یماد انیطغ حـوزه و   نی

ـ گسـترش روح  یجامعه و تالش برا یو فرهنگ یرهبران فکر یاز سو نیو امروز رشیقابل پذ یو در زبان وایش انیب تعـاون و   هی
ای که در جامعه .احکام تجارت، خمس و زکات ریاسالم نظ یقتصاددرست احکام و قواعد ا یرامسلمانان و اج انیدر م یاریهم
را در جامعه  یبه خود باشد و خودباور یهدف متک نیبه ا دنیاست ضرورت دارد در جهت رس یاسالم نیساختن تمدن نو یپ

هایی است یمشکالت و دشوار یدارا نینو ین سازای است. تمدهر جامعه یای بس گرانبها براهی، سرماسرمایه دینیرواج دهد. 
 یتیگردد هر فعـال آنچه باعث می .نخواهد بود ریامکان پذهای سرمایهطلبد که جز با توسل به می یکه صبر و استقامت و پشتکار

دهـد کـه   مـی  به انسان ییرویباور در ذات خود ن نیاست. ا تیو باور به موفق یبه سرانجام مطلوب خود برسد داشتن خودباور
 .  دینمابرابر می نیتالش او را چند

انجـام   توانـد یم یکه کار نیبه ا تنانجام شود. اعتقاد داش تواندیکار، م نیکه ا میکن دایاول باور پ دیانجام هر کار، با یبرا
ـ انجام آن را پ یهاان راهفکرت د،یباور داشته باش یبه کار ی. وقتداردیراه انجام آن به حرکت وا م افتنی یذهن را برا رد،یپذ  دای
کـه   گرددیم یلیدال یناممکن است، فکرتان در پ یزیکه چ دیریبپذ یکه وقت نیدارد و آن ا جهینت کیتنها  ش،یآزما نی. اکندیم
ـ  یهااست، فکرتان راه یشدن یکه کار دیداشته باش یقیباور حق یوقت یمطلب را اثبات کند؛ ول نیا  . بـاور ابـد ییانجام آن را م

که بـاور داشـتن بـه عـدم      یدر حال سازد؛یخالق، هموار م یهاحلراه یجاده را برا قت،یداشتن به امکان تحقق مسائل، در حق
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حرکت را روشن و هموار  رینمود مس جادیدر جهان اسالم ا ینیتوان تمدن نومی نکهیاست. باور به ا گررانیو یتحقق آنها، تفکر
 .خواهد نمود

مکتب اسالم است. بـه   میتعال حیصح یاجرا یهدف اصل ،یاسالم دیجد یامع مسلمان: در تمدن سازجو یمشکالت اقتصاد
گـردد.   یریهای مختلـف جلـوگ  از اسالم به بهانه یگردانیاسالم باعث آن خواهد شد که از رو میکم و کاست تعال یکار بستن ب
ها در یها و کج رویکج فهم یاز برخ یاشگردد نمی جیغرب ترو یغاتیهای تبلبنگاه یکه امروزه به شدت از سو یاسالم هراس
انسان، از اصطالح عقل معاش نام برده شده است. عقل معاش را  یو اجتماع یفرد یاسالم است. در گستره زندگ میعمل به تعال

قل معـاش بـه   است، ع یسبک زندگ یمحورها نیناظر به مهمتر رایدانست، ز یدر مفهوم جامع خود مترادف سبک زندگ توانیم
ـ درگ یو بـه نـوع   کنـد یم یکه در جامعه زندگ یاست که به فرد یو عقل اجتماع یعقل اقتصاد ،یهمان عقل زندگ یریعبت  ری

 د،یمصرف، کار و تول یمانند الگو ییها. عقل معاش با شاخصدهدیموثر را م تیفعال ییاست توانا یو اجتماع یمسائل اقتصاد
ـ  ،یخانوادگ یزندگ یوهامعاشرت، الگ گذران اوقات فراغت، آداب وهیش کـه در مـتن    یاز مسـائل  یاریبهداشت، سالمت و بس

 . ما مطرح است ارتباط دارد یزندگ
ـ یدر رأس منابع د یآدم یازهایکننده همه ن نییبه عنوان تب میقرآن کر ،ی: در فرهنگ اسالماسالمی تیتوجه به عقالن عدم  ین

قرآن را بر ما آشکار خواهد نمـود.   میضرورت عمل به تعال یآنان به خوب خیالعه تارو مط نیشیهای پقرار دارد. سرگذشت تمدن
بـه کمـال حرکـت     لین ریبر آن در مس هیبا اعتماد و تک بتواندای جامع و کامل است که برنامه ازمندیبه کمال ن دنیرس یبشر برا

را بـه   یاسـالم  شـمندان یپرداخت و نخبگـان و اند  ینید یاصول و مبان هیبر پا یعقالن حیبرجسته تفکر صح یارائه الگوها .کند
 .روانه نمود ریمس نیا یسو
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 مقدمه
از دیگر مکاتب پراگماتیک رایج امروز متفاوت اسـت. بـرخالف نگـاه    « تمدن نوین»تردید نوع نگاه مکتب شیعه به مقوله بی

سـازی  ر تفکر شیعه انگاره تمدنپژوهی مبتنی بر تحلیل سناریوهای ممکن است، دگرایی مادی و آیندهسایرین که منبعث از واقع
گرایی و شود. در این نگرش، واقعنوین اسالمی با یک آرمان موعود به نام مهدویت گره خورده و در حدود و ثغور آن تفسیر می

ـ شده و از هیچکدام غفلت نمیسازی، توامان دنبال گرایی در نسبت با تمدنآرمان داد شود. به این معنا که فرآیند بسترسازی روی
انداز آرمانی آن، بر های کامال ملموس، منطقی و میدانی بوده و ابتناء چشمگرایانه و با تکیه بر مولفهموعود، مبتنی بر نگرشی واقع

 امداد موسع الهی و متکی بر برکات موعود در آیات و روایات خواهد بود. 
ت و آرامش، فراوانی و برکت و... از اوصـاف تمـدن   تحقق عدالت، توحید، علم و حکمت، رشد عقول، رفاه و آبادانی، امنی

ها حاکی از آن است که آنها، صـرفا در یـک   السالم است. اما توجه دقیق به این شاخصهموعود در روایات ائمه معصومین علیهم
 شوند بلکه قابل ارتقـاء هسـتند. از ایـن رو در تمـدن آرمـانی موعـود، حرکـت در جهـت بهبـود         مقدار مشخص محدود نمی

طور این راه را طى میکند تا به اتوبـان  شریت دارد همینب»های تمدنی، یک روند مستمر الی االبد است. به عبارت دیگر شاخصه
جور نیست که وقتى به آنجا رسیدیم، یک حرکت دفعى انجام بگیـرد و بعـد هـم    . این..برسد؛ این اتوبان، دورانِ مهدویت است

افتد در راهى . زندگى اصلى بشر و حیات مطلوب بشر از آنجا آغاز میشود و بشریت تازه مىتمام بشود؛ نه، آنجا یک مسیر است
 . [1] «که این راه یک صراط مستقیم است و او را به مقصد آفرینش میرساند

لذا در بیان چیستی تمدن نوین اسالمی، این تمدن ماهیتی سیال و از جنس حرکت خواهد داشت و نه از جـنس موقعیـت و   
 .[2] «تعالی و تکامل و قرب الهی است ،هدف نهائی»ضرورت یک تمدن پویا و روان به سوی  د، چراکه اینمقص

آغـازی بـر    [4]و همچنـین در بیـان مقـام معظـم رهبـری       [3]در این راستا، انقالب اسالمی ایران به گفته امام خمینـی)ره(  
 ساز موعود است. گیری جریان تمدنشکل

رونـده بـه سـوی افقـی     پذیر بلکه یک حرکت مسـتمر و پـیش  در حقیقت، نه یک مقطع تاریخی پایان پدیده انقالب اسالمی
. البته این سوال مطرح اسـت کـه بـه    [1] کندمشخص و معین است که میثاق خود را تا اتصال به جریان عظیم موعود محکم می

انـداز حکومـت مهـدوی    ای معنادار با چشمر فاصلهرغم آرمان بلند انقالب، چرا موقعیت کشور در زوایای مختلف همواره دچا
 و در این شرایط چه نسبتی میان انقالب اسالمی در ایران و آرمان تمدن موعود متصور است؟  [1]بوده 

در معنـای صـحیح خـود نـه یـک      « انقالب اسـالمی »پاسخ این پرسش در توجه به ماهیت حرکتی انقالب نهفته است. واژه 
بلکه روندی مستمر، روبه جلو و سازنده است که دائما در حال اصالح فرآینـدها و تطبیـق خـود بـر     عیب و نقص، وضعیت بی

الدوام مسیر بسترسـازی  . با تفسیر این معنا در دکترین مهدویت، انقالب اسالمی جریانی است که علی[1 و 7] اصول اسالم است
   کند.ا اصالح میانداز موعود منطبق نموده و خطاهای خود رنمای چشمرا با قطب

ها و نواقص و با وجـود  به رغم تمام کاستیمشاهده کرد که  توانبه سیر حرکت انقالب اسالمی ایران، می در یک نگاه کالن
رونـده انقـالب   ها بوده و حرکـت پـیش  مورد اهتمام حاکمیت و تودهحرکت و خطوط قرمز اصولی  ها، مبانیفشارها و دشمنی

عین حال، همسویی با آرمان مهدویت اهتمام دیگر حرکت انقالب اسالمی ایـران اسـت کـه بـا     . در[11و 1] مانده است دارادامه
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. فراتر از اینها، انقالب اسـالمی ایـران بـا عـزم     [11] های اصولی خود، به آن وفادار مانده استهای اصیل و ویژگیگیریجهت
های جدیـدی را  ارج از مرزها بوده که این به نوبه خود رویشراسخ و مقاومت و اصرار بر اصول، الهام بخش قلوب سلیم در خ

به دنبال داشته و خواهد داشت. تا آنجا که امتداد فرامرزی انقالب در مورادی حتی بیش از داخل، به فرآینـد بسترسـازی رونـق    
قالب اسالمی ایران را باید یک به این ترتیب، و با استناد به سخنان حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبری، ان .[12] بخشیده است

های حرکـت  توان با تکیه بر تجارب میدانی آن، به شناسایی ویژگیمی مقیاس کوچک از جریان جهانی موعود به شمار آورد که
 شود:ی پرداخت. لذا سواالت زیر با هدف تببین چگونگی تحقق تمدن نوین اسالمی پاسخ داده میاسالم نینو تمدن

 ریان تمدن نوین اسالمی چیست؟های حرکتی جویژگی -

 ی کدام است؟ اسالم نینو تمدنسازی جریان ترین مدل برای شبیهمناسب -

 ی باشد؟اسالم نینو تمدن انیجرتواند زیرساخت مناسبی برای تحقق ی میاجتماعی سازشبکهاکتشافی، آیا  با استناد به مدل -
یات حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری معتبرترین منبع برای ها، استناد به سخنان و منودر فرآیند شناسایی ویژگی

 این پژوهش خواهد بود.
 

 روش تحقیق
. باشدای میکتابخانه-توصیفی هاداده گردآوری نحوه اساسبر است و کاربردی هدف لحاظ از و کیفی پژوهشی حاضر مقاله

ایـن جریـان، و جسـتجوی     سـازی شـبیه  بـرای  مدل ترینمناسب اسالمی، نوین تمدن جریان حرکتی هایشناسایی ویژگی برای
 مقالـه،  پـنج  و سـی  اینترنـت،  و مجالت ها،کتاب جستجوی طریق اسالمی، از نوین تمدن جریان تحقق برای مناسب زیرساخت

البالغه، بحار  مرجع شامل قرآن کریم، نهج منبع پنج و کتاب نه رهبری، معظم مقام و( ره)خمینی امام سخنرانی متن پنج و بیست
 کلـی  مقوله سه در ابتدا هاداده. شدند تحلیل و تجزیه محتوا تحلیل روش با و آوریجمع االنوار، اصول کافی و مصباح الشریعه

 تـر جزیـی  هـای مقوله آنها از هرکدام برای سپس. شدند مناسب دسته بندی زیرساخت سازی حرکت ومدل حرکتی، هایویژگی
 .است گرفته قرار بررسی مورد و شناسایی

 
 های تحقیقیافته
 شوند:ها بررسی میترتیب سوالای مطالعه شده، بهدست آمده از تحلیل محتوای منابع کتابخانههای بهاین قسمت، دادهدر
 

 های حرکتی جریان تمدن ساز نوین اسالمیویژگی -سوال اول
بـه اصـول،    گرایی، تقیدآرمان»اند از اسالمی عبارتنقالبهای حرکتی جریان تمدن نوین اسالمی با تکیه بر تجارب اویژگی

 «.جمعی، تاثیر و تاثر در سطح جهانی، جایگاه رهبریپذیری، اتکاء به خردبودن، نوگرایی، انعطافگری، مردمیاصالح
 گراییآرمان -0

ن اسـالم دارد و از آنجـا کـه ایـن     های دین مبـی آید کامال رو به آرمانحرکت تمدن موعود آنگونه که از متون روایی بر می
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ها غایت ناپذیرند، این تمدن هیچگاه دچار رخوت و کندی نشده و میل در رسیدن به سطوح باالتر کمال، انگیـزه حرکـت   آرمان
 هر به که است انسان ریناپذقناعت و جوتکامل فطرت خ،یتار حرکت اصلىعامل» شهید مطهری نگاه آورد. درمستمر را فراهم می

ـ د صورت به نه همآن -تضادها. کندمى و جستجو آرزو را باالتر مرحله برسد اىحلهمر  و تنـدتر  را حرکـت  آهنـگ  -کىیالکتی
هاست که برای هر جریانی مفاهیم باال، پایین و عقب و جلو را معنـا و بـه   از سوی دیگر، این وجود آرمان .[13] «کندمى ترعیسر

ها نسبیت، همه چیز را فراخواهد گرفت و در خال هرگونه سـمت  کند. بدون آرمانیین میتبع آن پسرفت و پیشرفت جریان را تع
 شود. گیرد و حرکت تمدنی بشر دچار رکود و منجالب و تعفن میو سو، هیچ جریانی در هیچ جهتی شکل نمی

ای هـا از جایگـاه برجسـته   ندر سابقه انقالب اسالمی ایـران نیـز آرمـا    نقش میدانی این ویژگی در تاریخ انقالب اسالمی: -
گرایی موجب استمرار روحیه صـبر و پایـداری   های داخلی و خارجی، تداوم این آرمانبرخوردار است و به رغم تمام کارشکنی

اند. مقام ها و کمبودها نشاط خود را حفظ کردهها، کوتاهیها، در برابر سختیها بوده و مردم به لطف وجود همین آرماندر توده
چگـاه از  یسـتند و ه ین علت ذاتا کهنه شـونده ن یهستند به هم ییو خدا یها فطرن آرمانیا»فرمایند م رهبری در این باره میمعظ

ـ  ین اهداف واال حرکت کند، هیز که به دنبال این یان جامعهیافتند بنابرا ینم یطراوت و تازگ  یو فرسـودگ  یچگاه دچـار کهنگ
 .[11و 14]« بماندهمیشه میتواند جوان باقی شود و  ینم

گرایی را باید به مثابه یک عامل کشـش بیرونـی و   با این اوصاف، آرمان اثرات این ویژگی بر حرکت جریان تمدن سازی: -
ها را پایان خود، تودهساز برای ایجاد حرکتی رو به مقصود و کمال نهایی درنظر گرفت. آنچنانکه با جذابیت بییک نیروی جریان

اندازد و همواره این جریان را برای رسیدن به مرتبه باالتری از تکامل، بـه جلـو فـرا    کرده، جریان به راه میبه سوی خود جلب 
 گرایی، حرکت رو به مقصود است(. خواند. )اثر آرمانمی

 تقید به اصول -2
سـیدن بـه اهـداف و    های دینی است زیرا بر خالف مکتب ماکیاولیسـم ر های ذاتی تمدنپایبندی به اصول الهی جزء ویژگی

ها، تقیـد بـه اصـول امـری     ای ممکن نیست. برای رسیدن به یک رشد واقعی و متوازن در تمام ابعاد و آرمانها به هر شیوهآرمان
انـد. امـروز، اگـر    مهـم  ها خیلیروش در اسالم، وجود ندارد هر قیمتی به قدرت در اسالم، کسب»ضروری است. به همین معنا 

نصرت الهی هـم   [11] کنیم حرکت راه باید در همین مالحظه باشد، بدون کلمه، اسالمی حقیقی معنای ما به حکومت خواهیممی
 .[17] «ی به همین است که ما این مبانی و اصول را حفظ کنیمبسته
اصول در قالب خطوط قرمز نقش میدانی این ویژگی در تاریخ انقالب اسالمی: در خط و مشی انقالب اسالمی، پایبندی به  -

هـای فـراوان   رغم فـراز و نشـیب  ها و غالب مسئولین بوده است و بهترسیم شده از سوی رهبری نظام همواره مورد اهتمام توده
 های نظام ممکن است تغییر پیدا کند؛سیاست»های حکومتی ممکن نشده است. هرچند گذاری دستگاهعدول از اصول در سیاست

. در سوی دیگر، مردم نیز با رای به جمهوری اسـالمی و قـانون اساسـی    [11]« بایستی مبتنی باشد بر اصول اسالمیاین تغییر  اما
اسالمی به درخواست امام )ره(، حراست از کشور در دفاع مقدس با تکیه بر اصل جهاد، تایید منویات و اصول تبینیی از سـوی  

ها، و... پایبندی خود را به اصـول و مبـانی اسـالمی اثبـات     ات و راهپیماییمقام معظم رهبری با حضور گسترده مردم در انتخاب
 اند.  نموده

هـا  در جهـت آرمـان   پیشـرفت با بین حفظ اصول  هایاز چالشهزینه نبوده است و رهبر معظم انقالب البته، این پایبندی بی
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یعی به زمان طوالنی نیاز دارد و بـه همـین علـت،    تحقق اهداف کالن مادی و معنوی این نظام، بطور طب»گویند اینگونه سخن می
اید که حفظ و پایبندی به اصول و مبانی نظام، مانع از پیشرفت و محقق شدن اهـداف  ممکن است این تصور در ذهن برخی پیش

ریـف  حفظ اصول از یک طرف، و از طرف دیگر، دست یافتن به آن اهدافی کـه نظـام تع   »هند . ایشان تذکر می[11] «شده است
اگـر مـا از اصـول    ، توانیم به آن اهداف برسیم، مگر اینکه به این اصول پابند باشـیم سازگار است. ما نمی، با یکدیگر کرده است

 .[21] «رسیمها هم نمیدست برداشتیم، هویت نظام از بین خواهد رفت، به آن هدف
قید به اصولی کـه از منشـاء وحیـانی برخوردارنـد     سازی: بر اساس این گفتار، تاثرات این ویژگی بر حرکت جریان تمدن -

هـا را در  مانند یک کانال و حریم برای رودخانه، از هرز و هدر رفتن جریان در مسیرهای انحرافی جلوگیری کرده و توان تـوده 
بندی به اصول، های واقعی کاسته نشود. )اثر پایدارد تا از شدت و سرعت جریان تمدن به سوی آرمانبستر جریان اصیل نگاه می

 حرکت در حریم حدود است.( 
 گریاصالح -3

شود. اصالح به معنای عملی است که در جهت تکامـل  در تعالیم دین مبین اسالم مفهوم اصالح در تضاد با افساد تعریف می
 آرام و زئـى ج اصـالحات »پردازد. در بیان شهید مطهـری  و رشد بشریت به بازسازی مادی و معنوی دنیا و حل مشکالت آن می

ـ نمامى تند حق اهل به سود را خیتار حرکت آهنگ و است منحط انسان با طلبحق و جوحق انسان مبارزه به آرام، کمک  و. دی
ـ ز بـه  را خیتـار  حرکـت  آهنگ و است مقابل روىین به کمک فجورها و فسق ها،یتباه فسادها، عکس، بر  کنـد  حـق  اهـل  انی
اند که بـه اصـالح عقایـد باطـل مـردم و      مبران و اولیاء الهی بزرگترین مصلحین تاریخ بشریتبا این تعریف، پیا .[21] «دینمامى

اند. حضرت امام زمان )عج( نیز تحت عنوان مصلح جهانی بـه اصـالح   همچنین آبادانی جهان آنها در طول تاریخ مبادرت کرده
گر داشـته و بـا حضـور    ز در ذات خود ماهیتی اصالح. پس مطمئناً حرکت تمدن موعود نی[22]کند دنیای پس از ظهور اقدام می

 پردازد. خود در هر زمان و مکانی به اصالح و آبادانی بالد و قلوب می
نقش میدانی این ویژگی در تاریخ انقالب اسالمی: انقالب اسالمی ایران نیز با هدف اصالح امور دینی و دنیـوی کشـور و    -

گری را به عنوان یک اصل مصلح الهی به جریان افتاد و در سیر تکامل خود اصالح رهایی از فساد و افساد طاغوت، بدست یک
ها و حاکمیـت نمـود یافتـه و    گری در تودههای خرد و کالن مورد اهتمام قرار داده است. این روحیه اصالححرکتی، در عرصه

الملـل  مرانی و فرهنگی در سطح داخلی و بینتوان به اقدامات عهای مختلف شده است. ازجمله آنها میمنشاء برکاتی در صحنه
و مشارکت مردمی در جهاد سازندگی، نهضت سواد آموزی، تشکیل اردوهای جهادی و فرهنگی و... اشـاره کـرد.    توسط دولت

سازی اسـت. در  ای از لوازم اصلی تمدنگری و اعتقاد به ضرورت اصالحات در هر میدان و عرصهلذا ترویج این روحیه اصالح
، اىهاى مرحلهتصحیح هدف ،هاما به اصالحات احتیاج داریم. اصالحات، تصحیح روش»فرمایند ین باره مقام معظم رهبری میا

ها و معیارهـا  مند و مبتنى بر ارزشاصالحات باید ضابطه. ناحق است یهاتعصب نورزیدن روى تصمیم و گیریهاتصحیح تصمیم
 . [23] « اسالمى و ایرانى باشدهاىکشو خط
ساز را بایـد عامـل رفـع مشـکالت،     گری در جریان تمدنسازی: ویژگی اصالحاثرات این ویژگی بر حرکت جریان تمدن -

سـازی  کردن موانع به روان شدن جریان در حرکـت تمـدن  بهبود محیط و درنتیجه کاهش اصطکاک جریان دانست که با اصالح
 حرکت است.( کنندگی گری، روانکند. )اثر اصالحکمک می



 

141 

 مردمی بودن -4
مردمی بود هر جریان و انقالب، به میزان تعلق آن مجموعه به مردم بستگی دارد کـه در بـاالترین سـطح، مـردم احسـاس و      

فرماینـد  کنند. در قاموس انقالب اسالمی ایران نیز به فرموده حضرت امام )ره( میباوری واقعی نسبت به مالکیت انقالب پیدا می
هـای اجتمـاعی بـه    اوالً اسالم بیشترین حق را در اداره نظام زیرا مردم صاحبان این نظام هستند؛، [21] قام معظم رهبریو م [24]

داند. ثانیاً چون مـردم تشـکیل دهنـدگان و بـه وجـود      دهد و هر دستگاه حاکم را یک دستگاه خدمتگزار برای مردم میمردم می
مبتنی بر یک انقالب بود و آن انقالب را مردم به وجود آوردنـد. ثالثـاً چـون دخالـت و      آورندگان این نظام بودند زیرا این نظام

، ی، رأیدر نظـام اسـالم  ». همچنین از نظر ایشـان  [21] «کندنظارت مردم بیشترین تضمین را برای حفظ این نظام از انحراف می
 . [27] «ابدی یخواست مردم تحقق نمو  یبدون را یرا دارد و نظام اسالم یر اصلیخواسته و عواطف مردم، تأث

نقش میدانی این ویژگی در تاریخ انقالب اسالمی: در حرکت اصیل انقالب اسالمی، همـواره مردمـی بـودن و اعتقـاد بـه       -
مالکیت مردم یک شاخصه اصلی بوده که تخطی از آن حرکت را از مسیر اصیل خود منحرف خواهد کـرد. البتـه تـداوم تعلـق     

و بالعکس، در حقیقت یک رابطه دو سویه است که نیاز به کنشی از سوی حاکمیت و واکنشـی از سـوی مـردم     انقالب به مردم
امـروز   ...در همـه امـور   همه باید کوشش بکنید که رضایت مردم راجلب بکنید»اند دارد. در این باره حضرت امام )ره( فرموده

ذهـن   باید کوشش کنید که این چیزی که االن در ودشان است. شماانتخابات هم ازخ دانند که دولت ازخودشان است ومردم می
ها تبعیـت  ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آن». و [21] «دل آنها بیرون نرود دانند... ازخودشان می مردم هست، که دولت را از

ـ  جمهـورى اسـالمى  »کنند . مقام معظم رهبری نیز در این رابطه تاکید می[21] «کنیممی سـتگان اسـت. در   یت مـردم و شا حکوم
ـ ت دارد، بایهاست. هـر کـه صـالح   تیدن به مقامات مؤثر در سلسله مراتب حکومتى، تابع صالحیجمهورى اسالمى، رس د در ی

ک قشـر  یاز دادن به یو امت.. ى کشور و از هر قشر اجتماعى باشد؛. ت جلو برود؛ از هر نقطهیت و تالش و مسؤولیهاى فعالدانیم
 توان اینگونه برشمرد:. بر این اساس وظایف حاکمیت را در این زمینه می[31] «ستیام جمهورى اسالمى سازگار نخاص، با نظ
 های واقعی مردم و در جهت رضایت افکار عمومیهای نظام بر مبنای دغدغهتعیین اولویت •

 گیریها و کاستن از فاصله مردم با سطوح تصمیمگیریتوجه به رای مردم در تصمیم •

 خواریها و حذف هرگونه رانت و ویژهساالری در تمام صحنهایستهش •

هـا تبـدیل شـود، خـود بـه      در صورتی که با این تمهیدات، مردمی بودن انقالب به یک باور و احساس فراگیر در میان توده
مشارکت کامل همـه  این اصالحات با  است واصالحات الزم  جمهوری اسالمی، اساس کاردر »انجامد. واکنش طبیعی مردم می

کمـک مـردم    برای این است که مردم هسـتند،  کنددولت ایستاده است و به خوبی دارد عمل می هاینک. »[31] «بود مردم خواهد
 آگـاهی مـردم و  ». و با ایـن اوصـاف   [32] «شود مردم دنبالش هستند، برای رفعش دنبال هستندای پیدا مینقیصه هر هرجا است،

 [33] «بود جامعه خواهد بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در خود حکومت منتخب خودشان، با امی آنهاهمگ نظارت و مشارکت و
ها در واکنش به توان گفت که توده. بنابراین می[34] «دجلوتر هستن ها و احزابمسؤوالن، جناح یاز همه مردم»و با این شرایط 

 کنند:براز میخدمات یک نظام مردمی بازخورد مثبت خود را اینگونه ا
 همکاری و مشارکت فعال مردم در جریان سازندگی، اصالحات و رفع مشکالت  •

 مراقبت مداوم از امنیت و کیان نظام اسالمی با انگیزه باال •
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 نظارت و ارزیابی بر تمام عملکردها از مردم و مسئولین در هر مکان و مسند •

هـا و  به رعایت خطوط قرمـز در فعالیـت  « مراقبت مردم»ازندگی، های سبه افزایش فعالیت« مشارکت مردم»که در نتیجه آن 
انجامـد. و  های مختلف و میبه ترویج و ارتقاء عملکردهای مثبت و کاهش عملکردهای منفی در حوزه« نظارت و ارزیابی مردم»

 جوشد. ها میای سرشاری است که از درون تودهتمام این آثار سازنده حاصل انگیزه
، موجـب حرکتـی   سازی: در تمدن نوین اسالمی حضور مردم در صـحنه گی بر حرکت جریان تمدناثرات این ویژ •

های تاریخی انقالب اسالمی و جنـگ تحمیلـی( در   ها )همانند صحنهشود و تودهها میخودجوش در تمامی عرصه
گیرند. آنگونه کـه در  میقراری کرده و از هم سبقت های مشارکت در پیشبرد اهداف بیای به دنبال روزنههر زمینه

. لذا بنا بـر اصـل   [31]« د خدا همه شما را فراهم آوردید. هر جا که باشیریشى گیها پیکین در»فرماید قرآن کریم می
تر و کندتر شده و مانعی در حرکـت جریـان باشـند،    تر، حجیمتر به جای آنکه بزرگعناصر قوی رَاتِیفَاسْتَبِقُواْ الْخَ

شـوند. لـذا   شده و به افتخار حضور در خط مقدم جریان و شکستن مرزهای پیشرفت نائل می ترتر و سریعکوچک
سـاز اسـت. )اثـر مردمـی بـودن،      زایی و خودجوش بودن حرکت جامعـه تمـدن  این مردمی بودن، متضمن درون

 زایی حرکتی است.( درون
 نوگرایی -5

ائل نیست بلکه به دنبال حل آنها با طرحی نو و تازه اسـت و  گر، که صرفا در پی حل مسای اصالحنوگرایی به معنای روحیه
تحـول  »های جدید است. این درحقیقـت بـه معنـای    در این راه از تکرار تجارب گذشته و درجازدن گریزان و به دنبال فتح قله

تر است. نچه که کاملتر است، آپیش رفتن به سمت آنچه که درست»است، که در نگاه مقام معظم رهبری یعنی « همراه با تکامل
هایش کجاست، آن را برطرف کنیم؛ ببینیم کجا کم داریم، آن را اضافه کنـیم. ایـن جریـان    یعنی آنچه را که ساختیم، ببینیم نقص

های توحیدی دانست. زیرا با نگاه توحیدی به نظام توان یک اصل در حرکت. بنابراین نوگرایی را می[31] «بایستی ادامه پیدا کند
تر از قبل وجود دارد. در حقیقت از نظر یک انسان مـومن، جهـان   گیرد که همیشه یک راه بهتر و کامل، این باور شکل میخلقت

آفرینش به مثابه کارگاه شناخت مقام ربوبی است. لذا شناخت اجزاء جهان نیز با هدف افزایش معرفت به آن مقام الیتنهی انجـام  
انتهـا، هرآینـه معرفتـی    یابد. و در این فرآیند بیو هر تالش خالصانه یک مرحله ارتقاء می شود، که این معرفت با هر مشاهدهمی

گشاید. و به این معنا، بی اعتنایی به نـوگرایی در مسـیر   های جدیدی در برابر آدمی میتازه و شناختی نو به نو نهفته است که راه
 اهد کرد. معرفت الهی که هدف و آرمان بلند خلقت است، خدشه وارد خو

هـای  های مهمی در صحنهنقش میدانی این ویژگی در تاریخ انقالب اسالمی: در تاریخ انقالب اسالمی ایران نوگرایی جلوه -
نو در نظام جمهورى اسالمى، یکـى از  نوبه هاىى رویشمسئله»مختلف داشته و مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. 

درپى نداشـته باشـد،   هاى نوین و پىمسائل است. اگر هر انقالبى و هر حرکت و نهضتى در عالم، رویشترین ترین و مهماساسى
اى نو و متناسب با اى از خود جلوهسال توانسته است در هر برهه 31محکوم به زوال و فنا است. جمهورى اسالمى در طول این 

 مجموعه، اتخاذ یک روند دائمی توسط [31] «روز به روز و نو به نوها به صورت اصالح روش». همچنین [37] «نیاز، بُروز بدهد
ـ جد یهاچالشو  مسائلی برای پاسخ به اسالم درفقهیی نوگرا، و [31]است  ترکامل و تردرست آنچه انتخاببرای  هادستگاه  دی
 یی است.، همگی از مصادیق تاکیدات ایشان در باب نوگرا[41و41]در جامعه  نو مسائلسایر  وی حکومت
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اثرات این ویژگی بر حرکت جریان تمدن سازی: بر این اساس در حرکت تمدن نوین اسـالمی، نـوگرایی را بایـد نیـروی      -
رونده جریان به هر سو و شکستن مرزهای دانش، تولید انگیزه نموده و بسنده کردن بـه شـرایط   مهیجی دانست که برای حرکت 

 ی، روندگی همه جانبه حرکت است.( سازد. )اثر نوگرایفعلی را نامطلوب می
 انعطاف پذیری -6

شود و یا اینکه با مانعی سـخت و  هنگامی که یک تمدن پیشرو در مسیر حرکت خود، با راهی بهتر و بستری مهیاتر مواجه می
ـ کند در هر دو حالت به یک تغییر جهت موقتی یا دائم در مسیر قبلـی خـود اقـدام مـی    غیرقابل نفوذ برخورد می د. در غیـر  کن

اینصورت حرکت این تمدن پس از مدتی کند، متوقف و به زوال کشیده خواهد شد. بنابر این، هر تمدنی باید از فرآیند تغییرات 
 پذیری تمدن تعبیر کرد. توان به انعطافمثبت استقبال کند که از آن می

های مهاجم همچـون روم و  نسته در مواجهه با تمدنکند که تواپذیر ترسیم میتاریخ ایران یک نمونه کامل از تمدنی انعطاف
نظیر خود از آنها گذر نماید و در برخی موارد تمدن مهاجم را به تدریج در خـود حـل نمـوده و    های بیپذیریمغول با انعطاف

 های خود به خدمت درآورد.توان آنها را در رشد و پیشبرد آرمان
کـه در جهـت حفـظ حیـات دیـن و      ام مواجهه با خطرات، مصداق دارد. آنجاپذیری هنگدر تعالیم مکتب تشیع نیز انعطاف

 شود.دینداران جامعه احکامی چون تقیه، احکام ثانویه، حکم جهاد و... از سوی جایگاه والیت و مرجعیت صادر می
ـ تغو  .اسـت  در ساز و کارها، خطوط و شکل حرکـت »پذیری به بیان مقام معظم رهبری، نظام اسالمی دارای انعطاف ر در یی

شـه  یرا، هم یشه جـوان و نـو نظـام اسـالم    یهم یهاه بر آرمانیتواند مانع از تحجر بشود و با تکمی ریها و تدابها و نظاماستیس
برداشت خطرناکی که باید از آن بر حـذر بـود اشـتباه گـرفتن     »البته در این میان  .«ش رونده نگه داردیجوان، شاداب، بالنده و پ

ای، از اصول و مبانی کوتاه آمد چـرا کـه   در هیچ مسئله نباید .حراف و کوتاه آمدن در مقابل فشارهای بیرونی استانعطاف با ان
 .[42] «این مسئله تجدید نظر و انحراف است نه انعطاف

ن در تـوا پـذیری را مـی  نقش میدانی این ویژگی در تاریخ انقالب اسالمی: در تاریخ انقالب اسالمی ایـران نیـز، انعطـاف    -
هـای  ، تعلیق موقت فعالیت111مقاطعی مشاهده نمود. موضوعاتی چون مماشات با ریاست جمهوری بنی صدر، پذیرش قطعنامه 

دار تاریخ انقالب هسـتند و ابهامـات پیرامـون    چالش و حاشیههای پررغم آنکه از سرفصلای، مقوله نرمش قهرمانانه و... بههسته
 پذیری انقالب در مواجهه با حوادث مختلف برشمرد. لیکن هریک را باید از مصادیق انعطاف علل و عوامل آنها فراوان است،

پذیری در جریان تمدن موعود نیز به اتکاء همـین تجـارب قابـل    اثرات این ویژگی بر حرکت جریان تمدن سازی: انعطاف -
های دائم خداونـد متعـال کـه    این حال از سنتتصور است. هرچند که امروز تعیین مصادیق آن در تمدن موعود آسان نیست با 

پذیری رسد که ویژگی انعطافآید. البته به نظر میدهد چنین برمیبرای آزمایش و رشد بشریت، او را در شرایط مختلف قرار می
لکه در هنگـام  در تمدن موعود نه به منظور مواجهه با موانع سخت و بزرگ )که اقتضاء آن تمدن انعطاف در برابر موانع نیست( ب

 پذیری حرکت است.( پذیری، انعطافآید. )اثر انعطافانتخاب مسیرهای بهتر و موثرتر بکار می
 اتکاء به خرد جمعی -7

. در تاریخ اسـالم  [41و44و43] توجه به اصل شور و مشورت موضوعی است که در مبانی دینی مورد تاکید قرار گرفته است
های تاریخی بکارگیری اصل مشورت توسط بزرگان دینی است و این بـدان  حزاب، از نمونهنیز رخدادهایی نظیر ماجرای جنگ ا
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معنا است که اولیاء خدا که خود مصداق واقعی عقل کاملند و واجد عصمت از هرگونه خطا مادی و معنوی هسـتند، بـر اصـل    
 کند، معطل را بشر وجود قواى تمام که است مدهاین غمبریپ»فرماید اند. در این باره شهید مطهری میشور و مشورت تاکید داشته

. زیرا همانگونـه کـه عنـوان    1«است عالم نظم خالف امر نیا. میدهمى انجام شما جاىبه ما را کارها تمام د،ینکن فکر شما دیبگو
عقل کـل  شد، هدف و آرمان خلقت، عبودیت و شناخت مقام باری تعالی توسط نوع بشر است. پس برای رسیدن به این هدف، 

بایست در فرآیند شناخت خلقت که کارگاه شناخت الهی است، درگیر و به دنبال حل مشـکالت و پاسـخ   بشر و عموم مردم می
خطاب به خوارج مسائل برآید. و این حضور جمعی برای خردورزی تایید الهی را نیز در پی دارد. آنگونه که حضرت علی )ع( 

از تفرقه بپرهیزید، زیرا شخص تکرو، شکار شیطان اسـت همـان گونـه کـه      ماعت است،دست خدا بر سر ج»فرمایند ن مینهروا
 . [41] «گوسفند تک رو، طعمه گرگ است

از سوی دیگر، در حوزه علوم دینی نیز الگوی خرد جمعی کارگشا است. چراکه مفاهیم وحیانی و حتی روایـات اهـل بیـت    
هـای  ها و دورهای و ذو وجوهند که در طول زمانش، دارای معانی چند الیههای حقیقی علم و دانعلیهم السالم بعنوان سرچشمه

شود. و از این رو برای رسیدن به کنـه حقـایق آن، هـم متـون     ای تازه از آنها نمایان میمختلف با رشد عقل و خرد بشری جلوه
تردید اجماع ئز اهمیت خواهند بود. و بیوحیانی در جایگاه مفهوم و هم عقل و دریافت بشری در جایگاه مفسر مفهوم، هر دو حا

 سازد. عقول متخصص )و متدین( در موضوعات متنوع، ابعاد بیشتری از حقیقت آن موضوع را آشکار می
سازی اسالمی نیز هنگام رویارویی با مشکالت و حوادث با استناد به الگوی خرد جمعی، نوعی عزم همگانی در جریان تمدن
ـ ملـت، ا  یگفتمان اصل»فرمایند ها الزم است. در این باره مقام معظم رهبری میحلبرای رسیدن به راه ـ ن اسـت کـه ه  ی مه، ـــ

آحـاد مـردم، اسـتفاده از     یها بـرا ها و هدفن آرمانییها، تبها، گشودن گرهت نظام، اصالح کارها و روشیتقو یرا برا ییهاراه
 «. [47] دا کنندیپ یعال یهاسمت آرمانمردم و راه بهنیمان ایزه و ایم ابتکار و حرکت و خواست و انگیعظ یروین

کـه بـه    [11و41و41]شـود  اما در منابع اسالمی، مقدمات و ملزوماتی برای رسیدن به الگوی خرد جمعی در نظر گرفتـه مـی  
 توان اینگونه برشمرد :اختصار، شرایط رسیدن به خرد جمعی را می

رت گیرد که در قلمرو دین محسوب شده و خارج از خطوط قرمز، بایست در اموری صومشورت و نظرخواهی می •
 جای هیچگونه شور و نظرسنجی نیست.

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

 ها.ا چالشها هنگام مواجهه بحلها و راهعزم گروهی و همگانی برای رسیدن به پاسخ •

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

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

ده آن است. به این معنا که هر رای و نظری فـارغ از اعتبـار   در الگوی خرد جمعی اهمیت هر نظر بیش از نظر دهن •
 انجامد.ساالری نظرات میشود، که این به شایستهنظردهنده آن در بوته آزمایش افکار سایرین تجزیه و تحلیل می

                                                 
 جلد اول  ،اسالم و مقتضیات زمان 0
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سـالمی  های مراجعه بـه خـرد جمعـی در تـاریخ انقـالب ا     از جمله نمونه: یاسالم انقالب خیدرتاری ژگیو نیای دانیم نقش
توان به تشکیل مجالس مختلف شورایی نظیر شورای اسالمی، شورای نگهبان، خبرگان رهبری، تشخیص مصلحت نظـام و. ..،  می

های مختلف و... اشاره کرد. مقام معظـم رهبـری در   گیریپرسی قانون اساسی، انتخابات و رایو از سوی مردم نیز برگزاری همه
ی عقـل  شـده تـراوش ... سیاستهای اقتصاد مقاومتی»گویند ، از عقل و خرد جمعی و نتایج آن میبیاناتی پیرامون اقتصاد مقاومتی

فرماینـد  . ایشان نتیجه این خرد جمعی را اینگونه بیان مـی [11] «ای استجمعی است، یعنی محصول یک فرآیند معقول و مدبّرانه
رد سراغ ندارم که این سیاستها را تخطئه کرده باشند؛ نه، همـه  لذاست که اقتصاد مقاومتی را همه تأیید کردند، یعنی من یک مو»

 . [12] «دقبول کردن
ویژگی خرد جمعی، یک سازوکار انتخاب و تصمیم گروهی است. و بـر   اثرات این ویژگی بر حرکت جریان تمدن سازی: -

شاند و درنهایت جریان بـه سـمت   کسازی نیز هر عنصر فردی یا گروهی، جریان را به یک جهت میاین اساس در جریان تمدن
تعبیر نمود. از آنجـایی کـه در ایـن    « گیری برآیندیجهت»توان به کند و لذا از این حالت میها حرکت میبرآیند مجموع جهت

گیـرد از حمایـت و تاییـد همگـانی     شود، هر مسیری که انتخاب و مورد استفاده قرار میروش، نظر همگان به تناسب لحاظ می
 گیری برآیندی حرکت است.(است. )اثر خرد جمعی، جهت برخوردار

 تاثیر و تاثر در سطح جهانی -8
شـد، دیـن مبـین    برخالف ادیان ابراهیمی دیگر که وسعت تعالیمشان عموماً در یک قلمرو خاص یا قومی خاص محدود می

نمایـد. علـت   بین خود را سراسر عالم معرفی میداشته و گستره مخاط [13] «و ما هو اال ذکر للعالمین»اسالم از همان ابتدا داعیه 
کـه   فطرتـی ن روکن با همان ین دیبه سوى ا حق گرایانه پس»فرماید هم بر کسی پوشیده نیست، زیرا خداوند در قرآن کریم می

بـر   . لذا گرایش به دین اسالم مبتنی بر فطرت الهی نوع بشـر اسـت و ایـن خـود دلیلـی     [14]« خدا مردم را بر آن سرشته است
شمولی تعالیم این دین است. از همین رو شعاع حرکت تمدن موعود نیز در جهت تکمیل بنای دین مبین اسالم و اسـتقرار  جهان
و تعالیم  [11]« شوندفوج فوج مردم به دین خدا وارد می»، پهنای عالم را دربر گرفته تا آنکه [11] «لِیظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلیهِ»آرمان 

، امـری محتـوم و   [17] در شعاع جهانی، و با مخاطب جهـانی  پذیرند. بنابراین تاثیر حرکت این تمدندین اسالم را میو اصول 
 قطعی است.

های خود بـه سـبب اتصـال بـه مبـانی وحیـانی،       البته این رابطه یک سویه نیست. قدر مسلم، این حرکت در اصول و آرمان
گیرد. زیرا در تعالیم دیـن مبـین   بهره می نیریسا تجاربها و ابزار از در زمینه شیوه هیچگونه اثر و نفوذی نخواهد پذیرفت لیکن

استفاده از علوم و تجارب سایرین )آنجا که مغایر بـا اصـول اسـالمی     [11] «نیاطلبوا العلم ولو بالص»اسالم طبق حدیث شریف 
هـای  های پزشکی یونان استفادهم سده دوم هجری از گنجینهمسلمانان در نیمه دو»نباشد( مورد تاکید قرار گرفته است. کما اینکه 

 . [11و11] «زیادی کردند
این تاثیر و تاثر در انقالب اسالمی ایران نیز نمود یافته اسـت. انقـالب   نقش میدانی این ویژگی در تاریخ انقالب اسالمی:  -

 «صـدور انقـالب  »که شاید در بهترین تعبیر از آن بـه  اسالمی ایران اثرات غیرقابل کتمانی را در سراسر جهان برجاگذاشته است 
که امروز در سرتاسر دنیا، گرایش و ایمان اسالمی زنده شده است؛ ملتها در شمال آفریقا و در خاورمیانه و این» شود.یاد می [11]

دیـن و قـرآن    جوانـان مسـلمان در کشـورهای گونـاگون بـه زیباییهـای       و انـد در شرق و غرب کشورهای اسالمی بیدار شده
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  .[12] «اند، همه حاکی از این است که انقالب اسالمی در اوّلِ وقوع خود صادر شده استروآورنده
های تمدن غربی در زمینه تقسیم قوا، نهادسازی، قانون اساسی، انتخابات و. .. ها و روشاز سوی دیگر بکارگیری برخی شیوه

سـت. و  هاتمدن گرید ازی اسالم انقالبپذیری ریتاثشریعت اسالمی اسالمی نشانه همراه با اصالحات الزم در راستای انطباق با 
گیر شـدن شـریعت اسـالمی و کلمـه     این در واقع بیانگر آن است که در تمدن اسالمی موعود نیز عالوه بر اهتمامی که به جهان

ارضی با مبانی اسالمی نباشد ممکن و بلکه به شرط آنکه دچار تضاد و تعهای دیگر بهتوحید وجود دارد، توجه به دستاورد تمدن
نیـاز از جامعـه   دو علت ضروری است: اول آنکه جامعه اسالمی و مسلمانان، به سبب برخورداری از مبانی وحیانی، خود را بـی 

ـ  ی بشری نپنداشته و دچار رخوت و غرور نشوند. دوم آنکه مسلمین به سبب تکلیفی که در اکتساب علوم و تجارب مختلف حت
در نقاط دوردست عالم دارند، به ایجاد رابطه و تعامل با مردمان دیگر، شناخت نقـاط قـوت و ضـعف آنهـا و ارزیـابی میـزان       

ها و دسـتاوردهای جامعـه بشـری    شان جهت پذیرش احکام الهی پرداخته و به این ترتیب تمدن اسالمی از تمام ظرفیتآمادگی
 .[13] یت جهانی دین خاتم استفاده نمایدبرای بسط و شکوفایی خود و رسیدن به حاکم

بر این اساس، تـاثیر و تـاثر جهـانی را بایـد عامـل پیوسـتگی جریـان         اثرات این ویژگی بر حرکت جریان تمدن سازی: -
ساز موعود در سطح جهان دانست که تمام ظرفیت ابناء بشر را در خدمت گسترش شریعت اسالمی و در عین حال رسیدن تمدن

 گیرد. )اثر تاثیر و تاثر در سطح جهانی، پیوستگی حرکت در تمام عالم است.( دنیا و آخرت بکارمی به رستگاری
 جایگاه رهبری -9

رهبری در تمدن اسالمی بنابر تصریح متون دینی و روایی، یک مرتبه میانی در سلسله مراتب حاکمیت اهلل است، و لـذا ایـن   
شود، قابل عنوان والیت امام معصوم و یا والیت فقیه )در زمان غیبت( مطرح میجایگاه به هیچ وجه خارج از شرایطی که تحت 
در نظام جمهوری اسالمی، رهبری فقط تابع این نیست که کسی او را به »فرمایند احراز نیست. مقام معظم رهبری در این باره می

 «شده است اشته باشد، خودش به خودی خود عزلخاطر اینکه شرائط را از دست داده، عزل کند؛ اگر این شرائط در او وجود ند
یعنی یک مدیریت زنده و بالنده و پیشرونده رهبری یک مدیریت اسـت؛ بـه    والیت فقیهی که امام بزرگوار ما معنا کردند. »[14]

تلـف،  مسئولین در بخشـهای مخ  در واقع رهبری، یک مدیریت کالن ارزشی است .این معنا که از حرکت کلی نظام مراقبت کند
ی اینها رهبری نه میتواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالـت کنـد.   در همه .مسئولیتهای مشخصی دارند

. در ادامه ایشان [11] «کندبله، آنجائی که اتخاذ یک سیاستی منتهی خواهد شد به کج شدن راه انقالب، رهبری مسئولیت پیدا می
حرکت کالن و کلی نظام اسالمی به سمت آن آرمانها باید منحرف نشود؛ اگر منحـرف  »کنند ه بیان میمسئولیت رهبری را اینگون

. بیانات حاکی از آن اسـت کـه   [11] «شد، باید گریبان رهبری را گرفت، او را بایستی مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد
، مسئولیت مدیریت و مراقبت از حرکت تمدنی در مقیاس کالن را رهبری در جامعه اسالمی به عنوان باالترین جایگاه و موقعیت

سازی در آن ها و اصول و خطوط قرمز به تناسب شرایط روز جامعه و گفتمانجمله آن، تعیین مصادیق آرمانبرعهده دارد. که از
نظـر رهبـری منطبـق    مصادیق موردهایشان را در مقیاس خُرد بر گیری فعالیتاساس آن گفتمان، جهتراستا است. تا مردم نیز بر

 سازند. 
این رویه در طول تاریخ انقالب نیز مسبوق به سـابقه اسـت و رهبـری     نقش میدانی این ویژگی در تاریخ انقالب اسالمی: -

جامعه آنجا که خطر انحراف را در حرکت اصیل انقالب احساس کرده وارد صحنه شده و ایفای نقش نموده اسـت. از مـدیریت   
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نقالب در زمان طاغوت، مدیریت هشت ساله دفاع مقدس و... در دوره رهبری حضرت امام خمینـی )ره( تـا توجـه بـه     جریان ا
هـای از نقـش   شبیهخون فرهنگی، نهضت تولید علم، نظریه اقتصاد مقاومتی و. .. در دوره زعامت مقام معظم رهبری همگی نمونه

 اس کالن است. آفرینی رهبری در حرکت تمدنی انقالب اسالمی در مقی
سازی اسالمی بـه مثابـه جریـان پیشـگامی     نقش رهبری در جریان تمدن اثرات این ویژگی بر حرکت جریان تمدن سازی: -

هـای  نماید تا مسیر جریان در مقیاس کالن مشخص شـده و تـوده  است که خط حرکت را به تناسب شرایط جامعه مشخص می
نمایند. به این ترتیب جریان تمدنی با بهرمندی از عنصر هـدایت رهبـری در مسـیر    های خود را در آن جهت تنظیم مردم فعالیت

 شونده است.( ها و در بستر اصیل خود جریان خواهد داشت. )اثر جایگاه رهبری، حرکت هدایتاهداف و آرمان
 شود.( بیان می1)سازی در جدول شماره گانه و اثرات آنها بر جریان تمدنهای شناسایی شده نُهدر مجموع، ویژگی

 
 سازی(های حرکتی تمدن نوین اسالمی بر جریان تمدنجدول موثر و اثر )تاثیر ویژگی -9جدول 

 سازیاثر بر جریان تمدن ویژگی حرکتی تمدن نوین اسالمی
 حرکت رو به مقصود گراییآرمان 9
 حرکت در حریم حدود پایبندی به اصول 1
 رکتکنندگی حروان گریروحیه اصالح 9
 زایی حرکتدرون مردمی بودن 4
 روندگی همه جانبه حرکت نوگرایی 7
 پذیری حرکتانعطاف پذیریانعطاف 6
 گیری برآیندی حرکتجهت خرد جمعی 5
 پیوستگی حرکت تاثیر و تاثر جهانی 8
 شوندهحرکت هدایت جایگاه رهبری )جریان پیشگام( 1

 
 المیسازی جریان تمدن نوین اسمدل -سوال دوم

ها و مفاهیم، موضوعی است که از اعتبار دینی در آیات و روایات برخوردار است. این شـیوه کـه در   سازی برای پدیدهمدل 
 قـرآن در . »[11و17] دنبال تبیین مفاهیم ذهنی با استفاده از تشبیهات عینـی اسـت  شود بهتعبیر می« المثلضرب »علوم قرآنی به 

کنند و از سوی دیگر مردم بـه محسوسـات و   مسائل عقلی بسیاری وجود دارد که اکثر مردم قابلیت فهم و جذب آن را پیدا نمی
ده است تا عموم مـردم  ها بیان فرمواند بدین خاطر، خداوند متعال برخی از مفاهیم بلند عقلی را در قالب مثلعینیات عادت کرده

تـوان از  را می [72و71]و یا تعابیر مشابه دیگر  [71] ...«مَثَلُ الَّذینَ». تعابیری همچون [11] «آنها را به تناسب ادراک خود دریابند
الهـى  این دست برشمرد. این شیوه تبیینی در روایات نیز مصداق دارد. آنجاکه پیامبر اکرم )ص( قرآن کریم را به طعام گسـترده  

ها در آیات و روایات دارای این پیام ضمنی اسـت کـه نظـام خلقـت دارای     های متعدد از مثل. استفاده[ و...73] نمایندتشبیه می
هـای عینـی و ملمـوس،    هایی در پدیدههای ملموس و غیرملموس است و خداوند با ارائه سرنخالگوهای تکرارپذیر در موقعیت
های لطف و هدایت الهی برای آدمی شک این از جلوهسازد. که بیس و غیرملمومس را ممکن میشناخت انسان از مفاهیم نامانو

 است.

http://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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سـاختن آن   ملمـوس  ساز موعـود و سازی با هدف شناخت شیوه حرکت جریان تمدندر بحث تمدن نوین اسالمی نیز، مدل
سالمی، و همچنین بررسی اثر وضعی هرکدام بـر  نوین ا های حرکتی تمدنامری ضروری است. در این راستا، با توجه به ویژگی

گرایی(، در حریم حدود )اثر پایبندی به اصـول(،  حرکت، باید مدلی را جستجو نمود که دارای حرکتی رو به مقصود )اثر آرمان
ری(، دارای پـذی پـذیر )اثـر انعطـاف   رونده )اثـر نـوگرایی(، انعطـاف   زا )اثر مردمی بودن(، گری(، درونکننده )اثر اصالحروان
الگـوی  »شونده )اثر جایگاه رهبری( باشد. در گیری برآیندی )اثر خرد جمعی(، پیوسته )اثر تاثیر و تاثر جهانی(، و هدایتجهت

آب راه خـود را پیـدا   »رسند. در این الگو طبـق مثـل معـروف    گانه به نهایت خود میهای نُه، این ویژگی«مسیریابی چشمه آب
زایی( به سبب ماهیت سیال خود به تمام اطراف گسیل شده و به هر گوشه و کنجـی ورود  وشش )درونچشمه پس از ج« کندمی
گیری جریان تاثیر داری مقداری در جهتها جاری شده و هر موضع شیبروندگی همه جانبه(. سپس به سمت سراشیبیکند )می
ار است کل جریان چشـمه را بـه سـمت خـود متمایـل      گیری برآیندی( و موقعیتی که از شیب بیشتری برخوردگذارد )جهتمی
های انحرافـی شـود لـیکن هرچالـه پـس از      سازد )پیوستگی(. هر چند ممکن است چشمه در میانه راه دچار موانع و یا چالهمی

ـ  کند )انعطافپرشدن جذابیت خود را از دست داده و چشمه مجددا شروع به مسیریابی می ودار پذیری(. این الگوریتم کـه در نم
یابد. همچنین در طی این جریان، چشمه به کنار زدن موانع مـزاحم و  ( نمایش داده شده در طول مسیر چشمه ادامه می1شماره )
 کنندگی(. پردازد )روانهای کوچک و همچنین سایش تدریجی موانع سخت و بزرگ میناهمواری

 

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

 
 
کـه جریـان چشـمه    ترین ارتفاع دارد )رو به مقصود(. در صورتیچشمه همواره حرکتی رو پایین و به سوی دریا یعنی پایین
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گیرد که موجب تقویت جریان و افزایش سرعت چشمه شـده و  تدریج حریم و کانال چشمه شکل میدار باشد، بهمستمر و ادامه
کند )در حریم حدود(. البته مدل حرکتی چشمه و مواضعی که شدت جریان کم است جلوگیری میاز انحراف حرکت در مواقع 

به سبب عدم اشراف بر تمام مسیر و جهل نسبت به آینده، به یک حرکت کورکورانه شبیه است که این موضوع برای هر چشـمه  
کـه اگـر   هـا. درحـالی  ها و مردابیز شدن به باتالقزند. از جاری نشدن، راکد و متعفن شدن تا سراسرانجام متفاوتی را رقم می

هدایت شود به یک نهر آب تبدیل شده و حیاتش تا رسیدن بـه مقصـد   « پیشگام واصل به دریا»جریان چشمه توسط یک جریان 
 شونده(.  مند است )هدایتتوان گفت که جریان از ویژگی هدایت، بهرهشود. در این حالت میپایانی تضمین می

زایـی، رونـدگی   های درونشود. ویژگیگانه به سه سطح تقسیم میهای نهترتیب در تحلیل مدل حرکتی چشمه ویژگی به این
ها در حقیقـت بـا   گری متعلق به سطح یک است. این ویژگیپذیری و اصالحگیری برآیندی، پیوستگی، انعطافهمه جانبه، جهت

کـه  ماند. لیکن در صـورتی ها محدود شود از جاری شدن باز میمین ویژگیاند و اگر چشمه در هماهیت سیال جریان در ارتباط
های سطح دو یعنی رو به مقصود بودن و تقید به حدود برخوردار شود، جریان بلندمدتی بـرای چشـمه   حرکت چشمه از ویژگی

ت جریان پیشگام اسـت کـه   آید که البته نهایت جریان آن نامشخص است. و سرانجام در ویژگی سطح سه، یعنی هدایفراهم می
 شود. رسیدن به مقصود )دریا( برای چشمه تضمین می

 
 گانههای نهبندی ویژگیسطح -1جدول 

 کارکرد سطوح های هر سطحویژگی سطوح
 تضمین سیال بودن جریان گریپذیری، اصالحگیری برآیندی، پیوستگی، انعطافروندگی، جهتزایی، درون سطح یک
 تضمین تداوم جریان در بلند مدت صود بودن، تقید به حدودرو به مق سطح دو
 تضمین رسیدن به مقصود شوندگیهدایت سطح سه

 
آیـد. در ایـن بـاره    طورکلی، الگوی مسیریابی چشمه مدلی است که با قدرت انطباق باال در تبیین مفاهیم متعددی بکار میبه

اصلی حرکت تمدن اسالمی، بعنوان گواه ادعا و آزمونی بـرای کارآمـدی ایـن     به عنوان شعار« ال اله اال اهلل»تفسیر تمدنی کلمه 
 شود.مدل بررسی می

های غیر الهی، برپایه تحدی الهی و نفی رقیب توان دریافت که سیر رشد و تکامل تمدنمی« ال اله اال اهلل»با کنکاش در کلمه 
هـایی را شـکل   بُروز یافته، پیروان خود را جذب کـرده و تمـدن  است. یعنی در این سازوکار، هر پدیده جذاب برای بشر امکان 

هـا و  پدیـده شـود. لـذا از ایـن    دهد، سپس به مرور زمان و غنی شدن تجربه بشری، عدم کارایی آن بصورت عینی اثبات میمی
دهنـد و  را از دست مـی های انحرافی مدل چشمه تعبیر نمود که پس از پر شدن، جذابیت خود توان به چالههای دروغین میالـه

وارد شود. بعنوان مثـال مکتـب کمونیسـم    « اال اهلل»کند تا شاید به مسیر واقعی جریان شناخت بشری، مسیریابی را از نو آغاز می
تـوان گفـت کـه تـاریخ     های جذابی بود که پس از مدتی، جریان تمدن بشری از آن گذشت. بر این اساس مـی یک نمونه از اله

است که سعی در یافتن راهی رو به جلو دارد. نظر شهید مطهـری در ایـن    های پر فراز و نشیبمملو از حرکتهای بشری تمدن
 جبرى خیتار تکاملى ریس -ابزارى هینظر خالف بر -ولى است تکاملى خیتار حرکت مجموع، در هرچند»باره شایان توجه است 

 در خیتار است، گرانتخاب و آزاد و مختار موجودى انسان و است نانسا حرکت نیا اصلى عامل نکهیا به نظر. ستین تخلفیال و
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 گـاهى  چ ، به گاه و شودمى منحرف راست به گاه گردد،برمى عقب به گاهى و رودمى جلو گاهى دارد؛ نوسانات خود حرکت
 انحطـاط  ابـد یمـى  تعالى کههمچنان جامعه کی. ماندمى حرکتبى و راکد و ساکن مدتى براى اناًیاح و کند گاهى و رودمى تند
ـ  در. ستین هاانقراض و هاانحطاط سپس و هایتعال سلسله کی جز بشرى هاىتمدن خیتار. کندمى دایپ  کـه  همچنـان  حـال  نیع
 مجمـوع  در تیبشـر  خیتار ولى ست،ین ریناپذاجتناب امرى هاتمدن انحطاط: است گفته معاصر ریشه دانشمند و مورخ بى، نیتو

مـدد تعـالیم آسـمانی    . البته در مورد تمدن اسالمی شرایط متفاوت است و به[74]« استکرده طى را تکاملى ریس خط کی خود
شود. چراکه احکام و باید و نبایدهای الهی به مثابه حریم و کانـال چشـمه،   اسالم، موضوع انحطاط و انقراض تمدنی مطرح نمی

کند. با این حال در قلمرو دین اسـالم نیـز جسـتجو و کنکـاش بـرای      حرکت تمدن را کنترل و از مسیرهای انحرافی برحذر می
رسیدن به رشد و تکامل در محدوده حریم و حدود الهی وجود دارد و از همین رو است که حد یقفی برای شناخت و آگـاهی و  

مواره عبودیتی مبتنی بر شناختی . و لذا در این آیین ه[71] «فوق کلّ ذی علم علیم»فرماید توان متصور بود. آنچنانکه میعلم نمی
دار است. تر در جریانی ادامهنهایت الهی منظور است که توقف بر تصور قبلی را نفی و به دنبال شناختی کاملبه نو از مقام بینو 

ده، و کتب کـه  ای کسانی که ایمان آورده اید! به خدا و پیامبرش، و کتابی که بر او نازل کر»فرماید آنگونه که در قرآن کریم می
کَلِمَۀُ إالَ اِله اِالَّ اللّـهُ حِصْـنِی فَمَـنْ    »با این اوصاف، شاید بتوان حدیث قدسی  [71] ...«پیش از این فرستاده است، ایمان بیاورید

ال اهلل، در حقیقت را اینچنین تفسیر نمود که ورود به جریان مستمر و حرکت نو به نوی ال اله ا [77] «دَخَلَ حِصْنِی اَمِنَ مِنْ عَذَابِی
 دارد. ورود به حریم و دژ مستحکم الهی است که انسان را از عذاب خدا ایمن می

هـای سـطح دو و سـه،    در مجموع، الگوی مسیریابی چشمه را به سبب برخورداری از جریانی پویا، سیال و همراه با ویژگی
 ساز موعود درنظر گرفت. توان یک مدل موفق برای جریان تمدنمی
ما در سوی دیگر، زنجیره حرکت انقالب اسالمی طبق نظر مقام معظم رهبری هنوز هم به حلقه جامعـه اسـالمی بـه عنـوان     ا

و به طریق اولی از امت اسـالمی کـه همـان     [71] ها، نرسیده استای بدون توقف و درحال پیشروی دائم به سمت آرمانجامعه
 جریان تمدن موعود است فاصله دارد.

ای برخوردار است که در مقایسه بـا مـدل حرکـت    ینجاست که الگوی مسیریابی چشمه از چه خصوصیات ویژهحال سوال ا
 آورد؟ انقالب اسالمی، تناسب و تشابه بیشتری را با مدل حرکتی جریان موعود بدست می

بنـابراین تفـاوت در   های سطح دو و سه برخوردارند، قدر مسلم، هر دو مدل حرکتی انقالب و چشمه، کم و بیش از ویژگی
های سطح یک به سبب ماهیت پویا و سیال ذات آب، با توان باال بـر  شود. ویژگیسطح یک، موجب تمایز این دو مدل از هم می

باالی جریان، ضعیف بوده  1رَویهای سطح یک بر حرکت انقالب به دلیل گرانکنند. درحالیکه تاثیر ویژگیجریان چشمه اثر می
توان نتیجه ضـعف نسـبی   ر مقایسه با جریان چشمه با شتاب کم و اصطکاک زیادی همراه است. که این را میو لذا حرکت آن د

 پایین جریان در شرایط مشابه است. « سرعت و وسعت»روی در واقع، در پویایی و سیال بودن جریان دانست. منظور از گران
آب نیک سیاالت، سرعت و وسعت اثرگذاری بر جریان چشـمه برای توضیح علمی این موضوع، با استفاده از مباحث علم مکا

)سیال غیـر نیـوتنی بـا میـزان پـایین       ای غلیظی همچون آب گِلبودن( و جریان ماده)سیال نیوتنی با میزان باالی پویایی و سیال
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ـ  پویایی و سیال بودن( باهم مقایسه می هـای مجـازی فـرض    هشوند. در علم مکانیک سیاالت، به طور کلی سیال به صـورت الی
رو، دهند. نیروهـای گـران  روی از خود نشان میلغزند. با این حال همه سیاالت نوعی رفتار گرانشود که بر روی یکدیگر میمی

کنند و تمایـل دارنـد کـه بـا جریـان      های مجازی به صورت مماس عمل مینیروهای کند کننده جریان هستند که بر سطح الیه
شوند و نیروی برشـی  کننده به صورت موازی با سطح )مانند جاذبه زمین(، نیروهای برشی نامیده میعمل مخالفت کنند. نیروهای

توانـد تـنش را   شود، سیال نمـی ( است. هنگامی که تنش برشی به یک سیال وارد می) 1در واحد سطح همان تنش برشی
یابد. فاکتور دیگری که برای تحلیل رفتار سیاالت استفاده یگر جریان میتحمل کند و به جای آن تغییر شکل یافته یا به عبارت د

هـای فرضـی در واحـد زمـان     شود. یکی تغییـر زاویـه الیـه   است که به دوصورت تبیین می 2شود نرخ برش یا آهنگ برشمی
( از رابطه بین روی )(. ضریب گرانهای فرضی )ها نسبت به فاصله الیه( و دیگری تغییر نسبی در سرعت الیه)

(. مایعاتی که بین تنش برشی و آهنگ برشی آنها نسبت مسـتقیمی وجـود   آید )تنش برشی و آهنگ برش به دست می
های نیوتنی از دتاً ویژگیدهد عمشوند. آب و ترکیباتی که درصد باالیی از آنها را آب تشکیل میدارد، سیاالت نیوتنی نامیده می

 ( مربوط به تفاوت رفتار سیال نیوتنی و غیر نیوتنی در برابر تنش برشی است. 2دهند. نمودار شماره )خود نشان می
 

 
 تفاوت سیاالت در برابر تنش برشی یكسان -1نمودار 

 
توان نتیجه گرفت که با آلوده شـدن آب  ال است می( که نماینده گرانروی سی( با توجه به شیب خط )2در نمودار شماره )

( ثابت )شتاب یابد )شیب خط افزایش یافته است(. در این شرایط، با یک تنش برشی)زالل به گل، گرانروی سیال افزایش می
توان نتیجـه گرفـت   هد بود. و می( آب بیشتر از آب گل آلود خواجاذبه ناشی از یک شیب ثابت( روشن است که آهنگ برش)

مورد آب هم نیز درهای سیال نسبت بههای سیال در مورد آب بیشتر است و همینطور تغییر زاویه الیهنسبی حرکت الیه« سرعت»
 بود.  آلود بیشتر خواهدحرکت آب نسبت به آب گل« وسعت»بیان دیگر بیشتر است یا به
ی از آب گِل به راه افتاده و جاری شود، با حرکتی کامال آرام و بـا وسـعتی بسـیار    که جریانتخصصی، درصورتیبه بیان غیر

دامنه است. و تمـام  ها بسیار کند و کمکند. حرکت این جریان به سمت سراشیبیکمتر از آب شروع به پیشروندگی به اطراف می
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یرد. اگر در این جریان مـوجی ایجـاد شـود،    گگیری و... با سرعت و وسعت پایینی صورت میپذیری، جهتهای انعاطفویژگی
توان گفت که مزاحمت ذرات گِل موجود در آب موجـب  سرعت انتقال و دامنه وسعت آن بسیار محدود است. به این ترتیب می

های سطح یک بـر جریـان را در   کاهش پویایی و سیال بودن جریان آب شده که این خود کاهش سرعت و وسعت تاثیر ویژگی
های روی در ویژگیشود که چرا این جریان دچار گرانحال با بررسی این نتایج در الگوی حرکتی انقالب مشخص میپی دارد. 

 سطح یک است. 
های کند کننده حرکت انقالب، بارها این عوامل را به مردم و مسـئولین گوشـزد   در این باره مقام معظم رهبری با تبیین مولفه

 ساز در حرکت جریان انقالب از نظر ایشان بدین شرح است:فرمودند. برخی عوامل مهم مشکل
 زایی جریان انقالب(قانون اساسی. )اثر منفی بر درون 44های اصل عدم تحقق سیاست •

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

 ی جمعی جریان انقالب(گیرهای آزاد اندیشی. )اثر منفی بر جهتعدم توجه به کرسی •

 پذیری جریان انقالب(ها. )اثر منفی بر انعطافها و عملکردبندی در سیاستوجود جناح •

 روندگی جریان انقالب(پیشکاهش شتاب رشد علمی کشور. )اثر منفی بر  •
ـ  سازی چشمه، میبه این ترتیب با تکیه بر مدل ت تمـدن موعـود و   توان اینگونه نتیجه گرفت که برای نزدیک شدن بـه حرک

بایست به دنبال راهبردی مناسب و زیرساختی کارآمد بود کـه بـه کمـک آن    رسیدن به یک جریان پویا، سیال و تراز انقالب می
 آن ارتقا یابد.  های سطح یک براثرگذاری ویژگی« سرعت و وسعت»روی جریان انقالب اسالمی کاهش و گران
 

 یاسالم نینو تمدن انیجرخت ی، زیرسااجتماعی سازشبکه -سوال سوم 
هـای  که تمام جنبـه در سطح جهانی را باید فراگیرترین رویداد عصر حاضر نامید. آنچنان 1اطالعات ظهور و گسترش فناوری

را در بر گرفته و تصور فقدان این عنصر جدید در معـادالت زنـدگی غیـرممکن شـده      علمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی انسان
  [71] العاده آن در انتقال است.، سرعت و گستردگی خارقITتاثیر عمیق و همه جانبه است. علت این 

ها، حتی در روایات آخر الزمان نیز مـورد اشـاره قـرار    انسان 2قدرت شگفت انگیز فناوری اطالعات در مرتبط کردن و پیوند
گونه که در ند و همانیبکه در مغرب است مىرا  شیمؤمن درعصرقائم )ع( در حالى که در مشرق است، برادر خو»گرفته است. 

ـ هنگامى که قـائم )ع( ق »ز آمده است یگری نیت دی. در روا[11] «ندیبش را در مشرق مىیمغرب است، برادر مؤمن خو ام کنـد،  ی
ـ    ان آنان و مهـدى یبخشد تا ماى مىژهیان ما، گستردگى و کشش ویعیى شینایى و بیخداوند در دستگاه شنوا طه و مـا )عـج( واس

. مضمون این روایات بدان معناست که سرعت و وسعت در انتقال اطالعات، یـک زیرسـاخت   [11] «اى نباشدا فاصلهیرسان نامه
سازی نیز درک شده و بـه آن پرداختـه   بایست اهمیت این موضوع در جریان تمدنناچار میکاربردی تمدن موعود است. پس به

 شود. 
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های فردی و اجتماعی اثربخشی و نفـوذ  است که در حوزه 1های اجتماعیه اخیر، پدیده شبکهدر ده ITیکی از مظاهر فراگیر 
شـبکه اجتمـاعی   »  3«های شهریهای اجتماعی در موقعیتشبکه»در کتاب  2خود را اثبات نموده است. طبق تعریف جیمز میشل

عنوان یک کلیت برای توان بهت این پیوندها را میای ویژه از پیوندها میان بازیگران معین، با این خصوصیت که مشخصامجموعه
ای از مجموعـه »های اجتماعی را به عنوان و همکاران نیز شبکه 4. گارتُن[12]« تفسیر رفتار اجتماعی افراد مجموعه، استفاده نمود

تبادل اطالعات و غیـره(  ای از روابط اجتماعی )دوستی، همکاری، ها و غیره( که توسط مجموعهعناصر اجتماعی )مردم، سازمان
خدماتی مبتنی بر شـبکه وب کـه   »دهند تری ارائه میتعریف کامل 1کنند. البته بوید و الیسونمعرفی می [13]« اندبهم متصل شده

ارتباط با فهرستی از کاربران دیگر کـه   -2ساخت یک نمایه عمومی یا نیمه عمومی در یک فضای محدود.  -1برای افراد امکان 
هایی که توسط دیگـران درون سیسـتم   مشاهده و پیمایش در فهرست شبکه آنها و شبکه -3در یک اتصال مشترک هستند. با آنها
دنبـال ارائـه   های معمول فضای سایبر که بهسایتهای اجتماعی برخالف وب. درواقع، شبکه[14] «آورداند، فراهم میشدهساخته

ای در تولید محتوا ندارنـد  بسیار کاربر محور بوده و هیچ برنامه 1گفته کریس راسمحتوا به مخاطب خاص و عام خود هستند، به 
و صرفا بر ایجاد یک محیط مناسب برای میزبانی از محتوای کاربرساخت و همچنین ارتباط آسان و فراگیر میان کاربران با عالئق 

 .[11] اندهای مشابه متمرکز شدهو فعالیت
ای از روابـط را فـراهم آورده کـه    سازی میان آنان، حجم گستردهی در پیوندزدن افراد و شبکههای اجتماعاین رویکرد شبکه

ای چـون آمـوزش   های روزانهپردازند. از فعالیتای آزادانه به تبادل اطالعات و تعامل با دیگران میها در هر زمینهطی آن انسان
افکـار   2111انقالب تونس که طی آن در اواخر سـال  »ند نفره تا های تبلیغاتی چ7آشپزی، خرید و فروش صنایع دستی و کمپین

 «های اجتماعی به هم متصل شد و در نهایت به سقوط استبداد حـاکم منتهـی گردیـد   عمومی جوانان جهان عرب از طریق شبکه
همگـی در سـایه    [17] «های چمن، در گیر و دار انتخابات کنگره و ریاست جمهوری آمریکاریشه گیری جنبششکل»و یا  [11]

هـای  سـازی در مقیـاس  های اجتماعی، پتانسیل فراوانی برای جریاناین فناوری جدید ممکن شده است. این توان گسترده شبکه
هـای متعـددی در   گیـری جریـان  ای و جهانی فراهم آورده است. چیزی که روزانه موجب شکلدر سطح منطقه کوچک و بزرگ

   شود.ای یا جهانی میسطح منطقه
هـای اشـتراک   های اجتماعی بسیار گسترده و متنوع شده است. مواردی همچون پایگـاه ها و رسانهالبته امروزه مصادیق شبکه

، و اشتراک پیـام  12، اشتراک خبر مانند توییتر11و اینستاگرام 11، اشتراک تصاویر همچون فیسبوک1و آپارات 1ویدئو مانند یوتیوب

                                                 
1 Social Networks 
2 Mitchell, J. C. 
3 Social networks in urban situations 
4 Garton 
5 Boyd, D. and Ellison, N. 
6 Russ, Chris. 
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8 Youtube 
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. هرچند ویکی پـدیا، در سـاختار یـک شـبکه اجتمـاعی      1تا دانشنامه آزاد ویکی پدیا 4تلگرامو  3، واتس اپ2مانند وایبر 1فوری
کنـد. تـا   سازی گروهی را تقویت مـی های محوری آن همچون تولید محتوای اشتراکی، امکان جریاننیست، اما برخی از ویژگی
 شود. یاد می [11] «انجمنی اجتماعی»آنجا که از آن به عنوان 

های توان سطح یک از ویژگیسازی، میهای اجتماعی در موضوع جریانبرای ارزیابی بهتر و سنجش کارایی شبکهاز این رو 
 های اجتماعی مورد بررسی قرار داد.گانه را درمورد جریانات معمول شبکهنُه

 های اجتماعیزایی در شبکهدرون -
زا هستند. بـه بیـان   و محتوایی که باشند خودجوش و درونهای اجتماعی با هر موضوع عموم جریانات شکل گرفته در شبکه

حرکت درآورده و یا اراده خود را بـر آنهـا تحمیـل    های اجتماعی بهتواند جریانات را در شبکهدیگر هیچ نیرویی از خارج، نمی
تا جریانـاتی همچـون   ، 1های مختلف همانند چالش سطل آب یخگیری کمپیننماید. برای این ویژگی، مصادیق فراوانی؛ از شکل
 2های کاربردی وب طور عام و برنامهاینترنت به»توان برشمرد. عالوه بر این، جنبش خودجوش استقبال از شهدای غواص را می

های اجتماعی را در یک مقیاس عظیم ممکن ساخته است، که در آن تعداد زیـادی از مـردم بـرای تولیـد     طور خاص همکاریبه
نظران از جمله تیم اوریلـی کـه واژه   شوند. بسیاری از صاحبد و هم خودشان و هم عموم از آن بهرمند میآینمحتوا گرد هم می

که در آن بسیاری از مردم تشویق  "معماری مشارکت"های کاربردی را تنها با استفاده از را ابداع کرد، درمان انواع برنامه 2وب 
زایـی  . و این یعنی درون[11] «پردازندودرسانی به گروه به عنوان یک کل میشوند و جمع مناسبی به سبه مشارکت در محتوا می

های اجتماعی که نشان از مردمی بودن این جریانات است. زیرا همانگونه که در تعریف مردمی بودن یک جریان اشـاره  در شبکه
 های اجتماعی نیز :شد، در فضای شبکه

های واقعی عموم کاربران و در جهـت رضـایت آنـان    مبنای دغدغه هر جریان برای فراگیر شدن رسالت خود را بر •
 کند.تعریف می

 شود.هر جریان با تصمیم و خواست عمومی به حرکت درآمده و با عدم همراهی آنان متوقف می •

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

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

 ها و مشارکت در تولید محتوا برای آنها. همکاری و مشارکت فعال عموم در پیشبرد و گسترش جریان •

میلیـون نفـر    211از  شـبکه  تعـداد کـاربران ایـن    2111در ژوئن »دهد ن میآمار و ارقام پیرامون تولید محتوا در توییتر نشا
  .[11] «میلیون توییت در روز به ثبت رسید 211تعداد و  گذشت

 .با تذکرات و اظهار نظرهای انتقادی مراقبت مداوم از عدم انحراف جریان از مسیر اصلی خود •

                                                 
1 Instant Message (IM) 
2 Viber 
3 Whatsapp 
4 Telegram 
5 Wikipedia 
6 Ice bath challenge 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87
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کـه مطلبـی خـارج از    اپ، در صـورتی مانند تلگرام و واتـس  IMهای اجتماعی های تخصصی در شبکهبه عنوان مثال، گروه
کـس  هـیچ »شـود کـه   پدیا نیز تاکید میگیرد. این رویه در ویکیموضوع مطرح شود، توسط سایرین مورد تذکر و انتقاد قرار می

 .[11] «توانید اصالحش کنید، این کار را انجام دهیدیاگر مشکلی دیدید که م .پدیا نیستمالک ویکی

نظ -
 ارت و ارزیابی تمام محتواها در شبکه

های اجتماعی برای ارزیابی محتوای سایرین، مورد استفاده کاربران دو ابزار رایجی است که در شبکه 2و اظهار نظر 1پسندیدن
 .[12]گیرد. قرار می

میلیون نفر در یوتیوب فعالیت اجتماعی )نظیر الیک، به اشتراک گذاردن، اظهار نظـر و   111هر هفته »دهد که آمارها نشان می
 .[13] «شودبندی شده و یا درباره آنها اظهار نظر میویدئوها در یوتیوب رتبه %11دهند و عالوه بر این بیش از غیره( انجام می

 

 
 تلف به ترتیب تعداد کاربرانهای مخهای اجتماعی در کشورنمودار پراکندگی شبكه -9تصویر 

 
های اجتماعی بسیار باالست که البته در این میان میـزان  زایی جریانات در شبکهاین شواهد حاکی است، توان مردمی و درون

در هـر دقیقـه: کـاربران    »های اجتمـاعی  سرعت و وسعت تولید محتوای اشتراکی حائز اهمیت است. طبق یک برآورد در شبکه
. همچنین وسـعت  [14]« کنند و...بار توییت می 277،111گذارند. کاربران توییتر قطعه محتوا به اشتراک می 2،411،111فیسبوک 

کاربران فیسبوک کـه اکنـون   » 3عنوان مثال طبق آمار پایگاه استاتیستابه [11] های اجتماعی نیز چشمگیر است.و پراکندگی شبکه
 : [11]( 1اند )تصویر شمارههای مختلف به شرح ذیل پراکندهکشور رسد درنفر می 1،411،111،111تعدادشان به 

                                                 
1 Like 
2 Comment 
3 Statista 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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هـای اجتمـاعی بسـیار باالسـت کـه ایـن خصیصـه در        زایی بر جریانات شبکهبنابراین سرعت و وسعت تاثیر ویژگی درون
 ها موثر است.کنندگی این شبکهسیال
 های اجتماعیروندگی همه جانبه در شبکه -

 1اعم از علمی، اجتماعی و اقتصادی در فضای مجازی، ماهیتی سیال و رونده پیدا کرده است. چوی جریانات مختلفامروزه 
دادن علـم و نـوآوری تبـدیل    اینترنت در سراسر جهان به یک ابزار مهـم در توسـعه و شـکل   »گویند باره میو همکاران در این

. [17] «شودصلی تعامالت اجتماعی در جوامع نوآوری درنظر گرفتهعنوان رسانه اتواند بهاین، میکه بیشتر از است. در حالیشده
های همکـاران خـود را   کند تا در جریان امور علمی رشته خود قرار بگیرند، فعالیتهای اجتماعی به دانشمندان کمک میشبکه»

ها دهد تا از راه دور در کنفرانسمی ها به پژوهشگران اجازهدنبال کنند، و اجتماعی از مشاوران و همکاران ایجاد کنند. این شبکه
عالوه گفتمان علمی درحال حرکت به سوی دنیای آنالین است و جویی نمایند. بهها و زمان سفرها صرفهشرکت کنند و در هزینه

اند ها، به یک سالن اجتماعات مجازی تبدیل شدهخواهد حرکت خود را در این جهت ادامه دهد. این بدان معناست که شبکهمی
 . [11] «توانند به بزرگان علمی رشته خود متصل شوندکه دانشجویان و اساتید می

های اجتماعی، کاربران عمـال  در فضای تجاری شبکه های کسب و کار نیز نقش مهمی دارند.های اجتماعی در نوآوریشبکه
هـا بـا مشـاهده و بررسـی نظـرات      شرکتکنند و در نقش یک نیروی کنترل کیفیت، تحقیق و توسعه، و حتی فروش فعالیت می
کنند. از آن سو ریزی برای تولیدات آینده اقدام میمشتریان در پروفایل خود، نسبت به بهبود و توسعه محصوالت جدید و برنامه

دات مشتریان با اظهار نظر و بازخورد مثبت نسبت محصوالت دلخواه خود و تشویق دوستانشان برای خرید و همچنین ارائه انتقـا 
. افزون بر اینها، در فضـای عمـومی   [11] کنندو پیشنهادات درباره آنها، در فرآیند بهبود و توسعه محصوالت جدید همکاری می

های اجتماعی نیز، تازه بودن محتوا آنچنان اهمیت یافته است که اگر صفت تکراری بودن به محتوایی اطالق شود، تـا حـد   شبکه
کشند و بـرای جـذب الیـک و    ای سرک میکند. از این رو کاربران هر روز به موضوع تازهساقط میرا از حیز انتفاع  زیادی آن

 .[111] کنند.فالوور بیشتر و یا حتی کسب اعتبار اجتماعی باالتر، در ارائه دستاورد و محتوایی جدید تالش می
های مختلـف هسـتند کـه بـا سـرعت و      ینهزمهای اجتماعی محیط بسیار مناسبی برای نوآوری و تحول در در مجموع شبکه

 زنند. ها را رقم میشبکه جانبه جریانات در اینوسعت باال، روندگی همه
 های اجتماعیگیری برآیندی در شبکهجهت -
های اجتماعی نهفته است. چیزی که افراد مختلـف را در سرتاسـر دنیـا همچـون     دهندگی در ذات شبکهخصوصیت اتصال 

هـای  و همکاران، تغییر پارادایم بنیادی، در راه 2داد این خصیصه، به گفته دتلف شودرآورد. برونع گرد هم میاعضای یک اجتما
های اجتماعی شکل جدیدی از همکاری به وجود آمده گفتگو، همکاری، مصرف و ایجاد اطالعات است. در واقع از طریق شبکه

هـای اجتمـاعی اسـت، زیـرا در     دستاورد ناگزیر شـبکه  3، خرد جمعی. به عبارت دیگر[111] که شامل پدیده خرد جمعی است
کند، این انگشت خرد جمعی است کـه  فضایی که هیچ مسندی از جنس پول و رانت و اعتبار برای اشخاص، موقعیت ایجاد نمی

                                                 
1 Choi 
2 Schoder, Detlef 
3 Collective Intelligence 
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 دهد.  جهت را نشان می

است کـه همکـاران بیشـتر و مشـارکت     ها این منطق ویکی. »[112] ها هستندمصداق بارز این ویژگی فضای مجازی، ویکی
. و در این میان دانشنامه آزاد ویکی پدیا، الگوی تقریبا موفقی از ایـن  [113] «تری به دنبال داردکیفیتتر و بابیشتر، محتوای کامل

است که با همکـاری افـراد داوطلـب نوشـته      محتویات آزاد چندزبانه با اینترنتی دانشنامه یک پدیاویکی»دست ارائه داده است. 
 . [114] «ایش کندتواند مقاالت آن را ویرشود و هر کسی که به اینترنت دسترسی داشته باشد میمی

ـ ح اجمـاع  کیفیت غیریکنواخت، تـرجی  پذیری در برابر خرابکاری،به خاطر آسیب» البته این پایگاه نقـد   [111]ر اعتبـار و...  ب
پژوهشـگران در  . ها هسـتند شود که در پی رفع این نگرانیپدیا توسط کاربرانی تهیه میویکی هایپروژهاما به هر حال  استشده

پـدیا نسـبتاً بـه درسـتی سـایر      و ویکـی  ها عمومـاً زودگـذر هسـتند   اند که خرابکاریی به این نتیجه دست یافتهعلم دو مطالعه
پـدیا صـورت   ای که از سرتاسر دنیا به مقاالت ویکی. البته این صحت و اعتبار علمی، با استنادات گسترده[111] «هاستدانشنامه

 .[117]گیرد اثبات شده است می
یک کاربر ویرایشـی در مقالـه انجـام     .کندبه معنی توافق عمومی یا حس مشترک کار می 1اجماع اساس ایجادپدیا بر ویکی»
گیرند که آیا صـفحه بـه همـان حالـت     خوانند پیش خودشان تصمیم میدهد، و بعد تمام کاربرهای دیگری که صفحه را میمی

کننـدگان  ماند، عمالً از تاییـد ضـمنی مشـارکت   که در یک صفحه می بماند، یا متن دوباره تغییر کند. به مرور زمان، تمام آن چه
یکـی دیگـر از    .[111] «هـای مکـرر یـک مقالـه اسـت     به طور معمول، اجماع محصول طبیعی روند ویـرایش  برخوردار است.

پدیا ویکی»ست طرف بودن است که اثر مستقیمی بر بلوغ خرد جمعی دارد. طبق این سیاپدیا توجه به اصل بیهای ویکیسیاست
 و نشان دادن عوامل اختالف. این به معنی ای داشته باشند«طرفانهدیدگاه بی»خواهد تا هنگام نوشتن از تمام ویرایشگران خود می

است بلکـه  طرفانه بیان نشدهدیدگاه بی یک تنها از پدیاویکی توصیف آنها به جای وارد شدن در آنها. اگر به این مهم برسیم دیگر
دارد که بـه هـر دیـدگاهی    بیان می»ماحصل این خرد جمعی . «طرفانه مربوط به یک موضوع خواهد بودنظرات بی تمامی حاوی

 ساالری در محتواست. که این همان شایسته [111] «بسته به اعتبارش باید بها داد
عی دانسـت کـه اندیشـه و نیـروی     جمترین تالش بشری برای رسیدن به الگوی خردها را باید موفقبا این توضیحات، ویکی

 . [111] آورددادن به یک ساختمان واحد از علم و دانش گرد هم میافراد را از تمام دنیا و با بیشترین سرعت، برای شکل

 های اجتماعیکنندگی در شبکهروان -
تر پدیا این ویژگی برجستهیهای اجتماعی مختلف و به انحاء گوناگون وجود دارد. اما در ویکگری در جریانات شبکهاصالح

دهد تا از انسـجام  و این به کاربران اجازه می [111] «اضافه یا ویرایش کند ویکی ها را به سبکتواند مقالههر داوطلب می»است. 
 همکـاران »و همزمـان بـا آن، محتـوای جمعـی تولیـد شـده را بهبـود و ارتقـاء دهنـد.          و سالمت جریان شبکه محافظت کنند 

کـه   این اصـل  فرض. با کنندکنند مناسب یک دانشنامه نیست، تغییر و یا حذف میهایی را که احساس میگاهی مقاله پدیاویکی
پـدیا باعـث   هـای ویکـی  زیاد مقاله یهامرور . زیراشودصحت مطالب می موجبقرار دادن مقاالت در معرض ویرایش همگانی 

. این یعنی، جریان در این فضا به سـرعت موانـع را   [112]« شود تا مطالب خرابکارانه و جانبدارانه به سرعت واگردانی شوندمی

                                                 
1 Consensus  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C
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 یابـد. بـه  پدیا بسیار روان و پرشتاب جریان میی اصالحات، حرکت تولید محتوا در ویکیکند و درنتیجهاصالح و یا حذف می
 ها تولید شده است. مقاله به تمام زبان 37،111،111مقاله به زبان انگلیسی و  4،117،111»کنون عنوان مثال در این پایگاه تا

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

 
 

هـای  در میان زبـان و  شتهقرار دا هجدهم نوشتار در رده 411،131 اکنون باهم ای فارسیپدیویکی»در مورد زبان فارسی نیز 
  .[114] «درایج آسیا، در رده چهارم قرار دار

 

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

 
 
 های اجتماعیپیوستگی در شبکه -
های اجتماعی از امتداد جهانی برخوردار است و هیچ محدودیتی در پیوستن کـاربران از نقـاط   کهپیوستگی جریانات در شب 

معرفـی   1«هشـتگ »نـام  ای بـه های اجتماعی در این رابطه ابزار ویـژه ها وجود ندارد. شبکهمختلف دنیا به این جریانات و کمپین
های اجتماعی، به عنوان راهـی بـرای سـازماندهی و    در شبکه هستند که 2#ها کمات یا عبارات قبل از عالمت هشتگ»کنند. می

هـا  توانند جریان. در واقع افراد از هر کشوری و از هر گوشه دنیا با استفاده از این نماد می[111] «اندها رواج یافتهجستجوی پیام
آن اضـافه نماینـد.   ل کنند و یا مطلبی بررا جستجو و به آن افزوده شوند از این طریق مطالب و اخبار جریان دلخواه خود را دنبا

                                                 
1 Hashtag 
2 Hash 
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 «انـد هدهی شدها سازمانبا هشتگ LibyaFeb17#و OccupyWallStreet#جنبش های سیاسی، ماننداعتراضات و کمپین»تا آنجا که 
ثی کـه از آن  باشد و کاربران بیشتری را به بح 1ترند تواند یکهر هشتگ، اگر توسط تعداد کافی از افراد ترویج شود، می» .[111]

که در تعریف های اجتماعی دانست. چنانترندها را شاید بتوان معادل جریانات شبکه .[117] «کند، جذب کندهشتگ استفاده می
شوند و دارای بیشترین مشارکت کننده های که در زمینه یا مبحث خاصی ارسال میموضوعات یا تویتترندها »شود آن گفته می

  .[111]« باشددر واحد زمانی روز می
های اجتماعی وسعت جهانی پیدا کند. ظرفیتی کـه  سازی موجب شده تا تاثیر جریانات شبکهدر مجموع، این امکانات جریان

پردازنـد.  سازی میها به جریاناز نظر مقام معظم رهبری نیز دور نمانده و صفحات منتسب به ایشان با حضور جدی در این شبکه
راه انـداخت  بـه « Letter4U#»و با هشـتگ  « نامه برای شما»ای تحت عنوان به جوانان غربی، کمپین گسترده آنگونه که نامه ایشان

 دنبال داشت. های خودجوش جوانان در سراسر اروپا و آمریکا را بهکه حرکت [121و111]
 های سطح دو و سه های اجتماعی و ویژگیشبکه -
هـای سـطح دو و   دهند، تاثیر ویژگیهای سطح یک از خود بروز میعی در ویژگیهای اجتمارغم توان باالیی که شبکهعلی 

گرایی، پایبنـدی بـه اصـول و اعتقـاد بـه هـدایت       ها از حیث برخورداری از آرمانسه در آنها کمرنگ و ناچیز است. این شبکه
های اجتماعی بـه  گیرد. درواقع شبکهمیمراتب(، دچار نقصان ذاتی هستند که این نقصان البته از آبشخور تمدنی غرب نشات )به

تابنـد و حتـی   شود، هیچ قید و بندی را بر نمیجز قوانین و مقرراتی که به منظور مراقبت از نظام و ساختار داخلی آنها وضع می
هـای  نیـز شـبکه   گرایی. درمورد آرمان[121] «آن را نادیده بگیرید شد، )شبکه(مانع حفظ یا بهبود  قانونی اگر»کنند که تاکید می

دهند. به عبارت دیگر میان شخصی که در راستای یک آرمان )حتی غیـر  اجتماعی هیچگونه زیرساخت و ابزار حمایتی ارائه نمی
تردیـد ایـن رویـه بـه     شود. بیکند، شبکه هیچ تفاوتی قائل نمیکند با کسی که در جهت تخریب آنها اقدام میالهی( تالش می
خواهی بشر با حـذف اصـول فطـری و    انجامد. زیرا منظومه آرمانساز میهای تمدناعی در ایجاد جریانهای اجتمناتوانی شبکه

 یابد.  سازی کاهش میها برای جریانشود و درنتیجه انگیزه تودهالهی ناقص می
ب شده و هدفمند گرایی و تقید به اصول، امری کامال حساهای اجتماعی در آرمانالبته این جای تعجب نیست، و نقص شبکه

ها و اصول موجب سکون و رکود جریان شده و جریان راکد مستعد فسـاد  است. چراکه طبق مدل مسیریابی چشمه، خالء آرمان
هـای  های اجتماعی است. در حقیقت نظام غـرب بـا ایجـاد و گسـترش شـبکه     شود و این شاید خواسته مالکان اصلی شبکهمی

یک برخوردارند، در پی ایجاد یک محیط راکد اما وسیع است که روز به روز بزرگتر شده  های سطحاجتماعی که تنها از ویژگی
هـای اجتمـاعی   جریانات شبکه [122]ارزش ارزش و بیو فساد خود را تا سراسر دنیا بگستراند. چیزی که آثارش در عناوین کم

 خورد.چشم میبه

های سطح یک دارند، ر فراهم آوردن یک محیط سیال با تمام ویژگیانگیزی که درغم توفیقات شگفتهایی بهلذا چنین شبکه
هـای سـطح دو و سـه    سازی و اقدامات موثر در راستای پشتیبانی از ویژگـی برای میزبانی از جریان تمدن اسالمی نیازمند بومی

 هستند.

                                                 
1 trend 
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 سازی اجتماعی در پارادایم اسالمی ایرانیشبکه -

روی و ظرفیت مناسبی برای کاهش گران [123] خود گسترش روزافزون و پرسرعتی با فضای مجاز نظیری عظیم و بیپدیده
هـا و اسـتعدادهای جـوان کشـور و بـا      باید با استفاده از توانـایی »کند. از این رو سیال کردن حرکت انقالب اسالمی فراهم می

ی فضای مجازی، و حضور فعـال و  رصهسیاستگذاری صحیح و بدون از دست دادن زمان به سمت خروج از حالت انفعال در ع
 .[124] «تأثیرگذار و تولید محتوای اسالمی متقن و جذاب حرکت کنیم

ایرانـی در تمـامی قلمروهـای     /ها و فرهنگ اسالمیتوسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش»در این راستا 
تـرویج هنجارهـا،   ، و های بخـش خصوصـی در ایـن زمینـه    تهای مردمی و بکارگیری ظرفیمورد نیاز جامعه و جلب مشارکت

مطـالبی   .[121] «های فرهنگی و اجتماعی در ایـن عرصـه  ها و آسیبها و سبک زندگی اسالمی ایرانی و ممانعت از رخنهارزش
ایند. ایشان فرمهای آن مطرح میاست که رهبر معظم انقالب در اهمیت پرداختن به فضای مجازی و در عین حال توجه به آسیب

زایی در فضای سایبری را متذکر اهمیت درون« های بخش خصوصیهای مردمی و بکارگیری ظرفیتجلب مشارکت»با تاکید بر 
هـای سـطح دو بـه سـاختار     به افزودن ویژگی« فرهنگی ی هاممانعت از رخنه ها وارزشترویج »شوند و با توجه به موضوع می

 کنند. اشاره میفعلی و هنجارشکن عرصه سایبری 
کردن توان اجتماعی مـردم  شود، به مفهوم شبکهسازی اجتماعی مطرح میبنابراین آنچه که در مقاله حاضر تحت عنوان شبکه

های اجتماعی است. که البتـه  کنندگی شبکههای اصیل و جذاب انقالب اسالمی با استفاده از خاصیت ذاتی سیالدر جهت آرمان
 های اجتماعی میسر خواهد شد.های سطح دو و سه به پارادایم فعلی شبکهژگیاین مهم با افزودن وی

 
 گیریبحث و نتیجه

به عنوان هدف جامعه اسالمی نسبت مستقیمی با آرمان مهدویت داشـته و  « تمدن نوین اسالمی»طبق تعالیم دین مبین اسالم، 
های شناخت این تمدن را ساز این تمدن است. از این رو سرنخدمهبه این معنا حرکت تمام انبیاء و اولیاء الهی از آدم تا خاتم مق

بیش از هر چیز باید در آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السالم جستجو نمود. مطالعه و بررسی دقیق متون دینـی، پیرامـون   
لکـه از جـنس حرکـت و    چیستی تمدن نوین اسالمی حاکی از آن است که این تمدن، ماهیتی نه از جنس موقعیـت و مقصـد، ب  

اسـاس  این الهی است و بر نهایت یعنی تکامل و قربرونده به سوی کمال بیجریان خواهد داشت که این الزمه یک تمدن پیش
سازی قلمداد کرد. در سوی دیگر، حرکت انقالب اسالمی در ایران نیز جریـانی مردمـی   توان آن را یک جریان نیرومند تمدنمی

ات حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری در راستای تحقق تمدن موعود و در تناسب بـا آن شـکل   است که طبق تاکید
های تمدن نوین اسـالمی بـوده و شـامل ایـن     های اصیل جریان انقالب اسالمی در میدان عمل، معرف ویژگیگرفت. لذا ویژگی
جمعی، تاثیر و تاثر در پذیری، اتکاء به خردنوگرایی، انعطاف گری، مردمی بودن،گرایی، تقید به اصول، اصالحموارد است: آرمان

هـای  ویژگـی « الگوی مسیریابی چشـمه »سطح جهانی و جایگاه رهبری. که هر کدام تاثیر مشخصی بر جریان خواهد داشت. در 
رکتی تمـدن موعـود اسـت. در    سازی شیوه حترین مدل برای شبیهکنند، و لذا این الگو مناسبگانه، با نهایت توان خود اثر مینُه
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گیـری برآینـدی،   جانبه، جهـت روندگی همهزایی، شود. درونبه سه سطح تقسیم می گانههای نهتحلیل مدل چشمه، تاثیر ویژگی
انـد و اگـر   کنندگی متعلق به سطح یک هستند که در حقیقت با ماهیت سیال جریـان در ارتبـاط  پذیری و روانپیوستگی، انعطاف

ماند. حرکت رو به مقصود، و حرکت در حریم حدود، مربـوط بـه   ها محدود شود از جاری شدن باز میمین ویژگیجریان در ه
آیـد کـه البتـه نهـایتش     که جریان از این سطح برخوردار شود، حرکت بلندمدتی برای آن فراهم میسطح دو بوده و در صورتی

ی توسط جریان پیشگام است کـه رسـیدن بـه مقصـود بـرای      شوندگنامشخص است. سرانجام در ویژگی سطح سه یعنی هدایت
 شود.جریان تضمین می

روی رَوی در این حرکت است. منظـور از گـران  نتیجه آنالیز حرکت انقالب با استفاده از مدل چشمه، تشخیص عارضه گران
ایـن،  انجامد. بنابرن میهای سطح یک بر جریان است که به کند شدن آاثرگذاری ویژگی« سرعت و وسعت»طبق تعریف، ضعف 

زیرسـاخت  « سازی اجتمـاعی شبکه»سازی جریان را فراهم نمود. در این راستا، بایست با ساز و کارهای مناسب، امکان روانمی
کردن توان اجتمـاعی  به مفهوم شبکه« سازی اجتماعیشبکه»سازی جریان در جهت تمدن نوین اسالمی است. مناسبی برای روان
های اجتماعی کننده شبکههای سطح یک و سیالگیری از ویژگیهای اصیل و جذاب انقالب اسالمی با بهرهآرمانمردم در جهت 

 های اجتماعی میسر خواهد شد. های سطح دو و سه به پارادایم فعلی شبکهاست. این مهم با افزودن ویژگی
 سازی تمدن نوین اسالمی به انجام رساند، الزم است:  در مجموع، برای آنکه انقالب اسالمی بتواند رسالت خود را در زمینه

های حرکتی تمدن اسالمی موعود را به عنوان پژوهشگران و صاحبنظران با استفاده از الگوی مسیریابی چشمه، جنبه •
 های تمدنی بپردازند.شناسی جریانتمدن آرمانی بشر، مطالعه و بررسی کرده و با این معیار به آسیب

های اجتمـاعی امـروز نهفتـه اسـت،     ارشناسان به ظرفیت عظیمی که در پشت چهره ناخوشایند شبکهاهالی فن و ک •
بپردازند. چراکه این ظرفیت در صورت جاری شدن در مسیر اصیل خود، فارغ از بسیاری معضالت ریز و درشـت  

 د. و پیچیده امروز کشور، با یک روند شتابنده شکوفایی تمدن نوین اسالمی را رقم خواهد ز

 منابع
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 دهیچک
 

را باه عناوان    ین اسالمیتمدن نو یزیه رین، همواره پایحول آفرشرو و تیک فرهنگ پیبه عنوان  یانقالب اسالم
زه بخاش و  یا شرو با ارا ه عناصر تمادن سااز، انگ  یپهای ن خود مطرح نموده است..فرهنگیادیاز اهداف بن یکی
کاه   ین ساوال اساسا  یا ن پژوهش با طرح ایبر عهده دارند. ا یند تمدن سازیرا در فرا ین، نقش اساسیآفرتیغا

 یدر بار سااز  هاایی  تی، از چه ظرفیانقالب اسالم یروزینه ساز در پیع، به عنوان عامل زمیتش یسایفرهنگ س
هاای  و آماوزه  یمباان  یبه بررس یلیتحل – یفیکند با روش توصمی برخوردار است؟ تالش ین اسالمیتمدن نو

ناه تمادن   یدر زم ین فرهناگ غنا  یا م ایعظهای تیظرف یجه بازشناسیع و در نتیتش یاسین در فرهنگ سیادیبن
خ اساالم  یع در طول تاریتش یاجتماع – یاسیسهای خود بر جنبشهای افتهیق یپرداخته و سپس با تطب یساز
ن یا ابد. این چارچوب دست یر و مدلل در ایفراگ یی، به الگویقرون چهارم و پنجم هجر یعیشهای ژه دولتیو بو
چاون؛ تاوان    یع، با ارا ه عناصر تمادن سااز  یتش یسایاست که فرهنگ س ین نکته اساسین ایر، مبیفراگ یالگو
مختلاف  هاای  هیا باه ال  یبخشا  ییایا ، در کناار پو یعت محاور یت و شریعالمانه، عقالن یباال، رهبر یج گریبس

در قالاب فرهناگ انتظاار..... و     ی، تحقق جامعه آرماان یچون عدالت طلب یانیپا یبهای زهیه انگیدر سا یاجتماع
 فا کند.یا یجامعه اسالم یند تمدن سازیدر فرا ییتواند نقش بسزامی ،ین تمدن اسالمینو یالگو ین طراحیهمچن

 
 یعیشهای ،دولتیع، تمدن اسالمی، تشیاسیفرهنگ س د واژه ها:یکل
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 مقدمه
کنند؛ هدف اول ساختن انسان کامل و هـدف  می دنبال یات انسانیرا در ح یهمواره تحقق دو هدف اساس یاسالمهای آموزه

ـ ا یباشد. انقالب اسالمی میو معنو یدر ابعاد ماد ینه فاضله اسالمیو ساختن مد یدوم عبارت از تمدن ساز ران بـا دگرگـون   ی
بوجود آورده و رهبـران انقـالب از    یدر تحقق اهداف کالن اسالم ی، نقطه عطفیو جمع یفرد یکردن معادالت حاکم بر زندگ

 جـاد یا کوتـاهِ  جملـه  در شـود می را یاسالم یجمهور نظام آرمان»د کردند؛ یتاک یالمن اسیهمان ابتدا، بر آرمان تحقق تمدن نو
 رشـد  تواندمی یماد لحاظ از و یمعنو لحاظ از فضا آن در انسان که ییفضا آن یعنی یاسالم تمدن. کرد خالصه یاسالم تمدن
ـ ( بـر ا 1«)سـد. بر است کرده خلق اتیغا آن یبرا را او متعال یخدا که یمطلوب اتیغا به و کند ن اسـاس بـا اسـتقرار نظـام     ی

ـ وارد مرحله جد یند تمدن سازی، فرایو جامعه ساز ی، دولت سازیو عبور از مراحل نظام ساز یاسالم یجمهور شـده و   یدی
فـراهم   ین اسـالم یجاد تمدن نـو یت الزم را در جهت ایاز همه عوامل تمدن ساز، ظرف ین جهت، الزم است با بهره برداریدر ا
 کرد. 

ـ در طول سـه دهـه گذشـته، از قابل    یانقالب اسالم یو بالندگ یروزیپ یاز عوامل اصل یکیع به عنوان یفرهنگ تش هـای  تی
توانـد نقـش   مـی  ن،یت آفریزه بخش و غایبرخوردار بوده و به لحاظ ارائه عناصر تمدن ساز، انگ یند تمدن سازیدر فرا یاریبس

ـ یخ از آبشخور فرهنگ سیدر طول تار یعیشهای جنبش یراب شدن نسبی. سفا کندیا ین اسالمیدر خلق تمدن نو ییراهگشا  یاس
و  یی، عصر طالیو اسالم ین غربیاز مورخ یاریکه به اذعان بسیآنها بوده است؛ بطور یت و بالندگیموفق یعه، از عوامل اصلیش

ـ که دولـت ی؛ جائیست در قرون چهارم و پنجم هجریبامی را یتمدن اسالم یاوج شکوهمند ـ ای ه ـ یادر یعیش  مغـرب،  در انیس
شامات،  در عمار یبن و مرادس یبن و انیحمدان قا،یآفر شمال و مصر در انیفاطم ران،یا و عراق در هیبو آل طبرستان، در انیعلو

 به ارمغان آوردند، جستجو کرد. یامت اسالم یرا برا یتمدن باشکوه
ند تمدن یدر فراهایی تیعه از چه ظرفیش یاسیکه فرهنگ س یاسن سوال اسین پژوهش با طرح ایبا توجه به آنچه گفته شد، ا

شرو پرداخته و سـپس  یپهای جاد تمدن در بستر فرهنگیا یلیچارچوب تحل یبرخوردار است؟ ابتدا به بررس ین اسالمینو یساز
خ یتار یعیشهای نبشق آن با عملکرد جیعه و تطبیش یاسین در فرهنگ سیت آفریزه بخش و غایعناصر تمدن ساز، انگ یبا بررس

را  یند تمدن سـاز ین عناصر در فرایا ی، کاربست عملیقدرتمند قرون چهارم و پنجم هجر یعیشهای اسالم و بخصوص دولت
 بردارد. ین اسالمیجاد تمدن نویکوچک در ا یکند گاممی ق تالشین طرین نموده و از اییتب
 

 یمفهوم شناس
 عیتش (0

ـ ( و به تعب2روان، همراهان)یحزب، گروه، پ یعه، آن را به معنایاصطالح ش یواژه شناسان در معناکاو ـ ر ابـن کث ی ؛ یر دمشـق ی
 یکردن جمـاعت  یرویکردن و پ یاری، بر ییاس معناین مقیز در همیع نیف کرده اند. واژه تشی( تعر3«)ارانیگروه همدل و گروه »

کردن اسـت کـه    یاریکردن و  یرویو واژه، پن دیا یدر معنا ین وصف، عنصر کانونیکند. با امی ک شخص خاص داللتیاز 
ـ ق (4)«عَـدُوِّه  مِنْ الَّذِی عَلَی شِیعَتِهِ مِن الَّذِی فَاسْتَغَاثَهُ»ه یالمقاالت، با تمسک به آ د در اوائلیخ مفیش ـ د خالصـانه را ن ی ز بـه آن  ی
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عه در یش یشه لغویر یناد به کاربردهامتعصب، با است یم جوزیکرد، ابن قین رویکه در نقطه مقابل ا ی( در حال1کند.)می اضافه
گمراه کننده و تفرقه افکـن   یداند که عمدتا در مورد گروههای میناپسند یمعان یآن را داراهای ن واژه و متردافیم، ایقرآن کر

 (1).روندمی بکار
رفتـه  می خاص بکار روان و طرفداران شخصیعام پ یعه در دوران صدر اسالم عمدتا در معنای، اصطالح شیخیبه لحاظ تار
ـ ی، شیخیک برهه تاریدر »ه و... نداشته است و لذا به گفته ولهوزن؛ یا معاوی)ع(  یبه حضرت عل یاست و اختصاص )ع(  یعه عل

ـ عه تنها بـر پ یه قدرت را بدست گرفت، واژه شیمعاو یه قرار گرفت، اما وقتیعه معاویدر مقابل ش ـ  ی )ع( اطـالق   یروان امـام عل
عه را با اضافه کردن الف و الم، یز مسلمانان واژه شیگردد، در همان دوران نمی د استنباطیخ مفیابر آنچه از نقل ش( البته بن7«)شد.

ن واژه مختص بـه  یج و به علت کثرت استعمال، ای(، لکن بتدر1بردند)می )ع( بکارین علیر المومنیروان امیپ یبطور مشخص برا
 د.یت)ع( گردیروان مکتب اهل بیپ

گر ی)ع( بر دیف بر تقدم حضرت علیاز تعار یم کرد. گروهیتقس یتوان به سه دسته کلمی عه رایمفهوم ش یاصطالحف یتعار
 یف در کنـار اعتقـاد بـه برتـر    یگر از تعارید ی( برخ1کنند.)می دیشان در کسب منصب امامت تاکیا یت الهیصحابه و مشروع
( دسـته سـوم از   11کنند.)می حیز تصریطرف حضرت رسول)ص( نشان از یت ای)ع(، بر منصوص بودن وال یامامت حضرت عل

 یعه کسیف، شین تعاری( بر اساس ا11ز ذکر کرده اند.)یمذکور، اعتقاد به امامت اوالد حضرت را نهای یژگیف عالوه بر ویتعار
 ت دارند.یوال امامت و یشان از جانب خداوند بر جامعه اسالمی)ع( و اوالد معصوم ا یاست که اعتقاد دارد حضرت عل

 ار راهگشایدانند، که بسمی لیع دخیمفهوم تش یز در بازشناسیرا ن یگریعه، عنصر دیف خود از شیدر تعر ییاما عالمه طباطبا
 رسـالت  خانـدان  اختصاصـی  حـق  اکرم)ص( را پیامبر جانشینی که شودمی گفته کسانی به شیعه»معتقد است که؛  یباشد. ومی

 د شده است؛یتاک یف بر دو عنصر اساسین تعری( در ا12«).باشندمی )ع( بیت اهل مکتب پیرو سالما معارف اخذ در و دانسته
 امبر اکرم)ص(یپ ینیجانش یت)ع( برایاهل ب یالف( اعتقاد به حق اختصاص 

 ت)ع(یاز مکتب اهل ب یرویب( پ
ا یت پویک هوی یزیه ریسجام بخش در پاتوان به عنوان عنصر انمی ت )ع( رایاز مکتب اهل ب یرویف، پین تعریبا توجه به ا
 و شیعیان ذوقی و فکری و ذهنی همه محصوالت به خود، معنای ترین وسیع ع نام برد که دریتحت عنوان تش یو مستقل اجتماع

 یشـود، کـه رو  می اطالق اسالم تـاریخی ادوار تـمام در آنان پیشوایان معصوم طهارت)ع( و و عصمت بیت اهل واقعی پیروان
 باشد. می عهیخاص و ذو ابعاد به نام فرهنگ ش ین فرهنگیع را شکل داده و مبیم رفته مکتب تشه
 یتمدن اسالم (2

 زیگر متمایکدیا بر حسب نقطه تمرکز خود، از ی یف تمدن وجود دارد که به لحاظ ماهویدر باب تعر یگوناگون یکردهایرو
 یفی، تعـار یف مصـداق یشوند. تعـار می میتقس یاریو مع یته مصداقف تمدن به دو دسی، تعاریکل یک دسته بندیگردند. در می

موجـود  هـای  ر نمونـه یها و خصال آن، آنها را بر سـا یژگیاز تمدن را مدنظر قرار داده و با احصاء و ینیک نمونه عیهستند که 
ـ یپ یخصـلت  ی، دارایف مصداقیدر نقطه مقابل تعار یاریف معیدهند. تعارمی قیتطب ـ واقـع در ا  هسـتند. در  ینیش ن دسـته از  ی
ـ کرده و سپس به تطب یمورد نظر خود از تمدن را طراح یف، محقق ابتدا الگویتعار ـ یعهـای  ق نمونـه ی  شیخـو  یبـا الگـو   ین
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 پردازد.می
بوده و بـر   یف ماهوین تعاریاز ا یشوند. برخمی میکرد به موضوع، به چند دسته تقسیخود به لحاظ نوع رو یاریف معیتعار

ـ  یاز ا یقین دقییکنند تبمی فهوم تمدن تمرکز داشته و تالشجنس و فصل م ـ گـر از ا ید ین مفهوم ارائه دهنـد. برخ ف ین تعـار ی
کنند. دسته سـوم  می دیت تاکیت و مانعیم هم افق چون جامعه. ... بوده و بر جامعیگر مفاهیتمدن از د ی، ناظر به بازشناسیاریمع

ـ یدانند. در نهامی صداق تام و اتم مفهوم تمدن را شامل بر علل چهارگانهها پرداخته و متمدن یرین علل شکل گییبه تب  یت برخ
 (13کنند.)می تمدن تمرکزهای مولفه یل مفهومیف،بر تحلیگر از تعارید

تمـدن، کـه نـزد    هـای  مولفـه  یل مفهـوم یچهارگانه مذکور، تحلهای ان مدلیرسد در ممی با توجه به آنچه گفته شد، به نظر
ـ  مـی  ن مفهوم ارائهیاز ا یق تریشود، درک دقمی خوانده« شرح االسم»مسلمان  شمندانیاند در  ین علـوم اجتمـاع  یدهـد. محقق
شود. بـه عنـوان   می اند که دست کم، دو بعد سخت و نرم را شاملآن برشمرده یرا برا یمختلفهای ف خود از تمدن، مولفهیتعر

شـود و  می ریامکانپذ یت فرهنگیجه وجود آن، خالقیکند که در نتمی فیعرت یاز نظم اجتماع یل دورانت تمدن را شکلیمثال؛ و
، یاط در امور اقتصادیو احت ینیش بیداند که عبارتند از: پی میچهار رکن اساس ین تمدن را دارایهمچن یکند. ومی دایان پیجر

ربنـابودن تفکـر و   یف خود، بر زیر تعرد یاردکان ی( داور14و کوشش در راه معرفت و بسط هنر) ی، سنن اخالقیاسیسازمان س
ک نحو تفکر و ظهور آثار تفکر در مناسبات افـراد و اقـوام و   یر و بسط ید کرده و تمدن را سیها تاکتمدن یزیه ریفرهنگ در پا

ـ وستهین ظهورات آنچنان به هم پی، ایداند. به اعتقاد ومی در رفتار و کردار و علوم و فنون مردم ـ تـوان جز  یاند که نم را از  یئ
 (11داشته است.)ای شهیا اصل و ریدارد ای شهین اجزاء هم، اصل و ریگر جدا نمود و کل ایجزء د
 گردد:می ف استنباطین اساس، دو نکته از مجموع تعاریبر ا
ـ ، پدیک جامعه به هستیقت نوع نگاه افراد یابند. در حقیمی ها شکل گرفته و سازمانها در بستر فرهنگتمدن (1 ـ حده ی ات، ی

 آورد.می را فراهم یزیمتماهای تمدن یزیر یجه پیمتکثر و در نت یاجتماعهای تیم هوینه تقویانسان و... زم
ونـد خـورده و در   یگر پیکدیکالن، با  ییک چارچوب معنایهستند که در  یاز نظامات اجتماعای مجموعه یها داراتمدن (2
 دهند.می منسجم را شکلای تمدن و منظومهآن  یو فرهنگ یفکر یادهایبن ینیقت، صورت عیحق

از اجـزاء و  ای م، بلکـه مجموعـه  یک عامل بدانیم آن را منحصر در یتوان یم، نمیکنمی ک نظام توجهیبه تمدن به مثابه  یوقت
دهنـد.  می به نام تمدن را شکل یت واحدیشوند، هومی خاص، هماهنگ ییک چارچوب معنایدر  یعوامل وجود دارند که وقت

ارائه شده است؛ به عنوان مثال والهوس، ارکـان تمـدن را    یمختلف یدگاههایموجود در ساختار تمدن، دهای در باب خرده نظام
ـ و احت ینیش بیل دورانت، پی( و و11برد)می گوناگون نامهای ، علوم و دانشینیقانون، دولت، خط و الفبا، هنر، معتقدات د اط ی

ـ  ،یاسی، سازمان سیدر امور اقتصاد ـ  ی، کوشـش در راه معرفـت و بسـط هنـر را از اجـزاء اصـل      یسنن اخالق  ک تمـدن بـر  ی
ـ ی، سی، علمیارزش یاعتقادهای از نظامای توان مجموعهمی را ینظامات موجود در ساختار تمدن ی( بطور کل17شمرد.)می ، یاس

ـ   مـی  را شکل یزیمتما یتمدن ی، الگویماد یشرفته زندگیپهای دانست که در کنار جلوه یو اجتماع یاقتصاد  یدهنـد کـه تجل
 باشند.می هم سو یاجتماعهای از نظام یا و منسجمیپوهای شه آن جامعه، در قامت منظومهیفرهنگ و اند

ـ شـود. بـا ا  می نییتب یادیز تا حدود زین یبا روشن شدن مفهوم تمدن، اصطالح تمدن اسالم ن وصـف، مقصـود از تمـدن    ی
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داشـته و   ین اسـالم یادیبن یشه در باورهایرشد کرده و نظامات مختلف آن، ر یفرهنگ اسالماست که در بستر  ی، تمدنیاسالم
تمـدن   ی، دورنمایخیتار یکردی)ره( با رو ینیگردد. امام خممی امت اسالم یزندگ یمادهای شرفت در جلوهیموجد توسعه و پ

 تــمدنها بـود، معنویـات    فوق آنها تمدن بود، گرفته را ادنی آنها مجد که بودند آنها مسلمین» دهند:می نگونه شرحیرا بد یاسالم
 بر حکومت شان سیطره.بود بیشتر ممالک همه از مملکتشان توسعه.بود رجال ترینبرجسته آنها رجال بود، معنویات باالترین آنـها
 عمـومی  و اصـلی  شاخصه: » معتقدند یعمده تمدن اسالمهای ن شاخصییز در تبین ی( مقام معظم رهبر11«).بود شده غالب دنیا
 عالم در آنان، تعالی و سعادت تأمین برای خداوند که است ایمعنوی و های مادیظرفیت یهمه از انسانها مندیبهره تمدن، این

 در قـرآن،  از برگرفته قوانین در مردمی، حکومت در را تمدن این ظاهری آرایش. است کرده تعبیه آنان خود وجود در و طبیعت
 عمومی، ثروت و رفاه ایجاد در التقاط، و بدعت نیز و ارتجاع و تحجر از پرهیز در بشر، نوینوبه نیازهای به پاسخگوئی و جتهادا

 از دفـاع  در انسـانی،  اخـالق  گسـترش  در تکـاثر،  و ربا و خواریویژه بر مبتنی اقتصاد از شدن خالص در عدالت، استقرار در
ن صورت خـود،  یدر کامل تر ین تمدن اسالمیبنابرا (11«).کرد مشاهده باید و میتوان ابتکار، و رکا و تالش در و عالم، مظلومان

 از و معنـوی  لحـاظ  از فضـا  آن در انسان» کند که؛ می میترس یامت اسالم یبرا یو نرم افزار یرا در ابعاد سخت افزار ییفضا
 (21«).برسد است کرده خلق غایات آن برای را او المتع خدای که مطلوبی غایات به و کند رشد تواندمی مادّی لحاظ

 شرویپهای در بستر فرهنگ ی؛ تمدن سازینظر یچارچوب
ن نوع نگـاه کـه در   یات قرار دارد. ایده حیت پدیو ماه یرامونیم با نوع نگاه به جهان پیدر ارتباط مسق یات انسانیت حیفیک

ت نموده و یریرا مد یرامونیپ یایدن یگران و بطور کلیاط انسان با خود، دتوان آن را فرهنگ نام نهاد، ارتبمی ف موسع،یک تعری
ونـد  یدر پ یشود، بطور منطقمی ات انسان حاکمیاست که بر ح یتیبخشد و از آنجا که تمدن، وضعمی به آن یخاص یرنگ و بو

 رد.یگمی با مساله فرهنگ قرار
» دهد، فرهنگ عبارت اسـت از:  می که مور از فرهنگ ارائه یفیتعرارائه شده است. بر اساس  یف مختلفیدرباره فرهنگ تعار

ـ با چگونـه  جامعـه  در د،یگویم مردم به که نمادها و رسوم و آداب هنجارها، و هاارزش د،یعقا و باورها تمام و تام مجموعه  دی
ـ  یذهنهای و ساخته یادمهای ک جامعه است که همه فراوردهی یراث اجتماعین منظر، فرهنگ می( از ا21«).کنند رفتار  یو روح
ـ تاک ین چنانکه عالمه جعفریشود. بنابرامی گر منتقلیبه نسل د یرد و از نسلیگمی ز رفتار را در بریو همه اشکال متما یگروه  دی
ن یا ا( ب22«)او باشد. یروح یعال یآرمانها یانسان را لطافت ببخشد و پاسخگو یتا بشر بوده فرهنگ هم بوده، تا زندگ» کند:می

انسان و در طول قـرون   یات اجتماعیل حیها در ذشتر جوامع، فرهنگیانسان است. در ب یاجتماع یوصف، فرهنگ همزاد زندگ
ها و هنجارهـا و  د و باورها، ارزشیاز عقاای که خود، مجموعه ین الهیج شکل گرفته اند. با ارسال رسل و نزول دیبتدر یمتماد
 یو اجتمـاع  یفـرد  ی، فرهنگ کالن حاکم بر زندگیع آسمانیاز شرا یرویبا پ یجوامع بشر یبرخ رد،یگمی نمادها را در بر یحت

 ج آن بهره مند شده اند. یز از نتایزان نیف کرده و به همان میتعر ین الهیخود را در چارچوب فرام
دانسته و معتقدند تمـدن   یکیفرهنگ و تمدن را  یمطرح شده است. برخ یمختلف یکردهایدر باب رابطه تمدن و فرهنگ رو

ـ «ستمیاسالم و فرهنگ ب»صدر در کتاب  یچون امام موس ی، برخین اسالمیان متفکری( در م23باشد.)می همان فرهنگ ن ی، از هم
شـوند  می کامال متفاوت قلمداد یکرد دوم، تمدن و فرهنگ، دو وادیپرداخته اند. در رو یل فرهنگ اسالمیه و تحلیه به تجزیزاو
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ـ شامل هنر، ادب یانسانهای نشید و آفریرنده عقایدگاه، فرهنگ در برگین دیگر ندارند، در ایکدیبا  یارتباط چگونهیکه ه ات و.... ی
که فرهنـگ   ین حالیکند. اما دسته سوم در عمی اشاره یمرتبط با علم و فناور یانسانهای تیده و تمدن تنها به حوزه خالقیگرد

گر رابطه متقابل یکدین اساس، فرهنگ و تمدن با یکنند. بر امی ن آنها برقراریب یتعاملای رابطهدانند، می ز مجزایو تمدن را دو چ
 بوده زین تمدن یب فرهنگ با م،یدار فرهنگ یب متمدن» ( و لذا چنانکه 24ان آنها وجود ندارد.)یز مین یحتمای دارند، لکن مالزمه

 (21«).است
کند، لکـن در  می ان تمدن و فرهنگ ارائهینسبت به رابطه م یرتریچشم انداز فراگ گر،ید یکردهایاس با رویدگاه سوم در قید

ـ یو ع یشتر جنبه علمیشود تمدن بمی نکه گفتهیگر، ایباشد. به عبارت دی میدچار کاست یانیپا یریجه گینت داشـته و فرهنـگ    ین
ـ ه ریرا پا یاند تمدننکه انسان بتویا یاست، ول یالجمله حرف درست ی، فیو معنو یشتر جنبه ذهنیب ـ نما یزی د بـدون آنکـه از   ی

شه گرفته یم تمدن از دل فرهنگ رییگوی میرسد؛ چرا که وقت یبه نظر نم یقیبرخوردار باشد، استنتاج دقای فرهنگ قابل مالحظه
جهـات   یدر برخ یمار مهیبسهای تیقابل یم که فرهنگ مورد نظر، دارایکنمی ن نکته اذعانیبه ا یعیگردد، بطور طبمی و بالنده

ـ ن مطلب نیا یاورد. هر چند که نافینکاها و... را بوجود بیچون تمدن فراعنه مصر، ا یمیبوده است که توانسته تمدن عظ ـ ی  یز نم
را  یباشند، تمـدن  ینم یفرهنگهای ک دست در همه حوزههای یتیقابل ینکه عمدتا دارایبه علت ا یبشرهای باشد، که فرهنگ

ـ چون اخـالق، معنو  یگریدهای ،.... روزآمد بوده و در حوزهی، فن آوریوجوه، مانند معمار یز در برخیکنند نمی که خلق ت، ی
شـرو  یپهـای  قت شد که تمدن ها، تنها در بستر فرهنگین حقیتوان منکر ا ین نمیباشد. بنابرامی و... دچار انحطاط یاسینظام س
ـ دنهـای  فرهنگ نقشـه » نگلهارت؛ یر ایکنند. به تعبمی را بنا یتمدنهای خود، سازههای تیرند که متناسب با قابلیگمی شکل ا را ی
 یزنـدگ  ین درک که معنـا یدن به مقصد و ایرا ما را در رسیم؛ زیکنمی ما از آنها استفاده یها خام هستند ولآورد، نقشهمی دیپد
 (21«)کنند.می ست، کمکیچ
 

 شرویپ ینه فرهنگیدر زم یسازمدل تمدن
که ما آن را -خ و... یکرد هر فرد، جامعه و ملت، در ارتباط با مجموعه باورها، ارزشها، هنجارها، آداب و رسوم و تارنوع عمل

ـ وجود ندارد، لکن ای شود شک و شبههمی نکه تمدن در بستر فرهنگ متولدین در ایگردد. بنابرامی فیتعر -میناممی فرهنگ ک ی
های ست شاهد تمدنیبامی خ چند هزار ساله بشریها تمدن ساز هستند، پس تارگر فرهنگباشد. امی نجا مطرحیدر ا یسوال اساس

ـ    یها بوجود آمده و مضمحل شده باشند؟ در حالبوده باشد، که به تعداد ملت یشماریب از صـاحبنظران و   یاریکـه بـه اذعـان بس
های ن تمدنینکه همیباشد. عالوه بر ا یتجاوز نمز میک دست نیمطرح و شناخته شده بشر، از تعداد انگشتان های ن، تمدنیمورخ

 یک تمدن خاص ) مثال تمدن غرب معاصر(، از جهت برخوردارینکه یباشند. مانند ای میاریزات بسیتما یز، دارایشناخته شده ن
 مفـرط بسـر  حـاکم، در ضـعف    یو اخالق یبه لحاظ نظام اعتقاد یباشد، ولمی هاگر تمدنی، سرآمد دیزندگ یمادهای از جلوه

ت یدر وضـع  یاجتمـاع  – یاسیبوده باشد، لکن به لحاظ نظام س ین تریی، در سطح پایمادهای ینکه در برخورداریا ایبرد و می
 قرار گرفته باشد.  یمطلوب تر

ن، یباشـد، بنـابرا  می ان فرهنگ و تمدن عموم و خصوص مطلقی، رابطه مید گفت که به لحاظ منطقین سوال بایدر پاسخ به ا
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از ای باشند. چنانکه گفته شـد، فرهنـگ مجموعـه    یها تمدن ساز نمدارند، لکن همه فرهنگ یشه در فرهنگیها رطعا همه تمدنق
ـ ین طریباشد که به فکر و عمل انسان جهت داده و از امی ها و...باورها، ارزش ـ از ح یق، نوع خاص را  یو اجتمـاع  یات فـرد ی

تواند تمدن سـاز باشـد؛    یبرخوردار نباشد، نم یاز عناصر الزم در جهت تمدن ساز ک فرهنگیکند. پس تا می میترس یو یبرا
ک ملـت  یتواند موتور محرک می باشد، چگونهمی و مبتذل ی، سطحیر عقالنیغ یمشتمل بر باورها یکه به لحاظ اعتقاد یفرهنگ

 رد؟یشکل دادن به تمدن قرار بگ یبرا
ـ پهـای  فرهنگ (27شوند.)می میشرو تقسیرو و پیپهای رهنگ، به دو دسته فیم بندیک تقسیها در فرهنگ هـای  رو، فرهنـگ ی

 یباشند. در سـو می ر کنندهیشتر تخدیبوده و ب یاجتماع یو تحرک باال ییایجاد پویا یهستند که فاقد عناصر الزم براای هیحاش
بسر بـرده   یت مطلوبیزه بخش، در وضعیانگ از عناصر تمدن ساز و یشرو قرار دارند که به لحاظ برخورداریپهای مقابل، فرهنگ

عامل محـرک فرهنـگ    یند. عالمه جعفریم نمایک ملت ترسی یرا برا یدیجد یایخود، دن یفکرهای انیتوانند بر اساس بنمی و
نـه  یزمن یخ بدون وجود چنیل در گذرگاه تاریاص یچ تمدن انسانیه» داند که؛ ی میل انسانیات مستمر و ابعاد اصیشرو را واقعیپ

شـرو، علـل سـقوط و زوال    یت و مختصات فرهنـگ خـالق و هدفـدار و پ   یم با نظر به ماهیتوانمی د. مایآ یبوجود نم یفرهنگ
ـ شـرو بـودن   ین پی( بنابرا21«)ن رفته اند.یبروز نموده و از ب یش در جوامع انسانیکم و ب یم که چندیابیرا در هایی فرهنگ ک ی

ـ ح یجاذبه هدف اعـال »؛ یر عالمه جعفریو به تعب یل انسانین آن با ابعاد اصیادیبنی هازان انطباق مولفهیفرهنگ، به م ( 21«)اتی
، عناصر تمدن یتوانند بطور نسبمی توانند فرهنگ ساز باشند؛ چرا کهمی شرویپهای دارد. بنابر آنچه گفته شد، تنها فرهنگ یبستگ

ـ تکاپو و تالش در م یالزم را برازه ینکه انگیک ملت قرار دهند، ضمن ایار یساز را در اخت ان آحـاد آن ملـت بوجـود آورده و    ی
 بهتر را به آنها ارائه کنند. ییطرح فردا
هسـتند کـه    یعناصر یها داراشود. فرهنگمی ز روشنین یبشرهای ان تمدنیز مین وصف، پاسخ سوال دوم در باب تمایبا ا
هر فرهنگ  یینها ین عناصر، خروجیت ایفیت و کیاست تفاوت در کم یهیکنند، بدمی فایرا ا ینقش اساس یر تمدن سازیدر مس

از عناصر تمـدن سـاز    یث برخورداریک فرهنگ خاص، از حیسازد. لذا ممکن است می زیگر فرهنگ ها، متماید یرا از خروج
ـ یبس یه کار و تالش، کارامدیزه و روحیجاد انگیقرار داشته باشد، لکن به لحاظ ا یت متوسطیدر وضع از خـود نشـان    ییاالار ب

 یکاتوریو کار یتک بُعد یشود، منطقا تمدنمی حاصل ین فرهنگیکه از چن یز، تمدن ساز شود. لکن تمدنین رو نیدهد و از هم
 خواهد بود.

 باشد:می نیادیمستلزم چند گزاره بن یکاتوریاصطالح تمدن کار
ـ  یسنجند، تمدن دارای میدگزن یمادهای شرفت در جلوهینکه عمدتا تمدن را با پیرغم ای( عل1 اسـت کـه    ینظامات مختلف

باشـد نـه   مـی  از اجزاء تمدن یکی، تنها یات مادیشرفت و توسعه در حین پیدهند، بنابرامی ک تمدن را شکلی یاساسهای انیبن
 همه آن.
ـ هـای  یک تمدن دارد، پس چنانکه توانمنـد ی ییدر شکل نها یاریر بسیک فرهنگ، تاثیت یفی( ک2 هـای  ر حـوزه د یفرهنگ

تواند موجب نقص در سازه می اس،ین مقیز با همین یفرهنگهای یشود، کاستمی در آن بخش را موجب یتمدن یخاص، توانمند
 آن گردد. یک تمدن و تکامل تک بعدی
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هـا بـا   گـر بخـش  یافته باشد، لکـن در د یار تکامل ی، بسیتمدن یاز اجزا یک تمدن در بخشین اساس، ممکن است ی( بر ا3
ـ   یاسیک تمدن به لحاظ نظام سینکه یروبرو باشد. مانند ا یشکالت جدم ـ    ی، گرفتـار اسـتبداد زدگ از نظـر   یمفـرط اسـت، ول

 قرار دارد. یت قابل قبولیدر وضع یزندگ یمادهای جلوه
از  یگـر یشـود، نـوع د  می شناخته شده را شامل یخیتارهای ب به اتفاق تمدنی، که اکثر قریکاتوری( در مقابل تمدن کار4

 یت مطلـوب ی، وضعیتمدنهای افته در همه حوزهیافته نام نهاد. تمدن کمال یتوان آن را تمدن کمال می شود کهمی فیتمدن تعر
برخوردار است، در  ییار باالیبس یزه بخش، از توانمندیشه دارد که به لحاظ عناصر تمدن ساز و انگیر یرا داراست و در فرهنگ

 باشد.ی میجامعه انسان یمتکامل و ذو ابعاد برا یاتیم کننده حیخود، ترس یانیو وح یعقالن یکه با اتکا مبان ین حالیع
 دهند:می انجام یسه کار اساس یها در جهت تمدن سازبر اساس آنچه گفته شد، فرهنگ

 کنند.می (عناصر تمدن ساز ارائه1
 کنند.می جادیا یزه و تحرک اجتماعی(انگ2
 بخشند.ی میاجتماع یوهابه تکاپ یخاص ی( جهت ده3

کند. و از آنجا کـه  ی میک ملت ارزانیو... را به  یه علمیت، روحیچون عقالن یپس فرهنگ در وهله اول، عناصر تمدن ساز
منـابع   یو فـراور  یتحرک اجتماع یزه مناسب را برایکند، انگ یت نمیجاد تمدن کفایاز منابع تمدن ساز در ا یصرف برخوردار
کنـد.  می تیآن هدا یها را بسوم کرده و ملتیخود را ترس ییز فرهنگ، آرمان شهر ادعایآورد. در مرحله بعد نمی موجود فراهم

 نمود. ین صورت طراحیتوان به امی شرو رایپ ینه فرهنگیدر زم ین وصف مدل تمدن سازیبا ا

 
 
 یسازر تمدنیع در مسیتش یاسیفرهنگ س یهاتیظرف

 یک از آنهاست که ارکان اصلیو... و توابع هر  یاسی، سی، حقوقیمنسجم از نظامات فرهنگای ع، سازوارهیتش ییمنظومه وال
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 ینـه را بـرا  یخاص بـه خـود، زم   یر اجزاء نظام و البته با کارکردهایک هماهنگ و همسو با سایرا شکل داده و هر  ینظام تمدن
ـ آورد. در امـی  ( فـراهم 31«)د و لوازم آن و عدالت و توابع آن استوار است.یاصل توحبر دو » افته که یکمال  یتمدن ییبرپا ن ی
ـ را در ا ییار باالیت بسیبرخوردار بوده و ظرف یدر عرصه تمدن سازای ژهیگاه ویع، از جایتش یاسیشه و فرهنگ سیان، اندیم ن ی

ت مطلوب، از یزه و ارائه غایق انگیساز و چه از جهت تزرع، چه به لحاظ ارائه عناصر تمدن یتش یاسیکند. بُعد سمی دیجهت تول
 باشد.می ن مطلبیبر ا یگواه خوب یخیتارهای تیگردد؛ چنانکه واقعمی محسوب ین اسالمیتمدن نو یزیه ریپا یعناصر اصل

حـداقل   ات خود، بطور مداوم تحت فشار و اختناق و سرکوب بسر بـرده و لـذا نتوانسـته اسـت از    یعه در طول دوران حیش
باشـد  مـی  ن نکتهیانگر ایب یخینحال، شواهد تارید، با ایش استفاده نمایخو یتمدن یالگو ینیز در جهت بازآفریت موجود نیظرف

بسـر بـرده اسـت،     یت و آزادیدا کرده و در امنیعه به علل گوناگون مجال عرض اندام پی، که شیخیتارهای که در اندک فترت
چهـارم و پـنجم   هـای  شده اسـت. قـرن   یشماریب یانجام داده و منشا ظهور آثار تمدن ین سازرا در حوزه تمد یبزرگ یکارها
بطـور   یدر جوامع اسـالم  یعیشهای فعال شدن هسته یبرده و فضا برامی در دروان ضعف خود بسر یکه خالفت عباس یهجر
نمودند کـه   یه گذاریرا پا ی، تمدنیعیش یاسیسهای ر آموزهیباشد که تحت تاثهایی میس دولتیا شده بود، شاهد تاسیمه ینسب

ـ ( دانسته است و بـه عق 31«)یرنسانس اسالم»آن را  یهجری، بدرست چهارم قرن در اسالمی آدام متز در کتاب تمدن ده جوئـل  ی
 (32شود.)می محسوب یه هجریدر قرون اول یجهات دوره عظمت فرهنگ اسالم یاریکرمر، از بس
ـ هـای  ن دولتیاز هم یکیس شد، یر تاسیاز الجزا یق در مراکش و بخش317-172ل ان که در سایسیادر یعیدولت ش  یعیش

ـ بـه ارمغـان ب   یجامعـه اسـالم   یرا برا یخوب یو فرهنگ یت خود، رونق اقتصادیاست که توانست در طول دوران حاکم اورد. ی
ـ ین نظـام س ی، اولیعیان شیسیو ادر مواجه بود یو اقتصاد یاسیس یثبات ی، دائما با بیتا اواخر قرن دو هجر یمغرب االقص  یاس

ن بس که به گفته ابـن  یان همیسیقلمرو ادر یند. در باب رونق اقتصادیرا در منطقه برقرار نما یاسیبودند که موفق شدند ثبات س
ـ  یسی، قلمرو ادری( و در اندک زمان33«)اب مشغول به کار بود.یآس 3111تنها در اطراف رود فاس، » رسته؛  از  یرایان مـامن بس

 (34تجار، صنعتگران و اهل حرف مختلف شد.)
قـا، مصـر و   یاز شمال افر یبزرگهای ش از دو قرن بر بخشیق( که به مدت ب117-311مذهب مصر) یعیان شیدر دوره فاطم

ـ ت و نیخ، به مرکـز حکـم و قضـاوت و هـدا    ین بار در تاریاول یمصر برا» ؛ یشام و حجاز حکومت کردند، به گفته طرابلس ز ی
ـ را در مصر پا ی، تمدنیعیان شی( فاطم31«)ل شد.یتخت جهان اسالم تبدیپا ـ    یه گـذار ی ـ  یکردنـد کـه در ط ش از دو قـرن،  یب

جهان اسالم بـه ارمغـان آورد. در    یرا برا ییطال یو عصر یو فرهنگ یو رونق اقتصاد یانواع هنر و صنعت و معمار ییشکوفا
ون ششصد هـزار جلـد کتـاب را    یلیک میبال  بر  یفراهم کرده بودند که رقمرا  یس علمیاز کتب نفای ان خزانهیک قلم، فاطمی

ح کرمـر، اوج دوران  یرود، به تصرمی ن عصر بشماریا یعیشهای ن حکومتیز که از مقتدرتریه نی( عصر آل بو31شد.)می شامل
ـ یعین حکومت شیمخالفان متعصب ا یکه حتی(؛ بطور37شود)می شمرده یتمدن اسالم ـ   ی، چون مقدس م، بـر  یدر احسـن التقاس

 (31ن دوره صحه گذاشته اند.)یت رواج فضل و دانش در ایاهم
ـ    »کـه   یگردد کـه اوج دوران تمـدن اسـالم   می مبرهن یخیتارهای یبه هر حال، با بررس ممتـاز   یبـه رشـد جنـبش فرهنگ

افته است. یان و... نضج یه، علویال بوان، یان، حمدانیان، فاطمیسیعمار، ادر یبن یعیشهای ه دولتی( بطور عمده در سا31«)است.
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ـ ع نبوده و نخواهد بود، تنهـا بـر ا  یمطلق آنها به معارف تش یبندیپا ین حکومت ها، به معنایخواندن ا یعیاست که ش یهیبد ن ی
ـ      یزان انـدک یمذهب، به همان م یعیشهای ن دولتیگذارد که امی قت صحهیحق ـ  یعیکـه از آبشـخور فرهنـگ نـاب ش  رابیس
های تیاز ظرف ین خود حاکیاورند و ایبه ارمغان ب یجوامع اسالم یرا برا یر قابل انکاریو رونق غ ییتوانستند شکوفا شدند،می
 فراهم آورد.هایی ن حرکتیچن ینه را برایتواند زممی ع است کهیتش یاسیشه سیدر اند یمیعظ

و در بخـش   یآن در جهـت تمـدن سـاز   های تیرفن ظیاز مهمتر یع، به برخیتش یاسیل فرهنگ سیه و تحلیدر ادامه با تجز
هـای  جنبش ی، در ضمن بررسینیآنها در تمدن آفر ین اشاره شده و کاربست عملیت آفریزه بخش و غایعناصر تمدن ساز، انگ

 گردد.می نییتب یقرون چهارم و پنجم هجر یعیشهای و بخصوص دولت یعیش
 یج گریبس(1

ـ خ حیهـا در تـار  ن ظهـور تمـدن  یادیات بنیاز واقع یکین گزاره یشوند. امی تهها ساخته و پرداخها بر دوش ملتتمدن ات ی
ـ در پا یمردم، از اصناف، گروهها و طبقات مختلف اجتمـاع های نقش توده یخیباشد. به گواه مستندات تاری میانسان ـ ه ری ، یزی

ـ  زیقت، میرقابل انکار است. در حقیغ یشناخته شده بشرهای تمدن ییتداوم و شکوفا هـای  ج مـردم در عرصـه  یان حضـور و بس
هـای  بـارز فرهنـگ  های یژگیاز و یکین یرود. بنابرامی ها بشمارک تمدنی یریشکل گ یگوناگون کار و تالش، از عناصر اصل

اسـت.   ین اجتمـاع یآنها در ساختن نظم نو یریدر جهت آرمان مشترک و بکارگ یمردمهای ج تودهیمولد و تمدن ساز، توان بس
 یکنند، در تمدن سازمی د موفق عملیت آنها به صحنه تولیج مردم و کشاندن و هدایزان که در بسیشرو به همان میپای هفرهنگ

 جامعه قراردارد. ییربنایفرهنگ ز یج گریم با قدرت بسیک تمدن نوپا، در ارتباط مستقیز موفق خواهند بود و لذا ظهور ین
از افراد، به مشارکت کننده فعـال   یاز حالت مجموعه منفعل یبواسطه آن، گروهاست که  یندیفرا» نجا؛یج در ایمنظور از بس

 یرویو کاربرد مناسب و گسترده ن یاجتماع یروهایفعال شدن ن یج به معناین بسی( بنابرا41«)شوند.می لیتبد یعموم یدر زندگ
و  یمنابع انسـان  یگردآور یعنی یج گریو بسج ین نظر، بسیباشد. از امی مطلوب از عناصر تمدن ساز یدر جهت بهره ور یانسان
ـ شـتر باشـد، م  یک ملت بیان یج در میزان که بسین وصف به هر می. با ایاستفاده و عمل جمع یبرا یماد ـ  ی آن  یزان کـنش جمع
ـ یتمـدن  یکند کمتر خواهد بـود. تکاپوهـا  می نهیکه هز یشتر، قدرت آن فزونتر و منابعیب ـ و ی، تجل ـ  یژه آگـاه ی ک ملـت از  ی

ـ ک ملـت از هو یآن ملت دارد. هر قدر  یزان سطح سازماندهیبه م یت آن، بستگیزان موفقیباشد که ممی خودهای یدتوانمن ت ی
 جه موفق تر خواهد بود.ی( و در نت41افته تر)یبرخوردار باشد سازمان  یع تریوس یداخلهای مشترک و شبکه

ـ ک ملت، بـه ا یشود که چرا می مطرح یسوال اساس نیک تمدن، ایند ساخت یدر فرا یج گریت بسیحال با توجه به اهم ن ی
ست و چـرا بـه   یزه تعهدش چیم تمدن ساز مشارکت داشته باشد؟ انگیک جنبش عظیست بطور فعال در یبامی رسد کهمی جهینت
ـ ک فرد در ی» د گفت:ین سوال بایدهد؟ در پاسخ به امی کند تنمی لین مشارکت بر او تحمیکه ا ییهانهیهز ـ ک جنـبش  ی ج یبس
ـ کند بـا متعهـد شـدن در    می اش، از وضع جامعه ناخشنود است و فکر یت شخصیشود چون از وضعیم ـ ی  ،یج عمـوم یک بس

 یج گریرا در جهت بس یک جامعه، سه کار اساسیقت فرهنگ کالن حاکم بر ی( در حق42«)ر دهد.ییت امور را تغیتواند وضعمی
 دهد:می انجام یمردمهای توده

 ینابسامانهای شهیافتن ریموجود و نکوهش وضع  الف(
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 به آن. یابین وسائل دستیو همچن یمردم یایحرکت پو یین اهداف غاییت مطلوب و تعیم وضعیترس ب(
هـای  گروه» شود؛ می م موجبیده مانهایآن که به عق ییش از گذشته طالیک ملت و ستایخ یتازه و نو از تار ینییارائه تب ج(

شوند که بطـور ناخاسـته و ناآگـاه،    می مستقر یقمند به نابود کردن و متحول ساختن وضع اجتماععال یتحت سلطه با چنان قوت
 (43«)و مطرودند. ینند که به نظر آنها منفیبمی از وضع موجود را یتنها عناصر

آن  یج گری، در قدرت بسیتمدن ساز یع در راستایتش یاسیشه سیاند یاساسهای تیاز ظرف یکیبا توجه به آنچه گفته شد، 
عه، تمـدن بـر محـور انسـان     یش یاسیگذارد. از منظر فرهنگ سمی ز بر آن صحهین یخیرقابل انکارتاریات غینهفته است که واقع

ر قـرآن  یبشمار رفته و به تعب یند تمدن سازیدر فرا یاساسهای هیاز پا ین افراد انسانیابد. بنابرایمی تیبوجود آمده و معنا و هو
، بـه پـا   یک ملت از اصناف و طبقـات مختلـف اجتمـاع   ی( تا قاطبه 44«)بِأَنفُسِهِمْ مَا رُِّواْیغَی حَتىَ بِقَوْمٍ مَا رُِّیغَی لَا للَّهَا إِنَّ» م؛ یکر

آنان رخ نخواهد داد. عالمـه   یو اجتماع یت فردیدر وضع ینیادینخواسته و پا به عرصه کار و تالش هدفمند نگذارند، تحول بن
ی ات ویح یت خارجیانسان در تحقق وضع یحاالت روح یشه و بطور کلیر تفکر، اندیه، با اشاره به تاثین آیا لیدر ذ ییطباطبا
 شـکر  و اطاعـت  و مـان یا داراى مردمـى  اگر پس است، تالزم نوع کیخارجى  اوضاع و انسان حاالت تمامى انیم» سد: ینومی

 (41«)بدارد. رزانىا شانیا به را شیباطن و ظاهرى هاىنعمت هم خداوند باشند
 و عمل نیب» ؛ ییر عالمه طباطبایا و آخرت برقرار کرده و به تعبین دنیب ینیتکوای ع، رابطهیتش یاسیشه سیگر، اندید یاز سو

ـ ن خداونـد  سخن ظاهر و است آن بر اجتماع یبنا که ،یوضع رابطه یسو آن در جزاء، ـ یحق رابطـه  اسـت،  همـان  زی ـ غ) یق  ری
کند کـه در  می مردم خلق یرا برا یخاص یذهن یع، فضایتش ین تنفس در چارچوب فرهنگی( بنابرا41)«.دارد وجود( یقرارداد

 کننـد،  ریتدب را شیخو یشتیمع و یاقتصاد یتهایفعال و بپردازند خود یماد یازهاین به رفع هم که رندیگیم ادی انسانها» ل آن؛ یذ
 یاسیفرهنگ س یاصلهای انیاز بن یکینکه، ی( مضافا بر ا47«)نشوند. فلغا پروردگارشان به یکینزد و یانسان جنبه تیتقو از هم
ـ یرد؛ عدالت سراسر گیپذمی تحقق یفروخورده بشر ینده است که در آن، همه آرزوهایاز جهان آ یآرمان ییع، طرح الگویتش  یت

گـردد. فرهنـگ انتظـار    مـی  شکوفاو...  ی، اقتصادیاسی، سی، فرهنگیعلمهای انسان در همه عرصه یویات دنیرا فراگرفته و ح
ـ تواند می است که ین عناصریتر یده و تالش بوده و از عالیمترادف با علم و عمل و عق یعیش شـرفت و  یک ملـت را در راه پ ی

 در خصوصـیت  چند» ند: یفرمامی هاج تودهیر آن بر بسین بُعد فرهنگ انتظار و تاثیدرباره ا ید. مقام معظم رهبریج نمایتکامل بس
 امید یکی. است جسم در روح حکم در و کالبد در خون حکم در ملّتی، هر برای خصوصیات این که هست، عقیده مهدویت ینا

 وقتـی . دهنـد می دست از را امیدشان که رسانندجایی می به را ضعیفهای ملّت قدرتمند، و قلدرهای دست اوقات گاهی. است
 چـه  بـا  اسـت،  گذشته کارمان از کار دیگر که ما دارد؟ ای فایده چه گویندمی کنند؛نمی اقدام هیچ دیگر دادند، دست از را امید
 را ایـن  اسـتعمار  اسـت؛  ناامیـدی  روح ایـن ! توانیمنمی دیگر که ما بکنیم؟ تالشی چه برای بکنیم؟ اقدامی چه بیفتیم؟ در کسی
 (41).«خواهدمی

فـا  یا ین اسـالم یتمدن نـو  ییدر برپا ییتواند سهم بسزامی ان خودیپا یب یج گریعه با قدرت بسیش یاسیشه سین، اندیبنابرا
فرهنگ  یج گریبر توان بس یدییعه در طول قرون گذشته، مهر تایش یاجتماع – یاسیس یگذرا بر کارنامه تکاپوها ید. مرورینما
ـ   یروهـا یباشد. اتکا به نی میتمدن یند اعتالیعه در فرایش یاسیس ـ ی، یخودجـوش مردم ـ یاز و یک ـ  هـای  یژگ از  یازیبـارز بس
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 بوده است. یان در طول قرون متمادیعیش یاجتماع – یاسیسهای حرکت
 بزرگـان  از یگروه که یزمان» ان طبرستان آمده است که؛ یدولت علو یریشکل گهای نهیخ طبرستان درباره زمیدر کتاب تار

 در کـه  را «الحجاره حالب» به معروف دیز بن سنح و دیورز یخوددار حکومت رشیپذ از رفتند د(ی)محمد بن ز ینزد و لمید
 و ارید آن سادات. ... رفتیپذ را آنان دعوت دیز بنحسن و رفتند یر در یو نزد مردم ندگانینما و کرد یمعرف بود، ساکن یر

ـ ی( مورخ41).«شتافتند یو استقبال به و داشتند یگرام را مقدمش شهر، بزرگان ـ نظ ین استقبال ب ـ ی ـ  یر مردم  یگروههـا ج یو بس
ز از ین یعیشهای گر جنبشیان دیکنند که در می میر دو عامل معرفیان را تحت تاثیعلو یعیت از دولت شیمختلف مردم در حما

ـ   یطبرستان به دو جهت عالقه و محبت وافر یاهال» رود؛می ج مردم بشماریبس یعوامل اصل ـ کب یبـه داع ر نشـان داده و از او  ی
 و او را بر خود حاکم نمودند:  دل بستند  یاستقبال و به و

   یان و حاکمان محلیان، صفاریان، عباسیطاهر یادیحاکمان و اهای یریات و سختگیها، تعد یآنان از ستم کار ییرها (1
 (11«)ت)ع(یر و انتساب به اهل بیکب یبودن داع یبخاطر علو (2

خود همـراه سـازد؛   های استیاز مردم را با س یاری، توانست بسیقا در طول اندک زمانیان در شمال افریسیادر یعیدولت ش
 آنهـا  بازمانـدگان  و کننـد مـی  یاد نیکی به ادریسیان از هنوز مردم» د: یگومی که ابن خلدون چند قرن پس از انقراض آنانیبطور
ـ  یش یج گری( قدرت بس11«).دارند اقامت فاس در هنوز ـ   هـای  رهبـران و آرمـان   یعه در کنار خصـلت ذات ر، یدبجـذابش، بـا ت

شمار اصـناف مختلـف مـردم در صـحنه     یخ، حضور بیباشد. به گواه تارمی نیز عجین یعیحاکمان ش یو مردم دوست ییخردگرا
کمرشـکن بـود،    یهـر حکـومت   یها را که بـرا یبیعمار محاصر ده ساله صل یدولت بن یعیموجب شد که فخر الملک، حاکم ش

در  یبیسربازان را که در طول دوران محاصـره صـل   یحقوق شش ماهه تمام شیشاپیپ» ن دوره یدر ا ید. ویت نمایریمد یبخوب
در برابـر   یسـتادگ ین ثروتمندان شهر با امـوال خـود در ا  یشان پرداخت کرد و همچنیکردند به امی ا از شهر دفاعیو در یخشک

بـود   یعمار بحد یدر دولت بن جی( قدرت بس12«)ل کرده بودند، مشارکت داشتند.یها تحمها بر آنیبیکه صل یمحاصره اقتصاد
هان شاعران و زبان شناسان شـد کـه از هـر    یبان، فقین ادیشهر ماالمال از حضور مشهورتر» ن دوره؛ ین در ایکه به اذعان مورخ

ـ یان ومذاهب مختلف، آهنگ ایز از نژادها، ادیده بودند، مردم نیبه طرابلس گروای نقطه ن تـاجران،  ین شهر را نموده بودند، همچن
 (13«)ن منطقه نهاده بودند.یدر ا یگوناگون، پاهای نیهانگردان و طالبان علم و دانشمندان از سرزمج

ـ ن یقرون چهارم و پـنجم هجـر   یعیشهای گر دولتیآنچه گفته شد در مورد د مصـداق دارد. رفتـار عادالنـه و     یز بخـوب ی
ـ را ن یگر مذاهب اسالمیبه دن یمعتقد یبوده است که حتای با مردم بگونه یعیز حاکمان شیآممحبت ز بـه مشـارکت فعـال در    ی

ـ یفته نیرا چنان ش یجنگ یه، اسرایآل بو یعیه موسس دولت شیبن بو یداشته است. علمی وا یعیشهای جهت اهداف دولت  یک
( او 14«)مـود ن یکیار کردند به آنان خلعت داد و نیهمه اقامت در نزد او را اخت» شدند؛ می کرد که چون آزادمی و عدالت خود
شـبرد  یپ ین روش بـرا یم که این نعمت سپاس گذاریخدا را بر ا»نکه؛ ین کار اغماض در مورد دشمنان است و ایمعتقد بود بهتر

نمـود و   یفتح شده عدالت برقرار کرده و از ستم بر مـردم خـوددار   یدر شهرها ی( و11«)ان به دورتر است.یکار بهتر و از طغ
 افت.یمردم غلبه ب بر روح و جان ین ترتیبد

سد کـه:  ینومی ان مصریفاطم یعین حکومت شیاز موسس یکی، یعیر رفتار عادالنه ابوعبداهلل شیدرباره تاث یمراکش یابن عذار
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ل کردند و به اطاعت او درآمدند، خبر عملکرد همـراه بـا عـدالت    یابزار تما یدند به ویمردم طنبه عملکرد ابوعبداهلل را د یوقت» 
، موجب شد که یاستین سیش گرفتن چنی( در پ11«)قا منتشر و موجب اظهار اطاعت نسبت به او شد.یر سرتاسر افراو د یاجتماع
( مورخان 17«)مردم را هم در داخل و هم در خارج جلب کردند. یبانیپشت» اول حکومتشان در مصر؛ های ان در همان دههیفاطم

 یفیان حضور داشتند. توصیام فاطمیدانند که در قای میم وگستردهیعظ یسانان یرویاز ن یان را ناشیت فاطمیاز عوامل موفق یکی
مبارزه و جهـاد  های آنها در صحنه ییار و توانایت از نفرات بسیکنند، حکای میعیهمراه ابوعبداهلل ش ینظام یرویکه مورخان از ن

ـ ی، بربرها از جهت نیکه در قرن سوم هجری(؛ بطور11دارد) ـ ن نیم تـر یرو و قدرت عظ  جهـان اسـالم بـه شـمار     یانسـان  یروی
 (11امدند.)می

ـ ، ایو ابن جـوز  ی، عبدالقاهر بغدادیچون غزال یبرخ یبوده است که برا یان بحدیفاطم یعیتفکر ش یج گریقدرت بس ن ی
ان از ن سوال، نشیافت؟ هر چند پاسخ خود آنان به ایگسترش  یان با چنان شتابیرا مطرح کرد که چرا جنبش فاطم یسوال اساس
عمـل در منکـرات و    ینـه آزاد یان زمیلیمعتقد بود، چون اسماع یاست؛ چنانکه غزال یعین حرکت شیآنها نسبت به ا یعنادورز

 (11افت.)یش یش به آنها افزایکردند، گرامی محرمات را فراهم
ـ   ید؛ امـر جستجو کـر  یعیان تفکر شیپا یت بیست در ظرفیبامی قت رایدهد، حقی میخ گواهیلکن چنانکه تار ر یکـه در س

فه اسـتاد  یخ خلیباشد. شمی دایهو یسربداران بخوب یعیانگذران دولت شی، از بنیفه مازندرانیخ خلیش یاجتماع – یاسیات سیح
نتوانست گمشده خود و آنچـه   یکرد، ول یاهل سنت سپر ید و محافل علمیسال را در محضر اساتهای ، سالیخ حسن جوریش

ـ بـا اکثر  ی( و لذا سرانجام در سبزوار، که شـهر 11ابد)یآنها ب انیراب کند، در میرا س یز ویم ستکه روح عدالت خواه و ظل ت ی
جان و تحرک در جامعه یجاد هیت الزم در جهت ایع، که ظرفیاز مذهب تشهایی د بر آموزهی( و با تاک12بود اقامت نمود.) یعیش

ـ یلخانان مغول نمود. برخالف دیدولت او  یت طلب درباریعاف یرا داشت، شروع به انتقاد از علما ، رفتـار عادالنـه   یدگاه غزال
ت از آنان بوده است که دفـاع مـردم   یج مردم در حمایبس یه، از عوامل اصلیاز اخالق مرض یعه با مردم و برخورداریحاکمان ش

ـ که اکثرمذهب، با آن یسن یر علین پیاث الدین ملک غیدر برابر حمالت سهمگ یشابور از حکومت سربدارین هـا  یشـابور یت نی
 ( 13باشد. )می ن گفتهید ایبر تائ یل خوبیمذهب بودند، دل یسن

خ، نمـود آن  یع است که در طـول تـار  یتش یاسیتمدن ساز در فرهنگ س یاز عناصر اصل یکی یج گریبه هر حال، قدرت بس
ـ ن یند تمدن سـاز یدر فراتواند می بوده است و یعیشهای ت جنبشیموفق یمشاهده شده و از عوامل اصل یبخوب ز نقـش قابـل   ی
ـ ن اشـاره ا یق بوده اسـت کـه بـا کـوچکتر    یعم یبحد ینیمردم با رهبران د یرا بر عهده داشته باشد. رابطه ناگسستن یتوجه ن ی

ـ یشـده اسـت. ن  می لیتشک ینیرهبران دهای ت از خواستهیوسته مردم بر حمایرهبران، صفوف به هم پ ـ در ا یکـد  یک  ن بـاره ی
کنـد،  می نکه فالن حاکم بد عملیا اید عوض شود و یاست دولت بایداد که فالن سمی ک مجتهد طراز اول نظریاگر »سد: ینومی
تـوان در  می را ین گفته کدی( مصداق بارز ا14«)را. یکردند و نه نظر حکومت مرکزمی را اطاعت ین آن مجتهد حرف ویمقلد
بـوده اسـت    یان مبارزه با قرارداد تنباکو بقدریج مردم در جریده نمود؛ بسمشاه یا حوادث مشروطه بخوبیم تنباکو یان تحریجر

ـ یدر اندرون شاه تاث یرزا حتیحکم م» سد:ینومی خود یاسین الدوله در خاطرات سیکه ام خلـق شـاه کـه در     یرگذاشت. .. تنگ
ـ یدمی را به حکم خود مقدم یرازیش یرزایحکم م یدربار و حرم خانه پادشاه ـ بـه م ای ه نامـه د، موجب شد ک  یانیآشـت  یرزای
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 (11«)د.یناسزا بگو یسند و به ویبنو
 ( رهبری عالمانه2
توانـد در  ی مـی ن حضور تنها در صورتیبر عهده دارد. اما ا یند تمدن سازیدر فرا یمختلف مردم، نقش بارزهای ج تودهیبس
ـ اسـت اگـر ا   یهیت گـردد. بـد  یریت و مدیر مطلوب هدایک ملت موثر واقع شود، که در مسی یاجتماع یستیو بهز یبهروز ن ی
ز به همراه خواهد داشت. بـا  ین یجدهای بیرد، نه تنها مثمر ثمر نخواهد بود، بلکه آسیر خود قرار نگیت فوق العاده در مسیظرف
ـ ملت است. اگر  یعالمانه در جنبش اجتماع یتمدن ساز، رهبر یگر از عناصر اصلید یکین وصف، یا ش یشـاپ یک ملـت در پ ی

ـ  ای ش را در سـاختن جامعـه  یخوهای تیتواند ظرفمی عالمانه نخبگان خود بود، ید شاهد رهبرخو ـ ج نمایآبـاد بس ـ د، در غی ر ی
 بطور قطع کمرنگ خواهد شد. یج مردمیبس یعالمانه، کارآمد ینصورت و با فقدان عنصر رهبریا

 وانـات، یح شـکار  و خـوراک  یگـردآور  بـا  یبدو صورت به انسان که یزمان از. است بوده نیعج انسان با همواره یرهبر
 ییغـذا  منـابع  بـه  یابیدست یبرا مکان نقل ای شکارگاه در روین تیهدا در یو توان گرو در او یبقا و دوام و دیگذرانیم روزگار

ـ  ینفـک زنـدگ  یاز عناصر ال یکی یرهبر .است داشته وجود یرهبر همواره ،یامروز دهیتن درهم و دهیچیپ یایدن تا بود،  یگروه
 یت، رهبـر یده فورسای( به عق11اهداف مشترکشان است.) یگروه، در جستجو یرفتار اعضا یش شرطِ هماهنگ سازیاست و پ

دهد تا می زهیرهبر بر تابعان خود، به آنها انگ یرگذاریآن، ضمن تاث یتحول ساز است که ط یو گاه یند دو جانبه، تبادلیک فرای
 (17م بردارند.)گا یو گروه یر تحقق اهداف فردیدر مس
ارائـه کـرده انـد.     یند رهبریدر باب فرا یاست که روان شناسان اجتماع یات قابل توجهیدلر از جمله نظریف ییه اقتضاینظر

مربوط به وظائف گروه بـه او واگـذار شـده    های تیت و هماهنگ کردن فعالیف هدایکند که تکلمی فیتعر یدلر رهبر را فردیف
ـ مختلـف موقع هـای  را به اثر بخش بودن رهبر در جنبهیشود. زمی خوانده یدر رهبر ییه اقتضایظردلر، نیه فی( نظر11است.) ت ی
ـ یگروه، هم بـه و  یکند که کمک رهبر به اثر بخشی مینیش بیه پین نظریاشاره دارد؛ بخصوص ا یگروه خـود رهبـر   هـای  یژگ
 ت ها.یط و موقعیدارد و هم به مساعد بودن شرا یبستگ

 است: یچهار عنصر اساس یدلر حاویف ییه اقتضاینظر
 ت رهبریالف( شخص

 یمختلـف رهبـران، الگوهـا   هـای  تیکند و لذا شخصمی دایپ یتجل یرهبر یت رهبر در سبک و الگویدلر، شخصیبه نظر ف
 دهد.می را ارائه یاز رهبر یمتفاوت

 عضو –ب(روابط رهبر 
باشـند. از  مـی  گر مورد طرد و عدم عالقه آنهاید یکه برخ یحالاز رهبران مورد عالقه و احترام گروه خود هستند، در  یبرخ

 باشد.ی میرهبر یدر کارآمد یار مهمی، عامل بسین جو عمومیدلر، ایدگاه فید
 فیج(ساختار تکل

ـ   یآن است، از عوامل اصـل  یکه گروه در پ یفیهدف و تکل یو روشن یافتگیزان سازمان یم  ینـد رهبـر  یدر فرا یاثـر بخش
 د.گردمی محسوب
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 ید( قدرت مقام رهبر
ت یریتوانـد در مـد  مـی  زانیاست. رهبر به چه م یدلر، قدرت و اقتدار نهفته در مقام رهبریف ییه اقتضایعنصر چهارم در نظر

 کنند؟ی میبانیزان از اقتدار رهبر پشتیموثر باشد؟ مردم به چه م یاجتماع
ن سوال معتقد است که : یخود در پاسخ به ا یست؟ ویرهبر کن یکند که بهترمی را مطرح ین سوال اساسیت ایدلر در نهایف
را  یین کـارا یف محـور، احتمـاال بهتـر   یک رهبر تکلیعضو خوب باشد،  -رهبر عضو دارد. اگر رابطه رهبر –به رابطه  یبستگ» 

ـ   در  یعیدر فرهنگ ش یدلر ارائه شد، رهبریف ییه اقتضایکه از نظر ینیی( با توجه به تب11«)خواهد داشت. ش یهر چهـار حـوزه پ
 باشد.می را دارا یت ممتازیگفته، وضع

ـ ان مطرح کرده و موجب گردیعیان شیرا در م ینیجانش یاز رهبر یعه از آغاز ظهور، نوعیت در تفکر شیامامت و وال د کـه  ی
ـ  و یبه امام )ع(، مسائل فـرد  یافته، تا در هنگام عدم دسترسیت یمردم مرجعهای ان تودهیدر م یعیعالمان ش ت یرین مـد یهمچن

به نام عالمـان   یک قشر خاص اجتماعیج یب از زمان خود ائمه)ع(، بتدرین ترتیبه آنان ارجاع داده شود. بد یاجتماع – یاسیس
خود را  یش فراهم آورده بود، نفوذ معنویکه امامان معصوم)ع( برا یتیه مشروعیعه شکل گرفت و توانست در ساین شین در بید

عه به عالمان به نگـاه سرپرسـت و رهبـر    ی، موجب شد که شینیانات ائمه )ع( درباره عالمان دیر بید. تاثینما تیان مردم تثبیدر م
ن یان گذاردند و همیرا بن یو اجتماع یع فرهنگین، شبکه وسیوسته آهنیبه هم پهای خ چونان حلقهیعه در طول تاریبنگرد. علما ش
سـابقه   یگرید یچ گروه اجتماعیان هیار آنان قرار داد که در میدر اخت یاجتماع – یاسیت سیریرا در جهت مد یامر ابزار مناسب

 قرار داشته اند. یعیشهای همواره در راس غالب جنبش ینیز، عالمان دین رو نینداشته است و از هم
در  ینیر عالمان درسد، حضومی خ کامال برجسته به نظریدر طول تار یعیشهای جنبش یکه در بررسای ن مسالهین اولیبنابرا
ـ یدر کتاب گرانسنگ الذر یح آقا بزرگ تهرانیاست. به تصر یعیشهای ها و بلکه دولتن جنبشیراس ا ـ کب یعه، داع ر موسـس  ی

 یفـات یآثار و تال یداشت. و یغیشتر جنبه تبلیز بینه نیبوده و هجرتش از مد ین و مبلغان مذهبیان طبرستان از علما دیدولت علو
ن الدولـه حسـن بـن عمـار از     ی( ام71دارد.) یو یه علمیادگار گذاشته است که نشان از بنیاز خود به  یعیم شز در فقه و کالین

ـ ین وی( مجموع ا71زبردست بود.)ای سندهیه و نویش، فقیک اندیار عاقل، نیعمار، انسان بس یبن یعیحاکمان دولت ش هـا را  یژگ
ت یریت و مـد یدر کنار عقل و درا یاسیک رهبر سیا مشاهده نمود، که هگر دولتید یاسیک از حاکمان سیچ ید نتوان در هیشا

قائـل بودنـد،    ینیگاه عالمان دیجا یکه برا یتیه بخاطر اهمیران آل بویز بوده باشد. امیره دست نیچای سندهیه و نوی، فقیاجتماع
ـ 72ند)نا سپردید، صاحب بن عباد و ابن سیچون ابن عم یمنصب وزارت خود را به عالمان معروف ـ ن امـر ن ی( و هم ـ ز از دالی ل ی

 ن دوره بوده است.یدر ا یاجتماع – یر فرهنگیکم نظ یاعتال
ـ چـون فاطم  یعیشهای گر دولتیان دیدر م یعیشهای در جنبش ینیرهبران د یشتازیمساله پ ـ ان، سـربداران و... ن ی ز نمـود  ی

 یران و روس و مشروطه و انقالب اسـالم یاهای نگم تنباکو تا جیداشته است. در دروان معاصر، علما از جنبش تحر یریچشمگ
است که  یهیقت آنقدر بدین حقیها بوده اند. ان جنبشیت ایموفق یت کننده و از عوامل اصلیو هدا یمردمهای در راس حرکت

ـ یباشد، نقش عالمان دمی استی، که از مخالفان دخالت علما در سیمانند کسرو یفرد یحت ـ در پ ین ـ ادمشـروطه را ن  یروزی ده ی
 اسـتبداد  غول رانیا در که روزها آن در. آوردند دیپد علما رانیا در را مشروطه که کرد فراموش دینبا را نکته نیا»نگرفته است؛
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ـ . گفتنـد یم یسخنان یگاه دهیسوزان مردم حال به دل که بودند علما تنها نبود، زدن دم یارای را یکس افراشته، درفش  میگـو ینم
 در انبـوه  تـوده  کـه  زمـان  آن در. دیبخوان را نیالمتحبل یهاشماره. نداشتند زدن دم یارای میگویم دند؛یفهمینم یزیچ گرانید

ـ بن. دنـد یگرد شـقدم یپ علما شهرها از یاریبس در نداشت، کشور بد و کین به یکار هرگز و دهیخواب غفلت بستر  را مشـروطه  ادی
 (73).«گذاردند علما

 آنـان بشـمار   ییت و شـکوفا یموفق یاز عوامل اصل یعیش یاجتماع – یاسیسهای ت جنبشیریعلما در مد یشتازین پیبنابرا
گـردد  می برای به رابطه یاجتماعهای ت جنبشین رهبران در هدایت ایموفق یاز عوامل اصل یکیدلر، یه فیرود. بر اساس نظرمی

مردم بنا شده و نمود آن های با توده یوند ناگسستنیبر پ یعیشه شیعالمانه در اند یکنند. رهبرمی مردم برقرارهای که آنان با توده
کـه  ای مشاهده نمود. در دروه حکومت سربداران و در برهـه  یان بخوبیعیان شیر در میکم نظ یانسان یرویت نیتوان در تربمی را

ـ چـو  یلخانان مغول به ستوه آمده بودنـد، افـراد  یامور در دولت ا یمردن از ظلم و ستم و نابسامان و  یفـه مازنـدران  یخ خلین ش
ان مردم بدست آوردند در انـدک  یکه در م یبه مقابله با ظلم و ستم دستگاه پرداخته و با نفوذ معنو یخ حسن جوریشاگردش ش

 (74«).شدند جمع او گرد بسیاری مریدان»  یزمان
کاتبه را گشـوده و از آنـان دعـوت    ران چون جبل عامل، باب میعه در خارج از ایعلما ش یز حاکمان سربدار با برخیبعدها ن

ه را به ید اول کتاب لمعه دمشقیز، شهین دعوت نیند. بر اثر همیایع به خراسان بیتش یت و اجراء شعائر مذهبیکردند تا جهت هدا
ـ او عمل کنند. ا یان بر طبق فتوایعی( و به خراسان فرستاد تا ش71ف کرد)یتال ید سربداریمو ینام خواجه عل و  ونـد مـراد  ین پی

 متعصب ضد سربداران درباره آنان ید که ابن بطوطه سنیگرد یت افرادیمردم، موجب تربهای و توده یعیان رهبران شیم یدیمر
خت و تـا  یرمی خاک یشان رویطال و نقره در اردوگاه اهای ن عدالت چنان در قلمرو آنان رونق گرفت که سکهیآئ» سد: ینومی

بـه  »کند: می دینصورت تائیقت را بدین حقیز این ی( سمرقند71«)کرد یآن دراز نم یسودست ب یشد، کس یدا نمیصاحب آن پ
 (77«)کردند.می زه روزگار و خالل خوار بودند و با حسن خلق با خلق معاشرتیت مردم پاکیغا

 ید تمدن سازنیف مردم در فرایو روشن اهداف جنبش و تکال ین منطقییعالمانه آنها موجب تب یو رهبر ینیحضور عالمان د
ـ ر مـردم آن د یان طبرستان، پس از مواجه شدن با استقبال کم نظین حاکم علوید اولید. حسن بن زیگرد » ار، از آنـان براسـاس   ی

لخانان یکه ظلم اای در دوره یخ حسن جوریعت گرفت. شی( ب71«)منکر از ینه و معروف به امر و اهلل رسول سنت و خدا کتاب
را  یت و هدف جنبش سربدارینگونه ماهیمور، بدیت یکرد، در جواب فرستاده طغامی دادیب یلخانیاه او حاکمان وابسته به دستگ

 بر و اسـت عـاصی دهد انجام آن خالف که کـسی و نـماییم عمل قرآن به و کنیم خدا اطاعت باید ما و پادشاه »کند: می نییتب
 حَکَـم  مـا  میـان  شمشیر االّ و هستیم او پیرو ما نهاد گردن رسول و خدا طاعتا به شـاه اگر بایستند، او مقابل کـه اسـت مـردم
 (71«).بـود خواهد

ـ یان، حمـدان یه، فاطمیچون آل بو یعیشهای ز اقتدار حکومتین یبعدهای در دوره از پشـتوانه   یاز بهـره منـد   یان و.... ناش
ـ ن ید. در مورد اقتدار رهبریگردمی رابیس یعیعالمان ش یبرره یع و از مجرایر بود که از آبشخور فرهنگ تشیفراگای شهیاند ز ی

ت خود را یعه که مشروعیده است. علما شیبه خود ند یان، همانندیگر مذاهب و فرق و ادیان علما دیدر م یعیت عالمان شیوضع
 یزیرهیمردم پاهای ت تودهیماو ح یبانیپشت یخود را بر مبنا یافتند، قدرت و نفوذ اجتماعیمی ت شدهیت)ع( تثبیاز جانب اهل ب
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 ع بهره گرفتند.یجامعه تش ی، احتماعیاسی، سیفرهنگ ین اقتدار در جهت اعتالیکرده وهمواره از ا
رخواند در روضه الصفا درباره یافت نمود. میدر یم حاکمان نسبت به آنان بخوبیتوان از احترام و تعظمی عه رایاقتدار علما ش

ن ارج گذاشتن به مقـام علمـا از   ی( ا11کند.)می اشاره یبه علما به نکات جالب توجه ید سربداریمو یاحترام فراوان خواجه عل
ـ یجبران کمبود عالمان و متفکـران د  یسربداران برا» د ی( و موجب گرد11م پا فراتر گذاشته)یم و تکریمرحله تعظ ـ ین از  ی، برخ

 یگاه علما در رهبـر یت جای( که خود بر اهم12«)زروار فرا خواندندستند به سبیزمی رانیعه را که در خارج از ایعالمان بزرگ ش
ـ    یگر از حاکمان سربدار، با هدف تقوید یکین مسعود یه الدیجنبش داللت دارد. وج خ حسـن  یت و اسـتحکام دولـت خـود؛ ش

او، بتواند در برابـر   ینوش قرار داد تا با نفوذ معیخو یرا در اداره حکومت، مقتدا یرا از زندان ارغون شاه آزاد کرد و و یجور
 سـربداران  دولـت  اسـتحکام  بـر  و گرفتنـد  قرار سربداران کنار در شیخ مریدان» نکار؛یو اشراف مقاومت کند و با ا یحکام محل

 (13«).شد افزوده
 یحـد کردند تا  ی  نمیعه دریت نسبت به علما شیل و ابراز عنایچگونه تجلیمذهب آن از ه یعیه، حاکمان شیدر دوره آل بو

( 14رفـت) می دیخ مفیدار شیارت و دیشد و به زمی سوار مرکب ی، با وضع شکوهمندیهین حاکم بویکه عضد الدوله مقتدرتر
ز بـه  ین یعیشهای گر دولتیان دیکند، در ممی چون عضدالدوله را وادار به کرنش ین قدرت و اقتدار علما که حاکم قدرتمندیا

و  یه مشاهده نمـود کـه اقتـدار و   یدر حکومت صفو یگاه محقق کرکیتوان در جامی آن راگردد که نقطه اوج می وفور مشاهده
 »( چنانکه شاه به همه اقطار کشـور نامـه نوشـت کـه؛    11ن کامال روشن است.)ی، در نزد مورخیشاه طهماسب به و یسرسپردگ
 (11«)...است ینواه و وامرا در اصل و است سلطنت در اصل خیش که بدانند و ندینما خیش اوامر امتثال و اطاعت

ـ یمردم، تسلط به منـابع د های با توده یدیمانند، رابطه مراد و مر ین اقتدار بیه ایدر سا ینیرهبران د ر و شـجاعت  یو تـدب  ین
ـ  یو اجتمـاع  یع انجام دادند. به عنوان مثال نهضت فرهنگیجامعه تش یرا در جهت بالندگ یاریخود، اقدامات بس عه در دوره یش

ـ   ی، ضمن اینید و عالمان دیع ممکن گردین بزرگان جهان تشیه واسطه وجود همه بیصفو ، توانسـتند  یورینکه به گفتـه راجـر س
ـ  یو عمق بخش یعیشهای شهی( از راه گسترش اند17ان حاکم کنند)یصفو یوه حکومتیاعتدال را بر ش در  یدن به آن، نقـش اساس

مستمر های تیدر دوره قاجار، که فعال یگریا در نمونه دی( و 11ا کردند.)فیشتر ایاز انحرافات ب یریشگیکنترل قدرت موجود و پ
ـ  یجه، استقالل اقتصادیرا به قهقرا برده و در نت ی، صنعت بومیاستعمارگران غرب ن علمـا  یکشور را با خطر مواجه کرده بود، هم

د االسالم، با حضور بـه  یملقب به مو ید حسن کاشانیچون س ید داخل قرار گرفته و افرادیت از تولیعه در راس جنبش حمایش
ـ در ا ین اصـفهان ید جمال الدیچون س ی( و برخ11قد علم کردند) یو عمل ین خط فکریموقع و روشنگرانه در برابر ا ن بـاره  ی

 در و بورزنـد  همت و کنند کوشش مقدور تمام به که است این هموطنان و مسلمانان افراد تمام عقلی و شرعی تکلیف»نوشتند: 
 رفتـه  آب شاید ندهند، دست از مانده، باقی که کمی فرصت این نموده، مافات تدارک و برآیند مسلمانی بازار رواج و کار صدد
 در اسـالمیان  بازار ترویج و مسلمانان ترقی اگرچه نمایند؛ طلوع اقبال و سعادت مشرق از ایرانیان دولت آفتاب واید باز جوی به

 دانـش  واسطه به نمود، ترقی عالم در که دولتی و ملت هر که معنا این به دانش؛ و علم بازار رواج و ترقی به است موقوف واقع
 (11).«بود علم واسطه به کرد، تحصیل نیک نام و بزرگی و سرفرازی عالم در که دولت هر و بود علم و

ـ توان به امی فته شد،گ یعیشهای نهضت یش و بالندگیدایند پیعالمانه در فرا یآنچه در باب رهبر یدر جمع بند ـ ن تحلی ل ی
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حق مطلب را ادا کرده  یران اشاره کرد که به خوبیدر ا یعیشهای حضور پررنگ علما در جنبش یابیشه یت درباره رید عنایحم
 و جسـت  در اگـر  اسـت،  مشـروطه  انقالب فکرى ماهیت شناخت پى در که جویى حقیقت روشنفکر هر» سد: ینوی میاست. و
 کـه  بیایـد  پـیش  برایش سؤال این باید بیاندازد، ایران بر و دور کشورهاى به را نظرش بلکه نکند، قناعت رانای به فقط جوهایش
 ملـى  حکومـت  برقـرارى  راه در هنـد  و مصر و ترک هاىملت میان در همزمان کمابیش، که هایىجنبش همه آن میان از چگونه
 ملـى  جنبش اعظم بخش رهبرى بلکه کردند، همراهى خواهان آزادى با تنها نه دینى، علماى که بود ایران در فقط داشت، جریان

 توانـایى  و زمـان  آن علمـاى  برخـى  اجتماعى نبوغ در نیز و شیعه سیاسى فکر ماهیت در سؤال این پاسخ.... گرفتند؟ عهده به را
 (11«).است نهفته اسالمى، شریعت و فقه منابع از ملى، حکومت اصول استخراج در ایشان

عالمانه است کـه همـواره    یعه، رهبریش یاسیتمدن ساز در فرهنگ س یگر از عناصر اصلید یکیبه آنچه گفته شد،  با توجه
، علم و فقاهت و یت، اقتدار مردمیاز مشروع یم ناشیعظهای تیقرار گرفته و با ظرف یاجتماع – یاسیسهای ش جنبشیشاپیدر پ
 فا کرده اند.یدر قرون گذشته ا یتمدن اسالم ییدر شکوفا ییر خود، نقش بسزایتدب

 ( خردگرایی3
جـزء   یـی قـت خردگرا یگـردد. در حق می قلمداد یند تمدن سازیدر فرا یاز عوامل اصل یکیبه عنوان  ییت و خردگرایعقالن

ن از آ یکـاتور یکارهـای  باشد. آنچه که غالب و بلکه همه تمدنی میکاتوریافته، در برابر تمدن کارینفک تحقق تمدن کمال یال
ـ می ک تمدنیت و تداوم یند تولد، تثبیدر فرا ییت و خردگرایبرند، فقدان عنصر عقالنمی رنج ـ ن امـر ن یباشد و هم ز از دالئـل  ی
، تنها در صورت توانا فرض کردن تک تک یمختلف اجتماعهای رود. شرکت فعال در عرصهمی ها بشماراضمحالل تمدن یاصل

 ز، در گروه اعتماد به ابزار فهم آنهاست.یافراد ن یو خودفرمان یخودسامان ییر است؛ و توانایافراد جامعه امکانپذ
توانـد  مـی  انسان اسـت کـه توسـط آن    یاز استعدادها یکیعه، عقل است. عقل یدر گفتمان ش یفهم انسان یاز ابزارها یکی
قـوه  » کند عبارت است از؛ می فیره تعید. عقل چنانکه پل فولکیو نقد نما یکند و دسته بند ییص داده، شناسایق را تشخیحقا
ان علت و معلول، اصل و فـرع، نـوع و جـنس،    ین، همچون روابط و مناسبات میمع یم معلومات بر حسب روابط و مناسباتیتنظ

در افکـار و اعمـال و    یانسـان هـای  ا گـروه یاست که انسانها  یت منشین وصف، عقالنی( و با ا12«)ر آنها.یله و نظایهدف و وس
ـ ت نیشود و لذا عقالنمی میتقس یو عمل ی( عقل به دو حوزه نظر13گذارند.)می شیخود به نما یاجتماع ینهادها ز در هـر دو  ی
ـ یمعهـای  ارهـا و روش یاست که اصول مند بوده و از مع یعقالن یاز جهان وقت یان داشته باشد. فهم نظریتواند جرمی حوزه  ین
 باشد. یر عقالنیبا غ یتواند عقالنمی دهاستیها و نبادین باش فرض آین کنش انسانها که پیت کند. همچنیتبع

مورد استفاده قرار گرفت کـه   یاز روابط اجتماع یف حالت خاصیتوص یت توسط جامعه شناسان برایدر دوره مدرن، عقالن
ـ برخوردار بو یت خاصیاز اهم یریت اعتماد و سنجش پذی، دقت، ثبات، قابلییل کارایاز قب یاتیدر آن خصوص ن رو یدند از هم
 فرهنـگ بـه چشـم   هـای  صحنه یو در تمام یمتنوع زندگهای ن انواع خود، در بخشیشدن در متنوع تر یعقالن» به اعتقاد وبر؛ 

عبارت  یی، عمل عقالیدگاه ویکند. از دمی میتقس ییر عقالیو غ ییرا به دو قسم عقال ی( ماکس وبر عمل اجتماع14خورد.)می
 حالت دو است ممکن نصورتیا در کند،می استفاده یمنطق وسائل از خود یهدفها به دنیرس یبرا آن لعام که یعمل» است از:

 د؛یایب شیپ



 

185 

 .دهد رییتغ یاجتماع موجود طیشرا و اتیمقتض به توجه با را خود یهدفها عامل، آنکه( الف
 د.باشن ریناپذ رییتغ و ثابت متعلقه، یارزشها و آرمانها علت به او یبرا هدفها( ب

 ن شود که خود شامل دو نمونـه یمع یر منطقیله و هدف با محاسبات غیداند که در آن، وسی میرا عمل یر عقالنیوبر عمل غ
 باشد؛می

 رد.یگمی جانات صورتیبر احساسات و عواطف و ه یکه مبتن یعمل عاطف (1
که قرنها وجود داشته و  یاجتماع یسنتهار یر ناپذیین و مسلم و تغیمع یهدفها یاست که بسو یعمل سنت گرا و آن عمل (2

 (11عادات مردم استوار است.) یافته باشد که بر مبنایده اند، جهت یاعمال گرد
ـ ی، منطق و فرایریبکارگهای انسان چه به لحاظ وسائل و روش یبا توجه به آنچه گفته شد، عمل اجتماع ن یند عمل و همچن

رد. نکته قابـل توجـه   یرا در بر بگ یت، عواطف، تعصبات و خرافه پرستیعقالن از یتواند معجونمی ،یریو جهت گ یگذارهدف
باشـد. ممکـن   می ش گفتهیپهای از حوزه یکیدر  ییت و خردگرایبر عقالن یعام آن، لزوما مبتن یتمدن در معنا یزیر ینکه، پیا

برخوردار نباشد، لکن در  ییق عقالاز منط یند عمل و هدف گذاریک ملت در ساخت تمدن، در حوزه فرای یاست عمل اجتماع
ن یدر بهتـر  ین سنخ عمـل اجتمـاع  یا ینامند. خروجی میت ابزاریت برده باشند که آنرا عقالنیاز عقالنای استخدام وسائل بهره

به جهـت   یقرار دارند، ول یت مطلوبیدر وضع یزندگ یمادهای است که به لحاظ جلوههایی حالت ممکن، شکل دادن به تمدن
ـ یبرند. که نمونه آن در ممی ، اخالق و مانند آن، در انحطاط کامل بسریات اجتماعنظام ـ یپهـای  از تمـدن  یاریان بس ن قابـل  یش

 مشاهده است.
در همه  یک عنصر ذاتیت به عنوان یو عقالن ییقابل تحقق خواهد بود که خردگرا یافته تنها در صورتین تمدن کمال یبنابرا

کـه   ین عنصر تمـدن سـاز  ی، مبنا قرار داده شود. سومیو هدف گذار یریند عمل و جهت گیفرا مراحل استخدام ابزار و روش،
ـ ار راهگشا باشد، عنصر عقالنیبس ین اسالمیتواند در تحقق تمدن نومی عه داشته ویش یاسیشه در فرهنگ سیر  یـی ت و خردگرای

ـ  می در کنار کتاب، سنت و اجماع یاز منابع چهارگانه استنباط احکام شرع یکیعه عقل را یون شیاست. اصول عه یدانند. علمـا ش
ند و بر اساس آن، هر چـه را کـه   یگومی کنند که به آن قاعده مالزمه عقل و شرعمی برقرار یناگسستنای ن عقل و شرع رابطهیب

ـ ز آن را تایز طبق آن حکم خواهد کرد و هر آنچه را شرع حکم کند، عقل نیعقل به آن حکم کند، شرع ن ـ نمامـی  دیی ـ د. از ای ن ی
 (11شود.)ی میتلق یامبر درونی، به عنوان پیعیروست که عقل در تفکر ش

 و فکـر  و تـدبیر  و خـرد  گـرفتن  کـار  بـه  »؛یعه بـه معنـا  یدر منطق ش ییت و خردگرای، عقالنیدگاه مقام معظم رهبریاز د
» کنند؛ی مین در جامعه معرفیادیساز تحول بن نهیو زم یرا در نقطه مقابل محافظه کار ییشان خردگرایباشد. امی (17)«محاسبات
 بـودن  عقل تابع و گراییعقل کاری،محافظه معنای به محاسبه و عقالنیت که نیاید ذهن به فوراً گوییم،می که محاسبه و عقالنیت

 تحـولی  هـر  از اسـت،  موجـود  وضـع  طرفدار کار،محافظه. دارد فرق کاریمحافظه با گرفتن کار به را خرد و بودن عاقل. است
 یمحاسـبه . نیسـت  طـور ایـن  عقالنیـت  اما ترسد،می دگرگونی و تحول از و تابدبرنمی را تحولی و تغییر هرگونه است، بیمناک
 (11).«بود عقالنیت یک از ناشی ما اسالمی عظیم انقالب. شودمی عظیمی تحوالت منشأ خودش اوقات گاهی عقالنی

دوران مدرن  یت ابزاری، از آفات عقالنیو اله ینید ینکه با قرار گرفتن در بستریضمن ا عه به مساله عقل و اجتهادیاهتمام ش
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ن یده است. با ایات خود بخشیعه در طول دوران حیشهای تیبه فعال یانه و عقالنیخردگرا یتیهو یمصون مانده است، بطور نسب
ـ کـه از  خ بـوده اسـت   یان در طول تاریعیش یاز عمل اجتماع یجزئ ییوصف، خردگرا ک طـرف، توانسـته اسـت بـا وجـود      ی

ـ  یگر، موجب اعتال و بالندگید ید و از سوین نمایرا تضم یعیت شیگسترده، بقا هوهای سرکوب  یروزافزون آن گردد. با بررس
 گردد.می ها کامال آشکارن جنبشیت ایدر موفق ییر خردگرایقرن گذشته، تاث 14در طول  یعیشهای جنبش

ـ ر و عقالنیان کن مغول سرپا نگه دارد، تدبیورش بنیف، آنچه که توانست جهان اسالم را در برابر ن منصیبه اذعان مورخ ت ی
ـ یمهـار کـرده و بتـدر    یل خروشان مغول را بخوبیع بود که توانست سیعالمان تش یبرخ ر دلخـواه قـرار دهنـد. اگـر     یج در مس

ح و مرقـد امـام   یفـه و ضـر  یدهد که مسجد خلمی ، دستورهزار نفر در بغداد و قبل از بازگشت 111هالکوخان پس از قتل عام 
بود که توانستند با نفوذ خـود   ین طوسیرالدین ابن علقمه و خواجه نصید الدیت موی( بخاطر درا11د بنا کنند)یکاظم)ع( را تجد

برهانند. و  یز از نابودین شهر را نیعه را از خطر نجات داده و چندیفه شیژه طایاز مسلمانان، بو یاریالت مغول، جان بسیدر تشک
هـا قتـل عـام شـدند، بـر      توسط مغول ین به خالفت عباسیکه تمام منسوب یدر زمان یعباس یعیر شینکه ابن علقمه، وزیجالب ا

 (111د.)یگرد یشماریآثار ب منصب خود ابقا شده و منشا
در  یتمـدن سـاز   یدر راستا یعیت شینگر از وجوه عقالید یکیو در تعامل با مردم،  یاست داخلیدر س ییر و خردگرایتدب
است مدارا و تسامح که یش گرفتن سیدر دوران دعوت، با در پ یفاطم یعیباشد. ابوعبداهلل شمی و پس از آن یهجر 1و  4قرون 
د کـه در  یموجب گرد یت حاکم بر رفتار ویرا فراهم کرد. عقالن یان فاطمیعینه گسترش دعوت شیبود، زم یت ویاز درا یحاک
شبرد دعـوت  یپ یان برایاست اگر فاطم یهی( بد111خود نکند.) ینید دیرش عقای، آنان را مجبور به پذیرد با مخالفان مذهببرخو

کننـد. تسـامح و    یه گـذار یبا آن عظمت و شکوه را پا یتوانستند دولت یگرفتند، هرگز نممی شین در پیبه جزء ا یاستیخود، س
ش یاز گـرا  ین تساهل و تسامح را ناشیز این یه آشکار است که جوئل کرمر غربیآل بو تساهل در رفتار با مردم چنان در دوران

ـ یوس یم از معنایتوانمی ،یعیدر کنار تساهل و تسامح حکومت ش»سد: ینومی داند ومی آنان یعیش وه تسـامح و تسـاهل   یع تر ش
 (112«)م.یاد کنینهفته در خود اسالم 

ـ را ن یباشد کـه نقـش اصـل   ی میعیشهای دولت یاست داخلیوجوه بارز در ساز  یکی یر و خردباوریت و تدبیعقالن ز در ی
ت جامعه زمان خـود کـه مجـروح از    یاز وضع ین مسعود، با اگاهیه الدیچون وج یران سربداریفا کرد. امیت آنها ایتداوم حاکم

تـوان در  مـی  زیجه آن را نیرفتند، که نتش گیفات را با مردم در پیتکلف و تشر یرفتار ب یظلم و ستم حاکمان مغول بود، بدرست
ز کلـو  ین ی( بعد از و113کردند) ید نمیترد یکه در نثار جان خود در راه ویروانش مشاهده کرد؛ بطوریزائد الوصف پ یفتگیش

و بلکه ان سربداران را به حداقل رسانده یدر م ی، اختالفات درون گروهیانه رویاست اعتدال و میش گرفتن سیار با در پیاستفند
جاد موازنـه وارد عرصـه   یان و سربداران و با هدف حفظ تعادل و ایخیرا در کنار ش ی، عنصر سومیبا توجه خاص به مردم عاد

ـ عقالن یت نوعیانگر حاکمیاست، بین سیش گرفتن ای( در پ114کرد.) یاست داخلیس ـ م گیدر تصـم  یـی ت و خردگرای ـ ا یری ن ی
 د.یگردمی ع منبعثیتش یاسیشه سیبود، که از اند یعیحاکمان ش

هـا در تحقـق   ابزار و روش یری، ناظر به بکارگیدر عمل اجتماع ییت و خردگرایاز وجوه عقالن یکیهمانطور که گفته شد، 
 یعمل اجتماعهای ن حوزهیت در ایعقالن یریدر بکارگ یعیشهای جنبش ی، سرآمدیخیتار یجستجو یباشد. با اندکمی اهداف
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ات روز جامعه خـود  یازها و واقعیبر شناخت ن یان، که مبتنیمبتکرانه فاطم یاسیدرباره نظم س ید. طرابلسشومی آشکار ز کامالین
ـ ، صـبغه عم یگر دولت فاطمیدهای یژگیاز جمله و» سد:ینومی بود ـ و ن یق مـذهب ی ـ یز خـارق العـاده بـودن نظـم س    ی آن  یاس

ازهـا و اهـداف   ید اکتفا نکرد، بلکه مبتکرانـه و مطـابق بـا ن   معروف خو یو مدن ینی، دینظامهای بر برنامه یاست....دولت فاطم
 (111«)دست زد. یقانونهای اصول و برنامه یبه سازمانده یو مذهب یاسیس

 یدر جـا  یشود از هر ابـزار می کرده و باعث یریها جلوگهیمورد سرما یابزار مناسب، از اتالف ب یریدر بکارگ ییخردگرا
ـ   یسربداران خراسان، با در پ ینیرهبر د یسن جورخ حیمناسب خود استفاده شود. ش فـه در  یخ خلیش گرفتن راه اسـتاد خـود ش

در راه اهداف جنـبش   یآماده جانفشان یزیرا گرد خود جمع کند که بطور شورانگ یاریدان بسیمبارزه با ظلم و ستم، توانست مر
 منتظـر  کـارزار  وقت در و اختفاست وقت اآلن» بود که؛ ام، معتقدیآغاز ق یاز نامناسب بودن زمان برا یخ با آگاهیبودند. لکن ش

ت دارد، که ضمن اهتمام یحکا یت ویو درا یرکین کار از زیخ در ای( روش ش111«).گیرد دست به سـالح و بـاشد او اشـاره
 به عمل آورد. یریمورد آنها جلوگ یرو، از اتالف بین یو جمع آور یبه کادرساز
سـازد.  مـی  لیده را تسهیچیشود، تحقق اهداف سخت و پمی ت در روش منضمیبه عقالن یر وقتابزا یریدر بکارگ ییخردگرا

ـ هـای  ت در کنش و منش جنـبش ی، از وجوه عقالنیو خارح یانه در حل مسائل داخلیخردگراهای ش گرفتن روشیدر پ ی عیش
ـ   یموجب گرد یعقالنهای ن روشیآنها به دنبال داشته است. هم یز برایرا ن یج شگرفیباشد، که نتامی ـ  یعید کـه دولـت ش  یبن

قرار داشت، بـا   ییایو در ینیکه در محاصر زم ین وجه تحمل کرده و در زمانیها را به بهتریبیعمار، بتواند محاصره ده ساله صل
مذاکره  یرا برا یگروه یبیفرمانده صل یکه وقتیرا تجربه کند؛ بطور یت اقتصادین وضعیعمار، بهتر یر فخرالملک حاکم بنیتدب

ـ  یگذشتند، گوناگونمی طرابلس ین گروه از بازارهایکه ا یهنگام» با فخرالملک روانه شهر کرد؛   یکاالها، رونق تجارت، فراوان
 (117«)ش و آرامش حاکم بر شهر، آنها را شگفت زده کرد.یثروت و آسا

ـ  یروزیشکل گرفته و به پ یناطقان در میان و حمدانیعمار، فاطم یان، بنیسیچون ادر یعیمطرح شهای عمده جنبش دند، یرس
است آنچه که باعث شـد   یهیجنبش قرار داشتند. بد یعیدر نقطه مقابل رهبران ش یبوده و به لحاظ مذهب یت سنیاکثر یکه دارا

 یعت اجتمایریبود که در مدای عقالنههای به کار خود ادامه دهند، روش یین حکومت ها، دهها سال در اوج عمران و شکوفایا
نکه بخواهنـد بـا آنهـا مقابلـه     یند، تا ایدر آ یدادند با مخالفان از در همکارمی حیان تا آنجا که ممکن بود ترجیبکار بستند. فاطم

 یتیریو کار مد یچگونه تجربه اداریان هیلین با سازمان اسماعیکه مرتبطای ن فراتر گذاشته و در دورهیپا را از ا ی( حت111کنند)
که در دسترشان بـود را   یت شده، هر صاحب استعدادیریط موجود و بصورت مدیشرا یو به مقتضا یچ تعصبیهنداشتند، بدون 

 یـی ر و خردگراین تدبیرا به آنان سپردند. ا یو کشور یت، چون مقامات لشکریپر مسئولهای از منصب یاریبه کار گمارده و بس
ـ شرکت در حکومـت جد  یا برایآنان  یبانیکه به پشت یاز کسان یاریجه خود را آشکار کرد و بسیان در زمان مناسب نتیفاطم د ی
ـ  یعیشهای ن دولتی( به هر حال اهتمام ا111شدند.) یلیاسماع یواقع یش نهادند، به معنایگام پ هـای  ش گـرفتن روش یبه در پ

ختالفات نه تنها مشکل جامعه دانست امی مقتدر بود، از آنجا که یبا آنکه حاکم یلمیبوده است که عضدالدوله د یعاقالنه، بحد
ـ که به امن ی، با کسانیشات مذهبیاندازد، بدون در نظر گرفتن گرامی ز به خطریت آن را نیرا برطرف نکرده، بلکه امن  یت عمـوم ی

 (111ا از مقام خود برکنار کرد.)ید یرا تبع یو سن یدیه، زیامام یاز علما یجه برخیکرد، در نتمی زدند، برخوردمی بیآس
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ـ  یآشکار است. فقها یز بخوبیان نیعیش یاجتماع – یاسیسهای تیفعال یدر هدف گذار یعیش ییدگراخر  یطیعه در شـرا یش
ـ یشد که بتوانند با استفاده از قدرت سمی فراهم یبردند، اگر فرصتمی ت بسریبت امام زمان)عج( در اقلیکه پس از غ  یبـرا  یاس

ـ   ی( همکـار 111ن فرصت استفاده کننـد) یدانستند که از امی جببردارند، بر خود وا یعه گامیشبرد مقاصد شیپ عه بـا  یعلمـا ش
ـ ت دادن و تایاست، بـا هـدف مشـروع   یشود و لذا دخالت آنها در سمی لین راستا تحلیقا در همیدق یحکومت صفو د حکـام  یی

قرار نگرفته و  یت صفویکمل حایچگاه در ذیه، هیرغم حضور گسترده علما در دولت صفویز، علین خاطر نینبود و به هم یصفو
مردم انجام دهنـد، همـواره حـق انتقـاد از اعمـال       یبرا یشمارین فرصت بهره برده و خدمات بیکه توانستند از ا ین حالیدر ع

عه و بـا نـام بـردن از    یکرد علما شین رویخود محفوظ داشته و هدف خود را گم نکردند. شاردن درباره ا یرا برا یشاهان صفو
 عبّـاس  شـاه  عادات و اخالق از کرد شروع افت،ی عام قبول ورع، و زهد راه از آنکه از پس» سد:ینومی مالکاظمبه نام  یشخص

 او شامل یخداوند الطاف شده، کافر جه،ینت در و الخمردائم پادشاه، نیا: گفتیم که دیرسانییجا به را کار و کردن مذمّت یثان
ـ برگز اسـت،  ریکب عبّاس شاه نوه که را، االسالمخیش پسران زا یکی شیجا به و او را کشت یستیبا ست؛ین ـ تبع را او شـاه . دی  دی

ـ  من»کند که: می حیتصر ( شاردن112«).کشتند و کردند پرت را یو یکوه از راه در کرده،  و ادب اهـل  و منبـر  اهـل  نیهمچن
دفاع  ر، منتشر و از آنیپذامکانده یعقک ی همچون را آن و داشتند را اعتقاد نیهم که امدهید را ممتاز و مبرّز اریبس یهاتیشخص

 (113«).کردندیم
ن ینـو  یتمـدن سـاز   یعه در راسـتا یش یاسیکه تفکر س یار مهمیگر از عناصر بسید یکیبا توجه به مجموع آنچه گفته شد، 

هـا برعهـده   ت و تداوم تمـدن یبند تولد، تثیدر فرا یار مهمیاست که نقش بس ییت و خردگرایکند، عنصر عقالنمی ارائه یاسالم
ـ   یبخوب یعیشهای دولت ییج خود را در شکوفایداشته و آثار و نتا را  ین، زوال تمـدن اسـالم  ینشان داده است. چنانکـه محقق
مذهب و سپس حمله مغول، بر  یان سنیه حکومت سلجوقیدانند که در سای میزیز و عقل ستیعلم گرهای انیهمزمان با رشد جر

 1و  4در طـول قـرون    یعیت شیو عقالن یین خردگرایگزیرا جا یزیو عقل ست یگر یحاکم شده و به مرور، صوفجهان اسالم 
 کرد. یهجر

 ( شریعت محوری4
نـاظر بـه تـوان فرهنـگ      یج گـر یت بسیقرار گرفته است. ظرف یمورد بررس یند تمدن سازیدر فرا یتا کنون سه عنصر اصل

رو یج نیبود. در مرحله بعد، از آنجا که بس ین اسالمیتمدن نو یریشکل گ ینات در راستاروها و امکایج نیبس یع، برایتش یاسیس
ت یریبه عنـوان روش مـد   ییت و خردگرایده و عقالنیعالمانه مطرح گرد یباشد، عنصر رهبرمی نهیت بهیت و هدایریازمند مدین

عه، بستر تعامالت تمدن ساز و عنصـر چـارچوب   یش یسایشه سیارائه شد. در مرحله بعد، اند یو معنو یمادهای هیمنابع و سرما
از  یضمن برخوردار یند تمدن سازیقت، فرایکند. در حقمی عرضه یعت محوریرا تحت عنوان شر یتمدنهای تیبخش به فعال

ـ یک برنامه و دستورالعمل است که نقطـه عز یازمند یت، نیعالمانه و عقالن ی، رهبریحضور گسترده مردم یعناصر راهگشا ت، م
 را مشخص کند. ییر حرکت و مقصد نهایمس

ر ممکن اسـت  یجامع و مطلوب غ یزیک برنامه ریاز  یریافته و ذو ابعاد، بدون بهره گیک سو، تحقق تمدن کمال یاساسا از 
 یاسیشه سین رو در اندی( از ا114کند)می و هم به تداوم آن کمک یجاد تحول اجتماعیعت هم به این و شریگر، دید یو از سو
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 باشد.ی میجاد جامعه آرمانیبا هدف ا یاجتماع – یاسیس یعه، اسالم ناب برگرفته از قرآن و سنت، محور همه تکاپوهایش
 گونـاگون  یهـا بخـش  از یوح بر یمبتن نِیدهد، دمی عت ارائهین و شریاز رابطه د یآمل یت اهلل جوادیکه آ ینییبر اساس تب

 و احکام و مناسک و عتیشر ن،ید گرید بخش است... و اتیاخالق ن،ید گرید بخشاست... دیعقا شامل یبخش»شود؛یم لیتشک
 و یاجتمـاع  سـلوک  و یمـدن  ،یحقـوق  ،یاجتماع روابط یعنی گرانید با و خود یخدا با و خود با فرد روابط که است مقرّرات

 (111«).ردیگیم قرار بخش نیا در ینظام و یاسیس و یاقتصاد روابط تیفیک
 برای خاص روشی و راه از است عبارت شریعت زیرا» باشد؛می عتین و شریان دیم یز مفهومیمعتقد به تما ییعالمه طباطبا

 لیکن است؛ نسخ قابل شریعت رو، این از امتها؛ همه به نسبت الهی عام روش از است عبارت دین که حالی در پیامبری؛ یا امتی
وجود دارد که عبارت  یحدث یک معنایعت یزان در مفهوم شریعالمه در الم( بنابر سخن 111«)نیست. پذیر نسخ معنا این به دین

 همه یبرا» ن است که؛یدای عت، در واقع ناظر به بُعد برنامهین، منظور ما از شری( بنابرا117«)ق و نصب آنید طریتمه» است از؛ 
 ( 111«)دارد. مقرّرات و نیقوان انسان، یاجتماع و یفرد شؤون
بشر خالصـه گـردد. از نظـر     یو جمع یات فردیت حیریمد یعت برایت شریع در اعتقاد به جامعیتش یگژین وید مهمتریشا

انسان  یت و سازندگیهدا یرا که برا یزیم هر چیانسان بوده و قران کر یازهایبر فطرت و پاسخگو به همه ن یعه، اسالم، مبتنیش
ـ ن جهت گیعه، دیون و بلکه قاطبه علما شیلده فقها و اصوی( به عق111کرده است) یالزم بوده است، ارزان ـ هـای  یری در  یاساس

ـ عه، عالوه بر کلیش یفقه ینکه بر اساس مبانیات ارائه کرده است؛ مضافا بر ایت حیریمد ـ  ی ـ از جزئ یاریات، متعـرض بس ات و ی
ـ نـام اجتهـاد تعب  را به  یسمیز شده است و بلکه فراتر از آن، مکانین یمطلوب به نظام اجتماع یسامانده یراهکارها برا ه کـرده  ی

ساختن جامعـه   یات زمان و مکان، برنامه الزم براین راهکارها بر اساس اصول و در چارچوب مقتضیمجدد ا ینیاست که با بازب
 حـوزه  این در راهکارها از وسیعی بخش که د بر منطقه الفراغ، معتقدندین با تاکیعه همچنی( علما ش121دهد.)می را ارائه یآرمان
 را متخصصـان  و مصلحت عقل، کارایی امر این که است، شـده واگـذار عقال بنای و آدمی عـقل به شرع جانب از که دارد قرار
 (121).دهدمی افزایش یتمدن ساز روند تکلیف تعیین در

ـ یرهنـگ س ن عنصر تمدن ساز و کامل کننده اجزاء تمدن سـاز در ف یچهارم یعت محوریبا توجه به آنچه گفته شد، شر  یاس
ـ های جاد و رشد و نمو جنبشیند ایفرا ی، در بررسیند تمدن سازیدر فرا یعت محوریت شریع است. اهمیتش ر آن یو تـاث  یعیش

 باشد.می ز کامال برجستهین یعیشهای ... دولتی، اقتصادی، فرهنگیعلم ییدر شکوفا
ـ تاک یت اجتماعیرین در مدیت دیمحور ل حکومت، بریام و تشکیالمقدور از همان آغاز ق یحت یعیشهای جنبش د کـرده و  ی

ان یر موسس علویکب یکردند. داعی میجامعه معرفهای گر بخشیو د یوان اداریعت را به عنوان مالک حکم و قضاوت در دیشر
عمـل بـه دو    و یره و سنت نبـو یاقامه کتاب اهلل، زنده کردن س» استوار نمود: یام خود را بر سه اصل اساسیطبرستان از ابتدا، ق

کارگزاران خود صـادر کـرد کـه بـر      یبرا یز دستورالعملیل حکومت نی( پس از تشک122«)از منکر. یاصل امر به معروف و نه
)ع( در اصـول و   یرمومنان علین از امیقیامبر)ص( و آنچه که بطور یبه کتاب و سنت پ» ست در اداره حکومت؛ یبامی آن، یمبنا

 دند.کرمی ( عمل123«)دهیفروع رس
ـ  یز هر چند بطور نسبیدر مرحله استقرار ن یعیشهای دولت بـه   ییو قضـا  یالت اداریتشـک  ی، تالش نمودند کـه در طراح
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 کـه  هـایی دوره در حتـی  و - هیچگاه که بود آن یهجر 1و  4قرون  تا تشیع مذهب مشکالت از عت نظر داشته باشند. یکییشر
ـ امـا در ا  .بود نشده پذیرفته قضایی و سیاسی هاینظام برای معیاری و الکم عنوان به -بود هاحکومت پذیرش و توجه مورد ن ی

ـ   یم که همگیدر مناطق مختلف جهان اسالم هست یعیشهای دولت یریدوران، شاهد شکل گ ش معـارف  یتالش نمودند، کـم و ب
 یکه به طغـا ای ان و در نامهحرکت سربدار یدر ابتدا یخ حسن جورینه سازند. شیخود نهاد ییو قضا یاسیرا در نظام س یعیش
 مـا  و پادشـاه » شمارد:می اهداف جنبش یرا در راستا یات اجتماعیبر ابعاد مختلف ح یقرآنهای ت آموزهیمور نوشت، حاکمیت

در  یمشخصـ  یاست عمومیو س یاز همان آغاز خط مش» ان؛ی( دولت فاطم124«)نـماییم. عمل قرآن به و کنیم خدا اطاعت باید
در  یانیر شـا یتاث» د: یگوی میچنانکه طرابلس یژگین وی( و ا121«)عه بود.یش یفقه و رسوم مذهب یمستلزم اجرا ش گرفت کهیپ
 (121«)ات داشت.یالت و آداب و رسوم با همان خصوصیاز تشک یارید آمدن بسیپد

لحـاظ   یت اجتمـاع عت را در تعـامال یتالش کردند شر یعیشهای ز دولتین یاجتماع – یاسیت سیریو مد یدر عرصه عمل
ـ   یک نمونه، قلقشـند یند. به عنوان یت نمایریمد ینیمردم را بر اساس دستورات د یکرده و ارتباطات اجتماع ی در صـبح االعش

کردند. محتسبِ دولت مراقب بود تا زنان با نامحرمـان مـراوده   می تردد زنان وضع یژه برایمقررات و یفاطم یخلفا» سد:ینومی
ر مـردان و  یشان از مردان متفاوت بود. زنان در مسیر رفت و آمد ایز مسینان در مجالس وعظ و مساجد و ننکنند، محل اجتماع ز

ـ  یات اجتماعیعت در حیشر ی( اهتمام به حضور عمل127«)نشستند. یر زنان نمیمردان در مس  ی، انحصـار یعیتوسط حاکمان ش
ت قانون شرع به ی، رعایمراکش یشد. بنابر نقل ابن عذارمی بالت دنیز بعضا با جدین ینداشته و در امور حکومت یدر مسائل جزئ

 که اموال گرفته شد)خراج( بر طبق شرع نبـود، او فرمـان   یدر موارد» ؛یت داشت که ویاهم یفاطم یعیابوعبداهلل ش یبرا یحد
شـدند، مسـائل   مـی  مواجه یلز هر کجا در اداره کشور با مشکین یهی( رهبران بو121«)بازگردانده شود. یداد به صاحبان اصلمی
ـ های دگاهیدند و کشور را بر اساس دیپرسمی و.... ید اسکافید و ابن جنیخ مفیر شینظ ییخود را از علما یو حکومت یفقه  یفقه
 (121کردند.)می شان ادارهیا

ـ  یران، اهتمام به مبانیدر ا یتمرکز و وحدت مذهب یجاد نوعیه، با ایبعدها در دوره صفو ـ  یفقه  یر مسـائل حکـومت  عه دیش
 یک مذهب ساده و صـرفا در بعـد عبـاد   یع مجددا از حالت ی، مذهب تشیخین برهه تاریافت. در ایش یافزا یبصورت تصاعد

با پشـتوانه   یکه محقق کرکید؛ بطوریجلوه گر گرد یت اجتماعیریا و فعال و صاحب نقش در مدیپو یخارج و به صورت مذهب
 فـرایض  ترویج و بازی قمار خواری، شراب مانند نامشروع اعمال کردن کن ریشه و کراتمن و فحشا از جلوگیری ، دریتیحاکم
 در شـهرهای  اذان و رواج دانشـمندان  و روزه، تفقد از علما و نماز احکام بیان جماعات، و جمعه نماز اوقات محافظت و دینی
ـ ( بعـدها در دوران مشـروطه ن  131آورد.) ملع به های سختیمراقبت و جمیله مساعی وستمگران، مفسدین قمع و قلع و ایران ز ی
نهضت قـرار داشـت. بنـابر نقـل نـاظم       ی، در راس اهداف رهبران مذهبیدر مناسبات اجتماع یاسالمهای ا معارف و آموزهیاح

 شـده  دههـای گـذار  قانون حدود از و دارد پاس را های اسالمآیین ها وقانون»که؛ بودندای مشروطه پی در ، علمایاالسالم کرمان
 در. باشـد  اصـلی  هدف مسلمانان و حوزه اسالم حفظ و شود مبارزه, ناروایی ها با و نکند سرپیچی مملکت رسمی مذهب برابر
 بـه  و بـوده  مشروطیت برخالف پوید، بدعت و زندقه راه و شود تدوین جعفری مذهب برخالف هایی کهقانون, دین علمای نظر

مشاهده  یساله آن بخوب یران و تجربه سیا یند انقالب اسالمیتوان در فرامی ن خط رایم ا( تداو131«)شد. خواهد منتهی استبداد



 

190 

امام )ره( بـود   یون به رهبریانقالبهای ( در راس خواسته132نمود. اعتقاد به اسالم به عنوان مکتب نجات بخش انسان و اجتماع)
( 133«)حکومـت.  یک آوردن دست به براى نه ملت، براى نه ور،کش براى نه است بوده اسالم براى انقالب این »که معتقد بودند؛

 اجتمـاعی،  فـردی،  مـادی،  نیازهای معنوی، نیازهای - دارند انسانها که نیازی هر»به جد معتقد بودند که؛ یرهبران انقالب اسالم
نظام در طـول   یامل بالندگز عین امر را نی( و هم134«)شود.می تامین خدا دین حاکمیت ظل در - همه و همه و اخروی دنیوی،

 کنند.ی میسه دهه گذشته معرف
 ( پویایی5

ـ است که در صورت منضم شـدن، ظرف  یع، در بردارنده چهار عنصر تمدن ساز اساسیتش یاسیفرهنگ س ـ  ی ار یت تحـرک بس
ـ  شـو  یجاد تمدن نمیاز منابع تمدن ساز، باعث ا یبخشند. البته صرف برخورداری میرا به جامعه اسالم ییباال ن ید، بلکـه در ع

 ینـه مناسـب را بـرا   یاست که بتواند بسـتر و زم  یتیازمند خصلت و وضعیت وجود عناصر تمدن ساز، جامعه نیضرورت و اهم
ـ  ی میاجتماع ییایت که جامعه شناسان آن را پوین وضعین منابع فراهم کند، ایا یفرآور ن شـور و نشـاط، تحـرک،    ینامنـد، مب

بهـره   ی( کـه امکـان الزم را بـرا   131در اجتماع اسـت)  یو مالزم با نوآور یمختلف اجتماعای ههیحرکت رو به جلو. ... در ال
 کند.می از عناصر تمدن ساز فراهم یبردار

( در 131شرفت اسـت.) یو پ یدر جهت برتر یا توان دگرگونیاستعداد  یاست که حرکت کرده و دارا یزیخصلت چ ییپوپا
شـرفت و نظـم اسـت.    یز مربوط به مفهوم دو گانه پین تمایشوند. امی ز قائلیها تمادهیپد ییایو پو ییستایان ای، میجامعه شناس

ـ شـرفت ن یبوده و مفهوم پ یط موجود اجتماعیان شرایدار میپا یرنده هماهنگیمفهوم نظم دربرگ را در نظـر   یز تحـول اجتمـاع  ی
پردازند و تحرک  ینم یدد که در آن، معموال به نوآورگرمی اطالقای ستا به جامعهی، جامعه ای( از منظر جامعه شناخت137دارد.)
ـ  یا قرار دارد که پیرند. در مقابل جامعه پویگمی ثابت انجام یبه نحو یدر آن اندک بوده و اصوال کارها یاجتماع ر یوسـته در مس

فکـار نـو و افـراد جـوان،     ن جوامع، ایابد. در ایمی تحقق یدر آن باال و به آسان یشرفت قرار داشته و تحرک اجتماعیتحول و پ
 (131اندازد.)می پر تحول جامعه، همه کس را به تکاپو یشوند و زندگمی شمرده یت اجتماعیمحور فعال

گـر  یآن در مواجهه با د یعه، رو به جلو بودن و توانمندیتحرک در فرهنگ ش یع، به معنایتش یاسیدر بستر فرهنگ س ییایپو
ا، زنده یپو یخ خود، همواره خصلتیعه در طول تاریر جهت تحقق اهداف و آرمانهاست. شمستمر د یشرفت و تعالیها و پفرهنگ

ـ بـا آن مواجـه گرد   یو عباس یت امویکه در دوران حاکمای گستردههای رغم سرکوبیو فعال داشته است و عل چگـاه از  ید، هی
ـ   با اشاره بـه  یستاد. طرابلسیخود بازنا یحرکت و تالش در جهت تحقق جامعه آرمان ـ یعیاوج سـرکوب ش  انیان در دوره عباس

ـ سـتاد؟ خ یا در برابر حمالت از حرکت بـاز ا ین رفت یعه از بیا جنبش شیآ» سد: ینومی ـ علوهـای  ر؛ حرکـات و جنـبش  ی ان و ی
 (131«)بند ماندند.یخود پا یده و رایروانش، نه قطع گشت و نه متوقف شد، بلکه آنها بر عقیپ

از  یات زمـان و مکـان، بخـوب   یان فراهم کرده است که بر اساس مقتضیعیش یکان را بران امیع، ایجامعه تش ییایمشخصه پو
و هنـر و   یفرهنگ دوسـت  یژگیعمار که با و یبن یعیط موجود واکنش نشان دهند.دولت شیمنابع خود بهره برده و نسبت به شرا

ـ      شـتر ی، شعار خـود را کـه پ  یبیشد، در طول دوران محاصر ده ساله صلمی ادب شناخته ل یف تبـد یکتـاب بـود، بـه شـعار س
 را به مدت ده سال تحمل کنند. ییایو در ینی، توانستند محاصره زمیج مردمیب با بسین ترتی( و بد141کردند)
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ـ های ران، بر نقش آموزهیدر ا یعیشهایی از جنبش یستیمارکس یلیدر کتاب نهضت خراسان، با ارائه تحل یپطروشفسک ع یتش
ـ ران، بارها زیدر ا یقرون وسط ییروستاهای جنبش »کند؛می دیتاک یمردمهای هدر به حرکت درآوردن تود ـ   ی ع یر علـم سـبز تش

را در  ی( و عناصـر 141«). ان هماهنـگ بـود  یز روستائیه مخالفت آمیعه با روحید شیاز افکار و عقا یرا که بعضیافت، زیتوسعه 
 ن عناصر که فوکـو دربـاره آنهـا   یشد. ای میتلف اجتماعمخ یان گروههایجاد شور و تحرک در میدرون خود داشت که باعث ا

 مسـلّح  مـدام  یقـرار یب ینوع به را خود روانیپ مستقر، یهاقدرت برابر در عیتش مذهب در ذاته حدّ یف عناصر نیا »سد: ینومی
ان همه، عنصـر  یماست که در  یوجوه گوناگون ی( دارا142«)است. ینید هم و یاسیس هم که دهدیم یشور شانیا به و کندیم

ـ را در شـکل گ  یبرخوردار بوده و بار اصل یشتریت بیانتظار، از اهم یشرویدر کنار فرهنگ پ یزیو ظلم ست یعدالت طلب و  یری
 ده اند.یبر دوش کش یعیشهای ت جنبشیموفق

 و شـهادت  میـان  »و مبارزه با ظلم و ستم دستگاه حـاکم بـود؛   یدر جهت عدالت طلب یامیپس از حادثه خونبار کربال، که ق
ـ های و بر اساس آن، نهضت (143«)شد. برقرار جاودانی ارتباطی عدالت، استقرار و رنج تحمل میان و حقیقت ـ در م یاریبس ان ی

در گوشه و کنار جهان اسـالم و در   یانقالبهای ز به ثمر نشسته و دولتین یشکست خورده و گاه یان شکل گرفت که گاهیعیش
 جود آوردند.آن بو یاتیمراکز مهم و ح

مغول به ستوه آمـده بودنـد، از عوامـل     یلخانیران از ستم حاکمان ایکه مردم اای و مبارزه با ظلم، در برهه یام عدالت طلبیپ
ن مندرج در یرود. درباره محتوا و مضاممی در منطقه خراسان بشمار یعیک دولت شیس یت جنبش سربداران در تاسیموفق یاصل

ز یاز تفاوت و تمـا  یصورت گرفته است که حاک یمختلفهای ن جنبش سربداران، بحثیاز موسس یرانفه مازندیخ خلیسخنان ش
ـ »رخواند به طور مبهم گفته است کـه  یباشد. ممی غات و مواعظ مرسوم و متداول آن دورهین سخنان با تبلیمشخص ا ـ خ تبلیش   ی

 خــلیفه  شیخ پیـروان و شـاگردان بـعدها آنچه طبق» کند که؛می حیمحقق روس، تصر یاما پطروشفسک« کرده است.ی میاویدن
ـ ن ی( بعـد از و 144)«است. بوده ستم برابر در پایداری و عمومی مساوات تبلی  همانا دنیاوی کلمه از مراد نمودند،مـی تـبلی  ز ی

ت و یز و مهـدو یم ستام ظلی، قیع چون شهادت طلبیها و معارف مکتب تشحتر، ارزشیصر یبا زبان یخ حسن جوریشاگردش ش
 (141را با خود همراه نمود.) یاریت بسیق جمعین طری  نموده و از ایانتظار موعود را تبل

، صـنعت و... را بوجـود   یخ اسالم به لحاظ هنـر، معمـار  یتارهای ن دولتیاز شکوهمندتر یکیز که یان مصر نیدولت فاطم
ک جنبش یث، وجهه ین حیو از ا (141نشان دادند) یاجتماعهای یرابرها و نابیتیبه نارضا یآوردند، از همان آغاز، توجه خاص

ـ    یان بخشیحرکت، پا یمعترض به وضع موجود را به خود گرفتند. آنها از ابتدا یاجتماع ان را یدن به ظلـم و سـتم و فسـاد عباس
ـ توانستند ن قا،یده شمال افریامها در جامعه ستم کشین پیا یان با توجه به اثرگذاری( فاطم147ن خود قرار دادند.)ینصب الع  یروی

 (141رفته است.)می رو بشمارین نیم تریرند که در دوره خود، عظیام خود بکار گیر قیرا در مس یمیعظ یانسان
ن جهات آغاز کرده و مشخصه بارز آنها، مبارزه با ظلـم  یام خود را در همیز قیران نیان در شمال ایان و مرعشیعلوهای دولت

اسـت  هـایی  از جمله مولفه یزیو ظلم ست ی( به هر صورت، عنصر عدالت طلب141دل و عدالت در جامعه بود.)و ستم و بسط ع
ـ رد. اهمیگمی بهره گرفته و یدن به جامعه از آن بخوبیبخش ییایعه در جهت پویش یاسیکه فرهنگ س ـ ت ای ن مولفـه در جهـت   ی

 جــهت  در ببـریم، امـا   پـیش  هـم  بـاز  را سازندگی اگر ما» ند:عه معتقدیاست که رهبران ش ینه در جامعه، بحدیجاد تحول بهیا
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 مـوفقیتی  نکنـیم،  فعالیتی مسلمان مـرد زن و کـرامت احیای و حـقوق بـرابری، ایجاد و تبعیض بردن بین از و عدالت اسـتقرار
 (111«)ایم.نـیاورده بدست
ده فرهنگ انتظار است که از صدر اسـالم تـا   یعه، پدیش یاسین در منظومه سیبخش و تحول آفر ییایگر از عناصر پوید یکی

را در جهـت   ی، ابزار مناسبییقت سنت اعتقاد به عصر طالیبوده است. در حق یعیشهای ان جنبشیدر م یکنون، منشا آثار فراوان
 کـه  دارند عقیده شیعیان:» سدینومی ن بارهیوود در ا یان قرار داده است. اندرو هیعیار شیاصالح طلبانه در اختهای جاد جنبشیا

 رسـتگاری  یـا  احیـاء  دربـاره  عقایدی، ....چنین.آن از دور به نه کند،می حرکت آرمانی جامعه یک هدف سمت به اسالم، تاریخ
 باعـث  معنوی، رستگاری یک انداز چشم... است داشته ارزانی شیعه مذهب به را عاطفی موعودباورانه کیفیت یک الوقوع، قریب
 سیاسی، هدف یک برابر در دینی، حمیت چنین که هنگامی. است شده مذهب این در عاطفی، مندی توان و قوت مشخصه ایجاد
عه موجب شده است که آنها در طول ین اعتقاد شی( ا111)...«شد خواهد قوی ایثارگری و تعهد یک موجب شود،می کار به آماده
 (112«)باشند. داشته نفی و رد موضع جود،مو بالفعل سیاسی اقتدار و سلطه برابر در» خ خود؛ یتار

تواند موتور محرک می ن و تعهد آور است، کهیاصالحگر، تحرک آفر یمحتوا یعه دارایش یاسین انتظار در فرهنگ سیبنابرا
 یسـتادگ یا قدرت اعتـراض و تـوان ا  ین سوال که آیرد. فرانسوا توال با طرح ایقرار بگ ین اسالمیاسالم در خلق تمدن نو یایدن
ـ یاز قـدرت س  یز در صـدد سـهم خـواه   یا آنان نیشود؟ آی میت بودن آنان ناشیحاکم، از در اقلهای عه در برابر قدرتیش  یاس

 خـود خالصـه   ییتحقق عصر طال یعه برایخاست؟ پاسخ آنرا در انتظار شمی موجود از کجا بر ین نه گفتن به نظامهایبودند؟ ا
داند و می عیتش یاسیرا در فرهنگ س یدوم و سوم هجرهای ان در سدهیرانیاهای امیز قا یاریشه بسیر ی( گرانتوسک113کند.)می

ـ ان دهقانان رواج داشت و پایاى در ماس گستردهیران به مقیعه گرى در ایش»معتقد است که؛ ـ ه ای هـا بشـمار   جنـبش  کیدئولوژی
ـ  یفه سنى بود، بنـابرا یان از سوى خلیعیگرد و آزار شیزه آن، پیرفت. انگمى موعـود را   ان انتظـار حضـور مهـدى   یعین بعـدها ش
ارى خداونـد خواهنـد توانسـت بـا عوامـل زور و      ین و یمان راستیده داشتند که پس از حضور مهدى، با اینان عقیدند، ایکشمى
 (114«)ردانند.ره گیروز شوند، ظلم و استبداد را نابود و به جاى آن عدل و صلح را بر جهان چیکار کنند و بر آنها پیدادگرى پیب

ـ یشه مهـدو یزان گسترش تفکر و اندیآغاز کردند، از م یمصر که حرکت خود را در قرن سوم هجر یعیان شیفاطم ن یت در ب
ـ موعود قبـل از حضـور داع   یشه انتظار مهدیقا و مغرب اطالع داشتند؛ چرا که اندیمردم شمال افر ـ در م یان فـاطم ی ان قبائـل  ی

ـ در خارج از شهر ماسـه در کنـار در   یکه ابن خلدون از وجود مسجدیوجود داشته است؛ بطور ییقایافر  ترانـه اطـالع  یمد یای
با توجـه   (111)کند، از آن مسجد ظهور خواهد کرد.می ن را پر از عدل و دادیمنتظر که زم یدهد، که مردم معتقد بودند مهدمی
نک در یل خواهد بود که ایکى از اخالف اسماعیموعود  مهدى» دادند که؛می نانیبه مردم اطم یان فاطمی، داعین جو فرهنگیبه ا

 ( 111«)روزى در عالم ظاهر خواهد شد.یبرد، امام بزودى زود با فتح و پخفا بسر مى
ت و اعتقـاد  یران بوده است. مساله مهدویدر ا یعیشهای آغاز جنبش یشه انتظار موعود از عوامل اصلیز اندین یدر قرون بعد

ام، یش از آغاز قیپ یفه مازندرانیخ خلیدولت سربداران بوده است. ش یعیشه رهبران شیاز ارکان اند یکیج( به ظهور امام زمان)ع
نه کردن ین اهتمام سربداران به نهادی( ا117ج کرد)ی، مردم را به مبارزه با ظلم و جور حکام بسین بعد اعتقادیدن ایان کشیبا به م

ـ مو یدر زمان حکومت خواجه عل» رخواند؛یرفت که به نقل مش یپ ییان مردم، تا جایفرهنگ انتظار در م د، مـردم سـبزوار بـه    ی



 

194 

)ع( ین اعتقاد کـه ظهـور امـام مهـد    یبردند و با امی دند و به دروازه شهریکشمی رونیرا به ب ی، هر روز اسبیدستور خواجه عل
ان و هم سربداران وجود یخیکه هم در جانب شن اعتقاد، ی( به هر حال ا111«)رفتند.می ک خواهد بود به استقبال ان حضرتینزد

 کردند. یه مفاسد حاکم بهره برداریشوراندن مردم عل یبود که رهبران سربدار از آن برا یداشت، عامل مهم
ـ  یدر فرهنگ تش ییپوپاهای گر از مولفهید یکیبا توجه به آنچه گفته شد، انتظار  ر تحقـق  یع است که همواره آنـان را در مس

 متکـى  و مؤمن و معتقد خدا به که ملتى» ؛ یر مقام معظم رهبریشود که به تعبمی دارد و موجبمی خود فعال نگه ینجامعه آرما
 لطـف  و زندگى و آینده به امید خورشید دلش در که ملتى است؛ ارتباط در غیب نشینان پرده با و است امیدوار آینده به و است

 (111«).گرددنمى خارج میدان از حرفها، این با و شودنمى مرعوب و تسلیم هرگز درخشد،مى الهى مدد و
ن معجـزات و  یآن را تا کنون از بزرگتر ین بقایمحقق یکه برخیده؛ بطوریع بخشیرا به تش یخاص ییاین عوامل، پویمجموع ا

ده است که آنگونه ید ندشان را به خویان و دوستداران ایعیهمچون ش یخ، امتیرا تاریز» خوانند؛می خ بشریشگرف تارهای دهیپد
 یگـرد می تاب یب ییخ را تورق نمایتارهای کتابای رد و اگر لحظهیها قرار گها و قتل عامها، مشکالت، ظلم یدستخوش سخت
عه توانسته است فراتر از بحث بقا و در ی( حال آنکه ش111«)رد.یگمی آن آمده است رعب و وحشت وجودت را فراو از آنچه در

ـ از ظرف یبزند که خود حـاک ای شرفتهیپهای س دولتیدا کرده است، دست به تاسیکه مجال عرض اندام پهایی برهه ـ ی ار یت بس
مناسب  یرد، امکان بهره برداریقرار گ ین اسالمینو یعه است، که اگر در خدمت تمدن سازیش یاسیدر درون فرهنگ س یمیعظ

 آورد.می از عناصر تمدن ساز را فراهم
 سمت جامعه امن مطمئن پیشرفته والیت محور( جهت دهی به 6

زه بخش، یاز عناصر تمدن ساز و انگ یاز حجم مناسب یافته، در کنار ضرورت برخورداریمطلوب از تمدن کمال  یارائه الگو
ـ یمطلوب  یباشد. در واقع، جهت دهی میات جمعیده آل از حیا یت مشخص، در قالب شکلیهدف و غا یازمند طراحین از  یک

ـ از منابع تمـدن سـاز و انگ   یاست و لذا صرف برخوردار یشرو در جهت تمدن سازیفرهنگ پ یاساسهای ژهیکارو زه بخـش،  ی
 یها و باورهاان ارزشیشرو بر بنیپهای کند. فرهنگ یت نمینکه جهت حرکت جامعه به نحو مطلوب مشخص باشد، کفایبدون ا

زه و منابع یاز انگ یریدهند، تا آنها بتوانند با بهره گمی ان تمدن ساز قراکنش گر ینده را فرارویاز جهان آ یرین خود، تصویادیبن
نـد  یم شده، هم در فرایت ترسین غایت و گستره ایفیت، کیاست ماه یهیت مطلوب حرکت کنند. بدیتحقق آن وضع یخود، بسو

 سازد.می لیع را تسهیت منایریموثر واقع شده و هم مد یزه بخشیانگ
ه یروند، همواره در سـا می بشمار یند تمدن سازیمت در فراینسبت به وضع موجود، که نقطه عز یعتراضاهای جنبش اساساَ

ـ می اثرگذار، تالش یاجتماعهای ن رو رهبران جنبشیشوند، از هممی از وضع مطلوب متولد یر و تصوریتصو از  یمیکنند ترس
مردم فرانسه گفت:  یبران انقالب فرانسه در آغاز حرکت انقالبر از رهیت مطلوب مورد نظر خود ارائه کنند؛ چنانکه روبسپیوضع
ر یت ارائه تصـو یفیل کیدر تحل یزدیت اهلل مصباح ی( آ111«)م.یان راه خود را روشن کنیهنگام آن است که هدف انقالب و پا» 

 که یکار نینخست م،یکن عمل نهعاقال که میبخواه اگر» سد:ینومی ن هدفییبودن تع یاز جامعه مطلوب، با اشاره به عقالن یآرمان
ـ با جامعه، احوالاوضاع و اصالح راه در یعمل اقدام هرگونه به زدن از دستش یپ پس،. است هدف انتخاب میده انجام دیبا  دی

 فقط .میکن نییتع اند،یینها تیغا به لین راه در ییهاگام ای لیوسا فقط واقعدر  که را، متوسط اهداف زین و یینها و یاصل هدف



 

195 

ـ  باشـد،  دسـت  در ماست مطلوب که یاجامعه طرح و باشد شده نییتع ما اهداف یکل خطوط حداقل کهیهنگام  بـه  میتـوان یم
 (112«).میکن هیته یعمل اقدامات یبرا یانقشه و میبپرداز یینها تیغا تحقق لیوسا و هاراه نیبهتر سنجش

 یاز جامعـه آرمـان   ییم شکل نهایفتن درباره جامعه مطلوب و ترسمتفکران چون کارل پوپر، از اساس با سخن گ یالبته برخ
ـ یا؛ از واقـع ب یوسـت.ثان یقت نخواهنـد پ یاند به حقر آنگونه که به تصور درآمدهین تصاویمخالف بوده؛ چرا که معتقدند اوال؛ ا  ین

ـ یسه و یهدف را اگر دارا ( در مقابل، عمده صاحبنظران، طرح جامعه113کاهند.)می که به آنها باور دارند، ییانسانها ـ ذ یژگ ل ی
 کنند:می فرض یاریفوائد بس یدانند، بلکه دارا یهوده نمیباشد، نه تنها مضر و ب

 نانه باشد.یکامال واقع ب (1
 ق باشد.یهمراه با ارائه طر (2
باشند، تا سـهل   مراتب ین کند، که دارایتع یجامعه آرمان یمتوسط براهای و هدف یی، نهایرا اعم از هدف اصل یاهداف (3

 (114ر اوضاع موجود راغب گرداند.)ییتغ یمراتب آنها، مردم را برا یالحصول تر بودن برخ
، ینده مطلوب، متناسب با بضاعت معرفت شناختیر از آی، به ارائه تصویمختلف علمهای در حوزه یاهتمام صاحبنظران جهان

ر، نقشـه،  یل بـه تصـو  یده نمانده، بلکه تبـد یک ایصرفا » نشهر خود، موجب شده است که آرما یو انسان شناخت یشناخت یهست
ها را، با انسـجام،  ند خلق تمدنیشرو در فرایپهای ست توان فرهنگیبامی ن وصف، امروزهی( با ا111«)برنامه و تابلو گشته است.

 د.یکنند، سنجمی که از تمدنِ مدنظر خود ارائه یمطلوب یتناسب و کمال الگو
ضد ظلم، ضـد اسـتعمار و... قـرار     یاجتماعهای ها و حرکتاز جنبش یارینده، موتور محرک بسیآ یایره دنعه دربایده شیا

و تکامل بشـر ارائـه کـرده     یو اخالق یمعنو یزندگ یبرا ییرویو مبدا ن ید روحیجد یک غذایکربن،  یر هانریگرفته و به تعب
 مِـنْ  رَغَـداً  رِزْقُها هایأْتی مُطْمَئِنَّۀً آمِنَۀً کانَتْ ۀًیقَرْ مَثَالً اللَّهُ ضَرَبَ وَ» د:یفرمامی سوره نحل 112ه ی( خداوند متعال در آ111است.)

ـ ( مفـاد ا 117«)د.یرسمى جاى هر از فراوانى به مردمش روزى بود، آرام و امن که زندمى مثَل را اىهیقر مَکانٍ؛ خدا کُلی ـ ن آی  هی
ـ قر نیا» زان؛یدر الم ییر عالمه طباطبایگردد، که به تعب یم تلقیرد نظر قرآن کراز تمدن مطلوب مو یریتواند به عنوان تصومی  هی
را مثال زده و سه صـفت  ای هیه، قرین آی( خداوند در ا111«).است بوده کامل تام و آن معنوى و مادى نعمتهاى که است اىهیقر
 کـلّ  من رغداً رزقها هایأتی: )فراوان یروز و( مطمئنّۀ: )یوندر تیامن ،(ءامنۀ: )یرونیب تیکند که عبارتند از؛ امنمی آن ذکر یبرا

ـ ن مبنـا، حاکم ی( بر ا171کنند)می گر فرضیان دو صفت دینان را به منزله رابط می، صفت اطمیی( عالمه طباطبا111) (مکانٍ ت ی
 امـن »رد که؛ یگمی جهیمه نتن وصف، عالیگردد. با ا یشرفت درونیمنجر به توسعه و پ یرونیت بیگردد که امنمی نان، موجبیاطم
 بزودى و است کرده جمع آن اهل براى را صورى و مادى نعمت هاى تمامى طرف، هر از بدانجا رزق شدن ریسراز و نانیاطم و

ـ فرمامـى  اضافه نعمتها آن بر "مِنْهُمْ رَسُولٌ جاءَهُمْ لَقَدْ وَ ":دیفرمامى که بعدى هیآ در را معنوى نعمتهاى سبحان خداى  پـس  د،ی
 (171«).است بوده کامل تام و آن معنوى و مادى نعمتهاى که است اىهیقر هیقر نیا

ـ  ینان به معناین است که، اطمینجا الزم است به آن توجه شود ایکه در ا یانکته و اضـطراب   یتـاب  یآرامش خاطر بعد از ب
 را ارائـه ای ر جامعـه یه، تصوین آیعال در ضمن ان خداوند متی( بنابرا173.)یباشد و هم معنو یتواند مادمی ( که هم172است)
جاد و بقا جوامع ین ضرورت این و بلکه مهمتریاز مهمتر یکیکه  -ت ینکه از امنی( و ضمن ا174آن مومن بوده) یکند که اهالمی
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ـ لحاظ اطـالق آ برد، که به می نان و آرامش خاطر به سریز در حالت اطمین یباشد، به لحاظ درونمی برخوردار -است  یانسان  ه،ی
 ین جامعه در حـد اعـال  یز، این یشتیو مع یرا شامل گردد. در بعد اقتصاد یومعنو ینان و آرامش مادیاز اطمای تواند گسترهمی

ـ یبه آن سراز« مَکانٍ کُلی مِنْ رَغَداً رِزْقُها هایأْتی» از همه جا؛  یتصور بشر بوده و رزق و روز  رر شده و مردم آن در رفاه کامل بس
ق ین طری( و بد171«)مِنْهُمْ رَسُولٌ جاءَهُمْ لَقَدْ وَ» فرستد؛می آنان یرا از جانب خود برا یت، خداوند متعال رسولیبرند. در نهامی

ـ گردد. هر چند خداوند در ضمن امی ت، نعمت در آن جامعه تام وکاملیاز عنصر وال یبا برخوردار ـ ن آی ـ ه، مومنـان را پره ی  زی
ن یشود، لکن امی عقوبت یز، اگر کفران نعمت کند، به سختین یو معنو ین حجم از نعمات مادی، با ایامعه ان جیدهد که چنمی

و  ی، نعمـات مـاد  ییر عالمه طباطبـا یکه به تعب یه، شکل مطلوب تمدن اسالمین مساله ندارد که بتوان از صدر آیبا ا یامر منافات
ـ یمورد نظـر فرهنـگ س   یبه عنوان الگو در آن تام و کامل است را استنباط کرده و یمعنو ـ  یاس  یسـاز نـد تمـدن  یعه در فرایش
 کرد.ارائه

ـ است که مردم، در چارچوب آن تمدن، در امن یعه به دنبال تحقق تمدنیش یاسین منظر فرهنگ سیاز ا نـان کامـل   یت و اطمی
ی در کنـار هـم زنـدگ    یت، بخـوب یه والیسااز رفاه قرار داشته و در  ییز در سطح باالین یشتین آنکه به لحاظ معیبسر برده، درع

ات زمان و یجامعه مطلوب، بنابر مقتض ییآنها در تحقق اشکال ابتدا یت نسبیانگر موفقیب یعیشهای خ جنبشیتار یکنند. بررسمی
ـ    یکه در قرون چهارم و پنجم هجـر  یقدرتمند یعیشهای باشد. دولتمی استیژه عالم سیمکان و بو س یدر جهـان اسـالم تاس

را رقم زدند که  یتیش، وضعیمردم از رفاه و آسا یشرفت و توسعه و برخورداریت خود، به لحاظ پیدند، در طول دوران حاکمش
( به لحـاظ  177کند.)ی میمعرف ی( دانسته و کرمر آن دوره را دوره عظمت فرهنگ اسالم171«)یرنسانس اسالم»آدام متز، آن را 

آن روز بشمار رفتـه، کـه در    ین دولتهایان در دوران خود از مقتدرتریه و حمدانیان، آل بویان، فاطمیسیادرهای ز دولتیاقتدار ن
 افته بودند.یدست  یخوبهای قیز به توفین یرونیو ب یت درونی، در تحقق امنیو مردم دار یکنار تساهل و تسامح مذهب

جاد کرد. ین قبائل بربر ایدر ب یدیو تطورات جد دگاههایرا مطرح کردند که د یاجتماع یام خود، آرمانهایان در آغاز قیفاطم
ن، آنچه موجب جذب یجاد کند، بنابرایقا و مغرب ایافر یرا در صحنه اجتماع یان در نظر داشت که تحولیام فاطمیقت، قیدر حق
ر ی... بـود کـه تصـو   ، مبارزه با ظلم و فساد ویچون عدالت اجتماعهایی شتر طرح آرمانیشد، ب یعیکتامه به ابوعبداهلل ش یبربرها
ان بدنبال دگرگون ساختن یتوان گفت جنبش فاطممی ن منظر،ی( از ا171داد.)می ار آنها قراریاز جامعه مطلوب را در اخت یدیجد

 ( در جهت ساختن جامعه مطلوب خود بود.171)ینیو د یاسیوضع س
ب الوقوع امـام  یآن، ظهور قر یکه کانون اصل یدئولوژیا یام سربداران، با اتخاذ نوعین قیدر دوران آغاز یخ حسن جوریش

د آماده یجد یایم او در ساختن دنیکمک به حضرت و کار عظ ید خود را براین باینکه تمام مسلمید بر ایعصر)عج( بود و با تاک
ـ 111جاد کرد)ین تفکر بودند، ایشه وران و تجار، که معتقد به ایمرکب از پ یالتیسازند، تشک اختن نظـام  ( و از آنان در جهت س

ز، همواره از یالن نیان گین، موسس سلسله مرعشید قوام الدیس داشت، بهره برد. یو یعیشهای شهیشه در اندیمطلوب خود، که ر
ن، یت از عجـزه و مسـاک  یو حما یدگی، رسیقسط اسالم یگفت که در آن، نوعمی در درون حکومت خود سخن یتیتحقق وضع

 (111ده است.)ینه گردیو انصاف و... نهاد از منکر و عدل یامر به معروف و نه
از جامعـه مطلـوب    ییبدنبال تحقق الگو یشود و همه آنها، به نوعمی افتیز ین یعیشهای گر جنبشیان دیت در مین وضعیا
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که  یتینرند. امیگمی ارائه شده قرار یالگو یع، در راستایبه تفکرات ناب تش یعید حاکمان شیزان تقیو به م یبودند که بطور نسب
» بود که به گفته آدام متـز؛  یدر جهان اسالم بوجود آمد، بحد یعیشهای ت سلسلهیدر دوران حاکم یدر قرون چهار و پنج هجر

ـ یه پرچم اسالم در داخل حدود مذکور)از شرق به هند، از غـرب بـه سـرزم   یتوانست در سامی فرد مسلمان ـ اهان اقین س انوس ی
 یبـرا  ی، حق شهروندیک قانون عملیپرستند....طبق می ک خدا رایند، که یشان خود را ببیاطلس( مسافرت کند و همه جا هم ک

او  یشخصـ  یچ وجه متعرض آزادیتوانست به ه ینم یع، کسین وسیکه در تمام آن سرزم ین شده بود، بطوریهر مسلمان تضم
باال بوده اسـت کـه    یطبرستان بقدر یمان علور از حاکیصغ یت در دوره داعیزان امنی( م112«)رد.یبگ یا او را به بردگیشود و 

ـ دند کـه بـه ا  یت و عدل ندیچندان امن و رفاه یمردم طبرستان به هبچ عهد» سد: ینومی خ طبرستانیار، مولف تاریابن اسفند ام ی
ـ م نظک یتیامن یلمیمصداق دارد که در آن، عضد الدوله د یز بخوبیه نیآل بو یعین مساله در مورد حکومت شی( ا113«)او. ر را ی

ـ ( و بـه تعب 114ت و رفاه بسـر بـرده)  یژه مردم بغداد، در آرامش و امنیبو یکه مردم تحت حکومت ویبرقرار کرده؛ بطور ـ ر می ر ی
 (111«)ا در امن و امان بودند.یرعا» خواند؛ 

هـای  نیسرزم ل مردمی، موجب تمایعیشهای از حکومت یکیارائه شده توسط  ین است که اقبال مردم به الگوینکته جالب ا
مقتـدر بطـور    یعین حکومت شیست ساله، چندیک دوره دویز در یل نین دلیشد، به هممی آن سامان یعیشهای مجاور به جنبش

ژه عـدالت  یو بـو  یمغرب، رفـاه اقتصـاد   یعیان شیسیکردند. به عنوان مثال در دوره ادریی میهمزمان در جهان اسالم حکمفرما
شان ناشناخته بـود؛  یقرار داد که تا آن زمان برا یتین قبائل را در برابر وضعیبربر به ارمغان آوردند، اقبائل  یکه آنان برا یاجتماع

کنـد کـه   می ده بودند؛ چنانکه ابن خلدون نقلیند یعدالت یجزء ظلم و ب یزیفه چیان خلیت خلفا، از والیچرا که در دوره حاکم
ـ رون بکشند و با ایابند و از شکمشان بیرنگ را ب یعسلهای ند تا برهکردمی ش آبستن را ذبحیمای گله» فه؛ یان خلیوال ن همـه،  ی
 یرقابل انکاریقا ارائه کردند، به اذعان مورخان، نقش غیبه مردم افر یعیان شیسیکه ادر یی( الگو111«)افتند.ی یا دو نمیک یجز 
ـ نفـوذ و محبوب » سـد: ینومی ن بارهیا در یمراکش یفا کرد. ابن عذاریان ایرش فاطمیپذ ینه برایا کردن زمیدر مه ت و عملکـرد  ی
( کـه  117«)ت داشته باشد، بتواند در آنجا رشد کند.یع و اهل بیتش یکه بو یرا فراهم کرد که هر بذر یینه مساعدیان، زمیسیادر
 کند.می تیع حکایتش یاجتماع – یاسیس یالگو ین امر از کارامدیا

ـ  ین اسـالم ینو یع در جهت تمدن سازیتش یاسیفرهنگ سهای تیظرفگر از ید یکیبا توجه به آنچه گفته شد،  ی، جهـت ده
، در یو معنـو  یت است که بـه لحـاظ ابعـاد مـاد    یه والیشرفته، در سایجاد تمدن امن مطمئن پیعه به سمت ایش یاسیشه سیاند
ـ ا یازهای، تناسب با فطرت و نیستمیدرون س ین صورت ممکن قرار داشته و به لحاظ هماهنگیبهتر ت و یو شـفاف  یل انسـان یص
ـ یدهد کـه بـه همـان م   می ز نشانین یعیشهای جنبش یخیبرخوردار است. تجربه تار یت مطلوبی، از وضعییایپو ـ کـه ا  یزان ن ی

ـ یمطلوب حرکت کرده اند، موفق بـوده و تـاث   ین الگویها به سمت تحقق اجنبش  یرا در جهـان اسـالم بـر جـا     یاریرات بس
 اند.گذاشته
 

 سازی در چاچوب فرهنگ سیاسی تشیعنطراحی مدل تمد
هستند که های شرو، فرهنگیپهای ر است. فرهنگیشرو امکانپذیپهای تنها در بستر فرهنگ یهمانطور که گفته شد، تمدن ساز
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قـرار دارنـد. لکـن     یت قابل قبـول یدر وضع ین، بطور نسبیت آفریزه بخش و غایاز عناصر تمدن ساز، انگ یبه لحاظ برخوردار
ـ ا بـه تعب یو  یتک بعدهای گر، موجب خلق تمدنیدهای ک حوزه و نقض در حوزهیها در ن فرهنگیاکمال  ی کـاتور یکار یری
سـازد. در  مـی  افته و ذوابعاد را ممکنیجاد تمدن کمال یسه گانه فوق، اهای نهیگردد و در مقابل، کمال همه جانبه آنها در زممی
 بر عهده دارند: یند تمدن سازیژه را در فرایکاروشرو سه یپهای ن جهت گفته شد که فرهنگیا

 کنند.می عناصر تمدن ساز را ارائه (1
 کنند.می از آن منابع فراهم یو بهره بردار یفرآور یزه الزم را برایانگ (2
 کنند.می میرا ترس یت و شکل مطلوب تمدنیجهت حرکت و غا (3

تحقـق   ین صورت ممکن بسـتر الزم را بـرا  ینه، به بهتریهر سه زمع در یتش یاسی، فرهنگ سین چارچوب نظریبا توجه به ا
ـ   یع به لحاظ منابع تمدن ساز، چهار عنصر راهبـرد یتش یاسیآورد. بعد سمی فراهم ین اشالمیتمدن نو بـاال،   یج گـر یتـوان بس

 یلق تمدن مطلوب بخوبخ یگر، اجزاء الزم را برایکدیکند که در کنار می را عرضه یعت محوریت و شریعالمانه، عقالن یرهبر
، فرهنگ انتظار یچون عدالت طلب یزه بخشیاز عناصر انگ یریع، با بهره گیفرهنگ تش یذات ییایکنند. در مرحله بعد، پومی فراهم

ـ م، فعالیات قرآن کـر یت، بر اساس آیدهد و در نهامی ار کنشگران تمدن ساز قراریرا در اخت یانیپا یبهای زهیو.... انگ هـای  تی
 کند.می تیت محور هدایشرفته والیرا در جهت تحقق جامعه امنِ مطمئنِ پ یساز تمدن
 ر نمود:ینصورت تصویتوان بدمی ع رایتش یاسیدر چارچوب فرهنگ س ین وصف مدل تمدن سازیبا ا

 
 

 گیرینتیجه
ـ یرود. فرهنـگ س می ران بشماریا یانقالب اسالم ی، از اهداف اصلیمدل تمدن اسالم ینیاء مجد و عظمت و بازآفریاح  یاس

 ییو شـکوفا  یرین مکتب دارد، خود به عنوان عامل بسترساز در شکل گیها و شعائر اشه در ارزش ها، باورها، آموزهیع که ریتش

 فرهنگ سیاسی تشیع

ه، بسی  گری، رهبری عالمان
 عقالنیت، شریعت محوری

جهت دهی به سمت جامعه 
 امن، مطمئن، پیشرفته

 والیت محور

یه پویایی و انگیزه بخشی در سا
عدالت طلبی، مبارزه با ظلم و 

 فرهنگ انتظار و...

 تمدن نوین اسالمی
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 برخوردار است. یمیار عظیبسهای تیز از ظرفین ی، در مرحله تمدن سازیانقالب اسالم
ـ   ییشرو بوجود آمده و مراحل رشد و شـکوفا یپهای در بستر فرهنگها تنها اساسا تمدن کننـد. منظـور از   ی مـی خـود را ط

ـ عناصـر تمـدن سـاز، انگ   های از حوزه یکی، حداقل در یتمدنهای تیقابل یهستند که داراهایی شرو، فرهنگیپهای فرهنگ زه ی
ـ و  یکـاتور یو کار یا تـک بعـد  یخود،  ییربنایفرهنگ زت یفیت و کیز بسته به ماهیها نباشند. تمدنمی نیت آفریا غایبخش  ا ی
 باشند.می افتهیکمال 

ـ های تین، از قابلیت آفریزه بخش و غایاز عناصر تمدن ساز، انگ یع در هر سه حوزه برخورداریتش یاسیفرهنگ س  یاریبس
ـ ه کننـده چهـار عنصـر بن   ع ارائیتش یاسیبرد. در حوزه عناصر تمدن ساز، فرهنگ سمی بهره یتمدن اسالم یدر برساز ن در یادی

نـد  یرا در فرا یقت، بار اصلیرا شکل داده و در حق ین اسالمیگر، چارچوب تمدن نویکدیاست که در کنار  یند تمدن سازیفرا
ـ عالمانـه، عقالن  یباال، رهبـر  یج گریع، عناصر توان بسیتش یاسین مرحله، فرهنگ سیکشند. در امی بر دوش یتمدن ساز ت و ی
دهند. لکن از آنجا کـه صـرف   می قرار یار جامعه اسالمیتمدن، در اخت یاصلهای هیرا به عنوان پا یعت محوریو شر ییخردگرا

ـ پا یو ب یذاتهای زهیازمند انگیت نکرده و بلکه امت نیاز عناصر تمدن ساز کفا یبرخوردار ـ ا یو فـراور  یریان در بکـارگ ی ن ی
عه بوده و یفرهنگ ش یکند که خصلت ذاتمی را عرضه ییایع، عنصر پویتش یاسیهستند، فرهنگ س یعناصر در عرصه تمدن ساز

در قالب فرهنـگ انتظـار و...    ی، تحقق جامعه آرمانیزی، ظلم ستیچون عدالت طلبهایی زهید مستمر انگید و باز تولیشه در تولیر
 دارد.

ـ بصورت کامال شفاف و بـا جزئ  را یت و مقصد حرکت جامعه اسالمیر غایعه، تصویش یاسیدر مرحله سوم، فرهنگ س ات ی
ـ شرفته والینانه، مدل جامعه امن مطمئن پیواقع ب یمینه، با ترسین زمیدهد و در امی قرار یامت اسالم یش رویمشخص، در پ ت ی

ن نه تمدیع در زمیتش یاسیر قابل انکار فرهنگ سیغهای تیکند. قابلی میمعرف ین اسالمیتمدن نو ییمحور را به عنوان شکل نها
ـ هـای  خچه جنـبش یاندک بر تار یتوان با مرورمی را ین اسالمینو یساز ـ  یاجتمـاع  –اس یس ژه یخ و بـو یعه در طـول تـار  یش

مشـاهده   یرا در جهان اسالم رقم زدنـد، بخـوب   ی، که عصر شکوهمند تمدن اسالمیقرون چهارم و پنجم هجر یعیشهای دولت
اند کرده یها فاصله دارند، لکن به همان اندازه که سعت)ع( فرسنگیاهل ب با فرهنگ ناب یعیشهای ن دولتینمود. هر چند که ا

تجربـه   یرا در عرصه تمدن ساز یریت چشمگیک کنند، موفقینزد یعیناب شهای که در حوزه عناصر سه گانه، خود را به آموزه
 را رقم زده اند. یو رنسانس اسالم یی، عصر طالیو شرق ین غربیکرده و به اذعان مورخ

ـ هـای  نه جنـبش یدر زم یخیتارهای یع و بررسیتش یاسیسهای ل آموزهیه و تحلین وصف، بر اساس آنچه از تجزیبا ا  یعیش
ـ تواند به عنـوان پا می ن فرهنگ تمدن ساز در جهان معاصر،یشروتریع به عنوان پید، تشیآمی خ اسالم بریتار در خلـق   یه اصـل ی

 گردد. یتلق ین اسالمیتمدن نو
 

 هاپی نوشت
ــری در  .1 ــم رهبـ ــام معظـ ــات مقـ ــدار بیانـ ــیس دیـ ــای و رئـ ــس اعضـ ــان مجلـ ــری، خبرگـ  ،14/1/1312 رهبـ
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 147،ص1313امیرکبیر، فرمانفرمائیان،تهران، حافظ کوشش سیاسی،به خاطرات، الدوله امین .11
 241،ص1311رسا، تهران، قنادان، منصور و بخت فیروز مهرداد ترجمه گروه، پویایی فورسایت، آر،. دانلسون .11
 212همان،ص .17
11. Fiedler ,F.E, and Garcia, J.E,(1987), Leadership: Cognitive resources and performance. New York: Wiley.p.43 
11. Fiedler ,F.E, and Garcia, J.E,(1987), Leadership: Cognitive resources and performance. New York: Wiley.p625 

 211ص ،1م، ج1171داراالضواء،  الذریعه، بیروت، تهرانی، بزرگ آقا .71
 11پیشین، ص طرابلسی، هیمابرا علی .71
 114،ص1314سمت، انتشارات ایران،تهران، تاریخ گستره در دیلمان آذر، ترکمنی پروین .72
 111 ، ص1313تهران، امرکبیر،  آْذربایجان، سالههجده تاریخ کسروی، احمد .73
 111 ص ،1 ج میرخواند، پیشین، خاوندشاه بن محمد .74
 31، ص1313گستره، سربداران، تهران، نشر  شیعی قیام آژند، یعقوب .71
 434ص ،1ق، ج1417، المغربیه المملکه سفرنامه،ریاض، اکادیمیه بطوطه، اهلل ابن عبد بن محمد .71
 مطالعـات  و انسـانى  علـوم  ، تهـران؛ پژوهشـگاه  بحـرین  مجمـع  و سـعدین  مطلـع  ،سـمرقندى  الـرزاق  عبد الدین کمال .77

 141ص ش،1313،فرهنگى
 442 ص اسفندیار،پیشین، بن محمد الدین بهاء .71
 113 ص ،1 میرخواند، پیشین،ج خاوندشاه بن محمد .71
 4111ص ،1ج همان، .11
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 314 ص ،3 ج ،1311السیر، تهران؛ خیام، میر، حـبیب خواند الدین همام بن الدین غیاث .11
 311، ص1314تاریخ تشیع، تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، احمد رضا خضری، .12
 111 ص ،1 ج میرخواند، پیشین، خاوندشاه بن محمد .13
 211، ص1311 اسالمی، فرهنگ نشر حجتی،تهران؛ دفتر باقر محمد سید ترجمه شیعه، تاریخ مظفر، حسین محمد .14
 13 ص ،1313 اختران، تهران، ایرانى، مشروطه آجودانى، اللّه ماشاء .11
 .347 ص ،1314 اسالمیه، علمیه فروشىکتاب تهران، العلماء، قصص تنکابنى، محمّد میرزا .11
  11، ص1371، مرکز انتشارات عزیزی، تهران؛ کامبیز ترجمه صفوی، رعص سیوری، ایران راجر .17
 .11، ص1371 اسالمی، معارف دروس و اساتید امور معاونت قم، پیمانه، حدیث حمید پارسانیا، .11
 14-17صص ،2ج ،1311 نی، نشر تهران؛ شیعه، علمای اجتماعی و سیاسی بیانات و مکتوبات ،(دوانی) رجبی محمدحسن .11
، 1313 ایـران،  تـاریخ  نشـر  رضـوانی، تهـران؛   همـا  کوشش به چهارم، کتاب قاجاری، رسائل اصفهانی، ینالدجمال سید .11

 14-11صص
 11ش،ص1371دانشگاهى، نشر تهران؛ مرکز ،(مشروطیت عصر) ایران در سیاسى فلسفه نجفى، بنیاد موسى .11
 11،ص1311 تهران، نشگاهدا چاپ و انتشارات تهران؛ موسسه مهدوی، یحیی ترجمه عمومی، فلسفه فولکیه، پل .12

13. Adam & Jessica Kuper, eds, The Social Science Encyclopedia, Routledge, London,1996, p.720 

 21، ص1311 جامی، فر، تهران؛ انتشاراتثاقب مرتضی ترجمه داری، سرمایه روح و پروتستان اخالق وبر، ماکس .14
 14-13ص ،1371 فروردین، کتابخانه انتشارات تهران؛ ،پرورش و آموزش شناسی جامعه مقدم، قرائی اهلل امان .11

 21 ص ،3 ج ،1371 صدرا، اسالمی،قم؛ نشر علوم با آشنایی مطهری، مرتضی .11
 1311 خرداد 14 خمینی، امام سالگرد ودومینبیست در بیانات .17

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12595 
 1314 شهریور 1 دولت،تهیئ اعضای و جمهوررئیس دیدار در بیانات .11

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3304 
 312 ص ،13 ج پیشین، دمشقى، کثیر بن اسماعیل الدین عماد .11
 411،ص(ع)صادق امام صفویه، تهران؛ ظهور تا بغداد سقوط از الویری، شیعیان محسن .111
 111ص م،1171دارالثقافه، وت؛بیر القاضی، وداد تحقیق الدعوه، افتتاح نعمان، قاضی حنیفه ابو .111
 11ص پیشین، کرمر،. ال. جوئل .112
 112ش، ص1341، ایران فرهنگ تهران؛ بنیاد رویان، تاریخ ،آملى اهلل اولیاء .113
 11ص یعقوب آژند، پیشین، .114
 147-141پیشین، ص طرابلسی، ابراهیم علی .111
 311 ص ،3 ج میر، پیشین، خواند الدین همام بن الدین غیاث  .111
 111پیشین،ص ابلسی،طر ابراهیم علی .117
 31پیشین،ص واکر،. ای. پل .111
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 31همان، ص  .111
 411-311ص ،7األثیر، پیشین، ج بابن المعروف الکرم ابى بن على الحسن أبو الدین عز .111
 27 ص ،1371 انصاریان، قم، صفوى دوره در سیاست و دین جعفریان، رسول .111
 12ص ،1312 نگاه، تهران، عریضى، حسین ترجمه اصفهان، بخش شاردن؛ سفرنامه شاردن، ژان .112
 13 همان، ص .113
 371ص ،1311اطالعات، انتشارات تهران، هوشمند، مهرداد ترجمه شناسی، ویلیس،جامعه م درسلر،ویلیام دیوید .114

 21 ، ص1312شناسی، قم؛ اسراء،  دین املی، عبداهلل جوادی .111
 311ص ،1ج محمد حسین طباطبایی، ترجمه المیزان، پیشین، .111
 24، ص1371تهران؛ جهان آرا،  اللهى، آیت مهدى سید: تنظیم و آورى گرد قرآن، در طباطبائى، سیرى حسین محمد .117

 ،1312 ،(ره)خمینـی  امـام  پژوهشی و آموزشی مؤسسه انتشارات قران، قم؛ در سیاست و حقوق یزدی، مصباح تقی محمد .111
 113ص

 271 و 112 صص ،1پیشین، ج ترجمه المیزان، طباطبایی، حسین محمد .111
 ،1374 امـام،  آثـار  نشر و تنظیم ، تهران؛ مؤسسه(هامصاحبه مجموعه)اجتهاد در مکان و زمان نقش ی،زنجان عمید عباسعلی .121

 .211-231 صص
 721 ص قـ، 1411 للمـطبوعات، التعارف دار اقتصادنا، بیروت؛ انتشارات صدر، باقر محمد .121
 231،ص1پیشین،ج اسفندیار، بن محمد الدین بهاء .122
ش، 1341، شـرق  مطبوعـاتى  تهران؛ مؤسسه مازندران، و رویان و طبرستان ، تاریخمرعشى لدینا نصیر سید بن الدین ظهیر .123

 131ص
 113 ص ،1 میرخواند، پیشین، ج خاوندشاه بن محمد .124
 33پیشین،ص واکر،. ای. پل .121
 141پیشین، ص طرابلسی، ابراهیم علی .121
 312 و 14ص 11ج م،1117،دمشق، دارالفکر االنشاء، صناعه فی االعشی صبح قلقشندی، احمد ابوالعباس .127
 131ص ،1پیشین،ج المراکشی، عذاری ابن محمد بن احمد .121
 431 ص ،1 ج اسالمیه، فروشی تهران؛ کتاب المؤمنین، مجالس شوشتری، نوراهلل قاضی .121
 72 ، ص1311قم، اسالمی تبلیغات دفتر انتشارات کرکی، قم؛ محقق سیاسی اندیشه زاده، حسینی علی محمد .131
 111، ص1ج ،1314تهران؛ امیرکبیر،  ,ایرانیان بیداری ، تاریخکرمانى االسالم ناظم .131

 7،ص1312 بارز، انتشارات: تهران چی، شانه مدیر محسن آن، جهانی بازتاب و اسالمی انقالب اسپوزیتو، ال جان، .132
 211 – 212 ص ،21 ج روح اهلل خمینی، پیشین، .133
 21/2/1روحانیون، از جمعی دیدار در رهبری معظم مقام بیانات .134

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1947&npt=2 
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 477ص ،1314 جیبی، کتابهای سهامی تهران؛شرکت پور،آریان امیرحسین شناسی،جامعه زمینه کوف؛نیم و برنآگ .131
 1411، ص1،ج1312 سخن،: تهران سخن، بزرگ همکاران، فرهنگ و انوری حسن .131
 32ص ،1313 علمی، تهران، ثالثی، محسن شناسی،جامعه بزرگان اندیشه و زندگی لوییس کوزر، .137
 411-471ص کوف، پیشین،نیم و برنآگ .131
 11پیشین، ص طرابلسی، ابراهیم علی .131
 171-171همان، ص .141
  14ص ،1311پیام، انتشارات کشاورز،تهران، کریم ترجمه خراسان، سربداران پطروشفسکی،نهضت. پ.ای .141
 21 ص ،1377 هرمس، تهران، همدانى معصومى حسین رجمهت سردارند؟، در رویایى چه ایرانیان فوکو، میشل .142
 13،ص1317شیعه، ترجمه کتایون باصر، تهران؛ ویستار،  ژئوپیتیک فرانسوا توال، .143
  111پطروشفسکی، پیشین، ص. پ.ای .144

 41یعقوب آژند،پیشین، ص .141
 تـدمری،  عبدالسـالم  عمر: تحقیق االعالم، و المشاهیر وفیات و االسالم تاریخ الذهبی، عثمان احمد بن محمد الدین شمس .141

 21ص ق،1412 العربی، دارلکتاب بیروت،
 11پیشین، ص طرابلسی، ابراهیم علی .147
 112ص ،1پیشین، ج المراکشی، عذاری ابن محمد بن احمد .141
 111-117ص ،1311شکوفه، مرعشیان، تهران، قیام آژند، یعقوب .141
 17/21/11 ،مورخ11112 رهبری، روزنامه اطالعات،شماره معظم مقام بیانات .111
 بـین  و سیاسـی  مطالعـات  دفتـر : تهران مهرآبادی، رفیعی محمد ترجمه سیاسی، هایایدئولوژی بر درآمدی، وود هی اندرو .111

 124 ص ،1371 المللی،
 22-21 ص ،1311 قلم، نشر تهران؛ ایران، در اسالمی انقالب الگار، حامد .112
 1 ص فرانسوا توال، پیشین، .113
 پـویش،  انتشـارات  ، تهـران، کشـاورزى  کیخسرو: ترجمه، امروز تا باستان زمان از ایران تاریخ دیگران، و گرانتوسکى. آ. ا .114

 113-112،ص1311
 األکبـر،  الشـأن  ذوى من عاصرهم من و البربر و العرب تاریخ فى الخبر و المبتدأ خلدون، دیوان بن محمد بن الرحمن عبد .111

  31ص ،4ج ق،1411 الفکر، دار بیروت، شحادۀ، خلیل تحقیق
  111 ص ،1ج ،1312 نگاه، انتشارات تهران، ایران، اجتماعى تاریخ ،دىراون مرتضى .111
 31پیشین، ص سربداران، قیام یعقوب آزند، .117
 4124ص ،1پیشین، ج میرخواند، خاوندشاه بن محمد .111
 17/11/1374 ،(عج)عصر ولى حضرت پربرکت میالد روز در دیدار رهبری معظم مقام بیانات .111

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2780 
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 14پیشین، ص طرابلسی، ابراهیم علی .111
 111،ص1311نی، نشر تهران، باقری، عباس ترجمه غرب، اندیشه تاریخ در آرمانشهر روویون، فردریک .111
 ،1311خمینـی)ره(،  امـام  پژوهشـی  و آموزشـی  مؤسسـه  قران،قم؛ انتشارات در تاریخ و جامعه یزدی، مصباح تقی محمد .112

 411-411ص
 371-314ص ،2،ج1311 خوارزمی، فوالدوند،تهران؛ اهللعزت ترجمه آن، دشمنان و باز جامعه کارل پوپر، .113

 411-414ص پیشین، یزدی، مصباح تقی محمد .114
 21ص ،1313سرا، قصیده انتشارات تهران، شریعتی، سوسن ترجمه کرد؟، حیثیت اعاده اتوپیا از باید آیا گودن، کریستیان .111
 پژوهشـی  کربن،تدوین محمد امین شاهجویی، تهـران، موسسـه   هانری با مذاکرات شیعه؛مجموعه طباطبایی، حسین محمد .111

 11-11، ص1312 ایران، فلسفه و حکمت
 112/نحل .117
 122-123: ص ،12ج المیزان،پیشین، محمد حسین طباطبایی، ترجمه  .111
 227ص ،1ج ،1311مقربان، قم؛ اسراء، فنای عبداهلل جوادی آملی،ادب .111
 122-123: ص ،12لمیزان،پیشین، جا محمد حسین طباطبایی، ترجمه .171
 122-123: ص ،12ج همان، .171
 124ص ،1ج ق،1412القرآن، بیروت؛ دارالعلم، غریب فی اصفهانى، المفردات محمد راغب بن حسین .172
  123ص، 7ج ،1311کتاب، نشر و ترجمه بنگاه الکریم،تهران؛ القرآن کلمات فی حسن مصطفوی، التحقیق .173
 227ص ،1ج مقربان، پیشین، فنای عبداهلل جوادی آملی، ادب .174
 113/نحل .171
 43ص پیشین، متز، آدام .171
 34ص پیشین، کرمر،. ال. جوئل .177
 الشـیال،  الـدین  جمـال  تحقیق الخلفاء، الفاطمیین باخباراالئمه الحنفاء اتعاظ المقریزی، علی بن احمد ابوالعباس الدین تقی .171

 11-11ص ،1ج ق، 1411االسالمیه، للشئون االعلی المجلس االوقاف وزاره قاهره،
 21پیشین،ص واکر،. ای. پل .171
 132-131ص ،1311تهران، دانشگاه آژند،تهران،انتشارات یعقوب سربداران،ترجمه عروج و خروج اسمیت، ماسون جان .111
 311مازندران، پیشین، ص و رویان و طبرستان تاریخ مرعشی، ظهیرالدین .111
 11ص ،1پیشین، ج متز، آدام .112
 271ص ،1ج اسفندیار،پیشین، بن محمد الدین بهاء .113
 111 ، ص1312افشار، تهران؛ زرین،  مهدی تاجدار، ترجمه ماهیگیران کبیر، مفیزاهلل .114
 117ص ،4ج میرخواند،پیشین، خاوندشاه بن محمد .111



 

417 

 111-111ص ،1تاریخ، پیشین، ج خلدون، عبدالرحمن بن .111
 77ص ،2مراکشی، پیشین، ج عذاری ابن .117

 
 منابع

 صادر دار بیروت، التاریخ، فی الکامل(، ق1311)الکرم ىاب بن على الحسن أبو الدین عز األثیر، ابن .1
 خاور کالله: تهران اقبال، عباس تصحیح طبرستان، تاریخ(، ش1311)حسن محمدبن بهاالدین اسفندیار، ابن .2
 المغربیه المملکه اکادیمیه سفرنامه،ریاض، ،(ق1417)اهلل عبد بن محمد بطوطه، ابن .3
 دارالصادر بیروت؛ النفیسه،االعالق ،(ق1412)عمر احمدبن رسته، ابن .4
 فرهنگى و علمى انتشارات تهران؛ گنابادى، پروین محمد ترجمه مقدمه،(، ش1371)الرحمن عبد خلدون، ابن .1
 خلیل تحقیق األکبر، الشأن ذوى من عاصرهم من و البربر و العرب تاریخ فى الخبر و المبتدأ دیوان(، ق1411)_______________ .1

 الفکر دار بیروت، شحادۀ،
 دارالثقافه بیروت، المغرب، و االندلس اخبار فی المغرب البیان ،(م1111)محمد بن احمد المراکشی، عذاری ابن .7
 الباز مصطفى نزار مکتبۀ مکرمه؛ مکه الفوائد، بدائع(، ق1411)الدمشقی بکر ابی بن محمد عبداهلل ابی الجوزیۀ، القیم ابن .1
 دارالفکر بیروت؛ النهایه، و البدایه ،( ق1417)اسماعیل الدین مادع دمشقى، کثیر ابن .1
 1371توس، االمم،تهران، تجارب ،(1371)محمد بن احمد مسکویه، ابن .11
 بارز انتشارات: تهران چی، شانه مدیر محسن آن، جهانی بازتاب و اسالمی انقالب ،(1312)ال جان، اسپوزیتو، .11
 یزدان انتشارات تهران، فرهنگ، شبه و فرهنگ(، 1371)على محمد ندوشن، اسالمى .12
 تهران دانشگاه آژند،تهران،انتشارات یعقوب سربداران،ترجمه عروج و خروج ،(ش1311)ماسون جان اسمیت، .13
 امیرکبیر انتشارات تهران، مؤیدی، محسن دکتر ترجمه االسالمیین، مقاالت(، ش1312)اشعری،ابوالحسن .14
 ایران تاریخ نشر تهران؛ رضوانی، هما کوشش به چهارم، کتاب قاجاری، رسائل ،(ش1313)الدینمالج سید اصفهانی، .11
 قلم نشر تهران؛ ایران، در اسالمی انقالب ،(ش1311)حامد الگار، .11
 (ع)صادق امام تهران؛ صفویه، ظهور تا بغداد سقوط از شیعیان ،(1311)محسن الویری، .17
 امیرکبیر فرمانفرمائیان،تهران، حافظ کوشش سیاسی،به طراتخا(، ش1313)الدوله امین .11
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 چکیده
باشد. دولت اسالمی به عنوان ی )مدظله(، فرآیند نیل به تمدن نوین اسالمی، دارای پنج حلقه میاا...خامنهای آیتدر نظام اندیشه

سو این حلقه، ی سوم از این زنجیره مطرح است. این حلقه از چند جهت در این فرآیند، جایگاهی کلیدی دارد. از یکحلقه
تمدن نوین  –ی نهایی گیری حلقهساز شکلی خود مقدمهنوبهاست، که آن نیز به –ی اسالمی جامعه –ی بعدی ساز حلقهمقدمه
است. از سوی دیگر به تصریح رهبر انقالب، گام اصلی حرکت تمدنی انقالب اسالمی در مقطع فعلی، ایجاد دولت  -اسالمی

ظر رهبر انقالب فقط پذیر نخواهد بود. دولت اسالمی از منی اسالمی امکانباشد و بدون تحقق آن، رسیدن به جامعهاسالمی می
جا منظور شود. در اینگانه و سایر کارگزاران و مسئوالن نظام را شامل میی قوای سهی مجریه نیست؛ بلکه مجموعهشامل قوه
های اسالمی و نیز ایجاد های کارگزاران نظام با شاخصگیریگیری دولت اسالمی، انطباق یافتن حداکثری اعمال و جهتاز شکل

ای، ا...خامنهی آیتی اسالمی و تمدن اسالمی است. در اندیشهگیری جامعههای الزم برای شکلزوکارها و نهادسازیو تکمیل سا
گیرد، اما دولت السالم( شکل میهرچند دولت اسالمی مطلوب در شکل حداکثری خود در زمان انسان کامل و امام معصوم )علیه

ی کارگزاران کشور در فرآیند رسیدن به دولت اسالمی، دارای وظایف و وعههای مشخص و معینی دارد و مجماسالمی شاخص
(، پس از تعریف Grounded Theoryبنیاد )های روش دادههای خطیری هستند. در این پژوهش، با استفاده از قابلیتمسئولیت

ی دولت اسالمی و سپس تشریح هادولت اسالمی و اشاره به نقش آن در فرآیند تحقق تمدن نوین اسالمی، به تبیین شاخص
 ی فعلی به دولت اسالمی مطلوب پرداخته شده است.وظایف دولت و کارگزاران آن، برای گذار از مرحله

  ای، فرآیند تحقق اهداف انقالب اسالمی، تمدن نوین اسالمی، دولت اسالمی، کارگزاران نظام.ا...خامنهها: آیتکلید واژه
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 مقدمه
های مسلمان ملت آفرینی تودههای ناب اسالمی و با رهبری دینی و نقشوان انقالبی برآمده از ارزشانقالب اسالمی به عن

بینی های برآمده از جهانشود. در شرایطی که انواع ایدئولوژیساز در تاریخ بشریت محسوب مینظیر و تحولایران رخدادی کم
هایی هنگفت بر ناکامی و ها و خسارتبا برجا گذاشتن آسیب ی تحوالت بشری عرضه شده و هریکمادی و سکوالر به صحنه
ترین و افزودند، انقالب اسالمی با تکیه بر مبانی و اصول الهی و معنوی توانست در یکی از مهمیأس جوامع بشری می

 ترین نقاط عالم تحولی کالن را رقم بزند.حساس

نتایج و  های وابستگی ایران به استعمارگران از اولینبودی شریانهای استعماری و نابراندازی دیکتاتوری وابسته به قدرت
های مسلمان در اقصی نقاط دنیا توانست گام مهمی در بخشی به ملتدستاوردهای این انقالب بود و عالوه بر این با الهام

 دهی به جریان بیداری اسالمی در جهان اسالم بردارد.یابی و احساس عزت مسلمین و جهتهویت

تر دارد. این اما انقالب اسالمی انقالبی صرفا سیاسی و در چارچوب مرزهای کشور ایران نبوده و هدف و مأموریتی اساسی
 ای مورد تصریح واقع شده است.معنا در کالم حضرت امام خمینی)ره( و آیت اهلل خامنه

 فرمایند:امام خمینی)ره( در این رابطه می

 آمده دیگر رژیم رفته، رژیم یک است، آمده دیگر حکومت است، رفته حکومت یک و است دهش واقع زیاد دنیا در انقالبات»
 انقالب این ثمره و شده واقع انقالب چیز چه براى و است بوده چه انقالب انگیزه دید باید است آمده که انقالباتى ولى است،
 آوردن دست به براى نه ملت، براى نه کشور، براى نه تاس بوده اسالم براى [اسالمی ایران]انقالب  بوده... این چه و هست چى
 [ 1« ]حکومت... یک

 ارواحنافداه بقیۀاللَّه حضرت ظهور دوران در کامل را صورت به اسالمی رهبر معظم انقالب اسالمی نیز هر چند تحقق تمدّن
 کنند:معرفی می اسالمی تمدّن به اسالمی را رسیدن نظام کلّی دانند، اما خطمی

 [ 2« ].است اسالمی تمدّن به رسیدن اسالمی، نظام کلّی خط»

 کنند:اسالمی را به عنوان هدف انقالب اسالمی معرفی می نوین سازیو در جای دیگر تمدن

 [ 3« ]است. اسالمی نوین تمدن یک ایجاد اسالمی، انقالب هدف و ایران ملت هدف»

در جهتِ نیل به تمدن نوین اسالمی از ضرورتی انکارناپذیر روی انقالب اسالمی بر این اساس پرداختن به مسیر پیش
سازی و ی این موضوع و تالش برای زمینهی انقالب اسالمی در گرو طرح و تبیین دقیق و عالمانهبرخوردار است. چراکه آینده

 تحقق آن است.



 

401 

رهبر معظم انقالب اسالمی چگونه تحقق  ای،ی آیت اهلل خامنهاما سوال مهم این است که تمدن نوین اسالمی براساس اندیشه
ای تحقق تمدن نوین اسالمی امری یکباره نبوده و ای آیت اهلل خامنهیابد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت در نظام اندیشهمی

اهمیت و  های این زنجیره ازباشد. هریک از حلقهمی مرحله پنج دارای باشد. این فرآیندمستلزم طی شدن فرآیندی تدریجی می
، «نظام اسالمی»، «انقالب اسالمی»ی قبل است. جایگاه خاص خود برخوردار است و تحقق هر مرحله در گرو تحقق مرحله

 ی این فرآیند هستند. پنج حلقه« تمدن نوین اسالمی»و « ی اسالمیکشور یا جامعه»، «دولت اسالمی»

 آمد، پیش اسالمی نظام که آن از .. بعد.است اسالمی نظام تحقّق آن، از بعد بالفاصله کرد، پیدا تحقّق که[ اسالمی]انقالب »
 کلمه واقعی معنای به دولت اگر. است اسالمی کشورِ چهارم یمیرسد... مرحله حقیقی معنای به اسالمی دولت تشکیل به نوبت

 میشود اسالمی کشور از. است المیاس دنیای آن، از شد... بعد خواهد اسالمی کلمه واقعی معنای به کشور گاهآن شد، اسالمی
  [4« ]کرد. درست اسالمی دنیای

از  1371بندی شده در سال ای برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی به شکل منسجم و جمعهرچند طرح این فرآیند پنج مرحله
 دهد این موضوع دارای سابقه بوده است:سوی رهبری بیان شد اما تتبع در بیانات ایشان نشان می

 اسالمی دنیای و اسالمی یجامعه و اسالمی دولت سمت به حرکت راه سر از را مانع و بشکنیم را حصاری توانستیم ما»
 [ و طی سالیان بعد نیز از سوی ایشان تبیین شده است:1« ].برداریم

 برکاتی و خیرات و هاپیشرفت و خوبیها یهمه از بتواند نظام این با کشور این که بود این هدف بود؟ چه ملت این هدف»
 یک ما اول یدرجه در کند، پیدا تحقق کار این که این شود... برای برخوردار است، داده وعده مؤمن ملتهای به متعال خدای که

 را کار این. ببریم بین از را استبدادی هایرژیم بدبُنیان و کج و پوسیده و ضایع بنای کهاین برای داشتیم؛ الزم انقالبی حرکت
 این بعدی حرکت داد، انجام ما عزیز ملت را عظیم حرکت این که آن از بعد. داد انجام کامل موفقیتِ با و قدرت کمال با لتم

 این. بیاورید وجود به کشور این در - است گفته اسالم که طوریهمان کشور، یاداره ترتیب یعنی - اسالمی نظام یک که بود
 این بر دینی ساالریمردم آمد؛ وجود به سیاسی چینش و آرایش شد؛ تنظیم اساسی قانون .داد انجام موفقیت با ما ملت هم را کار

 مستقیم غیر یا مستقیم - مسؤوالن دیگر تا جمهوری ریاست تا گرفته رهبری از - را کشور مسؤوالن مردم و شد حاکم مملکت
. آوردمی وجود به اسالمی کشور که است اسالمی دولت ...است اسالمی دولت اسالمی، نظام از بعد ی.. مرحله.میکنند انتخاب
 خواهد فرا را بشریت عمومی فضای اسالمی فرهنگ وقت آن آمد؛ خواهد وجود به اسالمی تمدن آمد، پدید اسالمی کشور وقتی
 [1« ].گرفت

یران با پشت سرگذاشتن دو ی مهم پی برد که ملت اتوان به این نکتهای میاز سوی دیگر با دقت در بیانات آیت اهلل خامنه
ی مهم ایجاد دولت اسالمی قرار دارد و این در مرحله« اکنونهم»گیری نظام اسالمی ی وقوع انقالب اسالمی و شکلمرحله

 اساسِ کار است:
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« .ماست کار اساسِ این کنیم... ایجاد را اسالمی دولت باید داریم؛ قرار اسالمی کشور و اسالمی دولت یمرحله در امروز ما»
[7] 

ی اسالمی ی الگو است و تحقق جامعهی اسالمی به عنوان جامعهگیری جامعهگیری تمدن نوین اسالمی در گرو شکلشکل
 نیز مستلزم ایجاد دولت اسالمی است:

 یهمرحل یعنی است؛ اسالمی نظام تشعشع و تأللؤ یمرحله مرحله، این از .. بعد.است سوم یمرحله اسالمی، دولت تشکیل»
 علی شهداء لتکونوا: »شویممی اسوه و الگو عالم، مسلمانهای برای وقتآن آمد، وجود به مرحله این اگر. اسالمی کشور ایجاد
 [ 1« ].است اسالم دنیای ایجاد بعدی، یمرحله وقتکنیم آن طی سالمتبه را مرحله این توانستیم اگر«. النّاس

به نحو مطلوبی مورد توجه « گیری دولت اسالمیشکل»سالمی، ضروری است مرحله در نتیجه به منظور نیل به تمدن نوین ا
 ها و لوازم مربوط به آن به خوبی مورد پردازش قرار داده شود.قرار گیرد و ضرورت

گیری دولت اسالمی افزاید، این است که شکلی مهم دیگری که بر اهمیت و ضرورت این مسئله میاز سوی دیگر، نکته
گیری تمدن نوین اسالمی، به ی شکلآفرینی در زنجیرههای برآمده از مبانی و اعتقادات اسالمی، عالوه بر نقشر شاخصمبتنی ب

 شود:افزایش کارآمدی نظام اسالمی نیز منجر می

. ماست کار اساسِ .. این.کنیم ایجاد را اسالمی دولت باید داریم؛ قرار اسالمی کشور و اسالمی دولت یمرحله در امروز ما»
 بیشتر هم ما توفیقات و شد... کارایی خواهد مضاعف هم اسالمی جمهوری کارآمدی صورت آن در کنم، عرض شما به و

  [1« ]شد. خواهد

 از( اسالمی نوین تمدن سازمقدمه دولت) اسالمی دولت وظایف و هاشاخص از این رو این پژوهش درصدد بررسی و تبیین
 المی بر آمده است.اس انقالب معظم رهبر منظر

 

 چارچوب نظری
 بازشناسی مفهوم تمدن

مفهومی پرتکرار در ادبیات، تاریخ و علوم اجتماعی است. متفکران و اندیشمندان گوناگون هریک به فراخور مبانی و « تمدن»
 اند.طرز فکر خود تعاریف متفاوتی از این کلمه ارائه داده

 ی شهرنشینی و در مقابل بربریت معنا شده است:از لحاظ لغوی در زبان فارسی تمدن به معنا
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 انس ظرافت، به جهل و توحش خشونت، حالت از انتقال و کردن پیدا شهری اخالق شهرنشینی، معنای به فارسی تمدن در»
 ترتیب به Civilization و  الحضارۀ الحَضَر، المَدنیۀ،های واژه. است رفته کار بربریت به و  نشینی بادیه مقابل در و معرفت و
 [ 11« ].روندمی کار به تمدن مفهوم رساندن برای التین و عربی در

« آمده است.« خو گرفتن با اخالق شهری»و نیز « همکاری افراد در امور گوناگون»همچنین در ادبیات فارسی تمدن به معنای 
[11  ] 

 ی شکل برتر زندگی بوده است:اعی سازندهی نهادها و روابط اجتممفهوم تمدن نزد یونانیان باستان ناظر به مجموعه

 تمدن، کلمه از استفاده با باستان یونانیان. باشدمی قدیم، یونانی poleis کلمه معادل ،Civitas التینی واژه از تمدن»
(civilization )زندگی از برتری شکل سازنده که دانندمی اجتماعی روابط و هانهاد از ایمجموعه را شهر که دادندمی نشان 

 [ 12« ].است

رود. در برخی تعاریف تمدن معادل فرهنگ قلمداد شده و در ی اصطالحی هم تمدن به معانی مختلفی به کار میاز جنبه
 برخی دیگر تمدن اعم از فرهنگ دانسته شده است:

 پرداخته بدان «الحضارۀ» و «العمران»های واژه کلید با خلدون ابن و داشته وجود دیرباز از عام طوربه تمدن مفهوم گرچه»
 زمین مغرب در محور انسانْ دیدگاه براساس میالدی 11 قرن از امروزی معنای به تمدن اصطالحی مفهوم و واژه ولی است؛
 یا فرهنگ با مترادف را آن زیادی گروه اند؛ کرده ارائه آن از متفاوت هاییتعریف اجتماعی علوم دانشمندان و گرفته شکل
 و هاتعریف گوناگونی وجود با. اند کرده جدا یکدیگر از را دو آن معنایی حوزه دیگر برخی و دانسته آن از تر پیشرفته شکلی

 مشترک نقطه انسان، معنوی و مادی پیشرفت و اجتماعی نظم و سازمان وجود تمدن، مفهوم از واحد تعریفی ارائه دشواری
 [ 13« ].اند اجتماعی علوم دانشمندانهای دیدگاه از بسیاری

داند که در اثر آن خالقیت فرهنگی ای میتمدن را حاصل تکامل شهرنشینی و عبارت از نظم اجتماعی« ویل دورانت»
 [ 14شود. ]پذیر میامکان

ی دانشها و فعالیتها و اختراعات انسان دانسته و هر تمدن آن را حاصل توسعه و تکامل مجموعه تعریف نیز در« هرسکویتس»
  [11داند. ]خاص می تکنیکی و ،تاریخی جغرافیایی عوامل ای ویژگیهایی وابسته بهتمدن را دار

  [11داند. ]ی ممتازِ دارای نبوغِ ابتکار میتمدن را حاصل نبوغ اقلیت نوآور و طبقه «بیتوین آرنولد»

 اند.متفکران اسالمی نیز تعاریف خاص خود را از مفهوم تمدن ارائه داده

 گیرد:تمدن در انتقال از بداوت به شهرنشینی شکل می« ابن خلدون»از نظر 
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 زندگی ضروری لوازم به تنها بادیه اهل یابد؛می تحقق بداوت از انتقال در آن فرآیند و است انسان اجتماعی حالت تمدن»
 این از پردازند،می زندگی شئون در تجمل و ضروری غیرهای بهره به کرده، سپری را مرحله این شهرنشینان ولی کنند؛می توجه
 [ 17« ].آیدمی پدید آن پی در و است نشینی بادیه نهایت تمدن رو

ها سازِ رشد و کمال انسانداند که زمینهها میای در روابط انسانتمدن را عبارت از نظم و هماهنگی« محمدتقی جعفری»
 است:

 را ویرانگر هایتزاحم و هاتصادم که جامعه یک یهاانسان روابط در هماهنگی و نظم آن برقراری از است عبارت تمدن»
 جامعه آن هایگروه و افراد اجتماعی زندگی که طوریبه بنماید، آنها مقامقائم را کمال و رشد مسیر در مسابقه و ساخته منتفی
 [ 11« ].باشد آن سازنده استعدادهای رسیدن فعلیت به و بروز موجب

 داند:ی تفکر و ظهور آثار آن در مناسبات انسانی میسیر و بسط یک نحوهنیز تمدن را « رضا داوری اردکانی»

 مردم فنون و علوم و کردار و رفتار در و اقوام و افراد مناسبات در تفکر آثار ظهور و تفکر نحوه یک بسط و سیر تمدن»
 ایریشه و اصل هم اجزاء، این کل و کرد نتوان جدا را دیگر جزء از جزئی که اندپیوسته هم به آنچنان ظهورات این و است
  [11« ].است داشته ایریشه و اصل یا و دارد

ی استمرار فرهنگ و نهادینه شدن نظم اجتماعی و مدنیت دانست. در واقع توان آن را نتیجهبندی تعریف تمدن میدر جمع
 های گوناگون زندگی بشری است.ها در قالبتمدن حاصل عینیت یافتن مبانی و ارزش

 

 بازشناسی مفهوم تمدن اسالمی

 های گوناگون تعریف شده است.تمدن اسالمی نیز مانند مفهوم تمدن از سوی متفکران مختلف به شکل

های این تمدن توجه ی جنبهسازی انسان به خداوند و فطرت در همهدر تعریف تمدن اسالمی به متوجه« سیدحسین نصر»
 دهد:ای نشان میویژه

های آن انسان را متوجه خداوند و فطرت خویش سازد، به ی جنبهاز دیدگاه اسالمی آن است که همهیک تمدن حقیقی »
طوری که او بتواند نقش جانشینی خداوند را که به سبب آن در زمین استقرار یافته است، برآورد... از دیدگاه اسالمی ارزش هر 

  [21« ]باشد نه بر چیز دیگری.تمدنی باید براساس تحقق هدف نهایی انسان در زمین مبتنی 

 داند:مسلمان می هایملت میان مشترک رسوم و تمدن اسالمی را مجموع آداب« سیدجعفر شهیدی»

 به اسالمی نام تمدن این چون که پنداشت نباید و است مسلمان هایملت میان مشترک رسوم و آداب مجموع اسالمی تمدن»
 از برگرفته شرعی حکم است، چنین نه. نیست پذیر دگرگونی و است سنت یا و نقرآ از گرفته همگی آن مظاهر گرفته، خود



 

407 

 باز یابد تغییر تمدن مظاهر زمان گذشت با هم چند هر رو بدین. است اجتماعی پدیدۀ رسوم و آداب ولی است، حدیث و قرآن
 اسالمی تمدن هم اینترنت و وارهماه عصر تمدن بود، اسالمی تمدن چاپاری عصر تمدن .نامید اسالمی تمدن را آن باید هم

 [ 21« ].است

با  و العرب جزیرۀ در اسالم ظهور از پس تولیدات پدید آمده و آثار از ایتمدن اسالمی را مجموعه« وندصادق آئینه»و 
 داند:ها میسرزمین دیگر مردمان پیوستن

 دیگر مردمان پیوستن و العرب جزیرۀ در مبین دین ظهور از پس که تولیدات و آثار از استای مجموعه اسالمی تمدن»
 در تمدن این بازوان عنوان به بزرگی مراکز و شهرها البته. بود بغداد بالیدنش پایگاه و شام آن شروع نقطه. آمد پدید ها، سرزمین

 یاد عراق و شام درها مکان از برخی و ری مراکز برخی بزرگ، خراسان شهرهای بعضی از باید که داشتند وجود دوردست نقاط
 تأسیسی عنصر کنیم یاد ترکیب این از تخمینی صورت به اگر تقلیدی، و تملیکی تأسیسی، عناصر از بود ترکیبی تمدن، این. کرد
  [22« ].بود %31 آن تقلیدی عنصر و %71 آن تملیکی عنصر ،%21 آن

آید های اسالمی پدید میگیریی و جهتبندی این تعاریف تمدن اسالمی را تمدنی دانست که براساس مبانتوان در جمعمی
 شود.های برآمده از آن در ابعاد مادی و معنوی موجب کمال انسان در مسیر اهداف الهی میی تولیدات و ساختهو مجموعه

 

 بازشناسی مفهوم دولت

مدرن و با ترین و پرتکرارترین مفاهیم در علوم اجتماعی است. این مفهوم به خصوص در عصر یکی از مهم« دولت»
تحوالت تاریخی روی داده در متن جوامع دستخوش تغییرات زیادی بود و در بین متفکران و اندیشمندان گوناگون نیز به 

 های مختلفی تعریف شده است.شکل

 از جمله مفاهیم مهم در تعریف لفظی دولت هستند:« ثبات»و « استقرار»

به معنی وضع مستقر و  statusی تر از واژهعنی ایستادن و به صورت دقیقبه م stareی التینی از ریشه stateی دولت واژه»
شود که مسقر، پابرجا، و در وضع خاصی ثابت و پایدار باشد... پابرجا گرفته شده است... این لفظ معموال به چیزی اطالق می

ورد نهادها و قدرت سیاسی انتقال یافته این مفهوم به صورت بسیار ظریفی از سطح کاربرد در مورد افراد به سطح کاربرد در م
 [ 23« ]است.

 را در تصرف خود دارند اطالق شده است:« سرزمینی معین»دولت در تعریفی دیگر به جمعیتی از افراد که 

اند ی خویش دارند و در آن حکومت برای خود تشکیل دادهجمعیتی از افراد بشر که سرزمین معینی را در تصرف حاکمانه»
ها و قدرت عمومی برای تحقق آن نیز دولت را چارچوبی از ارزش« دایسون» [24« ]و تابع هیچ قدرت خارجی نیستند.و مطیع 

 داند:می
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یابد و خود قدرت عمومی را برای تحقق آن دولت چارچوبی از ارزشهاست که در درون آن زندگی عمومی جریان می»
  [21« ]برد.ارزشها به کار می

توان عناصری چون: سرزمین، جمعیت و قدرت فرمانروایی را از اگونی که از مفهوم دولت ارائه شده میبراساس تعاریف گون
 جمله عناصر اصلی تشکیل دولت دانست.

 

 بازشناسی مفهوم دولت اسالمی

 فارغ از تعاریف گوناگونی که از مفهوم دولت به شکل عام آن شده است بسیاری از متفکران در جهان اسالم به بررسی
ی بسیار مهم در اینجا ارتباط متقابل دین و سیاست از منظر اندیشمندان و مکاتب اند. مسئلهموضوع دولت اسالمی پرداخته

مختلف فکری و سیاسی است. خالفت اسالمی، حکومت اسالمی، حکومت دینی، دولت دینی و دولت اسالمی از جمله مفاهیمی 
 اند.اندیشمندان مسلمان مورد توجه واقع شدههستند که با تعاریف و حدود متفاوت از سوی 

 دهد:های متفاوت از مفهوم دولت اسالمی چهار برداشت اصلی از آن ارائه میبا اشاره به وجود برداشت« داود فیرحی»

 سیاسى زندگى در دین مرجعیت پذیرش و دین به استناد نیز دولت یک بودن دینى معیار و است دینى دولتى اسالمى دولت»
 ابهام همین. دارند دولت در نقشى چه اسالم عالمان یا و مسلمانان اسالم، که نیست آن گویاى خود خودى به دینى دولت ت.اس

 یدرباره اىنظریه واقع، در آنها، از یک هر که شود ارائه اسالمى دولت از متفاوتى هاى تحلیل و تفاسیر که است شده موجب
 :کنیممى اشاره هابرداشت این از برخى به جااین در. هستند اسالم در سیاسى نظام

 دولت و دین نسبت یدرباره پرسشى گونه هر که آن بدون تعریف، این: اسالمى جوامع در دولت یعنى اسالمى، دولت ـ 1
 است... شده تشکیل مسلمانان زندگى جغرافیاى در که کند مى معرفى دولتى را اسالمى دولت کند، طرح اسالمى اندیشه در

 به توجه با تعریف... این. است جامعه در اسالمى هاىآموزه و شریعت مجرى و حافظ که است دولتى اسالمى، دولت ـ 2
 و تقسیم نامشروع و مشروع یا اسالمى غیر و اسالمى هاىدولت به را آنها ها،دولت توسط شریعت اجراى عدم یا اجرا شرط
 کند...مى داورى

. است شده ارائه دینى نصوص در که دارند خاصى اختیارات و آن، شرایط فرمانروایان که است دولتى اسالمى، دولت ـ 3
 شیعه، جدید هاىاندیشه برخى در حاکم عدالت و اجتهاد شرطهاى نیز و سنت، اهل قدیم هاىنظریه در خلیفه بودن قرشى شرط
 ...است تفسیر این بارز هاىنمونه از

 از آن فرمانروایان و رهبران شرایط نیز و سیاسى زندگى بر حاکم هاىارزش تنها نه که است دولتى اسالمى، دولت ـ 4
 و سیاسى نظام ساختار کلى، طور به و دولت هرم رأس در حاکم استقرار یشیوه حتى بلکه شود، مى تعریف و تعیین دین جانب
 [ 21« ]گردد. مى بیان دین یوسیله به نیز جامعه عمومى امور مدیریت هاىروش
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نابراین چنانکه پیداست دولت اسالمی از تعریف یکسانی بین اندیشمندان مسلمان برخوردار نیست و بسته به ب
های گوناگون تعاریف مختلفی از آن ارئه شده است. در برخی از تعاریف با نگاه حداقلی صرف تشکیل دولت در گیریجهت

گردد و در تعاریف دیگری دولت در صورتی اسالمی خواهد میهای اسالمی دلیل اطالق لفظ دولت اسالمی جغرافیای سرزمین
های اسالمی باشد. همچنین یابی آنان به قدرت برگرفته از ارزشی دستهای حاکم بر آن، شرایط حاکمان و شیوهبود که ارزش

ند که به لحاظ مضمون ابرخی دیگر از متفکران مسلمان بدون استفاده از لفظ دولت اسالمی به تعریف حکومت اسالمی پرداخته
 و محتوا قرابت معنایی با مفهوم دولت اسالمی دارد.

 

 ایی آيت اهلل خامنهشناسی تمدن اسالمی و تمدن نوين اسالمی در انديشهمفهوم

 اند:اسالمی پرداخته ای مستقیما به تعریف تمدّنآیت اهلل خامنه

 مطلوبی غایات به و کند رشد میتواند مادّی لحاظ از و معنوی ظلحا از فضا آن در انسان که فضایی آن یعنی اسالمی تمدّن»
 انسان باشد، داشته عزّتمندی زندگی باشد، داشته خوبی زندگی برسد؛ است کرده خلق غایات آن برای را او متعال خدای که

 [ 27« ]این. یعنی اسالمی تمدّن طبیعت؛ جهان سازندگی دارای ابتکار، دارای اراده، دارای قدرت، دارای انسان عزیز،

پیوستگی علم و اخالق، مادّیات و معنویت و قدرت و عدالت در تمدن اسالمی ای شاهد به همی آیت اهلل خامنهدر اندیشه
 هستیم:

 آن، در که تمدّنی یعنی است؛ اسالمی تمدّن ایجاد که - آرمانی یآینده آن سمت به حرکت و اسالمی نظام عظیم حرکت»
 یک - است عدالت با همراه سیاسی، قدرت و است؛ دین و معنویت با همراه مادّیات، به پرداختن است؛ قاخال با همراه علم

  [21« ].است تدریجی حرکت

رسد این تعبیر شود. به نظر مینیز در بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی دیده می« تمدن نوین اسالمی»از سوی دیگر مفهوم 
ای ناشی از انقالب اسالمی ایران ایجاد ای که باید در فرآیند پنج مرحلهل شدن بین تمدن اسالمیاز سوی ایشان برای تمایز قائ

شود. در تعریف تمدن نوین اسالمی آیت اهلل گردد با تمدن اسالمی شکل گرفته توسط مسلمین در قرون گذشته استفاده می
 ارد آمده بر بشر جدید دارند:ای توجه خاصی به نیازها و ظرفیتهای امروز بشر و ضربات وخامنه

 گوناگون حوادث از که بشریتى امروز ظرفیتهاى و نیازها با متناسب نوین، تمدن است؛ اسالمى تمدن ایجاد دور، ىآینده»
 اسالم. اندافسردگى و نومیدى و یأس دچار آن جوان نسلهاى و است غمگین است، مجروح است، خورده زخم اخیر قرنهاى
 انسان کرامت ىشایسته و متناسب کهچنانآن را آنها و کند شاد را آنها دلهاى برساند، جدیدى آفاق به را هانسل این میتواند
 [ 21« ].این یعنى اسالمى نوین تمدن ببخشد؛ کرامت است،

 همچنین این تمدن دارای دو بخش اصلی ابزاری و اساسی است:
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 بخش است... اساسی و اصلی و متنی بخش دیگر، بخش یک ت؛اس ابزاری بخش بخش، یک: دارد بخش دو نوین تمدن این»
 سیاست، صنعت، اختراع، علم،: میکنیم مطرح کشور پیشرفت عنوان به امروز ما که ارزشهائی همین از است عبارت ابزاری
 است... اما وسیله است؛ تمدن ابزاری بخش همه اینها تبلی ؛ ابزارهای و تبلی  المللی،بین اعتبار نظامی، و سیاسی اقتدار اقتصاد،
 بخش این،. کردیم عرض که است زندگی سبک همان که میدهد؛ تشکیل را ما زندگی متن که است چیزهائی آن حقیقی، بخش
 [ 31« ]است. تمدن اصلی و حقیقی

 

 ایی آيت اهلل خامنهشناسی دولت اسالمی در انديشهمفهوم

عنا و مفهوم خاصی برخوردار است. تعریف صحیحِ مفهوم دولت اسالمی ای از می آیت اهلل خامنهدولت اسالمی در اندیشه
ای تحقق تمدن نوین اسالمی و در نسبت با ی پنج مرحلهی نظریهی رهبر معظم انقالب اسالمی با فهمِ آن در مجموعهدر اندیشه

 آید.ی اسالمی به دست میمفهوم نظام اسالمی و جامعه

اجرا و در واقع شامل  مالک و معیار و ای نظام اسالمی شامل ارکان حکومت و منابع تقنینهی فکری آیت اهلل خامندر منظومه
 ی عمومی جامعه است:هندسه

 ارکان و اجرا مالک و معیار و تقنین منبع یعنی چه؟ یعنی اسالمی شد... نظام تشکیل اسالمی انقالب از پس اسالمی نظام»
 - ارکان دیگر و قضاییه یقوه رهبری، مقننه، یقوه مجریه، یقوه - حکومت نارکا چیست؛ شد معلوم کشور در گیریتصمیم
 [ 31« ].گرفت انجام اصولی هایگذاریپایه لذا کرد؛ تثبیت را اینها یهمه آمد اساسی قانون و شد چیده

 اما دولت اسالمی در واقع حکم محتوا برای قالب نظام اسالمی را داراست: 

 این تحقق. بگیرد انجام مردم زندگی واقعیت در باید کارهایی یعنی دارد؛ محتوایی نیست؛ شکل فقط اسالمی نظام این»
 - باشند هم الزم خصوصیات و صفات دارای که - را خودش به معتقد و مؤمن عناصر و مردان مردم، زندگی در هاواقعیت

 یعنی مجریه؛ یقوه فقط نه است؛ اسالمی نظام کارگزاران یهمه شامل اسالمی دولت. اسالمی دولت شودمی این طلبد؛می
  [32« ].عمومی خدمتگزاران و حکومتگران

 کنند:ی اسالمی تعریف میای ایجاد دولت اسالمی را در نسبت با ایجاد جامعهدر جای دیگری آیت اهلل خامنه

 [ 33« ]اسالمی. یجامعه آن ایجاد برای الزم هاینهادسازی و سازوکارها یعنی اسالمی، دولت»

 یک ما. است اسالمی ما کشور که کند ادّعا نمیتواند کس هیچ. ایمنرسیده اسالمی کشور به هنوز ما سومیم؛ یمرحله در ما»
 را خودمان باید ما. داریم کم ما هستیم؛ اسالمی دولت یک ما که کنیم ادّعا نمیتوانیم اما ریزی...پایه و طرّاحی را اسالمی نظام

 [ 34« ].کنیم تربیت را خودمان باید ما. ریمبب پیش و بسازیم
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گیری نهادها و ارکان رسمی حکومت ای باالتر از شکلای دولت اسالمی مرحلهی آیت اهلل خامنهبینیم در اندیشهچنانکه می
 گردد.ها و معیارهای اسالمی برمیگیری و رفتار کارگزاران آن با مالکبوده و در واقع به انطباق محتوای نظام و جهت

یابد اما این موضوع هرچند دولت اسالمی به معنای واقعی کلمه در زمان انسان کامل و معصوم )علیه السالم( تحقق می
 سازد:ی فعلی را منتفی نمیتالش برای ایجاد آن در دوره

 کسانی حال به خوشا. لَّهشاءالان شد؛ خواهد تشکیل  کامل انسان زمان در کلمه، واقعی معنای به کامل اسالمىِ دولت البته»
 کارگزاران یمجموعه میخواهیم خود تالشِ و توان قدر به ما. هستیم ناقصی انسانهای ما یهمه. میکنند درک را روز آن که

 خود میخواهیم ما. کند تطبیق اسالمی جمهوری نصاب با که برسانیم یینقطه به - هستیم آنها جزو هم خودمان که - را حکومت
 [ 31« ].کنیم نزدیک نصاب حد به را

 

 پیشینه پژوهش

های آیت های دولت اسالمی مطلوب و وظایف دولت اسالمی موجود در اندیشهی اصلی این پژوهش بررسی شاخصمسئله
ای است. این موضوع پیش از این از سوی پژوهشگران و محققان مورد توجه قرار نگرفته و لذا از این جنبه موضوعِ اهلل خامنه
 نو و جدید است. پژوهش

فرآیند تحقق تمدن اسالمی از منظر حضرت آیت اهلل »با عنوان « پورمسعود معینی»و « بینفرزاد جهان»در پژوهشی که 
روی انقالب ی رهبر معظم انقالب اسالمی و مراحل پیشاند ضمن بررسی مفهوم تمدن اسالمی در اندیشهانجام داده« ایخامنه

 اند.یابی به این تمدن از منظر ایشان پرداختهبه تبیین لوازم دستاسالمی جهت نیل به آن، 

کند که این پژوهش در تعریف تمدن اسالمی چهار رکن را به عنوان ارکان اصلی تمدن اسالمی در گفتمان رهبری معرفی می
 [ 31است. ]« اخالق»و « علم»، «عقالنیت»، «دین جامع»شامل: 

ی انقالب اسالمی تا تمدن اسالمی پرداخته حقق تمدن اسالمی پرداخته و به تبیین پنج مرحلهدر ادامه این پژوهش به فرآیند ت
دهد. این پژوهش در ای مورد بررسی قرار میی آیت اهلل خامنهی سوم موضوع دولت اسالمی را در اندیشهو در بررسی مرحله

گیری دولتمرد در تراز و تطبیق مچنین تربیت و شکلها و هها و روشسازی نظامبحث دولت اسالمی به دو موضوع: اسالمی
 [ 37پردازد. ]کند اما به تبیین و تحلیل تفصیلی این دو موضوع نمیمسئولین با ضوابط و شرایط دولتمرد اسالمی اشاره می

تولید فکر : »هایی چونی اسالمی را نیازمند تحقق گامی جامعههمچنین این پژوهش تحقق دولت اسالمی و انتقال به مرحله
کند. تأکید می« سازی و تفوق گفتمانیگفتمان»دانسته و به موضوع « ی زندگیکاربست الگو در عرصه»، «تولید علم»، «و نظریه

[31 ] 
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 های پژوهشسؤال

 ای و تبیین چیستی آن و چگونگیی آیت اهلل خامنهی دولت اسالمی در اندیشهبنابر آنچه که ذکر شد پرداختن به مسئله
ی گیری تمدن نوین اسالمی برخوردار است. به بیان دیگر، طبقِ منظومهسازی شکلتحقق آن از اهمیتی مضاعف در جهت زمینه

ی اسالمی دست یافت و تا توان به جامعههای اسالمی( نمیفکری رهبر انقالب، بدون ایجاد دولت اسالمی )براساس شاخص
 پذیر نیست.دن به تمدن نوین اسالمی امکانی اسالمی تحقق نیابد رسیزمانی که جامعه

ی اسالمی سازِ جامعههای دولت اسالمی مطلوب و زمینهشاخص»این پژوهش در پی پاسخ به دو سوال مهم است. اول آنکه 
ازی سی اسالمی و زمینهگیری جامعهدولت اسالمی در مسیر شکل»و دوم آنکه « ای کدامند؟ای آیت اهلل خامنهدر نظام اندیشه

 «تمدن نوین اسالمی چه وظایفی بر عهده دارد؟

یابی به پاسخ این سواالت، ابتدا به تعریف مفهوم تمدن، تمدن اسالمی و دولت به صورت عام و سپس به تبیین برای دست
گونه که در شده است )همان ای پرداختهی آیت اهلل خامنهمفاهیم تمدن اسالمی، تمدن نوین اسالمی و دولت اسالمی در اندیشه

باال و در قالب چارچوب نظری مشاهده شد(. در ادامه با توجه به نقش دولت اسالمی در گذار از وضعیت نظام اسالمی به 
 از استفاده با بررسی و تجزیه و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری با اسالمی، نوین تمدن سازیو زمینه ی اسالمیجامعه
 ی پاسخ این دو سوال پرداخته شده است.ارائهبه  0بنیادداده روش هایقابلیت

فعلی  یمرحله از گذار برای «آن کارگزاران و دولت وظایف» و« اسالمی دولت هایشاخص»در نتیجه احصاء و تبیین 
 اسالمی )دولت مطلوب( از منظر رهبر معظم انقالب، در دستور کار این پژوهش قرار گرفته است. دولت به )دولت موجود(

 
 ژوهشروش پ

 1بنیاد، روشی پژوهشی است که توسط گلیسرپردازی دادهبنیاد انجام شده است. نظریهپردازی دادهاین پژوهش به روش نظریه
توسعه یافته است. این روش از استدالل استقرایی برای  4ین شده است و پس از آن توسط استراس و کوربینتدو 1و استراس

کنشگران و از استدالل قیاسی برای ساخت الگوی  0برای درک موضوع امیک 5ل استفهامیورود به سطح خرد واقعیت، از استدال
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1 Strauss 
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5 Abductive 



 

411 

پردازد و در یک فرآیند مند به مطالعه یک مفهوم یا پدیده خاص میصورت نظام[ این روش به31کند. ]نظری عام استفاده می
 [41شود. ]خراج نظریه منجر میها، به کشف و استها و تحلیل آنرفت و برگشتی متقابل بین گردآوری داده

بندی مفاهیم بندی و اولویتشود. کدگذاری شامل استخراج، دستهدنبال می 1اجرای روش داده بنیاد از طریق کدگذاری
شود. در این بنیاد دنبال میپردازی دادهباشد که در مراحل گوناگون نظریهها میموردبررسی در پژوهش و تعیین ارتباط میان آن

تفکیک این سه مرحله، امری تصنعی است و بسیار متداول است که در بین شود. مرحله کدگذاری نام برده می 3از  روش 
در نظر گرفته شده  تکرارشوندهای و مراحل مختلف کدگذاری تداخل ایجاد گردد. این مراحل به صورت یک فرآیند چرخه

 [ 41است. ]

 [:44-42ری، به شرح ذیل است ]ای کدگذاچگونگی طی نمودن فرآیند سه مرحله

 3کدگذاری باز . 1. 1
بندی یا گذاری موارد مرتبط با موضوع پژوهش(، مقوله)برچسب 4پردازی یا استخراج مفهوماین نوع از کدگذاری، به مفهوم

حتواها و ها( و شناسایی مها و تفاوتو کشف مشابهتها با یکدیگر ها از طریق مقایسه آنبندی مفهوم)طبقه 5شناسایی مقوله
کنند و ابعاد به تنوع و میزان وجود یک ویژگی هایی هستند که مقوله را تشریح میپردازد )محتواها ویژگیها میمقوله 6ابعاد

 بندیتجزیه و بخش یلهوسبه را، حال مطالعه در یچارچوب تحلیل پدیده بنیاد،داده پردازیهنظر مرحله، اشاره دارد(. در این
 ها(یادداشت یا وقایع و مشاهداتها، مصاحبه شده )نظیریآورجمع هایداده این اطالعات بر پایه. دهدمی شکل اطالعات

 گردد.انتخاب می

 شود.نیز گفته می 1ها، کدگذاری متمرکزو به استخراج مقوله 7به استخراج مفهوم، کدگذاری سطح اول

 1کدگذاری محوری . 2. 1

                                                                                                                                                                  
ها ( است و كار محقق را ورود به دنیای ذهنی كنشگران و تفسیر تفسیرهای آنConstructivistبرساختی )-استفهامی مختص رويكردهای تفسیری استدالل

 داند.)تاويل مضاعف( می
(، محقق از طريق اتخاذ Emicيكرد امیک )پردازد. در حالی كه در روها به صورت غیر مشاركتی میشناسی به مطالعه رفتار انسان( در انسانEticرويكرد اتیک ) 0

 های مشاركتی سعی در غرق شدن در موضوع پژوهش دارد تا بتواند بر مبنای آن معانی رفتار و اعمال كنشگران )مورد مطالعه( را درک نمايد.روش
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پردازد. کدگذاری محوری فرآیند تعیین ارتباط ها در قالب یک شبکه مین مقولهاین نوع از کدگذاری، به برقراری رابطه بی
پذیرد. هدف این ها صورت میها به کمک محتواها و ابعاد آنها است. تعیین ارتباط میان مقولهها و ایجاد پیوند میان آنمقوله

باشد. این مرحله به این دلیل محوری نامیده شده است یها مهای برخاسته از دادهکدگذاری، بازگرداندن نظم و انسجام به مقوله
( شکل 0شود. در نتیجه این مرحله مدلی )تحت عنوان مدل پارادایمیکه کدگذاری حول محور یک یا چند مقوله اصلی انجام می

 گیرد.می

 2کدگذاری انتخابی . 3. 1
 نگارش به هانظریه برخاسته از داده وری، یکمح پارادایمی کدگذاری مدل در موجود هایبین مقوله روابط از مرحله این در

در این مرحله، محقق با . شودنظریه، مفهوم یا پدیده مورد مطالعه به صورت انتزاعی تشریح می در قالب این. آیدیم در
ی های عمده( درصدد تبیین مدل ارتباط)توضیح جزء به جزء و مفصل مقوله 1کارگیری مفاهیمی همچون نگارش خط داستانبه

ها نسبت به چگونگی اثرگذاری و اثرپذیری مقوله به تشریح مدل پارادایمی و بررسی پژوهشگر این مرحله، در آید.ها بر میمقوله
ای از قضایا تواند در قالب یک حکایت یا داستان، در قالب یک نمودار و یا در قالب مجموعهاین امر می .پردازدیکدیگر می
 دنبال شود.

 
 هایافته

بنیاد طی گردیده است. در گام اول که همان کدگذاری باز ی روش دادهگانههای سهی نیل به اهداف این پژوهش، گامبرا
انجام شد. در این بخش با جستجوی کلیدواژه دولت  1314تا سال  1311برداری از بیانات رهبر انقالب از سال است، ابتدا فیش

ها( در دستور کار قرار گرفت. با پردازی )برچسب زدن به پدیدهردید. سپس مفهومسخنرانی استخراج گ 11فیش از  31اسالمی، 
قابل مشاهده  1پردازی در جدول شماره برداری و مفهوممفهوم  استخراج گردید )نتیجه فیش 31فیش مذکور، تعداد  31بررسی 

در انتها نیز  .ها( دنبال شدو کشف مشابهتا با یکدیگر هبندی مفاهیم از راه مقایسه آنبندی مفاهیم )طبقهاست(. پس از آن، مقوله
 2مقوله و  11ها( انجام گردید. در این بخش ای برای برقراری روابط بین مقولهعنوان پایه)به هاشناسایی محتواها و ابعاد مقوله

ها در جداول توا و ابعاد مقولهبندی و شناسایی محوظیفه دولت اسالمی( شناسایی شد )نتیجه مقوله 1شاخص و  7محتوا )شامل 
 .قابل مشاهده است( 3و  2شماره 

 پردازیبرداری و مفهومفیش. 9جدول 
 هامفهوم هافیش عنوان و تاريخ رديف

                                                 
 ای و پیامدها.ها، شرايط مداخلهجزء دارد: پديده، علل، استراتژی 5مدل پارادايمی پیشنهاد شده توسط استراس و كوربین  0
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0 

 ديدار در بیانات
 و جمهوررئیس

 هیأت اعضای
 دولت

16/16/0191 

 

 .... یشودم محسوب مطلوب دولت روزگار اين در كه دولتی شاخصهای به بكنیم مروری يک
 وجود شاخصهايی يک نامید، اسالمی دولت میتوان ما شرائط با و ما روزگار در كه آنچه حسببه

 اخالقی و اعتقادی شاخص شاخص، اوّلین .... میكنم اشاره شاخصها آن از بعضی به من كه دارد
 ردیعملك سالمت اخالقی، سالمت اعتقادی، سالمت - باال هایرده مسئوالن در بخصوص - است

 ما. است اوّل شاخص اين. میشود ناشی جامعه حقايق به درست نگاه و درست اعتقاد از كه
 سردرگمی و ابهام دچار دانست، حق را آن بايد كه آنچه برای و درست اعتقاد برای خوشبختانه

 یهاتلقّی گوناگونی افراد اسالمی، منابع از است ممكن حاال كه - اسالمی منابع بر عالوه نیستیم؛
 و قبول و اعتقاد مورد امام، داريم؛ را بزرگوار امام رهنمودهای یمجموعه ما - باشند داشته مختلفی
 یمجموعه امام، هایگیریموضع یمجموعه امام، بیانات یمجموعه خب،. است ما یهمه اذعان

 آن روی بر من كه چیزهايی از ... يكی شاخص؛ آن شد اين. است ما اختیار در امام رهنمودهای
 است، متعال خدای به اعتماد یمسئله قلبی، گرايش و قلبی نگاه و اعتقاد یزمینه اين در میكنم تكیه

 كوتاهی اين روی ما دارم اصرار بنده كه است مطالبی یجمله از اين است؛ الهی هایوعده به اعتماد
 .معنويات با انس و[ خدا به] اعتماد: است شاخصها از يكی اين حال هر به. .. .نكنیم

سالمت 
اعتقادی و 

 اخالقی

)با تكیه بر 
اعتماد به 

های وعده
 الهی(

1 // 

 اسالمی دولت اصلی گفتمان اين كه خدمت، یروحیه است؛ خلق به خدمت یمسئله دوّم، شاخص
 هیچ و مردم به كنیم خدمت ايمآمده ما نیست؛ اين جز ما وجود یفلسفه اصالً است؛ خدمت همین
 حواشی اين بگذاريم نبايد خدمت؛ از است عبارت ... متن .كند غافل وظیفه اين از را ما نبايد چیز
 معنای به جهادی كرد؛ جهادی بايد را كار خدمت، یزمینه در .... بگذارد اثر متن اين روی بر

 مرسوم كار كار يک: كرد كار میشود جور دو قانون، چهارچوب همان در .. معتقدم.نیست قانونیبی
 نديدن، بزرگ را كوچک موانع كردن، عبور موانع از يعنی جهادی كار. جهادی كار كار يک ری،ادا

 بايد را كار. است جهادی كار اين كار؛ به شوق نكردن، فراموش را جهت نكردن، فراموش را آرمانها
 .بگیرد انجام بخوبی خدمت شاءاهللان تا داد انجام جهادی

 یروحیه
خدمت به 

 مردم

بر كار )با تكیه 
 جهادی(

 // 

 بدون پیشرفتِ به نیستم ... معتقد امكرده عرض بارها بنده. است عدالت یمسئله سوّم، شاخص
 غرب، یپرجلوه تمدّن از شما كه داد خواهد را اینتیجه همان عدالت بدون پیشرفت ... . عدالت

 شاخص هم اين .... باشد دالتع با همراه بايستی قطعاً پیشرفت، ... اين. میكنید مشاهد داريد امروز
 .داشت نظر در بايد دائماً را اين كه است بعدی

 عدالت

)با در نظر 
داشتن 

ضرورت 
همراهی 

پیشرفت با 
 عدالت(

1 // 

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

 در ها؛وسوسه اين مقابل در میكنید مقاومت و هستید باال سطح و متدّينید كه نكنید نگاه خودتان به
 باشید، مراقب بايد شما. بكنند مقاومت نتوانند هاوسوسه اين مقابل در است ممكن پائین درجات

 تحت و است شما اشراف زير كه دستگاهی اين سرتاسر بر را خودتان بینای بصیرِ چشم بايد شما
 بیايد وجودبه اقتصادی ناسالمتی ایگوشه يک در نگذاريد كه بگسترانید آنچنان است، شما مديريت

سالمت 
اقتصادی و 
 مبارزه با فساد
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 احتیاج اين و ... بشوند؛ وارد نظارتی دستگاههای آنكه از قبل حتّی. بشود كارگر هاوسوسه اين و
 و رشوه و فساد كه نگذاريد است؛ موريانه مثل فساد واقعاً ...كرد دنباي غفلت دائم؛ نگاه به دارد

 ..گاهی.بكند نفوذ دستگاهتان در اينها، مانند و زيادی خرجهای و تجمّل و اسراف و بازیپارتی
 زائد شايد است؛ زائد امّا است، حرام غیر كه آنجايی حاال - بیجا بیخود، زياد، خرجهای يک اوقات

 جلويش - است زائدی خرج امّا نیست، حرام صراحت آن با باالخره امّا باشد، امحر معنا يک به هم
 .كرد زيادی و بزرگ كارهای میتوان طريق اين از میتوان؛ و. بشود گرفته بايد

4 // 

 از ست؛ا ريل قانون. است مهم خیلی گرايیقانون خب. است گرايیقانون یمسئله بعدی، شاخص
 گاهی است، ناقص قانون گاهی. است صدمه و آسیب حتماً شديم، خارج چنانچه اگر ريل اين
 هر و بلبشو به منتهی كه - نشود عمل چنانچه اگر هم معیوب قانون همان امّا است؛ معیوب قانون

 يدبا را اين. است قانون به كردن عمل ضرر از بیشتر نشدن، عمل آن ضرر - شد خواهد كه هر كه
 اسناد رعايت قانون، رعايت جزو و. بشود نهادينه بايد اين دستگاهها یمجموعه در كرد؛ نهادينه

 انداز،چشم سند كلّی، سیاستهای مثل دارد؛ وجود كشور در خوشبختانه امروز كه است باالدستی
 اين ..مجازی. عالی شورای قبیل از فرهنگی، انقالب عالی شورای قبیل از عالی شوراهای مصوّبات
 .رفت خواهد بین از آسیبها از خیلی مسلّماً افتاد، جا چنانچه اگر مداریقانون و گرايیقانون

گرايی و قانون
نهادينه نمودن 

 آن

)با تاكید بر 
رعايت اسناد 

 باالدستی(

5 // 

 درست، یمطالعه كارشناسی، كار است؛ كارها در خردگرايی و حكمت یمسئله ديگر، شاخص يک
 .... اظهارنظر يک تبعات یمالحظه گاهی حتّی و اقدام، يک تبعات و آثار و جوانب یمالحظه

 هستیم، مسئولی يک هستیم، مديری يک حاال ما كه نباشد جوراين كرد؛ اظهارنظر سنجیده بايستی
 ديده جوانبْ نشده، بررسی نشده، كارشناسی میرسد، ذهنمان به مطلبی يک ایمسئله يک یدرباره
 استفاده حكمت، همین شقوق یجمله ... از عمومی؛ افكار فضای در كرد پرتاب نبايد را ناي نشده،

 امروز كارشناسی، یزمینه در ما خوشبختانه كه كشور مسائل در است كارشناسی باالی ظرفیت از
 ظرفیت مختلف، بخشهای در میكند، نگاه انسان انصافاً داريم؛ كشور در خوبی خیلی ظرفیت

 است باال وركش كارشناسی

حكمت و 
خردگرايی در 

كارها و 
 اظهارات

)با تاكید بر 
استفاده از 
ظرفیت 

كارشناسی 
 كشور(

6 // 

 بیرون به نگاهمان است؛ كشور زایدرون ظرفیت به تكیه ... بكنیم، عرض هم ديگر شاخص يک
 با حرف دو اين نكنیم؛ استفاده هست بیرون در كه امكاناتی از كه نیست اين معنايش اين .... نباشد

 استفاده اينها از نمیگويیم .... ندوزيم كشور داخلی ظرفیت از بیرون به را امیدمان. نشود اشتباه هم
 در. بدوزيد داخل به چشم ندوزيد، آنجا به چشم نكنید، اعتماد نكنید، اطمینان میگويیم امّا نكنید،
 در چه اقتصادی، هایزمینه در چه - ما نگاه چنانچه اگر كه دارد وجود امكانات خیلی كشور داخل
 نیروهای اين از بتوانیم اگر[ و باشد آنها به]  - ديگر گوناگون هایزمینه در چه فرهنگی، هایزمینه

 كشور داخلی امكانات و كشور درون در يعنی است؛ اينجا مشكالت حلّ كلید كنیم، استفاده داخلی
 یرتبه كه است اين و. بشوند شناسايی بايد اينها. كرد برداریبهره خردمندانه میشود اينها از كه است

 .میبرد باال دنیا در را ما

 به تكیه
 ظرفیت

 زایدرون
 كشور

 ديدار در بیانات 7
 هیئت اعضای

 جزو نه، قطعاً كنیم؟ رها را خودمان یجامعه فرهنگی هدايتِ میتوانیم اسالمی دولت عنوان به ما آيا
 گاهی میكنند، مسخره گاهی میكنند، نقد میزنند، حرفهائی معترضین مخالفین، حاال. استم وظائف

هدايت 
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 دولت

06/16/0188 

 داريم وظیفه ما. كنیم فراموش چیزها اين با را الهی تكلیف نمیتوانیم كه ما بكنند؛ میكنند، اهانت
 صرف و محض مادی رياست اسالمی، یجامعه در رياست. هدايت بكنیم؛ هدايت را خودمان مردم

 مردم كه كنیم حركت جهتی در بايد .... هدايت با همراه هست، مردم زندگی امور یاداره نیست؛
 ما جهتگیری بشوند؛ پايبند عمالً بشوند، معتقد دينی مبانی به بكنند، عمل متدين بیايند، بار متدين

 .باشد اين بايد هازمینه یهمه در

 فرهنگی جامعه

8 

 ديدار در بیانات
 عشاير و مردم

 نورآباد شهرستان
 ممسنی

05/11/0188 

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

حل مشكالت 
كشور با برنامه 
ريزی درست 
و استفاده از 

 ملت آمادگی

9 

 ديدار در بیانات
 هیأت اعضای

 مديران و دولت
 اجرايی كشور

19/14/0186 

 به نمیكند؛ اكتفا مردم زندگی ظاهری آرامش و آسايش و مسكن و شكم به فقط اسالمی دولت
 آنها، پرورش و آموزش به بروند، بايد آنها جوانهای كه مستقیمی صراط به آنها، دين به آنها، اخالق

 آن بگوئیم ما كه نیست جوراين. میدهد اهمیت هم آنها تقوائی و دينی رشد به آنها، علمی رشد به
 و درست یانديشه جريان و سريان برای را الزم بسترهای بايد دولت نه، نیست؛ دولت كار ديگر

 كار يک است، فرهنگی كار يک اينكه عین در خود اين. بیاورد وجود به كشور در فاضله اخالق
 .هست هم سیاسی

ترسازی بس
رشد دينی، 
تقوايی و 

 اخالقی مردم

بسترسازی 
رشد علمی 

 مردم

01 // 

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

 سیاسی رقیب يا علمی رقیب يک عنوان به آنها مقابل در است كنمم كه كشورهائی در بخصوص
 اين میخواهند آنها. بدارند باز زندگی به جدی نگاه از بیندازند، خطر به را آنها منافع و كنند علم قد

 بر عالوه ريزیبرنامه اين با یمقابله. اندكرده ريزیبرنامه كار اين برای آنها كنند؛ ضايع را جوانها
 است. سیاسی یشجاعانه حركت يک است، وظیفه يک اينكه

مقابله با 
هاريزیبرنامه

ی دشمن در 
زمینه منحرف 
 كردن جوانان

00 // 

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

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

مبارزه با فساد 
 اقتصادی

01 // 
 تا نباشیم فساد اهل باشیم؛ صالح بايد خودمان اول دارد؛ احتیاج صالح به فساد با یمبارزه البته ...
 باشد، داشته وجود فسادپذيری باب از ضعفی ینقطه ما در اگر. كنیم مبارزه حقیقتاً فساد با وانیمبت

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

مواظبت از 
خود، صالح 

بودن و 
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فسادناپذيری 
 مسئوالن

01 

 ديدار در بیانات
 و جمهوررئیس

 هیأت اعضای
دولت 

18/16/0184 

 انجام مردم زندگی واقعیت در بايد كارهايی يعنی دارد؛ محتوايی نیست؛ شكل فقط اسالمی نظام ...
 كه - را خودش به معتقد و مؤمن عناصر و مردان مردم، زندگی در هاواقعیت اين تحقق. بگیرد
 بايد اينها. .... اسالمی دولت ودشمی اين طلبد؛می – باشند هم الزم خصوصیات و صفات دارای

 تطبیق اسالمی معیارهای با را مردم با شانرابطه و خود فردىِ رفتار و اجتماعی رفتار و جهتگیريها
 و دهند قرار خودشان نگاه مدّ در را جهتگیريها آن بايد هم بعد. برسند اهداف آن به بتوانند تا دهند

 دولت ما اسم .. بنابراين.اسالمی دولت میشود اين كنند؛ حركت هاجهتگیری آن سمت به بسرعت
 شد، پیدا اختالل اينها در اگر. باشد اسالمی ما جهتگیری و عمل بايد نیست؛ كافی باشد، اسالمی
 بگیرد... شكل كامل صورت به اسالمی دولت تا است الزم كه يیپوينده و مداوم و مستمر حركت

 در معاشرتمان، در شما و من اگر. شد خواهد اسالمی كشورمان وقت آن شد، اسالمی ما دولت اگر
 دانشجو، آن از برسانیم، نصاب حد به را خود نتوانستیم مجاهدتمان، در مالمان، طلب در رفتارمان،

 شهری آن از روستايی، آن از كارگر، آن از دولتی، پايین هایرده در عنصر آن از بازاری، جوان آن از
 نبايد میكنیم؟ مالمت بیخود را مردم چرا كنند؟ عمل اسالمی كه شیمبا داشته میتوانیم توقعی چه

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

 ما عملِ وقت ؛آن«السنتكم بغیر النّاس دعاة كونوا» شديم، اسالمی وقتی میشويم؛ اسالمی ما اول،
 اسالمی مقررات و احكام هم شد؛ خواهد اسالمی شور،ك و كرد خواهد واقعی مسلمان را مردم
 از دولتمردان تبع به و حال تبع به مردم هم اسالمیاند، دولتمردان هم است، اسالمی اجرا هم است،
 اعمال میخواهیم ما كه است اين اسالمی دولت شعار .. معنای.شد خواهند اسالمی اخالقی لحاظ
 جهانی امروز یسلطه نظام و المللیبین نظامهای با رفتار و ان،خودم بین رفتار مردم، با رفتار فردی،

 .كنیم نزديكتر اسالمی ضوابط و معیارها به را

تطبیق 
ها، جهتگیری
 رفتار

اجتماعی، 
فردى، 

 المللی وبین
ی رابطه

 با مسؤوالن
 با مردم

 معیارهای
اسالمی و 

رساندن خود 
به حدنصابِ 
معیارهای 

 اسالمی

04 // 

 و حساببی یعادالنه نه -كنیم تقسیم عاقالنه و عادالنه هست، كشور در كه امكاناتی يعنی عدالت
 و خاص قشر به اينكه نه برسد؛ بیشتر همه به تا كنیم بیشتر را امكانات همین كنیم سعی و -كتاب

 .شماست كار اساس اين ... بود اسالمی دولت وظايف از وظیفه اين. برسد بیشتر خاصی یدسته به
 مختلف هایبخش در ببینید و دهید قرار خودتان هایريزیبرنامه یهمه محور واقعاً را التعد

 .كرد تأمین را آن شودمی چگونه

محور قرار 
دادن عدالت 
در همه كارها 

و 
 هاريزیبرنامه

05 // 

 بدون اسالمی دولت چون است؛ دانايی و علم گسترش اسالمی، دولت ديگرِ حتمی یوظیفه
 بايد انسانها واقعاً. است مهم هم آزادانديشی گسترش. رسید نخواهد جايی به دانايی و لمع گسترش
 آزاد فضای غیر در. ... است فكر آزادی از تابعی بیان آزادی. كنند فكر آزاد فضای يک در بتوانند
 ااصلً بشری پیشرفت عظیم هایمیدان برای علم، برای فكر، برای. ندارد وجود رشد امكان فكری،

 .داشت نخواهد وجود جايی

گسترش علم 
 و دانايی

)با تاكید بر 
گسترش 

 آزادانديشی(

 مبارزه با فساد در قدراين فساد با یمبارزه یباره در من. است مهم بسیار وظايف از ديگر يكی فساد، با یمبارزه // 06
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 .است تكراری كنممی فكر كه امزده حرف خصوصی و عمومی هایصحبت

07 // 

 و كرد خواهد پیشرفت كرد، عزت احساس اگر ملت يک. است ملی عزت تأمین بعد، ینكته
 امروز كه را آنچه و ملی عزت. شد خواهد خفه او در استعدادها خورد، توسری اگر اما بالید؛ خواهد

 اما نیست، رسا خیلی اشلغوی معنای به توجه با «غرور» تعبیر البته -شودمی گفته ملی غرور آن به
 .كند توانايی و عزت احساس تا كرد تقويت ملت در بايد -است رايج

تامین و 
تقويت عزت 

 ملی

08 // 

 بختک مثل كه است نظامی سلطه، نظام. است اسالمی دولت وظايف از يكی هم سلطه با یمبارزه
 اين. بردیم بین از و كندمی نابود را او و -است افتاده و -افتدمی بشری یجامعه پیكر روی سنگینی
 با هم اشمبارزه. كرد مبارزه بايد نظام اين با. پذيرسلطه و گرسلطه دارد؛ طرف دو سلطه نظام

 و الزم هایمیدان در شجاعت با و سیاسی، ایحرفه كار با عقل، با اشمبارزه نیست؛ شمشیر
 .است خودش متناسبِ

مبارزه با نظام 
 سلطه

09 

 در بیانات
 هایخطبه

 نمازجمعه

18/15/0184 

 دستگاه كه است احتیاج شود، محقق كامل طور به - اسالمی كشور يعنی - مقصود آن كهاين برای
 اسالمی كامل طور به خود، رفتار چگونگی در و خود سازماندهی در خود، عمل در كشور یحاكمه
 داشت، نهاآ عظیم انقالب و ايران ملت كه را مقاصدی بتواند كه يیاسالمی دولت كند ... اما عمل

 كاریكم نباشد، خواریويژه نباشد، اداری فساد نباشد، رشوه آن در كه است دولتی كند، تأمین
 ديگر و نباشد، المالبیت میل و حیف نباشد، گریاشرافی به میل نباشد، مردم به اعتنايیبی نباشد،

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

 .بیاورد وجود به اسالمی كشور تواندمی اسالمی

 

اسالمی عمل 
 كردن دستگاه

 یحاكمه
 در كشور

عمل، 
 و سازماندهی

 رفتار چگونگی
 خود

)و جلوگیری 
 فساد از: رشوه،

 اداری،
 خواری،ژهوي

 كاری،كم
 به اعتنايیبی

 به میل مردم،
 گری،اشرافی
 میل و حیف

 و...( المالبیت

11 // 

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

 باشیم، صادق خودمان اگر من امثال و من .بیاورد وجود به اسالمی كشور میتواند اسالمی دولت
 آزاد را مردم توانیممی نباشیم، هوس و هوی اسیر ما خود اگر. بیاوريم بار صادق را مردم توانیممی
 و من اگر. بیاوريم بار جاعش را مردم توانیممی باشیم، شجاع ما اگر. بیاوريم بار هوس و هوی از

 مردم توانیمنمی بوديم، خود طمع و ترس ذلیلِ و بنده و طمع دنبال و هوس و هوی اسیر من امثال

تالش برای 
كامل كردن 

 خود

)صادق بودن، 
شجاع بودن و 
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 پیدا خوبی معلم يیگوشه در كه است كسی هر اقبال و شانس به بسته اين. بیاوريم بار فضايل با را
 كشور كه است اسالمی دولت. رفت نخواهد پیش جامعه يابد؛ تكامل فردی صورت به و كند

 آورد.می وجود به اسالمی

دوری از هوی 
نفس و ترس 

 و طمع(

10 

 ديدار در بیانات
 نظام كارگزاران

16/18/0181 

 

 اولش ت؛نیس كافی اما دارد؛ را اسالمی ارزشهای و اسالمی حقايق از خوبی سهم ما ... دولت امروز
 كردن زندگی مسلمانانه و مؤمنانه و شدن مسلمان شدن، اسالمی سمت به بیشتر بايد. من خود
 پارسايی، تقوا، عدالت، يعنی -علوی زندگی روح بايد .... برويم علوی زندگی سمت به بايد. برويم
 كنیم؛ زنده انخودم در را -خدا راه در مجاهدتِ به شوق و میل و خدا راه در پروائیبی دامنی،پاک

 كارآمدی صورت آن در كنم، عرض شما به و. ماست كار اساسِ اين برويم؛ هااين سمت به بايد
 نظام برای است ممكن كه ایاساسی مشكل چون شد؛ خواهد مضاعف هم اسالمی جمهوری

 نستندتوا بكنند، را كار اين توانستند آيا بگويند است؛ جهانی نگاه در كارآمدی بیايد، پیش اسالمی
 بكنند؟ را كار آن

حركت 
مسئوالن به 

 اسالمی سمت
 مؤمنانه و شدن

 مسلمانانه و
كردن  زندگی

)از طريق 
حركت به 
 سمت روح

 -علوی زندگی
 عدالت، يعنی:
 پارسايی، تقوا،

 دامنی،پاک
 و و پروائیبی

 به شوق
 در مجاهدتِ

 خدا( راه

11 
 ديدار در بیانات

نظام  كارگزاران
10/19/0181 

 كنیم؛ وصیت حق به را يكديگر برويم؛ كلنجار خود با مرتّب بسازيم؛ را خود بايد والنمسؤ ما
 بر را بنا دهیم؛ نشان هم به صادقانه را عیوبمان يكديگر، مقابل در ایآينه مثل كنیم؛ ارشاد را يكديگر
 هدهع بر را مسؤولیت جديداً كه هم كس هر. كنیم بهتر روزروزبه را خود و بگذاريم عیب رفع

 يک مردم، به خدمت برای میخواهد كه كند قبول را مسؤولیت هدف اين با و نیت اين با میگیرد،
 مسؤوالن و مجريه و قضايیه و مقنّنه قوای. اسالمی دولت تشكیل میشود وقتآن. شود صالح انسان

 اسالمی اخالقىِ و دينی معیارهای و قالبها اين با را خود قبولی قابل حدّ تا بتوانند بايد ما گوناگون
 اين ما تالش دائم بايد و ايمگرفته قرار مرحله اين در االن ما است؛ سوم یمرحله اين. دهند تطبیق
 هستیم، روحانی اگر هستیم، قضايی مسؤوالن از اگر دولتیم، عضو اگر مجلسیم، ینماينده اگر. باشد
 ما، شخص اصالح چون بدانیم؛ دخو كار اصالح را وظیفه مهمترين و اوّلین داريم، قرار كجا هر

 من گیریتصمیم يک و امضاء يک و حرف كلمه يک و اثريم منشأ ما نیست؛ شخص اصالح صرفاً
 یدوره. ايمكرده اصالح را جامعه كرديم، اصالح را خود اگر ما. میگذارد تأثیر جامعه در شما و

 میگرفتیم ايراد آنها به وقت آن ما. پرداختندمی خود به فقط كسان بعضی كه گذشت انقالب از پیش
 گفت:. باشید هم مردم و جامعه فكر به كه

 فكر به ؛ میگفتیم«را غريق بگیرد كه میكند سعی موج/ وين ز میبَرد در به خويش گلیم يک آن»
 به اگر شما و من حاال نیست؛ زمان آن االن. نباشید خودتان نجات فكر به فقط باشید؛ هم غريقها

تالش 
مسؤوالن برای 
خودسازی و 
 اصالح خود
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 جامعه كنیم، اصالح را خود ما اگر. ايمداده نجات را غريقها طبیعی طور به م،باشی خودمان فكر
 .است سوم یمرحله اسالمی، دولت تشكیل پس. است شده اصالح

11 

 در بیانات
 نماز هایخطبه

 تهران جمعه

15/19/0179 

 چون بگويند و كنند مقايسه اشراف و اعیان با را خودشان ندارند حق حق، نظام در مناصب صاحبان
 اين صاحب كه هم ما پس میكنند، گذران طوراين و دارند زندگی و خانه گونهاين اعیان و اشراف
 سعی هستیم، اسالمی حاكمیت و اسالمی نظام در يا اسالمی جمهوری در مسؤولیت اين و منصب

 نظامهای در ديگر كشورهای وزرای و مسؤوالن و سارؤ چون كهاين يا كنیم؛ زندگی آنها مثل كنیم
 امكانات از گونهاين و میكنند خوشگذرانی طوراين میكنند، زندگی طوراين حق غیر و الهی غیر
 و اعیان با را زندگیشان ندارند حق. نه كنیم؛ زندگی طورهمان بايستی هم ما میكنند، استفاده مادی

 را خودشان زندگىِ بايد كسانی چه با پس. كنند گیریاندازه منحرفان با يا و متمكّنان و اشراف
. ترهايشانپايین و ضعیفها هم آن معمولی، مردم با  ؛«النّاس بضعفة انفسهم يقدّروا ان» بگیرند؟ اندازه
 گونهآن نتواند كسی هر است ممكن - كن زندگی آنها مثل كه نیست تعبیر اين عبارت، اين در

 كن؛ مقايسه او با و بگیر اندازه او با را خودت كه هست اين اما - بگیرد تنگ خودش بر را زندگی
 نظام در منصب يک صاحب و مسؤول. دار سرمايه فالن و پولدار فالن با و اشراف و اعیان با نه

 برخورداران و متمكّنان و اشراف و اعیان باب كه كند زندگی طوری نبايد حق، نظام و اسالمی
 در هركس كه است غلطی فرهنگ اين. است اسالمی غیر كشورهای مسؤوالن يا جامعه،
 آمد، و رفت وسیله طور فالن يا خانه، طور فالن بايد رسید، مسؤولیتی و مقام به دولتی مسؤولیتهای

 زمان آن به مربوط فقط نیست؛ اين امیرالمؤمنین دستور نه، باشد؛ داشته زندگی امكانات طور فالن يا
 اسالمی نظام در مناصب صاحبان و مسؤوالن به مربوط اين .... زمانهاست مهه به مربوط نیست؛ هم

 .جامعه برخورداران با نه بسنجند، ضعیف مردمِ با را خودشان بايد كه است

ی مقايسه
زندگی خود 

ترينِ با ضعیف
مردم توسط 

 مسؤوالن
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 عنقک فی ولكنّه بطعمة لک لیس عملک وانّ: »میفرمايد قیسبناشعث به ديگری نامه در حضرت آن
 - نیست كاسبی و سرمايه و طعمه داری، اسالمی نظام در كه منصبی و مسؤولیت اين يعنی ؛«امانة
 و هدف خاطر به را آن بايد كه است انسان دوش بر باری اسالمی نظام در مسؤولیت - نشود اشتباه

 .است اين اسالمی مسؤولیت و اسالمی دولت از صحیح برداشت. كند تحمّل نیتی

 آن، از باالتر. كنند زندگی متجمّالنه و مسرفانه خودشان عملِ و رفتار در نبايد اسالمی مسؤوالن
 نقطه هم اين. شود تبديل فرهنگ يک به آمیزتجمّل و آمیزاسراف روش كه كنند زندگی طوری نبايد

 يک وسیله به اگر يیدبفرما فرض. نیست كمتر الاقل يا است، بیشتر اوّلی از اهمیتش كه است بعدی
 محلّ و زندگی محلّ آرايش كیفیت اسالمی، حكومت مناصب صاحبان میان در و عالی سطح در نفر

 به قبیل، اين از و هاجهیزيه و هامهريه فرزندان، ازدواج چگونگی خانوادگی، زندگی كیفیت كار،
 كه معنا اين به میشود؛ تبديل فرهنگ به اين گیرد، انجام - مسرفانه معنای به - آن اسالمی غیر شكل
 و میشود سخت زندگی میشود، مشكل ازدواجها میرود، باال هامهريه میگیرند؛ ياد و میكنند نگاه بقیه

 بنابراين. میگردد منعكس جامعه متن در بلند، يا كوتاه مدتی طول در آثارش بتدريج رفتار همین
 خود برای را حكومت نبايد حاكم: ستا اين حكومت باب در امیرالمؤمنین اصلی مطلب مهمترين

 مسؤولیت يک را آن بايد بلكه دهد، قرار ثروت اندوختن و درآمد كسب و زندگی و اعاشه وسیله
 .برساند منزل به را بار اين كه بگذارد را خود همّت همه بايد او؛ دوش بر است باری. بداند

توجه به 
مسؤولیت به 

عنوان باری بر 
دوش نه 

ی كسب وسیله
آمد و در
 اندوزیثروت
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 مردم، میان در عدالت رعايت مردم، حقوق و حدود رعايت هم مسؤولیت همین محوری نقطه
 و حوائج اسالمی، حاكم برای. است مردم امور تأمین برای تالش و مردم قضايای در انصاف رعايت

 .است.. اصل مردم نیازهای

 اين ديگر روی آن. میكنند انتخاب را والنمسؤ مردم كه است اين ساالریمردم مسأله روی يک
... .آنهاست برای كار و مردم نیازهای رفع همّتشان همه آمدند، كار سرِ بر مسؤوالن وقتی كه است

 خدا با اگر نیست؛ مردم با مواجهه فقط اشمسأله اسالمی، نظام در منصب صاحبِ و امور مسؤول
 لنگ - دارد كه ایاصلی مسؤولیت همان يعنی - اآنه برای خدمت و مردم برای كارِ نباشد، متّصل

 ماند. خواهد

حدود  رعايت
 مردم و حقوق

و رعايت 
و  عدالت

 انصاف در
 مردم میان

 همه صرف
 برای همت

 نیازهای رفع
 و كار و مردم

 برای خدمت
 هاآن
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 احتیاج ديگر طهنق يک به دهند، انجام را وظايف اين بخواهند اسالمی منصبانصاحب و حاكمان اگر
 و امور مسؤول .است داشتننگه را خود رابطه خدا با و كردن كار خدا برای و اخالص آن، و دارند

 كارِ نباشد، متّصل خدا با اگر نیست؛ مردم با مواجهه فقط اشمسأله اسالمی، نظام در منصب صاحبِ
. ماند خواهد لنگ - دارد كه ایاصلی مسؤولیت همان يعنی - آنها برای خدمت و مردم برای
 روايت طبق - امیرالمؤمنین باز لذا است؛ مردم با ارتباط همین مسؤولیت، و مأموريت اين پشتوانه

 تلک افضل اللَّه بین و بینک فیما لنفسک واجعل: »میفرمايد اشتر مالک به نامه همین در - البالغهنهج
 را بانشاطترينش و بهترين كنی،می صرف گوناگون كارهای برای كه را خودت اوقات ؛«المواقیت

 برای را تضرّع و او به انابه و خدا با ارتباط حالت يعنی خدا؛ و خودت بین خلوت برای بگذار
 صاحبِ تو كه وقتی اگرچه ؛«للَّه كلّها كانت وان: »میفرمايد بعد. نگذار كسالت و خستگی اوقات
 صلحت اذا» كه شرطی به - تخداس به متعلّق كارهايت همه هستی، اسالمی حكومت در منصب

 اما - نزند سر تو از بیازارد، را مردم كه كاری و باشد خالص نیتت ؛«الرّعیة منها سلمت و النّیة فیها
 بین كهاين برای بگذار را وقتی است، عبادت هم اشهمه كه تالشهايی اين تمام بین در حالدرعین

 امیرالمؤمنین قاموس در و اسالمی نظام در مناصب صاحبان چهره اين. كنی خلوت خدا و خودت
 .است

 برای اخالص،
 كردن كار خدا

 رابطه خدا با و
 را خود

 داشتننگه
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 ديدار در بیانات
 نظام كارگزاران

01/19/0179 

 به يا میرسد؛ حقیقی معنای به اسالمی دولت تشكیل به نوبت آمد، پیش اسالمی نظام كه آن از بعد
 ادّعا توانیم... نمی اسالمی؛ گونه به - ماها يعنی - دولتمردان روش و منش تشكیل تر،روشن تعبیر
 بايد ما. ببريم پیش و بسازيم را خودمان بايد ما. داريم كم ما هستیم؛ اسالمی دولت يک ما كه كنیم

 الگوی با را خودتان مسئولیتها اين برای كه كنید تالش شما از هركدام .... كنیم تربیت را خودمان
 شرع، به نسبت رعايتتان مردم، حال به نسبت رعايتتان تقوايتان، دينتان، يعنی سازيد؛ منطبق یاسالم

 و هابازیرفیق و هاخودپرستی و هاخودخواهی از اجتنابتان المال،بیت به نسبت رعايتتان
 ابقمط چیزها اين و هوس و هوی و عملیبی و بیكارگی و تنبلی از اجتنابتان و پرستیهاوخويشقوم
 و برويد پیش و بكنید را خودتان كار هازمینه اين در بتوانید شما از هركدام. باشد اسالم الگوی با

تالش برای 
خودسازی و 
تربیت خود و 

 انطباق خود
 الگوی با

 اسالمی

)از طريق: 
 دين و رعايت
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 رعايت تقوا، بسازيد... را خودتان
 حال به نسبت

مردم و شرع و 
 المال،بیت

 از اجتناب
 و خودخواهی
 و خودپرستی

 و بازیرفیق
پروخويشقوم

 تنبلی ستی و 
 و بیكارگی و

 و عملیبی
 هوس و هوی

 و...(
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 چیست؟ خطر ترينعمده .... كنیم تربیت را خودمان بايد ما. ببريم پیش و بسازيم را خودمان بايد
 الهوی اتّباع اثنان علیكم خافا ما اخوف انّ: »فرمود. خوانممی روايت يک سؤال اين به پاسخ در من
 هوای از پیروی .... است هواپرستی و پرستیهوس اوّل،: است چیز دو عمده خطر. «األمل طول و

 ....كندمی گمراه خدا راه از را شما نفس،

تالش برای 
خودسازی و 
تربیت خود 

 )از طريق:
پرهیز از هوا و 

 پرستی(هوس

19 // 

 فینسی األمل طول امّا و» .... كنیم تربیت را خودمان بايد ما. ببريم پیش و بسازيم را خودمان بايد
 برای خانه طور، فالن اينكه برای كن، تالش: شخصی دراز و دور آرزوهای امل، طول. «األخرة
 كن، تالش برسی؛ مقام فالن به اينكه برای كن، فراهم را مقدّمات و كن تالش كنی؛ درست خودت

 خودت برای را سرمايه فالن اينكه تا بگذار سر پشت را مشكل نوع ارهز و ببین را عمرو و زيد
 يكی كه آرزوهايی يعنی األمل طول اين. بگیری مشت در را اقتصادی فعالیت فالن و آوری فراهم

 درست هدف انسان برای كشند؛می صف انسان چشم جلوِ اندنشدنیتمام و آيندمی ديگری از پس
 است؛ «اآلخرة ينسی» هدفها اين خاصیت. شودمی عمده انسان نظر در حقیر هدفهای و كنندمی

 ... برند؛می انسان ياد از را آخرت

تالش برای 
خودسازی و 
تربیت خود 

 )از طريق:
پرهیز از 

 دور آرزوهای
 دراز و

 شخصی(
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 اين نیاز امروز و است چگونه او دشمنی و كیست دشمن كه كند تفهیم مردم به بايستی كسی چه
 فداكاری یمايه و ملت ايستادگی و سرفرازی یمايه كه را دين بايستی كسی چه چیست؟ به كشور

 نسل به مردم، به است، مادّی هایجاذبه گوناگون هایجاذبه مقابل در هاآن نشدن تسلیم و انسانها
 آيا كه ینیمبنش منتظر ما است درست آيا بدهد؟ و كند منتقل جامعه، هایآدم به و دانشجو به جوان،

 اين هااين و سخنرانی جلسات همان با و قديمی روشهای همان با روحانیت، و علمیه یحوزه
 بر مسئولیتی هستیم اسالمی جمهوری نظام و اسالمی دولت امروز كه ما نه، يا دهند؛ انجام را كارها

 چه هستند، معمّم هك هايیآن چه هستیم؛ دينی مسئولین و دين رجال عنوانبه و ايمگرفته عهده
 مسئولیت واقع در اند،كرده قبول مسئولیتی نظام، در كه كسانی یهمه و نیستند معمّم كه هايیآن

 خوب؛ برسانند؟ تكامل به و كنند مستقر و پايدار كشور، اين در را اسالمی نظام كه اندكرده قبول
 دچار اگر كند؛ مقاوم انسانهای به تبديل متزلزلند، اگر را مردم كه است مسئول كسی چه ما از غیر

 و صحیح باورهای دارد، وجود اختاللی هاآن باورهای در اگر كند؛ برطرف را هاآن ترديد ترديدند،
 تزلزل و شک و ترديد دچار دشمن، مسئولیتهای و اهداف مقابل در اگر بدهد؛ هاآن به را قوی
 امروز كه حقّی آن از مردم اين تا كند، صمّمم و عازم را هاآن و برطرف را ترديد و شک اين هستند،
 مردم كه است اين مسئول كسی چه كنند؟ دفاع جانانه است، گرفته دستبه كشور اين را آن پرچم
 .كشور فرهنگی امور مسئولین بخصوص مسئولین، از غیر ما، از غیر بكشاند؟ سمت اين به را

تفهیم دشمنی 
 دشمن به مردم

انتقال دين و 
ی باورها

صحیح به 
 مردم

10 

 ديدار در بیانات
مهمانان  از جمعی

 خارجی

04/00/0171 

 یجامعه و اسالمی دولت سمت به حركت راه سر از را مانع و بشكنیم را حصاری توانستیم ما
 تحول دارد، قرار ما روی پیش كه كاری ترينمهم و ... اولین. برداريم اسالمی دنیای و اسالمی

 عظیم هیجان كه آنچه. هستیم اسالمی غیر طوالنی تربیتهای از متأثر ما. هاستنانسا روحی و معنوی
 كهوقتی تا و بكند، پیدا عمق پديده اين تا اما بود؛ آسامعجزه البته داد، انجام جنگ دوران و انقالب

 .است الزم زيادی كار نمايد، متحول را ضماير اعماق

تالش برای 
تحول معنوی 

و روحی 
 هاانسان

 
 هاپردازی و شناسایی محتوای مقولهمقوله .1جدول 

 هامحتوای مقوله هامقوله هامفهوم

های سالمت اعتقادی و اخالقی )با تكیه بر اعتماد به وعده
 الهی(

سالمت اعتقادی و اخالقی )با تكیه بر اعتماد به 
 های الهی(وعده

 شاخص دولت اسالمی

 شاخص دولت اسالمی خدمت به مردم )با تكیه بر كار جهادی( یروحیه جهادی( خدمت به مردم )با تكیه بر كار یروحیه

عدالت )با در نظر داشتن ضرورت همراهی پیشرفت با 
 عدالت(

عدالت )با در نظر داشتن ضرورت همراهی 
 پیشرفت با عدالت(

 شاخص دولت اسالمی

 شاخص دولت اسالمی سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد

گرايی و نهادينه نمودن آن )با تاكید بر رعايت اسناد قانون
 باالدستی(

گرايی و نهادينه نمودن آن )با تاكید بر رعايت قانون
 اسناد باالدستی(

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

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

 شاخص دولت اسالمی

 شاخص دولت اسالمی كشور زایدرون ظرفیت به تكیه كشور زایدرون ظرفیت به تكیه

 وظیفه دولت اسالمی هدايت فرهنگی جامعه  هدايت فرهنگی جامعه

و استفاده از  حل مشكالت كشور با برنامه ريزی درست
 ملت آمادگی

ريزی درست و حل مشكالت كشور با برنامه  
 ملت استفاده از آمادگی

 وظیفه دولت اسالمی

 وظیفه دولت اسالمی هدايت فرهنگی جامعه  بسترسازی رشد دينی، تقوايی و اخالقی مردم

 وظیفه دولت اسالمی گسترش علم و دانايی  بسترسازی رشد علمی مردم

های دشمن در زمینه منحرف كردن ريزیبرنامهمقابله با 
 جوانان

 و دشمن هایبرنامه با مقابله شناسی، دشمن 
 سلطه نظام با مبارزه

 وظیفه دولت اسالمی

 وظیفه دولت اسالمی مبارزه با فساد  مبارزه با فساد اقتصادی

 مواظبت از خود، صالح بودن و فسادناپذيری مسئوالن
ها و گیریبیق جهتخودسازی كارگزاران و تط 

ها با معیارهای رفتارهای فردی و اجتماعی آن
 اسالمی

 وظیفه دولت اسالمی

 المللی واجتماعی، فردى، بین ها، رفتارتطبیق جهتگیری
اسالمی و رساندن  معیارهای با مردم با ی مسؤوالنرابطه

 خود به حدنصابِ معیارهای اسالمی

ها و گیریخودسازی كارگزاران و تطبیق جهت 
ها با معیارهای رفتارهای فردی و اجتماعی آن

 اسالمی
 وظیفه دولت اسالمی

 هاريزیمحور قرار دادن عدالت در همه كارها و برنامه
محور قرار دادن عدالت در همه كارها و  

ها و رعايت عدالت و انصاف در بین ريزیبرنامه
 مردم

 وظیفه دولت اسالمی

 وظیفه دولت اسالمی گسترش علم و دانايی  ید بر گسترش آزادانديشی(گسترش علم و دانايی )با تاك

 وظیفه دولت اسالمی مبارزه با فساد  مبارزه با فساد

 وظیفه دولت اسالمی تامین و تقويت عزت ملی  تامین و تقويت عزت ملی

 مبارزه با نظام سلطه
 و دشمن هایبرنامه با مقابله شناسی، دشمن 

 هسلط نظام با مبارزه
 وظیفه دولت اسالمی
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عمل،  در كشور یحاكمه اسالمی عمل كردن دستگاه
 خود )و جلوگیری از: رشوه، رفتار چگونگی و سازماندهی

 میل مردم، به اعتنايیبی كاری،كم خواری،ويژه اداری، فساد
 و...( المالبیت میل و حیف گری،اشرافی به

ها و گیریخودسازی كارگزاران و تطبیق جهت 
ها با معیارهای تارهای فردی و اجتماعی آنرف

 اسالمی
 وظیفه دولت اسالمی

تالش برای كامل كردن خود )صادق بودن، شجاع بودن و 
 دوری از هوی نفس و ترس و طمع(

ها و گیریخودسازی كارگزاران و تطبیق جهت 
ها با معیارهای رفتارهای فردی و اجتماعی آن

 اسالمی
 وظیفه دولت اسالمی

 و مؤمنانه و شدن اسالمی مسئوالن به سمت حركت
 كردن )از طريق حركت به سمت روح زندگی مسلمانانه

 دامنی،پاک پارسايی، تقوا، عدالت، يعنی: -علوی زندگی
 خدا( راه در مجاهدتِ به شوق و و پروائیبی

ها و گیریخودسازی كارگزاران و تطبیق جهت 
های ها با معیاررفتارهای فردی و اجتماعی آن

 اسالمی
 وظیفه دولت اسالمی

 تالش مسؤوالن برای خودسازی و اصالح خود
ها و گیریخودسازی كارگزاران و تطبیق جهت 

ها با معیارهای رفتارهای فردی و اجتماعی آن
 اسالمی

 وظیفه دولت اسالمی

 ترينِ مردم توسط مسؤوالنی زندگی خود با ضعیفمقايسه
ها و گیریهتخودسازی كارگزاران و تطبیق ج 

ها با معیارهای رفتارهای فردی و اجتماعی آن
 اسالمی

 وظیفه دولت اسالمی

ی توجه به مسؤولیت به عنوان باری بر دوش نه وسیله
 اندوزیكسب درآمد و ثروت

ها و گیریخودسازی كارگزاران و تطبیق جهت 
ها با معیارهای رفتارهای فردی و اجتماعی آن

 اسالمی
 المیوظیفه دولت اس

 و انصاف در و رعايت عدالت مردم حدود و حقوق رعايت
 مردم میان

محور قرار دادن عدالت در همه كارها و  
ها و رعايت عدالت و انصاف در بین ريزیبرنامه

 مردم
 وظیفه دولت اسالمی

 خدمت و كار و مردم نیازهای رفع برای همت همه صرف
 هاآن برای

 رفع دادن قرار اصل و مردم برای خدمت و كار  
 هاآن نیازهای

 وظیفه دولت اسالمی

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

ها و گیریخودسازی كارگزاران و تطبیق جهت 
ها با معیارهای رفتارهای فردی و اجتماعی آن

 اسالمی
 وظیفه دولت اسالمی



 

417 

 هامحتوای مقوله هامقوله هامفهوم

 با تالش برای خودسازی و تربیت خود و انطباق خود
 نسبت رعايت تقوا، دين و اسالمی )از طريق: رعايت الگوی

 و خودخواهی از اجتناب المال،مردم و شرع و بیت حال به
 و تنبلی پرستی و وخويشقوم و بازیرفیق و خودپرستی

 و...( هوس و هوی و عملیبی و بیكارگی

ها و گیریخودسازی كارگزاران و تطبیق جهت 
ها با معیارهای ی آنرفتارهای فردی و اجتماع

 اسالمی
 وظیفه دولت اسالمی

پرهیز از  تالش برای خودسازی و تربیت خود )از طريق:
 پرستی(هوا و هوس

ها و گیریخودسازی كارگزاران و تطبیق جهت 
ها با معیارهای رفتارهای فردی و اجتماعی آن

 اسالمی
 وظیفه دولت اسالمی

پرهیز از  طريق:تالش برای خودسازی و تربیت خود )از 
 شخصی( دراز و دور آرزوهای

ها و گیریخودسازی كارگزاران و تطبیق جهت 
ها با معیارهای رفتارهای فردی و اجتماعی آن

 اسالمی
 وظیفه دولت اسالمی

 تفهیم دشمنی دشمن به مردم
 و دشمن هایبرنامه با مقابله شناسی، دشمن 

 سلطه نظام با مبارزه
 وظیفه دولت اسالمی

 وظیفه دولت اسالمی هدايت فرهنگی جامعه  نتقال دين و باورهای صحیح به مردما

 وظیفه دولت اسالمی هدايت فرهنگی جامعه  هاتالش برای تحول معنوی و روحی انسان

 

 هاها تعیین ابعاد آنسازی مقولهیكپارچه .9جدول 
 هاابعاد مقوله هامحتوای مقوله هامقوله

 --- شاخص دولت اسالمی های الهی(القی )با تكیه بر اعتماد به وعدهسالمت اعتقادی و اخ

 شاخص اصلی شاخص دولت اسالمی ی خدمت به مردم )با تكیه بر کار جهادی(روحیه
 )مقوله محوری(

 --- شاخص دولت اسالمی عدالت )با در نظر داشتن ضرورت همراهی پیشرفت با عدالت(
 --- شاخص دولت اسالمی سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد

 --- شاخص دولت اسالمی گرایی و نهادینه نمودن آن )با تاکید بر رعایت اسناد باالدستی(قانون
حكمت و خردگرایی در کارها و اظهارات )با تاکیود بور اسوتفاده از ظرفیوت کارشناسوی      

 --- شاخص دولت اسالمی کشور(

 --- شاخص دولت اسالمی زای کشورتكیه به ظرفیت درون
 --- وظیفه دولت اسالمی هدایت فرهنگی جامعه 
 --- وظیفه دولت اسالمی ریزی درست و استفاده از آمادگی ملتحل مشكالت کشور با برنامه  
 --- وظیفه دولت اسالمی گسترش علم و دانایی 
 --- وظیفه دولت اسالمی های دشمن و مبارزه با نظام سلطهدشمن شناسی، مقابله با برنامه 
 --- وظیفه دولت اسالمی مبارزه با فساد 
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هوا بوا   ها و رفتارهوای فوردی و اجتمواعی آن   گیریخودسازی کارگزاران و تطبیق جهت 
 وظیفه اصلی وظیفه دولت اسالمی معیارهای اسالمی

 )مقوله محوری(
ن ها و رعایت عدالت و انصواف در بوی  ریزیمحور قرار دادن عدالت در همه کارها و برنامه 

 وظیفه اصلی وظیفه دولت اسالمی مردم
 )مقوله محوری(

 --- وظیفه دولت اسالمی تامین و تقویت عزت ملی 

 وظیفه اصلی وظیفه دولت اسالمی هاکار و خدمت برای مردم و اصل قرار دادن رفع نیازهای آن  
 )مقوله محوری(

 

 
 ها(دایمی برخاسته از داده: مدل دولت اسالمی بسترساز تمدن اسالمی )مدل پارا9نمودار 
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ها در قالب شود، به برقراری رابطه بین مقولهپس از گام اول )کدگذاری باز(، در گام دوم که کدگذاری محوری نامیده می
ها )به کمک ها و ایجاد پیوند میان آنشود. به عبارت دیگر کدگذاری محوری فرآیند تعیین ارتباط مقولهیک شبکه پرداخته می

گردد. در نتیجه این ها بازمیهای برخاسته از دادهها( است. از طریق این کدگذاری، نظم و انسجام به مقولها و ابعاد آنمحتواه
 قابل مشاهده است. 1شکل گرفته است که در شکل  0مرحله مدلی تحت عنوان مدل پارادایمی

ها و سه ه عنوان مقوله محوری در بعد شاخصب« خدمت به مردم )با تکیه بر کار جهادی( یروحیه»نتیجه آن که شاخص 
 خدمت و کار» ، «ها با معیارهای اسالمیها و رفتارهای فردی و اجتماعی آنگیریخودسازی کارگزاران و تطبیق جهت»وظیفه 
 و عدالت ترعای و هاریزیبرنامه و کارها همه در عدالت دادن قرار محور»و « هاآن نیازهای رفع دادن قرار اصل و مردم برای

 ها انتخاب گردیدند.های محوری در بعد وظیفهبه عنوان مقوله« مردم بین در انصاف

پارادایمی  مدل در موجود هایبین مقوله روابط از بنیاد یعنی کدگذاری انتخابی،پردازی دادهدر مرحله سوم روش نظریه
نظریه، مفهوم یا پدیده مورد مطالعه به  در قالب این. آیدیم در نگارش به هانظریه برخاسته از داده محوری، یک کدگذاری

های این پژوهش از طریق مفهوم خط داستان در این مرحله، نگارندگان در جهت تبیین مقوله. صورت انتزاعی تشریح شده است
خش بحث و های این پژوهش، در قالبی روایی یا حکایتی شکل گرفته است که در باند.  نظریه برخاسته از دادهبرآمده
 گیری تبیین خواهد شد.نتیجه

 

 گیریبحث و نتیجه

های آتی پرداخته خواهد ها و ارائه پیشنهادهایی برای پژوهشی برخاسته از دادهبندی و تشریح نظریهدر این بخش به جمع
 شد.

 

 های برخاسته از دادهبندی و تشریح نظریهجمع

ها، محتواها و ابعاد استخراج شده از ها، مقولهمعظم انقالب اسالمی( و فیش با بررسی دقیق منابع این پژوهش )بیانات رهبر
 های این پژوهش در قالب مباحث ذیل تشریح شده است:ها، نظریه برخاسته از دادهآن

توان گفت تغییر حکومت پهلوی هدف و آرمانِ ابتدایی انقالب اسالمی ملت ایران بوده و بندی این پژوهش میدر جمع
هدف نهایی ملت ایران و انقالب اسالمی است که این موضوع در بیانات حضرت آیت اهلل « تمدن نوین اسالمی»یابی به دست
توان به [ با دقت در بیانات رهبر انقالب اسالمی و تجزیه و تحلیل آن می41ای مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است. ]خامنه

                                                 
 ای و پيامدها.ها، شرایط مداخلهیجزء دارد: پدیده، علل، استراتژ 5مدل پارادایمي پيشنهاد شده توسط استراس و کوربين  1
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ای المی صرفا به عنوان بحثی شعاری مطرح نشده است. بلکه در قالب اندیشهاین نکته دست یافت که رسیدن به تمدن اس
 مند، منسجم و برخوردار از مبانی نظری مشخص تبیین گردیده است.نظام

ی انقالب اسالمی، نظام اسالمی، یابی به این تمدن مستلزم پیمودن پنج مرحلهای رهبر انقالب اسالمی، دستدر نظام اندیشه
سازِ های این زنجیره، زمینهی اسالمی و در نهایت تمدن نوین اسالمی است. تحقق هریک از مراحل و حلقه، جامعهدولت اسالمی

لذا آحاد ملت و به خصوص  [41ی نهایی آن تحقق تمدن نوین اسالمی است. ]باشد و نتیجهی بعدی میگیری مرحلهشکل
ای تالش و هستند و ضروری است در جهتِ تحقق این فرآیند پنج مرحله نخبگان و کارگزاران نظام اسالمی در این زمینه مسئول

مجاهدت کنند. از سوی دیگر تمدن مادی برآمده از مبانی اومانیستی، با ایجاد فجایعِ گوناگون برای بشر موجب ناامیدی و یأس 
 [ 47کند. ]یت میآلود حاکم بر دنیا احساس مسئولها شده و ایران اسالمی در مقابل این فضای یأسانسان

است و احتراز از « معنویت و توأمان بودن مادّیات»ی کلیدی تمدن نوین اسالمی، ای نقطههای آیت اهلل خامنهبراساس اندیشه
ی علم و پیشرفت علمی، مرزهای اخالق و دینداری مورد های تک بُعدی و ناقص به انسان است. در این تمدن نه به بهانهنگاه

های الهی، مسیر پیشرفت و عقالنیت مسدود نظرانه و انحرافی از دین و ارزشگیرد و نه با تفاسیر تنگقرار می تهاجم و تخطئه
شود. اما باشد و به اراده و قدرت او احترام گذاشته میدر تمدن اسالمی دارای ارج، قرب و جایگاهی واال می« انسان»شود. می

های نفسانی خود نیست. در تمدن نوین از به حرکت بر مَدار هوا و هوس و خواستهدر عین حال، رها و بدون قید و بند و مُج
« کرامت»خورده از سوی مکاتب و جریانات غیرالهی، توجه شده و به انسان زخم« های امروز بشرینیازها و ظرفیت»اسالمی به 

 [ 41بخشیده خواهد شد. ]

ی اسالمی و دولت اسالمی در ه آن، ضروری است ابتدا جامعهاست و برای رسیدن ب« تدریجی»حرکت به سوی این تمدن 
گیری و اجرا های تقنین و ارکان تصمیم[ هرچند بعد از پیروزی انقالب اسالمی، نظام اسالمی در قالب روند41ایران تحقق یابد. ]

این زمینه برداشته شده  های خوبی درشکل گرفت و رسمیت یافت، ولی هنوز دولت اسالمی ایجاد نشده است. با اینکه گام
[ براساس بیانات رهبر انقالب اسالمی، 11های اسالمی دست نیافته است. ]است، اما هنوز کشور در این زمینه به حدنصاب

 [ 11اسالمی قرار گرفته است. ] ی ایجاد دولتاکنون کشور در مرحلههم

 و حکومتگران یهمه» مجریه، شاملِ یباشد و فراتر از قوهای مفهومی گسترده میی آیت اهلل خامنهدولت اسالمی در اندیشه
 [ 12شود. ]می« کشور عمومی خدمتگزاران

های مشخصی در اختیار های دینی باید شاخصیابی به دولت اسالمی در شکل مطلوب و متناسب با ارزشبرای دست
 ها شناسایی و احصاء گردیده است.شاخصداشت. در این پژوهش با تتبع در بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی، این 

قرار دارد. این « (جهادی کار بر تکیه با) مردم به خدمت یروحیه»ها هایی است که در رأس آندولت اسالمی دارای شاخص
 ای قرار گرفته است. این تأکید تا حدی فرا رفته است که از آن تحتشاخص در بیانات رهبر انقالب اسالمی مورد تأکید ویژه
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ی فلسفه»[ در بیانات رهبری شاهد هستیم که خدمت به مردم به عنوان 13یاد شده است. ]« گفتمان اصلی دولت اسالمی»عنوان 
 [ 14قلمداد شده است. ]« وجود حاکمان و کارگزاران

 های دولت اسالمی عبارتند از: سایر شاخص

 (الهی هایوعده به اعتماد بر تکیه با) اخالقی و اعتقادی سالمت •

 (عدالت با پیشرفت همراهی ضرورت داشتن نظر با در) عدالت •

 فساد با مبارزه و اقتصادی سالمت •

 (باالدستی اسناد رعایت بر تاکید با) آن نمودن نهادینه و گراییقانون •

 (کشور کارشناسی ظرفیت از استفاده بر تاکید با) اظهارات و کارها در خردگرایی و حکمت •

 شورک زایدرون ظرفیت به تکیه •

ها را محقق سازد، دولت ها نمایانگر دولت اسالمی مطلوب است. چنانچه دولت بتواند این شاخصی این شاخصمجموعه
[ در واقع با کنار هم قرار دادن این 11سازد. ]ی اسالمی را فراهم میگیری جامعهی شکلگیرد و زمینهاسالمی مطلوب شکل می

 گیرد.مبنایی دولت اسالمی مطلوب شکل می گیری و چارچوبِ نظری وها، جهتشاخص

سازی تمدن نوین اسالمی ی اسالمی و زمینههای دولت اسالمی به تنهایی برای ایجاد جامعهاز سوی دیگر، تبیین شاخص
یز در مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی را ن« وظایف دولت اسالمی»ها، ای عالوه بر تشریح شاخصکند. آیت اهلل خامنهکفایت نمی
 اند. تشریح کرده

ی سازوکارها و نهادها، براساس ی نظام اسالمی، دولت اسالمی شکل بگیرد، الزم است مجموعهبرای آنکه بعد از مرحله
[ با 17[ و کارگزاران نظام اسالمی نیز بر اساس همین سیاق، رفتار نمایند. ]11ریزی گردد ]های اسالمی برنامهگیریمحتوا و جهت
توان به این نکته پی برد که برخی از این وظایف از های رهبر انقالب اسالمی، میدولت اسالمی در اندیشه احصاء وظایف

 اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

ها و رفتارهای فردی گیریخودسازی کارگزاران و تطبیق جهت»ی ای سه وظیفههای این پژوهش آیت اهلل خامنهبراساس یافته
 دادن قرار محور»و « هاآن نیازهای رفع دادن قرار اصل و مردم برای خدمت و کار»، «معیارهای اسالمی ها باو اجتماعی آن

 دانند.را مهمترین وظایف دولت اسالمی می« مردم بین در انصاف و عدالت رعایت و هاریزیبرنامه و کارها همه در عدالت

ها با ها و رفتارهای فردی و اجتماعی آنگیریان و تطبیق جهتخودسازی کارگزار»اما از میان این سه وظیفه نیز، وظیفه 
ای برخوردار است و در صدر وظایفِ دولت اسالمی قرار دارد. این موضوع به صراحت در ، از جایگاه ویژه«معیارهای اسالمی

ارگزاران نظام اسالمی قلمداد ی دولت اسالمی و ک«وظیفه مهمترین و اوّلین»بیانات رهبری مورد تأکید قرار گرفته و به عنوان 
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اهمیت و جایگاه اساسی آن  ای بر این وظیفه و بسامد تکرار آن در بیانات ایشان مؤید[ تأکید آیت اهلل خامنه11شده است. ]
 ترین بحث درترین و ضروریها، اعمال و رفتار کارگزاران نظام با معیارهای اسالمی، مهمگیریاست. از نگاه رهبری تطبیق جهت

پذیر نخواهد بود. های دولت اسالمی امکانیابی به شاخصگیری دولت اسالمی است؛ چراکه بدون تحقق آن، دستمسیر شکل
ای وجه مسئلهیابیم که چنین موضوع مهمی به هیچی مهم دست می[ با دقت در بیانات رهبری و فهم دقیق آن به این نکته11]

ی کارگزاران فعال در آن در مسیر حرکت به ت و کلیت دولت اسالمی و مجموعهای اخالقی در سطح فردی نیسصرفا توصیه
 [ 11سوی تحقق دولت اسالمی مطلوب نسبت به انجام این وظیفه، رسالتی مهم بر عهده دارند. ]

در صورت [ و از سوی دیگر، 11ی مهم دیگر آنکه این وظیفه تأثیرِ مستقیم بر رفتار و اعمال عموم مردم خواهد داشت ]نکته
ای بسیاری از موارد و مصادیق ی آیت اهلل خامنه[ همچنین در اندیشه12تحقق آن، کارآمدی دولت نیز مضاعف خواهد شد. ]

المال، دوری از هوای نفس، اخالص و برای خدا کار خواری و حیف و میل بیتگری، پرهیز از ویژههمچون: پرهیز از اشرافی
 [ 13گیرند. ]ی مهم قرار می.. ذیل این وظیفهها و.کردن اجتناب از خودخواهی

ای بُعد دیگر وظایف دولت اسالمی ناظر به ی فکری آیت اهلل خامنههمچنین براساس تعریف دولت اسالمی در منظومه
اسالمی ی دولت ی اسالمی بوده و بنابراین، وظایف مهمِ دیگری نیز بر عهدههای الزم برای ایجاد جامعهسازوکارها و نهادسازی

 رفع دادن قرار اصل و مردم برای خدمت و کار»ی و کارگزاران آن خواهد بود. به عبارت دیگر در این بعد، اهمیت دو وظیفه
نمایان « مردم بین در انصاف و عدالت رعایت و هاریزیبرنامه و کارها همه در عدالت دادن قرار محور»و « هاآن نیازهای

 شود.می

 می نیز عبارتند از:سایر وظایف دولت اسال

 جامعه فرهنگی هدایت •

 ملت آمادگی از استفاده و درست ریزیبرنامه با کشور مشکالت حل •

 دانایی و علم گسترش •

 سلطه نظام با مبارزه و دشمن هایبرنامه با مقابله شناسی، دشمن •

 فساد با مبارزه •

 ملی عزت تقویت و تامین •

بین « هماهنگی و همگرایی»توان به آن توجه کرد، وجودِ نوعی می های این پژوهشی دیگری که براساس یافتهنکته
است. همانطور که در تبیین « وظایف دولت اسالمی»و « های دولت اسالمیشاخص»های به دست آمده در دو قسمت مقوله

ی محوری در قولهبه عنوان م« (جهادی کار بر تکیه با) مردم به خدمت یروحیه»های دولت اسالمی به آن اشاره شد، شاخص
و « (الهی هایوعده به اعتماد بر تکیه با) اخالقی و اعتقادی سالمت» ی بیانات رهبر انقالب اسالمی مطرح شده است و دو مقوله
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نیز در بیانات ایشان مطرح گردیده است. از سوی دیگر با نگاه « (عدالت با پیشرفت همراهی ضرورت داشتن نظر با در) عدالت»
خودسازی کارگزاران و تطبیق »ی مهم ی مطرح شده در بحث وظایف دولت اسالمی، شاهد طرحِ سه مقولههابه مقوله
 نیازهای رفع دادن قرار اصل و مردم برای خدمت و کار»، «ها با معیارهای اسالمیها و رفتارهای فردی و اجتماعی آنگیریجهت
هستیم که موید این « مردم بین در انصاف و عدالت رعایت و هاریزیبرنامه و کارها همه در عدالت دادن قرار محور»و « هاآن

ای در حوزه دولت اسالمی، ی آیت اهلل خامنهبندی نمود که اندیشهتوان اینگونه جمعباشد. در واقع میهمگرایی و هماهنگی می
د آن است و از سوی دیگر های مطرح شده به خوبی بیانگر ابعادارای چارچوب نظری منسجمی است که از یک سو شاخص

 وظایف تبیین شده نیز از همان چارچوب منبعث شده است.

 

 های آتیارائه پیشنهادهایی برای پژوهش

پردازی برای تحقق تمدن نوین اسالمی محسوب گردد. هریک تواند گامی رو به جلو در مسیر نظریههای این پژوهش مییافته
رو، های پیشیازمند تبیین تئوریک و واکاوی نظری است. البته با توجه به نیازها و اولویتی تحقق این تمدن، نگانهاز مراحل پنج

 تری برخوردار است.گیری دولت اسالمی، از اهمیت و ضرورت جدیضرورت پرداختن به ابعاد و جوانب گوناگون مرحله شکل

ی علمی و نگر و دارای ذخایر و پشتوانهی جامعای به عنوان متفکر و فقیهی فکری آیت اهلل خامنهدر این زمینه منظومه
برخوردار از تجربیات غنی مدیریتی و اجرایی، منبعی غنی برای استخراج، طرح و تدوینِ ابعاد مختلف این مسائل است. با طرح 

المی به عنوان های مهمی در روند تحقق تمدن نوین استوان گامنظرات ایشان در فضای علمی و نخبگانی، میها و نقطهدیدگاه
 هدف کالنِ انقالب اسالمی برداشت.

ها و وظایف دولت توان بررسی و نظرورزی در دو محور موضوعی این پژوهش )شاخصبا توجه به این موضوع می
ها و های آتی قلمداد نمود. به عبارت دیگر، هریک از شاخصقابل توجه برای پژوهش اسالمی( را به عنوان مسائل پژوهشی

های آتی قرار گیرد و از این رهگذر، شرح و تواند به صورت تفکیکی موضوع پژوهشبه دست آمده در این پژوهش میوظایف 
 بسط یابد.

ی اسالمی و لوازم تحقق آن، به عنوان پیشنهادی ی جامعهتوان به مرحلهها و وظایف، میعالوه بر تبیین تفصیلی این شاخص
مند مواجه های روشد؛ چرا که این حوزه نیز با خالء نظری و فقر مطالعات و پژوهشهای آتی اشاره نمودیگر برای پژوهش

 است.

ی متوالی از فرآیند پنج ی اسالمی را به عنوان دو مرحلهگیری جامعهتوان بررسی تاثیرات دولت اسالمی در شکلهمچنین می
 ی علمی قرار داد.ای تحقق تمدن اسالمی، مورد مطالعهمرحله
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 چکیده
 

شهر اسالمی به عنوان نمود تمدن اسالمی، شهری است که مبانی، ارکان، ساختار و هویت شهر از کالم الهای باه   
باشاد. جنباه کالبادی یکای از ایان      های گوناگونی قابل بررسی مای روشنی قابل دریافت باشد. این شهر از جنبه

باشاد. سااخت و سااز، معمااری و     های کالبدی مینبهها و ساخت و ساز در شهرهای اسالمی نیز یکی از ججنبه
ای متقابل دارد و در واقاع سااختار کالبادی شاهر     طراحی در شهرهای اسالمی با دیگر ابعاد زندگی شهری رابطه

روانی، اجتماعی و اقتصادی ساکنین شهرها دارد. امروزه باا   -دهی به ساختارهای روحینقشی اساسی در شکل
ساازی بناهاا، منظار    شهرها با مشکالتی از قبیل بحران هویت، مشکل مشرفیت، عادم مقااوم  توجه به این که این 

نامناسب و... روبرو گردیده است، اهتمام به این جنبه از شهر اهمیت باالیی یافتاه اسات. در هماین راساتا ایان      
عانت از مبانی دین حلی در جهت رفع مشکالت فوق، با استتحلیلی به دنبال ارا ه راه -پژوهش با روش توصیفی

ای به این نتیجه رسیده است که اسالم و مبانی این دین مقدس اسالم بوده و پس از بررسی و مطالعات کتابخانه
ها ارزش قا ل شده و همه زوایای زندگی توجه داشته است و برای شهر روح معنوی را قا ال  برای زندگی انسان

کنیم. بدیهی است که غفلت از ایان روح معناوی در   هویت یاد می شده است، چیزی که ما امروزه از آن به عنوان
های کالبدی به تک بعدی شدن انسان و کاهش رشد و کمال او منجر خواهد شد. بنابراین ساخت و سازها و جنبه

تواند به عناوان  سازی و نظام شهرهای اسالمی میفقه و شریعت اسالمی به عنوان اصول و راهنما در ساختمان
  قرار گیرد و در کلیه فرآیند مکانیابی و ساخت و ساز به کار گرفته شود.مرجع 

 
 های کلیدی: شهراسالمی، ساختار کالبدی، ساخت و ساز، هویت شهری.واژه
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 مقدمه
 یکی شهر های حاکم بوده، پدیده شهر است. پیدایشدهنده ایدئولوژی نظامیکی از فضاهای جغرافیایی که از دیرباز انعکاس

 بـا  انسـان  متقابل روابط در دگرگونی که موجب است بوده تاریخ اجتماعی در عطفی نقطه و بشری فرهنگ تحوالت ترینزرگب از

های متعالی دین مبین اسالم در تمامی جوانـب باشـد   بر این اساس شهر اسالمی بایستی بازتاب اندیشه .شده است خود نوعانهم
ن برای شناخت جایگاه شهر اسالمی الزم است که مختصـری بـا ایـدئولوژی اسـالمی     . به همین دلیل ما به عنوان یک مسلما[1]

 آشنایی داشته باشیم.
کند که این بـه معنـای اوج کـارایی، شـکوفایی و     اسالم یک دین کامل الهی، همواره فرهنگ را به ایمان و انگیزه تبدیل می

نظر بسیاری  . براساس[2]مسلمانان است که ریشه در قرآن دارد ها و اسرار روح قدت اثرگذاری فرهنگ به عنوان بازتاب اندیشه
ایـن مطلـب    و دهـد مـی  آئینی مدنی است که مشارکت جمعی را در عبادت فردی مورد توجه قرار پژوهشگران دینی، اسالم از

شـهر  یـر  رواج تعب . امـا [3]کننـد  است که بیشتر تعلیمات اسالم، به بهترین شکل در محیطی شهری نمود پیدا مـی  پذیرفته شده
ـ  یممالـک اسـالم   یخیشدن شـهرهای تـار   دهینام یشهر اسالم ژهیو اطالق آن به شهرهای مسلمانان )به و یاسالم شـهرهای   ای

ـ بوده، و به ا یهای اسالماز اصول و ارزش یخاص یگاه تجلّشهرها، از نظر کالبدی، جلوه نیفرض که ا نی(، با انینشمسلمان  نی
ـ  الدییاز قرن نوزدهم م باشند،یم زیمتما هافرهنگ و هانتمد ریاز شهرهای سا ب،یترت آغـاز شـد. از آن    نیمستشـرق  ۀلیو به وس

هـا و  به مـرور در نوشـته   شد،یآنان اطالق م یمحلّ زندگ و مسلمانان طشده توس که به شهرهای ساخته ریتعب نیدوران به بعد، ا
خـود   خـاص  یذهن ایو  یکیزیف میحر اساس که با نیبر ا پرداختند،ین مسکونتگاهای مسلمانا یآثار مربوط به شهر که به بررس

 .[4] شد تیتثب ،غرب اتیخاورشناسان در ادب یبا معرّف ،باشندیها متمدن ریاز سا زیمتما یجامعه و فرهنگ یتجلّ
ـ در آن رخ بنما یذهبم یکه فقط نمادها ستین یشهر ،یاسالم شهرای باید به آن توجه داشته باشیم این است که اما نکته  ،دی

 یسـتگاه یشـهروندان را در ز  بهتـرین  ،یآسمان میتعال هیتا در سا باشد،می شهرمجموعه  درانتظام و تعادل  بلکه ویژگی بارز آن
ما به عنوان یک مسلمان معتقدیم راه حـل   .و به طور کلی شهر دارای هویت اسالمی باشد دینما تیو خدامحور ترب امن، پررونق
وناگون انسان در قرآن نهفته است و در حوزه شهرسازی نیز آیات قرآنی توان حل مسائل بشر را دارند و بـا بررسـی   مشکالت گ

 توان ضمن تعریف شهر اسالمی حقیقی، دست به ایجاد شهرهایی سالم و پایدار زد. آیات قرآنی می
بـه   یکشور از طـرف مقـام معظـم رهبـر     یهنگو فر یاجتماع ،یبرنامه پنجم توسعه اقتصاد یابالغ یکل یاستهایس یطرف از

ـ ی دیبا اسالمی –یرانیا یمعمار یو روزآمدساز ینیشهر و روستا و باز آفر یمایبه س یبخشتیدارد: هویدولت، که عنوان م  یک
ـ گیرا مکلف به پ هایو استاندار هایهردارش و در همین راستا برنامه پنجم توسعه باشد یهااز شاخصه لـه   مطالبـات معظـم   یری

 .افزایدبر اهمیت موضوع فوق میکرده 
ای متقابـل دارد و در  ساخت و ساز و به عبارت دیگر نوع معماری و طراحی در شهرها با دیگر ابعاد زندگی شـهری رابطـه  

روانی، اجتماعی و اقتصادی ساکنین شهرها دارد.  -دهی به ساختارهای روحیواقع ساختار کالبدی شهر، نقشی اساسی در شکل
هـا ناشـی از سـاختارهای    روزه با توجه به این که مشکالت زیادی در شهرهای اسالمی وجود دارد و برخـی از مشـکالت آن  ام

سـازی بناهـا، منظـر نامناسـب و...( بنـابراین      کالبدی نامناسب این شهرهاست )نظیر بحران هویت، مشکل مشرفیت، عدم مقـاوم 
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 گردد.  ها احساس میضرورت رفع آن
هـا در تبـدیل شـهرها بـه شـهرهایی      ریزی، طراحی و ساخت و سازهای شهری از اولین قدمسالمی در برنامهلحاظ احکام ا

ها بر روی ساخت فضایی و باشد. بر همین اساس شناخت و کاربرد این احکام و بازتاب آناسالمی و مناسب حال مسلمانان می
ریزان و مسئولین امـر نیـز   به صورت علمی انجام شود. برنامه کالبدی شهرهای امروزی خصوصاً کالنشهرها، کاری است که باید

های عمیق و کارشناسی شـده، بهتـرین   باید پس از شناخت احکام و روح دین در خصوص مسائل شهری و با استفاده از تحلیل
بتوانند به راحتی بـه  ها را اتخاذ کنند. بر همین اساس پژوهش حاضر به دنبال این مسئله است که شهروندان در یک شهر حلراه

دانیم ساختارهای کالبدی تبلـور یافتـه و انعکـاس    احکام واجب خود عمل نموده و از محرمات پرهیز نمایند. همان گونه که می
 -اقتصادی و سیاسی جامعه بوده و این کالبد و فرم فیزیکـی متـأثر از سـاختارهای اجتمـاعی     -فیزیکی روابط و نظام اجتماعی

 اهد بود.اقتصادی جامعه خو
هـای کالبـدی راه   در این مقاله جایگاه شهر اسالمی در تعالیم دینی کاوش شده است و سعی گردیده با تأکید بیشتر بر جنبـه 

 هویت بخشی به شهرها و به طور ویژه ساخت و سازهای شهری هموار گردد.
 

 پیشینه پژوهش
های کالبدی شهر اسالمی کامالً مشهود اسـت  ی در زمینه جنبههای به عمل آمده در زمینه پیشینه تحقیق، فقر تحقیقاتبا بررسی

-های موجود و فعلی شهر اسالمی پرداختـه و به جز چند مورد انگشت شمار مابقی تحقیقات در رابطه با شهر اسالمی به واقعیت

به مبانی اسالمی بیشتر گردیده  های اخیر بازگشت به مفاهیم اسالمی نزد محققان جایگاه بهتری یافته و روند توجهاند. اما در سال
 است.

هـای  اند برای اولین بار شهرهای مربوط به سـرزمین دوره نخست مطالعات شهر اسالمی مربوط به متونی است که سعی کرده
تر توسط جهانگردانی توصیف شده شمال آفریقا و خاورمیانه را با عنوان شهرهای اسالمی تعریف نمایند. هرچند این شهرها پیش

. اگر بخواهیم به صـورت گـذرا بـه    [1]های خوانش علمی شهر اسالمی در شهرهای این منطقه برداشته شد دند، اما اولین گامبو
 توانیم موارد زیر را نام ببریم:های انجام شده اشاره کنیم، میتعدادی از پژوهش

هـای کالبـدی ایـن    ست و برخـی از ویژگـی  ازاده در برخی از مقاالت خود به تأثیر اسالم در ساخت شهرها پرداختهسلطان
دهد. به نظر وی بیشتر بناهای مسکونی، تجاری و خدماتی در شهرهای تاریخی کشور، یک یـا دو  شهرها را مورد اشاره قرار می

اند و در نتیجه شهر از یک خط آسمان صاف و هموار برخوردار بوده است و تنهـا مسـاجد در سـایر بناهـای بـزرگ      طبقه بوده
ی از ارتفاع بیشتری نسبت به بناهای مجاورشان برخوردار بودند و به عنوان عنصـر شـاخص شـهرهای اسـالمی محسـوب      مذهب
 شوند.می

گردد. باشد و به عنوان یکی از پیشگامان این عرصه محسوب میزاده نیز در زمینه ادبیات موضوع دارای سابقه زیادی مینقی
ادراک زیبایی و هویت شهر در پرتو »و « شهرسازی و معماری اسالمی»زمینه با عناوین ایشان عالوه بر نگارش دو کتاب در این 

؛ مقاالت چندی در این رابطه نوشته است. از وجوه بارز مطالعات ایشان نسبت به سایر مطالعـات ایـن اسـت کـه     «تفکر اسالمی
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ایات اسالمی استخراج نموده و بر این عقیـده  های شهر اسالمی، اصول و مبانی مختلفی از آیات قرآنی و روضمن تشریح ویژگی
 توان شهرهای پایدار و اسالمی را ایجاد نمود.ها میاست که با به کارگیری آن

ثیرگذار أهای فقه اسالمی تاندیشه به بیان« اسالمی اصول شهرسازی و ساختمانی -هرهای عربیش»بسیم سلیم حکیم در کتاب
ینـد سـاخت و سـاز فـرم     آشهری در شهرهای اسالمی همراه با تفسـیری از فر  ی عناصردر ساختار شهرهای اسالمی و نیز بررس

 [.1] پردازدمی شهری
توسط معاونت شهرسـازی و معمـاری وزارت   که « اصول سنتی ساخت و ساز در اسالم» هشام مرتضی در فصل سوم کتاب

اسـت در مـورد برخـی مـوارد سـاختار       ه شدهمشکینی و حبیبی به فارسی برگرداند و به همت 1317مسکن و شهرسال در بهار 
 .[7] فیزیکی محیط در صدر اسالم نوشته است

هـای فرهنگـی، اجتمـاعی و    ضمن تشـریح ویژگـی  « ساختار شهر اسالمی»( در کتاب خود با عنوان 1311همچنین صارمی)
 دهد.د مطالعه قرار میریزی و طراحی کالبدی را در شهر اسالمی موراقتصادی شهر اسالمی در فصلی جداگانه برنامه

 
 قیروش تحق

تحلیلی اسـت.   -ای و روش آن از نوع توصیفیتوسعه -به طور کلی تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات کاربردی
آوری اطالعات نظـری  گیرد. در واقع در این تحقیق پس از جمعای صورت میآوری اطالعات به صورت کتابخانههمچنین جمع
آوری شـده بـه تجزیـه و تحلیـل     بندی اطالعات جمـع بندی و طبقهز دو گروه منابع قرآنی و منابع شهرسازی و دستهمورد نیاز ا

 گیرد.گیری صورت میبندی و نتیجهپرداخته و در نهایت جمع
 

 هایافته

 شهر
های متفـاوت  ف و برداشتشود و در قرآن بیست و هفت بار تکرار شده، تعاریگفته می« مدینه»واژه شهر که در عربی به آن 

. اما امروزه در ایـران جمعیـت را مبنـای جـدایی شـهر از      [1]و متعددی را در میان افراد و علوم  مختلف به همراه داشته است 
روستا قلمداد نموده و به هر واحد جغرافیایی که به هنگام سرشماری بیش از پنج هزار نفر)اخیراً ده هزار نفر( جمعیت داشـته و  

 .[1]شود شهرداری باشد، شهر اطالق میدارای 
 

 یشهر اسالم یهایژگیو
اسـالم( در   میتعـال  دگاهی)از د یهمه صفات شهر اسالم یتوان تجلیم نمائیم، دقت یشهر اندک هایو ویژگی صفات در اگر

تا کنـون در   دیت شاها اسارزش حد از نیکه صاحب ا ی. شهردیددر ذهن  یشهر اسالماز آرمان یاچهره شهر، یمایدرون و س
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ر د شـه یهـا را کـه ر  از آن ییتوان درصد بـاال یم یسنت یشهرها با کنکاش در اما، است امدهیدر ن قتیبه حق یخیدوره تار چیه
گونه است که در گذشـته، آمـوزش    نیا و ها عبرت گرفتنموده و از آن ییسازندگانشان دارد، شناسا یآسمان و یمعنو تفکرات
بوده است که مراحل سلوک را  یاز آن افراد یاند و حق طراحمعمار بوده تیترب به قائل شکسوتانیبلکه پ نبوده است و یمعمار

 . [11]است توحید تجلی شهر اسالمی، . اما نکته قابل توجه این است که شهراندبوده کردهی ط
که در آن احکام اسالمی جاری بـوده   اما باید بین شهر اسالمی و شهر مسلمانان تفاوت قائل شویم. شهر اسالمی مکانی است

ها و براساس فرهنگ اسالمی ساخته شده باشد. در الگوی شهر اسالمی عامل مسلط دین اسالم است و به طور حتم تمام شاخص
. حال آنکه مراد از شهر مسلمانان، شـهری  [11]یابدو عناصر زندگی اجتماعی و کالبدی شهر براساس این عامل نظام و هویت می

( بیـان  1تـوان در شـکل)  های آن را میزاده شهر اسالمی و ویژگی. از نظر دکتر نقی[12]کند که مسلمان در آن زندگی می است
 نمود:
 

  
 های آن: شهر اسالمی و ویژگی9شكل 

 

 

 یشهر اسالم یرگیثر در شکلؤعوامل م
انـد.  ی آن عوامل متعـددی تأثیرگـذار بـوده   بندگیری و استخوانشهر اسالمی یکی از مظاهر تمدن اسالمی است که در شکل

ای حاکم بـر آن متـأثر بـوده اسـت. فضـای      گیری فضاهای کالبدی در شهرهای سنتی اسالمی از فضای اندیشهبدون شک شکل
های سرزمینی و جغرافیایی آن است که بیـانگر وجـود روح مشـترک برآمـده از     کالبدی بیشتر شهرهای اسالمی متأثر از ویژگی

هـای زیسـتی و از سـوی دیگـر     ها، رسـوم و ارزش هی است. از سویی فضای کالبدی متناسب با بستر فرهنگی، اندیشهمکتب ال
تـوانیم  . بنـابراین مـی  [13]گیری فضاهای کالبدی نمود یافته اسـت  ها، نمادها و مبانی فکری ایرانی در شکلای از نشانهمجموعه
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 آن همواره به تفکر و احساس وابسته بوده است. یابیبگوییم که معماری سنتی و اسالمی و هویت
 

 شهر یارکان و قلمروها
 است: شناسایی قابل اصلی رکن سه شهر برای

 شهر است. شهر، انسان یا اهل پدیدآورندۀ عاملِ و جزء تریناصلی و عنصر مهمترین 

 دارند. قرار شهر اهل اخالق و رفتار آداب، مقرّرات، و قوانین انسان، از پس 

 است هنری و علمی فنّی، اقتصادی، محیطی، خاص شرایط اضافۀ به دیگر عامل دو از متأثّر شهر به عنوان عامل سوم کالبد. 
 و فرهنگـی  وجـه  دوم، است؛ وجه انسان اعتقادی و فکری وجه وجه، اولین که شهر دهندۀشکل اصلی قلمرو سه دیگر، بیان به

 گـاه تجلّی و رفتارها فضای و انسانی عمل است؛ حاصل کالبدی وجه سوم، جهو باالخره است و انسان و عملی رفتاری و اخالقی

 .اوست باورهای

 
 

 شهر دهندۀشكل اصلی قلمرو : سه1 شكل
 
 

دارد.  ضـرورت  آن ارکان عنوان به عنصر، سه یا سه فضا همپوشانی و انطباق شهری، هر ظهور همانند اسالمی، شهر ظهور برای
 کالبـد  فقـط  اسالمی شهر حقیقت، (. در2کالبد)شکل فضای یا عینی فضای و عملی فضای فکری، ایاز: فض فضا عبارتند سه این

 یا انسان عنصر، ترینکنند. اصلیمی نقش ایفای آن تجلّی و شهر اسالمی تعریف در نیز دیگر مهم مقولۀ دو بر کالبد، عالوه و نیست،

حاکم بر شهر و بـر   نیعنصر بعدی قوان .اوست ایمان عبارتی به یا فکری جهو نیز او به مقوله مربوط ترینمهم البتّه است، که مؤمن
این سـه عنصـر را در شـهر     اند.حاکم یو آثار انسان عتیو اهل شهر( و طب شهر ریها)اعم از مدانسان نیاست که ب یروابط ۀهم

 .[4]( مشاهده نمود 3توان در شکل)اسالمی می
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 شهر اسالمی ۀدهندشكل سه عنصر ایسه فضا : 9شكل 

 
 

 یشهر اسالم یکالبد هاییژگیساختار و و
 مسجد

در شهر اسالمی به دلیل کارکرد و نقش ماندگاری که داشته، به عنوان جزء الینفک کالبد شهر اسالمی مطـرح اسـت؛    مسجد
-مسلمانان با بهـره  قرون نخستین اسالمی در وحدت در کثرت و یادآور یگانگی خداوند است. ی که معماری آن گواه و نمودئبنا

. مسجد عموماً توسط بازار [1] منوره پیاده نمودند، اقدام به شهرسازی کردند مدینهدر )ص( گیری از الگوی مدنی که پیامبر اکرم
. لذا مسجد بـه  [13]باشد ترین عنصر معمارانه منبعث از دین اسالم میاحاطه شده است و مسجد جامع هر شهر به عنوان برجسته

داشته و  سیاسی و اقتصادی فرهنگی، عناصر ترین بنای مذهبی اسالمی ارتباط مناسبی نیز با دیگرب شهر اسالمی و اصلیعنوان قل
تر ساکنان، در مرکز شهر قرار داشته تا به واالترین کارکرد خود یعنی عبادت جمعی به نحو احسـن  عموماً برای دسترسی راحت

 دست یابد.  
 

 بازار)سوق(

شـان صـورت   های اقتصادی شهر بوده است. توزیع کاال و فروش آن از نظر مکانی اغلب از جنبه ماهیـت لیتبازار مرکز فعا
تجارت و  حکم ستون فقرات آن شهر را دارد؛ اما در ابتدا عموماً شهرها بر مبنایاسالمی در یک شهر  بازار. [14]گرفته است می

دادنـد.  فضای مناسبی را به بازار اختصاص مـی  راحی و ترسیم کالبد شهرگرفتند. مسلمانان نیز در طفعالیت اقتصادی شکل نمی
 باشد. همزمان با گسترش اسالم و توسعه فتوحات مسلمانان،اجتماعی می -مهم اقتصادی بازار در شهرهای اسالمی به منزله مرکز

یابی مناسب آن ساختار بازار و مکان بازرگانی و تجارت به عنوان یک ضرورت در شهر مطرح گردید. لذا در شهرهای نوبنیاد بر
شده و تا مرکز شهر های شهر تشکیل میهسته اولیه اغلب بازارها در نزدیکی یکی از پر رفت و آمدترین دروازه [.1] شدتکیه می
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بـازار  )ص( بـا سـاخت   زمینه تأسیس بازار نیز توسط پیـامبر اکـرم   همچون مسجد، اولین تجربه و الگو در . [11]یافت ادامه می
 [.1]در مدینه در اختیار مسلملنان قرار گرفت « مهرقه»

 
 محله

ای داشـتند کـه برگرفتـه از    سـاختار ویـژه   دادند. محالت در شهر اسالمیها تشکیل میبخش مسکونی شهر اسالمی را محله
اسالمی بـود. در هـر   ها مرهون وجود محالت در بافت شهرهای و قومیت های اسالمی بود. حفظ هویت، مذهبالگوها و ارزش
بی شـک کـم شـدن     کردند که پیامد آنزبان، مذهب، اصل و نسب واحد و مشترک در کنار یکدیگر زندگی می محله ساکنان با

های شهرهای اسالمی در ساختار خـود از وحـدت   . محله[11] فقیر و غنی و اجرای اصل مساوات و عدالت اجتماعی بود فاصله
ها با عناصر عمومی دست به دسـت هـم داده و بـه    ها و مراکز محلهها، گذرگاهها، کوچهبستبن جغرافیایی خاصی برخوردارند.

 گیریشهر اسالمی حریم خصوصی و حفظ حرمت خانواده اهمیت بسزایی داشت؛ لذا شکل در. [13]بخشند محله موجودیت می
 نظام محله در صدر اسالم نمود خاصی یافت.

 
 داراالماره یا قصر حکومتی

مکمل یکدیگر بودند و سهم بسزایی  شد، زیرا هر دو نهادر ابتدا داراالماره در جوار مسجد جامع یا نزدیک به آن ساخته مید
طراحی شهرهای اسالمی به عنوان یک سنت تداوم یافت. البتـه بعـدها بـه     کردند. این امر دردر قدرت و ثبات حکومت ایفا می

حاشیه برد. به خصـوص زمـانی    های مذهبی را تا حدی بههای حکومتی، دستگاهه دستگاهسیاسی و امنیتی و توجه ب دلیل شرایط
استوار بود، درآمد و در آغاز دوره امویان به صورت سـلطنتی اداره   که نظام حکومتی اسالم از صورت خالفت که بر پایه شورا

 . [1] شدمی
ای را یافتههای ارتباطی، مجموعه واحد و سازمانابر و شریاناما عناصر و بناهای مختلف در شهرهای اسالمی در کالفی از مع

هـا  هایی هستند که یک خـانواده از آن ها به منزله اطاقها به منزله راهرو و خانهها و کوچهسازد. در این مجموعه باید خیابانمی
ـ [17]دهد کنند و تمام شهر یک خانه را تشکیل میاستفاده می ه کالبـدی دارد. کالبـد در شهرسـازی    . هر شهری یک جنبه و وج

شود. منظور از فیزیک جنس مصالح و منظـور از هندسـه شـکل سـاختمان     مجموعه فیزیک و هندسه ساخت و ساز را شامل می
کلی، کالبد شهر در مرحلۀ نخست با شرایط مکانی آن ارتباط داشته است. کالبد شهرهای قدیمی در رابطه با چهـار   طورباست. 

های اجتماعی و اقتصادی جریان داشـته  در درون این کالبد، فعالیتو گرفته شکل می اقتصادی اجتماعی و دفاعی، ،عامل اقلیمی
 .[11] کرده استو فرم و شکل کالبد را تعیین می

ـ   ورد که اوالً در آن محیط بتواند آن گونه کـه آیم هر گروه انسانى، محیطى را به عنوان شهر به وجود ـ یاعتقـاداتش م د گوین
 ها باور دارد و بهها و اصولى باشد که به آنارزشی، محیط موجود، نشانه هویت معنوى او و واجد معان زندگى کند و ثانیاً کالبد

اوست. بنـابراین شهرسـاز    گاه باورهاىیعمل انسانى و فضاى رفتارها و تجل کند. بنابراین، فضاى کالبدى حاصلیها عمل مآن
 ریزى کند:تشکیل دهنده شهر به صورت هماهنگ برنامه باید براى این سه موضوع

 بخش دیگر هستند(. سازى )تزکیه اهل شهر که سازنده دوانسان •
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 کنند.یشهر بر اساس آن مشى م رفتارسازى )تدوین ضوابط و مقررات که اهل •

 . [11]سازی کالبد •
یت کنند، تا محلـه و سـاکنان آن در آسـایش و    ها در شهر اسالمی باید از اصل فوق تبعسازیبنابراین شهرسازی و ساختمان

آرامش کامل باشند. کاربرد این اصل باید به صورتی باشد تا ساکنان شهر بتوانند نیازهای خود را بـا کمتـرین دردسـر برطـرف     
امروزه در سازند. رعایت اصول بهداشتی که از مؤکدات دین اسالم است باید در تمام فضاها به بهترین نحو بروز یابد. امری که 

شـود در صـوتی کـه اصـول شـریعت اسـالم در       شهرهای اسالمی با عنوان ناهماهنگی و عدم آسایش شهروندان از آن یاد مـی 
 شهرسازی جایگاه ویژه خود را نیابد به یک بحران تبدیل خواهد شد.

-در جامعه ویژه رخ مـی  تمدن و مدنیت در اصطالح، نوع خاصی از توسعه مادی و معنوی است که دانیمهمان گونه که می

های اجتماعی قابل انتقال، شامل جهات دینی و مذهبی، اخالقی، زیباشـناختی، فنـی یـا    ای پیچیده از پدیدهنماید. تمدن مجموعه
های ظهور . یکی از نمودهای و عرصهعلمی مشترک در همه اجزای یک جامعه وسیع و یا چندین جامعه مرتبط با یک دیگر است

 گیری تمدن اسالمی است. اختار کالبدی و اجزار شهرهای اسالمی به عنوان بسترهای شکلاین تمدن در س
 

 گیرینتیجه
ای متقابـل دارد و در  ساخت و ساز و به عبارت دیگر نوع معماری و طراحی در شهرها با دیگر ابعاد زندگی شـهری رابطـه  

 روانی، اجتماعی و اقتصادی ساکنین شهرها دارد. -وحیدهی به ساختارهای رواقع ساختار کالبدی شهر نقشی اساسی در شکل
شهر اسالمی شهری است که مبانی، ارکان، ساختار و هویت شهر از کالم الهی به روشنی قابل دریافت باشد. اما امـروزه بـا   

لبـدی  هـا ناشـی از سـاختارهای کا   توجه به این که مشکالت زیادی در شهرهای اسالمی وجود دارد و برخـی از مشـکالت آن  
سازی بناها، منظر نامناسب و... بنـابراین ضـرورت رفـع    نامناسب این شهرهاست نظیر بحران هویت، مشکل مشرفیت، عدم مقاوم

اقتصـادی را، در اصـالح    -گردد. حرکت به سمت آرمانشهر اسالمی، عطف توجـه بـه زیربناهـای اجتمـاعی    ها احساس میآن
طلبد. براساس مبـانی و  ریزی و طراحی کالبدی هماهنگ با آن مینظام برنامهوضعیت کنونی به سمت وضعیت مطلوب، در قالب 

توانیم بگوییم که فقه و شریعت اسالمی به عنـوان اصـول و   دستورات دین اسالم و نتایجی که از این پژوهش حاصل گردید می
وساز یابی و ساختو در کلیه فرآیند مکانتواند به عنوان مرجع قرار گیرد سازی و نظام شهرهای اسالمی، میراهنما در ساختمان

به کار گرفته شود. جنبه فیزیکی و کالبدی شهر، ظاهر مرئی ساخت شهر است و باطن آن ماهیتی اجتماعی دارد. در عـین حـال   
ای تأثیر نظام کالبدی در جهت دادن به فرهنگ و هویت اجتماعی شهر امری غیر قابل انکار است.  اسالم و مبانی ایـن دیـن بـر   

ها ارزش قائل شده و به همه زوایای زندگی توجه داشته است؛ از اتاق خواب، تـا حیـات و... و بـرای شـهر روح     زندگی انسان
کنیم. بدیهی است که غفلت از این روح معنـوی در  معنوی را قائل شده است، چیزی که ما امروزه از آن به عنوان هویت یاد می

ه تک بعدی شدن انسان و کاهش رشد و کمال او منجر خواهد شد. برای درک روح ربانی های کالبدی بساخت و سازها و جنبه
ریزی و طراحی شـهری نهایـت   های مؤثر بر برنامهو هویت اصیل شهر و حرکت به سمت آرمانشهر اسالمی، الزم است در زمینه

 برداری از اصول اسالمی صورت گیرد. بهره



 

458 

 
 منابع

سـال  ، فصلنامه تاریخ اسـالم ، «تحلیل و بررسی موقعیت مدنی شهر واسط تا قرن سوم هجری(: »1311ینی،)منتظرالقائم، اصغر و رقیه ام .1
 (.41مسلسل ) 4دهم، شماره 

 ، مجله پیک نور، سال پنجم، شماره دوم.«در جست و جوی شهر اسالمی پایدار(: »1314رحیمی، حسن ) .2
3. Rabah Saoud,(2002). Introduction to the Islamic city, Foundation for Science technology and civilization 

(www.citymuslims.org/pdf/Islamic-City) 

 ، شماره یکم، پژوهشکده فرهنگ و هنر، تهران.«اسالمی -تأملی در چیستی شهر اسالمی، مجله شهر ایرانی(: »1311زاده، محمد )نقی .4
 .44-31فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی، شماره سوم، صص  ،«بر ساخت مفهوم شهر اسالمی(: »1311فالحت، سمیه ) .1
محمدحسین ملـک   وعارف قوامی مقدم ، ترجمه «اسالمی: اصول شهرسازی و ساختمانی -شهرهای عربی (: »1311سلیم حکیم، بسیم ) .1

 .سازمان چاپ و انتشارات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران، احمدی
مدینـه تجلـی    نگرشی بر مفاهیم مدیریت شهری حضرت رسول اکرم )ص( در شهر(: »1311سین ذبیحی )ستاری ساربانقلی، حسن و ح .7

 .11، نشریه فراسوی مدیریت، سال سوم، شماره «زیبای مدیریت شهری در شهر اسالمی

تهـران، دانشـگاه تربیـت    ، «فضا و نابرابری اجتماعی و ارایه الگویی برای جدایی گزینی فضایی و پیامدهای آن(: »1377افروغ، عماد ) .1
 مدرس.

 ، تهران، نشر دیدار. «مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری(: »1312منصور، جهانگیر ) .1
 .1و  4، نشریه هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، شماره «اسالمی اسالمی در متون صفات شهر(: »1371محمد ) زاده،نقی .11
شـهر  ، نخسـتین همـایش آرمـان   «اندیشه اسالمی پیرامون شهر و شهرنشینی با تأکید بر متون دینیتبیین (: »1317ایازی، سید علی نقی ) .11

 اسالمی، دانشگاه اصفهان.
شهر اسـالمی، دانشـگاه   ، نخستین همایش آرمان«های شهرسازیها و ویژگیمهندسی فرهنگ اسالمی در مولفه(: »1317شکرانی، رضا ) .12

 اصفهان.
، فصلنامه مطالعات شهر «شناسی شهر اسالمی با تأکید بر ابعاد کالبدی شهر اسالمیشخصیت(: »1311ایی )خدایی، زهرا و علی اکبر تقو .13

 .4اسالمی، شماره  -ایرانی
 .13و  12، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره «نقش بازار در ساختار فضایی شهرهای اسالمی(: »1371شفقی، سیروس ) .14
 ، دانشگاه علم و صنعت، تهران.«ریزی شهری در ایرانهای برنامهتحلیلی از ویژگی» (:1371زاده دهاقانی، ناصر )مشهدی .11
 نژاد، نشر نیکا، تهران.، ترجمه حسین حاتمی«شهرهای ایران(: »1371خیرآبادی، مسعود ) .11
 اسالمی، تهران. ، ترجمه محمد حسین حلیمی و منیژه اسالمبولچی، وزارت فرهنگ و ارشاد«شهر اسالمی(: »1311الدین )بمات، نجم .17
 ، تهران.، پیام نور«برنامه ریزی شهری در ایران( »1312مجتهدزاده ، غالمحسین ) .11
، سـازمان نظـام مهندسـی    12تخصصی پنجره، سال سوم، شماره  -، نشریه علمی«مسلمان و شهر اسالمی(: »1311پورمحمدی، مرضیه ) .11

 استان قم.
 



 

459 

 مساله شناسی آینده تحقق تمدن نوین اسالمی
 

 د رحیم عیوضیمحم
 استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

 
Email: ra.eivazi@yahoo.com 

 
 

 چکیده
 

 جاایی  تاا  دهدمی نشان بیشتر را واقعیت این جهانیهای نظریه بر مروری .است سازی تمدن عصر حاضر عصر
 در کاه  آنچه است؟ چگونه دازان چشم این در اسالمی تمدن افق. اند کرده معرفی خیزش تمدنی عصر را آینده که

ای  برجساته  و ویژه خصوصیات حاصل است، مانده گار یاد به اسالمی تمدن جهانی مؤثر نقش عنوان به گذشته
 اساالمی  یجامعاه  هناری  و فکاری  میراث و اسالم از متاثر معنوی های مایه بن پویا، و خالق نیروی با که است

 بین از خویش ظرفیتهای با که است این به تمدن یک عظمت. دهد قرار تاثیر تحت را جهانی  جامعه است توانسته
 .بیافریند را تمدنی نقش بهترین تا دهد انجام را هاانتخاب بهترین روی، پیش امکانات
 از عمیاق  تحلیال  مسأله مهمترین آینده، در بشری هایتمدن نقش به توجه با ایران اسالمی جمهوری برای امروز
 کهای آینده .باشد داشته آینده بر مؤثری نقش تواندمی که است معاصری تحوالت در اسالمی تمدن مؤثر جایگاه

 همواره روشن، ایآینده نوید بر عالوه اسالم اما. است شده ترسیم امیدآفرین و روشن بسیار اسالمی ادبیات در
 دعاوت  زماانی  و عصار  هر رد مطلوب ایجامعه تحقق برای قانونمند اصولی و مبانی رعایت به را خود پیروان
 اقتضاا ات  باه توجه با عصری هر در و است مراتبی دارای اسالمی مطلوب جامعۀ به دستیابی لیکن. است کرده
 کرد تالش باید لذا. دارد تحقق امکان مطلوب جامعۀ دربارة اسالم نظر مورد هایویژگی از برخی مکانی، و زمانی

 بار  تاکیاد  مسایر  ایان  در حرکات  الزماه . پرداخات   اسالمی نوین تمدن فتعری باز پیش تدبیرانه به آینده در تا
 نیازهاا   باه  پاسخگویى قرآن، از برگرفته قوانین دینی، ساالری از ظرفیت مردم حکمرانی مطلوب با اثر بخشی

پرورش خصلت ناوآوری   انسانى، اخالق گسترش و عدالت استقرار التقاش، و بدعت ، تحجر از پرهیز بشر، جدید
 نیااز   اساالمی  نوین تمدن به و نیل ساز تمدن مطلوب آینده انداز چشم. باشد می قیت و مسئولیت اجتماعی، خال
 و امکان ضرورت، شد خواهد سعی مقاله این در. دارد  آینده پژوهانه  رویکردی با عالمانه و اجتهادی نگرشی به

نده مطلوب  با بررسی ابعاد مساله شناسای  ساخت آی زمینهآینده تمدن نوین اسالمی بمنظور  ایجاد  مطلوبیت
 حرکت از نظام اسالمی به سمت تمدن نوین اسالمی بررسی شود.آن در فرایند 
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 مقدمه
ال و آینده مورد مداقه قرار دهیم و در مسیر صحیح حرکت کنیم با بهره گیری از اگر تمدن اسالمی را در سه زمان گذشته، ح

هـای موجـود انقـالب    هـا و ظرفیـت  های عظیم تمدن اسالم در گذشته و ترسیم واقع بینانه و دقیق از واقعیت ها، چالشظرفیت
ی در جهـت تمـدن سـازی نـوین اسـالمی      های انقالب اسـالم توانیم یک دورنمای کلی و نقشه راهی دقیق از آرماناسالمی می
 ایجادنماییم.
 که است ایگونه به تحوالت باالی هستند؟ سرعت آینده هایواقعیت گرترسیم رویاها این آیا چیست؟ معاصر انسان رویاهای

 ایـن  کـه  پیداست گفتهنا البته. افتندمی عقب زمان از و کنند هماهنگ آن با را خود توانندنمی هاملت و هاسازمان ها،انسان اغلب
 یـا  ملـت  یـک  مـرگ  توانـد مـی  کشور غافلگیری که چرا بود؛ خواهد برخوردار باالتری اهمیت از کالن و ملی سطوح در مهم

 از جلوگیری برای سازوکارهایی بایستمی امروز پیچیده و آشوبناک جهان در بنابراین. باشد داشته پی در را تمدن یک فروپاشی
 .شود اندیشیده راهبردی و کالن سطح در ویژه به غافلگیری
 تحقـق  بـرای  اجتماعی جریان ایجاد و فرصت خلق غافلگیری، از جلوگیری برای که هستند باور این بر پژوهانآینده امروزه

 از نـوع  این. شوند انجام  1پابرجا رویکرد با و شده خارج سنتی حالت از گذاریسیاست و ریزیبرنامه بایستمی مطلوب؛ آینده
 هـای افـق  در تـا  سـازد مـی  فراهم را شرایطی و کرده مدیریت را پیچیده و قطعیت عدم شرایط که است ایگونه به ریزیبرنامه

است. که   آینده احتماالت از هاییحالت گستره ای،نقطه هایبینیپیش جای به پابرجا ریزیبرنامه رویکرد .باشد کارگشا بلندمدت
  .ستا بودن تکاملی آن  مهم ویژگی
 در اسـالمی  تمدن تحقق سوی به را اسالمی ایران باعظمت اندازهایچشم و کرد بلندتر را دید افق توانمی شرایطی چنین در
 .شود فراهم ملت هایآرمان گیریشکل برای الزم هایزمینه تا داد سوق جهان

 و اسـالمی  تمدن گذشته شکوه ازگشتب باعثهایی زمینه و عوامل چه گردد روشن است ضروری هدف، این به رسیدن برای
 کـدام  اسـالمی  نـوین  تمـدن  در و چیست تمدن اصلیهای جنبه شد؟ در آینده خواهد اسالمی نوین تمدن شکوفایی آن، پی در

 گیرد؟ قرار بیشتری اهتمام و توجه مورد بایستمی بخش
ه  کالنی است که زمینه را برای دسـتیابی  انقالب اسالمی ایران شروع یک تحول تمدنی است . لیکن تمدن نوین اسالمی نگا

ای کند. این حوزه تمدنی مجموعـه به افق آرمانی انقالب اسالمی ، که جامعه مهدوی  است، فراهم کرده و مسیر راه را ترسیم می
در این از چندین موضوع کالن را شامل خواهد شد که الزمه دستیابی به الگوی تمدن نوین اسالمی پژوهش عمیق آینده پژوهی 

باشد. آینده پژوهی که به زمینه شناسی و محیط شناسی دقیق فردا پرداخته و مسیر را روشن خواهد نمود . و نه تنها به عرصه می
 پردازد ، بلکه مسیر را منعطف نموده و از صلبیت آن خواهد کاست.بیان تصاویری از محیط فردا می

متغیر امروز، غافلگیری در مواجهه با تغییرات محیطی به مراتب کـاهش  شود در جهان سراسر پیچیدگی و این امر موجب می
یافته، اقدامات از پیش برنامه ریزی شده و برای هدایت جهان آینده به سمت و سوی مطلوبیتهای خود گام بـردارد .  مزیـد بـر    

-ساس اصول متخذه از هویت اسالمیعلت اینکه جمهوری اسالمی ایران که داعیه ترسیم مسیر نیل به تمدن نوین اسالمی را بر ا

                                                 
1 Robust  
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های مختلف و به عنوان دیدبان تمدن اسالمی تالش کنـد تـا سـبک    ایرانی و ارزشهای آن با محوریت اسالم دارد باید در عرصه
 ایرانی را تدوین و بر اساس آن به افق آینده تمدن اسالمی بیاندیشد.-زندگی ایده آل و مطلوب برگرفته از هویت اسالمی

 آینده پژوهی، جمهوری اسالمی ایران برای نیل به تمدن نوین اسالمی بایستی از الزامات ذیل برخوردار باشد. از منظر
اسالمی و هویـت اسـالمی   -های دلخواه مبتنی بر ارزشهای انقالبیای آینده نگر با نقش فعال و پیشرو در ساخت آیندهجامعه -

 ایرانی  

 محیطی و رویدادهای روندشکنساختار منعطف و هوشمند در قبال تغییرات  -

 های بلند مدتهای آینده نگر و اثربخش در افقنظام -

 طراحی و پیاده سازی سناریوها و چشم اندازهای مطلوب آینده در حوزه  تمدنی  و جهانی -

 :گرددکه در قالب آن، اهداف متعددی تأمین میکارکرد را بر عهده دارد   پژوهی سهآیندهگفت  توانیمبه طور کلی 
گردد در جهان سراسر پیچیدگی و متغیر امروز، غافلگیری در مواجهه با تغییرات محیطی به مراتـب  این کارکردها موجب می
 پذیر گردد.ها امکانها و اقدامات برای هدایت جهان آینده به سمت و سوی مطلوبیتکاهش یافته و تدوین برنامه

 گیری؛های ناشی از غافلر کاهش خسارتبه منظو آینده. رویارویی آگاهانه با روندهای 1
 . تصحیح روندهای موجود با نگاه به آینده؛2
 گیری آیندۀ مطلوب.. تالش برای شکل3

بر این اساس دراین مقاله سعی خواهد شد با ادبیات آینده پژوهی و    ضرورتها  ، امکانات و مطلوبیتها ی آینده تمدن نـوین  
 وال پاسخ داده شود  : اسالمی  تشریح گردد تا به  این س

های شکل گیری مطلوب تمـدن نـوین اسـالمی    فرایند مساله شناسی ابعاد مختلف تمدن نوین اسالمی در جهت  ایجاد زمینه
 چگونه است؟ 

 
 مفهوم شناسی تمدن

ریف آیـد از ایـن منظـر تعـا    ای است که به عنوان موجود ذی شعور جهان زیست ملتها به شمار مـی تمدن مفهوم هوشمندانه
موجود هر یک تالش کرده اند جلوه ایی از این موجود زنده را به سیاق معنایی خاصی تفسیر نمایند . میرایی و زندگی خصـلت  

باشد که در بقا و فنا آن انسان ،جامعه و آینده نقش موثری دارد. لذا تعـاریف متنـوعی در خصـوص    دیرینه این موجود زنده می
 ر تعاریف موجود خواهیم داشت.  تمدن اشاره شده است که مروری ب

تمدن در زبـان عربـی از مـدن      شود.مشتق می 2یا شهروندان و شکل وصفی آن 1کلمه تمدن از کلمه التینی شهرنشین بودن
( و ویل دورانـت  17: 1311اخذ شده که معنای آن اقامت کردن است. ابن خلدون تمدن را مترادف اجتماع انسانی)ابن خلدون، 

کنـد)ویل دورانـت،   شود و جریان پیدا مـی های فرهنگی امکان پذیر میداند که در نتیجه آن فعالیتاجتماعی می تمدن را نظمی
(. هرسکویتس تمدن را مجموعه دانـش  44: 1371داند)هانتینگتون، (. هانتینگتون تمدن را یک موجودیت فرهنگی می113: 1311

                                                 
1 Civis 
2 Civilis 
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های انسانی طـی  های افراد و گروهدر پرتو ابداعات و اختراعات و فعالیت ها، هنرها، فنون، آداب و رسوم نهادهای اجتماعی که
 (. (. برخی دیگر از تعاریف تمدن عبارتند از: 41: 1377داند)روح االمینی، قرون و اعصار گذشته توسعه و تکامل یافته اند می

سـی و حتـی هنـر و ادبیـات را دربـر      ای در هم تنیده شده است که همه رویدادهای اجتمـاعی، اقتصـادی، سیا  تمدن پدیده
 (. 11:1، ج1311گیرد)لوکاس، می

هـای  های معنوی و مادی جامعه انسانی؛ مقصود از سـاخته ها و اندوختهتمدن به معنای کلی عبارت است از مجموعه ساخته
ها عبارت اسـت از  دوختهسازد. مقصود از انانسانی آن چیزی است که در طبیعت در حالت عادی وجود ندارد و انسان آن را می

، 1311رسد )شـریعتی،  ها و قراردادها و اختراعات گذشته یا دیگران که به جامعه به میراث میها، دانشها و دادهانباری از تجربه
 (.  1: 1ج

ت و تمدن حاصل نبوغ اقلیت و نوآور است، یعنی طبقه ممتازی در جامعه که واجد نبوغ ابتکار و نوآوری است در اثر تحوال
 (. 114: 1371بی،نماید)توینسیر تکامل جامعه، تمدن را پدیدار می

عدالت و کرامت انسـانی نیروهـای   گیری، پایداری و توسعه تمدن ریشه در عوامل متعددی دارد. شکل از نظر عالمه جعفری
نهفته اند و اگر انسـان  آن را اقـرار    ها هستند که در قالب اعتراف انسان به حقانیت الهیاصلی نگاهدارنده و پایدار کننده تمدن

 (41ص1373نکند سقوط قطعی است. )محمدتقی جعفری، 
 اند از: عبارتنیز ها از منظر کالم وحی گیری و اعتالی تمدنبرخی از علل شکلدر این راستا، 

 . وجود تقوا و ایمان به خدا در افراد جامعه  1
 . رعایت حقوق مستضعفان  2
 ح  . رهبری و حاکم صال3
 . وحدت و اتفاق درونی 4
 . التزام همگانی افراد جامعه به امر به معروف و نهی از منکر 1
 های اخالقی نیکو . پرورش ارزش1
 . پرهیز از فساد 7
 . وجود نیروی نظامی مقتدر 1
 . وحدت و اتفاق درونی جامعه  1
 . وجود قانون و رعایت آن 11
 های الهی . شکر نعمت11
 ن الهی و تعالیمی که توسط پیامبران ارائه شده است. اجرای فرامی12

لذا هرگونه تالش در جهت اعتالی تمدن اسالمی حاصل ظرفیت سنجی عناصری است که در تعاریف ارایـه شـده سـازنده    
رگزید شوند و از منظر کالم وحی به آنها توجه شده است . عوامل سازنده و پیشرانهای که بر پایه نظام تدبیر بتمدن محسوب می

 شوند .شوند معرف تمدن اسالمی محسوب میه می
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 مفهوم تمدن اسالمی
ماهیت تمدن ریشه در خصلتهای فرهنگی و ارزشی مناسبات و روابط اجتماعی جوامع دارد که به هویت ملتها خصلت ثبات 

یخی است که در پارادکس ثبات و ای هویتی تاربخشد . رمز ماندگاری تمدنها عبور هوشمندانه از گذر گاه رودخانهو پویایی می
پویایی بتواند تبدیل به حرکت زایشی شود و بر اساس ظرفیتهـای درونـی و پویـایی بیرونـی مانـدگار بـاقی بمانـد .  یکـی از         

است یعنی نظام هستی، نظام باثبات، محکـم و معنـاداری اسـت، و تمـدن      بینی ثبات و پویاییجهانهای تمدن اسالمی، ویژگی
بینی پویایی هم هسـت. و  ریزی شده است)ال تبدیل لخلق اله...(؛ اما در عین حال در آن جهاننن و قوانین الهی پایهاسالمی بر س

خداوند یک رمز تعالی خواهی  و کمال انسانی را برای هستی  در نظر گرفته است. همانا راه شناخت این جهان ثابت و پویـا بـا   
 )ص( و ائمه)ع( و عقالنیت انسانی کشف شدنی است .تمسک به قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم 

 فرمایند:های تمدن اسالمی میها و ظرفیترهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص شاخصه
 ما به و است ما اختیار در نیز اکنون هم - آن ساززندگى معارف و اسالم یعنى - آورد پدید را( اسالم صدر) تمدن آن آنچه»

 دارد را آن ظرفیت است کرده ثابت اسالم  1.«یحییکم لما دعاکم اذا للرسول و هلل استجیبوا امنوا الذین ایها یا» که دهدمى هشدار
 هـاى شـرط  تنهـا  تفرقه، از پرهیز و مجاهدت و ایمان. برساند سیاسى قدرت و عزت و علمى و مدنى اعتالى به را خود امت که

 و: »آمـوزد مـى  و  2«مـؤمنین  کنـتم  ان االعلون انتم و التحزنوا و التهنوا و»: آموزدمى ما به قرآن و است بزرگ هدف این تحقق
 تـذهب  و فتفشـلوا  التنـازعوا  و رسـوله  و اهلل اطیعوا و: »آموزدمى و  3«المحسنین لمع اهلل ان و سبلنا لنهدینهم فینا جاهدوا الذین
 4.«الصابرین مع اهلل ان اصبروا و ریحکم
 11/11/1371 اسالمى کشورهاى سران ساجال هشتمین گشایش مراسم در

 قـدرت  و دیـن  و معنویـت  با همراه مادّیات، به ، پرداختن بااخالق همراه علم اسالمی ، ایشان همچنان معنقدند که در تمدن
 و دنیـا  ای ازآمیختـه  و ترکیب اسالمى، تمدن و ( جامعه14/17/1371انقالب  معظم رهبر است. )بیانات عدالت با همراه سیاسی،
ای از عقایـد، باورهـا،   توان چنین تعریف کرد که مجموعه هماهنگ و سازمان یافتهباشد. بنابراین تمدن اسالمی را میمی آخرت

تـوان گفـت : منظـور از    سنن، خالقیت ها، اختراعات، فنون و علم که متأثر از اندیشه اسالمی شکل گرفته باشد. به تعبیری مـی 
های دینی و توسط مسـلمین پدیـد آمـده    اید، علوم و هنرها و صنایع است که با الهام از آموزهتمدن اسالمی، مجموعه افکار، عق

 (.11: 1374است)قربانی، 
شـوند  و ایـن   های دینی موجب شکل گیری  ارزشهای  اجتماعی ، فرهنگـی مـی  های اعتقادی و باوردر تمدن اسالمی الیه

، ابعـاد سیاسـی   گردد. تمدن اسالمی ابعـاد مختلـف جامعـه از جملـه     لی میارزشها تبدیل به رفتارهای اجتماعی و نمادها ی م
و کیفیـت شـهر   معمـاری  و شهرسازی و بافت تکنولوژیکی فرهنگی ، هنری ، محصوالت را به فرهنگی و اقتصادی  اجتماعی ، 

صادیق فوق در جامعه اسـالمی  باشند . فقدان هر یک از ممی نماید که این محصوالت مظاهر بارز تمدن اسالمی نشینی تبدیل می

                                                 
 14 آيه انفال، سوره -1
 019 آيه عمران،آل سوره -2
 69 آيه عنكبوت، سوره -3
 46 آيه انفال، سوره -4
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شوند را باید با جدیت و مسئوالنه آسـیب شناسـی کـرد . از ایـن     های مهم انقالب اسالمی ایران و جهان اسالم تلقی میکه نماد
 تمـدن  تحقـق  به تعبیـری  . نیست . اسالم دین هایآموزه یپایه بر تمدن مختلف ابعاد گیریشکلحیث تمدن اسالمی چیزی جز 

  (21، 1313)جمالی ، مصطفی.دارد. قرار اسالمی معارف آن، یهسته در که نیازمندیم معرفتی منظومه یک هب اسالمی
 

 مفهوم تمدن نوین اسالمی

هـای دینـی و قرآنـی در    در ادبیات تمدن اسالمی مسائلی چون ظهور، مدینه فاضله، آماده شدن برای آینده هـا، پـیش بینـی   
باشـد. .  های تاریخی پژوهش پیرامون اینده در متن تمدن اسالمی مـی شاندهنده وجود ریشهخصوص آینده و سنتهای الهی همه ن

بدیهی است برای ساخت تمدن نوین اسالمی شناسایی اقتضائات و الزامات زمان و مکان ونیز باز کاوی ظرفیتهای موثر تـاریخی  
 بخش حیاتهای آموزه پرتو در( ص) اسالم پیامبر. ددار تمدن تاریخ در درخشانی سابقه اسالمی تمدن اسالمی الزم است. تمدن

 بـه  رسـالت،  آغـاز  همـان  از. نهاد بنیان را اسالمی شکوهمند تمدن و ایجاد پیروانش زندگی در کاملی اجتماعی انقالب اسالم،
 پـروری،  لتعـدا  سـازی،  امت گرایی، قانون حاکمیت، حکومت، مداری،دین ارزشی، نظام: مانند ساز تمدنهای مولفه و شرایط
 سده، چندین طی ، مسلمانان جدی تالش اثر در اسالمی نوپای تمدن. داشتند ویژه اهتمام آن نظایر و نشینی، شهر گستری، دانش

 امـا  گردیـد،  انحطـاط  دچار نظیر، بی پویایی و اعتال از پس اسالمی تمدن هرچند .شد جهانی آن برکات و آثار و نشست بار به
 اخیـر  سـاله  صـد  اسالمیهای نهضت. داشت وجود اسالم جهان در همواره اسالمی، تمدن احیای و اسالم به بازگشت احساس
 شـتاب  پـر  رونـد  و اسـالمی  تمدن مندی قانون اسالم، تکاملی ماهیت به به توجه با. است ارزشمند احساس این تفسیر و تجلی
 اسالمی امت انتظار و زده جوانه دیگر بار اسالمی دنتم احیای اندیشه غرب، و شرق تمدن ناتوانی و سو، یک از اسالمی بیداری
  .یافت عینیت آن به نسبت

پیروزی انقالب اسالمی و حاکمیت جمهوری اسالمی در ایران، نقطه عطف تاریخی در بازگشت به خویشتن و هویت یـافتن  
وجب یک خیزش و نهضـت علمـی و   انسان معاصر بود. رهبری دینی و الهی بنیان گذار این نظام مقدس و مقام معظم رهبری، م

ای لستکبار جهانی، این انقالب اسالمی بـه سـرعت   فرهنگی تمدن ساز گردید که به رغم همه تهاجمات نظامی، فرهنگی و رسانه
توان به تمدن نوین اسالمی تعبیـر کـرد.   در حال پیمودن راه خود به سوی رسیدن به یک تمدن جهانی و الهی است که از آن می

 (.411: 1311مولفان، )جمعی از 
از منظر مقام معظم رهبری، افق نهایی انقالب و چشم انداز بلند مدت نظام جمهوری اسالمی ایران ، دستیابی به تمدن نـوین  

باشد. ایشان با ترسیم چنین افق بلندمدت و چشم انداز بزرگی تالش نموده اند تمامی امکانات را در راستای سـاخت  اسالمی می
لیکن سوال این است که تمدن نوین اسالمی چیست ؟ در تعریف از تمدن نوین اسالمی به فـرازی از  سیج نمایند: چنین تمدنی ب

 بیانات رهبری اشاره خواهد شد.
 رادرخدمت به اهداف و آرمانهاى بلند میخواهنـد،  جوانى نیروى کسانی که ىنووهمه نسل نگاه که است این است مهم آنچه"

متناسب  ،تمدن نوین است؛ اسالمى تمدن دور،ایجاد ىآینده - رانبینیم خودمان پاى جلوى فقط – ودورباشد نروش هاىآینده به باید
 ونسـلهاى  است غمگین است، مجروح است، خورده زخم اخیر قرنهاى گوناگون حوادث از که بشریتى امروز وظرفیتهاى با نیازها

 را وآنهـا  ،دلهاى آنها را شاد کنـد  برساند جدیدى آفاق به را نسلها این میتواند اسالم .اندوافسردگى ونومیدى یأس دچار آن جوان

 واساسـى  مهـم  هـاى هسته وشما .این یعنى اسالمى نوین نتمد ببخشد؛ است، کرامت انسان کرامت ىوشایسته متناسب کهچنانآن

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2634
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2634
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=3248
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=3248
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 (1313/12/31)آیت اهلل خامنه ای، بیانات  .."تمدنید درایجاداین واصلى
 در این راستا، برخی از  ظرفیتها و خصوصیات الزم برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی عبارتند از : 

 
 دانش مرزهای شکستن علمی و مرجعیت

 فرمایند:  در ضرورت و ظرفیت مرجعیت علمی و حرکت در مرزهای دانش میرهبر معظم انقالب 
 نجـات  علمـی  حقـارت  از را خودمان میتوانیم بشویم؛ جهان علمی مرجع میتوانیم برسیم؛ علمی رفیع هایقلّه به میتوانیم ما"
 یزمینـه  در فقـط  نه یافته؛ دست دانش هب ایران که میکنند اعتراف دارند ما مخالفین ما، دشمنان و دادند نجات امروز که بدهیم،
 دارد مـا  جوانهـای  این روح در که را "میتوانیم" این. میکنند اعتراف و میگویند دارند را همین هم دیگر هایزمینه در ای،هسته
 برپـا  را اسالمی نوین دّنتم میتوانیم ما. را میتوانیم این کنید دنبال و میتوانیم بگویید هم شما برود؛ بین از نگذارید میکند، جَوَالن
 انجـام  میتـوانیم  را کارهـا  این برود؛ راه معنویت هدایت و معنویت کمک با و معنویت از باشد سرشار که بسازیم دنیایی و کنیم

 فیضـیه  مدرسـه  در قـم  علمیـه  حـوزه  طـالب  و فضـال  اسـاتید،  جمع )در ".میکنیم[ را کار این] هم الهی توفیق به که بدهیم،
14/17/1371) 

 
 نگرسرمایه انسانی نیروی جوان آینده

 رهبری انقالب اسالمی خطاب به جوانان  تاکید بر توانمندی این قشر در تمدن سازی نوین اسالمی دارند . 
 بـرای  بدهید؛ تشکیل خاک و آب این در را اسالمی نوینِ تمدّنِ کاملِ ینمونه و الگو توانست خواهید الهی توفیق به شما "
 بیشتر هرچه خودتان میان در را روحی پاکیزگی را، عفّت را، تقوا را، دین بایستی بدهید، انجام را بزرگ وظائف این دبتوانی اینکه
 خدمات[ انجام] به عفّت، به امانت، به کار، نشاطِ به علم، به تقوا، به دین، به دارد احتیاج امروز جوانِ. کنید تقویت و کنید ترویج

 ششـمین  در کننـدگان  شـرکت  دیـدار  ) در .دارد احتیـاج  آن به امروز جوانِ که است خصوصیاتی ااینه ورزش؛ به و اجتماعی
 (12/17/1311 جوان نخبگان ملی همایش
 

  دینی اندیشه و فکر تولید
 یکی از پیشرانهای آینده تمدن ساز نوین تولید فکر و اندیشه دینی است . 

 1(.است) فکر تولید( آنها از) یکى( که) است الزم اساسى( عناصر) – یگرد تمدّن هر مانند - اسالمى تمدّن یک ایجاد براى"
 در تفکـر  آخـرت،  ىدربـاره  تفکر دنیا، زندگى در تفکر انسان، وظائف در تفکر آفرینش، در تفکر است؛ تفکر عبادت، بزرگترین
 مدرسـه  در قم علمیه حوزه طالب و فضال اساتید، جمع )در. بشر زندگى اساسى و اصولى مسائل در تفکر عالم، سیاسى اوضاع
 (14/17/1371 فیضیه

 عقالنیت و نوگرائى، سماحت
 فرمایند:رهبر فرزانه انقالب در خصوص ضرورت عقالنیت و نوگرایی می
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 ( اسالمِ 14/11/1311 تهران جمعه نماز های)خطبه .اند) نوین ( اسالمى تمدن و تفکر ارکان عقالنیت، و سماحت و نوگرائى
 اینهـا  اقـدام؛  اسالمِ کار، اسالمِ جهاد، اسالمِ متعال، خداى به توکل و توجه اسالمِ معنویت، اسالمِ تفکر، و تدبر اسالمِ عقالنیت،

  «اسـالمى  بیـدارى  و جوانـان » جهـانی  اجـالس  در کننـدگان شرکت دیدار )در .ما به است اسالمى تعالیم و متعال خداى تعالیم
11/11/1311) 

بـود؛   کشـور  سیاسـى  نظام براى ساالرىمردم گزینش همین نمونه، اولین. میکنم عرض امام عقالنیت مظهر از نمونه چند من
 و سرسـختى  از اسـت  عبـارت  هوشمندى، و خرد به او ىتکیه و امام عقالنیت از دیگر ىنمونه یک... مردم آراء به ىتکیه یعنى
 ملـت  در خوداتکـائى  و نفس به اعتماد روح تزریق امام، النیتعق دیگر مظهر یک... مهاجم دشمن با ىمقابله در او انعطاف عدم
 ایـن  مالـک  و صاحب آنها که کرد تفهیم مردم به ایشان که بود این بود، بزرگوار امام عقالنیت مظهر که مسائلى ىجمله از. بود

 (14/13/1311(  ره)خمینی امام سالگرد دومین و بیست )در. کشورند
 

 اله شناسی تمدن نوین اسالمی با رویکرد آینده پژوهیضرورت، امکان و مطلوبیت مس

ها ، ضوابط و قواعد علمی است کـه مبـانی و   مسئله شناخت آینده و قلمرو آینده پژوهی و مسئله شناسی آن تابع چارچوب
جمـع  های علمی در مکاتـب فکـری   اصول معرفتی آن ریشه در تجربه اندیشه ورزی انسان دارد و انعکاس این تجارب و تالش

دارد تا به شناخت عوامل شکل گیـری  های محتمل ، آینده پژوهان را وا میآوری خواهد شد. در واقع، مسئله شناسی حول آینده
هـای پویـایی را کـه    آن دسته از مسائلی بپردازند که منجر به ایجاد تغییرات اثر گذار نسبت به آیندگان خواهند شد تـا  فرآینـد  

ها ، کنند، شناسایی کنند. در واقع تعیین اهداف و ارزشاجتماعی ، امنیتی و فرهنگی را دگرگون می های سیاسی ، اقتصادی ،نظم
 (.21: 1311ها و توصیف شرایط و ترسیم تصاویری از آینده ، ویژگی اقدام آینده پژوهانه است )عیوضی، شناسایی روند

است که در قالب مبانی معرفت شـناختی، هسـتی شـناختی،    مسئله شناسی آینده در آینده پژوهی دایره مدار توجه به اصولی 
 (11: 1311شود. این اصول عبارتند از:  )عیوضی، انسان شناختی، جامعه شناختی و غایت شناختی متبلور می

 . معرفت شناسی و معیارهای درستی و نادرستی آن؛1
 . هستی شناسی و بیان چیستی و قوانین حاکم بر هستی؛2
 ماهیت وجودی انسان؛ . انسان شناسی و3
 . جامعه شناسی و تبیین نیازها و مقتضیات خاص مناسبات اجتماعی؛4
 . غایت شناسی بشری و آینده پژوهی آن؛1

ضرورت ، امکان و مطلوبیت مساله شناسی تمدن نوین اسالمی با رویکرد  -در این راستا، پاسخگویی به سوال اصلی پژوهش
 به ماهیت و غایت آینده پژوهی است.   مستلزم توجه -آینده پژوهی چیست ؟ 

بایسـت  از آنجا که بهترین راه پیش بینی آینده، ساخت آن است، لذا در پیش بینی آینده تمدن نوین اسالمی از یک سـو مـی  
ضرورتهای معرفت شناسی به آینده  و تصویر سازی از آینده مطلوب را نقطه عزیمت دانست و از سوی دیگر به ظرفیتهای آینده 

 ژوهی در مواجه با مسائل را معرفی نمود. این فرایند با مروری بر ظرفیتهای آینده پژوهی قابل دسترسی است  که عبارتند از :پ
 مطالعات   نظام مند بودن -
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 یشناسیهست   و خاستگاه  یبا پشتوانه معرفتتمدن ساز به تحوالت آینده  یمنظم و منطق ک،یستماتیس یآوردن نگرش دیپد -
 تمـدن نـوین اسـالمی     سـاز  دیتهدمحـیط  مسائل بازدارنده که پیشرانها ،  گذشته و حال به منظور شناخت ی روندها  لیتحل -

 شود؛یمحسوب م
هـا والزامـات الزم در دسـتیابی بـه     تواند با تعیین  محورهای اساسی زمینهایجاد تعامل بین فرایندها و راهبردهای کالن که می -

 هم نماید.تمدن نوین اسالمی را فرا

 ؛آیندهآن در  جادیگذشته و حال در خلق و اتمدن اسالمی در مثبت  یهاها و نگرشارزش ها،دهیا روند شناسی شناخت -
 جایگاه دیده بانی آینده به عنوان ابزار هدایت مسیر حرکت به سوی تمدن اسالمی ایرانی   -

ادامه دهند، به طـور  آن  اعتالی تمدن اسالمی، به روند تکاملیها و شرایط پیدایش و اگر مسلمانان با شناخت عمیق از مولفه
پیش بینی نحوه حرکت برای آینده، ما را به سمت شناسـایی گذشـته و نـاگزیر از     قطع، احیای تمدن اسالمی اتفاق خواهد افتاد.

هان اسالم و شکل گیری نماید. بر همین اساس است که مطالعه تمدن نوین اسالمی، مطالعه گذشته جبررسی وضعیت موجود می
های شکل گیـری تمـدن   کند. از طریق بررسی روندها و با شناسایی عامل یا عوامل اصلی و پیشرانتمدن اسالمی را ضروری می

شـود )رحمـانی،   اسالمی در گذشته، راه برای مهمندسی مجدد و بازسازی تمدن اسالمی در قالب تمدن نوین اسالمی گشوده می
1311 :11 ..) 

کنندو در صدد سـاخت آینـده مطلـوب و جامعـه ایـی      ماند که به آینده فکرمیکند و میمدن به دست کسانی آغاز شده، رشد میلذا ت
ها نقـش  پژوهان در ساختن  تمدن آیندهآرمانی باشند . آینده مطلوب حاصل تالش علمی نسبت به مقدرات  یک ملت در آینده است و 

در هر فرآیند کالن برنامه ریزی که بنا دارد نقشه راه و زمینه حرکت روبـه جلـو داشـته باشـد      دارند و نیز در حفظ آنها موثرند.
بایست بتوان مبتنی بر اقتضائات محیط فردا برای فردا برنامه ریزی نماید . در واقع همواره نیاز است محیط پـیش رو شـناخته   می

امروز تالش کرد  تا بتوان آینده را بر اساس مطلوبـات ارزشـی و   شود و برای مواجه با آن مهیا گردد و نسبت به مدیریت آن از 
شود در جهان سراسر پیچیدگی و متغیر امروز، برای هدایت جهان آینـده بـه سـمت و    اعتقادی،  تدبیر کند  . این امر موجب می

 سوی مطلوبیتهای خود مهیا گردد . 
ایرانـی و ارزشـهای آن بـا اقتـدار در محـیط آینـده از       -ترسیم مسیر نیل به تمدن نوین اسالمی بر اسـاس هویـت اسـالمی   

ضروریترین نگرشهای آینده پژوهی ایران است.که الزم است تحت تاثیر  اقتضائات محیط آینده سازماندهی شود  . تمدن سازی 
ش بـه حـوزه   باشد . لذا ضرورت پـرداز در چشم انداز آِینده انقالب اسالمی یک ضرورت و ظرفیتهای امکان پذیری آن باال می

باشـد از  مساله شناسی آینده تمدن نوین اسالمی در کنار توجه به امکان پذیری دستیابی به آینده مطلوب سواالتی قابل طرح مـی 
 جمله:
اینکه  با تحلیل ظرفیتهای تمدن ساز اسالم و تحلیل روندهای تمدنی ایران  در گذشـته امکـان شـکل گیـری تمـدن نـوین        

ه چه میزان مقدور است ؟ پیشرانهای تمدن ساز اسالمی چیست ؟ آینده مطلوب تمـدن نـوین اسـالمی    اسالمی در جهان آینده ب
های نوآیند و مسائل نوظهور آینده متاثر از چه عوامـل  چگونه قابل دسترسی است ؟ در فرایند تمدن سازی نوین شناسایی پدیده

 است ؟
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 پیشران و پیشران شناسی و مالحظات باز پروری یک تمدن
، روال ذاتی، پیوسته و تکوینی جوامع انسانی و حیات بشری اسـت. در جوامـع مبتنـی بـر     «تغییرات اجتماعی»روز و ظهور ب

بینش توحیدی نیز، سُنن الیتغیری برای تبیین و تدبیر غایات تغییرات اجتماعی قابل شناسـایی اسـت. بخـش مهمـی از حرکـت      
باشد . تاثیر گذاری و تاثیر پذیری رویدادها و رونـدها  ندهای گذشته  ملتها میتمدنها نیز در فرایند تاریخ حاصل رخدادها و رو

توان تجزیه و تحلیـل کـرد و بـر    در تحوالت گذشته تمدنی ملتها اثر بخش است . هر تمدنی را بر پایه روندهای تاریخی آن می
نی است . این امر منوط به شناسایی پیشـرانها  اساس همین روندها چشم انداز آینده آن با فرض  وضعیتهای احتمالی قابل پیش بی

( اصطالحی است کلی که بـرای اشـاره بـه هـر     driverو عوامل تغییر در درون  و بیرون تمدنها قابل بررسی است . لذا پیشران)
ـ گیرد. این تغییر میمورد استفاده قرار می "نیروی تغییرساز"  ,Termsود )تواند توسط اشخاص، نهادها و یا حتی شرایط ایجاد ش

(. بنابراین در گام نخست نمودار زیر فرایند حرکت از نظام اسالمی با تاکید بر پیشرانها و روندهای تاثیر گذار جهت نیل   .2007
دهد . این نمودار به تعبیر آینده پژوهی نشان دهنده سیر حرکت نظام اسالمی به سـوی تمـدن   به تمدن نوین اسالمی را نشان می

باشد که در تحقق آن پیشرانها ، روندهای جاری و رویدادهای روند ساز آینده با ابعاد مختلفی طلوب در آینده مینوین اسالمی م
از مسائل مواجه اند که نقش مهم و اساسی را بر عهده دارند.البته در سیر حرکت تکاملی بسوی تمدن نوین اسالمی دو حالت را 

 توان فرض کرد می
می، بازتولید همان تمدن قدیم اسالمی است، در این حالت رویکرد ما صرفا سیاستگذاری نیست حالت اول: تمدن نوین اسال
 و نگاه بسیار متفاوتی نیاز است

توانـد از  حالت دوم: تمدن نوین اسالمی الزاما در امتداد تمدن اسالمی گذشته نیست، بلکه یک تمدن جدید اسـت کـه مـی   
 تفاده کند، لذا  بایستی از نظام اسالمی به سمت تمدن نوین اسالمی رسم گرددهای تمدن اسالمی پیشین هم اسدرون مایه
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 سیر حرکت نظام اسالمی به سوی تمدن نوین اسالمی

های نوظهـور فـراروی تمـدن    گردد تا با کاربست مفهوم پیشران، چیستی، چرایی، چگونگی پدیدهاکنون این امکان فراهم می
انی، ملی و بین المللی را مدل سازی و به تصویر کشاند لذا از بـین مجموعـه عوامـل بـا     نوین اسالمی  درسطوح مختلف سازم

 توان پیشرانهای تغییر ساز را شناسایی کرد . مالحظه ابعاد مختلف هریک می
 توان شامل ابعاد ذیل برشمرد:ها ی منتج از مدل زیر را میبه طور کلی پیشران

 فرهنگی، اجتماعی -

 فنون تکنولوژی و فناوری و -

 اقتصادی -

 اطالعاتی )دانشی( -

 طبیعی -

 علوم انسانی -
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 ابعاد مساله شناختی تحقق تمدن نوین اسالمی

 
توان پیشرانهای تغییر ساز را تقسیم بندی کرد.از رویکرد سیستمی به موضوع ابتـدا سیسـتم   از سویی با یک نگاه سیستمی می

هـای  ی کوچک تشکیل شده و در نهایت مجموعـه آنهـا سیسـتم   های اجتماعفردی  است سپس سیستم از مجموعه افراد سیستم
هایی آید.از این منظر برای هر سیستم و زیرسیستم یک سری عوامل، علل و پیشرانبزرگ تر و در انتها سیستم جامعه به وجود می

م خانواده یک سری عوامـل  برای نیل به تمدن داریم بعنوان مثال برای فرد عوامل فرهنگی، سنت ها، ارزشها، عقاید و برای سیست
مختص حانواده و تعیین کننده در مناسبات درون سیستمی خانواده و برای سیستم جامعه شـهری نیـز عوامـل مخـتص آن و در     
نهایت برای سیستم ملت هم عوامل مختص در سطوح ملی قابل نامگذاری است که همواره برای همه این سیستمها نیـز نیـاز بـه    

طلبد. لذا رویکرد سیسـتمی بـه   ها هم عوامل ویژه خاص خود را میها و زیرسیستماطات این سیستمشاخص سازی است و ارتب
 ها ی اثر گذار است.موضوع معرف عوامل و پیشران
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 مقدمه
مکـان  -ویژه در زمـان رود؛ این مسئله بهای مهم به شمار میپذیری بازسازی و احیای یک تمدن مسئلهشایان ذکر است امکان

تـری برخـوردار   ها در دستور کار جهان قرار دارد از اهمیـت فزاینـده  ها، و گفتگوی تمدنشدن، برخورد تمدنکه جهانی معاصر
سـازی و  باشد. پردازش این مسئله عمـدتاً بـه مفهـوم   باشد. از این روی، پاسخ مشخص و معینی برای این مسئله موجود نمیمی

بستگی دارد. در این رابطه برخی اقدامات و مالحضـات  «  1نوسازی»و « 4بازسازی»، «3احیاء»، «2افول»، « 1تمدن»سازی از ادراک
 گردد.بازپروری یک تمدن به شرح ذیل معرفی می

 انداز جهانی و نظام تاریخی؛پیوندسازی میان چشم 
 افزاری تمدن: دین، دانش و هنر(؛های نرمبرداری از مولفهافزاری ) از طریق بهرهسازی نرمظرفیت 
 افزاری تمدن: جمعیت، سرزمین، اقتصاد و فناوری(؛های سختبرداری از مولفهافزاری ) از طریق بهرهسازی سختظرفیت 

 بازتعریف هویت تمدنی؛ 
   حکمرانی تمدنی؛ 

 سازی، خودباورسازی و خوداتکاسازی تمدنی؛ خودآگاه 

 پنداری و تهدیدزدایی(؛فضاسازی تمدنی )فرصت 

 سازی تمدنی؛گفتمان 

 تارسازی، فرایندسازی و نهادسازی تمدنی؛ساخ 

 سازی تمدنی )آزاداندیشی، خردورزی، انتقادگرایی، ...(؛فرهنگ 

 همگراسازی چشم اندازبنیان؛ 

 ساالری(؛گزینی و شایستهگرایی )شایستهپروری و نخبهنخبه 

 نگری؛سازی فرهنگ آیندهنهادینه 

 سازی علمی؛سازی و مرجعیتجامعیت 

 ساز.      وزش و پرورش تمدنسازی آمنهادینه 
شناختی های مسالهافزون بر این، اکتشاف، توصیف، تبیین و ارزیابی به عنوان اهداف کالن پژوهش در کانون و محور فعالیت

گیـری و  سازی شـکل قرار دارد. در این راستا، پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی و شناخت تمدن نوین اسالمی و زمینه
 شناختی نسبت به آن در آینده مستلزم اتخاذ رویکرد سیستمی و  پدیدهتحقق 

 شناختی عبارتند از: باشد. این ابعاد مسالهگرایانه میابعاد مختلف تمدن در یک چارچوب کل

                                                 
1 civilization 

۷ decline 

3 revival 

4 reconstruction 

5 renewal 
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 های تمدن؛ها و مولفهشناسی: پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی و شناخت سرشت، ماهیت، ویژگیماهیت
 انداز و ترین شکل زندگی اجتماعی اشاره دارد که با برخورداری از چشمیافتهترین و تکاملیافتهن نوین اسالمی به توسعهتمد

 زندگی معین، در مکان و زمان معینی به وقوع خواهد پیوست و دستاوردهای معینی را محقق خواهد ساخت. سبک

  ــته ــمن برجس ــف، ض ــن تعری ــازی در ای ــالی»س ــکمتع ــرین ش ــدگیت ــر    «ل زن ــدن، ب ــادین تم ــن بنی ــوان رک ــه عن ، ب
منـدی  مندی(، زمانمندی )آینده نزدیک یا دوردست(، مکـان مندی )روشمندی(، سبکمندی و جهتاندازمحوری)هدفچشم

)منطقه جغرافیایی محدود یا وسیع(، و دستاوردمداری )کارکردمندی( به عنوان دیگر ارکان ضـروری تمـدن نـوین اسـالمی     
 است.  تاکید شده

 افـزاری بـه   های نرمگردد.     مولفهافزاری تشکیل میافزاری و سختهای نرمهای تمدن نوین اسالمی از دو دسته مولفهمولفه
اشاره دارد که در طول حیات تمدن نوین اسالمی منجـر بـه    –دین، هنر و علم  -عناصر ذهنی و معنوی تمدن نوین اسالمی 

شـود کـه   انسانی، سرزمین، اقتصاد و فنـاوری مـی   افزاری مشتمل بر جمعیتهای سختفهدستاوردسازی خواهد گردید. مول
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 باشند.  افزاری میهای نرمتجلیات عینی مولفه

 این تمدن نوین دو بخش دارد: یک بخش، بخش ابزاری است؛ یک بخش دیگـر،  » فرمایند:مقام معظم رهبری در این زمینه می
 به هر دو بخش باید رسید.بخش متنی و اصلی و اساسی است. 

آن بخش ابزاری چیست؟ بخش ابزاری عبارت است از همین ارزشهائی که ما امروز به عنوان پیشرفت کشور مطرح میکنـیم:  
المللی، تبلی  و ابزارهای تبلی ؛ اینها همه بخش ابـزاری  علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین

ایم. کارهای زیاد و خـوبی شـده اسـت؛ هـم در     ؛ وسیله است. البته ما در این بخش در کشور پیشرفت خوبی داشتهتمدن است
اما بخش حقیقـی، آن   -ی اختراعات ی مسائل اجتماعی، هم در زمینهی مسائل علمی، هم در زمینهی سیاست، هم در زمینهزمینه

ه همان سبک زندگی است که عرض کردیم. این، بخـش حقیقـی و اصـلی    چیزهائی است که متن زندگی ما را تشکیل میدهد؛ ک
ی خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشـپزی، تفریحـات،   تمدن است؛ مثل مسئله

ما در مدرسه، رفتـار مـا در   ی کسب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ی زبان، مسئلهی خط، مسئلهمسئله
ای که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما فعالیت سیاسی، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانه

طهارت ما، رفتار با فرزند، رفتار ما با رئیس، رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، سفرهای ما، نظافت و 
] بیانـات در  «ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه؛ اینها آن بخشهای اصلی تمدن است، که متن زندگی انسان است.

 [ )منبع سایت شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی(1311/7/23دیدار جوانان خراسان شمالی 
 ابی و شناخت علت یا علل رویدادی، وجودی و یا بقاپذیری تمـدن؛ پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزی شناسی:علت

های عظیم انسانی، فقه جامع و پویا، گرایش آموزه و اندیشه مهدویت، منابع غنی اسالمی، پیشینه تاریخی و تجربه تمدنی، سرمایه
رونـد. سـیر تمـدن بشـری را     مـی رویدادی، وجودی و بقاپذیری تمدن نوین اسالمی به شـمار  روزافزون به اسالم از جمله علل

هدفمند دانسته و مهم تر این که با بشارت پیروزی صالحان و پرهیزکاران در آینده و ظهور امام مهدی ، انگیزه درونی مضـاعفی  
حل بهتر خواند ، تا نه تنها به ها را به تمهید ظهور و انتظار فرج فرا میبخشد. اسالم ، انسانبرای تالش و استقامت ، به انسان می

هـای خلقـت   مسائل زندگی خود موفق شوند ، بلکه در جایگاه اشرف مخلوقات ، به کمال واقعی خود در معرفت و کشـف راز 
نایل گردند؛ لذا مفهوم عمیق انتظار را همچون ذخیره بی بدیلی برای معنا و هدف دهی به زندگی و ایجاد امید به آینده روشـن ،  

 همراه دارد.  
شدن نهادینه های تمدن؛ردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی و شناخت عملکردها، کارکردها و نقشپ کارکردشناسی:

سـازی و  بخشی متعالی اجتماعی، استانداردسازی متعالی رفتاری، بسترسازی متعالی خالقیت و نوآوری، وحـدت عقالنیت، انتظام
رود. سـبک زنـدگی   ین کارکردهای تمدن نوین اسالمی به شمار مـی سازی متعالی و ارائه سبک زندگی متعالی از مهمتریکپارچه

پردازد و با شناختها و عواطـف ارتبـاط مسـتقیم    متعالی هم رفتاری او کارکردی و هم شناختی است.از جهت سبک به رفتار می
در سبک زندگی متعـالی   ندارد اما از آن جهت که اسالمی است ،نمی تواند بی ارتباط با عواطف و شناختها باشد. بر این اساس
گیرد، اما هر رفتاری کـه بـر   عمق اعتقاادات و عواطف و نگرش فرد سنجیده نمی شود بلکه رفتارهای فرد مورد سنجش قرار می

(این ویژگی دو گانـه  11،  1312مبنای اسالمی قرار دارد ،باید شناخت و عواطف اسالمی را پشتوانه خود قرار دهد .)کاویانی ، 
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 دهد . صلت تمدنی اسالم را که در مفهوم شناسی بدان اشاره شد را نشان میسبک زندگی خ

گیری و ظهور تمدن؛ مند شکلپردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی و شناخت مراحل پیوسته و نظام فرآیندشناسی:
ـ  ازی فکـری و اندیشـه ای،   انقالب اسالمی ایران توانست موجد یک فضای گفتمانی هویتی شود که ضمن مفهوم سازی و بازس

های هویتی همچون  مردم ساالری دینی، احیای تفکر اسالمی، وحدت گرایی، عـدالت گرایـی،   فرهنگ نوینی رقم بزند که  مولفه
مردم گرایی استکبارستیزی و استقالی خواهی را احیا نماید. لذا  ضمن اینکه حرکتی در برابر سلطه سیاسی و فرهنگـی غـرب و   

هـای رایـج )اسـالم    گردد، در عین حال حرکتی اصالحی در تبیین نوع جدیدی از اسالم در برابر اسالمتلقی می استبداد داخلی
های این اسالم، توجه به ابعاد سـه گانـه )دیـن،    مدرن و اسالم متحجر( است. یعنی)اسالم ناب محمدی( را معرفی نمود. ویژگی

-جامعـه -ه زمان و مکان، تالش برای پیونـد و ارتبـاط منطقـی بـین خـدا     اخالق و شریعت(، اصالت دادن به فقه پویا و ناظر ب
 دولت(، لذا در فرایند انقالب اسالمی  -شهروند-دولت)دین

 بازت
دهنـده، نهضـت   انداز تمدن نوین اسالمی، طراحی اقدامات و راهبردهـای شـکل  عریف هویت تمدن نوین اسالمی، تدوین چشم
گیـری و ظهـور   از الزامات مساله ساز آینده در فرایندشناختی بازسـازی، شـکل   علمی و آموزشی و حاکمیت حکمرانی مطلوب

 روند. تمدن نوین اسالمی به شمار می

با توجه  پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی و شناخت الگوی تغییر منظم متغیرها و پارامترهای تمدن؛ روندشناسی:
در بستر اراده الهی قابل بررسی است؛ لذا تصاویر و اقدامات بـه انضـمام    صرفاً گیری آیندههای دین مبین اسالم، شکلبه آموزه

ای مطلـوب  تواند به ساخت آینـده بینی رویدادها و روندهای جاری سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، طبیعی، وقتی میبررسی و پیش
تر از آنچه آینده ای مهمارتی دیگر در اسالم، گزارهبینجامد که مبتنی بر بررسی و مطالعه اراده الهی در جریان آفرینش باشد. به عب

است. بنابراین: علیرغم بسـیج سـازی   « اراده الهی»شود و آن کنند، طرح میپژوهان غربی از عوامل شکل دهنده آینده مطرح می
ـ  های بشری به منظور تحقق امری در آینده، فصل الخطاب بـرای شـکل  تمامی منابع، امکانات و تالش ده، اراده الهـی  گیـری آین

بر این اساس تمدن نوین اسـالمی  (.1311باشد )عظیمی، بینی اسالمی قابل فهم و تحلیل میخواهد بود. این گزاره، فقط در جهان
آمیـز بـا سـایر    بدیل فلسفی، ابتدا با همزیسـتی مسـالمت  ای مدرن و روزآمد از تمدن اسالمی است به دلیل ظرفیت بیکه نسخه

ترین و فراگیرترین تمدن، بـه  ترین و جامعحیات خود ادامه خواهد داد و آنگاه با بلوغ نهایی به عنوان کامل های موجود بهتمدن
المللی را به ارمغان خواهد آورد و در سـایه آن نقطـه   شمول مبدل خواهد گردید که در آینده وحدت و انسجام بینتمدنی جهان

 رد . عطف تاریخی در تجربه زندگی بشری رغم خواهد خو

 ساز افزون بر ظرفیت نهادی تمدن نوین اسالمی  به ظرفیـت عـاملی تمـدن    های پیشرونده و تاریخشایان ذکر است این روند
گیـری،  نگرانه فراینـد شـکل  نوین اسالمی نیز بستگی دارد که مستلزم مدیریت و معماری اثربخش، کارآمدانه، مدبرانه و آینده

 ری است. ظهور، رشد، تکامل، تثبیت و فراگی
پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی و شناخت ساختار، ارکان، عناصر، انتظام، انسجام و پیکربنـدی   ساختارشناسی:

 تمدن؛ 



 

475 

  است که دین مبین اسـالم  « انداز جهانی و یک نظام تاریخیپیوندسازی مستحکم میان یک چشم»تمدن نوین اسالمی مستلزم
شناختی، از ظرفیت تامین تمامی الزامات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی شناختی و روشمعرفت شناختی،به دلیل جامعیت هستی

 باشد. و اجتماعی چنین پیوند و پیکربندی برخوردار می

 گیری تواند فرایندی مکانیکی باشد چرا که در این صورت شرایط اولیه شکلشایان ذکر است فرایند بازسازی یا نوسازی نمی
اشته خواهد شد. این پیوند باید الزاماً منطبق با ضروریات و مقتضیات جهان نوین باشد. بنابراین، این امر بـه  تمدن نادیده انگ

 باشد.انداز جهانی و نظام تاریخی میمعنای بازنگری در هر دو رکن چشم

 بلکه نبود محض دهنده ادامه و صرف کننده تقلید ولی کرد استفادهها تمدن سایر آوردهای دست از اسالمی تمدن که هرچند 
 از جدیـدی  قرائـت  بـود  سنت و قرآن از برگرفته که خود مبانی وها پایه بنابراصول، و 1.بود سازنده تکمیل و کننده ترکیب
 همـت  دیگـر هـای  تمدن مثبت نقاط جذب و منفی نقاط رفع به و پرداخت آنها نقد به یعنی. کرد ارائه بشری تمدن و فرهنگ
 .گماشت

 و نمـود  ارائـه  جدید تفسیر و قرائت انسان اخالقی و نفسانی ذهنی، تکامل و رشد پرورش، چگونگی و علل نی،مبا از اسالم 
ای برنامـه  و مترقـی  تربیتـی  روش ارائـه  خویش، تعالیم پیرایگی بی و سادگی وطنی، جهان ماهیت و مداری دین بر تاکید با

 بـا  رویـارویی  به دینی تسامح و تساهل با ویژه به و قوانین دنبو فطری و طبیعی انسانها، برابری و آزادی خصوص در کامل
 .پرداخت آنها نقد وها تمدن سایر

 دادن قرار مبنا با تا کرده راهنمایی حکمت فراگیری به را آنها و فراخوانده واقعیات درک به را مسلمانان اسالمی، اصیل منابع 
 و پایـه  را پرهیزکـاری  و تقـوا  کرد ارائه اسالم که تمدنی و رهنگف. شوند میدان وارد انسانها روحی رشد هدف با و عدالت
 برمبنـای  دیگـر های تمدن و فرهنگها با اسالم رویارویی بنابراین. نبود قائل ارزشی هیچ نژاد و ملیت برای و 2داد قرار اساس

 بیـنش  بـا  و نمود شرفتپی علمی تحقیقات روش اسالمی تمدن در دلیل همین به و گرفت صورت نیرومند و قوی ایدئولوژی
 علمی تکاپوی آمدن وجود به با نیز و انسان نوع و هستی جهان درک و شناخت مسلمان، دانشمندان بین در شده ایجاد علمی
 .نبود پذیر امکان تمدن و دانش علم، به اسالم نهادن ارج بدون امر این و یافت تغییر معرفت سوی و سمت آنان بین در

 همین به و 3.بود خود پیرامونهای تمدن با آمیزش و تعامل از برخاسته که است اسالمی تمدن اصلی ۀهست اسالم اینکه نتیجه 
 نهـرو  یـا .« بگیردای تازه جان تمدن این که شد باعث دمید ایرانی تمدن در اسالم که حیاتی» داردمی بیان مناشه. ژ. پ دلیل
 4.«کرد ایجاد هنری فعالیت برای تازه حیات یک هند همانند ایران در اسالم و: ».... نویسدمی

 معرفـت  ذوق آن علت که دانندمی معجزه به شبیه چیزی را اسالمی تمدن پیشرفت و پیدایش که نیست دلیل بی وجود این با 
 1.برانگیخت مسلمانان بین در سنت و قرآن که بود کنجکاوی حس و جوئی

                                                 
 19اسالم، صفحه  كارنامه كوب، زرين 0
 01آيه سوره مباركه حجرات،  1
 01اسالمی، صفحه  ژوزف، تمدن بورلو، 1
 0141، صفحه 1 جهان، جلد تاريخ نهرو، 4
 15-14 صص كارنامه اسالم، كوب، زرين 5
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 و شناخت چرخه حیات و سیر تکوین، تحول و رشد تمدن؛  پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی شناسی:تکامل
    هـا و  چرخه حیات و سیر تکوین تمدن نوین اسالمی به ظرفیت نظری و عملی آن در فرایند مستمر پاسـخگویی بـه چـالش

 های ضروری و بهنگام آن بستگی خواهد داشت. مسائل نوظهور و همچنین اصالحات و بهپویی

 باشد که عبارت است المی به عنوان یک ابرپدیده برساخته از چرخه حیات معینی برخوردار   میبا این وجود، تمدن نوین اس
گیری)نوسازی، بازسازی، بازپروری(، مرحله ظهور) تبلور، بازنمایی، معرفی(؛ مرحله رشد)پیشرفت(؛ مرحلـه  از: مرحله شکل

 ت)فراگیری، جهان شمولیت(. شدگی(؛ و مرحله عمومیتکامل)بلوغ(؛ مرحله تثبیت)استقرار، نهادینه

 قرب مقام و سعادت همانا که باشد آرمانی بشر انداز چشم راستای در بایست می اندازها چشم تمامی در تمدن نوین اسالمی 
 در تواننـد  می کسانی تنها و است کرده مشخص انداز چشم این تحقق را برای( راست راه) مسیر یک تنها اسالم .است الهی
 ایمان آورده که کسانی تنها خداوند کند و هدایت را انسان تواند می خداوند باشند. تنها شده هدایت که ردارندگام ب مسیر این

 مهـم  خداونـد  هـدایت  پس رساند. آرمانی می انداز چشم کند و به می رستگار و کرده هدایت را جویند می دوری شرک از و

 .آید می شمار به جامعه  و نمطلوب انسا های آینده تحقق و آینده ساختن عامل ترین

 «ْ1الْعَالَمِینَ لِرَبِّ لِنُسْلِمَ وَأُمِرْنَا الْهُدَىَ هُوَ اللّهِ هُدَى إِنَّ قُل» 

 «باشیم پروردگار عالمیان تسلیم که داریم دستور ما و است هدایت خداوند، هدایت تنها.» 

 «َ2مُّهْتَدُونَ وَهُم األَمْنُ لَهُمُ وْلَئِکَأُ بِظُلْمٍ إِیمَانَهُم یَلْبِسُواْ وَلَمْ آمَنُواْ الَّذِین» 

 «یافتگانند هدایتها آن و استها آن از تنها ایمنی ، نیالودند ستم و ک شر با را خود ایمان و آورند ایمان کهها آن.» 

 «َ3الْمُفْلِحُونَ هُمُ وَأُوْلَئِکَ رَّبِّهِمْ مِّن هُدًى عَلَى أُوْلَئِک» 

 «رستگارانند آنان و وردگارشانندپر هدایت طریق بر آنان.» 
 گیری و وقوع تمدن؛پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی و شناخت مکان و فضای جغرافیای شکل شناسی:مکان

 اسالمی، اصالت نژادی، وسعت سرزمین، کمیت و -جمهوری اسالمی ایران به دلیل برخورداری از فرهنگ غنی و کهن ایرانی
المللـی، منـابع طبیعـی، سـرمایه اجتمـاعی، درایـت و       ای و بینات نظامی، اقتدار سیاسی، نفوذ منطقهکیفیت جمعیت، امکان

توانمندی رهبران فرهنگی و سیاسی، یکپارچگی و انسجام ملی و مهم تر از همه تمسک عمیق به فرهنگ و مکتب اهـل بیـت   
 آید.هور تمدن نوین اسالمی به شمار میگیری و ظ)ع( و شرایط ژئوپلوتیک منحصر به فرد، مرکز استراتژیک شکل

 گیری، وقوع و استقرار تمدن؛شناسی: پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی و شناخت زمان شکلزمان
 روندها،  -گیری آیندهکنش ارکان شگلگیری و ظهور تمدن نوین اسالمی، بدون تردید، برونداد تعامل و برهمبازسازی، شکل

خواهد بود. در این راستا، به دلیل عدم امکان محاسبه ظرفیت موجود در راستای مدیریت این  -ر و اقداماترویدادها، تصاوی
 باشد.  گیری، ظهور و اسقرار تمدن نوین اسالمی میسر نمیارکان، امکان ارائه زمانمندی شکل

                                                 
 70 آيه انعام، سوره 0
  81 آيه انعام، سوره 1
 5 هآی بقره، سوره1
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 ها؛مدن بر محیط، انسان و سایر پدیدهپیامدشناسی: پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی و شناخت آثار و پیامدهای ت
بینی متعالی نسبت به انسان، محیط و سایر انداز راهبردی و کاربردی مبتنی بر جهانتمدن نوین اسالمی با برخورداری از چشم

 بخش و پایدارساز حیاط بشری، متضمن پیشرفت، توسعه، رفاه و آسایش خواهـد بـود و  های تداومها، ضمن حفظ ظرفیتپدیده
را به ارمغان خواهد آورد. دیدگاه قرآن درباره سرانجام بشر، دیدگاهی خوشبینانه بوده و پایـان  « حیات طیبه»بدیل از ای بیتجربه

دنیا، پایانی روشن و سعادت آمیز است. قرآن درباره سرنوشت جوامع به روشنی سخن گفته است. از نظر قرآن مشیت الهـی بـر   
ینده ، فقط صالحان وارثان زمین خواهند بود و حکومت جهان و اداره امور آن را به دست خواهند این تعلق گرفته است که در آ

گرفت و حق و حقیقت در موضع خود استوار بوده و باطل برچیده خواهد شد. همه جهانیان زیر لوای حکومـت صـالحان قـرار    
مبتنی بر تحقق یک جامعه کامل و مطلوب ، تشـکیل  گرفته و حکومت واحدی بر جهان مستولی خواهد شد. آینده در قرآن کریم 

 (. 131:1311حکومت واحد جهانی اسالم ، است )کارگر،
 

 نتیجه گیری و پیشنهادات
نماید که جوامـع کنـونی در فضـای دنیـای     انقالب اسالمی ایران چشم انداز به تمدن نوین اسالمی را در عصری طراحی می

های رایج راهـی بسـوی   باشد . اما در اندیشهدیشند و بشریت امروز مواجه با معمای آینده میانپیچیده و ابهام آمیزی به آینده می
شود. لذا در مسـئله  آینده که به حوزه تمدنی جدیدی منتهی گردد ، در اذهان آینده پژوهان نقشه راهی بسوی آینده پیش بینی می

توجه به اصول علمـی معرفـت شـناختی، هسـتی شـناختی،      شناسی موضوعات و رویدادهای آینده مساله تمدن سازی در دایره 
هایی است کـه   جامعه شناختی، انسان شناختی و غایت شناختی قرار دارد و تاکید بر کاربست اصول، مفروضات، سطوح و مولفه
خود چشم انداز  به تمدنی آینده ساز منتهی گردد. انقالب اسالمی ایران در این شرایط و در راستای آرمانها و تحقق دستاوردهای

نیـل بـه تمـدن     داند . لذا از منظر آینده پژوهی در این مقاله  ضرورت و امکانتمدن ساز به آینده را رمز ماندگاری و پویایی می
ساخت آینده مطلوب  بررسی شـد . بـرای دسـتیابی بـه      زمینهآینده تمدن نوین اسالمی بمنظور  ایجاد  مطلوبیت نوین اسالمی و

حرکـت از نظـام جمهـوری    حوزه مساله شناسی ابعاد مسایل پیش روی شکل گیری تمدن  اسالمی در فراینـد  هدف مذکور در 
اسالمی  به سمت تمدن نوین اسالمی بررسی شد. در واقع آنچه که در فرایند تحقق تمدن نوین اسالمی در آینـده مسـاله تلقـی    

گرفت .  در مسیر حرکت و گذار روندها و پیشرانهای تغییر ساز و  ای معرفی و مورد تجزیه وتحلیل قرارشود در ابعاد ده گانهمی
تغییر پذیر از تحوالت در قالب مدلهای طراحی شده معرفی و مورد تحلیل قرار گرفت . درنمودار ایـن مقالـه نیـز بـا رویکـرد      

طلوب طراحی شد . در پایان بـه  تکاملی   مسیر حرکت از نظام اسالمی به سوی تمدن نوین اسالمی با تاکید بر پیش بینی آینده م
 -گرددهای ذیل ارایه میلحاظ الزامات آینده پژوهانه در راستای نیل به اهداف و تقویت تفکر تمدن ساز پیشنهاد

 طراحی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت جهت سیاستگزاری و تدبیر تحوالت آینده  -1

لی و خارجی( در خصوص شناسایی روندهای اصلی و تاثیر استقرار مرکزی برای رصد دائم اطالعات درونی و بیرونی )داخ -2
 اجتماع( -سیاست –های مختلف تمدن )اقتصاد گذار بر جنبه

 نفعان تمدن اسالمیهای آینده مطلوب از دیدگاه ذیتحلیل ویژگی -3

 داشته است.هایی که تا کنون در عملکرد نظام اسالمی وجود شناسی وضع موجود و شناسایی جدی و منتقدانه کاستیآسیب -4
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 المللی مانندتعریف اصولی برای مطرح شدن در منطقه و سطح بین -1
 منطقه مسایل حل توان و میانجیگری روحیه و علمی / اقتصادی / سیاسی نظر ای ازمنطقه نقش ارتقا •

 اسالمی هویت بازسازی •

  المللی بین ای ومنطقه سطوح در سازنده تعامل و مشارکتی رویکرد •

 ایرانی   –عزت اسالمی   ایگاهج ارتقا برای تالش •

 ترسیم نقشه راه دستیابی به وضع مطلوب -1

رصد دائم مسیر حرکت به طوری که در این مرکز رصد تغییر در اهداف بر کل مسیر حرکت اعمال شود و چارچوب اصـلی  
 حرکت نیز حفظ گردد.

 
 منابع

 (، مقدمه، تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی1311ابن خلدون) .1
 14/17/1371 فیضیه مدرسه در قم علمیه حوزه طالب و فضال اساتید، جمع ای  دریه اهلل خامنهآ بیانات .2
 1311/7/23بیانات در دیدار جوانان خراسان شمالی )منبع سایت شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی(  .3

 بیر.(. بررسی تاریخ تمدن. ترجمه محمدحسین آریا. تهران: انتشارات امیرک1371توین بی، آرنولد ) .4
 (. مجموعه مقاالت پانزدهمین جشنواره بین المللی شیخ طوسی، پژوهشگاه         بین المللی المصطفی.1311جمعی از مولفان) .1

فصلنامه علوم انسانی اسـالمی صـدرا،    ".سازی برای تحقق تمدن اسالمیسازی و ظرفیتسازی، فرهنگمفهوم" .مصطفی 1313 ی،جمال .1
  .12و  11شماره 

 (www.ido.irجستاری در فرهنگ و تمدن اسالمی،) جدید بناب، .7

 (، زمینه فرهنگ شناسی، تهران: انتشارات مهدی.1377روح االمینی، محمود) .1

ن های کلیدی در بازسازی تمدن اسالمی با رویکرد آینده پژوهی. مجموعـه مقـاالت پـانزدهمی   (. شناسایی پیشران1311رحمانی، جعفر) .1
 .11-11جشنواره بین المللی شیخ طوسی، 

 (. تاریخ تمدن )جلد اول(. تهران: دفتر تدوین و تنظیم مجموعه آثار دکتر شریعتی.1311شریعتی، علی ) .11

 (. مجموعه مقاالت پانزدهمین جشنواره بین المللی شیخ طوسی، پژوهشگاه بین المللی المصطفی.1311جمعی از مولفان) .11

های کلیدی در بازسازی تمدن اسالمی با رویکرد آینده پژوهی. مجموعـه مقـاالت پـانزدهمین    ناسایی پیشران(. ش1311رحمانی، جعفر) .12
 .11-11جشنواره بین المللی شیخ طوسی، 

 . 11، خرداد و تیر 27(.آینده پژوهی و مطالعات دینی. دوماهنامه فارابی: شماره 1311عیوضی، محمد رحیم ) .13
، 21، شـماره  1زنگری دستگاه نظری آینده پژوهی در جهان بینی اسالمی. فصلنامه انتظار موعود: سال (. با1311عظیمی، سید علی اکبر) .14

 .11تابستان 

 .1(، علل پیشرفت اسالم و انحطاط مسلمین، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، ج 1374قربانی، زین العابدین) .11
 شارات کیهان. (. تاریخ تمدن. ترجمه عبدالحسین آذر. تهران: انت1311لوکاس، هنری. ) .11
 . 1311، بهار و تابستان 32، شماره 11. فصلنامه انتظار موعود: سال (. آینده پژوهی قرانی و جایگاه مهدویت در آن1311کارگر، رحیم.) .17

http://www.ido.ir/
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سازی. دومـین کنفـرانس   و عملیاتی احیاء هایبایسته پیشرفت؛ بومی الگوی بستر در ایرانی اسالمی (. تمدن1312زاده )صنم محمودرضا .11
 . 1312ایرانی پیشرفت: مفاهیم، مبانی و ارکان پیشرفت؛ اردیبهشت –الگوی اسالمی

      1373ها هستند، تهران : جام محمدتقی جعفری، عدالت و کرامت انسانی نیروهای اصلی نگاهدارنده تمدن .11
  1، ج (، تاریخ تمدن، تهران: بی نا.1311ویل دورانت) .21

 رخورد تمدن ها. ترجمه مجتبی امیری. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.(. نظریه ب1374هانتینگتون، ساموئل. ) .21
 کتابسر ان،تهر ،حمدسرتی ا مینو ترجمه،  1311.  جهانی منظا زیسا زباو  ها نتمد ،ساموئل ن،هانتینگتو .22
 های فرهنگی.(، برخورد تمدن ها، تهران: دفتر پژوهش1311هانتینگتون) .23
 

24. Coote, Jennifer(2012). A Simple Guide to Futurewatching. Journal of Futures Studies, 16(3):. 
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 چکیده
 

خیار باوده و هریاک از منظاری باه ایان       بازگشت جهان اسالم به دوران طالیی خود، دغدغه همه متفکران مسلمان در چند دهه ا
-تمدن»اند. در این میان برخی از این متفکران که در این مقاله موضوع نگریسته و به ارا ه راهبرد برای نیل به مقصود پرداخته

شوند در تحلیل علل عقب ماندگی و ارا اه راهبردهاایی بارای حال ایان مشاکالت، نگااهی تمادنی داشاته و          می نامیده« گرایان
-انداز مطلوب جهان اسالم در آینده ترسیم نماوده را به عنوان چشم« تمدن نوین اسالمی»و یا ایجاد « تمدن اسالمی»بازسازی 

گرایان اسات کاه   ها و راهبردهای تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر تمدناند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله شناخت مولفه
برداری از منابع به سواالت مقاله پاسخ داده شده است. با توجه به گیری از ابزار فیشهرهبر اساس روش تحلیل اسنادی و با ب

های حقیقی)سابک زنادگی و شابکه    های تمدن نوین اسالمی به دو دسته مولفهگرا، مولفههای مقاله از منظر متفکران تمدنیافته
مان مادی و مواردی چون: ابتکارات، ابزارهاا، نهادهاا، اقتادار    های ابزاری)ساروابط اجتماعی مبتنی بر تعالیم اسالمی( و مولفه

بندی است. در این منظر از جمله راهبردهای اساسی تحقق تمدن ناوین اساالمی عبارتناد از:    المللی( قابل تقسیمسیاسی و بین
 گرایی.سازی معرفت و جهانگرایی، اسالمیقرآن محوری، علم

 
 گرایی.گرایی، جهانمحوری، علمهای حقیقی، قرآنهای ابزاری، مولفهمولفهواژگان کلیدی: تمدن نوین اسالمی، 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

480 

 مقدمه
ای تاریخی در جهان اسالم دارد با گیری تمدن نوین اسالمی ریشههرچند مفهوم تمدن اسالمی و تالش برای احیاء و یا شکل

تـوان آن را جریـان   ی جریان اسالمی جدیـدی کـه مـی   گیراین حال این مفهوم در دو دهه گذشته برجسته گردیده و منشأ شکل
از جمله مفاهیم مهم در حوزه جامعه شناسی و تاریخ است و ادبیات بسـیاری در   «تمدن»گرایی نامید، گردیده است. مفهوم تمدن

را امـری   اند؛ برخـی رو بـه گذشـته دارنـد و تمـدن     مورد آن تولید شده و هریک از اندیشمندان از منظری خاص بدان پرداخته
-انگارند، برخی چشم به آینده دارند و به فرجام تمدن مینگرند و تمدن را همچون پروژه میبینند، برخی حال را میتاریخی می

ای دل خـوش از غایـت تمـدن بـه تفـرج      بیینـد و عـده  ای دل نگرانند و دهشـت و بـدفرجامی مـی   اندیشند، در این میان عده
 گرا به دنبال تحقق تمدنی اسالمی هستند. رایان مسلمان با نگاهی آیندهگدر این میان تمدن]1[مشغولند.

)بنیادگرایان( سه جریـان   «گرایاناصل»و « نوگرایان»گرایان در کنار نیز باید گفت که تمدن« گراییتمدن»در توضیح اصطالح 
مواجهه آنان با سـنت و اصـول اسـالمی و     گرا )اسالم سیاسی(در جهان اسالم هستند. تمایز این سه جریان در نحوهاصلی اسالم

موجـود   یآزاد و یفنـاور علم و ، قدرتل یدلغرب به ، «نوگرایان»نحوه مواجهه با علم و تمدن غرب شکل گرفته است. برای 
علـوم جدیـد و بهتـرین    را اتخـاذ کـرده و درصـدند     یتدافع یکردیرو ،است. آنها در برخورد با غربجذاب  ییالگو، در آن
بـه کـار   « مدرنیته اسـالمی »ی اسالمی نداشته باشد برای ایجاد هاارزشرا به شرط آنکه تصادمی با ی موجود در غرب هااندیشه

گیرند. برای نوگرایان سنت و اصول اسالمی حائز اهمیت است ولی در مواجهه با این سنت، ضرورت پیرایش سنت از خرافـات  
مدن اسالمی موافق است ولی در آن مفهوم تمدن نـوین اسـالمی و تـالش در    نمایند. هر چند این جریان با مفهوم ترا مطرح می
 دانند.گرایانه در این زمینه را درست نمیای، مهندسی و ارادهدهی به آن جایگاه چندانی نیافته و نگاه پروژهجهت شکل

ـ )« ییگرااصل»را در جریان  هاآنتوان گرایان که میای از اسالمدر مقابل، عده بنـدی کـرد، رویکـردی    ادگرایی( دسـته یا بنی
علـم   یـان، گرااصـل یانه را اتخاذ کرده و معتقدند که بین اسالم و تمدن غرب، تعارضی بنیادین وجود دارد. از منظـر  گراتعارض

گرایـان راه حـل مشـکالت جهـان اسـالم      یری به جهالت نوین است و از آن باید پرهیز کرد. از منظر اصـل گشکلمدرن، عامل 
گرایان رویکردهای عقلی و فلسفی به دیـن را  اصل است.« جامعه اسالمی»و سنت سلف صالح وایجاد  ت به اصول اسالمیبازگش
  ]2[اند.ای غربی دانسته و آن را برنتافتهرا یا واژه« تمدن اسالمی»پذیرند و واژه تمدن و ترکیب نمی

نه متعارض یا خوشـبین( بـه   ) داند اما نگاهی نقادانهیت میگرایی هرچند غرب را دچار جاهلدر این میان جریان فکری تمدن
گسست( با غرب و علم مدرن هستند، ولی در حوزه )گرایان در حوزه علوم انسانی قائل به تعارضتمدن مدرن غربی دارد. تمدن

در مواجهـه بـا سـنت     گرایـان باشـند. تمـدن  دهی به علوم غربی میتداوم( یا جهت) علوم تجربی و فنی، قائل به تعامل با غرب
اسالمی آن را بسیار اساسی دانسته و با در رویکردی عقل محور، فلسفه اسـالمی را در کنـار نصـوص اسـالمی ارج نهـاده بـا       

نمایند. سوالی مهمـی کـه در اینجـا    را برای جهان اسالم ترسیم می« تمدن نوین اسالمی»انداز گرایانه تحقق چشمرویکردی آینده
گرایان است؟ در بطن این سوال اساسی، چهار سوال فرعی قابل انداز از منظر تمدنچگونگی تحقق این چشم باشدقابل طرح می
 طرح است:

 گرایان مسلمان از این مفهوم چیست؟تمدن دارای چه معنا ومبانی نظری است و مراد تمدن -1
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 ی سیاسی جهان اسالم دارد؟شناسهایی در حوزه اندیشه و جامعهگیری ایده تمدن نوین اسالمی چه زمینهشکل -2

 چیستند؟ « تمدن نوین اسالمی»دهنده به های اساسی شکلمولفه -3

 نمایندکدامند؟  در جهان اسالم مطرح می« تمدن نوین اسالمی»گرایان برای تحقق ترین راهبردهایی که تمدناساسی -4

بـرداری از اسـناد حـاوی نظـرات     ار فـیش گیری از ابزدر این مقاله سعی شده است بر اساس روش تحلیل اسنادی و با بهره
گرا این مقالـه بـر آراء سـه اندیشـمند     گرا به سواالت فوق پاسخ داده شود. بدین منظور از میان متفکران تمدناندیشمندان تمدن

اندیشـمند  از میان ایـن سـه   «. ایاهلل خامنهآیت»و حضرت « طه جابر العلوانی»، «مالک بن نبی»است که عبارتند از: متمرکز شده
مالک بن نبی به نوعی نخستین اندیشمندی است که در حوزه جامعه شناسی سیاسی جهان اسالم نگـاهی تمـدنی بـه مشـکالت     

 جهان اسالم داشته است. 
شود تا مقدمات ورود به مباحث اصلی فـراهم  در ادامه در پاسخ به سوال اول ابتدا به مفهوم و مبانی نظری تمدن پرداخته می

 گردد.
 

 اهیم و مبانی نظریمف
 واژه تمدن

جیـۀ و جهـل بـه حالـت     متخلق به اخالق اهل شهر و انتقال از خشـونت و ه »کند: را چنین تعریف می تمدنلغتنامه دهخدا 
اقامت کردن در شهر و شهر نشینی نیز در زبان فارسی برابر است با تمدن. تمدن معنایی مجـازی هـم   «. ظرافت و انس و معرفت

ی کامل تربیت اجتماعی قـرار  توان گفت که تمدن داشتن یعنی دارای تربیت بودن ودر مرحلهادب. از این رو میدارد: تربیت و 
بـه معنـای شـهروند برآمـده      civisاز التین  civilationیا  zivisationتمدن در زبانهای اروپایی یعنی  داشتن یعنی خالف بربریت.

 .روندالحضارۀ برای رساندن مفهوم تمدن به کار می و ۀ، الحَضَرهای المَدنیواژهدر زبان عربی نیز  ]3[است.
 

 مفهوم تمدن در اندیشه غربی
میالدی برای نخستین بـار در واژه نامـه رسـمی     1131اصطالح نسبتاً جدیدی است که در سال 1در اندیشه غربی واژه تمدن؛

شـد. بـرای   به معنای مـودب بـودن و نجابـت درک مـی     رسد تا قرن هجدهم واژه تمدن صرفاًبه نظر می ]4[فرانسه استفاده شد.
گیرد. مفهوم تمدن که بازول بود که واژه تمدن در برابر بربریت قرار می« بازول»نخستین بار در دنیای انگلیسی زبان این پیشنهاد 

نشانه تکامل پیشرفت انسـانی   ای که عموماًبه دنیای انگلیسی زبان معرفی کرد، با مدرنیته و ایدئولوژی گره خورده است. به گونه
در سنت آلمانی نیز تمدن صورت خارجی فرهنگ و تجسم و عینیت بیرونی آن است. لذا در این منظـر ارتبـاط وسـیعی     ]1[شد.

دو اصطالح تمدن و فرهنگ بسیار نزدیک به هـم و گـاه معـادل یکدیگرنـد. او     « برودل»بین فرهنگ و تمدن وجود دارد. از نظر 
نیز معتقـد اسـت کـه تمـدنها     « توین بی» ]1[«.های فرهنگ استها و پدیدهای از ویژگیبه اصطالح ما مجموعه تمدن»گوید: می
« گیرندهای خردمندانه و نابخردانه قرار میگیریای معین هستند که در معرض تصمیمای از ارتباطات اجتماعی در محدودهشبکه»

                                                 
1- civilization 
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 ]7[دانست.هایی تغییر ناپذیر و لذا نباید آنها را نظام
-اشاره کرد. دورانت در معنایی عینی و مادی، تمـدن را شـمول  « ویل دورانت»توان به تعریف از تعاریف کالسیک تمدن می

تـوانیم از هویـت او   داند که بشر به آن تعلق دارد. چنان که در مواجهه با هر فردی اولین شـناختی کـه مـی   گراترین واحدی می
توان به شکل کلی آن، عبـارت از  تمدن را می» کدام تمدن تعلق دارد؟ از نظر ویل دورانت: حاصل کنیم این پرسش است که به

 ]1[«.کندشود و جریان پیدا مینظمی اجتماعی دانست که در نتیجه وجود آن، خالقیت فرهنگی امکانپذیر می
 

 مفهوم تمدن اسالمی در اندیشه متفکران مسلمان
، تمـدن حالـت اجتمـاعی    ابن خلدوناز نگاه ن اصطالح را در اندیشه ابن خلدون یافت. توان تبار ایدر اندیشه مسلمانان می

کننـد؛ ولـی   توجـه مـی   زنـدگی تنها بـه لـوازم ضـروری     بادیهیابد؛ اهل تحقق می بداوتانسان است و فرایند آن در انتقال از 
پردازند، از ایـن رو تمـدن نهایـت    می شئون زندگیهای غیر ضروری و تجمل در شهرنشینان این مرحله را سپری کرده، به بهره

گیری ود نوعی عصبیت و همبستگی را برای شکل. ابن خلدون تشکیل حکومت و وجآیداست و در پی آن پدید می بادیه نشینی
اند متناسـب بـا ایـن مقالـه تعـاریفی کـه برخـی از        اندیشمندان معاصر نیز به تعریف تمدن پرداخته ]1 [داند.تمدن ضروری می
 کنیم. اند را در ادامه ذکر میگرا از این اصطالح ارائه دادهاندیشمندان تمدن

ای تمدن مجموعه عوامل معنوی و مادی است که زمینه را بـرای جامعـه بـه گونـه    »وید: گمالک بن نبی در تعریف تمدن می
  ]11[.«مند شودو بسترهای اجتماعی ضروری برای پیشرفت، بهرهفراهم سازد که هر فردی از اعضای آن بتواند از همه وسایل 

حضور و شهادت با تمام معنـای آن اسـت،که    حضاره، همانا»گوید: )تمدن( می« حضاره»با بررسی واژه « طه جابرالعلوانی»
ی توحید و ربوبیت در دل آن نهفته اسـت و بـه عنـوان بعـد غیبـی بـا وحـدانیت        هاارزشو  دیآیمالگوی انسانی از دل آن بر 

آفریدگار جهان و وضع قوانین و سنت و حاکم بر روند آن، مرتبط است. از این رو، نقش و رسالت انسان، تحقـق بخشـیدن بـه    
فت این آفریدگار است در آبادانی زمین و بهبود آن و رونق بخشیدن به معاش مردم و به تمکین درآوردن جهـان طبیعـت و   خال
در هر جای زمین بر اساس بـرادری   هاانسانی از امکانات آن و حس تعامل با مسخرات هستی و برقراری رابطه با دیگر مندبهره

 ]11[.«دنیا و آخرت و الفت و خیرخواهی و دعوت به سعادت در
تمدن، یعنی زندگی توأم با نظم علمی، با تجربیات خوب زنـدگی،  »گویند: ای نیز در تعریف تمدن میاهلل خامنهحضرت آیت

 ]12[«.استفاده از پیشرفتهای زندگی
نـی، نظـم،   گرایان در تعریف خود از تمدن از مفاهیمی چون حضور، جامعه، ارزشـهای دی توان گفت که تمدندر مجموع می

داننـد کـه   نمایند و به عبارتی تمدن اسالمی را یک جامعه نظم یافته بر مبنای ارزشـهای اسـالمی مـی   علم و پیشرفت استفاده می
 امکان زندگی اسالمی، پیشرفت، سعادت و تعالی بشر)تحقق نقش خلیفه الهی( در آن فراهم است.

 
 گیری ایده تمدن نوین اسالمیهای شکلزمینه

گیری به سوال دوم مقاله باید گفت که نگاه تمدنی به مسایل و مشکالت پیش روی جهان اسالم نقطه عزیمت شکلدر پاسخ 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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گیری نمود. در آن دوران توان از فروپاشی خالفت عثمانی پیگیری این ایده را میهای شکلایده تمدن نوین اسالمی است. زمینه
ه چه عاملی باعث شکست عثمانی با عنوان قدرت برتر تمـدن اسـالمی در   با فروپاشی خالفت این سوال اساسی مطرح گشت ک

تـوان  اند میمقابل تمدن جدید غربی گشته است. از مشهورترین افرادی که در این زمینه و در آن دوران به این سوال پاسخ داده
ین سقوط و سبب این مذلت به خود رجـوع  ما باید برای یافتن علل ا»جمال: الدین اسدآبادی اشاره کرد. به نظرسیدجمالبه سید

جمال توجه به تعالیم قرآن، آزاد اندیشی و اجتهاد پویـا، مبـارزه بـا    از منظر سید] 13[.«کنیم و در این مورد خود را مالمت کنیم
 استبداد و استعمار، تشکیل حکومت اسالمی، وحدت مسملین و استفاده از علم و تجـارب دیگـران از لـوازم حـل مشـکالت و     

 بازگشت جهان اسالم به عظمت خویش است.
-در پاسخ به سوال علت عقب ماندگی جهان اسالم، به مرور زمان)به ویژه در چند دهه اخیر( اندیشمندان مسلمان به برجسته

سازی موضوع انحراف خالفت و تبدیل آن به ملوکیت و همچنین لـزوم تشـکیل حکومـت اسـالمی پرداختنـد. از جملـه ایـن        
توان به ابواالعلی مودودی اشاره کرد. مودودی در بیان علل ضـعف مسـلمانان بـه مفـاهیمی چـون: کـم شـدن        می اندیشمندان

تبـدیل خالفـت بـه    »، «دچـار شـدن مسـلمانان بـه جاهلیـت     »، ]14[«بین و متعمق و متفکر بعد از پیـامبر اکـرم  مسلمانان واقع»
 ]11[کند و به عنوان راه حل نیز لزوم جهاد، انقالب اسـالمی ره میدر جهان اسالم اشا« های غربیرسوخ انگاره»و  ]11[«ملوکیت

پـردازد و از مفهـوم   تعریف مفهوم حکومت اسالمی می کند. بر این اساس مودودی به بازوتشکیل حکومت اسالمی را مطرح می
کستان و به ویـژه بـا وقـوع    با تشکیل جمهوری اسالمی در پا ]17[گیرد.بهره می« حکومت دموکراتیک الهی»یا « تئو دموکراسی»

انقالب اسالمی در ایران به رهبری امام خمینی)ره(، ضرورت انقالب اسالمی و تشکیل حکومـت اسـالمی بـه عنـوان راه حـل      
 یابد.  مشکالت جهان اسالم برجستگی دو چندانی می

می به اهمیت بنیانهای فکـری  با این وجود برخی دیگر از اندیشمندان مسلمان عالوه بر توجه به اهمیت تشکیل حکومت اسال
و فرهنگی عقب ماندگی جهان اسالم توجه نموده و عواملی چون عقب ماندگی علمی و فکری و مشکالت تمدنی جهـان اسـالم   

متفکر مسـلمان الجزایـری برجسـته گردیـد. بـن نبـی       « مالک بن نبی»را برجسته نمودند. این نگاه تمدنی به طور خاص توسط 
بـه تبیـین ایـن    « مشـکالت الحضـاره  »دانست و در سلسله کتابهای خود با عنوان ا مشکالتی تمدنی میمشکالت جهان اسالم ر
ی بن به عقیدهدر جهان اسالم پرداخت. « شبکه روابط اجتماعی»و « مشکالت فرهنگی»، «مشکالت فکری»موضوع در سه محور 

ه فهم و حلّ مشـکل خـود نخواهـد بـود، مگـر آنکـه       ی تمدن آن است و هیچ ملتی قادر بنبی جوهر مشکل هر ملت، در مسئله
از نظر مالک بن . ی خود را تا سطح تحوالت بزرگ بشری ارتقا بخشد و عوامل ظهور و سقوط تمدنها را عمیقاً درک کنداندیشه

اده اسـت  زیسته و تمدن خود را از دست د« خارج از تاریخ»قرنهای متمادی « ی اسالمیجامعه»نبی، مشکل اصلی اینجاست که 
توان با خرید و گردآوری محصوالت تمدنهای دیگر دارای تمـدن  کند نمیو از آنجا که هر تمدنی محصوالت خود را ایجاد می

 ]11[.«تمدن حقیقی»است نه « شبه تمدن»آید، آوری اشیای تمدنهای دیگر به دست میآنچه از طریق جمعبه نظر او شد. 
اهلل توان به طـه جـابر العلـوانی و حضـرت آیـت     یانه به مشکالت جهان اسالم دارند میگرااز متفکران متأخرکه نگاهی تمدن

مانـدگی فکـری و معرفتـی و    مانـدگی دوگانـه، یعنـی عقـب    از بحران عقب»ای اشاره کرد. به اعتقاد علوانی جهان اسالم خامنه
در برابر آزمایشی سخت و رویارویی خطرناکی قرار ، اکنونمتفکّرانِ مسلمان به نظر علوانی  ]11[«بردماندگی تمدنی رنج میعقب
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ریزی تمـدّن،  زندگی اسالمی را با پایه»اسالم برای هر زمان و مکانی قادر است که  یا باید به اثبات برسانند کهکه  اند؛ زیراگرفته
ا به دیگران واگذارند تـا امـت   ی جانشین از سر گیرد؛ یا اینکه بار دیگر میدان رایجاد پیشرفت و ترقّی، تشکیل حکومت و ارائه

تمـدن پشـرفته و   »به این ترتیب علوانی دوره معاصر را دوره تشـکیل   ]21[«!رَوی را آغاز کندای از بیراههی تازهاسالمی مرحله
 داند.می« مترقی اسالمی

عرصه جهانی و بـه خصـوص   ای نیز که رهبری انقالب اسالمی ایران را به عنوان انقالبی تاثیرگذار در اهلل خامنهحضرت آیت
و معتقدنـد کـه   انداز پیش روی جهان اسـالم معرفـی کـرده    را چشم« ایجاد تمدن درخشان اسالمى»جهان اسالم برعهده دارند 

تمدن نـوین  »ایجاد یک « هدف ملت ایران و هدف انقالب اسالمی»که  «مصداق عینی و خارجی برای پیشرفت با مفهوم اسالمی»
گوینـد:  ای برای تشکیل تمدن اسالمی دانسته، مینگرانه تشکیل دولت اسالمی را مقدمهن از منظری آیندهایشا. است]21[«اسالمی

ى بعد تشـکیل  ى بعد تشکیل دولت اسالمى است، مرحلهما یک انقالب اسالمى داشتیم، بعد نظام اسالمى تشکیل دادیم، مرحله»
 ]22[«اسالمى است.الملل ى بعد تشکیل تمدن بینکشور اسالمى است، مرحله

عالوه بر اندیشمندان فوق بسیاری از متفکران مسلمان نه تنها بازسازی و یا ایجاد تمـدن نـوین اسـالمی را در دوره معاصـر     
 دانند. انداز مطلوب جهان اسالم در دنیای معاصر میدانند بلکه آن را الزم دانسته و آن را چشمممکن می

 
 های تمدن نوین اسالمیمولفه
-مولفـه  و شده پرداخته مقاله این سوم سوال به ادامه در ایده این گیریشکل هایزمینه و نظری مبانی و مفهوم بررسی از پس

هر تمدنی لوازم و مقدماتی دارد که جزو  .گرددمی توصیف گرایانتمدن منظر از اسالمی نوین تمدن به دهنده شکل اساسی های
ن سهل انگاری در آن، تمدن از اصول خود عدول کرده دیگـر تمـدن مـورد نظـر     شود و در صورت کمتریذات آن محسوب می

شود. تمدنها هم با توجـه بـه   نخواهد بود. همین لوازم و مقدمات تمدنها، موجب تمایز، تباین و حتی تضاد تمدنها با یکدیگر می
هـای ذهنـی،   هم با توجه به تعلقها و تشابه اجزا و عناصر مشترکی چون تاریخ، دین آداب، زبان و نهادها قابلیت تعریف دارند و

بایست بدین سوال پاسـخ  دهنده بدانیم در اینجا میها را عناصر یا اجزای سازنده و تشکیلاگر مولفه ]23[روحی و باطنی انسانها.
را از سایر تمـدنها   هایی که تمدن نوین اسالمیگرایان عناصر سازنده تمدن نوین اسالمی کدامند؟ و مولفهدهیم که از منظر تمدن

شودکه توان گفت که از منظر آنان تمدن از دو مولفه اساسی تشکیل میگرایان میکند، چیست؟ با بررسی ادبیات تمدنمتمایز می
 های حقیقی نامید. های ابزاری و مولفهتوان آنها را مولفهمی
 

 های حقیقی تمدن نوین اسالمیمولفه
بخشـند بـه عبـارتی سـبک     هایی هستند که به زندگی هویت و معنا مـی ی حقیقی تمدن، مولفههاگرایان از مولفهمنظور تمدن

شناسـانه کـه   شناسـانه و معرفـت  ها بر اساس نوع نگاه هستیدهند. این مولفهزندگی و شبکه روابط اجتماعی انسانها را شکل می
دهنده بعد هویتی و نرم افزاری تمدن هستند. به بیـان  گیرند و شکلکنند، شکل میرابطه انسانها با طبیعت و خالق را مشخص می

گیـری  هـای حقیقـی در شـکل   های حقیقی مبین تأثیر و رابطه فرهنگ و تمدن هستند. عناصر فرهنگی به عنوان مولفهدیگر مولفه
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ساز بین تمدن اسالمی با های حقیقی عامل اساسی و بنیانی تفاوتپذیرند از سویی دیگر مولفهتمدن تاثیر گذاشته و ازآن تاثیر می
 سایر تمدنها هستند. 

نبی تمدن را یک کل به هـم پیوسـته و   بناند. بن نبی معتقد است که در طول تاریخ تمدنها در سایه و پناه معابد زاییده شده 
توقف بر بعد معنوی و در واقع بعد مادی مداند که در این میان اهمیت بعد معنوی بیشتر است و معنوی می دارای دو حوزه مادی

ساختن تمدن ناممکن است. نقـش دیـن در    و بدون آن اساساً و نتیجه آن است؛ چرا که روح تمدن برآمده از حوزه معنوی است
تر هسته اصلی تمدن است. این دین و به بیان دقیق توان گفت هسته مرکزی حوزه معنوی تمدنو میاین میان بسیار حیاتی است 

جـز  :»به نظر بن نبی هدف از تعالیم اخالقی اسالم  ]24 [.سازدو راکد، تمدن می ی نقش مؤثر خود از عناصر خاماست که با ایفا
نبـی متمـدن   از نظر بـن  ]21[«تواند باشد؟اینکه ما را در مسیر تمدن قرار دهند، و هنر با نزدیکان خود زیستن را بیاموزد، چه می

زیستن را در میان جمع بیاموزد، و همزمان با آن، اهمیت اساسی شبکه روابط اجتماعی  انسان، چگونه»شدن به این معنا است که 
 ]21[«را در سازماندهی به زندگی انسان، برای انجام رسالت تاریخی آن درک کند.

ی آن هـم در سـایه یـک نیـرو    « زمان»و « انسان»، «خاک»بن نبی معتقد است که تمام تمدنهای معاصر در نتیجه انسجام بین  
توان بی نیاز از مبدأ دینی شریعت محمدی تفکری نوین را نقطه اند و در جهان اسالم نیز نمیموثر دینی و آسمانی به وجود آمده

چه کـه  ای که در طول تاریخ همراه داشته، و خاک را با آنو اندیشه باید انسان را با عقیده ]27[گیری تمدنی جدید قرارداد.شکل
گیریم. اما نکته اساسی این است که صرف وجود بهرهدرستی از آن و زمان را با اقتضائات آن بازشناسیم و به در خود نهفته دارد

« مایه تمـدنی خمیر»یا « کنندهترکیب»آمدن تمدن نیاز به انجامد، بلکه برای به وجود به ایجاد تمدن نمی گانه الزاماًعناصر این سه
ای کـه  مایهدهد خمیرگانه یاد شده با یکدیگر اثرگذار است. تحلیل تاریخی نشان میناصر سهاست که این خمیرمایه در ترکیب ع

انگیزانـد و از ترکیـب   است. اندیشه دینی روح را در این عناصر بر می« اندیشه دینی»همواره با ساخت و ساز تمدن همراه بوده، 
پیدایش تمدن منوط به اراده انسان تمدنی است، این اراده جـز بـا   آورد. اگر چه ها با یکدیگر محصولی به نام تمدن پدید میآن

در « اندیشه دینـی »و تالش چیزی است که  آید؛ این انگیزهدست نمیای که خواهان تالش در تمدن است بهایمان آدمی به عقیده
« اندیشـه دینـی  » و در سـایه انسان با خاک در مدت زمانی مشـخص  بخشد و تمدن حاصل مواجهه باالترین سطح، به انسان می

ساماندهی انرژی زیستی مسلمانان و جهت بخشیدن بـه  »و « شبکه روابط اجتماعی»به نظر بن نبی این مولفه با ساخت  ]21[است.
 انجامد.گیری تمدن اسالمی میبه شکل ]21[«آن

را بـه  « عمـران »هـا  قد است این مولفـه کند و معتاستفاده می« حضور»های حقیقی تمدن از مفهوم علوانی نیز در تبیین مولفه
کنند. علوانی معتقد است که حضاره همانا حضور و شهادت با تمام معانی آن است، و مولفه اساسـی در ایـن   تبدیل می« تمدن»

از منظر علـوانی   ]31[«.است« بعد غیبی با وحدانیت آفریدگار جهان و وضع قوانین و سنت وحاکم بر روند آن»حضور ارتباط با 
از منظر «. کنندبسیاری از جوامع بشری به وجود و نه حضور اکتفا می»ای است، زیرا ای پیشرفته در تجربه هر جامعهتمدن مرحله

علوانی تمدن، عالوه بر عمران، مستلزم عرضه الگویی بشری برای پیروی و به تعبیر دیگر مسـتلزم عرضـه نظـامی از روابـط بـا      
با صرفنظر -ان خداوند در جهان و طرح الگویی بشری برای فراخواندن دیگران به تبعیت از آندیگران و با هستی یا تسخیر شدگ

توان به موارد ذیل به عنـوان  کند که از میان آنها میهایی را ذکر میعلوانی برای تمدن مولفه ]31[است. -از درون مایه این الگو



 

487 

 های حقیقی سازنده تمدن اشاره کرد:مولفه
 ن غیب و مفهوم خدا را معین کند.میان جها( ایجابی یا سلبی) ه ماهیت رابطهنظامی عقیدتی ک .1

 های حاکم و اخالق عمومی و عرف باشد.دهنده نظام ارزشوجود بنیادی فکری رفتاری در جامعه که تشکیل .2

 .های آنتعیین نوع رابطه با هستی و تسخیرشدگان جهان اشیاء و قواعد تعامل با این تسخیرشدگان و ارزش .3

ها و شیوه اقناع آنان با این الگو و هدف از تعیین نوع رابطه با دیگری، یعنی سایر جوامع انسانی و مبانی و قواعد تعامل با آن .4
 ]32[اقناع یادشده.

ی ما ایجاد تمدنی است متکی بـه معنویـت،   داعیه»فرمایند: های تمدن اسالمی میای نیز در بیان مولفهاهلل خامنهحضرت آیت
برای ایجاد یـک تمـدن   »ایشان معتقدند که:  ]33[«.به خدا، متکی به وحی الهی، متکی به تعلیم الهی، متکی به هدایت الهی متکی
ای اهلل خامنهحضرت آیت ]34[«.دو عنصر اساسی الزم است: یکی تولید فکر، یکی پرورش انسان -مانند هر تمدن دیگر -یاسالم

یک بخش، بخش ابزاری است؛ یک بخـش دیگـر، بخـش متنـی و     شود، بخش تشکیل میمعتقدند که تمدن نوین اسالمی از دو 
 گویند:. ایشان میاصلی و اساسی است

دهد؛ که همان سبک زندگی است که عرض کـردیم. ایـن،   بخش حقیقی، آن چیزهائی است که متن زندگی ما را تشکیل می»
اینهـا آن   ...، الگـوی مصـرف  واج، نوع مسکن، نـوع لبـاس،   ی خانواده، سبک ازدبخش حقیقی و اصلی تمدن است؛ مثل مسئله

در  -خـواهیم عرضـه کنـیم    آن چیزی که ما مـی  -تمدن نوین اسالمی . بخشهای اصلی تمدن است، که متن زندگی انسان است
-ها متن زندگی است؛ این همان چیزی است که در اصطالح اسـالمی بـه آن مـی   شود؛ اینبخش اصلی، از این چیزها تشکیل می

گویند: عقل معاش. عقل معاش، فقط به معنای پول در آوردن و پول خرج کردن نیست، که چگونه پول در بیاوریم، چگونه پـول  
ی بخـش نـرم  خش را بـه منزلـه  شود این بمی.. .،ی وسیعی که گفته شد، جزو عقل معاش استی این عرصهخرج کنیم؛ نه، همه

  ]31[«افزاری به حساب آورد.افزاری تمدن به حساب آورد؛ و آن بخش اول را، بخشهای سخت
اسالم و »حقیقی تمدن نوین اسالمی سبک زندگی مبتنی بر  توان گفت که از منظر ایشان مولفهرسد به طور کلی میبه نظر می
 است.« ساز آنمعارف زندگی

ساز اسالم است. تعالیم اسـالم  گرایان مولفه حقیقی تمدن نوین اسالمی تعالیم تمدنایست گفت از منظر تمدنبدر مجموع می
افـزار تمـدن نـوین    به عنوان خمیر مایه اصلی، سازنده شبکه روابط اجتماعی و سبک زندگی اسالمی و تأمین کننده محتوا و نرم

 اسالمی است.
 

 های ابزاریمولفه
گیـرد. همـانطور کـه تمـدن     مبین مظاهر یک تمدن و ابزارهایی است که تمدن برای تحقق خود به کار می های ابزاریمولفه

باشـد، تمـدن نـوین    های ویژه خود بوده وتمدن کنونی غرب دارای مظاهر ویـژه خـود مـی   نخستین اسالمی دارای اجزا و جلوه
 زاری خاص خود خواهدبود.  های اباسالمی نیز متناسب با شرایط نوین و امروزین دارای مولفه

کنـد. علـوانی درتبیـین ایـن     یـاد مـی  « عمران»یا « وجودی»های های ابزاری از آنها به عنوان مولفهعلوانی در توصیف مولفه

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=976
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=976
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ای، مستلزم نظامی از ارزشها، معیارها، اعتقادات افکار و رفتارهـا و نیـز مسـتلزم نظـامی از     بر پایی هر جامعه»گوید: ها میمولفه
های تولید و معیشت است. وجود این دو نظام به معنای آن اسـت کـه جامعـه بـه     تکارات، ابزارها، نهادها، معماری، هنر، شیوهاب

نوعی آبادانی، یعنی آبادانی زمین و بنای الگوی انسانی بر آن، رسیده است، اما این به معنای تمدن نیست، زیـرا صـرف برپـایی    
های ابـزاری  توان گفت که از منظر علوانی مولفهبر این اساس می ]31[ایی بیش از وجود نیست.عمران و آبادانی در جامعه به معن

  ]37[.شوندمی« ها، معماری، هنرها و همه ابعاد مادی زندگیابتکارات، ابزارها، نهادها، نظام»شامل: « سامان مادی»به عنوان یک 
علـم، اختـراع، صـنعت، سیاسـت، اقتصـاد،      : »بـارت اسـت از  ای نیز بخش ابـزاری تمـدن ع  اهلل خامنهاز منظرحضرت آیت

 ]31[.«المللی، تبلی  و ابزارهای تبلی بین نظامی، اعتبار اقتدارسیاسی و
داده و های ابزاری بخش مادی و مظاهر تمدن نوین اسالمی را شکلگرایان مولفهتوان گفت که در منظر تمدنبدین ترتیب می
 اسالمی هستند.افزاری تمدن سازنده وجوه سخت

 
 راهبردهای تحقق ایده تمدن نوین اسالمی

 و شـده  پرداختـه  مقالـه  ایـن  سوال پاسخ چهارمین به ادامه در اسالمی نوین تمدن به دهندهشکل هایمولفه توصیف از پس
 .گرددمی ارایه اند،نموده مطرح اسالمی نوین تمدن تحقق برای گرایانتمدن که اساسی راهبردهای
گرا در مواجهه با مشکالت جهان اسالم راهبردهایی چون ضرورت تشکیل حکومت ان همچون سایر متفکران اسالمگرایتمدن

نمایند و در این میان به طور خاص به منظور نیل بـه  دهی و تعمیق بیداری اسالمی را مطرح میاسالمی، وحدت اسالمی و جهت
 توان به موارد ذیل اشاره کرد:ند که از مهمترین آنها میاتمدن نوین اسالمی چند راهبرد اساسی را مطرح نموده

 قرآن محوری -1

 گرایی  علم -2

 سازی معرفتاسالمی -3

 گرایی)رسالت جهانی(جهان -4

 شود.گرایان پرداخته میدر ادامه به بررسی و شرح این راهبردها از منظر تمدن
 

 قرآن محوری

اندیشـه دینـی   »و « ندهی شبکه روابط اجتماعی در سطح اسالمیباز سازما»به نظر بن نبی حل مشکالت جهان اسالم نیازمند 
کنـد،  نخستین چیزی که در این راه با ما برخورد مـی »است و « بازسازماندهی انرژی زیستی مسلمان و جهت بخشیدن»و « نوین

بـن   ]31[«وحی شـود.  ای که حقیقت قرآنی از نو به ضمیر مسلمانانبایست آموزش قرآن را سازمان داد به گونهاین است که می
از نظر او اندیشه اسـالمی   ]41[نبی معتقد است که هدف از تعالیم اخالقی اسالم این است که انسان را در مسیر تمدن قرار دهد.

مالک بن نبی معتقد اسـت   ]41[به اثبات رسانده است.« متمدن و متمدن کننده»ای در گذشته صالحیت خود را در ساخت جامعه
رود که دوران تاریک انحطاط به سر آید. از قبل از اواسط قرن بیستم رنسانس خود را آغاز کرده است و امید میکه جهان اسالم 
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به نظر او تجدید بنا و تداوم تمدن و حکومت جهانی اسالم، به دو امر منوط خواهد بود: اول اینکه به دور از مالحظات و منـافع  
، دوم آنکه بازگشت حقیقی به اسالم و قرآن صورت گیرد و قرآن از حواشـی کالمـی،   ها بر پایه عقیده خالص باشدافراد و گروه

 ]42[فقهی و فلسفی زدوده شود.
گیری از قرآن و سنت نبوی به مثابه تفکر، معرفت و تمـدن اسـت و از   علوانی برای تحقق این تمدن از یک سو به دنبال بهره

ها و مشکالت آن و معاصر برای همراهی با اندیشه و تمدن انسانی و حل بحران گیری از میراث انسانیسویی دیگر، به دنبال بهره
قـرآن کـریم و   داند. علوانی معتقد است می ]44[«تجدید حیات تمدنی»و  ]43[«بعثت امت اسالمی»نیل به چیزی است که آن را 

یم وسنت نبوی را فراتر از صرفاً منابع احکام بایست قرآن کرلذا می. اندپرداختهجامعه و قضایا و مشکالتش به سنت پاک پیامبر 
 ]41[«.منابع فکری وفرهنگ ومعرفت تمدن ما هستند»شرعی بدانیم چراکه آنها 

قرآن  یعزت در سایه». ایشان معتقدند که: شود، حل می«معارف قرآنی»ای با مشکالت هر جامعهای اهلل خامنهدر اندیشه آیت
ی قـرآن اسـت، سـلطه و    ی قرآن است، اخالق نیک در سایهپیشرفت مادی و معنوی در سایه ی قرآن است،است، رفاه در سایه

ی قرآن است. ما ملتهای مسلمان اگر این حقایق را بدرستی درک کنیم و در راه رسیدن به این هـدفها  ی بر دشمنان در سایهغلبه
متکـی بـه   »ی ایجـاد تمـدنی  داعیـه ای انقالب اسالمی هلل خامنهااز منظر آیت ]41[«.های زیادی خواهیم بردتالش کنیم، یقیناً بهره

از منظر ایشـان راهبـرد تحقـق    . را دارد« معنویت، متکی به خدا، متکی به وحی الهی، متکی به تعلیم الهی، متکی به هدایت الهی
ن را باید قرآنی کنـیم، الهـی   عمل خودما»گیری تمدن نوین اسالمی استو این امر مستلزم آن است که: الزمه شکل« جامعه قرآنی»

 ]47[«.کنیم. به گفتن نیست، به زبان نیست، به ادعا کردن نیست؛ باید در عمل، در این راه حرکت کنیم و قدم برداریم
 

 گراییعلم

کـر  شدند برای جبران دکترین خلل یافته، به ف« افکار مرده»به اعتقاد مالک بن نبی مسلمانان هنگامی که گرفتار محیطی پر از 
افزود. بـه  ماند که بر انحطاط جامعه میای میجهان غرب افتادند که به سم قاتل و کشنده« های میرانندهاندیشه»واردات افکار و 

دهـد و در پـی آن، در جهـت    ها رخ مینظر بن نبی هر تحول منفی در یک جامعه و تمدن، ابتدا در عالم افکار و دکترین اندیشه
شود که ما در گذشته دچار جهل و بی سوادی بودیم ولی امروزه بن نبی متذکر می ]41[دهد.را نشان می اشیاء و ابزار مادی خود

ها است که علم را برای گذران زنـدگی یـا طـی    ای از تحصیل کردهداریم و آن ظهور طبقه« دانشمندنمایی»مشکل دیگری به نام
به نظر بـن نبـی مشـکل     ]41[ن دانشی برای حل مشکالت کارآمد نیستاند. به نظر او چنیهای ترقی اجتماعی فراگرفتهکردن پله

دار راهـی  جهان اسالم نه بحران ابزار و وسایل و شرایط مادی و مالی، بلکه بحران اندیشه است و برای غلبه بـر آن بایـد طالیـه   
. اندیشمندان جهان اسالم باید راهـی  شویم که هیچ کس تاکنون آن را نرفته است و تولید اندیشه باید این راه را به ما نشان دهد

دار بشـریت بـه سـمت و سـویی خـاص      ها رهبری کاروان بشریت را به دست گیرند و طالیهرا کشف کنند که در بعضی زمینه
ر داری دتوان گفت که از منظر بن نبی پرهیز از افکار مرده و میراننده و تولید علم و اندیشه و طالیهبر این اساس می ]11[باشند.

 این زمینه از راهبردهای اساسی در مسیر شکل دهی به تمدن نوین اسالمی است.
دانـد. او در  ضروری می ]12[«تمدن ایمانی»وتولید علم، معرفت و تجربه را برای برپایی  ]11[«خیزش علمی»علوانی نیز یک 
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های خود را در مسیر حل نند نیز باید پروژهکهای غربی  تحصیل میاین مسیر معتقد است که دانشجویان مسلمانی که در دانشگاه
ماندگی در کشـورهای  ی یکی از دالیل عقباگر دانشجویی درباره». او معتقد است که: مشکالت کشورهای اسالمی هدایت کنند

م، در مسلمان پژوهش به عمل آوَرَد، این بحث منجر به غلبه بر یکی از مشکالت کشورهای اسالمی خواهد شد و او با این اقـدا 
افتادگی، نقش به سزایی ایفا کرده است. اگر از دیدگاه اسالمی هم یکی از عملیات انتقالِ تمدنی و پشت سر گذاشتن موانع عقب

هـا و  هـا، دانشـگاه  هـا، دسـتگاه  موضوعات روش، اندیشه، یا مقوالت علوم انسانی را مورد تحقیق و بررسی قـرار دهـد، روش  
بـا ایـن کـار از هـدر رفـتن      به نظر علوانی  ]13[«.ائل و مقوالت امّت اسالمی، به کار گرفته استها را به نفع مساطالعات غربی
های غربـی را نیـز در راه   ایم و دانشگاههایی که در راه تحصیل این دانشجویان هزینه شده است، جلوگیری کردهنیروها و سرمایه

توانیم از تجارب غرب به خصـوص در عرصـه   که در  این مسیر می . علوانی معتقد استایمخدمت به امّت اسالمی به کار گرفته
ی افراد بشر در آن سـهیم هسـتند.   فرهنگی غرب، یک میراث انسانی است و همه-میراث فکری»چراکه:  علوم تجربی بهره گیریم

دیـدگاه خـویش آن را عرضـه     اند و با الگوپذیری از مراجع ما، بـا ی شایانی بردههای گذشتگان ما استفادهها از کتابچه، غربی
ی کنونی؛ بلکه باید با مالک و معیار قرار دادن کتاب و سنّت پـاک  اند. ما باید به بررسی این میراث بپردازیم؛ اما نه به شیوهکرده

ره از ناسره و نبوی و مجهّز شدن به دیدگاهی برگرفته از میراث نقّادانه و پژوهشگرانه بپردازیم تا بتوانیم آن را پاکسازی کنیم و س
 ]14[«.نیک از بد و مفید و مضرّ آن را از همدیگر جدا سازیم و در نهایتِ امر، از موارد شایسته و مفید آن الگو برگیریم

 ]11[«مولد قدرت و ثروت»چراکه علم ]11[«بر اثر علم، فناوری است»علم و « کلید تمدن سازی»ی اخامنهاهلل یتآدر اندیشه 
ندارد، محکوم به عقب ماندگی و ذلت و بارکشی و بـداخالقی و دون و فرودسـتی در معـادالت جهـانی      ملتی که علم»است و 
از غـرب  « اقتبـاس علمـی  »و در مسیر تولید علم ]11[«علم متعلق به جامعه بشری است»ای معتقدند کهاهلل خامنهآیت ]17[«.است

ایشان معتقدند کـه   ]11[«های غرب نیستو پیشرفت و تجربه نفی غرب، به هیچ وجه به معنای نفی فناوری و علم»جایز است و 
 است. ]11[«افزاری تولید علمنهضت نرم»و ایجاد یک « جهاد علمی»ساز، الزمه پیشرفت علمی تمدن

 
 اسالمی سازی معرفت)تولید علوم انسانی اسالمی(

های فعال و اصیل آن، ارزش ها و دکتریندیشهبرد که از یک طرف انامروزه جهان اسالم در حالتی به سر می»به نظر بن نبی 
هـای  های موجود هستند و از طـرف دیگـر افکـار و طـرح    عملی و کاربردی خود را از دست داده فاقد قدرت تطابق با واقعیت

ـ  ر وارداتی از اروپا و تمدن غرب نیز که ساختار اساسی جهان غرب را بنا کرده است، قدرت ایفای نقش در جهان اسالمی معاص
نخستین چیزی که در این راه با مـا  »است و « اندیشه دینی نوین»به نظر بن نبی حل مشکالت جهان اسالم نیازمند  ]11[«را ندارد

ای که حقیقت قرآنی از نو به ضمیر مسلمانان وحـی  بایست آموزش قرآن را سازمان داد به گونهکند، این است که میبرخورد می
گیری اندیشه نوین دینـی  شکل« تمدن خدایی و پیشرفته»بی به عنوان یک راهبرد اساسی برای تحققبر این اساس بن ن ]12[«.شود

 نماید.بر پایه قرآن را مطرح می
-و عملـی « امـت محـور  »های تجدید حیات دین و تجدید بنای اسالمی کردن معرفت یکی از مهمترین پایه»به اعتقاد علوانی

روی امـت  تـرین بحـران پـیش   سازی، اصـلی از منظر او در مسیر تمدن ]13[«.رودمار میکردن برنامه تمدن اسالمی معاصر به ش
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و بـرای   ]14[«سرنوشت پیشرفت امت اسالمی و تجدید تمدن به حل بحران یادشده منوط اسـت »اسالمی، بحران فکری است و 
سـازی معرفـت، نـه تنهـا     انی اسالمیپرداخت. به نظر علو« سازی معرفتاسالمی»بایست به برون رفت از این عقب ماندگی می

کنـد طرحـی   که علوانی پیشنهاد می« سازی معرفتاسالمی» است. طرح ]11[«ضرورتی انسانی و جهانی»ضرورتی اسالمی، بلکه 
است. به اعتقاد وی، نتیجه نهایی این طرح، تحقق زیبایی و نشاط در حال و آینده اسـت و نیـز   « شناختیمعرفت -شناختیروش»

کند. به آغاز می« اجتهاد»علوانی برای تبیین این طرح از مفهوم  ]11[نماید.ای که در آن تخریب گسترده مینسان از آیندهرهایی ا
اعتقاد علوانی، نخستین سستی مسلمانان از زمانی آغاز شد که اجتهاد به بعد فقهی منحصر گردید و از حالت عقلی واال در سطح 

فقهی و در سطح نخبگان متخصص، استحاله یافت. عامل مذکور سبب گردید اجتهاد به عرضـه  امت، به حالتی محصور در دایره 
یا تأویل و تفسیری تازه از موضع اسالمی نسـبت بـه    -که بیان کننده احکام اوضاع فعلی است -کردن فتاوا یا اجتهادهای فقهی

اندیشه اسالمی با غربـی معطـوف گـردد. بـه     « تلفیق»و « مقایسه»مایه طرد ما در اندیشه غربی بود یا بسیاری از مسائل که دست
کمـک  « رفت خِرد مسلمانان از بحرانبرون»تبدیل گردید و نتوانست به « تقلیدی پیشرفته»اعتقاد علوانی، بدین ترتیب، اجتهاد به 

  ]17[کند.
و  ]11[«از این قبیل چیزها اسـت و علوم صرف و  هادانشعلوم انسانی غیر از مسائل سایر »ایاهلل خامنهاز منظر حضرت آیت

ای دارد و از آنجایی که علوم انسانی نـوین در تضـاد بـا    آمیختگی علوم انسانی با دین یا عدم آمیختگی آن با دین، نتایج دوگانه
، «دیـد اسـالمی  »بـا  « های اسـالمی پایه»است، نسبت به آن باید بسیار حساس بود و به تدوین علوم انسانی بر  شدهدین تدوین 

سـازی  یاسـالم ایشان در تبیین این موضوع و بیان جایگاه قرآن در  ]11[پرداخت.« بینی اسالمیجهان»و مبتنی بر « تفکر اسالمی»
 اند:علوم بیان کرده

 در هـای مهـم پـژوهش قرآنـی ایـن اسـت. بایـد       درقرآن باید پیدا کرد. یکی از بخش واساس علوم انسانی را پایه و ریشه»
پیدا کرد. این یک کار  و قرآن کریم جستجوکرد در مبانی علوم انسانی را و قرآن توجه کرد یقدقا و ون به نکاتهای گوناگزمینه

بر این  توانندیدرعلوم مختلف انسانی م نظرانوصاحب پژوهندگان و وقت متفکرین مهمی است. اگر این شد، آن و بسیار اساسی
درعلوم انسانی  وکسانی که هادیگران، غربی یهاشرفتیتوانند از پد. البته آنوقت میبناهای رفیعی را بنا کنن ،بر این اساس و پایه

  ]71[«.پیشرفت داشتند، استفاده هم بکنند، لکن مبنا باید مبنای قرآنی باشد
. به شونداست، تفکیک قائل می توان گفت که ایشان بین علوم انسانی و علوم تجربی که در غرب تولید شدهبدین ترتیب، می

بـرداری و جهـت   اعتقاد ایشان، علوم تجربی که در غرب تولید شده است، عمدتاً ضدیتی با اسالم ندارد و صرفاً باید نحوه بهره
یرد و از آن برای قدرتمند شـدن  قرارگبرداری اصالح شود. بنابراین، برای شکوفایی تمدن اسالمی باید مورد بهره هاآناستفاده از 

گیرد. اما بـه اعتقـاد ایشـان،     قرارشود و در کنار معنویت، به عنوان ابزاری برای رستگاری و فالح بشریت  جهان اسالم استفاده
تـوان  ی اسـالمی تعـارض دارد و نمـی   هاارزش. بنابراین، با شده استبنا مبانی متعارض با اسالم  و مبادیعلوم انسانی غربی بر 

از این رو، بر مبنای قرآن، فرهنگ و میراث عظیم اسالمی باید بـه تولیـد علـوم     استفاده کرد. هاآنبرای ایجاد تمدن اسالمی، از 
 انسانی اسالمی پرداخت. 
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 )رسالت جهانی( گراییجهان

گرایان مسلمان در قالب تبیین رسالت جهانی تمدن اسالمی و ارائه آن به عنـوان  خصلت جهانشمولی اسالم در اندیشه تمدن
گر شده است. از این منظـر  دهنده جهانیان از تمدن منحط غرب جلوهمحالل غرب و نسخه نجاتجایگزینی برای تمدن رو به اض

بایست با ایجاد تمدن نوین اسالمی الهام بخـشِ تعـالی و استقرارصـلح، معنویـت و     مسلمانان دارای رسالتی جهانی هستند و می
 عدالت در عرصه جهانی باشند.

اوال خود را به سطح تمدن و حتی باالتر از آن برساند و سپس با مبنای اصـیل  » دارد: به نظر بن نبی هر انسان مسلمان وظیفه 
انسـان  [ پی بریزد...«تمدن خدایی و پیشرفته»اعتقادی خود، تمدن را به مرحله تعالی روحی و فکری و خدااندیشی برساند، ویک 

اندیشی و منش گواه راسـتین، راسـتگویی آگاهانـه، و    انسانی است که هم عصر مردم، است،گواه است، و با تقوا و برتر ]مسلمان
بخشد. هر گاه چنین مسلمانی با ایـن صـفات در   بیداری نسبت به مسئولیت گواهی، به نقش خود وجهه انقالب تکامل آفرین می

اه تمدنها همگی چهره انسان متمدن معاصر نمایان شود و تمدنش را با بعدی که اسالم به نام بعد آسمانی آورده تکمیل نماید،آنگ
حائز نقشـی  « باال رفتن مسلمانان از سطح تمدن»به نظر بن نبی بازسازی جهان اسالم و  ]71[«.رسندبه مرحله تعالی و تقدس می

های فضایل حیات بخـش  های متعالی اسالمی رسیده و پایههای بلند اندیشهتواند به قلهمی»باشد چرا که با این کارجهانی نیز می
های تمدن تشنه را سیراب کند. با حقیقت اسالم و هدایت جهانی آن بعـد  بازشناسد و از آنجا بطور نزولی دشتها و تپه اسالمی را

دیگری بر ابعاد تمدن دنیای معاصر بیفزاید. زیرا تمدن علم زده و تمدن موشک و تمدن برق با همه این ابعاد بعـدی را از دسـت   
بن نبی معتقد است که برای تحقق رسالت اسالمی مسلمانان معاصر بایـد بـا تغییـر     ]72[«.منامیداده که ما آن را بعد آسمانی می

 ]73[درونی خویش مقدمات نجات بشر و یا حداقل تاثیر گذاری در این زمینه را فراهم آورند.
را نجات دهد، بلکـه  تواند حیات امت اسالمی نه تنها می»به اعتقاد علوانی نیز یپیشرفت امت اسالمی و تجدید تمدن اسالمی

تواند رسالت خود را تا مرز نجات انسان زجرکشیده بسـط دهـد و امـت اسـالمی را در جایگـاه بلنـد تمـدنی خـود         حتی می
 ]74[«.بنشاند

 ای نیز برای جهان اسالم رسالتی جهانی و سرنوشتی حتمی قائلند. از منظر ایشان این:  اهلل خامنهحضرت آیت
ی عظیمی از دنیا، پرتوِ خود را بگستراند. نـه  که تمدّن اسالمی یک بار دیگر بر مجموعهحتمی عبارت است از اینسرنوشت »

این نیست؛ که لزوماً نظام سیاسىِ اسالمی در نقاط دیگر جهان هم قبل از عصر ظهور گسترش پیدا کند؛ نه. معنایش به معنای این
بلکه تمدّن بر اساس یک فکر جدید، یک حرف جدید، یک نگاه جدید به مسائل بشر و مسائل انسانیت و عالج دردهای انسانیت 

-فهمند و درک مـی است؛ یک زبان نویی است که دلهای نسلهای نوی انسان و قشرهای محروم جوامع گوناگون، آن زبان را می

است به دلها، تا بتدریج در میان جوامع مختلف گسترش و رشد پیدا کند. این امـری اسـت کـه    کنند. به معنای رساندن یک پیام 
 ]71[«.شدنی است

شمولی اسالم، تمدن نوین اسـالمی نیـز دارای   گرایان با توجه به خصلت جهانتوان گفت که در منظر تمدنبه این ترتیب می
تی کـه انسـان معاصـر بـا آن مواجـه بـوده و بـه نـوعی او را در         گرایان با توجه به مشکالرسالت و نقشی جهانی است. تمدن

هـای  مسیرانحطاط قرارداده است معتقدند که تمدن نوین اسالمی رسالتی جهانی را برعهده داشته و نجات بشریت و ایجاد زمینـه 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2274
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 رار دهد. بایست آن را مدّنظر قتعالی و رشد او در گستره جهانی، از راهبردهای اساسی است که این تمدن می
 

 گیرینتیجه

آسیب شناسی، نحوه غلبه بر مشکالت و نیل به پیشرفت، دغدغه اصلی متفکران مسلمان در حوزه مسـائل اجتمـاعی جهـان    
هـا و  های موجود، و ضمن توجـه بـه اندیشـه   گرا با توجه به زمینهاسالم در دوره معاصر بوده است. در این میان متفکران تمدن

گرایانه به آسیب شناسی جوامع اسالمی پرداخته و در این عرصه مشـکالت فکـری و   ندان از منظری تمدنتجربیات سایر اندیشم
گرایان معتقدند که بحران در فکر اسالمی و نفوذ افکار توان گفت تمدناند. در مجموع میتمدنی جامعه اسالمی را برجسته نموده

در عقب ماندگی و افول جهان اسالم است. در این منظر تحقق تمدن نوین میراننده به حوزه فکری جامعه اسالمی از عوامل موثر 
-است. در این مقاله در راستای نکات فوق به توصیف دیدگاه تمـدن ی جهان اسالم معرفی شدهانداز مطلوب آیندهاسالمی چشم

گیری های شکلانی نظری، زمینههای: مفهوم و مبگرایان در مورد چگونگی تحقق این تمدن در قالب چهار سوال فرعی در حیطه
 انداز پرداخته شد. ها و راهبردهای اساسی تحقق این چشماین ایده، مولفه

گرایان در تعریف خود از تمدن از مفاهیمی چون حضور، جامعه، ارزشـهای دینـی، نظـم،    توان گفت که تمدندر مجموع می
داننـد کـه   را یک جامعه نظم یافته بر مبنای ارزشـهای اسـالمی مـی    نمایند و به عبارتی تمدن اسالمیعلم و پیشرفت استفاده می

امکان زندگی اسالمی، پیشرفت، سعادت و تعالی بشر)تحقق نقش خلیفه الهی( در آن فراهم است. ایـن تمـدن کـه از دو مولفـه     
سـاز اسـالم اسـت و    یم تمدنترین مولفه تمدن نوین اسالمی، تعالگردد. از منظر تمدن گرایان اساسیحقیقی و ابزاری تشکیل می

طراحـی  گیری از این تعالیم، شبکه روابط اجتماعی و سبک زندگی مسلمانان را برمبنایی اسالمی و روزآمد بـاز بایست با بهرهمی
هـا، معمـاری، هنرهـا،    ابتکارات، ابزارها، نهادها، نظامای باشد که سامان مادی زندگی همچون؛ بایست به گونهنمود. این امر می

گرایـان چنـد راهبـرد اساسـی را     صنعت، سیاست و اقتصاد بر مبنا و الگویی اسالمی ایجاد گردند. برای نیل بدین مقصود، تمدن
گرایی است. از آنجا که تمـدن  سازی معرفت و جهانگرایی، قرآن محوری، اسالمینمایند که شامل مواردی چون؛ علممطرح می

های اسالمی ایجاد گردد، قرآن به عنوان منبـع اصـلی ایـن تعـالیم، اهمیتـی      یم و ارزشبایست بر محوریت تعالنوین اسالمی می
بایست نگاهی راهبردی به قرآن داشت و با اجتهاد و تفسیری روزآمد و اصـولی از  گرایان مییابد؛ لذا از منظر تمدنراهبردی می

گرایان بر لزوم توجه به علم به عنوان منبع قدرت و تعالیم آن برای حل مشکالت جهان اسالم یاری جست. از سویی دیگر تمدن 
افزاری و یک خیزش و جهـاد علمـی را بـرای تحقـق تمـدن نـوین       نمایند و ایجاد یک نهضت نرمابزار حل مشکالت تأکید می

مشـکالت  های تولید شده در غرب را برای حل گرایان هرچند استفاده از علوم تجربی و فناوریدانند. تمدناسالمی ضروری می
دانند؛ اما معتقدند که برای خالصی مسلمانان از افکار میراننده غربی و ایجاد یک تمدن حقیقی اسالمی، راهبرد پیش رو جایز می

و پیشرفت امت اسالمی و تجدید تمدن اسالمی به این امر  سازی معرفت و تولید علوم انسانی اسالمی بسیار اساسی استاسالمی
شمولی اسالم، تحقق تمدن نوین اسالمی را نه تنها ضرورتی برای امـت اسـالمی   ن با توجه به اصل جهانگرایامنوط است. تمدن

 دانند.بلکه ضرورتی برای نجات تمامی انسانها و رسالتی در جهت خروج جهان از انحطاط و نیل بشریت به تعالی موعود می
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 31(. اسالم در دنیای امروز،ترجمه احمد فرزانه.قم:انتشارات شفق،ص1341مودودی،ابواالعلی) .14
(.اسالم 1333.و مودودی،ابواالعلی) 111(.خالفت و ملوکیت،ترجمه خلیل احمد حامدی،پاوه: انشارات بیان.ص1411مودودی،ابواالعلی) .11

 11-1ردوسی،صصو جاهلیت،ترجمه غالمرضا سعیدی،تهران:ف
 (. منهاج االنقالب االسالمی،جدّه:الدار السعودیه للنشر و التوزیع.1411برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: مودودی، ابواالعلی،) .11
 17-44قم: انتشارات دارالعلم،صص (. نظام سیاسی در اسالم،ترجمه علی رفیعی.1311مودودی،ابواالعلی) .17
 ؛مالــک بــن نبــی؛ اندیشــمند بــزرگ اســالمی را بیشــتر بشناســیم        (.1311)محمــدعلی ،و مهتــدی ،مرتضــینیاکریمــی .11

http://www.islahweb.org/node/2943 

 21. قطره،ص(الواعظینماشاءاهلل شمس) .اصالح تفکراسالمی،ترجمه محمودشمس(1377)علوانی،طه جابر .11
 21. سنندج،صشناخت و راهکارها،ترجمه عثمان ایزدپناهبحران فکری معاصر  .(1311)علوانی،طه جابر .21
 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252 ، 23/7/1311بیانات در دیدار جوانان خراسان شمالی ای، سیدعلی، خامنه .21

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2873
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 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3256،11/11/1313،ای، سیدعلی، بیانات در دیدار کارگزاران نظامخامنه .22
 131،ص1(.تعریف فرهنگ و تمدن و اجزای متشکله آن،فصلنامه گفتمان،شماره1311غفوری،علی) .23
. و الویری، محسن ومهدی نژاد، 31آور، ترجمه نسرین حکمی.دفتر نشر فرهنگ اسالمی،صای شگفت(. قرآن پدیده1311بن نبی، مالک) .24

 111دین و تمدن در اندیشه مالک بن نبی،فصلنامه تاریخ و تمدن اسالمی،سال نهم،شماره هجدهم،ص (. رابطه1312سیدرضا)
 114(. شبکه روابط اجتماعی،ترجمه جواد صالحی.دفتر نشر فرهنگ اسالمی،ص1311بن نبی، مالک) .21
 114(. شبکه روابط اجتماعی،ترجمه جواد صالحی.دفتر نشر فرهنگ اسالمی،ص1311بن نبی، مالک) .21
های سیاسی در جهان اسالم از فروپاشی خالفت عثمانی،پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنـگ  (. اندیشه1314خانی،علی اکبر و همکاران)علی .27

 11و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی،ص
سـال  (. رابطه دین و تمدن در اندیشـه مالـک بـن نبی،فصـلنامه تـاریخ و تمـدن اسالمی،      1312الویری، محسن ومهدی نژاد، سیدرضا) .21

 113نهم،شماره هجدهم،ص
 131(. شبکه روابط اجتماعی،ترجمه جواد صالحی.دفتر نشر فرهنگ اسالمی،ص1311بن نبی، مالک) .21
سـازی معرفـت؛   سـازی معرفـت. در: اسـالمی   هـای اندیشـه و اسـالمی   های عمده طرح اصالح و روش. نشانه(1311)علوانی،طه جابر .31

 111مرادی،مجید ،قم:پژوهشگاه حوزه ودانشگاه،ص
سـازی معرفـت؛   سـازی معرفـت. در: اسـالمی   هـای اندیشـه و اسـالمی   های عمده طرح اصالح و روش. نشانه(1311)علوانی،طه جابر .31

 111مرادی،مجید ،قم:پژوهشگاه حوزه ودانشگاه،ص
عرفـت؛  سـازی م سـازی معرفـت. در: اسـالمی   هـای اندیشـه و اسـالمی   های عمده طرح اصالح و روش. نشانه(1311)علوانی،طه جابر .32

 111مرادی،مجید ،قم:پژوهشگاه حوزه ودانشگاه،ص
 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20482)الف(،31/14/1311،بیانات در دیدار قاریانای، سیدعلی، خامنه .33
ــه .34 ــیدعلی، خامن ــاتید  ای، س ــع اس ــات در جم ــیه     بیان ــه فیض ــم در مدرس ــه ق ــوزه علمی ــالب ح ــال و ط  ،12/17/1371،، فض

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21451 
 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20482،31/14/1311،بیانات در دیدار قاریانای، سیدعلی، خامنه .31
سازی معرفـت؛ مـرادی،   سازی معرفت. در: اسالمیهای اندیشه و اسالمیهای عمده طرح اصالح و روش. نشانه(1311)علوانی،طه جابر .31

 111مجید ، قم:پژوهشگاه حوزه ودانشگاه،ص
سازی معرفـت؛ مـرادی،   المیسازی معرفت. در: اسهای اندیشه و اسالمیهای عمده طرح اصالح و روش. نشانه(1311)علوانی،طه جابر .37

 111مجید ، قم:پژوهشگاه حوزه ودانشگاه،ص
 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20482،31/14/1311،بیانات در دیدار قاریانای، سیدعلی، خامنه .31
 131اجتماعی،ترجمه جواد صالحی.دفتر نشر فرهنگ اسالمی،ص (. شبکه روابط1311بن نبی، مالک) .31
 114(. شبکه روابط اجتماعی،ترجمه جواد صالحی.دفتر نشر فرهنگ اسالمی،ص1311بن نبی، مالک) .41
 131(. شبکه روابط اجتماعی،ترجمه جواد صالحی.دفتر نشر فرهنگ اسالمی،ص1311بن نبی، مالک) .41
های سیاسی در جهان اسالم از فروپاشی خالفت عثمانی،پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنـگ  دیشه(. ان1314اکبر و همکاران)علیخانی، علی .42

 131و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی،ص
سـازی معرفـت؛   سـازی معرفـت. در: اسـالمی   های اندیشـه و اسـالمی  های عمده طرح اصالح و روش. نشانه(1311)علوانی، طه جابر .43

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3256
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20482
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20482
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20482
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 117ودانشگاه،ص مرادی،مجید ، قم:پژوهشگاه حوزه
 21. قطره،ص(الواعظینماشاءاهلل شمس) .اصالح تفکراسالمی،ترجمه محمودشمس(1377)علوانی، طه جابر .44
 14شناخت و راهکارها،ترجمه عثمان ایزدپناه. سنندج،صبحران فکری معاصر  .(1311)علوانی، طه جابر .41
 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20482)الف(،31/14/1311،بیانات در دیدار قاریانای، سیدعلی، خامنه .41
 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20482)الف(،31/14/1311،بیانات در دیدار قاریانای، سیدعلی، خامنه .47
های سیاسی در جهان اسالم از فروپاشی خالفت عثمانی،پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنـگ  (. اندیشه1314اکبر و همکاران)علیخانی، علی .41

 114و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی،ص
عثمانی،پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنـگ   های سیاسی در جهان اسالم از فروپاشی خالفت(. اندیشه1314اکبر و همکاران)علیخانی، علی .41

 131و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی،ص
های سیاسی در جهان اسالم از فروپاشی خالفت عثمانی،پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنـگ  (. اندیشه1314اکبر و همکاران)علیخانی، علی .11

 133و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی،ص
 11شناخت و راهکارها،ترجمه عثمان ایزدپناه. سنندج،صفکری معاصر  بحران .(1311)علوانی، طه جابر .11
 17. قطره،ص(الواعظینماشاءاهلل شمس) .اصالح تفکراسالمی،ترجمه محمودشمس(1377)علوانی، طه جابر .12
 72شناخت و راهکارها،ترجمه عثمان ایزدپناه. سنندج،صبحران فکری معاصر  .(1311)علوانی، طه جابر .13
 11شناخت و راهکارها،ترجمه عثمان ایزدپناه. سنندج،صبحران فکری معاصر  .(1311)علوانی،طه جابر .14
 11،تهران،دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی،ص1.منشورفرهنگی انقالب اسالمی،جلد(1311)ای، سیدعلیخامنه .11
 23فرهنگی،ص،تهران،دبیرخانه شورای عالی انقالب 1.منشورفرهنگی انقالب اسالمی،جلد(1311)ای، سیدعلیخامنه .11
 3،تهران،دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی،ص1.منشورفرهنگی انقالب اسالمی،جلد(1311)ای، سیدعلیخامنه .17
 11،تهران،دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی،ص1.منشورفرهنگی انقالب اسالمی،جلد(1311)ای، سیدعلیخامنه .11
 12،تهران،دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی،ص1لد.منشورفرهنگی انقالب اسالمی،ج(1311)ای، سیدعلیخامنه .11
 117،تهران،دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی،ص1.منشورفرهنگی انقالب اسالمی،جلد(1311)ای، سیدعلیخامنه .11
، فرهنگ و های سیاسی در جهان اسالم از فروپاشی خالفت عثمانی،پژوهشگاه علوم انسانی(. اندیشه1314اکبر و همکاران)علیخانی،علی .11

 111مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی،ص
 131(. شبکه روابط اجتماعی،ترجمه جواد صالحی.دفتر نشر فرهنگ اسالمی،ص1311بن نبی، مالک) .12
 21. قطره،ص(الواعظینماشاءاهلل شمس) .اصالح تفکراسالمی،ترجمه محمودشمس(1377)علوانی، طه جابر .13
 11. قطره،ص(الواعظینماشاءاهلل شمس) ترجمه محمودشمس.اصالح تفکراسالمی،(1377)علوانی، طه جابر .14
سـازی معرفـت؛ مرادی،مجیـد ،قـم: پژوهشـگاه حـوزه       سازی معرفت. در: اسـالمی . ایده و طرح اسالمی(1311)علوانی،طه جابر - 11 .11

 .71ودانشگاه،ص
 های فرهنگی واجتماعی صدرا، بهار،،پژوهش«سازی معرفت در نگرش طه جابرالعلوانیجغرافیای اسالمی» .(1311)موسوی، سیدمهدی، .11

 21،جلددوم،ص1شماره
سـازی معرفـت؛ مرادی،مجیـد ،قم:پژوهشـگاه حـوزه      سـازی معرفـت. در: اسـالمی   . ایـده و طـرح اسـالمی   (1311)علوانی، طه جابر .17

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20482
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20482
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 17-11ودانشگاه،صص
 311ب فرهنگی،ص،تهران،دبیرخانه شورای عالی انقال1.منشورفرهنگی انقالب اسالمی،جلد(1311)ای، سیدعلیخامنه .11
 311،تهران،دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی،ص1.منشورفرهنگی انقالب اسالمی،جلد(1311)ای، سیدعلیخامنه .11
 311،تهران،دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی،ص1.منشورفرهنگی انقالب اسالمی،جلد(1311)ای،سیدعلیخامنه .71
 31مه صادق خرم رودی. نشر احیاء،ص(. نقش و رسالت مسلمانان،ترج1337بن نبی، مالک) .71
 31(. نقش و رسالت مسلمانان،ترجمه صادق خرم رودی. نشر احیاء،ص1337بن نبی، مالک) .72
 41(. نقش و رسالت مسلمانان،ترجمه صادق خرم رودی. نشر احیاء،ص1337بن نبی، مالک) .73
 11. قطره،ص(عظینالواماشاءاهلل شمس) .اصالح تفکراسالمی،ترجمه محمودشمس(1377)علوانی،طه جابر .74
ــه .71 ــیدعلی، خامن ــیه       ای، س ــه فیض ــم در مدرس ــه ق ــوزه علمی ــالب ح ــال و ط ــاتید، فض ــع اس ــات در جم  ،12/17/1371،بیان

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21451   
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 تربیت دینی زمینه ساز تمدن نوین اسالمی
 

 2و مجید خاری آرانی 1محسن فرمیهنی فراهانی

 ه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهددانشیار گرو 1
 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد 2

 
*Email: farmahinifar@yahoo.com 

 

 

 چکیده
 

 انحاراف  به تربیت دینی هرگاه و بوده است ساز تمدن کشور، اساس برحفظ عالوه دورانهادینی در همه تربیت 
با نوعااااای بی هااااویتی و   گرفته شده و افراد و جامعه جامعه از حرکت تحااول آفرینی و ،استشده  کشیده

احساسات فطری بشر است که در طول تااریخ   اصیلترین یکی از دین به عنوان است.بی فرهنگی رو به رو شده 
 و در هر مورد آثار فرهنگی و تمدنی از خود به یادگارگذاشته است. تأثیری به شکلهای مختلفی بروز یافته است

 به فرهنگها و تمدنها اصالح انقالبها، جهت در را فعالیتها و انرژیها تمام تواندمی گذارد،افراد میدینی بر تربیتکه 
تربیات   تا آنجا که برخی معتقدند تمدن بشری بادون وجاود   بگذارد، یادگار به خود از را عظیمی و آثار کارگیرد
تربیت دینی صحیح در شکل گیاری تمادن اساالمی در     تاثیر این مقاله با هدف بیان .ممکن نبوده و نیست دینی

هاای عماده تحقیاق    از یافتاه و  پاردازد به بحاث مای   )تحلیل اسنادی(تحلیلی_توصیفی روش با گذشته و آینده
 تحاول  فرهنگی، روح نقش در تواندمی آفرینند کهعواملی را می تربیت دینیکه  توان به مواردزیر اشاره کردمی

هماواره تحات تاأثیر     ،مختلفهای در دروه اسالمیتمدن  باشد. داشته دنبال به را تمدن رشد و گیبالند آفرینی،
تربیات دینای از طریاق     .فرهنگ و تمدن هویدا بوده است ربوده و آثار تربیتی دین ب ، مخصوصاً تربیت آندین
انون گرایای، عقال گرایای،    های چون وحدت گرایی، قروش وهای چون علم گرایی، آزادی، استقالل، کرامت مولفه

 . کندزمینه ساز تمدن نوین اسالمی را فراهم می جوان پروری و نظام سازی

 
 ها: تربیت دینی، تمدن نوین اسالمی، مفهوم، مبانی، روش هاکلید واژه
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 مقدمه
شده  کشیده نحرافا به تربیت دینی هرگاه و بوده است ساز تمدن کشور، اساس برحفظ ها عالوهدوراندینی در همه تربیت  
با نوعـــــی بی هـــویتی و بی فرهنگی رو به رو شده  گرفته شده و افراد و جامعه جامعه حرکت از تحــول آفرینی و ،است
و در  احساسات فطری بشر است که در طول تاریخ به شکلهای مختلفی بروز یافتـه اسـت   اصیلترین یکی از دین به عنوان است.

 و انرژیهـا  تمام تواندمی گذارد،افراد میدینی بر تربیتتمدنی از خود به یادگارگذاشته است. تأثیری که  هر مورد آثار فرهنگی و
تا آنجا که برخـی   بگذارد، یادگار به خود از را عظیمی و آثار کارگیرد به فرهنگها و تمدنها اصالح انقالبها، جهت در را فعالیتها

 [.1]ممکن نبوده و نیست تربیت دینی معتقدند تمدن بشری بدون وجود
ها و خطراتی که با آن مواجه بوده اسـت، شـاید بتـوان    با نگاهی به روند فراز و فرود تمدن اسالمی در طول تاریخ و چالش

ایـم. بـه طـور قطـع، پیـروزی      های مختلف نبودهگفت: هیچ زمانی به اندازه شرایط کنونی شاهد پویایی و رشد اسالم در عرصه
ـ  انقالب اسالمی و سـابقه در طـول   سابقه و شاید بـی ـ از اتفاقات کم بر پایه اسالم ناب محمدی نظام سازی بدیع بنیانگذار آن 

 .استتربیت دینی در پرتو [2]است. نظامی که، خط کلی آن رسیدن به تمدن نوین اسالمی تاریخ بوده
 داشـته  دنبال به را تمدن رشد و بالندگی آفرینی، لتحو فرهنگی، روح نقش در تواندمی آفرینندکهعواملی را می تربیت دینی

بوده و آثار تربیتـی دیـن بـر     ، مخصوصاً تربیت آنهمواره تحت تأثیر دین ،های مختلفدر دروه اسالمیفرهنگ و تمدن  باشد.
 .فرهنگ و تمدن هویدا بوده است ،تعلیم و تربیت

های جامعـه در  روابط عادالنه و اشتراک همه ی افراد و گروهها در حیات معقول با طور کلی، تمدن تشکل هماهنگ انسانبه
ای اسـت پیچیـده از   به عبـارت دیگـر: تمـدن مجموعـه     [.3است] ها در همه ی ابعاد مثبتپیشبرد اهداف مادی و معنوی انسان

در همه اجـزای یـک    شناختی، فنی یا علمی مشترکهای اجتماعی قابل انتقال، شامل؛ جهات دینی و مذهبی، اخالقی، زیباپدیده
توان گفت: مساله ما این است که تربیت آنهـم  بطور اجمال می با این تعریف[4]جامعه وسیع و یا چندین جامعه مرتبط با یکدیگر

 شود.هایی باعث بوجود آمدن تمدن نوین اسالمی میها و الزامات و راهبردتربیت دینی با چه مولفه
نظرات اندیشمندان و صاحبنظران، تربیت دینی را بعنوان یکی از عوامل زمینه سـاز در   لذا محقق سعی دارد با بهره گیری از 

 تمدن نوین اسالمی تبیین نموده و در این مقاله به سه پرسش بنیادین پاسخ داده خواهد شد:
 مفهوم شناسی تربیت دین و تمدن اسالمی چیست؟-1
 ند؟مبانی تربیت دینی، زمینه ساز تمدن نوین اسالم کدام -1
 های تربیت دینی، زمینه ساز تمدن نوین اسالمی کدامند؟روش -2

هـای بـاال، روش پژوهشـی مـورد     نقلی و محتوای پرسش -با توجه به ماهیت عنوان این مقاله و نیز با مالحظه ساختارعقلی
 اسنادی خواهد بود. -استفاده، روش تحلیلی 

پردازیم و پس از تبیین ماهیت و سـاختار  م تمدن اسالمی و تربیت دینی میبعد از اتمام این مقدمه، ابتدا تعریف و بیان مفاهی
های تربیت دینی زمینه ساز تمدن نوین اسالمی بـه طـور جداگانـه مطـرح خواهـد      تربیت دینی و تمدن اسالمی، مبانی و روش

 گردید.
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 بیان مفاهیم

 تربیت دینی
 وهـا  ارزش بـه  گـرایش  آن، تقویـت  و دینـی  معارف به باور و شناخت ایجاد منظور به که است هدفمندی فعالیت گونه هر

 رشـد  دینـی  هویـت  تکـوین  سـاز  زمینه مجموع، در و شود مطرح دینی دستورهای و احکام به عملی التزام و دینی، هنجارهای
 [.1] گرددها جنبه همه در متربی داری دین متعادل

 نظـام  بـا  او روابـط  و وظـایف  تنظیم برای را انسان بینش و نگرش که خداوند جانب از است دستورهایی و تعالیم مجموعه
 شایسـته  و بایسته اخروی و دنیوی زندگی در آنچه ایفای در را او و دهدمی شکل دیگران و خانواده خود، طبیعت، از اعم هستی
 یـا  وحی طریق از که استهایی ارزش حقایق و مجموعه.[1است] انسان زندگی شئون همه به ناظر دین لذا.رساندمی یاری است
 [.7کند]می تامین را انسان سعادت و هدایت و رساندمی ارمغان به دیگر قطعی طریق هر یا الهام

 فطرت از الهام و شخصی تجربه با بتوانند افراد تا داندمی یاب درون و طبیعیهای فرمت کردن فراهم را دینی تربیت کریمی،
 [.1]کنند کشف را دین بخش تعالی بارقه خویش

 از اطـالع  کسـب  و یـادگیری  قصـد  به صرفاً که است دینی آموزشی فراگیری برگیرنده در دینی تربیت است معتقد رهنمایی
 بیان گونه این را دینی تربیت مفهوم کریم قرآن. [1پذیرد]می انجام دین یک عقیدتی یا شناختی جهان روبنایی، و زیربنایی مسائل
 لَفِـی  قَبْـلُ  مِـنْ  کَـانُوا  إِنْ وَ الْحِکْمَۀَ وَ الْکِتَابَ یُعَلیمُهُمُ وَ یُزَکییهِمْ وَ آیَاتِهِ عَلَیْهِمْ یَتْلُو مِنْهُمْ رَسُوالً الْأُمِّیِّینَ یفِ بَعَثَ الَّذِی هُوَ: کندمی

 را آنهـا  و بخوانـد  آنهـا  بـر  را خدا آیات تا برانگیخت را خود ی فرستاده و پیامبر مردم، خود میان از خداوند"( 1)مُبِینٍ ضَالَلٍ
 گمـراه  آشـکار  اسـالمی  تربیت و تعلیم مبانی به آشنایی از پیش چه اگر. دهد تعلیم آنها به را خدا کتاب و کند تذهیب و تربیت
 ."شناختند نمی درست را زندگانی صحیح راه و بوده

 یـک  معتبرهای گزاره آموزش نظورم به دار هدف و عمدی اعمال مجموعه از است عبارت دینی تربیت است، معتقد داوودی
 دینـی  تربیـت  تعریف، این براساس. باشند پایبند و متعهدها آموزه آن به نظر و عمل در افراد آن که نحوی به دیگر، افراد به دین

 دینـی  معـارف  آمـوزش  بـرای  دار هدف تالشی است ممکن جایی هر در بلکه نیست، علمیه مدرسه یا کلیسا مسجد، به منحصر
 [.11دیگر] جای هر یا منزل یا مسجد خواه گیرد، صورت

هایی که برای ایجاد، ابقاء و اکمال عقاید، اخالق و اعمال دینـی اتخـاذ و اجـرا    بنابراین،تربیت دینی مجموعه تدابیر و روش
 گردند که در این مقاله به آن پرداخته شده است.می

 
 تمدن اسالمی

است. ابن منظور در لسان العرب آورده اسـت  « حضارۀ»ت. معادل آن در عربی نشینی( اسبادیه)تمدن در لغت، عکس بداوت
تعلّق به اخالق شهر و انتقال از خشونت و جهـل بـه   ". فرهنگ دهخدا تمدن را به معنای [11]که حضارت اقامت در حضر است

اری دیگر از مفاهیم رایـج در  همانند بسی« تمدن»در اصطالح علوم اجتماعی [.12]معنا کرده است "حالت ظرافت انس و معرفت
تمدن به شکل کلی آن عبارت اسـت از نظمـی   »نویسد: علوم انسانی معنای مورد قبول همگان پیدا نکرده است. ویل دورانت می

ها چهار رکـن و  وی برای تمدن[.13]«کند.شود و جریان پیدا میپذیر میاجتماعی که در نتیجه وجود آن، خلّاقیت فرهنگی امکان
. کوشـش در راه  4. سـنن اخالقـی؛   3سازمان سیاسی؛  .2بینی و احتیاط در امور اقتصادی؛ . پیش1شمارد: اساسی را برمیعنصر 
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پذیر است که هرج و مرج و ناامنی پایان پذیرفته باشد؛ زیـرا  معرفت و بسط هنر. به نظر ویل دورانت ظهور تمدن هنگامی امکان
ای افتد و انسـان خـود را تسـلیم غریـزه    جکاوی و احتیاج به ابداع و اختراع به کار میتنها هنگام از بین رفتن ترس است که کن

 [.13]دهدکند که او را به شکل طبیعی به راه کسب علم و معرفت و تهیه وسایل بهبودی زندگی سوق میمی
 هـای دانشـمندان  دیدگاه از ریبسیا مشترک نقطۀ جامعه، در معنوی و مادّی پیشرفت و اجتماعی نظم و سازمان بنابراین، وجود

 است. تمدّن مفهوم بیان زمینۀ در علوم اجتماعی

 و عادالنـه  روابـط  همـراه  به معقول حیات درها انسان هماهنگ تشکل معنای به تمدّن معاصر، اسالمی فیلسوفان برخی باور به
 [.3است] دیگر ابعاد مثبت و معنوی و مادّی اهداف پیشبرد درها گروه و افراد همۀ اشتراک

 اجتماع، از دوری سبب به اعراب و نداشت وجود حجاز سرزمین مردم میان تمدّنی هیچ اسالم، ظهور از اما تمدن اسالمی، پیش

 با همسو و استوارای برنامه آسمانی نابهای آموزه با بودند. اسالم اجتماعی دانش و فرهنگ از دور و عاطفه بی خشن،هایی انسان

 فرهنگی، و اخالقی عقیدتی، و معرفتیهای حوزه جامعه در و فرد پیشرفت و تعالی برای و آورد ارمغان به ربش های فطریخواست

 جامعـۀ اسـالمی   بـه  موسوم نو،ای جامعه پیدایش زمینۀ که فرمود بیان را تعالیمی و احکام و نظامی، سیاسی و صنعتی و اقتصادی

 از شبحی اسالمی تعالیم به بندی پای و مندی بهره میزان به اسالمی، مطلوب یریتمد از محرومیت رغم به نوپا جامعۀ این .شد فراهم

 [.14رساند] به ظهور را اسالمی تمدن و پیشرفت
های معنـوی  ها و اندوختهای از ساختهبنابراین، تمدن اسالمی بر اساس نگرش توحیدی، تمدنی است ایدئولوژیک با مجموعه

 [.11دهد]کمال معنوی و مادی سوق می جامعه اسالمی که انسان رابه سوی
تمدنی است متکی به معنویت، متکی به خدا، متکی به وحی الهی، متکی به تعلیم الهی و متکی بـه هـدایت   لذا،تمدن اسالمی،

 ی که در این مقاله به آن پرداخته شده است.اله
 

 مبانی تربیت دینی، زمینه ساز تمدن نوین اسالم کدامند؟
، به این شاخص مفهوم شناختی در باب مبانی تعلیم "مبانی و اصول آموزش و پرورش "نویسنده کتابغالمحسین شکوهی، 

ای اسـت  عزیمت به سوی هر مقصد، برای آنکه متضمن وصول بدان باشـد، مسـتلزم طـرح و نقشـه     "کند کهو تربیت اشاره می
مهم در تشخیص مبانی تعلیم و تربیـت، ایـن اسـت کـه     به این ترتیب، مالک  "ناگزیر باید با توجه به مبدا حرکت، ترسیم شود.

هستند. از این روست که وی در ادامه، مبانی تعلیم و تربیت را این گونـه   "های اومبدا حرکت تربیتی و ویژگی"مبانی، ناظر به 
ه حیـاتش همـواره   هایی کمبانی تعلیم و تربیت از موقع آدمی و امکانات و محدودیت هایش، و نیز از ضرورت"کند: تعریف می

و  "موقـع آدمـی  "[. همچنین، محتوا و سیاق کالم وی، بـه ویـژه در واژه هـایی، ماننـد     11]"کندتحت تاثیر آنهاست، بحث می
 ."آنچه باید باشد"ناظرند، نه  "آنچه هست"دهد که از نگاه او، مبانی به ، به خوبی نشان می"امکانات و محدودیت هایش"

های راهنما، مسـیر و  ن حرکت یا فرآیند تربیت را به سفری تشبیه کرد که دارای مبدا، مقصد، تابلوتوادر قالب یک تمثیل، می
نقشه است. مبنا، ناظر به مبدا سفر، هدف، ناظر به مقصد سفر، اصل، ناظر بر تابلوی راهنمای سفر، روش، ناظر بـر مسـیر سـفر و    

 برنامه، ناظر بر نقشه سفر است.
های مربوط به معرفت شناسی، جهان شناسی، انسان شناسـی، و  تربیت دینی، اندیشه ها، افکار و نگرشبه نظر نگارنده، مبنای 

های اوست و به یکی ازدو شکل بسیط، یعنی مفاهیم، یا مرکـب،  امکانات و محدودیت –ارزش شناسی و در کل موقعیت انسان 



 

511 

 آیند.ج و تدوین اهداف، اصول، برنامه و روش به شمار میشوند و شالوده استخراهای اخباری یا توصیفی بیان مییعنی گزاره
شود: مبنای علمی و مبنای فلسـفی.  در منابع تعلیم و تربیت، به ویژه تعلیم و تربیت غرب، معموالً دو مبنا برای تربیت ذکر می

یل درباره آنها بحث کـرده اسـت.   این دو مبنا را بکار برده و به تفض "مبانی تعلیم و تربیت"[ در کتاب 17برای نمونه، جرج نلر]
شود، نه مبـانی علمـی. مبـانی    بیشتر به مبانی فلسفی پرداخته می "فلسفه تعلیم و تربیت"اما در منابع مربوط به رشته تخصصی 

فلسفی چهار قسم هستند: وجود شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی. در این نوشتار، شماری از مبانی تربیت 
 زمینه ساز تمدن نوین اسالمی شناسانده شده است. دینی،

 
 دین باوری و خدا باوری

اساسی ترین شاخصه تمدن خدا محوری است. اعتقاد به وحدانیت خداوند و توحید در همه ابعـاد ذاتـی، صـفاتی، ربـوبی،     
 عبادی، اطاعت، والیت و حاکمیت.

 آدمی آخرت و دنیا زندگی (نیزتربیت دینی11بدهد )هود: توحیدی صبغۀ انسان مادّی زندگی به که است دینی آن اهتمام تربیت

 حقیقـی  حیـات  و هـدف  نـوعی  را دیگـری  و ابـزار  و وسیله حال درعین و نزدیک هدف را یکی هرچند داند،می وابسته هم به را
 (.31( )غافر:32شمارد.)اعراف:می

 تکـوینی خـدا،   مشیت دایرۀ بر افزون اجتماعی،های نیدگرگو جمله از هستی،های پدیده همۀ توحیدی، نگاه در دیگر سوی از

 برخی منتحالن که بود ( این کژاندیشی31است)نجم: پذیرفتهها آن پیدایش در انسانی ارادۀ نقش بوده، معلولی علی روابط مشمول

 جامعۀ گونه بدین و شتندپندا اجتماعی و فردی حوادث در انسان نقش انکار با مساوی را الهی فاعلیت ناصواب، برداشت به اسالمی

 در الهـی  مـاورایی  نقش گراییده تفویض به دیگر برخی و کردند مبتال ماندگی عقب به پیشرفت از و رکود به بالندگی از را اسالمی

 تلقی انسان ارادۀ جایگزین الهی مشیت نه قرآن بینش در که است حالی در انگاشتند. این هیچ به را انسانی جامعۀ و انسان سرنوشت
 متقدم مرتبۀ در الهی فاعلیت بودند؛ مؤثر خود شأن و سطح با دو هر این بلکه خداوند، فاعلیت و مشیت نافی انسان ارادۀ نه و شدمی

 .آمدمی شمار اموربه در عینی تأثیر دارای اهلل، باذن و الهی فاعلیت طول در انسان ارادۀ و استقاللی هویت با و عالم امور همۀ بر
ل اعظم)ص( با ندای قولوا ال اله اال اهلل تفلحوا، سعادت را برای همه بشارت داد و پـرچم اصـالت اهلل را در   در حقیقت رسو

مقابل همه انواع شرک برافراشت. در جامعه که لذات جسمانی و هواهای نفسانی اصل بود و هدف از خلقت را بهـره گیـری از   
( را مبنـای زنـدگی قـرار    24)جاثیه:"نَا الدُّنیا، نَمُوتُ وَ نَحیی وَ ما یُهلِکُنا اِلّّا الدَّهرُما هِیَ اِلّا حَیاتُ"دیدند و شعار لذات دنیوی می

ها و مبارزه داده بودند. نبی اعظم )ص( تمدنی را بنیان گذاشت که ستون خیمه آن خدا محوری، اطاعت از فرامین الهی، نفی الهه
 [.11هرگونه عبودیت انسان برای انسان، جماد، نبات و شهوات و دنیا نفی شد] ها بود.بندگی در میان انسان -با نظام خدا یگانی

نه تنها خدایان نفی شدند بلکه اصالت انسان، دنیا و طبیعت نیز. عبادت وبندگی تنها مخصوص خداوند شـد، اساسـاً فلسـفه    
ز هرگونه طـاغوت بـود. اصـالت اهلل و خـدا     ها به همین اصالت اهلل و عبادت خداوند و اجتناب ابعثت انبیا در توجه دادن انسان

 کند.باوری، اصالت انسان و یا به تعبیر امروزی اومانیسم را نفی می
های عمیقی وجود دارد تا بـدان جـا کـه    ها پیچیدگیرسد که در تبیین علل و عوامل موجده تمدنبنابراین، چنین به نظر می
خورد. با این حال سیری در مجموعه نظـرات متفکـران   ترده آرا به چشم میها تفاوت گسها و معلولحتی در تبیین جایگاه علت

خدا مداری و وحـی اسـالمی)و نـه انسـان      "اسالمی درباره تمدن و فرهنگ اسالمی مبین این واقعیت و نقطه مشترک است که 
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لیـه نقطـه نظـرات متفکـران     . ک"گیـرد مداری( اساس و بنیاد تمدن اسالمی است و دین همه مظاهر تمدن و فرهنگ را در بر می
هـا دارای  ها و مفاهیم و نـوع راه های نیل به تمدن نوین اسالمی هر چند ممکن است در واژهاسالمی در مورد ارکان تمدن و راه

تنوع باشد ولی همگی مبتنی بر ویژگی اساسی خدا محوری این تمدن بوده و در حوزه و قالب ضرورت اتصال به عالم ربوبی و 
توان یافت، مگر آنکه عنصر عقیده ـ حق یـا باطـل ـ در آن نقـش      هیچ فرهنگ و تمدنی را نمی گردند. لذامطرح می عالم معنی

 [.11]دارد

تمدن اسالمی نیز از این قاعده مستثنا نیست. در اسالم، عقیده توحیدی سنگ بنای زندگی انسانی، تمـدن و فرهنـگ متعـالی    
رسـتگاری  اجتمـاعی،   اعـتالی  و عـزت  آفرینی، حرکت امیدواری،. است پویایی حال در هموارهاست. توحید باوری است که 

عامـل   ،و نافرمانی از دستورات حق انکارآیات خدا ی،چنانکه، کفرورز است دنیوی و اخروی ارمغان عقیده توحیدی به موحدان،
 .روندها به شمار میانحطاط جوامع و تمدن

 
 کرامت مداری انسان

است. کرامت یعنی باالیی و برتری ویژه انسان که از عناصر روحـانی و فطـرت    "کرامت انسان"ینی یکی از مبانی تربیت د
گیرد. از نظر اسالم، انسان بعلت کرامت بر بسیار از موجودات جهان برتری دارد و با کرامت است کـه  خداجویی انسان، مایه می

 [.21یابد]انسان به مقام انسانیت ارتقا می
تمدن  مبانیعنوان یکی از آرزوهای دیرینه بشر، یکی از اساسی ترین م ناب محمدی، بر حفظ کرامت انسان بهتأکید اساللذا، 

ای حضرت آیت اهلل خامنـه جانبه به تعالیم اسالم و قرآن ممکن است؛ نوین اسالمی است که نیل به این هدف، تنها در عمل همه
داند. یکی از اصول اسالمی که همیشـه در  م، ارزش و کرامت انسان را واال نمیقدر اسالهیچ مکتبی به»فرمایند: در این مورد می

ها بیایند حقوق بشر را به مـا یـاد   نشینیم غربیاست، اصلِ تکریم انسان است. ما که منتظر نمیشدهتعریف و معرفی اسالم مطرح
قوق انسان هستیم. منتها حقوق انسان در سایه اسالم، بدهند یا ما را توصیه به حفظ حقوق انسان کنند! ما خودمان، اوّل طرفدار ح

اسالم است که با احکام خود )همه گونـه احکـام؛ چـه احکـام قضـایی و      . آیدشود و حقوق انسان به حساب میقابل دفاع می
ار آنهاسـت،  است؛ نه آنچه که در اختیکردهها دفاعجزایی، و چه احکام مدنی و حقوق عمومی و مسائل سیاسی( از حقوق انسان

 [.21]اندگذاری کردهاند و اسمنه آنچه که آنها به فریب، حقوق انسان به حساب آورده
 

 گرایی و معرفتعلم
شود که دین برترین جایگاه و منزلت را به علم و دانش، اختصـاص داده اسـت؛ تـا    توجه به نگاه دین به علم، مشخص میبا

یرفع اهلل الذین آمنوا منکم والـذین اوتـوا العلـم    "دهد: ت رفعت و بزرگی نوید میآنجا که قرآن کریم، صاحبان علم را به درجا
آیـد و عـالم   شمار مـی به این ترتیب در تمدن نوین اسالمی، تحصیل علم عبادت به( 11)مجادله:"درجاتٍ واهلل بما تعلمون خبیر

امیرالمـومنین)ع( بـه ارزش علـم در اسـالم اشـاره       مورد تکریم و احترام است. رهبری معظم انقالب نیز با اشاره به روایتـی از 
النّـاس ثالثـه:    ":گیرد، چقدر بعضی از نکات مهم هستهاست و گاهی مورد تعمق قرار نمیدر احادیثی که در زبان"نمایند: می

یی در طریـق دانسـتن   ؛ اصوالً ما سه دسته انسان داریم: انسانهایی دانشمندند؛ انسانها"عالم و متعلم علی سبیل نجاه و همج رعاع
بینید که اسالم اصالً نسبت بـه علـم،   می وزنارزش و بیهستند؛ بقیه، همج رعاع هستند. همج رعاع، یعنی انسانهای سرگردان، بی
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برد؛ چه داشتن علم و آموختن آن به دیگران و چه فراگیری علم. محیط اسـالمی، چنـین   ی اول، ارزش را روی علم میدر درجه
 [.22]محیطی است

کند، علم آموزی و کسـب دانـش   بنابراین، یکی از مهمترین عناصری که بستر مناسبی برای پیشروی جامعه اسالمی ایجاد می
خواهد تا با کسب است. اسالم که دینی بالنده است، با فراخوان جامع بشری به توسعه تربیت دینی و نظام معرفتی، از همگان می

الم ضمن تاکید وافر بر ضرورت علم آموزی و عمل به آن، عقالنیت مبتنی بر علم را سـتایش  علم و دانش بر جهل فائق آیند. اس
 داند.کند و فعاالنه آنها را در سرنوشت تمدن بشر دخیل میمی

 و مبـادی  همـۀ  علـم،  شناسـی  روش درای جامعـه  اگر .است علوم همۀ ریشۀ شناسی معرفت وها لذا معرفت پایه همه ارزش
 بـه  راها معرفت همۀ اعتبار و نسازد منحصر تجربه در را منشأشناخت بپذیرد، را تجربه و وحی و تعقّل چون رفت،مع و علم مجاری

 در وحـی  و عقل نقش ایفای برای را زمینه و گشوده هستی واالی و اصیل حقایق فهم روی به را خویش راه بداند، مبین یا بّین عقل

 انسانی علوم بنیادهای عرصۀ در ویژه به شایسته، و مطلوب جامعۀ یک بنیادهای سیستأ و جهان متافیزیکی و فیزیکی حقایق کشف

 تمـدّن های پای مشکل .کندمی کاستی دچار را خویش تمدّن اصلی ارکان آدم، و عاَلم به ناقص کرد روی با وگرنه سازدمی فراهم

 نهـاد. منطـق   تجربی متدولوژی یعنی روشی تک رب را خود بنای تمدن است. این معرفتی شناسی روش در خطا غرب، جدید مادی

 روش توفیقـات  پـی  در که افراطی رویکرد ساخت. این محروم الهی وحی و برهانی عقل معرفت مجاری از را خود جدید تجربی

 دیگر سوی از غرب در دینی و فرهنگی فکری، خاص مناسبات و علل رشته یک و سو یک از فیزیکیهای پدیده شناخت در تجربی

 را مدرن جهان علم، فلسفۀ نوع نهاد. این جای بر رنسانس از پس دنیای در را فراوانی آسیبهای که بود منطقی خطای نوعی داد، خر

 .وانهاد را گوهر و گرفت را صدف نمود، محروم جان علم و علم جان از
 بـه  را طبیعت ماورای و غیب هانج و جهان غیب درکهای دریچه و کرد محصور ماده جهان در را معرفت متعلق رویکرد این

 این متعلق دیگر، سوی منحصراست. از و محدود دنیایی، امور بهها آن اندک دانش سو، یک از یعنی (7مسدود کرد)روم: خود روی

 همان معرفت سقف نه قرآن، رویکرد توحیدی در که است حالی در این [.23آن] حقیقی باطن نه دنیاست، فریبندۀ ظاهر ناچیز، علم

 .گیردمی جای مادّه حیطۀعالم در که است آن هستی سقف نه کند،می صید تجربه تور که است

 انحصـارگرایی  معرفتـی،  روش نظـر  از مردمش که است آن قرآنی مطلوب جامعۀ یک بنای در اصیل معیارهای از روی، بدین

 .گیرند کار به عالم حقایق ادراک در را وحی و تعقل نظیر دیگری معتبرهای شیوه و وانهاده را هستی شناخت در معرفتی
 

 انسان موجودی آزاد و صاحب اختیار است.
 و فکـری  اسـتعدادهای  شـکوفایی  و رشـد  سـبب  که است اموری از انسان، واقعی مصالح کلّی چارچوب در اجتماعی آزادی
 مایـۀ  نیز اجتماعی خفقان ایجاد و وعمشرهای آزادی سلب مقابل، است. در اجتماعی پیشرفت ساز زمینه و افراد ذهنیهای خالقیت
هـای  نعمـت  تـرین  برجسـته  و تـرین  مهم از آزادی و استقالل کریم، قرآن فرهنگ شد. در خواهد جامعه ماندگی عقب و خمودگی
 روز بـه  آنـان،  بـر  رحمـان  خدایهای نعمت برشماری و اسرائیل بنی قوم سرگذشت بیان در رود. قرآنمی شمار به بشری جوامع

 از آن فرزنـدان  همـۀ  رهـایی  گـرو  را در متمدّن جامعۀ یک کند و بالندگیفرعونیان اشاره می چنگ از آنان رهایی ساز سرنوشت

 برداشـتن  وها طاغوت مبارزه با مجید، قرآن رو این داند. ازمی اقتصادی و سیاسی فرهنگی، فکری،های و اسارت استثمار بردگی،

 الهـی  انبیـای  هـای رسـالت  نخسـتین  از را اسارت زنجیرهای از آزادسازی آنان وها سانان دوش از جاهلیت سخت رسوم سنگین بار
 (.117داند)اعراف:می
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ها به ودیعه نهاده، وی قادر است که سرنوشـت خـویش را بـا اراده و    هایی که خداوند در وجود انسانبا توجه به توانمندی
تواند آگاهانه راه حق را برگزیند یا طریق باطل را بپیمایـد.در  او می خواهد رقم زند.اعمال اختیاری خویش به هر صورتی که می

آیات قرآن موارد متعددی را می توان یافت که به بحث آزادی و اختیار انسان پرداخته است و انسان را در تعین سرنوشت خـود  
خدا بـا آن همـه مهربـانی بـه     "ی فرماید: مؤثر دانسته است و انسان را مسئول تغییر سرنوشت قرار داده است مانند این آیه که م

 (.11خلق حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که آن قوم حالشان را تغییر دهند)رعد:
در تربیت دینی باید به گونه ای برنامه ریزی شود که ارزش انتخاب و اعمال قدرت برای فرد فراهم گردد و نیـروی عـزم و   

 [.24شود وی مبنای زندگی و رفتارش را بر اساس آگاهی و اختیار و انتخاب درست قرار دهد ] اراده اش افزایش یابد وسبب
در مورد مقوله آزادی، نخست باید گفت: مبنا و منشاء آزادی در اسالم با مبنای آزادی به مفهوم غربـی آن متفـاوت   بنابراین، 

طـوری کـه هـر    ای آن خواست و تمایالت انسان اسـت؛ بـه  است. ریشه آزادی در غرب بر لذت و رنج انسان استوار بوده و مبن
های قلبی او هماهنگی داشته باشد پسندیده و هر چه سبب رنج او گردد ناپسند آور بوده و با خواهشچیزی که برای انسان لذت

اکثریت افراد جامعـه،  آید؛ چرا که آرزوها و تمنیات حساب میو مذموم است که این امر مبنای قانونگذاری در این جوامع نیز به
دهد. رهبری انقالب با اشاره به اینکه حقیقت آزادی های عمومی را در چهارچوب خود قرار میوجود آورده و آزادیقانون را به

های بزرگ عالم پیروز شـود، ریشـه آزادی در   تواند بر قدرتوجود تقوا و تزکیه در انسان است و انسان تنها در این صورت می
بینـی توحیـدی   ی آزادی در فرهنگ اسالمی، جهـان ریشه»مدن اسالمی را دارای روح توحیدی دانسته و فرموده اند: فرهنگ و ت

کند؛ یعنی هر کسی که معتقـد بـه   است. اصل توحید ـ با اعماق معانی ظریف و دقیقی که دارد ـ آزاد بودن انسان را تضمین می 
های مختلف قرآن؛ بینید در دعوت انبیا در سورهان را آزاد بگذارد. لذا شما میوحدانیت خداست و توحید را قبول دارد، باید انس

و الی عاد اخـاهم  "گوید: زند، مثالً میها که از پیغمبران مختلف حرف میی اعراف، در برخی سورهی انبیاء، در سورهدر سوره
 نبال آن، اطاعت از خدا و اطاعت از خـودش را کـه نماینـده   ترساند و به داول آنها را از خدا می ؛"هودا قال یا قوم اعبدوا اللّه

کند. تمام پیغمبران، شروع دعوتشان عبارت بوده از اینکه: از خدا اطاعت کنید و از طـاغوت ـ از    خداست، به مردم پیشنهاد می
 "وا اللّـه و اجتنبـوا الطّـاغوت   ان اعبد"خواهند انسان را اسیر کنند و برده کنند ـ اجتناب کنید؛ کسانی که غیر خدا هستند و می

آزادی اسالمی متکی بر توحید است و روح توحید عبارت است از اینکه: عبودیت غیر خدا باید نفی شود؛ یعنی توحید  ،بنابراین
چه آن غیر خـدا یـک شـخص باشـد، مثـل       -در هر دینی و در دعوت هر پیغمبری معنایش این است که انسان باید از غیر خدا

ء باشـد؛ چـه   رود و چه غیر خدا و یا یک تشکیالت و یک نظام باشد. چه یک نظام غیر الهی؛ چه غیر خدا یک شـی فرعون و نم
و از هرچه غیر خداست، اطاعت و  -خود او باشد؛ چه غیر خدا عادتها و سنتهای رایج غیر الهی باشد های و هوس اغیر خدا هو

 [.21]عبادت نکند و فقط از خدای متعال اطاعت کند
کنـد. ایشـان درمـورد    امام خمینی نیز ضمن تاکید بر آزادی مشروط بر وجود دین و تربیت آن بر پی ریزی تمدن تاکید مـی 

[ از سـوی دیگـر   21مملکت متمدن آن است که آزاد باشد، مطبوعاتش آزاد باشند در اظهار عقاید و آرائشان] "فرماید:آزادی می
 [.21]"عالمت شهامت و تمدن استتسلیم مذهب و قانون شدن، "کنند بیان می

 

 عدالت اساسی ترین ارزش اجتماعی است
 و واالهـای  ارزش زمرۀ در را عدالت قرآن، [27]همواره موضوع عدالت اجتماعی به مثابه؛ انصاف بی طرفی و برابری فرصتها
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( پیامبر خود را مامور برقرای 21دید:شمارد)حمی آسمانیهای کتاب نزول و الهی پیامبران بعثت مهمهای حکمت از را آن برقراری
 (.11داند)شورا:عدالت می

 کـه  سـان  آن دارد، جامعـه  پویایی و رشد و پایایی و دوام در سزایی به اهمیت عدالت دینی، پیشوایان و اسالمیهای آموزه در

 ال تعـالی  اهلل إنّ "فرمایـد: رم)ص( می(. پیامبر اک112(، )هود:11آید:)انبیا:می شمار جامعه به افول و زوال سبب داد و عدل فقدان
 .[21]"سازد نمی سعادتمند کند،می پایمال را ضعیفان حق که را امتی واال خدای حقَّه؛ منهم الضعیفَ یُعطون ال أمّۀً یقدّس
 فلم ووعدهم میَکذِبه فلم وحدّثهم یَظلمهم فلم الناسَ عاملَ من":فرمود آن اجتماعی ابعاد همۀ در دادورزی و عدل گسترۀ در نیز

 در و نـدارد  روا سـتم  مردم، با دادوستد در کس هر غیبتُه؛ وحرُمت أخوّتُه ووجبت عدالتُه وظهرت مروءَتُه کمَلَت ممّن فهو یُخلِفهم

 دیگـران  اوبـر  با برادری و آشکار عدالتش است؛ کامل جوانمردان از نکند، مخالفت هایش دروعده و نگوید دروغ آنان با گفتارش

 .[21]"است حرام اش درباره دگوییب و واجب
 [31]"مُتَتَعتِع غیرَ القویّ من حقُّه فیها للضعیف یؤخَذُ ال أمّۀٌ تُقَدَّسَ لن": فرمایدعلی می امام

های پیشـرفت در منطـق اسـالم معرفـی     رهبری انقالب، با اشاره به موضوع عدالت گستری، این امر مهم را یکی از شاخصه
های گوناگون تمدن مادی پیشرفت کند، اما عدالت اجتمـاعی در آن  گر کشوری در علم و فناوری و جلوها "اند:نموده و فرموده

نباشد، این به نظر ما و با منطق اسالم، پیشرفت نیست. امروز در بسیاری از کشورها علم پیشرفت کرده است، صـنعت پیشـرفت   
اسـت؛ ایـن   تر و شکاف طبقاتی بیشتر شدهی طبقاتی عمیقصلهاست، اما فاهای گوناگون زندگی پیشرفت کردهکرده است، شیوه

 [.31]"پیشرفت نیست؛ این پیشرفتِ سطحی و ظاهری و بادکنکی است
 "لذا شاخصه عدالت، از مهمترین خصوصیات تمدن اسالمی در برابر تمدن غربی است؛ چـرا کـه در مکاتـب غربـی مـثال:     

کرامت انسانی وجود ندارد بلکه به فرموده رهبر انقالب عمیق تر شدن فاصـله   لیبرالیسم نه تنها جایی برای تحقق عدالت و حفظ
 اسـاس  بـر  مـردم  همۀ حقوق تأمین و عدالت اجرای در که است آن اسالمی، متمدّن جامعۀ پس .و شکاف طبقاتی را شاهد هستیم

 افـراد  بـه  ستم و ظلم از پرهیز و جامعه در قسط و عدل پادارندۀ به نظام از مندی بهره اساس، این بر .کوشدمی آنانهای شایستگی

 آن، انگاشـتن  نادیـده  و رودمـی  شمار به جامعه شکوفایی و رشد عوامل و اسالمی تمدّن و جامعههای بایسته و معیارها از جامعه،

 .است هستی طبیعی نظام با مخالفت
 

 وحدت گرایی
 طمع معرض در پیوسته مادّی، امکانات برخورداراز جامعۀنیست.  ایمن منازعات وها کشمکش و تعارضات از اجتماعی زندگی

 وبـرای  داشـته  کافی انسجام و وحدت آن، افراد و اعضا که بماند پایدار تواندای میمیان، جامعه این دارد. در قرار بیرونی دشمنان

ـ  قرآن پایه، این باشند. بر یکدیگر یاور و یار خود، معنوی و مادی واالی مقاصد به دستیابی  بـه  زدن چنـگ  بـه  را مسـلمانان  ریمک

 و مؤمنـان  وحـدت  قـوام  را ایمـانی  اخـوّت  و الفت دهد. قرآنمی پرهیز چنددستگی و تفرقه از را آنان و فراخوانده الهی ریسمان
آل بودنـد)  گرفتار آن به اسالم از پیش شود کهمی هالکت پرتگاه از ایشان رهایی سبب که داندمی آنان بر الهی خاصهای ازنعمت
 (.113عمران:

بکوشـند)   خـود  میـان  دوسـتی  و صـلح  و آشـتی  ایجاد در باید که خواندمی یکدیگر برادر را مؤمنان آیات، برخی در خداوند
) داردمـی  حـذر  بـر  آن از برشـمرده،  اسالمی جامعۀ شوکت زوال و سستی مایۀ را اختالف و تنازع دیگر، آیاتی در و (11حجرات:

 مقابل، نقطۀ در و آیدمی دست به آن افراد انسجام و اتحاد سایۀ درای جامعه هر پیشرفت و سعادت و قتدارا و اعتال آری،( 41انفال:
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 .سازدمی فراهم را جامعه نابودی و انحطاط نهایت، در و خواری و ماندگی عقب اسباب چنددستگی، و اختالف
وثر قرآنی است که بر اساس آن، مسلمانان از هر نـژاد  های عمیق، اصیل، ریشه دار و ماخوت اسالمی یکی از شعاربنابراین، 

 (.11:حجرات )و رنگ و با هر زبان در اطراف و اکناف جهان، باید احساس عمیق برادری کنند

ها و اعتالی تمدن ها، قرآن کریم با اهتمام ویژه نسـبت بـه مسـأله اتحـاد و     با توجه به نقش اعجاز آمیز اتحاد در بقای ملت
هـای اخـتالف در صـدر    پیامبر اکرم )ص( برغم گستردگی زمینـه  (.113ت)آل عمران: گونه تفرقه، مبذول داشته اسمبارزه با هر 

 .اسالم، با تدبیر و درایت خاص، توانست اتحاد نیرومندی را در مدینه ایجاد نماید
ل به یک جامعه فشـرده و  ... محمد یک نفر عرب ساده، قبایل پراکنده کوچک و برهنه و گرسنه کشور خودش را مبد"آری! 

ای معرفی کرد، و در کمتر از سی سـال، ایـن طـرز و    با انضباط نموده و در میان ملل روی زمین آنها را با صفات و اخالق تازه
روش امپراطور قسطنطنیه را مغلوب کرد، و سالطین ایران را از بین برد، سوریه و مصر و بین النهـرین را تسـخیر کـرد و دامنـه     

 [.32]"را از اقیانوس تا کرانه دریای خزر و تا رود سیحون بسط دادفتوحاتش 
هـا  ای و مرزی است. تفاوتی مهم دیگر پرهیز از اختالفات مذهبی، قومی، نژادی، قبیلهتوصیه" مقام معظم رهبری فرمودند:

ی مـذهبی را بـا   ا که آتش تفرقـه را به رسمیت بشناسید و آن را مدیریت کنید. تفاهم میان مذاهب اسالمی کلید نجات است. آنه
برغم اهتمام و گفتگوهایی کـه در بـاره   [. و 33]"ی شیطانندزنند، اگر خودشان هم ندانند، مزدور و عملهتکفیر این و آن دامن می

تـوان گفـت هنـوز اثـر واقعـی آن      اثر اعجازآمیز اتحاد در پیشرفت اهداف اجتماعی و سربلندی اجتماعات گفته شده است، می
های صـنعتی اسـت و   خته نشده است. امروز سدهای عظیمی در نقاط مختلف جهان برپا شده که مبدأ تولید بزرگ ترین نیروشنا

بینـیم ایـن قـدرت عظـیم     های وسیعی را زیر پوشش آبیاری و روشنایی خود قرار داده است، اگر درست فکر کنیم مـی سرزمین
های دسته جمعی انسـانها  های باران نیست، آنگاه به اهمیت اتحاد و کوششههای ناچیز دانچیزی جز نتیجه به هم پیوستن قدرت

 [.34]شویمواقف می
 

 عقل گرایی
از منظر اسالم عقالنیت ناظر به قوه عاقله درون انسان است که به کارگیری آن، یعنی تعقل، انسان را بـه سـوی خـدا سـوق     

النیت اسالمی بدین معنی است که انسان با بهـره منـدی از قـوه عاقلـه در     آورد. بنابراین عقدهد و بندگی او را به ارمغان میمی
دهـد.  کند و حیات فردی و اجتماعی خود را به سوی خدا و بندگی او سوق میهای عالی انسانی و الهی تعقل میجهت گرایش

انشمندان و روشنفکران مسلمان در واقع تمدن اسالمی بدون عمومی شدن عقالنیت اسالمی بوجود نمی آید، لذا امروز وظیفه د"
است که از یک سو در عقالنیت اسالمی به کاوش بپردازند و با اتکـا بـه معـارف فقهـی و اصـولی و همچنـین بـا اسـتفاده از         

نائل شده، ماهیت عقالنـی اسـالم را   ها .. و معارفی که امروز بشر بدان. دستاوردهای علمای اسالم در فلسفه، عرفان و حدیث و
زا و ارکان آن را دریابند و از سوی دیگر این معرفت را در حد مبانی و اصول که در عمل قابل کاربرد باشـد بـرای   کشف و اج

 [.31]"عموم تشریح کنند.
 

 های تربیت دینی، زمینه ساز تمدن نوین اسالمیروش
، جـوان پـروری و نظـام سـازی     هایی مانند وحدت گرایی، قانون گرایی، عقل گراییتوانیم از روشباتوجه به این مبانی می

 .زمینه ساز تمدن نوین اسالمی نام برد بعنوان
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 جوان پروری
ای که در پی ساختن تمدن نوین اسالمی است ضرورت دارد در جهت رسیدن به این هدف متکـی بـه خـود باشـد و     جامعه

ای اسـت. تمـدن سـازی نـوین دارای     ای بس گرانبها برای هر جامعـه خودباوری را در جامعه رواج دهد. نیروی جوان، سرمایه
طلبد که جز با توسل به نیروهای تازه نفـس و جـوان امکـان    هایی است که صبر و استقامت و پشتکاری میمشکالت و دشواری

الخُلـوفُ وَ   اَوسِعوا لِلشَّبابِ فِی المَجلِسِ وَ اَفهِموهُمُ الحَدیثَ فَـاِنَّهُمُ "فرماید: در حدیثی می (پذیر نخواهد بود. رسول اکرم )ص
برای جوانان در مجالس جای باز کنید، و امور نو و جدید را به آنان تفهیم کنید، چرا که این گروه جایگزین شـما  ؛ اَهلُ الحَدیثِ

 [.31]"و درگیر مسائل جدید خواهند شد
 

 قانون مداری
بسـیار برجسـته    در زایش و اعتالی تمدن مدارینقش قانون و قانون[. 13]قانون از ارکان مهم و بنیادین تمدّن به شمار است

قانون بسان خون در رگهای جامعه است. استحکام جامعه و ماندگاری تمدن در گرو قانون مطلوب و وفـاداری آحـاد   . نمایدمی
 .گیرد تا تمدنی ایجاد گردداجتماعی شکل نمی در غیر این صورت،[. 37]جامع به آن است

آمد که زیرا انسان برای دستیابی به حق خویش بسیار پیش می ،آغاز کرد نیازمند قانون شداز وقتی انسان زندگی اجتماعی را 
افزون بر آن که به حق خـود  ها شد. و چه بسا با تالش گسترده و برخوردهای خشن و نزاعمیهایی و گرفتاریها دچار کشمکش

ن روی آورد و بـه آن گـردن نهـاد. و قـانون بـه عنـوان       شد. از این روی به نظم و قانونیز پایمال میهایی دست نمی یافت حق
 .نخستین پدیده و عنصر اجتماعی و مدنی جای خود را در جامعه انسانی باز کرد

ها اما با گسترش پیوندهای انسانی و زندگی اجتماعی گستره و شمار قانون ،کمی نیاز بودهای های نخستین به قانوندر جامعه
ادیان الهی از سـپیده  . کامل تر و فراگیرتر نیاز افتادهای دگی هر چه به سوی تمدّن پیش آمد به قانونافزایش یافت. اجتماع و زن

دیدنـد کـه مردمـان را در    پیامبران الهی تمام رسالت خود را در ایـن مـی  د. دم زمان برای سامان دادن زندگی بشر قانون آوردن
ای قانون مند و یکپارچـه بـه وجـود آورنـد. در آن مرحلـه از      د. جامعهالهی دعوت کننهای زندگی و جامعه به پیروی از قانون

را از جاده عدل و قـانون خـارج سـازند    ها و حاکمان بزرگ توانستند ظهور پیدا کنند و اجتماع انسانها زندگی بشر که طاغوت
ه کردن و اجـرای قـانون در جامعـه از هـیچ     خاستند و برای پیاداین پیامبران و پیروان آنان بودند که به مبارزه با بی قانونی برمی

بـا  هـا  به سازواری پیشرفت و همراه با زندگیِ رو به تمدّن بشر ادیان الهی کامل تر شد و شـریعت د. کوششی دری  نمی ورزیدن
هـای  گسترده اسالم در سـاحت های های حقوقی پیشرفته تری ظاهر شدند. تا آن که قانوناجتماعی و اخالقی و قاعدههای قانون

 .زندگی دینی بشر فرو فرستاده شد
است. پیامبر اکرم )ص( با درک عمیق از نقش قانون و قانون مـداری   و تربیت دینی قانون مداری مورد تأکید اسالمبنابراین، 

 حـدود  اجـرای  در کـه  بود سبب آن به شدند، انقراض و سقوط دچار که پیشین ملل و اقوام"فرمودند که: در تمدن سازی، می
 "وانهادند خود حال به را توانمندان و ساختند جاری بینوایان بر را حدود داشتند، روا تبعیض لهیا

در رویکرد دینی، اجرای حدود الهی نسبت به افراد دور و نزدیک، و حکم بر طبق کتاب خدا در خشنودی و غضب و تقسیم 
اسالمی نیز موظف به اجـرای دسـتورات خـدا در جامعـه     حاکم . عادالنه میان سیاه و سفید. عامل رستگاری دنیا و آخرت است

 [.31]است
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 نظام سازی
اسالمی، نخستین اقدام الزم و ضروری، نظام سازی است. چنانکه پیامبر اکـرم   زمینه سازی تمدن نوینبدون تردید، در روند 

 .حکومت تأسیس کرد و کرد سازی نظام اسالمی، جامعه امور دادن سامان و سر برای ساز، سرنوشت )ص( در اولین اقدام
یابد و یک واژه استعاری برای حکومت یا سبک حکومت است؛ مجموعه عناصری که به شکل معینی پیوند می (system)نظام

آورند یا عبارت است از اجتماع اصول و قواعد مربوط به یک موضوع و مرتبط بهم به شـکلی کـه   نوع کل واحد را به وجود می
 [.31]کتب را بدهدتشکیل یک نظریه یا م

 واسالمی، منظور از نظام سازی الگو برداری از حکومت نبوی، تأسیس نظام بر پایـه دیـن و عقالنیـت     تمدن نوین در بحث
های شعار وها آرمان داشتن نظر در با. است غربی ومتداول شرقی  حکومتی مدلهای از اجتناب و مکان و زمان شرایط با متناسب
 اسالمی حکومت تأسیس یعنی "دینی ساالری مردم" الگوی سازی نظام بحث در گزینه بهترین اسالمی،ای هکشور در انقالبیون

ا و اصول حاکم بر جامعه، اصول ارزشه و شوندمی برگزیده مردم رأی با زمامداران آن در که نظامی. است مردم خواست پایه بر
دموکراسـی   الزم است که مردم ساالری دینی اسالمی هیچ نسبتی بامبتنی بر معرفت و شریعت اسالمی است. عنایت به این نکته 

 د.غربی ندار
برای نظام سازی، قانون نویسی و سروسامان دادن اوضاع و شرایط در راستای اهداف و مصالح جهان اسالم بایستی بنابراین، 

 .گرفتاز قرآن کریم و سیره نبوی الهام 
أیّها النّبیّ اتّق اللَّه و ال تطع الکافرین و المنافقین انّ اللَّه کان علیماً حکیمـاً. واتّبـع    یا"فرماید: قرآن کریم خطاب به پیامبر می

ای پیامبر تقوای الهی پیشـه کـن و از   اللَّه و کفی باللَّه وکیالً؛ما یوحی الیک من ربّک انّ اللَّه کان بما تعملون خبیراً. و توکّل علی
شود پیروی کن که اوند علیم و حکیم است. و از آنچه از سوی پروردگارت به تو وحی میکافران و منافقان اطاعت مکن که خد

  (3-1)احزاب:"آگاه است و برخدا توکل کن و همین بس که خداوند حافظ و مدافع ]انسان باشد دهید،می انجام آنچه به خداوند
ی حسـاس و  برای همیشه و بویژه در این برهه آیات مزبور، دستورالعمل کامل و کارسازی است"از نظر مقام معظم رهبری 

ست. در این آیات، تقوا با همان معنی ا ص( است، ولی در واقع، مخاطب آن همه مسلمانان)ساز. خطاب به پیامبر اکرم سرنوشت
 سـرانجام  و الهـی،  وحـی  از پیـروی  و منافقان، و کافران فرمانبری از سرپیچیدن سپس و است، توصیه اولین اش،گسترده و بلند

 [.33]".خداوند به اعتماد و توکل
ـ  لذا، جهت اینکه تربیت دینی زمینه سازی تمدن نوین اسالمی باشد . حقیقـت  رد، نخست باید تقوی و پرهیزکاری را پیشـه ک

ساز هـر برنامـه تکـاملی و     گیری از آیات الهی و زمینه همان احساس مسئولیت درونی است که انگیزه هدایت و بهره "تقوی"
 ها نیز از آثار تقوی است.اعتنایی به هیمنه پوشالی ابرقدرت ت سازنده است. چنانکه اطاعت بیگانگان و بیحرک

 

 گیرینتیجه
های تربیت دینی زمینه ساز تمدن نوین اسـالمی پاسـخ   در این مقاله تالش شد تا به سه پرسش درباره مفاهیم، مبانی و روش

 داده شود.
تربیت دینی مجموعه تدابیر و  از، مفهوم تربیت دینی و تمدن اسالمی این تعارف عرضه شد: پس از تبیین و تعریف گوناگون

 گردند.هایی که برای ایجاد، ابقاء و اکمال عقاید، اخالق و اعمال دینی اتخاذ و اجرا میروش
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ی به تعلیم الهی و متکی تمدنی است متکی به معنویت، متکی به خدا، متکی به وحی الهی، متک، آنگاه گفته شد تمدن اسالمی
 ی.به هدایت اله

 در پاسخ دومین پرسش مبانی تربیت دینی به این شکل معرفی گردید: 
های مربوط به معرفت شناسی، جهان شناسی، انسان شناسی، و ارزش شناسی و در کل موقعیـت  اندیشه ها، افکار و نگرش"
هـای اخبـاری یـا    بسیط، یعنی مفاهیم، یا مرکـب، یعنـی گـزاره   های اوست که به یکی از دو شکل امکانات و محدودیت-انسان

 ."آیندشوند و شالوده استخراج و تدوین اهداف، اصول، برنامه و روش به شمار میتوصیفی بیان می
علم گرایی آنگاه مبانی تربیت دینی زمینه ساز تمدن نوین اسالمی عبارتند از: دین باوری و خدا باوری، کرامت مندی انسان، 

 ، عدالت اساسی ترین ارزش اجتماعی، وحدت گرایی و عقل گرایی.آزادی و اختیار انسانمعرفت مندی،  و
های تربیت دینی زمینه سازی تمدن نوین بـر اسـاس مبـانی بحـث شـده      سرانجام در پاسخ به سومین پرسش تحقیق، روش

 جوان پروری، قانون مدای و نظام سازی. عبارتند از:
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 فرهنگ و تمدن نوین اسالمی های مهدوی در احیایتحلیل جایگاه آموزه

 
 3و سمیه دریساوی 2، حسن نجفی*1علی نقی فقیهی

 دانشیار علوم تربیتی دانشگاه قم 0

 دانش آموخته كارشناسی ارشد مطالعات برنامه درسی دانشگاه شاهد 1

 دانش آموخته كارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآنی دانشگاه قم 1
 

*Email: an-faghihi@qom.ac.ir 

 
 

 یدهچک
 

های رسول اکرم )ص( و ا مه هدی )ع( احیای فرهنگ دینی و ساخت تمدن اساالمی اسات. در   از اهداف مهم آموزه
های آن بزرگان که در مهدویت، زمیناه انتظاار ظهاور منجای و تشاکیل حکومات جهاانی اسات؛         این میان، آموزه

هاا  ها و تأثیر آنان )ع( در این آموزهازاهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله درصدد آن است که نگاه معصوم
تحلیلای باوده و باه     -را در احیای فرهنگ و تمدن نوین اسالمی بررسی نماید. روش انجام پاژوهش توصایفی  

های الزم جهت دست یابی به اهداف پژوهش، متون حدیثی موجود و مارتبط باا موضاوع    منظور گرد آوری داده
ری از منابع، گردآوری و با شیوه کیفی مورد تحلیل قرار گرفتاه اسات.   های فیش برداپژوهش با استفاده از فرم

نتایج پژوهش بیانگر آن است که عواملی چون رشد عقلی، پیشرفت علمی، تعالی اخالقی، تدابیر بهینه سیاسای،  
 جامعه متمدن اسالمی است کاه های های امنیت از ویژگیتوسعه اقتصادی، برقراری عدالت و فراهم سازی زمینه

 مهدوی مطرح شده اند.های در آموزه
 

 های تمدن نوین اسالمی.های مهدوی، احیای فرهنگ دینی، شاخصهها: آموزهکلید واژه
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 مقدمه

های اصیل و تحقق اهداف متعالی انسان اسـت و بـه تعبیـر شـهید     در اندیشه اسالمی، تمدن سازی با فعلیت یافتن توانمندی
هایی است که جـوهر  ها، استعدادها و ویژگیهای فردی و اجتماعی، عینیت یافتن ظرفیتن در عرصهصدر پیشرفت و تمدن انسا

یابد و آدمیان ( و خالفت عمومی انسان از خدا تحقق می211: 1313بخشند )ثابت و همکاران، و غایت اصیل انسانی را تعیّن می
های متعالی چون پیشـرفت  ن بالقوه را به فعلیت درآورده و ارزشتجلی اسماء و صفات الهی گردند و تمام نیروهای ظاهر و پنها

سـازد )صـدر،   ها، عدالت و مانند آن، مسیر پیشرفت و تعالی خویش به سوی بی نهایت کمال هموار میعلمی، ارتقای توانمندی
 (.127ق: 1424

ها و طبیعـت  ا خدا، خود، دیگر انسانهای مهدوی بر اساس روابط چهارگانه انسان بهای تمدن نوین اسالمی در آموزهعرصه
شکل گرفته است. تعالی بخشی به معرفت و ایمان به خداوند و باور به نقش فاعلی و تأثیر وی بر روند روابط شخص بـا خـود،   

هـای درونـی و بیرونـی    ها و طبیعت و تخلق به اخالق خداوند مانند علم، قدرت، عدالت، رحمت و... رهایی از بتدیگر انسان
(. در ایـن بسـتر، شـناخت قـوانین هسـتی و ارتقـای       214: 1311ینه ساز تمدن بشری بر پایه رویکرد اسالمی است )صـدر،  زم

-ها در برآوردن نیازها با استفاده از طبیعت و پیشرفت در عرصه مناسبات اجتماعی و حاکمیت بخشی بـه ارزش توانمندی انسان

 (.717ق: 1413کند )صدر، مهمی را ایفا میها با یکدیگر نقش های اخالقی در روابط انسان
مهـدوی، فرهنـگ،   هـای  با توجه به مطالب فوق، در پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر، عالوه بر مفهوم شناسی درباره آمـوزه 
های مهـدوی در احیـای   تمدن و تمدن نوین اسالمی، درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که با توجه به رویکرد کلی آموزه

 های جامعه متمدن نوین اسالمی چیست؟اسالمی، شاخصهفرهنگ 
 

 مفهوم شناسی 
 های مهدویالف( آموزه

های اولیای معصوم )ع( است که در حوزه مهدویت، در روایـات، توقیعـات و   های مهدوی، مجموعه آموزشمنظور از آموزه
و نظام مند و رویکـرد مهـدوی اولیـای دیـن و     ای مطرح شده اند، و از معارفی منسجم ادعیه به صورت موردی، جزئی و گزاره

 (. 1: 1311دارند )پورسیدآقایی، اصول راهبردی تمدن مهدوی، به خوبی، حکایت می
 

 ب( فرهنگ 
های گذشته به (، در سده111: 1373شود )جمعی از مؤلفان، و در عربی ثقافه نامیده می cultureفرهنگ که در زبان انگلیسی 

هـای  های اخیر به سبب تحـول مفهـوم آن در زبـان   و یا آموختن ادب و علم بوده است، ولی در دورهمعنای آموزش و پرورش 
تری یافته است و به مجموعه آداب و رسوم، باورهای دینی، علم، هنر و اخالقیات اطالق شـده اسـت   بیگانه، معنا و مفهوم وسیع

داند که ویژگی روشنی بـه افـراد   رهنگ را مسائل بنیادی می(. رولف لنتون مفهوم ف41: 1، ج1373؛ محمدی، 1: 1371)آشوری، 
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: 1373دهند و آنها را به صورت یک گروه متمایز با زبان، آداب و رسوم و دیـن خـاص در مـی آورد )مؤلفـان،     یک جامعه می
گیـرد و قابـل   ل می( و یا پدیده کلی پیچیده ای که از رسوم، اندیشه، هنر و شیوه زندگی، در طی تجربه تاریخی اقوام، شک111

ی انتخـاب شـده بـرای    نویسد: فرهنـگ شـیوه  ( استاد محمد تقی جعفری می111: 1313های بعدی است )انوری، انتقال به نسل
های روانی و رویدادهای نافـذ در حیـات یـک    کیفیت زندگی است که با گذشت زمان و مساعدت عوامل محیط طبیعی و پدیده

هـای معنـوی، فکـری،    ی اندوختـه ( و به تعبیر استاد شهید فرهنگ مجموعه223: 11، ج1371آید )جعفری، جامعه به وجود می
ی فرهنـگ  (. وی معتقد است که اسالم خود سازنده411: 1، ج1311روحی، عقلی، اخالقی و اجتماعی یک قوم است )مطهری، 

است. فرهنگ اسـالمی فرهنـگ فطـری و     های معنوی آورد که همانا فرهنگ اسالمیاست؛ یعنی اسالم خود یک سلسله اندوخته
ی کیفی رنگ قوم خاصی ندارد فرهنگ بشری است. در عین این که از جنبه ی فاعلی وابسته به قومی خاص است، ولی از جنبه

ی دین همان احیـای  های پیشین نیست. اقامهاسالمی خود روح خاص و مشخصات خاصی دارد، مستقل است و استمرار فرهنگ
 ( به آن امر شده است. 13)شوری: « أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَ ال تَتَفَرَّقُوا فِیهِ»( که در آیه 411است )همان:  فرهنگ اسالمی

 
 ج( تمدن

های نوشته شـده و مـدیریت شـهری،    (، وجود قوانین مکتوب و سنت1111: 4، ج 1371تمدن به معنای شهرنشینی )دهخدا، 
عی قابل انتقال، شامل جهات دینی و مذهبی، اخالقی، زیباشناختی، فنی یا علمی مشـترک  های اجتماای پیچیده از پدیدهمجموعه

(، وجـود آثـار هنـری و    47در همه اجزای یک جامعه وسیع و یا چندین جامعه مرتبط با یکدیگر )باتومور؛ آوتوبـت، بـی تـا:    
هـا  ( حالت ترقی و علوم و فنون ملـت 47: 1373باستانی، برقراری روابط خارجی و حسن جریان امور داخلی کشور )محمدی، 

( مطرح شده است. همچنین تمدن نظمی اجتماعی دانسته شده که درنتیجه وجود آن، خالقیـت فرهنگـی   11)حجازی، بی تا، ص
مجموعه دستاوردهای مادی و معنـوی بشـر در یـک    »( و یا بر 1: 1کند )دورانت، بی تا، جشود و جریان پیدا میامکان پذیر می

کشور یاعصر معین، یا حاالت پیشرفته و سازمان یافته فکری و فرهنگی هر جامعه که نشان آن، پیشرفت در علم و هنـر و   منطقه،
-( اطالق شده است. تمدن دراجتماعی شدن انسان معنی پیدا مـی 337: 1313)انوری، « ی اجتماعی و سیاسی استظهور نهادها

آیـد )هـانتینگتون،   ترین سطح هویت فرهنگی به شمار مـی بندی فرهنگ و گسترده(و باالترین گروه 1: 1کند )دورانت، بی تا، ج
1374 :47.) 

های جامعه متمدن ازدیاد صنایع، کارخانجات سنگین و مرتب بـودن وضـع کـارگران و اسـتقالل فکـری و آزادی      از ویژگی
ها در حیات معقول با روابـط  گ انسان(، تشکل هماهن1: 2، ج1311( خوشبختی در زندگی )زیدان، 1341خواهی کامل )زمانی، 
هـا در همـه ی ابعـاد مثبـت)جعفری،     های جامعه در پیشبرد اهداف مادی و معنوی انسـان ی افراد و گروهعادالنه و اشتراک همه

 ( است.111: 1، ج1371
 

 د( تمدن اسالمی 
هـا و دیگـران   ب، ایرانیـان، تـرک  هـای عـر  های ملتتمدن اسالمی به تمدن ملتهای اسالمی گفته شده است که شامل تمدن

(. هنرهـای  7: 1337( و به وسیله دین اسالم و زبان علمی و ادبی عربی با یکدیگر متحد شـدند)تولد،  111: 1373است)مؤلفان، 
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 (.11: 1311ایرانی و رومی و سایر جوامع با این تمدن عجین شده است)تاج بخش، 
ای را اتخاذ نمود؛ بدین صورت که نه در مقابل آنها صف آرایی نمـود و  تمدن اسالمی نسبت به تمدنهای پیشین موضع ویژه

نه در برابر آنها منفعل شد بلکه دست آوردهای مثبت آنها را گرفته و در خود هضم نموده و جهات منفی را هم نپذیرفته است به 
دهنده محض، بلکه ترکیب کننـده بـوده و   تمدن اسالمی، نه تقلید کننده صرف از فرهنگهای سابق بوده و نه ادامه »عبارت دیگر 
(. تمدن اسالمی با محوریت قرآن دیدگاهی جهـانی و فـرا ملیتـی داشـته و     21: 1312زرین کوب، «)داشته است تکمیل سازنده

هیچگاه خود را منحصر در یک قوم و نژاد ننموده است، لذا در حوزه وسیع دنیای اسالم، اقوام مختلـف عـرب ایرانـی، تـرک،     
تواند تبلـور داشـته   ای میرسد تمدن اسالمی در جامعهچینی، مغولی، آفریقایی و حتی اقوام ذمی بهم آمیختند. به نظر میهندی، 

المللـی آن، بـر نظـم،    باشد که افکار، باورها و فرهنگش از ساختار علمی و منطقی برخوردار است، روابط بین فردی، ملی و بین
ی متکی است، برآوردن نیازها و بهره مندی از طبیعت و جهان هستی مبتنـی بـر کوشـش    قانون و اخالق متکی بر فطرت خداداد

مستمّر برای پرورش استعدادها و ارتقای توانمندیهایش درشـناخت واقـع بینانـه از نظـام هسـتی اسـت و در راسـتای اهـداف         
 سعادتمندانه و رشد و تکامل همه جانبه به صورت پیوسته در تکاپو و تالش است.

 
 فهوم احیاءه( م

، ذیـل واژه ح ی ی( همـانطور کـه در قـرآن     1371است )آذرنوش، « زنده سازی و جان بخشی»به معنای « احیاء»در لغت، 
توصـیف شـده اسـت    « زنـده کننـده  »ای دیگر محتوای دعوت پیامبر اسالم، نیز،( و در آیه32)مائده:  1کریم به همین معنی است

)قمـی،   2(. از القاب حضرت مهدی)ع(، نیز، زنـده کننـده دیـن اسـت    24)انفال: « ما یحییکماستجیبوا للّه وللرسول اذا دعاکم ل»
های مهدوی، هم، احیای فرهنگ و تمدن اسالمی و طـرح مجـدد و مغفـول    ها در آموزه، دعای ندبه( و از مهمترین رسالت1371

 (. 111: 1313های مختلف است )عرفان، دین در عرصه
شـود. انسـانها در مشـرق و    ( و با نصرت الهی تثبیت می33)توبه، 3کندم بر جهان حاکمیت پیدا میدر این احیاء، دین اسال 

گـردد،  شوند. فرهنگ اسالمی به سبب احیای دین مهدوی بر همه ادیـان چیـره مـی   مغرب عالم، برای حکومت مهدوی آماده می
-نگ مهدوی امیال نفسانی مردم را تابع هدایت قرار می( فره331: 1ق، ج1311)ابن بابویه،  4گرچه مشرکان کراهت داشته باشند

دهد بعد از آن که آنان هدایت را دنباله رو هوای نفس کرده باشند و رأی و نظر شان را دنباله رو قرآن خواهد ساخت بعد از آن 
و آن چـه را از قـرآن و    که قرآن را تابع نظر و آرای شخصی قرار داده باشند و به آنان راه و رسم عدالت را نشـان خواهـد داد  

                                                 
 «من احیاه فكانّما احیا الناس جمیعا. »0
 «محی معالم الدين. » 1
 «الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَی وَدِينِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ هُوَ» .1
بْلُغُ سُلْطَانُهُ الْمَشْرِقَ وَ الْمَغْرِبَ وَ يُظْهِرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ دَيْنَهُ عَلَى الدِّينِ الْقَائِمُ مِنَّا مَنْصُورٌ بِالرُّعْبِ مُؤَيَّدٌ بِالنَّصْرِ تُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ وَ تَظْهَرُ لَهُ الْكُنُوزُ يَ». امام باقر )ع(: 4

 «...؛ قائم)عج(كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون
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( و به تجدید فرائض و سنن اسالمی، برای برگردانیدن آئین و شریعت 131ق: خ1414)رضی، 1سنت مرده باشد، زنده خواهد کرد
هـا و  ، دعای ندبه( و بـدعت 1371)قمی، 2نمایدپیامبر اسالم)ص(، زنده کردن معالم دینی و حیات بخشی به اهل ایمان همت می

( و 271: 2، ج1317)قمی، 4نماید(، حق را تثبیت و باطل را محو می311: 2ق، ج1413)مفید، 3زدایدچهرۀ دین می ها را ازخرافه
( و مسـیر کرامـت   314ق: 1413)مفیـد،   1سـازد ( و عدالت اسالمی را برقرار می274ق: 1317)نعمانی، 1داردنیز حق را برپا می

 ، دعای افتتاح(.1371)قمی، 7کندت هموار میانسانی را برای مؤمنان و منتظران در دنیا و آخر
 

 و( احیای فرهنگ و تمدن نوین اسالمی
با توجه به مطالب فوق، منظور از احیای فرهنگ و تمدن نوین اسالمی، بازگشت به اسالم ناب محمدی )ص( و دعـوت بـه   

نـدگی بشـری و پیشـرفت در ابعـاد     ( و پدیدار سازی نگرش اسالمی در همه جوانب ز321: 1ق، ج1311دین خدا )ابن بابویه، 
توان بـه بـاروری عقـل بشـری،     های آن میفکری، اخالقی، هنری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه است. از جمله شاخصه

پیشرفت علمی، تعالی اخالقی، شکل گیری صحیح و ارتقایی روابط انسانها با خدا، و با یکدیگر، پـذیرش حاکمیـت صـالحان،    
 ادی زمین، برقراری عدالت و امنیت اجتماعی اشاره نمود.گستره عمران و آب

 
 های مهدوی و تمدن نوین اسالمی رویکرد آموزه

های فرهنگ و تمدن نوین اسالمی و زمینه سازی تربیتـی در افـراد،   های مهدوی، تبیین شاخصهرویکرد اولیای دین در آموزه
ها برای فراهم سـازی زمینـه ظهـور نجـات     ایات معصومان)ع(، انسانبرای تحقق آنها در جامعه است. از این رو است که در رو

(. با عمل به وظیفه و همکاری 7: 13، ج1413)مجلسی، 1بخش بشر و ساخت تمدن اسالمی، موظفند و باید با هم، همکاری کنند
ها بر اساس انجام مسئولیت (.17: 2، ج1317)قمی، 1روندها از میان میشود و بدعتها و باطلمؤمنان است که دین خدا غالب می

شود و الفت و مهربـانی در جامعـه اسـالمی    های بر پاشده، تمام میها و فتنهرهنمودهای امام )ع( اختالفات مسلمانان و دشمنی

                                                 
.. فَیُرِيكُمْ كَیْفَ عَدْلُ السِّیرَةِ وَ يُحْیِی مَیِّتَ . أْیَ عَلَى الْقُرْآنِ إِذَا عَطَفُوا الْقُرْآنَ عَلَى الرَّأْیِيَعْطِفُ الْهَوَى عَلَى الْهُدَى إِذَا عَطَفُوا الْهُدَى عَلَى الْهَوَى وَ يَعْطِفُ الرَّ. » 0

 «الْكِتَابِ وَ السُّنَّة
 «حدوده، أين مُحیی معالم الدين و أهله أين المدّخر لتجديد الفرائض و السّنن، أين المتخیّر ألعادة الملّة و الشريعة، أين المومّل الحیاء الكتاب و. »1

 «ال يترک بدعة الّا ازالها و ال سنة اال اقامها. »1

 «ويمحو اهلل الباطل، يعنی يبطله، ويحق الحق بكلماته، يعنی بالنبی وباألئمة والقائم من آل محمد، إنه علیم بذات الصدور. »4
 « يقوم القائم بالحق والعدل. »5

 «النَّاسِ بِحُكْمِ دَاوُدَ وَ حُكْمِ مُحَمَّد)ص( وَ حَكَمَ بَیْنَ. »6
ةِ فِی سَبِیلِکَ وَ تَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ وَ أَهْلَهُ وَ تَجْعَلُنَا فِیهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَى طَاعَتِکَ وَ الْقَادَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَیْکَ فِی دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ وَ تُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ. »7

 «الدُّنْیَا وَ الْآخِرَة
طائعینَ!   لِنُصرَتی قَبلَ ظُهُوری عَلی وَجهِ األرضِ: إئتُونیيَقِفُ بَینَ الرُّكنِ وَ المَقامِ، فَیَصرُحٌ صُرخَه فَیَقُولُ: يا مَعاشِرَ نُقَبائی، وَ أهلَ خاصَّتی وَ مَنِ الدَّخَرَهُمُ اهلل. »8

 «احِدَهٍ فی اُذُنِ كُلِّ رَجُلٍ، فَیَجیئُونَ نَحوَهافَتَرِدُ صَیحَتُهُ عَلَیهِم وَ هُم فی مُحاريبِهِم وَ عَلی فُرُشِهِم فی شَرقِ األرضِ وَ مَغرِبِها، فَیَسمَعُونَهُ فی صَیحَهٍ و

 «، ويظهر الدين ويمیت اهلل به وأصحابه البدع والباطلوالمهدی وأصحابه يملكهم اهلل مشارق األرض ومغاربها ». امام باقر )ع(: 9
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 (.177ق: 1411)ابن طاووس، 1گرددمستقر می
 های مهدویهای جامعه متمدن اسالمی در آموزهویژگی

هـای  ینه مهدویّت، برای ساخت جامعه اسالمی نوین و متمدن، بر تالش برای تحقـق ویژگـی  های اولیای دین در زمدر آموزه
 زیر تأکید شده است:

 
 . رشد عقلی0

های جامعه امـام زمـانی و متمـدن اسـالمی اسـت. در انسـان       های مهدوی فراهم سازی رشدعقلی مردم، از ویژگیدر آموزه
حدود به عقل ابزاری یا عقل معاش نیست، بلکه سـطوح برتـر آن یعنـی عقـل     شناختی مبتنی بر آیات و روایات اسالمی عقل، م

تـرین و موثـق تـرین    نظری و عقل عملی را نیز شامل است و همین سطح عقل است که بشر را به پیروی از وحی به عنوان مهم
ساخت تمدن اسـالمی دارد و آنـرا   منبع معرفتی کشانده است. این نگاه متفاوت از اندیشه غربی به عقل، آثار و تبعات زیادی در 

 (1311منش، کند)وحیدیکامالً از تمدن کنونی غرب جدا می
-ترین مخلوق الهی است که رشد ادراکاتش، درست را از نادرست تشخیص میترین و محبوبدر روایات اسالمی عقل مهم

، 1371)برقـی،  3ترین سرمایه بشـر اینرو بزرگ (. و از11: 1، ج1344)کلینی،  2سازددهد و مسیر سعادت را برای آدمی هموار می
کنـد، گمراهـی را   ها را بخوبی شناسایی می( زیرا عقل ارزش21: 1، ج1344خوانده شده )کلینی،  4گر مومنان( و هدایت17: 1ج

ـ ( و آدمی را به کارهای پسندیده سوق می421ق: حکمت1414)رضی، 1از رستگاری تشخیص داده از دهد و از کارهای ناپسند ب
 (. 17ق: 1411)آمدی، 1داردمی

-اسالم به پرورش عقل، اهمیت فراوان داده است. از اینرو قرآن بر استفاده از عقل تأکید کرده و مردم را موظف به تفکر مـی 

نی ( تا خالقیت پیدا کنند و فرآیند آفرینندگی را بپیمایند و زمینه ذه217: 11ق، ج1411؛ حرعاملی، 11: 1، ج1344)کلینی، 7کند
ها در مراحل متعالی زندگی فراهم سازند. همچنین با تربیت عقل، موانع تفکر عقالنـی را از  را برای تحقق عینی و عملی نوآوری

های غلط، تأثیرپذیری از شـرایط و  سر راه خویش بردارند. زیرا عقل به دلیل محدودیت ادراک، دخالت عوامل عارضی، آموزش
( از 472ق: 1411)آمـدی،  1دهـد مال خطا در ادراک دارد و چه بسا حجیتش را از دست مـی های روانی و محیطی، احتموقعیت

                                                 
الدين بعد عداوة الفتنة، كما بل منا، بنا يختم الدين كما بنا يفتح، وبنا يستنقذون من ضالله الفتنة كما استنقذوا من ضاللة الشرک، وبنا يؤلف اهلل بین قلوبهم فی » .0

 «ألف اهلل بین قلوبهم ودينهم بعد عداوة الشرک

هُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْکَ وَ لَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَ. »1
 «لَّا فِیمَنْ أُحِبُّ أَمَا إِنِّی إِيَّاکَ آمُرُ وَ إِيَّاکَ أَنْهَى وَ إِيَّاکَ أُعَاقِبُ وَ إِيَّاکَ أُثِیبُأَكْمَلْتُکَ إِ

 «يَا عَلِیُّ إِنَّهُ لَا فَقْرَ أَشَدُّ مِنَ الْجَهْلِ وَ لَا مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ. »1

 «الْعَقْلُ دَلیِلُ الْمُؤْمِنِ. »4

 «نْ عَقْلِکَ مَا أَوْضَحَ لَکَ سُبُلَ غَیِّکَ مِنْ رُشْدِکكَفَاکَ مِ. »5
 «العقل منزه عن المنكر آمر بالمعروف. »6
 «ان لكل شیءٍ دلیال و دلیل العقل التفكر. »7
 «غیر منتفع بالحكمه عقل مغلول بالغضب و الشهوه. »8
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اینرو الزم است درستی درک عقل را با معیارهایی چون: هماهنگی مدرک با بدیهیات عقلی چه در بعـد نظـری و چـه در بعـد     
(، همـاهنگی بـا دیـن و وحـی الهـی،      212و  371: 2، ج1314های فطری )طباطبـایی،  عملی، هماهنگی با بقیه امیال و خواسته

 هماهنگی با عقل جمعی بشری، بدست آورد.
)آل عمـران:   1هایی از خداوند و صفات کمالی اوست، دانسـته قرآن دامنه تعقل آدمی را همه جهان هستی که هر کدام نشانه 
 ل صالح و سعادت جاویدان برسند. معنوی وایمان و عم -( تا حقایق عالم برایشان مکشوف شود و در سایه پیشرفت علمی 111

های دینی و وحیانی، این توانمندیها را (. آموزه11ق: 1411)آمدی، 2یابدتوانمندی عقل خدادادی، با علم و تجربه افزایش می
، )کلینـی 4برنـد ( و حجیت عقل را باال می1ق: خطبه 1414)رضی، 3کنندسازند و دامنه ادراکات عقل بشری را بیشتر میبارور می

ق: 1411)آمـدی،  1، استقبال از نظرات گوناگون، نگاه به عواقـب امـور  1( ارتقای توانمندی عقالنی با تفکر صائب11: 1، ج1344
شود کارائی و ( و توجه به ابعاد فطری آدمی که بی توجهی به آنها باعث می127: 71ق، ج1413)مجلسی، 7(، پیروی از حق171

(، بویژه توجه به بعد عاطفی عقل که بیشترین توانمندیهای عقـل در ایـن   214: 2، ج1314 کارآمدی عقل آسیب ببیند )طباطبایی،
( و درحدیث عقل و جهـل،  221ق: 1414)ابن شعبه، 1یابد. از این جهت است که مودت نصف عقل دانسته شدهها نمود میجنبه
های مهدوی به ایـن ویژگـی سـاخت    زه(. در آمو21: 1، ج1344)کلینی، 1صفت عاطفی مطرح شده است 17صفت عقل،  71از 

)همـان،  11ترین سطح خواهند رسـید ها در زمان ظهور حضرت حجت )عج( به کاملتمدن اسالمی توجه شده به طوری که عقل
-سـازی جهـانی مـی   شوند و به تمدنهایی که به دور از افراط و تفریط به عقل، پویایی دایمی اسالم را موجب می( عقل21ص

 (.1311منش، پردازند )وحیدی
 

 . پیشرفت علمی2

از موارد احیای فرهنگ و تمدن نوین اسالمی توسعه تعلیم و تعلم علوم اهل بیت )ع( و پیشرفت علمی همـه جانبـه جامعـه    
گوید گفتم: چگونه امـر شـما را   ای را که امر ما را زنده کند. راوی میاسالمی است. امام رضا )ع( فرمود: خدا رحمت کند بنده

                                                 
 «لِ وَ النَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِی الْأَلْبابِخَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِالفِ اللَّیْ إِنَّ فی. »0

 «العقل غريزه تزيد بالعلم و التجارب. »1

 «لیثیروا لهم دفائن العقول. »1
 «لْأَئِمَّةُ ع وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولیَاءُ وَ اإِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَیْنِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَنْبِ» .4
 (155، ص5، ج0164. در قرآن بیش از سیصد آيه وجود دارد كه انسان را به تفكر و تعقل و دعوت می كند)طباطبايی، 5

 «اِنَّ اللَّبیبَ مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجوهَ االْآراءِ بِفِكْرٍ صائِبٍ وَ نَظَرٍ فِى الْعَواقِبِ. »6

 «ال يَكمُلُ العَقلُ إالّ بِاتِّباعِ الحَقِّ. »7
 «التودد نصف العقل. »8

  «مِمَّا أَعْطَى الْعَقْلَ مِنَ الْخَمْسَةِ وَ السَّبْعِینَ الْجُنْد... التعطف. »9

 «ا عُقُولَهُمْ وَ كَمَلَتْ بِهِ أَحْلَامُهُمْإِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ اللَّهُ يَدَهُ عَلَى رُءُوسِ الْعِبَادِ فَجَمَعَ بِهَ». أَبِی جَعْفَرٍ )ع(: 01
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)ابن  1د. فرمود: علوم ما را فرا گیرد و به مردم بیاموزاند. اگر مردم، زیباییهای سخنان ما را بدانند ما را پیروی خواهند کردزنده کن
( 211: 1ق، ج1311)ابن بابویه،  2های مهدوی، برای ساخت تمدن بر توسعه و پیشرفت علمی(.در آموزه317: 1، ج1371بابویه، 
رود مردم آنچنان از دانش و حکمت برخوردار شوند کـه حتـی یـک زن    تأکید شده است و انتظار میها، اعم از زن و مرد انسان

(. توسعۀ دانش و تکنولـوژی  231ق: 1317)نعمانی، 3بتواند براساس کتاب خدای تعالی و روش پیامبر)ص( درست قضاوت کند
انی موعود را بنا نهـد. رشـد علـوم و پیشـرفت ابزارهـا و      ای از اقتدار برساند که بر پایۀ آن جامعۀ جهتواند بشر را به مرحلهمی

( به سمت عصر ظهور اسـت و در آن دوران همـه علـوم بـه     1311)رامین، 4های پیچیدۀ ارتباطی چون ماهواره و اینترنتسیستم
کار شده و شعبه یا حرف دارد و تاکنون تنها دو شعبۀ آن آش 27رسند. در روایت مشهوری آمده است که علم نهایت خویش می
 (.331: 12ق، ج1413)مجلسی، 1شعبه یا حرف دیگر آن تجلی خواهد یافت 21در عصر ظهور 

 
 . تعالی اخالقی3

های مهدوی در جهت احیای فرهنگ و تمدن زمینه ساز، بـر آن تأکیـد شـده    های تمدن نوین اسالمی که در آموزهاز ویژگی
ساز تمدنی که ترین احیاگری، اصالح و اقدامات زمینهترین و درخشانماست، رشد همه جانبه اخالقی جامعه بشری است. در مه

-(. آنان دیگر به نورانیتی از معنویـت مـی  473: 2، ج1311)اربلی،  1کندگیرد اخالق فاسد مردم تغییر بنیادین پیدا میصورت می

های آموزشی و تربیتی مهدوی رنامه ریزی( که رفتارها، گفتارها و پندارهایشان اخالقی است. زیرا ب411ق: 1411)طوسی، 7رسند
 (.331: 12ق، ج1413)مجلسی،  1شودهای الهی و سجایای انسانی در میان مردم و کمال اخالق آنان منتهی میبه گسترش ارزش

 
 . حاکمیت سیاسی صالحان4

                                                 
الَ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا  اللَّهُ عَبْداً أَحْیَا أَمْرَنَا فَقُلْتُ لَهُ وَ كَیْفَ يُحْیِی أَمْرَكُمْ قَعَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع يَقُولُ رَحِمَ. »0

 «وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا

 «يمأل اهلل عزّوجلّ به األرض نوراً بعد ظلمتها و عدالً بعد جورها و علماً بعد جهلها»فرمايد: رسول گرامی اسالم )ص( می. 1

 «اهلل)ص(ة فی زمانه حتّی إن المرأة لتقضی فی بیتها بكتاب اهلل و سنّة رسولتؤتون الحكم»... . 1

إنّ المؤمن فی زمان القائم و هو بالمشرق لیری أخاه الّذی فی المغرب؛ مؤمن در عصر ظهور در حالی . »0توان اشاره كرد: . برای مثال به برخی از اين روايات می4
إنّ قائمنا إذا قام مدّ اهلل لشیعتنا فی أسماعهم و أبصارهم حتی ]ال[ يكون . »1( 190، 51، ج0411)مجلسی، « بیند.رب میكه در مشرق است برادر خويش را در مغ

كند یها و چشمان شیعیان ما مدد مبینهم و بین القائم بريد، يكلّمهم، فیسمعون و ينظرون الیه و هو فی مكانه؛ همانا زمانی كه قائم ما قیام كند، خداوند به گوش
)كلینی، « بینند، در حالی كه او در جای خود قرار دارد.شنوند و او را میگويد و آنها سخن او را میای امام با آنها سخن میبه شكلی كه بدون پیک و واسطه

 ( 140: 8، ج0417

خْرَجَ الْخَمْسَةَ وَ ا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ حَرْفَانِ فَلَمْ يَعْرِفِ النَّاسُ حَتَّى الْیَوْمِ غَیْرَ الْحَرْفَیْنِ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا أَعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعِلْمُ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً فَجَمِیعُ مَ. »5
 «عِشْرِينَ حَرْفاًالْعِشْرِينَ حَرْفاً فَبَثَّهَا فِی النَّاسِ وَ ضَمَّ إِلَیْهَا الْحَرْفَیْنِ حَتَّى يَبُثَّهَا سَبْعَةً وَ 

 «ان يصلح االمة بعد فسادها»... فرمايد: . امام باقر)ع(، می6

 «إنّ قائمنا إذا قام أشرقت األرض بنور ربّها و استغنی النّاس )العباد(» .7

 «أَخْلَاقَهُم إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُءُوسِ الْعِبَادِ...و أَكْمَلَ بِهِ»أَبِی جَعْفَرٍ )ع( قَالَ: 
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(و 111)انبیـاء،   1حانهای مهدوی نمود بیشتری دارد. حکومت صالویژگی حاکمیت سیاسی در تمدن نوین اسالمی در آموزه
دلی، برادری و ارتبـاط سـالم میـان    ( وعده الهی است که به تعبیر امام صادق )ع(، با گسترش اتحاد، هم1)قصص:  2مستضعفان

کننـد  آید و افکار و عقاید ناسازگار با هم الفت و دوستی پیدا میوجود میدستی و وحدت کلمه میان مردم بهجوامع بشری، یک
( همانطور که رسول خدا )ص( فرمود: مردمـی از مشـرق زمـین قیـام     147: 2ق، ج1311)ابن بابویه، 3شودراهم میو زمینه آن ف

( آنان از روحیه قوی برخوردارنـد و  477: 2، ج1311)اربلی، 4سازندکنند و زمینه را برای قیام حضرت مهدی )عج( فراهم میمی
برای حاکمیت دین و ساخت تمدن اسالمی مصـمم انـد و مرعـوب     (111ق: 1411)ابن طاووس،  1با قدرت و تحمل سختی ها

)مجلسـی،  1شوند زیرا که در ارتباط با خدا، در دل احساس بی نیازی و استقالل نسبت به آنها دارنـد های مادی اجانب نمیتمدن
هـا حاضـرند   جنـگ  های یاورانه برای حاکمیـت اسـالم و تمـدن مهـدوی، در    (. و از اینرو در انجام فعالیت14: 11ق، ج1413
 (.311: 12)همان، ج7شان، در معرض خطر قرار دهند و انجام وظیفه کنند جان
 

 . توسعه اقتصادی5
نیـازی کامـل   های زمینه ساز در جنبه رشد اقتصادی جامعه به حدی است که جامعـه بـه بـی   در تمدن نوین اسالمی فعالیت

فرماید: در امت من، در جامعه مهدوی، مردم ود ندارد. پیامبر)ص( میهای اقتصادی، فقر، بیچارگی و نداری وجرسد و شکافمی
اند. آسـمان  یابند که در هیچ زمانی دست نیافته باشند. همه، چه نیکوکار و چه بدکار، از آن جملههایی دست میبه رفاه و نعمت

( همچنین در حکومت 417: 2، ج1311اربلی، )1های خود را پنهان نداردباران رحمتش را بر آنان ببارد و زمین چیزی از روئیدنی
هـای زمینـی بـه خـوبی بهـره بـرداری       شود و از داشـته چه در اعماق زمین است، فراهم میمهدوی، امکانات برای استخراج آن

رسد بطوری که موردی را سازد و هر حقّی به صاحبش می( زیرا زمین برکاتش را خارج می131ق: خطبه 1414)رضی، 1شودمی
( و بـه تعبیـر دیگـر،    314: 2ق، ج1413)مفید، 11نیاز خواهند شدیابد؛ زیرا همه مؤمنان بیانفاق و صدقه و کمک مالی نمی برای

ق، 1413)مجلسـی،   11داردخدا به واسطه صالحانی که حکومت جهانی را در دست دارند، برکات خاصی را بر آنان ارزانی مـی 
                                                 

 «وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ. »0

 «وَ نُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثینَ. »1

 «يحسن حال عامّة العباد و يجمع اهلل الكلمة و يؤلّف بین قلوب مختلفة...و . »1

 «يَخْرُجُ نَاسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ فَیُوَطِّئُونَ لِلْمَهْدِیِّ يَعْنِی سُلْطَانَهُ». پیامبر اسالم )ص(: 4

 «خلیفة اهلل المهدیإذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا علی الثلج، فإن فیها . »5

 «.. و يجعل اهلل الغنی فی قلوب هذه االمه. . »6

 «وَ يقونَهُ بأنفسِهِمْ فِى الْحـُروبِ وَ يَكْونَهُ مَا يُريدُ مِنْهُمْ. »7

رُ یماً لَمْ يَتَنَعَّمُوا مِثْلَهُ قَطُّ الْبِرُّ وَ الْفَاجِرُ يُرْسِلُ اللَّهُ السَّمَاءَ عَلَیْهِمْ مِدْرَاراً وَ لَا تَدَّخِنَعِ .. تَتَنَعَّمُ أُمَّتِی فِی زَمَانِهِ. يَكُونُ مِنْ أُمَّتِی الْمَهْدِیُّ»أَنَّهُ قَالَ: ». پیامبر اسالم )ص(: 8
 «الْأَرْضُ شَیْئاً مِنْ نَبَاتِهَا

 «و تخرج له األرض أفالیذ كبدها و تلقی إلیه سلماً مقالیدها»... . امام علی )ع( 9

رْضُ بَرَكاتِها، وَ رُدَّ كُلُّ حَقّ اِلى اَهْلِهِ... وَ اليَجِدُ الرَّجُلُ اِذا قامَ القائِمُ، حَكَمَ بالْعَدْلِ، وَارْتَفَعَ الْجـَوْرُ فِى اَيَّامِهِ، وَ اَمِنَتْ بِهِ السُّبُلُ، وَ اَخْرَجَتِ الْاَ»)ع(: . امام صادق 01
 «بِرِّهِ لِشُموُلِ الْغِنى جَمیعَ الْمؤمِنِینَمِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ مَوْضَعاً لِصَدَقَته وَ ال لِ

 «يَتَمَسَّحونَ بسَرْجِ اإلمامِ تَطلُبونَ بذلک البَرَكَةَ يُحِفُّونَ بِه. »00
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 (413: 1311)طبرسی، 1یابدوضع معیشتی مردم سامان می ( که دیگر کسی نیازمند زکات نیست و311: 12ج
در جامعه متمدن مهدوی، بر مبنای تعدیل ثروت و تأمین زندگی متوسط اجتماعی برای همۀ افراد جامعه و فقرزدایی است و 

های وسیله، فاصلهدهد تا ثروت در دست افراد معدودی تمرکز نیابد تا بدین ابزارهایی در جهت تولید، توزیع و مصرف ارائه می
دیگر نزدیک گردد. برخـی ابزارهـایی کـه    ها ـ به یک طبقاتی کاسته شود و سطوح درآمد و ثروت افراد ـ در عین وجود تفاوت 

تنبیه به این امر که خداونـد مالـک مطلـق و رازق همـۀ     -سازد عبارتند از: الفتعدیل ثروت و فقرزدایی را در جامعۀ هموار می
مالکیـت عمـومی دولـت    -. ب2ها نباید به مال و ثروت خود مغرور شوند و راه اسراف و تبذیر پیش گیرندکائنات است و انسان
وجوب انفاق -. ج3های بسیار طبیعی و غیرطبیعی و حذف مالکیت خصوصی در باب آنهاهای انفال و ثروتاسالمی دربارۀ زمین

حـذف کامـل    -کاری برای حذف فاصلۀ طبقـاتی.د منزلۀ راه هب 1های مستحبیو تأکید بسیار بر انفاق 4در شکل خمس و زکات 
کـاری و مسـکن بـا آزادی شـغل، مسـافرت،      حل مشکل بی-که از عوامل بسیار مهم ناکارآیی اقتصادی است. ه 7و ربا 1رشوه 

 (.211ـ  211: 2، ج1311تجارت و حذف مالیات و قوانین ظالمانه برای طبقۀ متوسط مردم )امینی گلستانی، 
 

 برقراری عدالت. 6
های تمدنی دارد. زیـرا برقـراری   در جامعه متمدن اسالمی مهدوی دادگستری و عدالت، نمود بیشتری نسبت به دیگر ویژگی

( و در میان مردم در عمل به احکام قرآن و سـنت  31ق: 1411برقراری عدالت زمینه ساز اجرای دیگر احکام الهی است )آمدی، 
گسـتری حضـرت داللـت    ستیزی و عـدالت (. احادیث بسیاری بر ظلم131ق: خطبه 1414ضی، بخشد )رپیامبر )ص( حیات می

که رسول گرامی اسالم )ص( فرمودند: اگر از دنیا به جز یک روز باقی نمانده باشد، خدای متعـال آن روز  جمله ایندارند، از آن
که پر از ظلـم  نام من است و زمین را پس از آناو همکند تا در آن روز مردی از اهل بیت من مبعوث شود، را چندان طوالنی می

(. عدالت در جامعۀ مهدوی در سـه سـطح فـردی، اجتمـاعی و     111ق: 1411)طوسی،  1کندو جور شده، پر از قسط و عدل می
 نماید.تاریخی قابل بررسی و عدالت اجتماعی نیز در سه بُعد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جلوه می

                                                 
كُنُوزُ يَبْلُغُ سُلْطَانُهُ الْمَشْرِقَ وَ الْمَغْرِبَ وَ يُظْهِرُ بِهِ اللَّهُ دِينَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ الْقَائِمُ مِنَّا مَنْصُورٌ بِالرُّعْبِ مُؤَيَّدٌ بِالنَّصْرِ تُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ وَ تَظْهَرُ لَهُ الْ». أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ 0

 «لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ فَلَا يَبْقَى فِی الْأَرْضِ خَرَابٌ إِلَّا عُمِر

 (.11)زخرف، « نْیَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاالدُّ ةِنَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُم مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیَا. »1

، 51: ج0161ها را بیرون نمايد. )مجلسی، آوری نمود و از چنگ ديگران درآورد و آنكه پیامبر جمعآوری كند، چنان. چون قائم ما قیام كند، زمین انفال را جمع1
191 ) 

را مبعوث نمايد. پس او به حكم خدا در  بیتكه خداوند قائم اهل. دو خون است كه در اسالم حالل است، ولی هیچ كس در آن دو خون حكم نكند تا اين4
 (115، 51، ج0411سار كند و مانع زكات را گردن زند. )مجلسی، رابطه آن دو حكم كند و بیّنه نخواهد: زناكننده محصن را سنگ

ريزد كه توان قدر میها در عصر ظهور آمده است: اگر كسی از امام چیزی بخواهد و بگويد: ای مهدی به من بده، امام)ع( بر دامن او آنگونه انفاق. در باب اين5
 (150، 1، ج0185حمل آن را نخواهد داشت. )امینی گلستانی، 

 ( 169، 51، ج0411كن خواهد شد)مجلسی، م و رشد فرهنگی و شدت ايمان مردم نابود و ريشه. اين صفت ناپسند )رشوه( در عصر قائم بر اثر مراقبت اما6

 (474، 0409رود. )صافی گلپايگانی، . ربا در زمان قائم )ع(به طور كامل از بین می7

 «ظلما لِکَ الْیَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ رَجُلًا مِنِّی يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِی يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتلَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْیَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَ». پیامبر اسالم )ص(: 8
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است، اما معیار برابری چیست؟ معیار عدالت حقوق افراد و اعطـا  « آهنگعمل به گونه برابر و هم»معنای عدالت اجتماعی به 
( به عبارت دیگر، معیار عدالت اجتماعی، قرار دادن هـر چیـزی در جـای    12: 1374کردن حق به صاحب حق است. )مطهری، 

« أَهْلِهَـا  إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَـی »افراد است:  ها در گزینشها، استعدادها و صالحیتخود و در نظر گرفتن ظرفیت
(.در جامعه متمدن مهدوی، بنیاد برقراری عدالت، بر معرفت و احساس مسئولیت همه افراد در جامعـۀ بشـری اسـت،    11)نساء: 
ع حقوق دیگران از ناحیـه خـودش و از ناحیـه دیگـران     گذارد و مانع تضییبه حق دیگری احترام می ای که هر کس،خود،بگونه
هـای انسـانی و   دار و ضامن اجرای جریان عدالتند. زیرا که زمینۀ ظهور و بروز استعدادها و خالقیـت شود. از اینرو همه پاسمی

 شود.  ها فراهم میهای مختلف خلیفۀ الهی بودن انسانشکوفا شدن جنبه
 

  های امنیت. فراهم سازی زمینه7
های جامعه متمدن اسالمی مهدوی است. زیرا الزمه یک اجتماع صالح و رو زمینه سازی برای احساس امنیت مردم از ویژگی

ها و رفع تهدیدها در همه حوزه هاست. قرآن کریم چیـنن تصـویری را بـرای جامعـه     به پیش رفت، تحقق امنیت در همه بخش
( امام صادق )ع( در اهمیت امنیت در جامعه و در پاسخ عمـار سـاباطی،که   11 )نور:1صالح و سالم به مؤمنان بشارت داده است

کـه  پرسیده بود: فدایت گردم برای چه در این زمان، ما آرزو کنیم که از یاران امام قـائم )ع( در دوران ظهـور باشـیم، حـال آن    
کنیم، افضل از اعمـال یـاران دولـت حـق     میبریم و از شما پیروی کارهای ما در این روزگار که در سایه امامت شما به سر می

که چرا چنـین فکـر   دهد )کنایه از اینگونه پاسخ میاست؟امام صادق )ع( با تعجب از سخن عمار ساباطی، اظهارات وی را این
م ها آشکار سازد و حال عموم مـرد گونه آرزو داری( آیا دوست نداری که خدای بزرگ حق و عدالت را در آبادیکنی و اینمی

را بهبودی بخشد و وحدت کلمه پدید آورد و افکار ناسازگار را سازگار کند و خدای در زمین معصیت نشـود و حـدود الهـی    
میان مردم اجرا شود و خداوند حق را به اهلش باز گرداند و ایشان آن را آشکار کنند تا هیچ چیزی از حق، بـه علـت تـرس از    

تـرین  شود در این حدیث، مقولـه امنیـت بااهمیـت   ( همانطور که مالحظه می141: 2ق، ج1311)ابن بابویه، 2کسی مخفی نماند؟
( بلکه امنیـت تمـام   411: 2، ج1311)اربلی،  3شمرده شده است. از اینروست که نه تنها، امنیت راه هامؤلفه ساختار اجتماعی بر

 های مهم حکومت مهدوی است. ( از ویژگی413: 1311)طبرسی،  4کره زمین
 

                                                 
قَبْلِهِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِی ارْتَضَی لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ نَ مِن وَعَدَ اهللُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِي. »0

 «خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِی الَ يُشْرِكُونَ بِی شَیْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

 الْإِمَامِ الْقَائِمِ فِی ظُهُورِ الْحَقِّ وَ نَحْنُ الْیَوْمَ فِی لَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع... قَالَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا نَتَمَنَّى إِذًا أَنْ نَكُونَ مِنْ أَصْحَابِعَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَا. »1
لَ فِی الْبِلَادِ وَ يُحْسِنَ حَالَ عَامَّةِ صْحَابِ دَوْلَةِ الْحَقِّ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا تُحِبُّونَ أَنْ يُظْهِرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَقَّ وَ الْعَدْإِمَامَتِکَ وَ طَاعَتِکَ أَفْضَلُ أَعْمَالًا مِنْ أَعْمَالِ أَ

لِهِ فَیَظْهَرُوهُ حَتَّى لَا لَا يُعْصَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی أَرْضِهِ وَ يُقَامَ حُدُودُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ وَ يَرُدَّ اللَّهُ الْحَقَّ إِلَى أَهْ الْعِبَادِ وَ يَجْمَعَ اللَّهُ الْكَلِمَةَ وَ يُؤَلِّفَ بَیْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ وَ
 «ءٍ مِنَ الْحَقِّ مَخَافَةَ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِيُسْتَخْفَى بِشَیْ

 «و أمنت به السبل. »1

 «ی اَمانٌ لِاَهلِ االَرضِ كَما اَنَّ النُّجُومَ اَمانٌ لِاَهلِ السَّماءِاِنّ. »4
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 گیرینتیجه
تمدن نوین اسالمی با محوریت قرآن دیدگاهی جهانی و فرا ملیتی داشته و هیچگاه خـود را منحصـر در یـک قـوم و نـژاد      

.. در . خاصی ننموده است، لذا در حوزه وسیع دنیای اسالم، اقوام مختلف عرب ایرانی، ترک، هندی، چینی، مغولی، آفریقـایی و 
های مهدوی در روایات معصومان )ع(، نیز، تمدن سازی اسـت. ایـن تمـدن سـازی همـان      کنار هم قرار گرفته اند. هدف آموزه

هـای مهـدوی،   احیای دین به صورت همه جانبه است. که در این احادیث به آن اشاره شده است. رویکرد اولیای دین در آموزه
تحقق آنها در جامعه است. از نتـایجی کـه    های فرهنگ و تمدن نوین اسالمی و زمینه سازی تربیتی در افراد، برایتبیین شاخصه

ها برای فراهم سازی زمینه ظهور نجـات بخـش بشـر و احیـای     ها به عمل آورده شد این است که انساندر بررسی از این آموزه
ـ ها بر اساس رهنمودهای مهدوی اختالفات و دشمنیتمدن نوین اسالمی، موظفند با هم همکاری کنند انجام مسئولیت -هها و فتن

گردد. فرهنگ اسالمی به سبب احیای دین مهدوی بـر  شود و الفت و مهربانی در جامعه اسالمی مستقر میهای بر پاشده، رفع می
 نهد. گردد و تمدن پیشرفته اسالمی را بنا میهمه ادیان چیره می

هـا در  است. به طوری که عقلهای جامعه متمدن نوین اسالمی های مهدوی فراهم سازی رشدعقلی مردم، از ویژگیدر آموزه
 ترین سطح خواهند رسید. زمان ظهور حضرت حجت)عج( به کامل

از موارد احیای فرهنگ و تمدن نوین اسالمی توسعه تعلیم و تعلم علوم اهل بیت)ع( و پیشرفت علمـی همـه جانبـه جامعـه     
 ن و مرد تأکید شده است. ها، اعم از زاسالمی است. که برای ساخت تمدن بر توسعه و پیشرفت علمی انسان

های مهدوی در جهت احیای فرهنگ و تمدن زمینه ساز، بـر آن تأکیـد شـده    های تمدن اسالمی که در آموزهاز دیگر ویژگی
هـای الهـی و   های آموزشی و تربیتی مهدوی به گسترش ارزشاست، رشد همه جانبه اخالقی جامعه بشری است که برنامه ریزی

شود. حکومت صالحان و مستضعفان نیز وعده الهـی اسـت کـه در    ن مردم و کمال اخالق آنان منتهی میسجایای انسانی در میا
 آیند که حاضرند در راه امامشان با جان و دل مبارزه کنند.یابد و در اثر آن مردمانی به صحنه میعصر ظهور تحقق می

رسد و فقر و بیچارگی نیازی کامل میکه جامعه به بی های زمینه ساز در جنبه رشد اقتصادی جامعه نیز به حدی استفعالیت
ی دیگر جامعه متمدن نوین اسالمی است که از آن به جامعه مهدوی نیز دادگستری و عدالت صفت ویژه .رودو نداری از بین می

هی زنده گردیده و جامعه ای اهمیت دارد که در اثر اجرای آن احکام الشود. در جامعه مهدوی برقراری عدالت به اندازهتعبیر می
 شود.به رشد و شکوفایی خود نائل می
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 تمدن نوین اسالمی، نبایدها و بایدها

 
 دکتر احمدعلی قانع

 دانشگاه امام صادق )ع( نشیار و عضو هیأت علمیدا
 

Email:4ghane@gmail.com 

 
 

 چکیده
 

تارین نساخه هادایت    های قرآن کریم آخرین و کاملتمدّن نوین اسالمی یعنی شهرنشینی مطابق و به سبک ایده
( را باه ماردم   های مختلف دو گوهر ثقلین یعنی قرآن و عترت )و یاا سان ت  الهی. رسول گرامی اسالم در مناسبت

هاا تاا روز قیامات الزم و کاافی دانساتند. در ایان مقالاه        دو را برای هدایت انسان معرفی کردند و تمسک به این
مجموعه مختصری از بایدها و نبایدهایی که ریشه در قرآن و روایات معصومان دارد بارای رسایدن باه تمادن     

معرفی شده است. ظلم )ستمکاری( در همه ساطوح   نوین اسالمی و به عبارتی شهروندی به سبک اسالم و قرآن
ها و حقایق( تقلیاد  گذرانی افراطی، ترف امر به معروف و نهی از منکر، جهل )نادانی به واقعیتو جوانبش، خوش

کورکورانه و باالخره جبن و بخل یعنی ترسو و خسیس بودن به عنوان نبایدها و در طرف مقابل پیرو استدالل 
ها و قراردادها، امر به معروف و نهی از منکار، آساان گیاری در امار     گذاری، استحکام پیمان و منطق بودن، شکر

ها و دساتاوردها و در نهایات صابر و    ازدواج، رعایت عدالت میان خودی و دشمن، عدم فریفته شدن به پیروزی
مقالاه معرفای شاده    استقامت به عنوان برخی بایدهای الزم در جامعه اسالمی معرفی شده است. آنچاه در ایان   

باشد که تکمیل ایان مبحاث گنجاایش چنادین مقالاه را      مشتی از خروار و اندکی از بسیار و به عنوان نمونه می
 داراست.

ای )اسنادی( اسات و ساؤال اصالی ایان     روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری مطالب کتابخانه
 مدن نوین اسالمی چیست؟ترین نبایدها و بایدهای تپژوهش عبارتست از: مهم

 
 ها: تمدن نوین اسالمی، بایدها، نبایدها، انحطاش، ترقی و توسعهکلید واژه
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 مقدمه
 درآمد

ویژه انقالب اسالمی ایران نقطه عطفی بود در شهرنشینی شهروندان مسلمان در قرن پانزدهم هجری )بیست و یکم میالدی( به 
 ران اسالمی.ساکنان خاورمیانه و باألخص کشور عزیز ای

ایـن   گذشت سی و هفت سال از ابتدای پیروزی انقالب که در نظر داشت و دارد تمدن را مطابق بـا معیارهـای اسـالمی در   
های موجود ما را بر آن و بررسی آسیب های نزدیک و دور دیگرهای دیگر در سرزمینسرزمین بنا کند و الگویی باشد برای امت

تواند درجه اسالمی بودن ها، بایدهای قرآنی و روایی را که میها و کژیرفی برخی از این ضعفداشت تا در این مقاله ضمن مع
ها بیش از گنجایش یک مقالـه اسـت   تمدن را افزایش دهد مطرح کنیم. طبیعی است طرح همه موارد جزئی و کلی در همه زمینه

 داشته باشیم.  ها اشارهبنابراین به ناچار باید به برخی از موارد کلی و اهم آن
 

 معرفی پیشینه پژوهش
ها عبارتند از: علل در زمینه آسیب شناسی تمدنی و ارائه بایدها و نبایدها تاکنون کتب و مقاالتی نگاشته شده که برخی از آن

ـ    ]2[، موانع و مقتضیات پیشرفت از منظر قرآن کـریم ]1[ها از دیدگاه قرآن و حدیثانحطاط تمدن ت ، آنـدلس یـا تـاریخ حکوم
، علـل پیشـرفت اسـالم و    ]1[هـا  ، طلوع و غـروب تمـدن  ]4[، حدود خسارات جهانی و انحطاط مسلمین ]3[مسلمین در اروپا 
 ... و ]7[و لماذا تأخر المسلمین و لماذا تقدم غیرهم  ]1[انحطاط مسلمین

 
 بیان سؤال اصلی پژوهش

 رآنی چیست؟ترین نبایدها و بایدها برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی و قمهم
 

 فرضیه
توان گفت اگر بایـدها و نبایـدهای قـرآن و    توان فرضیه خاصی برای آن ارائه داد اما میاز آنجا که پژوهش کیفی است نمی

سّنت )عترت( را به کار بندیم جامعه به سمت تمدن نوین اسالمی قرآنی گـرایش پیـدا خواهـد کـرد. در ایـن مقالـه برخـی از        
 های اساسی را بر جوامع اسالمی وارد کرده است، معرفی خواهیم کرد.ها آسیبدهایی که دور شدن از آنترین بایدها و نبایمهم
 

 روش تحقیق
این تحقیق از قـرآن کـریم و روایـات     ای اسنادی است درروش تحقیق توصیفی تحلیلی و روش گردآوری مطالب کتابخانه

 ید.آمعصومان )ع( و تفاسیر قرآن استفاده عمده به عمل می
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 های عنوان پژوهشمعرفی واژه
 تمدن

توان به شکل کلی آن عبارت از نظم اجتماعی دانست که در نتیجـه  تمدن را می»باشد. تمدن از ریشه مدینه به معنای شهر می
  ]1[« کند.شود و جریان پیدا میوجود آن خالقیت فرهنگی امکان پذیر می

کنـد همچنـین نظـامی اسـت کـه عـرف و اخـالق و قـانون         را تسریع میتمدن نظامی است اجتماعی که آفرینش فرهنگ »
ماند. آفرینش فرهنگی است زیرا برای ابـداع  دارنده آن است و نظامی است اقتصادی که با مداومت تولید و مبادله برقرار مینگاه

  ]1[« کند.ل فراهم میها و ادبیات و آداب و رسوم و هنر، آزادی و تسهیو اظهار و آزمون و برخورداری از اندیشه
توان گفت در درون ماهیت تمدن، فرهنگ، اقتصاد، سیاسـت و هـر چیـزی کـه نظـام      شود که از این تعریف میمالحظه می
ها سخن به میان آورد و بحث و گفتگو توان از همه آنها به آن وابسته است وجود دارد و در گفتگوهای تمدنی میزندگی انسان

 کرد.
بـه معنـای تمـدن را    « الحضـارۀ »که در عربی از آن کلمـه  « ر-ض-ح»یا « ن-د-م»رای تمدن لفظی با ریشه در قرآن مجید ب

توان به کلمـات زیـر   ها میاند، وجود ندارد اما کلماتی که ارتباط نزدیک با معنای تمدن دارد به کار رفته که از جمله آنساخته
  ]11[اشاره کرد: امّت، قریه و قرن. 

 
 نوین اسالمی

بینی کـه  باشد. بر اساس جهانها و معیارهای سنجش آن اسالم و قرآن میرود که شاخصهدر این پژوهش از تمدنی سخن می
بینـی  رویم و ایدئولوژی خود را بر مبنای آن جهانکند به دنبال نبایدها و بایدهای یک جامعه و تمدن میقرآن و اسالم معرفی می

هسـتند مـا    ها در سیر تکاملی خود از آغاز آفرینش تا کنون و تا روز قیامت بوده وجا که انسانکنیم و از طرف دیگر از آنبنا می
دهیم که البته اسالم و قرآن با همراه زمان بـودن  در پژوهش خود کیفیت و کمیت زندگی نو و پیشرفته کنونی را مد نظر قرار می

 کنند.دارند که به آن امر میو استفاده از دستاوردهای علمی هر زمان نه تنها مخالفتی ن
، اوست کسی که شما را از زمین بوجود آورد و از شما خواست آن را آباد کنیـد.  «هو انشاکم من األرض و استعمرکم فیها»

و مولی امیر مؤمنان علی )ع( در گفتارهای خود به مسـئله زمـان و توجـه بـه آداب و دسـتاوردهای هـر زمـان اشـاراتی          ]11[
 ]12[دارند.

 
 بایدها و بایدهان

ها را بر طرف کرد و سپس آن امر یا مکـان را  ها را کنار زد ناهنجاریآشکار و مبرهن است که در هر امری ابتدا باید ناروایی
ها و هنجارها نمود و به عبارت دیگر تخلیه را باید قبل از تخلیه انجام داد. در این پژوهش ابتدا برخی ها و رواییمزین به زیبایی

های تمدن مسلمانان و از جمله کشور خودمان را معرفی کرده و سپس بایدهای قرآنی و روایی که تحلیـه و زیبـابخش   آسیباز 
شود عقل انسانی به باید و هنجـار آن کـه ضـد آن    آن است مطرح خواهیم کرد البته آنگاه که هر نبایدی و ناهنجاری معرفی می

یابد کـه  د و از تضاد معنای عدل و ظلم و فهم یکی از دو معنا، معنای دیگر را در میآموزبرد و از بی ادبان ادب میاست پی می
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 شاعر نیز در شعر خود به این نکته اشاره داشته است.
 ظلم چبود وضع در ناموضعش      عدل چبود وضع اندر موضعش

 
 های جوامع اسالمیها و ناهنجاریای از نبایدها، نارواییمعرفی پاره

 ظلم )ستم(
رود بـه همـین   ظلم به تجاوز از حق گویند چه این تجاوز کم باشد چه زیان. لذا در گناه بزرگ و کوچک هر دو بکـار مـی  »

خاطر به حضرت آدم )ع( در مورد تعدی که انجام داد ظالم گفته شد و برای ابلیس نیز همین لفظ به کار رفتـه اگرچـه در میـان    
 ]13[« ای وسیع است.این دو ظلم فاصله

نابراین ظلم در اصطالح قرآن شامل هر گونه انحراف از موازین حق و تجاوز از حدود و قوانین حاکم بـر فرآینـد تکامـل    ب»
 ]14[« ها باشد.موجودات و یا انجام هر نوع عملی است که مغایر با وضعیت صحیح یا حرکت و تغییر تکامل پدیده

گیرد و آنچه در ها و علل انحطاط را در بر میها و ناهنجاریگر نارواییتوان گفت دامنه مصادیق ظلم موارد دیبا این بیان می
شود همه از مصادیق ظلم و ستم خواهند بود و به تعبیر دانشمندان اصول فقه ذکـر خـاص   ادامه مقاله به عنوان نبایدها مطرح می

رود. در جامعـه  جوامع بـه شـمار مـی    ماندگیگیرد. به هر روی ظلم و ستمگری از عوامل سقوط و عقببعد از عام صورت می
تواند از هیات حاکمه به مردم، از مردم بـه مـردم، از اشـخاص حقیقـی و     انسانی صدور ظلم و رسیدن آن به مظلوم یا منظلم می

 .. باشد.. حقوقی به مردم یا بالعکس و از افراد به افراد و
گذارد گردد و ظلم آنها نمیسان و طبیعت شکست عاید میدهد در روابط انهر جامعه به نسبت ظلمی که در آن روی می در»

ها شکوفا شود. عکس این مطلب نیز صحیح است. در هـر جامعـه   نیروهای ابداع و ابتکار در راه استفاده از طبیعت به سود انسان
ها، نیروهـای  دگری آنشود و دابه نسبت عدالت و مبارزه با ظلمی که حاکم است، در روابط انسانی و طبیعت شکوفایی دیده می

کند. جامعه فرعونی چون تجزیه شده و پراکنده است، استعدادهایش ابداع و ابتکار جامعه را برای استفاده از طبیعت استخدام می
کنـد و زمـین برکـاتش را دریـ      رود. از این رو آسمان قطراتش را بر آن حبس مـی از بین رفته، نیروها و امکاناتش به هدر می

ای که در پرتو حکومت امام مهدی )عجـل اللّـه فرجـه(    شود. جامعهبرعکس در جامعه عدل، استعدادها با هم یکی میدارد. می
آید، اینگونه است و در روایات اسالمی از فراگیری برکات و خیرات آسمان و زمین در آن زمان سخن بـه میـان آمـده    پدید می

 ]11[« انسان و انسان وابسته و مرتبط است.است، پس رابطه بین انسان و طبیعت به رابطه بین 
 فرماید:ها را با اقرار خود اهل قریه به ظلم خویش بیان میقرآن کریم با تصریح تمام علت هالکت قریه

 «و کم من قریۀ اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتا أو هم قائلون. فما کان دعواهم أذ جاءهم باسنا اال أن قالوا انا کنا ظالمین»
که در آسایش شب یا به خواب راحت صـبحگاه بودنـد.   ها عذاب فرستادیم. آنگاهار از اهالی شهرها که بر هالک آنچه بسی
 ]11[که عذاب ما به آنان رسید، جز این دعوی نکردند که ما خود ستمکار و سزاوار عذاب بودیم.پس هنگامی

 
 اتراف )خوشگذرانی افراطی(

مترف »تن و به لذات و شهوات دنیا سرگرم بودن است. در مجمع البیان آمده است: ترف و اتراف به معنی زندگی خوش داش
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های دنیا کند و در استفاده از لذتخواهد میکسی است که در نرمی زندگی غوطه ور است، او به خود وانهاده شده و هر چه می
 ]17[«و شهوات آن دستش باز است.

ه مال و خدمتکار بسیار داشته و از نعمت راحتی و آقائی بهره مندند تا آنکه نفـس  ای از بزرگان مرفه گویند کمترفین به طبقه
هـا  ها توهین نموده و متعرض اعراض و حرمـت شوند و به مقدسات و ارزشور میفجور، غوطه هاشان سست شده و در فسق و

.. و باالخره امت . سازند وو فحشاء را شایع می اندازندگونه افراد را نگیرد در زمین فساد به راه میگردند. اگر کسی جلو اینمی
 ]11[«کشند.را به نابودی می

های اصالحی انبیاء و مصلحان، قـد  باشند که همچون مترفین سر راه برنامهمأل دسته دیگری از مردم جوامع رو به انحطاط می
نسبت عمـوم و خصـوص مطلـق دارد یعنـی مـأل از      آید که مفهوم دو لفظ مأل و مترفین های لغویین بر میکنند. از گفتهعلم می

 باشد.مترفین اعم می
عبـارت  « قال المأل مـن قومـه...  »دهند. در آیه مأل به معنی بزرگان و سادات قوم است که خویشتن را مخالف انبیاء قرار می»

انـد.  ند که به این اسم نامیـده شـده  ها دارای صفتی هست، اقتضای این را دارد که مأل، بعضی از افراد قوم باشند. و آن«من قومه»
ها پر گشته و در مجالس بـه سـوی آنـان دوختـه     ها از دیدن آنها از هیبت و چشمکند و دلهای مردم را پر میسینه« مأل»گویی
 ]11[«شود مگر در رؤسا و بزرگان.شود و این صفات حاصل نمیمی

ها های فساد انسان و هالکت اوست. این امراض خود دارای زمینهترین زمینهترف و تکبر و طلب رفاه و عیش و نوش از مهم
 شماریم:ها را برمیترین آنو عللی است که مهم

دهـد و  سوی لذات جسمی و شهوات بدنی کشانده، به او فرصت صعود روحی نمـی وفور امکانات مادی که انسان را به -1
هـای  نن در خوراک، تجمل در لباس، مسکن، مرکب، بذل و بخشـش پوشاند. تفها میقلب و ضمیر را با پرستش شهوات و لذت

.. از مظاهر این مرض خطرنـاک  . ها،پذیرد، استعمال مسکرات و عیاشیحسابی که از طرف حاکمان و سردمداران صورت میبی
 اجتماعی است.

های دنیوی ا برای رسیدن به لذتباشد. زیرگیری از امکانات مادی، از اسباب فجور و خیانت و ظلم میجوئی و بهرهلذت -2
 گونه امور طبیعی است.دست زدن به این

طلبی. این اخالق از لوازم زندگی تجملی است که از مترفین بزرگ و رؤسای جامعه منحط به تمـام  شیوع اخالق نرم رفاه -3
 کند.کند و نیروی هرگونه مقابله و دفاع را از آن جامعه سلب میزیردستان سرایت می

او به هـر انـدازه جوامـع     داند. به نظرن خلدون تجمل خواهی را به عنوان عامل اصلی از هم پاشیدگی عمران و دولت میاب»
پرستی و شوند زیرا عادات و رسوم تجملتر میبیشتر در ناز و نعمت و تجمل خواهی فرو روند به همان میزان به نابودی نزدیک

شکند و هرگاه عصـبیت زایـل   شدت عصبیت را که وسیله غلبه یافتن است، درهم میپروری مستغرق شدن در ناز و نعمت و تن
های دیگر آنان را وقت ملتطلبی برخیزند. و آنپذیرد تا چه رسد به اینکه به توسعهگردد، نیروی حمایت و دفاع قبیله نقصان می

 ]21[برند.بلعند و از میان میمی
 گوید:وی در جائی دیگر می
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ها و عادات زشت پدید ها و فرومایگیآور است. چه در نهاد آدمی انواع بدینازپروردگی برای مردم تباهی و تجمل خواهی»
برد و انسان را بـه خصـال منـاقض نیکـی متصـف      آورد. و خصال نیکی را که نشانه و راهنمای کشورداری است از میان میمی
آن( نشانه بدبختی و انقراض است که خداوند آن را در آفریدگان خویش پرستی ) و خصال زائیده شده از کند. بنابراین تجملمی
های مزمن آید و گرفتار بیماریحالی در دولت پدید میی نابودی ساخته است. از این رو مقدمات نابودی و زبونی و پریشانمایه

 ]21[«گردد.شود. تا سرانجام واژگون میپیری و فرسودگی می
پروری، و الزمه ایـن امـر   حالی و تنطبیعی آن: الزمه ترف و خوشگذرانی، زندگی با بطالت و بی زندگی انگلی و لوازم -4

هـا  کـه ایـن نعمـت   کنند، درحالیهای الهی استفاده میسربار بودن و به خدمت گرفتن دیگران است. مترفان از بسیاری از نعمت
ما جاع فقیـر اال  »فرماید: درآمده است. حضرت علی)ع( میچیزی جز حاصل دسترنج محرومان نیست که با زور به ملکیت آنان 

اغنیاؤهم یسرقون »فرماید: و حضرت امام حسن )ع( می« فقیری گرسنه نشد، مگر بواسطه ممانعت فردی ثروتمند. –بما منع غنی 
 «دزدند.ی فقیران را میثروتمندانشان توشه -زاد الفقراء

مردم که تسلط مالی بدون این دو میسور و میسـر نیسـت و لـذا غالبـاً، بلکـه       تحکیم سیطره سیاسی و نظامی بر جمهور» -1
بخش و انقالب نجـات بخشـی مخالفـت    همیشه، طبقات مترف جامعه با حاکمان وقت همگام و همکارند و با هر حرکت آزادی

 ]22[«کنند.می

 
 ترک امر به معروف و نهی از منکر

ی مذکور است. تمـام فـرامین و اوامـر الهـی     گرداند، نپرداختن به دو فریضهمیدیگر از عواملی که جامعه را دچار انحطاط 
واجب االجراء و جهت پیشرفت جوامع الزم و مفید است. ولی آیات و روایات دو امر مذکور را در صدر فرایض و فرامین قرار 

 فرماید.داده و علت این امر را بیان می
 فرماید:می «توبه71»حضرت امام حسین)ع( در بیان آیه 

المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهـون عـن   »اعتبروا ایها الناس بما وعظ اهلل به اولیاءه و قال: »
فبدأ اهلل باألمر بالمعروف و النهی عن المنکر، فریضه منه لعلمه بأنّها اذا أدّیت و أقیمت استقامت الفـرائض کلّهـا هیّنهـا و    « المنکر
ها و ذلک أنّ األمر بالمعروف و النّهی عن المنکر دعاء إلی اإلسالم مع ردّ المظالم و مخالفۀ الظالم و قسمۀ الفیء و الغنـائم و  صعب

 «أخذ الصّدقات من مواضعها و وضعها فی حقّه.
ن دوست و یـاور هـم   ای مردم بدانچه خداوند اولیای خود را با آن پند داده، عبرت گیرید. خداوند فرمود: مردان و زنان مؤم

دارند. خداوند از مسئله امر به معروف و نهی از منکر آغاز کـرد، زیـرا   ها باز میها دعوت و از بدیهستند و یکدیگر را به نیکی
دانست که اگر این فریضه ادا گردد و بر پای شود، واجبات دیگر چه آسانش و چه مشکلش بر پای داشته خواهد شـد. زیـرا   می

افتد، غنائم و امـوال عمـومی را   گرداند، با ستمگر درمیکننده به اسالم است، مظالم را بازمیو نهی از منکر دعوت امر به معروف
 ]23[رساند.گیرد و تمام را در راه حق به خرج میکند، صدقات را میتقسیم می

ه ترک فرائض دیگر و عدم رد مظالم دهد. ترک این دو امر بگفتار رهبر آزادگان بخوبی اهمیت دو امر مورد بحث رانشان می
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باشـد. در خطبـه   انجامد که هر کدام علتی جهت سـقوط جوامـع مـی   و همکاری با ظالم و بسیاری از مفاسد اجتماعی دیگر می
قاصعه، امام امیرمؤمنان )ع( علت لعن خداوند نسبت به گذشتگان را تنها مسئله ترک امر به معروف و نهی از منکر از طرف آنهـا  

 سته است:دان
فإن اهلل سبحانه لم یلعن القرن الماضی بین ایدیکم إال لترکهم األمر بالمعروف و النهی عن المنکر فلعن اهلل السفهاء لرکوب »... 

 «المعاصی و الحکماء لترک التّناهی
ا تـرک کردنـد.   خداوند مردم قرون پیشین را از رحمت خود دور نساخت جز به خاطر اینکه امر به معروف و نهی از منکر ر

 ]24[خداوند افراد سفیه را به خاطر گناه و افراد عاقل و دانا را به خاطر ترک نهی از منکر از رحمت خود به دور داشت.

ترک امر به معـروف و  »اند مساوی دهد به اینکه لعنت خداوند بر مردمی که قبل از اسالم بودهجمالت باال مردم را توجه می
 شود... الّا فهمیده می. در آن بوده است. این انحصار از دو کلمه لمو منحصر « نهی از منکر

 فرماید:این لعن در فرموده خداوند نیز آمده است آنجا که می
لعن الذین کفروا من بنی إسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون. کـانوا ال یتنـاهون عـن    »

 «منکر فعلوه
اسرائیل به زبان داوود و عیسی بن مریم از آن لعنت کرده شدند که نافرمـانی حکـم خـدا کـرده، از حکـم حـق       کافران بنی

 ]21[کردند. گاه همدیگر را از کار زشت نهی نمیها هیچسرکشی کردند. آن
 

 جهل )نادانی(
ن کلمه در روایات بـه معنـای عـدم    باشد و درمقابل علم و دانش قرار دارد ولی ایجهل در لغت متداول، به معنای نادانی می

 سازد:کاررفته و در مقابل عقل آمده است. حضرت امام علی )ع( در حدیث زیر این معنا را روشن میشعور و عدم تعقل به
 «و قیل له )علیه السالم( صف لنا العاقل، فقال: هو الذی یضع الشیء مواضعه، فقیل: فصف لنا الجاهل فقال: قد فعلت» 

ض شد: عاقل را برایمان وصف فرمائید، فرمود: عاقل کسی است که هر چیز را به جای خـودش قـرار دهـد،    به حضرت عر
 ]21[عرض شد: جاهل را برایمان توصیف نمائید، فرمود: توصیف نمودم.

 ماندگی جوامع انسانی که در آیات قرآن قابل پیگیری است عبارتند از: خطوط مهم جهل در ارتباط با عقب
 نماید:پذیری میبه تاریخ و سرنوشت گذشتگان و به همین خاطر قرآن کریم دعوت به سیر در زمین و عبرتجهل  -الف

قل سیروا فی االرض فانظروا کیف کان عاقبۀ المجرمین، بگو در روی زمین سیر کنید تا بنگرید که عاقبت حال بـدکاران بـه   
 ]27[کجا رسید. 

زمره که در حدیث پیشوای ششم شیعیان حضرت امام صادق)ع( ایـن معنـی   جهل به زمان و مقتضیات آن و حوادث رو -ب
العالم بزمانه ال تهجم علیه اللوابس کسی که به حوادث زمان خویش آگاهی داشته باشد دچـار هجـوم امـور    »قابل استفاده است 

 ]21[اشتباه برانگیز نمی شود.
 تن انسانها در ساخها و بالهای الهی و اثر آنجهل به فلسفه سختی -ج
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لقـد خلقنـا   »ی: ها در آمیخت و انسان را در آن بیافرید. شاید از آیهها و ناراحتیدنیا مکانی است که خداوند آن را با سختی
بتوان نتیجه گرفت که هیچ انسانی در دنیا به رفـاه و   ]21[«ما نوع انسان را به حقیقت در رنج و مشقت آفریدیم. -االنسان فی کبد

بـرد. مسـئله مهـم    رسد و هر کس به نحوی در رنج و سختی بسر مـی وشگذرانی واقعی و دلخواه خویش نمیعیش و نوش و خ
ها با مشکالت در آمیزند. جهل به این مطلب که خداوند عادل است و هیچ فعلی را بدون حکمـت و  اینجاست که چگونه انسان

دارد و این مطلب میسان را به اعتراضات نابجا و جزع و فزع واها و بالیا، انی گرفتاریدهد و جهل به فلسفهمصلحت انجام نمی
ها حتی انبیاء الهی است. در داستان خضر و موسی )ع( علت اعتراضات نابجای موسی )ع( چیـزی نبـود جـز    متوجه تمام انسان

 عدم علم او به فلسفه اعمال حضرت خضر )ع(.
 «تحط به خبرا قال انک لن تستطیع معی صبرا، و کیف تصبر علی ما لم»

توانی با من صبر پیشه کنی چگونه صبر توانی کـرد بـر چیـزی کـه اصـال از آن آگهـی       آن عالم پاسخ داد که تو هرگز نمی
 ]31[ای؟ نیافته

شود، تحمل و صبر یاران آن در مقابل فشارهای دشـمنان اسـت و   ریزی میهای حقی که در جهان پایهالزمه پیروزی انقالب
ی حـق،  اندیشد و هرگز در جهت پیشـبرد کلمـه  های ظاهری میخوشی را نشناسد، تنها به رفاه اقتصادی وکسی که ارزش حق 
مقابل پیروان سرکش خویش، از دعوت به راه  ای دردهد. خداوند در قرآن از زبان پیامبران الهی که لحظهفداکاری به خرج نمی

 کند که فرمودند:هدایت باز نایستادند، نقل می
 «نا ألّا نتوکل علی اهلل و قد هدانا سبلنا و لنصبرن علی ما آذیتمونا و علی اهلل فلیتوکل المتوکلونو ما ل»

های شما صبر خواهیم و جز به خدا توکل نکنیم در صورتی که خدا ما را به راه راست هدایت فرموده؟ و البته به آزار و ستم
 ]31[کرد. که ارباب توکل باید همیشه بر خدا توکل کنند. 

 جهل به مردم و شیوه رفتار با آنان و نیز جهل به دشمنان -د
ای که رهبران و رؤسا، مردم را از دیگر عوامل عدم ترقی یک جامعه این است که افراد همدیگر را درک نکرده باشند. جامعه

نشناخته و به اهداف و آمال آنـان  های آنان آگاهی ندارند و مردم نیز رهبران خویش را بخوبی نشناخته و به استعدادها و خواست
شناسد و راه مقابله با آنان ای دشمنان داخلی و خارجی خویش را نیز نمیای مترقی نخواهد بود. چنین جامعهمطلع نیستند، جامعه

 گردد.ای دچار ناهماهنگی درونی و باالخره سقوط میداند و با اندک توطئهرا نمی
های الهی و قوانین دیـن علـم   که قوانین جهان هستی و سنن الهی را نشناسد و به ارزشای خالصه باید اذعان داشت جامعه

نداشته باشد و شیوه صحیح مقابله با دشمنان و رفتار با دوستان را نداند و زمان خویش و علـوم و فنـون روز را نشناسـد و راه    
 هالکت را به روی خویش باز کرده است. ها را در راه رشد و پیشرفت نداند، درهایاستفاده بیشتر و بهتر از آن

 
 تقلیدهای کورکورانه

در بحث سابق جهل و نادانی را به عنوان یکی از عوامل انحطاط جوامع برشمردیم. اکنون به یکی از اسباب جهـل و نـادانی   
 کنیم.باشد اشاره میکه همانا تقلیدهای کورکورانه می
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خودش تخصص دارد، به علم و آگاهی خود عمل کند و در آنچه که دیگـران   انسان به الهام فطرتش ملهم شده که در آنچه»
این است کـه   در آن تخصص دارند از آنان پیروی نموده، به مهارت آنان اعتماد کند. اینجاست که میگوییم: بنای عقالی عالم بر

حی است که معنایش اعتماد کردن بـه  هر کس به اهل خبره در فن مراجعه نماید و حقیقت و واقع این مراجعه همان تقلید اصطال
ی طاقت او بیرون اسـت. همچنـان کـه بـه حکـم      دلیل اجمالی هر مسئله ایست که دسترسی به دلیل تفصیلی آن از حد و حیطه

داند در آنچه که در وسع و طاقت خودش است به تقلید از دیگران اکتفا ننموده، خودش شخصـا بـه   فطرتش خود را محکوم می
پرداخته، دلیل تفصیلی آن را بدست آورد و مالک در هر دو باب این است که آدمی پیروی از غیر علـم نکنـد.    بحث و جستجو

اگر قدرت بر اجتهاد دارد به حکم فطرتش باید اجتهاد کند و اال تقلید و از آنجائیکه محال است فردی از نوع انسانی یافت شود 
اش متکی به آنهاست مستقال اجتهاد و بررسی کند قهراً اصولی را که زندگیکه در تمام شؤون زندگی تخصص داشته باشد و آن 

تواند به محال خواهد بود که انسانی یافت شود که از تقلید و پیروی غیر، خالی باشد. بله تقلید در آن مسائلی که خود انسان می
ای که قدرت ورود بدان مسئله را ندارد، یکـی  لهدلیل و علتش پی ببرد، تقلید کورکورانه و غلط است، همچنانکه اجتهاد در مسئ

 ]32[«پاشد.گردد و مدینه فاضله بشری را از هم میاز رذایل اخالقی است. که باعث هالکت اجتماع می
پدران و  -1کنیم، تقلیدهای غلط و کورکورانه از: تقلیدهای غلط و ناصحیح را بنا به شخصیت مقلد آن به سه نوع تقسیم می

 های جهانی.اجانب و قدرت -3بزرگان و سادات قوم،  -2گذشتگان، 
 تقلید کورکورانه از پدران و گذشتگان: -1

اند، اینکه هرگاه امت خویش را به عبادت خداوند یگانـه و رفـض   از بزرگترین مشکالتی که پیامبران الهی با آن مواجه بوده
پدران و گذشتگان خویش را از پیروی پیامبران برتر دانسته، علنـاً   خواندند، سرکشان و ناصالحان قوم، تقلید ازها فرا میطاغوت

 کردند:به این مطلب اقرار می
 قوم موسی )ع(:

قال موسی أ تقولون للحق لما جاءکم أ سحر هذا و ال یفلح الساحرون. قالوا أ جئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیـه آباءنـا و تکـون    »
 «بمؤمنینلکما الکبریاء فی االرض و ما نحن لکما 

دهید؟ و حال آنکه ساحران را هرگز موسی به آنان گفت: آیا به رسول و آیات حق که برای هدایت شما آمد، نسبت سحر می
ای که ما را از عقاید و آدابـی کـه پـدران مـا بـر آن بودنـد،       فالح و پیروزی نخواهد بود. باز به موسی پاسخ دادند: آیا تو آمده

 ]33[هارون، در زمین سلطنت یابید؟ ما هرگز به شما ایمان نخواهیم آورد.  بازداری تا خود و برادرت،
 ]34[کنیم. های دیگر نیز مشاهده میاین بیماری روحی را در مورد امت

 تقلید کورکورانه از بزرگان و سادات قوم -2
دهد و از آنان الگو و نمونه ر میتوجه دیگران قرا منزلت خاص بزرگان و سادات هر قوم آنان را ممتاز نموده، مورد عنایت و

پادشاهان و ملـوک  « مردم بر آئین پادشاهان خویش هستند. -الناس علی دین ملوکهم»حدیث آمده است:  سازد تا آنجا که درمی
در حقیقت بزرگان و ساداتی هستند که به جای حکمرانی بر یک قبیله و قوم خاص، بر مملکتی فرمانروائی دارند. سـخن مـا در   

های راهنما نیست که تقلید و پیروی از آنان، حتی در صورت عدم پی بـردن بـه فلسـفه    یافتهمقوله از بزرگان هدایتگر و راه این
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گوییم که به خاطر زور و قدرت و یـا زر  باشد. بلکه از افرادی سخن میدستورات آنان، نه تنها مضر نیست که الزم و واجب می
اند. چراکه هدایت یافتن قوم مساوی با سقوط منزلـت و سـلطنت   ه هدایت حق را بر آنان بستهو تزویر بر قومی تسلط یافته و را

داشتند. و از طرفی عدم رشد فکـری تـوده   آورند، که مردم را نیز از این کار بازمیها نه تنها خود ایمان نمیآنان خواهد بود. آن
گونـه  ای از کافران را در روز جزا اینداشت. خداوند سرگذشت عدهمیها وامردم آنان را به تقلیدهای کورکورانه و پیروی از آن

 نماید:ترسیم می
 « یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یالیتنا اطعنا اهلل و اطعنا الرسوال. و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیال.»

کردیم و گویند: خدایا ما اطاعـت  اش خدا و رسول را اطاعت میای کدر آن روز صورت هاشان بر آتش همی بگردد گویند:
 ]31[امر بزرگان و پیشوایان خود کردیم که ما را به راه ضاللت کشیدند.

 های جهانیتقلید کورکورانه، از اجانب و قدرت -3
یشرفت ملل جهـان سـوم   باشد. عدم پهای جهانی و بیگانگان میسومین مورد از موارد تقلیدهای کورکورانه پیروی از قدرت

و رسوم غرب و شرق بـرای خـویش الگـو بسـازند. گویـا       کند که از عاداتدر صنعت، همراه با فقر فرهنگی، آنان را وادار می
اندیشند که تقلید در پوشاک و خوراک و وسایل تجملی، صنعت و تکنیک و علوم پیشرفته را به همراه خواهد آورد، گونه میاین

 ]31[ذلت و وابستگی، عایدی نخواهد داشت. غافل از آنکه جز
 

 جبن و بخل
سـازند. ایـن دو رذیلـه    جبن و بخل دو مرض اخالقی دیگر هستند که موجبات انحطاط و سقوط فرد و جامعه را فراهم مـی 
کریم حب باشند. قرآن اخالقی از طرفی معلول عدم ایمان به خداوند و از جانب دیگر علتی برای عدم کسب ایمان و فضایل می

خوانند به مسئله ترسیدن آنان از غیر خـدا و در  ی ایمان قرار داده و در ذم کسانی که خویش را به دروغ مؤمن میموت را نشانه
 کند:نهایت از مرگ اشاره می

ۀَ فَلَمَّا کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِیـقٌ مِّـنْهُمْ یَخْشَـوْنَ النَّـاسَ     أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ قِیلَ لَهُمْ کُفُّواْ أَیْدِیَکُمْ وَأَقِیمُواْ الصَّالَۀَ وَآتُواْ الزَّکَا»
 «لٍ قَرِیبٍکَخَشْیَۀِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْیَۀً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ کَتَبْتَ عَلَیْنَا الْقِتَالَ لَوْال أَخَّرْتَنَا إِلَی أَجَ

ی نمـاز و زکـات قیـام کنیـد،     ها گفته شد: اکنون از نبرد خودداری کرده و بـه وظیفـه  نگری به حال مردمی که بدانآیا نمی
ای خدا چرا بر مـا حکـم جنـگ را    ها حکم جهاد آمد، بیش از اندازه که از خدا بترسند، از مردم ترسیدند و گفتند:که بر آنآنگاه

 ]37[ی.فرض کردی که عمر ما را تا به هنگام اجل و مرگ طبیعی به تأخیر نیفکن
ها را در کنار هم قرار دادیم زیـرا در بسـیاری از   جبن و بخل را به عنوان دو مرض اخالقی از عوامل انحطاط شمردیم و آن

اش تمام شود یا دیگـری همچـون او بـه    گذارند، بخیل به خاطر ترس از اینکه سرمایهموارد با هم هستند و در یکدیگر تأثیر می
ی عمل است که یأس را نیز نتیجه عالوه بر اینکه در بعضی موارد بخل افراد به خاطر یأس از نتیجهورزد. سرمایه برسد، بخل می

 در حدیث رسول گرامی اسالم )ص( بسیار مشهور است:« بخل و جبن»توان شمرد. همراهی این دو مسئله جبن می
ینا یومئذٍ یا رسول اهلل؟ قال: ال ولکنّکم غثاء کغثـاء  یوشک أن تداعی األمم کما تداعی األکلۀ علی القصاع، قالوا: أو من قلّۀ ف» 
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 «السّیل یجعل الوهن فی قلوبکم و ینزع من قلوب أعدائکم من حبّکم الدّنیا و کراهیّتکم الموت
ها دور هم جمع شده )و برای نابودی شما( همدیگر را یاوری کنند، همانگونه که خورندگان بـر ظـرف   نزدیک است که امت

ای رسول خدا آیا به خاطر کم بودن جمعیت ماست فرمود: نه ولی شما همچون موادی که سیل همـراه  ند. گفتند:غذایی جمع شو
هایتان جای گرفته و دوستی دنیا و ناپسند داشـتن مـرگ، کـه    شوید که سستی در دلاهمیت میارزش و بیبرد آنقدر بیخود می

 ]31[شود. ه میشما هر دو را خواهید داشت، از دل دشمنانتان برداشت
 شود در این حدیث از بخل به دوستی دنیا و از جبن به ناپسند داشتن مرگ تعبیر شده است.همانطور که مشاهده می

شود، اما از آنجا که یک مقالـه ظرفیـت محـدودی دارد در    اگرچه نبایدهای یک جامعه یا تمدن به موارد بیان شده تمام نمی
 کنیم.سقوط و توقف و انحطاط به همین مقدار بسنده میبخش بیان نبایدها یا معرفی علل 

 
 ها، هنجارها برای جوامع اسالمی انسانیای از بایدها، رواییمعرفی پاره

خداوند آفریننده، هدایت گر انسان در همه عوالم هستی است و او که خود نهایت کمال را داراست با فرسـتادن پیـامبرانش   
تـرین نسـخه   های پیشرفت را از کتاب قرآن که کاملتوانیم راهپیشرفت راهنمایی کرده لذا می انسان را به سوی کمال و ترقی و

تواند چـراغ راه و  شود میتک مواردی که در این مقاله معرفی میهدایت الهی است استخراج کنیم و در عمل به کار گیریم. تک
 تابلویی برای پیشرفت اسالمی ایرانی باشد.

م و قرآن به دنبال پیشرفت و تعالی است که در راستای هدایت الهی باشد لذا هرچـه در قـرآن کـریم بـه     چرا که انسانِ اسال
عنوان امر به معروف و نهی از منکر آمده یا معرف هدایت و ضاللت است همه به نوعی به عوامل یا موانع پیشرفت و تعالی نظـر  

و اخروی است. لذا پیشرفت بنا به نظر این مقاله همه اموری اسـت کـه   های دنیوی دارد و دامنه این پیشرفت و تعالی همه زمینه
گرد همه مواردی است که خداوند متعـال  ها امر نموده و پسرفت و عقبخداوند متعال برای تکامل دنیوی و اخروی انسان به آن

 ها نهی نموده است.انسان را از آن
ی که از ظاهر آیات قرآن کریم و احادیث نورانی معصومان )ع( بـه  حال پس از ارائه این پیش آمد درصددیم برخی از عوامل

شود معرفی کنیم اگرچه عوامل ترقی و صعود فراوان است اما با توجـه  عنوان عوامل سرعت بخش پیشرفت و ترقی برداشت می
 کنیم.کنیم مواردی را که تناسب دارد در این بخش تقدیم میبه آنچه در جامعه خود مشاهده می

 
 هارام به منطق و استدالل همه انساناحت

بگـو اگـر راسـت    « قل هاتوا برهانکم إن کنتم صـادقین »اگرچه نباید هیچ سخنی و ادعایی را بدون دلیل و برهان پذیرفت....
در  ای نبسته اسـت. اما باید دانست خداوند راه فضل و کمال را بر هیچ بنده]31[گوئید دلیل خود را )بر این موضوع( بیاورید.می

هـای مفیـد و   شده و یا دارای سطح علمی رسمی، توقع شنیدن حـرف مسائل علمی و اجتماعی و... تنها از افراد خاص و شناخته
 توان مطالب حقی را همراه با استدالل و برهان شنید و پذیرفت.منطقی را نداشته باشیم. بلکه بدانیم از افراد غیر مشهور نیز می

اش حضرت محمد )ص( نداشتند، گرفتار را بر بنده ون از بغی و حسد انتظار لطف و فضل خدادانشمندان یهود و نصاری چ
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 انکار دین اسالم و بالتبع غضب الهی شدند:
نفسهم أن یکفروا بما أنزل اهلل بغیا أن ینزل اهلل من فضله علی من یشاء من عباده فباءوا بغضب علی غضـب  بئسما اشتروا به أ»

ها در مقابل بد بهائی، خود را فروختند که به ناروا به آیاتی که خدا فرستاده بود کـافر شـدند و   ولی آن «وللکافرین عذاب مهین
کنـد، لـذا خشـم خداونـد     کس از بندگان خود بخواهد آیات خود را نازل میمعترض بودند چرا خداوند به فضل خویش بر هر 

 ]41[ها را فرو گرفت و برای کافران مجازاتی خوارکننده است.یکی پس از دیگری آن
 

 های بیشترشکرگزاری عامل ابقای نعم الهی و جذب نعمت
 های آینده است.های او کلید و نردبان پیشرفتیاد خدا و شکر نعمت

 پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم، و شکر مرا گوئید و کفران )در برابـر « کرونی أذکرکم و أشکروا لی و ال تکفرونفاذ»
 باشد:های شکرگزاری از اوست، میسر میکما اینکه استعانت از او با نماز و صبر، که یکی از راه ]41[ها( نکنید. نعمت
ای افراد با ایمان از صـبر )و اسـتقامت( و نمـاز )در برابـر     «ر و الصالۀ ان اهلل مع الصابرینیا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصب»

 ]42[حوادث سخت زندگی( کمک بگیرید )زیرا( خداوند با صابران است. 
زدن و ناسپاسی کردن در کشور جایگزین شود و بـرای ایـن کـار الزم    بنابراین باید فرهنگ شکرگزاری و سپاس به جای نق

های متعددی تدوین وتهیـه گـردد و از طرفـی بـا نصـب      ها و برنامهها و سخنرانیها، سریالدر صدا و سیما و دیگر رسانه است
هـا تزریـق کـرد تـا     ها را در مغزها و دلتابلوهای جالب و جذاب و نقل کلماتی در این رابطه، فرهنگ شکر و سپاس از نعمت

 گر را پیدا کنیم.های دیها و نعمتتوفیق کسب و جذب پیشرفت
)همچنـین( بـه خـاطر بیاوریـد هنگـامی را کـه       « و إذ تأذّن ربّکم لئن شکرتم ألزیدنّکم و لـئن کفـرتم إن عـذابی لشـدید    »

پروردگارتان اعالم داشت که اگر شکرگزاری کنید )نعمت خود را( بر شما خواهم افزود و اگر کفران کنید مجازاتم شدیداسـت.  
]43[ 

 ادق )ع( نقل شده که فرمودند:و در کافی از امام ص
 «ما أنعم اهلل علی عبد من نعمۀ فعرفها بقلبه و حمد اهلل ظاهراً بلسانه فتمّ کالمه حتی یؤمر له بالمزید»

که خداوند امـر کـرد کـه    خداوند نعمتی را بر عبدی نفرستاد که بنده آن را با قلبش شناخت و با زبانش سپاس گفت اال این
 ]44[فزاید. نعمت این بنده را بی

 
 ها ها و وفاداری به آناستحکام قراردادها و پیمان
های ها از دستورات دین یعنی از دستورات عقل و وحی است و برای پیشرفتها و وفاداری به آناستحکام قراردادها و پیمان

ازل شده است. و در زمانی که ی قرآن کریم در همین رابطه نترین آیهفردی و اجتماعی و کشوری ضروری و الزم است و بزرگ
اند خداوند امر به نوشتن و شاهد گرفتن، جهت دادن و گرفتن دین تعداد افرادی که توانایی خواندن و نوشتن داشته محدود بوده

 را فرموده است.
داری )به که بدهی مدتیاید! هنگامای کسانی که ایمان آورده«یا ایها الذین آمنوا إذا تداینتم بدینٍ إلی أجل مسمّی فأکتبوه...»

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=112&idto=112&bk_no=49&ID=116#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=112&idto=112&bk_no=49&ID=116#docu
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 ]41[خاطر وام یا داد و ستد( به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید.
سنت است و از مواردی است که در مورد دوست و دشمن، مسـلمان و   ها، مورد تأکید قرآن ولزوم پایبندی به عقد و پیمان

کم نیازمند این مطلـب بـه عنـوان یکـی از مصـالح ایـن       کافر، باید رعایت گردد. پیشرفت اسالمی به عنوان بنایی استوار و مح
 ساختمان سربلند و نورانی است.

 ]41[ها و قراردادها وفا کنید.اید به پیمانای کسانی که ایمان آورده«یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود... »

ا خدای خود داشته و پای بندی بـه احکـام و   ها در بر میگیرد اصل میثاق الهی که هر انسانی بالتزام به عمل به عقود و پیمان
.. و یا عقـودی  . های دیگری است مثل عقود بیع و اجاره و نکاح وهایی که میان انسان و انسانواجبات و محرمات الهی یا پیمان

 ]47[... شود مثل طالق و ابراء و نذر وبندد و در اصطالح ایقاع نامیده میکه انسان با خود می
 

 ف و نهی از منکرامر به معرو
بر پا داشتن این دو واجب الهی ضامن برپاداشته شدن همه واجبات و فرائض الهـی و اجتمـاعی و ضـامن پیشـرفت الهـی      

 اسالمی و عدالت در میان مردم است.
معـی  باید از میان شـما ج « ولتکن منکم امۀ یدعون إلی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و أولئک هم الفلحون»

 ]41[ها همان رستگارانند.دعوت به نیکی، و امر به معروف و نهی از منکر کنند! و آن
 کنند.مؤمنان باید امر به معروف و نهی از منکر کنند حتی اگر ثمره آنی یا ظاهری آن را مشاهده نمی

یه، مجریه و مقننه از آمـران و  ی عقلی الهی، در حکومت اسالمی الزم است از طرف قوای قضائبا توجه به اهمیت این وظیفه
 دهندگان منکر احساس قدرت کنند و آمران و ناهیان احساس ضعف.ناهیان حمایت جدی و عملی شود نه آنکه انجام

شود که اگر او البته باید دانست معموال هر امر به معروف و نهی از منکری همراه با مشقت و سختی است کمتر فردی پیدا می
هـا و  یا نهی از منکر کنید خوشحال شود و از شـما تشـکر کنـد لـذا انسـان همیشـه بایـد در انتظـار سـختی         را امر به معروف 

یـا  » سوره لقمان  17هایی از این ناحیه باشد و کمترین آن رو ترش کردن شخص مقابل است امام علی )ع( در ذیل آیه ناراحتی
من المشـقۀ و األذی  « فرماید: :واصبر علی ما أصابکمی« علی ما أصابکبنیّ اقم الصالۀ و أمر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر 

یعنی خداوند فرمود مشقت و اذیتی را که از ناحیه امر به معروف و نهی از منکر بـه تـو   « فی األمر بالمعروف و النهی عن المنکر
 ]41[رسد تحمل کن و صبر داشته باش.می
 

 گیری در امر ازدواجآسان
ی شریفه نیز بـر  ر ازدواج از اوامر خدا و رسول اوست. و احادیث فراوانی بر آن داللت دارد و شاید این آیهگیری در امآسان

 گوید:آن گواهی دهد که حضرت لوط در داستان با قومش می
نظـر  شـنیع صـرف  ها ازدواج کنید و از اعمال ترند )با آناینها دختران منند، برای شما پاکیزه.. « . هؤالء بناتی هنّ اطهر لکم»

 ]11[نمایید( 
هـای سـنگین   کنند موانعی ایجاد کند مثال بستن مالیـات تر میلذا حکومت باید برای کسانی که هر روز امر ازدواج را سخت
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های سبک، دادن شغل و قرار دادن در اولویت شغلی بـه یکـی از دو   های مادی برای مهریههای باال و بالعکس تشویقبرای مهریه
شغل ندارند و... کما اینکه از وظایف شرعی مؤمنان است که با وسـاطت و شـفاعت خـود در بـه ازدواج در آوردن     زوجی که 

 مجردان تالش کنند چرا که امر در آیه شریفه، ظهور در وجوب دارد:
مردان و زنـان  « راءَ یُغْنِهِمُ اهللُ مِنْ فَضْلِهِ وَاهللُ واسِعٌ عَلیمٌوَ اَنْکِحُوا آلْاَیامی مِنْکُمْ وَ الصّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ اِمائِکُمْ اِنْ یَکُونُوا فُقَ»
همسر را همسر دهید و همچنین غالمان و کنیزان صالح و درستکاران را، اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند آنان را از فضـل  بی

 ]11[سازد، خداوند واسع و آگاه است. نیاز میخود بی
ها و یـافتن کـار و   دارای قدرت و ثروت فقط معرفی زوج و زوجه به یکدیگر نیست بلکه کمک به آنو البته وظیفه مؤمنان 

 ها نیز از وظایف ایمانی است.شغل برای آن
بله هر انسانی که قصد ازدواج دارد عقل مقتضی است که او خود باید تالش کند و پس از ازدواج نیز بر تالش خود بیفزاید 

ل و رحمت خویش را داده انسان باید با تالش و کار، جریان رسیدن فضل و رحمت الهی را بـه خـود   و اگر خداوند وعده فض
امور دیگر نیز بدون سعی و تالش، توقع معجـزه الهـی را دارنـد و فکـر      هموار نماید کسانی که نه فقط در امر ازدواج بلکه در

ند پولدار شده و زندگی را اداره کنند، مصداق روایـت زیـر   توانکنند با صرف دعا کردن و بدون تمسک به اسباب طبیعت میمی
 اند:هستند که اهل تسنن آن را نقل کرده

روی بعض العامه عنه )صلی اهلل علیه و آله( ان رجالً شکا الیه الفقر فأمره ان یتزوج فتزوج الرجل فشکا الیه الفقر فأمره بـان  » 
فلمّا لم یکـن مـن اهلهـا    « إن یکونوا فقراء یغنهم اهلل من فضله»اهل هذه اآلیه یطلّقها فسئل عن ذلک فقال قلت له تزوج لعله من 

اند کـه فـردی خـدمت    یعنی اهل تسنن روایت کرده ]12[«و ان یتفرقا یغن اللّه کالً من سعته»قلت طلّقها لعله من اهل آیه أخری 
مـدتی برگشـت و بـاز از فقـر گالیـه کـرد        رسول اکرم )ص( از فقر و ناداری گالیه کرد حضرت فرمودند ازدواج کن پس از

حضرت فرمودند همسرت را طالق بده. در این مورد از حضرت سؤال شد فرمودند دفعه اول گفتم ازدواج کن شاید از مصادیق 
از شوند پس اگر او اهل این آیه نبـود گفـتم شـاید    مند میاگر فقیر باشند از فضل خداوند بهره»این آیه باشد که خداوند فرموده 

 «سازد.مند میاگر از هم جدا شوند خداوند هر یک را از فضل خود بهره»فرماید مصادیق این آیه باشد که خداوند می

 
 رعایت عدالت میان خودی و دشمن

های جذب غیر مسلمانان رعایت عدالت حسن ذاتی دارد و حتی در میان دشمن نیز باید رعایت گردد و این خود یکی از راه
 ست و تبدیل دشمنان به دوستان.به اسالم ا

الَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْـرَبُ لِلتَّقْـوَی وَاتَّقُـواْ    یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَالَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أَ»
اید همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید، دشمنی با ای کسانی که ایمان آورده«تَعْمَلُونَاللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا 

جمعیتی شما را به گناه ترک عدالت نکشاند، عدالت کنید که به پرهیزکاری نزدیکتر است و از خدا بپرهیزید که از آنچـه انجـام   
 ]13[دهید آگاه است. می

 ها مسلمانان را از ورود به مسجد الحرام منع کردند.ه آیه در مورد مشرکان قریش نازل شده که آندر تفاسیر آمده ک
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هـا و بـه غنیمـت گـرفتن     شود که چگونه در جنگ کشتن کفار و اسیر کردن زنـان و فرزنـدان آن  حال این سؤال مطرح می
واب این سؤال باید گفت ستم و جور عبارت از تجاوز شود. در جها محسوب نمیاموالشان جایز است؟ آیا این کارها ستم بر آن

از حدود الهی است اما جنگیدن با کفار )دفاعی یـا ابتـدائی( خـودش جـزء حـدود الهـی اسـت و حـدود الهـی عـین عـدل            
 ]14[باشند.می
 

 هاعدم غرور و فریفته شدن به دستاوردها و پیروزی
وردها امیدوار شویم و از طرفی نباید غرور و احسـاس پیـروزی باعـث    ها و دستاها و پیروزیاز طرفی باید با دیدن پیشرفت

که خوشحال بـه  های سازندگی و پیشرفت کشور نیز باید به این نکته توجه داشت و ضمن اینهای بعدی شود. در زمینهشکست
 ما را نگیرد. ها داشته باشیم و تالش را دوچندان کنیم و غرورماندگیشویم نظری به عقبهای گذشته میموقعیت

 داستان جنگ حنین به این نکته اشاره دارد:
ئًا وَضَاقَتْ عَلَیْکُمُ األَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُـمَّ  لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّهُ فِی مَوَاطِنَ کَثِیرَۀٍ وَیَوْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنکُمْ شَیْ»

های زیادی یاری کرد )و بر دشمن پیروز شدید( و در روز حنین )نیز یاری نمود( در آن خداوند شما را در میدان« ینَوَلَّیْتُم مُّدْبِرِ
تان شما را به اعجاب آورده بود، ولی هیچ مشکلی را برای شما حل نکرد و زمین با همـه وسـعتش بـر    هنگام که فزونی جمعیت

 ]11[ودید. شما تنگ شد سپس پشت )به دشمن( کرده فرار نم

 تاریخ اسالم بخوبی جریان آیه را ترسیم نموده که با حمله جنگاوران قبیله هوزان، اغلب رزمندگان اسالم فرار کردند اال امیر
 اهلل )ص( انصار را ندا دادند:دادند. رسولمؤمنان )ع( و گروهی اندک که به مقاومت خود ادامه می

. کنید من فرستاده خدایم. اما کسی توجه نکـرد ای گروه انصار به کجا فرار می«سول اهللیا معشر األنصار إلی أین المفرّ؟ أنا ر»
 اهلل )ص( دستانشان را باال بردند و دعا کردند:.. شکست و هزیمت ادامه یافت تا جایی که رسول

فنـزل علیـه جبرئیـل    « المستعاناللهم لک الحمد و الیک المشتکی و انت »ثم رفع رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( یده فقال: »
یعنی رسول اهلل دستان خود را « و نجّاه من فرعون -اهلل دعوت بما دعا به موسی حین فلق اهلل له البحر)علیه السالم( فقال یا رسول

دعای تـو  ای رسول خدا رسانی. جبرئیل نازل شد و گفتکنیم و تو یاریباال بردند و گفتند خدایا تو را شکر و به تو شکایت می
همان دعای موسی )ع( است به هنگام شکافتن دریا )رود نیل( توسط خداوند متعال که خداوند او را از شر فرعـون نجـات داد.   
سپس رسول خدا )ص( مشتی از سنگریزه را برداشتند و به سوی مشرکان پرتاب کردند و فرمودند: رویتان سیاه باد. آنگاه سر به 

.. یعنـی اگـر ایـن گـروه     . شتند: اللهم إن تهلک هذه العصابۀ لم تعبد و إن شئت أن ال تعبد ال تعبـد آسمان بلند کرده و عرضه دا
)مسلمان( نابود شوند تو عبادت نمی شوی و اگر بخواهی عبادت نشوی عبادت نمی شوی )یعنی نیازی به عبادت شـدن نـداری   

وار خداوند رسید و قبیله هوازن فرار کرد و مسلمانان به معجزهما نیاز به عبادت کردن تو داریم.( کم کم انصار برگشتند و یاری 
 ]11[پیروزی رسیدند.

 



 

540 

 صبر و استقامت
فاسـتقم  »ی دینی اسـت. جانبهی پیشرفت و تکامل همه.. الزمه. نفاق و های دنیای کفر واستقامت ورزیدن در برابر زورگویی

ای استقامت کن همچنـین کسـانی   گونه که فرمان یافتهبنابراین همان« کما امرت و من تاب معک و ال تطغوا إنه بما تعملون بصیر
 ]17[بیند.دهید میاند استقامت ورزند و طغیان نکنید که خداوند آنچه را انجام میکه با تو به سوی خدا آمده

ـ پروری، خـوش مقاومت است و با تن ساختن تمدن قوی اسالمی نیازمند تالش و کوشش و استقامت و صبر و هـای  ذرانیگ
.. سازگاری ندارد. امید است بتـوانیم بـا تمسـک بـه     . منطقی، ناسپاسی، ترسو بودن، دل به دنیا بستن وحوصلگی، بیافراطی، بی

سازی تمدن نـوین اسـالمی در همـه ادوار    آیات قرآن کریم که برنامه عملی و قانون اساسی زندگی سعادتمند و راه استوار پیاده
 ق این آیه شریفه باشیم که:زندگی بشر است، مصدا

و آنان که متوسل به کتاب آسمانی )قرآن( شدند و نمـاز   وَالَّذِینَ یُمَسَّکُونَ بِالْکِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّالَۀَ إِنَّا الَ نُضِیعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِینَ
 ]11[به پا داشتند ما اجر درستکاران و اصالح گران را ضایع نخواهیم کرد. 

 

 گیریتیجهبحث و ن
 دهیم.چهارمین بخش مقاله را به انجام مروری بر آنچه گفتیم و بیان نتیجه آن اختصاص می

دار بود به دو بخش اصلی مقالـه یعنـی معرفـی برخـی از     در این مقاله پس از چکیده و مقدمه که بیان ساختار مقاله را عهده
 بایدها به عواملی چند اشاره کردیم از جمله:نبایدها و بایدهای یک تمدن نوین اسالمی رسیدیم. در بخش ن

 
 ظلم )ستم(

ستمکاری به معنای تجاوز از حق و عدل دارای معنای عام و فراگیری است که دیگر موارد انحطاط و سقوط و دیگر نبایدها 
جامعه نوین اسالمی  ها به یکدیگر است خود از نبایدهای تمدن وکه عبارت از تجاوز انسانشود اما معنای خاص آنرا شامل می

 ایم.است و هر مقدار که تالش در رفع این عامل عدل گریز باشیم به تمدن اسالمی نزدیکتر شده
 

 اتراف و خوشگذرانی
ها در مقابل مصلحان جامعه را بیـان  در این رابطه دو قشر مأل و مترفان را معرفی کردیم و تفکر و عملکرد و موضع گیری آن

ها خالی نیست. خوشـگذرانی  های آنان درمی یابیم، هم اکنون جوامع دنیا از این گروه انسانفات و ویژگیداشتیم با نگاهی به ص
های کالنی که چیزی جز دسـترنج محرومـان و مستضـعفان    ها وجود دارد. و ثروتها و دولتو عیاشی در قشر عظیمی از ملت

شود. فایده میهای پرخرج و بیهدف و ایجاد زیباییهای بینوسیله اقلیتی از مردم جهان صرف تجمالت و جشجهان نیست، به
اسراف در لباس، مسکن، مرکب، مأکل و مشرب عالوه بر ضررهای فردی که دارد منابع طبیعی را در معرض خطر نابودی قـرار  
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ده و آنـان را مطیـع   هـا سـلب کـر   ملـت  طلبی، نیروی هرگونه مقابله و دفـاع را از بسـیاری از  داده است. شیوع اخالق نرم رفاه
های محرومان، بهره نیستند و با چپاول ثروتهای بزرگ جهانی، خود از این درد بزرگ بیهای بزرگ ساخته است. قدرتقدرت

درد نسـبت بـه   طلبی که غرب نسبت به جهان سوم و طبقات مرفه بیاند. احساس علو و برتریعیش خویش را رنگین نگه داشته
 رود.های زندگی اترافی به شمار میدارند، از عالمتمردم محروم و مستضعف 

 ترک امر به معروف و نهی از منکر
باشد. در جهان کنـونی اگـر   های سقوط و انحطاط است که منشأ عوامل انحطاط دیگر نیز میاین مسئله نه تنها خود از نشانه

ماید، جهان در مقابل او ساکت است. مگر اینکه این ای دیگر ظلم خویش را اعمال نقدرتمندی به کشوری تجاوز کند و یا بگونه
ای برای کشور ثالث مضر باشد و آن کشور هم قدرت کافی جهت اعـالم موضـع خـویش داشـته باشـد. حتـی       تجاوز به گونه

برخـورد  های استکباری روند که به قدرتگیری و دفع تجاوز تا آنجایی پیش میالمللی از نظر موضعهای بینها و دادگاهسازمان
نداشته باشد. وجود حق وتو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد این مطلب را مؤید است. ترک این دو فریضه در میان مردم نیز 

خواهـد بـه   حالی و تنبلی مردم و اینکه کسی نمـی خورد. بیایید این نکته را در جامعه انقالبی خود جستجو کنیم. بیبه چشم می
ت اندازد، ترک این دو فریضـه را موجـب شـده اسـت. مـثاًل بـا عنـوان کـردن اینکـه هـرکس           خاطر دیگری خود را به زحم

سازند و اگر مسئله جنبه اجتماعی داشته باشـد، تـا زمـانی کـه     وکتاب جدایی دارد، افراد خود را از انجام وظیفه مبرا میحساب
هـا و مسـئوالن در   . برخورد سرد بعضی از ارگـان کنندضرر آن به طور مستقیم متوجه اشخاص نگردد، برای دفع آن اقدامی نمی

دانستند، دست از امر به معـروف و نهـی از   ای از منکرات باعث شده افراد انقالبی و کسانی که قبال خود را مسئول میمورد پاره
رد. در بسـیاری از  کنند و اعتراض ما به فسادها، ضمانت اجرایـی نـدا  منکر بکشند با این استدالل که مسئوالن ما را حمایت نمی

موارد چه در جامعه خانواده و چه در جامعه کشوری و یا در جامعه جهانی، معروف و منکر به خوبی شناخته شده نیست و یکی 
 شود.به جای دیگری معرفی و به کار بسته می

 
 جهل )نادانی(

ث روزمـره، جهـل بـه فلسـفه     در این مبحث جهل به تاریخ و سرنوشت گذشتگان، جهل به زمان و مقتضـیات آن و حـواد  
گیری اضـافه  ها و بالهای الهی، جهل به مردم و شیوه رفتار با آنان و جهل به دشمنان را بررسی کردیم. آنچه در این نتیجهسختی

کنم درد فراگیر عدم مطالعه و یا کم مطالعه کردن در میان مردم است. برخی آمارهای استماع شده از میـزان مطالعـه متوسـط    می
دهد. ما خود عمالً با دانشجویان و قشر مشغول به تحصیل سر و کار داریم و کـم و کیـف مطالعـه    ای در روز خبر میدقیقهچند
های قبل بسیار بیشتر شده است اما متأسـفانه  جمعی و انتقال اطالعات نسبت به دههکنیم اگرچه وسایل ارتباطها را مشاهده میآن

کند. اعطای مدارک علمی فزونی یافته اما نه تنهـا  افراد برای یادگیری سیر نزولی خود را طی میمیزان مطالعه و تفکر و دل دادن 
ها منطبـق  تولید علم که تحصیل و یادگیری علوم موجود نیز فزونی نیافته است و گاه آمارهای ارائه شده در این مسئله با واقعیت

 نیست.
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 تقلیدهای کورکورانه

هـای  رود. این عامل نه تنها از عوامل انحطاط اقـوام و تمـدن  دن و از عوامل انحطاط به شمار میاز نبایدهای هر جامعه و تم
ها وجود دارد بسیاری از مردم به احتـرام پـدران و   رود که هم اکنون این رفتار ناشایست در بسیاری از انسانگذشته به شمار می

دانند و هنـوز در  تقلید از آنان را از تعقل و اندیشه نمودن برتر میگذشتگان و یا بزرگان و سادات قوم خویش، همواره پیروی و 
ها و افراد سرشـناس  شود و بیشتر، شخصیتترجیح داده می« ما قال»بر « من قال»کنیم که علناً جامعه انقالبی خودمان مشاهده می

 توانند فکر و نظر خویش را ابراز دارند و بر کرسی بنشانند.می
های جهانی، مطلبی بس واضح است و نکته اینجاست که های جهان از اجانب و قدرتها و ملتنه دولتتقلیدهای کورکورا

ها و نکات مثبت. نظم و ترتیب و کار و تالش و رعایت قانون و شود نه از ارزشها و نکات منفی پیروی میارزش اغلب از ضد
لباس پوشیدن و آداب معاشرت و کیفیت اصالح سروصورت و گـوش  ها یاد نمی گیریم بلکه طرز عادت به مطالعه و... را از آن

کنـیم، و در ایـن راه حاکمـان    های مستهجن و مصرف کاالهای لوکس و... را از آنان تقلید مـی های مبتذل و فیلمدادن به آهنگ
 کشورهای جهان سوم در رواج این فرهنگ نقش بسیار مؤثری را بازیگرند.

 
 جبن و بخل

ها در قرآن و روایـات  هایی از امراض و مفاسد اخالقی یا نبایدهای جامعه مترقی اسالمی دانستیم که وجود آنبه عنوان نمونه
ای از روایات ترس از مرگ و شهادت ها در مقابل دشمنان مستکبر شمرده شده است و در پارهبه منزله عاملی برای شکست ملت

ی به عنوان عواملی برای شکست امت اسالم در دورانهـای پـس از رسـول    اندوزی دنیوو محبت افراطی به زنده ماندن و ثروت
 اکرم )ص( خبر داده شده است. 

 ها، هنجارها برای جوامع اسالمی انسانیای از بایدها و نبایدها، رواییمعرفی پاره
 

 هااحترام به منطق و استدالل همه انسان
ل و اندیشه مزیّن و مسلّح نموده و طبعا خالق مهربان علم و حکمت و ازآنجاکه خداوند متعال هر انسان عاقلی را با گوهر عق

ها توجه کرد و در صـورت منطبـق   دارد بنابراین باید به منطق و استدالل و برهان همه انسانها دری  نمیدانش خود را از انسان
از او که این خصوصیت را دارند بشـارت   طور که قرآن کریم به بندگانیبودن با عقل و وحی پذیرفت و اال آن را رد نمود همان

 داده است:
پس بشارت باد بر بندگانی از من که شنونده گفتارنـد و بهتـرین آن را    ]11[فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه 

 کنند.پیروی می
ایـم و  راهـه رفتـه  م بیو در مقابل اگر بخواهیم درستی و صحت کالم دیگران را صرفا از روی شخصیت و شهرتشان بسنجی
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 گرفتار سقوط خواهیم شد.
 های بیشترشکرگزاری عامل بقای نعم الهی و جذب نعمت

های این نعم تاکیـد دارنـد توجـه بـه وجـود      قرآن کریم و روایات بر لزوم شکرگزاری در مقابل خدای منعم و حتی واسطه
ت دارد، ادای حق نعم الهی که به عنوان نمونه در رسـاله حقـوق   هایی که خداوند مُنعم رضایها در راهها، به کار بردن آننعمت

ها اشاره شده و باالخره گفتگو پیرامون نعم الهی و شکر زبانی، مراحلی از شـکرگزاری را شـامل   ای از آنامام سجاد )ع( به پاره
هـا در مقابـل کفـران نسـبت بـه      است و شاید یکی از معانی آیه شریفه زیر همین مثبت نگری و مثبت اندیشی و توجه به داشته

و اما نعمت پروردگارت را بر امت بازگو )که اظهار نعمـت نـوعی شـکر مُـنعم      ]11[« و امّا بنعمۀ ربّک فحدّث»ها باشد. نداشته
 است.(

 
 دیگر بایدهای تمدن اسالمی معرفی شده در این مقاله

ها، امر به معروف و نهی از منکر با قدرت و جـدیت در  ه آندر ادامه مقاله مواردی مثل لزوم استحکام قراردادها و وفاداری ب
گیری در امر ازدواج به عنوان یکی از نیازهای جدی انسان در دنیا، رعایت عدالت حتی با های فردی و اجتماعی، آسانهمه زمینه

ـ کیشان و همها و همدشمنان فردی و دینی و اجتماعی چه رسد به رعایت عدالت در میان خودی ان، عـدم فریفتـه شـدن و    وطن
هـا را بـه عنـوان    های مقطعی و گذشته و باالخره لزوم صبر و استقامت و تحمل سـختی خوش کردن به دستاوردها و پیروزیدل

 دیگر عوامل ترقی و سعادت و پیشرفت جامعه اسالمی یاد کردیم.  عبارتبرخی از بایدهای تمدن نوین اسالمی و به
 

 اند افتتاحی باشد برای نگارش مقاالت دیگرتوخاتمه این مقاله که می
در این مقاله از شش نباید و هشت باید سخن به میان آمد که این موارد به نسبت دیگر بایدها و نبایـدها مشـتی از خـروار و    

ـ      دها اشـاره  اندکی از بسیار بودند. برای تکمیل بحث و به عنوان خاتمه این مقاله تنها به عنـاوین برخـی دیگـر از نبایـدها و بای
 ها را در زندگی فردی، خانوادگی، و اجتماعی خود به خوبی به کار بندیم.کنیم به این امید که بتوانیم در عمل آنمی

 
 دیگر نبایدها 

فهمی و عدم درک صحیح از معارف دینی، استکبار و عناد، شهوات جنسی )همانند لواط و زنـا(، تفرقـه و چنـدگانگی،    کج
کشور، تهاون و سستی در دفاع و جهاد، کمبـود وسـایل و ادوات دفـاعی و هجـومی،      نان دین و ملت ودوستی با کفار و دشم

لیاقتی مسئوالن اقتصادی، کمبود تولیدات داخلی و کاهش ارزش پول به مذاهب انحرافی و مکاتب گمراهگر در جامعه دینی، بی
 تبذیر، کفران نعم، رشوه و ربا، غنای تکاثری.فروشی، اسراف و فروشی و گراندلیل وابستگی به خارج مرزها، کم

تواند بایدهای الزم را از دل نبایدها استخراج کند چراکه بایدها درواقع نفی نبایدها است اما بـرای  طبیعی است که انسان می
 کنیم.ای از دیگر بایدها را معرفی میتسهیل و تکمیل مطلب پاره
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 دیگر بایدها
های علمی و عملی، تقلیل سـلطه بیگانگـان و   اج قانون اساسی اسالم یعنی قرآن در همه برنامهها، روعزت بخشیدن به انسان

هـای طبیعـت، بـازنگری در نظـام غـذایی و توجـه بـه اغذیـه         کفار از مملکت اسالمی، استفاده بیشتر و بهتر از طیبات و حالل
های اساسی آمیخته است، بازسازی و اصـالح  ا ناهنجاریشده در قرآن کریم، لزوم توجه دوباره به نظام بانکی کشور که بمعرفی

ها در همه سطوح و مقابله بـا زیـاده خواهـان، تعـاون و     نظام درآمدهای شرعی )زکات، خمس و مالیات(، رعایت حقوق انسان
و یادآوری گناهان  ریزی دقیق برای زادوولد، استغفار فردی و جمعیها، الگوسازی از بزرگان، لزوم برنامههمیاری بر انجام نیکی

آموزی، شور و مشورت با یکدیگر، قاطعیت در اجرای قوانین وضعی و دستورات دینی، وحدت امت و خطاهای گذشته و عبرت
خوری و باطل خـوری در  های مفتها ضمن آمادگی برای دفاع و جهاد، بستن راهو ملت، عدم خوف از دشمنان و تهدیدات آن

ان و محاربان و ارائه معنایی صحیح از محارب، تسهیل سیر در زمین برای اقشار مختلف و استفاده جامعه، برخورد قاطع با مفسد
گیری از نماز جمعه این گیری از مساجد و مراکز دینی، بهرهاز این توصیه الهی، جدّیت در امر اصالح پوشش و لباس مردم، بهره

هـا و قطـع عملکـرد    ها و پستهای مناسب برای شغلاده از تخصصهای دفاعی، استفنعمت مظلوم الهی، داشتن باالترین سالح
رابطه به جای ضابطه، لزوم کنترل ذبح در کشور و تحصیل طیبات به عنوان غذای ملت مسـلمان، همکـاری دولـت و مـردم در     

هـا،  ان در همـه زمینـه  خـوار تأمین مسکن، عدم افشای اسرار و لزوم برخورد قاطع با متخلفان در این زمینه، مقابله جدی با رانت
 تر شدن زندگی مسئوالن.مردمی

های ساختن تمـدن نـوین اسـالمی را    ها راهتواند عنوانی باشد برای مقاالتی که حاصل آنتک تک مواردی که برشمردیم می
پیـرو در   راهنما و عتـرت  دوست، قرآن دار و عدالتهای دینکند. تمدن نوین اسالمی که هدف و مطلوب همه انسانمعرفی می

 سراسر گیتی است.
 

 منابع
 ها از دیدگاه قرآن و حدیث و ارائه راههای پیشرفت، تهران، نشر باور، چاپ سوم(، علل انحطاط تمدن1311کتاب، قانع، احمدعلی) .1
ایرانـی پیشـرفت در   های الگـوی اسـالمی   (، موانع و مقتضیات پیشرفت اسالمی و عدالت، ارائه شده در سلسله نشست1311مقاله، قانع، احمدعلی ) .2

 ع() دانشگاه امام صادق
 (، آندلس یا تاریخ حکومت مسلمین در اروپا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم1313کتاب، آیتی، محمدابراهیم ) .3
صـطفی  ، متـرجم م «ماذا خسر العالم بانحطـاط المسـلمین  »(، حدود خسارات جهانی و انحطاط مسلمین ترجمه کتاب 1314کتاب، ندوی، ابوالحسن ) .4

 زمانی، قم، انتشارات، پیام اسالم، چاپ سوم
 ها، تهران، انتشارات بعثت، چاپ اول(، طلوع و غروب تمدن1311کتاب، بی آزار شیرازی، عبدالکریم ) .1
 (، علل پیشرفت اسالم و انحطاط مسلمین، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی1311العابدین )کتاب، قربانی، زین .1
 (، لماذا تأخر المسلمون و لماذا تقدم غیرهم، بیروت، دار مکتبۀ الحیاۀ، چاپ اول1111کتاب، ارسالن شکیب ) .7
 3 ، ص1 (، تاریخ تمدن، ترجمه احمد بطحائی، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، چاپ اول، ج1311دورانت، ویل ) .1
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 211 ، ص1 سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، چاپ اول، ج (، درآمدی بر تاریخ تمدن، تهران،1311مصاحب، محمد، بطحائی، احمد، ) .1
 معرفی شده هایذیل ریشه« مفردات راغب اصفهانی، قاموس قرآن قرشی مجمع البحرین طریحی»برای توضیح و تفسیر این کلمات ر.ک. به  .11
 (11قرآن کریم )هود/ .11
 البالغه، تهران، انتشارات پیام محرابموضوعی نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، بخش فهرست(، نهج1311) ر.ک سید رضی .12
 تا(، المفردات فی غریب القرآن، بیروت، دارالمعرفهاصفهانی، راغب )بی .13
 21 ها، تهران، انتشارات قلم، ص(، حیات و مرگ تمدن1317) اهللپایدار، حبیب .14
 271 م، دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین، صتاریخ در قرآن، ترجمه سید جمال موسوی، ق هایتا(، سنتصدر، محمدباقر، )بی .11
 (1 و 4)اعراف/ -قرآن کریم .11
 31 ، ص1 تا(، مجمع البحرین، تحقیق احمد الحسینی، تهران، المکتبۀ المرتضویه، جبی) طریحی، فخرالدین .17
 اسراء 11، ذیل آیه 2217 ، ص4 تا(، فی ظالل القرآن، بیروت، دارالشرق، جسید قطب، )بی .11
 اعراف 11 ، ذیل آیه111 ، ص14 جا، شرکت صحافی نوین، جتا(، التفسیر الکبیر، بیدین، )بیرازی، فخرال .11
، ابن خلدون غالباً بر روی 211 ، ص1 (، مقدمه ابن خلدون، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم، ج1311ابن خلدون، عبدالرحمن ) .21

کند. نیـروی دیـن مـافوق نیـروی عصـبیت اسـت و اگـر در        الهی و دینی تأکید می هایوی ارزشمسئله عصبیت تأکید دارد در حالی که اسالم بر ر
گردانـد و شـجاعت   زند. بلکه دین نیروها را به هم نزدیک میای به حس شجاعت آنان نمیها ضربهای دین حکومت کند، اختالف نژادها و قومجامعه

یابیم. از طرف دیگر باید دانست که هر عصبیتی مذموم نیست، به عبارتی دیگـر هـر   صدر اسالم می هایافزاید. نمونه صادق آن را در جنگآنان را می
دوستی نسبت به قوم و نژاد، عصبیت نیست بلکه عصبیت مذموم آن است که انسان تنها به خاطر قوم و نژاد خویش، حق دیگران را بـر باطـل خـود    

سئل علی بن الحسین )علیه السالم( عـن  »... کند: )ع( در این باره نقل شده، این معنی را تأیید می ترجیح ندهد. در حدیثی که از امام علی بن الحسین
جـل قومـه و لکـن    العصبیۀ فقال: العصبیّۀ الّتی یأثم علیها صاحبها أن یری الرّجل شرار قومه خیراً من خیار قومٍ آخرین و لیس من العصبیِۀ أن یحبّ الرّ

شـود  )از امام سجاد )ع( در مورد تعصب سؤال شد فرمود: تعصبی که به خاطر آن صاحبش گناهکار می« جل قومه علی الظّلم.من العصبیِۀ أن یعین الرّ
مـذموم( نیسـت   ) آن است که کسی، افراد بدکار قوم خویش را از افراد نیکوی اقوام دیگر بهتر بداند و اینکه شخص قومش را دوست بدارد، تعصب

( )خـوئی، میـرزا   311 ، ص11 البالغـه، ج ست که فرد قوم خود را بر ستمکاری یاری دهد.( )منهاج البرائه فی شـرح نهـج  بلکه تعصب )مذموم( آن ا
 ق، تهران، المکتبۀ االسالمیۀ( 1411حبیب اهلل، 

 322 ، ص1 (، مقدمه ابن خلدون، ج1311) ابن خلدون، عبدالرحمن .21
 با تصرف و تلخیص 142-131 ، صص3 دفتر نشر فرهنگ اسالمی، ج(، الحیاۀ، تهران، 1317حکیمی، محمدرضا، علی، محمد، ) .22
و نیـز: مجلسـی، محمـدباقر     413 ، ص11 ، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ ششم، ج413 ، ص11 (، وسائل الشیعه، ج1413) عاملی، شیخ حر .23

 71 ، ص11 (، بحار االنوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، ج1413)
نا(، تا بیبی) البالغه تبویب فیض االسالم، تهرانو نیز نهج ،211 البالغه، تبویب صبحی الصالح، قم، انتشارات هجرت، صق(، نهج 1311رضی، ) سید .24

 111 ص
 (71-77مائده/) قرآن کریم .21
 142 ، ص1 (، الحیاۀ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، ج1317حکیمی، محمدرضا، علی، محمد ) .21
آمده است: العاقل من وضع االشیاء مواضعها و الجاهل ضد ذلک یعنی عاقل کسی است که هر چیز را در جای خود قرار دهـد   11ص  در غررالحکم .27

زیاد شدن قـدرت تعقـل و غریـزه ی عقـل، علـم و تجربـه        هایو جاهل بر عکس آن است. شکی نیست که در تعقل، علم نیز دخالت دارد و از راه
)آمـدی،   .گـردد ای است که با علم و تجربـه زیـاد مـی   فرماید: العقل غریزۀ تزید بالعلم و التجارب یعنی عقل غریزهت میباشد همانطور که حضرمی
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 (17 الکلم، ترجمه محمدعلی انصاری، تهران، بی نا، ص تا(، غررالحکم و دررعبدالواحد، )بی
 (11قرآن کریم )نمل/ .21
 211 د جنتی، تهران، انتشارات علمیه اسالمیه، چاپ اول، صحرانی، ابن شعبه )بی تا(، تحف العقول ترجمه احم .21
 (4قرآن کریم )بلد/ .31
 (11-17قرآن کریم )کهف/ .31
 (12قرآن کریم )ابراهیم/ .32
 212 ، ص1 تا(، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه االعلمی للمطبوعات، چاپ اول، جطباطبائی، سید محمدحسین، )بی .33
 (71قرآن کریم )یونس/ .34
 (114، مائده/71کریم )آیات اعراف/ر.ک قرآن  .31
 (17-11قرآن کریم )احزاب/ .31

را کـه در   -قدس اهلل نفسه الزکیه -گذر جمهوری اسالمی ایران، حضرت امام خمینی نامه سیاسی الهی بنیاندانم قسمتی از وصیتدر اینجا مناسب می
 باشد، بیاورم:همین رابطه می

 نمودن ، بیگانهجاماندهبه باز تا حد زیادی و آثار آن گذاشت کشورها و کشور عزیزمان در زرگیتأثیر ب االسفمع ها کهنقشه ازجمله -ه
گرفتنـد و   هیچ خود را به و قدرت خود را و فرهنگ طوریکه به است آنان نمودن زده شرقو  زدهغربو  از خویش استعمار زده کشورهای

 از دو قطب یکی به دانستند و وابستگی عالم گاهرا قبله دو قدرت را واالتر و آن آنان ا نژاد برتر و فرهنگقدرتمند ر ، دو قطبو شرق غرب
و  کشنده خوریمنیز می اکنون و خورده از آن که هاییو ضربه انگیز، طوالنیامر غم این نمودند! و قصۀ معرفی اجتناب غیرقابل را از فرائض

 .است دهکوبن

مـا را از   قدریبار آوردند و به مصرفی و کشورهایی داشتهنگه عقب چیزهمهرا در  زیر سلطه ستمدیده هایملت آنان انگیزتر اینکهو غم
و  کـرده  آنـان  ا تسـلیم چیز خود ر همه و نداریم ابتکاری هیچ به زدن دست جرأت اند کهترسانده شانشیطانی قدرتهای خود و پیشرفتهای
 مصـنوعی  مغـزی  و تهـی  پـوچی  این و ؛هستیم فرمان مطیع بسته و گوش و چشم سپرده آنان دست خود را به خود و کشورهای سرنوشت
و  و صنعت و ادب از فرهنگ هبلک تقلید نماییم و غرب از شرق کورکورانه و خود اتکا نکنیم فکر و دانش به امری در هیچ که شده موجب
مـا را   بـومی  و فکـر و قـدرت   گرفتـه  انتقاد و مسخره باد را به هاآن، فرهنگبی و شرقزدۀ غرب و گویندگان ، نویسندگاناگر داشتیم ابتکار

و بـا   کـرده  و نوشتار ترویج و گفتار عمل باشد با و مفتضح را هر چند مبتذل اجنبی و آداب نمایند و رسوممی و نموده و مأیوس سرکوب
 توجـه  بدون باشد، فرنگی چند واژۀ یا گفتاری یا نوشته ، اگر در کتابالمثلدهند. فیمی و داده هاملتخورد  را به هاآن و ثناجویی مداحی

 اگر بنگریم هرچه تا قبر به از گهواره و ؛آورندمی حساب شنفکر بهدانشمند و رو را آن و نویسندۀ و گوینده پذیرفته با اعجاب آن محتوای به

کـار   بـه  خودی بومی هایو اگر واژه محسوب پیشرفتگی و و از مظاهر تمدن و مورد توجه شود مرغوب گذاریاسم و شرقی غربی با واژۀ
انـد.  افتاده زیر و عقب دارند سر به خودی باشند مفتخر؛ و اگر نام داشته غربی ما اگر نام خواهد بود. کودکان واپسزده و رود مطرود و کهنه

 داشـته  خـارجی  باید نام شدهتهیه ، هرچند در داخلهامتاعها و دیگر ها، پارچهها، کتابخانهداروخانه ،هاشرکتها، ها، مغازه، کوچههاخیابان
 زنـدگی  شـئون  و تمام هامعاشرتو در  هاوبرخاستنشست و در تمام سرتاپااز  مآبی کنند. فرنگی اقبال آن و به راضی از آن باشد تا مردم

 و کسـالتی  . در هر مـرض است افتادگیعقبو  پرستیکهنه ،خودی ورسومآداب، و در مقابل و پیشرفت و تمدن افتخار و سربلندی موجب
، 11 )صحیفه انقـالب، ص کرد.  و مأیوس دانشمند خود را محکوم و دکترها و اطبای رفت خارج ، باید بهاخلدر د عالج و قابل ولو جزئی



 

548 

 (1311چاپ وزارت ارشاد، 
 (77نساء/) قرآن کریم .37
 141 م(، لماذا تأخر المسلمون و لماذا تقدم غیرهم، بیروت، دار مکتبۀ الحیاۀ، چاپ اول ص 1111) ارسالن، شکیب .31
 (111بقره/) قرآن کریم .31
 (11بقره/) قرآن کریم .41
 (111بقره/) قرآن کریم .41
 (113بقره/) قرآن کریم .42
 (7ابراهیم/) قرآن کریم .43
 ع() ابراهیم 7( تفسیر الصافی، بیروت، موسسه االعلمی للمطبوعات، ذیل آیه 1412فیض کاشانی، ) .44
 (212بقره/) قرآن کریم .41
 (1مائده/) قرآن کریم .41
 حمن فی تفسیر القرآن، قم، موسسه البعثه، چاپ اول، ذیل آیه مورد بحثق(، نفخات الر 1421) نهاوندی، محمد .47
 (114و نیز آل عمران/ 114آل عمران/) قرآن کریم .41
 211 ، ص1 ش(، میزان الحکمۀ، تهران، مکتب االعالم االسالمی، چاپ دوم، ج 1317) شهری، محمدمحمدی ری .41
 (71هود/) قرآن کریم .11
 (32نور/) قرآن کریم .11
 نور( 32)نقل روایت از نفحات الرحمن ذیل آیه  -(131/نساء) قرآن کریم .12
 (1مائده/) قرآن کریم .13
 ق(، نفخات الرحمن فی تفسیر القرآن، قم، موسسه البعثه، ذیل آیه مورد بحث 1421نهاوندی، محمد ) .14
 (21توبه/) قرآن کریم .11
 مورد بحثق(، البرهان فی تفسیر القرآن، قم موسسه البعثه، ذیل آیه  1417) بحرانی، سید هاشم .11
 (112هود/) قرآن کریم .17
 (171اعراف/) قرآن کریم .11
 (11قرآن کریم )زمر/ .11
 (11قرآن کریم )ضحی/ .11
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 چکیده
 

هدف از نگارش مقاله حاضر شناخت نقش و کارکرد انقالب اسالمی ایران در فرآیند تحقق تمادن ناوین اساالمی    
سازی نوین که توسط رهبر معظم انقالب اسالمی مطرح شده است در واقع همان احیای تمدن است. عبارت تمدن

ها به آن معطوف شده است. تمدن نوین اسالمی احیاای عازت و   اسالمی است که با پیروزی انقالب اسالمی نگاه
اناد نویادبخش   توکرامت انسان مسلمان در کنار برخورداری از دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی است که مای 

ایجاد تمدنی نمونه باشد. با توجه به اینکه در صورت تحقق تمدن اسالمی تمام نیازهای مادی و معنوی انسان و 
یاباد، بررسای   هاا فعلیات مای   ی انسانای استعدادهای بالقوهشود و در چنین جامعهی انسانی لحاظ میجامعه

تحلیلای، و ابازار   -تحقیاق کیفای، از ناوع توصایفی     رسد. روشفرآیند تحقق تمدن اسالمی ضروری به نظر می
برداری است. پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است کاه نقاش و کاارکرد    گردآوری اطالعات، فیش

انقالب اسالمی ایران در فرآیند تحقق تمدن نوین اسالمی چگونه است. برای این منظور عوامل اعاتال و انحطااش   
یم استخراج شده است. این عوامل عبارتند از عدالت و بی عدالتی، اتحاد و تفرق، اجرا یا ها از منظر قرآن کرتمدن

هاای پاژوهش انقاالب اساالمی     ترف امر به معروف و نهی از منکر، فسق و فجور و رعایت اخالق. بر طبق یافتاه 
ی اخاالق دینای   ن اشااعه ایران با زنده کردن عدالت، ایجاد اتحاد، احیای امر به معروف و نهی از منکر و همچنای 

 های اعتالی تمدن نوین اسالمی را فراهم آورد.توانست زمینه
 
 

 : تمدن نوین اسالمی، انقالب اسالمی و تمدن نوین اسالمی، کارکرد انقالب اسالمی.هاهکلید واژ
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 مقدمه
های اسالمی پا گرفت و استقرار وزهی آمانقالب اسالمی ایران از آغاز با تأکید بر رشد و شکوفایی فردی و اجتماعی در سایه

جمهوری اسالمی نویدبخش تحقق تمدنی نوین بود. سرزمین ایران در طول تاریخ بارها مهد تمدن و الگـوی سـایر ملـل در راه    
تمدن برخاسته از اسالم چیـزی  سازی را تجربه کرده است. دستیابی به تکامل مادی و معنوی بوده و اسالم سابقه درخشان تمدن

رنگ و بوی مخصوص مبنی بر کتاب و سنت اسالم نداشت، هرگـز   ات که انکارپذیر باشد. اگر اسالم تمدن حقیقی و عالی بنیس
بردنـد و تـاریخ آن را   ها که به حمله و هجوم بر اسالم معروف هستند، مکرر نام تمدن اسالم را نمیعلمای تمدن غرب حتی آن

های مشهوری است که تاریخ عمومی دنیا بـا آن  سنجیدند. این تمدن از تمدنعالم نمیهای دادند و آن را با سایر تمدنشرح نمی
 [.1] زینت یافته و با آثار درخشان خود تا ابد تاریخ را پر کرده است

ای طوالنی از رکود را نیز تجربـه کـرد.   تمدن اسالمی پس از اینکه برای مدتی در اوج قدرت و شکوفایی قرار داشت، دوره
هـا  ترین فعالیـت د. انقالب اسالمی ایران یکی از مهمکننن مجدداً آن را احیا انامسلمالزم است ظ این میراث عظیم الهی برای حف
تواند از ها و اعتقاداتی را زنده کرد که میانقالب ایران با پیروزی خود ارزش رود.ی احیای تمدن اسالمی به شمار میدر عرصه

ی پیشـرفته و  بخش یک جامعـه سازی نوین کمک کند. عناصر الزم و ارکان هویتد و به تمدنعوامل اعتالی تمدن اسالمی باش
متمدن در فرهنگ مادی و سکوالر و غیرالهی، بر حسب مبنای متافیزیکی آن، پیشرفت در علم و فناوری، سلطه بر طبیعت، اقتدار 

همگان است. اما پیشرفت مقبول و تمدن مطلوب جامعـه  اجتماعی سیاسی و اقتصادی و مانند آن به منظور تأمین رفاه و آسایش 
های اساسی دیگری در آن جامعه جریان داشته، بر مبنای نگرش توحیدی در صورتی محقق است که افزون بر عناصر فوق ارزش

 [.2اید ]ی سعادت آحاد آن فراهمزمینه
ی پژوهش حاضـر  فرضیهدن نوین اسالمی بپردازد. این مقاله قصد دارد به بررسی نقش پیروزی انقالب اسالمی در اعتالی تم

این است که انقالب اسالمی با احیای عوامل اعتالی تمدن اسالمی نقش مؤثری در فرایند تحقق تمدن نوین اسالمی ایفا کرد. در 
ق تمدن نـوین  که نقش و کارکرد انقالب اسالمی ایران در فرآیند تحقگویی به این سؤال است که واقع این پژوهش در پی پاسخ

 یست؟اسالمی چ
 

 مبانی نظری
 تعریف مفاهیم

تـر  تمدن در نگاه دانشمندان علوم اجتماعی، تعاریف گوناگونی دارد. برخی آن را مترادف با فرهنگ یا شکلی پیشرفتهتمدن: 
هـای  دیـدگاه دانند. وجود سازمان و نظم اجتماعی و پیشرفت مادی و معنـوی در جامعـه، نقطـه مشـترک بسـیاری از      از آن می

[. به باور برخی فیلسوفان اسالمی معاصر، تمدن به معنای تشـکل  3ی بیان مفهوم تمدن است ]دانشمندان علوم اجتماعی در زمینه
ها در پیشبرد اهداف مـادی و معنـوی و   ی افراد و گروهها در حیات معقول به همراه روابط عادالنه و اشتراک همههماهنگ انسان

 [.4است ]دیگر ابعاد مثبت 
تمدن نوین اسالمی: تمدن نوین اسالمی احیای عزت و کرامت انسان مسلمان در کنار برخورداری از دستاوردهای علمـی و  
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گویی بـه نیازهـای طبیعـی و    تواند نویدبخش ایجاد تمدنی نمونه باشد. در واقع این تمدن ضمن پاسختکنولوژیکی است که می
کنـد. ایـن سـاختارِ مطلـوب کـه ریشـه در       ها را به سمت کمال و سعادت راهنمایی میآنعد معنوی و روحی ها، بُمادی انسان

 دهد.کند بلکه به آن جهت هم میافزاری تمدن را نفی نمیساز اسالمی دارد، نه تنها بعد مادی و سختهای انسانبرنامه
ی آنچه کـه سـزاوار آن اسـت، داده شـود. در     ی میان امور است به اینکه به هر امری مساوات و موازنهقامهعدالت اعدالت: 
 [.1] ی آن است، قرار گیردی امور در جایگاهی که شایستهنتیجه همه

است. امر به معروف یعنی دستور  اسالم فروع دیناز  شیعیانمنکر: از احکام عملی مسلمانان و به نظر  از معروف و نهی به امر
نهـی   .شودبه دیگران به انجام آنچه از نظر عقل یا شرعِ اسالم خوب در نظر گرفته می مسلمانوصیه کردن از سوی فرد دادن یا ت

به دیگران به انجام ندادن آنچه به از نظر عقل یا شرع اسـالم بـد    از منکر یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان
 شود.در نظر گرفته می

 است. های اصولی های گوناگون بر گرد محورها و روشوحدت: وحدت به معنای گرد آمدن صاحبان سلیقه
شوند افعالی که موجب میاخالق دینی: اخالق در میان اندیشمندان اسالمی عبارت است از صفات نفسانی راسخ و پایداری 

مل از آدمی صادر شود. چنانچه این رفتارها برگرفته و متناسب با دین و مذهب أمتناسب با آن صفات به سهولت و بدون نیاز به ت
 گیرند.باشند، اخالق دینی نام می

 
 چارچوب نظری پژوهش

هـایی  اب به سبب دوری از اجتمـاع، انسـان  پیش از ظهور اسالم، هیچ تمدنی میان مردم سرزمین حجاز وجود نداشت و اعر
-ای استوار و همسو با خواستهای ناب آسمانی برنامهعاطفه و دور از فرهنگ و دانش اجتماعی بودند. اسالم با آموزهخشن، بی

ـ     های فطری بشر به ارمغان آورد و برای تعالی و پیشرفت فرد و جامعه در حوزه ی، هـای معرفتـی و عقیـدتی، اخالقـی و فرهنگ
ی اسـالمی  ای نو، موسـوم بـه جامعـه   اقتصادی، صنعتی، سیاسی و نظامی احکام و تعالیمی را بیان نمود که زمینه پیدایش جامعه

بنـدی بـه تعـالیم اسـالمی     مندی و پایی نوپا به رغم محرومیت از مدیریت مطلوب اسالمی، به میزان بهرهفراهم شد. این جامعه
 [.1] را به ظهور رساند شبحی از پیشرفت و تمدن اسالمی

بنـدی  اش زاده و مقولهی مفاهیم، عناوین و مسائل نوپدید حیات آدمی را که به تدریج در طول زندگی زمینیقرآن کریم همه
شود، با همان نام و عنوان بیان نکرده و این انتظار از یک کتاب جاودانی نارواست. بنابراین بایـد در پـی اسـتخراج رویکـرد     می

های مختلف بود. قرآن کریم به طـور  ای مانند تمدن، پیشرفت و علل انحطاط و اعتالی تمدنیم در مسایل و مفاهیم تازهقرآن کر
 کند: بندی میها را در موارد زیر دستهتمدنی زمینهاز جمله در  هازمینهی ر همهد کلی عوامل اعتال و انحطاط

 
 عدالتیعدالت و بی

ای که فقدان عدل و داد سزایی در دوام، پایایی، رشد و پویایی جامعه دارد، به گونهه ت اهمیت بهای اسالمی، عدالدر آموزه
وَ کَمْ قَصَمْنا مِـنْ قَرْیَـۀٍ   »فرماید: می ءی انبیاسوره 11ی آید. به عنوان نمونه خداوند در آیهسبب زوال و افول جامعه به شمار می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=21&AID=11
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=21&AID=11
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 «.کانَتْ ظالِمَۀ وَ أَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرینَ
بدیهی است که آیه اشاره به این مسئله دارد کـه مظـالم   « های ظالم و ستمگری را در هم شکستیمچه بسیار شهرها و آبادی»

 «.دکنن بر میاجتماعی، جامعه را از بیخ و بُ
-خدای واال امتی را که حق ضعیفان را پایمال می»یث ارزشمندی از پیامبر اکرم نقل شده است که فرمودند: همچنین در حد

 [.7] «سازدکند، سعادتمند نمی
هـا  هـای آن ی مـردم بـر اسـاس شایسـتگی    ی متمدن اسالمی، آن است که در اجرای عدالت و تامین حقوق همهپس جامعه

ی عدل و قسط در جامعه و پرهیز از ظلم و ستم به افراد جامعه، از معیارهای نظام به پادارنده مندی ازبکوشد. بر این اساس بهره
 رود.جامعه و تمدن اسالمی است و عوامل رشد و شکوفایی جامعه به شمار می

 
 اتحاد و تفرقه

مادی، پیوسته در معرض ی برخوردار از امکانات ها و منازعات ایمن نیست. جامعهزندگی اجتماعی از تعارضات و کشمکش
تواند پایدار بماند که اعضا و افراد آن وحدت و انسجام کافی داشته و ای میطمع دشمنان بیرونی قرار دارد. در این میان، جامعه

 [.1]برای دستیابی به مقاصد واالی مادی و معنوی خود، یار و یاور همدیگر باشند 
 ماید:  فرعمران میی آلسوره 113ی خداوند در آیه

لَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْـبَحْتُم بِنِعْمَتِـهِ إِخْوَانًـا    وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا وَالَ تَفَرَّقُواْ وَاذْکُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنتُمْ أَعْدَاء فَأَ»
 «.نْهَا کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَوَکُنتُمْ عَلَی شَفَا حُفْرَۀٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَکُم مِّ

خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که دشـمنان ]یکـدیگر[ بودیـد    و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت»
گاه آتش بودید که شـما را از آن رهانیـد ایـن    پس میان دلهای شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار پرت

 «.کند باشد که شما راه یابیدهای خود را برای شما روشن میگونه خداوند نشانه
دهد. بر این پایه قرآن کریم مسلمانان را به چنگ زدن به ریسمان الهی فراخوانده و آنان را از تفرقه و چند دستگی پرهیز می 

 خواند که باید در ایجاد آشتی و صلح و دوستی در میان خود بکوشند. را برادر یکدیگر میقرآن در برخی آیات مومنان 
شَـلُوا وَ تَـذْهَبَ   وَ ال تَنـازَعُوا فَتَفْ »... ی انفال، تفرقه و نزاع را عامل نابودی برشـمرده شـده اسـت.   سوره 41خداوند در آیه 

 «.کندآورد و سستی شما را زایل میبا یکدیگر نزاع نکنید که نزاع داخلی سستی می...« »ریحُکُمْ
ی مقابـل،  آیـد و در نقطـه  ی اتحاد و انسجام افراد آن به دست میای در سایهلذا اعتال، اقتدار، سعادت و پیشرفت هر جامعه

 ندگی و در نهایت، نابودی و انحطاط جامعه است.مااختالف و چند دستگی، اسباب عقب
 

 منکرازاجرا یا ترک امر به معروف و نهی

تمام احکام و دستورهای الهی واجب االجرا و در نهایت امر، برای سعادت دنیوی و اخروی افراد و نیز برای ترقی و تکامـل  
شـود. امـا در   الهی شامل حال آن جامعه و مردم آن می جوامع انسانی است. لذا در صورتی که به اوامر الهی عمل شود، برکات

هـای مختلـف بـر آن    توجهی شود یا دستورهای الهی و انبیا و رسل او تکذیب شود، عذاب الهی در قالبصورتی که به آنها بی

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=21&AID=11
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=8&AID=46
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=8&AID=46
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نیز قوانین الهی، در صورتی که امر و نهی الهی و  د.کشانشود و فرهنگ و تمدن آن را به انحطاط و اضمحالل میجامعه نازل می
ای به اجرا درآید، آن جامعـه و مـردم آن، روی خوشـی و    که از طریق پیامبران و برای جوامع انسانی نازل شده است، در جامعه

ها عمل نشود یا امر و نهی صورت نگیرد، سیر فرهنـگ و تمـدن آن جامعـه در    سعادت را خواهند دید، اما در صورتی که به آن
شود و بر این اساس، طبق سـنت جاریـه ی الهـی، آن جامعـه دچـار      ضاد بین آحاد جامعه سوق داده مینهایت به کشمکش و ت
 شود و نابود خواهد شد.انحطاط و سقوط می

سازی محیط انسانی و به عنوان نظارت همگانی تشـریع شـده اسـت.    معروف و نهی از منکر در اسالم برای پاک به قانون امر
ها و فسادها سـاکت و  تواند در مقابل تباهیدر هر مکان و زمانی، دارای مسئولیت است و نمیشخص مسلمان در هر صورت و 

تفاوت باشد. قرآن کریم درباره ضرورت امر به معروف و نهی از منکر بسیار سخن گفتـه اسـت. از یکـی از آیـات صـریحا      بی
سوره مائده اسـت کـه یکـی از     71است و آن آیه  شود که ترک این فریضه بزرگ در هالکت و انهدام یک قوم مؤثراستنباط می

 علل دور افتادن کافران ترک نهی از منکر ذکر کرده است :
یکـدیگر را از ارتکـاب منکـرات نهـی نمـی کردنـد و چـه بـد         «. »کانو ال یَتناهَونَ عَن منکَر فَعَلوه لَبِئسَ ما کانو یَفعَلونَ » 
 .«کردندمی
 

 فسق و فجور یا رعایت اخالق
ی اسالمی نه فقط نقـش کلیـدی و مهـم کـه     ی امت واحدهدهندههای تشکیلدر زندگی آدمی و به عنوان یکی از پایه اخالق

 شود.نقشی حیاتی دارد. در این زمینه نیز به آیاتی اشاره می
گیـرد و هـم   داند هم فساد رهبران و ثروتمندان جامعـه را در برمـی  ها میفسادی را که خداوند عامل هالکت و نابودی ملت

-ی اسرا در مورد فساد رهبران و بزرگان مـی سوره 11شود. به عنوان نمونه خداوند در آیه فساد در میان مردم عادی را شامل می

 «رْنا مُتْرَفیها فَفَسَقُوا فیها فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمیراًوَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَۀً أَمَ »فرماید: 

چون نابودی دیاری را اراده کنیم به بزرگان و ثروتمندانش فرمان دهیم و چون به فسق و فساد برخاستند، آنگاه عـذاب بـر   »
 .«آنها واجب گردد و ایشان را به کلی نابود گردانیم

-رد گسترش فساد در جامعه، خداوند افراد را نسبت به عاقبت کارهایشان و درس گرفتن از گذشتگان انـذار مـی  و اما در مو

 فرماید:ی روم میسوره 42و  41دهد مثال در آیات 
 فَانظُرُوا حْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ * قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَری وَالْبَ»

 .«کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۀُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُهُم مُّشْرِکِین
اند بـه آنهـا بچشـاند،    شکار شد تا جزای بخشی از اعمالی را که انجام دادهبه سبب اعمال مردم، در خشکی و دریا فساد، آ»

 .«شاید باز گردند*بگو: در زمین بگردید تا ببینید عاقبت گذشتگان که بیشترشان مشرک بودند چگونه بود
که ناشی از اراده و  خیزد و امری استها بر میها، از درون همان جوامع و تمدنبنابراین علل انحطاط جوامع و نابودی تمدن

ای در نهایت به انحطاط و نابودی بیانجامـد. بلکـه   اختیار افراد آن جوامع است و امری حتمی و الیتغیر الهی نیست که هر جامعه

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=16
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=16
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 شود.  خیزد و پس از آن، هالکت و نابودی آن جامعه و تمدن، حتمی میعلل و عوامل از درون جامعه و تمدن، برمی
ی ها از نظر قرآن در گرو برپایی عدالت، وجود اتحاد، برقراری فریضـه اعتالی جوامع و رشد تمدن گفتتوان در مجموع می

معروف و نهی از منکر و ترویج اخالق اسالمی است. کشور ایران به عنوان یکی از اولین کشورهایی کـه پـس از ظهـور     به امر
. در عصر حاضـر حکومـت   های فاسد و جائر بودت تسلط حکومتای محدود، همواره تحاسالم به این دین گرایید، به جز دوره

 پهلوی علیرغم تظاهر به دینداری عمال بسیاری از موازین اسالمی را تعطیل نموده و در واقع از اسالم جز نامی باقی نمانده بود. 
سـت بـه مبـارزه زد و    امام خمینی )ره( به منظور احیای تمدن اسالمی در کشور با یـاری و همـدلی مـردم د    1317در سال 
و توان مجدد دادن به آن اسـت.   احیای دین و تمدن اسالمی در جامعه گردد. منظور از احیای دین زنده کردن دین أتوانست منش

بدین معنا که به دین یا ارزشهای دینی که حیات خود را از دست داده و نیرو و توانی برایشان باقی نمانده بود، حیـات و تـوان   
شود، پیش از هر چیـز  های جهان، چه در شکل و چه در اهداف محسوب میانقالب ایران، که از نادرترین انقالب مجدد بخشید.

یک انقالب اسالمی است. به تعبیر دیگر، طلوع مجدد مکتبی است که بعد از چهارده قرن از پس دعـوت پیـامبر گرامـی اسـالم     
 )ص( در این مرز و بوم به وقوع پیوست.

 
 روش شناسی

اساس ماهیت و روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع توصیفی و تحلیلی است. با توجه بـه اینکـه در تحقیقـات توصـیفی      بر
ها در پی نقش انقالب اسالمی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است، در این جا بعد از شناخت عوامل اعتال و انحطاط تمدن

ها و اطالعات تحقیق از منابعی نظیر کتاب، آوری دادهنوین هستیم. برای جمع سازیدر احیای این عوامل و در نتیجه ایجاد تمدن
ایـن پـژوهش از   برداری اسـت.  های الکترونیکی استفاده شده و ابزار گردآوری اطالعات مطالعه و فیشنامه و سایتمقاله، پایان

ه محتوای آنها مربوط به موضوع پـژوهش اسـت   گیرد فاقد نمونه مطالعاتی است و آثاری کآنجایی که به صورت کیفی انجام می
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سؤاالت مندرج در ابزار دقیقـاً متغیرهـا و   مورد مطالعه قرار گرفته است. 

ش و فـیش  موضوع مورد مطالعه را بسنجد و عین واقیت را به خوبی نشان دهد. با توجه به مطالعه دقیق کتب مربـوط بـه پـژوه   
 برداری از آنها روایی تحقیق محقق شده است.

 
 هایافته

 ی عدالتانقالب اسالمی و اقامه
شیعه، از شرایط مهم برای والیت و مرجعیت، و نیز از اهداف مهم انقالب اسـالمی ایـران اسـت.    عدل، یکی از اصول مذهب

توجه به ژرفای اعتقادی و فکـری آن در نظـر   اسالمی را بی خواهی در سیر تکوین انقالببنابراین نباید اندیشۀ عدالت و عدالت
ی نیازهای فطری بشر قرار داشته است. قرآن کریم هـدف از تشـریع   خواهی و پرهیز از بیدادگری همیشه در زمرهگرفت. عدالت

ما پیـامبران  »فرماید: یی حدید مسوره 21ی کند. خداوند در آیهدین، ارسال رسل، نزول کتاب و میزان را تحقق عدالت بیان می
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 «.خویش را با آیات آشکار فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان فرود آوردیم، تا مردمان عدالت را بر پای دارند
هـای الهـی و   در بینش متعالی اسالم، حکومت هرگز به خودی خود شأن و منزلتی نـدارد مگـر آنکـه در پـی تـأمین ارزش     

این تفکّر فقط احیا و اجرای حق، به مفهوم واقعی خود و سرکوب کردن باطل، جایگاه واقعـی  اجتماعی برای نوع بشر باشد. در 
برقراری عدالت اجتماعی در همه ابعاد آن یکی از اصول مهم و با اهمیتی است که حضرت علـی  . سازدحکومت را مشخص می

شـیعی انقـالب    -توجه به ایدئولوژی اسـالمی )ع( در حکومت اسالمی هم در تئوری و هم در عمل به آن توجه داشته است. با 
شـوند. سـپس   های مورد نظر حضرت علی )ع( جهت اجرای عدالت در یک حکومت اسالمی آورده مـی لفهؤاسالمی در اینجا م

شود تا مشخص شود کـه  در ایران تشکیل شد، سنجیده می 17ای که پس از انقالب ها با حکومت اسالمیمیزان انطباق این مولفه
 .های الزم سبب اعتالی تمدن اسالمی شودانقالب اسالمی توانست با اجرای عدالت در جامعه به عنوان یکی از مولفهآیا 
 

 وجود حاکمان و حکمرانان عادل و متّقی
امام علی )ع( در ارتباط با وجود حاکمان و مسئوالن عادل و با تقوا در جامعه توجه زیادی مبذول داشته است. بدیهی اسـت  

-خواه باشند و ابتدا این موضوع را در زندگی شخصی خود و بسـتگان صورتی مسئوالن هر جامعه افرادی عادل و عدالت که در

شان اعمال نمایند، اعتماد مردم به آنها جلب شده و به عنوان الگویی مفید مورد پیروی و احترام مردم در جامعـه خواهنـد بـود.    
مردم در جامعه و بدون تبعیض بین اقشار مختلف اجرا نمایند. احقاق حـق مظلـوم از   حاکمان مسلمان باید عدالت را برای آحاد 

ظالم نیز از وظایف مهم یک حکمران اسالمی است که به شدت مورد تأکید امام علی )ع( بوده اسـت. امـام علـی )ع( در نهـج     
هجـری مـی    31وم خالفت خـود در سـال   البالغه هدف از قبول خالفت را احقاق حق مظلومان می داند. در این باره در روز د

 فرماید:
گردانم. گرچه با آن ازدواج کـرده یـا   به خدا سوگند، بیت المال تاراج شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلی آن باز می»

ت تـر  کنیزانی خریده باشند، زیرا در عدالت گشایش برای عموم است. آن کس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم بر او سخ
 [.1] «است
به خدا سوگند، همین کفش بی ارزش نزد من از حکومت بر شما محبوب تر است، مگر اینکه حقی با آن بـه پـا دارم و یـا    »

 [.11]« باطلی را دفع نمایم
همان طوریکه از سخنان امام علی )ع( مالحظه می شود، وجود حاکمان عادل که هدف اصلی آن احقاق حق مردم سـتمدیده  

های حاکمان عادل از نظر امام علی )ع( کـه از  کی از اصول برقراری عدالت در جامعه است. تعدادی از مهمترین ویژگیباشد، ی
 باشند:اند به شرح زیر میالبالغه استخراج شدههای نهجها و نامهخطبه

گدست، دوری از فخـر فروشـی،   المال، توانایی و اقتدار، زندگی کردن همسان با مردم ناتوان و تندادن حق هر کسی از بیت
نشینی با تقواپیشگان، حسن ظن بـه مـردم بـا نیکـی     آمیز دیگران، انتخاب نکردن وزیران شرور، همناپسند داشتن سخنان ستایش

گذاری، توجه به طبقات مختلف اجتماع و ادای حـق هـر یـک از افـراد جامعـه و      شکنی و بدعتها، دوری از سنتکردن به آن
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 [.11]گنجد یگر که در این مجال نمیبسیاری موارد د
توان بـه نقـش پیـروزی انقـالب     ها با زمامداران حکومت پهلوی دوم و حکومت اسالمی پس از آن، میبا انطباق این ویژگی

اسالمی در تحقق عدالت اجتماعی و به دنبال آن احیای تمدن نوین اسالمی پی برد. محمدرضاشاه به هیچ وجه خصوصیات یک 
المال پرداخت کند توانست حق مردم را از بیترا نداشت. وی فاقد توانایی و اقتدار برای اجرای عدالت بود لذا نمی حاکم عادل

های بسـیاری از مـردم   شد و در مقابل گروهمنصبان حکومتی میالمال نصیب نزدیکان وی و صاحبو مقادیر بسیار باالیی از بیت
 کردند.تر در فقر مطلق زندگی میطبقات پایین

آبادها و در شـرایط بسـیار   وجه در سطح مردم عادی جامعه نبود و در حالی که بسیاری از مردم در حلبیزندگی وی به هیچ
گذرانید و با این وضع فاقد توانایی برای درک طبقات پـایین  های بسیار مجلل روزگار میکردند وی در کاخنامساعد زندگی می

گذاری کرد مانند بدعتی کـه در  های حاکم بر جامعه را نادیده گرفت و در موارد فراوانی بدعتجامعه بود. وی بسیاری از سنت
 تبدیل سال شمسی به شاهنشاهی در زمان وی انجام گرفت و اینگونه با اعتقادات مردم به مقابله برخاست.

اکمی عادل و متقی داد. ایشـان دارای  توان به وی لقب حنقطه مقابل تمام این اقدامات محمدرضاشاه، امام خمینی بود که می
ی خودش مستضعفان حمایت کرده و زندگی بسـیار سـاده و   شخصیتی مقتدر بود که همواره از طبقات پایین جامعه و یا به گفته

ی بـود  ها و عقاید مردم ایران، معمار انقالبی اعتقادترین اقشار جامعه داشت. امام خمینی با احترام به تمامی سنتدر سطح پایین
توان به وضوح دریافت که امام خمینـی شخصـیت   های مردم کامال سازگاری داشت. با توجه به مطالب ذکر شده میکه با سنت

 توانست حاکمی عادل به شمار رود.یک رهبر عادل را دارا بود در حالی که محمدرضا شاه نمی
 

 نظارت بر اعمال و رفتار صاحب منصبان در جامعه
عنوان امام و رهبر یک نظام سیاسی همواره بر اعمال و رفتار حاکمان منصوب خود نظارت داشت و نسـبت   علی )ع( بهامام 

به حیف و میل بیت المال و عدم برقراری عدالت در جامعه به شدت از خود عکس العمل نشان می داد و حکمرانان را مؤاخـذه  
مسئوالن حکومتی یکی از وظایف رهبران جامعـه و از ابزارهـای    می کرد. بنابراین از نظر آن حضرت نظارت بر رفتار و عملکرد

 برقراری عدالت می باشد. در این باره در نهج البالغه نامه های زیادی از جانب امام علی )ع( به حاکمان مرقوم شده است:
 ایشان در نامه ای به زیاد ابن ابیه جانشین فرماندار بصره می نویسد:

ا سوگند می خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، چنان بر تو سخت همانا من به راستی به خد»
 [.12]« گیرم که قادر به تامین معاش عیال خود نیز نباشی

 نویسد:علی )ع( در نامه ای به محمد ابوبکر فرماندار مصر میامام 
نگاه و خیره شدن بـه مـردم، بـه    هایت و در نیماش. در نگاهبا مردم فروتن باش. نرمخو و مهربان باش ،گشاده رو و خندان ب»

 [.13]« ها در عدالت تو مأیوس نگردندتساوی رفتار کن تا بزرگان در ستمکاری تو طمع نکنند، و ناتوان
ر های امام علی )ع( مالحظه می شود، وجود حکمرانان عادل و با تقوا یکی از اصول برپایی عدل و عـدالت د چنانکه در نامه
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جامعه می باشد و نظارت بر عملکرد آنان در ارتباط با لغزش های مادی و دنیوی و در صورت لـزوم برکنـاری آنهـا بـه علـت      
 باشد.خیانت به بیت المال از جمله وظایف رهبر و پیشوای جامعه اسالمی می

یش نظارت شدید داشت. لذا تمـامی  بنابراین امام علی )ع( به عنوان مظهر عدالت خود بر عملکرد زیردستان و گماردگان خو
حکام عادل باید عملکرد مسئولین منتخب خود را کنترل کنند تا مبادا ظلمی متوجه مظلـومی شـده باشـد. اطرافیـان و نزدیکـان      

کردند. شاه بـا اینکـه در   های عظیمی را از کشور خارج میبردند و ثروتالمال میهای بسیاری از اموال بیتمحمدرضا شاه بهره
العنان شده بود اما بر رفتارهای اطرافیان خود که در سیاست هم دخالت داشـتند،  های پایانی سلطنت تبدیل به حاکمی مطلقالس

 گشت. ها میشد سبب نارضایتی آنهایی که از این طریق بر مردم تحمیل میعدالتیها و بینظارتی نداشت. لذا ستم
ها و نهادها مد نظر مسئولین قرار گرفـت و نهادهـایی بـدین منظـور     راد، سازمانپس از پیروزی انقالب اسالمی نظارت بر اف

تاسیس شد. براساس قوانین نظام جمهوری اسالمی ایران، مجلس خبرگان که منتخب مردم است بر رهبر نظارت دارد، رهبر نیـز  
شـورای نگهبـان، مجمـع تشـخیص     ضمن نظارت کالن بر سه قوه از جهت هماهنگی آنها، نظارت دقیق تری بر قـوۀ قضـائیه،   

 [.14]مصلحت و سایر نهادهای تحت نظر رهبری اعمال می نماید 
 

 خواه( در جامعهحقوق متقابل مردم و حاکمان )عدالت
احقاق حق مظلومین در جامعه و حمایت مردم از مجریان برقراری عدل و عدالت یکی دیگر از شرایط برقـراری عـدالت در   

ست که هرگاه جامعه از نظر فکری توان پذیرش حق و عدالت را نداشته باشد و رهبران عدالتخواه خود جامعه می باشد. بدیهی ا
 را در مقابل فاسقان پشتیبانی نکند، اجرای عدالت در جامعه با شکست مواجه می شود.

 رماید:نهج البالغه می ف 211در ارتباط با حقوق متقابل مردم و رهبران، امام علی )ع( در بخشی از خطبه 
و در میان حقوق الهی بزرگ ترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم به رهبر است. مردم اصالح نمی شـوند مگـر بـه    »... 

اصالح حاکمان و حاکمان اصالح نمی شوند مگر به استقامت و پایداری مردم... و آنگاه که مـردم حـق رهبـری را ادا کننـد و     
های دین پایدار و نشانه های عدالت برقرار و سـنت  ر آن جامعه بین آنها عزّت یابد و راهزمامداران حق مردم را بپردازند، حق د

گـردد. امـا   )پیامبر( پایدار گردد، پس روزگار اصالح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش مأیوس می
های ستم آشکار و نیرنگ بازی رود، نشانهه از بین میاگر مردم بر حکومت چیره شوند یا زمامدار بر مردم ستم کند، وحدت کلم

 «در دین فراوان می گردد
هـا وظیفـه دارنـد در قلمـرو     بنابراین از دیدگاه امام علی )ع( رعایت حقوق متقابل مردم و دولت امری واجب است. دولت

نه هر کس به حق و حقـوقش را فـراهم   اختیارات خویش شرایط رشد و تعالی و زمینه تکامل و توازن اجتماعی و دستیابی عادال
سازند. مردم نیز وظیفه دارند به تعهدات خود در برابر زمامداران وفا کنند، کارهای جامعه را انجام دهند مسئولیت پذیر باشـند و  

 ها و رهبران عدالتخواه حمایت نمایند.برای استواری جامعه از دولت
توان برقراری عدالت در جامعه را نداشت کـه یکـی از دالیـل آن متقـی      همانطور که پیشتر هم گفته شد دولت پهلوی دوم
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شـان را نداشـت.   نبودن و عدم عدالت شاه بود. بنابراین این حکومت توان ایجاد زمینه به منظور دستیابی افراد به حق و حقـوق 
ر مقابل پس از پیروزی انقالب اسـالمی  بنابراین مردم نیز حقی برای حکومت قایل نبودند لذا به براندازی آن مبادرت ورزیدند. د

هـای مختلـف از جملـه    مردم به علت پذیرش حکومت و اعتقاد به آن همواره خود را نسبت به آن مسئول دانسـته و در صـحنه  
ها و هر جای دیگری که نیاز به حضور مردم برای تایید نظام جمهوری اسالمی وجود داشته اسـت، نقـش   ها، راهپیماییانتخابات

 اند.ی ایفا کردهفعال
 

 لزوم ساده زیستی حاکمان اسالمی
امام علی )ع( از اشرافیت و زندگی تجملی بیزار است و در جامعه اسالمی که افرادی فقیر دارد، سـاده زیسـتی را از جملـه    

 وظایف حاکمان اسالمی می داند. در نهج البالغه این موضوع به حاکمان و فرمانداران توصیه شده است:
نهج البالغه عثمان بن حنیف انصاری، فرماندار بصره را از اینکه به میهمانی اشـراف   41ن نمونه امام علی )ع( در نامه به عنوا

و ثروتمندان بصره شرکت کرده و در آن غذاهای رنگارنگ و تجمّلی وجود داشته، مورد سرزنش قرار می دهد و به وی توصـیه  
را نمی داند، دور بیفکند و آنچه را به پاکیزگی و حالل بودنش یقین دارد، مصرف می کند که غذاهایی که حالل و حرام بودنش 

 نماید.
بنابراین ساده زیستی حاکمان اسالمی و اطالع از زندگی افراد کم درآمد و فقیر نیز یکی از خصوصیات رهبـران و مسـئوالن   

تقد است که ساده زیستی حاکمان اسالمی زمینـه را  عادل در جامعه می باشد و امام علی )ع( رعایت آن را واجب می داند و مع
 برای اجرای عدالت و اقامه آن در جامعه اسالمی فراهم می آورد.

دهد که سطح زندگی شاه مملکت با مردم عادی سیری در تاریخ پهلوی به خصوص دوران پادشاهی محمدرضا شاه نشان می
ی مقابـل زنـدگی امـام خمینـی )ره(     ی پهلوی نداشت. در نقطهانوادهزیستی هیچ جایگاهی در زندگی خقابل قیاس نبود و ساده

 کامال ساده و در حد مردم عادی شکل گرفته بود. 
های احیای تمدن نوین اسالمی در جامعه و با مطابقتی نیازهای اجرای عدالت به عنوان یکی از مولفهها و پیشبا معرفی زمینه

ی عدالت انقالب ذکر گردید، مشخص است که پیروزی انقالب اسالمی سبب اقامه که با وضعیت روسای حکومت قبل و بعد از
 ای به اعتالی تمدن اسالمی یاری بخشید.در جامعه ایران شد و به گونه

 
 انقالب اسالمی و برقراری اتحاد

اسالمی قرار داد. تـا   های مهم سیاست داخلی خود را بر وحدتانقالب اسالمی ایران با پیروزی بر رژیم پهلوی یکی از پایه
های مختلـف مردمـی بـه    قبل از پیروزی انقالب اسالمی و هنگام زمامداری رژیم پهلوی تالش در جهت ایجاد اتحاد میان گروه

های جغرافیایی محل سکونت هموطنان اهل تسنن نیز مزیـد بـر علـت    شد. موقعیتخصوص اتحاد میان شیعه و سنی انجام نمی
هـای گونـاگون فرهنگـی،    هـا در محرومیـت  های بیشتر از سایر مردم را تحمل نماینـد. آن اتب محرومیتشده بود که آنان به مر
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گونه مشارکتی در امور مملکتی و حکومتی نداشتند. پیروزی انقالب اسالمی بردند و هیچآموزشی، بهداشتی و اقتصادی به سر می
روز  بـه  م حکومتی به برادران اهل سنت سبب آن شد که روزو توجه خاص به اتحاد شیعه و سنی و واگذاری برخی مناصب مه

اید و گامی در جهت احیای تمدن ره بـه افـول اسـالمی برداشـته     ها فراهمی اتحاد آنتر شده و زمینهاین دو گروه به هم نزدیک
سیدن بـه وحـدت اسـالمی    شود. در ادامه به تعدادی از مهمترین اقدامات نظام جمهوری اسالمی پس از پیروزی انقالب، برای ر

 شود.اشاره می
 های اهل سنتاحترام به حقوق و عقاید فرقه

شد، یکی از مسائل بسیار مهمـی  زمانی که قانون اساسی جمهوری اسالمی از سوی فقیهان و حقوقدانان بررسی و تدوین می
نت، مورد توجه قـرار گرفـت. مـذهب    ی اهل سکه در گذشته به آن توجه نشده بود، یعنی به رسمیت شناختن مذاهب چهارگانه

عشری است. اما سایر مذاهب اهل سنت نیز از آزادی رای و عقیـده و انجـام فـرایض    رسمی کشور در قانون اساسی شیعه اثنی
مند شدند. از دیگر امتیازاتی که اهل سنت پس از انقالب بدست آوردند، حق انتخاب نماینده در مجلس شـورای  دینی خود بهره

ود. سایر اقدامات جمهوری اسالمی در این زمینه احترام به حقوق و عقاید اهل سنت در مورد اجرای حـدود و قـوانین   اسالمی ب
رود. ها بود که این خود گامی بزرگ در جهت تفاهم و تقریب مذاهب اسالمی به شمار میشرعی، طبق عقاید و اصول مذهب آن

ها فراهم شـد و احـداث مسـاجد    ان اهل سنت، پس از انقالب برای این اقلیتهمچنین امکان برگزاری نماز جمعه به امامت امام
 [.11]ها میسر گشت مخصوص به این فرقه

 
 برگزاری مراسم هفته وحدت

از ابتکارها و مساعی جمهوری اسالمی ایران جهت گستراندن تفکر اتحاد مسلمانان، برگزاری مراسم هفته وحدت اسـت. بـا   
االول به یکدیگر و برگزاری مجالس و محافل متعدد جشن، جماعت شیعه و سنی ربیع 17االول و بیعر 12متصل کردن دو تاریخ 

 گذارند.شان را به نمایش میکنند و با حضور در کنار یکدیگر همبستگیها شرکت میدر آن مراسم
 

 ایجاد امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی

بردنـد کـه   های متعدد آموزشی، رفاهی و بهداشتی به سر میدر محرومیتدر زمان حکومت پهلوی بسیاری از مناطق کشور 
زدایی از تمامی نقاط کشور بـه  ها بودند. پس از پیروزی انقالب تالش شد محرومیتنشین نیز مشمول این محرومیتمناطق سنی

هـای ارتبـاطی،   دیـد و راه های بسیار خوبی حاصـل گر نشین کشور انجام گیرد و پیشرفتخصوص از مناطق بسیار محروم سنی
رسانی به برادران اهل سنت ایجاد گردید. اهمیتـی کـه حکومـت    ها، مدارس و سایر امکانات رفاهی به منظور خدماتبیمارستان

 جمهوری اسالمی به ارتقای سطح زندگی اقلیت سنی در کشور قایل شد سبب اتحاد و همبستگی بیشتر میان شیعه و سنی گردید.
 

 زداافکن و آرامشیغات تفرقهمبارزه با تبل

گذاری های تخریبی مانند ترور و بمبانگیزی میان شیعه و سنی و همینطور انجام فعالیتتبلیغات سوء دشمنان به منظور تفرقه
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نشین کشور ایجاد کرده بـود. امـا بـا    در اوایل انقالب اسالمی جوی از ناامنی و ناآرامی در کشور و به خصوص در مناطق سنی
هـای دشـمن خنثـی    های سرسختانه نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی توطئـه ت مدت محدودی از پیروزی انقالب با تالشگذش

ی نقاط کشور حکمفرما شد و تا به امروز دشمن نتوانسته است اختالفات شیعه و سنی را دستاویز خـود  گردید و آرامش بر همه
 [.11]قرار دهد و وحدت مردمی را از بین ببرد 

جهت تحقق وحدت و تفاهم میـان مـذاهب اسـالمی موجـود در      17ومت اسالمی ایران پس از پیروزی انقالب در سال حک
هـای  ای انجـام داده اسـت و تـا کنـون موفقیـت     هـای گسـترده  های اعتالی تمدن اسالمی فعالیتکشور به عنوان یکی از مولفه

 چشمگیری هم کسب نموده است.
 

 معروف و نهی از منکربهانقالب اسالمی و اجرای امر
معروف و نهی از منکر در جامعه است. نظارت اجتماعی که در فقه یکی از مهمترین عوامل احیای تمدن اسالمی اجرای امربه

شود به عنوان ضامن بقای اسالم و واجبی است که بـه سـبب آن، اجـرای    منکر شناخته میازمعروف و نهیاسالمی با عنوان امربه
ها موثر است و معروف و نهی از منکر در ظهور، استمرار و عدم فروپاشی جوامع و تمدنپذیرد. امربهت صورت میی واجباهمه

باشد. پس از پیروزی انقالب و در اصل هشتم قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی     ضامن بقای اسالم به عنوان تمدنی فراگیر می
ای همگـانی و متقابـل بـر    به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفـه ی الهی شده است و دعوت ای به این فریضهتوجه ویژه

ی مردم بر یکدیگر، دولت در برابر مردم و مردم در برابر دولت است. در ادامه به برخی از مهمترین تـاثیرات اجـرای ایـن    عهده
 گردند.گردد که سبب احیای تمدن اسالمی میفرایض در جامعه اشاره می

 
 هااحیای ارزش

جانبـه  کند، بلکه زمینه گسترش همهها در جامعه پیشگیری مینظارت اجتماعی فعال و مستمر، نه تنها از کمرنگ شدن ارزش
گـاه کـه ایـن    آن»فرماید: های اهل بیت شاهد این امر است. حضرت علی )ع( در این باره می. روایت[17]سازد آن را فراهم می

معروف و نهی از منکر همچنین امام باقر )ع( امربه«. ی واجبات آسان و سخت، برپا خواهد شدفریضه ادا و به پا داشته شود، تمام
 [.11]شود ها برپا میکند که به وسیله آن، دیگر فریضهرا فریضه یزرگی معرفی می

 
 عدالت اجتماعی

د، چرا که با با نظارت جدی و سازنظارت عمومی بر حسن اجرای احکام اسالم، زمینه فراگیری عدالت اجتماعی را فراهم می
 [.21]گردد همگانی، ثروت در جامعه تعدیل و زندگی عادالنه برای قشرهای مختلف جامعه تامین می
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 اقتدار جامعه 

ساز وحدت و همدلی اسـت  ازمنکر زمینهمعروف و نهیهایی در میان مسلمانان برای اجرای امربهگیری خودجوش گروهشکل
کننـده مـومن و   معروف را تقویتآن، اقتدار و عزت جامعه اسالمی خواهد بود. امیرالمومنین علی )ع( امربه هایکه یکی از ثمره

 [.21]داندکه بینی کافر را به خاک مالیده است ناهی از منکر را مانند کسی می
 

 برقراری امنیت

پویایی خود، نیـاز بـه آرامـش و امنیـت در      امنیت درونی و بیرونی دو بعد برقراری امنیت در جامعه است. هر جامعه در امر
ی اسالمی، اجـرای صـحیح و مسـتمر    های اعتقادی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دارد. مهمترین راه تامین امنیت در جامعهحوزه
-ن مـی های صحیح اسالمی، فرهنگ و اعتقادات مردم از انحرافات در امـا معروف و نهی از منکر است. زیرا در پرتو اندیشهامربه

گردد. همچنین مرزهای کشـورهای  المال کوتاه خواهد شد و در نتیجه امنیت اقتصادی برقرار میگران از بیتماند و دست چپاول
 اسالمی حفظ خواهد شد.

 
 آبادانی و سازندگی

خواهـد بـود.   معروف و نهی از منکر در جامعه صورت گیرد، آبادانی، یکی از نتایج آن هنگامی که نظارت اجتماعی و امر به
های مختلف نظارت را بر اعمال و رفتارهای خود در جامعه احساس کنند بـه منظـور انجـام    ها و گروههنگامی که افراد، سازمان

گیرند. بنابراین سازندگی و آبادانی کشور یکی از نتایج اجرای درسـت  های خود تالش بیشتری را به کار میبهتر وظایف و نقش
 د.  باشنظارت اجتماعی می

های لیبرالی و برخاسـته از غـرب بـود،    ی اعطای آزادی به مردم که ناشی از نفوذ اندیشهی حکومت پهلوی به بهانهدر دوره
ی ی الهـی تمـدن در جامعـه   معروف و نهی از منکر تعطیل گشته بود. بنابراین با پیروزی انقالب و احیای این فریضـه عمال امربه

 افت.اسالمی ایران ارتقا و اعتال ی

 
 انقالب اسالمی و رعایت اخالق

عامل دیگری که از آن تحت عنوان یکی از عوامل اعتال نام برده شد، رعایت اخالق بـود. بررسـی ایـن عامـل در دو نظـام      
تواند در جهت نیل به هدف مـددکار باشـد. دسـتگاه    حکومتی مورد نظر یعنی حکومت پهلوی و جمهوری اسالمی به خوبی می

 رفت.گردید و همزمان به سمت سقوط و سرنگونی پیش میبیشتر غرق در مفاسد اخالقی و اقتصادی میپهلوی هر روز 
های بارز رژیم پهلوی بود که خـود از پیامـدهای کـاهش میـزان نهادمنـدی سیاسـی و       بخشی و فساد یکی از ویژگیخاصه

ساخت ابزار موثر در اختیار شاه بود و او را قادر میها و بخشی یکی از کانالی خاصهرفت. در واقع شبکهاجتماعی به شمار می
ای امتیازات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای هوادارانش در نظر بگیرد و از این طریق به جلـب همکـاری و   تا به طور گسترده
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 [.22]یارگیری اقدام کند 
ای که دربار شد. به گونهاده سلطنتی میبخشی متوجه وابستگان نزدیک و خانوهای شاه در شبکه خاصهقسمت اعظم پرداخت

 -1شد: پهلوی در این دوران بزرگترین منبع درآمد و ثروت را در اختیار داشت. به طور کلی درآمد دربار از چهار منبع تامین می
و  هـای خـدماتی و کشـت   بنیاد پهلوی که بسیاری از فعالیـت  -4تجارت  -3درآمدهای نفت  -2ثروت ناشی از مالکیت زمین 

به صـورت منبعـی بـرای     -1کرد: ها را در اختیار داشت. این بنیاد از سه طریق به نفع شاه و سلطنت او عمل میصنعت و بانک
به صورت مجرایـی بـرای    -3های کلیدی اقتصادی به صورت ابزاری در کاربرد نفوذ بر بخش -2های خانواده سلطنتی دریافت

 .[23]ها نسبت به رژیم جهت دادن حمایت
ها متوجه اعضای طبقه باال بود که بیشـتر از طریـق معـامالت تجـاری و     عالوه بر خانواده سلطنتی بخش عمده این پرداخت

گرفت. همچنین شاه از طریق توزیع مناصـب سیاسـی و اداری کـه متضـمن موقعیـت و      های گرانقیمت صورت میکاریمقاطعه
 ضای طبقه باال اقدام کرد.ها بود به جلب همکاری اعمزایایی برای صاحبان آن

بخشی به جو فساد مـالی و اخالقـی در بافـت    ی خاصهی این روابط غیر رسمی و توزیع مزایا و امتیازات در شبکهمجموعه
به نحو وسیعی گسـترش   1311ی زد. این وضعیت بویژه پس از افزایش قیمت نفت در دهههیئت حاکمه و وابستگان آن دامن می

 [.24]ساالری و نظامی نیز نفوذ کرد ح مختلف دستگاه دیوانیافت و حتی به سطو
عالوه بر مفاسد اقتصادی که نام برده شد، رژیم پهلوی غرق در انواع مفاسد اخالقی نیز بود. ایـن مفاسـد اغلـب بـه دلیـل      

خـود از پیشـگامان    حد و حصر شیوع پیدا کرده بود و خـانواده پهلـوی  های بیالگوبرداری از غرب و تمایل به برقراری آزادی
 ارتکاب اقدامات غیراخالقی بودند. 

مبارزه با فساد یکی از شعارهای مهم انقالب اسالمی بود. از جمله اقدامات موثر بعد از انقالب اسالمی در مبارزه بـا فسـاد،   
رش نهادهای نظـارتی  هایی بود که در دوران پهلوی نظارت خاصی برآنها وجود نداشت. همینطور گستتغییر در نخبگان و سیستم

در دستگاهای دولتی و اصالح قوانین حاکم نیز از دیگر اقدامات به منظور مبارزه با مفاسد بودند. البتـه قبـل از انقـالب هـم در     
های بختیار و شریف امامی اقداماتی علیه فساد شکل گرفت، اما سطحی بود و از روی اراده انجام نگرفـت و دلیـل انجـام    دولت

  د.گردفریبی محسوب میاز بین رفتن مشروعیت نظام بود و به نوعی عوام این اقدامات

 
 گیرینتیجه

شناخت نقش و کارکرد انقالب اسالمی ایران در فرآیند تحقق تمدن نوین اسالمی بـود. انقـالب اسـالمی در    هدف این مقاله 
شاهنشاهی زیسته بودند و از اسالم جـز نـامی   های مستبد ی حکومتها تحت سیطرهحالی پیروز شد که مردم مسلمان ایران سال

باقی نمانده بود. امام خمینی )ره( رهبر انقالب اسالمی با درک کامل از شرایط موجود بر کشور نقش سازنده و معمار انقالب را 
 ها توانست بر حکومت طاغوتی پهلوی فایق آمد. بر عهده گرفتند و مردم را هدایت کرده و با یاری آن

ی اسالم در کشور شکل گرفـت. ایـن حکومـت تمـامی     ی مسائل وارد شد و حکومتی بر پایهقالب، اسالم در همهپس از ان
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ای غیر از اسالم بنا شده بود، ویران کرد و تمدن نوین اسالمی را محقق نمـود. عـواملی کـه    قوانین، اصول و هر آنچه که بر پایه
ازمنکر، فقدان اتحاد و فسق و فجـور بعـد   معروف و نهیبه، ترک امرعدالتیعامل انحطاط تمدن اسالمی در جامعه بودند یعنی بی

ها فراهم گشت. تالش جمهوری از پیروزی انقالب تا حد بسیار زیادی کاهش یافت و زمینه برای رشد تمدن اسالمی پس از سال
د که از زمان پیروزی انقالب اسـالمی آغـاز   ازمنکر، ایجاد وحدت و مبارزه با فسامعروف و نهیبهاسالمی در اجرای عدالت، امر

-ها مـی های واالتر در میان سایر تمدنگردیده همچنان ادامه دارد و این مسئله سبب ارتقا تمدن اسالمی و دستیابی آن به جایگاه

 ود.ش
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 چکیده
 

نی غرب گردید.هر تمدنی بر پایهه یهک   ورود غرب به دوره رنسانس ، سراغاز شکل دهی و تشکیل تمدن کنو
سری مبانی فکری فلسفی شکل می گیرد.تمدن غربی هرچند باعث توسعه علمی فناوری در غهرب شهد ، امها    
بدلیل ویزگی خودکامه آرمان های غربی ، باعث گسترش بیعدالتی در جوامع غربهی و ظلهم وسهتم و سهلطه     

و بازتاب آرمان های حق طلبانه وعهدالت   انقالب اسالمی طلبی و استعماردر روابط بین الملل گردید.با ظهور
ایهن   طلبانه و جهان شمول آن ، روزنه های امید برای ظهور یک تمهدن نهوین اسهالمی پدیهد آمهد و امهروزه      

و برخوداری آن از همه  جامعیت آرمانی انقالب اسالمیاندیشه در حال گسترش و عمومی شدن می باشد.
 دلیل این گرایش جهانی می باشد. نقاط مثبت آرمانی مهمترین 
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 مقدمه
پیش از ظهور دين مبین اسالم ،چراغ علم و دانش در غرب قديم خاموش شده بود.با ظهور اسالم تحركی تمدن ساز در مسـلمانان  

قبل از خود بود. در ايـن  پديد آمد و قرن های اولیه پس از ظهور، شاهد شكوفائی يک تمدن جديد كامال متفاوت با تمدن های باستای 
زمان مسلمانان گاهی حاضر می شدند برای خريد يک كتاب به اندازه وزن آن كه بسیار سنگین تـر از كتـاب هـای كنـونی بـود ، طـال       

(.در اين دوره خاص ، در جهان اسالم با گروه های بزرگی از انديشمندان مواجهیم كه در همه دانش هـای زمانـه از فلسـفه و    0بدهند)
 (.1ق و پزشكی و رياضیات تا جامعه شناسی ، تاريخ و سیاست مشغول بیان و توسعه انديشه ها و اكتشافات علمی نو بودند)منط

اين ديدگاهها دوره ای خاص را در تاريخ بشر پديد آورد كه با همه دوره های قبلی متفاوت بـود و هرچنـد بـه داليـل مختلـف از      
ستعماری بعدا به ركود گرائید، اما هم جهان معاصر خود و هم دوره های بعد از خود را تحت جمله داليل سیاسی داخلی و نفوذ های ا

 تاثیر قرار داد.
در غرب تالش هائی برای توسعه آغاز شد.اما  سپس دوره ركود شديد درعلم و فناوری به جهان اسالم نیز رسید.از زمان رنسانس ،

بر سر راه رشد و ترقی را بـر طـرف نمايـد ، در مـورد همـه داشـته هـای فكـری          غرب جديد به جای آنكه نقصان ها و موانع موجود
به عنوان مثال كانـت و دكـارت در    –فرهنگی و هويتی خود به شک افتاد و با ورود گروهی از افراد در عرصه ها و رشته های مختلف 

غیره و نیز وقوع دو انقـالب يكـی انقـالب سیاسـی )      فلسفه و ماكیاولی و فالسفه سیاسی در سیاست واقتصاد دانان لیبرال در اقتصاد و
( و ديگری انقالب صنعتی انگلستان و بازتاب و تاثیرات آن ها بر محیط هـای منطقـه ای و سـپس نقـاط ديگـر       0789انقالب فرانسه 

كـری فلسـفی ، سیاسـی ،    جهان ، مسیر كامال متفاوتی را بر گزيد كه نتیجه آن پديد آمدن تمدن جديد غربی بود . اين تمـدن از نظـر ف  
 اقتصادی و غیره دارای ويژگی های خاصی است.

با ظهور و پیروزی انقالب اسالمی ايران و بازتاب آرمان های جهان شمول و جامع آن ، نقطه های امید برای شكوفائی يـک تمـدن   
يرانگر و ضعف تمدن غربی از يكسو و نوين اسالمی در دنیای تسخیر شده و مبهوت از آثار تمدن ماديگرای غربی زنده گشت. نقاط و

كاركرد ها ی صدها ساله تمدن بی محتوا و نفع طلب غربـی و   جامعیت آرمانی انقالب اسالمی از سوی ديگر ، و به عبارت ديگر سوء
شايسـته   آرمان های مبتنی بر ذات و نیاز بشريت انقالب اسالمی دو نیروی پیش برنده دنیای جديد به سوی يک دوره نـو و بـه تعبیـر   

 (  1خواهد بود.)تمدن نوین اسالمی مقام معظم رهبری 
در اين پژوهش ، پس از يک مقايسه انديشه ای و فكری فلسفی میان دو تمدن غربی و اسالمی ، به بیان چالش ها و بحـران هـای   

 واهیم پرداخت.موجود در برابر تمدن كنونی غربی و نیز فرصت ها و چالش ها در برابر تمدن در حال ظهور اسالمی خ
 

 یان های اندیشه ای و فکری فلسفیمقایسه بن
 ورود غربیان به يـک دوره و  هر تمدنی بر پايه يک فلسفه و انديشه مبنايی شكل می گیرد. تمدن غربی ، پس از دوره قرون وسطی

هـا از جملـه حـوزه علـوم     كمیت گرائی و تغییرات اساسی در هويت و فرهنگ و سپس ورود اين تغییرات انديشه ای به همـه حـوزه   
و انسانی اجتماعی رفتاری و پديد آمدن گروه بزرگی از نظريه ها در علوم سیاسی ، اقتصاد ، مديريت ، روانشناسی ، حقوق و مانند آن 

وان نتـايج  ، شكل گرفت . بنابر اين آنچه امروزه ما به عن نیز مبنا قرار گرفتن اين انديشه ها در جهان واقعی سیاست و اقتصاد و فرهنگ
و كاركردهای تمدن غربی می بینیم ، تراوش انديشه به عمل بوده و به ويژه در بعد بین المللـی ، بـی عـدالتی هـای موجـود ناشـی از       

 زورمداری قدرت ها را بايد مستقیما به ريشه های عقیدتی و مبانی فكری فلسفی آن ارجاع داد. 
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انـد؛ بـه   اقتصاد و اخـالق گرديـده   سیاست، هويت، فرهنگ، ای از تمدن،ع ويژهاين مبانی ، غرب جديد را ساخته و باعث ظهور نو
 ها وجود ندارد.ای كه بدون توجه به آنها امكان شناخت اين نظامگونه
در هستی شناسی تعريف جهان و آغاز و فرجام آن مرد توجه قرار می  –هستی شناسی اسالمی در برابر هستی شناسی غربی  -1
 گیرد.  

های اجتماعی و غلبه ماديگرايی در میـان بخشـی   شاز آغاز دوره رنسانس با تغییر در ارز – در غرب گرایی و اصالت کمیتمادی
وتشكیل سـاختارهای سیاسـی قـرار     ذی نفوذ از متفكران اجتماعی و سیاسی در غرب، ماديگرايی و سكوالريسم مبنای روابط اجتماعی

منـادی   وجود ناشی از برخی رفتارهای آباء كلیسا و مسیحیت دستكاری شده را چـاره كننـد،  ها به جای آنكه مشكالت مگرفت و غربی
هـای منـتج از آن رفتنـد و در    های فكری و فلسفی خود شده و به سمت جهان بینی مادی و ايـدئولوژی يک تغییر كلی در جهت گیری

 (4های آنها به گفته رنه گنون سیطره كمیت است. )ويژگی های سیاسی را تشكیل دادند كه يكی از مهمتريننظام اين مسیر نوعی از
تر است. اساس روش او بـر  جان تفاوت ندارد جز اينكه تركیب آن پیچیدهگويد انسان يک ماشین است كه با جسم بیمیدکارت  

ان پرداخـت و روش آنـان را   های كیفی به نقد آثار ارسـطو و مشـائی  ای كه در مخالفت با روشآماری است ، به گونه تحقیقات كمی و
 (5مردود دانست. )

كه حقیقت و هويت جسـم بـه آن وابسـته     جوهر) نوعیهيا  صور جسمیهدر عالم طبیعت دو خصوصیت را كه عبارتند از  مشائیان 
ـ  اند. جوهر بر خالف عرض امری معقـول و كیفـی اسـت كـه نمـی     ( مورد توجه قرار دادهعرض) امتداد و بعد مادیاست( و  ا شـود ب

 (6بلكه بايد با سیر و سلوک عقلی، روحانی و يا عرفانی آن را درک نمود.) نگرش كمی و ارقام و اعداد آن را شناخت،

پردازی و از سیاست گرفته تـا فرهنـگ و اقتصـاد و اخـالق و از تـدوين      های علمی گرفته تا نظريهبدين صورت ، غربیان از روش
ل و سیاست خارجی ، اصل ماديگرايی را سرلوحه اهداف و رفتارهای خود قرار دادند. آنها بسـتر  الملقوانین داخلی گرفته تا روابط بین

وجودی و پهنه هستی را همین عالم خاكی دانسته و تنها به مظاهر محدود دنیوی نگريسـته، تمـايالت و منـافع نفسـانی و شخصـی را      
 بدين گونه بالی جان عالمیان گرديدند. د واولويت داده و عدالت را در نابودی ضعفا و تقويت اقويا دانستن

در اين رويكرد اگر گاهی از خدا، اخالق و ساير موضوعات معنوی سخن به میان آيد، مفهوم واقعی آنها مد نظر نیست؛ منظور آنها 
 اين اخالق نیـز خدايی است كه در امور دخالتی ندارد و مقصودشان از اخالق مراحل سیر و سلوک و مبارزه با هوی و هوس نیست و 

شود. به عنوان مثال ، آناتول فرانس محـدوده اخـالق را فقـط در حفـظ     به صورت نسبی و مطابق منافع مادی و لذايذ بیشتر تعريف می
 (7داند)بهداشت می

ینه ها يعنی در نقطه مقابل يعنی در انديشه اسالمی ، آنچه در مركز توجه قرار می گیرد خداگرائی است .اين امر خود را در همه زم
 فرهنگ ، سیاست ، اقتصاد ، نظريه های علوم انسانی ف روابط بین الملل و غیره نشان می دهد.

و مبتنی بر فطرت بشر به جهانیان ، روزنه های امید را به روی عمـوم   انقالب اسالمی با معرفی يک هستی شناسی منطقی و واقعی
و حضـرت ختمـی    اين هستی شناسی به وجود ذات اقدس الهـی و ارسـال پیـامبران   مردم از نخبگان گرفته تا توده ها گشوده است.در 

مرتبت حضرت محمد )ص( برای هدايت بشر و بازگشت همه انسان ها به سوی خداوند و روز جزا و نیز تداوم رهبری انسان هـا در  
 خدارند اراده نمايد، تاكید می گردد. ائمه اطهار )ع( و بقیه اهلل االعظم )عج(ولی عصر و ظهور منجی عالم بشريت در روزی كه

ولـی فقیـه جـامع     -در اين هستی شناسی ، در زمان غیبت امام عصر )عج( ، اداره امور مسلمانان و دولت اسالمی بـه واليـت امـر    
 گردد. واگذار می  كه امور را بر حسب تكلیف و وظیفه دينی و برای اجرای دستورات اسالمی اداره و تدبیر می نمايد –الشرايط 
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در انديشه اسالمی ، بر خالف انديشه غربی ، به جای منافع شخصی منافع همگان و بشـريت مـورد توجـه اسـت و هرگـز هـدف       
 وسیله را توجیه نمی كند.در اين انديشه دستیابی بشر به سعادت در ورای هر هدف ديگری قرار دارد.

 
زمانی كه انسان غربـی ماديـت    – در اندیشه غربی اصالت قدرتاومانیسم، اصالت عقل ابزاری و  با تعارض اندیشه اسالمی-2

نیاز از وحی در تنظیمات اجتماعی معرفی نمود، به نظريه اصـالت عقـل كـه    را اصل قرار داد و به انكار فرامین الهی پرداخته خود را بی
 رويد.های آن در يونان باستان وجود داشت و در عصر رنسانس در اروپا به اوج خود رسید گريشه

دانستند و معتقد به كفايت آن برای سعادت بشر عقل را برای كشف حقیقت كافی می دكارت، ولتر وغیره طرفداران اين نظريه مانند
گیرد، عقل تنهـا بـه اولويـت بخشـیدن بـه منـافع       برد؛ زيرا وقتی ماديگرايی اصل قرار میبودند. اما عقل به تنهايی راهی به حقیقت نمی

المللی و در نتیجه تكیه بر ابزارهای مـادی بـرای رسـیدن بـه امیـال      ير پا گذاردن منافع عامه در سطوح داخلی و بینشخصی مادی و ز
گیـرد،  كنیم. در مقابل اين عقل، عقل فطـری قـرار مـی   شود. اين همانی است كه ما از آن به عقل ابزاری ياد میسلطه جويانه تبديل می

 يعنی عقلی كه در اسالم توجه به آن مورد تاكید قرار گرفته است. يابد ؛عقلی كه با وحی پیوند می
. در جهـان بینـی مـادی بـه نـاگزير      اصالت قـدرت گذارد كه عبارت است از ماديگرايی چهره ديگری را نیز از خود به نمايش می

،  "انسان است انسان گرگ "هابز هكنند و به گفتشود ، زيرا وقتی همگان تنها به منافع شخصی خود فكر میقدرت به هدف تبديل می
جهـانی نیـز    صورت گیرد و برای تداوم ثبات نیز داشتن قدرت يک امر كلیدی است و برای سلطه غلبهبرای اينكه ثبات پديد آيد بايد 

عـدالت و  الملـل و از  يابد چه در داخل و چـه در محـیط بـین   قدرت حائز اهمیت است. در اينجا همه چیز در غلبه و سیطره معنی می
رعايت حقوق بشر خبری نیست. استفاده پیاپی غربی ها از واژگانی مانند حقوق بشر و مانند آن در واقع چیزی جز فريـب و نیرنـگ و   

زيرا اصوال آنها نه در مبانی فكری فلسفی خود به آن واقعاً معتقدند و نه در رفتارهای سیاسی داخلی و خارجی خود  عوامفريبی نیست؛
 اند. كرده آنرا رعايت

يكی از تفاوت های بنیادی میان انديشه اسالمی و انديشه غربی ، تفاوت آشكار در ديدگاه نسبت بـه انسـان و ماهیـت و نیازهـای     
بر خالف انديشه غربی، انسان موجودی دو بعدی و دارای نیازهای مادی و معنوی و اسـتعدادهای فطـری و    اوست. در انديشه اسالمی

و به قـول اسـتاد مرتضـی     (8نسان ذاتا خداگرا است )فاقم وجهک للدين حنیفا فطره اهلل الذی فطرالناس علیها ( )ذاتی خاص است و ا
مطهری بر خالف ديدگاه غربی ، انسان مانند يک نوار خالی نیست كه بخواهند با هرچه میخواهند آن را پر كننـد بلكـه در انسـان بـذر     

 (9ست .انسان مانند گیاه است كه برای رشد و شكوفائی نیاز به نور و آب و اكسیژن دارد.)يک سلسله گرايش ها و استعدادها نهفته ا
حال اگر انسان را تک بعدی و فقط دارای نیازهای مادی تلقی كنیم ، همه موارد ديگر مربوط به انسان نیز مادی خواهد شد ؛ حتـی  

بشر در پیشبرد امور به سوی عدالت و پیشرفت در لوای فطرت عقل بشری كه بايد وسیله ای برای تشخیص حق از باطل و راهگشای 
گفته مـی شـود.وقتی هـدف     عقل ابزاریخداگونه بشر باشد ، به موجودی برای كسب منفع شخصی و مادی تبديل می شود كه به آن 

بـرای كسـب منـافع مـادی و      همه جنگ همه علیهزندگی انسان ها به  ، انسان ها در اين انديشه به منافع فردی و انهم مادی فروكاست
سخن می گويند گه در آن انسـان گـرگ انسـان     "وضع طبیعی "شخصی تبديل می شود .اينجاست كه انديشمندان غربی مانند هابز از 

 است.
وضعیت گرگ گونگی انسانها به همین جا ختم نمی شود ، بلكه خود را در قالب دولتها به محیط بین المللن نیز تحمیل می كند كه 

آن فقط زور حرف اخر را می زند.ما در تاريخ جديد جهان سلطه صدها سال استعمار و استكبار بر ملتها را ديده ايم و واضح اسـت   در



 

569 

 كه از اين انديشه چیز ديگری برنمی آيدو نمی توان از آن انتظار رعايت حقوق بشر و عدالت و مانند آن را داشت.
كـه در ديـن مبـین اسـالم بـه عنـوان اشـرف         - ئه تعريفی انحرافی و بسیار ضعیف از انسـان ينابراين ابتنای غرب به اومانیسم و ارا

مبنای تمدنی غرب بوده است. با گذشت زمان بشريت بیشتر با نقـاط ضـعف و ويرانگـری ايـن      –مخلوقات از ان نام برده شده است 
برداشت های واقعی و منطقی از انسان كه توسـط انقـالب    انديشه اشنا گرديده و اين خود زمینه ای خواهد بود تا جهان آينده به سوی

  اسالمی معرفی می گردد روی آورد.
 

 ، استعمار و استثمار داریسرمایه ، لیبرالیسم، فرد گرایینتایج اندیشه غربی : 
داری، م، فرد گرايی، سـرمايه  توان به لیبرالیسهای متفاوتی نشان داد كه از جمله میای كه بیان شد از خود چهرهماديگرايی به گونه 

 و غیره اشاره نمود.  ، استعمار ، استثمارسوسیالیسم، نازيسم 
طرفـداران   به دلیل شرايط خاص جوامع غربی تا پیش از رنسانس ، تا حدود زيادی اولويت يافت و همراه با فرد گرايی، لیبرالیسم 

 نظـام سـرمایه داری  نظام اقتصادی طراز دمكراسی های غربی نیـز   های سیاسی غربی گرديد.مبنای تشكیل نظام بیشتری جذب نموده
 است. در واقع، در غرب معاصر نظام سیاسی دمكراسی و نظام اقتصادی سرمايه داری دو روی يک سكه اند.

ی بنیـادی در  اين نتايج انديشه غربی ، تا كنون باعث دو نتیجه مهم برای جهانیان گرديده است : از يكسو ، اين امرباعث انحراف ها
و حقوق بشربه میدان آمده واين روش توانسته است بسـیاری   ، زيرا غرب با ادعای دروغین دفاع از ازادی انديشه های بشريت گرديده

از توده ها و نخبگان سطحی نگر و ظاهربین را در جهان مفتون خود سازد و از ديگر سو ، با ورود به دوره های استعمار ، آثار مخـرب  
بخشی به ملل محروم و مظلوم جهان وارد ساخته و همچنان از پیشرفت واقعی آنها ممانعت می كند. .غـرب جديـد بـا قـدرت     و زيان 

 نامشروع و سلطه توسط ابزارهای رسانه ای فقط به منافع خود فكر می كند . 
 

  بحران ها و چالش های فکری فلسفی ، فرهنگی اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی در تمدن غربی
 بحران های فکری فلسفی –لفا

يعنی بهره گیری از مبانی و بنیاد های غلط انديشه  –با توجه به اينكه در تمدن غربی ، خشت اول توسط معماران آن كج نهاده شد 
از بنای اين تمدن لرزان ودر مقابل چالشگرانی كه قدرت منطق بااليی دارنـد ،   - ای و فكری سیاسی در هستی شناسی و انسان شناسی

 الملل را نمايان ساخت.اين ساختار و تمدن به مرور زمان چهره ظالمانه خود در داخل و محیط بین.مقاومت ناتوان است
های معنـوی او را  بخشی مهم از ماهیت و واقعیت وجودی انسان يعنی جنبهوتمدن غربی بر بنیادهايی سست بنا نهاده شده بنابراين 

ا فقط موجودی مادی بدانیم ، نتیجه عبارت خواهد بود از تعارض منافع هـر كـس بـا ديگـری و هـر      ناديده گرفته است. وقتی انسان ر
های ها ملتجامعه با جامعه ديگر كه برای حل تعارضات نیز استفاده از زور مشروعیت خواهد داشت. اين همان استعمار است كه قرن

 میدهد.تحت ستم را چپاول نموده و همچنان به راه و روش خود ادامه 
 . نمی ماندجايی برای عدالت در صحنه داخلی نیز باقی غربی  انديشهاز سوی ديگر، با 

های فكری، اقتصادی و سیاسـی  های گذشته ، آرام آرام در بحرانها و سالدر دههبدين ترتیب تمدن غربی با سو ء كاركردهايش ، 
ای پذير گرديده است. مشكالت ريشهز دست داده و مدرنیته بشدت آسیبخود را ا ای فرو رفته و به ويژه بخشی از نخبگان معتقدويژه

نظیر انديشـه اسـالمی ناشـی از     -به عالوه تحوالت جديد دنیای معاصر مانند ورود چالش گران فكری قدرتمند مدرنیته يا تمدن غربی
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شـود، همگـی دسـت بـه     ان جهانی شدن ياد میای و آنچه كه از آن تحت عنوو توسعه ابزارهای رسانه -پیروزی انقالب اسالمی ايران
بـرای نشـان دادن ايـن     پست مدرنیسمامروزه در غرب از اصطالح های فكری در غرب افزوده است.دست هم داده و بر شدت بحران

وته مشكالت انديشه ای استفاده می شود.هرچند پست مدرنیسم در واقع انتقاد به مدرنیسم است و تقريبا خـود يـک آرمـان دارای سـر    
 وواحد نیست و مناديان آن در غرب همچنان گرفتار غربگرائی هستند ، اما گويای ايجاد اختالل و شكاف در مدرنیسم می باشد. 

گرايش بسیاری ازجوانان غربی به اسالم در زمان كنونی ، ناشی از اين اختالل در تفكر و فلسـفه غربـی و شـرمنده بـودن نخبگـان      
وئ كاركرد است.در سال های گذشته اين گـرايش را در خیلـی از نخبگـان غربـی وحتـی در برخـی از       غربی از اين همه رسوائی و س

 سازندگان فیلم در هالیوود ، اطرافیان سیاستمداران انگلیسی ، صاحبان صنايع اتوموبیل سازی وغیره ديده ايم. 
 1151منتشر می كنند كه بر اساس آنها تا سـال   برخی از كشورهای اروپائی به شدت ترسیده و لب به اعتراف گشوده واطالعاتی را

میالدی اكثريت جمعیت آنها را مسلمانان تشكیل خواهند داد.بی جهت نیست كه اروپا ، آمريكا و رژيم صهیونیستی دست به كار شـده  
 يافتـه انـد تـا اوالچهـره    و با مطالعه تاريخ انديشه های سیاسی در میان اعراب ، راه حل را در تشكیل گروه های تكفیری مانند داعـش  

 خشن و ناپسندی از اسالم ترسیم و با اين امر جهانیان و مردم خود را از اسالم و اسالمگرائی دور نمايند و ثانیا در مقابل امواج جهانی
 و منطقه ای انقالب اسالمی كه آنها را به شدت ضعیف نموده و آسیب پذير ساخته است بايستند.

 تماعیفرهنگی اج بحران های -ب 
 در اين رابطه موارد زير قابل توجه اند:

هـای متفـاوتی در غـرب نشـان داده اسـت. از جملـه       خود را به گونه لیبرالیسم كه به معنی آزادی گرايی است تا كنون نتايج -0
كه  می باشد پیدایش بیماریهای وحشتناکی مانند ایدز در غربو  فروپاشی نظام خانوادهو  از هم گسیختگی اجتماعیمهمترين آنها 

نتیجه اجرای خام و در برخی زمینه ها لجام گسیخته و يا مبتنی بر اهداف پلید تعابیری مانند آزادی، برابری و حقوق شـهروندی اسـت   
گرايـی وغیـره   مانند روابط نامشروع جنسی، مقاربت با حیوان، ازدواج با محارم، همجنساتفاقات نابهنجار و ساختار شکن  همراه با و

( بیماری ايدز اول بار از طريق رابطه جنسی يک زن با يک میمون به انسـان منتقـل شـده و سالهاسـت بـالی جـان       01است.) رخ داده
 میلیونها انسان در سراسر جهان گشته است.

اسالم خانواده بر حسب فطرت بشر از جايگاه ارزشمندی برخوردار است و قرآن كـريم آن را وسـیله ارتبـاط     بر خالف غرب، در 
( در ديدگاه اسالم پیدايش خانواده بـا پیونـدهای نسـبی و سـببی ، از آيـات      00یح میان زن و مرد از طريق ازدواج قرار داده است)صح

 (.01های ربوبیت اوست)خداوند و از نشانه
 فرمايند:می رهبر فرزانه انقالب

برند. زنها و مردها در یـک حـد از متالشـی    می امروز توده معمولی مردم آمریکا و اروپا...از سست بودن بنیان خانواده رنج»
شود و البته آخرین ضربه اسـت. خـانواده محـل آسـایش     این، روز به روز تشدید می برند و ناراحتند وها رنج میشدن خانواده

خواهـد  انسان است. هیچ انسانی بدون داشتن یک خانوادۀ آسوده و آرام و راحت، مزه زندگی و طعم واقعی حیـات انسـانی را ن  
بنـد و  برند. این، فرهنگ غربی است. نتیجه این آزادی و بـی کنند و از بین میچشید. اینها این بنیان اصیل را متالشی و منهدم می

 (.01) «باری و فرهنگ برهنگی و اختالط زن و مرد، همین مسائل است.
 ايشان درباره رويكرد تبعیض آمیز به زن در غرب نیز فرمودند:

ن است که بیشترین جریمه غرب در مسئله زن و خانواده، در نگاهش به زن است... بزرگترین ضربه و اهانت به عقیده من ای»
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دهد. همین فمینیستهای افراطی... یعنی ضایع کردن جـنس زن و او را مظهـری   کرامت زن را همین سیاست غربی دارد انجام می
کنند. یعنی آنچنان رسم و عرف و عادت الیتخلف شده که کسانی جـرأت  برای استفاده شهوانی مرد قرار دادن...زن را ضایع می

 اش بسـته باشـد،  کنند بر خالف آن رفتار کنند. در یک مجلس رسمی، یک مرد باید با لباس رسمی بیاید، پاپیون بزنـد، یقـه  نمی
از بـدنش عریـان باشـد؛ اگـر      های مهمـی آستینش هم تا سر مچ باشد.. اما یک خانم در همان جلسه رسمی، حتما بایستی بخش

کنند. در غرب به خصوص در آمریکـا و در شـمال اروپـا    این شده عرف. افتخار هم می محل اشکال است؛ پوشیده کامل بیاید،
کشورهای اسکاندیناوی مراکز مهمی وجود دارد که اصال بنای کارش بر عرضه جنسی زن در مقابل مرد است؛ در روزنامه هـا و  

ای برای زن از این باالتر؟ غـرب در قضـیه   شود، هیچ کس هم اعتراض نمی کند. این شده عرف...چه ضربهمی مجالت هم تبلی 
برد. فقط خانواده نیست؛ بلکه در مورد شخصیت زن، هویت زن، غرب زن و خانواده در یک گمراهی و ضاللت عمیقی به سر می

 (.04)« در یک گمراهی عجیبی است.
ف جايگاه زن و خانواده در امر تعلیم و تربیت انسان، خانواده را كه بايد به فرمـوده قـرآن كـريم محـل     بدين ترتیب غرب با تضعی

 روح تبديل نموده است.آسايش و آرامش زن و مرد باشد، به مكانی سرد و بی
ههـای تولیـدی بـرای    داری و صـاحبان بنگا .م، سـرمايه 0701از سوی ديگر، از زمان انقالب صنعتی و اختراع ماشین بخار در سال 

افتادنـد. آنهـا هـم چنـین بـرای بـرآورده شـدن امیـال سـود           جذب زنان در بازار کار و استثمار آنانبه فكر  نیروی کار ارزان تأمین
 شود، بهره گرفتند.  عفتی انجام میاز طريق بی كه گراییتبلی  گر کاال و اشاعه تجملشان، از زن به عنوان طلبانه
شـده   سیر صعودی و گسترش ارتکاب به جرم و جنایت در جوامع غربی لیسم در غرب هم چنین باعث ايجاداستقرار لیبرا – 1

 ( در آمريكا و داليل آن پرداخته است:0911 – 0898است. يكی از منابع به بررسی اين موضوع در يک دوره نود ساله )
هـایی دربـاره زوال انسـجام    زنـی داند. گمانـه س نمیچرا موارد قتل در این دوره در ایاالت متحده افزایش یافت؟ هیچ ک» 

هـا و تلویزیـون، تمـرین و آمـوزش     شمار در حال افزایش مردان جوان، خشونت در فـیلم  ،1111بند و باری دهه بی اجتماعی،
 (.05) «گری در جنگ ویتنام و پایان یافتن مجازات اعدام به عنوان عوامل این پدیده صورت گرفته است.خشونت و وحشی

( برانـدون سـنتروال،   06شـود. ) نفر به تعداد نوجوانان قاتـل اضـافه مـی    5111فقط در آمريكا هر ساله بیش از  آلن فوکسبه گفته 
داند. مقايسه آفريقای جنوبی بـا آمريكـا و كانـادا    های خشونت دار میگرايی جوانان در آمريكا و كانادا را ناشی از نمايش فیلمخشونت
( يكی از داليل ديگر اين افزايش، 07ورود تلويزيون به اين دو كشور باعث دو برابر شدن میزان آدمكشی شده است. ) دهد كهنشان می

 ناشی از تفكرات لیبرالی در جوامع غربی بوده است.  عدالتی رواج تبعیض و بی
خـود را در   بحـران معنویـت  چالش های اساسی ديگری است كه گريبان غرب را گرفته اسـت.  هویت  و های معنویتبحران -1

گسـترش  و  رواج احساس پـوچی و ناامیـدی در انسـانها   معضالت فرهنگی اجتماعی پیش گفته نشان داده است. اين بحران باعث 
ارقـام بـاالی   و  ،(08ای كه تجارت اين مواد در آمريكا هـم رديـف تجـارت اتومبیـل و فـوالد اسـت)      به گونه ،گرایش به مواد مخدر

توان مفهوم واقعی زندگی را دريافت. آمار خودكشی در میان جوانـان  صنعتی غربی شده است. بدون معنويت نمی در جوامع خودکشی
ی روژه گارودی افراد به خاطر نداشتن هـدف از  و نوجوانان در كشورهای ثروتمند مانند آمريكا بسیار باالست. در اين كشورها به گفته

 (.09روند. )دنیا می
بـا اشـاره بـه بحـران      ماکس وبركرده است.  بحران هویتداری غربی انسانها را از خود بیگانه و دچار سرمايه نظام ،از سوی ديگر
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سـازد كـه   كند كه زندگی را از معنا تهی و قفس آهنینی برای انسان مـی بوروكراسی را به ماشینی تشبیه می ،داریمعنا در جامعه سرمايه
صنعت »گويد: داند و مینتیجه اين تحوالت در جامعه غربی را تولید انسان تک ساحتی می ههربرت مارکوزدمكراسی را تهديد میكند. 

را به نقد  مکتب فرانکفورتداری طرفداران ( اين ويژگی نظام سرمايه11« )كند.ای بی معنا تبديل میفرهنگ انسان را به پیچ و مهره –
 (.10از مدرنیته واداشت. )

منظـور از فقـر   » :اند كه نكتـه مهمـی اسـت   دانسته فقر اخالقیاساسی مشكالت در جامعه غربی را برخی نويسندگان يكی از علل 
اخالقی، محرومیت از داشتن سرپرستان مهربان، توانا و مسئولیت پذير است كه بتوانند خوب و بد را به نوجوانـان و جوانـان آمـوزش    

 (11آموزند.)رادی كه درسهای زندگی را با رفتار روزانه خود به ما میبدهند....لذا اين فقر يعنی زندگی و رشد در محیطی فاقد اف
 

 بحران اقتصادی –ج 
های سیاسی غربی با توجه به مبانی فكری خوداز قبیل ماديگرايی، اومانیسم، فردگرايی و لیبرالیسم نـوعی از  تشكیل و عملكرد نظام

ای كـه در مـوارد   انديشد؛ به گونـه سرمايه و بنگاههای بزرگ اقتصادی مینظام اقتصادی را تحمیل نموده است كه تنها به سود صاحبان 
 گیرد. به خود می منافع استعماری اقتصادیرنگ جنگ و صلح دولتهای غربی بسیاری 

عالوه بر رفتارهای اقتصادی استعماری و تبعیض آمیز دولتهای غربی علیه ملتهای مختلف در سراسر تاريخ خود، امروزه نمودهـای  
يكـی از   ر آمريكـا ددرصد(  99) جنبش تسخیر وال استریتبینیم. ها در داخل جوامع شان را نیز میعدالتی اقتصادی اين نظامنی بیعی

افتـاد و مـردم در تظـاهرات هـا عنـوان      داری غربـی اتفـاق   اين نمودهاست. نمونه های اين حركت تقريبا در تمامی كشورهای سرمايه
 تحت سلطه يک درصد از افرادی اند كـه بـر همـه امكانـات دولـت و      ،دهندرصد افراد جامعه را تشكیل مید 99داشتند كه آنها كه می

م آغاز  1117نیز هست كه از سال  بحران عمیق اقتصادی در غرباند. اين مساله ناشی از بروز يک ثروت عمومی جامعه مسلط گشته
 شان دارد. افكار اومانیستی غربیان و سلطه طلبی اين بحران نیز ريشه در شده و تا كنون ادامه يافته است.

متمركـز نمـوده و امـروزه بسـیاری حتـی در میـان        اقلیتـی ثروتمنـد  داری با فريب افكار عمومی قدرت را در دسـت  نظام سرمايه
 ن افراد میگويد:كنند. يكی از ايانديشمندان غربی اين نظم را غیر انسانی و ناپايدار معرفی و بر خروج از سیطره آن تاكید می

تر، سـرمایه سـاالری بالمنـازع ابـر     و یا به عبارتی دقیق ساالریسرمایهما باید مخالفت خود را از این وضعیت نشان دهیم. »
نماید، مرگ ما را به دنبال خواهد داشت اگـر از سـیطره آن   شرکتها که بر زندگی ما سلطه پیدا نموده و حدود آن را مشخص می

ها و مسـئوالن دولتهـا در جهـت پـذیرش عمـومی نظامهـای       ها از سوی رسانهزه ما شاهد دستکاری واقعیتخارج نشویم. امرو
داری هستیم که باید آن را یکی از تهدیدات جدی در برابر آینده جامعه خویش بـدانیم. مـا بایـد بـرای مخاطبـان خـود       سرمایه
 (11) «ساالری را توضیح دهیم.های فراسوی سرمایهواقعیت
 تريلیارد دالر بدهی و ساير كشورهای عمده غربی هـر يـک بـا چنـدين تريلیـارد دالر بـدهی در مركـز بحـران         05كا بیش از آمري

 در میان داليل اين بحران می توان از اين موارد نام برد:اند.قرار گرفته اقتصادی ادامه يافته كنونی
 حاصل  های بیشرکت در جنگ -0

تعدادی از  حاصل گرديدههای بیوارد يک سری جنگ"تروريسم "امبر(، آمريكا با بهانه قرار دادن سپت 00شهريور)11بعد از حادثه 
را بر جهان حاكم سـاخته و نـوع جديـدی از سـلطه      "نظم نوینی"كردند های ديگر غربی را نیز با خود همراه كرد. آنها فكر میدولت
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جمله سلطه بر منابع انرژی نیز برخوردار خواهند شد. آنها بـه مـرور زمـان بـه     جهانی را سازمان خواهند داد و از منافع اقتصادی آن از 
توانستند از مهلكه خارج شوند. كمااينكه با خروج از عراق با هیچ دسـتاوردی  ای رسیدند كه نه پیشرفتی در نبرد داشتند و نه میمرحله

 اند. هم اكنون نیز هم چنان در باتالق افغانستان گرفتار آمده
حاصـل خـرج   هايی كـه اگـر در جنـگ بـی    های غربی به ويژه آمريكا، صدها میلیارد دالر هزينه نمودند؛ پولها دولتين جنگدر ا

 كرد.ها را نجومی و غیرقابل باور نمیرفت و رقم بدهیشد، در رشد و شكوفايی اقتصادی به كار مینمی
 افزایش بهای انرژی -2

عـالوه بـر وجـود سـاير     ید و صدور كاال گره خورده است و اين امر زمانی ممكن است كه غرب به توانايی تول یشكوفايی اقتصاد
 در حد پايین و يا متعادلی قرار داشته باشد.  نیزبهای انرژی شرايط ، 

ز به باالتر ادر سال های گذشته دالر در هر بشكه بود، اين قیمت  11قیمت جهانی نفت معموالً كمتر از  0181در حالی كه در دهه 
با صرفه نیست، زيرا جهانیان در چنین شرايطی تـا حـدی كـه بتواننـد از خريـد كاالهـای        ديگربا اين قیمت تولید كاال .دالر رسید 011
 .برندقیمت پرهیز نموده و يا به تولید داخلی پناه میگران

برند را ها را باال میتوسط آنها كه قیمت های ديگر و ايجاد تشنج های سیاسیبه اين مسئله بايد رفتارهای سیاسی غربیان علیه ملت
 افزود.نیز 

 طلبی در جهانگسترش استقالل -3
هـای گونـاگون آن در   در شـكل  طلبیاستقالل هایرا بايد دهه -يعنی سی سال گذشته -10و آغازين قرن  11های پايانی قرن دهه

شـود، در  گرفتـه تـا اسـتقالل خـواهی سیاسـی را شـامل مـی        جهان دانست. موج استقالل طلبی كه از تالش برای خودكفايی اقتصادی
 های مختلف ديده شده و غرب از كنترل آنها ناتوان مانده است.قاره

های وابسـته بـر   تقريبا ساير كشورهای آمريكای التین را در اختیار داشت و از طريق رژيم به عنوان مثال، آمريكا زمانی به جز كوبا 
كرد. امـا امـروزه ديگـر چنـین     مله اقتصاد آنها را رهبری نموده منافع سرشاری را به اقتصاد خود تزريق میكرد و از جآنها حكومت می

يابد و حتی در برخی از دوستانش های آمريكای التین رايكی پس از ديگری دشمن خود میها و ملتدولت ، نیست و با گذشت زمان
، امـروزه  كه از قبـل مخـالف سـلطه آمريكـا بـود      به جز كوبا د. در آمريكای التین،هم ديگر امید سلطه قبلی اقتصادی و سیاسی را ندار

 اند. نیز از گردونه سیطره آمريكا و ساير كشورهای غربی خارج شده ، آرژانتین و ...ونزوئال، اكوادور، بولیوی، پرو، نیكاراگوئه 
لیج فارس است كه آينده منافع غرب در اين منطقه هـا را  نمونه ديگر، بیداری اسالمی كنونی در كشورهای عربی شمال آفريقا و خ

طلبی جهانی را بايد وقوع انقالب اسالمی ايران دانست كه بدلیل جامعیت آرمانی تیره میكند. يكی از داليل يا عوامل اصلی اين استقالل
تد و آنها را به زانو درآورد، به الگويی جهـانی  تواند در مقابل ملتها بايسخود و ايستادگی در برابر غرب و اثبات اين نكته كه غرب نمی

 تبديل گرديده است.
 سوءمدیریت اقتصادی و مالی  -4

نظران مشهور اقتصادی، اين عامل اهمیتـی كمتـر از سـاير عوامـل داشـته      البته بدلیل برخورداری غربیان از تجربه طوالنی و صاحب
داری اسـت. اگـر ايـن    هـای سـرمايه  های نظامسودجوئی بی اندازه از ويژگی های صاحبان تولید و سرمايه و تعقیبخواهیاست. زياده

 تواند نتايج اقتصادی غیرقابل كنترلی پديد آورد.انگیزه كنترل نشود می
های اقتصـادی و سـاير   های زياد در بخش مسكن آغاز شد و سپس به ساير بخشبحران در آمريكا با سوءمديريت در پرداخت وام
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گیرندگان بخش مسكن نتوانسـتند وامهـا را بازپرداخـت كننـد و بانكهـا بـه مصـادره منـازل مـردم          سترش يافت. وامكشورهای غربی گ
های غربی هر يک چند يا چندين تريلیارد دالر بدهی دارند. ايـن امـر وضـعیت را بـدتر كـرده      پرداختند. به زودی معلوم شد كه دولت

های غربی نتوانستند روند از آنها گرديد و روند بحران اقتصادی تشديد شد. دولتباعث خروج نقدينگی بانكها و ورشكستگی بسیاری 
 .های سیاسی مواجه گرديدندبدتر شدن را چاره كنند و با مشكالت و مسائل مختلف از جمله بحران

 
 چالش های سیاسی  –د

ی غربی به كار میرود ، اساساً بـا مفهـوم   های سیاس( كه به عنوان يک صفت برای نظامpolitical development) "توسعه سیاسی"
مكانی برای  پیشرفت در حوزه سیاست كه ارمغان انقالب اسالمی ايران است ، متفاوت است. جهان غرب در چندين دهسال گذشته به

هـا،  هـا نارسـايی  ینهای لیبرالی تبديل شده اما نتوانسته كارنامه مفید و قابل قبولی از خود بـاقی بگـذارد. در ايـن سـرزم    اجرای انديشه
بازگشتی به بررسی اساسی مبـانی فكـری، كـه     های متعددی رخ داده و متأسفانه دولتمردان غربیها، مشكالت و طغیانها، بحرانچالش

یض و ها در نهايت دولتمردان غربی را به مردمانی طرفـدار تبعـ  انديشه اين مبانی و اند.امروزه نظام های سیاسی آنها نتیجه آنند، نداشته
المللی تبديل نموده است. در ادامه ، پس از بیان معنی و غايت توسعه چه در داخل كشورهايشان و چه در محیط بین عدالتی و سلطهبی

 كنیم.  را بیان می های اين نظام هاها و چالشنارسايیها، سیاسی در غرب ، بحران
 توسعه سیاسی؛ معنا، مفهوم و غایت آن در غرب

 بـه گونـه   تر توسعه است. بنـابراين ايـن مفهـوم   بخشی از مفهوم كلی ويسندگان و صاحب نظران غربی ، توسعه سیاسیاز ديدگاه ن
شود. توسعه سیاسی از نظر مبانی فكری و فلسـفی بـه   خاصی از تغییر و تحوالت سیاسی، كه زادگاه آن در غرب بوده است، اطالق می

 ظـاهر شـده   های غربـی دمکراسیرسد و نوع امروزی آن در شكل لیسم و فرد گرايی میاصالت كمیت و مادی گرايی، اومانیسم، لیبرا
ای كـه در سرنوشـت ملتهـا و نیـز     است. اين مفهوم در جنبه شكلی و ظهوری خود صورتهای گوناگونی يافته و با توجه به نتايج ويـژه 

شماری يافته و حتـی در  ر جهان منتقدان جدی و بیهای مفصل بوده و در سراسها و بحثتحوالت جهانی داشته است، موضوع نوشته
برای اصالح آن تالش نموده و برخی آنرا بسیار نارسا  هابرماسهای سیاسی مرتبط با آن منتقدانی كه برخی مانند درون كشورها و نظام

اننـد سـاموئل هـانتینگتون و    اند، مواجـه شـده اسـت. امـا برخـی ديگـر م      و نامناسب يافته و خواستار دوری جامعه غربی از آن گرديده
 فرانسیس فوكوياما به تمجید از آن پرداخته اند.

 (Cultural Secularization) سکوالریسم فرهنگـی داند كه بـا  های خود توسعه را يک امر جهانی و ناگزير میدر نوشته هانتینگتون
اسـت بحرانهـايی رخ دهـد و نیـز در مسـیر جهـانی        همراه است و در مسیر آن ممكن(Cultural Differentiation ) تمایز ساختاریو 

نیز معتقد است كه مسـیری   فوکویاما كنفوسیونی در مقابل تمدن غربی( منجر خواهد شد. -)تمدن اسالمی برخورد تمدنها، به  توسعه
ـ  ای ديگـر، همـه   كه در غرب به سوی توسعه طی شده است راه همه ملتها خواهد بود و هیچ كس گريزی از آن نخواهد داشت. به معن

 دنیا از نظر فرهنگ و سیاست و اقتصاد در يک فرايند جهانی شدن، غربی و مشابه غرب خواهند شد.
شـود كـه پـس از    های سیاسی اطالق مـی توان گفت كه توسعه سیاسی در كشورهای غربی به نوعی از نظامدر يک تعريف كلی می

های سیاسی معاصر شـكل گرفتـه و ظـاهرا نقـش اصـلی و كلیـدی در       نقالبگذار از دور رنسانس و سپس عبور از انقالب صنعتی و ا
صحنه سیاسی را به احزاب سیاسی داده و در برگزيدن دولتمردان بـه آرای عمـومی از طريـق شـركت در انتخابـات تكیـه داشـته و از        

 يابد.ان میمجالسی برخوردارند كه به تدوين قوانین موضوعه پرداخته و امور مردم و كشور بدين گونه سام
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داننـد و معتقدنـد كـه بـرای رشـد و      هايی میهای سیاسی غربی غايت و نهايت توسعه سیاسی را تشكیل چنین نظامطرفداران نظام
 اقتصادی و فرهنگی نیز راهی جز اين وجود ندارد. توسعه صنعتی،

ش واقعـی انسـانها بگشـايد و در همـین شـرايط      راهی به سمت آساي های دمكراسی غربی نتوانستهبینیم تشكیل نظاماما چنانكه می
گیرد. اين امر خود را در اعتراضات بنیـان بـرافكن كـه بـه دلیـل      است كه مدرنیزاسیون در غرب به گونه روز افزونی مورد تنفر قرار می

پسـت  جهان غرب واژه  دهد. پیش از اين گفتیم كه امروزه دردهد نشان میهای مدرنیستی در دنیای جديد رخ میمتزلزل شدن انديشه
رود كه خود بـازگو كننـده بحرانهـای جـدی در زيـر بنـای       كه بیشتر به معنی انتقادات جدی به مدرنیسم است بسیار بكار می مدرنیسم

اند و مجـدداً  فكر كردن خارج نشده نیز در غرب از الک غربی "هاپست مدرن"فكری و فلسفی انديشه غربی است. البته به اصطالح 
نسـبی گرایـی افراطـی پسـت     وی مبانی فكری و فلسفی خود از غرب هستند و از نظر روشی از چاله مدرنیسـم بـه چـاه    در جستج
و نه نقش واقعـی مـردم در    –های غربی در عمل به سلطه زرمداران و زورمداران توان گفت كه نتیجه دمكراسیاند. میافتادهمدرنیسم 

الملل انجامیده است و مفاهیمی هم والنی مدت و همیشگی ملل محروم در صحنه بیندر داخل كشورها و استعمار ط –صحنه سیاست 
 چون منافع ملی به منافع قشرهای دارای قدرت سیاسی و پايمال شدن حقوق سايرين انجامیده است.

خواهید آزاد كه چرا میدانند و اگر از آنان سئوال شود را هدف نهايی خود می آزادی های سیاسی غربی ،در تئوریمعتقدان به نظام
دانیم همان گونه كه شهید آيت اهلل سید محمد باقر صـدر در كتـاب   گويند خود آزادی بزرگترين هدف است. در حالی كه میباشید، می

ای اسـت  تواند هدف باشد، بلكه وسـیله گفته است آزادی ظرف است و به مظروف نیاز دارد و آزادی نمی «های تاریخ در قرآنسنت»
های پاک و بلند الهـی ببـرد،   دهد كه آزادی بايد بتواند انسان را به سمت آرمانها و اهداف ديگر. صدر ادامه میی دستیابی به ارزشبرا

ها شده اسـت. غـرب از محـدود بـرای خـود      اما جهان غرب با هدف قرار دادن آزادی، بالی جان بشريت و مايه ننگ و خواری انسان
 (14مطلق ساخته است.)

امه دولتهای غربی در زمینه سیاسی تیره است و برای خود نقطه قابل تقديری باقی نگذاشته اسـت. طبعـا تـا زمـانی كـه غـرب       كارن
كنـد و بـه عبـارت ديگـر     های بزرگ ويرانگر جلوه نمیهای سیاسی به حد بحراننارسايی ،قدرت و اعتماد به نفس خود را حفظ نمايد

دهنـد.  ها میتوانند غربیان را به پرتگاه سقوط سوق چرخد و نارسايییشه اوضاع بر وفق مراد نمیشود. اما هممنشاء تحوالت بزرگ نمی
گرفتـه   حالـت دفـاعی  تبديل شده و بـه خـود    منفعلغرب امروزه ديگر اعتماد بنفس پیشین را نداردو تا حد زيادی از حالت فعال به 

 است.
 ب دو مورد زير قابل توجه ترند:در میان نارسايی ها و چالش های مهم تر سیاسی در غر

غارت منابع ديگران، اشغال نظامی كشورهای ضعیف در آسیا آفريقا و  ،سلطه طلبی، يكجانبه گرايی –استعمار قدیم و جدید  – 1
ماننـد   دفاع حداكثری از رژيم های جعلی و نژادپرسـت  های اطالعاتی برای تسلیم آنها ،آمريكای التین، نفوذ در دولتها از طريق روش

بحث حقوق بشـر و   بهره گیری ظالمانه از های عوام فريب برای سلطه بر دولتها و ملتها از جملهگیری از روشرژيم صهیونیستی ، بهره
تعقیب  ای، بزرگ نمايی و كوچک نمايی حوادث جهان،های گسترده و هماهنگ رسانهسازمان ملل و شورای امنیت آن سازمان، تهاجم

 ای، كنترل جهانیان) از طريـق شـنودهای  های منطقه، مجهز كردن حكام وابسته به تسلیحات پیشرفته، استفاده از ژاندارم و ترور مخالفان
از گذشـته بـر حسـب شـرايط زمانـه توسـط        ،هـای ديگـر  های جاسوسی( و بسیاری از روشهای اينترنتی و ماهوارهمخابراتی و روش

شود. به عبارت ديگر، تفكر اومانیستی از نظر آنها اين اقدامات حق مسلم آنها نیز دانسته میدولتهای غربی انجام شده و جالب است كه 
كه به معنی منافع استعماری آنهاست، به جان ملل ديگر انداخته و آشكار است كـه ايـن كارنامـه     ها را با عنوان دفاع از منافع ملی،غربی
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غربی خواهد شد. در عصر جديد كه عصـر   ی علیه نظم جهانی مطلوب استعمارگرانطغیانی جهان سیاه، نويد بخش اقتدار چالشگران و
شناسند و غرب سـرمايه اجتمـاعی   اند مینقاب كرده ملتها به مرور زمان دشمنان واقعی خود را كه با عوام فريبی چهره در ،هاسترسانه

 دهد. جهانی خود را از دست می
ها و داليل بسیاری وجود دارد كه نشان از كـاهش اعتمـاد مـردم بـه دولـت و نظـام       اشاره –کاهش اعتماد عمومی به دولت  – 2

ای رايـج در  اعتمادی به دولت همچون خوردن پای سیب پديدهبی»نويسد: می ساموئل هانتینگتونهای غربی است. حاكم در دمكراسی
ت سیاسی آمريكاست و ايـن ايـده كـه مـردم بايـد بـه       آمريكاست. اين پديده به لحاظ تاريخی، عنصر محوری، پیوسته و متمايز در سن

 (.15«)دولت اعتماد داشته باشند به معنای زير پا گذاشتن جدی اين سنت است
 ،... از هر چهـار آمريكـايی  0994اعتماد تقريبا به شكلی وقفه ناپذير رو به كاهش گذاشت. در  0964پس از »نويسد: می گری اورن

تـا كنـون،    0964د. اين وضع امروز تغییر چندانی نكرده است و... روند كلی كاهش اعتماد بـه دولـت از   سه نفر به دولت اعتماد نداشتن
 (16«. )خواهان رخ داده استكما بیش به شكلی مشابه هم در دوره دمكراتها و هم در دوره جمهوری

 81)نه کردن ناکارآمد و هـدر دادن پـول   هزیاز هر ده آمريكايی، هشت نفر بـه  »گويد: منبع ديگری از علل اين كاهش اعتماد می
 65دارند ) قدرت بیش از اندازه ایگويند كه صاحبان منافع خاص، ( اشاره دارند... بیش از شش نفر از هر ده آمريكايی می17درصد()

 (.18« )درصد( 61) اندنیز از شرافت اخالقی کافی بهره نبرده انسیاستمداردرصد( و 
در دمكراسـی هـای غربـی اسـت.رونالد      روند رو به کاهش شرکت افراد در انتخاباتتماد به دولت يكی از نشانه های كاهش اع

و عضويت در  خود بر رای دهندگان هستند ذاينگلهارت می نويسد در بیشتر اين كشورها ماشین های حزبی در حال از دست دادن نفو
 (19بی اعتنا شده اند.) احزاب تقريبا به میزان نصف چند دهه پیش رسیده و مردم به سیاست

 توان به:در میان علل كاهش اعتماد عمومی به دولت می
صداقتی، رياكاری، فساد و تبعیض ناشی از نگرش اومانیستی كـه ايـن   ) مانند بیتوجهی به اصول اخالقی از سوی حاکمانبی -1

 دهد.(امور اعتماد به نهادهای سیاسی را كاهش می
 ها در پشت صحنه تصمیمات سیاسی و انتخاب دولتمردان.(ساالری و نقش كارتلطريق سرمايه )از بازی با افکار عمومی -2
انـد  برخی گفتـه  )ها و شگرد های تبلیغاتی تبدیل انسانها به مصرف گرا ، خودخواه و ...گمراه نمودن مردم توسط رسانه -3و 

( و آلكسـی دوتوكويـل گفتـه اسـت كـه      11ر روی مسائل فكر نكنند )اند اصال بكه در جامعه آمريكا ملتی وجود دارد كه تقريبا آموخته
 (.10شناسد كه در آن به اندازه آمريكا استقالل فكر و بحث اين قدر اندک باشد( )كشوری را نمی
 اشاره نمود.

كنـون نتـايج    اقتصادی و سیاسی در غرب تـا  فرهنگی اجتماعی ،بحران های فكری فلسفی ،عالوه بر مواردی كه پیش از اين آمد ، 
 زير را كه در حال اوج گیری هستند ببار آورده است :

 کاهش قدرت مانور جهانی غرب -1
 ناتوانی غرب از حل چالش ها و مشکالت جدید در داخل و محیط بین الملل –2
  شکسته شدن تصور غرب توانا در اذهان جهانیان از دسترفتن اعتماد به نفس در غرب و –3
برای حفظ وحدت و هويت و ماهیت غربـی و نـدادن اجـازه     های غربیالمللی توسط دولتمصنوعی بینهای دشمن تراشی -4
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 دورشدن عضوی از اين كشورها از اين هويت و ماهیت.
های بزرگ و قدرتمندی مانند روسیه، چین، با توجه به اينكه به داليل مختلف دولت تشدید روند چندقطبی شدن نظام جهانی -1

 از فرصت ايفای نقش جهانی بزرگتری برخودارهستند. ايران و غیره
 به منظور تضمین موجوديت خود. غرب برای دادن امتیازات بزرگ به دشمنانش و اجبار آمادگی –1
 مانند اتحاديه اروپايی و غیره. افزایش احتمال فروپاشی برخی ساختارهای غربی -7
 

 چالش ها در مسیر تشکیل تمدن نوین اسالمی 
ای به چالشها و عوامل ايجاد چالش در ايـن مسـیر   رح بحث فرصتهای در اختیار در مسیر ايجاد تمدن نوين اسالمی، اشارهقبل از ط

 داريم.
ای بااليی برخوردار است؛ اضافه بر اين كـه از طريـق اسـتعمار، نیـاز     جهان غرب از امكانات رسانه -ای غرب امکانات رسانه -1

تحمیل كرده است. در بسیاری از مواقع ديده شده است كه در صورت فقـدان  جهان به بسیاری از مناطق علمی و غیره زبان خود را نیز 
های زيادی را برای تهیه امكانات دريافت آنها اختصاص داده تا بتواند بـه  شرايط دريافت سیگنالهای غربی در جهان سوم،غرب سرمايه

 اهداف استعماری و تبلیغاتی مورد نظر دست يابد.  
ريزی و شـناخت امكانـات و   سالیان طوالنی استعمار و تبلیغ روی ملتها بر اساس برنامه -تجربیات تاریخی در زمینه تبلیغات  -2

توانـد مشـكالت و مسـائلی را    دهد كه اين امر میای را در اختیار دولتهای غربی قرار مینقصانها و راهبردنويسی، تجربیات آزمون شده
 ی ايجاد كند.  در راه تمدن نوين اسالم

حضور غرب در كشورهای مختلف باعث شـناخت كامـل يـا نسـبی فرهنـگ و       -تجربیات تاریخی غرب از جوامع مختلف  - 3
ها از اين تجربیات برای ايجاد تهديد و چـالش در مسـیر   ها و تخبگان آنها گرديده و غربیسیاست و اقتصاد و جامعه و تاريخ و تشكل

شـرق  »يكی از آنهاسـت. اسـتفاده از    گراییگرایی و قومملیكنند. از جمله تاكید بر گیری مینموده و بهرهتمدن نوين اسالمی استفاده 
كنند به غلط جامعه و تمدن و فرهنگ غربی را عالی و كارآمد و ساير جوامع و فرهنگها را فرودست جلوه كه در آنها سعی می «شناسی

 دهند نیز همواره مورد توجه آنها بوده است.  
اين پديده يكی از مهمترين موارد چـالش برانگیـز در    -تحصیل میلیونها دانشجو در غرب و تاثیر آن در قدرت نرم غربیان  - 4

در كشـورهای  غربیـان  بخشی از دانشجويان تحصیل كرده در غرب ارتش سری ، مقابل تشكیل تمدن نوين است. به گفته جوزف نای 
برند. بايد به اين نكتـه  اقتصاد و فرهنگ غرب و در نتیجه نفوذ غرب را به كشورهای خود می خود هستند. آنها طرز تفكر و سیاست و

سازند، علومی كه برای تحلیل و بررسـی جوامـع   نیز تاكید كنیم كه آنها هم چنین علوم انسانی غیر بومی را به كشورهای خود منتقل می
به يک چالش در مسیر ايجاد تمدن نوين اسالمی تبديل نیزاجتماعی و رفتاری( ها و علوم )انسانی اند. خود اين نظريهغربی ساخته شده

 شوند. می
 

 ها و امکانات در مسیر ایجاد تمدن نوین اسالمیفرصت
هـای محكمـی   های بسیار و ارادههای پیش گفته، از زمان وقوع و پیروزی انقالب اسالمی، فرصتعلیرغم وجود تهديدها و چالش
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 : مدن نوين اسالمی پديده آمده استدر راستای تولد ت
اسالم، چالشی جدی در مقابـل تفكـرات    انقالب اسالمی به دلیل جامعیت دين مبین -عمق فکری و نگرش همه جانبه اسالم  -1

وی ای حجیم و گستردهای برخوردار است، اما پیام قماديگرا و تک بعدی غربی ايجاد كرده است. غرب در حالی كه از ابزارهای رسانه
تواند آرمان و هدف باشد. آزادی فقط يک وسیله است. يـک ظـرف   دانیم كه آزادی نمیندارند. مهمترين پیام غرب آزادی است. اما می
 احتیاج دارد.  است كه به قول آيت اهلل شهید صدر به مظروف

خود را در عملكردهـای سـوء بـه    انديشه اومانیستی  -عملکرد سوء استعماری غرب به عنوان نتیجه ماهیت و اندیشه غربی  -1
يابی بر منافع ملی كه بـه معنـی عـدم توجـه بـه      های دائمی غربیان مبنی بر دستويژه در خارج نشان داده است. استعمار ملتها و تالش

لت جويانه منافع ديگران است، غرب را در نزد ملتهای ديگر منفور نموده و آمادگی برای پذيرش تمدن نوين با آرمانهای اسالمی و عدا
 ها.  را پديد آورده است. تاريخ معاصر كشورهای آسیا، آفريقا و آمريكای التین پر است از نتايج سوء عملكرد غربیان در اين سرزمین

در چند دهه گذشته آرام آرام همان طور كه پیش از گفته شد  -های تدریجی فکری، سیاسی و اقتصادی در غرب فروپاشی - 3
ايم. از اين فروپاشی گاه با عنوان پست مدرنیسم شود بودهفروپاشی فكری كه به مرور زمان بر ابعاد آن افزوده میدر غرب شاهد نوعی 

شود. اين امر زمینه بحرانهای سیاسی و اقتصادی شديدی را فراهم آورده و خود را در به هم ريختگی اوضاع و تغییرات سیاسـی  ياد می
 بی يک زمینه عالی برای ساختن تمدن نوين است.نشان داده است. ويران شدن تمدن غر

ای قـوی در  انقالب اسالمی به داليل آرمـانی انگیـزه   -قوی پیدایش تمدن نوین ناشی از وقوع انقالب اسالمی  های انگیزه – 4
نهـاده و از جملـه    ای و جهـانی بـر جـای   . اين انقالب بازتابهای مختلفی بر مسائل منطقـه شده استساختن دنیا و تمدن نوين را بیانگر

 رود. باعث گسترش بیداری اسالمی در جهان گرديده است. آرمان تشكیل تمدن نوين اسالمی امروزه يک آرمان جهانی به شمار می
غرب برای بالندگی به منابع معدنی )مانند نفت و گاز و فلزات  -وابستگی غرب به منابع معدنی و انسانی و جغرافیایی شرق  -1

سانی )نیروی انسانی متخصص و نیز كارگران كشورهای شرقی( و نیز جغرافیای مناطق راهبردی شرق بـه شـدت نیازمنـد    راهبردی(، ان
 باشد.  است. ايجاد هر گونه اختاللی در اين سه زمینه، به شدت غرب را تضعیف و در هموار كردن مسیر تمدن نوين اسالمی موثر می

ای تنهـا غـرب را منتفـع    ورود به عصر ديجیتـال و گسـترش ابزارهـای رسـانه     -جدید ای در اختیار گرفتن ابزارهای رسانه - 1
كنند. با توجـه بـه ايـن    گذارد تا پیامهای خود را سطح جهان منتشر كند، بلكه اين گسترش فرصتی مهم را در اختیار ديگران نیز مینمی

، در نتیجـه مكـاتبی ماننـد اسـالم كـه جـامع نگـر و         -ا به دلیل تفكـرات تـک بعـدی و مـاديگر     -كه در واقع غرب پیام خوب ندارد 
 يابند.باشند مجال خوبی برای جهانی كردن انديشه خود میبین میحقیقت

 
 نتیجه 

وارد دوره  اين پژوهش معتقد است در حالی كه تمدن غربی هم به دلیل نقصان در مبانی انديشـه ای و هـم بـه داليـل كـاركردی       
پیروزی انقالب اسالمی و بازتاب های انديشه ای آن در جهان ، نشانه های ظهور يک تمـدن نـوين در حـال     افول و نزول گرديده ، با

 گسترش قابل مشاهده گرديده است.
برای تايید اين مطلب داليل زيادی وجود دارد. از يكطرف ، غرب دچار فروپاشی های فكری فلسفی شـده وديگـر غـرب دارای      

جود ندارد و غربیان كه زمانی با بلند پروازی برای دنیا برنامه ريزی می كردند ، اكنون بیشتر به فكـر حفـظ   اعتماد به نفس و يكپارچه و
حالت دفاعی تغییر كرده اند.و از طرف ديگر ، كاركردهای تمـدن غربـی نقطـه مثبتـی      باقی مانده نفوذ خود بوده واز حالت تهاجمی به
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 ای پیشرفت چالشگران قدرتمند باز كرده است.برای آن باقی نگذاشته و اين امر راه را بر
با پیروزی انقالب اسالمی ، يک انديشه چالشگر سازگار با فطرت پاک انسانی يعنی آرمان های اسالمی پا به عرصه جهان گذارده   

د. آرمـان هـا ايـن    و در سالیان پس از پیروزی انقالب توانسته است حق جويان و دوستداران بسیاری را در جهان با خـود همـراه سـاز   
و نه يک چالشگر درونی كه میل به سازش و بده و بستان بـرای مانـدن    –در برابر تمدن غربی  چالشگر بیرونیانقالب ، به عنوان يک 

 می باشند.   در حال جهانی شدن و فراهم كردن شرايط برای افول نهايی آرمان های غربی –دارد 
 

 منابع
 16، ص  0181،قم : حق ياوران ، ت جغرافیا و سیاسمصطفی ملكوتیان ،  .1
 ، صفحات مختلف.0167جلد ، تهران : مركز نشر دانشگاهی، 1،  تاریخ فلسفه در اسالممیان محمد شريف ،  .1
 11/7/0190،سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع جوانان خراسان شمالی .1
 15 ، ص0181، 0، تهران: نشر بهار، ج خودآگاهی تاریخیمحمد مدد پور،  .4
 066، ص 0167، ترجمه محمد علی فروغی، تهران: نشر زوار،0، ج رساله گفتار در روش، مجموعه سیر حکمت در اروپاارت، رنه دك .5
 47و ص  5 – 00، صص 0176، تهران: انتشارات الهدی، فلسفه دکارتمنوچهر صانعی،  .6
 001ص  ، ترجمه عباس زرياب خويی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی،لذات فلسفه ويل دورانت، .7
 .11، آيه  روم، سوره قرآن مجید  .8
  40-14ه.ق، صص  0411، قم : صدرا ، قیام و انقالب مهدی )عج( از دیدگاه فلسفه تاریخ مطهری .مرتضی ،  .9

های متعدد ديگری مونكردند. از آن زمان كنوعی كمون در آمريكا به وجود آمد كه در آنها همه مردان و زنان با يكديگر ازدواج می 09به عنوان مثال در قرن  .01
 .441، ص 0174، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، جامعه شناسیآنتونی گیدنز، در كشورهای غربی پديد آمده است. 

 6/4/0191 خبرگزاری فارسجامعه زو فیلكس يا طرفداران مقاربت با حیوانات تنها در آلمان بیش از صد هزار نفر عضو دارد. نقل از  .00
 007و طه 09، اعراف15، بقره 19 – 10، معارج  5 – 7وره مومنون ، سقرآن کریم .01
 54، سوره فرقان قرآن کریم .01
 61– 61، صص 1، ج حدیث والیت ،05/9/0168سخنرانی مقام معظم رهبری در  .04
 04/0/0191با موضوع زن و خانواده  های بنیادیسومین نشست اندیشهبیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در  .05
، ويراستاران جوزف نای، فیلیپ زلیكو، ديويد كینگ، ترجمه سعید میرترابـی، تهـران: دانشـگاه    فرسایش قدرت نرم، مردم، دولتها و اعتمادج، جین میسن بري .06

 . 111و ص  178، ص 0188امام صادق )ع(، 
، به اهتمام اصغر افتخاری، تهران: سـبز،  جامعه خشونت و، ترجمه مصطفی دولتیار، در:  "جوانان و خشونت، درسهايی از تجربه آمريكا "فرانكلین زيمرينگ، .07

 181 – 184، صص 0179
 001، ص 0181، تهران:دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ،های جدید غربمعمای امنیت و چالشحسین سیف زاده،  .08
 11، ص 0177سالمی، ، ترجمه قاسم صنعوی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اآمریکا پیشتاز انحطاطروژه، گارودی،  .09
 همان .11
 058، ص 0151، ترجمه عزت اله فوالدوند، تهران: شركت سهامی كتابهای جیبی، گریز از آزادیاريش فروم،  .10
 011، ص 0177، ترجمه محسن ثالثی، تهران: نشر مركز، پیامدهای مدرنیتآنتونی گیدنز،  .11
 174، ص پیشینفرانكلین زيمرينگ،  .11
   .www. Commondreams.org، به نقل از  86، ص 51، ش سیاحت غرب، "ايه ستیزینگاهی به جنبش سرم"رابرت جنسن،  .24



 

581 

     .تا، صفحات مختلف، قم: دفتر انتشارات اسالمی، بیهای تاریخ در قرآنسنتشهید سید محمد باقر صدر،  .21
 081– 081، صص پیشین گری اورن در: فرسايش قدرت نرم، .16
 همان .17
براه انداختن جنگهای بسیار پر هزينه و در مواقع زياد شكست خـورده و مداخلـه هـای نظـامی پیـاپی در آسـیا)ويتنام،        های هدر دادن پول مردم آمريكانمونه .18

ازجملـه دادن رشـوه    عراق، افغانستان و غیره ( ، آفريقا) نمونه لیبی دوبار در زمان ما تاكنون(وآمريكای التین و هزينه كردن های كالن برای يارگیری جهـانی 
 در سطح بین المللی و غیره بوده است.های كالن 

 406، صپیشین روبرت جی، بلندون، و ديگران، در: فرسايش قدرت نرم، .19
 451- 450، صصپیشینرونالد اينگلهارت ، در: فرسايش قدرت نرم ،  .11
 08، ص 0160، ترجمه محمد قاضی، تهران: خوارزمی، ایاالت نامتحدوالديمیر پوزار،  .10
 پیشینروژه گارودی،  .11

 



 

580 

در سبک  "به باطن گذر از ظاهر "نقش و جایگاه اصل تربیتی  بیینت
 گیری تمدن نوین اسالمیشکل تأثیر آن بر زندگی اسالمی و

 
 3و لطفعلی جباری 2، حسین جعفریان1محمدحسن میرزامحمدی

 دانشیار دانشگاه شاهد 1
 دانشجوی كارشناسی ارشد تاريخ وفلسفه آموزش و پرورش دانشگاه شاهد 1

 شاهد دانشگاه آموزشی مديريت تخصصی دكترای 1
 

*Email: h110naeem@gmail.com 

 

 

 چکیده
 

گیرد. در شاکل  تمدن نوین اسالمی ، مفهومی گسترده و جامع است ، که ابعاد مختلف حیات فردی و اجتماعی انسان را در بر می
ها و به تبع آن وظایف مرباوش باه حاوزه    حتکند. جدای از سا گیری این جامعیت ، سبک زندگی اسالمی ، نقش مهمی را ایفا می

باشد که با تحقیق و تدبر از منابع اسالمی استنتاج سبک زندگی اسالمی ، اصولی اساسی و جهت دهنده در این حوزه حاکم می
ایان  باشد، که ناظر به بحث روشی در در سبک زندگی اسالمی می "اصل گذر از ظاهر به باطن "گردد. یکی از همین اصول ، می

باشد. در واقع به وسیله این اصل ، طریق مواجهه با شؤون مختلف در زندگی فردی و اجتماعی و اخذ رویکرد مناسب حوزه می
افکند.براساس مراتب فوق ، هدف اصالی تحقیاق حاضار ، تبیاین     باشد، که بر کل وظایف فردی و اجتماعی سایه میمد نظر می

باشاد.  درسبک زندگی اسالمی وتأثیر آن بر شکل گیری تمدن نوین اسالمی مای  "نگذراز ظاهر به باط "نقش و ضرورت اصل 
اصل تربیتی گاذر از ظااهر باه بااطن چاه      -1برای نیل به این هدف، سه سؤال پژوهشی به شرح زیر صورت بندی شده است:

نقش اصل تربیتی گاذر   -3جایگاه اصل تربیتی گذرازظاهر به باطن در سبک زندگی اسالمی چگونه است؟ -2مشخصاتی دارد؟ 
تحلیلی استفاده  -باشد؟ برای پاسخگویی به سؤاالت تحقیق ، از روش توصیفیاز ظاهر به باطن در تمدن نوین اسالمی چه می

                        شود.می
 

 ها: اصل تربیتی ، گذراز ظاهر به باطن،نقش، جایگاه، سبک زندگی اسالمی، تمدن نوین اسالمی کلید واژه
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 مقدمه
هـای  تمدن نوین اسالمی، دارای ابعاد واضالع فراوان و متنوعی است که برای ترسیم آن نیاز به نیروی متخصـص در زمینـه  

های فراوانی در جهت اعتالی معارف باشد.از صدر اسالم تا کنون تالشمختلف اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و... می
ای که با تأمل در ندیشمندان و فرهیختگان دین شناس انجام گرفته است، که قابل تقدیر و تمجید است.نکتهدین اسالم از جانب ا

رسد این مطلب است که: کلمه نوین دارای چه بار معنایی است ، آیا تمدن نوین اسـالمی  به ظهور می« تمدن نوین اسالمی»واژه 
که مراد از آن، تحقق تمدن اسالم در شرایط عصر نوین ، وبه اقتضاء ابـزار و  ، یعنی معارف اسالمی در معنای جدید و نو ، یا این

باشد؟ مسلما مراد از این واژه به معنای دوم نزدیکتر است، چرا که دین اسالم بر پایه اصول وقوانین ثابتی بنا امکانات موجود می
که بشر به آن نیاز داشت از جانب خداوند متعـال   شده، که درزمان نبی مکرم اسالم)ص( ، به اوج تکامل خود رسیده و هرآنچه

بر پیامبر گرامی اسالم نازل گردید، لذا تغییر وتحول در این اصول دینی نه تنها به معنای پیشرفت وتمدن سازی نوین نیست بلکه 
آن راه نـدارد و  تحول وتکامل در اصول مسلم اخـالق بشـری و امثـال    »کند. یکسره اساس زندگی و پیشرفت انسان را نابود می

دهد.اما تحول وتکامل در بـه کـار بسـتن    تصرف وتغییر در این اصول و مبانی، بشریت را در سراشیبی سقوط و بدبختی قرار می
کندو به طور معجـزه آسـا و حیـرت انگیـز، او را از     نیروی فکر و اندیشه وکشف اسرار آفرینش ، دنیای بشریت را دگرگون می

بر کسی پوشیده نیست که . [1«]کشاند... واین نیز ناموس الیتغیر وثابت و دائمی است.وکرات آسمانی می ها به ماورای جوبیغوله
مرز دین داری و بی دینی، ایمان به عالم غیب است و مؤمنان کسانی هستند اسالم یک جنبه باطنی وبه اصطالح قرآن غیبی دارد، 

(. متعلق باورهای دینی حقایق غیبی است. خدا، فرشتگان، وحی، 3)بقره،آیه« یبالذین یومنون باالغ»که به عالم غیب ایمان دارند: 
حیات پس از مرگ و عالم آخرت همه حقایق نامحسوس، غیرمادی و غیبی هستند. معنویت گرایی یعنی فراتر رفتن از عالم حس 

رآن کـریم و همچنـین در منـابع اصـیل     های دین که در سرتاسر قبراساس همین رهیافت از آموزهو گرایش به عالم معنا و غیب.
کند نقش واهمیت رویکرد معرفت شناختی متناسب با آن )اصل گذر از ظاهر به باطن(، که معبـری  روایی اسالم آمده ،ایجاب می

برای رسیدن به حقایق عالم است ، بر اساس همین منابع اسالمی تبیین گردد.چـرا کـه ایـن رویکـرد سراسـر زنـدگی فـردی و        
نماید و به عنوان یک روش راهبردی در کلیه شوون سبک زندگی اسالمی راه گشاست.اهمیت این رویکـرد  را متاثر میاجتماعی 

هایی از زمان مورد توجه ویژه عالمان و عارفان باریک اندیش بوده واین رهیافت را بـا  در دنیای اسالم از صدر تا کنون در برهه
در منظر عارف،در  »تضاعات متناسب با آن در آثار خود و به سبک خود نشان داده اند.ها واقهای فکری آن دورانتوجه به زمینه

است بـه  «عالم شهادت»توان از ظواهر آن کهتعالی،اسراری نهفته که با کوشش و تهذیب میجهان خلقت،یعنی کتاب تکوینی حق
جود دارد که به صورت غیر مستقیم به این موضوع در دوران اخیر نیز آثاری و. [2«]یافت. است راه«عالم غیب»کنه و بطن آن که

هـای عمیـق انسـانی توجـه     ها پرداخته شده که اغلب به الیهدر اندیشه غرب آنقدربه روبناها وظواهر زندگی انسان»پرداخته اند،
کـه بـرای بهتـر    نشده است.اما در تفکر توحیدی نوع نگاه کامال متفاوت است؛ چرا که به ندای فطری بشر پاسخ مثبت داده شده 

. [3«]های بشر را از بین برد وحتی افکار را در جهت مثبت هدایت کرد.توان دغدغههای دینی میزندگی کردن با الگوها وتکنیک
با همه این اوصاف ، پژوهشی که به صورت مبسوط و با نگاه یک اصل تربیتی به این موضوع بپردازد و اثـرات آن را در سـبک   

هـای بسـیار   همچنین در دنیای غرب نیز در سالبع آن ، تمدن نوین اسالمی دنبال نماید، انجام نشده است. زندگی اسالمی و به ت



 

581 

، باورهای فلسفی 1افالطون»های جدی فراوانی بوده است.دور پرسش از حقیقت و چگونگی مواجهه و وصول به آن محل چالش
های آن مفـاهیم ازلـی حقیقـت ،    بنانهاد که نمونه« مثل» های کامل، یاخود را برمبنای وجود جهانی آرمانی و ال یتغیر، شامل ایده

این متفکر بزرگ را ه وصو ل به حقیقت وروش معرفت شناسی گذر از ماده به حقیقت اصـیل  . [4«]خیر، عدالت وزیبایی هستند.
شد، به نحوی که گـاه تنهـا وظیفـه    بانماید.به نظرمی رسد این روش و رویکرد مورد تایید قرآن کریم نیز میرا تذکار معرفی می

ان »(. یا در جای دیگر، قرآن یکسره تذکره نام گرفته اسـت. 21-غاشیه،آیه«.) فذکرانما انت مذکر»گفته شده.« تذکر»پیامبر )ص(،
های چشمگیر در عرصه علم وصنعت در دنیـای  به علت پیشرفت 2(. در قرون اخیرو بعد از رنسانس21-انسان،آیه«.) هذه تذکره

ها را به ظاهر امور و بهره وری حداکثری از ماده معطوف ساخت ، تـا جـایی کـه بـه انکـار      های فراوانش ، نگاهب ، وجاذبهغر
هـای  بـر نظـام   21ها را در خود مدفون کرد.این رویکرد درقـرن حقایق معنوی منجر گردید، و انگیزه وصول به حقیقت و ارزش

کند که م( بر جهانی متحول و متکامل تکیه می 1111) 3صور دو گرایانه واقعیت، دیوییدرتقابل با ت»تربیتی غرب نیز سایه افکند.
های در آن مشکل در فراتر رفتن از تجربه نیست ، بلکه در بهره گیری از آن برای حل مسائل انسانی است. دیویی ضمن رد نظریه

ی جدا کردن اندیشـه وعمـل ، واقعیـت و ارزش ، عقـل     کند که به جاشناخت دو گرایانه ، بر مدرجی از تجربه انسان تاکید می
سبک زندگی برآمده از این نوع تربیت، که در جهان غرب بیشتر رایج است از نوعی . [1«.]سازد.وعاطفه،آنها را به هم مربوط می

ـ       فروکاهش در عقالنیت و معرفت شناسی رنج می ر بلنـد  برد ،چه اینکه این وقـوف در ظـاهر پدیـده هـا، سـدی اسـت در براب
های عقل و روح ، که بشر فطرتا خواهان آن است.لذا شاهد آن هستیم که در سرتاسر زندگی غربی ، از جمله آمـوزش و  پروازی

پرورش ، اقتصاد، کسب وکار، فرهنگ و حتی مراسم دینی ، مجالی برای گـذر از ظـواهر آنهـا نیسـت ، وایـن انسـان از نبـود        
خودش موانست دارد درعذاب است.این مشکل معرفت شناسی به جوامع اسالمی نیز سرایت گریزگاهی به باطن امور که با باطن 

ها ی فرهنگی و اقتصادی ، و حتی دینی طی سالیان اخیر، معموال معبـر خـوبی   کرده است ، به طوری که درکشور ما ایران برنامه
در منابع اصیل اسالمی مکررا به این رویکرد اشـاره   ها و ظواهر به حقیقت اصیل آنها نبوده است. در حالی کهبرای گذراز نشانه

اولم یتفکرو فی انفسهم ما خلق اهلل السموات واالرض ومـا بینهمـا اال بـالحق واجـل     »گردیده و دعوت به عمل بدان شده است.
ـ  . (1 -روم،آیه«.) مسمی ن رویکـرد معرفـت   بنابراین قبل از اینکه بخواهیم نظام نوین اسالمی را طرح ریزی نماییم ، بایسـتی ای

های متنوع سبک زندگی اسـالمی وارد کـرده و بـرای تحقـق آن     شناسی اسالم را در سراسر جامعه اسالمی و خصوصا در حیطه
برنامه ریزی نماییم. چرا که این رویکرد از نظر نگارندگان به نو دیدن و نوین بودن تمدن اسالمی اشارات فراوان دارد،چه اینکـه  

برد.جهـت  مه زرق و برق وپیشرفت به علت فقدان چنین رویکردی در کهنگی معرفت و عقالنیت به سر مـی تمدن غربی با این ه
وصول به این اصل تربیتی)گذر از ظاهر به باطن(،در سبک زندگی اسالمی و تمدن نوین اسالمی سه محور اصلی به شـرح ذیـل   

         پردازیم.دسته بندی گردیده که در ادامه به تبیین هرکدام می

 اصل تربیتی گذر از ظاهر به باطن چه مشخصاتی دارد؟-1
 جایگاه اصل تربیتی گذرازظاهر به باطن در سبک زندگی اسالمی چگونه است؟ -2

                                                 
1 -Plato 

2- Renaissance 

3-John Dewey 
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 باشد؟نقش اصل تربیتی گذر از ظاهر به باطن در تمدن نوین اسالمی چه می -3 
 روش پژوهش:

ی رویکردهای معرفت شناختی مربوط به ظاهر و باطن امـور بـه   روش پژوهش حاضر از نوع تحلیل اسنادی بوده که با بررس
تبیین نقش و جایگاه اصل تربیتی ، گذر از ظاهر به باطن در سبک زندگی اسالمی و تأثیر آن بر تمدن نوین اسـالمی پرداختـه و   

ن ، نقـش و جایگـاه آن در   سپس با استفاده از آثاری که در این ارتباط وجود دارد ، مشخصات اصل تربیتی گذر از ظاهر به باط
                 سبک زندگی اسالمی و تأثیر آن بر تمدن نوین اسالمی بیان شده است.

جامعه متنی تحقیق شامل کلیه منابع دست اول )قرآن کریم، کتب روایی معتبر( و منابع دست دوم از منـابع غنـی اسـالمی و    
     باشد.ها وتحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق موجود میهای اینترنتی مرتبط و پژوهشهمچنین نشریات و سایت

 
 "گذر از ظاهر به باطن  "های اصل تربیتی مشخصات و ویژگی -
 "گذر از ظاهر به باطن"مفهوم اصل  -

گوید که تعبیر دیگری از ظاهر و باطن است. هر عالمی تابع اسمی است کـه از آن  قرآن از دو عالم غیب و شهادت سخن می
ده است. عالم شهادت از اسم الظاهر حق و عالم غیب از اسم الباطن حق تجلّی یافته است. عالم شهادت عالم محسوس ناشی ش

و مادی است و عالم غیب عالم غیر محسوس و مجرد است. مرز دین داری و بی دینی، ایمان بـه عـالم غیـب اسـت و مؤمنـان      
  [1«]منون بالغیب.الذین یو»کسانی هستند که به عالم غیب ایمان دارند: 

 به قول میرفندرسکی: 
 صـورتی در زیر دارد آنچـه در باالستی  چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی

 
خواهد که با عطف توجه به آن امور و مسائل و بـا دیـدی   در سرتاسر قرآن مواقف بسیار زیادی وجود دارد که از انسان می

اولـم ینظـروا فـی ملکـوت السـموات      »زده و حقیقت و باطن آن را به نظـاره بنشـیند.   های ظاهری را کنارعمیق و ظریف پرده
توانـد بـه آن   (. در حقیقت قرآن را بطونی است که هر انسانی بر اساس ظرفیت وجودی اش مـی 111-اعراف،آیه «) واالرض... 

ست؛ یعنی ظاهر به واقع به منزله یک مثال و رابطه میان ظاهر و باطن رابطه مفهوم و مصداقی یا مثل و ممثلی ا حقایق دست یابد.
ولقد ضربنا للناس فی هذا القـرآن مـن کـل مثـل لعلهـم      »رسد، آیه شریفه به نظر می .مصداق از یک حکم و معرفت کلی است

 .معناست همینناظر به . (27)زمر، آیه « یتذکرون

سنریهم آیاتنا فی اآلفاق و فی انفسـهم  »حقیقت عالم. ای است ازبه تعبیر قرآن عالم خلقت و جهان آفرینش نیز مظهر و نشانه
بنابراین ، به تعبیری جهان خلقت ، حقیقتی دو سویه دارد که یک سـوی آن ظـاهر و آشـکار اسـت و     «. حتی یتبین لهم انه الحق

ن اشـارات و  سوی دیگر آن باطن و حقیقت آن است و دعوت قرآن برای عبور از این ظاهر و رسیدن به باطن آن بوده است.همی
ای را بر آن داشت که به رموز و باطن عـالم و کشـف و شـهود آن توجـه خاصـی نشـان       های قرآنی بوده است که عدهرهنمود

هواالول واآلخر والظاهر  »دهند.از جمله آیاتی که برای عارفان الحام بخش بوده وآنان را به تعمق ژرف واداشته است ،آیه شریفه
پس هرچیزی که »فرماید:( است.عالمه طباطبایی ذیل آیه مذبور در تفسیرالمیزان می3-حدید،آیه «) موالباطن و هو بکل شیء علی
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فرض شود اول باشد، خدا قبل از آن چیز بوده.... وهمچنین هرچیزی که ما آخرینش فرض کنیم ،خـدای تعـالی بعـد از آن هـم     
است.... وهمچنین هرچیزی که باطن فـرض شـود خـدا بـه      خواهد بود....و هرچیزی که ما ظاهر فرض کنیم ،خدا ظاهرتر از آن

خاطر احاطه قدرتش بر آن باطن تر از آن است.... پس معلوم شد که خدا اول وآخر و ظاهر وباطن علی االطالق است و از ایـن  
سالمی اسـت در  ابن عربی که ازسرآمدان و پایه گذاران عرفان ا. [7«]صفات آنچه در غیر خدا است نسبی است نه علی االطالق.

. [1«]وجود حقیقی خاص حق متعال است و دیگر وجودات امکانی سایه وعکس آن وجود حق ازلی یگانه اند.»گوید:این باره می
های فـراوان بـرده   اندیشمندان اسالمی نیز به این رویکرد و مبنای قرآنی اهتمام داشته اند و در آثار خود از این روش بهره دیگر
ا ترکیبی از قضایای منطقی، شهود عرفانی، احادیث نبوی و آیات قرآنی است. او با تأویل رمزی متون مقدس ، آثار مالصدر»اند.

 [1«]رساند.کیفیت عرفانی معنی باطنی وحی را به اثبات می

 حافظ گوید:
 ها هست بسی محرم اسرار کجاستنکته   آن کس است اهل بشارت که اشارت داند

                  

ماننـد کـه   ین از نظر اسالم آفرینش با همه عظمتش و تمامی روابط بین مخلوقات در نظام هستی در حکم ابـزاری مـی  بنابرا
رسانند که این شناخت ا صیل است و به همه ابعاد زندگی فردی و اجتمـاعی انسـان   ای از معرفت وشناخت میانسان را به گونه

های بی نهایتی است کـه  گردد ، دارای الیهیین و ظاهری عالم خلقت شروع میهای رودهد.البته این شناخت که از الیهجهت می
گردد.چرا که به گفته قرآن کریم که قبال نیز به آن اشاره شـد ، اول  باشد ترسیم میحول محور حقیقت عالم که خداوند متعال می
                 باشد.وآخر وظاهر و باطن عالم خداوند متعال می

ممکن است انسان تحت تأثیر احوال و اوضاع شخصی و شخصیتی خود واقعیت را آنگونه که خود یافتـه اسـت   در مواردی 
شـود ، بلکـه افـزون بـر آن بـه      در این صورت واقعیت نه تنها امری نسبی تلقی می. تفسیرکند، نه آنگونه که هست و باید باشد

اعتبار معرفت را، ارزش و »الزم را برای درک حقیقت فراهم سازد. حقیقت نمی پیوندد.هنر معرفت در این است که ابزار و زمینه
شود کـه تجربـه ومعرفـت    از این شناخت متجلی می 1معرفت شناسی اگزیستانسیالیستی. کندمعنی آن برای فرد خاص تعیین می

کاتب و اندیشـمندانی بـوده   در مقابل در تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت ، م. [11«]انسان ذهنی، شخصی،عقالنی و غیر عقالنی است.
ها به حقیقت و پیام آن دست یابند. از جملـه  نمودند بدور از تعصبات وباورهای شخصی با تحلیل درست پدیدهاند که سعی می

ق.م( را از این دست دانست.او معتقد بود که شناختی روشن از حقیقت برای هدایت صحیح زندگی اساسی 311)2توان سقراطمی
فقط یک فضیلت وجود دارد ، یعنی بصیرت به آنچه حقیقتا برای انسان خیر است، و آنچه واقعا منجر به سـالمت  در واقع »است.

شود.... البته تعلیم برای سقراط به معنی تعلیم نظری محض نبود، بلکه بیشتر هدایت آدمی به بصیرت واقعـی  و هماهنگی نفس می
توان استدالل است برای رسیدن به معرفت حقیقی که ابزار آن را به نوعی می روش دیالکتیک سقراطی ، اصوال تالشی. [11«]بود.

هـای پیرامـون   های کسب معرفت و مواجهه با پدیـده استقرایی دانست.در جهان غرب بعد از رنسانس ، یکی از مهم ترین روش
شرفت علم تجربـی دانسـت ، امـا    اگرچه پیدایش مذهب اصالت تجربی را نمی توان یکسره مدیون پی. انسان ، روش تجربی بود

                                                 
1 -Existentialism 

2-Socrates 
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کرد که همه معرفت ما مبتنی بر ادراک و بدون تردید در آن بی تأثیر هم نبوده است. رشد علم تجربی طبعا این امر را تقویت می
های کسب معرفت آنچه که امروزه مسلم است این است که هیچ یک از راه. [1آشنایی مستقیم با حوادث بیرونی و درونی است.]

دادند از پذیرش مطلق و بی چون و چرا بر خـوردار  مکاتب و یا افراد در اعصار گذشته به تنهایی آن را مورد تأکید قرار میکه 
حقیقت در یک کالم ، یعنی درک واقعیت آن ». باشد که با حقیقت مطابق باشد.نبوده و نیستند ، چه اینکه فقط معرفتی صحیح می

ان بسیار ساده وگویا از حقیقت، تا حدی متوجه رابطه کلیدی بین معرفت و حقیقـت خـواهیم   گونه که هست و باید باشد،این بی
های کسب معرفت که انسـان را بـه   شود که هر نوع از ابزار و روشلذا از تدبر و کاوش در منابع اسالمی استفاده می. [12«]شد.

هـای فراوانـی ازآن وجـود دارد،    که در قرآن نمونههای کسب معرفت حقیقت نزدیک کند، اصالت دارد.از کاربردی ترین روش
همان طـور کـه از مفهـوم ایـن آیـه      . (17-غاشیه،آیه«) افال ینظرون الی االبل کیف خلقت»باشد.های تجربی و عقالنی میروش

هـای  راه شود ،هم به شناخت تجربی)مشاهده شتر(،و هم به فهم عقالنی)چگونگی خلقت شتر(، توجه شده است. البتهاستفاده می
تجربه ، عقل، شهود یا مکاشـفه ،  »باشند.روش کشف و روش وحی از این دست می. دیگری نیز برای کسب معرفت وجود دارد

تجربه دینی ، همچنین وحی و الهام نیز، به تناسب جایگاهی که در معرفت شناسی انسان دارند ، هر کدام مسولیت تولید یا تأمین 
ها سطحی خاص از حقیقت و معرفت را در اختیار انسـان  هر یک از این معرفت. [12«]ده دارند.بخشی از شناخت بشری را برعه

های معرفـت شـناختی   ها و رسیدن به باطن وحقیقت آنها همین روشدهند.در واقع معبر انسان برای گذر از ظاهر پدیدهقرار می
های مذکور در جای خـودش  کند ،بنابراین همه روششف میای از حقیقت را برای انسان منکباشد.که هر ابزار و روشی الیهمی

                 گرداند.باشد و حقیقت مخصوص به خودش را متجلی میمعتبر می
 
 به مثابه یک اصل تربیتی "گذر از ظاهر به باطن "اصل-

ختلفی انسـان را دعـوت   شود که خداوند در مواقف مدرمنابع اسالمی ،خصوصا قرآن کریم ، این مطللب به وضوح دیده می
کند از آنها عبور کند و به حقیقتی که در ورای آن وجـود دارد  کند که در عین توجه به ظواهر مادی که در زندگی تجربه میمی

تـوان از آن  برسد.از آنجایی که توجه به این امور باطنی با نوعی وسعت دید و پرورش فکری و معنوی انسان همرا ه اسـت مـی  
ای در قرآن به دلیـل اینکـه از ایـن رویکـرد معرفـت شـناختی       یک روش تربیتی اصیل یاد کرد.تا جایی که عده روش به عنوان

. (7ایـه  -)روم« یعلمون ظاهرا من الحیاه الدنیاو هم عن اآلخره هم غـافلون »برخوردار نیستند با صفت غافل از آنها یادشده است.
آید که فرقی بین ندانستن یعنی جهل و بین دانستنی که از امور مادی ن بدست میاز ای»فرماید:عالمه طباطبایی ذیل آیه مذبور می

اصـول  . [7«]تجاوز نمی کند نیست.، یعنی کسی که علمش تنها در امور مادی است ، در حقیقت با جاهـل هـیچ فرقـی نـدارد.    
و کشف باطن مهمتـرین دسـتور العمـل     پردازند ، هم به باطن. ظاهرمعرفت شناسی در تعلیم و تربیت اسالمی ، هم به ظاهر می
پردازد تا از طریق آن به حقیقت و جوهر ظاهر برسد، و باطن را کشـف  اصول مذبور است که بر اساس آن به شناسایی ظاهر می

ظـاهر   کند تا با تکیه بر آن ظاهر را بیاراید. هرقدر معرفت انسان در باره باطن و حقیقت امور زیادتر باشد، برداشت او دربارهمی
باقری در کتـاب نگـاهی   . [12شود.]کامل تر و کیفی تر خواهد بود، و درنتیجه تقیید والتزام او به ظاهر آگاهانه تر و دلپذیرتر می

یکی از اصول تربیت باید نـاظر بـه ایجـاد تحـول     »گوید:پردازد ، میدوباره به تربیت اسالمی ، آنجا که به اصل تحول باطن می
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شویم ، به نحوی که سعی خود را یکسـره مصـروف   های تربیتی خود ، گرفتار نوعی ظاهربینی میدر کوشش گاه ما. باطنی باشد
دهند چگونه ملتمسانه از خداوند بخواهـد تـا   در تعلیم وتربیت اسالمی به انسان یاد می. [13«.]کنیم.دفع ظواهر ناپسند در فرد می

بنابراین کسی که بـه ایـن اصـل تربیتـی     . [14«]اللهم ارنا الحقائق کما هی»یاند.تمام حقیقت اشیاء را آنگونه که هستند به او بنما
واقف باشد ،هرگز نباید به علم اجمالی و دانش کلی و فهم دورنمایی از اشـیاء و امـور بسـنده کنـد و از حـس و احسـاس و       

لمی و ادراکی خویش را به کار بنـدد، تـا   ادراکات حسی فراتر نرود.برعکس او باید تدبر، تعقل ، تفکر و تمام توان و استعداد ع
هایی از درون هر ذره فایق آید.خداونـد بـه انسـان گـوش و     اگر نتواند دل هر ذره را بشکافد ، دست کم بر کشف و ادراک الیه

بـا   های محسوس را ادراک کند ، اما به او قلب داده تا بـه کمـک آن  چشم و دیگر حواس را عطا فرموده تا بواسطه آنها واقعیت
                                  تمام وجودش برای درک حقیقت هستی اقدام کند.

 
 در سبک زندگی اسالمی "گذر از ظاهر به باطن "جایگاه اصل تربیتی-

گردد ، که اجزای این مجموعه در کنار هم و در تعامل با سبک زندگی اسالمی ، یک مجموعه گسترده و متنوعی را شامل می
آورند، که هدف آن بهره مندی بهینه انسـان از مواهـب زنـدگی مـادی وکسـب      ک کل منسجم ومتحد را به وجود مییکدیگر ی

، در مورد سبک زندگی تعابیر متعددی دارد که بر محققان علوم اجتماعی 1، آلفرد آدلرآلمانیروانشناس  باشد.سعادت آخرت می
زندگی، یعنی کلیت بی همتا و فـردی زنـدگی کـه همـۀ فرآینـدهای       پس از خود تأثیر زیادی گذاشته است. او می گوید سبک

مفهوم سـبک زنـدگی و گسـتره آن در علـوم     » [. مهدوی کنی در مقاله خود تحت عنوان11]عمومی زندگی، ذیل آن قرار دارند
سبک زنـدگی،   »پردازد:، پس از بررسی مفصل تعاریف سبک زندگی از دیدگاه اندیشمندان مختلف ، به تعریف آن می«اجتماعی

شـود: امـوری نظیـر    او مربـوط مـی   اموری را شامل می شود که به زندگی انسان اعم از بعد فردی و اجتماعی، مادی و معنـوی 
هـای  ها وتمایالت و ترجیهات( که امور ذهنی یا رفتاردرونی هستند، و رفتـار ها )ادراکات ومعتقدات( و گرایش ها)ارزشبینش

هـایی کـه   های اجتماعی و دارایـی ها )موقعیترانه یا غیر هشیارانه، حاالت و وضعیت جسمی(، وضعبیرونی)اعم از اعمال هشیا
باشند(. پس امور محیطی) اعم از فیزیکی و اجتماعی ویا به تعبیری فضا ، زمان و وضعیت اجتماعی( و وراثتی بـه  امور عینی می

بنا بر تعاریف ارائه شده سبک . [11دهند.]گذارند وآن را شکل میباشند، اگرچه بر آن تاثیرطور مفهومی از سبک زندگی جدا می
گیرد.باتوجه به مفهومی که از اصل تربیتی گذر از ظـاهر  زندگی، به نوعی تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان را در بر می

تأثیر گذار بوده و سمت وسوی آن را  تواند در تمام ابعاد سبک زندگیبه باطن ارائه گردید، روشن است که این اصل تربیتی می
مشخص نماید. چه اینکه اصل تربیتی گذر از ظاهر به باطن یک اصل معرفت شناختی و راهبردی اسـت کـه بـرای اکثـر امـور      

وقتی که انسان غریـزه واقـع   »ها وجود دارد. هایی را با خود به همراه دارد. البته این اصل به طور فطری در انسانزندگی داللت
ینی خود را به کار انداخت ، به هر گوشه وکنار جهان آفرینش که نگاه کند ، دالیل فراوانی را بر وجود پروردگـار و آفریننـده   ب

[. اما برای اینکه این اصل جایگاه در خور اهمیت خود را در زندگی ما پیدا کنـد، الزم اسـت کـه اهمیـت و     17بیند(.]جهان می
به متن آید، و به صورت یک گفتمان و اصل تربیتی در جامعه ظاهر گردد.الزمه چنین هـدفی  ضرورت آن بازگو شود، از حاشیه 

                                                 
1-Alfred Adler  
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ها کـه جنبـه آموزشـی و    های اجتماعی ، خصوصا ، خانواده ، آموزش و پرورش و رسانهاین است که این اصل تربیتی در نهاد
هـای اجتمـاع ، از جملـه بخـش فرهنگـی ،      بخشها بیشتر وجود دارد تحقق یابد، که در این صورت سایر گفتمان سازی در آن

هـا در  گردند.بنابراین ، بنا بر ضرورت و اهمیت سه حوزه خانواده، آموزش و پرورش و رسانهاقتصادی ، سیاسی از آن متأثر می
 پردازیم.تربیتی ، به تبیین این اصل در این سه حوزه می تثبیت و تحکیم این اصل

                             
 آموزش و پرورش اسالمی و اصل تربیتی گذر از ظاهر به باطن-

در آموزش و پرورش اسالمی باید هستی شناسی و معرفت شناسی و انسان شناسی و ارزش شناسی مورد تأکید اسالم تبیـین  
مذکور تناسب و  هایهایی که با مولفهوتشریح گردد وبر اساس آن ، نظام تعلیم وتربیت طرح ریزی گردد. همچنین ابزار و روش

های تربیتی در جوامع اسالمی شده است ، این است سنخیت دارد ، مورد استفاده قرار گیرد.یکی از مشکالتی که گریبان گیر نظام
ها در آموزش متناسب با هستی شناسی اسالمی انتخاب نمی گردد، و بنابراین به هـدفی کـه مـد نظـر تعـالیم      ها وابزارکه روش

های دینی حقایق غیـر  نمی شود.همان طور که قبال در معارف اسالمی مبرهن گردیده ، متعلق بسیاری از آموزهاسالمی است نائل 
باشد، خدا ، فرشتگان، معاد ، و دیگر امور همگی غیر مادی هستند، بر همین مبنا ، دعوت انبیای الهـی نیـز کـه    مادی و غیبی می

ای که در این رویکرد از پذیرفت. نکتهها به حقایقی غیر مادی صورت میانساناول آموزگاران بشر هستند، برای ایمان و رسیدن 
نیز در این رویکرد معرفت شناسی دارای اصالت هسـتند، واز  مادیات و ظاهر آن اهمیت برخوردار است ، این موضوع است که 

عیت خارج از ظرف ذهن اسـت و تمـام   ،منکر واق 1سوفسطائی»توان به مفاهیم غیر مادی واصل گردید.رهگذر همین مادیات می
در معرفت شناسی . [11«]های خارج از ذهن اذعان دارد.داند. اما فیلسوف به واقعیتادراکات و مفاهیم ذهنی را اندیشه خالی می

اسالمی ماده و مجرد و ظاهر و باطن با هم در آمیخته هستند. داستان حضرت ابراهیم )ع( کـه وقتـی بـه آتـش )مـاده( افکنـده       
آیا »فرماید:شود. خداوند در سوره واقعه میشود، این قرابت ظاهر و باطن نمایان میشود، وبه امر الهی آتش بر او گلستان میمی

ای کـه در ایـن   نکتـه . (14و 13-واقعه،آیـه «.) رویانید،یا ما میرویانیم؟کنید اندیشیده اید؟آیا شما آن را میدرباره آنچه کشت می
است، این موضوع است ، که اصل تربیتی گذر از ظاهر به باطن به نوعی بر پایه تعقل و خردورزی و همچنین ها قابل توجه مثال

بینشی الهی استوار است. لذا تربیت عقالنی و پرورش حس کنجکاوی در متربی و زمینه سازی برای وصول بـه حقیقـت توسـط    
که تلقی آدمی از امور دگرگون شود.ایجاد دگرگونی در تلقـی   باشد. در این روش سعی بر آن استمتربی بسیار حائز اهمیت می

البته بینش وآگاهی از یک جنس اند،اما رابطـه تسـاوی و انطبـاق    »ها و اعمال آن هاست.افراد ، از جمله لوازم قطعی تغییر رفتار
ترده است و از این رو آدمـی  بینش نوعی آگاهی عمیق و گس. هر بینشی آگاهی است ، اما هرآگاهی بینش نیست. میان آنها نیست

را با واقعیت مورد نظر کـامال درمـی پیونـدد، امـا اصـل آگـاهی ممکـن اسـت سـطحی و کـم دامنـه و لـذا گمـراه کننـده               
پس هرکه در پرتو آن . هایی از نزد پروردگار شما برایتان آمده استبه راستی بینش» [.خداوند متعال در قرآن میفرماید:13«]باشد.

(. بنـابراین در  114انعام،آیـه ، «) سود خود چنین کرده است، و هرکه کوری ورزد، به زیان خود عمل کرده است.... بینا شود ، به
تعلیم و تربیت اسالمی عالوه بر توجه به ظاهر باید به فکر تحول درونی افراد بود.نظام آموزشی اسالم ، نظامی واقع گرا اسـت ،  

                                                 
1-Sophists 
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ها را با خرد ورزی موشکافانه تحلیل کرده و همواره در صـدد  و علوم مختلف و دانشای دارد ، که به عالم محسوس توجه ویژه
رسیدن به معنای حقیقی و اصلی آن است.در این نظام آموزشی ، حتی یک محقق و مدرس علم شیمی نیز در تجزیـه و ترکیـب   

پرورش قوه عقل »ر جدید ختم نمی گردد. باشد، وکار او به کشف عناصعناصر به دنبال حقیقت مستتر در این فعل وانفعاالت می
 1های سـازمان یافتـه علـم ودانـش از اهـداف آمـوزش و پـرورش رئالیسـتی        ، یعنی عالیترین قوه انسان از طریق مطالعه رشته

[. همان طور که مشخص است ، هدف از آموزش و پرورش رئالیستی، پرورش قوه عقل است، اما باید دیـد هـدف از   11«]است.
عقل چیست؟یا در آموزش و پرورش عمل گـرا هـدف غـایی بازسـازی تجربـه انسـانی بـر محـور حـل مسـئله           پرورش قوه 

کند که درباره پژوهش واقعی. وقتی کـه دیـویی از   آزمایش گرایی دیویی به همان اندازه درباره مسائل ارزشی صدق می»میباشد.
دسـت یازیـد. او خاسـتگاه احساسـات و افعـال       4متافیزیکی روی آورد به تدوین نظریه ارزشی غیر 3به پراگماتیسم 2ایده آلیسم

[.از طرفی آموزش و پـرورش اسـالمی ، نظـامی    11«]اخالقی و زیبا شناختی را تجربه انسانی تلقی کرد ، نه شهود واقعیت غایی.
رز آمـوزش و  هـدف بـا  »حقیقت محور است ، لذا دائما درصدد است که از علوم تجربی نیز معبری بسازد برای نیل به حقیقـت. 

پرورش ایده آلیستی ترغیب دانش آموزان به حقیقت جویی است.جست جوی حقیقت و زندگی بر مدار آن به این معنـی اسـت   
که انسان باید در درجه اول خواستار شناخت حقیقت بوده ، آنگاه مایل باشد که در راه نیـل بـه آن از طریـق مطالعـه دقیـق و      

توان چنین نتیجه گیری نمود کـه: نظـام   قت نظر و مقایسه دیدگاه اسالم با نظریات مطروحه می[.از د11«]موشکافانه فعالیت کند.
آموزشی اسالم به تعبیری هم یک نظام رئالیستی است ، چون به محیط طبیعی ، علوم طبیعی وپرورش تعقل واستعداد آدمی توجه 

این جاست که اصل تربیتی گذر از ظاهر بـه بـاطن کـه    . دارد، واز طرفی یک نظام ایده آلیستی است ، چون حقیقت محور است
هـا رهنمـون   شود، که انسان رادر عین توجه به محسوسات و ظواهر، به حقیقـت آن مورد توجه اسالم است ، روش و ابزاری می

ش ، دو باشد، که آموزش و پرورسازد.همچنین چنین رویکردی در نظام آموزش و پرورش اسالمی متذکر این واقعیت نیز میمی
ای جداگانه ترسیم گردد، وبه کار خود ادامه دهد، بلکه باید این دو را بسیار به مفهوم گسسته از هم نیستند ، که هرکدام در حیطه

عموما معتقدند که در مدرسه ، همه مسولیت تربیت ، از جمله تربیت دینی و اعتقادی ، بر عهده مربیان پرورشـی  »هم نزدیک دید.
[.با توجه 21«]ه اصلی دیگران ، حتی معلمان دینی و قرآن ، انتقال مفاهیم درسی است نه تربیت دانش آموزان.وظیف. مدرسه است

های اصلی نظام آموزش و پرورش اسالمی با توجه به اصل تربیتی گذر از ظاهر بـه بـاطن بـه    به توضیحات ذکر شده ، شاخصه
       شرح زیر است:

نظـام آمـوزش و    -2 یستی ، دو مفهوم آموزش و پرورش را در همپوشانی با هم ببیند.نظام آموزش و پرورش اسالمی با -1
پرورش اسالمی بایستی ، به عمق بخشیدن تفکر دانش آموزان بوسیله ابزار وامکانات موجود ، از جمله برنامـه درسـی ، معلـم،    

عقل و مشـاهده و آزمـایش و... بـا رویکـرد     های تنظام آموزشی اسالم بایستی ، از روش -3 تجهیزات و امکانات تحقق بخشد.
 پژوهشی کاشفانه ، حداکثر استفاده را در تحقق بینش عمیق نسبت به حقایق علوم مختلف فراهم آورد. 

گردد. اردوهای علمی و گردش در طبیعت نمونه خوبی ای که باعث تأمل و تعمق بیشتر میایجاد بسترهای زمانی و مکانی-4
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 . باشداز این اقدام می
نظام آموزش و پرورش اسالمی ، بایستی از تمام ظرفیت خود، در جهت وصول به این اصل تربیتی و تحقق آن در جامعه  -1

 اسالمی استفاده نماید.
 

 خانواده و اصل تربیتی گذر از ظاهر به باطن-
اشـد.لذا بسـیاری از اخالقیـات و    بها در جامعه اسالمی مـی خانواده ، آموزشگاه نخستین در تعلیم وتربیت در بین سایر نهاد

گیرد. در رابطه با اصل تربیتی گذر از ظاهر به باطن بایستی گفـت کـه از اهـم وظـایف     های تربیتی در این بستر شکل مینگرش
باشد، چرا که بسنده کـردن بـه ظـواهر    اعضای یک خانواده اسالمی داشتن تفکر و بینش عمیق درباره معارف اصیل اسالمی می

بنابراین مجموعه یک خانواده اسالمی بایـد در تمـام رفتارهـا و تعـامالت     . گرددی و تربیتی ، باعث نوعی ظاهربینی میامور دین
خود، از حقیقت باطنی آنها بهره مند گردد.در واقع باید دید که بر یک رفتار و یا عمل چه نتایجی مترتب است که شاید به ظاهر 

ای از یک عمل تربیتی که نتیجه غیر ظاهری مترتب بر آن مد نظـر  ن است. به عنوان نمونهدیده نشود، ولی بصیرت دینی مستلزم آ
برای دفاع از دینتان ، با مردم نزاع و مشاجره لفظی نکنید، زیـرا ایـن کـار دل را    »باشد:است ، این حدیث از امام صادق )ع( می

باشـد. از ایـن رو   ه شده دارای دو وجه عمل و نیت عمـل مـی  [. اصوال تمام اعمالی که در اسالم بدان توصی21«]سازد.بیمار می
[.این طرز تلقی از امور باید در فضای خانواده حاکم گردد، بـه  21«]نیت مومن برتر از عمل اوست.»فرمایند:پیامبر اکرم )ص( می
وشاک ، تفریح و سایر مـوارد  های خانواده، از جمله تعامالت بین اعضاء، تعلیم وتربیت فرزندان، خوراک ، پطوری که همه جنبه

را در بر گیرد. مثال در دستورات اسالمی از پوشیدن لباس شهرت نهی گردیده، نه فقط به خاطر ظاهر آن ، بلکه به خـاطر نتـایج   
[. سرتاسـر  22«]برای خواری مرد همین بس که لباسی انگشت نمـا و بـدنام کننـده بپوشـد.    »فرمایند:شوم آن.امام صادق )ع( می

باشد، در حالی که در رویکرد مادی گرا ، اساسا عمق و باطنی وجود ندارد، چه اینکه سالمی مشحون از این رویکرد میمعارف ا
گیرد. به عنوان مثال این توصیه امام علی )ع( در نامه رفتارها و تعامالت آنان، بر اساس نفع مادی و ظاهری و آشکار صورت می

اگر مستمندی را دیدی کـه  »باشد:ر اختالف عمیق دو رویکرد ظاهر گرا و باطن گرا میسی ویک به فرزندش امام حسن)ع( بیانگ
گرداند، کمک او را غنیمت بشمار، و زاد و توشه را بر دوش برد و فردا که به آن نیاز داری به تو باز میتوشه ات را تا قیامت می

دان آموزش داد وآنها را به سمت بینش عمیق نسبت به تمام اعمـال  بنابراین در یک خانواده اسالمی ، باید به فرزن«.او بگذار و....
گردد، با فکری عمیق و معنـا  و رفتارها و توجه به باطن و نتایج آنها رهنمون گردید.به طوری که وقتی به عرصه اجتماع وارد می

هـای مختلـف   در عرصـه گرا از سد تظاهرات مادی که فراروی اوست، عبور کرده و درصدد دست یـابی بـه حقیقـت زنـدگی     
             اجتماعی بر آید.

 
 رسانه و اصل تربیتی گذر از ظاهر به باطن-

ای اعتقاد دارند که رسانه بـا دیـن نیـز    دانند. عدهای اعتقاد دارند که رسانه هویتی سکوالر دارد ، وآن را مولود غرب میعده
در این دیدگاه، رسانه بر اسـاس آموزههـای دینـی     ق رسانه منتشر کرد.توان از طریتعامل دارد ، و مفاهیم دینی و اخالقی را می
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ای که رسانه نـه امری الاقتضاء نسبت به جامعه و انسان، بلکه درصـدد گسـترش اخـالق در حیــات      شود به گونه تعریف می
اری انتقال مفاهیم مختلـف در  ها به عنوان ابزار دیداری وشنیدرسانه [.به هر تقدیر23.]جمعـی و دستیابی به سعادت حقیقی است

هایی که در سطح جهـانی و در دنیـای غـرب در حـال     با کمی توجه به رسانه. سبک زندگی اسالمی، بسیار حائز اهمیت هستند
جوینـد، کـه   هایی توسـل مـی  توان متوجه شد، که اکثر آنها به تولید وانتشار برنامهتولید و انتشار مفاهیم مدنظر خود هستند، می

نیازهای ظاهری و سطحی انسان و ارضاء تمایالت نفسانی را تأمین نماید، چرا که فلسفه و مبانی تفکرات آنها بـر پایـه دو   بیشتر 
شکل گرفته، بنابراین محور قرار دادن تمایالت و مشتهیات انسان از اصـول زیربنـایی تولیـدات     2و اومانیسم 1اصل سکوالریسم

انتشار حجم باالیی از اطالعـات و برنامـه    -1انه منجر به مواردی بدین شرح گردیده است:ای از رسباشد.چنین تلقیای میرسانه
                  نمایـد. های مختلف نظیر رادیـو و تلویزیـون و اینترنـت،و... کـه فرصـت تفکـر و تعمـق را از انسـان سـلب مـی          ها،در رسانه

اکثرا در جهت ارضاء تمایالت نفسانی است، و انسان را در این ظواهر  های متنوع و زیبا و جذاب ، کهها در قالبارائه برنامه-2
اکثـر  -3کشانند که لذائذ معنوی و عقالنی در ا و بـه خاموشـی گرایـد.    نماید، به طوری که ذائقه اورا به سمتی میغوطه ور می

 شوند.  یازهایش متکثر میها در جهت ترویج مصرف گرایی است ، چه اینکه شخص مادی و ظاهربین نهای رسانهبرنامه
هـای داخلـی نیـز راهـی مطـابق راه      ها متأثر شده اند، و حتی رسانهمتاسفانه کشورهای اسالمی نیز تا حدودی از این رسانه

کشورهای غربی را در پیش گرفته اند. در حالی که با توجه به معارف اسالمی و خصوصا اصل تربیتی گذر از ظاهر بـه بـاطن ،   
ها به تولیـد بـا کیفیـت ، کـه دارای     به جای افزایش بی حد و مرز برنامه-1اید دارای شرایطی به قرار زیر باشد:رسانه مطلوب ب

برنامه طوری طراحی گردند، که انسان را همواره متذکر حقیقت و باطن -2های عقالنی و بصیرت آفرین است مبادرت شود.جنبه
از تبلی  و ترویج بـی حـد وحصـر ابـزار      -3ای معنوی پیش بینی گردد.نتیجه آن نماید، و در پس هنرهای به کار رفته در رسانه

وکاالهای مصرفی و تشویق به مصرف آنها خودداری گردد. درکل رسانه ابزاری است که باید در رشد و صعود انسان به مراتب 
 زها متوقف نماید. حقیقت ، معبر کمکی باشد، نه اینکه جامعه را به خود مشغول کرده و آنها را در سطح نیا

 تمدن نوین اسالمی و اصل تربیتی گذر از ظاهر به باطن
 

 تمدن اسالمی و تمدن جدید
باشد. پیامبر اسـالم)ص( در جامعـه و   آغاز تمدن اسالمی ،از یک منظر با آغاز رسالت پیامبر گرامی اسالم)ص( هم زمان می

ی از خردمندی و فرهنگ در آن دیده نمی شد.امیرمؤمنان علـی )ع( از  محیطی مامور به ابالغ پیام الهی گردیدند، که کمترین نشان
گذشـت.  خداوند رسول خویش ، محمد)ص( را زمانی فرستاد که مـدتی از پیـامبران پیشـین مـی    » کند:آن ایام این گونه یاد می

[. 24«]کشید.وآتش جنگ زبانه میها از هم گسیخته ها در خواب عمیقی فرورفته و فتنه و فساد ، جهان را فراگرفته بود.رشتهملت
ای مردم بگویید معبودی جز اهلل نیست ، تا رستگار شـوید. پیـامبر   در اولین روزهای دعوت مردم به رسالت آسمانی خود فرمود:

و هـای محکـم   ها را از محدوده تنگ دنیا فراتر برد، منکرین را با اسـتدالل اکرم)ص( در کنار دعوت به توحید ، افق نگاه انسان
آشکارا ، با حقیقت معاد آشنا ساخت و با عقاید خرافی پیرامون آن به مبارزه برخاست.بنابراین یکـی از اصـول اساسـی تمـدن     
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اسالمی یعنی گذر از ظاهر به باطن را پایه گذاری نمودند، به طوری که این اصل محوربینش اهل ایمان قرار گرفت. این اصل در 
طوری که التزام به آن در دستورات اخالقی که اسالم به آن سفارش نمـوده ، مشـهود اسـت.    تمام ابعاد زندگی جاری است. به 

شود:معاشرت، دادوستد،دستیابی به مقام، برکناری از مقام، توانگری خرد مردم با شش چیز سنجیده می»فرماید:امیرمؤمنان )ع( می
یا عـالم  »فرماید: تاکید است، تا جایی که پیامبراکرم)ص( می [.از طرفی فراگیری علوم نیز در اسالم بسیار مورد21«]و تهیدستی.

ایـن رویکـرد مـورد توجـه     . [21«]باش ، یا در حال آموختن دانش و وقت خود را در بیهودگی و خوشـگذرانی صـرف نکـن.   
معرفـت را بـر    های بعد از ظهور اسالم نیز بوده است.یعنی این اندیشمندان کسب علـم و دانشمندان و عالمان اسالمی در دوران

. ای دینـی و الهـی داشـت   دانش ظاهری صرف محصور نمی کردند، بلکه همواره در صدد بینشی عمیق از آن بودنـد کـه جنبـه   
نمی شود قوانین این دین برحق الهـی کـه   » گوید:مالصدرا، فیلسوف بزرگ اسالمی درباره هماهنگی میان دین و تفکر عقلی می

ای کـه قـوانینش بـا    ، با دانش استدالل یقینی مخالفت داشته باشد، و مرده باد آن فلسفهچون خورشید ،روشن و درخشان است 
احکام و دستوراتی کـه در دیـن اسـالم آمـده     . [27«]کتاب قرآن و سنت رسول خدا)ص( وائمه اطهار)ع( مطابقت نداشته باشد.

حتی ظـاهری تـرین دسـتورات واحکـام      است همگی رو به یک هدف دارند ، وآن هدف چیزی جز قرب الهی نیست ، در واقع
باشند.به عنوان مثال در امـور مربـوط بـه بهداشـت     اسالمی در باطن و ورای خود متوجه این هدف واال که قرب الهی است می

وسالمتی، وضع مسلمانان بسیار درخشان است؛اگر شرایط قبل از اسالم را در نظر بگیریم و اوضاع همان دوره در اروپـا را کـه   
ای ماننـد وضـو وغسـل و دیگـر     حتی با حمام آشنا نبودند مورد توجه قراردهیم ، درمی یابیم که چگونه دستورات سـاده هنوز 
های بهداشتی اسالم مانند طهارت و نجاست و نیز دستورات پیشوایان دین در مورد سـالمتی و درمـان ، دنیـای اسـالم را     آموزه

هـای کوچـک و   کردند.عالوه بر مدرسـه دا به ساختن مسجد وآموزشگاه اقدام میمتحول کرد.از طرفی نیاکان ما در هرشهری، ابت
هایی مانند:دانشگاه قاهره ،بغداد،قسطنطنیه،قرطبه،اسکندریه و جندی شـاپور بـا   بزرگ در شهرهای مختلف دنیای اسالم ، دانشگاه

ی از دانشـمندان بـزرگ در ایـن دوره ابونصـر     بهترین امکانات تحقیق و مطالعه ، پذیرای دانشجویان از نقاط مختلف دنیابود.یک
دانست و به عنوان موسـس فلسـفه   های زنده عصر خود را میفارابی است ، که به معلم ثانی مشهور است ، وی بسیاری از زبان

. ننـد کاسالمی مشهور است.شیخ الرئیس ابوعلی سینا ،معروف ترین دانشمند جهان اسالم است ، که از او به نابغه شرق یـاد مـی  
های ابن سینا در باشد.اندیشههای مختلف ، از جمله فقه، منطق،فلسفه،طب،عرفان،ریاضیات و داروشناسی میتألیفات او در حوزه

های اصلی وی به زبان التین ترجمه شد و در زمان خودش به سرعت در دنیای اسالم گسترش یافت و چندی نگذشت که کتاب
                              مدارس اروپا تدریس گردید.

های مختلف علوم ،نه تنها در دنیای اسالم بلکـه در جهـان شـناخته شـده     بسیاری دیگر از اندیشمندان اسالمی نیز در حوزه
هستند.این اندیشمندان در عین جامعیت و اشرافی که به علوم مختلف داشتند ، ولی هرگـز در سـطح آنهـا توقـف نکـرده انـد       

ای رویین از آن بوده است، این مدعا با جستاری در آثار معرفتی اصیل و حقیقی بودند که آن دانشها الیه،وهمواره در جستجوی 
   شود.این عالمان دینی هویدا می

حدود چهار قـرن از تمـدن جدیـد    . اکنون جهان قرن بیستم میالدی را پشت سر گذاشته و وارد قرن بیست ویکم شده است
مثبت و منفی آن پدیدار شده است. شاید حدود چهار قرن پیش ، برای معماران تمدن جدید پیش  گذرد وبسیاری از پیامدهایمی
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ها ، با این تمدن ارتباط مستقیم دارنـد؛ هـم تحـت    ها وملتبینی این پیامدها سخت و مشکل بود ، مسلمانان نیز مانند سایر امت
هـای  .در واقع در شکل گیری تمدن نوین اسـالمی آگـاهی از ویژگـی   توانند بر آن تأثیر بگذارندگیرند و هم میتأثیر آن قرار می

باشد. همان طور که در مقدمه مقاله ذکر شد ، تمدن نوین اسـالمی واجـد رویکـردی    عصر جدید و نقد منصفانه آن راه گشا می
سـازنده ایـن رویکـرد در    معرفت شناختی است که از آن به اصل تربیتی گذر از ظاهر به باطن یاد کردیم. لذا برای درک تـأثیر  

شکل گیری تمدن نوین اسالمی ، باید این اصل را در شرایط عصر جدید بررسی نمود.جهان در عصر جدید بیشـتر منحصـر بـه    
شود و یا اگر انکار نشود، ارتباطی با جهان طبیعت ندارد. گـویی خداونـد   مراتب غیب عالم یا انکار می. همین جهان مادی است

ه و مانند یک ساعت آن را برای همیشه تنظیم کرده و به خود واگذار نموده اسـت.خداوند از جهـان طبیعـت    این جهان را آفرید
غایب است و هیچ نظارت و دخالتی در آن ندارد. انسان نیز در این دیدگاه ، یک موجود زنده طبیعی ، ماننـد دیگـر موجـودات    

ی طبیعی و مادی.از بعد معنوی و فطرت الهی او ، خبـری نیسـت. او   زنده شناخته شده ، ولی پیچیده تر است ، با یکسری نیازها
حق دارد این نیازهای طبیعی و مادی را در هر حدی که بخواهد تأمین کند.و خواست انسان محور همه چیز است و هـیچ کـس   

هـر فـرد را کـه    ،حتی خداوند ، محدود کننده او نیست.دین در این نگاه یک امر شخصی است و فقط بخش کوچکی از زندگی 
تـوان بـه افـول نقـش     از جملـه پیامـدهای اصـلی سکوالریسـم مـی     »گیـرد. مربوط به عبادت و راز ونیاز با خداست، در بر می

معـروف   1[.از طرفی گروهی که به پسـت مدرنیسـم  21«]مابعدالطبیعه،جدایی دین از زندگی اجتماعی و هدایت عقل اشاره کرد.
ها معتقدند که واقعیت پیچیده تر از آن است که پست مدرنیست»کنند.لق و ثابت را انکار میهستند گام فراتر نهاده و حقیقت مط

هـای  کنیم و امری عینی نیست که به راحتی در تفکر ما ظاهر شود.ما واقعیت را مطابق با نیازهـا ، عالیـق و سـنت   ما تصور می
هـای مفسـر   از فرهنگ و تعصبات شخص یا پیش داوری دهیم ، هم چنان که در موارد بسیاری ، واقعیتفرهنگی خود شکل می

ها عناصر تمدن جدید شکل گرفت و شیوه نوینی از زندگی پدید آورد. [.در محدوده این گونه افکار و اندیشه21«]پذیرد.تأثیر می
یـد علـم در قـرون    دهد.تولهای مختلفش حضور دارد و خود را نشان میها وافکار در همه عناصر این تمدن و حوزهاین اندیشه

توان دوران علم نامید.در علم این احساس پدیـد آمـد کـه    اخیر جهشی فوق العاده داشته است، به طوری که دوران جدید را می
علم تجربی تنها رمز موفقیت و سعادت ملت هاست.به طور کلی این رویکرد ظاهری و ماده گرایانه به عالم که منشـأ اصـلی آن   

هـای  ها به صورت افسار گسیخته به سمت ارضـاء خواسـته  نفسانی انسان است سبب گردید ، که انسانهای تمایالت و خواسته
هـا و  هـای خـود، جنـگ   تا جایی که برای رسیدن به خواسـته . ها فاصله بگیرندنفسانی حرکت نمایند ، و از بعد معنوی فرسنگ

برد.این رویکرد و جاذبه هایش ، در جاهلیت مدرن به سر می هاها به راه اندازند.این جاست که تمدن جدید با همه پیشرفتفساد
تصرف بیش ازحد معقول در طبیعت -1معرفت شناختی تمدن نوین در عصر حاضر مشکالتی به شرح زیر را سبب گردیده است:

-1اسـتعمار   ظهـور پدیـده  -4های فقیر و غنی در جهان افزایش فاصله میان انسان-3تولید انبوه کاال و مصرف گرایی شدید -2
  ابتذال اخالقی-7ابتذال فرهنگ وهنر. -1جهانی نظامی شده و محصور در تسلیحات 

اصل تربیتی گذر از ظاهر به باطن و ضرورت آن در شکل گیری تمدن نوین اسالمی بادقت نظردر خاسـتگاه و سـیر تمـدن    
د است که جامعه اسالمی ، یک جامعـه خـالق و   اسالمی تا قبل از دوران جدید که در مغرب زمین متولد گردید ، این امر مشهو

                                                 
1-Post-Modernism 
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متفکر و پرتالش بوده که بنابر تعالیم اسالمی ، هم به کسب علوم مختلف توجه فراوان داشته و هم پایبند بـه معنویـات و مبـانی    
نش محدود به اخالقی بوده است.آنان براساس مبانی وحیانی و دعوت پیامبران الهی به این معرفت رسیده بودند که خلقت و آفری

امور حس کردنی و لمس کردنی که در حوزه علوم حسی و تجربی است ، نمی باشد. لذا اندیشمندان اسالمی آثـار فراوانـی از   
خود به یادگار گذاشتند که مملو از معارف حکمی و عرفانی بوده که آنها را از ظـاهر امـور بـه حقـایق بـاطنی آنهـا رهنمـون        

ی اسالمی در عین توجه به ظواهر زندگی و تالش برای سامان بخشیدن به آن بینشی آخرت گرا و ساخت. در واقع جامعه مترقمی
وهمین جامعیت در رویکرد به عالم و گذر از محسوسات ظاهری و ایمان به غیب و التزام بـه کسـب آن سـبب    . معنا گرا داشت

یدن این رویکرد و تالش در جهت آن موافـق جریـان   اعتالی تمدن و فرهنگ اسالمی تا قبل از دوران جدید گردید.چرا که برگز
کسـانی کـه در راه مـا    »کنـد. باشد و خداوند نیز از چنین افرادی دست گیری نموده وآنها را به مسیر درست هدایت میعالم می

رب زمین رو به (.این روند با ظهور عصر جدید در مغ11عنکبوت «)نماییم.های خود را به آنان میتالش و مجاهده کنند قطعا راه
سستی نهاد،چراکه ارمغان آن سر سازگاری با معنویات و امـور غیرمحسـوس نداشـت ، از طرفـی در ایـن دوران بـا پیشـرفت        

های نفسانی چشمگیری که در عرصه علم و اکتشافات رخ داد ، علم تجربی قوت یافت و مبنای معرفت واقعی قرار گرفت. لذت
ای را پیشـنهاد کردنـد.   هـای تـازه  فت.صاحب نظران بزرگی در این دوران پیدا شدند و فلسفهها قرار گربشر مالک برنامه ریزی

های متافیزیکی توان به ظهور فلسفه عمل گرا ، فلسفه تحلیلی و هستی گرایی اشاره کرد.برای فیلسوف تحلیلی مناقشهازجمله می
از نظر آنان فیلسوف نباید خیالبافی کند، یا به ساختن جهان دهند ، بی معنی هستند،، که قسمت عمده تاریخ فلسفه را تشکیل می

های پر ابهت متافیزیکی بپردازد، بلکه باید به پیامدها و نتایج زبان انسانی توجه کند.از طـرف دیگـر مربیـان تربیتـی     بینی و طرح
ی متافیزیکی گردید و ارزش شناسی مانند دیویی معرفت شناسی آزمایش گرایانه را طرح کردند ، تا جایی که منجر به رد مطلقها

تا سرحد ارزش گذاری آزمایشی فروکاهش یافت.محور اصلی اندیشه ورزی هستی گرایی توصیف مبارزه انسان بـرای نیـل بـه    
ماهیت شخصی خویش از راه انتخاب است.اگر چه معرفت شناسی این مشرب فلسفی از دو مشرب عمل گرا و تحلیلی عمیق تر 

هـا نمـی تـوان اعمـال کرد.وانسـان نـاگزیر از انتخـاب        ان هیچ گونه معیار کلی بیرونی بـرای بـرآورد ارزش  است اما از نظر ان
گیـرد نیـز   گیرد،بنابراین اعتقاد به خدا که از ایمان به خدا سرچشمه میاست،انتخابی که در آزادی مطلق توسط شخص انجام می
هـای فکـری دارای مضـامین و    ان منافات دارد.اگر چـه ایـن مشـرب   در نظر اینان نوعی تعلق و وابستگی است و با آزادی انس

های ظاهرو محسوس واقعیـت توجـه   رویکردهای معرفت شناختی متفاوتی هستند، اما همگی در اینکه در معرفت شناسی به الیه
قیقتـی را در نظـر   های باطن حقیقت نیـز دسـت یابنـد، ح   نمایند به الیهدارند مشترک اند و در بعضی از مواقف هم که سعی می

گیرد. این رویکردهای معرفت شناسی دارند،که با حقایق مطلق بی ارتباط است و بر اساس فهم و تجربه شخصی انسان شکل می
هایی و رویکردهای دیگری از این دست است که زیر بنای تربیتی جامعه متمدن غربی را پی ریزی نموده ، و سبب گردیده انسان

ای نیز سطحی و متنوع و انسان مـدار  های چنین جامعهین ، منفعت طلب و کم عمق هستند.مظاهر و ارزشتربیت شوند که ظاهرب
باشد البته در معنـای نـوین آن ،چنانکـه در    های جامعه غیر متمدن از نظر فرهنگ اسالمی میدانیم اینها مالکاست.و چنانچه می

فساد وتباهی گردیده بود.آنچه امروزه گریبان گیـر جامعـه اسـالمی     صدر اسالم نیز به شکلی دیگر رویکردهای ظاهر گرا موجب
گردیده ، بیش از اینکه عقب ماندگی در مسائل علمی و اقتصادی باشد،تمایل به اتخاذ رویکرد معرفـت شناسـی ظاهرگراسـت ،    
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ر گـرو اتخـاذ رویکـرد    ای که غرب را در رکود معرفتی متوقف نموده.چه اینکه ایجاد و پیشرفت تمدن نـوین اسـالمی د  مسئله
معرفتی دو وجهی است ، یعنی در عین توجه به معارف محسوس وتجربی در شناخت امور ،از آن فراتر رفته وآن را بر معرفتـی  

       گردد:عمیق واصیل بنا نماید. جهت اتخاذ چنین رویکردی مواردی به شرح ذیل پیشنهاد می
–2  نمایـد. که بر دوجنبه ظاهر و باطن و نحوه ارتباط آنها باهم تأکیـد مـی   تبیین صحیح و منطقی از معرفت شناسی اسالمی -1

برنامـه  -3       تبیین صحیح و منطقی از معرفت شناسی حسی و تجربی و نحـوه ارتبـاط آن بـا معرفـت شناسـی اسـالمی      
   های کالن علمی، اقتصادی، فرهنگی وغیره با این رویکرد معرفت شناختی انجام گیرد.ریزی

 وزش و پرورش به عنوان یک نهاد تربیتی و پایه در کلیه فرایند یادگیری از این رویکرد استفاده نماید.آم–4
 ها و نمادهای جامعه اسالمی بر اساس این رویکرد بازتولید گردند. شاخص–1
هت رفـع آن اقـدام   معایب رویکرد ظاهرگرایانه در عصر جدید و خصوصا در دنیای غرب مورد بررسی قرار گرفته ، تا در ج -1

  شود.
این رویکرد به عنوان یکی از اصول اصلی تمدن سازی نوین اسالمی در جامعه اسالمی مطـرح گـردد، تـا در کنـار توسـعه      -7

 فناوری و اقتصادی ، مسیر صحیح پیشرفت به معنای اسالمی را ترسیم نماید. 
 

 گیرینتیجه
ظاهر و باطن در معرفت شناسی تأکید دارند، چنانکه بسیاری از آیات ای است که بر دو ساحت منابع اسالمی مملو از معارف

قرآن کریم به صورت مستقیم بدان اشاره کرده اند، همچنین در منابع اصیل روایی از لسان اهل بیت )ع( نیز این واقعیت در قالب 
آفرینش که قرب الهی است و بسـیاری  دستورات اخالقی ، اصول عقاید وبیان احکام قابل ردیابی است.چه اینکه هدف نهایی از 

از حقایق دیگر مسیری جز گذر از ظاهر به باطن ندارد. و توقف در معانی ظاهری ،یعنی در سطح ماندن ،واز حقیقت دور شدن، 
چنانکه جامعه به اصطالح متمدن غربی به خاطر تکیه بیش از حد به معرفت حسی و تجربی از عواقب ویرانگر آن در امان نبـوده  

برد. بنابراین جامعه اسالمی باید از این اتفاق ناگوار کـه دامـن گیـر    تا امروز در خسارت ناشی از اتخاذ این رویکرد به سر می و
دنیای متجدد گردیده عبرت گرفته و راهی را که غرب رفته نپیماید ، بلکه به این بینش اسالمی دست یابد که معیار نـوین بـودن   

ی ، از دیدگاه اسالم ، معرفتی است استعالیی ، که هرگز در ظاهر متوقف نمی گردد، بلکـه از آن  یک تمدن در بعد معرفت شناس
سازد برای رسیدن به حقیقت اصیل.بنا براین در بستر معرفتی گذر از ظاهر به باطن است ، که تمدن اسالمی همیشه زنـده  پلی می

                                  خواهدگردید. و پویا باقی خواهد ماند ، ودر سیر خود روز به روز کامل تر
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 چکیده
 

برای هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی برای صدا  ترین راهبردهااین تحقیق دستیابی به مطلوب مسأله اصلی
باشد. این راهبردها به صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایاران ایان امکاان را    میو سیمای جمهوری اسالمی ایران 

اخاالق اساالمی باه عناوان     دهد که با توجه به نظریه مدل کاربردی برای گزینشگری مخاطباان، باه ارتقاای    می
مهمترین عامل هویت بخش تمدن نوین اسالمی در کشور و در بعد بین المللی در جهان کمک نماید. این تحقیق با 

ریزی استراتژیک دیوید انجاام شاد. باه هماین     گیری از الگوی برنامهاستفاده از روش مصاحبه عمیق و با بهره
ظرات خبرگان در این حوزه کمک گرفتاه شاد. بار ایان اسااس ابتادا       منظور برای دستیابی به اهداف تحقیق از ن

انداز آن در این موضوع مشخص شد. در ادامه با ارزیابی عوامل درونی و بیرونی مأموریت صدا و سیما و چشم
بندی شادند.  صدا و سیما، اهداف بلندمدت صدا سیما تعیین و در نهایت راهبردهای مطلوب شناسایی و اولویت

ها نیز از ین تحقیق نشان داد نقاش قوت صدا و سیما از نقاش ضعف در این موضوع بیشتر است و تهدیدنتیجه ا
ترین راهبردها بارای صادا و سایما    باشد بنابراین راهبردهای رقابتی مناسبفرصتهای صدا و سیما بیشتر می

تشاخیص داده  در کشاور  ی اخالق اسالمی به عنوان مهمترین عامل هویت بخش تمدن ناوین اساالم  ارتقاء جهت 
 بندی شدند. شدند. در انتها راهبردهای رقابتی تدوین شده برای صدا و سیما اولویت

 
 صدا و سیمای ج.ا.ا.  ،اخالق اسالمی، تمدن نوین اسالمی ،ها : راهبرد، هویتکلید واژه
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 مقدمه
 وسـیله  و اجتمـاعی  اصالحات ریشه تمامی چنین، مه و اجتماعی روانی آسیبهای از پیشگیری شاهراه اخالقی تربیت و اخالق

 بشری، دیرپای و بزرگ آرمانهای جمله از جامعه در اخالقمندی دلیل، ارتقای همین به .است جوامع ناهنجاریهای و مفاسد با مبارزه

 چرا یابد؛مضاعف می یاهمیت معاصر دوران در بویژه امر این .است بوده الهی و بشری گوناگون مکاتب مورد توجه تاریخ طول در و

 و کجرویها افزایش برای را زمینه اخالق، او از نیازی بی احساس و مادی امور در انسان شدن غرق و علمی فناوریهای گسترش که
 برخـوردار  فرهنگی اصیل تمدن و دینی قدرتمند مبانی از که ما کشور در وضعیت بویژه این. دهدافزایش می اخالقی ناهنجاریهای

 .میکند ایجاد را رانی مضاعفینگ است،
 اخالقـی،  مباحـث  توسـعۀ  جهـان و  سراسر در تربیتی نظامهای فراوان تالشهای وجود با اخیر های دهه در که است این مسئله

 اسالمی انقالب از پس بویژه چه اگر نیز ما کشور در .افزایش است به رو جوانان و نوجوانان بین بویژه گوناگونی اخالقی انحرافات

 نظـر  مـورد  اهـداف  است، گرفته صورت اخالقی ارزشهای ترویج در فراوان تالشهای و داده شده زیادی اهمیت اخالقی تربیت به

 های ریشه (.1312حسنی،  هستیم) رو روبه زمینه این در فراوان اشکاالت با که دهدنشان می ما جوان نسل رفتار .است محقق نشده

 .کرد جستجو اخالقی تربیت و اخالق مقوله به ناقص در نگاه دقیقتر عبارت به و تربیتی های نامهبر ناکارامدی در باید را مسئله این
 مطلـب،  این است؛ انسان و رفتار اخالق در درونی و بیرونی عوامل تعامل به توجه اخالقی، تربیت زمینه در مهم مسائل از یکی

 را فـرد  رفتـار  اسـکینر  چون هم رفتارگرایانی .است شده آن ابراز دمور در مختلفی های دیدگاه دیرباز از و است داری دامنه بحث

 غافـل  فردی ارزشهای و عواطف افکار، نقش از آنها .کردندتلقی می رفتار( ناگوار و پیامدهای )پاداشها محیطی عوامل تابع یکسره

 را انسـان  رفتـار  کـولبرگ  و چون پیاژه هم گرایانی شناخت مقابل، نقطه در رفتند. پیش مختار خود انسان مفهوم حذف تا شدند و

 شد؛ تعدیل و اصالح بعدی تک نگرشهای نوع این بعدها .غافل شدند محیط تأثیرات از و دانستند او ذهنی ساختهای بیرونی واکنش

ـ  در اجتماعی عوامل تأثیر به توجهی بی دلیل به کولبرگ و پیاژه شناختی نقد رویکرد پی در بندورا نمونه، عنوان به اخالقـی،   اررفت
 و رفتـار  توانداجتماعی می -عوامل روانی سایر با ارتباط در تنها اخالقی استدالل که کرد بیان و عرضه را اجتماعی شناختی نظریه
 اجتماعی شده بینی پیش پیامدهای با را خود رفتار هم افراد ترین حتی اصولی موقعیتها، برخی در گاه کند؛ اداره را اخالقی سلوک

 از آنهـا  موقعیـت  که باشد متناسب چیزی آن با که کنندمدیریت می طوری را رفتارهایشان مردم واقع، در. کنندتنظیم می یقانون یا

 و کندفراهم می شخصی از استانداردهای پیروی برای را جمعی حمایت که است اجتماعی تأثیرات پس .است مصلحت و میخواهد
 از بعـد  سـال  چند شناختی، رشد دیدگاه جدی حامی کولبرگ، (؛ حتی1111)بندورا،  زدساآسان می را فرد اخالقی سامانه فعالیت

 اینکـه  که بـرای  کرد اذعان و مطرح، را عادل جامعه فکر جدید، ای نظریه عنوان به یا و خود قبلی نظریه در تکمیل اش نظریه بیان

 اجتماعی عادالنه جو در است الزم گیرند، به کار عملی ایه موقعیت در را خود اخالقی استداللهای بتوانند نهایت در آموزان دانش

 توسعه آنان اخالقی گیری تصمیم و داوری توان و شود تقویت آنها اجتماعی مسئولیت پذیری و حساسیت تا بگیرند قرار )مدرسه(

 (2111و هیگینز،  یابد. )پاور

 حـال،  این با شود؛تلقی می عنصری اساسی عمل، تام علت از حلقه آخرین عنوان به او اراده و آدمی عاملیت اسالم، دیدگاه در

 در را ارزشـمندی  هـای  دیدگاه متقدم، مسلمان فیلسوفان .است بسیاری برخوردار الگوپذیری توان از و اجتماعی، موجودی انسان
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 بینی روش درون به وجهت نفس، مبحث به توجه رویکردها این قوت نقاط جمله از کرده اند که عرضه تربیت اخالقی و اخالق زمینه

مشـاهده   آنهـا  در هـم  ضعفی نقاط این، با وجود است؛ اسالم دین های آموزه به توجه و آنها( ریشه یابی و باطنی حاالت در )تأمل
 اخـالق  بـر  اجتمـاعی  عوامـل  تـأثیر  بـه  تـوجهی  کم و فردی سلوک و در سیر اخالق انحصار به توانجمله می آن از که شودمی

 متفکران ادامـه  و فیلسوفان میان در بیش و کم نگرش این .کرد اشاره آن کردن تلقی فرعی حداقل، و یا (1371 ی،بنار فردی)همت

 .یافت

 
 )ره(  طباطبائی عالمه دیدگاه از بودن نظر جمعی از اخالقی تربیت ماهیت

 انسان جمعی هویت
 عنـوان  به نه انسان کنند، فکر و اجتماعی باشند شتهدا حقیقی وحدت و هماهنگی همدیگر با بدن اعضای مانند جامعه افراد اگر

 خیر اجتماع، خیر و اجتماع منافع از جزئی فرد منافع .است جامعه جزء جداناپذیر و دیگران به مرتبط و وابسته بلکه مستقل، عنصری

 او شد، فاسد جامعه اگر و شودمیتقوا  با و صالح نیز او شد، تقوا با و صالح جامعه اگر صورت، این در .شر اوست اجتماع، شر و او

 "من" دو و روح دو حیات، دو با مطهری، انسان استاد توضیح بر بنا ( و 117و  111، ص4، ج 1374 ) طباطبایی، گرددفاسد می نیز

 من. است اجتماعی زندگی مولود که جمعی "من" یک و است طبیعی حرکت جوهری مولود که فطری " من" یک : کندزندگی می

 فرد مکتسبات و فطریات و فردی حیات زیرا گردد؛حفظ می فرد نسبی استقالل که حال عین در کندحلول می من فردی در جمعی

 اراده انسان، عمل نهایی کننده تعیین گرچه اینکه ( خالصه31، ص 1372)مطهری، شود نمی حل جمعی حیات در بکلی طبیعت، از

 .دارد قرار اراده جمعی تأثیر تحت بشدت او اراده اوست،

به آن اشاره کرده است؛ بر « یک جهان واحد: اخالق جهانی شدن»در اینجا جا دارد به نظریه سینگر اشاره کنیم که در کتاب 
( ایـن  1311اساس نظریه سینگر، جهانی شدن، بسط ارتباط تنگاتنگ و متقابل عناصر زندگی در این کره خاکی است.) سـینگر،  

، با آزمون و خطـا بـه   21یی در باب هویت جمعی انسان به خوبی مطابقت دارد. در واقع متفکران قرن نظریه با نظر عالمه طباطبا
شوند. البته تبیین این نکات ظریف نظریات اسالم ناب محمدی نزدیک می شوند و از تفکر فردگرایی افراطی و اومانیسم دور می

  کند.ساز کمک میاسالم و اخالق اسالمی زمینهو مهم برای قشر جوان بر عهده علمای حوزه است و به ترویج 

 صالحی افراد به دیگری در جای عالمه زیرا نیست؛ او از اراده سلب معنای به فرد بر جامعه تأثیرگذاری که کرد توجه البته باید

 در آنـان  فاسـد  افکار رنگ هب افکارشان و نبوده آنان با اند، دلهایشان کرده زندگی فاسد اجتماعات میان در چه اگر که میکند اشاره

،  1374 )طباطبـایی،  دانـد شمار می انگشت را افراد گونه این و است نکرده سرایت آنان در بیماری جامعه و فساد خالصه و نیامده
 نمی زتجاو آن از و رسداقتضا می حد تا غالبا فرد اراده بر جامعه تاثیر اراده فرمایند:نیز می دیگری جای در ایشان ( 117، ص 4ج

 ، 1374 )طباطبـایی،  بـود  خواهـد  دشـوار  بسـیار  جامعـه  بـرخالف  حرکـت  فـرد،  با جامعه ناهمسویی وضعیت در چند هر کند؛
 افراد غالب فردی، خواص و قوا به نسبت اجتماعی خواص و قوا بودن نیرومندتر دلیل به گفت: توانمجموع می در (211،ص13ج

 در برخوردارنـد  قوی از اراده که کمی بسیار تعداد تنها و گیرندقرار می جامعه جو یرتأث تحت بشدت دارند ضعیفی اراده فردی که

 سوی به جامعه کلی حرکت اگر - سو یک از فرد بر ناپذیر جامعه اجتناب تأثیرگذاری .ورزندمقاومت می جامعه عادی جریان برابر
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 کلـی  حرکت اگر بالعکس، و بود خواهد اخالقی تربیت گزارانکار تالش مقابل در ایناتوان کننده و بازدارنده نیروی -باشد باطل

 تربیتی اقدامات بخشی و اثر سازی آسان برای العادهای فوق ظرفیت باشد، اخالقی تربیت اهداف با هماهنگ و صواب به جامعه رو

  .بود خواهد
 

 فرد بر جامعه تأثیرات ابعاد و چگونگی
 و همانندسـازی  بـه  فـرد  جامعـه بـر   تـأثیرات  از بخشی .دهدقرار می تأثیر تحت را فرد صورتی چه به جامعه دید باید اکنون
 دعـوت  خـود  موافقت به را آدمی جامعه، در خاص شدن عملی متداول عالمه فرمایش به .است مربوط اطرافیان از فرد الگوپذیری

 آن مخالفـت  از انسـان  کـه  ای ونـه گ بـه  شودعمل می آن مورد در جدید ذهنی و صورتهای رفتاری عادات تشکیل باعث و میکند

 جـو  و محـیط  احـوال  و اوضـاع  با اعمالش قهرا و کندتصور می آب جریان خالف بر شنای چون هم را آن با و مخالفت وحشت،

 دیگـر  کردند، عادت عملی بر مردم وقتی این صورت، در (؛211، ص13 ج ، 1374 گردد )طباطبایی،تطبیق می اجتماعیش زندگی

 البتـه . شودانسان می دوم طبیعت عادت اصطالح به و کنند ترک را آن آسانی به بررسی، و آسانی به را آن بدی و بیخو توانند نمی

 و واهمـه  بدون او هم کنند،عمل می حق به که باشد جامعه در مردمانی شاهد انسان اگر .نیست محدود منفی به تأثیرات الگو تأثیر
 اینکـه  به رسد چه تا بیندچشم می به را آن دادن امکان انجام و حق به عمل خوبی زیرا ند؛زدست می آن دادن انجام به درنگ بدون

 گنـاه  با را انسان نیز، معصیت اهل با مخالطه البته و (، 117، ص 1ج ،1374 )طباطبایی، دهندانجام می را آن جامعه افراد همه ببیند

 (، 212، ص 7ج ، 1374 شود)طباطبایی،تشویق می آن به بیشتر صورت، این در که کندبیشتر می را زشت رفتار احتمال و مأنوس،

 صالح افراد جمع در باید انسان آن، بر بلکه عالوه نیست، کافی انسان اخالقی تربیت برای تقوا کسب عالمه، اعتقاد به دلیل همین به

 و یادگیری در را الگو نقش شناختی اجتماعی، یهنظر حامیان بویژه روانشناسان. جوید دوری معصیت اهل با مخالطه از و گیرد قرار
 را جدیـد  تواند پاسخهایتنها می نه الگو که دادند نشان 1111 سال در همکارانش و بندورا .دانندمهم می درست بسیار های رفتار

 به ندارد؛ نیاز پاداش ریافتد به یادگیری این و دهد نیز تغییر را شده آموخته رفتارهای دادن رخ احتمال تواندبلکه می دهد، آموزش

 ای مشاهده یادگیری میزان یک به نداند چه و کرد خواهد دریافت صحیح تقلید برای که پاداشی بداند چه گر، مشاهده دیگر، عبارت

 (311، ص 1311گروزک،  از نقل )به دهدنشان می خود از

 و بررسـی  مـورد  متعارضـی  گـاهی  و متفاوت بسیار هایدیدگاه از کنونی دنیای ها دررسانه نقش حال با توجه به این مقدمه،
 جمعـی  های رسانه که است این بگوییم یقین به توانیم می که چیزی حداقل تنوع، و تفاوت این از صرفنظر .گیرد قضاوت قرار می

گیری هویـت  بر شکلو در واقع  .است شده منتقل بدانها حدی ها تاخانواده و تربیتی آموزشی کارکرد که هستند نهادهایی از یکی
جمعی و نیز هویت فردی افراد جامعه تاثیرگذار است. از سوی دیگر رسانه های غربی به رهبری آمریکا، به ترویج هویت تمـدن  
غربی برای افراد کشورهای خود و جهان می پردازند. رسانه ی ملی نیز باید با توجه به رسالتش به ارتقـای اخـالق اسـالمی بـه     

مل هویت بخش تمدن نوین اسالمی در کشور و در بعد بین المللی در جهان کمک نماید. در این مقاله بـرآنیم  عنوان مهمترین عا
هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی برای صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به زمینه سازی برای با ارائه راهبردهای مطلوب 

 رگذار صدا و سیما اقدام کنیم. ظهور آقا امام زمان )ع(، از طریق سازمان مهم و تاثی
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 اهداف 
 هدف اصلی تحقیق

 باشد.هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی برای صدا و سیمای ج.ا.ا می ی راهبردهای مطلوبارائه
 

 اهداف فرعی تحقیق
 تعیین مهمترین نقاط قوت و ضعف صدا و سیما در باب هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی. - 1
 ها و تهدیدهای صدا و سیما در باب هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی.فرصتتعیین مهمترین  - 2

 
 های تحقیقسوال

 سوال اصلی تحقیق
 کدامند؟هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی برای صدا و سیمای ج.ا.ا راهبردهای مطلوب 

 
 های فرعی تحقیقسوال

 نوین اسالمی کدامند؟ مهمترین نقاط قوت و ضعف صدا و سیما در باب هویت بخشی به تمدن
 ها و تهدیدهای صدا و سیما در باب هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی کدامند؟ مهمترین فرصت

 
 بیان مسأله

ی جهانی شب و روز در حال پخش برنامه برای مخاطبان جهان هسـتند.  ی تلویزیونی و ماهوارهنزدیک به هفتصد هزار شبکه
ویژه غربی و نیز اشاعه فرهنگ غربـی در آثـار   ای بیگانه بههای ماهوارهیران اسالمی به شبکهبا توجه به دسترسی آسان مخاطبان ا

گرا و هویت بخش تمدن نوین اسالمی در صـدا و سـیمای ج.ا.ا   بیگانه و غربی و تاثیر آن بر مخاطبان این آثار، تولید آثار اخالق
داوسیمای جمهوری اسالمی ایران که یکـی از متولیـان اصـلی    از ضرورت و اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین سازمان ص

ریزی راهبردی در جهت نیل به ایجاد جامعـه سـالم بـر    شود، نیازمند برنامهای کشور محسوب میهنری و رسانه-عرصه فرهنگی
باشد. در این می میاساس ارزشهای اخالقی اسالمی و منتظر ظهور آقا امام زمان )ع( و به دنبال آن هویت بخش تمدن نوین اسال

ای تاثیرگذار، نقش خـود را در بـاب اخـالق    تحقیق برآنیم با ارائه راهبردهای مطلوب برای صدا و سیمای ج.ا.ا به عنوان رسانه
 اسالمی به عنوان مهمترین عنصر هویت بخش تمدن نوین اسالمی به بهترین وجه ایفا نماید.  
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 تعریف مفاهیم و اصطالحات 
 1 راهبرد
هـای بلنـد مـدت    تواند بدان وسیله به هدفباشند. راهبردها ابزاری هستند که سازمان میبردها، راهکارهای بلندمدت میراه

 (24، ص 1311خود دست یابد. )دیوید، 
 

 تدوین راهبرد
مدت( کارا تدوین راهبرد )استراتژی( برای یک سازمان به این مفهوم است که، ما برای سازمان راهبردهای )راهکارهای بلند 

 گردند،  دهیم که این راهبردها به روش زیر تدوین میو موثری جهت نیل به انجام بیانیه ماموریت سازمان ارائه می

شود، در این مرحله عوامل خارجی و داخلی سازمان مورد بررسی و ارزیابی دقیق قـرار  ورودی نامیده می یگام اول: مرحله
 گردند.  از برای تدوین راهبردهای سازمان مشخص میگیرند و اطالعات اصلی مورد نیمی

شود و به همـین منظـور   پذیر توجه میهای امکانشود، در این مرحله به انواع راهبردی مقایسه نامیده میدر گام دوم: مرحله
 گردد.بین عوامل خارجی و داخلی سازمان نوعی توازن و تعادل برقرار می

ریزی استراتژیک)راهبردی( کمی استفاده نامند، از ماتریس برنامهگیری میی تصمیمرا مرحلهو در نهایت در گام سوم: که آن 
 شود. در ماتریس مزبور از اطالعات ارائه شده در می

ای عینـی  ی دوم شناسایی شده اند، به شیوهشود تا بتوان انواع راهبردهای قابل اجرا را که در مرحلهی اول استفاده میمرحله
-اعمال نظر شخصی مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد و راهبردهای متناسب با هدفهای بلند مـدت سـازمان تعیـین مـی     و بدون

 (. 1311،  2گردند) دیوید
 

 ابعاد ایجاد راهبرد
هـایی را ارائـه   بندی یا سازماندهی نظریات راهبردی طـرح ی نظریات راهبرد، طبقههای کاهش پیچیدگی در حوزهیکی از راه

های راهبـردی را در سـه   کنیم، در این روش مدلاقتباس می 1111 4و چافی 1117 3های جانسونبندیاند. در اینجا از طبقههداد
دهد که بصورت پیوسته از رویکردهای عقالنی در یک سو، به طرف رویکردهای تفسیری در سـمت دیگـر   مکتب اصلی قرار می

پیچیدگی موجود در این حوزه و تطبیق مفاهیم متفـاوت ، ناسـازگار و کلیـدی     بندی راهی برای کاهشاین طبقه. کندحرکت می
 کند.ایجاد می

 ی زیر است:ی استراتژیک، که شامل سه مرحلهسازماندهی نظریه
 پردازد همانند: تحلیل، انتخاب، اجرا.عقالنی: به پاسخ به سواالت، کدام تغییرات و چرا می - 1
 ها، افراد.پردازد همانند: فرایندها، ساختار، سیستمآیند و چرا میت، چگونه تغییرات پدید میانطباقی: به پاسخ به سواال - 2

                                                 
1 Strategy  
2 David 
3 Johnson 
4 Chaffee 
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، ص 1311،  1شود همانند: فرهنگ، شناخت رهبـری) کونـگ  تفسیری : ابعاد رده باالتر و تاثیر آنها بر تغییر را شامل می - 3
227 .) 
 

 تلویزیون آموزشی کارکرد
 دیگـری  عدۀ در حالی که است، جدی های محدودیت دارای اطالعاتی رسانۀ یک منزلۀ به تلویزیون محققان از برخی عقیدۀ به

 تلویزیون تماشای دلیل که است این به اساساً وابسته مخاطبین به اطالعات ارائه در تلویزیون بخشی اثر داده اند که نشان محققان از

 .است کدام مخاطبین نزد

 ساخته آشکار را به تلویزیون مخاطب رویکرد طرق و رسانه این ذاتی عامل چند تلویزیون، زا کودکان آموختن دربارۀ پژوهش

 کـه  متحـرک  بصـری  هـای  پیـام  از عبارتسـت  محتوای تلویزیون .گذارند می اثر تلویزیون طریق از آموزش بر عوامل این .است

 نمادهـای  دسـتگاه  .اسـت  موسـیقی  و صـدا  و زبان حاوی تصویر بر تلویزیون عالوه همچنین و سازند می را نمادها از دستگاهی

هـا  رسـانه  تمـایز  و تفـاوت  عنوان به آنچه واقع در و دهد، انتقال بصری صورت به را وقایع اشیاء و ظاهر شکل تواند می تلویزیون
 نوع نمادهاست رد قطعی تمایز دیگر عبارت به هاست آن نمادین های دستگاه در تفاوت پدیداری، نظر از واقع، شود در می قلمداد

 .ها رسانه نوع نه و

 
 فضائل اخالقی و اخالق اسالمی و رذائل

سازی ظهور بر اخالق و فضائل و رذائل اخالقـی الزم اسـت در ابتـداء    برای فهم اخالق اسالمی یا همان تأثیر اندیشه زمینه
سـازی و انتظـار، بـر ایـن     اندیشۀ زمینـه مقصود از اخالق و فضائل و اوصاف اخالقی را روشن ساخته و سپس به بررسی تأثیر 

 فضائل و رذائل پرداخت. 
 شود. تعریف اخالق: اخالق در اصطالح به صفات نفسانی پایدار )ملکات انسانی( گفته می

های معتبر اخالق به عنـوان  رذائل و فضائل اخالقی: برای شناسائی اوصاف و فضائل اخالقی مناسب است که آنچه در کتاب
گر و ی ذکر شده، آورده شود. کتاب اخالق اسالمی تألیف آقایان دیلمی و آذربایجانی، صفات نفسانی را به هدایتفضائل اخالق

گر: ایمان. صفات نفسانی شود براساس همان کتاب است. صفت نفسانی هدایتکند آنچه در اینجا آورده میکننده تقسیم میعمل
. نسبت 3. نسبت به معاد و عاقبت خویش: )خوف، رجاء( 2شکر، تسلیم، رضا(  . نسبت به خداوند: )محبت، توکل،1کننده: عمل

. نسبت به مواهـب  1. نسبت به آینده: )آرزوها، تسویف، عجله، همت( 4به خویش: )عجب، غرور، افتخار، عزت نفس، عصبیت( 
. صـفات بازدارنـده نفـس:    7. نسبت به دیگران: )خیرخواهی، حسادت، حقد، انصاف( 1دنیوی: )زهد، حرص، حسرت، قناعت( 

 )قوت، سکون و وقار، حلم، کظم غیظ، عفت، حیا، صبر( 

 
 

                                                 
1 Kung 
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 چارچوب نظری تحقیق 
شود. در رویکرد قیاسی، با اتخـاذ یـک چهـارچوب    در تحقیقات علمی دو رویکرد کلی قیاسی و استقرایی به کار گرفته می

ها برای آزمون فرضـیات  قق به گردآوری و تحلیل دادهتر و استخراج فرضیات تحقیق از دل چهارچوب نظری، محنظری منسجم
ها بـه سـمت   رسد. بر عکس، در رویکرد استقرایی، فرآیند تحقیق از دادهپردازد. به عبارتی فرآیند تحقیق از نظریه به داده میمی

شـافی دارد، چهـارچوب   یابد و فرضیات پیشینی مطرح نیست. از این رو، در رویکرد استقرایی کـه نگـاهی اکت  جریان می نظریه
ها به ما کمـک خواهنـد کـرد. ایـن     ترین رویکردهای نظری خواهد بود که احتماالً در تحلیل و تفسیر دادهنظری به معنی اصلی

 کنیم:تحقیق نیز رویکردی استقرایی دارد. در این تحقیق از نظریه های زیر استفاده می
 

 1واتها، نقاط ضعف، نقاط قوت سماتریس تهدیدها، فرصت
سـازمانی  ها و تهدیدهای بـرون آنالیز سوات یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سازمانی با فرصت

 است. 
گرفته شدن اسـت. آنـالیز سـوات تحلیلـی سیسـتماتیک بـرای        1و تهدید 4، فرصت3، ضعف2سوات از ابتدای کلمات قوت

دهد. از دیدگاه این مدل یک استراتژی نماید، ارائه مین تطابق بین آنها را ایجاد میشناسایی این عوامل و تدوین راهبرد که بهتری
رساند. برای ایـن منظـور نقـاط قـوت و     ها و تهدیدها را به حداقل ممکن میها را به حداکثر و ضعفها و فرصتمناسب قوت

های اسـتراتژی از بـین   شوند و گزینهه میپیوند داد WTو  STو  WOو  SOها و تهدیدات در چهار حالت کلی ضعف و فرصت
 ( 314، 1311شوند. ماتریس آنالیز سوات در شکل زیر به تصویر کشیده شده است. )دیوید، ها انتخاب میآن

 
 عوامل درونی      

 

 

 عوامل بیرونی

 نقاط قوت:

1S -.. . 

2S -.. . 

3S -.. . 

 نقاط ضعف:

1W -.. . 

2W -.. . 

3W -.. . 

 ها:فرصت

1O -.. . 

2O -.. . 

 

 

راهبردهایی که بر اساس اسوتفاده از نقواط   
-هوا پایوه  برداری از فرصتقوت، برای بهره

 اندگذاری شده

 

راهبردهایی که بر اساس از بین بردن نقواط  
-ها پایوه برداری از فرصتضعف، برای بهره

 اندگذاری شده

                                                 
1 SWOT 
2 Strength 
3 Weakness 
4 Opportunity 
5 Threat 
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 تهدیدات:

1T -.. . 

2T -.. . 

 

 

ه از نقواط  راهبردهایی که بر اساس اسوتفاد 
-با تهدیودات پایوه  قوت، به منظور مبارزه 

 اندگذاری شده

 

راهبردهایی که بر اساس از بین بردن نقواط  
-با تهدیودات پایوه  ضعف، به منظور مبارزه 

 اندگذاری شده

  SWOTماتریس آنالیز 
 مرحله را طی کرد: 1( باید SWOTبرای ساختن یک ماتریس )

 که در محیط خارجی سازمان وجود دارد، تهیه شود. ایهای عمدهفهرستی از فرصت -1
 موجود در محیط خارج سازمان تهیه شود. فهرستی از تهدیدات عمده -2
 فهرستی از نقاط قوت داخلی و عمده سازمان تهیه گردد. -3
 فهرستی از نقاط عمده ضعف داخلی سازمان تهیه گردد. -4
(( وارد SOمقایسه نمایید و نتیجه را در خانه مربوط در گروه ))راهبردهای  های خارجی را با همنقاط قوت داخلی و فرصت -1

 نمایید.
(( وارد WOهای موجود در خارج سازمان مقایسه کنید و نتیجـه را در گـروه ))راهبردهـای    نقاط ضعف داخلی را با فرصت -1

 نمایید.
 (( وارد نمایید.STگروه ))راهبردهای  نقاط قوت داخلی را با تهدیدات خارجی مقایسه کنید و نتیجه را در -7
 (( وارد نمایید.WTنقاط ضعف داخلی را با تهدیدات خارجی مقایسه کنید و نتیجه را در گروه ))راهبردهای  -1

هایی است که بهترین ترکیب میان عوامل داخلـی و خـارجی سـازمان را    یافته استراتژیشناخت نظامSWOT تجزیه و تحلیل
کنـد، در  ها را حداکثر مـی ها و فرصتجزیه و تحلیل بر این منطق استوار است که استراتژی اثربخش، قوتمنعکس سازد. این ت
ای بـر  رساند. این فرض ساده اگر به درستی اجرا شـود، تـأثیرات عمـده   ها و تهدیدات آن را به حداقل میعین حال که ضعف

 (14-11، صص 1311انتخاب و طراحی استراتژی اثربخش خواهد داشت. )اعرابی،
 

 مدل کاربردی برای گزینشگری مخاطبان
 عوامل اصلی این مدل یا در جانب مخاطبان است و یا در جانب رسانه ها.

 الف( عوامل مربوط به جانب مخاطب:

 ( پس زمینه و محیط اجتماعی: تحصیالت، مذهب، طبقه اجتماعی، محیط خانوادگی، عالیق و مهارتهای فرهنگی و...1
 ای فردی: سن، جنسیت، موقعیت خانوادگی، شغلی، سطح درآمد، شیوه زندگی و...( مشخصه ه2
 ( نیازهای رسانه مدارانه: منافع شخصی، معاشرت، منحرف کردن حواس، کسب اطالعات و...3
 ها و...ها و رجحان های شخصی: ژانرها، قالب( سلیقه4
 راغت، در مکان های متفاوت ، توان اقتصادی و...( عادت های عمومی مربوط به استفاده از رسانه: در اوقات ف1
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 ( آگاهی به گزینه های موجود: میزان و نوع اطالعات مخاطب، فعال بودن و...1
 ( زمینه خاص استفاده: استفاده جمعی یا تنها، مکان استفاده از رسانه و...7
 ( بخت و اقبال: در معرض رسانه قرارگرفتن بصورت تصادفی و...1

 بوط به جانب رسانه ها:ب( عوامل مر
 ( سیستم رسانه ای: انتخابها و اولویت های مخاطبان از آرایش سیستم رسانه ای.1
ها در هرجامعه ای ارائـه مـی کننـد بـا تـاثیرات درازمـدت       ( ساختار تدارکات رسانه ای: الگوی کلی چیزهایی که رسانه2

 برانتظارات بالقوه قراردارند.
ها و مکان هـای خـاص در دسـترس مخاطبـان     ها و ژانرهای معینی که در زماندسترسی: قالب( گزینه های محتوایی قابل 3

 بالقوه قرار دارند.
 ها به نفع خودشان، بازاریابی گسترده برای برخی تولیدات.( اشتهار رسانه ها: آگهی ها، تصویرسازی های رسانه4
ها، جا یابی یا طرح محتوا، پیام های رسانه ای معطـوف بـه    ( زمانبندی و نحوه ارائه: سیاست های خاص زمان بندی برنامه1

 راهبردهای رقابتی برای جذب مخاطبان.
در این مدل زمینه های اجتماعی تاثیر بسیار قدرتمندی برای جهت دادن و منظم کردن گزینش های مخاطبان دارند. ترکیـب  

ه کل رجحان های محتـوایی نامیـده مـی شـود. )مـک      ها عاملی را بوجود آورده که مجموعدو مقوله تصورات وارزش گذاری
 ( 111-17، ص1317کوایل، دنیس، 

 
 نظریه تکلمه

های جانبی دریافـت کننـد   الزار سفلد ـ مرتن معتقدند: وسایل ارتباط جمعی زمانی دارای تاثیر قطعی خواهند بود که کمک 
 (.1311د. )سورین، ورنر جوزف و جیمز دبلیو تانکارد، تر توجیه گردتا پیام مورد نظر تقویت شود و برای مخاطب بهتر و روشن

 
 جامعه مورد بررسی در این تحقیق

 باشند :افراد مورد مطالعه این تحقیق به شرح ذیل می
شناسـان، اسـاتید حـوزه و معـارف و     اساتید و کارشناسان علوم ارتباطات، روانشناسان، مدیران استراتژیک رسانه و جامعـه 

 الهیات اسالمی.
 

 ش نمونه گیری در این تحقیق رو
 روش نمونه گیری دراین تحقیق ، هدفمند غیر تصادفی است.

 
 تعیین حجم نمونه
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در این تحقیق به دلیل کیفی بودن این تحقیق و با توجه به روش انجام تحقیقات از طریق روش مصاحبه عمیق، مصـاحبه از  
نفـر از افـراد جامعـه مـورد بررسـی       21عاتی رسیدیم. در این تحقیق با های ثابت را تا آنجا ادامه دادیم که به اشباع اطالنمونه

 مصاحبه به عمل آمد.  
 

 ها شیوه و ابزار گرد آوری داده
 ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش استفاده از ضبط صوت و یا یادداشت برداری از جامعه مورد بررسی بود.

 اعتبار و پایایی پژوهش 
باشد. )با مراجعه به متخصصان امر و راهنمایی اساتید( در روش صوری سواالت مطرح شده در ری میاعتبار این تحقیق صو

در . گیرد تا نظر خود را در مورد میزان وضوح و رسایی سواالت ابزار، ابراز دارنداختیار متخصصان و صاحبان موضوع قرار می
اهنما و مشاور و همچنین تعدادی از متخصصان این حوزه مورد این مرحله سواالت تهیه شده، طی چندین نوبت توسط اساتید ر

گیرد و متعاقب آن تغییرات الزم در سواالت ایجاد شده و مجددا به تایید اساتید و متخصصـان مربوطـه خواهـد    بررسی قرار می
 با توجه به کیفی بودن این تحقیق، ادعایی در تعمیم نتایج برای ندارد.. رسید

 
 زیه و تحلیلروش اجرا و روش تج

گانـه؛  گرفته است که با طی مراحل سـه باشد. این تحقیق از طریق مصاحبه اولیه صورت روش این تحقیق مصاحبه عمیق می
آوری از جمـع  صورت باز تهیه شده و در اختیار کارشناسان این حوزه قرار داده شـده اسـت، پـس   در مرحله اول سواالت به

و مهمترین نقـاط   اندازو چشم موارد عنوان شده توسط کارشناسان مأموریتها، با بررسی تایید و تکرار پاسخ
های های صدا و سیمای ج.ا.ا تعیین گردیده است. با توجه به اینکه دادهها و تهدیدقوت و ضعف و نیز فرصت

متـرین  آمده از پرسشنامه مرحله اول بسیار زیاد و نامنسجم بوده، پرسشنامه مرحله دوم جهت تعیـین مه بدست
ها و تهدیدها از طریق اختصـاص رتبـه و   انداز و مهمترین نقاط قوت و ضعف و نیز فرصتمأموریت و چشم

آوری پاسخها، در مرحلـه دوم و محاسـبه امتیـازات    ضریب، در اختیار کارشناسان قرار داده شد. پس از جمع
برای هر یک از نقاط قوت و ضعف  حاصل از رتبه و ضریب تعیین شده برای هر یک از موارد، میانگین امتیاز

 SWOTمطلوب با اسـتفاده از مـاتریس تجزیـه و تحلیـل     ها و تهدیدها بدست آمده و متعاقبا راهبردهای و نیز فرصت
بدسـت آمـده از مرحلـه اول و     هـا و تهدیـدها  نقاط قوت و ضعف و نیز فرصتبدست آمده است. در مرحله سـوم از  
م استفاده شده تا اولویت هر یک از راهبردها بدست آید. بدین منظور در مرحلـه سـوم بـه    راهبردهای بدست آمده از مرحله دو

از طریـق محاسـبه میـانگین     ها و تهدیدهانقاط قوت و ضعف و نیز فرصت منظور اختصاص نمره جذابیت به هر یک از
ه در مرحلـه دوم، نمـره جـذابیت    ها بدست آمد و با توجه به ضرایب به دست آمـد نمرات اختصاص داده شده به هر یک از آن

نهایی هر یک از موارد مورد نظر بدست آمد که با محاسبه جمع نمرات جذابیت نهـایی بـرای هـر یـک از راهبردهـا، اولویـت       
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 راهبردهای بدست آمده برای صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران برای هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی مشخص گردید.  
 

 هایافته
 گردد:ای حاصل از این تحقیق به شرح زیر ارائه میهیافته
 مهمترین نقاط قوت برای صدا و سیما عبارتند است از: -

 های مختلف صدا و سیما به ویژه شبکه قرآن و معارف صدا و سیما.تبلی  و ترویج ارزشها و هنجارهای اخالقی در برنامه - 1
 های صدا و سیما.اخالقی، در بیشتر برنامه غیر و اخالقی فتارر برابر در پاداش و جزا تبلی  و ترویج، نظام - 2
  پخش انحصاری صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در کشور. – 3
 های مختلف صدا و سیما.تبلی  و ترویج تشکیل خانواده در اسالم برای استقرار اصول اخالقی در جامعه در برنامه - 4
 های مختلف صدا و سیما.در پرورش و استقرار اخالق فاضله اسالمی در بیشتر برنامهتبلی  و ترویج تمرین و مجاهدت  - 1

 مهمترین نقاط ضعف برای صدا و سیما عبارتند است از: -
های مختلف صدا و سیما در باب ساده زیستی، فرهنگ کار و تالش و مـذموم  کمرنگ بودن نقد و واکاوی مناسب در برنامه -1

 در بین مخاطبان مختلف کشور.گرایی غربی بودن مصرف
 های صدا و سیما.کمرنگ بودن تکریم مناسب و در خور شأن و منزلت افراد متخلق به اخالق اسالمی در برخی از برنامه - 2
های مختلف صدا و سیما در باب تاثیر اخالق اسالمی بر زندگی بهتر و کمرنگ بودن تبلی  و اقناع مناسب مخاطبان در برنامه - 3

 مندتر افراد جامعه.هدف
های مختلف صدا و سیما در باب تاثیر اخالق اسالمی در بـاب تـاثیر   کمرنگ بودن تبلی  و اقناع مناسب مخاطبان در برنامه – 4

ها برای مخاطبان در رسیدن به آرامش روحی و فردی آحاد جامعه و هویت بخشـی بـه   اخالق اسالمی بر هویت فردی انسان
 تمدن نوین اسالمی.

های مختلف صدا و سیما در باب تاثیر اخالق اسالمی بر هویت جمعی کمرنگ بودن تبلی  و اقناع مناسب مخاطبان در برنامه – 1
ها برای مخاطبان در جهت ارتقاء فرهنگ کار جمعی و همزیستی مسالمت آمیز در کشور و هویت بخشی به تمدن نوین انسان

 اسالمی.
 ما عبارتند است از:ها برای صدا و سیمهمترین فرصت -

های غربـی  . تبلی  و ترویج فضایل اخالقی و حفظ کرامت انسانی در جامعه در برابر حقوق شهروندی ترویج شده در رسانه– 1
 های مختلف صدا و سیما.سازی در شبکهبرای برنامه

قریب به اتفاق مخاطبـان کشـور بـه    های ایرانی و دسترسی های خانوادهدرصد خانه 11وجود دستگاه تلویزیون در بیش از  – 2
 های مختلف و متنوع در باب اخالق اسالمی در سیمای ج.ا.ا.تلویزیون و استفاده از برنامه

وجود باورها و فرهنگ اسالمی در عموم مردم کشور به عنوان بستر مناسب جهت ترویج اخالق اسالمی برای هویت بخشی  – 3
 به تمدن نوین اسالمی.
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ها و علمای حـوزه بـه عنـوان    تکریم جایگاه و نقش معلمان مدارس و اساتید دانشگاه منکر و از نهی و معروف هب امر احیای - 4
سـازی در  ایرانـی بـرای برنامـه   -مهمترین عامل اشاعه و پرورش فضایل اخالقی در جامعه و تطابق آن با فرهنـگ اسـالمی  

 های مختلف صدا و سیما.شبکه
سی و فرهنگی آمریکا به عنوان پرچم دار غرب و تفکر لیبرالیسم در جهان و فرصت تبلیغـی  تضعیف قدرت اقتصادی و سیا – 1

های مختلف صدا و سیما بـرای هویـت بخشـی بـه     سازی در شبکهمناسب در باب احیای تفکر و اخالق اسالمی برای برنامه
 تمدن نوین اسالمی.

 مهمترین تهدیدها برای صدا و سیما عبارتند است از: -

ی های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسالمی در کنـار رسـانه  خانهجانبه و فعالیت مناسب وزارتدم همکاری همهع – 1
 در کشور برای هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی. اخالق اسالمی ملی در ایجاد بستر مناسب برای 

ای هـای مـاهواره  دا و سیما به دلیل تماشای برنامـه های صدر برنامهاخالق اسالمی خنثی کردن بخشی از تبلیغات و ترویج  – 2
 های فارسی زبان توسط برخی از مردم که بیشتر ساکن در شهرها و کالن شهرها هستند.غربی به ویژه شبکه

اخالق اسالمی صدا و سیما به دلیل کمرنگ بودن اخالق اسالمی در برخی از محیط خنثی کردن بخشی از تبلیغات و ترویج  – 3
 ها و سازمان ها.ها و دانشگاهجتماعی مثل برخی از فضاهای اجتماعی اعم از مدرسههای ا

ای جـذاب و  های نامناسـب رایانـه  سیما به دلیل وجود بازی اخالق اسالمی صدا وخنثی کردن بخشی از تبلیغات و ترویج  – 4
 را ترویج می کنند.ویژه خشونت متنوع غربی برای قشر کودک و نوجوان کشور که سبک زندگی غربی به

هـای  ها و سریالخنثی کردن بخشی از تبلیغات و ترویج اخالق اسالمی صدا و سیما به دلیل دسترسی آسان و ارزان به فیلم – 1
های فشرده نامناسب، جذاب و متنوع غربی و آمریکایی برای نوجوانان و جوانان کشور از طریق اینترنت و خرید و تبادل لوح

 ها در میان نوجوانان و جوانان کشور.این قبیل فیلم

تشـخیص داده  با توجه به امتیازات عوامل داخلی و خارجی کارشناسان راهبردهای ارجح و مطلوب، راهبردهـای رقـابتی   -
باشد بدین معنی که چنانچـه  عدد مبدأ می 1/2شدند: در جدول زیر به خوبی امتیاز راهبردهای رقابتی قابل مشاهده است؛ )عدد 

های واحد مـورد بررسـی   ها و یا فرصتها و تهدیدها بیش از این عدد گردد قوتها و یا ضعفها و فرصتامتیازات قوتجمع 
باشـند.(  ها و یا تهدیدهای واحـد مـورد بررسـی بیشـتر مـی     بیشتر و چنانچه کمتر از این عدد گردد بدان معنی است که ضعف

 (.11، 1311)اعرابی، 

 کارانهمحافظه تهاجمی
 ( 194/1 y= 687/1و x=رقابتی* ) تدافعی 

 امتیاز   4 
 عوامل خارجی  1/2
1 
4 1/2 1  
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 (xامتیاز عوامل داخلی)
 راهبردهای رقابتی عبارتند از:

های عرضه سخنرانیها و برنامه به اکتفا فقط ها )نهبرنامه تمام در اخالق اسالمی ترویج جهت در ملی یرسانه جهتگیری تغییر (1
سازی متناسب با مخاطبان خاص هر شبکه؛ برای مثال: شبکه دو برای کودکان و بـانوان و خـانواده ،   همچنین برنامه گفتگومحور،

 ..(. برای جوانان و شبکه چهار برای نخبگان و فرهیختگان و 3شبکه 
یه مفاهیم اخالقی بطور های مختلف سیما و اراسازی در شبکهها در برنامهخانواده و والدین جدی اخالقی تربیت و ( آموزش2

  غیرمستقیم و جذاب برای مخاطبان

های مختلف سازی در شبکهگوناگون در برنامه سازمانهای در ای و تعهد سازمانی حرفه اخالق های برنامه تعمیق و گسترش (3
 صدا و سیما 

 ف صدا و سیما های مختلسازی در شبکهجامعه در برنامه سطح در منکر از نهی و معروف به امر احیای (4

 در موجـود  غیر اخالقـی  الگوهای کاهش یا حذف برای رسمی صدا و سیما بر نهادهای تر جدی اجتماعی کنترل و ( نظارت1

 جامعه

 در اینکـه  بـه  نظارت بسـته  این های صدا و سیما از نظر اخالقی. برنامه به تیزبینانه نسبت و عملی گزینش و نظارت ( اعمال1

 .گیرد می بخود متفاوتی صور خارج تولید یا است داخل دتولی های برنامه مورد

 از پـس  که، دارد این وجود امکان گیرد، قرار کنترل تحت تواند می تولید مراحل تمامی چون داخل، تولید های برنامه مورد در

 عروسکی های برنامه چه ها ولمفی برای )چه ها و سناریوهاییفیلمنامه و کرد ها تهیهبرنامه برای موضوعی اولویت مطالعه، و بررسی

  .داد پخش یا ساخت مجوز مناسبند ( از نظر اخالقی ... یا

 بـرای  ای ویـژه  تـوان گـروه   می ندارد، وجود شده تولید های برنامه انتخاب جز ای چاره که خارجی، های برنامه مورد در اما

 و ارزشـیابی  هـا را برنامـه  مذکور، آموزشی استراتژی همان ر مبنایب باز تا کرد ایجاد آنها در اخالقی نظر ها ازبرنامه این ارزشیابی
 .کنند گیری تصمیم آنها خرید عدم یا حتی خرید یا آنها پخش عدم یا پخش دربارۀ

 اسـتراتژی  آن مبنای بر تا داد قرار نویسان داخلی نامه فیلم اختیار در نامه فیلم و داستان تهیۀ برای رهنمودهایی کلی ( خطوط7

 .آید ها بوجودنظر محتوای برنامه باب اخالق اسالمی از در منسجمی گیری جهت و واحد
های مختلف صداو سیما در باب تضعیف قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگـی آمریکـا بـه عنـوان     ( برنامه سازی در شبکه1

روی از این تفکر به ویـژه در بـاب   پرچم دار غرب و تفکر لیبرالیسم در جهان )بازنمایی و برجسته سازی پیامدهای تاسف بار پی
اجتماعی و فروپاشی خانواده در جوامع غربی و تمدن غربی( و در کنار آن برنامـه سـازی در    -انحرافات و آسیب های فرهنگی

های مختلف صدا و سیما با استفاده از بهترین شیوه های تبلیغی و رسانه ای متناسب با مخاطبان مختلف جامعـه بـه ویـژه    شبکه
 ان در جهت احیای تفکر و اخالق اسالمی در جامعه و هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی.جوان
( تولید برنامه متناسب با نیازها و انتظارات اقشار تحصیلکرده و گروه نخبگان و فرهیختگان جامعه و افزایش ضـریب نفـوذ   1
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 سالمی و هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی.ی ملی در باب اخالق ارسانه در این اقشار و تقویت رابطه آنها با رسانه
های مناسب در بـاب  های مربوط به دوره جوانی و ارائه آموزش( ارتقاء ابعاد هویتی جوانان و توسعه کمی و کیفی برنامه11

 اخالق اسالمی به جوانان. 
الگوسازی صحیح و مـوثر در ایـن    ایرانی و-( تولید برنامه در زمینه تحکیم جایگاه زن و مقام خانواده در فرهنگ اسالمی11

 زمینه و دفع شبهات فمینیستی برای هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی.

 گیریبحث و نتیجه

 هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی در ج.ا.ا عبارت است از:صدا و سیما برای مأموریت مطلوب  -
های مختلف با توجه بـه  ترویجی با تداوم منطقی در شبکهسازی تبلیغی و ی ملی بر برنامهی صدا و سیمای رسانهاهتمام ویژه

شود در آینده از افـراد جامعـه زنـدگی سـالم و     در کشور که باعث میتبلی  و ترویج اخالق اسالمی مخاطبان هر شبکه، جهت 
ـ      ی سیاسـی  متخلق به اخالق اسالمی برخوردار شوند. همه این موارد به رشد و بالنـدگی، توسـعه اجتمـاعی و اقتصـادی و حت

 نماید و هویت تمدن نوین اسالمی در ایران اسالمی شکل می گیرد. جمهوری اسالمی ایران کمک می
 انداز مطلوب برای صدا و سیما عبارت است از:چشم -

در کشـور در کنـار دیگـر نهادهـای     تبلی  و ترویج اخالق اسالمی سازی مداوم تبلیغی و ترویجی برای صدا و سیما با برنامه
 نماید.گی کشور جهت تسریع روند توسعه پایدار کشور و هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی کمک میفرهن
 اهداف مطلوب برای صدا و سیما عبارتند است از: -

اهداف مطلوب برای صدا و سیما شامل دو هدف کالن است و برای تحقق این دو هدف اهداف زیرمجموعه هر کـدام بایـد   
 ر هستند:محقق گردد که به شرح زی

 جامعه مردم کل میان در اخالقمندی الف( ارتقای

 های مختلف صدا و سیماسازی در شبکهتبیین تأثیر اشاعه مکارم اخالقی در تغییرو تحوالت اجتماعی با برنامه •

و تله ها سازی در سیما برای ترویج اخالق صحیح در جامعه )بیان غیرمستقیم و جذاب در سریالگزینش بهترین روش برنامه •
 فیلم ها(

های مختلف صـدا و  سازی در شبکهتبیین لزوم افزایش علم و دانش همراه با پایبندی به ارزشهای اخالقی و اسالمی با برنامه •
 سیما

 های مختلف صدا و سیما سازی در شبکهتبیین اشاعه اخالق اسالمی در جامعه به منظور ایجاد جامعه سالم با برنامه •
هـای  اخالقی و حفظ کرامت انسانی برای مقابله با تهاجم فرهنگی در جامعه در برنامه سای در شـبکه  تبیین و ترویج فضایل •

 مختلف صدا و سیما

 های استقرار اخالق در جامعه ب( معرفی عوامل و راه
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 یما های مختلف صدا و سسازی در شبکهمعرفی عملکرد نهادهای آموزشی و تربیتی در استقرار اخالق جامعه با برنامه •
تبیین نقش اراده فردی ) تمرین و مجاهدت ( در پرورش و استقرار اخالق فاضله در برنامه سازی برای شبکه هـای مختلـف    •

 صدا و سیما

 تبیین اهمیت خانواده در اسالم برای استقرار اصول اخالقی در جامعه در برنامه سازی برای شبکه های مختلف صدا و سیما •
تزکیه نفس در رشد و تعالی اخالق صحیح اسالمی در جامعه در برنامه سازی برای شـبکه هـای    تبیین لزوم استفاده از روش •

 مختلف صدا و سیما
 های مختلف صدا سیماسازی در شبکهمعرفی ویژگیهای جامعه سالم براساس فضایل اخالقی با برنامه •
مل اشاعه و پرورش فضایل اخالقی در جامعه با تکریم جایگاه و نقش معلمان و اساتید حوزه و دانشگاه به عنوان مهمترین عا •

 های مختلف سیما سازی در شبکهبرنامه

هـای  ها از طریق کارشناسان با توجه به پاسخبندی راهبردهای رقابتی برای سیمای ج.ا.ا بر اساس میزان جذابیت آناولویت -
 باشد:کارشناسان که در جدول زیر آمده، بدین ترتیب می

 
 جمع مجموع نمره جذابیت بردهاراه هااولویت

 754/4 راهبرد هشتم اولویت اول
 949/4 راهبرد نهم اولویت دوم
 184/4 راهبرد یازدهم اولویت سوم

 
 اولویت اول: 

های مختلف صداو سیما در باب تضعیف قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آمریکا به عنـوان پـرچم   برنامه سازی در شبکه
الیسم در جهان )بازنمایی و برجسته سازی پیامدهای تاسف بـار پیـروی از ایـن تفکـر بـه ویـژه در بـاب        دار غرب و تفکر لیبر

اجتماعی و فروپاشی خانواده در جوامع غربی و تمدن غربی( و در کنار آن برنامـه سـازی در    -انحرافات و آسیب های فرهنگی
لیغی و رسانه ای متناسب با مخاطبان مختلف جامعـه بـه ویـژه    های مختلف صدا و سیما با استفاده از بهترین شیوه های تبشبکه

 جوانان در جهت احیای تفکر و اخالق اسالمی در جامعه و هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی.
 

 اولویت دوم: 
ذ تولید برنامه متناسب با نیازها و انتظارات اقشار تحصیلکرده و گروه نخبگان و فرهیختگان جامعـه و افـزایش ضـریب نفـو    

 ی ملی در باب اخالق اسالمی و هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی.رسانه در این اقشار و تقویت رابطه آنها با رسانه
 

 اولویت سوم: 
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ایرانی و الگوسازی صحیح و موثر در این زمینـه  -تولید برنامه در زمینه تحکیم جایگاه زن و مقام خانواده در فرهنگ اسالمی
 رای هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی.و دفع شبهات فمینیستی ب

 

 گیری نتیجه
 بیولوژی و تاریخ ریاضیات، با یادگیری آن یادگیری لذا و است زیستن سبک نوعی گفت بتوان شاید است؛ عملی علمی، اخالق

 مـنش  کـه  التیتعـام  و میشـود  تثبیت و میافتد اتفاق عمل)تعامل( واقعی، هنگام معنای به و عمدتا اخالق یادگیری .است متفاوت

 بـیش از  چیزی نیازمند جوان ویژه نسلجامعه به اخالقی تربیت بنایراین، است؛ وسیع بسیار شکل میدهد، را اخالقی مروج اخالق

 جـدی  اخالقی، عزم تربیت .ی ملی به عنوان یکی از ارکان مهم فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران استفعالیت رسانه

  .طلبدرا می اخالقی سازندگی برای بسیج عمومی کلمه یک در و جامعه نهادهای و مردم آحاد یهمفکر و همسویی عمومی،

 عظیم بسیار امر، است،اما این خطیر این مسئولیت دار عهده یکی از ارکان مهمی است که رسما ی ملی، کهرسانه است درست

 عمـال  رسانه، برای مسئولیت این تعریف اینکه ضمن برآید آن هعهد از تنهایی بتواند به ی ملیرسانه که است آن از تر سنگین و تر

 شـانه  مسـئولیت  این بار زیر از مردم عموم های علمیه ومدرسه، دانشگاه، حوزه خانواده، قبیل از نهادها که سایر است شده باعث

تواند به وظیفه خود در باب ترویج مینظریه تکمله در علوم ارتباطات نیز به همین مورد اشاره دارد که، وقتی رسانه  .کنند. خالی
اخالق زمینه ساز در جامعه به درستی عمل کند که دیگر نهادها به ویژه نهادهای فوق و عموم مردم در کنار رسـانه بـه عمـل و    

 ترویج اخالق اسالمی به عنوان عامل اصلی هویت بخشی به تمدن نوین اسالمی همت گمارند.
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 چکیده
 
کتب اسالم همواره به دنبال تشکیل حکومت اسالمی بوده تا زمینه ساز اجرای احکام الهی به طور کامال باشاد.   م

 .دانست زمان هم اسالم باید ظهور با اسالمی را تمدن گیری شکل آغاز
 و بیرونای  برخای عوامال   امّاا  .داشات  شاکوفایی  و رشد به رو همواره اسالمی، این تمدن آغازینِهای سده در
تاوان  مای  ایاران ا را    اسالمی انقالب بروز ویژه به و اسالمی شد. قرن اخیرا تمدن حرکتِ کُندیِ موجب رونی،د

 و ایاران  ملات  رهبران انقالب اسالمی همواره هادف . آورد شمار به اسالمی تمدن برای جدیدی خیزش نقطه ی
 بیان کردند. اسالمی نوین تمدن یک ایجاد را اسالمی انقالب هدف
باشد.بر این اساس هدف ایان پاژوهش تبیاین نقشاه راه و     ین فرآیند نیازمند نظام سازی فکری متقن میتحقق ا

های شکل گیری و فرآیند تحقق تمدن نوین اسالمی در نظام فکری مقام معظم رهباری باا اساتفاده از    بیان زمینه
 باشد.روش توصیفی تحلیلی می

رسیم که فرآیند تحقاق  مفهوم تمدن اسالمی این نتیجه می از بررسی دیدگاههای مقام معظم رهبری در خصوص
 تمدن نوین اسالمی از منظر رهبری مستلزم پیمودن مراحل زیر است:

مراحال   "تشکیل دولات اساالمی  "، مرحله سوم "تشکیل نظام اسالمی"،مرحله دوم "انقالب اسالمی"مرحله اول، 
هکر نموده اند کاه بارای رسایدن باه آنهاا،       "المیتشکیل دنیای اس"و  "تشکیل کشور اسالمی"چهارم و پنجم 

 باشد.وظایف و انتظاراتی بر عهده ی مردم و کارگزاران نظام اسالمی می
 

 ها: تمدن نوین اسالمی،نظام اسالمی،دولت اسالمی،کشور اسالمی،مقام معظم رهبری.کلید واژه
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 مقدمه
ه جهانی در جهت تأمین معنویت و عدالت مبتنی بر وحی و ظهور رسول خدا)ص( دستی غیبی برای پاسخگویی به نیاز جامع

شکل گیری مدنیت جدید اسالمی بود؛ مدنیتی که متکی بر کرامت انسان و رشد و تعالی امکانـات دنیـوی و مـادی در خـدمت     
 امکانات و رشد معنوی انسان بود.

ا خداوند،جهان هستی ،انسـانهای دیگـرو نفـس    هایی دید که هویت و نسبتش را بباظهور اسالم ،بشر خود را در برابر آموزه
این تأثیر گذاری به حدی بود که بشر در برابر آن سر تسلیم فرود آورد و به این فرهنگ کـه  . خویش به خوبی ترسیم کرده است

 گرفت،گردن نهاد و از آنجا که آن را با عقل و فطرت سـلیم خـویش هماهنـگ   از منابع اصیل اسالم)قرآن و سنت(سرچشمه می
دید ،بـا رویـی گشـاده پـذیرای آن شـد.این فرهنـگ یعنـی فرهنـگ اسـالمی کـه از هسـتی شناسـی خـاص اسـالم بـر                می
 خواست،پیروانش را به سوی ایجاد تمدنی بزرگ کشاند که بتوانند حکایتگر چنین فرهنگ متعالی باشند.می

ت واساساَ آرمان مهدویت شیعی ایـن امـر را   تمدن اسالمی به صورت پویا وجود داشته و امروز هم این تمدن قابل تحقق اس
اید وما نمی توانیم منتظر بمانیم که دنیای غرب و تمدن مادی خود به خـود  کند.اما این مهم به سادگی به دست نمینمایندگی می

ماعی محتـاج  رو به افول برود،چرا که احیای تمدن اسالمی فقط با افول تمدن غربی ممکن نیست واین احیا درزمینه مدنی و اجت
توانیم محملی بدانیم برای ارتباط میان تمدن گذشته اینجاست که ما اندیشه امام )ره( و مقام معظم رهبری را می. به انقالب است

 [1های قدرتمند مرتبط با آن]و تمدن آینده به وسیله یک انقالب بزرگ اسالمی و حضور نهضت
 

 روش پژوهش
گیری و فرایند تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظـم رهبـری اسـت. جهـت      های شکلهدف این مقاله بررسی زمینه

ـ 2ـ معنای تمدن اسالمی و تفاوت آن با تمدن غیر دینی چیست؟1تحقق هدف پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤاالت هستیم که:
دن نوین اسالمی از منظر مقام معظـم  های شکل گیری تمـ مفهوم و زمینه3عوامل شکوفایی و افول تمدن اسالمی چه بوده است؟

ـ فرآیند شکل گیری تمدن نوین اسالمی از نظر مقام معظم رهبری چیست؟ با توجه به اینکه منابع موجود برای 4رهبری چیست؟ 
های ایشان بوده است بنـابراین بعـد از بررسـی    شناسایی دیدگاهها و نظرات مقام معظم رهبری در این خصوص بیشتر سخنرانی

م تمدن اسالمی به طور کلی، برای شناسایی دیدگاههای ایشان در مورد موضوع تمدن اسالمی در این تحقیق بـا اسـتفاده از   مفهو
جامعـه  . ها و فرآیند تحقق تمدن نوین اسالمی از نگاه مقام معظم رهبری پرداختـه اسـت  روش توصیفی تحلیلی به بررسی زمینه

ای و بات ایشان در حوزه ی مورد مطالعه بوده است که از طریـق بررسـی کتابخانـه   ها و مکتومتنی پژوهش شامل کلیه سخنرانی
 . همچنین مراجعه به سایت دیدگاههای ایشان توصیف و تحلیل شده است

 
 های پژوهشیافته

 تعریف تمدن
گـرفتن   هـا و نهادهـا و هـم بـا در نظـر     تمدن هم با توجه به عناصر عینی مشترک همچون زبان،فرهنگ،تاریخ،مذهب،سـنت 
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هـایی پویـا هسـتند؛آنگونه کـه ظهـور و افـول       ها پدیدهتمدن. شودها تعریف میهای ذهنی و درونی انسانها و قرابتوابستگی
 [2شوند]یابند و در هم ادغام میکنند،انشعاب میمی

گیرند مترقی قرار می ها در پرتو آن تحت تأثیر تحوالت جدید وبه عقیده ی جامعه شناسان،تمدن حالتی مترقی است که ملت
 [3یعنی تمدن نهایت ترقی ملت هاست به سوی وصول به مقام بلند علمی و فنی.]

های مادی و معنوی بشر در طول تاریخ کـه  ها و ساختهتوان گفت که تمدن عبارت است از مجموعه ی اندوختههمچنین می
 [4زمینه ی مساعدی برای شکوفا شدن آزادانه ی هر استعدادی است.]

شود که هر کس با رویکردی خاص ایـن واژه را تعریـف   با دقت در تعاریف متعددی که از تمدن بیان شده است روشن می
مجموعه ی دسـتاوردهای مـادی و معنـوی    "تمدن"کرده است؛ ولی به طور خالصه همه ی آنها حکایتگر این حقیقت است که 

 [1]. بشر است
 

 تفاوت تمدن غیر دینی با تمدن دینی
مایز تمدن دینی با تمدن غیر دینی در جهان بینی حاکم بر آنهاست.بنیان تمدن غیر دینی بر اساس محدود دیدن زندگی وجه ت

انسان و نیازهای او تا پیش از مرگ و در نتیجه فراهم کردن شرایطی است که انسان در این محدوده بهره منـد از رفـاه شـود در    
شـود و  اما در تمدن دینی انسان در هر دو بعد حیوانی و خلیفه اللهی تعریف می. است این نگاه انسان موجود بی مبدأ و بی معاد

بر همین مبنا دغدغه آباد کردن هر دو بعد او را دارد و با اصالت دادن به جهان پس از مرگ ،آبادی دنیوی او را به عنوان زمینه و 
 [1]. دهدمقدمه ی حیات اخروی مورد توجه قرار می

 
 اسالمیچیستی تمدن 

ها را در جهت اتحاد و همگرایی و اندیشـه ورزی دعـوت کـرده انـد.     ها تعالیم انبیای الهی است که انسانمنشأ بیشتر تمدن
مسیحیت و اسالم دو دینی هستند که در پرتو آنها تمدنهای درخشانی پدید آمد و چهره ی تمـدن بشـری پـس از ظهـور آنهـا      

 دگرگون شد.
های دیگـر را تحـت تـأثیر قـرار دهـد.      زمان است تا در جهان گسترش یابد و فرهنگ و تمدن هر فرهنگ نوپدیدی نیازمند

حضرت رسول)ص( که پایه گذار فرهنگ تمدن اسالمی بود با کتاب آسمانی خویش قرآن و قول و سیره ی خود منبعـی اصـیل   
زمینه ی فرهنگی موجب تحول عظیمی شـد  برای این فرهنگ به یادگار گذاشت. دین اسالم ، پس از ظهور و گسترش نه تنها در 

 های بسیاری گردید.بلکه از نظر تمدن نیز منشأ الهام و خالقیت
دو تعریف اساسی از تمدن و مدنیت اسالمی وجود دارد:یکی تعریفی است که تحت تأثیر تفکر اومانیستی استعدادهای انسان 

در این تعریف جوامعی که در بعد مادی و ابـزار  . بینددهای آن میرا در جهت تکامل ابزار تولید و تکامل عقل ابزاری و دستاور
سازی انسان را در حد متکاملی تجهیز کرده اند،متمدن نامیده شده اند.تعریف دیگر که کمتر مورد توجه است،مدنیت انسـانی را  

زان اوج یا افول بودن یا نبودن تمدن از همین منظر و با همین محک می. داندناظر بر روابط انسانی،اخالقی و معنوی در جامعه می
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کند و البته به وجود روابط انسانی،دینی ،معنوی به عنوان تنها شاخص اکتفا نمی کنـد بلکـه رشـد    در یک جامعه را ارزیابی می
 [7دستاوردهای مادی را در پی دستاوردهای معنوی نیز مورد توجه قرار میدهد]

 
 عوامل پیدایش و شکوفایی تمدن اسالمی

شهادت تاریخ، مسلمانان در پرتو ایمان و اصول عالی اخالقی از همان آغاز در زمینه ی فرهنـگ ،تمـدن،علم ،سیاسـت و     به
اقتصاد در طی چند قرن در اوج عظمت و اقتدار ایستادند.عوامل پیدایش و شکوفایی تمدن اسـالمی را در دو عامـل داخلـی و    

هـای دینـی و   توان به محتوا ،سادگی،جامعیت،جاودانگی و فطری بودن آمـوزه از عوامل داخلی می. توان رهیابی کردخارجی می
همچنین عوامل خارجی نیز در دوبعد قابل رهیابی است یک بعد نقـاط  . سیره ی عملی مؤمنان که بر پایه ی ایمان بود اشاره کرد

المی تاب نیاورد و تسلیم شد و بعد های دیگر است که در برابر نقاط قوت فرهنگ و تمدن اسها و تمدنضعف و سستی فرهنگ
دیگر نقاط مثبت فرهنگ و تمدنهای دیگر بود که تمدن اسالمی با جذب و هضم آنها در خـود و بـا ایجـاد دگرگـونی مـادی و      

 [1صوری در آنها توانست فرهنگ و تمدن اسالمی را فراتر از سرزمینهای جزیره العرب گسترش دهد.]
انی اسالم و با استفاده از معارف الهی قرآن کریم از نظر فکری بـه حـد بـاالیی از کمـال     مسلمانان که به برکت فرهنگ آسم

های متفاوت ملل و تمدنهای دیگر جهان بودنـد.منبع اصـلی ایـن اشـتیاق     رسیده بودند،تشنه ی کسب اطالع از معارف و اندیشه
کرد از این رو نخستین گـامی کـه بـرای کسـب     ی،آیات قران و احادیث بسیاری بود که مؤمنان را به کسب علم و فن ترغیب م

های علمـی  نمود ترجمه آثار تمدنهایی بود که در آن عصر از باالترین پیشرفتهای مذکور ضروری میمهارت و دانش در زمینه
 [1کنند. ]یاد می« عصر نهضت ترجمه »ای که از آن به عنوان و فکری برخوردار بودنددوره
ها ،دانشگاهها و کتـاب  حتی در منصب وزارت مانند بوعلی سینا و خوارزمی،ظهور دائره المعارفوجود دانشمندان بی شمار 

های بسیار بزرگ در کنار مسجدها ،وجود فقیهان ،متکلمان ،فیلسوفان ،ادبیان و شـاعران بـزرگ همچـون شـیخ مفید،سـید      خانه
ألیف کتابهای بسـیار در موضـوعات متعـدد علمـی     های بسیار دیگر و همچنین ترضی،سید مرتضی،شیخ طوسی،فارابی و نمونه

 باشد.شاهدی گویا بر شکوفایی فرهنگ و تمدن اسالمی در آن دوران می
 

 علل رکود تمدن اسالمی
های بسیار قوی جهت پیشبرد اهداف عالیه اسالمی همواره در معرض خطر و کید و تمدن اسالمی با وجود محاسن و پتانسیل

الم بوده است.واقعیت تلخی که از شش قرن پیش تاکنون تمدن اسالمی با آن رو به رو بوده ،این است مکر معاندان و دشمنان اس
ها به تدریج رو به ضعف نهادند و بدین سان کشور پهناور اسالمی مورد تجاوز بیگانگـان قـرار   که مسلمانان با وجود همه تعالی

 جامعه اسالمی به انحطاط گرایید. گرفت و با تجزیه آن،عزت و اقتدار مسلمین از میان رفت و
توان به طور کلی آنها را به دو گـروه علـل بیرونـی و    برای رکود و انحطاط تمدن اسالمی علل متعددی بیان کرده اند که می

درونی تقسیم کرد.از جمله عوامل بیرونی که موجب رکود تمدن اسالمی شدند؛ تهاجم دشمنان خارجی و بروز جنگهای صلیبی، 
و زوال حکومـت   یکی از وقایع تلخ در سـیر تـاریخ فرهنـگ و تمـدن اسـالمی     غوالن و پیامدهای آن،سقوط اندلس که حمله م
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 مسلمانان در این ناحیه از دنیا بوده است.
استعمار نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر در رکود فرهنگ و تمدن اسالمی است. بی شک استعمار گران همواره درصدد دسـت  

هـای  های اسالمی بوده اند تا به هر طریق عظمت اسالم را متزلزل سازند.استعمارگران برای نفوذ در سـرزمین ناندازی به سرزمی
اسالمی و تحقق اهداف خود به فعالیتهایی نظیر سست کـردن باورهـای مسـلمانان،ترویج فسـاد در میـان مسـلمانان ،تخریـب        

 [11]. زدودن استقالل از کشورهای اسالمی دست زدند. های اصیل اسالمی،برقراری روابط آزاد اقتصادی برایشخصیت
توان به انحراف فکری و عملی مسلمانان از انحطاط و رکود تمدن اسالمی عوامل درونی متعددی نیز دارد که از آن جمله می

که پـس از رحلـت    ها در جهان اسالم ،دنیا گرایی و انحطاط اخالقی ، فرقه گراییتعالیم اسالم ،استبداد و خود کامگی حکومت
های گوناگون تقسیم شـدند، اشـاره کـرد.    رسول خدا)ص(امت اسالم چه از نظر سیاسی و چه از لحاظ فکری و عقیدتی به فرقه

همچنین تحجرگرایی به معنای ایستایی و تحول ناپذیری در حوزه اندیشه و تفکر به عنوان عاملی بازدارنده در شکوفایی اندیشـه  
 [11آید. ]می به حساب میدینی و رکود تمدن اسال

 
 امام خمینی )ره ( احیاگرمجدد تمدن اسالمی

ی حیات اسـالم جریـان داشـت بـه عنـوان الگـوی       های اولیهامام خمینی)ره(، فرهنگ و تمدن بزرگ اسالمی را که در سده
ی اخروی توجه شده اسـت.  نگرد که در آن به ابعاد مختلف زندگی بشر و رشد مادی و علمی و تعالی معنوی و زندگمطلوبی می

اند هایی که در گذشته ظهور کردهبه نظر ایشان تمدن اسالمی به دلیل توجه به مسائل علمی، دینی و اخالقی نسبت به سایر تمدن
تر است و هیچ تمدنی نه در گذشته و نـه حـال نتوانسـته بـه جامعیـت تمـدن       تر و غنیو یا در دوران معاصر وجود دارند کامل

 [12ت پیدا کند.]اسالمی دس
به اعتقاد امام خمینی)ره( تمدن اسالمی با حکومت اسالمی ایجاد میگردد و حکومت اسالمی نیز با عزم راسخ امت مسـلمان  

.فضـایی کـه پـیش از    1به ویژه جوانان شکل میگیرد.در واقع ،دو فضا برای تحرک جوانان در چنین موردی تعریف شده است: 
به وجود آوردن آن تعریف میشود و بیشترین جنبه ی فرهنگـی و بیـداری و تحـرک و تقابـل بـا      ایجاد حکومت اسالمی در راه 

.فضایی که پس از ایجاد حکومت اسالمی در مقابل جوانان قرار گرفته و روند شکل گیری تمـدن اسـالمی را   2استعمار را دارد 
 [13رقم میزند.]

داننـد  می نند، بلکه تمدن اسالمی را دارای روحی سرشار از ایمانکهای علمی محدود نمیایشان تمدن اسالمی را به پیشرفت
 کند.های بشری متمایز میکه در تمامی ارکان آن جریان دارد و آن را از سایر تمدن

ی رفتاری پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( ی اسالمی، انعکاس همان شیوهی حضرت امام خمینی)ره( در احیای اندیشهشیوه
ی کار خود قرار ی محمد و آل محمد)صلی اهلل علیه و آله( را سرلوحهی اسالمی، سیرهی گسترش اندیشهاسالم و ادامهدر صدر 

هـا و  ای بخشید، امت مسلمان بدون توجه به اختالف میان گروهتحرک، روح و جان تازهدادند و در نتیجه به تعلیمات اسالمی بی
هـای اسـالمی)انقالب   ترین جنـبش را پذیرفتند. و بدین ترتیب یکی از بارزترین و پرخروش های امام خمینی)ره(ها، اندیشهفرقه

 .اسالمی( در جهان به وجود آمد
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« احیاء»اش، دین را در ابعاد مختلف امام خمینی)ره( به عنوان احیاگر اسالم ناب محمدی در عصر حاضر، در پرتو قیام الهی
ترین دسـتاورد  های گوناگون، اصالح کردو احیاء اندیشه و تمدن اسالمی به عنوان بزرگنهی متفکران اسالمی را در زمیو اندیشه

ها در ایران و جهان به ویژه جهان اسالم با تمسک به دین نقش بزرگی در بازشناسی انقالب اسالمی دانست. بازیابی هویت انسان
ی را در شکل بخشیدن و ایجاد انسجام در میـان نیروهـای   تمدن بزرگ اسالم و ایران برای جهانیان داشت و آن چه که نقش اصل
 [14.]ی آن انقالب اسالمی را هدایت و رهبری نمودانقالبی در ایران فراهم ساخت همانا اصولی بود که امام خمینی بر پایه

 
 تمدن اسالمی از منظر مقام معظم رهبری

 دو بخش اصلی تمدن اسالمی
شـود کـه ایشـان    به درستی روشن مـی  ظم رهبری در خصوص موضوع تمدن اسالمی،با بررسی دیدگاهها و سخنان مقام مع
دانند و از دیدگاه ایشان تمدن اسـالمی مرکـب از   ، ایجاد یک تمدن نوین اسالمی میرا هدف ملت ایران و هدف انقالب اسالمی

 دو بخش است یک بخش ابزاری و دیگری بخش متنی و اصلی و اساسی است.
است از همین ارزشهائی که ما امروز به عنوان پیشرفت کشور مطرح میکنیم: علـم، اختـراع، صـنعت،     بخش ابزاری عبارت»

المللی، تبلی  و ابزارهای تبلی ؛ اینها همه بخش ابزاری تمـدن اسـت؛ وسـیله    سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین
 .«است

 .که متن زندگی ما را تشـکیل میدهـد   چیزهائیبک زندگی است همان اما بخش حقیقی و اصلی از نگاه مقام معظم رهبری س
ی ی زبـان، مسـئله  ی خـط، مسـئله  ی خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، تفریحات، مسئلهمثل مسئله

سیاسی، رفتـار مـا در ورزش،    کسب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعالیت
ای که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با رئیس، رفتار ما رفتار ما در رسانه

ار مـا بـا دشـمن،    با مرئوس، رفتار ما با پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، سفرهای ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوست، رفت
 .رفتار ما با بیگانه؛ اینها آن بخشهای اصلی تمدن است، که متن زندگی انسان است

ـ آورافزاری تمدن به حساب میی بخش نرممنزلهمقام معظم رهبری سبک زندگی را به  یعنـی بخـش    د؛ و آن بخـش اول را ن
پیشرفت در بخش سخت افزاری تمدن یعنـی همـان    کنند.ایشان معتقدند کهتمدن محسوب می افزاریبخشهای سختابزاری را 

  [11ابزار به تنهایی و بدون پیشرفت در سبک زندگی نمی تواند به ما امنیت و آرامش روانی ببخشد. ]
 

 های شکل گیری تمدن نوین اسالمی لوازم تحقق و زمینه
 ایمان و ایدوئولوژی

ان داشتن ایدوئولوژی و ایمان را الزمه ی ایجاد و رشـد یـک   شود که ایشبا بررسی دیدگاههای مقام معظم رهبری روشن می
توانـد حرکـت    سازی دارد، بدون ایدئولوژی نمـی ی تمدنهیچ ملتی که داعیه »دارند کهدانند و بیان میتمدن بزرگ اسالمی می

سـازی  توانـد تمـدن  کند و تا امروز حرکت نکرده است. هیچ ملتی بدون دارا بودن یک فکر و یک ایدئولوژی و یک مکتـب نمی 
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همه ی تمدنهای مادی مانند کمونیسیم و کاپیتالیسم نیز که در دنیا به وجود آمده اند همواره با یک ایدوئولوژی وارد شدند .« کند
سازی امکان های آن، تمدنبدون داشتن یک مکتب، بدون داشتن یک فکر و یک ایمان، و بدون تالش برای آن و پرداختن هزینهو

  .ندارد

ایم. ایمان ما، ن به اسالم، پیدا کردهاسازی اسالمی نوین به ایمان است. این ایمان را ما معتقدی اول، نیاز تمدنس در درجهپ»
ی آنچه را که مورد نیاز ماست، میتوانیم پیدا کنیم؛ بایـد  ایمان به اسالم است. در اخالقیات اسالم، در آداب زندگی اسالمی، همه

ایم؛ باید در اخالق اسالمی و تحقیقِ خودمان قرار دهیم. ما در فقه اسالمی و حقوق اسالمی زیاد کار کردهاینها را محور بحث و 
سازی نوین اسالمی و ی اول در باب تمدناین مطلب اول و نکته .عقل عملی اسالمی هم یک کار پرحجم و باکیفیتی انجام دهیم

 [11] .است، که سلوک عملی استبه دست آوردن و رسیدن به این بخش اساسی از تمدن 
 

 عدم تقلید از تمدن غرب
ی دومی در اینجا وجود دارد و آن این است که ما برای ساختن این بخش از تمدن نوین اسالمی، بشدت باید از تقلیـد  نکته»

نـد. امـروز مظهـر    پرهیز کنیم؛ تقلید از آن کسانی که سعی دارند روشهای زندگی و سبک و سلوک زندگی را به ملتها تحمیل کن
ی اول این است کـه  شرط رسیدن به تمدن اسالمی نوین در درجه .کامل و تنها مظهر این زورگوئی و تحمیل، تمدن غربی است

اصل قضـیه، درسـت   .ایم تقلید کنیماز تقلید غربی پرهیز شود. ما متأسفانه در طول سالهای متمادی، یک چیزهائی را عادت کرده
تالش کنیم. تمدن نـوین اسـالمی    فرهنگ زندگی است. باید در این بخش واخالق عمومی ،ر اجتماعی رفتا،کردن سبک زندگی 

اش هستیم و انقالب اسالمی میخواهد آن را به وجود بیاورد، بدون این بخش تحقق پیـدا نخواهـد کـرد بایـد همـه      که ما مدعی
ی بـا تمـدن   یکی از حدود و ثغور این کـار، مواجهـه   احساس کنند که مسئولیت ایجاد تمدن اسالمی نوین بر دوش آنهاست؛ و

 [17آن انجام نگیرد.] غرب است، به صورتی که تقلید از
 

 سبک زندگی اسالمی
در معارف اسالمی، »: کنندبیان میضرت آیت اهلل خامنه ای، با اشاره به توجه عمیق اسالم به مفهوم سبک و فرهنگ زندگی ح

ود، مترادف مفهوم سبک و فرهنگ زندگی است و در قرآن کریم نیـز آیـات فراوانـی در    اصطالح عقل معاش در مفهوم جامع خ
 .«این زمینه وجود دارد

رهبر انقالب اسالمی، در تشریح مفهوم سبک و فرهنگ زندگی، مسائلی نظیر خانواده، ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی 
در واقع سبک زندگی بـه   کنند؛را مطرح می در محیطهای مختلفمصرف، تفریحات، کسب و کار و رفتارهای فردی و اجتماعی 

 د.دهنگردد که متن زندگی انسان را شکل میهمه مسائلی بر می

داند و ما نیز باید بطور جدی به های اصلی فرهنگ صحیح میرا مایه« ورزی، اخالق و حقوق خرد»اسالم، ایشان معتقدند که 
در ترسیم چگونگی شکل گیری سبک « .اسالمی و تمدن نوین اسالمی شکل نخواهد گرفتاین مقوالت بپردازیم وگرنه پیشرفت 

و هـر هـدفی را در زنـدگی    زندگی است  افراد ازمتأثر از تفسیر  در جامعه فرهنگ زندگی کنند کهنیز تأکید میو شیوه زندگی 
مکتـب و نظریـه   »لی تعیین شـده در هـر   ایشان، تحقق هدف اصکند. کنند سبک و شیوه ی زندگی آنها را مشخص میتعیین می
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بدون اعتقاد جدی و تالش هیچ هـدفی   دانند و معتقدند کهرا نیازمند اعتقاد و ایمان به آن هدف می« سیاسی، اجتماعی، اقتصادی
 [11] .محقق نمی شود

گی بوجـود آیـد،   اگر گفتمانی در زمینه آسیب شناسی و چاره جویی مشکالت موجود در سبک و فرهنگ زند معتقدندایشان 
و  با توجه به نشاط و استعداد جوانان، حتماً درخشندگی ملت ایران در این زمینه نیز، چشم جهانیان را متوجه خود خواهـد کـرد  

تغییر و اصالح سبک زندگی مردم به سبک زندگی اسالمی زمینه ی مهمی در فرآیند تحقق تمدن نـوین اسـالمی در جهـان بـه     
 آید.حساب می

 
 الی تمدن اسالمیلوازم اعت

 توان از جمله آنها شمرد :اعتالی تمدن اسالمی در عقیده و عمل لوازمی دارد که موارد زیر را می
 

 توجه به خدا و معنویت
این اقبالی که دلهای شما به سوی خدا و معنویت و ذکر و خشوع و توجه و تضرع دارد ،خیلی با ارزش اسـت. این،همـان   »

م را از یک جمع محدود غریب به یک تمدن عظیم جهانی تبدیل کرد و این تمدن،قرنها ـ الاقـل در  عامل است که یک روز اسال
چند قرن از قرون اولیه ـ دنیا را اداره کرد و امروز هم دنیا ،مدیون تمدن اسالمی است.توجه به خدا و توجه به معنویت ،باعـث   

 [11چنین تمدن ماندگاری به وجود نمی آمد.]ها و تالشهای مادی،تکوین چنین تمدنی شد ،واال با انگیزه
 

 وحدت مردم و مسؤوالن
اگر ملت ایران ،همچنان که بحمداهلل تاکنون بوده است و بعد از این هم به فضل الهی همینگونه خواهد بود،وحدت ارزشمند »

ار،همواره در سطوح بـاالی  و آگاهی و هوشیاری و پیوند و رابطه ی مستحکم خودش با مسؤالن را حفظ کند و به فضل پروردگ
هـای  ای به خدمت مشغول باشند،نظام مقدس جمهوری اسالمی،این امکان را پیدا خواهد کرد که پایـه این نظام،مسؤوالن شایسته

 [21را در این کشور بلکه در همه ی کشورهای اسالمی و جوامع اسالمی،مستحکم کند.]« تمدن اسالمی»
 

 ایستادگی و مقاومت
گی و مقاومت در یک ملت،جوهر نفیس و گرانقدری است. با همین جوهر است کـه ملـت ایـران بـه فضـل      جوهر ایستاد» 

تمـدن  »پروردگار،با هدایت الهی،با کمکهای معنوی غیبی و با ادعیه ی زاکیه و هدایتهای معنوی ولی اهلل االعظم خواهد توانسـت 
 [21«]اسالمی را بر افراشته نماید را بار دیگر در عالم سر بلند کند و کاخ با عظمت تمدن«اسالمی

 
 همراهی دانش و معنویت

کند ،این را هدف گرفته ایـم کـه   ما در تمدن اسالمی و در نظام مقدس جمهوری اسالمی که به سمت آن تمدن حرکت می»
 [22«]دانش را همراه با معنویت پیش ببریم.
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 معرفت،جدیت و همکاری
 [23«]ل به حیات طیبه ی تمدن اسالمی...مشهود و مورد قبول همگان است.نیار به معرفت و جدیت و همکاری برای نی»
 

 اعتماد به خدا و احکام الهی
را پایه گـذاری کنـد کـه ایـن     « تمدن اسالمی»این چه عاملی بود که توانست اینطور اقتدار اسالمی را پیش ببرد و بعد هم »

اوج تأللو و اقتدار باقی ماند؛فرهنگ دنیا را تحت تـأثیر قـرار    تمدن اسالمی،حتی در دوران انحطاط قدرت سیاسی اسالم هم در
داد ؛علم را گسترش داد و فرهنگ اسالمی را رایج کرد؟یقیناَ یکی از عناصری که عامل پیشرفت اسـالم بود،اعتمـاد بـه خـدا و     

خود پیامبر و مؤمنـان صـدر   «به و رسلهامن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کل امن باهلل و مالئکته و کت»احکام الهی بود:
اسالم،از اعماق دل به پیام اسالم معتقـد بودنـد و شـعارهای اسـالمی،حقایق اسـالمی و کـافی بـودن اسـالم را بـرای نجـات           

 [24«]بشریت،حقیقتاَ از بن دندان قبول داشتند. این ایمان عامل بسیار مهمی است.
 

 ا(هدف قرار ندادن منافع مادی)بی رغبتی به دنی
های مادی برای خود انسان یک عامل دیگر،الاقل در رأس این حرکت این بود که به خود ـ آنچه به شخص و به بهره مندی »
گردد ـ بی اعتنا بودند. این عامل بسیار مهمی است.این همه که ما در روایات،در نهج البالغه ،در کلمات نبی اکرم و ائمـه   بر می

بـه  . ره ی بی رغبتی به دنیا و به اعتنایی به زخارف دنیا برای شخص خود تأکید و توصـیه داریـم  )علیهم السالم( و بزرگان دربا
خاطر تأثیر عظیم این عامل است. البته دشمنان اسالم و مسلمانان کج فهم،گمان کردند یا وانمود کردند در اسالم گفته شده است 

ندگی نروید در حالی که مسأله این نبـود بلکـه دنیـای بـد و دنیـای      زهد؛یعنی دنبال دنیا به معنای مظاهر عالم وجود و مظاهر ز
مذموم و اینکه من وشما ،خود و منافع مادی خودمان را هدف قرار دهیم و دنبال آن باشیم،مورد نظر بود. این آن چیزی است که 

 [21«]بیچاره کننده و ویران کننده و اساس بدبختی هاست.
 

 اعتالی اقتصادی
هضت حرکت معنوی و اخالقی بود و هدف اعالی اسالم عبارت است از ساخت انسان متکامل و منطیق بـا  گرچه اسالم و ن»

طراز اسالمی،لکن بدون شک پیشرفت علم و پیشرفت و اعتالی اقتصادی جزو هدفهای اسالمی است؛لذا شمامالحظه کنیـد کـه   
دنیا ظهور کرد؛اما هنوز پنجاه سال از عمر آن نگذشته بود در تمدن اسالمی،اسالم در یکی از فقیر ترین و عقب مانده ترین نقاط 

که بیش از پنجاه درصد از دنیای متمدن آن روز در زیر پرچم اسالم قرار گرفت و هنوز بـیش از دو قـرن از عمـر ایـن تمـدن      
ی مدنی و اقتصـادی  نگذشته بود که دنیای بزرگ اسالمی در آن روز ،قله ی تمدن بشری از لحاظ علم و انواع دانش و پیشرفتها

شد؛این نبود مگر به برکت تعالیم اسالم. اسالم به ما نمی گوید که معنویت را مالحظه کنیم اما از متن زندگی جامعـه ی انسـانی   
ما باید برای استقالل امت اسالمی و برای عزت آن،همه ی تـدابیر الزم را بـه کـار ببـریم کـه یکـی از مهمتـرین        . غافل بمانیم
اقتصاد است بنابراین،تالش برای رشد و توسعه و اعتالی جنبه ی اقتصادی دنیای اسالم،از کارهایی است کـه بـی    آنها،مسأله ی

 [21«]شک جزو هدفهای اسالمی است.



 

615 

 تالش علمی
هنوز دو قرن بطور کامل از طلـوع  . تمدن اسالمی به برکت حرکت علمی که از روز اول در اسالم شروع شد،به وجود آمد» 

 [27«]شته بود که حرکت علمی جهش وار اسالمی به وجود آمد.اسالم نگذ
 

 تقوای فردی و جمعی
وقتی کشور اسالمی پدید آمد تمدن اسـالمی بـه وجـود خواهـد     . آورد)دولت اسالمی است که کشور اسالمی به وجود می

و تقـوا عملـی اسـت؛تقوای     آمد؛آن وقت فرهنگ اسالمی فضای عمومی بشریت را فرا خواهد گرفت. اینها همه اش با مراقبـت 
 [21«]فردی و تقوای جماعت و امت.

 
 تعامل صحیح با مکاتب و تمدنهای دیگر

فرهنگ اسالمی و تمدن اسالمی همواره در مصاف با معضالت جدید و نیز در چالش با مکاتـب و تمـدنهای دیگر،شـکفته    »
 [21«]است.
 

 فرایند تحقق تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظم رهبری
فرآیند تحقّق هدفهای اسالمی، یک فرآیند طـوالنی و البتـه   های مقام معظم رهبری میتوان دریافت با بررسی و مطالعه دیدگاه

ایجـاد  اسـالمی   هدف ملت ایران و هدف انقـالب های مختلف ضمن تاکید بر اینکه . ایشان به دفعات و در موقعیتاست دشوار
ی حلقـه » ی منطقـی اسـت.  که تحقق این تمدن اسالمی نیازمند عبور از یک زنجیره است بر این باورندیک تمدن نوین اسالمی 

ی اسالمی اسـت،  اول، انقالب اسالمی است، بعد تشکیل نظام اسالمی است، بعد تشکیل دولت اسالمی است، بعد تشکیل جامعه
 [31.«]ی مستمری است که به هم مرتبط استبعد تشکیل امت اسالمی است؛ این یک زنجیره

ایشان در جای دیگرضمن تأکید بر گذر از مراحل فوق در تحقق تمدن نوین اسالمی؛به تبیین این مراحل پرداخته و معتقدنـد  
پُرهیجانتر و پُرسروصداتر از همه است، ایجاد انقالب اسالمی است. قدم بعدی، ترتّب نظـام اسـالمی بـر انقـالب      که قدم اوّل»

 .اسالمی بشود؛ که این هـم شـد  ، ی عمومی جامعهمی، که گفتیم نظام اسالمی، یعنی هندسهاسالمی است؛ یعنی ایجاد نظام اسال

ی تأللؤ و تشعشـع نظـام اسـالمی    ایجاد دولت اسالمی است بعد از این مرحله، مرحله -که از اینها دشوارتر است  -قدم بعدی 
وقت برای مسلمانهای عالم، الگـو و اسـوه میشـویم:    ی ایجاد کشور اسالمی. اگر این مرحله به وجود آمد، آناست؛ یعنی مرحله

طور قدم به قدم اسالمی، همین تمدن ی بعدی، ایجاد دنیای اسالم است. فرآیند تحقّقوقت مرحلهآن «لتکونوا شهداء علی النّاس»
 [31] .«به نتایج نهایی خود نزدیک میشود

توان چنین نتیجه گرفت که مسیر تحقق تمـدن اسـالمی   ایشان می با توجه به تآکید فراوان مقام معظم رهبری در بیانات متعدد
 باشد.از منظر ایشان مسیری روشن و گام به گام است که هر مرحله از آن مقدمه ی تحقق مرحله ی بعدی می
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 مرحله اول انقالب اسالمی
حقیقی و به معنـای واقعـی کلمـه    از منظر مقام معظم رهبری اولین گام در مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی ایجاد یک انقالب 

 باشد که نتیجه ی شناخت مردم یک جامعه از شرایط زمانشان و عدم تحمل آن شرایط است.اسالمی می
آنچه که انسانها را وارد میدان مبارزه . شودها و ایمان تضمین میها و تحوالت اجتماعی با آگاهیبنا بر بینش اسالمی،حرکت

کند،خشم کور طبقاتی نیسـت ؛مبـارزه   آورد و نظامهایی را به نظامهای دیگری بدل میبه وجود می کند و تحوالت تاریخی رامی
 [32آید.]ای است که با معرفت صحیح و با ایمان کامل در میان انسانها به وجود میآگاهانه و روشن بینانه

ی ایـن مراحـل   ه یک معنا انقالب شامل همهحرکت انقالبی است؛ والّا ب -است  ی اولکه حلقه -منظور از انقالب اسالمی »
میشود. اینجا منظور ما از انقالب اسالمی، یعنی همان حرکت انقالبی و جنبش انقالبی که نظام مرتجع را، نظام قـدیمی را، نظـام   

 [33« ]وابسته و فاسد را سرنگون میکند و زمینه را برای ایجاد نظام جدید آماده میکند.
ها و خصوصیاتی است که نه تنها در باورهای عمیق اسالمی ریشه دارد ،بلکـه پتانسـیل آن را   شخصهانقالب اسالمی دارای م
اسـالم  :»هـا عبارتنـد از   ها و پیامدهای تمدن اسالمی محسوب شود از منظر ایشـان ایـن مشخصـه   نیز دارد که به مثابه ی ریشه

نفس ملی،عظمت یافتن ایـران در جهان،مبـاره بـا تهـاجم     محوری،استقالل سیاسی،مردم ساالری،خود باوری علمی و اعتماد به 
ها بنای یک تمـدن  تواند امیدوار باشد که بر روی این پایهفرهنگی وقتی در یک کشور این پایه هاگذاشته شد ،آنگاه این ملت می

 «تواند پایه گذاری کند.عظیم و جدید را می
است.اگر این شد انقالب برای دیگران الگو واقع خواهد شـد   مهمترین این خصوصیات همین ثبات و استقامت و ایستادگی»

هایی که یک جا بزند و خاموش بشود خیلی نمی تواند الگو سازی کند،انقالب ما اینطور بوده است.انقالب ما توانسـته  ؛واال برق
ای اصلی است.که ایـن انقـالب   هاست الهام بخش باشد ،الگو ساز باشد؛واین بر اثر ثبات و استقامت و ایستادگی بر اصول وپایه

 [34«]به وسیله ی امام اعالم کرد.
 باشد.می« اسالمی بودن»های انقالب اسالمی ایران که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند یکی دیگر از ویژگی

مـا از لحـاظ   آنها با ظـواهر خیلـی کـاری نداشـتند ا    . پیش از انقالب،نظام حاکم بر کشور ،یک نظام اسالم ستیز عمقی بود»
 های ایمان اسالمی مردم بودند... انقالب آمد نقطه مقابل آنها،اسالم را محور اداره ی کشور قرار داد؛عمق،حقیقتأ دنبال زدن ریشه

 [31محور مدیریت قرار داد؛احکام و قوانین اسالمی ،معیار و مالک رد و قبول قوانین کشور و معیار عمل مجریان کشور است.]
ما یک دید خاصی در تحلیل و تفسیر انقالبمان داریم؛این تفسیر فقط مخصوص انقالب مـا  »کنند که: بیان می ایشان همچنین

هـا  های اسالمی است. ما دید جامعه شناسـی مـادی را از انقـالب   های مردمی و به خصوص انقالبنیست تفسیر همه ی انقالب
دانیم کـه  ما انقالب را یک تحول اخالقی،فرهنگی و اعتقادی می. است دانیم. تفسیر انقالب ،یک تفسیر اسالمی و الهیمنسوخ می

 [31«]آید.به دنبال آن تحول اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و آنگاه رشد همه جانبه ابعاد انسان می
 

 مرحله دوم نظام اسالمی
را بـه دنبـال تمـدن اسـالمی      مرحله ی بعد در تحقق تمدن اسالمی ایجاد نظام اسالمی است مه مقام معظم رهبری تحقق آن
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داننـد.از  های ناکام جهان را در همین اصل نظام اسالمی میضروری دانسته و تفاوت اساسی انقالب اسالمی ایران با سایر انقالب
رسد که بر مبنای اصـولی متعـالی باشـد. ایشـان در تبیـین ایـن مسـأله        منظر ایشان یک انقالب زمانی به هدف حقیقی خود می

 ند:فرمایمی
ی بعد، نظام اسالمی است. منظور من در اینجا از نظام اسالمی، یعنی آن هویت کلی که تعریـف مشخصـی دارد، کـه    حلقه»

جمهوری اسالمی.  :آن را انتخاب میکنند. در مورد ما، مردم ما انتخاب کردند -که مردم هستند  -کشور، ملت و صاحبان انقالب 
ساالری از اسالم گرفته شده است و با ارزشهای اسالمی همراه اسـت. مـا از ایـن    ، مردمجمهوری اسالمی یعنی نظامی که در آن

 [37.«]حلقه هم عبور کردیم
 نظـام  امـا  بگیـرد،  انجـام  توانسـت مـی  انقالبی نهضت و انقالبی شورش. شد تشکیل اسالمی انقالب از پس اسالمی نظام »

 کسـانی  رسـید،  نتیجه به نهضت که آن از بعد اما. بود طور همین جزایرال در شده؛ طور این جاها خیلی. شود تشکیل غیراسالمی
  داشت کارها همین هم جا این. گرفتند دست در را قدرت آمدند نداشتند، اسالمی تفکر مبانی به اعتقادی که

 حرکـت  ایـن  بـر  را کـارگری  حرکت یک و کارگری جنبش یک خودشان اصطالحِ به که کردندمی حرکت داشتند. شد می
 ی طبقـه  انقـالب  یعنـی  - است معمول دنیا در سوسیالیستی نظامهای آمدن کار روی در که فرمولی همان و کنند تغلیب عمومی
 ولـی .خوردنـد  ضـربه  سخت لذا بودند؛ نکرده محاسبه را امام منتها بیایند؛ کار سر نفر چند یک هم بعد و بدهند تحقق - کارگر
 [31] « .شد تشکیل اسالمی نظام

دانند و معتقدنـد  ظم رهبری وجود نظام اسالمی را ضروری دانسته و آن را معیار اجرا و رکن تصمیم گیری کشور میمقام مع
نظام اسالمی عالوه بر شکل،که همان ارکان حکومت و قانون اساسی است محتوایی نیز دارد که به معنـای اسـالمی شـدن مـتن     

 باشد.زندگی مردم می
 ی قـوه  - حکومـت  ارکـان  چیست؛ شد معلوم کشور در گیری تصمیم ارکان و اجرا مالک و راینکه معیا یعنی اسالمی نظام
 پایـه  لـذا  کرد؛ تثبیت را اینها ی همه آمد اساسی قانون و شد چیده - ارکان دیگر و قضاییه ی قوه رهبری، مقننه، ی قوه مجریه،
 مـردم  زندگی واقعیت در باید کارهایی یعنی دارد؛ یمحتوای نیست؛ شکل فقط اسالمی نظام این. گرفت انجام اصولیهای گذاری
  [31بگیرد.] انجام

را بـه  « نماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکـر »ای از قرآن کریم، چهار شاخصِای با اشاره به آیهحضرت آیت اهلل خامنه
ند متعال وعده داده است، هر ملتـی  برشمردند و افزودند: خداو« های شکل دهنده هندسه نظام اسالمیترجمان و شاخص»عنوان 

ایشان تاکید کردند: هـر یـک از ایـن     .ها باشد، نصرت دهد و از زیر سلطه قدرتمندان جائر خارج کندرا که دارای این شاخص
 [41].های فردی و همچنین اجتماعی هستند که در نظام سازی اسالمی، نقش موثری دارندها دارای جنبهشاخص

 
 المیمرحله سوم دولت اس

 سومین مرحله در تحقق تمدن نوین اسالمی ایجاد دولت اسالمی است.
 نظامهـای  بـا  رفتـار  و خودمان، بین رفتار مردم، با رفتار فردی، اعمال خواهیممی ما که است این اسالمی دولت شعار معنای
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 [41است.] باارزش بسیار شعار، این. کنیم نزدیکتر اسالمی ضوابط و معیارها به را جهانی امروز ی سلطه نظام و المللیبین
ای از همـه ی کـارگزاران کشوردانسـته و آن را منحصـر در قـوه ی مجریـه       مقام معظم رهبری دولت اسالمی را، مجموعـه 

 دانند.نمی
ی تعیین نظام اسالمی به وجود آمـد، یـک قـانون اساسـی     منظور از دولت اسالمی این است که بر اساس آنچه که در دوره»

ی نهادهای مدیریتی، دولت اسالمی اسـت.  ی کشور و مدیریت کشور معین شد. این مجموعه؛ نهادها و بنیانهای ادارهدرست شد
ی یـک کشـور را برعهـده    های مدیریتی کشور که ادارهی مجریه نیست؛ یعنی مجموع دستگاهدر اینجا منظور از دولت، فقط قوه

 [42]. شودمل میبلکه همه کارگزاران نظام اسالمی را شا، دارند
پس از پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل نظام اسالمی که با همت و هوشیاری امام راحل و مردم صـورت گرفـت، تشـکیل    
دولت اسالمی بعنوان زمینه ساز شکل گیری کشور اسالمی، همواره مورد نظر مسووالن نظام بوده اسـت و گامهـایی در ایـن راه    

ولت اسالمی را امری محتوایی و منوط به انطباق جهت گیری و عمل کارگزاران نظام با مبـانی  ایشان تحقق د. برداشته شده است
 می شمارند.اسالم و اهداف انقالب بر

و  دانسـته  رهبر معظم انقالب اسالمی در همین زمینه، عملکرد کـارگزاران را در رفتـار و زنـدگی مـردم، کـامالً تأثیرگـذار      
ان کشور نتوانند در رفتار و گفتار به نصاب الزم و در خور شأن جمهوری اسالمی برسند نبایـد  اگر مسووالن و مدیر»: افزایندمی

شـود و کشـور نیـز    مردم را مالمت کنند چرا که اگر کارگزاران نظام، حقیقتاً اسالمی شدند رفتار مردم هم، بالطبع اسـالمی مـی  
 [43«]اسالمی خواهد شد

نی مسؤوالن قوه ی مجریه، قوه ی قضاییه، قوه ی مقننه، کـه مجمـوع اینهـا دولـت     یع دولتمقام معظم رهبری با بیان اینکه 
بر این باورند که مسؤالن و کارگزاران نظام بایـد  د؛ اما نسهم خوبی از حقایق اسالمی و ارزشهای اسالمی را دار -اسالمی است 

عنی عدالت، تقوا، پارسـایی، پاکـدامنی، بـی    ی -روح زندگی علوی و  ندمؤمنانه زندگی کردن بروو بیشتر به سمت اسالمی شدن
 [44].ندرا در خود زنده کن -پروایی در راه خدا و میل و شوق به مجاهدتِ در راه خدا 

و  خیـز  و افـت  منتهـا  شـد؛  شـروع  اول روز از همـان  اسالمی دولت تشکیل برای اقدام و از نگاه مقام معظم رهبری تالش
 بوده است. ناموفقای برهه و در موفق یجاهای در داشته است؛ عقبگرد و پیشرفت

 در دیگر اسالمی جمهوری دولت چند ما از قبل والّا نیست؛ کافی باشد، اسالمی دولت ما ایشان همچنبین معتقدند اینکه اسم
 و عمل باید نیست؛ کافی باشد، اسالمی دولت ما اسم بنابراین. هست هم االن و داشته وجود دیگر جاهای و آفریقا و ما ی منطقه

 بـه  اسالمی دولت تا است الزم که یی پوینده و مداوم و مستمر حرکت شد، پیدا اختالل اینها در اگر. باشد اسالمی ما جهتگیری
 در کلمـه،  واقعـی  معنـای  به کامل اسالمی دولت البته. افتدمی عقب کار طبعاً و شودمی مکث دچار بگیرد، شکل کامل صورت
 [41.]شد دخواه تشکیل کامل انسان زمان
 

 وظایف دولت اسالمی

دولت اسالمی جایگاه اجرایی و مدیریتی در تحقق تمدن اسالمی دارد. از منظر مقام معظم رهبری وقتی کشور اسالمی شـکل  
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شمرند که در این جا گیرد که دولت و دولتمردان آن اسالمی شوند. بر این اساس ایشان وظایفی را برای دولت اسالمی بر میمی
 شود:ی از این وظایف اشاره میبه بخش

آزاداندیشـی   یی و آزاد اندیشی را از وظایف دولت اسالمی برشمرده ودر تبیین مفهـوم گسترش علم و دانامقام معظم رهبری 
 باید فضایی فراهم شود که انسانها واقعاً آزادانه فکر کنند تا آزادی بیان هم محقق شـود زیـرا آزادی بیـان تـابعی از     »:افزایندمی

 ..آزادی فکر است و اگر فضای آزاداندیشی و آزادفکری وجود نداشـته باشـد آزادی بیـان هـم عمـالً وجـود نخواهـد داشـت        

ای و شـجاعانه بـا ابعـاد    عاقالنـه، حرفـه  ی مبارزه با فساد، تأمین عزت ملی و به تعبیر رایج غرور ملی و مبارزه همچنین  ایشان
 دانند.دولت می فمختلف نظام سلطه جهانی را از دیگر وظای

 نیـز از هـای خـدمت رسـانی و پاسـخگویی را     رهبر معظم انقالب اسالمی خدمت رسانی محسوس به مردم، تحول در شیوه
همه اعضای هیأت دولت و مسوالن و مدیران وزاتخانه ها، باید هم در برابر خطاهایی کـه انجـام   دانسته ومعتقدند  وظایف دولت

رهبر معظم انقالب اسالمی کـار متـوازن و هماهنـگ و    .الزمی که انجام نمی شود پاسخگو باشندشود و هم در برابر کارهای می
دولت را به پیگیری ،استقامت در راه و تقویت ارتباط مسـتمر بـا خداونـد توصـیه      هموارهو هساده زیستی را بسیار مهم برشمرد

 [41کنند.]می
 

 مرحله چهارم جامعه اسالمی
ی اسالمی را تحقق ببخشـد.  تشکیل شد، مسئولیت و تعهد این دولت اسالمی این است که جامعهبعد از آنکه دولت اسالمی 

ای که در آن، آرمانهای اسالمی، اهداف اسالمی، آرزوهای بزرگی که اسالم برای بشر ترسیم کـرده  ی اسالمی یعنی جامعهجامعه
ی کشـور، در  ای کـه مـردم در آن، در اداره  آزاد، جامعـه ی ی عادل، برخوردار از عدالت، جامعـه است، تحقق پیدا کند. جامعه

ای برخـوردار از  ای دارای عزت ملی و استغنای ملی، جامعـه ی خود، در پیشرفت خود دارای نقشند، دارای تأثیرند، جامعهآینده
و  -دی، پیشرفت سیاسی پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصا -جانبه ای دارای پیشرفتهای همهرفاه و مبرای از فقر و گرسنگی، جامعه

البتـه ایـن    .ای است که ما دنبالش هسـتیم توقف و در حال پیشروی دائم؛ این آن جامعه و ای بدون سکون، رکودباالخره جامعه
 .ی ماجامعه تحقق پیدا نکرده، ولی ما دنبال این هستیم که این جامعه تحقق پیدا کند. پس این شد هدف اصلی و مهمِ میانه

مهمترین مسئولیت این جامعه این است که انسـانها بتواننـد   »می افزایند که:«هدف میانه »هبری در توضیح مفهوم مقام معظم ر
ما خلقت الجنّ و االنس الّا »سار چنین اجتماعی، چنین حکومتی، چنین فضائی، به کمال معنوی و کمال الهی برسند؛ که: در سایه
ی اسالمی است، که هدف بسـیار بـزرگ و   است؛ و هدف قبل از آن، ایجاد جامعه ؛بنابراین هدف نهائی، همان عبودیت«لیعبدون

ای به وجود آمد، زمینه برای ایجاد امت اسالمی، یعنی گسترش این جامعه هم به بسیار واالئی است. خب، وقتی یک چنین جامعه
 [47وجود خواهد آمد.]

 
 مرحله پنجم تمدن اسالمی

برای این ملت ،قضیه ی »نمایند.سالمی را در راستای مقیاس جهانی انقالب اسالمی تحلیل میآیت اهلل خامنه ای،مبنای تمدن ا
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بنای یک نظام و تمدن اسالمی و یک تاریخ جدید یک قضیه جدی است.آن را جدی بگیرید. یک وقت در کشوری،یکی کودتـا  
گیرد و همه چیز بـه  یکی دیگر از او تحویل می رود یاآید آن نظام چند صباحی هست بعد هم میکند و نظامی بر سر کار میمی

 [41«]گردد. اما آنچه در ایران اتفاق افتاد مسئله ی یک حرکت عظیم در مقیاس جهانی است.حال اول بر می
البته نتیجه ی این حرکت را جهانگشایی و تصرف ممالک دیگر ندانسته،که تجربه ی جمهـوری اسـالمی در چنـد سـاله ی     

 [41این خصلت ناشی از پیام جهانی است که در بطن انقالب وجود دارد.]. دهدن میگذشته این را نشا
کنند دانند و بیان میرا نتیجه ی احیای تمدن اسالمی می« حیات طیبه»مقام معظم رهبری در سخنان و دیدگاههای خود مفهوم

الَ به فکر زندگی و مادیـات نباشـند،نه،حیات   حیات طیبه معنایش این نیست که کسانی فقط نماز بخوانند،عبادت کنند و اص»که:
رسـاند،قدرت علمـی و   کند،صنعت و بازرگانی و کشـاورزی را بـه اوج مـی   کند،سازندگی میطیبه،یعنی آن ملتی که تالش می

 آورد اما در همه ی این حاالت ،دل او هم با خداست و روزکند.پیشرفتهای گوناگون در همه جهت به دست میتکنیکی پیدا می
 [11«]شود. این هدف نظام اسالمی است.به روز هم با خدا آشنا تر می

 
 گیرینتیجه

دهد که ایشان در یک نظام فکری مشـخص  بررسی دیدگاههای مقام معظم رهبری در خصوص مفهوم تمدن اسالمی نشان می
داننـد و بـرای   اسـالمی در جهـان مـی    و بر اساس تعالیم انبیاء و اولیای الهی هدف انقالب و نظام اسالمی را تحقق تمدن نوین

 دستیابی به این هدف جهت گیری و مسیر مشخصی را در نظر دارند.
بررسی مجموع بیانات ایشان در حوزه ی مورد مطالعه بیانگر این است که ایشان تعریف مشخص و روشنی از مفهوم تمـدن  

ل از دو بخش ابزاری و متنی و حقیقی یا به عبارتی همـان  اسالمی و همچنین مسیر دستیابی به آن دارند و تمدن اسالمی را متشک
دانند و معتقدند که برای تحقق تمدن نوین اسالمی مهمتر از پیشرفت در بخش ایزاری یعنی پیشـرفت در علـوم   سبک زندگی می

پیشـرفت در علـم و    های اسالمی باشد.،فناوری واقتصاد و... باید شیوه و سبک زندگی مردم در جامعه بر اساس اصول و آموزه
ای است برای دستیابی به سبک و فرهنگ صحیح دهد وسیلهصنعت و اقتصاد و سیاست که بُعد ابزاری تمدن اسالمی را شکل می

 .زندگی و رسیدن به آرامش، امنیت، تعالی و پیشرفت حقیقی
د که به طـور خالصـه شـامل انقـالب     داننفرآیند و زنجیره ی دستیابی به این هدف متعالی را نیز در طی مسیر و مراحلی می

باشد.ایشان معتقدنـد  اسالمی،تشکیل نظام اسالمی،ایجاد دولت اسالمی،جامعه ی اسالمی و باالخره برپایی تمدن نوین اسالمی می
در شرایط فعلی جمهوری اسالمی، مراحل انقالب و تشکیل نظام اسالمی را پشت سر گذاشته و در مرحله تشکیل دولت اسالمی 

 دولتی که اعم از همه ی قوا و نیروهای اجرایی کشور است و نه فقط مختص به دولت به معنای خاص آن.است 
شود تحقق این هدف و برپایی تمدن همانطور که از مطالعه و بررسی سخنان و دیدگاههای مقام معظم رهبری نیز مشخص می

باشد تا ابتدا آگاهی و بصـیرت الزم در خصـوص ضـرورت    یهایی در مردم و مسؤالن منوین اسالمی نیازمند فراهم شدن زمینه
 دستیابی به این هدف پیدا کنند و سپس وظایف و مسؤلیتهای خود را در جهت تحقق آن به درستی انجام دهند.

تمدن اسالمی یعنی تمدنی که در آن، علم همراه با اخالق است؛ پـرداختن بـه مادّیـات،    : »تأکید دارند کهمقام معظم رهبری 
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یک حرکت تدریجی است. البته پُرهیجان است؛ اما هـر   -مراه با معنویّت و دین است؛ و قدرت سیاسی، همراه با عدالت است ه
انگیز است؛ اما این کار عظیم و ماندگار تاریخی، این کاری که دارد، برای او هیجانکند. هر قدمی که برمیکس بداند چه کار می

این را نباید با کارهای دفعی، جزئی و شعاری اشتباه کرد. این کاری است که باید گام به گام،  سر و کارش با نسلها و قرنهاست،
کنـیم،  داریم و با دید نافذ نسبت به مسیری کـه طـی مـی   هر گامی محکمتر از گام قبل، با نگاه دقیق نسبت به هر قدمی که برمی

 .«همراه باشد
اسـالمی را   نـوین  تمدندستیابی به هدف تحقق و مقام معظم رهبری، اهمیت  این بیانات در کنار دیگر تاکیدات امام خمینی

 .کندهای مختلف را اثبات میدهد و ضرورت توجه بیش از پیش به پیشرفت و توسعه در ابعاد و عرصهنشان می

ای بـه  ه یعنی دریچـه حاال این وظیفه مسئوالن کشور در ادوار مختلف است که باید به هر برنامه و سیاستی از دریچه این نگا
 رند.سوی شکل گیری تمدن اسالمی بنگ
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 موانع و آفات درونی در تحقق تمدن نوین اسالمی

 
 کلثوم رستمی

 .دانشجوی ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه شاهد
 

Email: zahrasayedi12@gmail.com 

 

 چکیده
 

-هدف پژوهش حاضر،آسیب شناسی درونی تحقق ناوین اساالمی اسات.روش:روش تحقیاق ،توصایفی      هدف:
های قبلی و کالم اماام  های پژوهشتحلیلی و کاربردی است و جامعه تحقیق، متنی و شامل آیات و روایات، یافته

 خمینی و رهبر انقالب اسالمی است.
ها به موانع ها و موانع تحقق تمدن نوین اسالمی ضروری و انکار ناپذیر است.این آسیبآسیبیافته ها: بررسی 

های مشکالت موجود در سابک زنادگی   شوند که قسم درونی آسیب ها، دارای مؤلفهدرونی و بیرونی تقسیم می
ش باه زنادگی   مسلمانان ،پرهیز از سطحی گرایی و تحجار و سکوالریسام،پیروی از تماایالت نفساانی و گارای     

های انحرافی، نفوه فرصت طلبان، فراموش شدن هادف، دور شادن از والیات فقیاه،     اشرافی،نفوه افکار و اندیشه
فاصله گرفتن مسلمانان از تعالیم وحی ،تقلید از تمدن غرب، دنیاپرستی و انحطاش اخالقای و انحاراف از اساالم    

در میاان ایان مؤلفاه ها،سابک      باشاد. در صحنه میراستین، عدم حضور اندیشمندان ،روشن فکرها و روحانیت 
 ای برخوردار است.زندگی مسلمانان دارای بیشترین میزان فراوانی بوده و از اهمیت ویژه

ها ومواناع درونای و بیرونای زیاادی وجاود دارندکاه       نتیجه گیری: در مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی، آسیب
توان بر موانع بیرونای غلباه   ردن موانع درونی ، راحت تر میها ضروری است.با از بین بشناخت و بررسی آن

کرد.جهان امروز ظرفیت مناسبی برای ظهور این تمدن دارد چون از یاک ساو اکثرمسالمانان باه نظاام سالطه و       
جویند و با بیداری اسالمی با هم متحد شدند و از سوی دیگار ناکارآمادی تمادن غارب     های آنان بیزاری میظلم

اما باز هم باید تالش کرد و به هدف تحقق تمدن نوین اسالمی اعتقاد و ایمان داشت ونیزبایاد  . ستآشکار شده ا
 توجه کرد که تمدن غرب یکدفعه و به راحتی از بین نمی رود.

 
: آساایب شناساای، موانااع و آفااات، تماادن،تمن نااوین اسااالمی، ساابک زندگی،سااطحی گرایاای و   هاااهکلیااد واژ

 یه.تحجر،هدف،تمدن غرب،والیت فق
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 مقدمه
ها از زندگی بدوی و ابتدایی و ورود به زندگی شهرنشینی و راه و رسم انسانیت و ترقـی، تمـدن بـه وجـود     با خروج انسان

(تمدن دارای دو جنبـه مـادی و روحـی     32: 1،ج 13)والیتی، آمد.تمدن ، حاصل تعالی فرهنگی و پذیرش نظم اجتماعی است.
رساند،اما جنبه روحـی یـا   کند و یا آن را مدد میام آن چیزهایی است که از حس پیروی میاست.مادی همان نیروی حسی و تم
کوشـش بـرای بهبـود روابـط      های شریف انسانی و اخالقی و سعی در رسیدن به آن هاسـت. نیروی معنوی آن عبارت از هدف

ادن انسانها به اینکه در راه فضیلت و مصـلحت  انسانها و باالبردن شعور اجتماعی و افزایش آگاهی افراداز نظر سیاسی و عادت د
انسانها گام بردارند و در باره نیکی و زیبایی بیندیشند و آرمانهایی برای رستگاری آدمیان داشته باشند و دلهاشان به مهر همنـوع  

تغذیه روح انسانها و در ها و قانونهایی برای تعلیم و تربیت صحیح مردم و پدیدآوردن بنیادهایی برای بتپد و همچنین وضع آیین
(با دعوت پیامبر بزرگ اسـالم  22: 1314راه نیکی به انسانها،همه و همه جنبه روحی تمدن و از نیروی معنوی آن است.)کسمایی،

در مکه و حکومت در مدینه،تمدن اسالمی شکل گرفت.تمدن اسالمی در واقع بیان کننده فرهنگ،تاریخ ،سنن و باورهـای دینـی   
ای از دنیا و آخرت و عالم مـاده و  گردد.تمدن اسالمی آمیختهد و بدین جهت نقطه آغاز آن به پیدایی اسالم بر میباشمسلمین می

دنیا و آخرت هر یک به تنهـایی مـذموم و مـردود شـمرده شـده      -علیهم السالم–در اسالم و فرهنگ قرآن و اهل بیت . معناست
دارد.بعثت نبی اکرم ،تمدنی را ایجاد کـرد کـه اسـاس آن ،اصـول اخـالق       است.تاریخ اسالم در زمینه تمدن ،سابقه پرافتخاری

ها بود. تمدن اسالمی نه یک مسیر کامال مستقیم را طی کرده و نه یک خط صـعودی را ،بلکـه   اسالمی،معنویت ارزشها و اصالت
ماعی،فرهنگی و اقتصـادی و  ای داشته یعنی بعضی اوقات در اوج و گاهی در اثر عوامل مختلف سیاسـی،اجت خط منحنی دندانه

 -رحمـۀ اهلل علیـه  -حتی طبیعی دورانهایی با رکود مواجه بوده است ولی هیچ وقت نمرده است.امروزه با نهضـت امـام خمینـی   
هـای  رود تا با شرایط موجود جهان و ظرفیت باالی آمـوزه های تمدن اسالمی استوار شده وبا حکومت و دولت اسالمی میریشه

ها ایجاد کند و تمدن نوین اسالمی را برپا نمایـد و  های اوج خود را در ملتگیزه مسلمانان، همان پیوندهای سدهدینی اسالم و ان
ها و موانـع  دنیایی بسازد که سرشار باشد از معنویت و با کمک معنویت و هدایت آن راه برود ،اما برای تحقق آن ،بعضی آسیب

 . یماری و زوال و نابودی این تمدن چیست و از این جهت آسیب شناسی گرددوجود دارد که باید توجه شود علل و عوامل ب
ها و موانـع موجـود در تحقـق    بنابراین ،این مقاله با توجه به اقتضای زمانه و دغدغه مقام معظم رهبری، بر آن است تا آسیب

زد؛سپس روش پژوهش و بعـد از آن، تعـاریف   پرداتمدن نوین اسالمی را بررسی نماید.از این رو ،ابتدا به بیان پیشینه تحقیق می
نماید؛ های ایجاد آن را بیان میمفهومی چون معنای لغوی و اصطالحی تمدن ،مفهوم تمدن اسالمی و تمدن نوین اسالمی و مولفه

 ها وموانع تحقق تمدن نوین اسالمی را ارائه خواهد داد.های به دست آمده از شناسایی آسیبودر ادامه یافته
 

 یف مفهومیتعار

توانـد فراینـد تحقـق اهـداف و     شناسایی آن دسته از عوامل مهم و مؤثری که شکل گیری و تداوم آنهـا مـی   آسیب شناسی:
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 آرمانهای تمدن نوین اسالمی را متوقف و یا به صورت محسوس کند نماید.

از رسیدن بـه اهـداف و آرمانهـای    هایی هستندکه ممکن است هر پدیده اجتماعی را تهدید کندتا موانع و آفات: همان آسیب
هـا و موانـع دو   خود باز ماند.تمدن نوین اسالمی نیز نیازمند بازبینی واقع بینانه ی آفات و موانع رشد و کمال اسـت.این آسـیب  

نوعند: موانع و آفات بیرونی و موانع و آفات درونی.مشکالت موجود درسبک زندگی ،تحجر و سـطحی گرایی،فرامـوش شـدن    
 ..از جمله موانع درونی هستند که باید شناسایی شده و ساماندهی شوند.. دن از والیت فقیه ، تقلید از تمدن غرب وهدف،دور ش

گرفته شده و به معنی ثابت بودن در مکـان اسـت و شخصـی کـه مکـان       "مدن"تمدن: لفظ تمدن عربی است، اصل آن از 
ویند و در مقابل آن، هر فردی که اقامتگاه معینی از برای خـودش  مخصوصی را برای اقامتگاه خود برگزیده است آن را متمدن گ

گویند. بنابراین انسان متمدن به کسانی گویند که در یک مکان گرد آمـده و بـه طـور جمعـی     اتخاذ ننموده است آنرا وحشی می
( ودر اصـطالح کلیـه   7نی،بی تـا: نامند که به فارسی شهر نام دارد.)قرنی گلپایگاها را مدینه میکنند و محل تجمع آنزندگی می

مراتب اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی یک قوم ویا ملت را بر گیرد که نمود عینی آن در رفتار و کردار و عملکـرد آنـان   
اسـت  کنـد، نظـا مـی   است.ویل دورانت هم اینگونه تعریف کرده است :نظامی است اجتماعی که آ فرینش فرهنگی را تسریع می

مانـد ودر  رف،اخالق و قانون نگاهدارنده ی آن است،نظامی است اقتصادی،که با مداومت تولید و مبادله برقرار مـی سیاسی که ع
آید اما آسان تبـاه  ها که دشوار به دست میای است پیچ در پیچ و زود گسل از روابط انسانسازد که تمدن، رشتهادامه مطرح می

شـود کـه تمدن،مجموعـه    ابراین از میان تعاریفی که ارائه شـده اسـت روشـن مـی    ( بن14: 1377شود.)معاونت سیاسی سپاه،می
های مادی و معنوی بشر است.یعنی از آن هنگام که آدمی به رشد و تعالی روی آورد هم به نیازهای حیاتی دستاوردها و اندوخته

ز جـدی پاسـخ داده و آنهـا را اقنـاع     جسمانی و هم به احتیاجات معنوی خویش توجه کرد.از این رو کوشید تا به هـر دو نیـا  
 (31: 1314های مادی و معنویی بود که تمدن نام دارد.)کاشفی،کند،حاصل این کوشش ،دستاوردها و اندوخته

های مهم اسالم در حیات بشری،پایه گذاری تمدن باشکوهی بود که از آن با عنوان تمدن اسـالمی  تمدن اسالمی :از رهاورد 
های اسالمی است که عربهـا ،ایرانیـان،   می ،تمدن یک ملت یا نژاد خاصی نیست بلکه مقصود ،تمدن ملتشود.تمدن اسالیاد می
ای های ناب آسـمانی، برنامـه  شود که به وسیله دین اسالم با یکدیگر متحد شدند و اسالم با آموزهها و دیگران را شامل میترک

و برای تعالی و پیشرفت فرد و جامعـه، احکـام و تعـالیمی را فـراهم      های فطری بشر به ارمغان آورداستوار و همسو با خواست
 (.14: 1313نمود که زمینه پیدایش جامعه ی اسالمی مهیا شد.) سعیدی روشن،

تمدن نوین اسالمی: مراد از تمدن نوین اسالمی ،پیشرفت همه جانبه مظاهر مادی و معنـوی مسـلمانان در دو بخـش سـخت     
.. و بخش نرم افزاری به عنوان حاکمیت سبک زندگی در همـه  . المللی وع،، اقتصاد،سیاست ،اعتبار بینافزاری از قبیل علم،اخترا

مظاهر زندگی، بر اساس عقالنیت دینی معرفتی،عقالنیت اخالقی حقوقی و عقالنیت ابزاری جهت شکوفا کردن مادیات و دنیـای  
آید که منظور از سخنان مقام معظم رهبری هم چنین بر می مسلمانان در جهت پیشرفت دنیوی و سعادت اخروی است.از بررسی

پیشرفت همه جانبه را اگر به معنای تمدن سازی نوین اسالمی بگیریم ایـن  "فرمایند:همان پیشرفت و ترقی است.ایشان می تمدن،
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ر بخـش ابـزاری   دهـد.ما د تمدن دارای دو بخش ابزاری و حقیقی خواهد بود که سبک زندگی ،بخش حقیقی آن را تشکیل مـی 
  ( )خامنه ای،"پیشرفت خوبی داشته ایم اما در بخش حقیقی خیر و باید آسیب شناسی کنیم.

 

 پیشینه پژوهش

بعد از بیان مفهوم تمدن و ارکان و عوامل پیدایش آن،برخی از عوامـل رکـود   "فرهنگ و تمدن اسالمی"(در 1314والیتی )
عوامل رکود تمدن را در دوبخش درونی "تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی" (در 1314تمدن اسالمی را مطرح کرده است.کاشفی)

عوامل پیشرفت و رکود تمدن را در  "پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران "(در و بیرونی بررسی نموده است.همچنین والیتی)
برخی موانع و  "ه امام خمینی تمدن اسالمی از دیدگا"( در1377های مختلف ذکر کرده و توضیح داده است.معاونت سپاه )دوره

بعد از ذکر شرایط  "آرمان تمدن بزرگ اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری"( در1314آفات را بیان نموده و همچنین این نهاد )
دستیابی به تمدن اسالمی و تقسیم موانع به درونی و بیرونی،مهمترین مانع را سبک زندگی ،تقلید غرب و دور شدن از مسیر حق 

 داند.آثار دیگری هم در این موضوع بودند که محتوای بیشتر آنها ،تمدن منهای اسالم بود.یم

 

 روش انجام پژوهش
.ابتدا به کتابهایی که در مورد معنا و مفهوم تمدن ،ارکان تحلیلی است –ای و با روش توصیفی تحقیق حاضر از نوع کتابخانه

اط آن صحبت کرده بودند مراجعه شد.سپس از نظر آیات قرآن بررسی شد که تشکیل دهنده ی آن،عوامل پیشرفت و عوامل انحط
شوند و تاریخچه تمدن اسالمی مورد مطالعه قـرار گرفـت و در آخـر تمـدن نـوین      ها میچه عواملی موجب رشد یا افول تمدن

رهبری)مد ظلـه العـالی( مـورد    اسالمی و آفات و موانع تحقق آن، از دیدگاه حضرت امام خمینی)رحمۀ اهلل علیه( و مقام معظم 
 ارزیابی قرار گرفت.

 

 های تحقیقیافته
 تمدن

آید که انسان مرحله زندگی بدوی را ترک گفتـه و شـهر نشـینی را    این یک حقیقت است که تمدن عمدتا از زمانی پدید می
مانطور که گفته شد اصل تمـدن  ( ه33: 1314کند اما اینکه تمدن را صرفا شهر نشینی معنا کنیم نادرست است.)کاشفی،آغاز می

از مدن گرفته شده و به معنای ثابت بودن در مکان است و بر خالف نظر برخی دانشمندان که گویند بشر طبعا مدنی آفریده شده 
چرا که تمدن بشر، بر اسـاس و  . است ،علل پیدایش تمدن را باید در همان احتیاجات و نیازمندیهای مادی و معنوی بشر دانست

تواند رفع احتیاج کند و هر چه به قوای فکـری و اخالقـی انسـانی    معنوی است و انسان فقط به قوای فکری و اخالقی می بنیان
 (47: 1311ربط دارد پایه و اساس تمدن است.)حجازی،
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 تمدن و فرهنگ
فرهنگ در جهت  باشد که برخی گفته اند تمدن عام و فرهنگ خاص است وواژه دیگری که با تمدن همراه است فرهنگ می

هـای مـادی و   پیشرفت معنوی وتمدن در مسیر پیشرفت مادی است.اما آنچه صحیح است آن است که تمدن عبارت از اندوختـه 
باشد، یعنی با دگر گـونی ژرف در اجـزای تشـکیل دهنـده یـک      معنوی انسان و هر دو ساحت مادی و معنوی ،نمود فرهنگ می

ارزشها ، کردارها و رفتارها(، نمود مـادی و معنـوی آن )تمـدن( تغییـر اساسـی خواهـد       ها ، باورها،گرایشها ، فرهنگ)شناخت
رفـت بـدان   کرد.چنانکه در جزیرۀ العرب با آمدن فرهنگ اسالم،تمدن اسالمی که تجلی مادی و معنوی آن فرهنگ به شمار مـی 

نی و معنوی،تمـدن عمـل اسـت و    (پس تمدن عینی و مادی است و فرهنگ ذه41: 1314شکل و گستردگی ظاهر شد. )کاشفی،
(تمدن ،اقامت کردن است و فرهنگ ،پرورش نفس و متمـدن کسـی   13: 1314فرهنگ اندیشه و پدید آورنده ی تمدن.)کسمایی،

است که بتواند اجتماعی زندگی کند،تعاون داشته باسد،حکومت تشکیل دهد،امور اجتماعی خود را نهادینـه و قانونمنـد کنـد و    
 ( 33: 1314.)والیتی،مسائلی از این دست

 
 تمدن اسالمی

تمدن و تدین منافاتی با هم ندارند.تمدن یعنی زندگی توأم با نظم علمی،با تجربیات خوب زنـدگی ،اسـتفاده از پیشـرفتهای    
زندگی و تدین یعنی جهت درست در زندگی داشتن،جهت عدل، انصاف،صفا،صداقت و رو بـه طـرف خدا.)عقیـدتی سیاسـی     

شود همان طـور کـه از   ابر این اول باید تمدن اسالمی را بشناسیم،تمدن بدون قید اسالمی وقتی که مطرح می( بن11: 1314دفاع،
آید ممکن است شهرنشینی و شهروندی به ذهن تبادر کند و در مقابل آن توحش یا دور بودن از علم و لوازم آن ریشه اش بر می

را فقط معادل با پیشرفت تکنواوژی و وضعیت شهرنشینی نمی دانند.از دید  وجود دارد.البته دانشمندان ولو مادی هم باشند تمدن
آنها متمدن کسی است که نمی خواهد کسی مواظبش باشد تا تعدی نکند و وحشی کسی است که باید مـراقبش باشـند تـا بـه     

(پـس از ایـن   11: 1377،حدود و حقوق دیگران تجاوز نکند.از دید آنها ،کشور متجاوز ،متمدن نیست.) معاونـت سیاسـی سـپاه   
دیدگاه ،تمدن یعنی انسان به حدی برسدکه خودش ،خودش را کنترل کند و نخواهد مـواظبش باشـند.بر اسـاس همـین معنـای      

اهللُ ولـی الـذین ءامنـوا یخـرجهم مـن      "تمدن، ما دو تعبیر ارتجاع و ترقی داریم،تعبیر قرآن در مورد ترقی و ارتجاع زیباسـت  
معنای ترقی و تمدن از دیدگاه اسالم و اسالمی است. یعنی اگر کسی بخواهد تمدن را از دیدگاه اسـالم   این"الظلمات إلی النور

مصادیق ظلم و نور را از عمل اهل . بشناسد باید ترقی را بشناسد. در اسالم ترقی یعنی دور شدن از ظلمات و وارد شدن در نور
فهمد که انسان را خـوب شـناخته باشد.مسـأله مهـم در عصـر      را میمی توان شناخت.کسی ترقی و ارتجاع -علیهم السالم-بیت

بدبختی دشـمنان مـا ایـن اسـت کـه اسـالم را نشـناختند، انسـان را         "حاضر ،خوب شناختن انسان است همان که امام فرمود:
 (11)همان:"نشناختند

و چشـم انـداز روشـنی در پـیش      تمدن اسالمی در چند قرن اخیر به ویژه از قرن پنجم از یک نظام سیاسی برخوردار نبـود 
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هـای  نداشت.با نهضت امام خمینی)رحمۀ اهلل علیه( و نظام جمهوری اسالمی ،وضعیت مناسب جهان امروز،ظرفیت باالی آمـوزه 
هـای اوج  رود تا همـان پیونـدهای سـده   دینی و انگیزه عمومی مسلمانان، تحقق تمدن نوین اسالمی امکان پذیر شده است و می

ها ایجاد کند.هر چند باید موانع و آفات آن شناسایی شود و البته قبل از شناسایی آفـات و موانع،ابتـدا مـروری    خود را در ملت
ها توان از همین مؤلفهشود چه بسا که عوامل انحراف و انحطاط و افول تمدنها را میها انجام میکوتاه بر عوامل اوجگیری تمدن

 دریافت.

 
 عوامل اوجگیری تمدن ها

ها معرفی شده است از جمله :قانون الهی، تفکر و اندیشه، نیروی ،تعدادی عنصر و فاکتور برای احیای تمدن "روم"ه درسور
نظامی و صنعتی،کشاورزی، توحید و وحدت، ایمان به قانون و عمل صالح، ستایش نکردن و عدم پرستش هـیچ انسـان و هـیچ    

حقوق مستضعفین، گرفتن مالیات از توانایان، هجرت، کسب دانش و علوم از عنصری غیر از اهلل، کار و دنبال روزی رفتن، دادن 
طریق مشاهده و تجربه و آزمایش، عبادت و ارتباط با آسمان، رهبر که بهترینشان پیامبرانند، تقوی، علم توأم با ایمان و شـکیبایی  

به عنوان شرایط دستیابی بـه آرمانهـای تمـدن     ها را(که رهبر معظم انقالب آن133: 1311در راه رسیدن به وعده الهی)رادمنش،
کندکه برخی عبارتند از :اراده ،ایمان و فداکاری برای رسیدن به اهداف اسـالمی،بهره منـدی از جهـان    بزرگ اسالمی معرفی می

جیح بینی و تفکر صحیح اسالم،خودسازی،رعایت تقوا،عمل به دستورات و فرامین قرآن کریم،تالش،توکل،وحدت و همدلی و تر
 ( 111-111: 1314مصالح اسالمی.)عقیدتی سیاسی،

بنابراین اگر تمدن اسالمی بخواهد اوج بگیردو از رکود نجات یابد عوامل زیر باید دست به دست هم دهنـد تـا ایـن تمـدن     
 تحقق یابد:

رده.پس باید زمینـه  های فکری،علمی و سیاسی که هیچ تمدنی بدون آنها رشد نک. عامل انسانی تمدن؛یعنی نخبگان و شخصیت1
 رشد چنین نخبگانی فراهم آید.

 . حکومت و قدرت؛ در طول تاریخ ،هیچ تمدنی بدون حکومت شکل نگرفته است.2

. عوامل اقتصادی؛در بالندگی و اوجگیری تمدن اسالمی نقش دارند.تمدن اسالمی احتیاج به کار ،تـالش و کوشـش مـداوم و    3
 برنامه ریزی شده دارد.

تواننـد کشـور را   ها مـی ؛ تمدن اسالمی نیازمند یک خودباوری است کاری که امام امت در این ملت کرد که آن. عامل روانی4
 توانند بیافرینندخالق باشند.اداره کنند و می

 . عامل فرهنگی؛ارائه و عرضه صحیح و درست دین و مفاهیم دینی از سوی متخصصان آن نه از سوی هر کس.1

های خود باشد و هر حرف ای راضی و قانع به داشتهجامعه برای پذیرش تحول و تکامل که اگر جامعه. عامل سیاسی ؛آمادگی 1
 (11-11: 1377سیاسی، ای ،تمدن اسالمی اوج نخواهد گرفت.)معاونتنو را به صرف نو بودن محکوم نماید، در چنین جامعه
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برباری و صبوری ،حفـظ وحـدت و یکپـارچگی و    پس امنیت و آرامش ،همبستگی ملی، همکاری و تعاون ،اخالق،تحمل و 
هایی هستند که در روند تمـدن سـازی   عدم انفکاک و تجزیه طلبی ،دین، رفاه نسبی و فشار اقتصادی و اجتماعی از جمله مؤلفه

دارا  هـا را کنند و تمدن اسالمی که با دعوت پبامبر و تشکیل حکومت اسالمی آغاز شد همه ی این مؤلفهجوامع ،ایفای نقش می
 ( 33: 1،ج 13بود.)والیتی،

 
 موانع و آفات تمدن اسالم

شود. به طور کلی اگر عوامل پیدایش تمـدن دچـار افـول و زوال    از بین عوامل اوجگیری خود به خود موانع هم روشن می
شـوند  رونی تقسیم میها به موانع و آفات بیرونی و دشود ،تمدن نیز خواسته یا نا خواسته فرو خواهد ریخت. این موانع و آسیب

 شود.که بعد از بیان مختصری از موانع بیرونی ،به برشمردن آفات درونی پرداخته می

 
 موانع بیرونی

کنند از رشد تمدن اسـالمی  نظام سلطه و فشارهای خارجی توسط قدرتهای خارجی از موانع مهم سیاسی است که سعی می 
ای و مـذهبی ،ایجـاد   هـای فرقـه  اد درگیری در جوامع اسـالمی،ایجاد درگیـری  های مختلف، ایجهای مختلف ،با سیاستبا بهانه
 1377های مرزی در میان کشورهای جهان اسالم جلوگیری کنند.)معاونت سیاسـی، ای و ایجاد درگیریهای قومی و قبیلهدرگیری

 گذرد.( مثل یورش مغوالن و حمالت متعدد استعمار غرب و آنچه امروز در مناطق اسالمی می113:

 
 موانع درونی 

 توان در سه محور روانی و فرهنگی،سیاسی و اقتصادی تقسیم بندی نمود. این موانع را می
 . موانع روانی و فرهنگی 0

هـای  فرهنگ چون روحی است در کالبد مادی و معنوی تمدن،که اگر این روح سالم ، زنده و شاداب بمانـد،تمام اندوختـه  
خطر فساد و تباهی در امان است و اگر آسیب دید و به تدریج رو به انحطاط رفت، کالبد مـادی و  مادی و معنوی بشر)تمدن(،از 

هـا و نظـام رفتارهـا و    ها و باورها، نظام ارزشها و گرایشمعنوی نیز به تباهی خواهد افتاد.اگر ارکان اصلی فرهنگ)نظام شناخت
ــام م   ــانگردی و نظ ــداری، جه ــایی ،هدف ــایی و پوی ــا(از پای ــدن   کرداره ــار زوال آن تم ــد در انتظ ــرد بای ــله بگی ــدی فاص ن

های فرهنگـی  (مقام معظم رهبری فرمودندکه باید فرهنگ زندگی را به شکل مطلوب اسالم تحقق بخشیدوبنمایه212بود.)کاشفی:
ـ   د که عبارت است از خردورزی،اخالق و حقوق را جدی گرفت که اگر به آنها پرداخته نشود تمدن نوین اسالمی شـکل نخواه

گرفت. باید تعصب کورکورانه،روحیه تقلید ، غرور و عجب، فقدان روح نقـادی و تـرس از نـوآوری اشـاره کرد.اینهـا باعـث       
شوند که منحنی تمدن اسالمی نتواند اوج بگیرد.اینکه هر چیزی که در عالم اسالم عرضه شده ،بهترین اسـت یکـی از موانـع    می
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نان از قافله تمدن بشریت ،عقب بمانند.البته به معنای آن نیست که هر چه در غـرب  شود که مسلمااست.این غرور بیجا باعث می
 (111: 1377گذرد درست است،اما از چیزهای خوب آنها هم، نباید چشم پوشی کرد.)معاونت سیاسی،می

 برخی از موانع فرهنگی عباذتند از:
 های اصیل اسالمی  یک( انحراف از اموزه

های اصیلی است که ریشه در آیـات  نگ اسالمی شکل گرفته است و فرهنگ اسالمی و امدار آموزهتمدن اسالمی بر پایه فره
ها دگرگون شوندیعنی سرنوشت با جبری گری تالزم یابد و تقیه به پذیرش ظلـم ،انتظـار بـه تحمـل     و سنت دارد.اگر این آموزه

ها و حوادث ی دنیا ،صبر به گوشه نشینی در برابر مسؤلیتانواع بی عدالتیها تحریف گردد ،اعتقاد به آخرت به محرومیت از زندگ
.. تفسیر شود و از سویی مسلمانان هم، حریم دستورات الهی را شکسته و انواع محرمات . وپذیرفتن همه بدبختیها با آغوش باز و

ـ  د، تمـدن نـوین اسـالمی    را مرتکب شوند و واجبات الهی را ترک گفته و برای اعمالشان توجیه قرآنی و روایی دست و پا کنن
های (تمام مصائبی که در طول تاریخ نصیب مسلمانان شد این بود که متأسفانه، به یک مرتبه ارزش217تحقق نمی یابد.)کاشفی :

ها یک روزی پیشرو تمدن بشر نبودند.دنیای امروز تشنه اسـالم نـاب   های اسالمی فراموششان شد.مگر مسلماناسالمی و اصالت
 1314های اسالمی ،ان شاء اهلل تمدن اصیل اسالمی را به ارمغان آورد.)عقیدتی سیاسی،توان در پرتو ارزشمیمحمدی است پس 

:121 ) 
 دو(دنیاگرایی،تحجر و دور شدن از اسالم راستین

خالفـت   ای تنظیم کرده بودند که از نوع اسراف،تبذیر و تجمل به دور باشد.اما با شـروع پیامبر اکرم شیوه زندگی ر ابه گونه
امویان، دنیاگرایی و تجمل آغاز شد و با اسراف و تبذیر و تن آسایی و فساد اخالقی تمدن اسـالمی رو بـه افـول و اضـمحالل     

 درونی گرایید.

دهد و علت عدم پذیرش حق و گرایش به کمال و سعادت واقعی و مانعی جـدی  تحجر که در حوزه اندیشه و تفکر رخ می
حسـبنا  "،"حسبنا کتاب اهلل"هایی چون نظریهرود.جریانست،از دیگر عوامل رکود تمدن به شمار میدر شکوفایی اندیشه دینی ا

که به مهجور ساختن عترت و انزوای سنت و سیره ی نبوی و مهجور ساختن قرآن کریم اهتمام ورزیدنـد و   "أحادیثنا و أخبارنا
و تأویل گرایی ،ضربات سنگینی را بر پیکر فرهنگ و تمـدن   هایی چون معطله و اخباریگری و ظاهر گرایی و باطن گراییجریان

عالمان شیعه را "( همانکه همفر جاسوس انگلیسی از حال علمای وقت نجف گفته است117: 1314اسالمی وارد کردند.)والیتی،
هـای جدیـد   بـه دانـش  ها مشـود نبود... بسیار پرهیزکار یافتم اما متلسفانه روح تجدد خواهی و هماهنگی با تحوالت زمان در آن

پنداشتند...من با خود گفتم چه تیره روزند اینان !جهان بیدار شـده و  ای نداشتند.....اندیشه در این مسائل را عبث میچندان عالقه
 (11و12: 1312)مؤیدی،"اینان هنوز خوابند ،باشد که به زودی سیل بنیانکنی آنان را از خواب نوشین بیدار کند

 بزرگ تمدن اسالمی سه( تجمل گرایی آفت

کنـد یکـی را از راه داشـتن آن و دیگـری را از     حکیمان گفته اند فساد همیشه با تجمل است،تجمل غنی و فقیر را فاسد می
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کند و به کار و تالش و سـاده  های دینی هم بر پرهیز مؤمنان از راحت طلبی و تجمل خواهی تاکید میحسرت نداشتن آن.آموزه
ه دلیل انحراف در جریان رهبری فکری و سیاسی جامعه اسالمی و عدم هدایت درست آن،تمـدن نوپـا بـه    خواند.بزیستی فرا می

مانند هر تمدن دیگر به موازات رشد و تکامل و توسعه،از درون گرفتار این عوارض گردید.تغییر خالفـت بـه سـلطنت و گونـه     
(ابن 121: 1377تشریفات و تجمل گرایی گرفتار کرد.)سیاسی، برداری از آداب و ادب قیصران و کسرایان روم و ایران،نظام را به
دین در آغاز امر، مانع از غلو کردن در امـر بناهـا بـود و    "کند:خلدون تاریخ تجمل گرایی در جهان اسالم را چنین گزارش می

آنکـه در گذشـته در    اسراف در این راه را بی آنکه جانب میانه روی مراعات شود روا نمی دانست؛چنان که در کوفه بـه علـت  
ساختمانها نی به کار برده بودند،حریقی روی داد و هنگامی که از عمر دربـاره بـه کـار بسـتن سـنگ در بناهـا کسـب اجـازه         
کردند،توصیه نمودکه سنگ به کار برید،ولی هیچ یک از شما نباید بیش از سه اطاق بسازد و در بنیان نهـادن بناهـای بلنـد هـم     

ید و سنت را نگاه دارید تا دولت شما حفظ گردد،و به نمایندگانی که نـزد او بودنـد و هـم بـه مـردم      چشمی و زیاده روی مکن
سفارش و گوشزد کرد تا هیچ بنیانی را برتر از اندازه باال نبرند،گفتند:اندازه کدام است؟گفت:آنچه شما را به اسراف نزدیک نکند 

کرد دورشدند و بـه ایـن گونـه مقاصـد بـی پـروا       که دین فرمانروایی میو از میانه روی بیرون نبرد،و چون مردم از روزگاری 
گرویدند،طبیعت کشور داری و پادشاهی و تجمل خواهی بر آنان غلبه یافت..عرب از ایرانیـان یـاری جسـت و صـنایع و امـور      

مانهای بلنـد و بناهـای   سیاسی را اقتباس کرد و آداب و رسوم شهرنشینی و توانگری و تجمل خواهی،آنها را به صنایع و سـاخت 
( از این رو جامعه اسالمی که پیامبر به وجود آورده بود پس از مدت کوتاهی بـه دلیـل رویکـرد    211)کاشفی: "استوار کشانید.

توجه بـه زرق و بـرق   "رهبران و دولتمردان و نخبگان جامعه به تنعم و تجمل به ابتذال گرایید.امام خمینی در این باره فرمودند:
رود کوشش کنید که معنویت را تقویـت  برد یک حیوان است که در بین مردم راه میان را از آن احساس انسانی اش میدنیا انس

( بنابراین زیاده طلبی ،دور شدن از معنویات،کاستن عواطف انسـانی، نـابود کـردن    131: 1377)سیاسی،"کنید در بین این ملت.
کار،مصرف گرایی جامعه،نابود کردن عزت نفس و کرامـت انسـانی آثـار و    ارزشهای اخالقی،ضایع ساختن قدرت خالقیت و ابت

های دینی مسلملنان را زا آن بر حذر داشته است.همین تجمل گرایی یکی از عوامل انحطاط و نتایج تجمل گرایی است که آموزه
 (173: 1سقوط اندلس معرفی شده است.)والیتی،ج 

 هیچهار(انحراف از مسیر حق و سلب توفیقات ال

مقام معظم رهبری فرمودندکه نتیجه انحراف از مسیر حق ،سلب توفیقات الهی است و این یکـی از موانـع و آفـاتی درونـی     
 ( 211: 1314دهد.)عقیدتی سیاسی،است که در حوزه اخالق و اندیشه رخ می

 پنج(تأثیرپذیری از فرهنگ و باورهای غربی

نی که متعلق به خود ماست ،از استعدادهای ما جوشیده وبا شرایط زنـدگی  تمدن واقعی برای مردم ما،تمدن ایرانی است تمد
ما در هم آمیخته و چفت شده است.باید بذر سالم خودمان را بپاشـیم و مراقـب باشـیم تـا سـبز شـود.دنبال تقلیـد ایـن و آن         

های علمی نباشیم.نه اینکه از فراوردههای دست چندم آنها نباشیم.دنبال سخن گفتن با زبان و لغت بیگانه و عاریه گرفتن از تجربه
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دیگران بهره نبریم بلکه هر کسی که در دنیا کار خوبی کرده آن را انتخاب کنیم یعنی تبادل فرهنگی امری مثبت اسـت بـرخالف   
 (211: 1314تهاجم فرهنگی که منفی است.)عقیدتی سیاسی،

 شش(سبک و فرهنگ زندگی

نماید و از نخبگـان  ن بخش حقیقی و اساسی تمدن سازی نوین اسالمی معرفی میرهبر معظم انقالب،سبک زندگی را به عنوا
و صاحبان فکر و اندیشه دعوت نموده که به آسیب شناسی این بخش مهم بپردازند.خود نیز برخی را بیان کرده از جمله ضـعیف  

خی مناطق،رعایت نشـدن انضـباط   بودن فرهنگ کارجمعی،رعایت نشدن حقوق متقابل در روابط اجتماعی،زیادشدن طالق در بر
....که مسائل مهمی هستند که مسلمانان جهان و منادیـان خلـق تمـدن    . الزم در فرهنگ رانندگی،رواج داشتن دروغ در جامعه و

نوین اسالمی باید آن را مدنظر بگیرند.وجود چنین مشکالتی در سبک زندگی ،آسیب جـدی در سـاخت تمـدن نـوین اسـالمی      
 نان جهان باید به این مسأله توجه کنند.)مقاله وقف(هستند و همه مسلما

 هفت(فراموش شدن هدف

های دشـمنان اسـت تـا اهـداف فرعـی را      به شهادت تاریخ ،استفاده از عامل زمان در به فراموشی کشاندن هدف از دسیسه
 جایگزین اهداف اصلی کنند.

مدن اسالمی در جهان یک میلیلردی اسالم اوج خواهد در باب موانع سیاسی استبداد داخلی از موانع بزرگ است.روزگاری ت
گرفت که این استبداد داخلی شکسته شود.وابستگی به بیگانه و فقدان استقالل سیاسی در بسیاری از کشورهای اسـالمی وجـود   

شـبیه تـر   دارد. بنابراین تا استقالل نصیب کشورهای اسالمی نشود حرف اسالمی زدن با اوجگیری تمدن اسالمی به یک شـعار  
 (112: 1377است تا به یک واقعیت. )معاونت سیاسی،

 . موانع سیاسی2
 یک( فرقه گرایی

امت اسالم چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ عقیدتی دچار تفرقه گردیـد  -صلی اهلل علیه و آله و سلم-پس از رحلت پیامبر
-علیه السالم–حدت است و برادری و امنیت.امام علی (در حالیکه پیام اسالم و217های گوناگون تقسیم شد.)کاشفی:و به گروه
 1314)عقیـدتی سیاسـی،  "باشـد. این انسانی که در مقابل توست یا برادر دینی توسـت یـا شـریک خلقتـی تـو مـی      "فرمودند:

 (211کنند.)همان:خواهدبین این جامعه عظیم تفرقه ایجاد کندوسیاطین به اختالف و جنگ دعوت می(دستهایی می217:

 ستبداددو( ا

در لغت یعنی شخص در کاری که شایسته مشورت است بر رأی خویش اکتفا نماید و از لحاظ سیاسی یعنی تصـرف کـردن   
(و وقتی همه چیز مبتنـی بـر اسـتبداد باشـد آن     111: 1314یک نفر یا جمعی در حقوق ملتی بدون ترس از بازخواست.)والیتی،

ت،حال علت استبداد هر چه باشد و در هر دوره و زمانی کـه پدیـدار شـده    جامعه شرایط و فضای رشد و ترقی را نخواهد داش
باشد.باید گفت که این پدیده یکی از عوامل عمده در انحطاط فرهنگ و تمدن است که فرهنگ و تمدن اسالمی نیز از این قاعده 
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کمتر بوده به همان اندازه جامعه بسـتر   دهد که هر اندازه استبداد شاهانمستثناء نبوده است.بررسی تاریخ تمدن اسالمی نشان می
آورده است.رهبر معظم انقالب هـم ،اسـتبدادزدگی و غلبـه روحیـه     مساعدتری برای رشد و توسعه فرهنگ و تمدن به دست می

و از داند که هر جا قرار دارد حد قانونی خود را بشناسـد  شمارد و از وظایف انسان میاستکباری بر افراد را از موانع و آفات می
  (111: 1314آن تجاوز نکند.)عقیدتی سیاسی،

 سه(دوری از والیت فقیه

حضرت امام خمینی با باز سازی اندیشه سیاسی اسالم و طرح اصل مترقی و اساسی والیت فقیه برای همیشه حیات سیاسـی  
ا تبعیت از آن امـام فرزانـه ،نظـام    اجتماعی ملت ایران را از لوث وجود استعمار و استبداد تطهیر فرمودند و ملت وفادار ایران ب

(کشور اسالمی ایران که به وسیله ولی فقیـه هـدایت و رهبـری    17: 1377شکوهمند جمهوری اسالمی را تثبیت کردند.)سیاسی:
شود و بدینگونه ثابت شده است که مدیریت در چارچوب اندیشه والیت فقیه،بهترین مدیریت در جامعـه اسـالمی و انسـانی    می

توانند تمدن سازی کنند.والیت فقیه، رکن و اساس برپایی خیمه نظـام و حکومـت اسـالمی در    طریق مسلمانان می است و بدین
باشد.برای دشمنان اسالمی از آغاز تا کنون قطع ایـن سـتون و فروپاشـی خیمـه ،هـدف اصـلی بـوده        عصر غیبت امام زمان می

 نوین اسالمی کمک کرده اند.)مقاله وقف(  است.حال اگر مردم از این اصل دوری کنند به فروپاشی تمدن
 چهار( ظلم

ها این است که هستی من مشروط بر این است که من آن را بخواهم.این معنـای واقعـی ظلـم و    از علل اساسی سقوط تمدن
 [(41)حج/  فکأین من قریۀ أهلکناها و هی ظالمۀ: ]داندها میاستکبار است که آیات قرآن آن را عامل سقوط تمدن

 های سیاسی جهاننج( تقلید و تبعیت از حاکمیت نفاق در عرصهپ

ای قدرتمند اسـت کـه   کنند.جامعهبرد.این ظلم را همین قدرتمندها میامروز بشر در رنج است از یک تبعیض بزرگ رنج می
 (1314:221مردمش راست بگویند و از مسؤالن راست بشنوند و این روشی درست است.)عقیدتی سیاسی،

کشورها مقلدند، از سازندگان تمدن مادی یک چیزی را گرفته اند،زندگی خودشان را بر اساس آن شـکل داده انـد    بعضی از
های تمـدن مـادی را دارنـد.مقام    اما تمدن ساز نیستند.بی ریشه و آسیب پذیرند.همه منافع آن تمدن را ندارند ،ولی تمامی آسیب

دانند به صورتی که تقلید از آن نوین اسالمی را مواجهه ی با تمدن غرب می معظم رهبری هم یکی از حدود و ثغور ایجاد تمدن
های زندگی و سبک و سلوک زندگی را بـه  انجام نگیرد.می فرمایند باید از تقلید پرهیز کرد،تقلید از کسانی که سعی دارند روش
ظواهر فرهنگ غربی است که تعیـین کننـده   ملتها تحمیل کنند.فرهنگ غربی فقط هواپیما و وسائل سرعت و سهولت نیست؛اینها 

نیست.باطن فرهنگ غربی همان سبک زندگی مادیِ شهوت آلودِ گناه آلودِ هویت زدا وضد معنویت و دشمن معنویت است.شرط 
( قوانین اسالم در بخـش معاشـرتی   3/7/11رسیدن به تمدن نوین اسالمی در درجه اول پرهیز از تقلید غربی هاست.)بیانات رهبر

/ابراهیم(می خواهند مردم را متوجـه سـازندتا بـه وسـیله     21و  27/حشر( و )11وده که از دشمنان تقلید نکنندچنانکه آیات )فرم
های دنیوی و اخروی دچار نشوند.این تقلید از بیگانه که یک رویه نکوهیده و عمل ناصحیحی پیروی کردن از دشمنان به بدبختی
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 (111ندگانی و معاشرت با مردم است.)همان:است بیشتر در خصوص اخالقیات و روش ز
 . موانع اقتصادی3

 یک( عامل انسانی

انسان در نقش احیاگر،پذیرنده،حافظ و انتقال دهنده ی یک تمدن ،نقش اساسی دارد.اگر این عامل به ادلـه گونـاگون دچـار    
نمی تواند احیاگر،حـافظ و ناقـل    رخوت،سستی،بی انگیزگی،فساد اخالقی و روحی،دوری از تعالی،،رشد،تفکر و خالقیت شود

 (پس فقدان نیروی انسانی کارآمد و کافی از موانع اقتصادی تحقق تمدن نوین اسالمی است.212تمدن خویش باشد.)کاشفی:
 دو( فقر جوامع اسالمی

ـ    فقدان امکانات کافی و فقر جوامع اسالمی هم از جمله موانع اقتصادی است که باعث می د اوج شـود تمـدن اسـالمی نتوان
 (113: 1377بگیرد.)معاونت سیاسی،

 

 نتیجه گیری

تمدن نوین اسالمی از دو بخش ابزاری و حقیقی تشکیل شده است.در بخش ابزاری تمدن،پیشرفت صورت گرفته اسـت امـا   
 آنچه مهم است بخش حقیقی تمدن است که چندان پیشرفتی درآن رخ نداده است. 

شود.در این میان برخی موانع نسبت به دیگـری نقـش   خواسته با موانعی روبه رو میشود خواسته یا ناهر تمدنی که ایجاد می
مخرب تری دارند.در تحقق تمدن نوین اسالمی هم موانع درونی نقش اساسی تری دارند که اگر این موانع برطرف شوند راحـت  

هـای اصـیل اسـالمی،تقلید از تمـدن     از آموزهتوان با موانع بیرونی مقابله نمود.دربین موانع درونی که مطرح شد انحراف تر می
غرب،مشکالت سبک زندگی و عامل انسانی نقش مهمتری دارند.انسان اگر از مسیر حق منحرف شود و دچار نسیان نفس گـردد  

کنـد.در نسـیان نفس،انسـان از هویـت و     از همه تکان دهنده تر است حتی بدتر از خود فراموشی که هویت خود را فراموش می
شود کـه او  شود یعنی تسلیم جریان مادی فاسدی میکند و دچار فراموشی میجود و باطن و دل و روح خود غفلت میهدف و

شود اعتقاد به خـدا و  برد تا به منجالب و باتالق برساند. در این بین تنها عاملی که باعث تقویت معنویت آدمی میرا با خود می
توان تمدن صحیح را بـه دسـت   رویدن به دین و اعتقاد به مبدأ و معاد است که مییقین به معاد و خصوصیات آن است پس با گ

آورد. اکنون که فضای سیاسی و دینی نجات مجدد بشریت از قید و بندهای دنیایی و تجدید تمدن اسالمی فراهم شـده اسـت و   
ش ایرانیان مسلمان قرار دارد این است این مهم با پرچمداری جمهوری اسالمی ایران قرین شده است، مهمترین رسالتی که بردو

که با حرکت جهادی،تحولی اساسی در صحنه علمی ایجاد کنند و بسان مسلمین قرن دوم و سوم نخست با ایجاد نهضتی وسـیع  
های غنی اطالعاتی ،آخرین دستاوردهای علوم موجود را گردآوری کرده و سپس با سازماندهی مجدد این علوم بر در زمینه بانک

اس جهان بینی اسالمی و تلقی اسالم از انسان و جهان،جهت علوم و تمدن را اصالح کنند و در نهایت با طرح سؤاالت جدید اس
های متناسب با جهان بینی اسالمی، مشعل علم و تمدنی که رو به سوی خدا داشته باشد و انسـان را بـه کمـال    و نظریه پردازی

باشد.بنابر این باید دانست که تمدن مان چیزی که از منویات رهبر معظم انقالب هم میواقعی رهنمون سازد را به دست بگیرند ه
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نوین اسالمی خود به خود راه به جایی نمی برد چراکه دشمنان همواره در تالشند تا به نحوی این تمدن را از بین ببرنـد یـا بـا    
است که با رهبریت والیت فقیه و متمسک شـدن بـه    ضعف رو به رو کنند پس وظیفه مسلمانان علی الخصوص ایرانیان مسلمان

 معارف الهی و والیی و خودسازی اخالقی به سوی تحقق تمدن نوین اسالمی گام بردارند.
 

  پیشنهادها

 توجه به نکات زیر تا این تمدن عظیم با افول مجدد مواجه نشود: -
 تمسک و توجه به والیت همانکه سفارش امام راحل هم بوده است، - 

توجه همزمان برمحور افقی و عمودی ارتباطات انسان) ارتباط انسان با همنوعان خود و طبیعت ، ارتباط انسان با امامـت و  -
 والیت و خداوند (  

 پرورش انسان دینی نه استفاده از آن به عنوان ابزاری برای توسعه مادی.  -

اسالمی و معارف مدنی و تمـدن سـاز و انسـان سـاز و     های درسی و گنجانیدن آنچه الزم است از معارف توجه به کتاب -
 شود در این کتابها. معارفی که سبب سربلندی یک ملت می

 آموزش سبک زندگی اسالمی و تمدن سلز لز طریق رسانه ها -
 حضور بیشتر علما و روشنفکران در صحنه اجتماع -
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 چکیده
 

باشاد و فارود و نازول آن تااثیر بسازایی را در      ای مای بحث اقتصاد یکی از مهم ترین مباحث کلیدی هر جامعاه 
تواناد نتاایج شاگرفی را در    موفقیت و عدم موفقیت جامعه دارد. کاربست مدیریت جهادی در بحاث اقتصااد مای   

باشد که کشور ایران نیز در طای چناد ساال اخیار تاالش       و زمینه ساز تمدن نوین اسالمی جامعه در پی داشته
ا بگذارد و باید همواره این توجه مورد بررسی و پاالیش قرار گیرد. بنابراین در نموده است به این سمت و سو پ

توصیفی و استفاده از روش مدیریتی لیکرت در هشات شااخص، باه    -این پزوهش نیز بر اساس روشی تحلیلی
د بررسی سبک مدیریتی جهاد اقتصادی در کشور پرداخته شده است. نتایج، بیانگر آن بودند کاه، مادیریت جهاا   

خیرخواهانه و بسیار متمایل به سبک مشاورتی، و از  -اقتصادی در کشور، از نظر شاخص انگیزش، سبک آمرانه
خیرخواهانه و متمایل به سابک مشاورتی، و از نظار شااخص تصامیم      -نفوه، سبک آمرانه-نظر شاخص تعامل
خیرخواهاناه و تاا    –نه خیرخواهانه، و از نظر شاخص اهداف اجرایی و آموزش، سبک آمرا-گیری، سبک آمرانه

حدودی متمایل به سبک مشورتی است. از طرفی، ارتباش مستقیمی بین میزان مدیریت مسئولین و رضایت مردم 
است، بیانگر این مطلب است که، همبستگی بین  51/5وجود دارد. همچنین سطح معنی داری صفر، که کوچکتر از 

تاوان گفات باین دو    درصد، می 99است. بنابراین با احتمال دو متغیر مدیریت جهادی و رضایت مردم، معنی دار 
این امر بیانگر آن است که جهاد اقتصاادی  متغیر مدیریت جهاد اقتصادی و رضایت مردم، همبستگی وجود دارد. 

 باشد، توانسته است تحقق یابد.های آن رضایت مردم میکشور که یکی از جنبه

 
 .، تمدن نوین اسالمیصاد، شاخص لیکرتسبک، مدیریت، جهاد، اقت :کلید واژه ها
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 مقدمه

 نقـش  فرهنـگ  آنهـا،  بـین  از و هسـتند  متقوم هم رکن سه این اقتصاد. و سیاست فرهنگ، دارد؛ اساسی رکن جامعه ای سه هر

تـرین عناصـر اسـتقالل سیاسـی یـک مملکـت       مسئله اقتصاد بعد از اعتقـاد جـزء مهـم    (.1311)روزنامه ملت ما، دارد مهمتری
گونـه و دارای معـانی و   ی جهـاد یـک تعبیـر اسـتعاره    مفهوم جهاد اقتصادی و خصوصاً کلمـه (. 1: 1311)جوادی آملی، است
شود و یکی از کلماتی است که در گفتمان دینی ی جهاد معموالً به نوعی تالش مقدس اطالق میهای خاصی است. کلمهداللت

جاست که ابعاد دنیـوی بـا ابعـاد مقـدس     ی اول ایندرون خودش دارد. نکتهی تقدس را در کند و همیشه صبغهما معنا پیدا می
ی اسالمی درهم آمیخته شده و برای همین هم کار کردن برای مسائل اقتصادی، پیشرفت و آبادانی و عمران کشـور را بـا مسـئله   

 لق جهاد سیاسی شود.تواند سبب استقالل اقتصادی و خکه می( 1311)پیغامی، شودمقدسی به اسم جهاد تلفیق می
هـا را خنثـی کنـد. در چنـین     های اساسی را پشت سر بگـذارد و توطئـه  کشور ما هم اکنون توانسته است بسیاری از چالش

تواند با یک مدیریت صـحیح تنهـا در عـرض چنـد سـال بسـیاری از       های فراوان میوضعیتی بی شک ایران با توجه به ظرفیت
علمی را پشت سر بگذارد. اهداف برنامه پنجم توسعه و همچنین سند چشم انـداز بـه خـوبی    ها و موانع مهم اقتصادی و چالش

بایـد سـکوی پرتـابی بـرای دسـتیابی بـه ایـن اهـداف          12جایگاه اقتصادی و علمی ایران را در آینده ترسیم کرده است. سال 
 و بنا سنگ نتیجه در و تولیدی فضای رونق و دبهبو معنای به وکار کسب فضای در واقع بهبود (.17: 1311)روزنامه رسالت، باشد

اقتصـاد،   عرصـه  در خصوصـی  بخش مشارکت زمینه کار و کسب فضای بهبود و اصالح ای کهبگونه اقتصادی است. رشد محرک
 در دولـت  کـاهش تصـدیگری   ضـرورت  به اقتصاددانان از بسیاری 1111 دهه در سازد.فراهم می را تولید و اشتغال سطح ارتقاء

 بهبود 1111 دهه اواخر از و آوردند روی سازی خود خصوصی رغم به و خصوصی بخش فعال حضور برای های اقتصادییتفعال

 فضـای  بهبـود  نیـز  توسـعه  پنجم برنامه های کلیسیاست در است. بوده سیاستگذاران اقتصادی اصلی موضوع وکار کسب فضای

 فنـاوری  و علمـی  حقوقی، اطالعاتی، ارتباطی، زیرساختهای آوردن اهمفر اقتصادکالن، محیط بر ثبات تأکید با کشور وکار کسب

گرفته  قرار مدنظر به جامعه منظم و شفاف صورت به اطالعات و آمار مستمر ارائه اقتصادی، کالن خطرپذیریهای کاهش مورد نیاز،
 (.24: 1311)اشرفی و فهیمی فر، است

 تالش ایثارگرانه دهد می نشان که است روایاتی و آیات از سرشار دینی دارد. آموزه های سنت و قرآن در اقتصادی ریشه جهاد

 خـدا  راه جهـاد در  نـوعی  گردد، بیگانگان از کشور استغنای و اقتصادی موجب استقالل که ای گونه به الهی، های انگیزه با همراه

 یـک  بـه  اشاره تنها باره این هد شد. درشود که به نوعی ایجاد کننده جهاد اقتصادی و به تبع جهاد سیاسی نیز خوا می محسوب

قـرار   اهلل سبیل فی جهاد کنار در را زندگی برای تالش» آیه شریفه این در خداوند است، کافی مزمل سوره بیستم آیه در نکته لطیف
 هیچ» :فرمود آیه همین به استناد با )ص(اکرم رسول«. است قائل اهمیت زیادی موضوع این برای اسالم که دهد می نشان این و داده

 فـروش  شهر بـه  آن در روز نرخ به را کاال آن و کند وارد مسلمین از شهرهای شهری سوی به جایی از را طعامی که نیست کاسبی

در  اقتصادی شکوفایی به رسیدن و توسعه مسیر در گرفتن قرار برای بنابراین«. باشد داشته را شهید منزلت خدا نزد آنکه مگر برساند،
 و مضـاعف  همت متعادل، با و مناسب مصرف الگوی مندی از بهره بر عالوه باید ما رونددیگران می اگر اجتماعی؛ و دیفر عرصه
 (.1: 1311)ویژه نامه حرم، قتصادی است جهادا همان که کنیم حرکت بیشتری و شتاب سرعت با مضاعف کار
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 کسـی » فرماید: می )ع( جعفر بن موسی امام چنانچه ،کند صدق می نیز خانوادگی و شخصی اقتصادی های تالش در نکته این

 «.خداست راه در مجاهد کند، همانند تامین را اش خانواده و خود تا است حالل روزی جستجوی که در
)کاتـب،  تا افراد جامعه اعتقاد و باوری به مفهوم جهاد اقتصادی نداشته باشند آن را تنها در حد یک شعار تلقی خواهند نمود

و هم منـابع انسـانی. وانهـادن     نیازمند بازشناسی منابع و بهره وری تمام از آنها است؛ هم منابع مادی« جهاداقتصادی» (.4: 1311
و  (1311)اسـماعیلی،  شوندکه مانع تحقق جهـاد اقتصـادی مـی    های مهم کفران نعمت استمدیریت مصداقمنابع طبیعی و سوء

 باشد.  خود مانعی برای جهاد سیاسی نیز می
.. قابل تعریـف اسـت و مصـداق دارد. جهـاد     . های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، اقتصادی وجهاد در عرصه

اش در کمـک بـه جبهـه    اقتصادی در نگاه مورد نظر، مالحظه اثر و کارکرد اقتصادی هر مصنوع و مخلوق، با توجه به اثربخشی
شود که سود و زیان و رشد و تعالی اقتصـادی  قتصادی، به کسی اطالق میحق و مبارزه با دشمن در این عرصه است. جهادگر ا

گاه در تولید و مصرف خود، به دنبال سود شخصـی  کند و هیچجبهه حق و ضرر اقتصادی جبهه باطل را در عمل خود لحاظ می
کشورهای اسالمی و مستضعفین و غفلت از سود جامعه اسالمی نیست؛ بلکه به اعتالی اقتصادی جامعه اسالمی و افزایش اقتدار 

تر نسبت به خداوند متعال در ایـن سـاحت از حیـات اجتمـاعی     عالم و نابودی جبهه استکبار، و در نهایت، به دنبال تقرب بیش
باز ماهر باید همه احتماالت ممکن را در یک کار اقتصادی در نظر بگیرد تا مبـادا  است. انسان جهادگر اقتصادی مثل یک شطرنج

دهد مستقیم یا به صورت غیرمستقیم در جهت اقتدار مادی جبهه باطل قرار بگیرد، او تا حـد امکـان بایـد    را که انجام میچه آن
 .(1311)میرزایی، برداری از رفتارهای اقتصادی را توسط دشمن به صفر برساندامکان بهره

د و یکی از راهکارهای استکبار جهانی، افـزایش  حاضر کشور ما در شرایط تحریم اقتصادی قرار داربا توجه به اینکه درحال
فشار بر معیشت مردم و جلوگیری از رشد اقتصادی، علمی و صنعتی است، باید نگاه مسئوالن به ویژه براسـاس مطالبـات مقـام    

ای های مناسب بـر ها به فرصتمعظم رهبری حرکت جهادگونه اقتصادی باشد تا باعث کاهش فشارهای اقتصادی و تبدیل تحریم
تواند یک فرصـت  های ظالمانه و تحمیلی برای ملت ما میتحریم .(1311)فتحی پور، توسعه اقتصادی و تامین معیشت مردم شود

اسالمی نیز محقـق   خنثی سازی آنها با کمک متخصصین و نخبگان و آحاد مردم، اقتصاد ملی شکوفای ایران هم باشد تا عالوه بر
تحقق اقتصاد مقاومتی بایـد بـه    تماد به مردم و نخبگان و پژوهشگران جامعه طی کنیم و برایاین راهی است که باید با اع .شود

در کشور علم و عالم و منابع وجـود دارد   .سهم و نقش داده شود های معتبرهای مردمی داخل کشور همچون پژوهشکدهظرفیت
ترین سود را بدست آورد کمتر داریم کـه بایـد بـه ایـن     و با کمترین هزینه بیش ها را ترکیب کردهولی مدیریتی که به خوبی این

اگر ما دیروز قـدرت ملـی و سیاسـت ملـی را      .همچنین رسیدن به مدیریت یکپارچه، عملیاتی و هوشمند حرکت کنیم سمت و
ـ  این نوع اقتصاد، مردمی است و از ظرفیت. داشته باشیم توانیم تولید ثروتبوجود آوردیم امروز می ان در آن های مـردم و نخبگ

  (.1311)رضایی، شوداین که از دانش فنی دنیا هم در آن استفاده می شود ضمناستفاده می
ها و دالالن اقتصادی دشمن/ مردمی کردن اقتصاد/ مصرف و خرید تولیدات مهمترین ابزار اقتصاد مقاومتی و مقابله با کارتل

ازدیگرراهکارهای موفقیت . رواستقبال آنها از تولیدات داخلی استداخلی بوسیله مردم است زیرارونق تولیدوسرمایه گذاری درگ
ریزی/ تالش/ مدیریت صحیح و مدبرانه و استفاده ازروشهای علمی در اقتصاد کشور اسـت و بـرای ایـن    اقتصادمقاومتی/ برنامه
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/ اقتصادی مقاومتی/ پویـا  در مجموع کار باید شکاف موجود بین دانشگاهها با صنعت و زندگی مردم هر چه زودتر برطرف شود.
ریزی استراتژیک و راهبردی ضـمن تـالش بـرای خودکفـایی      و فعال خواهدبود که به خارج از مرزها نظر داشته وبا یک برنامه

 (.1311)باشگاه خبرنگاران اراک، کشورصادرات ورقابت دربازارهای جهانی راهم درافق برنامه های خودداشته باشد
محور اقتصاد با ما دشمنی دارد پس نیازمند اقتصاد مقـاومتی هسـتیم    کنیم که غرب درزندگی میدر حال حاضر در شرایطی 

از امکانات موانـع را تبـدیل بـه فرصـت      کند تا با استفادهاقتصادی که مبنایش تالش و حرکت از درون است و تالش می یعنی
 .(1311)زریباف، کند

اکنون اقتصاد ایران بایـد بـر مبنـا و     المللی مطرح شده است. همهای بینتحریماقتصاد مقاومتی ادبیاتی است که در مقابله با 
در . المللی فائق آمده و تهدید تحریم را به فرصـت تبـدیل کنـد   های بینتحریم اصول درستی گام نهد تا از این رهگذر بتواند بر

زمن اقتصاد ما باشد که هر یک از این دستاوردها بـه  های متواند عاملی برای رفع نقاط آسیب و درمان بیماریها میواقع، تحریم
 .(1311)جام نیوز، در جهت تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی و پیروزی در عرصه جنگ اقتصادی است معنای برداشتن گامی

 
 روش کار

آوری  تحلیلی است. جمـع  -توسعه ای، و روش مطالعه توصیفی –روش تدوین این مقاله، مبتینی بر روش تحقیق کاربردی 
های مـدیریتی، و رهبـری   ای و مطالعات میدانی، و پرسش نامه بوده است که بر اساس سبکاطالعات از طریق اسنادی کتابخانه

لیکرت، تدوین و اجرا گردیده اند، که در واقع هشت شاخص سازمانی در طیف لیکرت مورد بررسی قرار گرفت، و با توجه بـه  
 (.1های چهارگانه لیکرت مشخص گردید)جدولکشور، طبق سبکآنها سبک و شیوه جهاد اقتصادی در 

 
 سبكی طیف لیكرت-گانه مدیریتی4های شاخص: 9 جدول
 آمرانه آمرانه-خیرخواهانه مشورتی مشارکت گروهی

4 9 1 9 

 
کـوکران  نفر از کارمندان و اساتید حوزه و دانشگاه شهرستان اصفهان بودند که بر اساس فرمول  1111جامعه آماری حدود  

مورد 711/1سوال بود که پایایی آن از طریق فرمول کرونباخ به میزان  23نفر تقلیل یافتند. پرسشنامه دربردانده  311این تعداد به 
 تایید واقع شد و روایی آن نیز از طریق ارائه به کارشناسان حوزه و دانشگاه تایید گردید.

 
 سواالت پژوهش

 های مدیریت لیکرت، مطابقت دارد؟شاخص مدیریت و کنترل با کدام یک از سبک سبک و شیوه جهاد اقتصادی از نظر  •
 های چهار گانه مدیریت لیکرت، مطابقت دارد؟سبک و شیوه جهاد اقتصادی از نظر شاخص انگیزش با کدام یک از سبک  •
مـدیریت لیکـرت،    هـای چهارگانـه  نفوذ با کدام یک از سـبک -سبک و شیوه جهاد اقتصادی حاکم از نظر شاخص تعامل  •

 مطابقت دارد؟
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های چهارگانـه مـدیریت لیکـرت،    سبک و شیوه جهاد اقتصادیی حاکم از نظر شاخص تصمیم گیری با کدام یک از سبک  •
 مطابقت دارد؟

هـای چهارگانـه   سبک و شیوه جهاد اقتصادیی حاکم از نظر شاخص اهداف اجرایی و آموزشی، بـا کـدام یـک از سـبک      •
 دارد؟ مدیریت لیکرت، تطابق

 ای بین سبک و شیوه جهاد اقتصادی و رضایت همه جانبه مردم وجود دارد؟چه رابطه  •
 

 های پژوهشتجزیه و تحلیل یافته
در این قسمت برای شناخت بهتر جامعه مورد مطالعه، ابتدا به بیان مشخصات جمعیت شناختی جامعه یعنـی مـردم شـرکت    

 شود.کننده در تحقیق پرداخته می
 
 العات توصیفی شرکت کنندگان به تفكیک سن و مدرك تحصیلی اط -9جدول
 درصد تعداد سن
 سال و کمتر99
 سال49-99

 سال49باالی 
 بدون پاسخ

 کل

89 
994 
89 
16 
999 

1/16 
96 
9/16 
1/99 
999 

 درصد تعداد مدرك
 کاردانی و پایین تر

 کارشناسی
 کارشناسی ارشد

 دکتری
 بدون پاسخ

8 
14 
994 
89 
4 

9 
99 
98 
16 
1 

 
 

سـال بـا    41تـا   31گردد، که تعداد شرکت کنندگان، در در بازه سنی بر اساس نتایج تعیین شده، در جدول فوق مشاهده می
 211باشند. از میان مدارک مردم نیز اغلب دارای مدرک کارشناسی تا دکتری با تعداد جمعـا  درصد، باالترین میزان می 31میزان 

هـای جمعیـت شـناختی بـه بررسـی سـواالت پژوهشـی        باشند. اینک پس از بررسی ویژگیدرصد می 11نفر، با درصد تقریبی 
 پردازیم.می

 های مدیریت لیکرت، مطابقت دارد؟سبک و شیوه جهاد اقتصادی از نظر شاخص مدیریت و کنترل با کدام یک از سبک
ررسـی چهـار ویژگی)طـی چهـار     برای سنجش سبک و شیوه جهاد اقتصادی، از نظر شاخص مدیریت، طبق نظر لیکرت به ب

 سوال از پرسشنامه(، پرداخته شده است.
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 سبک و شیوه جهاد اقتصادی، از نظر شاخص مدیریت -1 جدول
 سبک میانگین 4سبک  9سبک 1سبک 9سبک محتوای سوال شماره

 تعداد 
 )درصد(

 تعداد
 )درصد(

 تعداد
 )درصد(

 تعداد
  )درصد(

 1 اعتماد مسئولین به مردم 9
9/1 

97 
6/14 

89 
4/15 

17 
1/98 

56/9 
1 9 

 99 اعتماد مردم به مسئولین 1
9/99 

74 
1/94 

66 
1/98 

19 
96 

69/9 
1 9 

 16 رفتار حامیانه مسئولین با مردم 9
4/91 

69 
1/98 

47 
1/16 

91 
1/94 

95/9 
1 9 

 96 امكان بحث آزادانه با مسئولین 4
9/17 

97 
6/14 

74 
91 

14 
9/98 

49/9 
1 9 

 9 1574  میانگین کل
 

شود، با توجه به نتایج حاصل از چهار ویژگی، که در باال نام برده شد، به طور کلـی  همانطور که در جدول فوق مشاهده می
، سبک سه لیکرت، و بسـیار متمایـل بـه سـبک دو     14/2مردم مدیریت و کنترل سبک و شیوه جهاد اقتصادی خود را با میانگین 

و کنترل مسئولین، از نظر شاخص مدیریت، سبک مشورتی و بسـیار متمایـل بـه سـبک     لیکرت ارزیابی کرده اند؛ یعنی مدیریت 
 خیرخواهانه است.-آمرانه

بدین معنی که در زمینه مدیریت، مسئولین دارای دید خیرخواهانه در برابر مردم داشته و دارند و در این زمینه از مشـورت و  
کنند. بنـابراین وضـعیت مـدیریت از دیـدگاه مـردم در زمینـه جهـاد        نظرات مردم جهت بهبود وضعیت آنها استفاده کرده و می

 باشد.اقتصادی تا حدودی مطلوب می
 های چهار گانه مدیریت لیکرت، مطابقت دارد؟سبک و شیوه جهاد اقتصادی از نظر شاخص انگیزش با کدام یک از سبک

یکرت به بررسی هشت ویژگی)طـی هشـت   برای سنجش سبک و شیوه جهاد اقتصادی ، از نظر شاخص انگیزش، طبق نظر ل
 سوال از پرسشنامه(، پرداخته شده است.

شود، با توجه به نتایج حاصل از هشت ویژگی که نام برده شد، بـه طـور کلـی پرسـش     مشاهده می 3همانطور که در جدول
سیار متمایل بـه سـبک سـه    ، مطابق با سبک دو لیکرت، و ب41/2شوندگان، از نظر شاخص انگیزش، مسئولین خود را با میانگین 

خیرخواهانه، و بسیار متمایـل  -لیکرت، ارزیابی کرده اند؛ یعنی سبک و شیوه مسئولینان در از نظر شاخص انگیزش، سبک آمرانه
 به سبک مشورتی است.

بـرای  نتایج این قسمت نیز بیانگر وضعیت مطلوب و دیدگاه مثبت مسئولین نسبت به مردم و اعتقاد به ایجاد شرایط مطلـوب  
باشد، هر چند که میانگین امتیازی آن نسبت به شاخص مدیریت کمتـر  آنها و ایجاد انگیزش برای مردم برای شرایط اقتصادی می

 باشد.می
های چهارگانه مدیریت لیکرت، مطابقت نفوذ با کدام یک از سبک-سبک و شیوه جهاد اقتصادی حاکم از نظر شاخص تعامل

 دارد؟
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 هاد اقتصادی، از لحاظ شاخص انگیزشسبک و شیوه ج -9 جدول
 سبک میانگین 4سبک  9سبک 1سبک 9سبک محتوای سوال شماره

 تعداد 
 )درصد(

 تعداد
 )درصد(

 تعداد
 )درصد(

 تعداد
  )درصد(

 66 میزان ایجاد انگیزه 9
9/49 

79 
6/91 

99 
6/19 

4 
5/7 19/9 1 

 55 ایجاد انگیزه توسط تشویق 1
4/45 

79 
9/94 

95 
5/99 

1 
6/4 57/9 1 

 9 ایجاد انگیزخ توسط تنوع 9
4 

95 
9/99 

46 
5/11 

87 
9/79 91/9 4 

 97 گرایش مطلوب مردم به کسب و کار 4
91 

84 
4/79 

48 
4/99 

4 
1/99 99/1 1 

 91 احساس شوق در مردم 7
9/99 

59 
5/47 

71 
9/99 

99 
1/99 

47/1 1 

 94 گرایش دوستانه مردم به مسئولین 6
4/99 

41 
18 

59 
5/47 

19 
1/94 

64/1 9 

 1 گرایش نامطلوب به مسئولین به دالیل مختلف 5
1/1 

19 
4/97 

49 
9/16 

19 
4/77 

94/9 4 

 99 رضایت حاصله از عوامل اجرایی 8
4/19 

89 
9/79 

18 
1/98 

7 
4/5 

99/1 1 

 1561 1548  میانگین کل
 

سـه ویژگی)طـی سـه سـوال از      برای سنجش سبک و شیوه جهاد اقتصادیاز نظر شاخص نفوذ، طبق نظر لیکرت به بررسـی 
 پرسشنامه(، پرداخته شده است.

 
 نفوذ-سبک و شیوه جهاد اقتصادی، از نظر شاخص تعامل -4 جدول

 سبک میانگین 4سبک  9سبک 1سبک 9سبک محتوای سوال شماره

 تعداد 
 )درصد(

 تعداد
 )درصد(

 تعداد
 )درصد(

 تعداد
  )درصد(

 19 میزان همكاری با مسئولین  9
4/97 

74 
9/94 

75 
96 

91 
9/94 41/1 1 

 16 میزان نفوذ مسئولین 1
9/98 

76 
1/97 

76 
4/97 

91 
1/99 91/1 1 

 99 میزان اثرگذاری مردم به مسئولین)مستمع به صاحب سخن( 9
9/11 

74 
9/94 

79 
9/99 

91 
9/99 99/1 1 

 1 1/49   میانگین کل
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اصل از سه ویژگی که نام برده شد، به طور کلـی مـردم، از   شود، با توجه به نتایج حهمانطور که در جدول فوق مشاهده می
، مطابق با سبک دو لیکرت و متمایل به سبک سـه لیکـرت ارزیـابی    41/2نفوذ، مسئولین خود را با میانگین -نظر شاخص تعامل

 تی، است.خیرخواهانه و متمایل به سبک مشور-نفوذ، سبک آمرانه-کرده اند؛ یعنی مدیریت مسئولین از نظر شاخص تعامل
در این قسمت نیز میزان نفوذ در دو طرف به شیوه مشورتی و نیز تمایالت خیرخواهانه بوده تا بتوانند از این طریق بـا نفـوذ   

های آنان آشنا شده و جهت رفع کاستیها در این زمینه اقدامات مناسب مبذول گردد، هر چند که این امـر  در بین مردم از دغدغه
 باشد.ارانه به خصوص در بین مردم از دو مورد مدیریت و انگیزش کمتر میبنابر دالیل محافظه ک

 
هـای چهارگانـه مـدیریت لیکـرت،     سبک و شیوه جهاد اقتصادیی حاکم از نظر شاخص تصمیم گیری با کدام یک از سـبک 

 مطابقت دارد؟
رسی پنج ویژگی)طبـق پـنج   برای سنجش سبک و شیوه جهاد اقتصادی از نظر شاخص تصمیم گیری، طبق نظر لیکرت به بر

 سوال از پرسشنامه(، پرداخته شده است.
 

 سبک و شیوه جهاد اقتصادی از لحاظ شاخص تصمیم گیری -7 جدول
 سبک میانگین 4سبک  9سبک 1سبک 9سبک محتوای سوال شماره

 تعداد 
 )درصد(

 تعداد
 )درصد(

 تعداد
 )درصد(

 تعداد
  )درصد(

 56 مسئولین اقتصادیمیزان تصمیم گیری مردم در انتخاب  9
48 

76 
6/96 

19 
1/94 

9 
6 68/9 9 

 94 وجود اطالعات صحیح جهت تصمیم گیری در انتخاب مسئولین  1
14 

58 
9/41 

94 
14 

7 
1/1 96/1 1 

 71 آگاهی تصمیم گیران با مشكالت موجود در زمینه جهاد اقتصادی 9
5/99 

57 
5/47 

16 
1/98 

9 
5/9 81/9 1 

 96 ربه در تصمیم گیریاستفاده از دانش و تج 4
14 

65 
1/41 

46 
9/11 

5 
4 99/1 1 

 46 تصمیم گیری دانشی و عاقالنه مسئولینان در مورد کارشان 7
5/11 

68 
4/49 

99 
5/19 

1 
9/7 

91/1 1 

 958 9516  میانگین کل
 

رده شد، به طـور کلـی،   شود، با توجه به نتایج حاصل از پنج ویژگی که در باال نام بهمانطور که در جدول فوق مشاهده می
، مطابق با دو سـبک لیکـرت ارزیـابی کـرده انـد؛ یعنـی        11/1از نظر شاخص تصمیم گیری، مسئولین خود را با میانگین  مردم

 خیرخواهانه است.-مدیریت مسئولین از نظر شاخص تصمیم گیری، سبک آمرانه
با آنها بسـیار محـدود بـوده و قـوانین بـه صـورت       در این قسمت میزان دخالت مردم در قوانین تدوینی خود و نیز آشنایی 

های آنهـا تـا حـدودی بـوده اسـت. بنـابراین قسـمت        یکجانبه و از باال به پایین بدون مشورت و نظرخواهی از مردم و دغدغه
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 گیری، از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد.تصمیم
های چهارگانه مـدیریت  زشی، با کدام یک از سبکسبک و شیوه جهاد اقتصادیی حاکم از نظر شاخص اهداف اجرایی و آمو

 لیکرت، تطابق دارد؟
از نظر شاخص اهداف اجرایی و آموزش، طبـق نظـر لیکـرت، بـه بررسـی سـه        برای سنجش سبک و شیوه جهاد اقتصادی

 وسژگی)طی سه سوال از پرسشنامه(، پرداخته شده است.
 

 اجرایی و آموزش سبک و شیوه جهاد اقتصادی از لحاظ شاخص اهداف -6 جدول
 سبک میانگین 4سبک  9سبک 1سبک 9سبک محتوای سوال شماره

 تعداد 
 )درصد(

 تعداد
 )درصد(

 تعداد
 )درصد(

 تعداد
  )درصد(

 97 پیگیری اهداف اجرایی موثر 9
91 

79 
5/99 

69 
9/98 

11 
96 78/1 9 

 79 های مورد نیازبهره گیری از آموزش 1
5/99 

41 
4/99 

41 
18 

6 
1/6 97/1 1 

 49 وجود منابع آموزشی مناسب 9
1/16 

69 
9/98 

49 
1/16 

8 
8 96/1 1 

 1599 1515  میانگین کل
 

شود، با توجه به نتایج حاصل از سه ویژگی که در باال نام برده شـد، بـه طـور کلـی     همانطور که در جدول زیر مشاهده می
، مطابق با سـبک دو لیکـرت، و تـا حـدودی     27/2گین مردم، از نظر شاخص اهداف اجرایی و آموزش، مسئولین خود را با میان

 –متمایل به سبک سه لیکرت ارزیابی کرده اند؛ یعنی مدیریت مسئولین از نظر شاخص اهداف اجرایی و آموزش، سـبک آمرانـه   
ف اجرایی باشد که مردم در زمینه آموزش و اهدااین امر بیانگر آن میخیرخواهانه، و تا حدودی متمایل به سبک مشورتی است. 

باشند و مسئولین در این زمینه با آنها با دیدگاه خیرخواهانه و نیز مشورت برخـورد  مختلف دارای شرایط تا حدودی مطلوب می
 کنند، بنابراین در این شاخص تا حدودی نتایج مثبت و مطلوبی وجود دارد.کرده و می

یا بیشـتر قـرار نداشـتند و     3بررسی هیچکدام در جایگاه شاخص مورد 1بنابراین به طور کلی باید بیان داشت که از سنجش 
گرداند که سبک و نحوه مدیریت باشد. بنابراین نتایج مشخص میمی 2و یک مورد یعنی تصمیم گیری کمتر از  3تا  2اکثر مابین 

پایـان هـر اقـدام مـوثر     رسد کـه در  آن در ابعاد مختلف باید بر کار مسئولین و جهاد اقتصادی حاکم باشد و همواره به نظر می
ها را اقتصادی از نظرات مردم جهت بهبود نحوه اجرا و تاثیرگذاری موثرتر در سالهای آتی استفاده شود تا بتوان ضرایب شاخص

( به سـمت مشـارکت حرکـت    1به باالتر کشانده و از آن جهت برای بهبود کارایی گام برداشت و بتوان از قسمت آمرانه)جدول
های خیرخواهانه و مشورتی رابه کار بست تا به قسمت مشارکت در مباحـث پـیش رویـم و از    توان شاخصمداومی داشت و ب

نظرات مردم استفاده بهینه را برد؛ چراکه توجه به مردم و تاثیرگذاری بر مردم مهم ترین عامل پایداری هر جامعـه و هـر مبحثـی    
ئه گردیده است. باالترین امتیاز متعلق بـه مـدیریت و کمتـرین امتیـاز     باشد. بنابراین در شکل زیر میزان امتیاز هر شاخص ارامی
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 باشد.متعلق به تصمیم گیری می
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سبک مديريت انگيزش تعامل-نفوذ تصميم گيری اهداف اجرائی آموزشی

 
 امتیاز هر شاخص در سبک مدیریتی مسئولین و جهاد اقتصادی -9شكل

 
 ای بین سبک و شیوه جهاد اقتصادی و رضایت همه جانبه مردم وجود دارد؟چه رابطه

بررسی چگونگی ارتباط بین دو متغیر سبک و شیوه جهاد اقتصادی و رضایت مردم، از آزمون برای پاسخ به این پرسش یعنی 
 همبستگی استفاده شده است، و به دلیل اینکه هر دو متغیر کمی هستند، آزمون همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفته است.

 
 مردممعنوی -ارتباط بین سبک و شیوه جهاد اقتصادی و رضایت روحی -5جدول

   سبک مسئولین رضایت مردم
 همبستگی پیرسون 9 591/9

 سطح معناداری - 999/9 سبک و شیوه جهاد اقتصادی
 تعداد 979 979
 همبستگی پیرسون 591/9 9

 سطح معناداری 999/9 - رضایت مردم
 تعداد 979 979
 

بک و شـیوه جهـاد اقتصـادی و رضـایت مـردم،      همانطور که در جدول فوق نشان داده شده است، در بررسی ارتباط بین س
، نشـان دهنـده وجـود همبسـتگی     712/1است. وجود ضریب همبستگی به میزان  712/1ضریب همبستگی پیرسون برابر با عدد 

مثبت، بین دو متغیر این پژوهش است، به عبارت دیگر، ارتباط مستقیمی بین میزان سبک و شیوه جهاد اقتصادی و رضایت مردم، 
است، بیانگر این مطلب است کـه، همبسـتگی بـین دو متغیـر      11/1دارد. همچنین سطح معنی داری صفر، که کوچکتر از وجود 

توان گفت بین دو متغیر سـبک و  درصد، می 11سبک و شیوه جهاد اقتصادی و رضایت مردم، معنی دار است. بنابراین با احتمال 
 دارد.شیوه جهاد اقتصادی و رضایت مردم، همبستگی وجود 
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 نتایج
های مختلف، نیازمند ارائـه یـک   در حال حاضر به دلیل دیگاه بسیار شدید خصمانه نسبت به کشور ایران و نیز ایجاد تحریم

باشیم که البته با تشخیص مقام رهبری، راهکار اقتصاد مقاومتی و جهاد سند و راهکار اساسی جهت برون رفت از این شرایط می
ت که البته این امر نیازمند همکاری همه جانبه از سوی مردم و مسـئولین و پـایش و پـاالیش قـوانین و     اقتصادی تبیین شده اس

باشد. این پژوهش نیز در زمینه سنجش میزان اقدامات مسئولین و رضایت مردم از راهکار جهاد اقدامات مختلف در این زمینه می
 به صورت زیر تدوین شدند: های مختلف صورت پذیرفته است که نتایجاقتصادی در بحخش

توان گفت، مردم ، مدیریت سبک و شیوه جهاد باشد، که بر اساس نتایج میاولین شاخص مورد بررسی، شاخص مدیریت می
، سبک سه لیکرت و بسیار متمایل به سبک دو لیکرت ارزیابی کـرده انـد؛ یعنـی مـدیریت     14/2اقتصادی مسئولین را با میانگین 

خیرخواهانـه اسـت. دومـین شـاخص مـورد      -خص مدیریت، سبک مشورتی، و بسیار متمایل به سبک آمرانهمسئولین از نظر شا
باشد، که به طور کلی مردم ، از نظـر شـاخص انگیـزش، مسـئولین خـود را بـا       بررسی، همانا میزان اثرگذاری موثر بر مردم می

کرت ارزیابی کرده اند؛ یعنی مدیریت مسـئولین، از نظـر   ، مطابق با سبک دو لیکرت و بسیار متمایل به سبک سه لی41/2میانگین 
 خیرخواهانه و بسیار متمایل به سبک مشورتی است.-شاخص انگیزش، سبک آمرانه

نفـوذ، مسـئولینان   -باشد، که به طور کلی مردم، از نظر شاخص تعامـل نفوذ می–سومین گزینه مورد بررسی، شاخص تعامل 
سبک دو لیکرت و متمایل به سبک سه لیکرت ارزیابی کرده اند؛ یعنـی مـدیریت مسـئولین از    ، مطابق با 41/2خود را با میانگین 
هـای  خیرخواهانه، و متمایل به سبک مشورتی است. گزینه چهارم در رابطه بـا شـاخص  -نفوذ، سبک آمرانه-نظر شاخص تعامل

، 11/1ری، مسئولین خـود را بـا میـانگین    باشد، که به طور کلی مردم، از نظر شاخص تصمیم گیمورد بررسی، تصمیم گیری می
خیرخواهانـه  -مطابق با دو سبک لیکرت ارزیابی کرده اند؛ یعنی مدیریت مسئولین، از نظر شاخص تصمیم گیری، سـبک آمرانـه  

 است.
باشد، که: به طور کلی مردم، از نظـر شـاخص اهـداف    شاخص پنجم در بررسی این پژوهش، اهداف اجرایی و آموزش می

، مطابق با سبک دو لیکرت، و تا حدودی متمایـل بـه سـبک سـه لیکـرت،      27/2آموزش، مسئولین خود را با میانگین اجرایی و 
خیرخواهانه، و تـا حـدودی    –ارزیابی کرده اند؛ یعنی مدیریت مسئولین از نظر شاخص اهداف اجرایی و آموزش، سبک آمرانه 

 متمایل به سبک مشورتی است.
بررسی در این پژوهش، بررس ارتباط بین سبک و شـیوه جهـاد اقتصـادی و رضـایت مـردم      باالخره آخرین موضوع مورد 

، 712/1است. وجود ضـریب همبسـتگی، بـه میـزان      712/1باشد، که در این بررسی، ضریب همبستگی پیرسون برابر با عدد می
ط مستقیمی بین میزان سـبک و شـیوه   نشان دهنده وجود همبستگی مثبت، بین دو متغیر این پژوهش است، به عبارت دیگر، ارتبا

اسـت، بیـانگر ایـن مطلـب      11/1جهاد اقتصادی و رضایت مردم، وجود دارد. همچنین سطح معنی داری صفر، که کوچکتر از 
درصـد،   11است، که همبستگی بین دو متغیر سبک و شیوه جهاد اقتصادی و رضایت مردم، معنی دار است. بنابراین، با احتمال 

 بین دو متغیر سبک و شیوه جهاد اقتصادی و رضایت مردم، همبستگی وجود دارد.  توان گفت،می
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ی در عرصه ی تمدن نوین اسالمی با اجتماعنقش نوروز در همبستگی 
 تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری

 
 2و زاهد غفاری هشجین *1ملیحه سالم

 ارشد جامعه شناسی انقالب اسالمی دانشگاه شاهد كارشناس 0

 هیات علمی دانشگاه شاهد 1
 

*Email: malihe.salem@yahoo.com 

 

 چکیده

 
گی اجتماعی در عرصاه ی تمادن ناوین اساالمی از دیادگاه      هدف اصلی پژوهش بررسی نقش نوروز در همبست

ای است. به گواهی تاریخ، با ورود اسالم به ایران نه تنها ناوروز باه فراموشای ساپرده     حضرت آیت اص خامنه
های اسالمی انطباق داده شاد. شاناخت ناوروز باه     های اسالمی حیاتی تازه یافت و با ارزشنشد، بلکه در دوره

مهمترین نمادهای فرهنگی کشور ایران از آن جهت مهام اسات کاه فرصاتی بارای ایجااد انساجام        عنوان یکی از 
اجتماعی و بستری برای پیشرفت و توسعه سبک و فرهنگ زندگی ایرانی در عرصه ی تمدن نوین اسالمی است. 

)علم اریزفا ا ساخت  بخاش  -الاف  ای تمدن نوین اسالمی دارای دو بخش اسات: از دیدگاه حضرت آیت اص خامنه
حاصال شاده   های خوبی در این زمینه پیشرفتکه از نظر ایشان  شودکه شامل نمودهای پیشرفت می وصنعت(

در تماام  « سبک زندگی اسالمی»تمدن اسالمی که شامل حاکمیت  -حقیقی و اساسی-بخش نرم افزاری  -ب است.
سازی ناوین  یقی پیشرفت و تمدنبخش اساسی و حقایشان این بخش را حیات مسلمانان است. و  مظاهر زندگی
دعوت از حاصل نشده است و درنتیجه ایشان با متأسفانه در این بخش، پیشرفت چشمگیری دانند که اسالمی می

، اندیشمندان حوزه و دانشگاه، نخبگان سیاسی و فکری، دستگاههای مرتبط با فرهناگ و تعلایم و نیاز جواناان     
این مقاله با استفاده از روش اسانادی تااریخی در پای     . بر این اساسدرا ضروری خواندن این بارهیابی در علت

تواناد در  هایی مای پاسخ به این سؤال است که نوروز )در دیدگاه حضرت آیت اص خامنه ای( از طریق چه مولفه
هاا نشاان   تحکیم انسجام اجتماعی و تقویت ارتباطات جمعی در عرصه تمدن نوین اسالمی ماوثر باشاد؟ یافتاه   

همگرایی و هام افزایای    هایی مانند ایجاددهد نوروز به عنوان عیدی اسالمی و نمادی فرهنگی از طریق مولفهیم
هاای  ، حفظ ارزشتحکیم ارتباطات خانوادگی ها و کینه ها،، گسترش صله ی ارحام و رفع کدورتهای منطقهملت

تقویات غارور ملای، منجار باه تقویات       های واالی فرهنگی به کشورهای غارب و  دینی و انقالبی، صدور ارزش
 شود.انسجام اجتماعی می

 
 کلید واژه ها: نوروز، تمدن نوین اسالمی، انسجام اجتماعی، حضرت آیت اص خامنه ای. 
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 مقدمه
های اسالمی حیاتی تـازه  به گواهی تاریخ، با ورود اسالم به ایران نه تنها نوروز به دست فراموشی سپرده نشد، بلکه در دوره 

[. بر همین اساس این روز را مطابق با روز خلقت آدم، نشستن کشـتی حضـرت   1های اسالمی انطباق داده شد]یافت و با ارزش
ها توسط حضرت ابراهیم)ع(، بعثت حضرت رسول اکرم)ص( و والدت حضرت قائم و جلـوس حضـرت   نوح)ع(، شکستن بت

[. چنـان کـه در کتـاب    2امام دوازدهم نیز در این روز خواهد بـود ] دانند و عقیده بر این است که ظهور علی )ع( به خالفت می
ی دینـی هـم بـه خـود     [؛ به همین خاطر امروزه این جشن عالوه بر بعد ملی، جنبه3آمده است]« نوروز»ی نیز واژه« برهان قاطع»

ست؛ ضمن آن که تالوت قرآن و گرفته و دعای تحویل سال به میمنت آن به هنگام تحویل سال بر روی زبان هر ایرانی مسلمان ا
های طوالنی استمرار داشـته و بـه   ی سنت نیکویی است که سدههای دینی ایرانی بر پای خوان نوروزخواندن کتب مقدس اقلیت

 -[. حال شناخت نوروز به عنوان یکی از مهمترین نمادهای فرهنـگ ایرانـی  4ی بخشش گناهان و آغاز زندگی نوینی است]منزله
ر ایران از آن جهت مهم است که فرصتی برای ایجاد انسجام اجتماعی و بستری برای پیشـرفت و توسـعه سـبک و    اسالمی کشو

ای تمدن نوین اسـالمی دارای دو  از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنهفرهنگ زندگی ایرانی در عرصه ی تمدن نوین اسالمی است؛ 
در ایـن زمینـه   کـه از نظـر ایشـان     شـود دهای پیشرفت میکه شامل نمو )علم وصنعت(زاریفا سخت بخش -الف بخش است:

سـبک  »تمدن اسـالمی کـه شـامل حاکمیـت      -حقیقی و اساسی-بخش نرم افزاری  -بحاصل شده است. های خوبی پیشرفت
بخـش اساسـی و حقیقـی پیشـرفت و     ایشـان ایـن بخـش را    حیات مسلمانان اسـت.  و  در تمام مظاهر زندگی« زندگی اسالمی

دعـوت از  حاصل نشده و درنتیجـه ایشـان بـا    متأسفانه در این بخش، پیشرفت چشمگیری دانندکه ن اسالمی میسازی نویتمدن
ایـن  یـابی در  علـت ، اندیشمندان حوزه و دانشگاه، نخبگان سیاسی و فکری، دستگاههای مرتبط با فرهنگ و تعلیم و نیز جوانان 

توانـد تـا حـدودی    نوین اسالمی مساله ی مهمی که وجود دارد و میاز نظر ایشان در عرصه ی تمدن  .را ضروری خواندند باره
اهداف نظام اسالمی را در خود جمع کند مساله ی پیشرفت است که تداعی کننده ی حرکت است و متوقـف شـدنی نیسـت و    

ماعی، شـیوه ی  دارای ابعاد مختلف است؛ یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسالمی عبارت است از سبک زندگی کردن، رفتار اجت
ایشان عقیده دارندکه یکی از ابعاد سبک زندگی مقوله ی فرهنگ است که باید تبیین، تـدوین و بـه شـکل مطلـوب     . زیستن و...

اسالم تحقق بخشیده شود. از نظر ایشان اگر ما به این مقوالت به طور جدی نپردازیم، پیشرفت اسالمی تحقق پیدا نخواهد کرد و 
ل نخواهد گرفت؛ هر چه ما در صنعت پیش برویم و هرچه اختراعات و اکتشافات زیـاد شـود، اگـر مـا     تمدن نوین اسالمی شک
[. در ایـن راسـتا یکـی از    1اسالمی را درست نکنیم پیشرفت حقیقی به معنای حقیقی کلمـه نکـرده ایـم]    -بخش فرهنگ ایرانی 

ساله ارتباطات اجتمـاعی اسـت؛ کـه تضـعیف آن را     ای در عرصه تمدن نوین اسالمی مهای مهم حضرت آیت اهلل خامنهدغدغه
کند از این طریـق آن  کنند. از نظر ایشان دشمن سعی میتهدیدی برای جامعه اسالمی و تشدید مساله ی تهاجم فرهنگی تلقی می

سـت  های مختلف به هم بزند و ازاین طریق تضعیف ارتباطات اجتماعی دوحدتی که در سراسر کشور گسترده است را به شکل
دارند بهتـرین راه مبـارزه بـا ایـن ترفنـدهای      های فرهنگی ملت هجوم ببرد. در این زمینه ایشان بیان مییازد و در واقع به بنیان

استکباری دشمنان عالوه بر تالش برای پیشرفت علمی و فناوری، اهمیت دادن به نمادهای فرهنگی جامعه و تقویـت همبسـتگی   
[. تا جایی که از نظر ایشان ملت ایران برای اینکه رشـد و پیشـرفت الزم را در   1اسالمی است]ملی از طریق آن بر اساس اصول 
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ها که شایسته ی آن است به دست آورد؛ به تقویت همبستگی احتیاج دارد که این همبستگی به معنـای همـدلی و   همه ی صحنه
 [.7ها را به هم نزدیک و مرتبط کردن است]بازو به بازو دادن و دل

یکی از عواملی است که همیشه در گذر تاریخ این ملت همسو  -اسالمی_نمادی بارز از فرهنگ ایرانی -نوروز به عنوان حال
ای عید نوروز نمـاد نـوآوری، جـوانی، نشـاط و تحکـیم      و همدل و همدرد به پیش برده است. به عقیده حضرت آیت اهلل خامنه

توان از آن برای مقابله بـا دشـمنان و بیگانگـان و تقویـت     است. پس مسلما میروابط دوستی و مهربانی میان دوستان و آشنایان 
این مقاله با روش اسنادی تاریخی و ابزار گردآوری اطالعات فیش   همبستگی ملی در عرصه ی تمدن نوین اسالمی بهره گرفت.

توانـد در تحکـیم   هـایی مـی  چه مولفه برداری، در پی پاسخ به این سوال است که نوروز در دیدگاه مقام معظم رهبری از طریق
 انسجام اجتماعی و تقویت ارتباطات جمعی در عرصه تمدن نوین اسالمی موثر باشد؟

 
 مبانی نظری

 فرماید: ی عید نوروز میای دربارهحضرت آیت اهلل خامنه
ت، هرکس چنـین تصـوری   عید نوروز هم حقیقی است. ما با عید نوروز موافقیم، کسی خیال نکند عید نوروز چیز بدی اس»

ها که در درون خود، به فساد و انحطاط گـرایش  کند واقعا اشتباه کرده است، اسالم عید نورز را رد نکرده است. نوروز برای آن
هـای بلنـد ایـن ملـت و انقـالب جـدا       هایی که خود را از هدفکنند، برای آنهایی که خود را از خدا دور میکنند، آنپیدا می

 [.1«]وروز نیست، روز جشن و شادی نیست، شوم است، این آن حقیقت مسئله در باب نوروز استکنند، نمی
 صـورت  قالب و داد؛ به این صورت که تغییر خود، دلخواه شکل به را باستانی نوروز مسلمان، زیرکِ به عقیده ایشان ایرانیِ 
 حکّـام  و سـالطین  بـرای  فرصـتی  و پادشاهان نوروز نی،باستا چرا که نوروز. کرد عوض را آن داشت اما محتوای نگه را نوروز
 و امیّـه بنـی  زمـان  در حتّـی . بپذیرند هدیه آنها از و بکشانند ملّتها رخ به را خود ظاهری عظمت و شکوه اینکه برای بود؛ مستبد
 در باسـتان  فارسی سرایانک و پادشاهان یسیره و رفتار همان شد، وارد عبّاسی و اموی خالفت دربارهای به نوروز که عبّاسبنی

 صـورت بـه  تغییـر  این اگرچه داد؛ تغییر خود نفعبه را قالب و نظم این مسلمان، به زعم ایشان ایرانیِ امّا. شدمی عمل آنها دربار
 قلبـی  ارتبـاط  برای است ایوسیله و ایبهانه نوروز که شودمی مشاهده قرنها، گذشتن از بعد امروزه امّا است نگرفته انجام دفعی
 حقیقـت  یک نوروز حقیقت ایرانی، نوروز از نظر ایشان در. تعالیباری مقدّس ذات یعنی عزّت، و عظمت مبدأ میان و مردم میان

پس . دهندمی هدیه و گویندمی تبریک یکدیگر کنند و بهمی رفتار محبّت و صفا با یکدگر با نوروز مناسبتبه مردم است؛ مردمی
 [.1ندارد ] وجود نوروز در قرنها، و سالها گذشت از بعد امروز ادشاهی،پ و باستانی سنّت و رسم
آنچه ملت ایران در باب عید نوروز انجام داده است، یکی از زیباترین و شایسته ترین  1از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنه ای 

عید  -اول بهار-ها یعنی شمسی ایرانی شود با یک مراسم سنتی و تاریخی انجام داد. به طوری که اول سالکارهایی است که می
کند که سال شمسی او هم سال هجری است؛ یعنی همچنان که سال قمـری  نوروز است؛ به زعم ایشان اوال ملت ایران افتخار می

های مسلمان برای سال شمسـی خـود، از   ی ملتما مبدا هجرت خاتم النبیاء)ص( است، سال شمسی هم مبدا هجرت است. بقیه

                                                 
1. http://farsi.khamenei.ir/speech-index  
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های مسلمان هجرت نبی اکرم را، هم مبدا سال قمری هم مبـدا سـال شمسـی    کنند؛ به عقیده ایشان ایرانیالدی استفاد میسال می
ی ایرانی به تعالیم مقدس اسالم و به آثار مطهر نبوی است. در ضمن، اول سال قراردادند. این مطلب نشانگر هنر و عشق و عالقه

دهند. البته به عقیده ایشان فرق ر حالی که مسیحیان، اول سال خود را، اول زمستان قرار میرا اول فصل بهار انتخاب کرده اند، د
ها این است که والدت حضرت مسیح تاریخ مشخصی ندارد و یک مطلب حدسی است، در حالی که حجرت نبی ها با ایرانیآن

ها اول بهار را اول سال خود مان قرار داده اند کـه  رانیمکرم اسالم، از نظر تاریخی کامال دقیق است. به هر حال از نظر ایشان ای
ی موجودات زنده است و این بهتر این یک ذوق است، چرا که اول بهار اول رویش طبیعت، بیداری باغ و بوستان و بالندگی همه

 از زمستان است که وقت انجماد طبیعت و گیاه و نباتات است. 
ای وجود دارد که برادران و خواهران باید به آن توجه کنند؛ و این نکته ایـن اسـت کـه    هبه اعتقاد ایشان در تعالیم اسالم نکت

کنـد؛  های غلط را به کلی نـابود مـی  هایی که قبل از اسالم باقی مانده است، دو نوع رفتار دارد؛ اوال بعضی سنتاسالم با سنت
هـای غیـر مسـلمان،    داشتند، یا بیشتر ملتان را نگه نمیها قبل از اسالم، دختران خودشهای درستی نیست. مثال عربچون سنت

ها را که به کلی غلط بود را از بین برد. ثانیا به نظر ایشان اسالم بعضی از کردند، اسالم این سنتجنس زن را تحقیر و اهانت می
مثل بسیاری از اعمال حج. ایـن   ها را از بین نبرده است کالبد محتوا را نگه داشته و محتوا و روح آن را عوض کرده است؛سنت

طوافی که وجود دارد قبل از اسالم نبود؛ منتها محتوای طواف، محتوای شرک بود. اسالم آمد و دین عمل را از محتـوای شـرک   
آلود خالی و از محتوای توحد پر کرد. طواف در آن زمان مظهر گرایش انسان به آلهه و ارباب ادعایی دینداری بود، آن را تغییـر  

 اد و مظهر اردت انسان به مرکز عالم وجود یعنی حضرت حق متعال و وجود مقدس پروردگار قرار داد.د

کند. مردم هم همین کار را با نـوروز کردنـد؛ نـوروز را    ها این کار را میبه اعتقاد ایشان، اسالم در بسیاری از مواقع با سنت
های استبدادی قبـل از اسـالم   ورز در ایران جشنی در خدمت حکومتنگه داشتند و محتوای آن را عوض کردند، به زعم ایشان ن

اش بد است باستانی یعنی اینکـه  « باستانی»اش خوب است، ولی « نوروز»گویند؛ بود، به همین خاطر است که نوروز باستانی می
و « مردادگـان »، «ردادگانخ»های دیگری یا جشن« مهرگان»های یا جشن« نوروز»مثل جشن  –ی سال های دورهی این جشنهمه

ی جاهلیـت ایـران   ی دورههای پوسـیده های استبدادی و سلطنتهای گوناگونی که قبل از اسالم بوده، در خدمت حکومتجشن
، محتوای مردمی و خدایی و توجه و ارادت به حضرت حق در آن نبود؛ به طوری کـه جهـات عـاطفی و    «نوروز»بود. محتوای 

ز نبود. ملت ایران نوروز را نگه داشتند ولی محتوای آن را عوض کردند. ایـن محتـوای امـروز نـوروز     انسانی و مردمی در نورو
شود مردم ایرانی، غیر از نوروز باستانی است. نوروز برای ملت ایران عبارت است از توجه مردم به خدا، اول تحویل سال که می

کنند پس توجه خود خوانند و آغاز سال را با نام خدا شروع میمی« اریا محول الحول واالحوال، یا مقلب القلوب واالبص»دعا و 
ای هـای نکـویش وسـیله   کنند که از نظر ایشان این، ارزش بزرگی است. همچنین از نظر ایشان نوروز و سنترا به خدا زیاد می

کننـد؛ بـه زعـم    ی احباب میارحام و صلهی کنند و صلهها با یکدیگر ارتباط برقرار میشود و انساندلها شاد می است که با آن
بارکی یک سال برای یک ملت، در واقع از دیدگاه ایشان مایشان این ارتباط عید نورز است که بسیار خوب و مورد تاکید است. 

ـ   به زعم ایشان های معنوی اهمیت بیشتری دارند. های مادی آن سال نیست، گاهی جنبهفقط به جنبه ول اگر ملتی بتوانـد یـک تح
سازی کند و خود را به فضایل اخالقی آراسـته  اخالقی در خود به وجود بیاورد، اگر بتواند رذایل اخالقی را از درون خود پاک
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سازد، حقیقتاً برای آن ملت عید است. اساساً قرار دادن اعیاد، چه اعیاد ملی و چه اعیـاد دینـی و مـذهبی، بـرای ایجـاد چنـین       
اند، کسانی که تصمیم و اقدام و کسانی که مأموریت بزرگی را بر عهده گرفته ت. پس از نظر ایشاندر درون انسانهاس هاییتحول

حرکت و رفتار آنان فقط رفتار یک شخص نیست، بلکه رفتار یک مجموعه است، رفتار یک جامعـه اسـت و گـاهی در چشـم     
اند و موظف هستند دیگران مخاطب به خطاب الهی آنان پیش ازچرا که دیگران رفتار یک کشور است، باید خیلی مراقبت کنند. 

 [.11]را در خودشان تحقق ببخشند« حوّل حالنا الی احسن الحال»که دعای شریف 
 

 مدل نظری
اسالمی کشور ایران از آن جهت مهم اسـت کـه فرصـتی     -شناخت نوروز به عنوان یکی از مهمترین نمادهای فرهنگ ایرانی

بستری برای پیشرفت و توسعه سبک و فرهنگ زندگی ایرانی در عرصه ی تمـدن نـوین اسـالمی    برای ایجاد انسجام اجتماعی و 
تمدن اسالمی که شـامل   -حقیقی و اساسی-بخش نرم افزاری ای از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنهاست؛ همان طور که بیان شد 

بخـش اساسـی و حقیقـی    شان این بخش را ایحیات مسلمانان است. و  در تمام مظاهر زندگی« سبک زندگی اسالمی»حاکمیت 
، یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسـالمی عبـارت   دانند که پیشرفت چندانی نداشته استسازی نوین اسالمی میپیشرفت و تمدن

   است از سبک زندگی
نگ است کـه بایـد   ایشان عقیده دارندکه یکی از ابعاد سبک زندگی مقوله ی فره. کردن، رفتار اجتماعی، شیوه ی زیستن و...

تبیین، تدوین و به شکل مطلوب اسالم تحقق بخشیده شود. از نظر ایشان اگر ما به این مقوالت به طور جدی نپردازیم، پیشـرفت  
اسـالمی را درسـت    -اسالمی تحقق پیدا نخواهد کرد و تمدن نوین اسالمی شکل نخواهد گرفت؛ اگر ما بخش فرهنـگ ایرانـی   

ای در های مهـم حضـرت آیـت اهلل خامنـه    عنای حقیقی کلمه نکرده ایم. در این راستا یکی از دغدغهنکنیم پیشرفت حقیقی به م
عرصه تمدن نوین اسالمی مساله ارتباطات اجتماعی است؛ که تضعیف آن را تهدیدی برای جامعه اسـالمی و تشـدید مسـاله ی    

طریق آن وحدتی که در سراسر کشور گسترده اسـت را   کند از اینکنندکه از نظر ایشان دشمن سعی میتهاجم فرهنگی تلقی می
های فرهنگی ملت هجوم ببرد. ایشان بهترین راه مبارزه بـا ایـن ترفنـدهای اسـتکباری     های مختلف به هم بزند و به بنیانبه شکل

جامعـه بـر    دشمنان عالوه بر تالش برای پیشرفت علمی و فناوری، تقویت همبستگی ملی از طریق توجه به نمادهـای فرهنگـی  
هـا کـه   دانند، تا جایی که از نظر ایشان ملت ایران برای اینکه رشد و پیشرفت الزم را در همه ی صحنهاساس اصول اسالمی می

شایسته ی آن است به دست آورد؛ به تقویت همبستگی احتیاج دارد که این همبستگی به معنای همدلی و بازو بـه بـازو دادن و   
یکی از عـواملی اسـت    -نمادی بارز از فرهنگ ایرانی اسالمی -مرتبط کردن است. حال نوروز به عنوانها را به هم نزدیک و دل

ای نـوروز را مناسـبتی   که همیشه در گذر تاریخ این ملت همسو و همدل و همدرد به پیش برده است. حضرت آیـت اهلل خامنـه  
ز دانسته اند و تاکید دارند عید نوروز نماد نوآوری، جـوانی،  های ممتاالمللی و حامل ارزشبرجسته از لحاظ معنوی و ملی و بین

تـوان بـرای مقابلـه بـا دشـمنان و      نشاط و تحکیم روابط دوستی و مهربانی میان دوستان و آشنایان است. پس مسلما از آن مـی 
 هـایی ماننـد ایجـاد   ولفهبیگانگان و تقویت همبستگی ملی بهره گرفت. نوروز )در دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنه ای( از طریق م

، حفـظ  تحکیم ارتباطات خـانوادگی  ها و کینه ها،، گسترش صله ی ارحام و رفع کدورتهای منطقههمگرایی و هم افزایی ملت
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های واالی فرهنگی به کشورهای غرب و تقویت غرور ملـی، منجـر بـه تقویـت انسـجام      های دینی انقالبی، صدور ارزشارزش
 شود.اجتماعی می

 

 
 ویت همبستگی ملیتق

 
 

 
 های تقویت کننده همبستگی ملی در نوروز از دیدگاه مقام معظم رهبری مولفه

 های منطقه از دیدگاه مقام معظم رهبریعید نوروز و ایجاد همگرایی و هم افزایی ملت -0
وروز در تهران، نوروز رهبر انقالب اسالمی در دیدار روِسای جمهور و نمایندگان کشورهای شرکت کننده در جشن جهانی ن

های ممتاز دانسـتند و تأکیـد کردنـد: عیـد نـوروز نمـاد       المللی و حامل ارزشرا مناسبتی برجسته از لحاظ معنوی، ملی، و بین
نوآوری، طراوت، جوانی، نشاط و تحکیم روابط دوستی و مهربانی میان دوستان و آشنایان است. حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای،    

عقیـده  ها را یک امتیاز برشمردند و های واالیی، به عنوان آغاز سال نو در میان برخی ملتوروز با چنین ارزشقرار گرفتن عید ن
با وجود آنکه عید نوروز یک جشن ملی است و جزو اعیاد دینی محسوب نمی شود، اما در روایـات متعـددی از نـوروز     دارند

 ها در مقابل پروردگار شده است.و اظهار عبودیت انسان تجلیل شده و به همین دلیل نوروز فرصتی برای یاد خدا
در ایران بنا بر یک رسم دیرینه، مردم به هنگام نوروز و لحظه تحویل سال، در اماکن زیـارتی  بر همین اساس به عقیده ایشان 

ـ یابند و از خداوند خیر و برکت و سالی نیکو، طلب میها حضور میو عبادتگاه المی بـا اشـاره بـه ثبـت     کنند. رهبر انقالب اس
هایی که نـوروز  تواند نوعی انتقال فرهنگ و هدیه از جانب ملتاین ثبت جهانی در واقع می ؛المللی عید نوروز تأکید کردندبین

 تواند زمینه مناسبی برای هراین مراسم و استمرار آن می ز نظر ایشانهای دیگر، به ویژه غرب باشد. ادارند بـه ملترا گرامی می
های بزرگ بـرای بحـران   به تالش بـرخی قدرتد. همچنین ایشان های منطقه به یکدیگر باشها و ملتچه نزدیک تر کردن دولت

های منطقـه نـه   واقعیت آن است که منافع ملتند که تأکید کرداشاره و  ها در منطقهها و القای تقابل منافع ملتآفرینی میان ملت
توانند یک مجموعه بـا  های منطقه میاینکه ملت اساس اینکه بر ایشان ، بلکه مکمل یکدیگر است.تنها در تقابل با یکدیگر نیست

ها میان کشـورهــای  مهوری اسالمی ایران از تقویت روابط و همکاریاعتقاد دارند که جارزش و واالی فرهنگی تشکیل دهند، 
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د و پیشرفت و ارتقای هریک از کشـورهای همسـایه را بـه    کنمنـطقه و همسایه که دارای فرهنگ مشترک هستنـد، استقبـال می
از تقویت ارتباطات بین کشورهای این منطقـه، کشـورهای همسـایه کـه      باید . از نظر ایشانداندسود خود و مایه سرافرازی می

، غـرب  ،در شرق یهر کدام از این کشورهای همسایهچرا که  کرد؛ی توان کمک فرهنگ مشترکی دارند، استقبال و به آن با همه
هر کدام بتوانند در این ماجراهای بزرگ جهانی، در این تضادهائی که هست، از  و سود ماستبه جنوب تقویت بشوند،  و شمال

کنـیم،   کمـک  در این زمینـه  ما دارند اگرایشان بیان می.باعث سرافرزی و خوشحالی ماستای نشان بدهند، خود هویت برجسته
 [. 11کند]به همه ما کمک میهم  شاءاللَّه خدای متعالان

بـه سـاخت    ،ایرانـی پیشـرفت  ـاگر قرار است خروجی نهایی الگوی اسالمیدر واقع از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
از نظـر ایشـان   توجـه داشـته باشـیم.    « ایرانی»و « اسالمی»ای نداریم جز آنکه به دو وجه منجر شود، چاره« تمدن نوین اسالمی»
آن بـود کـه در طـول    « سکوالرهای وطنـی »و « منورالفکران»اشتباه از نظر ایشان گیرند. ها شکل می«هویت»ا بر اساس ه«تمدن»

از غرب بنیان کنند. آنـان  « وام گرفتن معرفتی»خواستند تمدن ایرانی را بر اساس اجتماعی خود، همواره میـتاریخ حیات سیاسی
ایران »توانند حات و مفاهیم و نظریات بیرونی، بدون توجه به هویت ملی و بومی، میکردند با وارد کردن مُشتی اصطالتصور می

اساساً صـحبت از پیشـرفت و بـه تبـع آن،      و عناصر مهم آن را بسازند؛ در حالی که بدون توجه به هویت فرهنگی و ملی« نوین
های منطقـه کـه از نظـر ایشـان دارای     ملت پس واضح است که همگرایی و هم افزایی[. 12]چیزی شبیه طنز است« سازیتمدن»

هایی مانند نزدیک کردن دولتهـا و ملتهـا بـه    با ایجاد مولفه -از طریق ثبت جهانی سنت مهمی مانند نوروز -منافع یکسان هستند
در  یکدیگر، شکل دادن به یک مجموعه با ارزش واالی فرهنگی در منطقه و کمک به یکدیگر در ماجراهای بزرگ جهانی، اتحاد

های بزرگ بحران آفرین و... منجر به تقویت هویت ملی و بومی و در نتیجه در تقویـت همبسـتگی اجتمـاعی مـردم     برابر قدرت
 کند.منطقه در عرصه ی تمدن نوین اسالمی نقش مهمی را ایفا می

 عید نوروز و گسترش صله ی ارحام از دیدگاه مقام معظم رهبری -2
ای در عرصه ی تمدن نوین اسـالمی کـه در طـی سـخنرانی خـود در بـین       آیت اهلل خامنههای مهم حضرت یکی از دغدغه 

جوانان استان خراسان شمالی به آن اشاره کرده اند بحث مهم صله ارحام است از نظر ایشان یکی از مواردی که نخبگان فرهنگی 
[ حـال در ایـن   13در بین ما ضعیف شده است؟] و مسئوالن باید به آن بپردازند بحث صله ارحام است، اینکه چرا صله ی ارحام

تواند نقش مهمی در تقویت صـله ارحـام در عرصـه ی    اسالمی که می-بخش به بررسی نقش نوروز به عنوان یک نماد فرهنگی
 شود.تمدن نوین اسالمی داشته باشد پرداخته می

عید نوروز اجرای سنت صله رحم، کمک  مقام معظم رهبری در مورد اهمیت رسم صله رحم در عید نوروز؛ فلسفه ی اصلی
 دانند.ها میها از دلها و کینهبه نیازمندان و مستمندان جامعه و زدودن همه کدورت

اسـت و   انسـان  طبیعـی  زندگی فضای شدن تازه و جهان شدن جوان و طبیعت طراوت سرآغاز نوروز، به عقیده ایشان عید 
 بـا  دل و جـان  طراوت باشد؛ از نظر ایشان؛ انسان دل و طراوت جان با همراه ن،هیچ چیزی نیکوتر از این نیست که طراوت جها

 بـرای  و خـواهران  و برادران یهمه برای خواهینیک و خیرخواهی نهال رویاندن با پروردگار، از کمک درخواست با خدا، ذکر
 اینکه بر عالوه دارد؛ را زیادی هایزیبایی خود درون در نوروز کند. در واقع در دیدگاه ایشان رسمبشریت تحقق پیدا می یهمه
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 از یکـی . کننـد مـی  آغـاز  شـان زنـدگی  در اساسی تحول درخواست با و خدا نام با را تحویل یلحظه این ایرانیان نقطه، هر در
 ونـدهای پی و روابط کردن مستحکم و ارحام یصله و بازدید و دید رسم نوروز از نظر ایشان، عید در موجود رسمهای زیباترین
 کارهای با همراه که - دیگر ملتهای ملیِ جشنهای از بعضی است که به عقیده ایشان اگر این جشن را با جامعه افراد میان عاطفی

 بـر  عالوه ایرانیان ما نوِ سال آغاز و ملی جشن که یابیمدرمی کنیم، مقایسه - است عاطفی ارتباطات این از دور به و اخالقی غیر
ایشـان در پایـان بیانـات خـود؛      .دارد خود در ایمهربانانه و نجیبانه خصوصیات که است، امتیازی یک که طبیعت بهار با تقارن
 بسـیار  رسوم از زندگی را محیط کردن نو و انسانی روابط گرفتن پی و یکدیگر به آمدگوییخوش و تبریک و لبخند دلها، شادی
 شـرع  و اسـالم  مقـدس  آئـین  تأیید مورد همه اند وبوده پایبند آن به امروز ات گذشته از ایرانیان که تلقی کردند مطلوبی و خوب
 [.14است] اسالمی
 مردم سازکاری برای توجّه اوّالً: ایران، ملت برای همچنین مقام معظم رهبری در بیانات خود در حرم مطهر رضوی نوروز را 
 یـاد  بـا  را سال کنند و در نتیجه آغازدن توسط مردم تلقی میخدا خواندند و نشانه ی آن را همزمانی تحویل سال و دعا خوان به

 را ثانیـاً ایشـان نـوروز   . اسـت  ارزش این خود یـک  کنند که به زعم ایشانمی زیاد خدا به را خود توجّه کنند ومی شروع خدا
 و بـرادری  همـان  ایـن  ند که عقیـده دارنـد  دهمی قرار یکدیگر به محبّت و هاکینه و کدورتها رفع و بازدید و دید برای ایبهانه

 قـرار  مقدّسـه  اعتـاب  زیارت برای ایبهانه را نوروز ضمناً. است خوب بسیار است؛ و اسالم رحم صله همان و اسالمی عطوفت
 بـا  کـه  کسـانی  دیدگاه از را نوروز عید ایشان .است این هم از نظر ایشان بسیارخوب که - کنندمی مسافرت مشهد به دهند؛می

 شـاد  دلهـا  آن بـا  کـه  است ایوسیله است چرا که خوبی چیز نوروز، عید دارندکنند و بیان میمی تأیید دارند، کار و سر اسالم
 ارحـام،  مثـل  هـم  رفقـا  و دوسـتان  چون کنند؛می احباب صله و رحم صله کنند ومی برقرار ارتباط یکدیگر با انسانها شود،می

 یعنـی  کنـد؛  صـله  هم رفقا و دوستان با باید کند، صله ارحام با باید انسان دارند؛ لذا از نظر ایشان همان طور که صله به احتیاج
 [.11است] خوب بسیار که به عقیده ی ایشان است نوروز عید ارتباط کند و در کل این برقرار ارتباط

کرد، بایـد در   پیدا معنوی محتوای یک - دیگر سال به سال یک از رفتن - سال تحویل و نوروز به اعتقاد ایشان از زمانی که
 تمیـز  لبـاس  از صـحبت  نیست؛ نو لباس از صحبتی البته - را لباسها تمیزترین و داد شستشو را خود کرد، غسل این روز مبارک

 رویـش  یـک  طبیعـت،  رویـش  بـا  و داد امید خود به کرد و شاد دلها را کرد، رحم صله رفت؛ یکدیگر دیدن به پوشید، - است
 [.11آورد] وجود به دل در معنوی

هایی ماننـد کمـک بـه نیازمنـدان و مسـتمندان      ای از طریق مولفهپس صله ی رحم در عید نوروز در دیدگاه آیت اهلل خامنه
ها و در نتیجه رویش معنوی در کنار رویـش طبیعـت،   ها و کدورت ها، طراوت بخشیدن به جان و دل انسانجامعه، زدودن کینه

دید روابط انسانی، مستحکم کردن روابط و پیوندهای عاطفی میان افراد جامعه، تبریک و خوش آمد گویی افراد به یکـدیگر و  تج
تواند در تحکیم همبستگی اجتماعی و ارتباطات اجتماعی در عرصه ی تمدن نوین اسـالمی نقـش   شادی دلها ی افراد جامعه می

 موثری را ایفا کند.
 م ارتباطات خانوادگی از دیدگاه مقام معظم رهبریعید نوروز و تحکی -3

اولِ  عید نـوروز »دارند کنند و دلیل خودرا اینگونه بیان میای عید نوروز را مناسبتی برجسته تلقی میحضرت آیت اهلل خامنه
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یگر برونـد و بـه هـم    اند که این ایام را عید بگیرند و تعطیل باشند و شادی کنند و به دیدن یکـد بهار است و مردم عادت کرده
در نتیجـه   بسیار خوب است و به زعم ایشان این مجموعه خصوصیات« عیدی بدهند و قهرها آشتی کنند و دورها نزدیکی کنند؛

 [.17کنند]موافقت صد در صدی خود را در مورد نوروز و جشن گرفت در این ایام را اعالم می
یک عید شـرقی و حامـل ارزشـهای برجسـته و      را عید نوروزنوروز ای در سخنرانی خود در مورد حضرت آیت اهلل خامنه 

همچنین نمـاد مهربـانی و   و عید نوروز یک نماد است؛ نماد نوآوری و طراوت و جوانی و نشاط  از نظر ایشان. دانندممتازی می
روابط دوستی و مهربانی های خویشاوند به یکدیگر، محکم کردن محبت به یکدیگر، سرکشیِ برادران از یکدیگر، محبت خانواده

ی این معانی در واقع در بهـار  بهار مظهر طراوت است، مظهر نشاط است و همه را کهها؛ چمیان دوستان، آشنایان و زدودن کینه
 مبدأ و ملتهای ما نوروز را آغاز سال نوِ خودشان قرار دادند دارند که دلیل اینکهایشان بیان میوجود دارد و این یک امتیاز است 

 [.11]حامل این معانی برجسته است این است که این عیدتاریخ قرار دادند 
های گذشـته مخصوصـا   به موضوع خانواده طی دهه مقام معظم رهبریتوجه و هشدار مکرر و مستمرتوان گفت در واقع می 

از نخبگـان بـه خصـوص    به طوری که در این زمینـه نیـز    بسیار محل تامل و ژرف اندیشی است ر عرصه تمدن نوین اسالمید
ها رو بـه  مسئوالن فرهنگی در خواست کرده اند که به بررسی و آسیب شناسی این مساله بپردازند که چرا همبستگی بین خانواده

شاید به جرات بتوان ادعا کـرد کـه    [11های کشورمان طالق افزایش پیدا کرده است؟]رود؟ و چرا در برخی از بخشتحلیل می
هـای دیگـر بـه    ه در گفتمان فرهنگی ـ اجتماعی رهبری، مهم ترین نقطه کانونی و اصل و اساس سیاستگذاری حفظ بنیان خانواد

های گذشته هم عرض تذکر و بیـدارباش دربـاره تهـاجم و شـبیخون فرهنگـی غـرب،       آید تا جایی که ایشان طی سالشمار می
رتیب توجه به حفظ، استقرار، اقتـدار و تحکـیم خـانواده،    بدین تکرده اند.  همواره به موضوع خانواده و اهمیت و حساسیت آن

ای هسـتند کـه خـود و فرزندانشـان در آن     برای همه کسانی که نگران سعادت خود و فرزندانشان یا حتی نگران سالمت جامعه
د کـه دنیـا و   کنند، باید نه یک شعار تشکیالتی یا تعارف تبلیغاتی، بلکه موضوعی راهبردی، کالن و جدی تلقی شـو زندگی می

 .آخرت همه به آن وابسته است
اگر به این موضـوع توجـه نکنـیم در     بر این نکته تاکید کردند کهدر سال نو صریح به همین دلیل ایشان در بیانات خود در  

و این موضوع چیزی نیسـت کـه کسـی     استای بزرگ تر از هر تهدید، آسیب و خطر پشت در خانه یکایک مآینده نزدیک فتنه
حزب اللهی و ضد انقالب، مؤمن و منافق، شهری و روستایی، بی حجاب  از نظر ایشان اند خود را از آن برکنار و ایمن بداندبتو

   .در این قضیه با هم فرقی ندارندو... و با حجاب، روحانی و دکتر، کارگر و کاسب، پولدار و فقیر 
سام آور آمار طـالق و فروپاشـی خـانواده هـا، کـاهش جمعیـت و       به رشد سر باید تنها به اعتقاد ایشان برای باور این ادعا

ای بـه  لحظـه  به زعم ایشان فقـط بایـد  د. رو در آن تامل ک انداختجوانانی که سن ازدواجشان گذشته و مجرد مانده اند نظری 
هـای پـیش رو   در سال کهمتوجه شد دیشید تا انهای اقتصادی، فرهنگی، اخالقی و... این همه نابسامانی اجتماعی تبعات و پیامد

باید از فرصت نوروز بـه بهتـرین شـکل ممکـن     به این دلیل است که ، ستاای در انتظار با این وضعیت، چه آینده نگران کننده
ها سود جست. نوروز بهار خانواده است و راحت تر ها و کوچک ترها و گردآمدن بزرگ تراستفاده کرد و از بهانه تجمع خانواده

هـا و  ها را هم تکاند و گرد و غبار آزردگـی شود همراه با خانه تکانی نوروزی دلها را از یاد برد. میها و دلخورینهتوان کیمی
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و همـان   دانسـت باید دیدار اعضای خانواده را زیـارت  تا جایی که از نظر ایشان  .ها را از در و دیوار زندگی پاک کردناراحتی
 برای دیـدار خـانواده  رفت؛ قرب به سوی حرم مطهر امامان و پیشوایان دین)علیهم السالم( با غسل زیارت و نیت تباید طور که 
همان طور که تسبیح برمـی داریـم و   به اعتقاد ایشان . رفتهای خانوادگی و با قصد زیارت به سوی جمع کردنیت الهی  نیز باید

 .را تکرار کنیم« انواده ام را دوست دارممن خ»گوییم باید تسبیح برداریم و ذکر بار ذکر می 111مرتبه یا  71

و هرگونه توجه به  ردبار به دورش طواف ک 71که نه هفت بار بلکه روزی  دانستای باید محیط خانه را کعبهاز نظر ایشان  
عنـوی  و مطمئن باشیم نه تنها ثواب و اجر م ردخانواده، محبت و مهرورزی و صرف وقت برای خانه و خانواده را عبادت تلقی ک

های صالح و محیط صالح و ایجاد زمینه عبادت خداوند آن از عبادات دیگر کمتر نیست بلکه این عبادت زمینه ساز ساختن انسان
 [.21]است و بیش از هر عبادتی ثواب و اجر دارد

اصـل و اسـاس   ای خـانواده نقطـه ی کـانونی و    توان اینگونه نتیجه گیری کرد که از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنهپس می
های فرهنگی تالش زیادی کرد. از نظر ایشان یکی از شود. پس باید برای حفظ آن در برابر شبیخونسیاست گذاری محسوب می

توان از آن در جهت حفظ و تقویت روابط خانوادگی از آن استفاده کرد نوروز است. در واقـع از ایـن   های مهمی که میفرصت
دهـد، برداشـت. از طرفـی    تمدن نوین اسالمی که خانواده یکی از ارکان مهم آن را تشکیل مـی توان قدمی در تحکیم طریق می

توان گفت حفظ و تقویت روابط خانوادگی رابطه ی مستقیمی با همبستگی اجتماعی در جامعه دارد؛ به طـوری کـه تقویـت    می
 عرصه تمدن نوین اسالمی است.  روابط خانوادگی اصل و اساس همبستگی اجتماعی در جامعه ی مسلمان ایرانی در

 های دینی و انقالبی از دیدگاه مقام معظم رهبریعید نوروز و حفظ ارزش -4
ای از جایگاه واالیی برخوردار اسـت بـه   های دینی و انقالبی در جامعه اسالمی در سیره حضرت آیت اهلل خامنهحفظ ارزش 

 دارند:المی بیان میطوری که ایشان در طی سخنان خود در باب تمدن نوین اس
ی بدون آرمان، بدون مکتب، بدون ایمان، ممکن است به ثروت برسد، به قدرت برسد، اما آن وقتی هم که به ثـروت  جامعه» 

اسـالم ایـن را    -و ارزش انسان گرسنه از حیـوان سـیر بیشـتر اسـت      -و قدرت برسد، تازه میشود یک حیوان سیر و قدرتمند 
ی ی خـدا باشـد؛ جبهـه   انسانی است که هم برخوردار باشد، هم قدرتمند باشد، و هـم شـاکر و بنـده    نمیخواهد. اسالم طرفدار

ی خدا و عبد خدا بودن؛ این آن چیزی اسـت کـه اسـالم میخواهـد؛     عبودیت بر خاک بساید. انسان بودن، قدرتمند بودن و بنده
سازی اسالمی نوین به ایمان است. این ایمان را نیاز تمدنی اول، س در درجهپ ت،سازی اسمیخواهد انسان بسازد، الگوی انسان

ی آنچـه را  ایم. ایمان ما، ایمان به اسالم است. در اخالقیات اسالم، در آداب زندگی اسالمی، همهما معتقدین به اسالم، پیدا کرده
ر دهیم. ما در فقه اسالمی و حقوق اسالمی که مورد نیاز ماست، میتوانیم پیدا کنیم؛ باید اینها را محور بحث و تحقیقِ خودمان قرا

ها مسـئولیت  حوزه -ایم؛ باید در اخالق اسالمی و عقل عملی اسالمی هم یک کار پرحجم و باکیفیتی انجام دهیم زیاد کار کرده
مـان  ریـزی امهآن را مبنای برن -دارند، دانشوران مسئولیت دارند، محققان و پژوهشگران مسئولیت دارند، دانشگاه مسئولیت دارد 

قرار دهیم، آن را در آموزشهای خودمان وارد کنیم؛ این چیزی است که امروز ما به آن احتیاج داریم و بایـد دنبـال کنـیم. ایـن     
سازی نوین اسالمی و به دست آوردن و رسیدن به این بخش اساسی از تمدن اسـت، کـه   ی اول در باب تمدنمطلب اول و نکته
 .سلوک عملی است
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از این چیزهائی که من فهرست کردم و گفتم، شما نمیتوانید پیدا کنید که یا به صورت خاص، یا تحت یک عنـوان   هیچکدام
عام، در اسالم به آن پرداخته نشده باشد. انواع سلوک با افرادی که انسان با آنها ارتباط دارد، انواع رفتارهای ما، انواع چیزهـائی  

وآمد هسـت، در  ود دارد، اینها در اسالم هست؛ در مورد سفر کردن هست، در مورد رفتکه در زندگی اجتماعی برای انسان وج
ی رفتار با دوسـت هسـت، در   مورد سوار شدن و پیاده شدن هست، در مورد پدر و مادر هست، در مورد تعاون هست، در زمینه

ما موجود است، یا تحـت یـک عنـوان کلـی     ی چیزها، یا به طور خاص در منابع اسالمی ی رفتار با دشمن هست. در همهزمینه
 [.21«]دوجود دارد؛ که اهل استنباط و اهل نظر میتوانند آن چیزی را که مورد نیازشان است، از آن به دست بیاورند و پیدا کنن

المی توان در مورد آن در بین منابع اسالمی تحقیق و جستجو کرد و آن را با مسائل اسبر همین اساس یکی از مواردی که می
های دینی و انقالبی در عرصه ی تمدن نوین اسالمی تواند در این زمینه نقش مهمی در حفظ ارزشتطبیق داد نوروز است که می

ای در سخنرانی خود در نخسـتین روز از سـال نـو در بـین مسـوالن کشـوری و       حضرت آیت اهلل خامنهایفا کند؛ در این راستا 
افـراد اسـت و از نظـر ایشـان      نیت و عمل نکته تاکید کردند که آنچه در نوروز مهم استلشکری پس از تبریک سال نو بر این 

 بهـار  اول کـه  - حَمَـل  اول روز طبیعـت،  لحـاظ  از همچنین به اعتقاد ایشان .هست و بوده نو حالت و نو روز معنایبه نوروز،
نیست؛ بـه   طبیعت در وضعیتی تجدید به منحصرتنها  نو، اما به زعم ایشان، روز شود؛می محسوب نو روزی - است شده حساب

 احسـاس  خـوب  انسـان  ،(السّـالم  علـیهم )هدی یائمه از نوروز باب در یشده وارد روایاتِ از بعضی در کههمچنان طوری که
 در - ردک عوض را آنها محتوای و گرفت را هاواژه و سنتها و رسوم جاهمه که - اسالم رسم به بنا هم، بزرگواران آن که کندمی

 حضـرت  ،(النّیروز؟ ما) که میکنند سؤال( السّالمعلیه)امام از وقتی. بودند کاری چنین درصدد نوروز، روز و نوروز یکلمه مورد
 است؛ وقتی چه نوروز میدانی نمیگویند، چیست؟ نوروز که میدانی(: النّیروز؟ ما تدری ا)»: میفرمایند - تعبیرات از بعضی طبق -

 «چیست؟ نوروز انیمید میفرمایند،

 آن بـرای مثـال  . هسـت  مختلفی تعبیرات مختلف، روایات در چیست، نوروز کهاین و نوروز به عقیده ایشان در مورد معنای
 روزی آن دیگر، روایت در یا. بود نوروز کرد، منصوب خالفت به را امیرالمؤمنین ،(وسلّموالهعلیهصلّیاللَّه)اکرم رسول که روزی

 آن آمـده،  روایات از بعضی در حتّی یا. است نوروز برسد، قتل به( ارواحنافداه)مهدی حضرت دستبه خرالزمان،آ در دجّال که
پـس علـی    .انسـانها  زنـدگی  در نو حالتی و بشر تاریخ در نو روزی یعنی نوروز،. بود نوروز روز، آن کرد، هبوط آدم که روزی

 خواهد یا است، افتاده اتفاق آن در وقایع این که روزی آن که بفرمایند خواهندنمی  امام روایات، این در الظاهر از دیدگاه ایشان
 .بفهمیم را نوروز معنای که است این مراد بود، بلکه خواهد یا بوده مصادف حَمَل، اول روز با افتاد،

کنـد، بـه طـوری کـه     می ون را آن افتد،می اتفاق که ییحادثه با خودش، عمل با انسان که روزی یعنی از نظر ایشان نوروز،
 امـام  کـه  روزی آن است یا( نوروز) نویی روز بخشید، تحقق خدا کمک به را عظیمی یحادثه ایران، ملت که بهمن ودومبیست
 بـود؛ ( نـوروز ) نـویی  راه و نـو  روز روز، آن کوبیـد،  مشت - امریکا یعنی - دنیا کلفتگردن قلدرِ مستکبرِ دهانِ به قاطعاً امت،
 یجنبه است؛ نوروز طبیعت، حسب به نوروز. کنند روز نو را، نوروز باید مردم ایران. افتاد و افتادمی اتفاق که بود یینو یحادثه
  .کند نوروز را آن که ملت ایران است دست به هم قضیه انسانی

 یعنی - جنبه این از که میشود نحرفم و کندمی پیدا عیب جاآن از ریاستها و هااداره حکومتها، انقالبها، دنیا، از نظر ایشان در
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بمانند. همچنین به زعم ایشان، زمانی ملـت   غافل - خدا به قلب اتصال و ارتباط یجنبه خدا، با یرابطه یجنبه معنویت، یجنبه
 .است کار یجنبه این در ضعف خاطربه خورد، ضربه هم کرد و هرجا تأمین را جنبه این ایران موفق شد و پیشرفت کردکه

اسـت   رابطـه  ایـن  گـروی  در انسان، چیز گرفت چرا که همه کمدست نباید را خدا با در این راستا از دیدگاه ایشان ارتباط
 فرمایند:ایشان در این مورد می

 را ما دلهای که خداست با یرابطه این. نکنیم هراس دشمنیها از تا کند،می قرص را راها دل که است رابطه با خداست این» 
 بـه  اتصـال  و خدا با یرابطه این. نبینیم را هاسلیقه اختالف و نظرهااختالف تا پُرمیکند، خدا راه پویندگان و مؤمنین به محبت از

 ایـن . نکنـیم  شخصی غرض فدای را مصلحت و نگذاریم پا زیر را حقیقت خودمان، اهوای برای ما شود،می موجب که خداست
 ایـن . نگردیم ملول و خسته و پشیمان راه، این پیمودن از و نشویم منحرف خدا راه از ما شود،می موجب که خداست با یرابطه
 نـه  باشـد؛  نوروز میتواند حقیقتاً نوروز، پس، از نظر ایشان .«نیست محال و دیر وقتهیچ  و است ممکن همیشه خدا، با یرابطه
 است. مهم بسیار این ما که خود حرکت و وجود و ذات در نوروز بلکه طبیعت، در نوروز فقط

 فرمایند:  ایشان در ادامه بیانات خود می 
بـی   رهبـر  و ملکـوتی  امام آن قویِ هدایت و قاطعیت با همراه که بود ملت این رفتار. داد شجاعت دنیا که به ملت بود این»
 ملتهـا،  و انسـانها  که شد معلوم و داد حقارت احساس او به کرد؛ کوچک را استکبار نمود؛ تشجیع را ملتها کرد؛ باز را راه نظیر،
 دسـت  در عروسـکهایی  کـه  - کشورها پوشالی قدرتهای دست به را آنها و کردندمی انکار را ملتها ذاتی قدرت. قدرتند دارای

. دانشده بیدار ملتها امروز،. نفهمند را خودشان ذاتی قدرت ملتها که نیست طورآن امروز،. بودند سپرده - بودند جهانی قدرتهای
 نسـبت،  همـین  بـه  امـا  شـده؛  درشـت  و قـوی  خیلی اقتصاد، و سیاست میدان در استکبار امروز ظاهری، قدرت حسببه البته

 «.است ترسانتر ملتها قدرت از واقع، در و توخالیتر پذیرتر،آسیب

ـ  و سردی ییلحظه کند پس نباید کوتاهی و غفلت ییلحظه نباید ایشان عقیده دارند که ملت ایران   در را افسـردگی  و أسی
 اختیـار  در کـه  امکاناتی با ما، وضعیت برود؛ از نظر ایشان امروزه پیش امید با باید از نظر ایشان ملت ایران .کند تحمل کسهیچ

 این که بداند باید هم پس دشمن. است مجربتر و کارآمدتر هوشیارتر، آگاهتر، ملت ما، ملتی است و خوبی بسیار وضعیت است،
 و جسیم دشمنانِ تطمیع و ارعاب و تهدید بود ممکن بود، نکرده آزمایش درست را استکبار بود، کارش اولِ که روزی آن ملت،

 امروز. نخورد فریب دشمنان، تطمیع و تحبیب و تهدید از روز آن بخورد، فریب و بگیرد جدی دنیا در را خود بزرگ علی الظاهر
 المللـی، بـین  یصـحنه  در را دشمنان و دوستان کرده، پیدا مضاعفی آگاهیهای گذاشته، سر پشت طوالنی راهی شده، مجرب که

 .خورد نخواهد را بزرگ دشمنان تطمیع و تهدید گول اولی، طریق به شناخته؛ همیشه از بیش

ازنظـر ایشـان   . مقصود از نوروز تنها روز اول فرودین ماه تلقی نمی کننـد ای در تکمیل بحث خود حضرت آیت اهلل خامنه 
است؛ چه اوّل فـروردین، چـه هـر    « نوروز»بحث این است که هر روزی که این طور خصوصیاتی در آن اتّفاق بیفتد، روز نو و 

 .روز دیگری از اوقات سال باشد

روزی که امام وارد این کشور شـد، بـرای   و امام وارد این کشور شد.  روزی که انقالب پیروز شد همچنین به عقیده ایشان 
علیـه   -روز فتوحات عظیم این جوانان مؤمن و ایـن ایثـارگران مـا در جبهـه نبـرد       همچنین بود. و روز نویی وروزن ملت ایران
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ایـن  روز پیـروزی جوانـان    -شدند و امریکا و شوروی و خیلی از مراکز دیگرِ قدرت تغذیه می« ورشو»و « ناتو»نظامیانی که از 
 .نو است است؛ روز« نوروز»بر آنها  -با ایمانشان  - ملت
 فرمایند:  ایشان در ادامه بیانات خود می 
شرطش این است که حرکتـی   و نوروز قرار دهید،« نو»خواهید روز اوّلِ فروردین را هم برای خودتان روز اگر شما میحال »

للیل و النّهار. یـا محـوّل   یا مقلّب القلوب و االبصار. یا مدبّر ا! »ستآن حادثه در درون خود شماو ای بیافرینیدانجام دهید؛ حادثه
اگر حال خود را عـوض کردیـد، اگـر توانسـتید گـوهر انسـانی خـود را         پس «.الحول و االحوال. حوّل حالنا الی احسن الحال

 است! اگر توانستید پیام انقالب، پیام پیامبران، پیام امام بزرگوار و پیام خونهای مطهّـرِ « نوروز»تر کنید، حقیقتاً برای شما درخشان
 .است« نوروز»به دل خودتان منتقل کنید، برای شما  -که در این راه ریخته شده است  -بهترین جوانان این ملت را 

. تسنی« نوروز»کنید. بعضی کسان روز اوّلِ فروردینشان « نوروز»عزیزان من! سعی کنید روز اوّل فروردین را برای خودتان  
بـرای آنهـایی کـه در درون     -« نوروز» -تر باشد! اوّل فروردین وز نحسی هم نحسممکن است اوّل فروردین برای آنها از هر ر

کنند، آنهایی که خود را از هـدفهای بلنـد ایـن    کنند، آنهایی که خود را از خدا دور میخود، به فساد و انحطاط گرایش پیدا می
شادی نیست؛ شـوم اسـت! ایـن، آن حقیقـت      کنند، نوروز نیست، روز عید نیست، روز جشن و روزملت و این انقالب جدا می
نوروز به طور خالصه خوب است. اوّلِ سال هجری شمسی است، روز نو، اوّلِ بهار، اوّلِ رویش  پس .مسئله در باب نوروز است

این را برای خودتـان هـم اوّلِ بالنـدگی و جوشـش و اوّلِ بـروز       .و جوشش طبیعت و اوّلِ شروع زیباییها در عالم طبیعت است
 «.دکنی« روز نو»زیباییها قرار دهید و برای خودتان 

ها در هم آمیخته است اما چیزی که مهم است این است که زمانی که سال نو آغـاز  به اعتقاد ایشان در هر سالی غم و شادی 
به اهداف واالی  های کوچک و تنگ نظرانه، همت عالی خود راشود باید همراه با آن دست به دست هم دهیم و فراتر از نگاهمی

 [.22انقالب اسالمی معطوف کنیم و به سمت آن حرکت کنیم و توطئه دشمنان انقالب را نقش بر آب کنیم]
 های انقالبـی در تک تک روزهایی را که مردم در دفاع از ارزش 1371های نوروزی خود در سال تا جایی که ایشان در پیام 
کردنـد؛ بـرای ملـت ایـران نـوروز       پیـدا  حضور دانستند، الزم انقالب هایعرصه در را خود حضور که هرزمانی در و نقطه هر

 بیست میلیونی و پرشور راهپیمایی در بخصوص و بهمن دوم و بیست قدس، روز های بازر آن را راهپیماییهایخواندند؛ و نمونه
دادنـد؛ تلقـی کردنـد. از     نشان را انخودش حضور و آمدند صحنه به کشورشان اسالمی هویت از دفاع برای مردم که تیر سوم و

 باارزشی و خوب کارهای متعهّد، مسؤوالن و مؤمن مردم و کردند زیادی تالشهای سال، این سرتاسر در تالشگران دیدگاه ایشان
 [.23چشید] خواهد مردم زندگی در را آن آثار شاءاللَّهان که دادند انجام
های دینی و انقالبی نقـش  دهد نوروز در حفظ ارزشاز عالئمی که نشان می ای یکی دیگراز دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنه 

ها مردم با با باشد. در این موقعیتکند؛ زمانی است که شروع نوروز مصادف با وقایع مذهبی مانند محرم الحرام میمهمی ایفا می
دارنـد و نمـی گذارنـد    ؛ حرمت نگه میوجود دلبستگی به سنتی مثل نوروز و آداب و رسومش که با جشن و شادی همراه ست

ها در پی ایجاد تفرقه و دودستگی در بین مسلمان هستند به اهداف خـود برسـند.   های مختلف در این موقعیتکسانی که به بهانه
 دارند:بیان می 1311های نوروزی خود در سال ای در پیامحضرت آیت اهلل خامنه
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 مـن . اسـت  همـراه  - الحراممحرّم آغاز یعنی - قمری جدید سال شروع با مسی،ش جدید سال شروع دیگر، هفته دو از بیش»
 و - داردمـی  دوست را نوروز عید که این با و است دلبسته آنها به و دهدمی اهمیت خود سنّتهای به کهاین با ایران ملت مطمئنم

 خـاطر  بـه  امسـال  امـا  - ایمدانسته فرخنده و ملی عید یک را نوروز عید همیشه امروز، تا انقالب از بعد سالهای طول در هم ما
 را محـرّم  حرمـت  و گـذارد می احترام کربال شهدای خونهای و عاشورا و حسین امام به محرّم، ایام و حسینی عاشورای با تقارن
. بیندازنـد  اهر جنـگ  مـا  کشـور  داخل در گوناگون هایانگیزه بین مایلند که هستند کسانی دارید، توجّه البته. کرد خواهد حفظ
 غیـر  و مسـلمان  و سـنّی  و شیعه ما، کشور در. نکنید اعتنایی آنها به. کنند اضطراب و دودستگی دچار را مردم خواهدمی دلشان
 احتـرام  عاشورا برای هستند، مسلمان غیر که هم افرادی حتّی ما کشور در. کنندمی احترام همه را عاشورا نیست؛ مطرح مسلمان
 زینـب  اصـغر، علی اکبر،علی اباالفضل، حسین، امام برای نیست، زیاد چندان آنها مذهبی پایبندیهای حتّی که هم آدمهایی قائلند؛
 [.24«]است حسین امام کشور و بیت اهل کشور ما، کشور.قائلند ارزش و احترام پاک، خونهای آن و السّالمعلیهم کبری
قش مهمی در همبستگی اجتماعی یک جامعه دینـی در عرصـه تمـدن    های دینی و انقالبی ندر پایان باید گفت؛ حفظ ارزش 

ای عید نوروز از طریق معنایی که در بطن آن نهفتـه اسـت در حفـظ ایـن     نوین اسالمی دارد؛ از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنه
ند نوروز یعنی روز نویی که دارای بیان میکند به عنوان مثال حضرت آیت اهلل خامنهارزشهای دینی و انقالبی نقش مهمی ایفا می

انقالب پیروز شد حال اگر ما توانستیم پیام انقالب و امام بزرگوار را را در جامعه رواج دهیم و خون شـهدا را حفـظ کنـیم؛ آن    
 روز نوروز است؛ و یا از نظر ایشان در این روز نو باید ما ارتباط خود را با خداوند تقویت کنیم و به در عـین احتـرام بـه ایـن    

های دینی به مراسم و مناسک مذهبی مقارن با این سنت احترام بگذاریم. از طریق این مولفه هاست که ارزش -نوروز-سنت مهم
 شود.و انقالبی در جامعه تقویت و همبستگی اجتماعی دو چندان می

 های واالی فرهنگی به کشورهای غربی از دیدگاه مقام معظم رهبریعید نوروز و صدور ارزش -5
اگر قرار اسـت خروجـی نهـایی الگـوی     در از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنه ای،  های قبل بیان شدهمانطور که در قسمت

« ایرانـی »و « اسـالمی »ای نداریم جز آنکه به دو وجه منجر شود، چاره« تمدن نوین اسالمی»به ساخت  ،ایرانی پیشرفتـاسالمی
بـدون توجـه بـه هویـت     ای از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنه گیرندها شکل می«تهوی»ها بر اساس «تمدن»توجه داشته باشیم. 

حـال نـوروز بـه     چیزی شبیه طنز اسـت. « سازیتمدن»اساساً صحبت از پیشرفت و به تبع آن،  و عناصر مهم آن فرهنگی و ملی
عرصه ی تمدن نوین اسـالمی ایفـا    اسالمی در –اسالمی در نقش بارزی در تقویت هویت ایرانی -عنوان نماد بارز هویت ایرانی

 کند  می
غـرب   و ها و ذخایر فرهنگی و هویتی خود.بودن الگو یعنی توجه و بازگشت به داشته« ایرانی»و « اسالمی»صفت  به عبارتی

ـ    د. حالهای تاریخی و فرهنگی خود توجه کرنیز زمانی توانست تمدن جدید خود را بنا نهد که به داشته ن یکـی از مهمتـرین ای
 [.21های تاریخی و فرهنگی، نوروز است]داشته

رسم بر این است که روز نوروز و ساعت تحویل، مردم در  سالهای متمادی در کشور ماای از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنه
ل خـوبی را  کنند؛ ساشوند و از خدای متعال طلب خیر میکنند، طلب برکت میها و مراکز معنوی جمع میها و زیارتگاهعبادتگاه

ای خواهند. بنابراین نوروز مناسبت خیلی بـاارزش و برجسـته  برای خودشان و برای دیگران از خداوند متعال طلب میکنند و می
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به اعتقـاد ایشـان    .المللی میان ملتهائی که نوروز را گرامی میدارنداست؛ هم از لحاظ معنوی، هم از لحاظ ملی، هم از لحاظ بین
آنها عـادت کردنـد فرهنـگ خودشـان را بـه      و  ،دت بر این شده که همیشه جریان فرهنگی از آن طرف باشداگرچه متأسفانه عا

کـه نـوروز یکـی از     مشرق سرشار و لبالب از ارزشهای واالی فرهنگی اسـت؛  اماکشورهای ما و کشورهای شرق صادر کنند؛ 
ایشان بر این نکته تاکیـد کردتـد کـه    دنیا را هدیه داد.  بهو  چه بهتر که بشود اینها را صادر کرد مهمترین این ارزش هاست پس

بـه  اند و این فرصت باید به وجود بیاید که ملتهای شرقی خیلی ارزشهای برجسته و ممتازی را در طول تاریخ در خودشان داشته
ب یکـی از ایـن فرصـت    های فرهنگی از شرق به غرالمللی شدن نورز و صدور ارزشبین از نظر ایشان ؛ملتهای عالم هدیه کنند

های فرهنگی مانند نوروز باعث تقویت هویت ملی و افزایش غرور ملی در بین افراد جامعـه  [. بنابراین صدرور ارزش21هاست]
 کند.شود و این عامل در تقویت همبستگی اجتماعی افراد جامعه در عرصه ی تمدن نوین اسالمی نقش بسیار مهمی ایفا میمی
 

 نتیجه گیری
ای در عرصه تمدن نوین اسالمی مساله ارتباطات اجتماعی است؛ که تضعیف های مهم حضرت آیت اهلل خامنهدغدغه یکی از

کنـد از ایـن   کنند. از نظر ایشان دشمن سعی مـی آن را تهدیدی برای جامعه اسالمی و تشدید مساله ی تهاجم فرهنگی تلقی می
هـای فرهنگـی ملـت    های مختلف به هم بزند و در واقع به بنیانبه شکلطریق، آن وحدتی که در سراسر کشور گسترده است را 

دارند بهترین راه مبارزه با این ترفندهای استکباری دشمنان عالوه بر تالش برای پیشرفت هجوم ببرد. در این زمینه ایشان بیان می
ریق آن بر اساس اصول اسالمی است. تـا  علمی و فناوری، اهمیت دادن به نمادهای فرهنگی جامعه و تقویت همبستگی ملی از ط
ها که شایسته ی آن است به دسـت آورد؛  جایی که از نظر ایشان ملت ایران برای اینکه رشد و پیشرفت الزم را در همه ی صحنه

کـردن   ها را به هم نزدیک و مرتبطبه تقویت همبستگی احتیاج دارد که این همبستگی به معنای همدلی و بازو به بازو دادن و دل
 است.

یکی از عواملی است که همیشه در گذر تاریخ این ملت همسو  -اسالمی_نمادی بارز از فرهنگ ایرانی -حال نوروز به عنوان
ای عید نوروز نمـاد نـوآوری، جـوانی، نشـاط و تحکـیم      و همدل و همدرد به پیش برده است. به عقیده حضرت آیت اهلل خامنه

توان از آن برای مقابله بـا دشـمنان و بیگانگـان و تقویـت     تان و آشنایان است. پس مسلما میروابط دوستی و مهربانی میان دوس
در واقع از نظر ایشان نوروز به عنوان یکـی از مهمتـرین نمادهـای      همبستگی ملی در عرصه ی تمدن نوین اسالمی بهره گرفت.

اجتماعی و بستری برای پیشـرفت و توسـعه سـبک و    فرهنگی کشور ایران از آن جهت مهم است که فرصتی برای ایجاد انسجام 
باشد تا جایی که ایشان نـوروز را مناسـبتی برجسـته از لحـاظ     فرهنگ زندگی ایرانی در عرصه ی تمدن نوین اسالمی است می

و تحکـیم  های ممتاز دانسته اند و تاکید دارند عید نوروز نماد نوآوری، جوانی، نشـاط  المللی و حامل ارزشمعنوی و ملی و بین
توان برای مقابله بـا دشـمنان و بیگانگـان و تقویـت     روابط دوستی و مهربانی میان دوستان و آشنایان است. پس مسلما از آن می

ای نوروز در دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنه در واقع در پاسخ به سوال مقاله که عبارت است از اینکه همبستگی ملی بهره گرفت.
تواند در تحکیم انسجام اجتماعی و تقویت ارتباطات جمعی در عرصه تمدن نوین اسالمی موثر باشد، می هاییاز طریق چه مولفه

، گسترش صله ی ارحام های منطقههمگرایی و هم افزایی ملت ایجاد هایی مانندتوان گفت از نظر ایشان نوروز از طریق مولفهمی
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های واالی فرهنگـی بـه   های دینی و انقالبی، صدور ارزش، حفظ ارزشتحکیم ارتباطات خانوادگی ها و کینه ها،و رفع کدورت
 شود.کشورهای غرب و تقویت غرور ملی، منجر به تقویت انسجام اجتماعی در عرصه ی تمدن نوین اسالمی می

ن نـوین  تمد»به ساخت  ،ایرانی پیشرفتـقرار است خروجی نهایی الگوی اسالمی اگراز دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
هـا  «هویت»ها بر اساس «تمدن»توجه داشته باشیم. « ایرانی»و « اسالمی»ای نداریم جز آنکه به دو وجه منجر شود، چاره« اسالمی

اجتمـاعی  ـآن بود که در طول تاریخ حیـات سیاسـی  « سکوالرهای وطنی»و « منورالفکران»اشتباه از نظر ایشان گیرند. شکل می
کردند با وارد کـردن  از غرب بنیان کنند. آنان تصور می« وام گرفتن معرفتی»تمدن ایرانی را بر اساس خواستند خود، همواره می

را بسازند؛ در حالی که « ایران نوین»توانند مُشتی اصطالحات و مفاهیم و نظریات بیرونی، بدون توجه به هویت ملی و بومی، می
چیـزی شـبیه طنـز    « سـازی تمدن»ساساً صحبت از پیشرفت و به تبع آن، ا و عناصر مهم آن بدون توجه به هویت فرهنگی و ملی

های منطقـه کـه از   اسالمی است. از دیدگاه ایشان همگرایی و هم افزایی ملت -حال نوروز از نمادهای بارز هویت ایرانی است.
هایی ماننـد نزدیـک کـردن    مولفهبا ایجاد  -از طریق ثبت جهانی سنت مهمی مانند نوروز -نظر ایشان دارای منافع یکسان هستند

دولتها و ملتها به یکدیگر، شکل دادن به یک مجموعه با ارزش واالی فرهنگی در منطقه و کمک به یکدیگر در ماجراهای بـزرگ  
های بزرگ بحران آفرین و... منجر به تقویت هویت ملی و بومی و در نتیجه در تقویـت همبسـتگی   جهانی، اتحاد در برابر قدرت

 کند.ی مردم منطقه در عرصه ی تمدن نوین اسالمی نقش مهمی را ایفا میاجتماع
صله ی رحم نیز به عنوان یکی دیگر مسائل مهم در دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنه ای، در عرصه ی تمدن نوین اسالمی، از  

ت ها، طراوت بخشیدن بـه جـان و   ها و کدورهایی مانند گسترش کمک به نیازمندان و مستمندان جامعه، زدودن کینهطریق مولفه
ها و در نتیجه رویش معنوی در کنار رویش طبیعت، تجدید روابط انسانی، مستحکم کردن روابط و پیونـدهای عـاطفی   دل انسان

توانـد در تحکـیم همبسـتگی    میان افراد جامعه، تبریک و خوش آمد گویی افراد به یکدیگر و شادی دلهـا ی افـراد جامعـه مـی    
 کند.موثری را ایفا میاجتماعی نقش 

همچنین از نظر ایشان در عرصه تمدن نوین اسالمی خانواده نقطه ی کانونی و اصـل و اسـاس سیاسـت گـذاری محسـوب      
تـوان  هایی که میهای فرهنگی تالش زیادی کرد. از نظر ایشان یکی از فرصتشود. پس باید برای حفظ آن در برابر شبیخونمی

توان گفت حفظ و تقویـت روابـط   روابط خانوادگی از آن استفاده کرد، نوروز است. از طرفی می از آن در جهت حفظ و تقویت
خانوادگی رابطه ی مستقیمی با همبستگی اجتماعی در جامعه دارد؛ به طوری کـه تقویـت روابـط خـانوادگی اصـل و اسـاس       

 همبستگی اجتماعی در جامعه ی مسلمان ایرانی است. 
ینی و انقالبی نیز نقش مهمی در همبسـتگی اجتمـاعی یـک جامعـه ی دینـی دارد؛ از دیـدگاه       های داز طرفی حفظ ارزش 

این ایمان را معتقدین به اسـالم،   که به ایمان است نیاز سازی اسالمی نویننیاز تمدندر درجه ی اول ای حضرت آیت اهلل خامنه
تـوان پیـدا   اسـت را مـی  ی آنچه را که مورد نیاز سالمی، همهدر آداب زندگی او  در اخالقیات اسالماز نظر ایشان  نداپیدا کرده

باید در اخالق اسالمی و عقل عملی اسالمی هـم یـک کـار    از نظر ایشان . قرار دادباید اینها را محور بحث و تحقیقِ فقط ؛ کرد
 ریـزی ارند آن را مبنای برنامهمحققان و پژوهشگران مسئولیت د، دانشگاه ها، دانشوران، هاحوزه - گیردپرحجم و باکیفیتی انجام 

از ؛ ن چیزی اسایت که امروز ما به آن احتیـاج داریـم و بایـد دنبـال کنـیم.      ند، آن را در آموزشهای خودمان وارد کنندقرار ده



 

675 

 انواع رفتارهای ما، انواع چیزهائی کـه در زنـدگی  به زعم ایشان  .سازی نوین اسالمیاین مطلب اول در باب تمدندیدگاه ایشان 
. حال عید نورووز یکی از این ابعاد است که عید نوروز از طریق معنـایی  اجتماعی برای انسان وجود دارد، اینها در اسالم هست

ای کند به عنوان مثال حضرت آیت اهلل خامنهکه در بطن آن نهفته است در حفظ این ارزشهای دینی و انقالبی نقش مهمی ایفا می
وز نویی که انقالب پیروز شد حال اگر ما توانستیم پیام انقالب و امام بزرگوار را را در جامعـه رواج  دارند نوروز یعنی ربیان می

دهیم و خون شهدا را حفظ کنیم؛ آن روز نوروز است؛ و یا از نظر ایشان در این روز نو باید ما ارتباط خود را با خداوند تقویت 
به مراسم و مناسک مذهبی مقارن با این سنت احترام بگذاریم. از طریق ایـن   -نوروز-کنیم و به در عین احترام به این سنت مهم

 .شودهای دینی و انقالبی در جامعه تقویت و همبستگی اجتماعی دو چندان میمولفه هاست که ارزش
توجـه بـه    بـدون  از نظر ایشان گیرندها شکل می«هویت»ها بر اساس «تمدن»ای به عالوه، از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنه

حال نـوروز   چیزی شبیه طنز است.« سازیتمدن»اساساً صحبت از پیشرفت و به تبع آن،  و عناصر مهم آن هویت فرهنگی و ملی
از نظـر حضـرت آیـت اهلل     کنداسالمی ایفا می –اسالمی نقش بارزی در تقویت هویت ایرانی -به عنوان نماد بارز هویت ایرانی

شـود و ایـن در   گی مانند نوروز باعث تقویت هویت ملی و غرور ملی در بین افراد جامعـه مـی  های فرهنصدرو ارزشای خامنه
 کند.تقویت همبستگی اجتماعی افراد در عرصه ی تمدن نوین اسالمی نقش بسیار مهمی ایفا می
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 چکیده
 

 و فاردی  نیازهاای  مساتلزم درف  اساالمی  است. تحقق تمادن  از ارکان تحقق تمدن اسالمی زنان جتماعیا سلوف
های بنیادی در خصوص سلوف اجتماعی زناان اسات. تفاسایر    زنان است. قرآن و روایات منابع ارزش اجتماعی

نان در تمدن اساالمی  موجود و از جمله تفسیر المیزان، منابع متناسب برای استخراج سلوف اجتماعی شایسته ز
 تواند برای درف ژرفای تعالیم الهی، کمک دهنده باشد. است که می

 های زیر است؟ مطالعه حاضر با مراجعه به تفسیر المیزان درصدد پاسخ به سوال
 نقش و اهمیت سلوف اجتماعی زنان در تحقق تمدن اسالمی چیست؟

 ای؛ خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی چیست؟ ابعاد سلوف اجتماعی زنان در تمدن اسالمی در عرصه ه
تحلیلی )تحلیل اسانادی ( اسات. در ایان پاژوهش      -با توجه به ماهیت موضوع، از نوع توصیفی روش پژوهش

های کیفی حاصل شده و سپس برداری، دادهو به کمک فرم فیش المیزان سعی بر آن است تا با استفاده از تفسیر
 بندی و تحلیل شود. های تحلیل کیفی، طبقها استفاده از تکنیکدر راستای هدف پژوهش ب

 
 سلوف اجتماعی، زنان، تفسیر المیزان کلید واژه ها:
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 مقدمه
 و ریـزان  برنامـه  فیلسوفان، ذهن همواره خاطر همین به و داردای العاده فوق معنائی ظرفیت که استهایی واژه از تمدن واژه
  در آنچه هر. است دهکر جلب خود به را رهبران

 .. (. و اجتماعیهای سیستم و ساختارها نهادها، وها سازمان اجتماع، فرد، از اعم) سازی جامعه
 .. (. و زندگی سبک اقتصاد، و کار جریان قدرت، جریان کشورها، بین روابط از اعم) سازی جهانی
 (  سناریونویسی و محیطی تحلیل روندها، طراحی روندها، کشف از اعم) پژوهی آینده

 طراحـی  مطلـوب،  آینـده  افـق  و انـداز  چشـم  طراحـی  موجود، و گذشته وضعیت تحلیل از اعم) استراتژیک ریزی برنامه 
 ( توسعه و پیشرفت مدل طراحی گیری، تصمیم و سازی تصمیم مطلوب، وضعیت به موجود وضعیت از رسیدن راهبردهای
 بـاقی  ساز تمدن یا و کند سازی تمدن بخواهد کهای جامعه هر واقع در. دهستن تمدن واژه معنایی و مفهومی اجزاء از همگی

 نقطه در و کند مشخص را آنها از یک هر جایگاه سازی، جامعه فرآیند در و کند توجه فوقهای کلیدواژه و مفاهیم به باید بماند،
 آینـده  افـق  در و گرددمی تمدنی افول دچار د،کن سازی جامعه آنها، جایگاه و فوق مفاهیم به توجه بدون کهای جامعه هر مقابل
 خـرد  و فـردی  نیازهـای  به پاسخ بر عالوه باید اسالمی، سازی تمدن فرآیند در گردد.می حذف ها، تمدن بین رقابت فضای در

 داد. پاسخ نیز زندگی اجتماعی و کالن نیازهای به زندگی،
 آینـد، مـی  کننده در تمدن آن بحساباساس جامعه و عامل تعیین زنانیکی از مهمترین ارکان تمدن اسالمی، زنان می باشد. 

تـوان  آل وکانون رشد وآرامش بشری است و تا خانواده مطلوب بنا نشود نمـی چرا که خانواده اساس و منشا ساخت جامعه ایده
 . جامعه مطلوب را رقم زد

پـرورش و تربیـت   ، در بقا و گسترش نسل انسانی هکنندتعیین ینقشدارای  ،جامعهاصلی زن به عنوان پیکره در تمدن اسالم 
ماننـد مـردان حـق     "زنان"ازدیدگاه اسالم  .ستوهتوجه اندیشمندان بوده  مورداین امر باشدکه صالح در خانواده می یفرزندان

)بی تـا(. زنـان   ها آغـازکرد آن زمان که پیامبراکرم رسالت خود را برای هدایت انسانشرکت در امور مختلف جامعه را دارند؛ از
های اجتمـاع حضـور پیـدا    های اسالمی در عرصهتوانند به همراه مردان بعد از آشنایی با مفاهیم قرآن کریم و ایمان به ارزشمی

آغازین نشر وگسترش اسالم در دفاع از نهضت پیـامبر از مصـادیق روشـن    هایهای حضرت خدیجه در سالمجاهدتکنند، که 
های عرصهمشارکت فعال درآنها در اجتماع واعی زنان دراسالم بوده است و نشانگر حضور اجتماعیهای اجتموآشکار مسئولیت

مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی است. ازمیان این اندیشمندان عالمه طباطبایی در تفسیر جامع خود نیـز بـه   
 این موضوع پرداخته است.

ترین مسائل اجتماعی، فرهنگی، وتفکر دینـی روزگـار   ان و حمایت ازآن یکی از جدیبنابراین، شناخت سلوک اجتماعی زن 
ها و نظرات عالمه را از تفسیر المیـزان  مجموعه دیدگاه داده شود. پژوهش حاضر،ماست که جا دارد به آن اهمیت بیش از پیش 

 در فـرد  رفتارهـای  مجموعـه  اجتمـاعی،  لوکس از در این پژوهش منظورگردآوری نموده و در یک نظام واره شایسته قرار دهد.
 .باشدمی خانوادگی، اجتماعی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی،های زمینه تمامی در جامعه

باشد از طرف دیگر، دربرخـی  عالمه در ذیل آیات مربوط به زنان از یک طرف و آیاتی که مربوط به زنان و مردان هر دو می
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شود که مخاطب آن آیات مردان و زنان هر دو تماعی زنان از شرح و توضیح آیاتی استفاده میموارد جهت نشان دادن سلوک اج
تواند بیانگر سلوک اجتماعی زنان نیز باشد و اگـر  هستند ولی بواسطه وجود رابطه عاطفی زنان و نقش مهم آنان در آن موارد می

زنان را جداگانه و مبسوط بیان کرده است و نه در قرآن  کردیم نه عالمه به طور واضح ومشخص سلوک اجتماعیاین چنین نمی
کنـیم  این سلوک اجتماعی به صورت گسترده و مجزا برای زنان آمده است. اما اشاراتی را که ازآن آیات وسخنان عالمه ذکر می

ه شـده،گونه نیسـت کـه    ای است وجود زنان و نقش آنان نیز هم مدنظر عالمه بوده است و هم درآیات قرآنی به آن اشاربه گونه
های، بقره، نساء، احزاب، نور، مریم، طالق، تحـریم و  آیات سورهعالمه فقط مردان را مدنظر داشته باشد، شاید بتوان گفت عالمه 

جـا کـه روش   باشـد. از آن حجرات را بیشتر مورد توجه قرار داده است و محور اصلی این پژوهش نیز همین آیات و سور مـی 
باشد، و تفسیر قرآن به قرآن که به عنـوان روش  ر قرآن، استفاده مناسب و منطقی و شایسته از دیگر آیات قرآن میعالمه در تفسی

هـایی  بخشد، زیرا تقریبا به دیگر آیات و سـوره اصلی تفسیر وی است کار تحقیق و پژوهش را پیرامون سلوک اجتماعی قوام می
های تفسیری و حدیثی پیرامون زنان نیز اسـتفاده  ر مسیر این تحقیق از دیگر کتابشود، دکه به موضوع مربوط باشد نیز اشاره می

شده است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سلوک اجتماعی زنان در تمدن اسالمی می باشد. بدین صورت کـه بـا   
ات( به بررسی سلوک اجتمـاعی زنـان در   استفاده از تفسیر قران طباطبایی )بقره، نساء، احزاب، نور، مریم، طالق، تحریم و حجر

 تمدن اسالمی پرداخته است.
 

 پژوهش روش
 با و مفهومی تحلیل رویکرد با توصیفی؛ راهبرد با ای؛ شبکه پارادایم در است، موجه آن به کهای مساله اساس بر پژوهش این
 در وای کتابخانـه  و اسـنادی  صـورت  به یهاول اطالعات آوری جمع پژوهش این در. شودمی انجام معناییهای الیه کشف ابزار
 در اطالعـات  تحلیل. است گرفته صورت معناییهای الیه کشف با و مفهومی تحلیل صورت به تحلیل برای الزم اطالعات ادامه،
 .است شده انجام توصیفی صورت به پژوهش، این
 

 سواالت پژوهش
 در تفسیرالمیزان چیست؟ ی خانواده(الف: سلوک اجتماعی زنان در تمدن اسالمی )عرصه

 ی اجتماع( با توجه به تفسیرالمیزان چیست؟عرصهاجتماعی زنان در تمدن اسالمی )ب: سلوک 
 ی اقتصادی( با توجه به تفسیرالمیزان چیست؟ ج: سلوک اجتماعی زنان در در تمدن اسالمی )عرصه

 به تفسیرالمیزان چیست؟ ی سیاسی( با توجهعرصهاجتماعی زنان در تمدن اسالمی )سلوک  د:
 

 یافته های پژوهش
 ی خانواده( در تفسیرالمیزان چیستالف: سلوک اجتماعی زنان در تمدن اسالمی )عرصه

در همـین  خانواده نهاد مقدس اجتماعی است که در همه جوامع مذهبی و غیر مذهبی پذیرفته شـده و توسـعه یافتـه اسـت.     
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کودکان تا چند سالی مطابق اصـل  .کننددریج از رفتارهای پدر و مادر الگوبرداری میتهمدرسه بزرگ تربیتی است که فرزندان ب
 جا که کودکـان مطـابق فطـرت الهـی،    ازآن ،ددهنانجام میآنان همانند و شبیه که کارهای خود را ،کنندهمانند سازی تالش می

تارهای مطابق آیین توحید باشد، و والدین به وظـایف  چه در محیط تربیتی آنان رفچنان، اندکردار به دنیا آمدهخداپرست ودرست
، لـذا تمـدن اسـالمی متشـکل از     شـوند منحرف مـی  در غیر این صورتباشند، آنان نیز موحد و متقی خواهند شد  خویش آشنا

خش آن خانواده هاست، و محورهای جامعه ازطریق رفتارها و روابط خانوادگی قابل توصیف است و اثر وجودی مفید یا زیان ب
 . از جمله مهترین سلوک اجتماعی زنان در تمدن اسالمی بشرح زیر می باشد. (3 /ش،1373)طبسی، شود.هم به جامعه منتقل می

 راز دار بودن زنان -
تواند نقش مهمی را داشته باشد وقتی کـه  ر میرازپوشی و حفظ اسرادر تمدن اسالمی،  درشکل گیری سلوک اجتماعی زنان

های همسر از نقطه نظر اصالح و پاکسازی بدور کسر شاّن وشکستن اقتدار ها وعیبواده پایدار باشد دفع آسیبرازداری در خان
های دیگـران و از دسـت رفـتن اختیـار زنـدگی از دسـت همسـران        دخالت، واز استدهد خانواده و ریختن آبروی او معنا می

 برخـورد  خطر و گرما و سرما از را انسان سو یک از معناست که لباس بنابراین، تشبیه ذکر شده در آیه به این کند.جلوگیری می
 را یکدیگر همسر دو آدمی، تن برای هست زینتی همچنین و پوشاند،می را او عیوب دیگر سوی از و کند،می حفظ بدن به اشیاء

شـود،  می محسوب دیگری زینت یک وهر یکدیگرند، وآرامش راحت پوشانند وسیلهمی را هم عیوب کنند،می حفظ از انحرافات
) سـازد. مـی  روشن کامال زمینه این در را آنها مساوات ونیز یکدیگر رابه آنها و نزدیکی و زن مرد معنوی ارتباط تعبیرنهایت این

 .(111،/1ش،/1374مکارم شیرازی، 
ره تحریم اشاراتی را در ایـن  ازآداب و سلوک زنان در تمدن اسالمی، مسئله راز دار بودن آنها است، آیات آغازین سو یکی

 مورد نموده است:
فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَت  حَدِیثاً فَلَمَّا نَبَّأَت بِهِ وَ أَظهَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ عَرَّف بَعْضهُ وَ أَعْرَض عَن بَعْضٍأَزْواجِهِ وَ إِذْ أَسرَّ النَّبی إِلی بَعْضِ  " 

 وی که همین و گفت، نهانی سخنی همسرانش از یکی با پیامبر چون و" (3) تحریم/  " (3ی الْعَلِیمُ الْخَبِیرُ)مَنْ أَنبَأَک هَذَاقَالَ نَبَّأَن
[ دیگـر ] بخشـی  از و کـرد  اظهـار  را آن از بخشـی [ پیامبر] گردانید مطّلع آن بر را[ پیامبر] خدا و داد گزارش[ دیگر زن به] را آن

 آگـاه  دانای آن مرا: »گفت «داده؟ خبر تو به را این کسی چه: »گفت وی داد، خبر[ زن] آن به را[ مطلب] چون پس. نمود اعراض
  ."است  داده خبر

راز داری نه تنها از صفات مومنان حقیقی است بلکه هر انسان باشخصیتی باید رازدار باشـد ایـن معنـا و مفهـوم در مـورد      
ذکر شده است که پیامبراکرم رازی را به بعضی از همسـران خـود   خانواده و دوستان نزدیک اهمیت بیشتری دارد، در آیات فوق 

ای از ایـن  گفت، آن را فاش کرد و خداوند پیامبر را از این افشاگری همسرش آگاه کرد، و پیامبر)صلی اهلل علیـه وآلـه( گوشـه   
نین کردی؟ پرسید چه کسـی  ناسپاسی همسرش را به او اعالم کرد و ازبیان کردن همه جزئیات خودداری کرد، به او فرمود تو چ

از عمل من به تو خبر داده است؟ فرمود خداوند علیم و خبیر به من خبر داده، فرمودند شما دو زن اگر به درگاه خداوند متعـال  
 . (331، ص 11ق، ج1417توبه کنید امید است که خداوند دلهایتان را از انحراف و سقوط به استقامت برگرداند.) طباطبایی، 

 آنـان  بـرای  شـما  و هستند لباسی شما برای آنان "( 117) بقره/  "لَهُنَّ....  لِباسٌ أَنْتُمْ وَ لَکُمْ لِباسٌ هُنَّ "فرموده است: کهاین
کـه آفـرینش زن اقتضـای    بیانگر این است که زنان ومردان اسرار خانواده خود را نزد خود محفوظ بدارند نه این "هستید لباسی
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 نماید.کند که زنان را سفارش به رازداری میفضیلت اخالقی را تاکید می رازداری را ندارد بلکه
پوشاند و این جمله استعاره ای که بدن انسان را میفرماید: ظاهر کلمه لباس همان معنای معروفش است، یعنی جامهعالمه می
و فجور و یـا گسـترش آن در بـین افـراد      که زن و شوهر برای همدیگر به منزله لباس هستندکه از رفتن دنبال فسقاست از این
پوشـاند ولـی   انسـان را از دیگـران مـی   های ظـاهری  که لباس عیبکند پس به این خاطر به لباس تعبیر شده استجلوگیری می

های ظاهری همسـرخود باشـد و   محافظ اسرار وعیبخانه هم ازنظر دیگران پوشیده نیست لذا زن بایددر محیطخودجامه یا لباس
است وکسی به غیر از همسر نباید از آن آگاهی داشته باشد، این یکـی از مسـائل مهـم    عیوبی که مربوط به زندگی زناشویی  هم

که خداوند متعال در این آیات آن را متذکرشده و در صورت عدم رعایت آن نوعی خیانت و ضعف ایمان است، به زندگی است
 (.44،/ 2ق، /1417کرده وبه خود و خانواده خیانت کرده.) طباطبایی، مانیاین سبب که به صورت پنهانی خداوند را نافر

از مجموع سخنان عالمه درتفسیر آیات فوق این استنباط می شود که، رازداری و محافظت از اسرار و عیوب دیگـران و بـه   
ی لبـاس همـدیگر قـرار داده    زلهی خانواده وهمسر اهمیت زیادی دارد زیرا، خداوند متعال زن و شوهر را به منخصوص درباره

یابی به سـعادت  است که باید محافظ اسرار وعیوب همدیگر باشند، لذا رعایت این رفتار واخالق اجتماعی تاثیر مهمی در دست
توان به صراحت سخن عالمه را درسلوک اجتماعی زنان بـه طـور مجـزا    وخوشبختی در زندگی افراد دارد، ولی با این همه نمی

که در نظر داشته باشیم که محوریت این رازداری مربوط به زن درخانواده باشد واز این دریچه به موضوع نگاه مگر ایننشان داد 
 کنیم مرحوم عالمه برای سلوک اجتماعی زنان محیط خانواده را مورد محافظت شایسته قرار داده است.

 های اجتماعیدوستی با فرزندان جهت دفع آسیب-
تاکید می شود که در کانون خانه و خانواده، پیوند، نشاط و شادآدابی حاکم باشد، لذا، برای محقق شـدن   ،در تمدن اسالمی 

توانـد از  کند، که مـی این امور و تأمین آسایش وآرامش انسان و سعادت و خوشبختی خانه و خانواده قوانین اخالقی را ارائه می
 (.17ق،/ 1413جهت توجه زنان مورد اعتنا قرار گیرد.) طبرسی، 

 فَـال  بِهـا  یُسْتَهْزَأُ وَ بِها یُکْفَرُ اللَّهِ آیاتِ سَمِعْتُمْ إِذا أَنْ الْکِتابِ فِی عَلَیْکُمْ نَزَّلَ قَدْ وَ"فرماید: سوره نساء می 141خداوند درآیه  
 "( 141)نساء/  " جَمِیعاً جَهَنَّمَ فِی الْکافِرِینَ وَ الْمُنافِقِینَ جامِعُ اللَّهَ إِنَّ مِثْلُهُمْ إِذاً إِنَّکُمْغَیْرِهِ حَدِیثٍ فِی یَخُوضُوا حَتَّی مَعَهُمْ تَقْعُدُوا
 آنـان  بـا  گیرد،می قرار ریشخند و انکار مورد خدا آیات شنیدید گاه هر: که کرده نازل شما بر[ قرآن] کتاب در[ خدا] البتّه و

 همگی را کافران و منافقان خداوند،. بود خواهید آنان مثل هم شما ورتص این در که چرا درآیند، آن از غیر سخنی به تا منشینید
  ".آورد خواهد گرد دوزخ در

شخصـیت فرزنـدان    در همنشینی با دیگران، دوستی و معاشرت نیز از عوامل موثر فرماید:می عالمه در تفسیر این آیه شریفه
-، بـراین اسـاس   کننـد کسـب مـی   خود را از طریق دوسـتان از رفتارهای اجتماعی بخش مهمی زنان شوند چراکه محسوب می

های آلوده و فاسد از جمله عوامل موثر در سقوط و انحراف جوانان است، واغلب های نامناسب، دوستان ناصالح، محیطمعاشرت
تـوان  ند به طوری کـه مـی  دههای مختلف گناه را به آنها یاد میکشانند و راههای ناباب دوستان خود را به گناه و فساد میانسان
کار است، که اگر در محیط خانه مادر و های آلوده وگناهترین عامل فسادهای اخالقی و فرهنگی درجامعه معاشرت با انسانرایج

یابندکه باید مورد توجـه بسـیار قـرار    یا همسر روابط حسنه میان خود و فرزندان ایجاد کنند به یک نوع ارزش پایدار دست می
ای با پدر و مادر داشته باشند، که در غیر این صـورت  ی خوب و دوستانهشود فرزندان رابطهرا این نوع ارتباط باعث میگیرد زی
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های اجتماعی ویا پرکردن اوقات فراغت خود، با دوستان یا همنشـینان  در ارتباطشان با فضای خارج از منزل برای انجام فعالیت
-کنند که این عمل در اخالق، رفتار ومنش فرزندان تاثیر زیادی دارد، زیرا بـا شـرکت  ا میبدکردار و یا ایرادگیری مصاحبت پید

 (111،/1،/ق1417طباطبایی، . کردن در مجالس گناه یا همنشین شدن با آنها آینده و جایگاه آنها را خواهند داشت.)ر. ک
 عفاف حریم از پاسداریآراستگی درعین -

زیبایی زن برای همسر بسیار سفارش شده و بر عکس از خودآرایی و خودنمـایی بـرای    نسبت به آرایش و در تمدن اسالمی
 . نامحرمان نهی فرموده است

 (32احزاب/) مَعْرُوفاً قَوْالً قُلْنَ وَ مَرَضٌ قَلْبِهِ فِی الَّذِی فَیَطْمَعَ بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ فَال اتَّقَیْتُنَّ إِنِ النیساءِ مِنَ کَأَحَدٍ لَسْتُنَّ النَّبِیِّ نِساءَ یا
 دلـش  در آنکه تا مگویید سخن ناز به پس دارید پروا سَرِ اگر نیستید،[ دیگر] زنان از یک هیچ مانند شما پیامبر، همسران ای"
 "گویید. شایسته گفتاری و ورزد طمع است بیماری

ت که تکالیف خود را در برابر همسـر خـود   فرماید که تقوا و رشد منزلت زنان در آن اسمرحوم عالمه در ذیل آیه شریفه می
 مضـاعفۀ  تکـالیفهن  تأکد علی تدل بل تؤید و"ادا کنند وخیر و شر از جزا و پاداش برای زنان بر همسن موضوع مترتب است، 

 (311/،11ق،/ 1417)طباطبایی "التکلیف. تأکد عن تنفک ال الجزاء مضاعفۀ فإن السابقۀ اآلیۀ علیها دلت کما شرا و خیرا جزائهن
های خانوادگی و همچنین محبت برداشت ما از سخنان عالمه در تفسیر آیه شریفه این است زن با حفظ حریم عفاف و ارزش

کند چرا که رعایت عفت و پاکدامنی زن یکی از مهمترین انتظارات شوهر نسبت بـه  به همسر خود بنیان خانواده را مستحکم می
 شود.های اخالقی و خانوادگی میداری و پایبندی به ارزشهمسرش است که این امر خود باعث پای

 رعایت اخالق حسنه -
 یکدیگر به محبت و محکم، را زناشوئی پیوندها پلیدی حسنه و پایبندی به رفتارهای اخالقی شایسته و پرهیز از اخالقرعایت 

هـای اخالقـی نسـبت بـه     این رفتارهـا و سـلوک   است، عمل کردن به خانواده فرزندان برای عملی درسی و کند،استوارتر می را
شـوهر بـه آرامـش     و زن آورد ومی بوجود محبت و عشق امنیت، و راحت سالمت، و پاکی صمیمیت، و صفا از یکدیگر، محیطی

یابند، خوش اخالقی و مهربانی یکی از برجسته ترین فضایل اخالقی اسـت کـه باعـث اسـتحکام و پایـداری روابـط       دست می
 شود.های زندگی میدوستانه و همچنین سبب صبر در برابر مشکالت و ناهمواری و پیوندهایخانوادگی 

توان این کالم زیبای خداوند را برای سلوک اجتماعی زنان نیز در نظر گرفت هر چند که عالمه در ظاهر بـه  در این راستا می
ماعی برای زن و مرد مربوط است و از بعد ارتباط با زنان توان فهمید که به سلوک اجتزن اشاره نکرده ولی از خطاب عام آن می

 فرماید:را به وارستگی اخالقی ستوده و می )صلی اهلل علیه وآله( توان گفت خداوند پیامبرنیز می
 الْـأَمْرِ  فِی شاوِرْهُمْ وَ لَهُمْ اسْتَغْفِرْ وَ عَنْهُمْ اعْفُفَ حَوْلِکَ مِنْ النْفَضُّوا الْقَلْبِ غَلِیظَ فَظًّا کُنْتَ لَوْ وَ لَهُمْ لِنْتَ اللَّهِ مِنَ رَحْمَۀٍ فَبِما "
[ مِهـر  پُر و] نرمخو آنان با الهی، رحمت[ برکتِ] به پس"( 111)آل عمران/"الْمُتَوَکیلِین  یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ عَلَی فَتَوَکَّلْ عَزَمْتَ فَإِذا

 در و بخـواه،  آمـرزش  برایشان و درگذر آنان از پس،. شدندمی پراکنده تو پیرامون از قطعاً بودی سختدل و تندخو اگر و شدی،
  " .داردمی دوست را کنندگان توکل خداوند زیرا کن، توکل خدا بر گرفتی تصمیم چون و کن، مشورت آنان با[ ها] کار
کرم)صلی اهلل علیه وآله( اشـاره شـده اسـت،    آداب و سلوک اجتماعی پیامبرا بهفرماید: در این آیه می عالمه ذیل آیه شریفه 

دادنـد و  کردند و ظلم و آزار و اذیت آنها را با عطوفت و مغفرت پاسـخ مـی  ایشان با مهربانی و خوش اخالقی با مردم رفتار می
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نـد زیـرا   کردکردند، خداوند متعال این رفتاررسول خدا را تحسین میرویی در امور مربوطه با مردم مشورت میهمیشه با خوش
-اعمال ناپسند و طلـب مغفـرت از درگـاه خداونـد مـی      این منش اجتماعی ایشان در بسیاری ازموارد باعث خودداری از انجام

 . (11،/4/ق،1417شد.)طباطبایی، 
برداشت ما از سخنان عالمه این است که مزین بودن به این سلوک اجتماعی دارای اثرات دنیـوی و اخـروی اسـت، اثـرات     

یـابی بـه شـرافت و    تواند شامل جلب محبت دیگران که در اثر بخشی سخن فرد بر دیگران بسیار مفید باشد، دستمی دنیوی آن
برتری دراجتماع و جمع خانواده ودوستان، مسلما دارا بودن این اخالقیات، درکاهش عذاب انسان در روز قیامت موثر اسـت و  

های مهربان و رئوفی برگزید تا با حسن خلـق خـود بهتـر    یران خود را انسانبه همین خاطر است که خداوند پیامبران الهی و سف
 آئین الهی اثرگذار باشند.بتوانند در هدایت مردم به

 
 ی اجتماع( با توجه به تفسیرالمیزان چیست؟عرصهاجتماعی زنان در تمدن اسالمی )ب: سلوک 

یکدیگر در ارتبـاط و تعامـل هسـتند و ایـن ارتبـاط در محیطـی       شودکه به شکلی با ای از افراد گفته میجامعه به مجموعه
ای از زندگی خود نیازمند حضور در جامعه اسـت، زیـرا بشـر فطرتـاَ     گیرد، انسان در هر دورهتر از خانواده صورت میگسترده

اجتماعی دسـت   اجتماعی آفریده شده است و معموال با حضور در جامعه و کمک دیگران به رشد و کماالت فکری وفرهنگی و
های مختلف اجتماع بوجود را در صحنه زنان زمینه حضور مفید و مؤثرهای شایسته یابد، و دین اسالم با ارائه قوانین و ارزشمی

، باشـد اسالمی می تمدن درتواند منشأ برکات فراوانی فعالیت زنان متدین و با فضیلت با رعایت عفت و پاکدامنی می زیرا آورد
 جامعه برای رشد و شکوفایی در زمینه سیاسی، اجتمـاعی و فرهنگـی نیازمنـد حضـور اجتمـاعی زنـان متـدین        صورتدر این

های اسالمی، رعایت حـریم محـرم و نـامحرم،    است، و حضور زنان در اجتماع مشروط به پایبندی به اصول و ارزش وپاکدامن
 رعایت آداب معاشرت، پوشش مناسب است.

 زنان در جامعه انگیزه یا شرط حضور  -
ای که نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت جامعه و تعهدی های اوست به گونهاز برجسته ترین ویژگی انساناجتماعی بودن 

ـ کند که او مراقب اموری باشد که پیرامون وی اتفاق میهای اجتماعی داشته باشد، ایجاب میکه باید در پذیرش مسؤولیت  د.افت
توان امر به معروف ونهی از منکر را اشاره نمـود کـه ایـن امـر     اسالمی می ارکت زنان در اجتماعی تمدندر زمینه حضور یا مش

توان نقش زنان را در این زمینه نادیده گرفت لـذا بـا   مشارکت در امور شایسته جامعه و نهی از کارهای ناشایست است که نمی
ای از حضـور شایسـته زنـان در    توسط همسر فرعون نمونـه  جریان حضرت موسی و نجات وی سوره قصص درباره 1ذکر آیه 

 زمینه امر به معروف ونهی از منکر است.
   فرماید:خداوند متعال در قرآن می

 ( 1)قصص/  "رُونَیَشْعُ ال هُمْ وَ وَلَداً نَتَّخِذَهُ أَوْ یَنْفَعَنا أَنْ عَسی تَقْتُلُوهُ ال لَکَ وَ لِی عَیْنٍ قُرَّتُ فِرْعَوْنَ امْرَأَتُ قالَتِ وَ"
 بـه  را او یـا  باشـد  سودمند ما برای شاید. مکُشید را او. بود خواهد تو و من چشم نور[ کودک این: ]گفت فرعون همسر و"

-گری همسر فرعون را حکایت مـی میانجیفرماید: این آیه میآیه شریفه  عالمه درتفسیر "نداشتند. خبر آنها ولی بگیریم، فرزندی
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 همسـرش خطاب بـه   حضور داشته است و در آن هنگامنزد فرعون  انشای موسی از آب و آوردنحضرت رفتن کند که هنگام گ
همسـر فرعـون پیشـنهاد     بنـابراین  "قرۀ عین لی و لک ال تقتلـوه "، او را نکشید ،گوید: این کودک نور چشم من و تو استمی

حضـرت  بـالی کشـتن را از    ایشـان گـری  و این میانجی همسر فرعون این سخن را گفت،بر این اساس ، پذیرفتفرزندی او را 
 (11،/11ق،/1417) طباطبایی، موسی )علیه السالم( برگردانید.

 آداب حضور زنان در اجتماع -

اما مشارکت اجتماعی زنان در تمدن اسالمی، از دیدگاه اسالم دارای آداب و سلوکی است که ترغیب به حضـور اجتمـاعی   
 کنیم.وط به رعایت این آداب است که به صورت مختصر بعضی ازآنها را بیان میمشر اسالمی تمدن آنها در

 حفظ چشم   -

انگیز دهد و این به معنی بستن دیدگان نیست بلکه خودداری از نگاه فتنهقرآن زنان و مردان مومن را به حفظ چشم فرمان می 
 اره دارد.سوره نور به این موضوع اش 31و حرام یا خیره نگاه کردن است آیه 

 عَلـی  بِخُمُـرِهِنَّ  لْیَضْـرِبْنَ  وَ مِنْهـا  ظَهَرَ ما إِالَّ زِینَتَهُنَّ یُبْدِینَ ال وَ فُرُوجَهُنَّ یَحْفَظْنَ وَ أَبْصارِهِنَّ مِنْ یَغْضُضْنَ لِلْمُؤْمِناتِ قُلْ وَ "
 بَنِـی  أَوْ إِخْوانِهِنَّ بَنِی أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَبْناءِ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ آباءِ أَوْ هِنَّآبائِ أَوْ لِبُعُولَتِهِنَّ إِالَّ زِینَتَهُنَّ یُبْدِینَ ال وَ جُیُوبِهِنَّ
 وَ النیسـاءِ  عَوْراتِ عَلی یَظْهَرُوا لَمْ الَّذِینَ الطیفْلِ أَوِ الریجالِ مِنَ الْإِرْبَۀِ أُولِی غَیْرِ التَّابِعِینَ أَوِ أَیْمانُهُنَّ مَلَکَتْ ما أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ أَخَواتِهِنَّ

 ( 31)نور/ "تُفْلِحُون لَعَلَّکُمْ الْمُؤْمِنُونَ أَیُّهَا جَمِیعاً اللَّهِ إِلَی تُوبُوا وَ زِینَتِهِنَّ مِنْ یُخْفِینَ ما لِیُعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ یَضْرِبْنَ ال
 نگرداننـد  آشـکار  را خود زیورهای و ورزند پاکدامنی و بندند فرو[ نامحرمی هر از] را خود دیدگان: »وبگ ایمان با زنان به و
 شوهرانشان برای جز را زیورهایشان و اندازند،[ فرو] خویش گردنِ بر را خود روسری باید و. پیداست آن از[ طبعاً] که آنچه مگر
 یـا  خواهرانشـان  پسـران  یا برادرانشان پسران یا برادرانشان یا شوهرانشان پسران یا پسرانشان یا شوهرانشان پدران یا پدرانشان یا

 حاصـل  وقـوف  زنـان  عورتهـای  بـر  کـه  کودکانی یا نیازندبی[ زن از] که مرد خدمتکاران یا کنیزانشان یا خود[ همکیش] زنان
 مؤمنـان، ای .گـردد  معلوم دارندمی نهفته زینتشان از چهآن تا نکوبند[ زمین به ایگونه به] را خود پاهای و نکنند آشکار اند،نکرده
  ". شوید رستگار که امید کنید، توبه خدا درگاه به[ زن و مرد از] همگی

چه که حکم عورت دارد باید از هـر زن و مـرد   فرماید: که خداوند متعال بر نگاه کردن دقت داشته وآنعالمه در ذیل آیه می
رود مانند دست بنـد فـی   چه را که برای زینت بکار میور از زینت جایگاه زینت است زیرا خود آن ای پوشیده شود، منظبیگانه

هایی از بدن ها و یا موارد دیگر باعث آشکار شدن قسمتجا که آشکار شدن دستوارهنفسه آشکار شدنش حرام نیست ولی از آن
مناسیی برخوردار باشند که باعث جلب توجه نامحرمان نشوند،  شود حرام است، بنابراین زنان درمحیط اجتماع باید از پوششمی

های هرزه به آنها دوخته نشود و آلت لهو و لعب هوسبازان در خیابان و یا مراکز اداری قرار نگیرد، شود که چشماین موجب می
ن باشـند، ازاعمـال ناشایسـت    عظمت، متانت، وقار آنها محفوظ و از آزار و اذیت هوسبازان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در اما

ای عظـیم بـر   که خود با پوشش نامناسب در اجتماع به خودنمایی بپردازد، که در این نه تنها صورت ضـربه برای زنان این است
هـای  انسانیت، شخصیت و جایگاه ممتاز خود زده و روحش را آلوده کرده بلکه خانواده وجامعه را در معرض آفـات و آسـیب  

های دینی، ملّی و فرهنگی و شود و انتقال ارزشریزی میها پیخانوادهسعادت و سالمت هر جامعه در  دهد، زیرافراوان قرار می
مند مادران سالم توان نتیجه گرفت که جامعۀ سالم نیازها به خصوص مادر است. پس میخانوادهی در درجۀ اوّل به عهدۀ اجتماع

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87.html
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دینـی و ارزشـی   اجتماعی، ای است که مادران آن از بینش و تفکر سالم فرهنگی، است و جامعۀ فرهنگی، دینی و ارزشی، جامعه
 .(111-112،/ 11/ق،1417.)طباطبایی، برخوردار باشند

خواهد که درمحـیط  ز زنان میدیدگاه عالمه دراین باره این چنین است که دین اسالم جمال وزیبایی را دوست دارد وحتی ا
خانه خود را برای شوهرانتان بیارایید، ولی ازآشکار کردن زینت وآرایش خود یا رعایت نکردن حجاب وعفاف درمحیط اجتماع 

شود واز فسـاد  افزاید وباعث استحکام جامعه وزندگی خانوادگی مینهی فرموده است، در واقع حجاب بر ارزش واحترام زن می
 شود.جلوگیری میوتباهی آن 

 ی گفتار زنان در اجتماعشیوه -
در قرآن کریم از اختالط و حضور غیر ضروری زن در اجتماع مردان منع شده است، دین اسالم عالوه بر پوشش مناسـب و   

غـض بصـر و   که در گفتگو و تعامل بین زن و مرد فقط نگاه پیراسته از آلودگی و گفتگوی سالم با نامحرم نیز تاکید شده، و این
تواند فتنه انگیز باشد، زن و مرد نامحرم هنگام حضور تردید محتوای سخن میکند، بیپوشش مناسب از بروز فتنه جلوگیری نمی

و مشارکت در اجتماع باید در سخن گفتن از سخنان لغو و بیهوده بپرهیزند و سخنان نیکو، جدی و مورد پسـند عـرف اسـالمی    
 باشد.
)احزاب/  "مَعْرُوفا قَوْلًا قُلْنَ وَ مَرَضٌ قَلْبِهِ فِی الَّذِی فَیَطْمَعَ بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ فَال اتَّقَیْتُنَّ إِنِ النیساءِ مِنَ کَأَحَدٍ لَسْتُنَّ النَّبِیِّ نِساءَ یا"
 دلش در آنکه تا مگویید نسخ ناز به پس دارید پروا سَرِ اگر نیستید،[ دیگر] زنان از یک هیچ مانند شما پیامبر، ای همسران"( 32

 "گویید. شایسته گفتاری و ورزد طمع است بیماری
 ای برای زنان قرار داده و نسـبت بـه آنهـا   فرمایند که در این آیه به طور ویژه دستورات ارزندهعالمه در تفسیر آیه شریفه می

جدی باشد و از هرگونه اداهای ناسازگار با عفـاف و   تاکید شده، شیوه گفتار زنان با ایمان و مقید با مردان بیگانه باید سنجیده و
 قَوْلًـا  قُلْـنَ  وَ"های بیمارگونه بدور باشد، باید در سخن گفتن بـه معـروف سـخن گوینـد     نجابت و برانگیختن هوی و هوس دل

ـ منظور سخن درستی است که واژه "مَعْرُوفا المی و پنـدآموز  ها و جمالت آن از نظر ظاهر، قالب و محتوا مورد قبول شریعت اس
از سخنان بیهوده، لهـو لعـب و دور از ادب و    که فقط مدلول خود را برسانند وباشد، حاوی مطالب منکر و زشت نباشد، سخنی

 (311،/ 11ق،/ 1417اخالق بپرهیزند.) طباطبایی، 
ی گفتـار  رآنی درمورد شـیوه از آیات قبرداشت ما از سخنان عالمه در تفسیر آیه این چنین است که خداوند متعال دربسیاری

ی گفتار به صورت عادی آن است که سخنی معمولی و پایدار و روشن کـه شـرع و عـرف    کند، منظور از شیوهبه زنان تاکیدمی
-شود و گویی در حکم سلوک اجتماعی آنان از بعـد بیـانی مـی   کند و از ناحیه زنان بیان میشناسد و تایید میاسالمی آن را می

کند نمایان نشود و زمینه را برای فساد چه مقصود را بیان میار معروف همان گفتاری است که در آن لحن بیش از آنباشد، و گفت
ساز انحراف نشود زیـرا  مهیا نکند، بنابراین لحن سخن و چگونگی صدا هنگام سخن گفتن با نامحرمان باید طوری باشد که زمینه

شود وزنان باید در سخن گفتن عفت کالم داشته باشند و خالصه سـخن بگوینـد   دراین صورت عواقب آن گرفتار خود زنان می
 تقوایی است.ی بیزیرا باناز و ادا سخن گفتن با نامحرمان نشانه

 پوشش مناسب زنان در اجتماع -

اسالمی اسـت،   تمدن ترین آداب و سلوک برای حضور و مشارکت زنان درپوشش مناسب وحجاب و عفاف اسالمی از مهم



 

686 

عبارتست از حفظ شرم و حیای زن که با چشم فروبستن از نگاه به نامحرم و پوشاندن حجاب برتراسـت، و منظـور از حجـاب    
پنهان کردن زن وحبس کردن او در خانه و بیرون نرفتن برای انجام کارهای ضروری نیست، بلکه اسالم در پرتو رسالت خود بـا  

معه بشری را از این بی بندوباری و هرزگی سالم و مصون بمانـد، لـذا ایـن ایـن     ارائه این قوانین و سلوک خواسته است که جا
دهد که بر این اساس مشکالت مربوط بـه مسـائل فرهنگـی و    قوانین و اصول را مبنای مشارکت زنان در امور اجتماعی قرار می

ش، 1371رسول، ب است، را حل نماید.)فقی زا بیمار مبتال به آنها در رنج و عذاهای بیماریاجتماعی جامعه که همانند میکروب
 /111-111.)  

 اللَّـهُ  کـانَ  وَ یُؤْذَیْنَ فَال یُعْرَفْنَ أَنْ أَدْنی ذلِکَ جَلَابِیبِهِنَّ مِنْ عَلَیْهِنَّ یُدْنِینَ الْمُؤْمِنِینَ نِساءِ وَ بَناتِکَ وَ لِأَزْواجِکَ قُلْ النَّبِیُّ أَیُّهَا یا"
 (11احزاب/ )  ".رَحِیماً غَفُوراً
 شوند شناخته آنکه برای این. گیرند فروتر خود بر را های خودپوشش: »بگو مؤمنان زنان به و دخترانت و زنان به پیامبر، ای"

 "است مهربان آمرزنده خدا و است، نزدیکتر[ احتیاط به] نگیرند قرار آزار مورد و
که تمام بدن را بپوشاند و یا روسری و مقنعه مخصوصی کـه  لندبای یعنی جامه"جلباب"فرماید: عالمه در تفسیر آیه فوق می

خدا به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمن امتت بگو کـه   ای رسولفرماید،که خداوند متعال می، ایندانشپوصورت و سر را می
کـه ، ایـن صـورت    ایـن جلبابهای خود را طوری جلو بکشند که زیر گلو و سینه هایشان آشکار نباشد و این پوشاندن بـدن بـه   

را اذیـت و   آنهـا شناخته شوند که اهل عفت و حجابند نزدیکتر است ،در نتیجه وقتی مردان بدانند آنها اهل حجاب هستند، دیگر
که آنها را به عنوان زن مسـلمان و  این پوشش نزدیکتر است به این ویاشوند. کنند و اهل فسق و فجور متعرض آنها نمینمی آزار

و عیـب   شآمـرز این نوعی رحمت، که دیگر اینند و متعرض آنها نشوند، چون کنیزان در آن زمان حجاب نداشتند.وآزاد بشناس
 .نسبت به بندگان است وندپوشی و خدا

برداشت ما از سخنان عالمه این چنین است که زنان در اجتماع رعایت نکردن پوشش مناسب و کامل مورد آزار واذیت قرار 
ید هنگام خروج از خانه پوشش مناسب داشته باشند تا به عفت و حجاب شناخته شوند و در نتیجـه از آزار و  شوند، باگرفته می

ی پوشش و حجاب به ضرورت و فلسـفه آن وآثـار فـردی و    اذیت مصون باشند، بنابراین باید با عنایت به باورهای دینی درباره
های فرهنگی و اجتماعی جامعـه بخـاطر   شند چرا که بخشی از آسیباجتماعی آن پی ببرند و عمال به حجاب و پوشش پایبند با

 بدحجابی و پوشش نامناسب است.
 رعایت حیا و عفت در اجتماع -

شود تا مورد سرزنش قرار حیا در اصطالح همان ملکه نفسانی است که باعث حفظ نفس از کارهای زشت و خالف ادب می 
هاسـت،   ها و بـی بنـدوباری  التی درونی که موجب خویشتن داری از تمام هرزگینگیرد، و عفاف نیز به همین معناست، یعنی ح

رعایت حیا و عفاف، میان زن و مرد به تناسب آفرینش هر یک از آنها متفاوت بوده، زیرا حیا خصلتی بشری است و صرف نظـر  
انی، اعمال منافی عفـت جـرم محسـوب    باشد، در دنیای کنونی، مطابق قوانین جههای فرهنگی و مذهبی قابل اجرا میاز گرایش

 (214ش، / 1313عفتی مورد نفرت و نارضایتی انسانهاست، ) فتاحی نژاد، شود و بیمی
پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله(: فرمودند: بهترین زنان شما زن عفیف و پاکدامنی است که خود را فقط برای شوهر آرایش  
 (324،/ 1، /ق1417ر و عفیف است.) کلینی، کند و در برابر بیگانگان خویشتندامی
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 لَنا فَلَمَّـا  سَقَیْتَ ما أَجْرَ لِیَجْزِیَکَ یَدْعُوکَ أَبِی إِنَّ قالَتْ اسْتِحْیاءٍ عَلَی تَمْشِی إِحْداهُما فَجاءَتْهُ"ای در این زمینه آورده قرآن آیه 
 آزرم به که حالی در -زن دو آن از یکی پس"( 21)قصص/  "الظَّالِمِین الْقَوْمِ نَمِ نَجَوْتَ تَخَفْ ال قالَ الْقَصَصَ عَلَیْهِ قَصَّ وَ جاءَهُ
 چون و.« دهد مزد ما، برای[ گوسفندان] دادنآب پاداش به را تو تا طلبدمی را تو پدرم: »گفت[ و] آمد وی نزد -داشتمی بر گام
  "یافتی نجات ستمگران گروه از که مترس: »گفت[ وی] کرد، حکایت او بر را[ خود] سرگذشت و آمد او نزد[ موسی]

ای واضـح در بـاره ی   در این آیه صفت حیا به دختر شعیب نسبت داده شده، دانایی و عمق نگـرش دختـر شـعیب، نمونـه    
شناخت استعدادهای تردید ناپذیر زنان است، وی بعد از یک برخـورد کوتـاه موسـی را بسـیار شایسـته و صـاحب اخـالق و        

ای دانست زیرا نحوه ی آب دادن ایشان به گوسفندان فهمیدکه او فردی نیرومند است، همچنین، عفتی که موسی ضلهرفتارهای فا
ایـد دوراندیشـی دختـرش را    دربرخورد با دختران شعیب داشت، به پدرش پیشنهادکردکه اورا استخدام نماید حضـرت شـعیب  

وجود حیا و عفت در آنهـا   ایت فکری، اعتقادی و عاطفی جامعه هستنداولیۀ هدی هستهتوان گفت زنان که پذیرفت، بنابراین می
آنهـا  وظیفـۀ اصـلی   هر چندکه  مستلزم قدرت تفکراست و این چنین است که مناسب مشورت کردن در موارد گوناگون هستند،

ی جهـت تـداوم   اجتمـاع هـای  بهانۀ حضور در عرصۀ فعالیتنباید بنابراین ، است کانون هدایت و پرمهر و صفای خانواده حفظ
ند و در نتیجـه زمینـۀ از هـم    نها باعث انحطاط شأن و منزلت انسانی زنان گردد بی بندوباری و فساد اخالقی را دامن زولیتئمس

 (21، /11/ق، 1417) عالمه طباطبایی، کند.و فروپاشی آن را فراهم خانوادهگسیختگی نظام 
شدن همـان حفـظ   کنیم که راه رفتن زنان از روی استیحاء به معنی آشکار از سخن عالمه در تفسیر آیه این طور برداشت می

و اصلی زنان نقش مادری و تربیت صـحیح فرزنـدان   پاکدامنی است که در راه رفتن آنها نیز نمایان است، و از طرفی نقش اولیه 
در محیط خانه است، و بهانه حضور آنها در جامعه نباید باعث غفلت از این وظیفه خطیر شود، هرچند که حضور آنها در جامعه 

 و رفتارهای اسالمی واخالقی باشد. باید براساس موازین
 

 ی اقتصادی( با توجه به تفسیرالمیزان چیست؟ ج: سلوک اجتماعی زنان در در تمدن اسالمی )عرصه
-انسانی در ارتباط با تولید، مصرف، توزیع کاال و کاربرد ثـروت و دارایـی اطـالق مـی    یک مجموعههایاقتصاد به فعالیت 

است و از افراط و تفریط در همه امـور   ( تمدن اسالمی و دین اسالم، دین اعتدال و میانه177،/ ش1371شود.)فرمهینی فراهانی، 
ای معتدل برپا کند که تساوی و تناسب بر تمامی ابعاد فکری، کند تا جامعهروی دعوت میبدور است، مردم را به اعتدال و میانه

ی نـادانی و راه و  اکم باشد و افراد آن از افراط و تفریط که نشـانه عقیدتی، اخالقی، عاطفی، اجتماعی، اقتصادی وسیاسی آن ح
 ( 21/ ،1،/ش1311کنندگان است بپرهیزند،)بیستونی، رسم گمراهان و گمراه
سوره نساء سخنانی ارزشمند پیرامون اشتغال زنان و نقش اقتصادی آنان در اجتماع تمدن اسالمی ارائه  32عالمه در ذیل آیه 

 شود.شود و سپس سخن عالمه توضیح داده میست به آیه اشاره میاند که نخداده
 و" (32نسـاء/ ) "اکْتَسَبْن.... مِمَّا نَصِیبٌ لِلنیساءِ وَ اکْتَسَبُوا مِمَّا نَصِیبٌ لِلریجالِ بَعْضٍ عَلی بَعْضَکُمْ بِهِ اللَّهُ فَضَّلَ ما تَتَمَنَّوْا ال وَ "
[ اختیـار  به] آنچه از مردان برای. مکنید آرزو داده برتری[ دیگر] بعضی بر را شما از بعضی آن،[ سببِ] به خداوند را آنچه زنهار،
 کنید، درخواست خدا فضل از و. است ایبهره اندکرده کسب[ اختیار به] آنچه از[ نیز] زنان برای و است، ایبهره اندکرده کسب

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87.html
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  "داناست. چیزی هر به خدا که
شود که منظور از اکتساب نوعی از تعیین حوزه مالی است کـه حـریم خصوصـی را    ن آیه آشکار میفرماید: از ایعالمه می 

 یسـتدعی  موقـع  اإلنسانی المجتمع فی موقعهم ألن النساء علی ذلک"شود، خواه با کاری اختیاری بدست آمده باشد، موجب می
 جعل و الرجال سهم بنصف خصصن النساء کذلک و ا،أیض لذلک األنثیین حظ بمثل المیراث فی خصوا و النساء، موقع دون ذلک

 طریـق  أو بتجـارۀ  المـال  من الطائفتین إحدی اکتسبته ما کذلک و ذلک، موقعهن الستدعاء بالمهر خصصن و الرجال علی نفقتهن
  "للعباد  ظلما یرید اهلل ما و لالختصاص، الموجب هو آخر

به صورتی غیر از آن بدست آمده باشد مانند فضیلتی که در او یافتـه   کهمانند فعالیت زن در یک صنعت یا حرفه و خواه آن 
 و"شـود،  شده است هر کدام از این موارد که برای انسان پیدا شود با عنوان مذکر یا مونث سهم و نصیب را برای او موجب می

 حرفۀ أو بصنعۀ کاالکتساب اختیاری بعمل یکون أن من أعم االختصاص و الحیازۀ من نوع هو باالکتساب المراد أن یظهر هنا من
 و سهما له توجب أنوثیۀ أو بذکوریۀ اإلنسان کتلبس ذلک له توجب بصفۀ الفضل صاحب تلبس إلی ینتهی لکنه بذلک یکون ال أو

 (337-331، / 4/ق، 1417) طباطبایی،  ."کذا نصیبا
مرد کارهایی است که سـاختمان وجـودی و یـا    عالمه در تفسیرآیه شریفه این است که مالک برتری هر یک از زن و منظور 

زن و مـرد از هرگونـه   اصـلی  هدف هایی که خاص مردان و زنان است، و کند و بعضی ازبرتریموقعیت اجتماعی آنها اقتضا می
 ایهای اقتصـادی بـه گونـه   حضور زنان در فعالیت یوهکمال و قرب الهی است بنابراین الزم است که نح دست یابی بهفعالیتی 
 رعایـت  را آن شـعیب  دختـران  کـه  است ارزش یک مرد و زن میان زیرا حفظ حریم به دست آوردن کمال نشوند مانعباشد که 

 کردند.می
 

 ی سیاسی( با توجه به تفسیرالمیزان چیست؟عرصهاجتماعی زنان در تمدن اسالمی )د( سلوک 
باشد.)آشـوری،  مـی  هـای دولـت  اهداف و چگونگی فعالیـت ، مدیریت، و مقاصد و دولتکه مربوط بههر امریسیاست یعنی

بندی به ایـن آئـین   با توجه به این تعاریف هریک از اقشار جامعه خود نقشی مثبت یا مخرب در جهت پای( حال212ش، /1311
تواننـد  آنـی مـی  براساس مبانی قرکنند، حال آیا زنان در جامعه اسالمی داری دارند و هر دو در امر سیاست فعالیت میحکومت

توانـد قـرار بگیـرد بـراین اسـاس بـه       ای داشته باشند و آیا این کارایی در حد سلوک و منش اجتماعی آنها مـی کارایی شایسته
 گویی به این سواالت بیابیم.کنیم تا نظرات عالمه طباطبایی را در این مورد برای پاسختفسیرالمیزان مراجعه می

 زنان و جهاد و هجرت - 
ی زن و مرد متفاوت است، به این خاطر که جهـاد در راه خـدا و بـه    کی از احکامی است که حکم اجرای آن دربارهجهاد ی

خـاطر نداشـتن توانـایی جسـمی و روحـی ایـن       میدان جنگ رفتن درصورت وجود شرایط تنها برای مردان است و از زنان بـه 
عنوان مقابله و نبـرد بـا دشـمن ممنـوع      های جهاد بهدر میدانمسئولیت برداشته شده است، براین اساس اگر چه مشارکت زنان 

باشد، یعنی به عنوان تدارکات و یا مداوای مجروحین و امثال این قبیل امور است، ولی به طور کلی شرکت در جهاد ممنوع نمی
تواننـد مشـارکت   نمـی  حق شرکت دارند،جهاد و دفاع در فقه دو عنوان مستقل دارند که زنان بخاطر شرایط جسمانی و روحـی 

افتد برهمـه طبقـات حتـی    وموقعیت جامعه اسالم به خطر میآورد و جان مسلمانانباشند، اما در دفاع که دشمن هجوم میداشته
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 (11ش، /1347زنان هم واجب است که هریک به مقدار توانایی خود به مقابله برخیزد.)نوری، 
دِیـارِهِم   مِنْ أُخْرِجُوا وَ هاجَرُوا بَعْض فَالَّذِینَ مِنْ بَعْضُکُمْ أُنْثی أَوْ ذَکَرٍ مِنْ مِنْکُمْ عامِلٍ عَمَلَ یعُأُضِ ال أَنیی رَبُّهُمْ لَهُمْ فَاسْتَجابَ"

 عِنْـدَهُ  اللَّهُ وَ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ ثَواباً الْأَنْهارُ حْتِهَاتَ مِنْ تَجْرِی جَنَّاتٍ لَأُدْخِلَنَّهُمْ وَ سَیِّئاتِهِمْ عَنْهُمْ لَأُکَفیرَنَّ قُتِلُوا وَ قاتَلُوا وَ سَبِیلِی فِی أُوذُوا وَ
 از عملـی  صاحب هیچ عملِ من:[ که فرمود و] کرد اجابت را آنان دعای پروردگارشان پس،" / آل عمران(111) "الثَّواب حُسْنُ
 راه در و شـده  رانـده  خود هایخانه از و هکرد هجرت که کسانی پس، کنمنمی تباه یکدیگرید، از همه که زن، یا مرد از را، شما
 روان نهرها آن[ درختان] زیر از که باغهایی در را آنان و زدایم،می آنان از را بدیهایشان اند،شده کشته و جنگیده و دیده آزار من

  ".خداست نزد نیکو پاداش و خدا جانب از است پاداشی[ این] آورمدرمی است
 فرماید:چنین می رامون سیاست و نقش زنانعالمه در ذیل این آیه پی

های سیاسی و اجتماعی است که درصدر تمدن اسالم صورت گرفته است، و این حرکـت از سـوی   هجرت یکی از حرکت 
خواه مردان و خواه زنان در سال سیزدهم بعثت انجام پذیرفت که زنان در ایـن امرمشـارکت داشـتند، از دیـدگاه      همه مسلمانان

نویسـد: منظـور از   داری ارتباط دارد و در این زمینه درباره هجرت زنان چنین مـی رت امری است که با آئین حکومتعالمه هج
در رکاب مـردان خـود و در جهـت     هجرت زنان، این نیست که به شکل مستقیل از مردان خودبه طرف یثرب حرکت کنند بلکه

ه خداوند متعال نیز در این آیه از آن یـاد کـرده اسـت، و فرقـی میـان      باشد کدین، وحدت و یگانگی میدین خدا و تبلی  یاری
شـمارد  را در پیشگاه خدا و در وصول به مقامات معنوی در شـرایط مشـابه یکسـان مـی     هجرت زن و مرد نگذاشته است وآنها

بر تفاوت این دو از  یهای اجتماعی، دلیلدر مسؤولیت رای دیگرتفاوتهاوهرگزاختالف جنس وتفاوت ساختمان جسمانی وبرخی
عالوه بر این امر، زنـان  ، دهدشمارد، بلکه هر دو را از این نظر کامال در یک سطح قرار مینظر بدست آوردن تکامل انسانی نمی

یاست حاکم بـر جامعـه   رنیز همچون مردان بر اساس ضرورت و احساس مسؤولیت حق دارند هجرت و جهاد کنند و نسبت به 
 (11، /4/ق، 1417باطبایی، .)طتفاوت نباشندبی

داری توان گفت که آمادگی زنان مسلمان برای مشارکت در نظم و انسجام امور مهم حکومـت با توجه به این سخن عالمه می
کند که به عنوان منش آنها در زندگی مدنظرشان باشد به عبارت دیگر زن مسلمان کسی اسـت کـه در اطاعـت ازامـر     اقتضا می

کنـد و از  سازد حتی اگر امورسیاسی و اجتماعی باشد، که به حول و قوه الهی شرکت میر خود را آماده میحاکم شرع و ولی ام
شود، مانند مشارکت در جهاد، نماز جمعه، اعمال سیاسی و عبـادی حـج، و بیعـت بـا     این حضور و مشارکت خود پشیمان نمی

 سالمی بر آن استوار است مشارکت فعال داشته باشند.که در امور بنیادینی که سیاست جامعه ااولواالمر، و یا این
 زنان و بیعت با اولواالمر -

های اجتمـاعی اسـت کـه در سـطوح بـاالی      نامهیکی دیگر از نمادهای فعالیت و مشارکت سیاسی در تمدن اسالمی، پیمان
ل و بیعت غـدیر بیـانگر ارزش ایـن    هایی همچون پیمان عقبه اوگیرد و در صدر اسالم بیعتمسئوالن اجتماع و بالد صورت می

نماد سیاسی است، زنان مسلمان در فتح مکه با پیامبر عهد و پیمانی منعقد کردند که در تاریخ به بیعت النساء نیـز مشـهور شـده    
کند که صرف نظر از شان نـزول آیـه،   آیه دوازده سوره ممتحنه به نقش سیاسی زنان در اجتماع به طور واضح اشاره میاست که

 ها کاربردی است.محتوای آن در همه دوران
 ال وَ أَوْالدَهُـنَّ  یَقْـتُلْنَ  ال وَ یَـزْنِینَ  ال وَ یَسْرِقْنَ ال وَ شَیْئاً بِاللَّهِ یُشْرِکْنَ ال أَنْ عَلی یُبایِعْنَکَ الْمُؤْمِناتُ جاءَکَ إِذا النَّبِیُّ أَیُّهَا یا " 
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)ممتحنـه/   "رَحِـیم  غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لَهُنَّ اسْتَغْفِرْ وَ فَبایِعْهُنَّ مَعْرُوفٍ فِی یَعْصِینَکَ ال وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ أَیْدِیهِنَّ نَبَیْ یَفْتَرِینَهُ بِبُهْتانٍ یَأْتِینَ
12) 

 دزدی و ،نسـازند  شـریک  خـدا  با را چیزی که کنند بیعت تو با[ شرط این با] که آیند تو نزد با ایمان زنان چون پیامبر، ای"
 و نبندنـد،  شـوهر  به[ حیله و] بُهتان با اندانداخته پس که را ایحرامزاده هایبچه و نکشند، را خود فرزندان و نکنند، زنا و نکنند،

 ."است مهربان آمرزنده خداوند زیرا بخواه، آمرزش آنان برای خدا از و کن بیعت آنان با نکنند، نافرمانی تو از نیک[ کار] در
کند که بعضی از قوانین این حضور بین زن و مرد مشترک است ماننـد  یه کریمه بیعت زنان مسلمان با پیامبر را بیان میاین آ 

نکردن در برابردستورات سازنده رسول خدا، زنـان و مـردان در   شرک نورزیدن، ترک زنا و سرقت، ترک تهمت، افتراء، نافرمانی
یـابی جامعـه بـه    داری این بنیان ایفا کنند و در دسـت هم خود را در استواری و نگهساختار تمدن اسالمی مسئول هستند، باید س

 (243،/ 11/ ق، 1417سعادت وکمال و سالم سازی اجتماع از انحرافات فکری و جنسی تالش نمایند.)طباطبایی، 
کـه در جهـت اسـتواری و نگـه     داند بلآید که بیعت زنان با رسول خدا امری منحصر به آن دوران نمیاز بیانات عالمه برمی

تواند قابل قبول باشد البته این به شرطی اسـت کـه والیـان امـر از دسـتورات و      این بیعت می داری ساختار اجتماع در هر دوره
جا وجود دارد آن است که آیـه اطاعـت   گفتارهای پیامبر را دریابیم وآنها را همانند رسول خدا قرار دهیم، نکته جالب که در این

باشد، و در ادامـه همـان   می 11اولواالمر که بدون قید وشرط و به دنبال اطاعت از رسول خدا در قرآن آمده درسوره نساء آیهاز 
های ایمان ذکر شده است، در سوره ممتحنـه  آیات مسئله فرمانبرداری کردن از رسول خدا و عدم سرکشی از آن حضرت از پایه

بندد کـه در امـور شـناخته شـده و     دهد که زنان مومن پیمان میر اکرم این گونه خاتمه میبه محتوای پیمان زنان با پیامب 12آیه
 پسندیده نافرمانی از رسول خدا نکنند، همان رسولی که سرپرست وحاکم آنان است.

 زنان و قضاوت -
گونـاگونی  نیقضا درلغت به معـا  ،اسالمی استتمدن قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از مهمترین ارکان حکومت 

شـرتوتی لبنـانی،   ) "فصـل و حکـم  "رأی، حکم، اراده و الزام آمده است در اقرب الموارد بـه معنـی    معنایبهگردد، اطالق می
همچنین در ( 211، ص11ق، ج1411.) حسینی الزبیدی، آمده است "حکم"تاج العروس نیز به معنی ر( و د(1111، /2/م، 1111

ذکـر شـده و قضـاوت بـه      "قرض را دادن "،"حجامت"، "پروا کردن"، "پرداختن"،"دنحکم کر"قاموس المحیط به معنی 
 (371، /4/ق، 1413.) فیروزآبادی، معنی حکم کردن بین دو نفر یا بیشتر آمده است

 أَمْـوالِهِمْ  مِـنْ  أَنْفَقُـوا  بِمـا  وَ بَعْـضٍ  عَلـی  بَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِما النیساءِ عَلَی قَوَّامُونَ الریجالُ"فرماید:خداوند درقرآن کریم می
 فَـإِنْ  اضْرِبُوهُنَّ وَ الْمَضاجِعِ فِی اهْجُرُوهُنَّ وَ فَعِظُوهُنَّ نُشُوزَهُنَّ تَخافُونَ اللَّاتِی وَ اللَّهُ حَفِظَ بِما لِلْغَیْبِ حافِظاتٌ قانِتاتٌ فَالصَّالِحاتُ

 "( 34نساء/ ) کَبِیراً عَلِیًّا کانَ اللَّهَ إِنَّ سَبِیلًا عَلَیْهِنَّ تَبْغُوا فَال أَطَعْنَکُمْ
 خـرج  اموالشـان  از آنکـه  دلیل به[ نیز] و داده برتری برخی بر را ایشان از برخی خدا آنکه دلیل به زنانند، سرپرست مردان، 
. کننـد می حفظ را[ خود هرانِشو] اسرار کرده، حفظ[ آنان برای] خدا آنچه پاس به[ و] فرمانبردارند درستکار، زنانِ پس،. کنندمی
[ نکـرد  تـاثیر  اگـر ] و کنید دوری ایشان از هاخوابگاه در[ بعد] و دهید پندشان[ نخست] دارید بیم آنان نافرمانی از که را زنانی و

  " .است بزرگ واالی خدا که مجویید،[ سرزنش برای] راهی هیچ آنها بر[ دیگر] کردند اطاعت را شما اگر پس بزنید را آنان
مساوی ویکسانی درآزادی اراده و عمل از همه جهات دارای شخصیتمرد و زنفرماید: عالمه طباطبایی درتفسیر آیه فوق می
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او باشد. زن زندگی احساسـی وعـاطفی دارد ولـی مـرددارای حیـات      که مقتضای وضع روحی وعاطفی هستند، مگر در اموری
اموری هستند که بایـد مبتنـی برتفکروتعقـل     از هااین اد محروم است، زیرااست، زن ازمناصب قضاوت و حکومت و جهعقالنی

بنابراین جهات عمومی اجتماعی همچون حکومت و قضاوت که حیات اجتماع بر آن دو متوقف است با تعقل باشند نه احساس، 
 مردان بیشـتراززنان اسـت،  تعقلقوهاًتعیطبوچونوقوه تعقل همراه است هاسختییابد، همانند دفاع و جنگ که با و تفکر جریان می

 (.343-344، /4/ق، 1417)طباطبایی،  گردنداین امورمتصدّی توانند میها لذامردانردشواریابردربآنهاوتحمّل بیشترتوانهمچنینو

ر فقـه  نباید درسلوک اجتماعی زنان نقشی داشته باشد واین امـر د  "قاضی شدن"شود که میطباطبایی فهمیدهازسخن عالمه
 اسالمی مورد تایید است که قضاوت از دوش زنان برداشته شده است.

 
 گیری نتیجه

از شواهد ی سلوک اجتماعی زنان در تمدن اسالمی و ارائه ضوابط وآداب آنبرای اثبات نظرات خود دربارهعالمه طباطبایی 
-آنان  معتقد استاست و در سلوک اجتماعی زنان کرده  دهباشد استفاپیرامون زنان میکهقرآنی و روایات متعددیهای و داستان

وظیفـۀ   و باید براین پایه منش اجتماعی خود را شکل دهند و هستندتمدن اسالمی اولیۀ هدایت فکری، اعتقادی وعاطفی ی هسته
بـه خـانواده   ، واگـر سـلوک اجتمـاعی خـودرا تنهـا محـدود و معطـوف        است کانون پرمهر و صفای خانواده حفظآنها اصلی 

در خـانواده   و سازندگی را که مسئولیت تربیتشخصیتی است اند. زننمایندبرآنان ایرادی نیست بلکه کمال خود را آشکار کرده
رسـاند،  سر منزل مقصود مـی سازد و به زیبایی شکوفا میکند و به و منزلت او را حفظ می که شاًنبرعهده دارد وهمین بعد است

 او امری ثانوی است. اجتماعیبعد 
 باعـث  چرا که گردد انحطاط شأن و منزلت زناننباید عامل  تمدن اسالمی، یاجتماعهای عرصۀ فعالیتزن  حضور، بنابراین 
ی بخـش عمـده  ، پس کندفروپاشی آن را فراهم و خانوادهگسیختگی نظام هم ازی هزمین وشود میالقی باری و فساد اخ و بند بی

-پیشـرفت   سـعادت و  خورد و باعـث میخانه رقم ان در محیط در تربیت فرزنددر نظر عالمه زنان  گیری سلوک اجتماعیشکل

ـ اجتماعفرهنگی و ،های دینیانتقال ارزششود، رشد وتبع آن اجتماع می و به خانواده هـا بـه   خـانواده عهـدۀ   ری در درجۀ اوّل ب
ای ارزشـی، جامعـه   جامعۀ سالم نیازمند مادران سالم است و جامعۀ فرهنگی، دینـی و  کهگفتتوان خصوص مادراست. پس می

 .باشند برخوردارداریدین سلوک اجتماعی سالم بر پایه  است که مادران آن از
 آیدمیبحساب تمدن اسالمینظر عالمه سه چیز محور اصلی سلوک اجتماعی زنان به در نتیجه

 قرآن آنگونه که شایسته زنان و مردان باشدتامین هدف خلقت از دیدگاه  -1

 تحقق شایسته احکام و شریعت اسالمی در همه ابعاد آن -2

 حفظ حرمت زنان و توجه شایسته به عفت و پاکدامنی آنان در عین شکوفایی کماالت اخالقی -3

اشد همه آن موارد بیانگر سلوک اگر کالم عالمه را این چنین در نظر بگیریم که آنچه فرموده برخواسته از ایده پایدار ایشان ب
 باشد.و منش زنان نیز می

گیری کرده اسـت  وغیره مستقیم پیباشد به صورت مستقیممی والدینکه پیرامونوعالمه طباطبایی این موضوع مهم را درآیاتی

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87.html
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را بـه طـور شـفاف    نکلی وکوتاه اکتفا نموده ودر آن موضوع خاص سلوک اجتماعی زناموارد به جمالت هرچند که دربسیاری
باشد درجهت تعیین حدومرز حقـوق  دهد، ودر این راستا تنهامواردی را که قرآن از زنان مطرح کرده و خاص آنها مینشان نمی

گیری زنان درچگونگی استفاده ازاین حقوق سـلوکی را ایجـاد   پیآنها و کیفیت استفاده ازآن حقوق بیان نموده است، و متاسفانه
 یب پذیر گشته و مورد سوءاستفاده مردان قرار گرفته است.کرده است که آس
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 چکیده
 

گیری تمدن نوین اسالمی و استخراج الگوهای مبتنی بر عقالنیت، عالوه بررسی ابعاد نظری گفتمان درحال شکل
ها، امری مهام  تمان سازی، برای به نمایش گذاردن آن در معرض اندیشهی نظری و کمک به گفبر تقویت پشتوانه
ی اولیه آن با پیروزی انقالب اسالمی ایجاد شده است، تمدنی . تمدن نوین اسالمی که هستهو درخور توجه است

بعاد های امروز بشریت است که در ای اسالمی و متناسب با نیازها و ظرفیتدرحال شکل گیری بر مبنای اندیشه
های موجود در گذشته و حال اختالف داشته و الگویی متمایز برای گوناگون سیاسی، اجتماعی و... با سایر تمدن

ی قدرت در تمادن  گیری گفتمان والیت فقیه، بعد سیاسی و حوزهدهد. با شکلهای بشری ارا ه میهریک از حوزه
ه است. گفتمان والیت فقیه، متأثر از نظاام عقالنیات   نوین اسالمی نسبت به سایر ابعاد آن انسجام بیشتری یافت

کناد.  دهای مای  ی سیاسی تمدن نوین اسالمی را جهات دهد که حوزهشیعی، الگویی نو از قدرت سیاسی ارا ه می
هدف از پژوهش حاضر، شناخت الگوی قدرت سیاسی در تمادن ناوین اساالمی و بررسای فرایناد تکاوین آن و       

گیری از رویکردهای فوکو و فرکالف، باه  اشد که با روش نظری تحلیل گفتمان و بهرهبهای تولید قدرت میمولفه
سااز تمادن ناوین    هاای قادرت  ی گفتمان والیت فقیه پرداخته و در بحث تبارشناسی نیاز مؤلفاه  بررسی دیرینه
-ز ا نهای  و فومعار  باه  امر»، «عدالت»، «اجتهاد»، «انتظارو غیبت»، «دانش»، «رهبریامامت و »اسالمی از قبیل 

قادرت همسااز باا توساعه     »را معرفی کرده است. در نتیجه، ضمن معرفای   «مصلحت»و « جهاد و ایثار»، «منکر
امکان بازتولید »، «امتزاج با دانش»های آن از قبیل؛به عنوان الگوی قدرت در تمدن نوین اسالمی، ویژگی« تمدنی
 ، بیان شده است.«زمینی و فراتمدنیی فراسرگستره»و « هاتأثیرگذاری در اندیشه»، «خود
 

 ها: تمدن نوین اسالمی، الگوی قدرت سیاسی، تحلیل گفتمان، والیت فقیه، تشیعکلید واژه
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 مقدمه
 های اجتماعی، تکیه بر ابعـاد نظـری دارد کـه بـا حضـور انتزاعـی خـود، موجـب تکـوین، دوام و قـوام           استواری عینیت

و استخراج الگوهای مبتنی بـر  « تمدن نوین اسالمی»گیری ابعاد نظری گفتمان در حال شکلگردند. بررسی های گفتمانی مینظام
ی نظری و کمک به گفتمان سازی، برای شناساندن تمدن نوین اسالمی به جهانیان و بـه  عقالنیت در آن، عالوه بر تقویت پشتوانه

 . و کاوش است های سلیم، امری مهم و درخور توجهنمایش گذاردن آن در معرض اندیشه
ی آن با پیروزی انقالب اسالمی ایران بنیان نهاده شـده اسـت، تمـدنی اسـت در حـال      تمدن نوین اسالمی که هسته ی اولیه

های امروز بشریت بوده و با نظر توأمـان بـه دنیـا و آخـرت،     ی اصیل اسالمی، که متناسب با ظرفیتگیری بر مبنای اندیشهشکل
 بات حیات اجتماعی انسان است.درصدد ترسیم و تنظیم مناس

هـای بشـری،   ی حـوزه تمدن نوین اسالمی گفتمانی است که در همه ی ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگـی و همـه  
ها تاحدودی شکل و انسجام گرفته و دهد. برخی از این حوزههای موجود در گذشته و حال ارائه میالگویی نو و متمایز از تمدن

 گیری و تثبیت و هژمونی گفتمان است.یازمند گذشت زمان و شکلبرخی دیگر ن
ی سیاسـت  یکی از مهمترین ابعاد گفتمان تمدن نوین اسالمی بعد سیاسی آن است و مفهوم قدرت نیز عنصر اصلی و جوهره

ی های مهم مطالعـه [ لذا یکی از شاخه1است تا جایی که اغلب اندیشمندان سیاسی قدرت را مفهوم اساسی سیاست دانسته اند.]
هـای  سـاز و ویژگـی  هـای قـدرت  ی قدرت، اعم از فرایند تکوین، مؤلفهی سیاست در گفتمان تمدن نوین اسالمی، مطالعهحوزه

 قدرت است.
دهد الگویی متمایز از سایر الگوهای موجـود اسـت، همچنـان کـه در     الگویی که تمدن نوین اسالمی از قدرت به دست می

دهد. برای تحلیل الگوی قـدرت مـذکور،   .. نیز الگویی متمایز و منحصر بفرد ارائه می. جتماعی، اقتصادی وهای فرهنگی، احوزه
نیازمند این هستیم که مطالعه و بررسی ما درون نظام گفتمانی والیت فقیه صورت پذیرد، چرا که فرایند تکـوین الگـوی قـدرت    

ها و عناصر آن از نظام عقالنیـت شـیعی اخـذ شـده     ت و تمامی مؤلفهمورد مطالعه، درون گفتمان والیت فقیه صورت گرفته اس
 است. 

ی آن و الگـوی  های تشکیل دهنـده ی درون گفتمانی قدرت سیاسی ازجمله فرایند تکوین، مؤلفهنظری تحقیق؛ مطالعه قلمرو
هـا و خصوصـیات   یژگـی شود و اهمیت آن بدین سبب است که عالوه بر معرفـی و قدرت همساز با توسعه تمدنی را شامل می

ی نظری گفتمـان  تواند به توسعههای تولید قدرت، میانحصاری الگوی قدرت سیاسی در تمدن نوین اسالمی و شناساندن مؤلفه
 تمدن نوین اسالمی کمک شایان توجهی کرده و معرفی گفتمان را تسهیل نماید.

ی به قـدرت اسـت و گفتمـان والیـت فقیـه چـارچوب       و دریچه نگاه ما به موضوع پژوهش، نگاه درون گفتمان مبنای نظری
ی گفتمان که در این پژوهش کاربرد داشته است در بخـش روش  تحلیلی ما را تشکیل داده است. برخی از مفاهیم اساسی نظریه

 پژوهش شرح داده شده است.
صورت نگرفته اسـت   ، تاکنون پژوهشی در خصوص الگوی قدرت سیاسی در تمدن نوین اسالمیی موضوعپیشینهاز لحاظ 

تـوان بـه کتـاب    انـد مـی  دهی موضوع و رویکرد این پژوهش الهام بخش بودههایی که در ساخت و شکلولی از جمله پژوهش
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ی میانـه و بـا   ی قدرت سیاسـی و دانـش را در سـده   اشاره کرد که نگارنده در آن رابطه« قدرت، دانش و مشروعیت در اسالم»
 [2بررسی کرده است.] استفاده از روش تحلیل گفتمان

اشاره کرد که نویسـنده در آن بـا   « اسالم میان فرهنگ و سیاست»توان به کتاب همچنین از آثار مشهور قریب به موضوع، می
مآبانـه از  ی فهمی غربسازی اسالم و استخراج اسالم سیاسی پرداخته است و با ارائهنگرشی انتقادی و سلبی به موضوع سیاسی

 [3سازی اسالم طرحی تصنعی و تحمیلی است.]ست تا نشان دهد که طرح سیاسیاسالم در صدد ا
نیز که به دنبال بررسی تطور والیـت فقیـه در بسـتر نظـام سیاسـی      « تحلیل گفتمان والیت فقیه در نظام سیاسی ایران»کتاب 

 [4باشد. ]های الهام بخش این تحقیق میمعاصر ایران است، از جمله پژوهش
هـا  گیری است. در بحث یافتهها و نتیجههای پژوهش، روش پژوهش، یافتهکل از یک مقدمه، فرضیه و سؤالاین پژوهش متش

دو محور طرح شده است که محور اول با عنوان فرایند تکوین الگوی قدرت سیاسی در تمـدن نـوین اسـالمی مشـتمل بـر دو      
های تولید قـدرت در تمـدن نـوین    ر بحث تبارشناسی، مؤلفهباشد. دشناسی و تبارشناسی گفتمان والیت فقیه میموضوع دیرینه

هـای مبتنـی بـر ایـدئولوژی و     اسالمی بیان شده است. محور دوم، به بحث تولید قدرت درتمدن نوین اسالمی بر مبنای انسـجام 
یاسی در تمدن نـوین  های تحقیق، الگوی قدرت سگیری، با استنباط از یافتههای تولید قدرت پرداخته است. در بخش نتیجهگزاره

های آن بیان شده است. برای تسهیل فهم موضوع، در شکل شماره یک، سـیر  ی تمدنی و ویژگیاسالمی؛ قدرت همساز با توسعه
 ایم.های آن را نشان دادهتحقیق و بخش

 
 در یک نگاه« والیت فقیهتحلیل گفتمانی تكوین الگوی قدرت سیاسی در تمدن نوین اسالمی؛ با تأکید بر گفتمان »: پژوهش 9شكل 
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 های پژوهشفرضیه و سؤال

مفروض ما در پژوهش حاضر این است که الگوی قدرت در تمدن نوین اسالمی، الگویی است همساز با توسعه تمـدنی کـه   
یت فقیه، ی دیرینه و تبار گفتمان والمطالعه رسدهمچنین به نظر می منطبق با فطرت بشری بوده و بر دانش و عقالنیت اتکاء دارد.
کنـد و  ی قدرت سیاسـی را بـرای مـا تبیـین مـی     کنندههای تولیدمواردی از قبیل فرایند تکوین قدرت سیاسی و تشخیص مؤلفه

سـاز در تمـدن نـوین    هـای قـدرت  و... به عنوان مؤلفه« اجتهاد»، «غیبت و انتظار»، «دانش»، «امامت و رهبری»عناصری از قبیل 
هـای آن،  ها، ما را به استخراج الگوی قدرت سیاسی در تمدن نوین اسالمی و ویژگیکه بررسی آناسالمی قابل شناسایی هستند 

 رهنمون خواهد ساخت.
الگوی قدرت سیاسی در تمدن نوین اسالمی چیست و چـه  »لذا در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی هستیم که 

تکـوین قـدرت سیاسـی درون نظـام گفتمـانی      »کور، مسائل فرعی از قبیل و برای رسیدن به پاسخ سؤال مذ« هایی دارد؟ویژگی
را مورد کاوش و مداقه « های تولید قدرت در تمدن نوین اسالمی کدامند؟مؤلفه»و « والیت فقیه چه فرایندی را طی کرده است؟

 قرار خواهیم داد.
 

 روش پژوهش
های ن گفتمانی قدرت، با در نظر گرفتن سیر تکوینی و مؤلفهپژوهش حاضر بر مطالعه کیفی استوار بوده و برای بررسی درو 

بـه   2«میشل فوکـو »ایم. در این پژوهش از رویکرد تحلیل گفتمان بهره برده 1«تحلیل گفتمان»آن درون یک نظام معانی، از روش 
های مبتنی بر ایـدئولوژی  مبه سبب وجود انسجا3«نورمن فرکالف»ها و رویکرد سبب نوآوری آن در بررسی دیرینه و تبار گفتمان

بایستی گفـت کـه    گفتمانی در فرایند تولید قدرت در تمدن نوین اسالمی، استفاده شده است. –های ایدئولوژیک بندیو صورت
های انسانی است که خود با اینکه روشی برای تحقیقات سیاسی و اجتماعی است، به رهیافتی جدید در پژوهش« تحلیل گفتمان»

پـردازد و  این نظریه به بررسی نقش اعمال و عقاید اجتماعی معنادار در زندگی سیاسـی مـی  »ریه نیز مطرح است. عنوان یک نظ
های خود در جامعـه را  های معانی، طرز آگاهی یافتن مردم از نقشدهد که طی آن، نظامهمچنین روشی را مورد بررسی قرار می

 [1«.]دهندتشکیل می
[ ولـی بسـتری اسـت بسـیار     1«]الزم برای مطرح شدن به عنوان یک انقالب علمی را نـدارد  تحلیل گفتمان، شرایط»اگرچه 

گسترده و درعین حال پیچیده که این گستردگی را به ذهن پژوهشگر انتقال داده و با اعطای بسط ید در تحلیل موضوع، او یاری 
 می رساند.

 -ی سیاسـی تحلیل گفتمان را در سطح کاربرد فلسفه( فیلسوف فرانسوی، نخستین کسی است که 1121-1114میشل فوکو )
شناسی در کانون پژوهش بود. در دیدگاه اجتماعی وارد کرد. چرا که قبل از فوکو تحلیل گفتمان صرفا به عنوان گرایشی در زبان

دیالکتیکی بین گفتمـان،  ای تعاملی و همچنین رابطه .وجود دارد 1و زمینه 4ای تعاملی بین متنفوکو، تأکید بر این است که رابطه
                                                 
1 Discourse Analysis 

۷ M, Foucault  

3 N, Fairclough  

4 text 



 

697 

 [7توان تحلیل روابط قدرت و معرفت دانست.]قدرت، معرفت و حقیقت وجود دارد. مهمترین دستاورد فوکو را می
 پیامـد  یـا  نتیجـه  داریـم  مـا  کـه  دانشی آن همه او، دید از که جایی تا. دارد تاکید دانش و قدرت پیوستگیدرون بر «فوکو»
 «فوکـو » اما. کندمی سرکوب را افراد قدرت، مناسبات که اندبوده باور این بر قدرت پردازانیهنظر بیشتر. است قدرت هایجنگ
 کـه « بدانیم اولیه ییاخته یا هسته نوعی بعنوان نباید را فرد» دارد اعتقاد او .داندمی قدرت مناسبات هاینمونه یا هاجلوه را هاآن

 یـا  حرکـات  معـین،  هـای بـدن  کـه  است، قدرت اصلی هایجلوه از یکی پیشپیشا این واقع در. شود می پیاده آن روی قدرت
از دیگر نکات مورد توجـه  . [1].شوندمی ساخته و یابندمی هویت افراد قالب در معین امیال و معین هایگفتمان معین، هایژست

 ت.شناسی است که در این پژوهش بصورت گسترده کاربرد داشته اسفوکو دیرینه شناسی و تبار
رویکرد تحلیل گفتمانی فرکالف، از رابطه و تعامل میان قدرت و زبان ناشی شده است. ایشـان دو نـوع قـدرت و زبـان را     

هـای اجتمـاعی تولیـد و تقسـیر مـتن      کند: قدرت در زبان و قدرت در پشت زبان. او گفتمان را شامل متن و معرفتمعرفی می
 [1شوند.]ماعی به سطوح متفاوت سازمان اجتماعی مرتبط میداند و براین باور است که این معارف اجتمی

، تعریـف  «قـدرت »یکی از نقاط اختالفی رویکرد گفتمانی فرکالف با رویکرد فوکو در این است که فـرکالف درخصـوص   
 نویسد:پذیرد. ایشان در این باره میفوکو از آن را نمی

کنم. آثار فوکو فهم متفـاوتی از قـدرت   رن قدرت و سلطه مراجعه میبرای ارتباط دادن ایدئولوژی و سلطه، به روابط نامتقا»
بخشد. قدرتی کـه در اختیـار   هایی است که به نهادهای جدید ساخت میگیر فناوریارائه داده است که به مثابه خصوصیت همه

آیـد. قـدرت بـه    ط در نمـی ی اجتماعی، طیف یا گروه خاصی نیست و هرگز به عنوان کاال یا بخشی از دارایی به ضبهیچ طبقه
کند. نگرانی من این است که این معنای قدرت که فوکـو ارائـه   شود و از طریق یک سازمان شبکه وار عمل میخدمت گرفته می

های قدرت و روابط سلطه گردد. یکـی  کرده است، جایگزین معنای سنتی و قبلی آن شود و باعث غافل شدن از نامتقارن بودگی
 [11«.]یل انتقادی، حدف قدرت/ سلطه در نظریه و عمل استاز اهداف مهم تحل

 
 مفاهیم اساسی گفتمان

 برخی مفاهیم اساسی گفتمان که در پژوهش حاضر کاربرد داشته است بصورت مختصر شرح داده شده است:
تعدیل هویـت و   بندی به عمل برقراری رابطه میان عناصر پراکنده، درون یک گفتمان و اصالح و: مفهوم مفصل 2بندیمفصل

 [11شود.]معنای عناصر مذکور اطالق می
ها در منظومه گفتمانی، اشخاص، مفاهیم، عبارات یا نمادهای انتزاعی یا حقیقی هستند که در ، مدلول: دال4، دال مرکزی 3دال

نامنـد.  مـدلول مـی   کند راچهارچوب یک گفتمان خاص، بر معنایی خاص داللت دارند. معنا و مصداقی که دال بر آن داللت می
کند و بـه آنهـا معنـا و    های داخل گفتمان را به خود جذب میی آن، نشانهشود که نیروی جاذبهدال مرکزی نیز به دالی گفته می

 [ 12بخشد.]هویت می
                                                                                                                                                                  
1 Context 

۷ Articulation 

3 point 

4 Nodal point 
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رهـایی   وریاند و از حالت شـنا ها عناصری هستند که از حوزه گفتمانگی بیرون آمده«وقته»ها یا »لحظه» :1هاها یا وقتهلحظه
 اند.یافته و در چهارچوب یک گفتمان پهلو گرفته

ی گفتمانگی و بیـرون از منظومـه گفتمـانی قـرار     بندی گفتمانی که در حوزهپیش از ورود به یک مفصل« وقته»: یک 2عناصر
 نامیده می شود.« عنصر»دارد، 

گر اشاره دارد که نقش اساسی در هویت بخشـی  های دیی یک پدیده با پدیدهبه رابطه« ضدیت: »4 و غیریت سازی3ضدیت 
کنـد.  کند. اهمیت مفهوم غیریت یا ضدیت در آن است که هر چیزی در ارتباط با غیر و رقیب هویت پیدا مـی آن پدیده بازی می

 [13ها هویت و ذات ثابتی ندارند. ]زیرا پدیده
سی در ساختار اجتماعی خاصی تعیین کننده مقـررات  شود که طرح یا قدرتی سیاسلطه زمانی حاصل می: 1استیال یا هژمونی

 [14]و مفاهیم است.
 

 هایافته

 قدرت سیاسی در تمدن نوین اسالمی فرایند تکوین
ی سیاسی را انسجام بخشیده و فراینـد تولیـد قـدرت    ی تمدن نوین اسالمی، یعنی حوزهگفتمان والیت فقیه، مهمترین حوزه
در غیـاب امـام   « رهبـری »بندی عناصر اعتقادی تشیع حـول دال مرکـزی   گیرد. مفصلمیسیاسی درون این نظام گفتمانی شکل 

کند که مهمترین هدف آن هـدایت و رهبـری   بندی میمعصوم و درون یک نظام عقالنیت، گفتمانی به نام والیت فقیه را صورت
ی حکومت پیوند خورده است و هیچ مسئلهی هدایت و رهبری نظام اسالمی با ی اسالمی در همه ی ابعاد آن است. مسئلهجامعه

 گیری ندارد.حکومتی بدون قدرت سیاسی امکان شکل
ی قدرت به یکسری از کردارهای هایی از عقالنیت وجود دارد که در چهرهدر بعد سیاسی گفتمان تمدن نوین اسالمی، شکل

کنـیم. ایـن   یاد مـی « تکوین قدرت سیاسی»عنوان بخشد و این عینیت بخشی همان است که از آن به اجتماعی معنادار عینیت می
 پذیر است.شود و فهم آن نیز با بررسی درون گفتمانی امکانفرایند تکوین، درون گفتمان والیت فقیه انجام می

ی کند و در این بررسـی نگـاهی جـامع بـه دیرینـه     ی گفتمان، نقش اعمال و کردارهای اجتماعی معنادار را بررسی مینظریه
 .. دارد.. های تشکیل دهنده، بستر تاریخی وهای موجود در فضای منازعات گفتمانی، تبارشناسی، مؤلفهگفتمانخرده موضوع،

ی گفتمـان والیـت فقیـه    ای به دیرینـه برای فهم تحوالت معاصر در بررسی فرایند تکوین الگوی قدرت سیاسی، ابتدا اشاره
های تولید قـدرت نیـز   صر تولید قدرت را بررسی خواهیم کرد و در بحث گزارهها و عناداشته و سپس در تبارشناسی آن، مؤلفه

گفتمـانی خـواهیم    –بندی ایـدئولوژیک  ی تولید قدرت یا صورتهای مبتنی بر ایدئولوژی، به نحوههایی از انسجامبا ذکر نمونه
 پرداخت.

 شناسی گفتمان والیت فقیهدیرینه

                                                 
1 Moments 
2 elements 
3 Antagonism 
4 otherness 
5 Hegmaony 
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 فرهنگ آن که است حاکم خاصی فرهنگ تاریخی، یدوره هر در که کردمی مطرح عنام این به را شناسیدیرینه ،فوکو میشل
[ گفتمـان  11و بررسی دیرینه گفتمان از اهمیـت بـاالیی برخـوردار اسـت.]     باشدمی دوره آن در حاکم گفتمان و زبان از برآمده

کنـد  کتاب والیت فقیه به این نکته اشاره می خمینی)ره( دروالیت فقیه در یک بستر تاریخی تکوین یافته است، همچنان که امام
بنـدی گفتمـان و تحلیـل    [ و لذا در صورت11کنم]اند و من آن را تکرار میای است که پیشنیان گفتهکه مبحث والیت فقیه ایده

هیم فراینـد  سازد. اگـر بخـوا  ی فهم تحوالت معاصر را فراهم میدرون گفتمانی، توجه به نقش عنصر زمان اهمیت داشته و زمینه
ی گفتمان والیت فقیـه، ایـن مسـأله را تـا زمـان وقـوع بحـران        بایست با نظر به دیرینهتکوین قدرت سیاسی را تحلیل کنیم می

ای شود، واقعـه ی سقیفه از آن یاد میجانشینی پیامبر اسالم)ص( رصد کنیم. بحران جانشینی پیامبر اسالم)ص( که با عنوان واقعه
گیری گفتمان والیت فقیه اسـت،  ترین عامل شکلی سیاسی شیعه را، که خود اصلیش گفتمان شیعی و اندیشهبود که زمینه پیدای
 فراهم کرده است.

ابن ابیطالب)ع( و فرزندانش و کسانی که جانشینی بالفصل پیامبر اسالم)ص( را پس از رحلت پیامبر اسالم)ص(، پیروان علی
شیعه نام بردار شدند. در مقابل، اهل سنت، آنان بودند که به صـحت و مشـروعیت سـقیفه    ابن ابیطالب باور داشتند به برای علی

دانستند. بدین ترتیب گفتمـان  علی)ع( را به ترتیب، خلفا و جانشینان به حق پیامبر )ص( میباور داشتند و ابوبکر، عمر، عثمان و 
 [17اهل سنت( حول دال مرکزی امامت شکل گرفت.]ی مسلمانان )شیعه در تقابل با نظام سیاسی حاکم و اکثریت جامعه

گفتمان شیعه در یک فضای منازعات گفتمانی شکل گرفت و در این عرصه منازعه، هژمونی اغلب در اختیار گفتمـان رقیـب   
ـ  رز شیعه، یعنی خالفت بوده و لذا شیعه همیشه تحت فشار گفتمان اقتدارگرای خالفت قرار داشته است. این فشار که ناشی از ط

تفکر شیعه مبنی بر غیر مشروع دانستن خالفت بود باعث شد تا قدرت سیاسی مناسبی شکل نگیرد. اگرچه گفتمـان تشـیع بـرای    
 کاستن از این فشار وارده تئوری تقیه را تجویز کرد تا بوسیله آن از بروز خطر احتمالی و ضرر جانی جلوگیری کند.

شود. از آنجا کـه  هجری قمری آغاز می 321ز زمان شروع عصر غیبت در سال مهمترین دوران تطور تاریخی گفتمان تشیع، ا
کنـد لـذا در عصـر غیبـت     ی معصومین و یا منصوبین از طرف ایشان را مشـروع قلمـداد مـی   شیعه فقط حکومت پیامبر و ائمه

 باشد.  ی معصومین میمعصوم)ع( مشروعیت قدرت سیاسی نیازمند انتصاب به ائمه
هجری، دانشمندانی چون شیخ کلینی و شیخ صدوق روایاتی را درخصوص والیت فقیه در آثار خود نقـل  در قرن چهاردهم 

الهدی و شیخ طوسی، به صراحت مـورد  کنند ولی این مبحث در قرن پنجم با فقهای بزرگی چون شیخ مفید، سید مرتضی علممی
کنند. در قرون بعدی نیـز، ایـن مبحـث توسـط فقهـا و      یگیرد و فقهای مذکور از بحث والیت فقیه جانبداری مبررسی قرار می

گیرد. چنانچه ابن ادریس حلـی از فقهـای   دانشمندان عصر به تناسب و در ابواب گوناگون فقهی مورد مباحثه و بررسی قرار می
ن هفتم نیز محقـق  و در قر« اندی اختیارات خود را به فقهای شیعه واگذار کردههمه ائمه»نویسد: قرن ششم، در این خصوص می

کننـد ولـی تـا آن زمـان عالئمـی از      حلی و سپس محقق کرکی در اثبات قدرت سیاسی برای ولی فقیه مباحثی را مطـرح مـی  
 [11گیری گفتمان والیت فقیه و به تبع آن، شکل گیری قدرت سیاسی، وجود ندارد.]شکل

ی جدیدی از منازعات نظری درون گفتمانی هسـتیم  رصهها، شاهد عها و اصولیبا انشعاب گفتمان تشیع به دو گروه اخباری
در این خصوص « فرهنگ فرق اسالمی»ی کتاب توان گفت این منازعات تا پیدایش دو گفتمان رقیب، پیش رفت. نویسندهکه می

بـن محمـد    دانند و صرفاً تابع حدیث هستند. مـال محمـد امـین   اخباریه همان اصحاب حدیثند که اجتهاد را باطل می»گوید: می
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ق( مؤسس این مذهب در میان شیعیان متأخر بود که باب مالمت بر روی مجتهدان را گشود تا حـدی   1133شریف استرآبادی )
 [11«.]ها تقسیم شدندها و اصولیی اخباریاثنی عشری به دو شعبهی که شیعه

درت سیاسی را سـرعت بخشـید و هژمـونی    انشعاب گفتمان تشیع به دو گفتمان رقیب اصولی و اخباری، دیالکتیک تکوین ق
 گیری مبانی نظری قدرت سیاسی را فراهم نمود.گفتمان اصولی، زمینه شکل

گردد. اجتهاد یکی از مهمترین عناصر گفتمان والیـت  ی اجتهاد بر میها به مسألهها و اصولیترین اختالف بین اخباریاصلی
ی ها در این منازعهها بر اخباریسیاسی در آن است و در واقع پیروزی اصولی دهنده قدرتهای شکلترین مؤلفهفقیه و از اصلی

بنـدی آغـازین گفتمـان    رود. صـورت ی والیت فقیه و تکوین قدرت سیاسی به شمار مینظری، از عوامل اصلی پیشرفت نظریه
ای بـاقی  که از خالفت دیگر جـز پوسـته  ی بوئیان و شیعیان در عراق همزمان بود و این رخداد زمانی بود اصولی شیعه با سیطره

 نمانده بود. 
ی آرمانی امامت شیعی و به تبع آن، طرح تخصیص قدرت سیاسی بـه  دو عامل باعث شد تا فضای مناسبی برای طرح اندیشه

حـل  توانست مشکل تئوریک دولت اسالمی را از منظـر شـیعه   ولی فقیه در آن زمان فراهم شود؛ یکی اینکه سلطنت شیعیان نمی
 [21کند و دیگر اینکه نظام سلطانی بر خالف نظام خالفت ادعاهای دینی نداشت.]

ی نگارش نرسـید، ولـی همیشـه مـورد توجـه فقیهـان و       در قرون اخیر، با اینکه آثار مستقلی در باب والیت فقیه به مرحله
ی والیـت فقیـه، در   مورد توجه بودن مسأله ای که شاید ذکر آن خالی از لطف نباشد اینکه؛ علیرغماندیشمندان بوده است. نکته

کتب فقهی نیز باب مجزایی برای آن درنظر گرفته نشده است و شاید بتوان گفت اولین و مهمترین اثـر جـامع درخصـوص ایـن     
 توان عامل اصلی گفتمان والیت فقیه دانسـت کـه بـا   مسأله توسط امام خمینی)ره( نگاشته شده است. لذا امام خمینی)ره( را می
 دهی کرد.گیری نوین اسالمی را جهتتشکیل حکومت اسالمی و ترسیم قدرت، حوزه سیاسی تمدن درحال شکل

 
 فقیه والیت گفتان تبارشناسیهای تولید قدرت در تمدن نوین اسالمی؛ مؤلفه

 قـدرت  تالقی محلپذیرد. این گفتمان که صورت می فقیه والیت گفتمانتولید قدرت سیاسی در تمدن نوین اسالمی، درون 
 خـاص  چهـارچوب  یک در را و رفتارها کردارها گفتارها، تمامی که کندمی خلق سلبی و ایجابی قواعد یکسری است، دانش و
 در تبارشناسی .کنیم بررسی قدرت گیریشکل در دانش مرکزیت در بایستی را فقیه والیت گفتمان تبارشناسی. بخشدمی جامسان

 و هـا هویـت  هـا، گفتمـان  گیـری شـکل  در سـلطه  و درتدانش در تولید قدرت و مرکزیت ق تمرکزی گرو در فوکو، یاندیشه
 محدود سیاسی نهادهای به نباید را قدرت فوکو، نظر به. دهد گسترش را هاگفتمان محور قدرت ویژگی دارد تالشو  نهادهاست

 قواعـد  توضـیح  با کندمی تالش شناسیو در تبار[ فوک21.]کندمی ایفا مولد نقشی و است جاری جامعه تمام در قدرت بلکه کرد
 اصـل  بـر  شناسـی تبـار . دهد توضیح را اجتماعی علوم گیریشکل امکان و شرایط ،دهدمی ساخت هاگفتمان به که بندیصورت
  [22.]آنهاست بر حاکم قواعد و زبانی نظام یک عناصر شناسایی صدد در و است استوار تاریخی هایدوره تداوم عدم و گسست

 والیـت  گفتمـان  تبارشناسی درای گفتمان والیت فقیه است. دانش زمینه ،مهمترین عامل تولید قدرت در تمدن نوین اسالمی
 عناصری از این قبیل قابل شناسایی هستند: ،درتق تولید در ای و نقش آنفقیه با بررسی دانش زمینه

 رهبریامامت و 

 را خاصـی  اجتمـاعی  کردارهای ،قدرت یهرهچ در که دارد وجود عقالنیت از هاییشکل فقیه والیت گفتمان تبارشناسی در
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 هـر  اینکـه  بر مبنی عقلی استدالل اب شیعه، گفتمان. است جامعه رهبری یمساله عقالنیت اشکال این از یکی ؛است بخشیده تعین
 به نیز اسالمی یجامعه که کندمی ستنباطا ،است حاکم و حکومت نیازمند نظم، ایجاد و خود امور به دادن سامان برای ایجامعه
 بـه  آشـنا  حـاکمی  نیازمند آن، در اسالم قواعد شدن پیاده و اسالمی قوانین بهتر چه هر اجرای منظور به و اسالمی ویژگی خاطر
 .کندیم پیشنهاد جامعه ینحکمرا برای را فقیه ،)ع( معصوم امام غیبت زمان در شیعی عقالنیت .است اسالم قواعد و قوانین
 گفتمـان  ایـن  عناصـر  یبقیـه  و کندایفا می را مرکزی دال نقش شیعه گفتمان در رهبری و امامت که گفت توانمی تأجر به
 در. باشـد مـی  جامعـه  رهبر یا امام مذکور، گفتمان در قدت تولید عنصر مهمترین لذا. یابندمی هویت و مشروعیت آن یبواسطه
 فقیـه  والیت یمساله لذا ،نداردبه عنوان یک عینیت اجتماعی و سیاسی را  بندیصورت امکان شیعه گفتمانچون  دال، این غیاب
 بـه  فقیه والیت بلکه باشد، نداشته وجود شیعه گفتمان غیبت، زمان در فقیه والیت نبود در که نیست اینگونه البته .شودمی مطرح
 غائـب  امـام  محـور  حـول  نیز فقیهولی حضور عدم زمان در یحت شیعه گفتمان و بخشدمی اجتماعی تنییع صرفاً شیعه گفتمان
 با این تفاوت که فاقد عینیت اجتماعی و سیاسی است. شودمی بندیمفصل

 
 دانش

غیبت استوار  یهدور والیت فقیه، به طور بنیادی بر نقش دانش در تصدّی و مشروعیت حکومت درقدرت سیاسی در گفتمان 
و قد فوّضوا النظر فیه الَی فقهاء شـیعتهم مـع   »( ضمن تأکید بر تفویض والیت به فقهای شیعه ه.ق413است. شیخ مفید )متوفای 

 نویسد:با عنایت به اهمیت دانش در تصدی والیت می« االمکان
و کسی که به خاطر جهل به احکام، یا عجز از قیام به امور مردم، صالحیت والیت بر مردم نداشته باشد، سـزاوار و حـالل   »

 [23«]مالحظه نماید. ه به این امر تکلیف نموده ونیست ک
 

 و انتظار غیبت

 تبارشناسـی  در ،دیگـر  عبارتی به یا. باشدمی فقیه والیت فکری دستگاه در قدرت جریان ساززمینه ،غیبت بستر در فقه دانش
 منشـاء  عنوان به فقه دانش ،است آن تاریخی بستر شناخت و قدرت جریان بر موثر عوامل شناخت پی در که فقیه والیت گفتمان
 .گیردمی قرار بررسی مورد گفتمان این تاریخی بستر عنوان به غیبت یمساله و قدرت

 اسـتدالل  ادامـه  در شیعی یاندیشه جستجو کرد.( ع)معصوم امام غیبت یمسالهرا باید در  فقیه والیت گفتمان پیدایش بستر
 )ع(معصـوم  مسـتقیم  والیـت  کـه  دانـد مـی  مفید و ضروری زمانی را فقیه والیت ،جامعه در حکومت ضرورت بر مبنی ینعقال
 .نباشد پذیرامکان

 محـور  حـول  شیعی فرق از یک هر که موضوع همین و است برخوردار محوری اهمیت از شیعی یاندیشه در غیبت یمساله
 .دارد مساله این اهمیت حکایت از اندگرفته شکل ایشان فرزندان یا( ع) امامان از یکی غیبت یاندیشه
 در»: اسـت  معتقـد  نمـود  پیـاده  عملی بصورت پسس و نظری دستگاه بصورت ابتدا را فقیه والیت نظام که( ره) خمینی امام
 حضرت آن جانشین -قضاوتند و فتوا برای الشرایطجامع فقیهان که- حضرت آن نایبان( جع)عصر لطانس و امر ولی غیبت عصر
 [24.]«هستند( ابتدایی جهاد بجز) معصوم امام به مربوط امور سایر و ومتیحک مسائل و سیاسات اجرای در

ترین نقطـه گفتمـان تشـیع اسـت و     همچنین انتظار ظهور حضرت مهدی)عج( و گسترش عدالت و اصالح جوامع، امیدبخش
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است کـه از آن جملـه   دهی قدرت سیاسی دارد. موضوع انتظار اثرات فراوانی در طول تاریخ تشیع داشته نقش بسزایی در جهت
 ی جهاد و انقالب اشاره کرد.جویی و گسترش روحیهی روشن، کمالبینی و امیدواری به آیندهتوان به خوشمی

 اجتهاد

 اجتهـاد  که چرا .است اجتهادو عوامل تولید قدرت،  فقیه والیت گفتمان تبارشناسی در بررسی قابل ائلمس مهمترینیکی از 
 ینقطـه شناسی ذکـر گردیـد،   . همچنان که در بحث دیرینهاست مطرح شیعی سیاسی عقالنیت تکوین عامل تریناصلی عنوان به

 جسـتجو  منازعـه  این در هااصولی پیروزی و هااصولی و هااخباری میان یعهمناز محورهای در وانتمی را اجتهاد تکوین عطف
 آنـان  فهم اساس و بود ردگراییخ بر تکیه هایاصول ویژگی هک صورتی در بود اخبار متن و ظاهر بر تکیه هااخباری ویژگی .کرد
 بـه  منجـر  ردگرایـی خ بـر  تکیه و عقالنیت این که دادتشکیل می عقالنی اصول ،احادیث گردآوری و نقل جای بهرا  شریعت از

 .دارد را قدرت هایگزاره تولید در ی مهمنقش که گردید اجتهاد فکری دستگاه ایجاد
 مجتهـد  بـودن  ذیرپخطا اصل به شود،می قدرت تولید فکری هاینظام سایر از نآ تمایز باعث که جتهادا هایویژگی از یکی

 از ،اسـت  شـده  شیعی فقه پویایی باعث اینکه بر عالوه سازد،می فراهم را متون در بازنگری امکان که اصل این. شودمربوط می
 تمرکزگـرا  گفتمـان  یـک  اسـاس  در که اجتهاد گفتمان که گفت توانمی عبارتی به. کندمی جلوگیری مجتهد یجانبه همه اقتدار

 .دارد نیز تمرکزگریزی به نیل پذیریخطا عنصر داشتن با شودمی محسوب
 

 عدالت

 د:فرماینمی مورد این در( ره) خمینی امام. شودمی محسوبت قدرت مشروعی اصلی رکن دو از یکی عدالت

 معقـول  قـانونی  حکومت ،آن بدون و است انونیق حکومت اساس ،دو آن که باشد داشته صفت دو باید اسالمی حاکم پس»
 قـرار  توجـه  مـورد  بسـیار  عدالت یمسأله تشیع گفتمان در[ 21«]است عدالت دیگری و قانون به علم صفات آن از یکی. نیست
 .است جهتو قابل قدرت سازیمشروع و تولید در آن نقش و شودمی محسوب پایه مباحث از و است گرفته

اختیارات وسیعی که ولی فقیه دارد، او را از قدرت قابل توجهی برخوردار کرده است و قدرت کنترل نشده همواره میل بـه  
 [21ی عدالت این کار را انجام می دهد.]فساد دارد. پس ولی فقیه باید با نیروی قابل اطمینانی کنترل شود که ملکه

قدرت در گفتمان والیت فقیه بدین صورت است که اگر ولـی فقیـه بـرای اعمـال      نقش عنصر عدالت به عنوان عامل تولید
ی وجود عدالت است. چنانچه ولی فقیه این ملکه را از دست بدهد، نه تنها مشروعیت قـدرت او  قدرت مشروعیت دارد، بواسطه

 نیز در گفتمان مذکور دارد. رود، بلکه ولی فقیه بودنش نیز جایز نیست. لذا عدالت نقش پشتیبان قدرت رااز بین می
 

 منکر از نهی و فومعر به امر

 بحـث  در ،اسـت  اسـالمی  گفتمان در قدرت تولیدمهم  عوامل از یکی که آنجا از منکر از نهی و معروف به امر یمساله ذکر
 [27].کنندمی دیا فقیه والیت ینظریه ساززمینه عنوان به منکر از نهی و فومعر به امر از. است توجه شایان تبارشناسی
ـ  تولیـد  متون تشیع گفتمان در ما .باشد فراهم قدرت شدن عملیاتی ربست و زمینه که کندمی ایجاد قدرت زمانی دانش  درتق
 بـه  امـر . باشـد  موجـود  قـدرت  شدن اجرایی برای بستری که شوندمی قدرت ایجاد به منجر زمانی متون این ولی داریم فراوان
 مهمتـرین  از یکی ،دارد نقش قدرت تولید در خود اینکه بر عالوه مقوله این. سازندمی فراهم را بستر این منکر از نهی و معروف
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 فراهم را قدرت و اعمال تولید تماعیاج سازوکارهای منکر از نهی و معروف به امر .رودمی شمار به نیز آن شدن اجرایی عوامل
 .کندمی

 جهاد و ایثار
ی شود و نقش فراوانی در تهییج روحیـه ن، از عناصر مهم فرهنگ سیاسی شیعی محسوب میجهاد به عنوان یکی از فروع دی

تواند داشته باشد و به عنوان یک پتانسیل و منبع حرکت بالقوه و همچنین عامل دفاع از سرزمین اسالمی در دیـن  گری میانقالبی
 [21تدارک دیده شده است.]

ی بسیار نزدیکی با جهاد شود. ایثار نیز رابطهدرت و شاخه انسانی آن مربوط مینقش جهاد در تولید قدرت، به بعد اجرایی ق
بندی این عنصر مهم در گفتمان والیت فقیه، بسـتر مناسـبی بـرای    دارد و در واقع جهاد یکی از بسترهای بروز ایثار است. مفصل

 کند. به گفتمان نقش مهمی ایفا می بخشیگری در جامعه ایجاد کرده و در عینتی مبارزه و انقالبیاحیاء روحیه
 

 مصلحت
اگرچه در سیر تاریخی اندیشه سیاسی شیعه شناسایی عنصر مصلحت و طرح آن به عنوان معیاری برای تنظـیم قـدرت نظـام    
سیاسی و مناسبات اجتماعی ممتنع نبوده است، ولی این نوع نگرش فرصتی برای ظهـور نیافتـه و در واقـع در ادبیـات و متـون      

 [ 21ها باقی مانده بود.]ی مسلمانان در قلمرو نااندیشیدهسیاس
ی فقه با نیازهای جدید و توانایی فقـه بـرای   خمینی)ره( مطرح گردید، برای مواجههتوسط امام« مصلحت»آنچه تحت عنوان 

 [31گویی به همه نیازهای زندگی که گفتمان اسالم سیاسی به آن تحقق بخشیده است، بود.]پاسخ
خمینی)ره( نیز از امور بسـیار  ی امامباشد و در اندیشههای سیاسی گفتمان والیت فقیه میت ازجمله مهمترین دالدال مصلح
جست. ایشان هنگام دسـتور تشـکیل   شود که در راستای پیشبرد اهداف نظام و تولید قدرت سیاسی از آن سود میمهم تلقی می

 د:گویمجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به مسئوالن می
چیز است و همـه  باید برای مردم این قضیه ساده را روشن کنند که در اسالم مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر همه»

 [31«.]باید تابع آن باشیم
انـد  ای خود بکار گرفتهی قدرت سیاسی در نظام اندیشهخمینی)ره(، هردو، عنصر مصلحت را به عنوان مؤلفهماکیاولی و امام

بندی کرد و امام آن را حـول  وت بنیادین این دو در این است که ماکیاولی آن را حول دولت مدرن و قدرت مطلق مفصلاما تفا
کند و نقش اسـالم و  بندی کرد و اینجاست که اسالم، چهارچوب و حدود استفاده از آن را مشخص میدال مرکزی اسالم مفصل

شود. مصلحتی که در اندیشه ماکیاولی نابودی اخالق مشخص می یک گفتمانهای اهمیت آن در تعیین خطوط قرمز عناصر و دال
 شود. را در پی دارد، در اندیشه امام)ره( باعث حفظ نظام اخالقی می

ی زایش والیـت  خمینی)ره( زمینهدر اهمیت عنصر مصلحت بیان این نکته خالی از لطف نیست که این عنصر در گفتمان امام
 باشد.  بندی عنصر مصلحت میدر عنوان مذکور نتیجه مفصل« مطلق»ساخت و قید  مطلقۀ فقیه را فراهم

هـای گفتمـانی در   و نقش وقته قدرت تکوین شرایط بررسی تبارشناسی، در اصلی یمسأله ،کردیم اشاره نیز قبالً که همچنان
 بـا  کـه  اصلی عناصر از نمونه چند، به ذکر هفقی والیت گفتمان به مختصر چند هر ایاشارهبا  کردیم تالش اینجا در. باشدمیآن 
ـ کل بخـواهیم  اگـر  که گفت بایستی البته بپردازیم. اندهیدرسان یاریتولید قدرت سیاسی  به شیعی عقالنیت نظام در گرفتن قرار  هی
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 از کـه  شـود می مفصلی کتاب خود دهیم، قرار بررسی مورد فقیه والیت گفتمان تبارشناسی در را سازقدرت هایهمولف و عناصر
 ،گیـرد مـی  قـرار  ما جهوت کانون در حاضر پژوهش موضوع به توجه باو  شناسیتبار در هچآن لذا .است خارج نوشتار این مجال
   باشد.سیاسی در تمدن نوین اسالمی می قدرت با ی والیت فقیهگفتمان 1دقایق ارتباط

شـود، بلکـه   تمان والیـت فقیـه، در متـون خالصـه نمـی     های تولید قدرت در گفالبته ذکر این نکته ضروری است که مؤلفه
گفتارهای شفاهی و برخی کردارها و رفتارها نیز در تولید قدرت نقش دارند. به عنوان مثال، أعمال رهبری اسالمی در یک مورد 

ارتی ایجاد حکم بخصوص، با مطرح شدن به عنوان سیره و الگوی عملی، منجر به ایجاد یکسری قوائد سلبی و ایجابی و یا به عب
 شود.و به تبع آن ایجاد قدرت می

 
 «های تولید قدرتگزاره»های مبتنی بر ایدئولوژی؛ تولید قدرت در تمدن نوین اسالمی، بر مبنای انسجام

ی مـتن  شود. برای اشاره به این مبحث، رابطهدیگر منبع مهم تولید قدرت در تمدن نوین اسالمی، مربوط به متون گفتمانی می
 ایم.ایدئولوژی را با رویکرد فرکالف شرح دادهو 

ی داند که هنجارهای گفتمـانی ویـژه  آن را نوعی جامعه زبانی می« گفتمانی –بندی ایدئولوژیک صورت»فرکالف در توضیح 
هاسـت.  گفتمانی مسلط، توان آن در طبیعی کـردن ایـدئولوژی   –بندی ایدئولوژیک خود را دارد. از جمله خصایص یک صورت

[ بـه نظـر نگارنـده،    32غیر ایدئولوژیک، مقبولیت کسب کند.]« عقل سلیم»ها به عنوان مواردی از تواند برای ایدئولوژییعنی می
حکومت امام خمینی)ره( یعنی  یتوان نظریهگفتمانی در تمدن نوین اسالمی را می-بندی ایدئولوژیکترین و باالترین صورتمهم

 گفتمان والیت فقیه دانست. 
کند و نیز نشان تری برای نتایج و دستاوردهای پیشین فراهم میی محکمفرکالف معتقد است توجه دقیق به متون، گاه پشتوانه

 [33کند.]ها را خاطرنشان میها را بسط دهیم و یا اصالح کنیم و گاهی هم نادرستی آنتوانیم آندهد که چگونه میمی
و نحوه صدور قدرت از آن، به یک نمونه تحلیل صورت متن اشاره شده است. به برای کشف روابط قدرت و متون گفتمانی 

 این گزاره گفتمانی از امام خمینی)ره( توجه کنید:
های اینجانب بود. ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است، بلکه بر خالف گفتهتعبیر به آنکه اینجانب گفته»

ی مفوّضه به نبی اسالم ب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و والیت مطلقهاگر اختیارات حکومت در چهارچو
ها باشد... حکومت که تواند ملزم به آنکس نمیکنم به پیامدهای آن که هیچمعنا و محتوا باشد و اشاره میی بی)ص( یک پدیده

لیه اسالم است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه ای از والیت مطلقه رسول ا... )ص( است، یکی از احکام اوشعبه
تواند هر امری را، به عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف اسالم است، از آن مادامی کـه چنـین اسـت    و حج است... می

 [34«.]جلوگیری کند
است. یعنی « طبیعی شده»بازنمودهای ایدئولوژیک در برگیرنده « اسالم ». دال . است و« اسالم»ای در متن مذکور دانش زمینه

 آیند.  غیر ایدئولوژیک به نظر می« عقل سلیم»ی آن دسته از بازنمودهای ایدئولوژیک که بصورت در برگیرنده
 های انسجام مبتنی بر ایدئولوژی در این متن عبارتند از:نمونه
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 « تواند....هیچ کس نمی»
 ...«. پیامدهای آن»
 «ام اولیهیکی از احک»
 «تواند هر امری رامی»
 «مقدم بر تمام احکام»

ای متفاوت است. فرکالف بـا بیـان   های زمنیهشود که از دیگر دانشای مربوط میها، به نوع خاصی از دانش زمینهاین گزاره
کنـد  ایم، پیشنهاد میقبول شدهگرایی غیر قابل تصور کنیم متهم به تقلیل« دانش»ها را اگر از مفروضات ذیل اینکه این نوع گزاره

 [31بنامیم.]« های ایدئولوژیکگزاره»که این گزاره را 
هـای تولیـد   گـزاره »تـوان  های خاص متون گفتمانی والیت فقیه، مـی ها را، با توجه به ویژگیبه نظر نگارنده این نوع گزاره

کنند و انحصار آفریننـد.  هایی هستند که تولید مرز میگزارهو...« هر امری را»، «تواندکس نمیهیچ»هایی مثل نامید. گزاره« قدرت
های جامعه را کنند که کل کنشها قدرتی انحصاری تولید میهای قدرت هستند. این گزارهانحصار آفرینی و مرزبندی از ویژگی

کند. بنابراین، قدرت درمتون گفتمانی بروز پیدا می« والیت فقیه»گیرد. قدرتی بسیار فراگیر که در یک نظام گفتمانی به نام فرا می
 شود.  والیت فقیه مدام تولید و بازتولید می

های مهم متون گفتمانی والیت فقیـه تولیـد قـدرتی فراگیـر اسـت و      خواهیم ادعا کنیم که یکی از ویژگیما با این بحث می
شـود و  رد و همان قدرت باعث تولید متن مـی گیفراگیری این قدرت بقدری زیاد است که خود متون تولیدکننده را نیز دربر می

شود. بنابراین ادعا، گفتمان والیـت  وار در این نظام وجود دارد که دائم باعث قدرتمند شدن آن میاین تولید و باز تولید زنجیره
شود و ندتر میشود، بلکه در جهت عکس آن بصورت مداوم قدرتمهاست نمیهای گفتمانفقیه، نه تنها دچار تزلزل که از ویژگی

گـر  کند و لذا طبیعی است که میشل فوکو، بنیانگذار و تحلیلگـر گفتمـان، وقتـی نظـاره    یک خط سیر صعودی قدرت را طی می
ها حاصـل  زده شده و با تعجبی که از مقایسه گفتمان انقالب اسالمی با سایر گفتمانهژمونی گفتمان انقالب اسالمی است، حیرت

ی تعجب ناظران امروزی است. چیزی که نه در چین، نـه  وز در رویدادهای ایران چیزی هست که مایهامر»نویسد: شده است می
 [31«.]توان یافتدر ویتنام و نه در کوبا می

 
 بحث و نتیجه گیری

 «قدرت همساز با توسعه تمدنی»الگوی قدرت در تمدن نوین اسالمی؛ معرفی 
سازی است و در این میان قدرت سیاسـی  ی نظری و گفتمانقویت پشتوانهت توسعه تمدن و فراگیر شدن آن مستلزم توسعه و

سازی دارد. الگوی قدرت سیاسـی کـه   از طریق فرایند طبیعی کردن و توسعه پارادایم مورد نظر گفتمان، نقش بسزایی در گفتمان
ی الهـی،  تی است بـا پشـتوانه  گیری تمدن نوین اسالمی نقش اساسی دارد، قدربخشی و هژمونی گفتمان درحال شکلدر عینیت

دهنده به نیکی و پاکی و بازدارنده از بـدی و پلیـدی، مشـوق از خودگذشـتگی و     متکی به دانش، امیدساز، عدالت محور، سوق
فداکاری و همچنین منعطف و قابل تطبیق با مقتضیات بشری و همساز با توسعه تمدن نوین اسالمی. الگوی قـدرت مـذکور بـه    

های پیشین ذکر گردید، انطباق کاملی با فطرت بشری دارد و چنانچه در معرض هر اندیشـه  هایی که در بخشسبب داشتن مؤلفه
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ی تمدن نـوین اسـالمی، قـدرت سیاسـی بطـور      شود و لذا همزمان و همساز با توسعهو عقل سلیمی قرار گیرد، مقبول واقع می
بخشد. الگوی قدرت همساز با توسعه تمدنی، بـه  تمدن را سامان می مشروع و مقبول توسعه پیدا کرده و سایر سازوکارها و ابعاد

گیری و هژمونی گفتمان تمدن نوین اسالمی را تسریع خواهد بخشید. همچنین به سبب اتکـاء  های زیر، شکللحاظ داشتن ویژگی
سـازی  ته باشد. لذا در گفتمـان ای در شکوفایی تمدنی داشتواند نقش برجستهبه ایدئولوژی قوی و مبتنی بر دانش و عقالنیت می

 شود:های بخش پیشین استنباط شده است، توصیه میهای قدرت سیاسی، که از یافتهتمدن نوین اسالمی، تأکید بر این ویژگی
 «قدرت همساز با توسعه تمدنی»های ویژگی

 
 امتزاج با دانش

ست. این قدرت صرفاً در بسـتر دانـش و اندیشـه    امتزاج آن با دانش ا« قدرت همساز با توسعه تمدنی»ی مهمترین مشخصه 
هـا عناصـری از   شود که همـه آن ی آن، مشخص میدهندههای تشکیلامکان بوجود آمدن، رشد و إعمال دارد. با تأمل در مؤلفه

یی فـراهم  کند، بواسطه همان نظام دانـا نظام دانایی اسالم هستند. همچنین مشروعیت این قدرت که امکان اعمال آن را فراهم می
 شود.  می
 

 ها از طریق تولید دانشتأثیرگذاری در اندیشه

ای، نفـوذ خـود را   ، با ایجاد دانش زمینـه «قدرت همساز با توسعه تمدنی»هاست. إعمال این قدرت از طریق نفوذ در اندیشه
ی قدرت را با طیب کنندهنظر إعمال کند تا رفتار مورددهد و افراد را وادار میها و افکار انجام میبصورت نامحسوس در اندیشه

قدرت را، نه در اشکال آشکار آن مثل نهادهای دولتی، ارتش، پلیس و غیره،  میل و به خواست خودشان انجام دهند. این ویژگی
 آن باید جست. 1بلکه در عاملیت
 تکیه بر عقل 

ی عطـف  شـود کـه نقطـه   ی در آن، مشخص مـی ی گفتمان والیت فقیه و بررسی فرایند تکوین قدرت سیاسبا نظر به دیرینه
گیری یـک  گیری این قدرت، هژمونی گفتمان اصولی در رقابت با گفتمان اخباریون است و این موضوع که حاکی از شکلشکل

 نظام عقالنیت است، بیانگر جایگاه مهم اصول عقلی در تکوین و اعمال قدرت سیاسی است.
 

 ذاری در دانش و تولید متونامکان باز تولید خود، از طریق تأثیرگ
ی دهنـده های تشکیلاگر چه محصول دانش است ولی با فراگیر شدن و گسترش در مؤلفه« ی تمدنیقدرت همساز با توسعه»

آن متون از منابع  های دیگر این قدرت، تولید متونی است که خودشود. از ویژگیگفتمان والیت فقیه، منجر به باز تولید خود می
 آیند.درت به شمار میتولید ق
که خود محصول گفتمان والیت فقیه است، عالوه بـر تنظـیم سـازوکارهای درونـی آن،     « ی تمدنیقدرت همساز با توسعه»
ترین نقش آن را گسترش قـدرت و هژمـونی   توان اصلیی حفظ و حراست و قدرتمند کردن گفتمان را بر عهده دارد و میوظیفه
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 ود دانست.گفتمان از طریق بازتولید خ
در هژمونی گفتمان والیـت فقیـه، نفـوذ در    « ی تمدنیقدرت همساز با توسعه»همچنان که اشاره شد یکی از مهمترین اثرات 

 گیری از قدرت نرم است. ها و احساسات و بهرهها و به خدمت گرفتن اندیشهذهن
دن گفتمان تمدن نوین اسالمی بلکـه در حفـظ و   نه تنها در هژمونیک ش« قدرت همساز با توسعه تمدنی»مهمترین تأثیری که 

استمرار آن خواهد داشت، مربوط به بازتولید خود از طریق گسـترش نظـام دانـایی و عقالنیـت اسـت. ایـن ویژگـی یکـی از         
 هم تزلـزل کند که آنخصوصیات برجسته و منحصر بفرد گفتمان والیت فقیه و به تبع آن، گفتمان تمدن نوین اسالمی را بیان می

 های مذکور است.ناپذیری گفتمان
 

 ی اثرگذاری قدرت سیاسیشمول فرا سرزمینی و فرا تمدنی حوزه
های الگوی قدرت سیاسی تمدن نوین اسالمی، تأثیر آن به سرزمینی خاص و داخل مرزهای معـین  ها و مؤلفهبه سبب ویژگی

ی منازعات بندی و استیال، در عرصهالمی پس از صورتتمدنی محدود نخواهد شد. همچنین گفتمان تمدن نوین اسو یا به حوزه
های موجود، تأثیر خود را بر آنها خواهد گذاشت. این ویژگی گفتمان تمدن نـوین اسـالمی   گفتمانی و در رقابت با سایر گفتمان

رگـذاری در  ناشی از خصوصیات عقالنی و متناسب با فطرت بشری الگوی قدرت سیاسی همساز با توسعه است که از طریـق اث 
 دهد.ها خود را بسط میاندیشه
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 چکیده
 

هاای مختلاف قاادر باه احیاا،      بدون شک، فرهنگ و تمدن اسالمی، همانند هر تمدنی دیگر، به مدد عوامل و مؤلفاه 
اباه یاک   تواناد باه مث  هایی است که مای یکی از مؤثرترین مؤلفه« علم»تحقق و گسترش خود است. در این میان، 

های مختلاف  های علمی در زمینهاهرم، ما را در راستای تحقق این هدف متعال یاری سازد. همانگونه که پیشرفت
.. در دوران طالیی اسالم، شاهدی بر این مدعاست. به همین جهات، در  . اعم از نجوم، اقتصاد، ریاضیات، فیزیک و

شود. سپس با دهای علمی در گستره جهان اسالم پرداخته می، به ویژه نها«علم»این مقاله، ابتدا به پیشینۀ نقش 
مندی از آنان، به ارا ه راهکارهایی نظیار ایجااد نهادهاای    های کنونی علم و همچنین موانع بهرهبررسی ظرفیت

علمی و تبادالت علمی خواهیم پرداخت. از آنجایی که همواره در طول تاریخ نقش ایرانیان در گسترش فرهنگ و 
اسالمی بسیار حا ز اهمیت بوده است و فرهنگ و تمدن ایرانی و اسالمی به طوری ژرف با یکدیگر پیوناد  تمدن 
اند، قسمتی از این نوشتار را به طور ویژه، به نقش نهادهای علمایِ ایرانای در جهاان اساالم اختصااص      خورده

 خواهیم داد. 

 
 : تمدن اسالمی، علم، فرهنگ، ایران. هاهکلید واژ

 
“Science”: the fulcrum to effectuate modern Islamic civilization 
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ABSTRACT 
Similar to any other civilization, Islamic culture and civilization will, undeniably, be able to revive and develop itself 

if assisted by different factors and components. In the meanwhile, science is one of the most effective factors that can 

be served as a guide to achievement of this supreme purpose. Scientific advances in such different regards as 

astronomy, economics, mathematics, physics, etc. in the Golden Age of Islam are evidence to this argument. This 

article, accordingly, intends to, first of all, elaborate on the background of the role of science especially in the 

purview of Islam’s world, followed by proposing solutions such as establishment of scientific institutions and 
scientific exchanges through examining present capacities of science and the obstacles thereof. Since Iranians have 

all through the history made large-scale roles in development of Islamic culture and civilization with which Persian 

culture and civilization are inextricably interwoven, a section of this writing would especially be allocated to the parts 

played by Iranian scientific institutions in the Islam’s world. 
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 مقدمه
های مختلف در جای جای کرۀ زمین متولد گشته، رشد و نمـو نمـوده و بـه علـل     از دیرباز تا کنون، در گسترۀ گیتی، تمدن

ست، دستاوردهایی است که در هـر تمـدن، پیشـینیان    اند. آنچه شایان توجه امختلف رو به زوال رفته و گاه خود را احیاء نموده
تواند خود را احیـاء نمایـد. اسـالم، فرهنـگ و     برای پسینیان خود برجای گذاشتند و میراثی است که هر تمدن با تکیه بر آن می

است. اگرچه بارهـا   ها به ویژه مسلمانان را تا ابد وامدار خویش نمودهتمدنی عظیم برای بشریت به ارمغان آورد که تمامی انسان
سعی گشته تا اصالت این تمدن انکار گردد، اما نقش عظیم تمدن و فرهنگ اسالمی، به ویژه در حـوزۀ علـم و دانـش، حقیقتـی     

دهد، است غیر قابل انکار. استاد شهید، مرتضی مطهری، معتقد است آنچه که پایه و اساس فرهنگ و تمدن اسالمی را تشکیل می
ماننـد هـر   فرهنگ اسالمی، به طور کلی تمدن اسالمی تدریجاً رشد نمود و بالید و بارور گشت، درسـت ه است و علم و « علم»

که در آن سلول نهفته است رشـد   یاتیح یۀدر اثر استعداد و ما یجاًو تدر یدآیم یدسلول پد یکموجود زنده که اول به صورت 
شـکل  دسـتگاه   یـک به صـورت   سرانجامو  یردگیو شکل م شودیکند و همراه با رشد خود قسمت قسمت و شاخه شاخه میم

گونـه کـه اسـالم    [ باید توجه داشت که تعامل میان علم و تمدن اسالمی، تعاملی دوسویه است، بدین معنا که همـان 1گیرد.]می
همچون اهرمـی   های علم و دانش داشته است، علوم و نهادهای علمی نیزنقشی اساسی در تولد، توسعه و تبلور بسیاری از شاخه

توانند مددرسان ما باشند. پرداختن به این رابطۀ دوسویه میان علم و تمدن اسالمی، مستحکم در راستای احیاء تمدن اسالمی، می
تر از آن است که تنها در نوشتاری کوتاه بتوان بدان پرداخت، اما به طـور مـوجز در ایـن    طلبد و بسیار گستردهبحثی مفصل می
ردد که اهم مطالب بیان گشته و در نهایت به چگونگی بهره جستن از علـم در راسـتای تحقـق و احیـاء تمـدن      گمقاله سعی می

اسالمی بپردازیم. چرا که هدف اصلی در این مقاله، پرداختن به نقش علم در تحقق تمدن اسالمی اسـت. نقـش علـم در دنیـای     
تحول بـه وجـود آورد و همـۀ کارهـا بـر پاشـنۀ آن        یاکه در دن یاصل»امروز آنچنان قابل توجه است که به قول استاد مطهری: 

کرده است؛ بـه   یداپ یبشر با علم وابستگ یاتون حئبر محور علم قرار گرفته است و همۀ ش یچرخد، علم است و چرخ زندگمی
 [2«.]توان انجام دادیعلم نم یدبشر را جز با کل یاتون حئاز ش یشأن یچو ه یکار یچکه ه یطور

هستند، ضروریست که ابتدا بـه  « تمدن اسالمی»و به طور اخص « تمدن»و « علم»ایی که مفاهیم کلیدی در این نوشتار از آنج
شرح تعاریف این مفاهیم پرداخته و سپس رابطۀ علم و تمدن اسالمی و سایر موضوعات مربوطه را از نظر بگذرانیم. نکتـه قابـل   

تنیـدگی فرهنـگ ایرانـی و تمـدن اسـالمی      نش در تمدن اسالمی است، چرا که درهمتأکیدِ دیگر، نقش ویژۀ ایرانیان بر حوزۀ دا
امریست انکارناپذیر، در نتیجه بخشی از این نوشتار بدین موضوع اختصاص دارد. الزم به ذکر است کـه ایـن نوشـتار بـر پایـۀ      

 ی خواهیم شد.ای است. پس از این مقدمۀ کوتاه و تعاریف ضروری، وارد موضوع اصلمطالعات کتابخانه

 تمدن اسالمی
قـرار   یگریکه در مقابل وحشاست  ”Civita“در زبان انگلیسی است که برگرفته از کلمۀ  ”Civilization“، معادل واژۀ «تمدن»
به معنای -« حضاره»ینی است، مشتق شده است. این مفهوم که معادل آن در عربی شهرنش ایمعنبه که  ”Civilis“و از کلمه  دارد

اشـتقاق شـده    «مـدن »اصـل از   درو  «مدنیت»است، در فارسی از  -روهی از مردم در جاهای آباد )خواه شهر یا قریه(زندگی گ
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با اخالق مردم شهر آشنا شدن، همکاری مردم بـا یکـدیگر در امـور     است که به معنای شهر نشیمن شدن، خوی شهری گزیدن و
تعاریف و معانی گوناگونی موجود است که در زیـر  « تمدن»مفهوم  [ برای3است.]زندگی وفراهم ساختن اسباب ترقی وآسایش 

 پردازیم:ها میبه شرح برخی از آن
 یـت وجود آن، خالق یجۀدانست که در نت یاجتماع یآن، عبارت از نظم یبه شکل کل توانیتمدن را م»از منظر ویل دورانت 

 [4].«کندیم یداپ یانو جر گرددیم یرپذامکان یفرهنگ
دارد کـه شـامل علـم و دانـش، اعتقـادات، هنـر،        یاتمدن، مفهوم گسـترده  یافرهنگ »کند: چنین تعریف میتمدن را  لریتا
 [1«.]ها را داراستاز جامعه آن یکه هر انسان به عنوان عضو است یها و عاداتییاز توانا یاریقانون، رسوم و بس یّات،اخالق
و  ی)مـاد یگـران  از د یـا فراهم آمده از گذشته  یهاها و اندوختهساخته ۀموعتمدن عبارت است از مج»یعتی معتقد است: شر
 [1]«.سازدیم یبشر ۀ( که جامعیمعنو

هـا و  جامعه که تصـادم  یک یهادر روابط انسان یآن نظم و هماهنگ یتمدن عبارت است از برقرار»گوید: عالمه جعفری می
 یاجتمـاع  یکـه زنـدگ   یبه طـور  ید،ها بنمارشد و کمال را قائم مقام آن یرمسساخته و مسابقه در  یگر را منتفیرانو یهاتزاحم

 [7«.]آن باشد ۀسازند دادهایاستع یدنرس یتآن جامعه موجب بروز و به فعل یهاافراد و گروه
مناصب و شده،  یرنظم پذ یت،حاکم یجادکه با ا یاه، جامعویداند. از نظر یانسان م یتمدن را حالت اجتماعنیز ابن خلدون 

ـ  یشـهر  یزنـدگ  یبه سـو  یفرد یو از حالت زندگ یدداده تا بر حفظ نظم نظارت نما یلتشک یحکومت یهایگاهپا  ینیو شهرنش
 [1]است. «یّتمدن» ئزچون علم و هنر شده، حا ی،نفسان تو ملکا یلفضا یآورده و موجب تعال یرو

هـای علمـی مختلـف، مفـاهیم گونـاگونی را در      الف رشـته آید، این مفهوم بر اساس اختطور که از تعاریف فوق برمیهمان
گیرد، اما از مجموع تعـاریف چنـین بـه نظـر     گیرد و با توجه به حوزۀ تخصص اندیشمند، مورد ارزیابی و تعریف قرار میبرمی
تعریف هـر  ضروریست که سه عنصر مورد ارزیابی قرار گیرد، چرا که گویی ارکان « تمدن»رسد که هنگام سخن گفتن از هر می

 تمدن بر این سه استوار است که عبارتند از:
 های انسان متمدن. باورها و اندیشه .1
 ها و دستاوردهای جامعۀ متمدن.. پیشرفت2
 ها و دستاوردهای حاصل از تمدن.. نتایج اندیشه3
( اعتقـادات، باورهـا و   1ای از )مجموعـه » را چنـین تعریـف نمـود:    « تمدن اسـالمی »توان با توجه به سه عنصر فوق، می 

( آثـار و نتـایج آن در سـطوح    3( علوم و میراث و تراث فرهنگی که )2اخالقیات )مبتنی بر ارکان و اصول دین مبین اسالم(، )
مختلف بر اساس عملکرد به این باورها، مثمر ثمر بوده است و اثرات آن گاه فراتر از مرزهای تمدن اسـالمی رفتـه و جهـان را    

هـای اسـالمی، تمـدن اسـالم را     با ظهور و گسترش اسالم، اقوام و ملل مختلف بر اسـاس ارزش «. رار داده استالشعاع قتحت
گرفـت و بـه   .. را دربرمـی . ها، ایرانیـان و ها، ترکگذاری نمودند که تنها مختص به یک ملت یا نژاد خاص نبود، بلکه عربپایه

[ اغراق نیست اگر بگوییم تمهیدات اصـلی تمـدن   1ا یکدیگر متحد گشتند.]وسیلۀ دین رسمی اسالم و زبان علمی و ادبی عربی ب
ترین آنان مربوط به عهـد انوشـیروان   اسالم که سومین تمدن بزرگ و محوری تاریخ بشر است، در ایران بنیان گشت و البته مهم
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ایی تمدن اسالمی گردید. تـورقی در  است، چرا که استفاده و تقلید از بسیاری از دستاوردهای این دوره در ایران، موجب شکوف
سـازد، گسـترۀ عظـیم    هـا متمـایز مـی   تواند شاهدی بر این مدعا باشد. آنچه تمدن اسالمی را از سایر تمدنهای تاریخ میکتاب

هـای  گها و فرهن.. را شامل گشته و قادر است نژادها، زبان. جغرافیایی آن است که از چین و ماچین، تا اسپانیا، ایران، سودان و
 مذهبی برساند.-فرهنگی-مختلف را تحت لوای مشترکات خود به اتحادی علمی

ها بیانگر عوامل اصیل حیات فردی و اجتماعی هستند، بنابراین به طور طبیعی به جوامع مختلـف  مطهری معتقد بود که تمدن
شـوند و  تی خویش، هرگز دچار رکـود نمـی  راه یافته و اثرگذار خواهند بود. تمدن به دلیل وابستگی شدید به عوامل اصیل حیا

توان گفت برای احیاء و تحقق هر تمدن، الجرم بایـد بـه عوامـل    [ درنتیجه می11ایستایی یک تمدن تنها عامل سقوط آن است.]
اصلی و میراث و تراث آن متوسل گردید. امام موسی صدر معتقد بود که تمـدن دارای ترکیبـی از دو بعـد مـدنیت )سـاختار و      

[ اگرچـه  11.. اسـت.] . ر شهرنشینی و آبادی( و حیات معنوی انسان متمدن شامل علوم و قنون و دستاوردهای آن تمـدن و ظواه
بـه عنـوان   « علـم »های بسیار است، اما آنچه در این نوشتار مورد توجه است، تمدن اسالمی دارای عوامل اصیلِ متعدد و میراث
باشد، چرا که این تمدن در باب علم در طول قرون مختلف بسیار خـوش  ی میاهرمی مستحکم جهت تحقق و احیاء تمدن اسالم

از مدّ نظر ماست، علم به معنای کلی آن است. به عبارتی دیگر، آن هنگام کـه  « علم»آنچه در این مقاله به معنای درخشیده است. 
و معرفـت و فهـم،    یشقوق علم و آگاه یامتمدن از تم ینکه در ا ینبا توجه به ا کنیم،یصحبت م یمفهوم علم در تمدن اسالم

آن که شامل نوع فهم و درک حاکم  یرفراگ یبه معنا یدعلم را با آن استفاده شده، طبعاً یو عرفان ینیو د یو تجرب یاعم از فلسف
 شـبکه درهـم   یـک فرهنگ و تمدن قرار دارد به صـورت   یکدر « علم»عنوان  تحت. آن چه یریمدر نظر بگ ،تمدن است ینبر ا
 [12.]دارد ینقش اساس یتمدن-آن مجموعه فرهنگ یریگکه در شکل شودیرا شامل م ییاز دانا یمفهوم یده،تن
 

 علم و تمدن اسالمی
هر چند قبل از اسالم، تمـدن و  ظهور نمود. « إقراء»سوادی جهان را فراگرفته بود، اسالم با پیام آن هنگام که آتش جهل و بی

 یـن که اسـالم ا  یابه گونه-داشتند  یتانسان ییو شکوفا یدر بالندگ یسهم یکهر  ینیو چ یرانیا ی،هند ی،روم یونانی،فرهنگ 
بودند و  یها در حال زوال و نابودفرهنگ و تمدن ینا تمامی ،اما هنگام ظهور اسالم -ها را اخذ و در خود هضم کرده بودتمدن

 یشـگی و زوال هم یها بـه نـابود  آن تمامیچه بسا  یست،نگریا نمهفرهنگ ینبه ا یو روشنفکر یتاگر اسالم در آن زمان با درا
های نوینی بود که همگی مرتبط با معارف و اصول اسـالمی بودنـد و اغلـب از    [ اسالم با ظهور خود، مولد دانش13].یدندرسیم
م گشت، بلکه خود نیز موجب تولد گردد. بنابراین اسالم نه تنها موجب استحکام و انتقال علوها با عنوان علوم اسالمی یاد میآن

 یهـا اند که با تمدندیم یاکامالً مستقل و شکوفا شده یهارا از جمله تمدن یتمدن اسالمتوین،  های نوینی از علوم شد.شاخه
ن آن در جهـا  ،م ظهور کنـد الاس یناز آنکه د یشپ یگرد یانب به بهره جسته است.ها آن یارتباط داشته و از دستاوردها یزن یگرد

[ البتـه بایـد توجـه    14گشـت.] منتقل  یها به تمدن اسالمعلوم آن ی،اشتند که در دوران اسالمدوجود  یمتعدد یروز مراکز علم
پس از ارتبـاط  و  یهاسکندر یقاز طر یراثم ین. بلکه ایافتاز آتن به جهان اسالم انتقال ن یمبه طور مستق یونانی یراثمداشت که 

 یـراث مسلمانان آغاز شد نه تنهـا م  یلۀکه به وس یتمدن اسالممعتقد است هونکه [ 11.]شد یهنگ اسالموارد فر ،مسلمانان با آن
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گـذار علـوم بـه مفهـوم     یـه بلکه آنان پا ،و به اروپا داد یدنجات داد و آنان را اسلوب و نظم بخش یرا از انهدام و فراموش یونان
 ؛داد یـه هد ینعلوم به مغرب زم یهادر همۀ بخش تراعاتیبها و اخانگر یاتکشف یادیتعداد ز یآن هستند. تمدن اسالم یامروز
هـا  و تفـوق و کنتـرل آن   یعـت طب یناست که منجر به شـناخت قـوان   یعیعلم طب یقاتها اسلوب تحقآن ارزشمندترین یدشا اما
آورده اسـت و   یدجهان را پد یهادانشگاه ینترداده و کهن یتبه علم و دانش اهم هر تمدن دیگر،از  یشتمدن ب ینا[ 11ید.]گرد
. عـالوه بـر نهضـت ترجمـه کـه      داد یتبشر یلرا تحو اییافتهو تکامل  یمعظ یراثها معلوم گوناگون و افزودن بر آن یقبا تلف

ها به جهان اسالم شد، مسلمانان خود نیز مبتکرانه به تولید علم و دانش پرداختند و از دانش سایر موجب انتقال دانش سایر تمدن
بـا   یشـین پ یهـا تمدن یدر نهضت ترجمه که گفتگو»نویسد: کوب میها برای شکوفایی خویش بهره جستند، چنانکه زرینمدنت

چنان شکوفا شـد   یو پس از آن تمدن اسالم یدگذشته به عالم اسالم منتقل گرد یهاتمدن یراثم ،شدیمحسوب م یتمدن اسالم
 نشـمندان دا یهـا علوم بودند. چون اکثر کتـاب  یدبا عنوان تول یدینهضت جد یجادا بلکه به دنبال ؛به ترجمه قانع نبود یگرکه د

[ سخن گفتن پیرامون نقش تمـدن  17]«افتاد.یشد به دست اهلش میبه جهان اسالم منتقل م یوقت یرانیو ا یهند یانی،سر یونانی،
طلبد که از عهـدۀ ایـن مقالـه    ، بحثی مستوفا میهای علمیاسالمی در پیشرفت و تولید علم و دستاوردهای علمی و سبقۀ فعالیت

 سپاریم.کنیم و مابقی را به مخاطب مشتاق میها اکتفا میخارج است و در اینجا تنها به ذکر برخی نمونه

 

 ردّ پای علم در تمدن اسالمی
جانی، تحقیقات منظم علمی ، بسط علم مثلثات به وسیلۀ ابوالوفای بوز«الجبرا»تألیف اولین کتاب جبر توسط خوارزمی به نام 

حساب دستگاه اعشـاری   یلهندی با تکم یسیاصالح دستگاه عددنو[ 11برای حل معادالت درجۀ اول، دوم و سوم توسط خیام]
در دانـش مثلثـات و    یدمهم و جد یاتکشف ،در تئوری اعداد یدجد یموجود آوردن مفاهبه  ،آن از جمله ابداع کسرهای اعشاری

 یهـا راه مسلماناندر علم نجوم [ 11های مختلف است.]دانان اسالمی در شاخههایی از دستاوردهای ریاضیونهنم هاعلم کره یزن
السـمت و ارتفـاع و ذات اوتـاد    اختراع نمودند کـه از آن جملـه ذات   یاریبس یلکردند و وسا یدارصد ستارگان پ یبرا یاتازه
عـرب از بزرگـان    یـوس مشـهور بـه بطلم   یسط ابوعبـداهلل بتـان  تو یطول سال شمس یینکواکب و تع رصد [ تصحیح21.]است
از دیگر دستاوردهای علـم نجـوم در تمـدن     یطوس یرالدینمراغه توسط خواجه نص ۀرصدخان[ و تأسیس 21یخ]شناس تارستاره

کـه در  –مناظر [ و ابن هیثم با تألیف کتاب ال22]-نخستین رساله دربارۀ مکانیک–ی با نگارش کتاب الحیل بنوموساسالمی است. 
[ 23]-های محدب را محسابه نمودنمایی عدسیدر خالل کسوف را شرح داد و درشت« اتاق تاریک»آن برای نخستین بار پدیدۀ 

 یکنراجرب ،نبود یثماگر ابن ه: »یسدنویمورد م یندورانت درا مؤثرترین دستاوردهای فیزیک و مکانیک را رقم زدند، چنانکه ویل
های گـرانش و بازتـاب نـور ابـداعاتی در دینامیـک و علـم سـیاالت        [ عبدالرحمن خازنی با ارائه نظریه24]«آمد.یبه وجود نم

 یهاروشحیان با کشف های آتشین بسیار مؤثر واقع گردید. نقش جابربن[ در آشنا ساختن اروپائیان با باروت و سالح21ساکن]
.. نظیر . و از زنگ زدن آهن یریروغن جال و جلوگ ینوع یقطر فلزات، رنگ کردن لباس و چرم، ضد آب کردن لباس از یۀتصف

مشتمل بر مجموع مسـائل   یعلم یرۀالمعارفدا یکاو مانند  یهانوشته»دکتر گوستاولوبون نقش ارسطو در فلسفه است و به قول 
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یمی را در علم پزشـکی  [ زکریای رازی بنیانگذار علم شیمی جدید، نخستین کسی بود که فعل و انفعاالت ش21«.]است یمیاییش
[ در زمینـۀ علـم   27گذاری نمود و متعاقب آن شیمی درمانی توسط ابن سینا دنبال گشـت.] به کار بست و شیمیِ پزشکی را پایه

 یعلنوشته  یهکامل الصناعه الطب ی،راز یایمحمدبن زکر یو الحاو المنصوری الطب یفپزشکی، با تألیف چهار دانشنامه شامل: 
هـای  [ ایجاد بیمارسـتان 21دگرگون شد.] یختار یرهونکه س یگریدبه قول ز ینا،ابن سقانون طب  یزو ن یاهواز یبن عباس مجوس

مجهز، اختراع ابزار آالت پزشکی متعدد و داروسازی یا به طور کلی پزشکی بالینی از دسـتاوردهای پزشـکی مسـلمانان اسـت.     
که به خاموش شـدن آن   ینوسناخلف بقراط و جال یناناز دست جانشمسلمانان مشعل طب را »معتقد است ادوارد براون چنانکه 

 انرواج تجارت خصوصـاً در دور [ 21«]از سابق بازپس دادند. یشترب ینمانده بود گرفتند و پس از پنج قرن آن را با فروغ یزیچ
 ۀدور رفتند و دربـار  یبه سفرها یاریکاشفان و جهانگردان بس ،نقاط جهان یربا سا یاو در یو ارتباط بغداد از راه خشک یانعباس

گسـترش   یـا دوران علـم جغراف  یـن ها نوشتند و مشاهدات خود را از ممالک دور دست بـه دقـت ثبـت کردنـد. در ا    آن کتاب
[ 31]اصالح کرد یوسیبطلم یهاو چهل و چهار اشتباه را در نقشه نمودسفر  یقابه آفر یاحابوالحسن ص[ 31].دکر یداپ یریچشمگ

آموزشـی  -ها، رصدخانه، بیمارستان و سایر مراکز علمـی های علمی و فرهنگی، تأسیس دارالحکمهبه عنوان پایگاهایجاد مساجد 
 [32اسالمی نظیر ربع رشیدی و شنب غازانی، از دیگر نمودهای علمی تمدن اسالمی است.]

 

 علل پیشرفت علم در تمدن اسالم
 توان برشمرد، که عبارتند از:دی را میبرای پیشرفت و گسترش علم در تمدن اسالمی دالیل متعد

توان همان نصّ صریح قرآن و روایات اسالمی دانست. بارها و بارهـا در آیـات قرآنـی و    ترین علت را می( نخستین و مهم1
 712و مشتقات آن  «علم» ۀکلم 1داند.روایات به اهمیت علم و دانش تأکید گشته است و آن را مایۀ سرافرازی و تعالی انسان می

توان گفت که عامل اصلی اشتغال مسلمانان به علوم عقلـی  به جرئت می: »یسدنوعلّامه طباطبائی می. بار در قرآن ذکر شده است
 یـزۀ در آغاز کار و به نحو استقالل و ابتکار در سرانجام، همـان انگ  ،ها به صورت نقل و ترجمهآن یرو غ یاضیاتو ر یعیاتاز طب

های بـارز سلسـله   از حلقه یکیتحولی که  یناست چن بدیهی ... ددر نفوس مسلمانان فراهم کرده بو دیفرهنگی بود که قرآن مج
از علل و مقدمات تحول امروزی و بسط و  یکیرو،  ینخواهد داشت؛ از ا ییبسزا یرهای بعدی تأث، در حلقهاستحوادث جهان 

 [ 34.]«خواهد بود یدفرهنگ جهان، قرآن مج یشرفتپ
علم در همه احـوال اسـت و    یریاسالم به فراگ یۀتوص علوم مختلف شد، یریبه فراگ یناقبال مسلم یاصل سازهینآنچه زم( 2
آموزی در ردیف ترین کتب اسالمی تدوین گشتند، علم و علماز دیرباز که قدیمی[ 31ت.]اهل علم قائل شده اس یکه برا یارزش

مطـرح شـده    «وجوب طلـب العلـم  »د و امر به معروف، در بابی با عنوان سایر دستورهای اسالمی از قبیل نماز، روزه، حج، جها

                                                 
 [11]«أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. ينَآمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِ ينَاللَّهُ الَّذِ يَرْفَعِ» 0



 

705 

از منظر اسالم، فراگیری علم محدود به جنسیت، زمان و مکـان   1شود که طلب علم بر هر مسلمانی واجب است.است و گفته می
ای ه جست و در هر نقطـه ای عمومی است که باید در هر زمانی از این فرصت بهرخاصی نیست. بدین معنا که طلب علم فریضه

روح تساهل حاکم بر مسلمانان در اخذ علوم موجب گردید تا بدون تعصب، علوم و فنون را در هر نقطه و از  2آن را فرا گرفت.
از  یکـی »گویـد:  در این مورد مـی  یدانز یجرج هرکس اخذ نمایند. این امر در پیشرفت علم در تمدن اسالمی بسیار مؤثر بود.

بود که خلفا در راه ترجمه  ینا یاندر نهضت عباس یاتعلوم و ادب یو تعال یو ترق یتمدن اسالم یشرفتر سرعت پعوامل مؤثر د
و مذهب و نژاد، دانشمندان و مترجمان را احترام  یتنداشتند و بدون توجه به مل ی در انگران و ارز یزو نقل علوم، از بذل هر چ

در بارگـاه   یو سـامر  یصابئ ی،زرتشت یهودی، یحی،کردند و از آن رو دانشمندان مسگذاشتند و همه نوع با آنان مساعدت مییم
 [ 31«.]آمدندیخلفا گرد م

مباحثات علمی نیز از دیگر عوامل مؤثر در پیشرفت و گسترش علوم در تمدن اسالمی است. برای مثال دربـار مـأمون در   ( 3
میدان بحث و نظر آنان بود. وی برای این منظور در بغداد دارالحکمه  اواخر قرن دوم هجری مرکز اجتماع دانشمندان و فالسفه و

هـا عنایـت   [ کثرت مدارس عالی در بالد اسالمی به سبب تأکید و تشویق به علم، موجب گردید مـردم و دولـت  37را بنا نهاد.]
 خاصی به ایجاد مراکز علمی و مدارس داشته باشند. 

زبان علمیِ تمدن اسالمی در تحقق اهداف مختلف، تمدن اسالمی را یـاری رسـاند.    ( زبان عربی به عنوان کلید ارتباطی و4
 توان عقاید دیگران را پذیرفت یا عقاید خود را بر دیگران تحمیل کرد. بدین معنا که به وسیلۀ زبان می

مساجد و مـدارس   هایی شد که متعلق به( رواج صنعت کاغذ در اواخر قرن اول هجری، موجب تأسیس و توسعۀ کتابخانه4
 بودند و درهای خود را بر روی طالبان علم گشوده بودند. در نتیجه تألیفات بسیاری نیز در این دوران صورت گرفت. 

های حکومتی نظیر نفوذ خواجه نصیرالدین طوسی در دربار های علمی مسلمانان در دستگاه( از سویی دیگر نفوذ شخصیت1
 [ 31و بیرونی در دربار آن دوران، موجبات نفوذ و پیشرفت هرچه بیشتر علوم را فراهم آورد.] خلدونهالکوخان در مراغه یا ابن

دوران طالیـی  بیشتر علوم اسالمی در ( رواج صنعت ترجمه نیز از دیگر عوامل دخیل در گسترش علم در این تمدن است. 1
، بلکه ثروت و سیادتند و تمدن اسالم نه تنها از لحاظ دبه زبان تازی ترجمه ش« دخیله» و بیشتر علوم  هنشأت یافت تمدن اسالم،
 نیز به اوج خود رسید. فرهنگ و معرفت از منظر علم، 

 یفراغـت نسـب  ( 1 ،پیشـین  یهـا مسلمانان با فرهنگ و تمـدن  ( آشنائی1ی، اسالم یشمنداناند یتو تثب ینفتوحات مسلم( 7
ـ  یقیتشو یهایاستس( 11ی، علوم اسالم یاساس یناز تدو یاسالم یشمنداناند کـالن   یهـا ثـروت ( 11از خلفـا و وزرا،   یبرخ
 های علمی تمدن اسالمی بودند.  از دیگر عوامل مژثر در پیشرفتهمت مسلمانان ( 12المال و یتب

ـ گرفـت.  های علمی آن چنان فراگیر بود که گاه فراتر از مرزهای جهان اسالم رفته و کل جهان را در برمیاین پیشرفت  یرثأت
اسـالم   یریدرگ یهاکه انسان تمام جنبه یهنگام: »یدگویوات به صراحت م یذ مسلمانان آن قدر قابل توجه بود که مونتمگرنفو

ـ   یاسالم برا یرروشن خواهد شد که تأث یرد،را در نظر بگ یدر قرون وسط یحیتو مس ـ  یحیتجامعـه مس از آن اسـت کـه    یشب

                                                 
 كل مسلم یعل يضةطلب العلم فر 0
 .«یناطلبوا العلم و لو بالص»و  «اللحد یاطلبوا العلم من المهد ال» 1
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ـ    یکاروپا شر یو اختراعات تکنولوژ یات مادیدشود. اسالم نه تنها در تول ییشناسا در  یاست و نه تنها اروپـا را از نظـر عقالن
 یسـد نویم یگرد یدر جا یو« از خود بوجود آورد. یدیجد یربلکه اروپا را واداشت تا تصو یخت،علم و فلسفه برانگ یهاینهزم
 [31].«یمخودمان به اسالم و عرب اعتراف کن یقبودن عم یونبه مد یدما با»

 علم در تمدن اسالمیرکود 
هـای  های علمی، چه شـد کـه ایـن تمـدن در حـوزه     نظیر تمدن اسالمی در زمینهپرسش اینجاست که با وجود درخشش بی

شماری را .. رو به انحطاط رفت؟ برای این مهم دالیل بی. مختلف اعم از فیزیک، شیمی، پزشکی، نجوم، علوم انسانی، جغرافیا و
 گذرانیم.  از آنان را از نظر میتوان برشمرد که چندی می

گـری و حکومـت   های مختلف تاریخی، موجب گشت که بـا خودکامـه  ( وجود حکام و زمامداران نه چندان الیق در برهه1
شـدن   یاز شـهر  ینراشـد  ید: خلفـای گویم یدانز یجرجنادرست، تمدن اسالمی و دستاوردهای آن سیری نزولی طی نمایند. 

و  ینهـا را از تـدو  نخواهد ماند و لهذا عرب یشدن نشاط آنان باق یآنان پس از شهر یدۀآن رو که به عقداشتند؛ از  یمها بعرب
( یورش اقوام مختلف 3تأثیر نبوده است. ( جلوگیری از کتابت و تألیف کتاب نیز در رکورد علم بی2 داشتند.یکتب باز م یفتأل

های حاصل از حمالت آنان ( حملۀ مغول که ویرانی1ی و پس از آن های صلیب( جنگ4های آسیای مرکزی، از جمله زردپوست
( سقوط اندلس از دیگر عوامل مـؤثر  1ای سنگین بر پیکرۀ تمدن اسالمی فرود آورد و پس از آن به خصوص در خراسان، ضربه

 یهـا یتمحـدود ( 1و  یگر( تحجر1ی، اسالم یلاص یارهایدور شدن از مع( 7در انحطاط و رکود علم در تمدن اسالمی بودند. 
هایی هسـتند کـه بـر    ین همگی از آسیبانحراف از اسالم راست( 12 ی وانحطاط اخالق( 11 یاپرستی،دن( 11 ی،و اجتماع یاسیس

طور که کالبد تمدن اسالمی وارد گردیدند و تولید و باروری علم در تمدن اسالمی را تهدید و تحدید نمودند. با این وجود همان
توان با توسل به آن موجبات رشـد  ت، از آنجایی که علم از عواملی اصلی حیات تمدن اسالمی است، بنابراین میپیشتر بیان گش

ترین مراکز علمی و فرهنگی در قلب تمدن اسالمی، از و شکوفایی مجدد آن را رقم زد. در این میان، ایران به عنوان یکی از مهم
های پـیش رو در ایـن   ها و چالشرنگ خواهد داشت. اما پیش از بررسی فرصت دیرباز تاکنون، در راستای این تحقق نقشی پر

 مسیر، ضروریست که به نقش ایران در تمدن اسالمی، به خصوص در حوزۀ علم و دانش و مراکز علمی نظری بیافکنیم.
 

 ایران و تمدن اسالم
رهنگی غنی و درخشان بود و به عنـوان کـانون   پیش از ظهور اسالم و تمدن اسالمی، ایران از جمله مراکزی بود که دارای ف

شد. جندی شاپور، شهرهای مداین و ریواردشیر و سایر مراکز علمی گواهی بر این مدعاست. ایرانیان در علم و دانش شمرده می
مایـل و  های چشـمگیری داشـتند. ت  .. در اثر آمد و شد با سایر ملل، پیشرفت. های مختلف نظیر موسیقی، طب، ریاضیات وزمینه

زد، چنانکه پیش از ورود اسالم به سرزمین ایران، ایرانیان مقیم یمن اسـالم  گرایش به اسالم از همان آغاز در دل ایرانیان موج می
آوردند. پیرامون خدمات متقابل اسالم و ایران در دو مقطع زمانی پیش از فتوحان و پس از تشکیل تمدن اسالمی منابع متعـددی  

ها رجوع نمود. آنچه در اینجا بیشتر مدّ نظر است، خدمات علمـی مبادلـه   توان برای توضیح بیشتر بدانه مینگاشته شده است ک
 شده میان ایران و تمدن اسالم است. 
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[ در دورۀ 41پس از بسته شدن مدرسۀ ایرانیان در رها، از اواخر قرن پنجم میالدی، اعضای این مدرسه به ایـران بازگشـتند.]  
هـای  شاپور به صورت مرکز دانشگاهی درآمد و در آن دانشمندان ایرانی و هندی در کنار بکدیگر بـه فعالیـت   ساسانیان، جندی

علمی اشتغال داشتند. این مکان بیش از هرجای دیگر به ویژه از منظر پزشکی، محل اتصال عالم اسالم و جهان باستان بود، حتی 
جا منتقل گردید. بدون شـک ایرانیـان در توسـعه و    از جندی شاپور بدانپس از آنکه بغداد مرکزیت علمی یافت، علوم مختلف 

های تمدن اسللمی سهم داشته و یکی از مراکز مهم این تمدن بود. ایران سه نقش مهم و اساسی در انتقال علـوم  تکامل همۀ جنبه
 به تمدن اسالمی ایفا نمود:

 ( سنت علمی خود را به جهان اسالم منتقل نمود.1
شـد  از علوم یونانی که به زبان پهلوی و سریانی ترجمه شده بودند، در مراکز علمی نظیر جندی شاپور تدریس می( برخی 2

 و بدین وسیله به جهان اسالم منتقل گردید.
های علم هندی به خصوص در پزشکی، نجوم و تاریخ طبیعی که در دورۀ ساسانیان تکمیل گشته بود، بـه  ( برخی از شاخه3

 تقل شد.مسلمانان من
 یـن ها مخصوص به خود ااز آن یکه بعض ندداد را به جهان اسالم انتقال یعلوم چند یزن یرانگفت که ا یدبا»به بیانی دیگر، 

[ از آنجایی که ایرانیان فرهنگ ملی خود را به بوتۀ فراموشی 41.]«داشت یو هند یونانی یشۀر یگرد یبوده است و بعض ینسرزم
هـای  های مهمی را پذیرفته و درصدد اعتالی سایر بخـش ی زبان فارسی کوشیدند، با ظهور اسالم بخشنسپرده بودند و در اعتال

مسـلمانان از   هـای اداری و دفتـری  هـا نظـام  [ عالوه بر این42علمی و معرفتی برآمدند، بی آنکه زبان عربی را جایگزین نمایند.]
[ از سـویی  43گشـت.] یم یمتنظ یرانا های قدیمی ایرانبه سبک دیوان های خالفتیهای دستگاهشده بود و دیواناقتباس  یرانیانا

هـای دولتـی را در دسـت    نظیر ایرانیان موجب گشت که به دستگاه حکومتی راه یافته و برخی قـدرت دیگر، تدبیر و درایت بی
چنانکـه تأسـیس بسـیاری از    گیرند. نفوذ بسیاری از رجال معروف ایرانی به دربار تأثیری بس عمیق در تمدن اسالمی گذاشت. 

اکثـر دانشـمندان   در اعتراف بـه اینکـه    یدانز یجرجمراکز علمی و آموزشی از جمله رصدخانۀ مراغه از نتایج این نفوذ است. 
 ینو تـدو  یآورخلفا به جمـع  ،ها مختلف شدکه زبان عرب رو به فساد گذارد و قرائت ینهم»نویسد: ؛ میبودند یرانی، ایاسالم

بودنـد کـه در آن روز    یرانیـان ( بخصوص ایعرب )موال یرملل غ ،ت همراه شدندیاعمل ینکه با ا یکسان یشترتند و بقرآن برخاس
:اگر دانـش بـه آسـمان     یدفرمایاست که م ینبو یثاز احاد یندانستند و ارا می ینها هم اداشتند و عرب یتمدن و فرهنگ مهم

بـا   یـان و دانشمندان مانند وهبه بن منبه، از راو انمفسر یشترب یمچنانکه گفت. بند...یابه آن دست می یراناز ا یمردم ،باشد یختهآو
[ اگرچه محوریت تمدن اسـالمی بـر اسـاس دیـن و اصـول      44]«.بوده است یرانیان، از نژاد و تبار ایاسالم و مفسران نام ۀسابق

هـای ایـن   ه بود و به مدد همت ایرانیان بود که جلـوه اسالمی بود، اما باید توجه داشت که همواره روح ایرانی بدان پیوند خورد
 یـین علـوم هـم از آ  » نگـارد: چنـین مـی   شیدر مقدمه معروف خو دونخل. ابنتمدن خوش درخشید و به جهانیان معرفی گشت

 یـا ( نیـان یراعبارت از عجمان )ا یها دور بود و در آن عهد مردم شهرآن یجها و بازار رارفت و عرب از آنیبه شمار م یانشهر
و  یعآن مانند: صنا یفیاتکه در آن روزگار در تمدن و ک یبزرگ یشهرها یو اهال یموال یلآنان بودند از قب یرمشابه و نظا یکسان

امر اسـتوارتر   ینبر ا ،انددولت فارس داشته یلکه از آغاز تشک یبه علت تمدن راسخ یرانیانا د.کردنیم یتتبع یرانیانها از ایشهپ
و به دنبال آنان زجاج بود و همه آنـان از لحـاظ نـژاد     یو پس از او فارس یبویهصناعت نحو، س حببودند، چنانکه صا و تواناتر
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با عرب آموختنـد و آن   یزشآم یتبود و آنان زبان را در مهد ترب یزبان عرب یطآنان در مح یتترب یکنرفتند، لیبه شمار م یرانیا
اهل اسالم  یها را براکه آن یثدانندگان حد یشترب ینمند شوند. همچنهرهاز آن ب یندگانآدرآوردند که  یوفن ینرا به صورت قوان
 یـد دانیو همه عالمان اصول فقه چنانکه م رفتندیبه شمار م یرانیا یتاز لحاظ زبان و مهد ترب یابودند  یرانیا ،حفظ کرده بودند

 یننکرد و از ا یامعلم ق ینبه حفظ و تدو یکس یرانیانبودند و بجز ا یرانیمفسران ا یشترب ینکالم و همچن علم یعلما یۀو هم کل
و  ینـد آیم ئلاز مردم فارس بدان نا یقوم یزدآمد که فرمود: اگر دانش بر گردن آسمان درآو ید)ص( پد یامبررو مصداق گفتار پ
 [41.]«آورندیآن را به دست م

خی ایران و اسالم که فرهنگ و تمدنی غنی ماحصل آن است، دال ها پیوستگی و همبستگی تاریاغراق نیست اگر بگوییم قرن
قدر غیر قابل تصور و محال است که فرهنگ و تمدن اسـالمی بـدون   بر این مدعاست که وجود فرهنگ ایرانی بدون اسالم همان

تلف این تمدن بـزرگ، بـه   طور که پیشتر نیز ذکر نمودیم، عوامل متعددی موجب انحطاط و زوال ابعاد مخایران و ایرانیان. همان
های آسیای مرکزی، حمله مغول و قوم تاتار. آنگاه که ملـت ایـران بـه    خصوص بعدِ علمی آن گردید: از جمله حملۀ زردپوست

شناختند و علم و اندیشـه نـزد آنـان جایگـاهی     حاشیه رانده شد و زمام امور به دست افرادی افتاد که تنها خون و شمشیر را می
است که دانش و علم و عقالنیت امحاء گردید و به تدریج زمینۀ اضمحالل علـم و دانـش در تمـدن اسـالمی را     نداشت، بدیهی 

های متمادی کوشیده بودند به زیباترین شکل سـاخته و بـه اوج   ای که ایرانیان و مسلمانان قرنفراهم آورد. بنای علمی و اندیشه
رونق و رواج گرفت،  یونانیو  یرانیفرهنگ ا یطرۀاسالم تحت س»گوید: مونو میطور که اونابرسانند، به ناگاه به فروریخت. همان

نباید این نکته را به دست فراموشی سپرد که سه هجوم سه ساله، پنج سـاله   .[41]«شد یرانگرو یتیدست ترکان بدل به بربر به اما
جان ستاند و تا حدودی موجب امحـاء ایـن تمـدن    و هفت سالۀ تیمور گورکانی به جهان اسالم، از پیکر تمدن اسالمی و ایرانی 

دار بودن تمدن اسالمی، تقید مسلمانان به دین و فرهنگ خود و میراث و تراث عظیم برجای مانـده از  بزرگ گردید. اگرچه ریشه
 سازد که خود را احیاء نماید و جانی تازه گیرد. این تمدن همواره آن را قادر ساخته و می

 
 هاها و چالشمدن اسالمی: فرصتعلم، اهرم احیاء ت

ای از تاریخ رو به زوال رفت، اما به مدد تعالیم دینی و محورهای اصـیل آن هرگـز بـه پایـان     با آنکه تمدن اسالمی در برهه
 توان جانی دوبـاره گونه که پیشتر نیز اشاره نمودیم، با توسل به عوامل اصیل حیات این تمدن، مینرسیده و نخواهد رسید. همان

نظیر آن بود. میراث و تراث برجای مانده از تمدن اسالمی همچنان قـادر اسـت مردمـان    بدان بخشید و مجدد شاهد درخشش بی
های پـیش روی را بررسـی نمـوده و    ها و چالشاین سرزمین را متحد گردانده و تحت لوای خود درآورد، به شرط آنکه فرصت

وه موجود، در راستای تحقق تمدن نوین اسالمی بکوشیم. در راسـتای احیـای ایـن    های بالقها و ظرفیتسپس با توجه به قابلیت
 توان به موارد ذیل اشاره نمود:هایی روبرو هستیم که از آن جمله میتمدن، با چالش

هـویتی اسـت. چـرا کـه     ایم، احسـاس بـی  ها و معضالتی که امروزه در گسترۀ این تمدن بدان دچار شده( یکی از چالش1
ها بود و هرآنچه هستیم، وامدار آنانیم. این تفکر نادرست چنان روح و اندیشه مـا  اریم غرب سرمنشأ تمام علوم و پیشرفتپندمی

هـای بیشـمار و دسـتاوردهای    را مستعمره خود ساخته است که هویت و گذشتۀ خود و میراث عظیم علمی و فرهنگی و تـالش 
 ایم.  پیشینیان خویش را به دست فراموشی داده
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هـای  ( آفتی دیگر که بر پیکره علمی این تمدن افتاده است، تنزل مقام علم و مقدسات است. اگرچه امروزه علـم پیشـرفت  2
 شود که قداست پیشین را ندارد. بسیاری نموده است، اما بیشتر به چشم ابزاری دیده می

خطیر در اسالم، بر این گستره سایه دوانده است.  های فراوان به این امرآموزی با وجود توصیه( امروزه غفلت از علم و علم3
. تلقی نشده است. هرآنچـه  . ای همچون نماز، زکات، خمس وشاید یکی از علل آن این باشد که در فقه، علم به صورت فریضه

مثـال   گردد، اما از آنجایی کـه بـرای  رو توسط مسلمین حفظ گشت و بدان عمل میهای پیشفریضه تلقی گشت، با تمام مشقت
های نوین، همچون سفر حج فریضه تلقی نشده است، چندان مورد توجـه  سفرهای علمی برای کشف و دستیابی به علم و اندیشه

شود به این غفلت دامن بزند. برخی علـم را یـاد گـرفتن    گیرد. از سویی دیگر، ممکن است تفسیری که از علم ارائه میقرار نمی
ای مستقل و دانستن فرایض اسالمی هم که به دو صورت اجتهاد و تقلیـد ممکـن اسـت و    ضهپندارند و نه فریمسائل شرعی می

را بـه معنـای اخـذ     «کل مسـلم  یعل یضهطلب العلم فر»آموزی خاص ندارد. در نتیجه تقلید هم کاریست سهل که نیازی به علم
 [47کنند.]پندارند و از کنار آن به سادگی عبور میعلمی از علوم دنیا نمی

( از سویی دیگر نگاه مقسم فرهنگ به دو نوع غربی و شرقی موجب گشت که تمامی مسائل تمدن اسالمی از جمله علم بـا  4
ها و نگاه اروپامحور تعریف و تبیین گردد، که این خود بسی جای تأمل و مداقه دارد. چرا که این بینش و نگاه از دل فرضپیش

بهره است. بنابراین اگـر  .. بی. جاری در اسالم و علوم اسالمی نظیر فقه، علم اخالق و تمدن اسالمی متولد نگشته است و از نگاه
ها غافل خواهیم بود و قادر بـه تبیـین و   نگاه خود را به چهارچوب تنگ نگاه اروپامحورانه محدود نماییم، از بسیاری از ظرافت

های خاص خود و نگاه حاکم بـر آن،  نگ و تمدن با ویژگیتشریح جامع تمامی مسائل نخواهیم بود. باید توجه داشت که هر فره
های داخلی داشته باشد و به تدریج موجبات بازتولید خود را فراهم تواند نوزایشهای بالقوه و بالفعل خویش میبا اتکاء به توان

تـرین  دهند، از عمـومی ظر قرار میمدارانۀ اروپامحور مدّ نهای کالن و تقسیمآورد. اغلب آنان که مباحث را تنها از منظر روایت
[ 41ورزنـد.] اند، غفلت میهای پژوهشی و علمی خود نگاشتههایی که مسلمانان پیرامون علم، تاریخ آن، معیارها و نیز تجربهمتن

نگاه کور و متعصبانه موجب گشته است که بسیاری از دستاوردهای تمدن اسالمی به بوتۀ فراموشی سـپرده شـود و ایـن تفکـر     
نچنان شیوع پیدا کرده است که مردمان تمدن اسالمی نیز گاه پیشینۀ خود را فراموش کرده و میراث تمـدن خـویش را نادیـده    آ

هایی که در جهت امحاء نقـش عظـیم تمـدن اسـالمی در     ای و تمام تالشانگارند. با وجود تمام استعمارات فکری و اندیشهمی
ن اسالمی در تولید و تبلور علم، حقیقتی است انکارنشدنی و آثار آن همچنـان نـه   گیرد، نقش تمدزمینۀ علم و دانش صورت می

 یـا پنهان ساختن معتقد است  یسیوات مورخ مشهور انگل یمونت گمرتنها بر پیکرۀ جهان اسالم، بلکه در کل دنیا مشهود است. 
که به زور و سـر زده وارد اروپـا شـدند     یبانیمن مسلمانان را رق»کند که می یحتصر ویاشتباه است.  این حقیقت،انکار نمودن 

از کرۀ  یعیدانم که به خاطر اعتبار منزلتشان در بخش وسیبزرگ م هایآوردتمدن با دست یک یندگانها را نمابلکه آن ،دانمینم
 [41].«یافت یانجر یزمجاور ن یهاینمسلط شدند و منافعشان به سرزم ینزم

تولد و متبلور بگردانیم که تمدن اسالم آنچنان تمدنی غنی و سازنده بوده و هست که نه تنها اکنون باید این باور را در خود م
موجب باروری و رشد خود است، بلکه کل دنیا را نیز تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. متأسفانه امروز به دلیل فراموشی هویت 

دار علـم و  اند که زمانی طالیـه سبقت را از تمدنی ربودههای خویش، بیگانگان گوی اصیل خویش و ناچیز شمردن ارزش داشته
ایم که همـواره بـر   تر آنکه ما ایرانیان فراموش کردهدانش بود و تمام جهان را تحت لوای علمی خود قرار داده بود. از همه مهم
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 یرانیـان ا» معتقد بـود پ. ژ. مناشه . ایم و اکنون نیز بیش از همه قادر به احیاء این تمدن خواهیم بودتمدن اسالمی تأثیرگذار بوده
[ 11]«گرفت. یاجان تازه یدمذهب در آن دم ینکه ا یاتیدادند که براثر ح یلبه اسالم تحو یاشده و پرورده یفتمدن تلط یایبقا

در ایـن راسـتا   اکنون نیز ایران به عنوان قلب این تمدن بیش از همه باید در تالش باشد تا تمدن نوین اسالمی را بازتولید نماید. 
هـای  باید به اسالم حقیقی برگشته و همچون گذشته، بدون تعصب در جهت اخذ علم تالش نماییم و نگـذاریم کـه در اندیشـه   

هـا و هویـت   ( اولین قـدم بـاور داشـته   1دیگری که نه تنها متعلق به ما نیست، بلکه حتی گاه در تضاد با ماست، مغروق گردیم. 
( توجه به فریضه علم است که در اسالم راستین بارهـا بـدان تأکیـد شـده     3های اصیل و رزش( بازگشت به ا2خویش و سپس 

( تالش بـرای  7( اخذ علم از غیر و 1( مراودات علمی بدون تعصب، 1( گشایش و توسعۀ مراکز علمی در اقصی نقاط، 4است. 
ن باید توجه داشت که تقلید صرف از علـوم و اندیشـه   تواند ما را در این راستا یاری نماید. همچنیها میسازی آنتعمیم و بومی

گردد. امروزه چهارچوب تفکری رایج، تقلیـد  دیگری، اندک اندک موجب تسخیر اندیشه و فراموشی منظومه فکری خویشتن می
مراکـز   های اندیشه غربی است، این درحالیست که تمدن اسالمی میراثی غنی از اندیشه را در خـویش دارد. در صرف از منظومه

گردد، غافل از آنکه نگاه و منظومه فکری اندیشمندانی همچون فارابی، علمی ما بارها و بارها تفکرات غربی ترجمه و تدریس می
ها و سـنن فکـری ایـن اندیشـمندان     ( با بازخوانی اندیشه1.. راهگشای ما خواهند بود. . خلدون، مولوی، شریعتی، مطهری وابن

( 1[ 11ا از یوغ نگاه یوروسنتریک رها سازیم و پاسخی از جنس خودمان برای معضالت خویش بیابیم.]توانیم خود راست که می
باید خود را از نگاه شعائرمأب رها نموده و در عمل، علم را به میدان آوریم و فراموش نکنیم که اسالم و تعـالیم آن، جهـانی و   

هـای مختلـف علمـی    طور که امروزه در زمینهاره به اوج برساند. همانتواند ما را دوببرای تمامی ادوار است و تمسک بدان می
نص صریح قرآن مورد توجه بسیاری از اندیشمندان غربی قرار گرفته است و راهنمای آنان است، در حالی که مـا خـود میـراث    

نی و تعـالیم اصـیل اسـالم،    ایم. پیشینۀ علمی و تمدن غایم و دست طلب به سوی دیگری دراز نمودهخویشتن را فراموش نموده
اهرمیست بس مستحکم که با توسل بدان قادر خواهیم بود دوباره در قلۀ علم و دانش قرار گیریم، به شرط آنکه خود را از یـوغ  

هـا  هـا تمسـک جـوییم و در راسـتای اعـتالی آن     های خویش را باور نماییم و بداننگاه اروپامحورانه برهانیم و هویت و داشته
 بکوشیم.  

 
 گیرینتیجه

های بشری در طول تاریخ و گسترۀ عظیم جغرافیای آن، همواره بخش عظیمـی  تمدن تمدن اسالم، به عنوان یکی از بزرگترین
ها و تعالیم اصیل و اساسی خویش متحد گردانـده و تحـت   ها و نژادهای گوناگون را به مدد باورها، ارزشاز مردم، ملل، فرهنگ

ترین عوامل حیاتی این تمدن علم و دانش است که با توجه به تأکید ای خویش درآورد. یکی از مهمهاندیش-دینی-لوای فرهنگی
آموزی، در این تمدن به مقدار زیادی متولد و متبلور گردید.آن چنـان کـه   فراوان بر آن در اسالم و روحیۀ تساهل جاری در علم
هـا  فت. اغراق نیست اگر نقش ایـران و ایرانیـان را در ایـن پیشـرفت    گرتأثیر و تأثرات آن فرامرزی بود و کل جهان را دربرمی

 اند که تبلور هریک بدون دیگری امریست محال. تر از همه بدانیم. روح ایرانی و تمدن اسالمی چنان درهم تنیدهپررنگ
دار علـم و  ای طالیهورههای متعددی را پشت سرنهاده است، چنانکه در دتمدن اسالم در درازای تاریخ همواره فراز و نشیب

. رو بـه  . ای دیگر به دلیل عوامل مختلف از جمله هجوم اقوام مغول و تاتار ودانش بود و گوی سبقت را ربوده بود، اما در برهه
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زوال رفت. البته نباید فراموش کرد که تمدن اصیل اسالمی با یاری همین تعالیم اصلی و عوامل حیاتی، هرگز پایان نیافته اسـت  
ای غـرب رهـا   ( خود را از اسـتعمار روحـی و اندیشـه   1توانایی احیاء بازتولید و درخشش و اوج مجدد دارد، به شرط آنکه  و

هـا و پیشـینۀ   ( بـاور داشـته  1( تمسک به تعالیم اصیل اسالم و 4( احیاء مراکز علمی و 3( هویت خویش را بازیابد. 2ساخته و 
گونه کـه در طـول ایـن نوشـتار بـدان      سازد. هماناحیاء تمدن اسالمی را ممکن میها، ( بهره جستن از آن1درخشان خویش و 

آموزشـی و مـراودات علمـی    -( گسترش مراکز علمـی 1( به واسطۀ علم و دانشی که در تعالیم اسالمی نهفته است، 7پرداختیم، 
فکری اندیشمندانی همچـون فـارابی،    ای خویش از طریق بازخوانی منظومۀهای اندیشه( توجه به منظومه1)بدون تقلید صرف(، 

ای را هـای علمـی و اندیشـه   .. قادر خواهیم بود که به تمدن اسالمی جانی دوباره بخشیم و بار دیگر گوی سـبقت . خلدون وابن
 برباییم.
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 چکیده
 

ها معلول به علتهای خاصی است که تمدن بر طبق بدیهی ترین اصول فلسفی ایجاد،اعتالء،افول واضمحالل تمدن
اسااالمی اسااتقرار یااک نظااام مقدمااه ایجاااد تماادن نااوین  نااوین اسااالمی نیااز از ایاان قاعااده مسااتثنی نیساات.

 ارزشی،برقراری امنیت ،همبستگی ملی ،قانون و قانون مداری و اقتدار حاکمیت است.
باشاد. از فوا اد قارار دادن    در خصوص قانون و قانونگذاری مهمترین مسئله منبع تغذیه و ضمانت اجراء ان می

ت قانون احساس میکنند به شرع نیز ملتازم  فقه اسالم به عنوان منبع تغذیه قانون این است که افراد ضمن رعای
باشند و عمل انها امتثال اوامر الهی است. علیرغم نقطه قوت فوق ،تغذیه قانون ازفقه موانعی نیز دارد کاه از   می

توان به اختالف مذاهب و اراء فقهی ، متاثر بودن فقه از زمان و مکان و مشکالت خاص تقنین فقه نام جمله انها می
حل مشکالت فوق ،تقریب مذاهب اسالمی،مطالعات تطبیقی در حوزه فقه اسالمی ،ترقی دادن فقاه اساالم    راه برد.

 های علمی میباشد.وبه روز نمودن ان و تطبیق ان باپیشرفت
 

 کلید واژه ها: فقه،حقوق،تمدن نوین اسالمی،مطالعات تطبیقی 
 

Acording to the most obvious philosophic principles civilizations 

creation ,promotion,wane,vanishing caused to special cause 

and new Islamic civilization isnot exceptional from this rule. 
 

ABSTRACT 

Introduction of creation new Islamic civilization is establishment worth system,security establishment 

national correlation ,law and the rule of law and soverelignty power. 

About law and the rule of law the most important problem is nutrition source and its enforcement.  
The utility of Islamic religious about nutrition source for law is that people meanwile observation the law 

feel that they obligate to the religious and their acts is the obedience of Gods order. 

Despite of this strength point there are barriers among of them difference of law nutrition from 

jurisprudence has barriers among jurisprudents difference poll ,jurisprudence sadden from time and 

postion and espicial problems with jurisprudence leqislative.  
Its solution approximation Islamic bilives , comparative studies in Islamic jurisprudence area 

,progressiien Islamic jurisprudence and its comparative with sience development.  
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 مقدمه 

ها امـری  ها امری مسلم و قطعی است و بی گمان نه اعتالی تمدنمروری بر تاریخ نشان میدهد که درخشندگی و افول تمدن
 است. تصادفی است و نه انحطاط انها اتفاقی است ،بلکه اعتالء و افول تمدنها مانند هر پدیده دیگر معلول علل و عواملی خاص

زیـرا شـناخت ایـن     ی است شناخت این عوامل به ویژه برای افراد تاثیر گذار در سرنوشت جامعه امری سازنده اسـت، بدیه
اورد تا افراد در افرینش و تقویت این عوامل بکوشند که کوشش در این باره کوشش در اعتالء عوامل ، این فرصت را فراهم می

 . تمدن است

 پردازیم:ست که مختصرا به بررسی انها میمهم ترین این عوامل از قرار زیر ا

اید ،الزم است پیش از ان بـه اسـتقرار یـک نظـام     برای اینکه جامعه به نقطه زایش و اعتالء تمدن مورد نظر خود نائل -الف
شود ،دست یافته باشد ،زیرا تمدن محصول فکر فرد یا ملتـی خـاص   ارزشی که به موجب ان ،معیارهای خوبی و بدی تعیین می

 . گیرد و زیربنای ان عقیده مشترک مردم استای است که به صورت گروهی انجام مینیست بلکه پدیده

 گوید:فرید وجدی در تاکید بر بنیادین بودن نقش دین و معنویت در تاسیس تمدن می

و هماهنـگ باشـد   تمدن با هر سرزمینی سازگار و با هر نژادی قابل دوام است ولی در سرزمینی که ارکان تمدن یکنواخـت  
 .[1]یعنی نیروهای مادی و معنوی ، قوای جسمی و روحی بطور مساوی تکامل پیدا کنند ، تمدن میتواند در راه ترقی گام بردارد

ها ،برقراری امنیت در جامعه است چرا که تا فضایی ارام و بستری توام بـا  های موثر در شکل گیری تمدناز جمله مولفه-ب
اللهـم  "گیـرد. یابد و نه تمدن شکل میهای زیان بار فرو ننشیند نه جامعه سامان میمشغولی اضطراب و دل امنیت فراهم نشود و

 ."انی اسئلک االمن و االیمان بک

این عامل که ابن خلـدون از ان بـه   . ها که شکل گیری تمدن ناگزیر از ان است ، همبستگی ملی استیکی از پیش زمینه -ج
اورد و همکاری گروهی و تعـاون هدفمنـد را شـکل    ه است ،عاملی است که انگیزه الزم را فراهم میعنوان )عصبیت ( یاد کرد

 .[2]میدهد

ها ست زیرا قانون مانند خـون در عـروق جامعـه    قانون و قانون مداری یکی دیگر از عوامل مهم در زایش و اعتالء تمدن -د
یابـد و  ای اسـتوار سـامان مـی   و احاد جامعه بدان وفادار باشند جامعه است. اگر جامعه از قانونی فراگیر و متقن برخوردار باشد

 گیرد.تمدنی ماندگار شکل می

با توجه به اینکه قوانین اسالمی ریشه عمیق در فقه اسالم دارند و به زبان ساده تر نیمی از فقه با عظمت اسـالم را معـامالت   
شود که تقنین فقه یعنی شکل قانونی دادن بـه فقـه چـه    ه مطرح میدهد که در واقع حقوق اسالمی است ، این دغدغتشکیل می

 ها این است که :به عنوان مثال یکی از این دغدغه .موانع و راهکارهایی دارد که این مقاله به این مهم میپردازد

 ای قانونگـذاری بر بی تردید در مسایل فقهی بین فقهاء اختالف نظر است حال در موارد اختالف نظر کدام مرجع مالک عمل
 .قرار گیرد؟ نظر مشهور یا اعلم یا ولی فقیه یا.............

یابد و بـه تمـدن مطلـوب دسـت     کافی نیست بلکه جامعه زمانی سامان می ، این امر مسلم است که صرف وجود قانون -ه 
مـع شـده و او مـردم را بـه سـمت      خواهد یافت که از رهبری اگاه و پای بند به اصول جامعه برخوردار باشد تا مردم گرد او ج
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 امام میفرماید: [121انعام:]"ظاهر االثم و باطنه و ذروا "در تفسیر ایه شریفه . ایدتمدنی استوار رهنمون
 ظاهر اثم گناهان معمولی است و باطن ان امام فاجر است و ظاهر ثواب ثوابهای معمولی است و باطن ان امام نیکوکار است

[3]. 

در علوم سیاسی بـرای تشـکیل   . موثری که در ساماندهی تمدن نقشی به سزا دارد ، اقتدار حاکمیت است از جمله عوامل -و
 .[4]قانون و اقتدار حاکمیت ،حکومت پنج عامل را موثر میداند که عبارتند از :جمعیت ، سرزمین ، حکومت

 تالء تمدن الزم است را فراهم اورد. باید حاکمیت از قدرت الزم برخوردار باشد تا بتواند عواملی که در زایش و اع

تحقق فرهنـگ نـوین اسـالمی و موانـع و راه      درتاثیر قانون برگرفته از فقه "له اصلی یعنی ئپس از این مقدمه به بررسی مس
 پردازیم.می "کارهای ان 

 
 سوالهای پژوهش

ی نیست. انچه محل بحث است این اسـت کـه   در اینکه ایجاد و اعتالء تمدن نیاز به قانون و قانونمداری داردهیچگونه تردید
ایا قرار دادن فقه اسالمی به عنوان منبع اصلی قانون به اعتالءتمدن اسالمی کمک میکند و در صـورت مثبـت بـودن پاسـخ ایـا      

 های عملی وجود داشته که فقه اسالم منبع قانونگذاری باشد و در عمل موفقیت امیز باشد.نمونه
در زمان خلفاء بنی العباس تشکیل شد و عمده منبع قانون ، فقه بود و بـه همـین دلیـل ابویوسـف      ایا امپراطوری اسالمی که

قاضی القضاه هارون برای ایجاد وحدت رویه چهار مذهب حنفی،مالکی،شافعی و حنبلی را بـرای انشـاء اراء قضـایی ،رسـمی     
 وق شد یا موجب انحطاط فقه و قضاء گردید؟  اعالم کرد و سایر مذاهب غیر رسمی شدند ،موجب رشد و شکوفایی فقه و حق

 به چه دلیل در تدوین قانون مدنی فرانسه یکی از مهمترین منابع ،جامع عباسی شیخ بهایی بود؟
به عنوان قانون مدنی دولـت اسـالمی پرداخـت و     "المجله االحکام العدلیه"امپراطوری عثمانی به چه دلیل به تدوین کتاب 

 بزرگترین افتخارات فقه و حقوق اسالم قرارگرفت؟ چرا تدوین این کتاب جزء
 در صورت مثبت بودن پاسخ این سوال مطرح است که تقنین فقه چه موانع و راهکارهایی دارد؟ 

 
 روش پژوهش

 روش تحقیق تحلیلی است
 

 مدخل
می نیـز از ایـن قاعـده    تردید در هر جامعه دارای حکومت، قانون و قانونگذاری از جمله نیازهای اولیه است. جامعه اسالبی

ای، شریعت اسالمی مبنای رفتار فردی و جمعی است طبیعتا قانون نیز تحت تأثیر شرع مستثنا نیست و از آنجا که در چنین جامعه
 است.

اند، در میان علوم دینی علم فقه متکفل بیان شریعت است و با این که معموال افعال مکلفین را موضوع این علم در نظر گرفته
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 رسد کلیه احکام و مقررات مورد نیاز انسان متعلق معرفت فقهی است.ما به نظر میا
بر این اساس در جامعه اسالمی، قانون به نحو بارزی نیازمند فقه است و علم فقـه جایگـاه خاصـی در عرصـه قانونگـذاری      

گـذارد  نکات قابل توجهی را فرا روی ما مـی  جامعه اسالمی دارد. با وجود این، تامل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤاالت و
 کنیم.که در این جا به بعضی از آنها به نحو اختصار اشاره می

 
 رابطه متقابل فقه و حقوق

 تقنین فقه
کنـد. از طرفـی قـانون،    شریعت اسالمی، بیانگر اراده تشریعی خداوند است و فقه نیز با ابزارهای خود آن را شناسـایی مـی   

نماید و ضمانت اجرای آن بر عهـده  کند امری است که خواست حکومت را بیان میکه از چه منبعی تغذیه می صرف نظر از این
کوشد رفتار خود را بر آن دارد و میتردید فرد متدین در هر حکومتی زندگی کند، الزامات شرعی را پاس میحکومت است. بی

کند مفاد و مفهوم آن این است که حکومت عـالوه  قانونی هم پیدا میمنطبق سازد اما باید توجه داشت وقتی حکم شرعی، چهره 
 بر الزام شرعی موجود، آن را تحت الزام خود نیز در آورده و به عنوان خواست حکومت نیز مطرح شده است.

-مـی دار رعایـت آن  شود و محاکم قضایی خود را عهدهدر نتیجه، حکم شرعی از ضمانت اجرای حکومتی نیز برخوردار می

دانند و مردم عالوه بر شرع، به لحاظ قانونی نیز باید آن را رعایت کنند. به عبارت دیگر، عالوه بر الزام شرعی، الزام قانونی کـه  
 .[1]آیدای از الزام سیاسی است در مورد اجرای این حکم پدید مینمونه

ا کاشف از نظر شارع است؛ اما در ناحیه الـزام  توان گفت قانونگذاری به معنایی که گذشت گرچه در محتوبر این اساس، می
 بندی قانونی و پذیرش لباس قانون، به انشا و الزام حکومت نیاز دارد.و صورت

توان به صـرف  انطباق آن با شریعت اسالمی است؛ اما مشروعیت الزام قانونی آن را نمی مبنای صحت قانون در چنین فرضی،
کند و از والیـت  بر این است که حکومت این حکم شرعی را با الزامات خود ضمانت می انطباق با شرع توجیه کرد؛ زیرا فرض

جوید و روشن است هر گونه الزامی غیر از الزام صادر از خداوند متعـال، بـه مبـدا    خود در به کرسی نشاندن آن حکم سود می
 مشروعیت نیازمند است.

 
 قهی و راه حل ان برای قانونگذاریاختالفات ف

اند. به عبارت دیگر فقهـا   های مختلف فقهی، به صورت مختلف بیان شدهیاری از موارد احکام شرعی، بسته به دیدگاهدر بس 
کنیم که قرار است قانون بر شریعت مبتنی باشد؛ حال با توجه به وجود در بسیاری از مسائل، اختالف نظر و فتوا دارند. فرض می

-آورد و لباس قانون را بر قامت کدام یـک از ایـن فتـاوا مـی    به صورت قانون در میآراء متفاوت، دولت اسالمی کدام یک را 

تـر را مبنـا   گیرد؟ آیا مالک، فتوای مطابق با احتیاط است؟ آیا فتوای سـاده پوشاند؟ آیا فتوای مشهور فقهای موجود مبنا قرار می
اندرکار تنظیم قانون د؟ آیا فتوای مجتهدانی که دستگیردهد؟ آیا فتوای فقیهی که در راس حکومت است مالک قرار میقرار می

 ها احتمال دیگر.هستند مالک عمل است و ده
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 تاثیر زمان و مکان بر اجتهاد
 شود، غیر قابل انکار است. ها تعبیر به تأثیر مکان و زمان بر اجتهاد میعالوه بر دو مسئله فوق؛ تأثیر تحوالت سریع که از آن 

کردن عواملی چون زمان، مکان، عقاید، مبانی نظری و شرایط محیطی،از ضروریات مطالعات فقهی به  حظهبه عنوان مثال، مال
رود؛ بویژه اگر این مطالعات، هدفدار باشد و محقق بخواهد از این رهگذر به نتایجی در زمینۀ حق و باطل بودن آراء و شمار می

برسد که در این صورت، کار محقـق خـالی از مشـکل نخواهـد بـود و      حلهای مشترک یا بدست آوردن فرمولها، تکنیکها و راه
 .[1]دستیابی به این نتایج باید با دقت و وسعت نظر انجام گیرد 

 
 مطالعات تطبیقی و قانونگذاری

 اه مطالعه تطبیقی در حقوق اسالمیاهمیت و جایگ
ی را توصیه کرده و آن را زمینه راهیابی بـه هـدایت   قرآن به طور کلی در همه مسائل که به اندیشیدن نیاز دارد، مطالعه تطبیق

 «سَـنَهُ حْفَبَشیرْ عِبادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَ»الهی دانسته و رهروان این طریقه را به عنایت خاص الهی بشارت داده است. 
 [11زمر:]

تواند بـه  ها بشتابد، به آسانی میکه به استقبال آراء و اندیشهکسی »دقت در سخن تابناک و تاریخی امام علی)ع( که فرمود: 
 مبیّن اهمیت مطالعات تطبیقی است.« نقطه ضعفهای افکار خویش و دیگران واقف گردد

تر شدن جایگاه مطالعات تطبیقی در اندیشه اسالمی باید روی این سخن امام صادق)ع( نیز تأمل کرد که فرمـود:  برای روشن
 به زمانش است، هرگز در گردباد حوادث دامن به گمراهی نیاالید. آنکس که آگاه

 ها و آراء مشابه در مسائل علمی است. یکی از معانی آگاه بودن به زمان، اطالع از اندیشه
تردیدی نیست که از جمله عوامل مهم و مؤثر در ایجاد وحدت اسالمی که امروز برای یک میلیارد و دویست میلیون مسلمان 

گردد، تحقق تفاهم بین مذاهب اسالمی و صاحب نظران مذاهب مختلف اسـت کـه   سراسر جهان آرمانی مقدس محسوب میدر 
 .[7]دستیابی بدان جز از طریق مطالعات تطبیقی در آرای فقهی مذاهب اسالمی امکان پذیر نیست 

صـر تأسـیس گردیـد و همچنـین واقعـه      تجربه چند ساله دارالتقریب که به همّت دانشمندان دلسوز شیعه و اهل سـنت در م 
شمسی از طرف مفتی بزرگ مصر در مورد یک مسئله مهم اختالفی که همواره بین فقه  1331تاریخی کم نظیر تغییر فتوا در دهه 

شیعه و مذاهب اهل تسنن مورد اختالف و جنجال برانگیز بود، در حقیقت یکی از آثار ماندنی تفاهم علمی و مطالعـات تطبیقـی   
 گردد.ب میمحسو

این تجربه بسیار مهم تاریخ معاصر به دنبال برقراری یک رابطه کوتاه مدت بین مرحوم آیت اهلل بروجردی، مرجع تقلید وقت 
شیعیان و مرحوم شیخ محمود شلتوت مفتی وقت مصر، با تبادل نقطه نظرات فقهی به سهولت انجام پذیرفت و منجر بـه تجدیـد   

-یح فتوای فقهای شیعه مبنی بر بطالن سه طالق که با یک صیغه ایقاع و در یک مجلس انجام مـی نظر شیخ شلتوت در زمینه ترج

 .[1]تواند گواهی گویا بر نقش وحدت آفرین تفاهم ناشی از مطالعات تطبیقی باشدگیرد، شدکه به نوبه خود می
در فقه و حقوق اسـالمی همـوارترین راه   بر اساس منطق و تجربیات گذشته نباید تردیدی به خود راه داد که بررسی تطبیقی 

ساز تقارب آنهـا و مـانعی بـزرگ بـرای جلـوگیری از تعصـبات       ترین عامل زمینهبرای ایجاد تفاهم بین مذاهب فقهی و مناسب
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هـای  ای منطقی برای دستیابی به امکان قبول آراء مخالف و خالص کردن مبـانی حقـوق اسـالمی از پیرایـه    کورکورانه و طریقه
 باشد.ی و باز کردن راه اجتهاد آزاد از طریق آشنایی با آراء و ادله مخالفین میتاریخ

به عنوان یکی از منـابع حقـوقی و یـا تنهـا مأخـذ      « شریعت اسالم»از سوی دیگر در قانون اساسی اکثر کشورهای اسالمی، 
 .قرار دهندین شرعی را مالک عمل اند که احکام و موازحقوقی به رسمیت شناخته شده و نهادهای قانونگذاری مکلف شده

 
 تقریب مذاهب و قانونگذاری

طور که گذشت ضامن اجرای قانون حکومت است و بدون شک نگاه حکومت، در چارچوب و بـر مبنـای اختیـاراتی    همان 
-مـی  است که برای خود قائل است. از این رو بسیاری از روابطی که بین اشخاص به عنوان معامالت و روابط خصوصی تلقـی 

 . گیردشود از منظر عمومی مورد لحاظ قرار میگردد، آن گاه که در قانون به ضوابط و شرایط آن پرداخته می
دهد که در موارد زیادی، اخـتالف نظـر فقیهـان بـا پیشـنهاد      تجربه چندین ساله قانونگذاری در جمهوری اسالمی نشان می

ای فقیهان صرفا قراردادی خصوصی ال: رابطه کارگر و کارفرما از منظر پارهدهندگان قانون در همین نقطه بوده است. به عنوان مث
و تابع اراده طرفین و در چارچوب عقد و شرایط ضمن آن است؛ که بر اساس آن کارگر به عنوان اجیر با حقـوق کـم و بـدون    

ه است و قرارداد نیز ظالمانه نیسـت؛ زیـرا   مرخصی و امتیاز بیمه و مانند آن تن به قرارداد اجاره با کارفرما )یعنی مستاجر( سپرد
این حق مستاجر است که با هر کس که با اجرت پیشنهادی وی موافق است قرارداد ببندد و اجیر نیز با رضایت پذیرفته اسـت و  
 اضطرار نیز هیچگاه مانع از صحت عقد نیست؛ از این رو نیازی به دخالت دولت نیست تا شرایطی عمومی بـرای محـیط کـار و   
قرارداد استخدام در نظر بگیرد. در مقابل از نگاه حکومت وقتی قرار است دولت اسالمی از حقوق بخش وسیعی از جامعـه کـه   

کنـد بـه   شوند دفاع کند؛ عدالت اجتماعی اقتضا مـی فاقد سرمایه باال هستند و الزاما به عنوان مستخدم دیگران مشغول به کار می
ضع کند. پس تعیین نظام پرداخت و وضع قواعدی مربوط به نوع و نحـوه اسـتفاده از کـارگر،    حمایت از این گروه قوانینی را و

 داند.ای است که حکومت اسالمی خود را ملزم به رعایت آن میمانند بیمه، مرخصی، عیدی و غیره در جهت مصالح نوعیه
تواند چهـار  همسر خود را طالق دهد و نیز میتواند هر زمان که خواست های فقهی، مرد مینمونه دیگر اینکه مطابق دیدگاه

تـوان  همسر برگزیند و به تعداد دلخواه همسر موقت داشته باشد ولی اطالق این حکم را با توجه به مصالح عمومی جامعه، نمـی 
را بـا   مستقیما در متن قانون آورد. پذیرش این که مرد هرگاه خواست طالق نامه را برای همسر خود بفرستد و زندگی جدیـدی 

توان قـانون را پناهگـاه چنـین آزادی    همسر دیگری آغاز کند شاید از نگاه فقه فردی، امر ناخوشایند و نامطلوبی نباشد؛ اما نمی
عملی برای مردان قرار داد. از این روست که در گذار از فقه به قانون، عنصر مصلحت عامه و اهداف حکومـت اسـالمی نقـش    

 .[11]دبسیار مهمی دار
از تفاوت نگاه حقوقدانان با فقیهان معطوف به مساله فوق است: حقوق به نظم قانونی و سازگاری نظـام حقـوقی بـا    بخشی 

مصالح عمومی جامعه توجه دارد در مقابل، فقه، بیشتر متوجه به استنباط حکم اولی است. اما این تفاوت کارکرد نبایـد مـانع از   
 ن را کنار بگذارد و یا فقیه توجهی به جنبه عمومی احکام نداشته باشد.این شود که حقوقدان دغدغه دینی بودن قوانی

توان در مقام ارزیابی قانون و میزان انطباق آن با شرع و فقه نادیـده گرفـت. گسـتره فقـه     قابلیت تبدیل فتوا به قانون را نمی
کند اهداف و کومت اسالمی ایجاب میخصوصی در مقابل فقه عمومی به روابط فردی و احکام توجه دارد؛ حال آن که داعیه ح
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اختیارات حکومت اسالمی و ضوابط و قواعد مربوط به حوزه رفتار دولت به صورتی تنگاتنگ در سرتاسر فقـه در نظـر باشـد.    
شده است امروزه در چارچوب کارکرد حتمـی دولـت   های قدیم در حوزه خصوصی، حل و فصل میبسیاری از آنچه در دوران

شده اسـت، در حـوزه خصوصـی    دنیای قدیم، روابط اقتصادی و تجاری، مادامی که به نزاع و تخاصم منتهی نمیقرار دارد. در 
ریزی بـرای کنتـرل جمعیـت،    قرار داشت و دخالت دولت در روابط معامالتی و تجاری تقریبا منتفی بود. مسائلی از قبیل برنامه

ریزی و قانونگذاری است، در امروزه به صورت جدی نیازمند برنامه محیط زیست، منابع عمده زیر زمینی، آموزش و پرورش، که
 گونه موارد را نادیده گرفت.توان در فقه، ایندوران گذشته به ندرت نیاز به تصمیم گیری دولت داشت. از این رو نمی

فقـه  »مت و به تعبیری در هر صورت بحث در مورد حیطه نفوذ و اختیارات و قلمرو قانونگذاری و نیز احکام مربوط به حکو
 .[11]تواند ابعاد جدیدی از مباحث فقهی را مطرح کرده و نوع نگرش به رفتارها و افعال مکلفین را تغییر دهدمی« الحکومه

 
 جایگاه فقه مقارن )علم الخالف(در قانونگذاری

زیرا اساس این علـم بـر پایـه ادلـه      توان بخشی از فقه به شمار آورد؛فقه مقارن )علم الخالف( را بنابر ماهیت مسائل آن می
ترین مقدمات علمی و علوم مقدماتی آن، آشنایی بـا علـم   باشد و عمدهفقهی و قوت و متانت و اتقان مبانی آراء فقها استوار می

بیشـتر  وری اصول فقه و ادله فقهی است و دانستن سایر علوم مانند فنون جدل و منطق در فقه مقارن جنبه فرعی داشته و در بهره
 .[12]از این علم تأثیر دارد 

تـوان بخشـی از علـم جـدل و منـاظره      گوید: علم الخالف را مینویسنده کشف الظنون پس از ارائه تعریف علم الخالف می
گردد؛ نهایت آنکه این بخش از علـم جـدل در علـم الخـالف در راه مقاصـد      دانست که خود بخشی از علم منطق محسوب می

 .[13]شودمی مذهبی بکار گرفته
به عقیده امام فخر رازی در کتاب العالم گرچه علم الخالف وابسته به علم جدل است، ولی از آنجا که بیشترین مبـانی آن از  

 .[14]گیرد، باید آن را ملحق به علم اصول فقه و یا بخشی از آن دانستعلم اصول فقه مایه می
اف هر علم است، معیار در تشخیص جایگاه علم الخالف قـرار دهـیم،   اگر دو شاخص اصلی تمایز علوم را که مسائل و اهد

گردد؛ زیـرا مسـائل علـم الخـالف     رسیم که علم الخالف جدا از فقه نیست و بخشی از آن محسوب میشک به این نتیجه میبی
ی علم الخـالف نیـز   چیزی جز آراء فقهی و مستندات اجتهادی آن و مقایسه و ترجیح مستندات و ادله فقهی نیست و هدف اصل

اثبات اتقان ادله یک نظریه و پاسخ به شبهات و مناقشات آن و ارائه نقاط ضعف ادله آراء دیگر و مناقشه در استحکام مسـتندات  
 باشد.نظرات مخالف می

 
 علل و عوامل اختالف در آراء فقهی و تاثیر ان بر قانونگذاری

لی استنباط احکام فقهی و آراء حقـوقی، مـورد اتفـاق نظـر همـه فقهـا و       با وجود اینکه قرآن و سنت، به عنوان دو منبع اص
صاحب نظران در فقه اسالمی است، جای این سؤال هست که چرا این همه اختالف نه تنها در فـروع فقهـی، بلکـه در مبـانی و     

-ان مذاهب اسالمی دیده مـی گیرد، در چنین سطحی در میای که استنباط فقهی بر اساس آنها انجام میقواعد کلی و اصول عامه

 ؟.شود
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تواند ما را به حقیقت و کنه و عمق اختالفات مذاهب فقهی آشنا و در پیدا کـردن  بررسی و تحلیل عوامل چنین اختالفی می
راه حل مناسب یاری دهد. برای رسیدن به چنین تحلیل راه گشایی ابتدا باید اختالفات مذاهب فقهی را دسته بندی و سـپس بـه   

 عام و عوامل خاص آن پرداخت.عوامل 
 

 قانونگذاری ،موانع و راه کارهاتاثیر مذاهب مختلف فقهی بر 
 تقسیم بندی مذاهب فقهی و تاثیر ان بر قانونگذاری

گرچه اختالفات موجود در میان مذاهب فقهی در این امر مشترکند که همه آنها منشأ تعدد آراء فقهی و تشتت نقطـه نظـرات   
 باشند، ولی بسیاری از این اختالفها از نظر ماهیت و منشأ اختالف با یکدیگر متفاوتند.انین اسالمی میحقوقی در تبیین قو

هنگامی که اختالف فیمابین مذهب أهل رأی، مانند فقهای حنفی و مذهب ظاهری، مانند حنابله و ابن حزم را در فقه اسالمی 
دارای اختالفاتی در مبانی استنباط فقهی هستند، فی المثل اهل رأی بـه   بینیم این دو مذهب گرچهدهیم، میمورد بررسی قرار می

باشند، ولی در اصـول اعتقـادات   کنند، و اهل ظاهر در آن متوقف و یا ممتنع میقیاس به صورت یک قاعده و اصل عام عمل می
نت به معنـای اخبارنقـل شـده توسـط     اسالمی وحدت نظر دارند و به همین دلیل در بسیاری از مبانی استنباط متفق القولند و س

 .[11]شمارندصحابه را حجت می
کنیم که علیـرغم مـوارد   کنیم، مشاهده میاز سوی دیگر وقتی اختالفات فقهای مذاهب اربعه را با فقهای جعفری بررسی می

شـود بلکـه بـه ادلـه     حصر نمـی نهایت زیاد اختالفاتی وجود دارد و تنها در قلمرو آراء فقهی و یا در قواعد استنباط منتشابه بی
اجتهاد نیز سرایت کرده و بخش عمده ادله مذاهب، مانند بسیاری از احادیث نبوی کـه توسـط برخـی از صـحابه نقـل شـده و       

اعتبـار و متقـابالً قسـمت عظیمـی از     همچنین قیاس و استحسان و مصالح مرسله و سدّ ذرایع، از نظر مکتب فقهی جعفـری بـی  
 . باشدطریق ائمه اهل بیت علیهم السالم نقل شده، از دیدگاه مذاهب اربعه اهل سنت قابل قبول نمیمستندات فقهی که از 

توان با عوامل عمومی حاکم بر اختالفات مذاهب فقهی اهل سنت تحلیل کرد، در اینجا باید به دنبال این نوع اختالف را نمی
 اند.ر تاریخ اسالم بودهعلل و عوامل خاصی گشت که منشأ اصلی این گونه اختالفات د

با توجه به این نکته ابتدا باید عوامل مؤثر در ایجاد اختالفات بین همه مذاهب فقهی را مورد بررسـی قـرار داد و سـپس بـه     
عللل اختالف بین مذاهب فقهی شیعه از یک سو و مذاهب فقهی اهل سنت از سوی دیگر پرداخت. ناگفته نماند کـه اختالفـات   

مذاهب فقهی شیعه، مانند اختالف فقه شیعه امامیه و شیعه زیدی، خود شکل دیگری از اختالفات فقهی است که موجود در میان 
ای دارد؛ فی المثل در مکتب فقهی شیعه امامیه قبول مذهب یکی از ائمه چهارگانه اهل سنت به صورت احتیاج به تحلیل جداگانه

باشد ولی در فقه برخی از فرق شیعه مانند برخی از زیدیه پیروی از مـذهب  می یک اصل، کامالً مردود و با مبانی تشیع ناسازگار
-ای و عقیـدتی مـی  های اصولی واختالفات ریشهباشد، در حالیکه مذهب زیدی و مذهب حنفی داری تفاوتابوحنیفه مقبول می

 باشند.
زاعی، بصـری، سـیعدبن مسـیب، ابوثـور،     مذاهب فقهی اهل تسنن اعم از مشهور و غیر مشهور عبارتند از: مذاهب ثوری، او

شعبی، ابوعبیده، زهری، داود، اسحاق، نخعی، زفر، لیث بن سعد، احمد، ابوسلمه، ابن مغیره، جاهد، عکرمـه، ابـن جـریح، ابـن     
 ادریس، طاوس بن کیاسن یمانی، مکحول، ابن یزنی، حراث اعور، ابن ابی لیلی، ابن سیرین، قطاده، ابوحنیفه، شـافعی، مـالکی و  
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باشند و سایر مذاهب تحت یک احمدبن حنبل. از بین مذاهب اهل سنت، تنها چهارمذهب اخیر دارای شهرت و پیروان بسیار می
 .[11]اند سلسله شرایط خاص تاریخی نفوذ و پیروان خود را از دست داده و به تدریج رو به زوال نهاده

 
 گذاریهل سنت و تاثیر ان بر قانونعوامل اختالف مذاهب فقهی ا

 اند.هر کدام از علل و عوامل زیر به نوعی در ایجاد اختالفات فقهی و توسعه و تشدید آن مؤثر بوده
باشـند. اخـتالف در   آراء فقهی، مبتنی بر استدالل و اجتهاد است و در حقیقت به نوعی قضاوت با ماهیت نظـری مـی   -الف

فقهی نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ بنابراین نظری بودن مباحـث  مسائل نظری و استداللی امری قهری و عمومی است و اجتهاد 
 باشد.فقهی خود عامل اصلی پیدایش و توسعه اختالف در آراء فقهی می

-شدت اهتمام و احتیاط در امر شریعت، به نحوی که بسیاری از فقها را از تقلید و پیروی بدون دلیل از دیگران باز مـی  -ب

داشت که خود با تمام تـوان فکـری و علمـی حجـت خـویش را      است که فقهای بزرگ را بر آن میدارد و همین اهتمام شدید
 بازیابند.
زبان قرآن و حدیث، که دو منبع اصلی و اساسی در استنباط فقهی هستند, عربی است و لغـت عربـی همـواره در حـال      -ج

ت و قواعد ادبی اعم از صرف و نحو و اسالیب تحول بوده و ضبط معانی حقیقی و مجازی کلمات عربی ووجوه فصاحت و بالغ
های لغوی و ادبی موجب داللت در این زبان، پس از سالها تتبع و استقراء تدوین گردید. کلیۀ اختالفات مربوط به این گونه زمینه

 اختالف فهم و استنباط در زمینه قرآن و حدیث و به تبع آن اختالف در فتوی گردید.
های تفهیم معانی مقصـود خـواه نـاخواه    رائن معتبر در فهم معانی: با توجه به تنوع داللتها و تنوع شیوهمیزان دستیابی به ق -د

شـود. در اینجاسـت کـه میـزان دسـتیابی      امکان برداشت صحیح بسیاری از مدلولها و مقاصد کالمی به عهده قرائن گذارده مـی 
 گردد.به آنها موجب اختالفی عمیق و همه جانبه در فهم کالم می مخاطب و مجتهد به این نوع قرائن و میزان اعتبار و اعتماد

-این عامل در مورد فهم صحیح احادیث و برداشت درست از آنها که معموالً با یک سلسله قرائن مقالیه و حالیه همـراه مـی  

 باشند، بیشتر صادق است.
 

 عوامل سیاسی و تاثیر ان بر فقه و قانون
با یک سلسله عوامل سیاسی نیز همراه بوده است، از عوامل قابل توجهی است که درایجـاد و   شرایط زمانی و مکانی که گاه

 تشدید اختالفات فقهی و در نتیجه ایجاد مذاهب متعدد اثر شایانی داشته است.
ن دخالت خلفا، حکام و امرا در امور شریعت و انتظاراتی که از شریعت در جهت استقرار نفوذ سیاسـی و تـداوم حکومتشـا   

وری از خـان گسـترده خالفـت و حکومـت کـه برخـی از فقهـا در سـر         داشتند از یک سو، و هوای تقرب به سـلطان و بهـره  
 اند.پروراندند از سوی دیگر، از جمله شرایط زمانی و مکانی قابل توجهی بوده که در اختالفات فقها تأثیر بسزائی داشتهمی
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 ن اسالمی و راهکارهای حل موانعتاثیر قانون برگرفته از فقه بر تمدن نوی
 جمال فقه

های تحـت تـاثیر   بر سراسر فقه اسالمی که تاثیر مستقیم بر قانونگذاری دارد ، چنان اعتدال و تناسبی حکمفرماست که انسان
ولت تفاوت سه. اساس شریعت اسالم بر سهولت نه سهل انگاری قرار داده شده است. نمایدخود را نیز به همین شکل تربیت می

و سهل انگاری در این است که سهولت به ذات و ماهیت شی برمی گردد به این معنی که پایه و اساس دین بـر سـخت گیـری    
یریـد   "ایه شریفه . نیست و حکمت تشریع احکام ثانویه همین مسئله است مثال تشریع تیمم به عوض وضوء به همین دلیل است

از  "ال یکلف اهلل نفسـا اال وسـعها   "ایه شریفه . بهترین گواه بر این مسئله است [111قره:ب] "اهلل بکم الیسر و ال یرید بکم العسر 
وال تجعل یدک "ایه شریفه . شودبزرگترین افتخارات شریعت اسالم است که مانع از عسر و حرج و احکام افراطی و تفریطی می

علیرغم اینکه پیامبر خدا در انفاق مـال ، زیـاده روی   [ 21:اسراء] "مغلوله الی عنقک وال تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا
فرموده بودند ولی از وی پذیرفته نمی شود ،بهترین گواه بر حکومت تعادل و تناسب بر سراسر دین است.رسول خـدا صـلی اهلل   

ارع به معنای خیابان هم شریعت و ش[17]."بعثت بالحنیفیه السمحه السهله"و یا  "بعثت علی الشریعه السمحه السهله "فرمودند :
ریشه هستند بنا براین شریعت بزرگراهی به سمت سعادت است بعالوه اسالم یکتاپرستی و بخشایش و اسانی را سر لوحـه خـود   

شود که خشـونت  قرار داده است.در اینجا پاسخ به یک شبهه ضروری است و ان اینکه بر حقوق مجازات اسالمی ایراد گرفته می
حقوق بشر است چون در ان مواردی مانند قطع اعضاء و قصاص نفس و شالق و....،وجود دارد.پاسخ این شبهه امیز و بر خالف 

بال استثناء مجـرم قبـل از جـرم    . فلسفه مجازات بازدارندگی است وگر نه اسالم از دست و پا بریدن لذت نمی برد. روشن است
ت شده که مجرم ضریب هوشی باالیی دارد و فردی حسابگر است و در علم جرم شناسی ثاب. سود و زیان جرم را محاسبه میکند

ای که مجرم حـس کنـد   با برنامه وارد جرم میشود و هدف مجازات اسالمی بازدارندگی به وسیله مجازات سنگین است به گونه
 .  های سنگین بازدارندگی است نه خشونتضرر جرم بر سودش غلبه دارد. بنابراین هدف از مجازات

که در رابطه با ان دهها کتاب با عظمت نگارش یافتـه خـود گویـای     "قواعد فقهیه "مجموعه با عظمتی تحت عنوان  بعالوه
 تعادل و تناسب حاکم بر فقه است، که در زیر به برخی از انها اشاره مینمائیم:

 
 قاعده الضرر  

 اره مینمائیم :این قاعده که از افتخارات اسالم است پیشینه جالبی دارد که ذیال به ان اش
یکی از مهاجرین به نام ثمره بن جندب در خانه یکی از انصار درخت خرمائی داشت که به بهانه ان وقت و بی وقـت بـرای   

مرد انصاری شکایت نزد رسول خدا برد و حضرت سعی نمود به نحوی بین انهـا مصـالحه   . مرد انصاری ایجاد مزاحمت مینمود
شنهاد فروش درخت را نمود و به او فرمودند:من به تو در مقابل این درخت قول چنـدین درخـت   برقرار نماید و حتی به ثمره پی

وقتی ثمره پیشنهادها را رد و بر مزاحمت خود اصرار نمود ، حضرت عمل او را ضـرر تشـخیص دادنـد و    . در بهشت را میدهم
. از این بیان بلند رسول خدا یک قاعده فقهی تحت [11] "اذهب فاقلعها و ارم بها الیه فانه ال ضرر و ال ضرار "چنین فرمودند : 

این شـکل قانونگـذاری   . شکل گرفت که بر اساس ان هیچ یک از احکام اسالمی نباید منشا ضرر باشند "قاعده الضرر "عنوان 
 . هماهنگی جدی با فطرت دارد و منشا جمال و تناسب در قانونگذاری میشود



 

711 

 حدیث رفع 
های معارف تابناک اسالمی است و تاثیر مسـتقیم بـر   می رواه ان را از رسول خدا نقل نموده و از قلهیکی از روایاتی که تما

 فرمایند:رسول خدا می. قانونگذاری دارد حدیث رفع است
سـه  رفع عن امتی تسعه ،الخطاو النسیان و ما ال یعلمون و ما ال یطیقون و ما اضطروا الیه و ما استکرهو علیه و الطیره والوسو"

 از امت من نه چیز برداشته شده است :[11] "و......... 
شـوند و انچـه بـر ان اکـراه     خطاو فراموشی ، انچه نمیدانند ، انچه خارج از طاقت انهـا اسـت و انچـه بـر ان مضـطر مـی      

 ".............. میشوندوخطورات ذهنی وانچه وسوسه میشوند و
است ، جهل به موضوع رافع مسئولیت است مثال اگر شخصی بدون علم بـه  بر اساس حدیث فوق که منشا بسیاری از قوانین 

اگـر  . اید که شراب بوده است ،مسـئولیتی نـدارد  محتوای یک ظرف و با اطمینان به اب بودن ان را بنوشد ،و بعد کاشف به عمل
شده است مثال در صورتی که  این موضوع خود منشا بسیاری از احکام. امری خارج از طاقت انسان باشد ،مسئولیت مرتفع است
یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری اکراه است مثال اگر بـا اجبـار بـه    . اب برای انسان ضرر داشته باشد ،تیمم جایگزین میشود

مـثال  . شـود اکراه که در حدیث فوق به ان اشاره شد ، منشا عدم نفوذ معامله حقوقی می. شخصی شراب بدهند ،مسئولیتی ندارد
ای نمایند مشروط بر اینکه اکراه کننده قدرت انجام داشته باشد و اکراه شده نتواند حتی با کمـک  صی را اکراه بر معاملهاگر شخ

 دیگران او را دفع کند و عمل ، موثر در مال جان یا ابروی اکراه شده یا نزدیکان او باشد ،از دیدگاه حقوقی ،عقد غیر نافذ است.
بهترین  [11اسراء:] "ما کنا معذبین حتی نبعث رسوال "ایه شریفه . ت تکلیف بال بیان قبیح استبه عالوه بر اساس همین روای

 باشد.دلیل بر این معنا می
 

 قاعده اضطرار
یعنی امور ممنـوع در اثـر    "الضرورات تبیح المحظورات"قاعده اضطرار یکی از نقاط قوت فقه اسالم است که بر اساس ان 

فمن اضطر غیر باغ "برای شخصی که در معرض هالکت است ، خوردن مردار جایز است.ایه شریفه  مثال. شودضرورت مباح می
 .  باشددال بر این معنی می [173بقره:]"و ال عاد فال اثم علیه

ـ دل به اسالم فقه از برگرفته قانون که است یموارد خروار از یمشت موارد نیا  یقـانون  بـه  ان منشـا  در تناسـب  و جمـال  لی
ـ پا در یقانونگذار نحو نیا که است شده لیتبد متعادل و متناسب  یبقـدر  چـون  دارد میمسـتق  نقـش  نینـو  تمـدن  یگـذار  هی

 .گرددیم زا جرم خود شود جرم از مانع نکهیا عوض به قانون یگاه که دارد تیاهم ان منشا و یقانونگذار
     

 تاثیر جمال فقه بر تمدن اسالمی
نگـاهی بـه سـوابق    . اورده اسالمی زمینه رشد و شکوفائی تمدن اسالمی را فراهم میحاکم شدن قواعد فوق بر قوانین جامع

پس از اختراع چاپ توسط گوتنبرگ بعد از انجیل ،کتاب قانون بو علی در طب بـه چـاپ   . تمدن اسالمی موید این مطلب است
وسی در مراغه به تاسیس رصـد خانـه   خواجه نصیرالدین ط. شداین کتاب سالهای سال در دانشگاههای اروپا تدریس می. رسید
زکریای رازی کاشف الکل اولین شخصی بـود کـه بـه رمـز و راز     . شودپردازد و از تمام دنیا به دانشجویان بورس اعطاء میمی
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همـه ایـن   . وی میگوید در هیچ علمی وارد نشدم جز اینکه بیست هـزار صـفحه در بـاره ان نوشـتم    . های بنیادین پی بردسلول
 . ای شگفت اور که نصیب دنیا شد در سایه ارامش حاصل از قانون برگرفته از فقه بودهپیشرفت

در اولین ایاتی که بر پیامبر اکرم نازل شـد ، مسـئله تعلـیم و تعلـم     . است "اظهر من الشمس  "توصیه اسالم به کسب علم
. در قران کریم پانصد ایه به عنوان ایـات  [ 1-3ق، عل] "اقرا و ربک االکرم الذی علم بالقلم علم االنسان ما لم یعلم ". مطرح شد

دهد در حالیکه هفتصد ایه از قران در رابطه با علـم  تشکیل می االحکام مسائل فقهی را پوشش داده اند ،که یک دوازدهم قران را
از قـران نـام میبـرد و    وقتی از اینشتین سوال میشود کدام کتاب در نظر شما ارزشمندترین کتاب است ، . و تشویق به ان میباشد

در فقـه اسـالم امـوزش    . "هیچ کتابی مثل قران ندیدم که دعوت به تعقل و تدبر و تفکر نماید  "کند: دلیل ان را چنین بیان می
 . تمدن بدون تعلیم و تعلم امکان تحقق ندارد. مسائلی که مبتال به هستند واجب است

دادند ،خداوند در رد انها به از خلقت انسان بودند و قول تسبیح را میهای الهی در صدد منصرف کردن خداوند وقتی فرشته
 .[ 31بقره :] "قال انی اعلم ما ال تعلمون ، و علم ادم االسماء کلها ". قدرت فوق العاده انسان در تعلیم و تعلم اشاره کرد

از نظـر زمـانی   [. 21] "بـا لسـین    اطلبوا العلم ولو ". در خصوص طلب علم هیچ محدودیت زمانی و مکانی پذیرفته نیست
  [ 21] "اطلبوا العلم من المهد الی اللحد  "فرمود : 

 
 راهکارها ی حل مشکل قانونگذاری بر اساس فقه  

هـا را  قانون در هر جامعه سند اعتبار ، دانائی ،عقل و خرد ان جامعه است از این رو قانون برگرفته از فقه بایستی این ویژگی
 ینکه در تحقق تمدن اسالمی موثر بوده و برای جامعه و فقه ایجاد اعتبار نماید.داشته باشد تا ا

الفاظ قانون برگرفته از فقه بایستی صریح باشد : با توجه به برخی اختالف نظرهـا در اصـطالحات فقهـی ،قانونگـذار      -الف
قانونگذار امـین شـارع و وکیـل    . نباشد بایستی از الفاظی استفاده کند که قابل تفسیرهای مختلف مخصوصا تفسیرهای متعارض

 جامعه است ،شرط امانتو مراعات غبطه وکیل الزم دارد که قانون نویسی واضح و صریح باشد.
. بکار بردن اصطالحات حقوقی : در فقه اصطالحاتی مانند احوط ، اظهر ، ظـاهر ، اشـهر ،مشـهور ، کـامال رواج دارد     -ب

حـاتی   -عالوه بر این اصطال. خاص خود را بپوشد تاذ اینکه قاضی دچار سردر گمی نشود قانونگذار بایستی بر این الفاظ لباس
 .[22]در حقوق خصوصی است که در حقوق جزا کاربرد ندارد 

شـود مـثال در قـانون مجـازات     پرهیز از قوانین جرم زا: متاسفانه در برخی موارد اشکاالت قانون باعث جرم زائی مـی  –ج 
ممکـن اسـت ایـن    . "اگر کسی با علم به ارتداد شخصی نسبت به اعدام او اقدام کند قصاص نمی شود  "اسالمی امده است : 

برای تسویه  ماده مبانی فقهی محکمی داشته باشد ولی لباس قانون بر ان پوشیدن جرم زاست چون دست عدهای فرصت طلب را
 . حسابهای شخصی یا افراطی و تفریطی باز میگذارد

قاضی موظف است "دارد ،قانون اساسی مقرر می 117کاری برای تفسیر در موارد سکوت و اجمال : اصل پیش بینی راه  -د
کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابعذ معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر حکـم قضـیه را   

جمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صـدور حکـم امتنـاع    صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا ا
 . [23] "نماید
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هر چند که این اصل تا حدودی تکلیف را روشن نموده ولی در موارد اجمال و تعارض و سکوت،که امروزه موارد ان بسیار 
برای این منظور نداشـته باشـد و یـا     زیاد و مهم است دست قاضی را باز گذاشته است در حالیکه چه بسا قاضی تخصص الزم

مرکز "اینکه در خود این منابع معتبر هم به تعارض برخورد کند. بنابر این مرجعی به این منظور باید درنظر گرفته شود که اتفاقا 
 عهده دار این مشکل است. "تحقیقات فقهی قوه قضائیه 

    
 جمع بندی و نتیجه گیری

گردد که بایـد از دل آن هـزاران قـانون اسـتخراج و در مراکـز      ای وسیع مطرح میر عرصهاز آنجا که نظام حقوقی اسالم د
از مبـانی تحقـق   ، قانون محکم و متقن  قانونگذاری مورد تحلیل و تصویب قرار گیرد و بر اساس انچه در مقدمه به ان اشاره شد

د قواعد و آراء فقهی شریعت به طور سنجیده و مسـتدل  ، ناگزیر بایو نقش مستقیم در افول یا اعتالء ان دارد تمدن اسالمی است
با توجه به همه آراء فقهی در اختیار این مراکز قرار گیرد؛ به ویژه آنکه در اکثر کشورهای اسالمی، مـردم بـه مـذهب واحـدی     

رعایـت حقـوق   اند. در چنین کشورهایی با بافت خاص مذهبی، بـرای  گرایش ندارند و از پیروان دو یا چند مذهب تشکیل شده
ناپـذیر سیاسـی و   مردم و از میان بردن حساسیتهای مذهبی، حقوق اسالمی تطبیقی مدون و تحقیق شـده از ضـروریات اجتنـاب   

 گردد.فرهنگی و مذهبی محسوب می
تواند در شکل گیری قوانین متقن با امکانات اجرایـی هرچـه بیشـتر و    تقارب آراء فقهی صاحب نظران در مذاهب فقهی می

 تر، مفید و مؤثر باشد.یی و جامعیت قابل توجهکارآ
تواند کارسـاز  الملل هم میاین تقارب وکاربردهای آن نه تنها در بعد داخلی کشورهای اسالمی، بلکه در قلمرو فراملی و بین

 باشد.
ظـر بـین   بادله اطالعات حقوقی بین کشورهای اسالمی باالخص در سطح پارلمـانی و مجـالس مقننـه و همچنـین تبـادل ن     م

هـای  های کشورهای اسالمی و محافل و حوزههای حقوقی بین دانشگاهحقوقدانان کشورهای اسالمی و ارتباطات علمی در زمینه
و عامل مستقیم در شـکل گیـری تمـدن     ناپذیر در سرنوشت مشترک ملتهای مسلمان استعلمیه فقهی که از ضرورتهای اجتناب

 گردد.ند و کاربردهای حقوق تطبیقی اسالمی محسوب می، همه و همه از آثار سودماسالمی است
المللی برای کشورهای اسالمی به دلیـل داشـتن منـافع    اتخاذ رویه واحد و داشتن نقطه نظرات مشترک حقوقی در مجامع بین

 . ناپذیر است که جز از طریق گسترش و تعمیق حقوق اسالمی تطبیقی میسر نخواهد بودمشترک، ضرورتی اجتناب
تدوین قانون برگرفته از فقه برای تحقق تمدن نوین اسـالمی ، الفـاظ قـانون بایسـتی صـریح باشـد ،در تـدوین قـانون         در 

 اصطالحات حقوقی بکار رود ،از قوانین جرم زا پرهیز شود و برای تفسیر در موارد سکوت واجمال مرجعی در نظر گرفته شود.
 والسالم   

 محمدرضا عزیزاللهی
  1313 -تهران    
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 چکیده
 

های دینی و همچنین بهره مندی از دستاوردهای تمدن آموزهتمدن نوین اسالمی بر آن است که با بهره گیری از 
از آنجاایی کاه    ی را دربرداشته باشد.مدن تمدن یهاجنبه، به ایجاد تمدنی نوین بپردازد که بتواند تمامی بشری

نظیر عدم پیروی از رهبری واحد، فرهناگ مهااجم   هایی چالشبرای حرکت تمدن نوین اسالمی در مسیر صحیح، 
غربی و اختالف افکنی در میان مسلمانان، موانعی چون مشکالت اقتصاادی جواماع مسالمان و عادم توجاه باه       

های اصولی بایستی تذابیر و برنامهها میلذا جهت کاهش و رفع این چالش دارد. وجود و غیره. .. عقالنیت دینی
مرجع و نخبگاان در هادایت ماردم راهکاار      یهاگروهتوجه به نقش رهبران دینی، فکری، فرهنگی و  اتخاه گردد،

ی ازساو  اسات. پیش روی تمدن نوین اسالمی اصلی فرهنگ سازی در جامعه و مقابله عملی با مشکالت و موانع 
باا تشاکیل حکومات     والقرای جهان اسالم شده اسات،  بدون تردید ام ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی،دیگر 
و شایسته است جمهوری اسالمی ایران با توجه  .گردید ی، دارای دو شأن رهبری مردم ایران و امت اسالمیاسالم

ای تمدن نوین اسالمی و ایجاد و تحکیم تمادن ناوین   ههای بی نظیر خود بتواند در کاهش و رفع چالشبه مولفه
هویتی پیش روی تمادن   -های ساختارینقش ارزنده خود را ایفاء نماید. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی چالش

هاا باوده ، کاه باه روش     نوین اسالمی و نقش بی بدیل، تاثیرگذار و کلیدی ایران در کاهش و رفاع ایان چاالش   
 این موضوع پرداخته است. ای )اسنادی( بهکتابخانه

 

 ایران، چالش: تمدن نوین اسالمی،، هاهکلید واژ
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 مقدمه
های سـلطنتی  تاریخی دودمان سلطهنه تنها علیه یک نظام مستبد و پوسیده، یعنی  1317انقالب اسالمی و پیروزی آن در سال 

 گرانـه سلطهجدی با نظم  مبارزهشمول، های جهانمانبرپا گردید، بلکه به دلیل ماهیت اسالمی خود و برخورداری از اهداف و آر
بخـش و  فـرد خـود، الهـام    بـه های دینـی و منحصـر   اسالمی ایران با ویژگی انقالبالمللی را مورد توجه و تأکید قرار داد. بین
نگـر و مبتنـی بـر    نبهجاایجاد تمدنی نوین برای دنیای معاصر گردیده است. از یکسو دین مبین اسالم، که جامع و همه ددهندهینو

جانبه های انقالبی ناشی از آن نیز همهمحوری تمدن ظالم غربی است، مبنای این انقالب بوده و آرمانخدامحوری در مقابل انسان
های معاصر، آرمان یا ایدئولوژی انقالبی را تنها یکی از موارد آزادی، برابری، [. در حالی که در هر یک از انقالب1و جامع است]

این موارد را در چارچوب خدامحوری )با تأکید بـر اصـل والیـت     همهدهد، انقالب اسالمی ایران ستقالل یا توسعه تشکیل میا
سوی دیگر، انقالب اسالمی ایران، بیـرون از تمـدن غربـی اتفـاق افتـاده اسـت؛ بـرخالف         از فقیه( مورد توجه قرار داده است.

تمـدنی بـرای   تمدنی هستند. طبعاً انقالب اسالمی یک چالشگر بـرون ( که درون1141)( یا چین 1117هایی مانند روسیه )انقالب
گردد تقابـل  لذا مالحظه می شود.تمدن غربی است و خود نویدبخش تمدنی نوین و در راه است و در تمدن غربی مستحیل نمی

مـدن اسـالمی نمـود یافتـه مشـاهده      جدی بین انسان محوری)اومانیسم( با خدامحوری که اولی در تمدن غرب و دیگـری در ت 
ها و موانع متعـددی در ایجـاد   گردد، تمدن غرب با بهره گیری از اهرم علم، تبلیغات و قوای نظامی و سایر ابزار دیگر چالشمی

و ای تزریـق شـده   تمدن نوین اسالمی ایجاد نموده، لذا با پیروزی انقالب اسالمی ایران به روند شکل گیری این تمدن خون تازه
 باشد.ها موثر میداشتن منافع مشترک بین کشورهای اسالمی و نقش ارزنده ایران در رفع و کاهش چالش

 

 مساله بیان

و  هـا جنـبش اخیر با بروز  یهاسالشکوفایی آن با انقالب اسالمی ایران پدیدار گردید، در  یهاجوانهتمدن نوین اسالمی که 
جهان که با نام بیداری اسالمی شناخته شده است روندی رو به رشد بـه خـود گرفتـه    مسلمان  یهاملتمردمی در میان  یهاامیق

شگرفی که با اتخاذ نگرشی نوین در فراینـد تمـدنی جهـان     یهاشرفتیپاست. با الگوبرداری از انقالب اسالمی ایران و مشاهده 
است. با توجه به عـدم اقنـاع فکـری و    بازیابی شوکت و عظمت گذشته تمدن اسالمی زده شده  یهاجرقهصورت گرفته است، 

موجود و رویکرد و اقبال گسترده و روزافزون جوامع بشری به اسـالم و   یهاتمدنفرهنگی بشر از طریق پیروی و بهره گیری از 
غربی را نیز فراهم نموده است، لزوم هوشیاری و توجه دقیـق در مسـاله    یهادولتفرهنگ و تمدن اسالمی که موجبات نگرانی 

و توجه به نقش موثر ایران در ایـن زمینـه بسـیار حـائز      جاد، پرورش و گسترش تمدن نوین اسالمی بیش از پیش نمایان استای
 باشد.اهمیت می

، بـه ایجـاد   بشریتمدن نوین اسالمی سعی بر آن داشته است که با بهره گیری از ابزارها، مواهب و دستاوردهای مفید تمدن 
جـاری جوامـع، توسـعه امکانـات      یهافرهنگتمدنی را در برداشته باشد.  یهاجنبهکه بتواند تمامی بپردازد  اسالمی تمدن نوین
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مستقر جهانی بـا فراینـد تمـدن سـازی      یهاتمدناجتماعی مختلف و نیز رویارویی  -فکری یهاگروهآن،  یهابیآسارتباطی و 
برای وصول به هدف حرکت تمدن نوین اسالمی  .یده استو موانعی بر سر راه این تمدن گرد هاچالشنوین اسالمی، باعث بروز

 تمـدن نـوین اسـالمی    پیش روی هویتی(-ی)ساختاریهاچالش نیترمهمدر مسیر صحیح خود، ضروری است بررسی گردد که: 
 ها چگونه است؟ایران در کاهش و رفع این چالش نقش؟ های تحقق تمدن نوین اسالمی چیستمولفه ؟چیست

 

 روش پژوهش

ها از طریق مطالعه و خواندن مواد چاپ شده از قبیل کتب و اسناد و مـدارک و  جا که در این پژوهش، اطالعات و دادهاز آن
.... جمع آوری خواهند شد، روش انجام تحقیق در این پژوهش کار پشت میـزی یـا   . ها و اینترنت ومقاالت موجود در کتابخانه

یه و تحلیل اطالعات در اشکال مختلف غیر کمی یا غیر مقداری هستند و مداخلـه  باشد. از سوی دیگر چون تجزکتابخانه ای می
کنترلی از سوی محقق اعمال نخواهد شد، روش تحقیق متمایل به روش توصیفی و کیفـی اسـت. در ایـن صـورت روش ایـن      

ز طریـق بررسـی اسـناد،    تحلیلی است. پژوهش تحلیلی، پژوهشی است که بر اساس آن، اطالعاتی که ا –پژوهش، کتابخانه ای 
[. جامعـه  2شود که به پرسش هـای پـژوهش پاسـخ داده شـود]    مدارک و کتاب به دست آمده است، به گونه ای سامان دهی می

ها و مراکز تحقیقاتی؛ پایان نامـه هـا، مقـاالت و نشـریات     آماری پژوهش شامل موارد زیر است: کتاب های موجود در کتابخانه
 مرتبط با موضوع.  

 

 ف تمدن و چالشتعری
تعاریف گوناگونی ارائه شده است. پیش از ارائه بعضی از این تعاریف، این نکته را بایـد در نظـر داشـت کـه     « تمدن»برای 

های اخیر، دچار تحول مفهومی نیز شده است. با وجود این، با در نظـر  مفهومی بدیع و نسبتاً جدید است و در طول سده« تمدن»
  گیرد.زمین و گروهی از متفکران مسلمان، مورد بررسی قرار میواژه از منظر بعضی از اندیشمندان مغرب داشتن نکته مزبور، این

تمدن نظامی است اجتماعی که موجب تسریع دستاوردهای فرهنگی شـده و  »کند: گونه تعریف میرا این تمدن ویل دورانت
زند. نظامی است سیاسی که اخالق و قـانون،  به ابداع و خالقیت میها، آداب و رسوم و هنر، دست گیری از اندیشهمنظور بهرهبه

سـاموئل هـانتینگتون، متفکـر آمریکـایی     « باشد و نظامی است اقتصادی که با تداوم تولید، پایدار خواهد مانـد. نگهدارنده آن می
 [. 3]آوردشمار میترین سطح هویت فرهنگی بهبندی فرهنگ و گستردهرا باالترین گروه« تمدن»

داند که همه رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی هنر و ادبیات را تنیده میهمای بهرا پدیده« تمدن»هنری لوکاس 
حاصل نبوغ اقلیت مبتکر و نوآور است. یعنی در جامعه، طبقـه ممتـازی وجـود    « تمدن»گیرد. از نظر آرنولد توین بی، در بر می

گر بخـواهیم  [. ا3] نمایدو نوآوری است و در اثر تحوالت و سیر تکامل جامعه، تمدن را پدیدار میدارد که واجد نبوغ و ابتکار 
وجو کنـیم. در ایـن   الی آیات قرآن کریم جستای به ایجاد یک تمدن اسالمی نگاهی بیندازیم، باید آن را در البهبه شکل ریشه
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ن در مقابل کفار نام برده شده است. تمدن اسالمی از دعوت در مکه کتاب اسالمی، بارها از واژه امت و لزوم همبستگی مسلمانا
هـایی کـه   آغاز شد و با تشکیل حکومت در مدینه پا گرفت؛ یعنی مکانی که حکومت اسالمی با شهرنشینی همراه شد. در سـال 

ان مکـه از آزار نومسـلمانان   داشت و مشرکمسلمانان در مکه بودند، قریش با کوشش فراوان، مردم را از گرویدن به اسالم بازمی
 کردند.دری  نمی

و حـل   هاآنو مقابله با  شودیمکه در مسیر یک جریان یا حرکت ایجاد  شودیمبه مشکالت بزرگ و بغرنجی گفته  «چالش»
 [.4]از سوی هر دو نوع عوامل دورنی و بیرونی ایجاد گردد تواندیمزیادی روبروست. چالش  یهایدشوارمشکل با 

 

 های پژوهشیافته
 در بعد ساختاری اسالمی نوین های پیش روی تحقق تمدنچالش

هرگونه حرکت اجتماعی و فرهنگی در حال شـکل گیـری، بـرای جلـوگیری از تشـتت و       : عدم پیروی از رهبری واحد -1
 هـای شـاخه  بـه  ماسـال  دیـن  متأسفانه .چندگانگی در مسیر حرکت، نیازمند آن است که از مبدا واحدی هدایت و راهبری گردد

فهمی از اسالم، به تعارض آرا نیز تبدیل گشته است. از این رو، در گاه به علت کج هاشاخه این اعتقادات و شده تقسیم گوناگونی
هـا  های اسالمی افراطی و تکفیری، این مشکل همچنان پابرجا خواهد ماند، زیـرا کـه آن  حال حاضر و با توجه به اعتقادات گروه

ها تحت یک لوا و تمـدن مشـترک زیسـت داشـته     عیان را نوعی کفر قلمداد کرده و هرگز حاضر نخواهند بود با آناعتقادات شی
 [.1]باشند
ها در روند استقرار تمدن نوین اسالمی در جامعـه اسـت.   ترین چالشتهاجم فرهنگی غرب: تهاجم فرهنگی از جمله مهم -2

ـ فرهنگ و تمدن غربی با تکیه بر ابزارها و امکا فرهنگـی   طرهیناتی که در قرون اخیر بدان دست یافته در تالش است که بتواند س
خود را بر تمام جوامع بشری افکند. بدین روی، تمدن غربی در تالش است فرهنگ مادی صرف که همه چیـز را در مادیـات و   

بدیلی ببنـدد. چـالش جـدی تمـدن نـوین      بیند در تمام جوامع تبدیل به فرهنگ غالب نموده و راه را بر هر نوع منافع دنیوی می
های فراوانـی کـه   های مختلف اجتماع است. با توجه به تالشاسالمی، در تقابل با این تهاجم فرهنگی و بیرون راندن آن از الیه

غرب در حداقل صدساله اخیر در راستای گسترش فرهنگ خود در سـطح جهـانی نمـوده، توانسـته اسـت از طـرق مختلـف،        
ها گرایی و تجمل در جوامع، از جمله نتایجی است که در اثر این تالشراوانی را کسب کند. رواج فرهنگ مصرفهای فموفقیت

 [.4]ایجاد شده است
های قـومی  اختالفات قومی بین مسلمانان: جدا از اختالفات مذهبی بین مسلمانان، در هریک از کشورهای مسلمان، گروه -3

ت خود را به شکل متعصبانه قبول داشته و حاضر نیستند از اصول خود برای تحقق یک تمدن متفاوتی وجود دارد که بعضاً قومی
 [.1]های مختلف هستند، نمود بیشتری داردویژه در لبنان، سوریه و عراق که دارای قومیتمشترک کوتاه بیایند. این مسئله به

های اسالمی در سطح منطقـه اسـت   اسی برای جنبشای انقالب اسالمی حاکی از ایجاد دو دستاورد عمده و اسبررسی ریشه
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  اند از:که عبارت
هـای  دهی، رهبری و به پیروزی رساندن یک انقالب به نام اسالم و بر اساس بنیادها و الگوهـای جنـبش  طراحی، شکل الف(
  اسالمی.
  می )تأسیس جامعه نمونه(.های اسالها و اصول همان جنبشها، ارزشآموزه هیتشکیل جامعه و حکومت اسالمی بر پا ب(

های گفتمان اسالم سیاسی و اسالم در حوزه سیاست و ها و برجسته ساختن تواناییو این هر دو یعنی آشکار کردن توانمندی
هـا در گفتمـان   گیری این توانمندیساز است و ما شاهد اوجساز و هم حکومتمثابه اسالمی است که هم انقالباجتماع و این به

اسالمی و در موج سوم آن در کشورهای منطقه هستیم و ایـن همـان چیـزی اسـت کـه غـرب را بـه طراحـی پـروژه          بیداری 
ترین دشمن انقالب اسالمی ایران، در خالل سه دهه گذشـته  عنوان اصلی، بهکایهراسی وادار کرده است. آمرهراسی و ایراناسالم

های انحرافی و افراطی و تروریسـتی  اسالمی ایران را مترادف با جریانپس از پیروزی انقالب اسالمی، تالش کرده است انقالب 
های اسالمی، نظیر گروه طالبان و جریان تروریستی القاعده، نشان دهد که این توطئه بـا هـدف تخریـب وجهـه     در پوشش گروه
هـای فـوق، سـعی    ر جریـان خواهانه انقالب اسالمی صورت گرفته است. این در حالی است که با کمک به ظهومترقی و عدالت
توان از جمله تبعات و آثار مستقیم یـا غیرمسـتقیم   سازی جهان اسالم بهره جویند. چنین تحوالتی را میها در بدنامنمودند از آن

  احیای هویت اسالمی دانست که سرآغاز آن انقالب اسالمی ایران بوده است.
امنیت جهان اسالم را به خطر انداخته است. در واقع، گرچه بخشی  های متحجر و افراطی در جهان اسالم حیثیت ورشد گروه

های ظالمانه غرب در گریاند و برای قیام علیه وضعیت نامطلوبی که بر اثر سلطهاز امت اسالم در اثر انقالب اسالمی، بیدار شده
ه راهکار صحیحی ارائه نگردیده است و لـذا  گوناند، آماده هستند؛ اما تاکنون برای مدیریت این ظرفیت، هیچجهان ایجاد گردیده

  اند و این فرآیند همچنان تداوم دارد.های افراطی شدهبسیاری از این افراد جذب گروه
مشکالت اقتصادی جوامع مسلمان: وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه مسلمانان همواره دغدغه اصلی متولیـان و آحـاد    -4

های مادی و معنوی جامعـه  رو شود، تأثیر فراوانی بر سایر جنبهه این مؤلفه با مشکل روبهمردم بوده است. در واقع در صورتی ک
برند و جزء کشـورهای در  دانیم، تقریباً تمامی کشورهای مسلمان از عدم توسعه پایدار رنج میطور که میخواهد گذاشت. همان

اند های اخیر توانستهو جمهوری اسالمی ایران، طی سالگردند. اگرچه برخی از کشورهای عربی، ترکیه حال توسعه محسوب می
به جلو حرکت کنند، اما اقتصاد این کشورها همچنان دچار مشکالت عدیده است کـه مسـتلزم دگرگـونی در اقتصـاد رانتـی و      

 [. 1]مسائل مرتبط با آن است
م نمود بیشتری پیدا کرده ایـن اسـت کـه    ویکعدم اعتقاد به عقالنیت دینی: یکی از مشکالت مسلمانان که در قرن بیست -1 
انـد و جایگـاهی بـرای    اند و عقالنیت را به عقالنیـت ابـرازی تقلیـل داده   غرب غرق شده انهیگراینوعی در فرهنگ مادها بهآن

ین موانـع  تـر عنـوان یکـی از مهـم   توان به این چالش بـه عقالنیت دینی قائل نیستند. از این رو، با توجه به فقدان این اعتقاد، می
 [.1]ای تحقق تمدن اسالمی اشاره کردای در مبانی اندیشهریشه
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تـوان گفـت کـه    کـه مـی  طـوری شماری دارد؛ بهمقابله غرب با جهان اسالم: خصومت غرب و اسالم سوابق تاریخی بی -1
های نظامی روم و انهـدام  فتوحات تاریخی اسالمی، مرزها را در هم نوردید و حوادث ناشی از آن، مانند در هم شکستن کاروان

اش با جهان اسالم، با آن رویارو های دردناکی بود که غرب در رابطههای سربازان مسلمان، نخستین تجربهمراکزشان در زیر گام
ها بود که بذر ترس از اسالم را در ذهنیت غربی کاشت و موجب پرورش گرایش منفی در آن گردید که بـر  شد. همین تجربهمی

های تـاریخی، گسـترش اسـالم و تشـکیل جوامـع      توان گفت مجموعه جنگطور کلی میش با جهان اسالم حاکم شد. بهارابطه
آمد، افزایش تعداد مسـلمانان  شمار میهای خود بهاسالمی در بسیاری از مناطق، که تهدیدی برای حاکمیت مسیحیت بر سرزمین

برخورد میان ادیان و رد نظرات مسیحیان توسـط اسـالم، مجموعـه عـواملی     ها به حقایق و در این نوع جوامع، تفاوت نگاه دین
عنوان تهدیدی برای هویت غرب معرفی کـرده اسـت و بـدون    هستند که تاریخ ناآرام این دو قطب را تشکیل داده و اسالم را به

ت نخواهد نشسـت. شـاید   گیری قطب قدرت واحد از طرف مسلمانان، ساکشک، غرب به رهبری ایاالت متحده، در مقابل شکل
 [. 7]ترین چالش پیش روی این تمدن باشداین معضل، بزرگ

مادی نگری از آثار مخربی است که تمدن غرب بر جوامعی که بر آنهـا تسـلط پیـدا    :  طغیان مادی نگری در تفکر جامعه -7
ر مکاتب سیاسی و اجتماعی غـرب دارد  ای دنماید. تفکرات صرفاً مادی و بر پایه منافع شخصی که چهره ویژهکند جاری میمی

با گسترش در میان مسلمانان چالش بزرگی را در میان اقوام و جوامع مسلمان ایجاد نموده است. نگاه مادی غالب در تفکر تمدن 
ن تفکر غرب با امکانات نظامی که در اختیار مستکبران قرار داده است در تعارض جدی با دستورات و تعالیم اسالم قرار دارد. ای

و رویکرد باعث شده است که تالش مردمان نه بر رفع مشکالت و حوائج اقتصادی، بلکه بر ثروت انـدوزی و تجمـل گرایـی و    
تکیه و توجه به منافع شخص و مادی متمرکز گردد و مهمترین مشکلی که ایجاد خواهد نمود جلوگیری از جاری شدن فرهنـگ  

 [.1]تشکیل تمدن نوین اسالمی خواهد شد اصیل اسالمی و به تبع آن ایجاد مانع در
های مرجع در جوامع از اهمیت فراوانی در عرصه فرهنگ سازی و ایجـاد  گروه: های مرجعانحراف و کج فهمی در گروه -1

باشند. هرچه این گروه هابهتر و بیشتر در مسیر صحیح و اسـالمی حرکـت کنندتمـدن سـازی نـوین      مدنیت نوین برخوردار می
 یهای فرهنگمبارزه با تهدید یاز راهها و راهبردهای اساس یکیدقت و سرعت باالتری صورت خواهد گرفت. به یقین اسالمی با

و فرهنگی دنیای غرب، تأکید بر روی هویت و اصالتها و ارزشهای دینی جوامع اسالمی و بالتبع تجدیـد   یو مقابله با هجمه تمدن
های جوان و نیز نخبگان و تحصـیل کردگـان جامعـه کـه بـه عنـوان       رای نسل، علی الخصوص بباشدیاعتالی تمدن اسالمی م

های مرجع شناخته شده اند. انحراف و غرب زدگی در میان این طبقه از جامعه منجـر بـه ایجـاد انحـراف و دور شـدن از      گروه
 [.1]های تمدن نوین اسالمی خواهد شداهداف و آرمان

 
 در بعد هویتی میاسال نوین های پیش روی تحقق تمدنچالش

ها نیز تأثیرات خاص اما های مختلفی مواجه گشته است و هر کدام از آنبدون تردید، هویت اسالمی در طول تاریخ با چالش
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وجـو نمـود کـه بـا     توان در خود صدر اسالم جسـت اند. سرآغاز چنین تأثیراتی را میمحدود خود را بر هویت اسالمی گذارده
الم و در فرآیند عادی شدن اقتدار فرهمند پیامبر )ص( در نگرش غالب سنی، عناصری از سـنن جـاهلی   ارتحال پیامبر گرامی اس

هایی دیگر چون تمدن ایران باستان و یونان باسـتان و بعـدها   در وضعیت بازگشت قرار گرفتند، رویارویی تمدن اسالمی با تمدن
 [.11]گیر هویت اسالمی شده استر تاریخ گریبانهایی است که در گذتهاجم مغول به جهان اسالم از دیگر چالش

غـرب مـدرن بـه جهـان اسـالم       جانبهروهمهیفراگ درتهاجم ستیبایمی اسالم تیوهو فرهنگی رابرا چالش نیتریامااساس 
وجو کرد. برخالف مهاجمان پیشین، غربیان هرگز همچون مغوالن نوآموزان مستعدی بـرای فرهنـگ و تمـدن اسـالمی در     جست
درستی بر ویژگی دو چالش معاصـر بـرای فرهنـگ و    ه، بلکه اساس فرهنگ و تمدن اسالمی را به چالش کشیدند. برخی بهنیامد

اند. این دو چالش انحطاط تمدن اسالمی و نیز تهاجم فراگیر دنیای غـرب مـدرن بـه جهـان اسـالمی      تمدن اسالمی اشاره کرده
 [.11]است

جهان اسالم در راه نهایی بودن اسالم بـه تردیـد بیفتـد و حتـی      ختهیه و فرهکردچنین چالشی سبب گردید تا بخش تحصیل
طور کلی، مقوله هویت اسـالمی  وجو کنند. بهحل نهایی را نه در اسالم، بلکه در پیروی از تمدن و فرهنگ غربی جستبرخی راه

چه بیشتر آن خواهد شـد. در بخـش   روست که عدم رسیدگی به آن موجب انحطاط هرهایی روبهدر سطح جهان اسالم با چالش
 خواهد شد  گیری و تثبیت هویت اسالمی اشاره روی شکل های پیشترین چالشزیر، به مهم

  های کلیدی در منطقههای غربی و عدم حل بحرانایده -0
 غرب احیای هویت اسالمی را خطر جدیدی پس از افول خطر بلوک شرق، پیشاروی خود احساس نمـود. تحـوالت اواخـر   

جهانی شدن چنین  دهیهای درونی در مدرنیسم غربی و ظهور جریان در حال گسترش تفکر پسامدرن و نیز پدقرن بیستم و بحران
عنوان مدعیان رهبـری دنیـای غـرب از    تر و حادتر نموده است. چنین تحوالتی سبب گردید که آمریکاییان بهوضعیتی را برجسته

ها را مطـرح سـازند.   هایی چون برخورد تمدنق در جنگ سرد سخن گویند و ایدهخطر جدید اسالمی در پی شکست بلوک شر
دنبـال کـاهش معضـل    اند که با ترویج آن در سطح منطقه، بـه هایی را مد نظر قرار دادهغرب و در رأس آن، ایاالت متحده طرح

  رنگ نمودن مقوله هویت اسالمی است.گرایی و کماسالم
 طین فلس مسئله ماندن نحلیال -2

و حتـی رو بـه    مانـده ینشده باققرن، همچنان حلاست که پس از نیم یامسئله منطقه نیتریمیو قد نیترمسئله فلسطین مهم
 مدتانیمدت و مجاری اسرائیل و آمریکا، تمایل چندانی برای حل این مسئله، در کوتاه یهااستی. با توجه به سرودیوخامت م

  قابل تصور نیست.
و فرهنگـی از   یروابـط اقتصـاد   نیشـتر یحاکم بر منطقه خاورمیانه نیز حاکی از آن است که ب یسیاسی کنون طیبررسی شرا
آمریکـا   یعنیاسرائیل،  انیحام نیتریمهم اسالمی در منطقه مانند عربستان و مصر با جهان غرب و از جمله اصل یسوی کشورها

را از آن خود کـرده اسـت.    یو اقتصاد یاسیس یبرداربهره نیشتریب ورمیانه،دارند و آمریکا نیز، با تسلط بر منطقه خا و انگلیس،
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بلکه بر اغتشـاش   نه تنها بر روند صلح اعراب و اسرائیل تأثیر مثبت نداشته است، انهیدر خاورم سیواقع، حضور آمریکا و انگلبه
پوشی بر اقدامات ضدبشری اسرائیل ت. چشماسرائیل سرپوش گذاشته اس اتیافزوده است و فقط بر جنا یاسیس یفضا یرگیو ت

های غرب، موجب گردیده است که مسئله فلسطین با وجود گذشت بـیش از شـش دهـه    و همسویی کشورهای منطقه با سیاست
  همچنان الینحل باقی بماند.

 خط بطالن کشیدن برکارآمدی اسالم سیاسی  -3
ای و عربـی، ورود افکـار و   کی از آن است کـه تمـایالت فرقـه   برآورد تحوالت فکری در جهان اسالم در دو قرن اخیر حا

های اسالمی را به انزوا کشانیده اسـت و  بینی غربی، آرمانگیری از آموزش و جهانهای یونانی و فرهنگ غیراسالمی، الهاماندیشه
ها در جوامع اسالمی کردهموجب این پندار شد که اسالم با دوره معاصر، سنخیت ندارد. چنین فضایی موجب گردید که تحصیل

هـا و  های غنی فرهنگ اسالمی خویش، کلید توسعه و حتی نجات جامعه را در اتخـاذ علـوم، ارزش  ها و اندوختهغافل از داشته
   فلسفه غربی دیدند.

دنبـال  القای ناکارآمدی اسالم در اداره جامعه در سه دهه اخیر و پس وقوع انقالب اسالمی با جدیت بیشتری از سوی غرب 
شده است و در این راه از تمامی ابزارهای موجود حتی توهین به مقدسات دینی، نظیر آنچـه در مـاجرای سـلمان رشـدی و در     

  اند.سایر موارد رخ داده است، بهره جسته
ات اند که خواهان جایگزینی وضع موجود بر اسـاس دسـتور  یافته بودههایی سازمانهای اسالمی حرکتدر سده اخیر، جنبش

آمیز در جوامع آمیز و هم غیرمسالمتهای مسالمتشرع اسالم در همه ابعاد فکری، اعتقادی، سیاسی و اجتماعی و از طریق شیوه
عنـوان تنهـا راه   های دینـی و احیـای اسـالم اصـیل، بـه     های اسالمی بر بازگشت به ارزشاسالمی هستند. بنابراین، همه جنبش

  کنند.م تأکید میهای جهان اسالرفت از بحرانبرون
پوشـی نیسـت،   عنوان قابل چشـم گرایان در تحوالت بیداری اسالمی امری است که به هیچاز این رو، حضور چشمگیر اسالم

گرای النهضه در تونس، افزایش حمایت از جمهوری مصر، پیروزی حزب اسالماخذ آرای اکثریت در انتخابات پارلمانی و رئیس
هـای  گـرای بحـرین و رشـد گـروه    ماد مبارزه اسالم سیاسی(، در اکثریت قرار داشتن معترضین اسالمعنوان نجریان حماس )به

نظـران منطقـه، اسـالم نیرومنـدترین بنیـان اجتمـاعی در       باور صاحباسالمی در سایر کشورها در این راستا قابل ذکر است. به
لرزند. اما آنچه اکنـون و پـس از گذشـت سـه سـال از      میها در برابر آن به خود خاورمیانه و آفریقای شمالی است و حکومت

ها موجب تحرک دوچندان جبهه غربی با حمایت بیداری اسالمی قابل بررسی است آن است که خطر روی کار آمدن این جریان
ـ گرایی در سطح منطقه گام برمیبرخی اعراب شده است، تحرکی که در پی مقابله با گسترش نفوذ اسالم ار قـرار  دارد. تحت فش

مالی اعراب حوزه خلـیج فـارس و کشـورهای غربـی، حمایـت از       یواسطه ابزارهاهای اخوانی در سطح منطقه، بهدادن دولت
های کالنـی  گرایان از جمله سیاستآمیز ارتش علیه اسالمپوشی بر اقدامات خشونتهای سکوالر در این کشورها و چشمجریان

 سالم سیاسی در سطح منطقه است.است که در پی کشیدن خط بطالنی بر ا
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  رای تغییر بافت منطقههایی بطرح -4
وضـوح قابـل مشـاهده    نژادی و مذهبی، که در عمده کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بههای قومیفارغ از اختالف
هـای  در گرو ایجاد برخی تنش المللی جهت تداوم منافع خویش و کنترل بیشتر در سطح منطقه بعضاًهای بیناست، برنامه قدرت

جدیـد ایـاالت متحـده     انـه یبزرگ و طرح خاورم انهیاین کشورها نهفته است. نگاهی به طرح خاورم هیمذهبی و نهایتاً تجزقومی
های فوق، بسط منافع واشنگتن در گرو برخی تغییرات ارضی و مـرزی در منطقـه   بیانگر صحت مطلب فوق است. براساس طرح

ـ ای جدید، خواهان ایجاد برخی کشورهای جدید در سـطح منطقـه هسـتند. تجز   ا ترسیم نقشهها، باست. آن منطقـه براسـاس    هی
امنیت بیشتر و تحمیل اسرائیل بـه خاورمیانـه را    نهیها منجر شده است، بلکه زمهای آمریکا نه تنها به حصول تداوم منافع آننقشه

  های افراطی را در جایگاه دشمن اصلی و جدید واشنگتن قرار داده بود.واقع، فروپاشی شوروی، گروهمهیا خواهد کرد. به
  گرایی و مقابله با تئوری وحدت مسلمینترویج ملی -5

دست نیست و این ناهمگونی، صرفاً از وجود فرق متعـدد ناشـی   ویژه از جهت فکری، یکباید قبول کرد که جهان اسالم، به
نیزدراین …، زبان، نژاد، آداب و رسوم، جغرافیا ویخیتار نهیشیهای معرفتی، پیر محدودیتشود؛ بلکه عوامل متعدد دیگری نظنمی

  .زمینه مؤثرند
های فرعی دیگـری نیـز   تبع آن چالشرود، اما بهشمار میهرچند چالش مدرنیسم غربی چالشی اساسی برای تمدن اسالمی به

هـای کوچـک در جهـان اسـالم     ملتجهان اسالم به دولت هیزدر جهان اسالم رخ نموده است. نخستین چالش فرعی چالش تج
ترین چالش تمـدن  جهان اسالم نقش اساسی داشته است، اما مهم هیاست. هرچند اقدامات سیاسی و نظامی استعمارگران در تجز

چنـدان بنیـاد   سیاسی و نظامی جهان اسالم امری قهـری بـود و    هیگرایی در جهان اسالم بوده است. اگر تجزاسالمی ظهور ملی
ماهوی جهان اسالم و به چالش کشـیده شـدن هویـت اسـالمی      هیگرایی سبب تجزداد، اما ملیهویت اسالمی را هدف قرار نمی

ای شـدن  شود و رواج آن در جهان اسالم سـبب حاشـیه  گرایی خود از دستاوردهای دنیای مدرن غرب محسوب میگردید. ملی
ذشته جهان اسالم حداقل دارای وحدت صوری بود و مسلمانان امت واحده اسـالمی را  هویت اسالمی گردید. اگر در روزگار گ

اسالم از منظر  پارچهکیگرایی سبب اولویت قرار گرفتن هویت سرزمینی بر هویت اسالمی گردید و جهان دادند، ملیتشکیل می
  عقیدتی، به قلمروهای هویتی مختلف تجزیه شد.

در جهان اسالم کوشید تا به منظور تضعیف بیشـتر و شکسـتن وحـدت جهـان اسـالم و در      به واقع، دنیای استعماری غرب 
گرایی بپردازد و با برجسته ساختن هویـت ملـی در برابـر هویـت فراگیـر و مشـترک       راستای سیاست ایجاد تفرقه به ترویج ملی

  ک استعماری باز دارد.جویی با دشمن مشترمقابله شهیاسالمی، جهان اسالم را به خود مشغول کند و از اند
 حکام کشورهای اسالمی -6

یکی از موانع در فراروی نهضت بیداری و احیای هویت اسالمی، حاکمان و سران کشورهای اسالمی اسـت. اینـان اسـتقرار    
مشـکل مسـلمین   »فرماینـد:  پندارند. امـام خمینـی در ایـن رابطـه مـی     اسالم ناب را مغایر با منافع شخصی و حکومتی خود می

  «اند...ها هستند که مسلمین را به این روز رساندههای مسلمین است. این حکومتحکومت
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های سکوالر حاکم بر برخی کشورهای اسالمی، که مشروعیت دمکراتیک روشنی نیز ندارنـد، بـا فشـار وارده جهـت     دولت
کنند که به گسترش دموکراسی در کشورهای ها توصیه میها به غربیکنند. آنایجاد دموکراسی فراگیر در کشورشان مخالفت می

هایی از قبیل گسترش فضـای بـاز سیاسـی، آنـان را     کنند که سیاستها احساس میامنیتی نگاه کنند. این دولت دهیاسالمی، با د
ای امنیتـی  نماید و سلطه آنان را در ساختارههای قدرت میگرا در الیههای اسالممجبور به مشارکت دادن دیگران از جمله گروه

کنند که گسـترش دموکراسـی بـه تقویـت نیروهـای مخـالف )اپوزسـیون(        ها همچنین فکر میکند. آناین کشورها محدود می
کند. در جهان اسـالم، ایـن یـک    ها را تهدید میانجامد و برگزاری انتخاباتی که در آن پیروز نخواهند شد، همه به نوعی، آنمی

هـا  شوند. ایـن جنـبش  های حاکم محسوب میگرا غالباً منبع اصلی مخالفت سیاسی علیه رژیمهای اسالمواقعیت است که جنبش
هـای  های مردم، دارای مشروعیت بیشتری نسبت به نخبگان حاکم یا دیگر احـزاب سیاسـی هسـتند و ریشـه    عموماً از نظر توده

هـای ناشـی از نیروهـای    حت فشـارها یـا بحـران   تری دارند. تجربه نیز نشان داده است که در بسیاری از کشورهایی که تعمیق
   یابند.های اسالمی گرایش میسوی جنبشالمللی قرار دارند یا کشورهایی که تحت سلطه استبداد داخلی قرار دارند، مردم بهبین

  چالشی به نام دموکراسی غربی -7
ان اذعان داشت که در دمکراسی غربی، غلبه تومفهوم دموکراسی در تمدن غرب با مفهوم آن در تمدن اسالمی می سهیدر مقا
توانـد قـانون   خدا در زمین، نه مـی  فهیعنوان خلمحوری و در اسالم، غلبه با خدامحوری است. در منطق اسالم، انسان بهبا انسان

نت و در مشورت قرآن و س هیتواند آن را منسوخ کند، بلکه انسان، وظیفه دارد که حکومت الهی را در ساالهی را بسازد و نه می
 [. 12]با امت بر روی زمین مستقر کند
بینـد و در غـرب، آن را در   شده از دین اسالم، ایـن حقـوق را در چـارچوب اراده الهـی مـی     در نتیجه، حقوق بشر استنباط

ین حقـوق در  که در اسالم به اتبع آن، مفهوم حقوق بشر در غرب، جنبه فردی به خود گرفته، درحالیچارچوب اراده انسان و به
  شود.رابطه با جامعه نگریسته می

ای از اندیشمندان معتقدند که از آنجایی که رابطه خدا و انسان، فرد و جامعه، شهروند و حکومـت،  همین تفاسیر، عده هیبر پا
برقراری دموکراسی ها در تمدن اسالمی و غربی به طور بنیادین با هم تفاوت دارد، در نتیجه، آزادی و اختیار، حقوق و مسئولیت

غربی در کشورهای اسالمی دشوار است. در این میان، علما و اندیشمندان اسالمی معتقد بودند اگرچه روح سیاسـی حـاکم بـر    
اسالم با دموکراسی سنخیت کمتری دارد، لکن این مسئله به معنای این نیست که حاکمیت اسالم در عرصه حکومت و سیاسـت  

اند که اسالم، ظرفیـت الزم بـرای برقـراری نـوع خاصـی از      ها بر این باور بودهوسطی است. آن همانند حاکمیت دین در قرون
  نامید.« تئوکراسی»دموکراسی را دارد که شاید بتوان آن را حکومت 

در دو دهه پایانی قرن بیستم، واکنش نیرومندی را در دنیای اسالم علیه این سکوالریسم غربی شاهد بـودیم. در ایـن میـان،    
های با هدف از بین بردن اصالحات سکوالریستی و برچیدن قوانین وارداتی و آداب اجتماعی همراه آن ای از این جنبشمجموعه

ای را بـه  العادهو بازگشت به نص صریح اسالم در کشورهای اسالمی و برقراری یک نظم سیاسی اسالمی، از خود توانمندی فوق
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سودان و افغانستان، این نیروها به قدرت رسیدند و در تعدادی دیگر از کشورهای اسـالمی  نمایش گذاردند. در سه کشور ایران، 
های اخیر، متأسفانه شاهد رسوخ و گسترش بیشتر سکوالریسم اما در دهه (1111ای یافتند )نظیر پاکستان در دهه نیز نفوذ فزاینده

اند قدرت، مشـروعیت و حتـی محبوبیـت    جهان اسالم کوشیدهسکوالر در های سکوالر و شبهایم. دولتدر جوامع مسلمان بوده
که این امر موجب خدشه به هویت اصیل اسالمی و جایگزینی فرهنگ [. 13]اندخود را افزایش دهند و از این روند حمایت کرده

ـ  غربی به اً مغـایرت  جای آن خواهد شد، اگرچه قضاوت کشورهای غربی در مورد دموکراسی و انتخابات در جهان اسـالم بعض
گرا در رأس حاکمیت کشورهای جهان اسالم شود، از آن حمایـت  دارد؛ بدین معنا که اگر انتخابات، باعث حضور عناصر غرب

هـا را تضـعیف و تخطئـه    های غرب در این کشورها به قدرت برسـند، آن کنند. در صورتی که اگر نیروهای مخالف سیاستمی
گرایان همانند طرفداران احزاب کمونیست، ذاتاً ضددموکراتیک و عمیقاً ضـدغربی هسـتند؛   مکنند. در نظر برخی از آنان، اسالمی

های این رفتـار دوگانـه   کنند. نمونهها را تضعیف میگرا، آنبه همین دلیل به محض به دست گرفتن قدرت توسط احزاب اسالم
قابـل مشـاهده    2111گردان فلسـطین در سـال   و انتخابـات دولـت خـود    1111کشورهای غربی در انتخابات الجزایر در سـال  

 [. 14]است
کنند، ولی حاضر نیستند ایـن فرآینـد، دو   مداران غربی، اگرچه بعضاً از ظهور دموکراسی در جهان اسالم استقبال میسیاست

یـن رو، برخـی   ها در جهان اسالم، یعنی دستیابی به منابع انرژی و امنیـت اسـرائیل را تضـعیف کنـد. از ا    محور عمده منافع آن
های اخیر، با چرخشی آشـکار، بـیش از آنکـه بـر     گرایان در قدرت در دههمداران غربی برای جلوگیری از حضور اسالمسیاست

 [.14]کنندمفهوم دموکراسی اتکا کنند، بر مفهوم حقوق بشر تکیه می
باشد، موجب تغییر شکل بنیـادینی در   بدین ترتیب، هر چه دموکراسی، همراه با بار معانی و مقاصدش، مربوط به تمدن غرب
دهد و کشورهای اسالمی نیز در عبـور  جهان خواهد شد که به صورت ناخواسته، جوامع اسالمی را نیز تحت تأثیر خود قرار می

 [.11]نیافتگی و تحقق دموکراسی، ناچارند به جدایی دین از سیاست توجه داشته باشنداز مرزهای توسعه

 
 ز در تحقق تمدن نوین اسالمیی مورد نیاهامؤلفه

های بسیار قطعاً این تمدن به بار نخواهـد  رسد منتهی الیه رسیدن به این تمدن باور است و اگر نباشد باوجود تالشبه نظر می
نشـان از   "تـوانیم ما مـی "گرفت. تحلیل اگر باور این که شاه باید بیرون برود در مردم نبود حکومت اسالمی شکل نمی .نشست

ـ    "توانیم نظام کردیم میسازی اسالمی در مرحله نظام اسالمی است. اگر روزگاری باور نمیر تمدنباو را "ینـه شـرقی نـه غرب
امام )ره( بعد از انقالب به سرعت نظام اسالمی را نیز تشکیل داد و البتـه ایـن امـر در     .خوردایجاد کنیم امروز انقالبی رقم نمی

نظـام   .در مصر شاهدیم که انقالب در مصر صورت گرفت ولی به نظام اسالمی منجر نشـد  گیرد مثالًهمه جای جهان شکل نمی
های زیاد با قدرت امام )ره( و روحیه مردم شکل گرفت که الزمه این امر باور امکان تحقـق  جمهوری اسالمی با وجود مخالفت

ز تأثیرگذار اسـت و هنـوز الگوهـایی بـرای تمـدن      در زمانی هستیم که نظام غربی حتی بر نظام زندگی ما نی .تمدن اسالمی بود
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شود و برای جلوگیری ها سست میهای انساناسالمی به وجود نیامده. باید در این مسیر راه را بشناسیم و قبل از طی این راه، دل
فعلی و جدید نیست، نقشه راه تمدن اسالمی یک امر مربوط به هزاره  .از این امر باید برای شناخت راه تمدن اسالمی کاوش کرد

هایی ایم و همچون کلیدواژهسازی را بررسی کردهسازی و تمدنسازی، دولتما در راه و سیره انبیا در طول تاریخ سه فصل امت
هـای سیاسـی حتـی در زمـان     چـالش  .همچون استقالل در قرآن نشان از این دارد که ایجاد تمدن اسالمی حائز اهمیـت اسـت  

ها در جامعه به وجود آمد، تعیین بنیادی بر اساس همه ارزش یدگرگون .ایجاد تمدن اسالمی وجود داشت سازی پیامبر برایامت
گیری و مبنی هندسه الهی اراده ملی و الطاف خداوند، تشـکیل روش و مـنش دولتمـردان بـه گونـه      منبع تقنین و ارکان تصمیم

ای اخالقی اسالم از جمله فرآیندی بود که برای رسیدن انقالبمـان  هاسالمی و تأمین رفاه مادی توأم با عدالت اجتماعی و ارزش
توجه داشت که این چهار مرحله در ایران اتفاق افتاده و کشورهای همسـایه هـم    دیبا .شدبایست تالش میبه تمدن اسالمی می

 اناتشانیرهبر معظم انقالب در ب .خواهند به تمدن نوین اسالمی دست پیدا کنند، انقالب اسالمی الگوی برتر این راه استاگر می
تواند ادعا کند که کشـور  ایم و هیچ کس نمیفرمودند ما در تمدن اسالمی در مرحله سوم هستیم، هنوز به کشور اسالمی نرسیده

اشیم و شود که باید همه ما دغدغه رسیدن به تمدن اسالمی را داشته ببا توجه به بیانات رهبری معلوم می" ما کامالً اسالمی است
مـا   .ای هستیم و برای دسـتیابی چـه بایـد کـرد    تنها حرف زدن درباره این امر کافی نیست بلکه باید بررسی کرد در چه مرحله

توانیم بدون آن که به مرحله سوم و چهارم در ایجاد تمدن اسالمی برسیم و مابقی جهان اسالم را به این تمدن دعوت کنـیم.  نمی
اسـت کـه در   سـال   31 رانیا .تواند یک تمدن واحد را تشکیل دهدتمدنی مستقل را دارد و می ایران ظرفیت ساخت یک بلوک

هـای  باشند ایران در جزیـره امنیتـی اسـت کـه در اطـراف آن طوفـان      پیشرفت و امنیت است ولی اطراف آن دارای آشوب می
 .آمادگی بسترسازی برای ظهور امام زمان را بـدهیم  گرفته وجود دارد. ما متکی به اراده خود باید بتوانیم به مسلمانان جهانشکل

ساز ظهور امام زمان شوند چرا که رهبر معظم نیـز بـر ایـن    اگر مسلمانان جهان آمادگی ظهور را نداشته باشند مردم ما باید زمینه
توان دیگر کشورهای جهان نمی اگر ما در این راه با استفاده از آن چهار مؤلفه نتوانیم تمدنی اسالمی را شکل دهیم، .تأکید دارند

هـا هنـوز   سال با تمام پیشـرفت  31را به این امر دعوت کنیم، اظهار داشت: ما مکلفیم که راه خود را ادامه دهیم بعد از گذشت 
شاخص اعتقادی و اخالقـی،   .مرحله سوم و چهارم را پشت نگذاشته چرا که سرعتمان مطلوب نیست و باید به این سمت شتابید

دمت به خلق، شاخص عدالت، شاخص سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد، شاخص مسئله حکمـت و فردگرایـی در   شاخص خ
سـاخت ایـن    یبرا .های بیان شده از سوی رهبر معظم انقالب استکارها و تکیه بر ظرفیت درون زایی کشور از جمله شاخص

باید ساخته شود. در جامعه اسـالمی اسـتکبار بـرای همیشـه     ها نقش موثری دارند و دولت توانمند در این راه ها، دولتشاخص
 [.11]وجود دارد ولی نظام اسالمی مستحکم در این مسیر خواهد ایستاد

 
  اسالمی نوین نقش ایران در تحقق تمدن

ایران و موقعیت ایران در جهان اسالم اسـت کـه    یمشی سیاست خارجی جمهوری اسالمدکترینی برای تبیین خط« القریام»
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شـده  های مطرحاز سوی محمدجواد الریجانی مطرح شد. این دکترین در راستای جمع بین منافع ملی و آرمان 1311اواخر دهه 
 . ایران مطرح گردیده است یپس از انقالب اسالم

دی )توسعه( القری را در کنار امنیت )دفاع مؤثر( و آباوی در تدوین استراتژی ملی جمهوری اسالمی ایران، توجه به ایران ام
القـرای  بدون تردیـد ام  داند. براساس این نظریه، ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی،یکی از ارکان مهم استراتژی ملی ایران می

 ی، دارای دو شأن رهبری مردم ایران و امـت اسـالم  یجهان اسالم شده است، زیرا ایران پس از انقالب با تشکیل حکومت اسالم
 یعنوان رهبر امـت واحـده اسـالم   انان وظیفه دارند والیت و رهبری امام خمینی )ره( و جانشین ایشان را بهگردید و همه مسلم

   بپذیرند.
انـد از  به این ترتیب، حکومت ایران بایستی عالوه بر منافع ملی، به منافع جهان اسالم نیز بپردازد و دیگر کشورها نیز موظف

توانـد در  هـای زیـر مـی   حمایت و دفاع کنند. از این رو، جمهوری اسالمی با توجه به مؤلفه القرای جهان اسالمعنوان امایران به
  آفرینی کند.ایجاد یک تمدن نوین اسالمی نقش

از نظر منابع طبیعی، کشورمان نخستین کشور دارای مجموع ذخایر انرژی در جهان است. همچنین ایران سومین  منابع طبیعی:
نفت و دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد و نخستین رتبه جهـانی در منـابع روی،   شده ذخایر بزرگ شناخته

منابع مس، نهمین رتبه جهانی در معادن آهن، دهمین رتبه جهانی در معـادن اورانیـوم و یـازدهمین     نهیدومین رتبه جهانی در زم
 منابع درصد ازهفت شیب ،جهان تیدرصدجمع کی باداشتن رانیا ر،به عبارت دیگ .معادن سرب را داراست نهیرتبه جهانی در زم

 [. 7]ارداردیاخت در را ایدنی معدن
آفرینی و قدرت ایران در منطقه و حتـی جهـان محسـوب گـردد، زیـرا      تواند یکی از مؤثرین عوامل برای نقشهمین امر می

ع ثروت دسترسی داشته باشد و هم اینکـه بـه همـین لحـاظ،     تواند به منابکشوری که منابع طبیعی کالنی در اختیار دارد، هم می
   ای را با کشورهای دیگر برقرار نماید.ارتباطات گسترده
وکیف افـراد  ها، کمقدرت ملی است. در این چارچوب، باید سالح دهندهلینیروی نظامی یکی از عناصر تشک عوامل نظامی:

ها، فنون نظامی، تحرک نیروها، امکانات تدارکاتی و لجستیکی مورد توجه هنظامی، تجهیزات جنگی، رهبری، بودجه نظامی، پایگا
صورت یک متغیر مستقل مورد بررسی قرار داد، زیرا قدرت نظـامی خـود   قرار گیرند. آنچه مسلم است، عوامل نظامی را نباید به

 .[7]گیردتحت تأثیر عوامل ایدئولوژیک، اقتصادی، روانی، ژئوپولیتیکی و... قرار می
شود. البته جمعیـت هـم دارای   ها شناخته میعنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر قدرت دولتجمعیت: امروزه جمعیت به

های کمّی و کیفی از لحاظ وجود تخصص، تعداد نیروهای نظامی، میزان رشد و سطح سواد است. مـثالً امـروزه کشـور    ویژگی
ت به کویت با جمعیت کمتر از سه میلیون، دارای قدرت تأثیرگـذاری بیشـتری بـر    چین با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر، نسب

  تواند تأثیرگذار باشد.میلیونی خود، می 71المللی است. بنابراین ایران با توجه به جمعیت سیاست بین
فی را در چـارچوب  ها و تکالیف فراملی مختلایدئولوژی و مذهب: جمهوری اسالمی ایران هویتی اسالمی دارد که مسئولیت
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اند از: مـدافع اسـالم و   های ملی جمهوری اسالمی عبارتکند. بر این اساس، نقشهایی متعدد، برای آن ایجاب و ایجاد مینقش
تشیع، عامل ضدامپریالیست، ضداستکبار، ضدصهیونیست، حامی مستضعفان و رهبر جهان اسـالم. از ایـن منظـر، ایـن عامـل را      

  تواند در ایجاد یک تمدن اسالمی مؤثر واقع گردد.های نرم قدرت ملی ایران دانست که میتوان یکی از مؤلفهمی

 

 نتیجه گیری
جهان اسالم نیازمند ؛ ایجاد وحدت در جهان اسالمباشد: اولی دو امر اساسی می گیری یک تمدن اسالمی نوین، مستلزمشکل

ها باشد، بلکه با توجه به شـرایط نـامطلوب   اسی و بین دولتتوسعه وحدت و همدلی است و این وحدت نباید فقط یک امر سی
هـای  اوها، وحدت و همدلی در میان ملتجیهای سنتی و انهای کشورهای مسلمانان، باید با کمک پایگاهحاکم بر اغلب دولت

فی تمدن نوین اسـالمی  دومی معرآفرین جلوگیری شود. زا و اختالفاسالمی گسترش یابد و از ترویج هر نوع فکر و رفتار تنش
دارند، فرهنگ و تمدن اصیل شـرقی را نادیـده    غربی با استفاده از ابزارهای قدرتی که در اختیار به غرب؛ کشورهای اروپایی و

هـا در  عنوان فرهنگ اصیل انسانی دارند؛ حال آنکه تاریخ و تمدن آنگرفته و سعی در ایجاد تصوری از فرهنگ و تمدن غرب به
اما شناساندن تمدن و تاریخ درخشان اسالم و  های زیادی برای گفتن ندارد.طور کلی تمدن شرقی، حرفاسالم و بهمقابل تمدن 

بیداری اسالمی در منطقه، حادثه مهمی اسـت کـه در    .همچنین دستاوردهای آن، مستلزم ایجاد یک تمدن اسالمی قدرتمند است
های ها مؤثر واقع گردد. لذا چالشنان به دنیا و ایجاد منافع مشترک بین آنتواند در تغییر نگاه مسلماصورت مدیریت صحیح، می

هـا و  القرای کشورهای اسالمی، باید در جهـت رفـع آن  عنوان امهمچنان باقی است و جمهوری اسالمی ایران به اشاره شده فوق
ای آغاز شود که در آن نقطـه  ید از همان نقطهها و تمدن اسالمی باهموار نمودن این مسیر، تالش نماید. عظمت و اقتدار مسلمان

متوقف شد و درهم شکست. این نقطه، پیشرفت علم و حکمت در پرتو آزادی تفکر واندیشـه بـود. تمـدن اسـالمی زمـانی در      
خالفت عباسیان رشد کرد که جنبش علمی آغاز شد. و دولت مسلمان عثمانی در برابر غرب و اروپای مسیحی زمـانی شکسـت   

اگـر نهضـت    های مختلف فکری، سیاسی، فرهنگی، صنعتی، اقتصادی و نظامی پیشـی گرفـت.  دنیای غرب در عر صه خورد که
اسالمی یا جریانهای اسالم گرایی در صدد بازگشت به اقتدار و عظمت پیشین هستند راه این اقتدار از تحول در فکـر و اندیشـه   

یدئولوژی با خون و خشونت در واقع ااثبات برتری و حقاینت هر اندیشه و  میگذرد، نه از جمود و تحجر و نه از تکفیر و انتحار.
 .نمایشی از ناکامی و شکست است. برتری و حقانیت را باید با ایجاد تمدن برتر و نظام بهتر در جهان بشریت نشان داد

ه سـاختن بدنـه جامعـه و تـوده     های مرجع در این زمینه وظیفه دارندبا آگاکم تحمل بودن در رسیدن به نتیجه مطلوب: گروه
مردم از این موضوع، انتظارات و توقعات آنان را نسبت به این جریان واقعی ساخته و با تشـریح وضـعیت موجـود و اهـداف و     

بایسـت  های مطلوب جامعه تمدن نوین اسالمی از سرخوردگی و ناامیدی مردم جلوگیری کنند. بدیهی است در این راه میآرمان
 [.1]های رقیب، از آمادگی کافی ذهنی و فکری برخوردار باشندهایی که مخالفان و گروهها و تالشه افکنیدر برابر شبه

ها و اهداف با مبانی اسـالمی و نیـز   انحراف از مسیر و ماهیت سیاسی و غیر دینی برخی از جنبش ها: دقت در تطابق فعالیت
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 مراحل نهایی.ها پیش از رسیدن به شناساندن رهبران و مجریان حرکت
بایست با ارائه راهکارها وروشنگری در میان مـردم  فرهنگ مهاجم غربی: متفکران و اندیشمندان حوزه تمدن نوین اسالمی می

های مهاجم غربی و آثار و نتایج مخرب آن تالش نمایند تا این چـالش  و همچنین تالش در معرفی اهداف و نتایج پنهان فرهنگ
مغتنمی برای هدایتگری بیشتر در جامعه گردد. بهره گیری مناسب و به روز از همان ابزارهایی کـه در  های جدی تبدیل به فرصت

گیرد از جمله ماهواره و اینترنت در جهت مقابله با آن از راهکارهـای مناسـبی   روند تهاجم فرهنگی مورد استفاده غرب قرار می
 تواند مورد استفاده قرار گیرد.است که می

ی در میان مسلمانان: راهکار اصلی در فرهنگ سازی و روشنگری در میان جوامع مسـلمان اسـت. ایـن وظیفـه     اختالف افکن
بایست توسط دولتمردان از یک سو و از سوی دیگر توسط اهل فکر و فرهنگ و متفکران و اندیشمندان و رهبران دینی انجـام  می

 [.11]پذیرد
یادآوری تعالیم و دستورات دین مبین اسالم در این حوزه و بیان شـیوا و در  طغیان مادی نگری در تفکر جامعه: بازخوانی و 

زبانی قابل پذیرش و امروزین از سوی رهبران فکری و فرهنگی جامعه و تالش برای گسترش روحیه تعاون و همیـاری در میـان   
 مسلمانان و اجرای درست احکام و قواعد اقتصادی اسالم نظیر احکام تجارت، خمس و زکات

های مناسب جهـت فعالیـت صـحیح اقتصـادی، جلـوگیری از سـو       مشکالت اقتصادی جوامع مسلمان: فراهم ساختن زمینه
 های مرجع، مبارزه با مظاهر آشکار فقر و زدودن آن از چهره جامعههای مالی در میان گروهاستفاده

یه اصول و مبانی دینـی پرداخـت و نخبگـان و    عدم توجه به عقالنیت دینی: ارائه الگوهای برجسته تفکر صحیح عقالنی بر پا
 اندیشمندان اسالمی را به سوی این مسیر روانه نمود.

بایست اقدام به اعتال و بـاال بـردن وضـعیت آمـوزش و     های مرجع: برای مقابله با این مانع میانحراف و کج فهمی در گروه
ود. با آموزش صحیح مبانی فکری و فرهنگی و تـامین و  پرورش و حوزه تحصیالت تکمیلی و اهمیت قائل شدن به این حوزه نم

های مرجع و از غرب زدگی آنان جلوگیری نمود و تهیه کتب و منابع آموزشی به ویژه در حوزه علوم انسانی از انحراف در گروه
 [.17]های مرجع که عموم مردم جامعه هستند دست یافتبه تبع آن هدایت صحیح مخاطبان گروه
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 چکیده
 

هدف مقاله حاضر بررسی تحلیلی نقش اراده انسانی در ساخت و تحقق تمدن ناوین اساالمی بار اسااس پایش      
آن از هاای  تحلیلی بوده که داده –های دین در ارتباش با جامعه آخرالزمانی است. روش پژوهش توصیفی بینی

یه و تحلیل کیفی قرار گرفته اسات.  منابع حدیثی مرتبط با موضوع، گردآوری شده و پس از توصیف، مورد تجز
سازی و تحقق تمدن نوین اساالمی  های پژوهش حاکی از آن است که از میان عوامل انسانی مؤثر بر زمینهیافته

اراده نقش بسیار مهمی دارد و تأثیرگذاری آن مبتنی بر توجه به منشأ بودن اراده خداوندی در افعاال انساانی،   
شناسای و الگاوگیری از اماماان معصاوم )ع(، تقویات اراده      لمای، معرفات  کوشش انساان در جهات پیشارفت ع   

 خودسازی، دگرسازی و توانمندسازی و همچنین شناخت عناصر تمدن نوین اسالمی است.
 

 تحقق اراده انسانی، جامعه آخرالزمانی. ها: تمدن نوین اسالمی، اقتضا اتکلید واژه
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 مقدمه

های دینی در ارتباط با جامعه آخرالزمانی ساخت تمدن نوین اسـالمی  ولیاء دین و پیش بینییکی از مهمترین اهداف تربیتی ا
شـود.  در جهت زمینه سازی و رسیدن به اهداف همین تمدن صـادر مـی  ها های دینی به منظور تربیت انساناست و اصوالً آموزه

زی برای تحقق این تمدن سرمایه گذاری شـده اسـت.   های دینی است که در راستای زمینه سابخشی از آموزه های مهدویآموزه
انجـام   پرداخته شده است تـا بـا   های تمدن و غلبه حق بر باطلهای افراد در اشاعه زیرساختها به تبیین مسئولیتدر این آموزه

بودن  این است که سهیم ها تاکید بردر این آموزه ها بر ستمگران و موانع، چیره و ابعاد تمدن را در جامعه تحقق بخشند.مسئولیت
رواج حقیقت گرایـی و مبـارزه بـا مظـاهر      زمینه عمالً در تک افرادتک که آن است به انجام وظایف، موقوف در یک از افراد هر

 نمایـد کـه  های مهدوی دورانی را ترسیم مـی (. آموزه14: 1393تالش نماید )مطهری، های مزدوران شیطانیفرهنگی و فریبکاری

 در بشـری  جوامـع  بـه  خـدمت  و همگامی و همراهی شایسته و ظهور الیق که رود باال آنقدر یافتگانش تربیت تشخصی و شأنیت

های دینی مورد توجه ویژه قرار گرفته، حیـات  که در آموزه باشند. زیرا یکی از پیامدهای درخشان فرهنگ مهدوی جهانی مقیاس
 (.1392:20شهیدی، یابد )هاشمیقوی و همت مسلمانان تحقق می مجدد اسالم و بازگشت عزت امت اسالمی است که با اراده

امـام   است که آرمان انقالب اسـالمی ایـران هـم همـان اسـت.      اسالمی حیات مجدد اسالم در جوانب مختلف همان تمدن 
می را می شود آرمان نظام جمهوری اسال»انقالب اسالمی را همین موضوع قلمداد کرده و فرمودند: « آرمان»ای، مهم ترین خامنه

در جمله کوتاهِ ایجاد تمدن نوین اسالمی خالصه کرد. تمدن نوین اسالمی یعنی آن فضایی که انسان در آن فضا از لحاظ معنوی 
)مقـام معظـم    «و از لحاظ مادی می تواند رشد کند و به غایات مطلوبی که خدای متعال او را برای آن خلق کرده اسـت برسـد  

 (.1312رهبری، 
 موجودی هم ما، گذشته میراث هم»فرماید: ایشان درباره توانمندی جامعه اسالمی برای زمینه سازی تمدن اسالمی میهمچنین 

ما،  برای است ملی عظیم ثروت یک مجموع در همه حرکت، این در خدائی و دینی گرایش هم و همت هم ما، ارزنده بسیار استعداد
 امـت  بـرای  و دوره ایـن  بـرای  را ایران ملت به متعلق اسالمی توانست تمدن خواهیم اهللان شا ما که نوید میدهد ما به اینها یهمه

)مقام معظـم رهبـری،   « بدهیم ارائه شااهللان اسالمی امت حرکت برای را الگوئی و بیاوریم دست سر دیگر بار زمان این در اسالمی
است که مانند تعمیر کشتی روی « تمدن سازی»جهت  ( این مطلب نشان دهنده آمادگی کامل و حرکت انقالب اسالمی در1317

رویکرد تمدنی بدین معناست که مهدویت را ناظر به شکل آب است؛ بدین معنا که باید قطعه قطعه و به تدریج آن را ساخت. و 
روی کار آمدن یـک  سازی کرد که ناظر بر ای زمینهدادن یک تمدن بدانیم. یعنی شرایط آخرالزمان و دوران ظهور را باید به گونه

ها و آرزومند شدن آنان بـرای پدیـدآوری شـرایط تمـدنی و     تمدن الهی به جای یک تمدن غیر الهی باشد و با آگاه شدن انسان
تشنگی مردم برای عدالتی جهانی، برای ظهور آخرین ذخیره الهی و برپایی تمدن نهایی اسالمی بر سراسر جهان تالش کنند. این 

سازی ظهور، براین اعتقاد که هیچ نیازی نیست که راهبردی است، که انقالب اسالمی دارد و با شعار زمینه رویکرد همان رویکرد
خـط بطـالن کشـید.     شـویم، ها امیدوار مـی کنیم و با دیدن نشانهنشینیم و دعا میبرای تحقق ظهور دست و پایی بزنیم. تنها می
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که ما باید فعاالنه به سمت ظهور برویم نه اینکه منفعالنه بـه انتظـار آن   رویکرد تمدنی به مهدویت رویکردی است حاکی از آن 
هـای مهـدوی یـک نـوع کـارکرد      بنشینیم، بلکه باید به مسئولیت هایمان در زمینه سازی ظهور بپردازیم. به عبارت دیگر آمـوزه 

های گونـاگون  م و وظایفمان را در برههدهد که چگونه فعاالنه به سمت ظهور حرکت کنیاستراتژیک و راهبردی برای ما ارائه می
 دهیم. در آن زمینه انجام می

های کیفی خود؛ در صدد پاسخگویی به این پرسش اسـت  حاضر با بررسی تحلیلی توصیفی با توجه به مطالب فوق، پژوهش
 اسالمی دارد؟  نوین تمدن تحقق و ساخت در نقشی چه انسانی که اراده
 

 ی آدمیهااراده، عامل اصلی فعالیت
 و اراده نقش آفرینی را در ساخت تمدن دارد. ایـن  اختیار انسان مهمترین و های مهدوی تاکید بر این است که ارادهدر آموزه

است. تحول جوامع به تحول افراد از طریق اراده و ایفای نقـش آنـان در    گذار تاثیر جوامع سرنوشت در ها است کهانسان تالش
 چه ( هر11)رعد:  «بِأَنفُسِهِم مَا یُغَیِّروا حَتَّی بِقَومٍ مَا یُغَیِّرُ ال اهلل إِنَّ»فرماید: شود، قرآن میدن، انجام میهای گوناگون تمساخت جنبه

گیری باشد. شکل خداوند اراده به منحصر که نیست گونه این و میکند عنایت ما به تناسب همان به هم خدا کنیم، اراده و بخواهیم ما
 مورد آن، بر مترتّب فایده و نتیجه حصول برای کار مقدّمیت و آیدپدید می آن نتیجه و کار از تصوّری نخست، است کهاراده به این 

 بـه  شوق آن، پرتو در و حاصل، نفس در و شودکار می بر مترتّب که هایفایده و کمال و خیر به شوق سپس گیرد،قرار می تصدیق

 عامـل  حقیقت، در گیرد. وکار می انجام بر تصمیم شخص موانع، نبودن و شرایط بودن مفراه صورت در آید. وپدید می کار خود

آورد  حسـاب  به شوق همان را غایی علت باید روی، این از و است. آن فایده به شوق کار، دادن انجام برای واقعی محرک و اصلی
 و مـادی  طبیعـت  از اسـارت  آزادی سـوی  به ریتبش تکاملی ( شوق و اراده افراد بشر است که سیر431: 1311)مصباح یزدی، 

 ایمان بیشتر اصالت و حکومت و بودن مسلکی و بودن هدفی سوی به و سازدگروهی را فراهم می و فردی منافع و اقتصادی شرایط

از اراده سدهد. باید توجه داشت که برای تحقق هر کاری شوق و اراده با هم نقش دارند و گاه شوق زمینهایدئولوژی سوق می و
 است گیری تصمیم حالت یک اراده اما و شود،پیدا می نفس در که است انفعالی معنای یک زیرا اوالً شوق است ولی همان نیست.

 مبداء کند. ثالثاً هر شوقیرا پیدا می آن انجام اراده و کندچیزی شوق پیدا می به آدمی معموالً ثانیاً است. و کار صدور به متصل که

 تصـدیق  بدون انسان بسا باشد، رابعاً چه بسا انسان بدون شوق و حتی چهاراده می تحقق مقدمات از موکد ت بلکه شوقنیس اراده

-ها مـی (. بنابراین شوق و اراده هر دو منشاء حرکت و فعل در انسان41: 1312خمینی، کند )موسویرا می چیزی اراده فائده، به

 شـود صـادر مـی   امرکننده از که امری و دارد الزم اراده شودصادر می افراد بشر از که اختیاری فعل هر شوند. این مسلم است که

 اول تـا  دهـیم  انجام که کاری و فعل هر باشد. در حقیقت ما آن در اختیاری فعل مبادی همه باید و است او اختیاری افعال از یکی

 را کاری آنکه برای و نمیزند؛ سر ما از فعل آن ننمائیم را او تحقّق دهارا آن بدنبال و نکنیم پیدا آنها به میل و نکنیم تصور آنرا صورت

 سـوم  وهلـه  در و کنیم، پیدا کار آن به میل دوم وهله در و کنیم؛ تصور را کار آن شکل و حتماً منظره باید اول وهله در دهیم انجام
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پیـدا   آنهـا  ذهـن  در کـه  صـورتهایی  افراد در اگر ل(. حا111ق: 1430طهرانی، کنیم )حسینی ایجاد خود در را آن آوردن بجا اراده
 دوام بطور و همیشه آنها، به اراده تعلق از بعد بنابراین باشد، پسندیده و خوب دائماً صورتهای و فقط کنند،میل می آن به و شودمی

 جنایت و های خیانتمنظره و قبیح صورتهای پیوسته افرادی ذهن در بعکس اگر و نمود؛ خواهد بروز و ظهور پسندیده کاری آنها از

ها و آثار تکامل عقل خواهد شد)همان(. از نشانه صادر قبیحه افعال آنها از پیوسته کنند، اراده و میل بدان و آمده بوجود معصیت و
نیرومنـد   باشد؛ اراده از سپاه و ارتش عقل است که با تکامل آن، اراده نیز قدرت پیـدا کـرده و  انسانها، قوی شدن اراده آنان می

العاده انجام دهد، زیرا در صورتی که قـدرت اراده بـه حـد    تواند کارهای خارقشود. و با کامل شدن قدرت اراده انسان میمی
 (.112: 1311شود )مجتهدی سیستانی، بخش و... میدهنده، آگاهینهایی برسد ایجادگر، انتقال

ایجاد آن، دانش فرایند تحقـق آن، آشـنا سـازی بـا      گیختن شوقهای مهدوی در فهم صورت مساله تمدن مهدوی، برانآموزه
هایی که افراد بشر باید انجام دهند و تصمیم جدی برای ساخت جامعه متمدن نقش مـوثر داشـته و دارد. اراده   افعال و مسئولیت

عت حیوانی خودش شـکل  های مهدوی، بیشتر تحت تاثیر محیط طبیعی و محیط فرهنگی و اجتماعی و طبیبشر غیر آشنا به آموزه
های مهدوی، در اثر تکامل فرهنگ و توسعه بینش و گرایش به ایـدئولوژی  گرفته و متاثر شده است، ولی اراده بشر آشنا به آموزه

مترقی اسالمی مهدوی، در اسارت محیط طبیعی و اجتماعی و غرائز حیوانی قرار ندارد و از آنها در جهت اهداف علمی، اخالقی 
های انسانی خود در ساخت جامعـه متمـدن   های حساب شده و هدفمند، به مسئولیتکند و با تالشسانی استفاده میو معنوی ان

 (.41: 1313پوشاند )مطهری،لباس عمل می
های مهدوی نقش انسان در طول اراده و نقش خداوند دانسته شده است به این صـورت کـه خداونـد در    همچنین در آموزه

(، 31: 1392تخلف نقش دارد )مطهـری،  قابل غیر قبلی و طرح و برنامه یک طبق و از جمله ظهور مهدی )ع(جهان  کارهای جریان
 ویژه و اساسی زیرا خصلت .باشدسرنوشت رها  جبر و سرشت جبر و محیط جبر و طبیعت جبر را اراده داده است تا از ولی انسان

 نفـس  بـر  انسـان  حاکمیـت  و اراده و تسـلط  نیـروی  بس، و میماند نام طفق انسانیت از آن بدون و اوست انسانیت معیار که انسان

 در را خود همیشه و است؛ شده آفریده آزاد و مختار (. بشر14: 1393است)مطهری، خود و دیگران تبهکاریهای علیه قیام و خویشتن

 آنها از یکی نیست؛ انتخاب بسته او بر راهها سایر کند؛ انتخاب را آنها از یکی فقط که ندارد اجباری هیچگونه و میبیند هاییسر راه

 کند. اینجاستمعیّن می را خاص راه یک که اوست انتخاب و فکر طرز است. یعنی مربوط او شخصی مشیت و اراده و فکر و نظر به

معلـوم   و میآیـد  میـان  بـه  بشـر  دوراندیشی و عقل میزان و موروثی و تربیتی سوابق و روحی و اخالقی صفات و شخصیت پای که
 و اخالقـی  ملکـات  و روحی صفات و شخصیت به است مربوط اندازه چه تا هرکسی بارشقاوت یا بخش سعادت آینده که شودمی

 (.11: 1392کند )مطهری،انتخاب می خود برای که راهی باالخره و او عملی و عقلی قدرت
 عمـل  خردمندانـه  و بزند محاسبه به دست خود منافع نتأمی برای تواند نمی و کند، نمی زندگی خود تعقل قدرت با تنها انسان

اسـت)هانتینگتون،   هویـت  بـه  نسـبت  آگـاهی  به مشروط منفعت، تأمین کار باشد. سازو کرده تعریف را«خود»قبالً  آنکه مگر کند،
ست و وقتـی  ا درونی فطری استعدادهای کردن زنده و پرورش واسطه به خویش حقیقت بازیابی معنی به (. خودآگاهی112: 1371
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گرایی که منشأ ناامیـدی  ها دست یافت عالوه بر اینکه پوچ و پوچانسان در پرتو خودآگاهی به بینش درست از خود و نوع انسان
دهد و روح نشاط و تالش در زندگی او حـاکم  بندد و جای خود را به تحرک و امید میو سکون است از زندگی او رخت برمی

ها و بسترهای حاکمیت فرهنـگ مهـدوی را   ک و پویایی در جامعه و اطرافیان خود گردیده و زمینهشود، بلکه خود منشأ تحرمی
 به استعدادها این شکوفایی به رسیدن برای کرد، کشف خودآگاهی، پرتو در را خود های وجودیظرفیت وقتی کند. انسانفراهم می

 صددرصـد  که را عملی است قادر گیرد. انسانبر آن تصمیم میگیرد و با اراده خویش شکل می او در مربی به نیاز احساس شدت

 و کند، ترک اندیشیمصلحت و تشخیص حکم به ندارد، وجود خارجی مانع و رادع هیچ و است موافق او حیوانی و طبیعی غریزه با
-مصـلحت  حکم به ندارد، وجود هم خارجی اجبارکننده عامل هیچگونه و اوست طبیعت مخالف صددرصد که را کاری است قادر

 از پس که عاملی یعنی مختار، عامل یک بعنوان خود سرنوشت در انسان تاثیر که اینجاست .دهد انجام را آن خرد، نیروی و اندیشی

 در سوره نور5 آیه (. در72: 1392شود )مطهری،معلوم می است، «آزاد»ترک و فعل انتخاب در است فراهم طبیعی شرایط همه آنکه

 صـالح  عمـل  کـه  کسـانی  و مومنان به زمین روی خالفت و شد خواهد جا بر پا و مستقر زمین در خدا، پسندیده یند که این مورد

 شایسته کارهای و آورده ایمان که شما از کسانی به وعده خدا» فرماید:می چنین آیدرسید، و تمدن اسالمی پدید می خواهد دارند،

 بخشید را زمین روی خالفت آنها پیشینیان به که گونههمان بخشید خواهد آنها به را نزمی روی خالفت که است داده وعده اند،هکرد

بنابراین نظام اراده انسـانی در طـول اراده پروردگـار نقـش ایفـا       «.کند مستقر و برجا پا پسندیده، آنان برای که را آیینی و دین و
های روحی و اوصـافش  گیرد و حساسیته او شکل میکند. هم در حاالت روحی خودش حضور دارد که اخالقش حول ارادمی

اش تبلور داشـته و نظـام رفتـاری    دهی نظام اندیشه و نظام فکریگردد و همچنین اراده اش در شکلبه نسبت به اراده اش بر می
های اجتمـاعی، در  تهای فرد نسبت به دیگران و فعالیکند. با ظهور این اراده در مسئولیتخاصی حاکی از اراده انسانی، پیدا می

 سازی برای ساخت تمدن و سرنوشت مطلوب برای خود و دیگران نقش خواهد داشت.رفع موانع و زمینه
 آنهـا  ..(14: 11ق، ج 1413)مجلسـی،   1های پوالدین اندهای مهدوی، زمینه سازان تمدن اسالمی دارای ارادهبر اساس آموزه

 (. 211: 1311)مفید،  2کنندزل با قاطعیت به وظائف خود عمل میشیردالنی هستند که بدون هرگونه تردید و تزل
 

 گذاری اراده انسان بر ساخت تمدن نوین اسالمیچگونگی تأثیر
گذاری مثبت آنان بر تمدن سازی نوین اسالمی، مبتنی بر توجه به امور زیـر   های مومن، کارآمدی و تأثیرپرورش اراده انسان

 است:
 اوند در اراده انسانیتوجه به منشا بودن خد -1
کنـد. اراده انسـان   فاعلیت و والیت تکوینی حضرت حق عمل می اراده انسانی در سطوح و ابعاد مختلف، در طول ربوبیت، 

                                                 
 «تَجِی ءُ الرّاياتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ كَاَنَّ قُلُوبَهُمْ زُبُرُ الحَدِيْدِ». 0
 «لُیُوثٌ بِالنَّهارِ كانَ قُلُوبُهُم زُبُرَ الحَدِيدِ...»... . 1
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توانمندی انتخاب است که خدای متعال در کنار عقل، شرایط و مقدورات عینی و طبیعی خدادادی بـه وی اعطـا نمـوده اسـت.     
گیرد. این انسان است که بـا همـان   حول و قوه او برای انتخاب و انجام افعال دائماً از فیض الهی مدد میانسان و  اختیار و اراده

هـایش را  تواند والیت خدای متعال و هـدایت ها که خدا به او داده است، میعقل، اراده، قدرت انتخاب و توانائی انجام فعالیت
د و هماهنگ با فطرتش به انجام کارهای خوب و ارزشی اجتمـاعی و معنـوی   بپذیرد و در برابر قوانین الهی خاضع و خاشع باش

تواند استکبار ورزد و به راهنمائی عقلی و وحیـانی  اقدام کند و در مسیر هدف غائی آفرینش و سعادت گام بر دارد. همچنین می
ار کند و مسیر شـقاوت را بپیمایـد. در   توجه نکند و به پیروی از اولیاء غی و طاغوت و بر خالف ارزشها و اخالق اجتماعی رفت

های مهدوی برای ساخت تمدن نوین بشری، بر تولّی و تبرّی تاکید شده است زیرا با تولی و والیت پذیری، فرد بـا خـدا،   آموزه
و رفتارهـا،  ها کند و دل، افکار، گفتهها رابطه برقرار میها ، پیشرفت ها، عقالنیت ها، عواطف انسانی، ارزشها و خوشبختیخوبی

ها و ضـد ارزشـهای   ها و از تمام بدیها، ضد عقالنیتها، حقارتها، دشمنیهمه در گرو خدا و اولیای الهی است و از طاغوت
ای برقـرار  با آنهـا رابطـه   و نه در اندیشه و نه در اقدامات عملی جوید و به هیچ وجه، نه در دلانسانی و شقاوت ها، بیزاری می

 نمی سازد. 
 شش برای پیشرفت علمی کو -2

پیشـرفت علمـی اسـت. بـدون تردیـد       از مهم ترین عناصر قدرت ساز که در ساخت تمدن نوین اسالمی، بسیار موثر است،
های علمی و معرفتی نیازمندند. در طول تـاریخ حیـات   خود، به توسعه دانش و کسب مهارت« تداوم»و « تأسیس»ها برای تمدن

ا نمی توان یافت که بدون توجه به علم توانسته باشد مؤلفه های گوناگون تمـدنی خـود را پایـه    اجتماعی سیاسی بشر، تمدنی ر
)ابـن ابـی الحدیـد،     1ریزی کند. حضرت امیر )ع( علم را مایه اقتدار، توانایی، عزت و راه استیال و نفوذ بر دیگران دانسته است

 (.311: 21، ج 1311
هـای کسـب معرفـت در جهـان شـده اسـت.       ل عمیق در شیوۀ نگرش و روشارائه و گسترش نظریات علمی منجر به تحو

ها نموده ها و استعدادهای انسانگیری نظریات علمی کمک مؤثری به رواج تمدن جدید و استفاده هرچه بیشتر از توانمندیشکل
های مهـدوی  د. در آموزهاست. البته برای تحقق تمدن اسالمی مهدوی که جهانی است، پیشرفت علمی به اوج خود، خواهد رسی

حرف یا شعبه و شاخه است، تمام آنچه پیامبران برای بشریت آورده اند دو حرف بیش نبود و مردم نیـز   27آمده است که دانش 
حرف دیگـر دیگـر را آشـکار سـاخته و در پرتـو خورشـید        21بیش از آن دو حرف را نشناختند، اما هنگامیکه قائم قیام کندن 

 2دم منتشر می سازد و آن دو حرف را نیز بدان ضـمیمه سـاخته تـا همـه ی علـوم کامـل و منتشـر گـردد        وجودش در میان مر
 .(331: 12ق، ج 1413)مجلسی،

                                                 
 «العلم سلطان من وجده صال به و من لم يجده صیل علیه» 0

به الرسل حرفان... فاذا قام قائمنا اخرج الخمسة و العشرين حرفا فبثها فی الناس و ضم الیها الحرفین حتی يبثها العلم سبعة و عشرون حرفا فجمیع ما جائت . »1
 «.سبعة و عشرين حرفا
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 گیری از معصومان )ع( شناسی و الگومعرفت -3
اهـداف و زدودن موانـع را موجـب     تحقـق  مسـتمر بـه سـوی    توجه به امام که اسوه هدایت است، تصمیم جدی بر حرکت

 قـرار  امام هایخواسته و مقاصد با همسو ها، همهبرنامه و روابط اهداف، به این است که تمدن نوین اسالمی سازیدد. زمینهگرمی

زیرا در پیروی از  کامل این امر میسر است.متکامل شود، و با پیروی و الگو گیری از انسانِ زمینه سازی آن، باید انسان گیرد. و در
پذیرد و رشد و تعالی در باالترین منازل عـزت و شـرف و   صراط مستقیم و بیرون نرفتن از آن سامان میکامل، حرکت در انسانِ

یابد. از اینرو است که معرفت شناسی نسبت بـه امـام یکـی از مهمتـرین و     قرب الی اهلل تعالی که هدف آفرینش است تحقق می
و حیات انسانی و تمدنی و سعادتمندانه هر شخصی بـه ایـن    (17: 1311حسینی مطلق،ها است )ترین تکالیف و مسئولیتواجب

(، مقصود 211: 14، ج1372)خویی،  1هرکس بمیرد و امام زمان خویش را نشناسد، به مرگ جاهلیّت مرده است معرفت است که
شـبهات و   ایـد و راه از این معرفت آن است که حضرت را تا حدی باید شناخت که موجبات سعادت دنیا و آخرت آنان فـراهم 

آیـد در  ضاللت بر آنان بسته شود. معرفت و شناخت شخصیت امام از راه معرفت به صفات و خصایص امامت و امام بدست می
این رابطه باید درنخستین گام، نسبت به فضایل و مناقب امامان معصوم )ع( شناخت کافی پیدا کـرد و در گـام بعـدی بایـد بـه      

 (.11: 1311حسینی مطلق،نیز آشنا شد و به آنها شناخت پیدا نمود ) فضایل و مناقب خاص امام زمان )ع(
 پرورش روحیه عاطفی با اولیای دین )ع(  -4

تقویت رابطه عاطفی با انبیاء و اولیاء )ع( که به عنوان الگو پذیرفته شده اند اراده پیروان آنان را در جهت بـرآورده سـاختن   
دهد زیرا که روابط عاطفی به تالش مضاعف برای ایجاد رشد و تعالی جامعه سوق می هایشان مصمم تر ساخته و آنها راخواسته
ها است و این نوع روابط، حق پذیری، پایبندی بـه ارزش هـا، تـالش بـرای حاکمیـت      ها، رابطه با اولیای الهی و ارزشبا اسوه

سـاز  نبال دارد. در حقیقت روابط عـاطفی زمینـه  اخالق، حفظ کرامت انسانی و در یک کلمه اطاعت و فرمانبرداری از امام را بد
بـرای تحقـق اهـداف رسـالت خـود، از مـردم        انجامد. از اینرو است که پیامبر خـدا هایی است که به تحقق اهداف میفعالیت

 (.23)شوری:  2«رابطه عاطفی برقرار سازند خواهد با ائمه و خلفای خودش که از ذوی القربای او هستندمی
 سازی، دیگر سازی و توانمند سازی تقویت خود -1

در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی، اراده برداشتن بار سنگین و مسئولیت خطیر خودسازی، دیگرسـازی و توانمندسـازی را   
تواند فکر و اندیشه خویش را گسترش داده و درباره پیشرفت (. انسان می211: 1312باید در افراد پرورش داد )هاشمی شهیدی،

اش نیندیشد و در افکار کوتاه غوطه ور نگـردد )مجتهـدی سیسـتانی،     ی بیندیشد و فقط برای ترقی خود و یا خانوادهعالم هست
های حیات بخش خاندان وحی )ع( درباره نجات عالم بشـریت بیندیشـد و فکـر    تواند بر اساس راهنمایی(. انسان می14: 1311

( ویژگی دگرسازی براسـاس تعـالیم عالیـه اسـالم     11رورش دهد )همان: خود را در راه پیشرفت و تکامل مردم سراسر جهان پ

                                                 
 «مَن مَات وَلَم يَعرِف إِمَامَ زَمَانهٍ مَاتَ مِیتَهً الجَاهِلِیَّهِ». 0

 «ی القُربَیقُل لَا أَسئَلُكُم عَلَیهِ أَجراً إِلَّا المَوَدَهَ فِ» .1
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ترین عمل اجتماعی و واالترین گام اصالحی و مهمترین تکلیف واجب الهی است که هر انسان  بزرگترین خدمت انسانی و عالی
ه هر انسان مسلمان منتظر باید بر هوشیار و بیدار، بایستی توانایی کشیدن بار آن را به دوش بکشد و در آن سستی روا ندارد. اراد

توانمندی خویش را برای کمک به دیگران باال ببرد و آنها را بـه مقـام شـامخ آخـرین     « خودسازی»این استوار شود که در عین 
 حجت خدا، و شکوه روز ظهور و لزوم انتظار فرج و وظائف دیگر،آشنا سازند.

آالت مورد نیاز برای قیام شکوهمند حق علیه باطل جنبه دیگـری اسـت   فراهم سازی و آمادگی برای ساخت و تهیه ابزار و  
هـا بـه   های مهدوی برای سوق دادن افراد مـومن بـه معطـوف سـاختن اراده    که اراده مومنان باید به آن معطوف گردد. در آموزه

نگهدارد تا زمانی که آن مرکـب   های همه جانبه مبارزه حق علیه باطل، آمده است: هر کس برای یاری ما مرکبی را آمادهآمادگی
را به همین هدف نگاه دارد تا مـوقعی کـه آن   ای نزد اوست به اندازه وزن آن و دو برابر وزن آن پاداش دارد، و هر کس اسلحه

(. از این رو، منتظران واقعی مانند جهانگرانی که در جبهه  311:  1، ج1344اسلحه پیش اوست هم وزن آن پاداش دارد )کلینی، 
اند. این انتظار است که منتظران راستین ظهور را برند، در حال آماده باش کاملجنگ و میدان نبرد در انتظار فرمان حمله بسر می
روند، و در برابر هـیچ سـتمکاری    سازد که تحت هیچ شرایطی زیر بار ظلم نمیبه سالح عفّت، تقوا، پاکی و پاکیزگی مسلّح می

آورند. از این رو است که آمادگی و عمل انتظـار فـرج را بـا عظمـت تـرین عمـل ارزشـمند در         سر تعظیم و تسلیم فرود نمی
(؛ بلکه بهترین جهاد و کوشش، و با فضیلت ترین کار و عمل محسـوب  244: 1313)صافی گلپایگانی،  1های بشری استفعالیت

 (. 77: 143ق، ج 1413)مجلسی، 2شودمی
 شناخت عناصر تمدن نوین اسالمی -1
هـای  سازان ظهور برای انجام اقدامات و فعالیتهای تمدن نوین اسالمی در تقویت اراده و تصمیم جدی زمینهناخت مولفهش 
ترین رسالت منتظران ظهور بازشناسی عناصر و مواد تشکیل دهنـده تمـدن اسـالمی     ساز بسیار موثر است. یکی از اساسیتمدن

گیری بهینه آن بوده تا بتوانند در جهت اصالح، حذف و یا تثبیت این عناصر در  لمهدوی و میزان تأثیرگذاری این عناصر در شک
 جوامع هدف تصمیم گیری کنند و زمینه استقرار تمدن اسالمی را فراهم نمایند.

ترین حکومـت جهـان و   هائی باید برخوردارشود تا در آن آرمانیاین سوال اساسی است که تمدن نوین اسالمی از چه زمینه
 بلنـد  بمقـام  وصول ها بسویملت ترقی نهایت ی صالحان در جهان حاکمیت یابد و راز پایداری این تمدن در چیست؟ آیاآرزو

 اخالقـی و  بکمـال  راز پایداری این تمدن خواهد بود؟ مسلماً اینها الزم است ولی وصـول  مادیات بکمال فنی و رسیدن و علمی

کند، محـور اساسـی در   زند و سعادت دنیا و آخرت را تأمین میبه هم گره میانسانی که زندگی مادی و معنوی را  صفات بروز
ها نیست و تمدن جهانی راز بقای این تمدن چیزی جز توحید و حاکمیت حکم خدا در تمام ابعاد زندگی انسان این تمدن است.

رفتارها و نهادهای مشترکی اسـت کـه   ها، ها، آگاهیکه نزدیک شدن انسانها از لحاظ فرهنگی به یکدیگر و پذیرش وجود ارزش

                                                 
 «إنتظار الفرج من أعظم العمل». 0

 « أفضل جهاد اُمّتی إنتظار الفرج». 1
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 (، باید بر محور این دژ محکم شکل بگیرد. 17: 1371در سراسر جهان دارند )هانتینگتون،ها انسان
اگر اراده انسانها بر اساس فرهنگ اصیل اسالمی که فرهنگ همه انبیای الهی است، به هم گره بخورد، اراده خداوند مبنی بـر  

خواهـد  ( زیرا کـه خـدا مـی   1)قصص:  1شوایان و وارثان زمین قرار دادن آنان، تحقق خواهد یافتپی منت بر مردم مستضعف و
) رعـد:   2های خویش، جامعه را بسوی تمدن شایسته انسانی تغییـر دهنـد  ها و فعالیتها با تغییر رشدی در فرهنگ و آرمانانسان
آن را بـر محـور اهلل    تربیتـی، اخالقـی، سیاسـی، اقتصـادی     ،عناصر فرهنگی و ( و مدینه فاضله واحد جهانی بسازند و ارکان11

  (. و تمدن را بر اساس تدین ناب محمدی بنیان نهند.57: 1393)مطهری، ساماندهی نمایند
 

 نتیجه گیری 

کیـد  های دینی بر اراده انسان به عنوان عامل اصـلی تا در پیش بینی، ها برای نیل به تمدن نوین اسالمیبه منظور تربیت انسان
از تحول افراد ناشی دانسته که از « إِنَّ اهلل ال یُغَیِّرُ مَا بِقَومٍ حَتَّی یُغَیِّروا مَا بِأَنفُسِهِم»قرآن هم تحول جوامع را به مصداق  شده است.

ـ   گیرد. نتیجه مطالعه حاضر آن است که بر اساس آموزهطریق تقویت اراده و ایفای نقش موثر صورت می ه هـای مهـدوی اراده ب
سازی تمدن نوین اسالمی مؤثر است و حتی در کارآمد سازی دیگر عوامل انسانی و بهـره   عنوان مهمترین عامل انسانی در زمینه

مندی از عوامل طبیعی نقش دارد. فرایند تأثیرگذاری اراده انسان بر ساخت جامعه متمدن اسالمی به این اسـت کـه بـدانیم اراده    
ت و باید اراده آدمی در طول اراده پروردگار خود را نشان دهـد و در جهـت پیشـرفت علمـی     خداوندی منشا افعال انسانی اس

شناسی و الگوگیری از امامان معصوم )ع( و ارتباط عاطفی با آنان و شـناخت عناصـر    کوشش فراوان مبذول داریم و در معرفت
 آنها تمام همت و تالش خود را بکار گیریم. های آنان سرمایه گذاری کنیم و برای تحققتمدن نوین اسالمی براساس آموزه
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