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 همدقم
   

 و اهتلود ىربارب رب ىنتبم ىعمج ىمظن رَببا تسناوت «ىبرغ هن ،ىقرش هن» هیرظن نایب اب ىمالسا بالقنا  
 و اهتیفرظ ىایحا اب و دنز مقر ار للملانیب ماظن رد اهتلم ىناسنا و ىهلا قوقح ققحت و اهتیمکاح
 عطق ددصرد ،رابکتسا ربارب رد تیبوعرم و لاعفنا ىفن و دهعتم ریغ ىاهتلم هدش شومارف تاناکما

 یمالسا بالقنا ییاهن فده .دیآرب ون یحرط ندنکفارد و گرزب ىاهتردق هب اهتلم ىگتسباو ىاههشیر
 قالخا و ملع ،تینالقع ،نید نکر راهچ رب هک تسارمتسم و یقطنم یاهریجنز رد یمالسا ندمت هب ندیسر
 هلحرم دراو یمالسا ماظن یریگلکش زا سپ و هدش زاغآ یمالسا بالقنا هقلح زا هریجنز نیا .تسا هدش انب

 نیا رد هک قرب نیا و دباییم ققحت هوسا یمالسا هعماج ،یمالسا تلود زا سپ و ؛ددرگیم یمالسا تلود
 ناهج رد زین و مالسا ناهج رد یعیبط یرتسب رد اهندمت مامت ناسب هتفرگ ندیشخرد ناهج زا هشوگ
 ماظن لیکشت و یمالسا بالقنا عوقو زا سپ .دنزیم مقر رشب تایح رد ون یلصف و دباییم ولألت تیرشب
 و لماک روطهب زونه هتبلا و هدش نایب لامجا روطهب یساسا نوناق رد نآ داعبا و رصانع ،ناکرا هک یمالسا
 رب .تسا هدیچیپ یدنیآرف یزاسندمت هریجنز رد رگید ماگ هس زا روبع ،تسا هدرکن ادیپ ققحت یلیصفت
 تضهن داجیا روظنمهب یزاسنامتفگ یارب شالت و لحارم و میهافم نیا رد قمعت و لمأت ،ساسا نیا
 نیمود ورنیا زا .تسا یتایح و یرورض یرما ارجم نیا رد یعیبط لکش هب ملع و رکف دیلوت و یرازفامرن

 یشهوژپ یملع و یوزوح و یهاگشناد زکارم زا یریثک عمج یراکمه اب یمالسا نیون ندمت یلم شیامه
 10 زا یراذگتسایس یاروش زج هب شیامه نیا .دیدرگ رازگرب 1395 هامدنفسا مجنپ و مراهچ رد روشک
 و یهاگشناد دیتاسا زا یکی هدهع رب اهنویسیمک نیا زا مادک ره تیلوئسم هک هدش لیکشت نویسیمک
 دنترابع اهنویسیمک نیا .دشابیم یملع تئیه وضع رفن 7 ات 5 یاراد نویسیمک ره و تسا هتسجرب یوزوح
 و رنه ،یهوژپهدنیآ ،ینارمکح و تیریدم ،یداصتقا ،یعامتجا و یگنهرف ،یسایس ،نیداینب ثحابم :زا
 .تیبرت و میلعت ،تمالس و بط ،یرامعم
 یمالسا تلود  ،یمالسا یگدنز کبس ،یمالسا نیون ندمت یسانشانعم :زا دنترابع زین شیامه یاهروحم
 و یزاس ماظن  ،یمالسا نیون ندمت و یناسنا مولع  ،تفرشیپ یناریا یمالسا یوگلا ،یمالسا نیون ندمت و
 نیون ندمت و بیقر یاهوگلا ،یمالسا نیون ندمت و یمالسا هعماج ،یمالسا نیون ندمت و یزاسداهن
 .یمالسا نیون ندمت رد ملع هاگیاج و شقن  ،یمالسا نیون ندمت و یمالسا یرادیب  ،یمالسا

  



 230 نایم نآ زا هک دش لصاو شیامه هناخریبد هب هدیکچ 300 ،تالاقم هدیکچ لاسرا تلهم نایاپ رد
 تروص یاهیرواد ساسا رب .دیسر شیامه هناخریبد هب لماک هلاقم 209 .تفرگ رارق دیئات دروم هدیکچ
 یارب یصصخت و یجیورت یملع حطس رد هلاقم 19 و هئارا تهج یشهوژپ یملع حطس رد هلاقم 40 ،هتفرگ
 (رتسوپ تالاقم یواح موس دلج و هدش هئارا تالاقم یواح دلج ود) دلجم هس رد هک دیدرگ دیئات ،رتسوپ
 همه هوکشرپ روضح هژیوهب و یملع یاهیهارمه زا منادیم دوخ هفیظو نایاپ رد .ددرگیم روضح میدقت
 و مالسالاتجح ینارنخس زین و دهاش هاگشناد یاهشیامه زکرم رد شیامه رد نارگشهوژپ و دیتاسا
 یرازگساپس اردص یمالسا یناسنا مولع یاهشهوژپ زکرم مرتحم سیئر یمالغ یاقآ بانج نیملسملا

 .مینک

 ،یدیما یدهم ،یفراعم اضرمالغ رتکد نایاقآ و مالسا ججح ،هرگنک یملع یاروش راوگرزب یاضعا زا
 نسحم ،ییاکب مظان نسحم ،یماما یبتجم دیس ،یققحم یلع دمحم ،نایتوکلم یفطصم میحر دمحم
 زا .میرازگساپس هژیو روطهب دندش لمحتم ار - یدایز تامحز هک یراشفا یضترم ،یناهارف ینیهمرف
 هتیمک سیئر) یتمه ،(ییارجا ریبد) رهم یناشاک نایاقآ ،شیامه ییارجا هتیمک ناراکمه هعومجم
 هتیمک سیئر) قداص ،(تافیرشت و تاغیلبت و یمومع طباور هتیمک سیئر) یشابود ،(یلام و تاکرادت
 ناراکمه زا گنرمه و ولجیراس ،لصا یودهم اهمناخ و ینیسح ،هداز تمعن نایاقآ زا زین و (هاگشیامن

 زا .مرازگساپس دندیشوک شیامه قفوم یرازگرب یارب لد و ناج اب هک یرایسب نازیزع و یملع هناخریبد
 هب هدازمساق یاقآ بانج زین و مرتحم لک ریدم صخألاب شهوژپ تنواعم تاراشتنا لک هرادا ناراکمه
 .مییامنیم ینادردق تالاقم هعومجم پاچ و یزاسهدامآ رد تدعاسم رطاخ

                                                                                             
 نیب ناهج دازرف       

 شیامه یملع ریبد و یمئاد هناخریبد سیئر                                                                  
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تبیین مؤلفه های ظرفیت خط مشی های انقالب اسالمی در الیه های 
تمدنی بر اساس اندیشه مقام معظم رهبری

سید مجتبی امامی1 
1.smemami@gmail.com

چکیده
 خط مشی عمومی یکی از ابزارهای دستیابی به آرمان انالب اسالمی یعنی تمدن نوین اسالمی است؛ 
لذا باید از توانایی متناسب با این آرمان بزرگ برخوردارباشد. توانایی خط مشی های عمومی که در 
باید از مؤلفه های  علوم خط مشی تحت عنوان »ظرفیت خط مشی« مطرح می شود، برای اثرگذاری 
تمدنی برخوردار باشد. سطوح چهارگانه تمدنی یکی از ابزارهای مفید برای تحلیل خط مشی ها و برنامه 
ها است که برای بازپردازی و تحلیل مؤلفه های ظرفیت خط مشی انقالب اسالمی دراین پژوهش از 
آن بهره گرفته ایم؛ این مدل دارای چهار سطح رفتار )عینیات و ملموسات تمدنی(، اجتماع )ساختارها، 
قوانین و نظام ها(، ارزش ها و باورها )فرهنگ( و عقالنیت و اندیشه )مبانی فلسفی و اندیشه ای( است. 
منبع رجوع برای احصای این مؤلفه ها نیز بیانات و اندیشه های مقام معظم رهبری هستند که با روش 
تحلیل داده بنیاد انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد نظام اسالمی به دلیل برخورداری 
از ماهیت انقالبی دارای ویژگی هایی است که منجر به تولید مؤلفه های تمدنی ارزشمندی در جهت 
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افزایش ظرفیت خط مشی های عمومی می شود. »ایمان به اهلل« و »کفر به طاغوت« عناصر سطح عقالنیت 
و اندیشه؛ »اعتماد به خدا و سنن آفرینش« و »بی اعتمادی به دشمن و شناخت او« عناصر سطح باورها 
و ارزش ها؛ »درونزایی در کنار برونگرایی«، »خردگرایی«، »آرمانگرایی واقع بینانه«، »نفی برونگرایی 
غیردرونزا«، »عدم غفلت« و »عدم تبعیت« عناصر سطح اجتماع هستند. سطح رفتارها نیز موارد متعدد و 
بیشماری را شامل می شود نظیر: قدرت، عمران و آبادانی زندگی مادی، اراده و ابتکار، استقالل و عدم 

اتکا به دیگران، حفظ و مصونیت بخشی نظام، عزت.
کلمات کلیدی: خط مشی عمومی، ظرفیت خط مشی، تمدن نوین اسالمی، حیات طیبه، تحلیل 

تمدنی.
مقدمه و بیان مسئله

»خط مشی عمومی« ابزار حکومت جهت تحقق آرمان های ترسیم شده برای جامعه است. حکومت 
ها  توانایی  از یکسری  برخورداری  نیازمند  به خط مشی گذاری،  مربوط  انجام کارویژه های  برای  ها 
هستند؛ این توانایی ها ذیل مفهومی با عنوان »ظرفیت خط مشی« مطرح می شود ]1[. راهکارهای ارائه 
شده در ظرفیت خط مشی به منظور افزایش توانمندی های حکومت، برای اثرگذاری باید از چهار سطح 
رفتار، اجتماع، فرهنگ و اندیشه برخوردار باشد ]2[. ظرفیت جمهوری اسالمی در انجام امورات مربوط 
به خط مشی گذاری نیز باید دربردارنده الیه های چهارگانه مذکور باشد تا بتواند آرمان های انقالب 
اسالمی را محقق کند. در این نوشتار به دنبال تبیین ظرفیت خط مشی انقالب اسالمی با توجه به الیه های 
چهارگانه تمدنی هستیم. منبع رجوع برای این تبیین باید برخوردار از دیدگاهی کالن نگر و با رویکردی 
حکومتی-تمدنی باشد. بهره گیری از افرادی باتجربه حضور در الیه های مختلف تصمیم گیری کشور 
می تواند به این امر کمک کند، اما باید توجه داشت که افراد مختلف، نظرگاه های متفاوتی دارند که 
با داشتن  از یک فرد واحد  بهره گیری  لذا  ممکن است موجب تکثر در نگاه و مفهوم پردازی شود؛ 
تجربه حضور در مناصب حکومتی مختلف و داشتن دانش تمدنی در اولویت قرار دارد. در میان افراد 
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حاضر، تنها کسی که تجربه حضور در الیه های مختلف تصمیم گیری مانند نمایندگی مجلس، ریاست 
جمهوری و رهبری را دارد، مقام معظم رهبری هستند. اجتهاد در علوم دینی نیز باعث برخورداری ایشان 
از دانش مرتبط با مباحث تمدنی است؛ لذا در پژوهش حاضر بیانات و اندیشه ایشان مبنای تبیین ظرفیت 

خط مشی بر اساس الیه های تمدنی در جمهوری اسالمی ایران قرارگرفته است.
ادبیات پژوهش

خط مشی عمومی
خط مشی های عمومی جلوه عینی فلسفه و دکترین حکومت ها در امر اداره جامعه هستند ]3[. به 
عبارت دیگر، دولت ها برای جاری کردن فلسفه و دکترین خود در تاروپود جامعه از خط مشی های 
عمومی استفاده می کنند و جامعه آرمانی خود را به مدد خط مشی های عمومی، هستی بخشی می کنند 
]4[. تعاریف متعددی از خط مشی عمومی وجود دارد. همه ی این تعاریف تالش دارند تا این ایده را 
طرح کنند که خط مشی گذاری، فرآیندی فنی-سیاسی1 است که در آن بازیگران اجتماعِی محدودی، 
اهداف و وسایل را تعریف و نظیر هم قرار می دهند. هرچند که تعاریف موجود از خط مشی، در برخی 
از زمینه های اساسی، مشترکاتی با هم دارند، با این حال تا حد قابل توجهی نیز در جزئیات با یکدیگر 
متفاوتند ]5[. توماس دای، در تعریف خط مشی عمومی یک فرمول مختصر و مشخص را ارائه کرده 
که  کند  می  انتخاب  حکومت  یک  که  »هرآنچه  کند:  می  توصیف  اینگونه  را  عمومی  مشی  خط  و 
انجام بدهد یا انجام ندهد« ]6[. جنکینز معتقد است خط مشی عمومی عبارت است از: »مجموعه ای از 
تصمیمات مترابط )به هم پیوسته(2 در خصوص انتخاب اهداف و وسایل دستیابی به آنها، که توسط یک 
یا گروهی از بازیگران سیاسی در موقعیت مشخصی که آن تصمیمات در قدرت آن بازیگران باشد، 
گرفته می شود« ]7[. اندرسون نیز خط مشی را چنین تعریف می کند: »مجموعه ای از اقدامات3 هدفمند 

1 Techno-political process
2 Interrelated decisions
3 Course of action
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پایدار که توسط یک بازیگر یا مجموعه ای از بازیگران، در مواجهه با یک مسأله یا موضوع  و نسبتاً 
مورد توجه1 پیگیری می شود« ]8[.

تعاریف ارائه شده از خط مشی را دو گونه می توان تقسیم بندی کرد: تعاریفی که می گویند خط 
مشی چیست؛ و تعاریفی که می گویند خط مشی چگونه اتخاذ می شود. دیدگاه نخست می گوید خط 
غالب  که  است  مشی  از خط  دیدگاه کالسیک  این  است.  اقتدار  مرجع صاحب  انتخاب  نتیجه  مشی، 
مطالعات رشته خط مشی را شامل می شود. این دیدگاه مبتنی بر این پیش فرض است که خط مشی، بر 
اساس انتخاب عقالیی، توسط یک بازیگر سیاسی واحد اتخاذ می شود. در این دیدگاه، خط مشی به 
عنوان نتیجه پیگیری اهداف دولتی، تصمیم گیری و بررسی نتایج تصمیمات در یک فرآیند ساختاریافته 
این دیدگاه  قابل شناسایی است. خط مشی در  بازیگران و ترتیب مراحل  مطرح می شود؛ که در آن 
سیاسی است به این معنا که بیانی از اولویت های انتخاباتی قوه مجریه است. خط مشی ها در این دیدگاه 
بیان گر یک چارچوب معتبر از اعتقادات و نیّات دولت در حوزه خط مشی است. بنابراین عمل خط 
مشی نیز در درجه اول حمایت و مشاوره رهبران در امر تصمیم گیری است. دیدگاه دوم، خط مشی را 
نتیجه »تعامل ساختاریافته«2 می داند. در این دیدگاه خط مشی از طریق روابط افقی پیچیده تولیدشده 
نتیجه نهایی محصول سازش و مصالحه منافع رقیب است. بر اساس این دیدگاه، نقش دولت  است و 
در خط مشی گذاری کاماًل متفاوت است. در اینجا دولت به عنوان یک بازیگر بی چون وچرا و واحد 
که دستور کار منتخب خود را پیگیری می کند، دیده نمی شود. دولت در این دیدگاه به عنوان یک 
صحنه یا یک فضا دیده می شود که طیفی از بازیگران سیاسی، که هرکدام مکان مشروعی در میز خط 
مشی3 دارند، و برای تولید خط مشی با یکدیگر تعامل دارند. دولت به عنوان واکنش دهنده به اقدامات 
سایر مشارکت کنندگان به منظور تعیین اینکه چه مسائل و موضوعاتی موردتوجه خواهد گرفت و چه 

1  Matter of concern 
2 Structured interaction
3 Policy table
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اقداماتی در پاسخ به آن ها اتخاذ خواهد شد دیده می شود ]9[.

ظرفیت خط مشی عمومی
وجود برخی عوامل، فرآیند خط مشی گذاری را با پیچیدگی هایی همراه کرده است؛ فرآیند خط 
مشی مملو از وجود بازیگران مختلف است که هرکدام دیدگاه ها، ارزش ها و منافع متفاوتی دارند و 
سعی می کنند آن ها را بر فرآیند خط مشی تحمیل کنند. عالوه بر این، در هرکدام از حوزه های خط 
برنامه های  از  برای تحقق اهداف خود  بلکه خط مشی ها  برنامه واحد وجود ندارد،  مشی، فقط یک 
متعددی بهره می گیرند. در کنار این مسائل، زمان بر بودن فرآیند خط مشی و وجود مباحث فنّی نیز بر 
پیچیدگی فرآیند خط مشی افزوده است ]10[. حکومت ها برای غلبه بر پیچیدگی های فرآیند خط مشی 

گذاری، نیازمند برخورداری از ظرفیت در انجام کارویژه های خط مشی گذاری هستند.
پژوهش های صورت گرفته در موضوع ظرفیت خط مشی را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد: 
در گروه نخست، برخی پژوهشگران ازجمله فیلیپ کرنی ]11[، علی رغم استفاده متداول از این مفهوم، 
هیچ گونه تعریفی ارائه نکرده اند. برخی دیگر از افراد گروه نخست، مثل کورزر ]12[، این اصطالح را 

تعریف نکرده اند، اما آن را به صورت جایگزین با ظرفیت دولت1 و قوه مجریه2 به کاربرده اند.
گروه دوم پژوهشگران، ازجمله گای پیترز ]13[، به صورت گسترده به این مفهوم پرداخته اند و آن 
را شامل تدوین و اجرای خط مشی و حساسیت متقابل سیستم سیاسی در مورد خواسته های نیروهای 
اجتماعی می دانند. به طور مشابه فلگی ]14[ نیز معتقد است این مفهوم هم شامل تدوین و هم اجرای خط 
مشی ها می شود. هونادل ]15[ نیز ظرفیّت خط مشی را شامل تدوین، اجرا وارزشیابی خط مشی می داند. 
روی هم رفته گروه دوم معتقدند ظرفیّت خط مشی هم شامل تدوین خط مشی و هم اجرای آن می باشد.

گروه سوم با تفکیک مراحل خط مشی گذاری، مفهوم ظرفیّت خط مشی را به طور محدود تعریف 

1 State
2 Executive branch
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کرده اند. برای مثال، کامینگ و نورگارد ]16[ ظرفیّت خط مشی را به عنوان »]توانایی[ استفاده ممکن از 
تمامی منابع فکری و سازمانی ِ در تملک دولت که به فرآیند خط مشی گذاری اختصاص دارند، همانند 
تخصص یا تجربه داخلی یا خارجی، به منظور طراحی خط مشی های منسجم، مانا و به لحاظ سیاسی 
استفاده  »توانایی  عنوان  به  را  مشی  ظرفیّت خط  اولسن  مشابه،  به طور  اند.  تعریف کرده  پذیر«  امکان 
اداری-سیاسی  نظام  در یک  هوشمند  تصمیمات جمعی  اتخاذ  منظور  به  مند  نظام  به صورت  منابع  از 
دموکراتیک، بر اساس شناخت کافی، اطالعات کافی و اقتدار کافی« تعریف کرده است]17[. در این 

تعاریف دانش، خبرگی، تجربه و فهم، سنگ بنا های ظرفیّت خط مشی هستند.
به نظر می رسد رویکرد گروه سوم با مفهوم حکمرانی که به عنوان خاستگاه شکل گیری موضوع 
ظرفیت خط مشی ]18[ بیان می شود، نزدیکی بیشتری دارد. تعاریف ارائه شده توسط این گروه تمایز 

بهتری میان این موضوع و سایر موضوعات مطرح در خط مشی عمومی ایجاد می کند.
  

پژوهشگرانتعریف

1

توانایی پیش بینی تغییر و تأثیرگذاری بر آن؛ اتخاذ 
تصمیمات آگا هانه و هوشمندانه در مورد خط مشی؛ 

تدوین برنامه هایی برای اجرای خط مشی؛ جلب 
و جذب منابع؛ مدیریت منابع؛ و ارزشیابی اقدامات 

جاری برای هدایت کنش آتی.

]19[

2

توانایی استفاده از منابع به صورت نظام مند، به منظور 
اتخاذ تصمیماِت جمعِی هوشمند، در یک نظام 

اداری-سیاسی دموکراتیک، بر اساس شناخت کافی، 
اطالعات کافی و اقتدار کافی.

 ]20[

کریستینسن 
و لئوگرید، 

2005
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پژوهشگرانتعریف

3

مفهومی گسترده که همه مسائل مرتبط با آرایش های 
حکومت برای بازنگری، تدوین و اجرای خط مشی 
ها درون قلمرو حکومت را پوشش می دهد. بدیهی 
است که شامل موارد زیر می شود: ماهیت و کیفیت 

منابع در دسترس برای این اهداف- خواه در خدمات 
عمومی یا فراتر از آن-؛ اقدامات و رویه هایی که از 

طریق آن این منابع بسیج شده و مورداستفاده قرار می 
گیرند.

]21[

4

توانایی بازیگران در غلبه بر موانع ]اعم از موانع 
مهارتی و موانع ناشی از منابع، و غلبه بر مقاومت هایی 

که به واسطه خو گرفتن به خط مشی های موجود 
وجود دارد1[ و توانایی اداره فرآیند ]خط مشی[ 

باهدف ایجاد رهاوردهای مطلوب.

]22[ گای 

پیترز 1996

5
توانایی دولت ها برای اینکه درباره سیِر کنِش 

ترجیحی تصمیم بگیرد و آن را اجرا کند؛ سیری از 
کنش که جامعه و اقتصاد آن را تغییر می دهد.

]23[ دیویس 

و کیتینگ، 
2000

6

توانایی تصمیم گیری که:
بر اساس سنجشی مطلعانه از گستره ای جامع از 

اطالعات مربوطه است، و
از طریق فرآیندی است که تشکیالت حکومتِی 

مختلِف درگیر در حوزه ]خاص خط مشی[ را یکجا 
باهم جمع می کند.

]24[ پولیدانو 

2000

7
توانایی ساختاردهِی فرآیند تصمیم گیری، هماهنگی 

آن در سرتاسر حکومت، تغذیه آن با تحلیل آگا هانه، 
و اطمینان از اینکه این تحلیل جدی گرفته شده است.

]25[ پولیدانو 

2000

8

]توانایی2[ استفاده ممکن از متامی منابع فکری و سازمانی 

ِ در متلک دولت که به فرآیند خط مشی گذاری 

اختصاص دارند، همانند تخصص یا تجربه داخلی یا 
خارجی، به منظور طراحی خط مشی های منسجم، مانا 

و به لحاظ سیاسی امکان پذیر.

]26[ کامینگز 

و نورگارد، 
2004
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پژوهشگرانتعریف
توانایی ترسیم نقشه سفر، نشان دادن مختصات روی 9

نقشه، تعیین جهت و اتخاذ دید بلندمدت؛ و در یک 
کلمه، توانایِی راهبری.

]27[ پارسونز 

2004
توانایی آرایِش منابِع ضروری به منظور اتخاذ انتخاب 10

های جمعِی هوشمند درباره تخصیِص منابِع کمیاب به 
غایات عمومی، و تنظیم جهت های راهبردی برای این 

تخصیص.

]28[ پینتر و 

پییر، 2005: 2

توانایی خدمات عمومی در تدوین گزینه های خط 11
مشی باکیفیت باال برای حکومت.

]29[ ادواردز 

2009
توانایی خدمات کشوری در تدارک و رساندن 12

مشورت به مدیران عالی رتبه سیاسِی خود، و اینکه 
خدمات کشوری این توانایی را داشته باشد که در 

چرخه خط مشی، نقش و وظیفه خود را ایفاء نماید.

]30[ نیومن، 

پرل، ولستد، 
2013

جدول 1: تعاریف ظرفیت خط مشی)گردآوری شده توسط پژوهشگر(

تمدن و الیه های تمدنی
تمدن به معنای رسوب یک فرهنگ در زندگی اجتماعی چندین نسل از یک جامعه است ]31[. 
هنگامی که از تمدن سخن گفته می شود، مجموع اختصاصات فرهنگی ای مدنظر قـرار داده مـی شود 
پویایی و  از  تاریخ خود  انجامیده و در طول  تاریخی و مدنی در سرزمینی خاص  استقرار  به یک  که 
استمرار حـول یک محور بنیادین برخوردار بوده است. هرکدام از تمدن های جهانی حول یک محور 
جـهان شناختی مـی گردند و بر این اساس هر کدام از دیگری متمایز می شود. هر تمدنی مطابق یک 
خاستگاه معرفتی و رویکردی که از دل آن فرهنگی که آن را همراهی می کند، برمی خیزد. در تمدن 
اسالمی نیز دو ویژگی استخدام طبیعت برای کمال انسان و تسهیل امور برای شناخت بیشتر هستی از 
برجستگی زیادی بـرخوردار اسـت. پس، در واقع ابزارها در خدمت کمال انسان هستند؛ اما در بخش 
دوم تسهیل برای آن است که زمینه هایی فراهم شود تا خود انسان به سادگی، طرق معرفت را بپیماید 
و ابزارهایی به دست بیاورد تا هم هـستی را خـوب بشناسد و هم به توحید برسد و به غایتی که در دین 
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مراد است، توجه کند. البته تمدن اسالمی کاماًل برگرفته از قرآن و سنت و سیره پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم و 
ائمه طاهرین علیهم السالم است و انسان بـاید قـوانین موزون فطری طبیعت را بشناسد و از آنها در جهت نیل 
خودش به نقطه کمال که غایت هستی شناسی و در حقیقت توحید که غایت یک انسان متعالی است، 
استفاده کند. پس انسان، کسی است که بـاید از طـبیعت بـه خوبی استفاده کرده تا بـه آن دو غـایت 

مهم برسد ]32[.
همه مباحث موردتوجه خط مشی گذاران و برنامه ریزان عمومی جامعه ذیل یک کلیت واحد به 
نام »تمدن« جای می گیرند. تصمیم ها و برنامه ریزی های خط مشی گذارانه، در شکل گیری و روند 
تحوالت موجودیتی به نام تمدن تأثیر می گذارند، در مقابل نیز پشتوانه تمدنی خط مشی گذاران است 
که به نحو تعیین کننده ای کیفیت و موفقیت فعالیت های آن ها را رقم می زند. راهکارهای ارائه شده 

در خط مشی گذاری عمومی باید برخوردار از چهار سطح زیر باشد: 
رفتار: در نگاه اولیه به یک تمدن، آنچه به چشم می آید، الیه »رفتار« است. این الیه اشاره به تجلیات 
بیرونی و عینی تمدن دارد و از قابلیت سنجش و ارزیابی برخوردار است. بیشتر تحلیل های اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی، علمی و فنی رایج، ارتباط پدیده های موجود در همین سطح را شناسایی می کنند. 
تمام تحرکات فردی و اجتماعی در این الیه قابل مشاهده هستند، اما تفسیر و تحلیل آن ها تنها با بررسی 

در این سطح کامل نمی شود. 
اجتماع: بستر تمام رفتارهای شکل دهنده سبک زندگی، اجتماع است. ساختارهای اجتماعی، قوانین 
و مقررات، دستورالعمل ها و سازمان ها، بستر و زمینه ای هستند که رفتارها در آن شکل می گیرند. 
قوانین و هنجارهای اجتماعی زمینه را برای ایجاد و تحول نهادهای گوناگون از خانواده تا تشکل های 

مردم نهاد و سازمان های گسترده دولتی و غیر دولتی فراهم می آورد.
فرهنگ: این الیه شامل ارزش ها و باورهای اجتماعی است که به صورت گسترده فرهنگ نامیده 

می شود.
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اندیشه و عقالنیت: بنیان های فلسفی و اندیشه های مبنایی سازنده تمدن در این الیه قرار می گیرند. 
به عبارت دیگر این الیه منشاء شکل گیری ارزش ها و باورهای اجتماعی است ]33[.

روش پژوهش
روش نظریه سازی داده بنیاد، اولین بار توسط گلیزر1 و استراوس2 معرفی گردید ]34[ نظریه سازی 
داده بنیاد، یک فراگرد کیفی و نظام مند است که به منظور تولید یک نظریه مورداستفاده قرار می گیرد. 
این تئوری، در سطح مفهومی گسترده ای، یک فرایند، یک اقدام، یا یک تعامل پیرامون یک موضوع 
اساسی3 را توضیح می دهد؛ رهیافتی است برای بررسی نظام مند داده های )غالباً( کیفی )مانند مصاحبه های 
باهدف تولید نظریه. کرسول )2007(، سه رهیافت متمایز در  یا پروتکل های مشاهده ها5(،  پیاده شده4 

نظریه سازی داده بنیاد را شناسایی و معرفی کرده است ]35[:
الف. رهیافت نظام مند:

تحلیل  منظور  به  مشخص  گام  چند  از  استفاده  لزوم  بر  داده بنیاد،  نظریه سازی  به  نظام مند  رهیافت 
داده ها تأکید می کند: کدگذاری باز6، محوری7 و انتخابی8؛ و نهایتاً هم بر ضرورت توسعه یک پارادایم 
منطقی9 و یا یک تصویر بصری10 از نظریه تولیدشده ]36[. بهره مندی از این سه فراگرد کدگذاری به 
این معناست که محققان، از فراگردهای تعیین شده ای11 به منظور توسعه نظریه خود بهره گرفته اند. آن 
ها داده های خود را مبتنی بر مقوله های مشخصی در کدگذاری محوری مورد تحلیل قرار می دهند و از 

1 Glaser
2 Strauss
3 an interaction about a substantive topic
4 transcripts of interviews
5 protocols of observations
6 Open coding
7 Axial coding
8 Selective coding
9 logic paradigm
10 visual picture
11 set procedures
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نمودارهایی برای نمایش نظریه خود استفاده می کنند ]37[
ب. رهیافت نوظهور: 

گلیزر ]38[ به عنوان مبدع رهیافت نوظهور، بر اهمیت این مسئله تأکید کرد که باید به یک نظریه 
اجازه دهیم تا از بستر داده ها خلق شود، به جای اینکه از یک مقوله بندی مشخص و از پیش تعیین شده 
یک  که هدف  کرد  تأکید  او  کنیم.  استفاده  دارد(  وجود  محوری  نظام کدگذاری  در  آنچه  )همانند 
مطالعه بر اساس نظریه سازی داده بنیاد این است که به محقق اجازه شرح1 یک »فرایند ساده اجتماعی«2 
را بدهد. درواقع تمرکز وی بر ارتباط دادن مقوله ها به نظریه های در حال ظهور است و نه صرفاً شرح 
مقوله ها. در انتهای کار نیز محقق یک نظریه را می سازد و در آن روابط میان مقوله ها را بدون ارجاع به 

شکل یا نمودار خاصی موردبحث قرار می گیرد ]39[ )کرسول، 2007: 429-428(
گلیزر ]40[ )1976( اهم ایده های خود را بدین ترتیب بیان می کند:

نظریه مبتنی بر داده ها در انتزاعی ترین سطح مفهومی قرار دارد و نه در کمترین سطح انتزاعی که 
در ارائه داده به صورت بصری وجود دارد، مانند آنچه در پارادایم کدگذاری ]استراوس[ ادعا می شود.

نظریه، مبتنی بر داده هاست و نه اینکه به زحمت3 در قالب مقوله ها درآمده باشد؛
نظریه مبتنی بر داده، بایستی حاوی چهار ویژگی باشد: انطباق4، کار کردن5، مربوط بودن6، قابلیت 

اصالح7:
درصورتی که یک نظریه با دقّت از دل مسائل حقیقی استقراء شده باشد، بایستی با واقعیات »مطابقت« 

کند و از منظر مشارکت کنندگان، افراد عامل در آن حوزه و نیز محققان این طور به نظر برسد ]41[.

1 explain
2 basic social process
3 Forced into
4 fit
5 work
6 relevance
7 modifiability
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ج. رهیافت ساخت گرا: چارمز
به شمار می آید ]42[  فلسفی  پیشنهاد گردید، یک موضع  رهیافت ساخت گرا، که توسط چارمز1 
مسائلی  به  او  بود.  مطالعه  یک  در  مشارکت کنندگان  موردنظر  معنای  بر  او  تمرکز  خالصه،  طور  به 
افراد عالقه مندتر بود  ایدئولوژی های  باورها، احساسات، پیش فرض ها و  همچون نگرش ها، ارزش ها، 
ببرد،  حاشیه  به  را  تجربه  که  چیزی  هر  شد  مدعی  چارمز  اقدامات.  توضیح  و  وقایع  به جمع آوری  تا 
مانند اصطالحات پیچیده و فنی، نمودارها، یا نقشه های مفهومی، از نظریه مبتنی بر داده دور می شود و 
تالشی برای کسب قدرت را در آن استفاده نمایان می کند. او معتقد بود نظریه سازی داده بنیاد نبایستی 
نقش محقق را در فرایند محدود کند و این محقق است که در رابطه با مقوله ها، در طول تمام مطالعه 
تصمیم گیری می کند. وی سؤاالت مشخصی را بر بالین داده ها می آورد، همراه با گستره ای از مفاهیم 
نیز در این تحقیق مشارکت  جامعه شناختی. محقق همچنین ارزش ها، تجربیات و اولویت های خود را 
می دهد. بدین ترتیب، هر نتیجه ای که به آن برسد، پیشنهادی )هنجاری(، ناتمام و غیر قاطع2 خواهد بود 

.]43[
اولین سؤالی که باید به آن بپردازیم این است که روش مورداستفاده در این پژوهش، تا چه اندازه با 

روش تئوری پردازی داده بنیاد مشابه بوده است؟ معیارهایی برای این امر پیشنهادشده است ]44[:
لزوم تنگاتنگ بودن جمع آوری داده ها و تحلیل آن ها؛

آغاز نکردن تحقیق با یک نظریه مفروض در ذهن؛
آغاز با یک سؤال کلی و باز، به تدریج محدود شدن سؤال؛

استخراج نظریه از بستر داده ها؛
این پژوهش حاصل یک فرایند مستمر است؛ رفت وبرگشت مستمر بین جمع آوری داده ها و تحلیل 
آن ها و انجام همزمان روال ها، جریان غالب در پژوهش حاضر است؛ فیش های جمع آوری شده تحلیل 

1 Charmaz 
2 inconclusive
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می شد، ایده های جدیدی خلق می شد و مسیر جمع آوری داده را تغییر می داد و این روند مدام در 
کل فرایند پژوهش ادامه پیدا کرد.

پژوهش با یک سؤال اساسی آغازشده است: توانایی های جمهوری اسالمی برای اداره عرصه های 
خط مشی عمومی جهت نیل به تمدن نوین اسالمی چیست؟ بدون هیچ پیش فرضی برای شروع فرایند 
پژوهش، ابتدا سعی شد »ظرفیت خط مشی جمهوری اسالمی« را بر اساس ادبیات مقام معظم رهبری فهم 
شود؛ ازآنجایی که ایشان در مقام بیان و تبیین این موضوع تخصصی نبوده اند باید جوهره اصلی موضوع 
ظرفیت خط مشی در بیانات ایشان موردبررسی قرار می گرفت. آنچه به عنوان ماهیت ظرفیت خط مشی 
بیان می شود مفهوم »توانایی« است ]45[. برای درک این مفهوم در ادبیات مقام معظم رهبری هیچ مسیر 
از پیش تعیین شده ای طی نشد و تمرکز اصلی بر فهم و انس با سخنان ایشان بود لذا ابتنای بر داده ها 
برای پژوهشگر اولویت باالتری نسبت به گنجاندن آن ها در ذیل مقوله ها داشت. ابتدا تمامی سخنرانی 
دانست  توان الیه خط مشی گذاران کشور  می  را  آن  مخاطبان  نحوی  به  در جلساتی که  ایشان  های 
مطالعه شد؛ هیئت دولت، مجلس شورای اسالمی، قوه قضائیه، کارگزاران نظام، مجلس خبرگان؛ سپس 
کلیدواژه هایی که به نحوی به موضوع ظرفیت خط مشی ارتباط پیدا می کنند، مثل: توانایی، تصمیم 
گیری، قدرت و ... در تمامی سخنرانی های ایشان بعد از انقالب اسالمی جستجو شد. در مجموع60 

سخنرانی از ایشان مطالعه و 370 کد استخراج شد.
رهیافت مورداستفاده به کدام رهیافت داده بنیاد نزدیک تر است؟

از میان رهیافت های ارائه شده در نظریه داده بنیاد از رهیافت نوظهور استفاده شده است. کرسول 
برای تمیز دادن این رهیافت از دو رهیافت دیگر معیارهایی ارائه کرده است]46[ که در ادامه به توضیح 

آن ها و چرایی انتخاب این رهیافت پرداخته ایم.
 ویژگی های رهیافت نوظهور

عدم التزام به ارجاع نظریه به شکل یا نمودار خاصی ]47[
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پاسخ: با توجه به جدید بودن موضوع و اینکه حداقل در کشور به این موضوع بسیار محدود و کم 
پرداخته شده است مواردی برای ارجاع وجود نداشت البته پژوهشگر نیز التزامی برای این امر نداشته 

است.
مبتنی بر داده ها باشد و نه اینکه به زحمت در قالب مقوله ها درآمده باشد ]48[

پاسخ: حتی الفاظ و اصطالحاتی که به عنوان مقوله انتخاب شده اند کاماًل بر اساس ادبیات متون 
استخراج شده از ادبیات مقام معظم رهبری است و خلق واژه و مفهوم صورت نگرفته است این امر از 

جای دادن صوری به تعبیر کرسول »با زحمت داده ها« در قالب مقوله ها جلوگیری کرد.
انطباق: بایستی با واقعیات »مطابقت« کند و از منظر مشارکت کنندگان، افراد عامل در آن حوزه و 

نیز محققان این طور به نظر برسد ]49[:
پاسخ: دو امر انطباق پژوهش را تأیید می کنند؛ نخست پایبندی به متن سخنان مقام معظم رهبری 
حتی در تولید واژه ها و اصطالحات، دوم تأیید نتایج حاصل از پژوهش در گروه های کانونی متشکل 

از پژوهشگران حوزه اندیشه مقام معظم رهبری.
آیا مفهوم ظرفیت خط مشی انقالب اسالمی به اشباع نظری رسیده است؟

دو معیار مهمی که گلیزر و استراوس ]50[ در رابطه با اشباع نظری معرفی کرده اند عبارت اند از:
اشباع نظری این گونه ادراک می شود که محقق با داده های مشابهی به صورت مکّرر برخورد کند، 
که در این صورت به صورت تجربی مطمئن می شود که مقوله خاصی به اشباع رسیده و داده جدیدی 

به آن اضافه نخواهد شد.
محقق وظیفه دارد تا از طریق تالش برای حفظ تنوع داده ها، این اطمینان را به دست آورد که اشباع 

حاصل، از گسترده ترین دامنه ممکن برخوردار است.
پاسخ: بعد از مطالعه سخنرانی های مقام معظم رهبری در جمع خط مشی گذاران کشور و جستجوی 
و  نکرد  ایجاد  مفاهیم  در  چندانی  توسعه  ایشان  بیانات  سایر  به  مراجعه  ایشان،  سخنان  در  موضوعی 
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پژوهشگر با داده های تکراری مواجه می شد.
یافته های پژوهش

زنجیره  اسالمی«  »تمدن  و  اسالمی«  »جامعه  اسالمی«،  »دولت  اسالمی«،  »نظام  اسالمی«،  »انقالب 
تکاملی انقالب اسالمی است ]51[. هرکدام از این مراحل علی رغم تفاوت هایی که در عینیات دارند، 
تجسم یافته یک ماهیت و حقیقت واحد هستند و به میزانی که توانایی جامعه و حکومت افزایش می 
یابد، قدرت تجلی آن حقیقت واحد نیز بیشتر می شود. فهم این حقیقت واحد، سیر گذار از این مراحل 
و احصای اقتضائات حاکم بر هر مرحله را تسهیل می کند. آن حقیقت واحد مفهوم »انقالب« است ]52[؛ 
این مفهوم در بردارنده عناصری نظیر: »جاری و مستمر بودن«، »رشد و بالندگی« است ]53[. تبیین انقالب 
به مثابه یک جریان در مقابل تبیین آن به مثابه یک موجودیت، آن را با مشخصه هایی همراه می کند؛ 
یک موجودیت تنها در پی حفظ و بقاء خود است، در حالی که انقالب، با ماهیت جاری بودن خود 

عالوه بر تالش برای بقاء، هدفمند است و برای رسیدن به اهداف خود تالش می کند.
ابزار تحقق آرمان ها و اهداف است؛ و  بیان شد که »خط مشی عمومی«،  در بخش مرور ادبیات 
مشی گذاری  به خط  مربوط  وظایف  انجام  در  توانایی حکومت  بیانگر  عمومی«،  مشی  »ظرفیت خط 
است؛ پس وجود این دو عنصر در انقالب اسالمی می تواند به تحقق آرمان ها و اهداف آن کمک 
کند. آرمان ها و اهداف انقالب اسالمی در ادبیات مقام معظم رهبری گره خورده با دو مفهوم »ساخت 
حقیقی« و »ساخت حقوقی« است ]54[. ساخت حقیقی همان آرمان های انقالب اسالمی است. »ایجاد 
تمدن نوین اسالمی« و »حیات طیبه«، آرمان های بیان شده برای انقالب اسالمی در بیانات مقام معظم 
رهبری هستند که در موارد مختلفی از آن ها به عنوان آرمان انقالب اسالمی یاد شده است و به جای 
یکدیگر به کار رفته اند؛ یعنی ایجاد تمدن اسالمی همان دستیابی به حیات طیبه اسالمی است. با توجه 
به بیانات فوق، هدف انقالب اسالمی نیز مشخص شد: »باز تولید و تامین حیات طیبه اسالمی« یا »ایجاد 
تمدن نوین اسالمی«، مفهومی که از آن به عنوان عنصر بقاء انقالب اسالمی نیز یاد کردیم؛ به عبارت 
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دیگر می توان گفت علت مبقیه انقالب اسالمی همان علت محدثه آن است؛ یعنی به میزانی که تمدن 
با مرور سخنرانی های مقام  یابد.  افزایش می  نیز  انقالب اسالمی  بقاء  یابد، ظرفیت  اسالمی تحقق می 
معظم رهبری، آنچه که ایشان به عنوان ماهیت ظرفیت انقالب اسالمی در جهت باز تولید و تامین حیات 
با عنصر »توانایی« در  بیان می کنند، »قدرت ملی« است ]55[ که می توان آن را متناظر  طیبه اسالمی 
ادبیات مرسوم ظرفیت خط مشی دانست. »قدرت ملی در باز تولید و تأمین حیات طیبه اسالمی« مشخص 

کننده ظرفیت خط مشی انقالب اسالمی برای ایجاد تمدن اسالمی خواهد بود.
قدرت ملی جهت تحقق دستیابی به تمدن نوین اسالمی، از دو عنصِر نظرِی توحیدِی تفکیک ناپذیر 
»ایمان به اهلل« و »کفر به طاغوت« منشاء می گیرد ]56[. این دو عنصر که سطح اول مؤلفه های قدرت 
ملی را تشکیل می دهند، پشتوانه فلسفی و نظری موضوع ظرفیت خط  مشی نیز هستند؛ پشتوانه ای که 
تجلی آن را می توان در سایر سطوح نیز به وضوح مشاهده کرد. این دو عنصر، متناظر با الیه عقالنیت و 
اندیشه در سطوح چهارگانه تمدنی هستند. در توضیح الیه عقالنیت و اندیشه بیان شد که این سطح بنیان 
های فلسفی و اندیشه ای تمدن ساز را تشکیل می دهد و دو عنصر ایمان به اهلل و کفر به طاغوت نیز در 
اندیشه مقام معظم رهبری، نقش فلسفه حاکم بر عناصر شکل دهنده ظرفیت تمدن اسالمی را دارا هستند.
دو عنصر بیان شده در الیه عقالنیت و اندیشه به مثابه فلسفه حاکم، شکل دهنده عناصر موجود در 
الیه باورها و ارزش ها هستند. الیه ارزش ها و باورها متشکل از دو مفهوم اصلی »اعتماد به خدا و سنن 
آفرینش« و »شناخت دشمن و بی اعتمادی به او« است ]57[؛ دو مفهومی که می توان آن ها را ترجمان 
رویکرد توحیدی سطح اول در عرصه نظام اجتماعی انقالب اسالمی دانست. این دو عنصر، باورها و 
ارزش های الزم برای تحقق تمدن اسالمی را بیان می کنند، هر چند ممکن است در قالب های متفاوتی 

بیان شده باشد ]58[، ]59[.
به میزانی که از سطح اول فاصله گرفته می شود، بر عینی بودن سطوح افزوده می شود؛ سطح اول 
بیان کننده رویکرِد نظرِی توحیدی »ایمان به اهلل« و »کفر به طاغوت« در ظرفیت خط مشی برای رسیدن به 
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آرمان انقالب اسالمی است؛ سطح دوم، تقلیل این رویکرد توحیدی در عرصه نظام اجتماعی، و مشتمل 
بر دو باوِر »اعتماد به خدا و سنن آفرینش« و »شناخت دشمن و بی اعتمادی به او« است ]60[. منظور 
از تقلیل یافته این است که جمع این مؤلفه ها لزوما دربرگیرنده کامل و جامع ابعاد دو عنصر مذکور 
نخواهد بود، بلکه تا حدودی آنها را در بر می گیرد. سطح سوم، عناصر تقلیل یافته از »اعتماد به خدا و 
سنن آفرینش« و »شناخت دشمن و بی اعتمادی به او« هستند. این سطح تشکیل دهنده قوانین، نظام ها و 

ساختارهای اجتماعی الزم برای تحقق حیات طیبه است.
عناصر حاکم بر ساختارها و نظام اجتماعی حکومت اسالمی جهت انجام وظایف خط مشی گذاری 
که ملهم یافته از دو عنصر سطح ارزش ها و بینش ها هستند، در قالب های متفاوت و به صورت مکرر در 
بیانات مقام معظم رهبری بیان شده اند. تمامی این موارد را می توان در شش عنصر »درون زایی در کنار 
برون گرایی«، »خردگرایی«، »آرمان گرایی واقع بینانه«، »عدم برون گرایی غیر درون زا«، »عدم غفلت« 

و »لحاظ کردن عنصر مبارزه در خط مشی ها« خالصه کرد.
درونزایی در كنار برونگرایی 

این  تجلی  است؛  رهبری  معظم  مقام  اندیشه  در  مؤلفه  این  عنصر  پرتکرارترین  و  مهترین  »مردم« 
عنصِر محوری در عرصه اداره کشور با عباراتی نظیر »توانایی درونی«، »ظرفیت های درونی«، »استعداد 
درونی«، »درونزایی« و مفاهیم مشابه در ادبیات مقام معظم رهبری بوده است؛ اما شاید بتوان گفت کامل 
ترین توصیف عبارت »درون زایی در کنار برون گرایی« است که ایشان در تشریح اقتصادی مقاومتی به 

عنوان یکی از عرصه های محوری حضور مردم از آن یاد کرده اند ]61[.
خردگرایی

قدرت ملی به مثابه کلید بازیابی و تامین حیات طیبه اسالمی، نیازمند بهره گیری از ابزارها است؛ 
مفاهیمی در ادبیات مقام معظم رهبری می توان یافت که بیان کننده عنصر خردگرایی است از آن جمله 
می توان به »برنامه ریزی مدبرانه«، »به کارگیری ابزارهای در دسترس«، »استفاده از ظرفیت کارشناسی 
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»به  گیری«،  تصمیم  در  بندی  »اولویت  ها«،  سیاست      استمرار  و  ثبات  انسجام،  »شفافیت،  کشور«، 
کارگیری علم، عقل، عزم«، »حکمت و خردگرایی« اشاره کرد که تمامی این موارد را می توان ذیل 

عنوان »خردگرایی« قرار داد ]62[، ]63[.
آرمان گرایی واقع بینانه

آرمان گرایی و واقع بینی معموال به عنوان دو عنصر متباین مطرح می شوند. در طراحی و برنامه 
ریزی ساختارها و نظام های اجتماعی توجه صرف به هرکدام این دو مورد می تواند به عنوان یک آفت 
تلقی شود. آرمانگرایی صرف و بدون توجه به واقعیت ها به خیال پردازی منجر خواهد شد. واقع بینی 
باید در خدمت  پویایی می شود. واقعیات  بین رفتن  از  باعث درگیر شدن در روزمرگی و  نیز  صرف 

آرمان ها باشند وترکیب این دو امری اساسی برای حرکت کشور است ]64[.
نفی برونگرایی غیر درونزا

نظام ها و ساختارها در مواجهه با دشمن باید نسبت خود را با آن ها و همچنین نحوه مواجهه نرم 
افزاری با قواعد دشمن که در قواعد و قوانین بین المللی تجلی دارد، مشخص کنند به عبارت دیگر آن 
ها باید طوری طراحی شوند تا بتوانند نسبت حرکت انقالب را با دشمنان آن نشان دهند و ترسیم کننده 
و محافظت کننده خطوط فاصل انقالب با دشمن باشند و در مجموع بتوانند استقالل و عدم اتکاء انقالب 

به سایرین را به خوبی نشان دهند ]65[.
عدم غفلت

نظام های اداره جامعه در انقالب اسالمی باید در تقابل با نقشه دشمن طراحی شوند تا بتوانند در برابر 
آنها مصون و مقاوم باشند و منجر به باز تولید قدرت ملی شوند. آگاهی از نقشه، تدبیر و تاکتیک دشمن 

و عدم غفلت از حرکات دشمن ]66[ باید در طراحی ساختارهای اجتماعی تعبیه شود.
عدم تبعیت

نظیراقتصاد،  اجتماع  مختلف  های  حوزه  در  کبیر  جهاد  دیگر  عبارت  به  و  دشمن  از  تبعیت  عدم 
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فرهنگ، سیاست ]67[ صدق می کند. این عنصر بر حفظ عناصر تمدن ساز برخاسته از بستر و بوم جامعه 
تاکید دارد و مانع از اختالط عناصر تمدن اسالمی با عناصر و مؤلفه های وارداتی می شود.

مؤلفه های ظرفیت خط مشی

سطوح 
چهارگانه 

تمدنی

اندیشه و 
کفر به طاغوتایمان به اهللعقالنیت

باورها و 
شناخت دشمن و بی اعتمادی به اواعتماد به خدا و سنن آفرینشارزش ها

درون زایی در اجتماع
آرمانگرایی واقع خردگراییکنار برونگرایی

بینانه
نفی برونگرایی 

عدم تبعیتعدم غفلتغیر درونزا

رفتار
قدرت، عمران و آبادانی زندگی مادی، اراده و 

ابتکار
استقالل و عدم اتکا به دیگران، حفظ و 

مصونیت بخشی نظام، عزت

جدول 2: مؤلفه های ظرفیت خط مشی انقالب اسالمی در سطوح چهارگانه تمدنی

این شش عنصر محمل و بستر شکل دهنده رفتارهای اجتماعی هستند. رفتارهایی که برخاسته از این 
عناصر شش گانه باشند، تجلیات عینی تمدن اسالمی خواهند بود؛ الگوهای تولید و مصرف، تعامل با 
محیط زیست، علم و فناوری، تعامالت بشری، بنا ها و آثار هنری و تاریخی، نمونه هایی از موارد موجود 
در الیه رفتاری است ]68[. الیه رفتارها در بیانات مقام معظم رهبری بسیار فراوان و متعدد است، لذا به 

ذکر مثال هایی در جدول زیر بسنده می کنیم.
جمع بندی و نتیجه گیری

است؛  اسالمی  تمدن  ساختن  بشر  اداره  نهاد  ترین  جامع  عنوان  به  اسالمی  حکومت  نهایی  هدف 
تمدنی که در قرن های ابتدایی اسالم تا حدودی توانست خود را به منصه ظهور برساند. در عصر حاضر 
جمهوری اسالمی به عنوان احیاگر آموزه های وحیانی هدف و آرمان خود را دستیابی به تمدن نوین 
اسالمی قرار داده است. خط مشی عمومی به عنوان یکی از ابزارهای حکومت در تحقق اهداف و آرمان 
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ها باید از توانمندی الزم برخوردار باشد. این توانمندی که از آن به ظرفیت خط مشی یاد می شود باید 
مانند سایر راهکارها و تحلیل های اجتماعی ذوابعاد باشد و قابلیت تحلیل مسائل در سطوح مختلف را 
داشته باشد. یکی از تقسیم بندی های معتبر در تحلیل، استفاده از سطوح چهارگانه تمدنی است. این 
سطوح عبارتند از: رفتار، اجتماع، فرهنگ، اندیشه و عقالنیت. ظرفیت انقالب اسالمی در خط مشی های 
عمومی نیز باید برای اثرگذاری بتواند خود را بر اساس این سطوح چهارگانه تبیین کند. به دلیل وابسته 
انقالب  تبیین مؤلفه های آن در  به بستری که در آن مطرح می شود؛  بودن مفهوم ظرفیت خط مشی 
اسالمی بر اساس سطوح چهارگانه باید با درنظر گرفتن اقتضائات و لوازم انقالب اسالمی باشد که در 
پژوهش حاضر برای این امر، اندیشه های مقام معظم رهبری منبع رجوع قرار گرفتند. عناصر و مؤلفه 
های استخراج شده بر اساس سطوح چهارگانه بیان گر توانمندی های نشات گرفته از انقالب در امر خط 
مشی گذاری است. الزمه اثرگذاری خط مشی های عمومی برخورداری از چهارسطح به طور همزمان 
است. عناصر این مدل داللت هایی برای هرکدام از حوزه های عمومی دارند؛ به طور مثال: حوزه »علم« 
باید  بیان شده  به عنوان یکی از حوزه های عمومی موثر در دستیابی به تمدن اسالمی، بر اساس مدل 
در سطح رفتار قدرت حل مسائل اجتماعی، افزایش قدرت جامعه اسالمی، حفظ و نگهداری جامعه از 
خطرات و دشمن های خارجی را داشته باشد و مایه عزتمندی مسلمین شود. در بعد ساختاری برای اینکه 
بتواند رفتارهای بیان شده در سطح اول را تولید کند باید برخاسته از مسائل و بوم داخلی باشد، از تمامی 
ابزارهای در دسترس استفاده کند، در نگاه به آرمان ها و واقعیات جامعه اسالمی تولید شده باشد و بتواند 
خطوط فاصل جامعه اسالمی با نظام طاغوت را به خوبی ترسیم کند. در سطح باورها و بینش ها هم ملهم 
گرفته از عناصر اعتماد به خدا و سنن آفرینش و بی اعتمادی به دشمن و شناخت او باشد و هم بتواند این 
دو باور را در جامعه نشر و ترویج دهد. در سطح چهارم نیز باید دارای فلسفه توحیدی باشد و چیستی 
ایمان به خدا و کفر به طاغوت در آن قابل تبیین باشد. برخورداری خط مشی های انقالب اسالمی از این 

ویژگی ها، آن ها را به ابزارهای قدرتمندی برای تحقق تمدن نوین اسالمی تبدیل خواهد کرد 
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1- گای پیترز بعد از مطرح کردن این تعریف در مطالعه خود به توضیح این موانع می پردازد.

2- در بسط و تشریح تعریف خود واژه ability را آورده اند.
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چکیده
نهادهــای اجتماعــی یکــی از مهمتریــن میــراث هــای تمدنــی اســت کــه بازنمــای تجربیــات موفــق و 
خــرد جمعــی پیشــینی یــک تمــدن بــوده کــه در مواجهــه بــا شــرایط مختلــف توانســته بــا ایجــاد اصــالح 
در ســازکارهای درونــی خــود و طــول زمــان کارآمــدی خــود را بهبــود بخشــد. از ایــن رو شــرط الزم 
تحــّول در یــک تمــّدن، ایجــاد تغییراتــی بنیادیــن در ســطح نهادهــا اســت. یکــی از مهمتریــن چالشــهایی 
ــن اســت  ــی نوی ــا ســاخت هــای تمدن ــا آن مواجــه هســتند، نحــوه تعامــل ب کــه کشــورهای مســلمان ب
کــه بصــورت تقلیــدی و ترجمــه ای از بافــت بــوم تمــدن غــرب بــه ایــن کشــورها وارد شــده اســت و 
بــی شــک یکــی از الزامــات تحقــق تمــدن نویــن اســالمی، نهادســازی منطبــق بــا احــکام و دســتورات 
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ــکالت  ــه مش ــل هم ــا و ح ــوی نیازه ــخ گ ــکان پاس ــان و م ــر زم ــه در ه ــوری ک ــه ط ــت، ب ــالم اس اس
ــگ و  ــه در فرهن ــه ریش ــادی ک ــای نه ــاخت ه ــی از س ــد. یک ــالمی باش ــن اس ــدن نوی ــلمین در تم مس
اندیشــه اســالمی دارد، نهــاد عــام تکافــل اســت کــه پــس از رجــوع بــه قــرآن و عتــرت مــی تــوان نظــام 
تکافــل را در گســتره متنوعــی از نهادهــای زیــر مجموعــه همچــون نهــاد خانــواده، نهــاد خویشــاوندی، 
نهــاد عشــیره، نهــاد همســایه، نهــاد دوســتی و نهــاد بــرادری تعریــف نمــود. نهادهــای موضــوع تکافــل، به 
مثابــه نهادهایــی حمایتــی و نظارتــی در تمــدن اســالمی نقــش مهمــی در رفــع نیازهــای عمومــی جامعــه 
داشــته و کمــک شــایانی در درگیــر شــدن ســطوح مختلــف مــردم در حــل معضــالت دارنــد. برتــری 
ایــن نهادهــا بــر نهادهــای تمــدن غــرب را مــی تــوان در اصالــت ایــن نهادهــا، جامــع بــودن ایــن نهادهــا 
از حیــث تأمیــن تمــام نیازهــا )مــادی و غیرمــادی(، تشــخیص بــه هنــگام و تســریع در حــل مشــکالت، 
ــودن  ــن ب ــه مقتضــای نوی ــم ب ــا نمــی توانی ــذا م ــد، ل ــت دارن ــا اوالً در اســالم اصال ــن نهاده دانســت. ای
ایــن تمــدن، از احیــا و تقویــت آنهــا چشــم پوشــی کنیــم. ثانیــاً همچــون احــزاب و تشــکالت سیاســی 
و ســازمانهای مــردم نهــاد نیســتند کــه حــول محــور منافــع یــا عالیــق مشــترک شــکل بگیرنــد تــا بــا از 
بیــن رفتــن ایــن منافــع یــا عالیــق مشــترک ایــن نهــاد نابــود شــود. بلکــه هــر فــرد بــه مقتضــای زندگــی 
ــام  ــل تم ــاً در ح ــود. ثالث ــی ش ــوب م ــا محس ــن نهاده ــو ای ــی عض ــی و تکوین ــور طبیع ــه ط ــی ب اجتماع
ــراوان و شــناخت  ــر تعامــالت ف ــد در اث ــی توانن ــد و م ــت دارن ــن تمــام نیازهــا جامعی مشــکالت و تأمی

پیشــینی بــا تشــخیص درســت نــوع و مقــدار نیــاز افــراد زمینــه ســاز تمــدن نویــن اســالمی شــوند.
کلمات کلیدی: تکافل، تکافل اجتماعی، نهادسازی، تمدن نوین اسالمی، جامعه اسالمی

1-مقدمه
ــا  ــل ب ــوه تعام ــتند، نح ــه هس ــا آن مواج ــلمان ب ــورهای مس ــه کش ــهایی ک ــن چالش ــی از مهمتری یک
ســاخت هــای تمدنــی نویــن اســت کــه بصــورت تقلیــدی و ترجمــه ای از بافــت بــوم تمــدن غــرب بــه 
ایــن کشــورها وارد شــده اســت. نهادهــا یکــی از مهمتریــن ارکان تشــکیل دهنــده یــک تمــدن هســتند 



بازخوانی الگوی نهادی »تکافل اجتماعی« در اداره امور عمومی در گستره تمدن نوین اسالمی/   33

و لــذا شــرط الزم تحــّول در یــک تمــّدن، ایجــاد تغییراتــی بنیادیــن در ســطح نهادهــا اســت. بــی شــک 
یکــی از الزامــات تحقــق تمــدن نویــن اســالمی، نهادســازی منطبــق بــا احکام و دســتورات اســالم اســت، 
بــه طــوری کــه در هــر زمــان و مــکان پاســخ گــوی نیازهــا و حــل همــه مشــکالت مســلمین در تمــدن 
نویــن اســالمی باشــد. تمــدن نویــن غــرب کــه ماحصــل اســتیالی جریــان مدرنیســم در کلیــه شــوون 
فکــری، فرهنگــی و ســاخت تمدنــی غــرب اســت؛ ســبک جدیــدی از حکمرانــی و اداره امــور را ایجــاد 
نمــود. درایــن گــذار اندیشــه، اندیشــمندانی چــون هابــز بــا طــرح دولــت مــدرن، معتقــد بودنــد کــه در 
نظــم نویــن، ســامان بســیاری از امــور و شــوون زندگــی انســان بایســتی در یــد قــدرت حاکمیتــی بــه نــام 
دولــت باشــد. پــس از رواج ایــن ایــده، در عمــل دولــت هــای مقتــدر مرکــزی در جــای جــای جهــان 
ــه فشــارهای نهــادی مختلــف  ــان تقلیــد و البت ــر اثــر جری ــد در طــول زمــان و ب ایجــاد شــدند. ایــن رون
ســبب همشــکلی گردیــده و منجــر بــه شــکل گیــری دولــت هایــی در شــرق تــا غــرب جهــان شــد. ایــن 
دولــت هــا گســتره فعالیــت هــای متنوعــی داشــته و متکفــل رفــع نیازهــای مختلفــی شــده واداره امــوری 
را در دســت گرفتنــد کــه قبــال توســط نهادهــای برخاســته از باورهــای دینــی و ســنت هــای بومــی مــردم 
هــر منطقــه تامیــن و اداره مــی گردیــد. از رفــع نیازهــای اولیــه گرفتــه تــا مرتفــع ســاختن نیازهایــی چــون 
ــد  ــی مانن ــای اجتماع ــیب ه ــه آس ــیدن ب ــامان بخش ــی س ــت و حت ــم و تربی ــوزش و تعلی ــت و آم بهداش
فقــر، همگــی در زمــره انتظــارات از دولتهــا قــرار گرفــت. البتــه در ایــن رونــد عملکــرد دولــت هــا بــه 
مشــکالت عدیــده ای برخــورد و بــه همیــن ســبب منجــر بــه روندهــای جدیــدی در ســاخت نهادهــای 
ــرکتها و  ــدن ش ــم ش ــا و حاک ــت ه ــازی دول ــک س ــد. کوچ ــع ش ــن جوام ــی در ای ــور عموم اداره ام
همچنیــن گســترش فزاینــده نــوع خاصــی از اشــکال نهــادی در قالــب ســازمانهای مــردم نهــاد، از جملــه 
تالشــهایی بــود کــه بــا اصــالح و ســاخت نهــادی جدیــد الــزام تحقــق »تمــدن مــدرن« را تســهیل مــی 

نمــود.
ــا بازگشــت بــه گذشــته تمــدن اســالمی و معــارف اصیــل اســالمی مــی تــوان یافــت کــه بــر  امــا ب
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ــه  ــا ب اســاس آمــوزه هــای اســالمی و احــکام الهــی، نهادهایــی اصیــل در متــن دیــن تشــریع شــده و ی
اصــالح امضــاء شــده انــد کــه ایــن نهادهــا در زمــان کنونــی نیــز مــی تواننــد پاســخگوی نیازهــای جامعــه 
اســالمی در زمــان کنونــی باشــند. از جملــه ایــن مفاهیــم، نظــام یــا نهــاد عــام »تکافــل« اســت کــه پــس از 
تأمــل و تدبــر در مجموعــه قــرآن و عتــرت مــی تــوان نظــام تکافــل را در گســتره متنوعــی از نهادهــای 
زیــر مجموعــه همچــون نهــاد خانــواده، نهــاد خویشــاوندی، نهــاد عشــیره، نهــاد همســایه، نهــاد دوســتی 
و نهــاد بــرادری تعریــف نمــود. نهادهــای موضــوع تکافــل، بــه مثابــه نهادهایــی حمایتــی و نظارتــی در 
ــر  ــع نیازهــای عمومــی جامعــه داشــته و کمــک شــایانی در درگی تمــدن اســالمی نقــش مهمــی در رف
شــدن ســطوح مختلــف مــردم در حــل معضــالت دارنــد. برتــری ایــن نهادهــا بــر نهادهــای تمــدن غــرب 
را مــی تــوان در اصالــت ایــن نهادهــا، جامــع بــودن ایــن نهادهــا از حیــث تأمیــن تمــام نیازهــا )مــادی 
و غیرمــادی(، تشــخیص بــه هنــگام و تســریع در حــل مشــکالت، دانســت. ایــن نهادهــا اوالً در اســالم 
ــت آنهــا  ــا و تقوی ــن تمــدن، از احی ــودن ای ــن ب ــه مقتضــای نوی ــم ب ــا نمــی توانی ــذا م ــد، ل ــت دارن اصال
ــتند  ــاد نیس ــردم نه ــازمانهای م ــی و س ــکالت سیاس ــزاب و تش ــون اح ــاً همچ ــم. ثانی ــی کنی ــم پوش چش
کــه حــول محــور منافــع یــا عالیــق مشــترک شــکل بگیرنــد تــا بــا از بیــن رفتــن ایــن منافــع یــا عالیــق 
ــه طــور طبیعــی و  ــه مقتضــای زندگــی اجتماعــی ب ــرد ب ــر ف ــود شــود. بلکــه ه ــاد ناب ــن نه مشــترک ای
تکوینــی عضــو ایــن نهادهــا محســوب مــی شــود. ثالثــاً در حــل تمــام مشــکالت و تأمیــن تمــام نیازهــا 
جامعیــت دارنــد و مــی تواننــد در اثــر تعامــالت فــراوان و شــناخت پیشــینی بــا تشــخیص درســت نــوع و 

مقــدار نیــاز افــراد زمینــه ســاز تمــدن نویــن اســالمی شــوند.
ــراث گرانســنگ معــارف اســالمی، ضمــن  ــه می ــا بازگشــت ب ــم ب ــر آنی ــه ب ــن مقال از ایــن رو در ای
بازخوانــی مفهــوم تکافــل در جامعــه اســالمی، بــه بررســی و بازتعریــف الزامــات طراحــی نهــاد تکافــل 
اجتماعــی در جامعــه کنونــی بپردازیــم. شــناخت و بررســی ایــن مهــم ان شــاء اهلل چــراغ راهــی بــرای 
ــه نحــوی کــه  ــن اســالمی اســت؛ ب ــی در گســتره تمــدن نوی ــور عموم ــای ام نهادســازی در عرصــه ه
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بتــوان بــر اســاس آن ســاخت هــای تمدنــی طراحــی نمــود کــه ضمــن رعایــت شــرایط و پاســخگویی 
ــه نیازهــای روز، ارزشــهای اصیــل اســالمی بطــور حداکثــری در آن رعایــت شــده باشــد.  ب

از ایــن رو در ایــن مجــال بــرای دســتیابی بــه هــدف ایــن مقالــه ابتــدا بــه مفهــوم نهادســازی در علــوم 
اجتماعــی پرداختــه و ســپس بــه بررســی مفهــوم و ابعــاد تکافــل از منظــر اندیشــه اســالمی مــی پردازیــم. 
در نهایــت نیــز بــر اســاس مطالــب مــورد بحــث بــه ارائــه داللــت هایــی در فهــم دقیــق مفهــوم تکافــل 
در راســتای بهــره گیــری و اســتفاده از ایــن نهــاد اصیــل اســالمی در سیاســتگذاری و حــل معضــالت 

اجتماعــی خواهیــم پرداخــت ان شــاء اهلل.
2-نهاد و نهادسازی

2-1-معنای نهاد
واژه نهــاد1 در گســتره ی متنوعــی از علــوم اجتماعــی از اقتصــاد و علــوم سیاســی گرفتــه تــا 
ــرای تبییــن جایــگاه  جامعــه شناســی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. بکارگیــری ایــن واژه در واقــع ب
ســاختارهای اجتماعــی در شــکل دهــی و اثرگــذاری بــر رفتارهــای افــراد در قالــب فعالیتهــای اجتماعــی 
اشــاره دارد. همــه جوامــع بشــری مرکــب از نهادهــای اجتماعــی اســت. نهادهــای اجتماعــی قلمروهــای 
اصلــی زندگــی اجتماعــی، یــا خــرده سیســتم هایــی هســتند کــه بــرای بــرآورده کــردن نیازهــای اولیــه 

ــه وجــود آمــده اند)عضدانلــو، 1384: 657(.  انســان ب
اشــمولر )1900( معتقــد اســت نهادهــا مبیــن »مجموعــه ای از عــادات و قواعــد اخالقــی، رســوم و 
قوانیــن هســتند کــه محــور یــا هدفــی مشــترک دارنــد و بــا یکدیگــر ســازگارند و سیســتم را مــی ســازند« 
)بــه نقــل از چاونــس، 1390: 42(. در واقــع نهــاد در مقــام اصطالحــی فنــی در علــوم اجتماعــی بــر یــک 
روال اجتماعــی منظــم و همــواره مکــرر داللــت مــی کنــد. بــه ایــن ترتیــب، ایــن اصطــالح حــوزه ای 
وســیع تــر از زندگــی روزمــره را شــامل مــی شــود و نــه تنهــا امثــال مدرســه و ادارات دولتــی را دربرمــی 

1 institution
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گیــرد، بلکــه شــامل زبــان و رویــه هــای اخالقــی و فرهنگــی هــم مــی شــود)ادگار، 1387: 286و287(. 
شــاید مهمتریــن کارکــردی کــه بــرای نهادهــا مــی تــوان در نظــر گرفــت، تــوان ســازماندهی و نظــام 
بخشــی رفتارهــا در عرصــه اجتماعــات اســت. در بــر ایــن اســاس برخــی از صاحبنظــران معتقدنــد کــه 
ــر عــرف1« تلقــی کــرد، یعنــی مجموعــه ای از عــادات  ــوان در برخــی ابعــاد نوعــی »اب »نهــاد را مــی ت
ــد.  ــی اجتماعــی ســروکار دارن ــع اصل ــا مناف ــاری کــه ب ــی، و الگوهــای رفت و رســوم، شــیوه هــای قوم
بنابرایــن یــک نهــاد اجتماعــی متشــکل از همــه مولفــه هــای ســاختاری یــک جامعــه اســت کــه از طریــق 
آن هــا مالحظــات و فعالیــت هــای عمــده ســازماندهی مــی شــوند و نیازهــای اجتماعــی )از قبیــل نظــم، 
ــر ایــن اســاس نهــاد در  ــد« )مارشــال،1388: 568و569(. ب ــرآورده مــی گردن ــازآوری( ب اعتقــادات و ب
واقــع یــک نــوع نــرم افــزار اجتماعــی اســت کــه منجــر بــه اســتقرار یــک منطــق اجتماعــی مــی گــردد. 
توجــه گســترده ای کــه بــه بحــث نهــاد و نهادســازی در علــوم اجتماعــی مــی شــود بــر ایــن بــاور 
ــدی را در  ــاری نقــش کلی ــده هــای رفت ــوان ســاختارها و شــکل دهن ــه عن ــا ب اســتوار اســت کــه نهاده
محدودســازی و در عیــن حــال توانمندســازی کنــش افــراد در عرصــه اجتماعــی دارد. لــذا نهادگرایــان 
ضمــن تبییــن هــای متعــددی کــه از نهــاد ارائــه مــی دهنــد در پــی بیــان الگوهایــی بــرای ایجــاد تغییــرات 
در نهادهــا جهــت دســتیابی بــه کنــش هــای مــورد انتظــار اجتماعــی هســتند. در واقــع ایجــاد تحــول در 
چارچوبهــای نهادهــا یکــی از راه هــای بهبــود و جهــت دهــی رفتارهــای اجتماعــی بــوده و مــی تــوان بــا 
برنامــه ریــزی در حــوزه نهادهــا از ظرفیــت هــای اجتماعــی مــردم در رفــع نیازهــا و مشــکالت عمومــی 

بهــره گرفــت. 
ــت  ــل انباش ــی، حاص ــای تمدن ــت ه ــه در باف ــتقرار یافت ــای اس ــه نهاده ــود ک ــا نم ــوان ادع ــی ت م
ــه مســاله ایجــاد شــده بازخــور  ــوده اســت کــه در یــک تمــدن نســبت ب ــوآوری هایــی ب تجربیــات و ن
داده انــد. در واقــع در نگاهــی دقیقتــر مــی تــوان ادعــا نمــود کــه نهادهــای اجتماعــی یکــی از مهمتریــن 

1 Super-custom 
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میــراث هــای تمدنــی اســت کــه بازنمــای تجربیــات موفــق و خــرد جمعــی پیشــینی یــک تمــدن بــوده 
کــه در مواجهــه بــا شــرایط مختلــف توانســته بــا ایجــاد اصــالح در ســازکارهای درونــی خــود و طــول 
ــن  ــی از مهمتری ــادی یک ــازکارهای نه ــدگاه س ــن دی ــا ای ــد. ب ــود بخش ــود را بهب ــدی خ ــان کارآم زم
ــک  ــورت ی ــب و ص ــترده در ترکی ــق و گس ــی عمی ــه اثرات ــت ک ــی اس ــوس تمدن ــای ناملم ــرمایه ه س
ــوده  ــر یــک تمــدن ب ــن ســازکارهای نهــادی حاکــم ب تمــدن دارد. مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه ای
اســت کــه ســبب رشــد و بالندگــی یــک ملــت و تمــدن شــده و یــا ســبب شکســت و از پاافتادگــی آنهــا 

ــون، 1392: 97( ــو و رابینس )اوغل
حــال ســوالی کــه اینجــا ظهــور مــی یابــد ایــن اســت کــه آیــا مــی تــوان از یــک ســازکار نهــادی 
ــد  ــی ده ــان م ــای بشــری نش ــخ تمدنه ــرور تاری ــر؟ م ــا خی ــتفاده نمــود ی ــا اس ــا و مکانه ــه زمانه در هم
ــده؛  ــت مان ــن تطــورات ثاب ــوده در گــذار ای ــای بشــری ب ــی کــه برخاســته از نیازه ــی و اصول کــه مبان
امــا صــورت نهادهــای اجتماعــی غالبــا در حــال تغییــر و تحــول بــوده و در طــول زمــان بــا تفــاوت در 

ــات زمــان و مــکان متفــاوت مــی شــود.  اقتضائ
نکتــه ای کــه در فهــم نهادهــا بایســتی بــه آن توجــه نمــود، دوالیــه بــودن نهادهــا اســت. در نــگاه 
ســامنر، نهــاد شــامل یــک مفهــوم) ایــده، ایــده، بینــش، دکتریــن یــا گرایــش( و یــک ســاختار اســت. 
در ایــن تعریــف، مفهــوم غایــت یــا کارکردهــای یــک نهــاد را مشــخص میکنــد؛ و ســاختار ضمــن در 
برداشــتن ایــده اصلــی نهــاد، ابزارهایــی را فراهــم میکنــد کــه ایــده از طریــق آن ظهــور و بــروز مییابــد. 
ــا گــذار از آداب و  وی معتقــد اســت کــه ســیر تکامــل اجتماعــی از فعالیتهــای فــردی آغــاز شــده و ب
رســوم قومــی و اجتماعــی و رســیدن بــه نهادهــای تمــام عیــار مســیر ترقــی خــود را طــی میکنــد. گرچــه 
ســاخت نهادهــا بطئــی1 و تدریجــی اســت، امــا همیــن نهادهــا میتواننــد بــه صــورت برســاخت2 درآینــد 
ــه  ــوب شــده( )ب ــن اساســی مکت ــراد باشــند)مانند قوانی ــداع اف ــی و اب ــک قصــد عقالی کــه محصــول ی

1 cressive 
2 enacted
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نقــل از اســکات، 2014 : 10(. در دیگــر ســخن، آن دکتریــن بــر مبنــای یــک نیــاز بشــری شــکل گرفتــه 
ــا پوســته و ســاختار کامــال فرهنگــی شــکل  ــه همیــن اســاس وجــود آن ضــروری اســت، ام اســت و ب
گرفتــه و بــه عبارتــی اعتبــاری اســت. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه ایــن ســاختار اعتبــاری خــود دارای 
اثــرات واقعــی بــوده و در دراز مــدت بــر افــراد و ســاختار تربیتــی و درونــی آنهــا اثرگــذاری دارد. لــذا 
یکــی از ضرورتهــای نهــاد ســازی توجــه بــه دکتریــن اصلــی هــر نهــاد و بازتعریــف ســاختار و پوســته 
ــا ایــن توجــه مــی تــوان  ای اســت کــه بــرای هــر نهــاد در زمــان و مــکان نهــادی شــکل مــی گیــرد. ب
بــا بهــره گیــری از میــراث نهــادی تمــدن اســالمی در طــول دوره حیــات خــود، بــرای ســاخت تمــدن 

نویــن بهــره گرفــت. 
3-تمدن نوین اسالمی

3-1-تعریف
مجموعــه ای بــه هــم پیوســته و بســیار گســترده از انســان هــا کــه در روابــط چهارگانــه )رابطــه انســان 
ــدن(، دارای  ــگ و تم ــر، فرهن ــه )تفک ــه گان ــای س ــاحت ه ــت( و س ــران و طبیع ــدا، دیگ ــود، خ ــا خ ب
اشــتراکات بســیاری هســتند؛ بــه نحــوی کــه ایــن اشــتراکات، ایــن مجموعــه را از ســایر مجموعــه هــای 
ــه و  ــه ایــن روابــط چهارگان بشــری جــدا مــی کنــد. در تمــدن اســالمی عامــل اصلــی شــکل دهنــده ب

ســاحت هــای ســه گانــه، اســالم اســت.
3-2-مراحل

مقــام معظــم رهبــری در تشــریح تمــدن نویــن اســالمی بــرای آن مراحلــی پنــج گانــه ذکــر کــرده 
انــد:

ــی  ــام سیاس ــوع نظ ــن در ن ــی بنیادی ــای تحول ــه معن ــه ب ــالمی ک ــالب اس ــالمی: انق ــالب اس اول. انق
از رژیــم اســتبدادی و وابســته پهلــوی بــه نظــام مــردم ســاالر دینــی و تغییــر حاکمــان از پهلــوی هــای 
ســلطنت طلــب بــه ولــی فقیــه جامــع الشــرایط بــود کــه در ســال 1357 بــا موفقیــت تمــام بــه ســرانجام 
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خــود رســید.
دوم. نظــام اســالمی: در ایــن مرحلــه کــه بــه نوعــی بــه معنــای تثبیــت انقــالب اســالمی هــم هســت، 
قانــون اساســی اســالمی و ســاختارهای مبتنــی بــر شــریعت شــکل گرفــت و حرکــت مــردم بــه ســوی 

آرمــان هــا و اهــداف دینــی جهــت داده شــد. 
ســوم. دولــت اســالمی: مــا هنــوز در مرحلــه دولــت ســازی اســالمی هســتیم و موفــق بــه عبــور از این 
مرحلــه نشــده ایــم. اگــر چنــد ســال حکومــت پیامبــرص و امیرالمؤمنیــن و امــام حســن ع را بــه عنــوان 
شــاخص دولــت اســالمی قــرار دهیــم، مــا هنــوز تــا تشــکیل دولــت اســالمی کــه عــاری از فســاد، ویــژه 
خــواری، کــم کاری، اشــرافی گــری و بــی اعتنایــی بــه مــردم باشــد، فاصلــه بســیاری داریــم. تقــّدم ایــن 
مرحلــه ناظــر بــه مضمــون احادیثــی اســت کــه جامعــه همانطــوری شــکل مــی گیــرد کــه دولتمــردان 
ــی،  ــن شــعبه حران ــْم« )اب ــْم بِآبَائِِه ــبَهُ  مِنُْه ــمْ  أَْش ــاُس بِأَُمَرائِِه َّ ــد: »الن ــی فرماین ــر اکــرم ص م هســتند. پیامب
1363: 208(. شــباهت مــردم بــه رهبرانشــان، از تأثیــر پذیــری آنهــا از پــدران و مادرانشــان بیشــتر اســت.
ــان هــای اســالمی،  ــه ای کــه در آن، آرم ــی جامع ــه اســالمی یعن ــه اســالمی: »جامع چهــارم. جامع
اهــداف اســالمی، آرزوهــای بزرگــی کــه اســالم بــرای بشــر ترســیم کــرده اســت، تحقــق پیــدا کنــد« 

ــه ای: 1384/06/08 (. ــار آیــت اهلل خامن ــر حفــظ و نشــر آث )دفت
ــوان  ــه عن ــن اســالمی ب ــل مراحــل پیشــین، تمــدن نوی ــن اســالمی: پــس از تکمی پنجــم. تمــدن نوی

ــا مطــرح مــی شــود. ــی الهــام بخــش و الگــو در ســطح دنی تمدن
3-3-الیه ها

ــر،  ــی تفک ــی یعن ــاحت زندگ ــه و س ــه الی ــر س ــول در ه ــالمی تح ــن اس ــدن نوی ــاد تم ــه ایج الزم
ــتیم. ــدن هس ــگ و تم فرهن

اول. افکار: هر گزاره فلسفی و علمی بیانگر نوعی فکر است.
دوم. احساســات: احساســات اصیــل بشــر مثــل حــّب ، بغــض، بخــل، حســد، خشــم، تــرس، یــأس و 
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امیــد هســتند. زمانــی کــه افــکار در قالــب هنــر و بــا بیــان احساســات بیــان شــود، فرهنــگ شــکل مــی 
گیــرد.

ســوم. اعمــال )تمــدن(: مجموعــه دســتاوردهای عینــی بشــر در عالــم خــارج کــه عمدتــاً در نســبت 
بــا طبیعــت ظهــور و بــروز مــی یابــد، تمــدن را شــکل مــی دهــد.

ان شــاء اهلل در ادامــه و ایــن مجــال، بــه بررســی مفهــوم تکافــل و بهــره گیــری از آن در تمــدن نویــن 
اســالمی خواهیــم پرداخت.

4-تکافل
4-1-تعریف لغوی

ــت  ــل دالل ــاده کف ــی دارد. م ــه شــده اســت کــه اشــتقاقات فراوان ــَل« برگرفت ــاّده »َکَف ــل از م تکاف
مــی کنــد بــر اینکــه چیــزی ضامــن چیــز دیگــری شــود. معنــای اصلــی »کفــل« بــه عنــوان ریشــه تکافــل 
ــخص. )مصطفــوی، 1430ه.ق،  ــاش ش ــاری و مع ــای ج ــن نیازه ــه تأمی ــد ب ــت از دادن تعه ــارت اس عب
ج10: 96( در فرهنــگ لغــت عربــی عامــه و فرهنــگ لغــة عربــی معاصــر ذیــل معنــای تکافــل آمــده 

ــد و بعضــی از آنهــا  ــاری کردن ــا هــم همزیســتی و همی ــن معناســت کــه ب ــه ای ــل القــوم ب اســت: »تکاف
ــه  ــل ب ــد، تبدی ــل مــی کنن ــا یکدیگــر تکاف ــی ب ــدان امت ــی کــه فرزن ضامــن بعضــی دیگــر شــدند. زمان

ــتانی، 1375: 250(. ــی شوند«)بس ــر م ــی نفوذناپذی قدرت
4-2-تعریف مفهومی

ــاری  ــرای ی ــزان نیازهــا و مشــکالت یکدیگــر ب ــوع و می ــای شناســایی ن ــه معن ــل اجتماعــی ب  تکاف
چندجانبــه میــان افــراد در جامعــه مدنــی اســت، بــه طــوری کــه تمــام نیازهــای افــراد تأمیــن شــود. ایــن 
ــواده ، همســایه، خویشــاوندان  ــل خان ــل )مث ــال در حــوزه تکاف ــی، در بســتر نهادهــای فّع ــاری مدن همی
ــی  ــی پیشــادولتی انجــام م ــه کمربندهــای حمایتی-نظارت ــه مثاب ــی( ب ــرادران دین ، عشــیره، دوســتان ، ب
شــود. نقطــه مقابــل تکافــل اجتماعــی فردگرایــی و عقالنیــت ابــزاری قــرار مــی گیــرد کــه در آن منافــع 
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شــخصی تعییــن کننــده نــوع و میــزان مناســبات اجتماعــی اســت.

4-3-دیدگاه اندیشمندان درباره جایگاه تکافل
ــه صفــت اجتماعــی،  ــه شــدن ب ــا اضاف ــی مــاده »کفــل« در اشــتقاقات متعــدد و ب ــه معان ــا توجــه ب ب
ــه ایــن معناســت کــه افــراد جامعــه، چــه در ســطح فــردی چــه در ســطح گروهــی  تکافــل اجتماعــی ب
، همیــار و پشــتیبان یکدیگــر باشــند، خــواه فرمانــروا باشــند یــا فرمانبــر تــا مواضعــی ایجابــی همچــون 
پشــتیبانی از یتیــم یــا ســلبی ماننــد ممانعــت از احتــکار اتخــاذ کننــد. سرمنشــأ ایــن اقــدام، وجدانــی آگاه 
اســت کــه آبشــخور آن، اصــل عقیــده اســالمی اســت. تــا فــرد در حمایــت و رعایــت اجتمــاع و اجتمــاع 
در پشــتیبانی فــرد، امــرار معــاش کننــد. بــه نحــوی کــه همــگان بایکدیگــر در تعاملنــد و بــرای برپایــی 
جامعــه ای بهتــر و دفــع ضــرر از افــراد آن بایکدیگــر همــکاری مــی کننــد. )ناصــح علــوان، بــی تــا: 10(
ــر را  ــتیبانی یکدیگ ــت و پش ــلمانان کفال ــر مس ــالم ب ــه اس ــت ک ــی اس ــای اصل ــه معن ــام ب ــل ع تکاف
ــات و  ــدود امکان ــلمان در ح ــر مس ــه ه ــاری را وظیف ــن همی ــالم ای ــت. اس ــاخته اس ــی س ــب کفای واج
توانــش دانســته کــه بایــد آن را در هــر حــال انجــام دهــد، همــان طــور کــه دیگــر کارهــای واجبــش 
را انجــام مــی دهد)الصــدر، 1424ه.ق، ج3: 774(. حــوزه تکافــل اجتماعــی در مــورد تأمیــن نیازهــای 
ــج گانه)حــق  ــی پن ــوق طبیع ــورد حق ــی باشــد، بلکــه در م اساســی )خــوراک، پوشــاک و مســکن( م
ــباعی، 1998م: 175و 176(.  ــی کند)الس ــدق م ــز ص ــک( نی ــرافت و تّمل ــوزش، ش ــات، آزادی، آم حی
تکافــل اجتماعــی از یــک ســو بــه معنــای زندگــی فــرد تحــت کفالــت جامعــه خویــش اســت بــه 
نحــوی کــه جامعــه نیازهــای او را متناســب بــا شــرایطش تأمیــن نماینــد. از ســوی دیگــر بدیــن معناســت 
کــه هــر فــرد توانمنــدی، از طریــق جایــگاه و مقــام و منزلتــش، هــر آنچــه را کــه باعــث جریــان خیــرات 
و نیکــی هــا و منجــر بــه حفــظ کیــان جامعــه و ارتقــای جایــگاه آن مــی شــود را انجــام دهــد. )عبدالعــال، 

1997م: 13(
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ــال جامعــه  ــارت اســت از اینکــه »هــر فــردی ، در قب ــای دقیــق کلمــه عب ــه معن تکافــل اجتماعــی ب
ــه طــوری کــه اگــر در انجــام  ــد. ب ــد آنهــا را ادا نمای ــد کــه بای خویــش احســاس مســئولیت هایــی کن
مســئولیت هایــش کوتاهــی کنــد، ایــن امــر باعــث فروپاشــی شــالکه جامعــه ی او و دیگــران خواهــد. از 
ســوی دیگــر هــر فــرد در جامعــه از حقوقــی برخــوردار اســت، کــه افــرادی کــه در رفــع ایــن حقــوق 
توانمنــد هســتند، بایــد حــق هــر صاحــب حّقــی را بــی کــم و کاســت بــه او دهنــد و مانــع صدمــه دیــدن 
ــه مــرور پایــه  ضعفــا شــوند و مشــکالت عاجزیــن را برطــرف نماینــد. اگــر تکافــل اجتماعــی نباشــد ب

هــای جامعــه سســت خواهــد شــد و بایــد شــاهد ســقوط آوار در آن باشــیم« ) ابوزهــره، 1991: 7(.
4-4-نهادهای فعال در حوزه تکافل

همــان طــور کــه بســیاري از جامعــه شناســان عنــوان کــرده انــد، در جامعــه ســنتي فــرد و اجتمــاع در 
پیونــدي ناگسســتني بــا یکدیگــر قــرار دارنــد و فردیتــي کــه در جامعــه مــدرن شــکل گرفتــه اســت در 
جامعــه ســنتي هنــوز دیــده نمــي شــود. بــه گفتــه یکــي از منتقــدان جامعــه مــدرن، در جوامــع ســنتی فــرد 
تنهــا »در درون شــبکه روابــط اجتماعــی خــود جلــوه و مقامــی حقیقــی دارد؛ او عضــو جدایــی ناپذیــر 
پیوســتاری ناگسســتنی اســت کــه از وی فراتــر مــی رود و او را در دل خــود جــای مــی دهــد«. امــا در 
جوامــع مــدرن، برعکــس، »فــرد در گــروه خــود وضعیتــی متزلــزل دارد. او هویــت هــای جمعــی خــود 
ــدل شــده  ــه »یتیــم جمــع و مریــض جامعــه« ب را از دســت داده و -فاجعــه اصلــی در آن اســت کــه- ب
اســت« ) بهنــام، 1383: 37 و 38(. در جامعــه ســنتي پیونــد فــرد بــا اجتمــاع بــه طــور طبیعــي شــرایطي را 

پدیــد مــي آورد کــه فــرد در زیــر چتــر حمایتــي ســایر افــراد قــرار مــي گیــرد. 
ــازه اي را در مباحــث  ــاب ت ــر ب ــاره توســعه در ســالیان اخی ــا ســن، کــه دیــدگاه هایــش درب آمارتی
توســعه گشــوده اســت، بــا تکیــه بــر اصــل نیازمنــدي متقابــل انســان هــا بــه هــم در اجتمــاع و بــا درک 
نقــش مهــم نهادهــاي ســنتي غیردولتــي در جامعــه اظهــار مــي دارد: »از آنجــا کــه انســان هــا در حالــت 
کلـّـی بــا هــم زندگــی مــی کننــد، نمــی توانیــم ایــن اندیشــه را کــه اتفاقــات ناگــوار اطــراف مــا اساســاً 
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مشــکل همگــی ماســت نادیــده بگیریــم. رفــع ایــن مشــکالت وظیفــه و مســئولیت همگــی ماســت حتـّـی 
اگــر مربــوط بــه فــرد دیگــری باشــد. دیــدگاه تــک بُعــدی اعتبــاری از مســئولیّت فــردی )حضــور یــک 
انســان تنهــا در جزیــره تخیلــی دوردســت و بــدون دخالــت دیگــران( بایــد نــه تنهــا بــا پذیــرش نقــش 
ــا پذیــرش و شــناخت نقــش نهادهــا و عوامــل دیگــر گســترده تــر شود«)ســن، 1381 :  دولــت، بلکــه ب

.)315-318
براســاس میــزان و ســطح علقــه هــا، وابســتگی هــا و مســئولیت پذیــری هــای متقابــل مشــترک مــی 
توانیــم نهادهــای موضــوع تکافــل را طبقــه بنــدی کنیــم. »تکافــل مــی توانــد بیــن فــرد و خــودش، بیــن 
ــت هــا و بیــن یــک نســل و دیگــر نســل هــا  ــت و امّ ــن امّ ــرد و اجتمــاع، بی فــرد و نزدیکانــش، بیــن ف

باشــد« )قطــب، بــی تــا: 53(.
پــس از تتبـّـع در قــرآن و عتــرت بــه نهادهــای موضــوع پــی مــی بریــم. ایــن نهادهــا عبارتنــداز نهــاد 
خانــواده، نهــاد خویشــاوندی، نهــاد عشــیره، نهــاد همســایه، نهــاد دوســتی و نهــاد بــرادری. هــر یــک از 
ایــن نهادهــا دارای مراتــب و مقــول بــه تشــکیک هســتند، یعنــی بــرای شــکل گیــری، نیــاز بــه حدأقــل 
ــه  ــاً ب ــزوده گــردد. طبع ــا اف ــر اســتحکام آنه ــط ب ــا گســترش و عمــق رواب ــد ب ــد و مــی توان ــی دارن های
میزانــی کــه در هــر کــدام از ایــن نهادهــا روابطــی عمیــق تــر وجــود داشــته باشــد، کارکــرد آنهــا در 

تأمیــن نیازهــا و حــل مشــکالت گســترده تــر خواهــد بــود. 
یکــی از شــاخص هــای تمایزبخــش ایــن نهادهــای اصیــل از دیگــر نهادهــای غیرحکومتــی هــدف 
ــای  ــری در نهاده ــاری گ ــدف از ی ــت. ه ــن نهادهاس ــوب ای ــر در چارچ ــا یکدیگ ــاط ب ــراد از ارتب اف
موضــوع تکافــل بــده بســتان و ســودجویی بــا رویکــرد هزینه-فایــده1 نیســت. همیــاری بــا دیگــران بــر 
ــار، ســیادت و ســروری و جــود و  ــی، ایث ــت، احســان، مســئولیت همگان ــاون، عدال ــای تراحــم، تع مبن
انفــاق اســت. هرچنــد برآینــد ایــن تکافــل در درازمــّدت بــه ســود همــگان خواهــد بــود. بــه طــوری کــه 

1 cost-benefit 
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اگــر روزی فــردی توانــا ناتــوان شــد، دیگــران بــه یــاری او خواهنــد شــتافت. در اینجــا بــه طــور گــذرا 
بــه تعریــف، اهمیـّـت، شــیوه عملکــرد و وظایــف هرکــدام از ایــن نهادهــا در ایجــاد تمــدن اســالمی، بــا 

تکیــه بــر قــرآن و عتــرت، مــی پردازیــم.
خانواده   -1-4-4

خانــواده نخســتین و حقیقــی تریــن نهــادی اســت کــه در تمــدن اســالمی وجــود دارد کــه پایــه هــر 
اجتمــاع بزرگتــر اســت. بــر ایــن اســاس ارتبــاط خانوادگــی، مســأله اجتماعــی و حقــوق اســت کــه در 
تکویــن ریشــه دارد و اعتبــاری و قــراردادی نیســت کــه در آن داوری کننــد )جــوادی آملــی، 1394: 24 
و30(. لــذا ایــن نهــاد مهمتریــن ســنگ بنــای تمــدن اســالمی محســوب مــی شــود. رســول اکــرم)ص( 
َّْزِویــجِ « )ابــن بابویــه، 1413ق، ج3:  ِ تََعالـَـی مـِـَن الت مــی فرماینــد: »َمــا بُنـِـَي بِنـَـاٌء فـِـي اإْلِْســاَلِم أََحــُب  إِلـَـی اهللَّ

383(. در اســالم هیــچ بنایــی نــزد خــدا محبــوب تــر از ازدواج نیســت. 
بــا توجــه بــه علقــه شــدید در محیــط خانــواده، امــکان شناســایی دقیــق نیازهــا و مشــکالت یکدیگــر 
و آشــنایی بــا بهتریــن نــوع تکافــل بــرای تأمیــن آن نیازهــا و حــل مشــکالت، خانــواده پیشــتر و بیشــتر 
از هــر کــس دیگــری مــی توانــد یــاری رســان فــرد باشــد. اّولیــن گام وســعت فــرد بــا تشــکیل خانــواده 
ــا  ــا تشــکیل خانــواده اســت کــه فــرد از حصــار تنــگ فردگرایــی بیــرون آمــده و ب اتفــاق مــی افتــد؛ ب
ایجــاد رابطــه مــوّدت و رحمــت، زوجیــن تبدیــل بــه روحــی واحــد در دو جســم مــی شــوند بــه طــوری 

کــه نیــاز هــر یــک نیــاز دیگــر و مشــکل هــر یــک مشــکل دیگــر محســوب مــی شــود.
ــک  ــد کوچ ــواده واح ــد: »خان ــی کنن ــف م ــه تعری ــواده را اینگون ــی خان ــوادی آمل ــت اهلل ج آی
ــعه و  ــدان، توس ــد فرزن ــا تول ــود و ب ــی ش ــاز م ــرد آغ ــان ازدواج زن و م ــا پیم ــه ب ــت ک ــی اس اجتماع
اســتحکام مــی یابــد. ایــن نهــاد بــه گروهــی خــاص از خویشــاوندان اطــالق مــی شــود کــه در بــرآوردن 
ــواده  ــی، 1394: 25(. »خان ــوادی آمل ــده دارد« )ج ــی را برعه ــئولیت اصل ــا، مس ــی اعض ــای اساس نیازه
ــه  ــد و ب ــج رشــد مــی کن ــه تدری ــه از آنجــا مــی آغــازد و ب ــن هســته ای اســت کــه جامع ــی تری ابتدای
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ارحــام نزدیــک و دور و ســپس از یکســو بــه عشــیره، قبیلــه، قــوم و امــت و ملــت و از ســوی دیگــر بــه 
ــی،1391 : 49(. ــد« )جــوادی آمل ــی یاب ــاره توســعه م روســتا و شــهر، کشــور و ق

ــن نهــاد اجتماعــی  ــواده، اگرچــه کوچکتری ــد کــه خان ــن باورن ــر ای ــوم اجتماعــی ب دانشــمندان عل
محســوب مــی شــود، امــا در عیــن حــال مهمتریــن نهاداجتماعــی اســت. خانــواده عــالوه بــر ایــن کــه 
محلـّـی امــن همــراه بــا صفــا و صمیمیــت اســت و وظیفــه مهــم تربیــت نســل بــه عهــده ایــن نهــاد گــذارده 
شــده، نقــش مهمــی در توســعه روابــط اجتماعــی بــا دیگــران فراهــم مــی کنــد. بــه طــوری کــه »کاهــش 
حمایــت یــا بــی توجهــی دولــت هــا بــه ایــن نهــاد مهــم موجــب بــی ثباتــی خانــواده و بــه طــور طبیعــی 

موجــد ناهنجــاری هــای وســیع اجتماعــی مــی شــود« )معینــی فــر، 1390: 7(.
خویشاوندی  -2-4-4

فامیــل یــا خویشــاوند بــه معنــای عــام کلمــه عبــارت اســت از کســانی کــه بــه واســطه روابــط خونــی 
بــه هــم منتســب هســتند، خــواه َمحــرم باشــند یــا ناَمحــرم، هرچنــد رابطــه آنهــا دور باشــد )مازندرانــی، 
1382ق، ج9: 6(. دومیــن نهــاد فّعــال در حــوزه تکافــل، نهــاد خویشــاوندی اســت. حمایــت و پشــتیبانی 
خویشــاوندان از یکدیگــر باعــث مــی شــود تــا نیازمنــدی در ایــن نهــاد باقــی نمانــد. تأکیــدات فراوانــی 
ــه رحــم شــده اســت. هــدف اصلــی از دســتور دیــن  ــر اهمیــت و وجــوب صل در دیــن مبیــن اســالم ب
ــه  ــا ب ــر صلــه رحــم، اطــالع خویشــاوندان از احــوال و شناســایی مشــکالت یکدیگــر اســت ت اســالم ب
طــور جمعــی در صــدد رفــع آن برآینــد. صلــه رحــم بــه معنــای برقــرار ارتبــاط بــا خویشــان مــی باشــد و 
کمتریــن میــزان آن، بــه فرمــوده امــام علی)علیــه الّســالم( در حــّد ســالم و احوالپرســی اســت )کلینــی، 1407ه 
ق، ج2: 155(. هیــچ شــکی نیســت کــه صلــه رحــم در مجمــوع واجــب اســت. ایــن واجــب درجــه هــای 
متفاوتــی دارد کــه بعضــی از آنهــا از بعضــی دیگــر باالتــر اســت کــه پاییــن تریــن حــّد آن ســخن گفتــن 
و ســالم کــردن و قطــع رابطــه نکــردن اســت. همچنیــن بــه میــزان توانایــی افــراد بــرای صلــه رحــم و نیــاز 
آنهــا بــه خویشــاوندان، میــزان ایــن امــر تغییــر مــی کنــد. بنابرایــن ارتبــاط بــا بعضــی از خویشــاوندان مــی 
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توانــد واجــب باشــد یــا مســتحب )مازندرانــی، 1382ق، ج9: 6(.
ــال در  ــد متع ــه طــوری کــه خداون ــاده برخــوردار اســت ب ــوق الع ــی ف نهــاد خویشــاوندی از اهمیت
ــا  ــَق مِنْه ــٍس واِحــَدةٍ َو َخلَ ــْن نَْف َّــذي َخلََقُکــْم مِ َُّکــُم ال ــوا َرب َُّق َّــاُس ات ــا الن ــا أَیَُّه مــورد آن مــی فرمایــد: »ی
َ کاَن َعلَیُْکــْم  َّــذي تَســائَلُوَن بـِـِه َو اْلَْرحــامَ  إِنَّ اهللَّ َ ال َُّقــوا اهللَّ َزْوَجهــا َو بـَـثَّ مِنُْهمــا ِرجــاالً َکثیــراً َو نِســاًء َو ات
ــن  ــروردگار خــود، آن خدایــی کــه همــه شــما را از یــک ت ــاً« )النســاء: 1(.ای مــردم بترســید از پ َرقیب
بیافریــد و هــم از آن جفــت او را خلــق کــرد و از آن دو تــن خلقــی بســیار در اطــراف عالــم از مــرد و 
ــام او از یکدیگــر مســئلت و درخواســت می کنیــد  ــه ن ــر انگیخــت و بترســید از آن خدایــی کــه ب زن ب
)خــدا را در نظــر آریــد( و در بــاره ارحــام کوتاهــی مکنیــد کــه همانــا خــدا مراقــب اعمــال شــما اســت.

در اهمیــت خویشــاوندان همیــن بــس کــه خداونــد متعــال اوالً توصیــه رســیدگی بــه خویشــاوندان 
را در کنــار توصیــه بــه خــود آورده اســت. ثانیــاً کلمــه »تقــوا« را یــک بــار جداگانــه بــرای خویشــاوندان 
بــه کار بــرده اســت کــه نشــانگر لــزوم اهتمــام تمــام عیــار بــه خویشــاوندان اســت. بنابرایــن تقــوا پیشــه 
ــاط  ــاوندی و ارتب ــدت خویش ــت از وح ــت و محافظ ــای مراقب ــه معن ــاوندان ب ــه خویش ــبت ب ــردن نس ک
رحمــی اســت کــه خــدا آن را در بیــن شــما قــرار داده اســت. وحدتــی کــه یکــی از شــؤون و شــعبه های 

وحــدت ســنخی و نوعــی افــراد بشــر اســت )طباطبایــی، 1390ق، ج4: 138(
ــاِهَد  همچنیــن در حدیثــی پیامبــر)ص( بــه امّــت اســالمی اینگونــه وصیـّـت مــی کننــد:  »أُوِصــي الشَّ
ــَل  ــِة أَْن یَِص ــْوِم الِْقیَاَم َــی یَ ــاِء إِل َِّس ــاِم الن ــاِل َو أَْرَح َج ــاَلِب الرِّ ــْن فِــي أَْص ــْم َو َم ِــَب مِنُْه ــْن أُمَّتِــي َو الَْغائ مِ
یــِن«  )کلینــی، 1363، ج1: 151(. بــه شــاهد  ِحــَم َو إِْن َکانـَـْت مِنـْـهُ  َعلـَـی َمِســیَرةِ َســنٍَة فـَـإِنَّ َذلـِـَک  مـِـَن الدِّ الرَّ
و غائــب امّــت خــود، و کســانی کــه در ُصلــب مــردان و َرِحــم زنــان هســتند، تــا روز قیامــت وصیـّـت 
مــی کنــم کــه صلــه رحــم کننــد، حتـّـی اگــر بــرای ایــن امــر الزم باشــد یــک ســال در راه باشــند، چــرا 

کــه صلــه رحــم جــزء دیــن اســت. 
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عشیره  -3-4-4
عشــیره در لغــت و بــه معنــای عــام کلمــه عبــارت اســت از تمــام کســانی کــه بــا یکدیگــر معاشــرت، 
مصاحبــت و نشســت و برخواســت مــی کنند)مصطفــوی،1430ه.ق ، ج8: 167(. عشــیره در معنــای 
اصطالحــی »یــک واحــد اجتماعــی اســت کــه همــه اعضــای آن از نیایــی پدیــد مــی آینــد کــه در خطــی 
واحــد بــه او منســوب مــی شــوند و آن خــط اوالد ذکــور اســت )در عشــایر پدرتبــاری( یــا از خــط اوالد 
ــا  ــد واحــد خانوادگــی اســت. عشــیره ب ــر چن ــاری(. عشــیره مشــتمل ب ــاث اســت )در عشــایر مادرتب ان
خانــواده تفــاوت دارد از ایــن جهــت کــه افــراد عشــیره نســب خــود را از طریــق یکــی از والدیــن پــی 
مــی گیرنــد. روابــط خانوادگــی در داخــل عشــیره از مرزهــای بیولوژیــک فراتــر مــی رود و وظایــف و 
الزامــات مقــرر در افــراد خانــدان، هرچنــد درجــه خویشــاوندی آنهــا از هــم دور باشــد، بــه همــه افــراد 

عشــیره امتــداد مــی یابــد« )غربــال،1978م ، ج2: 1213(.
ســومین الیــه حمایــت گــر افــراد در تمــدن اســالمی عشــیره آنهــا مــی باشــد. عشــیره کــه نهــادی 
بــه مراتــب بزرگتــر و گســترده تــر از نهــاد خویشــاوندی محســوب مــی شــود کارکردهــای زیــادی در 

فقرزدایــی ایفــا مــی کنــد.
4-4-4-همسایگی

افــراد بــه واســطه محــل ســکونت خــود بــا عــده ای از افــراد دیگــر هــم محلــه ای مــی شــوند. ایــن 
قرابــت مکانــی زندگــی افــراد باعــث ایجــاد حقوقــی اســت. در نظــام همســایگی، همســایه هــا از احــوال 
هــم مطلــع هســتند و اگــر همســایه ای شــب ســر ســیر بــر بالیــن بگــذارد و همســایه او گرســنه باشــد از 

دایــره مســلمانی خــارج اســت.
ــَن بـِـي  ــا آَم پیامبــر اکــرم)ص( در بــاب ایجــاد تمایــز جامعــه اســالمی از غیــر آن مــی فرماینــد: »َم
ــْوَم  ــمْ  یَ ُ  إِلَیِْه ــُر اهللَّ ــٌع یَنُْظ ِ ــْم َجائ ــُت فِیِه ــٍة یَبِی ــِل قَْریَ ــْن أَْه ــا مِ ــاَل َو َم ــٌع قَ ِ ــاُرُه َجائ ــبَْعاَن َو َج ــاَت َش َ ــْن ب َم
ــه مــن ایمــان نیــاورده اســت کســی کــه شــب ســیر  الِْقیَاَمِة«)شــیخ حــر عاملــی،1409ق: ج12، 130(. ب
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بخوابــد بــا اینکــه همســایه او گرســنه باشــد. نیــز فرمــود: خــدا در روز قیامــت بــه مــردم آبادیــی )شــهر 
ــد. ــگاه نمی کن ــه روز رســانده باشــد، ن ــا روســتایی(، کــه در آن کســی شــب را گرســنه ب ی

در روایــات مــا بــه تعریــف دقیــق همســایه و حــدود آن اشــاره شــده اســت. طبــق روایــات چهــل 
ــه نقــل از  ــه الّســالم( ب ــام صادق)علی ــه از جهــات متعــدد همســایه انســان محســوب مــی شــوند. ام خان
ــه و مــن خلفــه و عــن  رســول خــدا)ص( نقــل مــی کننــد کــه: » کل أربعیــن دارا جیــران مــن بیــن یدی
یمینــه و عــن شــماله«)کلینی، 1407ق، ج2: 669(. تــا چهــل خانــه از چهــار ســمت، همســایه محســوب 
ــدر  ــا ایــن تعریــف اگــر عــدد چهــل را ضرب می شــوند و از حقــوق همســایگی برخــوردار می شــوند. ب
عــدد چهــار بکنیــم بــه عــدد صــد و شــصت مــی رســیم. بــا ایــن حســاب در نظــام همســایگی هــر خانــه 
از یکســو تحــت حمایــت 160 خانــه و از ســوی دیگــر مســئول رســیدگی بــه 160 خانــه اســت. بــا در 
نظــر گرفتــن زندگــی آپارتمــان نشــینی در دوران کنونــی و اضافــه شــدن همســایه هــای طبقــات بــاال و 

پاییــن ایــن رقــم افزایــش مــی یابــد.
4-4-5-دوستی

هرفــرد در طــول زندگــی خــود بــر اســاس عالیــق و ســالیق خــود دوســتانی صمیمــی پیــدا مــی کنــد 
کــه در خوشــی هــا و ناخوشــی هــا بــا او همــراه هســتند. بارزتریــن مصــداق نهــاد دوســتی را مــی توانیــم 
در پیمــان دوســتی صــدر اســالم مالحظــه کنیــم. رســول اکــرم)ص( و پیامبــر مهربانــی هــا بــرای تحقــق 
عدالــت اجتماعــی مّدنظــر اســالم، نخســتین اقــدام سیاســی خــود را بــا ایجــاد بــرادری میــان مهاجریــن 
ــه  ــان آنهــا آغــاز کــرد )الصــدر، 1424ه.ق، ج3: 332(. ب ــاده ســازی اصــل تکافــل در می و انصــار و پی
ــا در  ــا فــردی از انصــار هــم پیمــان مــی شــدند ت واســطه ایــن پیمــان بــود کــه هــر فــرد از مهاجریــن ب
امــور زندگــی همــه چیــز را بــا هــم تقســیم کننــد. در ایــن ماجــرا، پیامبــر)ص( بــا امیرالمؤمنین)علیــه الّســالم( 
هــم پیمــان مــی شــوند. ایــن پیمــان ســنگ بنــای شــکل گیــری جامعــه اســالمی پــس از هجــرت پیامبــر 

ص بــه مدینــه محســوب مــی شــود. ایــن پیمــان در ماجــرای غدیــر خــم نیــز تکــرار شــد. 
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اخّوت و برادری  -6-4-4
ــد.  ــی یابن ــی م ــتراکات و افتراقات ــود اش ــای خ ــی ه ــان بین ــادات و جه ــطه اعتق ــه واس ــا ب ــان ه انس
ــودن  ــه واســطه انســان ب ــودن اســت. هــر کــس ب کمتریــن میــزان ایــن اشــتراک، اشــتراک در انســان ب
نســبت بــه همنوعــان خــود حقــوق و تکالیفــی دارد. در مرتبــه ای باالتــر مــی تــوان از اشــتراک مّوحــدان 
در ایمــان بــه خــدای یگانــه نــام بــرد. بــا ایــن مــالک تمامــی خداپرســتان و موحــدان عالــم از جملــه اهل 
کتــاب مشــمول حقــوق و تکالیفــی مهــم مــی شــوند. در مرتبــه ای باالتــر اعتقــاد بــه نبــّوت پیامبــر خاتــم 
ــه  ــان تمــام مســلمان مــی شــود. اعتقــاد ب ــرادری دینــی می ــی اخــّوت و ب ص باعــث ایجــاد رابطــه ایمان
امامــت ائمــه معصومیــن )ع( موجــب حقــوق و تکالیــف بیشــتری در ارتبــاط شــیعیان بــا یکدیگــر مــی 
شــود. تجلــی گاه بــارز ایــن روابــط را مــی تــوان در نهادهایــی چــون مســجد و هیــأت مشــاهده نمــود. 
در اینجــا شــرط الزم صــدق عنــوان بــرادری تولــد از یــک مــادر نیســت، تنهــا شــرط بــرادری، ایمــان 
ََّمــا الُْمْؤمِنـُـوَن إِْخــَوة« )الحجــرات: 10(.  اســت. لــذا در قــرآن کریــم بــه تصریــح بیــان شــده اســت کــه »إِن

رابطــه میــان مؤمنــان چیــزی جــز رابطــه بــرادری نمــی توانــد باشــد. 
اســالم تمــام مســلمان هــا را بــه حکــم یــک خانــواده می دانــد، و همــه را خواهــر و بــرادر یکدیگــر 
ــر و  ــز همــه خواه ــل نی ــای متقاب ــا در لفــظ و در شــعار کــه در عمــل و تعهده ــه تنه خطــاب کــرده، ن
برادرنــد )مــکارم شــیرازی، 1371، ج22: 172(. اوج رابطــه اخــّوت و بــرادری و مســئولیت هــای متقابــل 
ــمت در  ــن قس ــه ای ــوط ب ــث مرب ــود. احادی ــی ش ــاهده م ــیعیان مش ــان ش ــالت می ــی از آن در تعام ناش
کتــاب هــای حدیثــی تحــت عنــوان »حقــوق بــرادران« بــا هــدف ایجــاد همبســتگی هرچــه بیشــتر میــان 
جماعــت شــیعه تدویــن شــده اســت کــه خالصــه ایــن حقــوق را مــی تــوان در مفهــوم »مواســات« فهــم 
کــرد. »مواســاة بــه معنــای شــریک و ســهیم دانســتن کســي اســت بــا خــود در مــال و مضایقــه نکــردن 
ــاره اهمیــت مواســات مــی  ــا جمــال خوانســاری، 1366، ج6: 179(. امــام علی)علیــه الّســام( درب آن از او«)آق
ــا  ــرادری ب ــام ب ــدی، 1410ق: 690(. نظ ــی آم ــاة« )تمیم ــل المواس ــّوة بمث ــت الخ ــا حفظ ــد: »م فرماین
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ــات  ــردی و مواس ــل ف ــری تکاف ــای دیگ ــد. در ج ــی مان ــدار نم ــات، پای ــدازه مواس ــه ان ــزی ب ــچ چی هی
یــِن َخْصلَتـَـاِن إِنَْصافـُـَک مِــْن  را بــه عنــوان ویژگــی هــای ســامان بخــش دیــن یــاد مــی کننــد: »نَِظــاُم الدِّ
نَْفِســَک َو مَُواَســاُة إِْخَوانِک« )تمیمــی آمــدی، 1410ق: 417(. نــخ تســبیح دیــن، وابســته بــه دو خصلــت 
اســت: برخــورد منصفانــه بــا خویشــتن و مواســات بــا دوســتان خــود. رفــع فقــر مــادی بــا کمــک هــای 
ــه  ــر علی ــه مــی شــود. امــام باق ــه آن پرداخت بالعــوض کمتریــن موضوعــی اســت کــه در ایــن رابطــه ب
ــِن أَْن یُْشــبَِع َجْوَعتَــُه َو یـُـَواِرَي َعْوَرتَــُه َو یَُفــرَِّج  ــِن َعلَــی أَِخیــِه الُْمْؤمِ ــْن َحــقِّ الُْمْؤمِ الســالم فرمودنــد: »مِ
ــنی، 1407ه.ق، ج2: 169(. از  ْــِدهِ« )كلي ــِه َو ُول ــي أَْهلِ ــُه فِ ــاَت َخلََف ــإَِذا َم ــُه فَ ــَي َدیْنَ ــُه َو یَْقِض ــه ُکْربَتَ ْ َعن
ــد و پوشــاک او را  ــن اســت کــه گرســنگی او را ســیر کن ــرادر مؤمنــش ای ــر ب ــه حقــوق مؤمــن ب جمل
تأمیــن کنــد و از گرفتاریــش نجــات بخشــد و بدهیــش را بپــردازد و چــون بمیــرد سرپرســتی خانــواده و 

فرزندانــش  را عهــده دار شــود.
4-4-6-1-مسجد، تجلیگاه نظام اخّوت و برادری

از مصادیــق بــارز ظهــور و بــروز نظــام اخــوت و بــرادری، نهــاد مســجد اســت. مســجد بــه عنــوان 
اصلــی تریــن پایــگاه شــعائر دینــی در جامعــه و قلــب جامعــه اســالمی محلـّـی اســت کــه مســلمانان هــر 
ــادی و سیاســی خــود در آن جمــع مــی شــوند)خامنه  ــرای برپاداشــتن اجتماعــی عب ــه ب ــد مرتب روز چن
ــر  ــد. از احــوال هــم باخب ای، 1393: 302(. مومنیــن هــر روز یکدیگــر را در مســجد مالقــات مــی کنن
ــه یــاری او مــی شــتابند. در  ــه فقــر ب مــی شــوند و در صــورت مبتــال شــدن یکــی از اعضــای مســجد ب
نهــاد مســجد امــام جماعــت نقشــی محــوری و واســط در فقرزدایــی ایفــا مــی کنــد. بــه ایــن ترتیــب کــه 
از یــک ســو مؤمنیــن آبرومنــد مشــکالت مالــی خــود را بــه او انعــکاس مــی دهنــد و از ســوی دیگــر 
ــی  ــه او م ــود را ب ــی خ ــای مال ــک ه ــرار داده و کم ــود ق ــن خ ــت را امی ــام جماع ــن ام ــن متمّک مؤمنی

ســپارند. 
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4-4-7-نظام سیاسی
مهمتریــن کارویــژه دولــت در تمــدن نویــن اســالمی در درجــه اول تــالش بــرای احیــاء نهادهــای 
موضــوع تکافــل و بسترســازی بــرای انجــام خیــرات در محیــط جامعــه اســت. بنابرایــن سیاســتگذاری 
هــای کالن نــه تنهــا نبایــد منجــر بــه تضعیــف و نابــودی ایــن نهادهــای اصیــل شــود، بلکــه همــواره بایــد 
بــه تقویــت کننــده ایــن نهادهــا باشــد. در درجــه دوم مــی تــوان دولــت را آخریــن و کالن تریــن الیــه 
حمایتــی و مســئول تأمیــن نیازهــای شــهروندان دانســت. اگــر نهادهــای پیشــادولتی بــه هــر دلیلــی نابــود 
ــد از خــود ســلب  ــه نهــاد دولــت ســرریز مــی شــود و او نمــی توان یــا تضعیــف شــدند ایــن وظایــف ب
مســئولیت کنــد. در ایــن صــورت از یکســو شــاهد افزایــش ســطح توقعــات شــهروندان از دولــت هســتیم 
و از ســوی دیگــر بــا ناکارآمــدی ایــن دولــت هــا، شــاهد نارضایتــی هــا و بــی ثَباتــی سیاســی خواهیــم 

بــود.
4-4-8- نهاد والیت

نهــاد والیــت نهــادی اســت کــه در بردارنــده والیــت و سرپرســتی خداونــد متعــال و اولیــای معصــوم 
او بــر تمــام موجــودات مــی شــود. ایــن نهــاد بــا نهادهــای پیشــین در حــوزه تکافــل، تفــاوت هایــی دارد. 
اوالً طبــق صریــح آیــات و روایــات نهــاد والیــت مصــداق اتــّم و اکمــل تمــام نهادهــای پیشــین اســت. 
تکافــل در ایــن نهــاد در باالتریــن ســطوح جریــان دارد. در حدیثــی، امــام رضا)علیــه الّســالم( صریحــاً امامــت 
ــِفیُق  فِیــُق َو الَْوالـِـُد الشَّ را مصــداق اتــّم و اکمــل نهادهــای تکافــل معرفــی مــی کننــد: »اإْلَِمــاُم اْلَنِیــُس الرَّ
َّــآد« )کلینــی، 1407ق، ج1:  ــِة الن اِهیَ ــاِد فِــي الدَّ ــَزُع الِْعبَ ــِر َو َمْف ِغی َــِد الصَّ ُة بِالَْول ــرَّ یُق َو اْلُمُّ الْبَ ــقِ َو اْلَُخ الشَّ
ــواه  ــدری خیرخ ــت و پ ــت اس ــت بامحبّ ــدل و دوس ــام، هم ــب، 1397ق: 219(. ام ــی زین ــن اب 200؛ اب
ــد  ــه فرزن ــادری نیکــوکار نســبت ب ــادر باشــد، و م ــدر و م ــرادری کــه از یــک پ ــه اســت، ب ــا عاطف و ب
ــر خــالف  ــاً ب ــزرگ اســت.  ثانی خردســالش اســت، و پناهــگاه بنــدگان در مشــکالت و مصیبت هــای ب
ــع  ــه دیگــران دچــار محدودیــت مناب ــاری رســانی ب ــرای ی ــل، ب ــال در حــوزه تکاف دیگــر نهادهــای فّع
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ــا  ــد، ب ــته باش ــود نداش ــا وج ــور آنه ــی در ام ــه مانع ــی ک ــد در صورت ــراد نیازمن ــت. اف ــات نیس و امکان
دعــا بــه درگاه خــدای بــی نیــاز یــا توّســل بــه حضــرات معصومین)علیهــم الســالم( و شــفیع قــرار دادن آنهــا، 
مشکالتشــان حــّل مــی شــود. شــواهد عینــی ایــن ماجــرا را مــی تــوان بــه طــور خــاص در شــفا یافتــن 
ــالم(  ــه الّس ــام رضا)علی ــالم( مالحظــه نمــود. ام ــد، در حــرم اهــل بیت)علیهــم الّس ــراد نیازمن و حاجــت روا شــدن اف
 ِ َّ َو ُهــَو قَْولـُـهُ  »َو هلِلَّ ِ َعــزَّ َو َجــل   دراینبــاره مــی فرماینــد: »إَِذا نََزلـَـْت بُِکــْم َشــِدیَدةٌ فَاْســتَِعینُوا بِنَــا َعلَــی اهللَّ
ــوری، 1408ق، ج5: 228 (.  ــد، 1413ق: 252؛ ن ــراف:180(« )مفی ــوُه بِها«)الع ــنی  فَاْدُع ــماُء الُْحْس اْلَْس
هروقــت بــرای شــما مشــکلی پیــش آمــد بــه واســطه مــا از خداونــد کمــک بخواهیــد. چــرا کــه معنــای 
کالم خــدا در ایــن آیــه همیــن اســت )بهتریــن اســم هــا از آِن خداســت، پــس بــه واســطه آن اســم هــا، 
او را بخوانیــد(. لــذا فــرد مؤمــن زمانــی کــه بــا دعــا یــا توســل بــه نتیجــه دلخــواه خــود نمــی رســد، پــی 

بــه وجــود نقصــی در خــود مــی بــرد و ضمــن رفــع آن مانــع، نیــاز خویــش را برطــرف مــی کنــد. 
ــگاه و کارکردهــای مهــم نهــاد والیــت و سیاســتگذاری  ــن جای ــر تبیی ــن ســرمایه گــذاری ب بنابرای
ــل  ــی مث ــادی دســته جمع ــا برگــزاری مراســم عب ــارت ی ــر زی ــل ام ــوری مث ــا در راســتای تســهیل ام ه

ــد.  ــا مــی کن ــن اســالمی ایف ــه ســزایی در تحقــق هرچــه بیشــتر تمــدن نوی ــکاف، نقــش ب اعت
نهاد والیت

5-بحث و نتیجه گیری 
 بازخوانــی نهــاد تکافــل و درس هــای آن بــرای جهــان امــروز در همانگونــه کــه در بخــش 
نهادســازی تبییــن شــد، در هــر بافــت تمدنــی نهادهــای مختلفــی بــرای رفــع نیازهــای فــردی و جمعــی 
ــاد  ــر نه ــتند. ه ــا هس ــه آن نیازه ــخ ب ــی پاس ــات اجتماع ــا و ترتیب ــامل الگوه ــه ش ــد ک ــده ان ــاد ش ایج
اجتماعــی کــه ایجــاد مــی شــود از دو الیــه مفهــوم و ســاختار ایجــاد شــده کــه الیــه مفهــوم مــی توانــد 
در برگیرنــده آن نیــاز اصیــل بــوده و ســاختار بــه اقتضائــات زمــان و مــکان شــکل گیــرد. بــر ایــن اســاس 
کار اجتهــادی و تمــدن ســازی در گســتره علــوم اجتماعــی در واقــع شــناخت خمیرمایــه هــای اصیــل 
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یــک نهــاد و انطبــاق ســاختارهای فرهنگــی ســاخت بــا اقتضائــات زمــان و مــکان اســت. بــر ایــن اســاس 
در بخــش پایانــی ضمــن بررســی ظرفیــت نهادهــای موضــوع تکافــل، بــه برخــی از اصــول حاکــم بــر 
ــالمی  ــدن اس ــق تم ــه اف ــتیابی ب ــد در دس ــازی در دوران جدی ــرای نهادس ــل ب ــوع تکاف ــای موض نهاده

پرداختــه مــی شــود. 

5-1-تکافل شرط الزم تحقق تمدن نوین اسالمی
ــل  ــه تکاف ــت در منظوم ــه و دول ــام جامع ــاج و ادغ ــل اندم ــث تکاف ــرح مبح ــج ط ــن نتای از مهمتری
اجتماعــی اســت. توضیــح اینکــه تکافــل اجتماعــی نگاهــی سلســله مراتبــی بــه مفهــوم قــدرت دارد لــذا 

تمایــز دولــت اســالمی از جامعــه اســالمی در ایــن ایــده کــم رنــگ مــی شــود.
5-1-1- ظرفیت سازی برای ایجاد جامعه اسالمی

تکافــل اجتماعــی ارتباطــی وثیــق بــا جامعــه اســالمی پیــدا مــی کنــد بــه طــوری کــه هرقــدر فرهنگ 
تکافــل در جامعــه بســط و گســترش یابــد، بــه جامعــه اســالمی نزدیــک تــر شــده ایــم. توضیــح اینکــه 
ــل گــره  ــال در حــوزه تکاف ــا نهادهــای فع ــی ب ــه ایمان ــداری و جامع ــی ایمــان و دین مــالک هــای اصل
خــورده اســت. هــر کــدام از نهادهــای موضــوع تکافــل در جامعــه تضعیــف یــا نابــود شــوند از جامعــه 
ــم  ــث حضــرات معصومین)علیه ــم و احادی ــرآن کری ــات ق ــق آی ــم. طب ــه ای ــه بیشــتری گرفت ــی فاصل ایمان
ــه همســایگان و عــدم اهتمــام  ــا خویشــاوندان، بــی توجهــی ب الســالم( عــاق والدیــن شــدن، قطــع رابطــه ب

بــه امــور مســلمانان و بــرادران دینــی، هریــک آنقــدر آثــار مخّربــی و زیانبــاری در جامعــه ایجــاد مــی 
کنــد کــه آن فــرد یــا جامعــه را از دایــره ایمــان خــارج مــی کنــد. بنابرایــن میــزان و نــوع تعامــالت در 
نهادهــای فعــال در حــوزه تکافــل مــی توانــد مــالک خوبــی بــرای ارزیابــی جامعــه اســالمی و برنامــه 

ریــزی جهــت نزدیــک شــدن بــه آن، در دســت مــی دهــد.



54    /    مجموعه مقاالت دومین همایش ملی تمدن نوین اسالمی 

ظرفیت سازی برای ایجاد دولت اسالمی  -2-1-5
ــه  ــی ک ــی، زمان ــل اجتماع ــه تکاف ــی در منظوم ــه حمایتی-نظارت ــن الی ــوان آخری ــه عن ــت ب دول

ــود. ــی ش ــری م ــدی حدأکث ــار کارآم ــد، دچ ــته باش ــده داش ــر عه ــی ب ــی حدأقل وظایف
5-2-اصــول حاكــم بــر نهادهــای موضــوع تکافــل بــرای نهادســازی 

در دوران جدیــد
نهادهــای موضــوع تکافــل منطــق و اصــول خاصــی دارنــد کــه آن را از نهادهــای موضــوع تکافــل 
در دوران مــدرن متمایــز مــی کنــد. از منطــق حاکــم بــر مجموعــه نهادهــای فّعــال در حــوزه تکافــل مــی 
توانیــم اصولــی را اســتنباط کــرد کــه در ســاخت تمــدن نویــن اســالمی از آن بهــره بــرد. در ادامــه بــه 

اهــم ایــن اصــول اشــاره مــی شــود.
شخصیت محوری در مقابل شخص محوری  -1-2-5

در نهادهــای موضــوع تکافــل شــخصیّت هــا موضوعیّــت دارنــد. در ایــن نهادهــا افــراد بــه همــراه 
ــا در نهادهــای مــدرن اشــخاص و  هویـّـت جمعــی و شــخصیت اجتماعــی شــان شــناخته مــی شــوند. امّ
افــراد اتمــی فــارغ از هویـّـت و پیشــینه تاریخــی و اجتماعــی شــان موضوعیـّـت دارنــد. »مــردان و زنــان 
ــرال  ــه لیب ــتند«. در نظری ــا هس ــاً تنه ــی، بنیان ــرال دموکراس ــوری لیب ــه مح ــای نظری ــزی و دنی ــای هاب دنی
دموکراســی جامعــه انســانی فاقــد امّــت اســت و فقــط مــی توانــد مجموعــه ای از افــراد اتمــی و بیشــینه 
ــن، 1380: 120 و  ــتند )لوی ــتقل هس ــه مس ــود جامع ــر و از خ ــاً از یکدیگ ــه بنیان ــد ک ــزا باش ــازان مج س
121(. ایــن در حالــی اســت کــه در نهــاد تکافــل افــراد بــر اســاس یافتــن نوعــی نقــش اجتماعــی، هویــت 

اجتماعــی منحصــر بفــردی یافتــه و در پذیــرش مســوولیت خــود فعــال تــر عمــل مــی کننــد.
تأكیــد بــر منفعــت بلندمــدت در مقابــل تأكیــد بــر منفعت   -2-2-5

كوتــاه مــدت
در نهادهــای مــدرن منافــع کوتــاه مــدت و ملمــوس از اهمیـّـت اساســی برخــوردار هســتند چــرا کــه 
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ــا در نهادهــای  ــده بســتان اســت. امّ ــاً قــراردادی و در قالــب یــک ب ــوع روابــط در ایــن نهادهــا عمدت ن
موضــوع تکافــل بــده بســتان مســتقیم و در یــک زمــان وجــود نــدارد، بلکــه هــر فــرد در دوران توانمندی 
خــود دیگــران را دســتگیری مــی کنــد و در دوران ناتوانــی از دســتگیری دیگــران بهــره منــد مــی شــود.
ــط  ــل رواب ــدار در مقاب ــه و پای ــی چندجانب ــط حقیق 5-2-3-  رواب

ــت ــه و موّق ــراردادی یکجانب ق
ــا  ــت ام ــاط اس ــا در ارتب ــروه ه ــراد و گ ــا شــبکه ای از اف ــرد ب ــک ف ــل ی ــای تکاف در در نهاده
ــود را  ــا خ ــت و تنه ــاط اس ــاد در ارتب ــود در آن نه ــوق خ ــا ف ــا م ــا ب ــرد تنه ــر ف ــدرن ه ــای م در نهاده

ــد. ــی دان ــخگوی او م پاس
5-2-4-  شــکل گیــری نهــاد از پاییــن و غیرتأسیســی و دســتوری در 

مقابــل شــکل گیــری نهــاد از بــاال و تأسیســی و دســتوری
نهادهــای موضــوع تکافــل بــه صــورت کامــاًل مردمــی و خودجــوش شــکل مــی گیرنــد امـّـا نهادهای 
مــدرن بــرای ایجــاد و دوام نیــاز بــه مجــّوز و قانــون گــذاری دارنــد. ضمانــت اجــرا در نهادهــای مــدرن 
بیرونــی و قانونــی اســت، امـّـا در نهادهــای موضــوع تکافــل درونــی و اخالقــی اســت. وضــع قوانیــن نیــاز 
بــه دســتگاه عریــض و طویــل اداری دارد کــه ایــن منجــر بــه افزایــش هزینــه هــای عمومــی مــی شــود، 

ایــن درحالــی اســت کــه نهادهــای موضــوع تکافــل باعــث تقلیــل هزینــه هــای عمومــی مــی شــوند.
تبــادل خدمــات در مقابــل تبــادل پــول و ارزش افــزوده و   -5-2-5

ایجــاد مشــکالت جدیــد
در دوران مــدرن، »بــازار و روابــط پولــی« ارزش محــوری در نهادهــای مــدرن ایفــا مــی کننــد بــه 
طــوری کــه بــا حــذف آن، ایــن نهادهــا خــود بــه خــود فــرو مــی پاشــند. بســیاری از مســایل و مشــکالت 
امــروز تمــدن غــرب مثــل مشــکل تــوّرم ناشــی از ایــن نــوع رابطــه اســت در حالــی کــه اگــر روابــط 
میــان انســان هــا حــول محــور پــول و خریــد و فــروش ارزش افــزوده کاال هــا و خدمــات نباشــد، ایــن 
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ــه وجــود نمــی آیــد. حــال آنکــه در نهادهــای موضــوع تکافــل، »تبــادل خدمــات«  مشــکالت اصــاًل ب
ارزش محــوری و نقــش تعییــن کننــده در شــکل گیــری و اســتمرار ایــن نهادهــا را داراســت. تعامــالت 
در نهادهــای موضــوع تکافــل نــه حــول محــور پــول و نــه بــرای آن تشــکیل نمــی شــود، بلکــه ســطح و 
نــوع خدمــت رســانی بــه دیگــران فلســفه وجــودی ایــن نهادهاســت. بنابرایــن ســنگ محــک و ارزش 

گــذاری در نهادهــای مــدرن »پــول« و در نهادهــای موضــوع تکافــل »خدمــت« اســت. 

نیــاز بــه خــود نهــاد بــه عنــوان یــک اهــداف نیــاز بــه   -6-2-5
ــیله ــک وس ــوان ی ــه عن ــاد ب نه

در نهادهــای تکافــل اجتماعــی، وجــود و ارتبــاط بــا ایــن نهادهــا موضوعیــت دارد چــرا کــه نفــس 
ــا  ــود، امّ ــی ش ــد م ــکالت جدی ــا و مش ــی نیازه ــدن برخ ــرح ش ــع مط ــا مان ــن نهاده ــتن ای ــود داش وج
نهادهــای مــدرن در بهتریــن حالــت ســازکارها و وســایلی بــرای تســهیل تأمیــن برخــی نیازهــا هســتند. 
بــه عبــارت ســاده تــر نهادهــای فعــال در حــوزه تکافــل خــود موضوعیـّـت دارنــد امّــا نهادهــای مــدرن 
ــی  ــر حمایتی-نظارت ــا چت ــل ب ــال نفــس وجــود نهادهــای موضــوع تکاف ــوان مث ــه عن ــد. ب طریقــت دارن
ــه نهــاد بیمــه و نهــاد هتــل مــی  ــاز ب خــود، باعــث مطــرح نشــدن بســیاری از نیازهــای نوظهــور مثــل نی
شــود. امّــا بــا تضعیــف یــا از بیــن رفتــن نهادهــای موضــوع تکافــل در دوران مــدرن، بــرای تأمیــن نیــاز 

بــه امنیــت مالــی متوّســل بــه نهــاد بیمــه مــی شــویم.
5-2-7- اتحاد با نهاد در نهادهای موضوع تکافل و انقطاع از   

نهاد در نهادهای مدرن
ــو  ــل عض ــور اصی ــه ط ــه ب ــی ک ــا نهادهای ــی ب ــاس یگانگ ــرد احس ــل ف ــوع تکاف ــای موض در نهاده
آنهاســت مــی کنــد. بــه عنــوان مثــال پــدری کــه مخــارج روزمــره فرزندانــش را تأمیــن مــی کنــد، ایــن 
مخــارج را هزینــه هــای غیرشــخصی خــود حســاب نمــی کنــد بلکــه هزینــه هــای شــخصی خــود مــی 
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دانــد. امـّـا در نهادهــای مــدرن فــرد نســبت بــه نهادهایــی کــه عضــو آنهاســت، نــه تنهــا احســاس وحــدت 
نمــی کنــد بلکــه نســبت بــه آنهــا احســاس از خودبیگانگــی مــی نمایــد. 

مســئولیت پذیــری همگانــی در مقابــل مرزبندی مســئولیت   -8-2-5
هــا در نظــام دیــوان ســاالرانه

در نهادهــای مــدرن بــا تفکیــک و مرزبنــدی دقیــق وظایــف و مســئولیّت هــا هــر کــس تنهــا موظــف 
بــه انجــام مســئولیت هــای محّولــه خویشــتن اســت و در صــورت بــروز نقــص در دیگــر اجــزاء نهــاد، 
فــرد بــرای حــل آن مشــکل و در نتیجــه ارتقــای کل سیســتم هیــچ احســاس مســئولیتی نمــی کنــد. امـّـا در 
نهادهــای موضــوع تکافــل درســت اســت کــه هرکســی مســئولیتی مشــخص دارد، امّــا از آنجــا کــه در 
قبــال ســالمت کل سیســتم احســاس مســئولیت مــی کنــد، متولـّـی جبــران نواقــص دیگــر اجــزاء سیســتم 
ــه عنــوان مثــال اگــر والدینــی در تأمیــن نیازهــای فرزندشــان  بــرای ادامــه حیــات سیســتم مــی شــود. ب
کوتاهــی کردنــد، دیگــر خویشــان فــرد همچــون عموهایــش متکّفــل تأمیــن نیازهــای او مــی شــوند. امــا 
در نهادهــای مــدرن اگــر یکــی از اعضــا در انجــام وظیفــه خــود کوتاهــی کنــد، دیگــر اعضــا جبــران 
مافــات نمــی کننــد. فــرض کنیــد در یــک خــط لولــه کشــی ســه نفــر مشــغول کارنــد. یــک نفــر موظــف 
بــه چالــه کنــدن، یــک نفــر موظــف بــه لولــه کشــی و یــک نفــر موظــف بــه پــر کــردن چالــه اســت. امـّـا 
اگــر بــه هــر دلیلــی لولــه کار بــر ســر کار حاضــر نشــود، بــا ایــن الگــو یــک نفــر دایمــاً چالــه مــی کنــد 

و طــرف دیگــر چالــه را پــر مــی کنــد! 
ــوع  ــای موض ــراوان در نهاده ــدام ف ــای اق ــزه ه انگی  -9-2-5

ــدرن ــای م ــدود در نهاده ــدام مح ــای اق ــزه ه ــل و انگی تکاف
هــر نهــادی بــرای اینکــه جامــه عمــل بپوشــد و دوام و اســتمرار یابــد نیــاز بــه انگیــزه هــا و محرِّکاتــی 
ــتدالل  ــاع و اس ــه، اقن ــویق، تنبی ــدام تش ــزه اق ــوع انگی ــار ن ــل از چه ــوع تکاف ــای موض دارد. در نهاده
ــز  ــر چی ــش از ه ــاری و متزلزلشــان بی ــت اعتب ــل ماهی ــه دلی ــدرن ب ــای م ــا نهاده ــی شــود. امّ اســتفاده م
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بــه ابزارهــای تنبیهــی بــرای کســانی کــه خــط مشــی هــای ســازمان را زیرپــا مــی گذارنــد متوّســل مــی 
شــوند تــا نهادهایشــان پابرجــا بمانــد. در نهادهــای مــدرن اگــر تشــویقی هــم انجــام مــی گیــرد، عمدتــاً 
بــرای تنبیــه کســانی اســت کــه تشــویق نشــده انــد و ســازگاری کمتــری بــا نهــاد داشــته انــد. لــذا آزادی 
عمــل کمتــری در نهادهــای مــدرن نســبت بــه نهادهــای موضــوع تکافــل وجــود دارد. بــه عنــوان مثــال 
در نهــاد خویشــاوندی اگــر یکــی از طرفیــن روابــط خویشــاوندی را بــا قطــع صلــه رحــم فســخ کــرد، 
ــا او قطــع  ــه دیــد و بازدیــد کســی بــرود کــه ب ــه مثــل نــدارد بلکــه بایــد ب طــرف مقابــل حــق مقابلــه ب

رابطــه کــرده اســت.
سخن پایانی

جهــان مــدرن سالهاســت در مقابلــه بــا ســنتهای برجــای مانــده از قبــل تــالش مــی کنــد و در ایــن 
مســیر گروهــی از نواندیشــان کشــورهای دارای فرهنــگ هــای اصیــل را بــا خــود همــراه نمــوده اســت. 
غــرب بــا اشــاعه و گســترش اشــکال نهــادی خــود از طریــق فرایندهــای همشــکلی ســعی داشــته تــا تــز 
جهانــی ســازی یــا بــه عبــارت دقیقتــر همگونــی بــا تمــدن جدیــد را ایجــاد کنــد. در راه مقابلــه بــا ایــن 
جریــان فرهنگــی، بازگشــت بــه میــراث اصیــل تمدنــی موجــود در کشــورهای مســلمان و بهــره گیــری 
از مبانــی آمــوزه هــای اصیــل آنهــا و تغییــر و بــروز رســانی ســاختارها وپوســته هــای بیرونــی بــر اســاس 
حفــظ اصالتهــا و مبانــی بنیادیــن آن، الگویــی مناســب در رســیدن بــه تمــدن نویــن اســالمی مــی نمایــد. 
ــل  ــن نهــاد اصی ــر ای ــا برخــی از اصــول حاکــم ب ــه ســعی شــد ت ــن مقال ــه کــه گذشــت، در ای همانگون
اســالمی کــه متکفــل رفــع گســتره متنوعــی از نیازهــای از جامعــه اســالمی مــورد بحــث و بررســی قــرار 
بگیــرد تــا بتوانــد مبنایــی بــرای شــکل گیــری نهــاد نویــن تکافــل در افــق تمــدن اســالمی باشــد ان شــاء 

اهلل.
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حکمرانی علم در تمدن اسالمی؛
 رویکردی انتقادی به منطق اقتصادی متعارف در حکمرانی علم 

دکتر مقصودی

چکیده
شیوه و سطوح تالش نظامات حکمرانی در تأثیرگذاری بر فرایند رشد علمی در کشورها به تلقی آن 
ها از متغیرهای اثربخش در رشد علمی کشورها دارد. بسته به این که در نظریة حکمرانی، علم کاالیی 
خصوصی باشد یا عمومی و این که محیط رشد علم محیطی آزمایشگاهی و دانشگاهی باشد یا محیطی 
بازاری، حکومت ها وظایف متفاوتی را در قبال رشد علمی کشورها برای خود قائل می شوند. نظامات 
حکمرانی علم نیز مبتنی بر این رویکرد در قالب هایی اعم از نظامات حکومتی و نظامات و نهادهای 

اجتماعی تعریف می شوند و حتی رفتارها، عادات و سنت ها را نیز شامل می شوند.
این نوشتار با رهیافتی تحلیلی – فلسفی و با رویکردی مبنایی نگاشته شده است. روش پژوهش به 
کارگرفته در این نوشتار، عمدتاً کتابخانه ای است و در پاره ای از موارد با مرور تماتیک متون نظریه 

پردازانه در اقتصاد علم و همچنین متون دینی به شرح نظریة مختار پرداخته شده است. 
مبتنی بر نتایج این پژوهش، علم، موهبتی اجماالً متفاوت از کاال های خصوصی و عمومی است. 
این موهبت بسته به سازوکاری که در آن تولید می شود، تعریف، ماهیت و کارکردی متفاوت دارد و 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آن نیز متفاوت می شوند. مبتنی بر این رویکرد، هرکدام از نظامات 
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نیز  اسالمی  تمدن  کنند.  می  طراحی  دانش  و  علم  برای  را  متفاوتی  حکمرانی  سازوکارهای  تمدنی 
توازن در جامعة  و  به عدالت  دارد. سازوکارهایی که  علم  تولید  در  متفاوتی  سازوکارهای حکمرانی 
علمی می انجامد و علم نافع را برای حرکت جامعة اسالمی به سوی غایات خود فراهم می کند. نظام 
حکمرانی منبعث از تمدن اسالمی، مالکیت نامحدود خصوصی در علم را نمی پذیرد، کتمان علم را در 
مواردی روا می داند و در مواردی نیز بر افشای علم تأکید می کند؛ همچنین محیط نهادی متفاوتی را 

برای تولید، کاربست و بهره مندی از علم معرفی می کند. 
واژگان کلیدی: حکمرانی علم، کاالی عمومی، مالکیت علم، حقوق مالکیت علم

مقدمه
 در ادبیات اقتصاد علم، بیش از آن که به توصیف و وضع شناسی محیط دانش اشاره شود، به هدایت 
گری، کنترل و سیاست گذاری در حوزة تنظیم عملکرد دانشی پرداخته می شود. لذا تنظیمات اقتصادی 
در حوزة دانش را می توان بیش از یک توصیفی علمی، به یک شیوة حکمرانی شبیه انست. شیوه ای 
که اعم از نظام حاکمیتی است و نظام عادات و سنت ها، رفتارها و کنش ها و نهادها را شامل می شود. 
در این نوشتار در ابتدا به شیوة حکمرانی دانش در گسترة تمدنی مدرن پرداخته می شود. در این بخش، 
شیوه های مختلف تولید دانش معرفی می شوند و با نگاهی انتقادی به نقایص این شیوه ها و تأثیرات 
منفی آن ها بر نظام تولید و بهره مندی از علوم اشاره می شود. در بخش اصلی نوشتار نیز به اختصار به 
حکمرانی دانش در گسترة تمدن اسالمی وارد می شویم و نکاتی را در این زمینه بیان می کنیم. در انتها 

نیز نتیجه ای موجز از مجموعة نوشتارها ارائه می شود. 
شیوۀ حکمرانی اقتصادی علم در گسترۀ تمدن مدرن

را  پرسش  این  بیستم،  قرن  اقتصاددانان  میان  در  و شومپیتر  اقتصاددانان کالسیک  میان  در  اسمیت 
تکنولوژی  اصلی  محرک  است،  اقتصادی  رشد  اصلی  محرک  تکنولوژی  اگر  که  کنند  می  مطرح 
چیست؟ پاسخ به این پرسش در تاریخ اقتصاد معموال در یک جعبه سیاه بوده است و اقتصاددانان رفته 
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رفته تالش می کنند در مورد محتوای این جعبه اظهار نظر کنند و در این اظهار نظرهاست که نقش دانش 
مطرح می شود)Diamond M., 2008, p2). پاسخ به این پرسش در طی قرن ها این نتیجه را حاصل 
کرده است که علم پیشران تکنولوژی و تکنولوژی پیشران رشد اقتصادی، بهره وری و کسب ثروت 
است(Diamond M., 2008, p1). زنجیرة مختصر فوق، متخصصین اقصادی را ناگزیر از توجه به مسئلة 
»علم« به عنوان یکی از موضوعات اساسی در دانش اقتصاد می کند؛ موضوعی که نظریه پردازی های 
آن در دهه های اخیر در »دانش اقتصاد علم«1 صورت گرفته است و حتی نظریه پردازان رشد اقتصادی 
را بر آن داشته است که از علم و دانش به عنوان یکی از عناصر اساسی در توابع رشد اقتصادی بهره 

.(Romer, 2012, p143)گیرند
از سوی دیگر، اقتصاددانان، ویژگی هایی را در علم احصا کرده اند که با تمسک به این ویژگی 
ها، با تبدیل علم به یک کومادیتی قابل مبادله، آن را هم عرض کاال هایی قرار می دهد که در اقتصاد 
در بازار خریدوفروش مورد مبادله قرار می گیرند. به عنوان مثال، وایبل می گوید: »علم، به سختی به 
نتایج مطلوب خود می رسد. فواید چشم گیری که از تحقیقات علمی بوجود می آیند، به تالش، زمان 
و نبوغ بسیاری از بهترین ذهن ها و تیم های پژوهشی نیازمند است و این امر، نیازمند مخارج و صرف 
منابع مالی و مادی بسیاری است. نتیجتاً، دانش، پدیده ای اقتصادی است«(Wible, 2005, p1). رابینز 
می گوید »اگر من در دورة زندگی محدود خود بخواهم هم یک فیلسوف و هم یک ریاضی دان شوم، 
این دو دانش آن چنان فراگیرند که من نمی توانم به طور کامل به هر دو دست یابم. بنابراین بایستی 
از هزینة فرصتی  رابینز،  از عالقة خودم چشم پوشی کنم«(Robbins, 1935, p14). درواقع  از بخشی 
سخن می گوید که انسان می پردازد تا تبدیل به یک دانشمند شود. وجود این هزینة فرصت نیز موجب 
می شود علم به یک کاال شبیه شود. رشر نیز بر همین معنا تأکید می کند: »هیچ کدام از فعالیت های 
انسانی، بدون هزینه نیستند. هر کاری که انجام می دهیم، هزینة زمانی، انرژی، تالش و هزینه های مادی 

1 Economics of Knowledge
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و مانند آن دارد. علی رغم همة تالش هایی که در این دنیا انجام می دهیم، با مخارج محدودیت منابع 
مواجه هستیم. دانش نیز استثنائی بر این قاعده وارد نمی کند. مسئلة فراگیری دانش در غیاب انشعابات 
اقتصادی آن، مسئله ای واقعی محسوب نمی شود«(Rescher, 1989, p9). مارک بالوگ نیز در نگاهی 
 Boumans) متفاوت اما در گسترة انش اقتصاد، دانش را به مثابه یک بازار کارای ایده معرفی می کند
et al. , 2013, p165). همة مثال های فوق از تالش اقتصاددانان در وارد ساختن علم و دانش به عرصة 

موضوعات اقتصادی دارد. تالشی که منجر به ایجاد شاخة دانشی اقتصاد علم شده است. 
رفتار  بر  حاکم  اقتصادی  های  مؤلفه  که  اند  تالش  در  اقتصاددانان  علم،  اقتصاد  دانشِی  حوزة  در 
دانشمندان و عملکرد نهادهای دانشی را ادراک کنند و با استفاده از ابزارهای تحلیلی دانش اقتصاد، به 
تنظیم و تکامل این رفتارها بپردازند. کارایی در تولید دانش، رساندن دانش به حد تعادلی بهینه، بهینه 
سازی رفتار تولیدکنندگان دانش یا همان دانشمندان و همچنین بهبود فضای کسب وکار در محیط های 
تولید و توزیع دانش از مهم ترین اهداف اقتصاد علم به شمار می رود. همة این موارد از ورود به شیوه 
ای از حکمرانی اقتصادی حکایت می کند که در دهه های اخیر و ذیل دانش هایی چون اقتصاد علم، 
سیاست گذاری علم و فناوری، مدیریت دانش و فناوری و … نظریه پردازی شده است. این دانش ها، 
شأن خود را هدایت گری دانش در مسیر بهینه قلمداد می کنند. این حکمرانی گاه در قالب عناصری 
چون نوآوری اجتماعی1 و فناوری اجتماعی2 و اقتصادی معرفی می شود که عناصری از جنس تحرک 
درون زای اجتماعی به منظور دستیابی به سیاست های کالن ملی در حوزة علم و فناوری هستند و گاه 
نیز ناظر به نظریة دولت مطرح می شود. مطابق با مورد اخیر یعنی نظریة دولت، نظریه پردازان اقتصادی، 
دولت را به ابتدای زنجیرة علم، تکنولوژی و ثروت می افزایند. کیلی و نیکسون، برگرفته ازمنظرهای 
به  پیشرفته  تکنولوژی  است.  پیشرفته  تکنولوژی  نیازمند  اقتصادی  رشد  گویند:  می  بیکن  فرانسیس 
تحقیقات علمی نیازمند است و این تحقیقات بنیادین نیز خود نیازمند تأمین مالی از جانب دولت است. 

1 Social Innovation
2 Social Technology
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.(Diamond A., 2001, 1).از این زنجیره به زنجیرة بیکن1 یاد می شود
دانستن ابعاد این شیوة حکمرانی نیازمند فهم دقیق از ماهیت دانش به عنوان یک موضوع اقتصادی 
است. به این معنا که باید دانست که آیا دانش، کاال)خصوصی یا عمومی(است یا خیر؟ رقابتی است یا 
غیرقابل رقابت؟ کمیاب است یا وافر؟ و … . پس از پاسخ گفتن به پرسش هایی از این قبیل می توان 
پی برد که آیا می توان دانش را به عنوان موضوع دانش اقتصاد، در معرض حکمرانی اقتصادی قرارداد 
یا خیر. لذا در ادامه به شناخت ماهوی دانش می پردازیم و این شناخت را با مرور شیوه های تولید دانش 

آغاز می کنیم. 
شیوه های تولید دانش و نقش آن ها در حکمرانی دانش

آن چه دربارة دانش و در میان متفکرین اقتصاد دانش مفروض انگاشته شاه است این است که می 
توان دانش را به عنوان یک کاال یا به بیان دقیق تر کومادیتی2 تصویر کرد. بررسی شیوة تولید این کاال 

نیز این سؤال را پاسخ می گوید که آیا دانش کاالیی عمومی است یا خصوصی. 
دانش  ]کاالی[  تولید  برای  را  شیوه  بندی، سه  تقسیم  در یک  و گایالرد3)2000(  واست  کریشنا، 
معرفی می کنند. این شیوه ها عبارت اند از شیوة خصوصی تولید دانش، شیوة استعماری4 در تولید دانش 

 .(Gaillard et. al., 1997, p12)و همچنین شیوة ملی تولید دانش
در شیوة اول تولید دانش، همان گونه که از عنوان آن نیز پیداست، تولید دانش به بازار و بخش 
می  فراهم  را  دانش  تولید  برای  مناسب  بستر  که  است  بازار  نهاد  این  و  شود  می  سپرده  خصوصی 

.(Gaillard et. al., 1997, p21)سازد
در شیوة دوم از تولید دانش، هدف از تولید دانش، استعمار و منفعت طلبی بیشتر است. به این معنا که 
بعضی از کشورها جهت بهره برداری از منابع اقتصادی مستعمرات، علومی را طراحی می کنند. وظیفة 

1 Bacon’s Chain
2 Commadity 
3  Jacques Gaillard, V.V. Krishna and Roland Waast
4 colonial mode
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تولید این علوم بسته به شیوة تعامل استعمارگر با مستعمره، ممکن است بر عهدة بخش خصوصی یا بخش 
دولتی باشد. به عنوان مثال، کمپانی هند شرقی به عنوان یک شرکت دولتی و سهامی عام به استعمار 
می پرداخت؛ لذا هزینه کردهای این کمپانی در موضوع تولید علم، هزینه هایی از محل بودجة عمومی 
انگلستان بودند. اما سرمایه گذاری های ویلیام ناکس دارسی در ایران که منجر به تولید نفت در ایران 
شد و طبعاً دانش هایی متناسب را نیز پدید آورد، از محل هزینه کردهای بخش خصوصی بود. عالوه 
براین می توان دانش هایی را یافت که در نتیجة حرکت استعماری کشورهای انگلستان، فرانسه، هلند و 
 Gaillard)اسپانیا از قرن هفدهم تا اواسط قرن بیستم در کشورهای آفریقایی و آسیایی حاصل شده اند

 .(et. al., 1997, p23

توسط واحدهای خرد  و  اقتصادی  اجتماعی  فرایندی  دانش در  نیز،  دانش  تولید  از  در شیوة سوم 
و کالن اجتماعی تولید می شود. تصمیم سازی های اجتماعی در تولید این دانش ها جایگاه ویژه ای 

 .)Gaillard et. al., 1997, p31)دارند
در تقسیمی دیگر و در حذفی معنادار1، با حذف شیوة استعماری تولید دانش، تنها به شیوه های دولتی 
و خصوصی پرداخته می شود. در این تقسیم بندی، اصطالحاً به شیوة اول از تولید علوم، شیوه یا »مد 
 Gibbons et. Al, 1994,) .یک2« دانش و به شکل دوم نیز شیوه یا »مد دو3« دانش گفته می شود
p17( در اصطالح مدیریت دانش، این شیوه های تولید دانش، علوم دانشگاهی4 و علوم پسادانشگاهی5 

را به وجود می آورند (Ziman, 2000, p67). هرکدام از این دو شیوه، نیازمند بستر نهادی خاصی هستند. 
در شیوة اول، دولت ها به طورسنتی، نهاد دانشگاه را مکلف به تولید دانش می دانند. لذا سرمایه 
گذاری های مختلف دولتی در امر تولید دانش، حداقل تا دهه های میانی قرن بیستم، منحصر به سرمایه 

1 اصوالً متتفکرینی که تابع نظام حکمرانی اقتصادی متعارف هستند از نیمة دوم قرن بیستم بر آنند که وجود استعمار را 
انکار کنند و آن را متعلق به دوران سابق بدانند. 

2 Mod 1
3 Mod 2
4 Academic Science 
5 Post Academic Science 
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گذاری هایی می شد که دولت ها برای تقویت دانشگاه ها انجام می دادند. به عبارت دیگر، در شیوة 
اول، آن چه مطلوب سیاست گذاران دانش است، حکمرانی دولتی و تولید دانشگاهی دانش است. در 
این شیوه، دانش یا علوم دانشگاهی)رویکرد مرتونی به دانش(، علومی هستند که در انجام پژوهش های 
اجتماعی به نفع چارچوب حاکمیت اجتماعی - اقتصادی کشورها به کار می روند. موضوعات پژوهش 
در حوزة این علوم از درون فرایند تصمیم گیری کشورها خارج می شود و تحقیقات توسط متخصصان 
بومی کشورها صورت می گیرد. علم در این رویکرد، خرده نظامی مستقل و ابتدائاً غیرسودطلبانه انگاشته 
می شود و فرایند تولید دانش، مستقل از نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورهاست. این خود 
دانشمندان هستند که با حمایت دولت ها جهت تغییر در علوم را تعیین می کنند و در این تغییر جهت، 
لزوماً به تقاضای بازاری توجه ندارند؛ البته این به معنای استقالل کامل دانشمندان از تصمیمات کالن 
دولتی نیست. البته مکانیسم انسجام بین دولت، صنعت و دانشگاه نیز در تصمیم گیری های دانشمندان 
برای تولید علم مؤثر است. نظریاتی چون نظریة رشته مارپیچ سه گانه درصدد تبیین این انسجام هستند. 
های  بخش  پویایی  صنعت.  و  دانشگاه  دولت،  است:  پیچش  سه  براساس  گانه  سه  مارپیچ  رشته  مدل 
مارپیچی از طریق افزایش همپوشانی و پیدایش سازمان های چند وجهی یا چند الیه ای در سطوح میانی 
تأمین می شوند. قضایای مهم در این الگوی نظری، عبارت اند از: نحوة آرایش های حکومت –صنعت 
و دانشگاه نسبت به هم)ربانی خوراسگانی و همکاران، 1390، ص121(. بنابراین، حکمرانی دانش در 
شیوة اول از تولید دانش در بستری حاکمیتی و از باالبه پایین صورت می گیرد. فرایندهایی چون تجاری 
سازی دانش هم به این منظور به فرایند حاکمیتی تولید دانش افزوده می شوند که بتوانند دانش تولید 
شده در نظام علمی را در اجتماعات سرریز کنند و به واسطة این دانش، اجتماعات را به سوی وضعیت 

مطلوب هدایت کنند.
اما در شیوة پسادانشگاهی یا مد دوم دانش، نهاد بازار به عنوان نهاد اصلی در مناسبات اجتماعی در 
کنار سایر نهادهای اجتماعی به گونه ای درون زا تکفل حکمرانی دانش را بر عهده دارد. نهادها، قواعد 
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و ضوابط نوشته و نانوشته ای را در خود دارند)گروینوگن، 1391، ص17( و به واسطة این ضوابط است 
که محدودیت هایی را برای رفتارها تعیین می کنند. نهادها برای تعیین تضمین های اطمینان بخش ویژه 
به وجود می آیند)گروینوگن، 1391، ص17( و از این روست که می توان بسترهای نهادی را بسترهایی 
ترتیبات  تنظیم  در  نهاد  ساختارمندترین  را  بازار  نهاد  دانش،  دو  مد  عصر  در  دانست.  برای حکمرانی 
اجتماعی حوزة علم و فناوری می دانند. لذا سیطرة حکمرانی بازاری بر عرصة علم و فناوری از مختصات 
این عصر است. دانش در عصر مد دو، شرایط را برای گفت وگو میان جامعه و مردم فراهم می کند و 
پژوهش ها را به سمت و سوی تقاضا های اجتماعی و اقتصادی هدایت می کند. دانشی که در نتیجة 
این تعامل ایجاد می شود، دانشی »حساس به زمینه« است. منظور از زمینه نیز نیازها و شرایط اجتماعی، 
به طور خودکار در جامعه سرریز می  نئوکالسیک، دانش  با فرض  اقتصادی و سیاسی هستند. مطابق 
بازاری شدن دانش و  بازار روی می دهد.  نهادی  این سرریز در بستر  شود(Hayter, 2015, p135) و 
تبدیل دانش به کاال، تولید علم بر اساس سفارشات، سالیق و نیازهای بازار، تولید دانش با حضور دیگر 
بازیگران و موسسات با استفاده از ترکیب بندی ها و فرمول بندی های جدید و همچنین پسا رشتگی 
و پیچیده بودن فرایند تولید دانش در الگوی دوم در کنار خطی نبودن و رشته ای نبودن علم، از دیگر 

خصوصیات مد دو دانش است.
به حاشیه رفتن دانشگاه ها و تغییر محل تولید علم از اجتماعات علمِی صرف و دانشگاه های مستقل 
به بازار و صنعت از نتایج منطقی گرایش به مد دو دانش است و دانشگاه ها مادامی که بتوانند خود را در 
این روابط پیچیده بازیابی کنند در جرگة تولیدکنندگان دانش باقی خواهند ماند اما چنان چه خارج از 
تعامالت بازاری به تولید و نشر دانش بپردازند، کارایی و بهره وری خود را از دست می دهند و به نهادی 
دسته چندم در تولید دانش بدل خواهند شد. شبکه های پژوهش و مؤسسه های پژوهشی می توانند ضمن 
پیوند با شرکت ها، دانشگاه ها و حکومت، اشکال گوناگون پژوهش و توسعه را با هم ترکیب کنند و 
وارد فضای سرمایه گذاری مشترک همراه با ریسک شوند؛ بنابراین فناوری ها به طور عملی به تجاری 
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شدن نزدیک می شوند. مؤسسات تجاری نیز ]با مشارکت این مؤسسات و [ بدون مشارکت دانشگاهیان 
 .(Tassey, 2003, p6)به سرعت وارد فاز تجاری شدن می شوند

در دهه های اخیر، حرکت به سوی مد دوم در حال شدت گرفتن است و این حرکت، انحصار نهاد 
دانشگاه را در تولید دانش از بین خواهد برد. عدم ظرفیت کافی در دانشگاه ها برای جذب پژوهشگر 
موجب سرریز افراد به نهادهای موازی نهاد دانشگاه خواهد بود. کاهش اعتبارات دانشگاه ها در دهه 
مالی  تنگنا های  برطرف کردن  است که جهت  این سو هدایت کرده  به  را  ها  دانشگاه  نیز  اخیر  های 
به طور  نیز  بازار و صنعت  مقابل،  اقتصادی شوند. در طرف  تعامالت  وارد  با شرکت های خصوصی 
روزافزون به دانش و فناوری پیشرفته نیاز دارند و تالش می کنند این نیازها را با ایجاد ارتباط با دانشگاه 

ها یا با ایجاد مراکز پژوهشی مختص به خود برطرف سازند. 
نگاهی انتقادی بر حکمرانی اقتصادی دانش در شیوه اول و دوم تولید 

آن 
هرکدام از شیوه های تولید دانش که پیش از این معرفی شدند در دهه های اخیر ضمن تحلیل هایی 
اقتصادی سازمان دهی شده اند. درواقع، شیوة اول، به دنبال تحریک بازار و فرهنگ سازی برای نتایج 
فعالیت علمی خود است و این کار را از مجرای زنجیرة ایده تا محصول دنبال می کند؛ در شیوة دوم 
نیز این خود بازار است که تعیین می کند کدام پژوهش علمی انجام شود. به عبارت دیگر، کنش علمی 
در شیوة اول به منظور ایجاد بازار انجام می شود و در شیوة دوم پیشران های بازاری تعیین می کنند که 
کدام کاال تولید شود. مد اول دانش به دنبال سازماندهی بازار به نحوی است که محصول تولیدی این 
شیوه را بازاری کند و در مد دوم دانش، تقاضای بالفعل بازاری است که تعیین می کند کدام دانش و 

در چه جهتی رشد کند. 
از سوی دیگر، هر دوی این شیوه ها به طور کلی ذیل یک پارادایم عمدة اقتصادی نظام مند می شوند. 
مفروغ عنه در هرکدام از این شیوه ها این است که یک دانش یا بایستی خود در معرض خریدوفروش 
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قرار گیرد یا این که محصوالت آن بایستی اقتصادی شود. هیچ پارادایم فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 
قدرتمندی به اندازة پارادایم اقتصادی کارایی الزم را برای حرکت علمی جامعه ندارند و علومی که یا 
قابلیت بازاری شدن ندارند یا مبتنی بر تقاضای بالفعل بازار ایجاد نشده باشند، محکوم به توقف هستند. 
نهادینه شدن  از  پس  و  گیرد  می  اقتصادی شکل  نظریة  ذیل  نیز  انسانی  معرفت  داد،  این روی  پی  در 
نهاد بازار بر کنش های علمی، منطق فاهمه مرادف با منطق بازار خواهد شد. به عنوان مثال، در نگاه 
 berry,)زیمن)2000(، علم پسادانشگاهی، با تمرکز بر مطلوبیت، کارکرد و ارزش پول حاصل می شود
p488 ,2006). به بیان دیگر، این پول و ارزش و مطلوبیت آن است که تعیین می کند کدام علم تولید 

شود. وی در ادامه می گوید: این دانش] یعنی دانش پسادانشگاهی[ دارای مقیاس باالی تولید است و از 
شاخه های مختلف دانشی به وجود می آید. این شیوه، ساختار اجتماعی دانش را تغییر می دهد؛ لذا ما 
بایستی انتظار تغییراتی در معرفت شناسی را داشته باشیم(berry, 2006, p488). بازاری سازی می تواند 
 .(Rimes, et al, 2015, p155)رفتار تولیدکننده و مصرف کننده دانش را تحت الشعاع خود قرار دهد
چرا که با تأثیرگذاری بر رفتار تولیدکننده و مصرف کننده که البته متأثر از قیمت های بازاری است می 
تواند بر محصول واقعی اثر بگذارد (Rimes, et al, 2015, p154). عبارات فوق روشن می کند که در 
شیوه های تولید دانش مرسوم که در قرن بیستم سازماندهی شده اند، حکمرانی اقتصادی به معنای تام در 

حال روی دادن است و عامل تصمیم ساز اساسی در تولید دانش، همین گونة حکمرانی است. 
با توجه به آن چه گفته شد، اقتصاددانان علم به دنبال کاربرد مفهوم و روش های تحلیل اقتصادی 
برای ارزش و ماهیت معرفتی دانش علمی هستند(Bonilla, 2005, p2(. اما آن چه در واقعیت رخ می 
در  تولید علم  و ساختارهای  انحصار عوامل  و  راستای جذب  این رویکرد، در  در  است که  این  دهد 
هاضمة تحلیل اقتصادی، کنش گرهای اقتصادی در بستری مبادله ای و منفعت جویانه به ایفای نقش 
می پردازند و جامعة علمی را در بازار خودتنظیم گر اقتصادی به ایفای نقش وامی دارند؛ معنای معرفت 
علمی را دیگرگون می کنند و آن چه را بازار تقاضا می کند علمی می دانند. تبعاً آن چه نمی تواند در 
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مکانیسم بازار تحلیل شود، غیرعلمی و چه بسا لغو و جهل تلقی می شود.
ابتنای علم بر اقتصاد، آن را به عنوان نهادی در اختیار نظام اقتصادی سرمایه مدار قرار می دهد و 
ربط و نسبت آن را با دیگر ساحات بشری منقطع می کند و رسالت های دیگر آن در نظام اجتماعی 
اقتصاد  در  پیشتاز  پردازان  نظریه  از  خود  که  ارو)1969(  حتی  شود.  می  سپرده  فراموشی  به  انسانی  و 
علم است نیز جهان شمولی بازارها1 را رد می کند: »بسیاری از مبادالت معنادار که در آینده رخ می 
دهد را نمی توان در بستر بازار امروزی توجیه کرد؛ تا جایی که می توان گفت، فرض جهان شمولی 
نیز متصور  بازار علم  بازارها، فرضی نادرست است«(Arrow, 1969, p51). رد این جهان شمولی در 
بتونه و پنکک  با خاک  باشند که  با دانش همان تعامل را داشته  نیستند که  »اقتصاددانان آزاد  است و 

 .(Mirowski and Sent, 2002 , p33)»دارند
تابد.  نمی  بر  را  بازار  مکانیسم  های  فیزیکال، خصیصه  های  با کاال  ماهوی  تفاوت  دلیل  به  دانش 
اتفاقاتی چون مخاطرات اخالقی، شکست بازار2، جهت دهی به انگیزه عوامل دانش و اقتصادی سازی 
با چانه زنی های  توأم  بازاری و سوداگرایانه  به فضای  دانشورزی  تبدیل فضای  نتیجه  ها و در  انگیزه 
غیر معقول اقتصادی از جمله دالیل تفاوت ماهوی دانش با کاال های فیزیکی است. دانش قوة پیشران 
و جهت دهنده جوامع است و به عنوان ناظری بر عملگرهای اجتماعی، با نگاهی کالن و استراتژیک 
به ارزیابی مسیر حرکت اجتماع می پردازد. قرارگرفتن آن به عنوان عاملی پیرو نسبت به عملگرهای 
اقتصادی و بازاری درواقع راهبری اجتماع را به اقتصاد و منطق سوداگری منتقل می کند. دراین صورت، 
اجتماع مسیری را دنبال می کند که نیروهای بازاری طلب می کنند. مسیری جبری، سودمحور و کاماًل 
مادی. دراین صورت روابط علمی و در پی آن رفتار دانشمندان، مکانیزه می شود و قوة خالقیت به شدت 

مختل می گردد. در ادامه به گونه ای تفصیلی تر به پیامدهای بازاری سازی دانش خواهیم پرداخت. 
1 universality of markets

2 مطابق با رویکرد اقتصادی سنتی)رویکرد غیر بازاری(، دانش یک خیر بادوام عمومی)durable public good(، غیر قابل 

 Rimes, et al,)است و لذا منجر به شکست بازار می شود )non-excludable(و غیرقابل استثنا )non-rivalrous(رقابت
.(2015, p155
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بازاری سازی روابط علمی و سودمحور ساختن آن ها، زمینه را برای انواع مخاطرات اخالقی فراهم 
می سازد. فریدمان)1992( بر این باور است که فریب، جعل، دزدی، دزدی ادبی و آسیب های عمدی 
 .(Friedmann 1992, p19)به دیگران به وسیلة دانشمندان، اعتبار فرایندهای دانشی را تهدید می کند
این اتفاقات در صورتی رخ می دهد که انگیزة بازاری در تولید و توزیع دانش بر سایر انگیزه ها غلبة 

عرفی داشته باشد. یعنی عرف اجتماع به دانش به مثابه منبع سود و منفعت پولی و اقتصادی نگاه کنند. 
 Wible, 2006,)پیامد دیگری که در نتیجة بازاری سازی دانش رخ می دهد، شکست تکرار1 است
p24(. در صورت حاکمیت پارادایم اقتصادی بر انگیزة دانشمندان، دانشمندانی که مزیت های اقتصادی 

و مالی در استفاده از یک روش علمی برای رسیدن به نتایج را درک کرده اند و از منافع اقتصادی آن 
بهره برده اند، در صورت غلبة انگیزة بازاری، حاضر نیستند راه های نرفته را تجربه کنند. این دانشمندان 
همواره یا به روش های سابق پایبند هستند یا این که به دنبال کپی برداری از دیگران حرکت می کنند. 
در چنین شرایطی پاگذاشتن در مسیرهای تجربه نشده، امری غیرعقالنی و دارای ریسک بسیار باالست 
لذا  گیرند.  می  قرار  ورشکستگی  معرض  در  به سرعت  کنند  می  انتخاب  را  ها  راه  این  که  افرادی  و 
قرارگرفتن در محیط بازاری، بر خالف آن چه که مشهور است از قوة نوآوری و خالقیت دانشمندان 
می کاهد و دانشمندان خالق و شجاع و ریسک پذیر را در معرض نابودی قرار می دهد. این اتفاق خود 

را در حوزة سرمایه گذاری بر روی خالقیت و نوآوری نیز نشان می دهد. 
ارو)1962( نیز علی رغم نظریه پردازی هایش در دفاع از منطق اقتصادی، ایراداتی را به این منطق 
وارد می داند. به عنوان مثال، او می گوید: از آن جایی که فواید اجتماعی تولید دانش از منافع خصوصی 
تنهایی  به  تواند  نمی  بازار  نامرئی  دست  لذا  و  شود  می  مواجه  کمبود  با  آن  عرضة  است،  بیشتر  آن 

.(Rimes, et al, 2015, p155)پاسخگوی این کمبود عرضه شود
نتیجتاً، جایگزینی سوددهی به جای حقیقت گرایی و اکتشاف، تخصیص علم تنها به آن چه بازار می 

1 Replication Failure
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خواهد، نفی بی طرفی علمی، انحراف سلوک دانشمندان از علم گرایی به منفعت طلبی، تبدیل دانشگاه 
به بنگاه، تبدیل پژوهشگران به پیمانکاران در محیطی غیر دانشگاهی و لذا خارج شدن دانشگاه ها از 
سلطة علوم، جایگزینی بنگاه داران آکادمیک به جای عالمان در مراکز علمی و دانشگاه ها، توقف رشته 
های تحصیلی غیربازاری، کاهش ارزش استقاللی کنجکاوی و اکتشاف، نفی آزادی علمی در دانشگاه 
ها و تضعیف شدید دانش های بنیادینی که مبنای دانش های کاربردی تلقی می شوند از پیامدهای نگران 
کنندة حکمرانی اقتصادی در عرصة دانش است. در بخش بعد از این نوشتار تالش می کنیم داللت هایی 

را در شیوة حکمرانی علم از منظر اسالمی استخراج کنیم. 
حکمرانی دانش در تمدن اسالمی

به طور کلی نعمات، مواهب و خیراتی که در عالم هستی وجود دارند و در حوزة موضوعی دانش 
های علوم اجتماعی از جمله اقتصاد به آن ها توجه می شود، عبارتند از: انواع کاال ها وخدمات1 )اعم 
از کاال های خصوصی و عموم(، انفال )ثروت هایی که حاکمیت آن از آن منصب امامت و یا شخص 
امام است(، پول )میثاق حکومت با مردم جهت تضمین قدرت خرید(، علم و دانش)اعم از آموزش، 
پژوهش، فلسفه، حکمت، دانش، فناوری، نوآوری و …(، فرهنگ )اعم از نظام عادات، قواعد رفتاری، 
هنجارها، اعتقادات و …(، امنیت)حفاظت فیزیکی از کیان تمدن اسالمی( و قدرت )دسترسی به مناصب 

و موقعیت های حاکمیتی(. 
در گستره های تمدنی مختلف، متناسب با هرکدام از مقوله ها و موهبت های فوق، با سازوکارهایی 
متفاوت از ایجاد و تولید، توزیع، بهره برداری و کاربست، و بهره مندی مواجه هستیم. انواع بازارها، 
دولت، بانک مرکزی، بانکداری تجاری دولتی یا خصوصی، ادارة دموکراتیک یا غیر دموکراتیک، نظام 
تفکیک قوا، امنیت خصوصی یا عمومی، و ... سازوکارهایی هستند که بسته به تفاوت در رویکردهای 

تمدنی به وجود می آیند.

1 commodities
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در میان موارد فوق، تنها کاال های خصوصی هستند که در مکانیسم بازاری قابلیت قیمت گذاری 
دارند. همان گونه که در بخش قبل به آن اشاره شد، اقتصاد متعارف در پی آن است که همة مواهب 
فوق را به کاالی خصوصی تبدیل کند و با ارزش گذاری بازاری، به گسترش آن ها در محیط جوامع 

اقدام کند.
برای  سازوکارهایی  ایجاد  و  تصمیمات  اتخاذ  متکفل  اسالمی،  تمدن  در  جامعه  حکمرانی  نظام 
بهره مندی عادالنه1 از نعمت ها، مواهب و خیرات2 در اجتماع است. این تصمیمات و سازوکارها می 
تواند از طریق بسته ای از قواعد حکومتی، نهادها، مؤلفه های رفتاری، نظام عادات و نظام سنت های 
نظام حکومتی  از  فراتر  از  را  آن  اسالمی،  تمدن  در  نظام حکمرانی  به  نگرش  این  شود.  الهی حاصل 
اسالمی معرفی می کند؛ اگر چه حکومت اسالمی در آن نقشی ویژه دارد. نخ تسبیح همة تصمیمات و 
سازوکارها نیز حاکمیت اراده و سنن3، اوامر و دستورات4 الهی است. به بیان دیگر، آن چه در تنظیمات 
حکومتی، رفتاری و نهادی محوریت حرکت جامعة اسالمی را بر عهده دارد، اراده و فرمان الهی5 است و 
این فرمان چه به گونه ای هدایت مدار و از مجرای نظام تربیت دینی و حکومت اسالمی و چه از مجرای 

1 مراد از عادالنه در این بیان، نتیجه ای است که در پی عمل به اوامر الهی حاصل می شود. در این منظر، نگرشی پیشینی 

نسبت به حوزة تعینی عدالت اتخاذ نمی شود. به بیان دیگر، به طور پیشینی نمی توان گفت که عادالنه یعنی آزاد، برابر 
و … . 

re-(تحویل )commodity(2  همان گونه که در بخش های قبل نیز اشاره شد، هر سه واژه در دکترین متعارف به کومادیتی
duct( می شود. واژه good در عام ترین و مبنایی ترین معنای خود، داللت بر خیرها و موهبت های موجود در عالم می کند. 

واژه ای که عموماً و به اشتباه در فارسی به »کاال« ترجمه می شود. 
ِ تَْحِویاًل. هرگز برای سنت  خدا دگرگونی نخواهی یافت)43 فاطر(. َِّت اهللَّ ِ تَبِْدیاًل َولَْن تَِجَد لُِسن َِّت اهللَّ 3 فَلَْن تَِجَد لُِسن

ِ َو الرَُّسوِل إِْن ُکنْتُْم  َ َو أَطیُعوا الرَُّسوَل َو أُولِي الْمِْر مِنُْکْم فَإِْن تَناَزْعتُْم في  َشيْ ٍء فَُردُّوهُ إِلَي اهللَّ َّذیَن آَمنُوا أَطیُعوا اهللَّ 4 یا أَیَُّها ال
ِ َو الْیَْوِم اآْلِخِر ذلَِک َخیٌْر َو أَْحَسُن تَأْویاًل. ای کسانی که ایمان آورده اید ، خدا را اطاعت کنید و از فرستاده او  تُْؤمِنُوَن بِاهللَّ
و صاحبان امرتان ) که جانشینان معصوم پیامبرند ( اطاعت نمایید. پس اگر درباره چیزی ) از امور دین یا دنیا ( نزاع داشتید 
آن را به خدا و رسولش برگردانید ) اختالف در دین را به وسیله فقیه و اختالف در دنیا را به واسطه قاضی به کتاب و 

سنّت بازگردانید ( اگر ایمان به خدا و روز واپسین دارید ، این ) برای شما ( بهتر و خوش عاقبت تر است.
َ یَْفَعُل ما یَشاُء. خداوند هر آن چه را که اراده کند انجام می دهد)18 حج(. 5 إِنَّ اهللَّ
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فرایند هدایت درون زای امام1 و هدایت قلب2 صورت می گیرد. 
هدف از سازوکارهای حکمرانی در تمدن اسالمی، اقامه نماز و زکات و امربه معروف و نهی ازمنکر 
نهی ازمنکر است3 و همة این ها منجر به ایجاد عدالت و توازن میان اجزاء و ابعاد و ارکان اجتماع می 
شود4. این عدالت و توازن، بهره مندی متعادل و متوازن از مواهب را به دنبال دارد و به توسعه در بهره 
مندی از مواهب منتهی می شود5. از این رو، مهمترین مسئلة موجود در سبک حکمرانی و حیات جامعه 
اسالمی نیز سازوکارهایی است که مانع برپایی نماز و زکات و امربه معروف و نهی ازمنکر می شود. 

سازوکارهایی که نهایتاً منجر به بهره مندی غیرعادالنه از این مواهب و نعمات می شود. 
حکومت اسالمی در عمل هنگامی می تواند از وجود مستقل خود در کنار سایر رقبا و ادیان حرفی 
با مواهب و مقوالت فوق  بزند که برخورداری خود از سازوکارهای متفاوت جهت مواجهه و تعامل 
را تبیین نماید6. در غیر این صورت، ناچار از پذیرش سازوکارهایی از نظامات حکمرانی رقیب است. 

1 مباحث مربوط به هدایت باطنی یا هدایت به امر امام که در ککتب متعدد علمای شیعه به آن پرداخته شده است به این 

امر اشاره دارد. به عنوان مثال »اعمال و نیّات نیک و بد انسان سبب ایجاد واقعیّتی در درون انسان می شود که نعمت های 
اُخروی و خوشبختی های همیشگی از آن سرچشمه می گیرد که از آن به حیات معنوی تعبیر می کنند )ر.ک؛ طباطبائی، 

)194 :1383
َّتِي  ََّها اَل تَْعَمی الْبَْصاُر َولَِکْن تَْعَمی الُْقلُوُب ال 2 أَفَلَْم یَِسیُروا فِي اْلْرِض فَتَُکوَن لَُهْم قُلُوٌب یَْعِقلُوَن بَِها أَْو آَذاٌن یَْسَمُعوَن بَِها فَإِن
ُدوِر؛ آیا در زمین گردش نکرده  اند تا دلهایی داشته باشند که با آن بیندیشند یا گوشهایی که با آن بشنوند در  فِي الصُّ

حقیقت چشمها کور نیست لیکن دلهایی که در سینه  هاست کور است )46 حج(.
ِ عاقِبَُة الُموِر، همان  الةَ َوآتَُوا الزَّکاةَ َوأََمروا بِالَمعروِف َونََهوا َعِن الُمنَکِر ۗ َوهلِلَّ نّاُهم فِي الَرِض أَقامُوا الصَّ َّذیَن إِن َمکَّ 3 ال
کسانی که هر گاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می دارند، و زکات می دهند، و امر به معروف و نهی از 

منکر می کنند، و پایان همه کارها از آن خداست!)حج، 41(
ِّناِت َوأَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َوالمیزاَن لِیَقوَم النّاُس بِالِقسِط، ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم،  4 لََقد أَرَسلنا ُرُسلَنا بِالبَی
و با آنها کتاب )آسمانی( و میزان )شناسایی حّق از باطل و قوانین عادالنه( نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند)حدید، 

.)25
5 قال االمام علی )علیه السالم(:»فَانَّ فی الَعْدِل َسَعًة وَمْن ضاَق علیه الَعْدُل فالَجْوُر علیه اَْضیُق«، »گشایش و راحتی در عدل 
است و کسی که محیط عدل و داد در نظرش تنگ آید عرصة جور و ستم بر وی تنگ تر خواهد بود« )نهج البالغه، 

خ 15(.
6 مسأله ای که بعد از انقالب کمتر به آن پرداخته شده است و این امر موجب شده است رفته رفته سازوکارهای وارداتی، 

غلبه یافته و ذیل تأییدی نشأت گرفته از مقام اضطرار، عنوان دینی به خود بگیرند. این موارد را می توان در نظام پولی)نظام 
بانکداری(، نظام قدرت)نظام تفکیک قوا(، نظام کاال و خدمات)بازار( و … ب وضوح مشاهده کرد. 
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نظاماتی که مسئلة عدالت با بیان دینی را مسئلة خود نمی دانند و نتیجتاً به گسترش بی عدالتی می انجامند. 
به عنوان مثال، در نظام علمی در رویکرد تمدنی متعارف، اتخاذ سازوکارهای نشأت گرفته از شیوه 
نظام  دانشگاهی،  نظام  سازوکارهایی چون  است.  داده  نتیجه  را  مسائلی  دانش،  تولید  دوم  و  اول  های 
صنعتی، نظام نوآوری و خالقیت، نظام آموزش وپرورش و … منجر به گسترش برخی از بی عدالتی 
ها در بهره مندی از موهبت علم شده اند. دانشگاه هایی که در قرن بیستم ذیل نگرش اول تولید دانش 
تعریف می شوند، با مسائلی از قبیل سازوکار معیوب ارتقاء اعضاء هیئت علمی، روشن نبودن حقوق 
انضمامی  ادراک  از  با زندگی و مسائل واقعی مردم و دوری  فاصله  ها،  نامه  پایان  و  مالکیت مقاالت 
نظام مسائل، فاصله از بازار و صنعت، مهارت مبنا نبودن و … مواجه هستند. حرکت به سمت شیوة دوم 
دانش نیز از جوامع علمی معنازدایی می کند، دانش هایی چون فلسفه و متافیزیک و ادبیات را از درون 
تهی می کند، پول را یگانه سنگ محک برای کارامدی علم معرفی می کند، انگیزه های متعالی در 
دانش آموزی را از بین می برد و افسار نظام علمی را به مکانیسم بازار می سپارد. هردوی این شیوه ها، 
نظامات رفتاری و سنت های نهادینه شده در جوامع را می زدایند و از ظرفیت های بومی درجهت رشد 
علمی جهان استفاده نمی کنند؛ مکانیسم ماتریالیستی دانش ورزی را ترویج می کنند و به نقش عوامل 
فرا مادی در توسعة دانش بی توجه هستند؛ اوامر الهی در این نظامات جایگاهی ندارد؛ مفهوم حق به تبع 
بروکراسی سازمانی)در مد یک دانش( یا به تبع بازار)در مد دو دانش( تعریف می شود؛ انگیزة پولی در 
تولید دانش را ترویج می کنند و هدف از تولید دانش را اقتصادی می دانند. حتی نظریاتی که ذیل مفهوم 
نوآوری اجتماعی1 طراحی می شوند و دعوی این را دارند که متوجه نظامات اجتماعی متنوع هستند نیز 

نمی توانند اقتصادی بودن هدف از تولید دانش را انکار کنند. 
جهت رفع بی عدالتی های فوق در حوزة علم و فناوری، نظام اسالمی ناچار از ارائه سازوکارهای 
راهبردی و کاربردی در چهارچوب نگرش اسالمی و ناظر به مسائل موجود است. نظام جمهوری اسالمی 

1 Social innovation
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در راهبردی ترین سطح باید برای تنظیم و تدبیر بهره گیری عادالنه از موهبت های اساسی فوق الذکر به 
نظام سازی، نهادسازی و طراحی سازوکار هایی نسبتاً متفاوت از سازوکارهای متکی به نظامات و مکاتب 

رقیب دست بزند. برخی از این سازوکارها را می توان در موارد زیر برشمرد:
	 تعیین قواعد مشخص جهت مرزبندی و تنظیم حوزة نهادی در نظام علمی)تنظیم نسبت 	

میان نهادهای تولید، توزیع و بهره مندی از موهبت دانش(
	 تعیین قواعد مشخص جهت مرزبندی و تنظیم حقوق مالکیت1 در انواع دانش ها	
	 تعیین تکلیف نسبت به مسئلة جهان شمولی نظام علم و فناوری	
	 تعیین مکانیسم های تأمین مالی نظام علم و فناوری علم و فناوری)مالیات، بازار، 	

حمایت دولتی و …(
	 تعیین نسبت میان انفال و نظام علم و فناوری	
	 تعیین ضوابط مشخص جهت تشخیص نافعیت علم در نظام علم و فناوری	
	 	…

کند.  می  بازار خالصه  نظام  در  را  فوق  موارد  همة  به  پاسخ  متعارف،  اقتصاد  که  است  واضح  پر 
نگاشت نهادی علم، نگاشتی بازاری و بنگاه دارانه است. حقوق مالکیت را بازار تعیین می کند؛ تنوع 
و جهان شمولی دانش به گسترة جغرافیایی عرضه و تقاضا بستگی دارد؛ بازار یگانه پشتیبان نظام علم 
و فناوری است؛ انفال با مالکیت خصوصی در تضاد است و انکار می شود و نافعیت علم نیز به شدت 

تقاضای بازاری آن بستگی دارد. 
در سال های دهة پیشرفت و عدالت، تالش های گسترده ای برای طراحی چنین سازوکارهایی انجام 
شده است. برای مثال، اسنادی چون نقشه مهندسی فرهنگی کشور، نقشه جامع علمی کشور، سیاستهای 

1 مطابق با متون دینی، برخی از علوم الزم الکتمان و برخی دیگر الزم االفشاء هستند. در متون فقها، مالکیت نامحدود 

محل خدشة جدی است و عدم مالکیت نیز پذیرفته نیست. لذا علی االجمال، تمامیت نظام حقوق مالکیت دانش در نگاه 
اسالمی قابل قبول نیست. بنابراین بایستی به دقت مرز حقوق مالکیت دانش را تعیین و تنظیم کرد. 



80    /    مجموعه مقاالت دومین همایش ملی تمدن نوین اسالمی 

کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش وپرورش و سیاست های کلی علم و 
فناوری نمونة نگاشت هایی در کشور هستند که در مقام راهبردی، مسیر حرکت علمی کشور را تعیین 

می کنند. 
این نگاشت ها علی االجمال با سازوکارهای متعارف دارای تفاوت هایی هستند. البته تفاوت تفصیلی 
آن ها با نگاشت های متعارف و همچنین کارایی آن ها در نیل به تمدن اسالمی محل بحث و نظر است. 
این اسناد درصورتی که طراحی انضمامی دقیقی داشته باشند می توانند زمینه را برای حرکت به سوی 
نظام علمی متناسب با شأن تمدنی جامعة اسالمی فراهم سازند. لذا در صورت حصول توافقی نسبی، می 
توانند مبنایی برای تغییرات اساسی و اصالحاتی بنیادین قرار گیرند. این سیاست ها مادامی که منبعث 
از نگرش انقالب اسالمی به مسئلة علم و فناوری باشند و استقالل آن ها نسبت به نگاشت های رقیب 
روشن باشد می توانند مبنای مناسبی جهت حرکت به سوی نظام علمی متناسب با تمدن اسالمی داشته 
باشند و مادامی که گرته برداری هایی از شیوه های متعارف تولید دانش و نظامات رایج علم و فناوری 
باشند نمی توانند مبنایی برای تمدن نوین اسالمی باشند1. در این راستا، تک تک این اسناد بایستی بتوانند 
سازوکارهایی را از موضع استقالل نظر برای حرکت علمی کشور مهیا کنند. لذا الزم است با استفاده از 
این اسناد و همچنین مراجعة مجدد به اهداف انقالب اسالمی و مرور نصوص دینی، پاسخ نگرش انقالب 
اسالمی به مسائلی از قبیل نگاشت نهادی علم و فناوری، مالکیت علم و فناوری، نسبت انفال با علم و 
فناوری، شاخص های نافعیت علم و فناوری، نسبت نظام علم و فناوری با نظام قدرت ملی و جهانی و … 
را استخراج کرد. در پی احصای این سازوکارها ممکن است تعاریفی متفاوت از علم، فناوری و نوآوری 
ارائه شود. عالمان شاخصه های متفاوتی داشته باشند و بستر نهادی تولید دانش نیز با بستر نهادی فعلی 
تفاوت داشته باشد. و همة این موارد در مسیری دیالکتیکی و البته انضمامی پس از انقالب اسالمی در 
حال طی شدن هستند. تصریح به چگونگی فرایندها می تواند نیل به این اهداف تمدنی را تسریع بخشد 

1 چرا که مشخصاً می توان مرزهایی اجمالی و تفصیلی را میان اجزاء و کلیت تمدن ها قائل شد. 
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و از آزمون و خطا های زیاد از حد بکاهد. 
نتیجه گیری

با توجه به آن چه که در این نوشتار به آن پرداخته شد، شیوة حکمرانی، منحصر در شیوة حکومت 
داری نیست. این شیوه، به کلیة سازوکارها و فرایندهایی اطالق می شود که به شکل گیری نظام بهره 
مندی از مواهب کمک می کنند. این سازوکارها گاه بر قانون مندی های نظام حاکمیت، گاه بر نظام 
تربیتی و گاه بر نهادها، رفتارها و عادات اجتماعی تأثیر می گذارند و بهره مندی از مواهب را دیگرگون 
را در جوامع  این سازوکارهاست که غایات خود  اجرای  از طریق طراحی و  نیز  ها  می سازند. تمدن 
مختلف پیاده سازی می کنند. از جملة این سازوکارها می توان به انواع بازارها، دولت، بانک مرکزی، 
بانکداری تجاری دولتی یا خصوصی، ادارة دموکراتیک یا غیر دموکراتیک، نظام تفکیک قوا، امنیت 
خصوصی یا عمومی و … اشاره کرد که در نظامات تمدنی امروز وظیفة هدایتگری جوامع را بر عهده 

دارند. 
تمدن اسالمی به عنوان تمدنی متفاوت از تمدن مدرن، طبعاً سازوکارهایی متفاوت را برای بهرمندی 
از موهبت ها به کار می گیرد. این سازوکارها تا جایی موثرند که حتی موهبت ها را ازلحاظ ماهیت، 
اولویت و شیوة به کارگیری متفاوت می سازند. انقالب اسالمی درصورتی که نیل به تمدن اسالمی را 
غایت خود می داند ناچار از طراحی و کاربست چنین سازوکارهایی است؛ در غیر این صورت ناچار از 
اتخاذ سازوکارهای وارداتی و تن دادن به بی عدالتی هایی است که در نتیجة این سازوکارها به وجود 

می آید. 
علم نیز به عنوان یکی از موهبت ها، تحت تأثیر سازوکارهای بخصوصی که از دنیای تمدنی متعارف 
نظام  دانشگاهی،  نظام  علم،  تولید  بازاری  نظام  است. سازوکارهایی چون  تطور  در حال  منبعث شده، 

صنعتی، نظام ملی نوآوری و خالقیت، نظام آموزش وپرورش از جملة این سازوکارها هستند. 
نظام جمهوری اسالمی در راهبردی ترین سطح باید برای تنظیم و تدبیر بهره گیری عادالنه از موهبت 
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علم، به نظام سازی، نهادسازی و طراحی سازوکار هایی نسبتاً متفاوت از سازوکارهای متکی به نظامات و 
مکاتب رقیب دست بزند. این سازوکارها بایستی قواعد مشخصی جهت مرزبندی و تنظیم حوزة نهادی 
در نظام علمی)تنظیم نسبت میان نهادهای تولید، توزیع و بهره مندی از موهبت دانش( را تعیین کنند. 
قواعد مشخصی را جهت مرزبندی و تنظیم حقوق مالکیت در انواع دانش ها طراحی نمایند. نسبت به 
مسئلة جهان شمولی نظام علم و فناوری تعیین تکلیف کنند. مکانیسم های تأمین مالی نظام علم و فناوری 
انفال و نظام علم و  …( را معرفی نمایند. نسبت میان  بازار، حمایت دولتی و  علم و فناوری)مالیات، 
فناوری را روشن کنند و ضوابط مشخصی را جهت تشخیص نافعیت علم در نظام علم و فناوری ارائه 

نمایند. 
در سال های دهة پیشرفت و عدالت، تالش های گسترده ای برای طراحی چنین سازوکارهایی انجام 
شده است. برای مثال، اسنادی چون نقشه مهندسی فرهنگی کشور، نقشه جامع علمی کشور، سیاستهای 
کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش وپرورش و سیاست های کلی علم و 
فناوری نمونة نگاشت هایی در کشور هستند که در مقام راهبردی، مسیر حرکت علمی کشور را تعیین 
می کنند. تک تک این اسناد بایستی بتوانند سازوکارهایی را از موضع استقالل نظر برای حرکت علمی 
کشور مهیا کنند. لذا الزم است با استفاده از این اسناد و همچنین مراجعة مجدد به اهداف انقالب اسالمی 
و مرور نصوص دینی، پاسخ نگرش انقالب اسالمی به مسائلی از قبیل نگاشت نهادی علم و فناوری، 
مالکیت علم و فناوری، نسبت انفال با علم و فناوری، شاخص های نافعیت علم و فناوری، نسبت نظام 

علم و فناوری با نظام قدرت ملی و جهانی و … را استخراج کرد.
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اهمیت و لوازم ِفکري عملِي كارآمدی ِنهادسازي در روند تحقق دولت 
اسالمي

)با تاكید بر تجربه نهادهاي كارآمد كمیته امداد  و ناكارآمد احزاب 
سیاسي در جمهوري اسالمي(
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(mahdinaderi35@gmail.com   1.   استادیار علوم سیاسي، دانشگاه شاهد )نویسنده مسئول

ahmadi.cr66@gmail.com  2.   دانشجوي کارشناسي ارشد جامعه شناسي انقالب اسالمي دانشگاه شاهد

چکیده 
فرهنگ و تمدن اسالمی، مجموعه باورها و ارزشهای اسالمی است که نمود و ظهور آن در کاربست 
نهادهای اجتماعی و سیاسِی مورد وفاق و قبول ِجامعهی اسالمي، عملیاتي مي گردد. جامعه مسلمانان به 
منظور ایجاد همگرایي میان آحاد جامعه در زمینه ارزشها، باورها و اهداف اسالمي و در نهایت تمدن 
سازی، به نهادهای متولی این امر نیاز دارد. با توجه به ارزشها و اهداف واالی اسالم، برای رسیدن به این 
اهداف که در قالب احکام اسالمی برای تعالی و سعادت بشر وضع گردیدهاند به نهادهای متناسب با این 
اهداف نیاز است. با تشکیل نظام جمهوري اسالمی به دستور حضرت امام خمیني ره برای تحقق اهداف 
انقالب اسالمي برخي نهادها بازسازي و و برخي نهادهاي دیگر تاسیس شدند. از جمله نهادهای موفق 
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در این زمینه می توان به نهاد کمیته امداد امام خمینی)ره( اشاره کرد. این نهاد از جمله اولین نهادهایی 
بود که به دستور امام تأسیس، رشد و گسترش پیدا کرد و توانست با توجه به ماهیت مردمي بودن آن، 
جهت تالش در رفع نیازمندیهای قشر محروم جامعه با گسترش طرحها و برنامه ها در بسیاری از زمینه 
احزاب  مقابل  در  دهد.  ارائه  از خود  موفقي  نسبتا  کارنامه  معیشتی(  و  فرهنگی  ها)اجتماعی، حمایتی، 
سیاسی به عنوان مصداقي از نهادسازي ناموفق تاکنون نتوانسته از کارکردها و کارویژه های خود به نحو 
احسن در راستاي اهداف انقالب اسالمي و منافع عمومي جامعه استفاده نماید. این پژوهش با رویکرد 
درصدد  اسالمي،  جمهوري  در  نهادسازي  تجربه  به  تاریخي  نگاهي  با  اسنادی  تحلیل  روش  و  کیفی 
پاسخ به این سوال اصلی است: » علل کارآمدي نهاد کمیته امداد و ناکارآمدي نهاد حزب سیاسي در 
جمهوري اسالمي چیست؟«. یافته های تحقیق مبین آن است که اوال بدون نهاد سازی، دست یافتن به 
با مشکل مواجه  یا حداقل  نیست و  پذیر  امکان  نوین اسالمی  ایجاد تمدن  نهایت  اهداف دولت و در 
خواهد شد. و در ثانی، به منظور کارآمدی نهادسازی باید لوازم فکری) جنبه تاسیسی و ارزشی( ولوازم 

عملی)جنبه کارکردی، توانشی و پیامدی( را مدنظر قرار داد.
امام خمینی)ره(ی، احزاب  امداد  نهاد سازی، دولت اسالمي، تمدن اسالمی، کمیته  کلید واژه: 

سیاسی

مقدمه )بیان مسئله و اهمیت موضوع(
از لوازم ضروری و اساسی هر جامعه و نظام سیاسی، نهادهای متناسب با آن جامعه و نظام، جهت 
میراث  که  ضروری  نهادهای  حفظ  به  سویی  از  باید  جامعهای  هر  در  است.  نظام  آن  اهداف  پیشبرد 
گذشتگان است و در طول تاریخ تکامل پیدا کردهاند، همت گذاشت و از سوی دیگر، باید متناسب با 
اهداف، رویکردها و ارزشهای اساسی هر جامعه، نهادهایی نو ایجاد کرد. بدون نهادسازی های جدید 

تحول و اصالح ساختارهای قبلی ممکن نخواهد بود.
با پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی)ره( و با توجه به فروپاشی ساختارهای سیاسی و 
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اجتماعی دولت پهلوی، برای تحقق آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمی برخی از نهادهای موجود 
بازسازی شدند و برخی نهادها و سازمان های جدید متناسب با اهداف و آرمانها انقالب شکل گرفتند. 
از  نیازهای جامعه و ضرورت استقرار هر چه سریعتر نظام و دولت اسالمی  به  با توجه  امام خمینی ره 
ایشان  پرداختند.  اسالمی  با جامعه  متناسب  نهادهای  ایجاد  به  انقالب،  پیروزی  نخستین  همان روزهای 
برای رفع فقر و یاری مستضعفین، نهاد کمیته امداد را تأسیس کردند؛ در جهت افزایش سواد و آگاهی 
مردم مسلمان، نهضت سواد آموزی را بنا نهادند؛ جهت حفظ و پاسداری از انقالب و اهداف آن، سپاه 
پاسداران و بسیج مستضعفین را پایه گذاری کردند و در جهت آبادانی و شکوفایی میهن اسالمی، جهاد 
سازندگی را بنا کردند. هر کدام از این نهادها باری را از دوش دولت اسالمی تازه تأیسس برداشتند و به 

دوام و بقای هر چه بهتر آن یاری رساندند.
در دیدگاه مقام معظم رهبری، هدف غایی انقالب اسالمی ایجاد تمدن نوین اسالمی است. دولت 
اسالمی به عنوان حلقه سوم از حلقات پنج گانه )انقالب اسالمی، نظام اسالمی، دولت اسالمی، جامعه 
اسالمي و امت اسالمي( فرآیند تمدن سازي اسالمی تا کنون محقق نشده است. در این مسیر، دولت 
اسالمی برای تحقق جامعه اسالمی در گام اول نیازمند نهادسازی است. نهادهایی مطابق با الگوی اسالمی 
با اهداف و آرمانهای نظام  نه نهادهایی تقلیدی مخصوص جوامع غیر اسالمی. رهبر انقالب در رابطه 
اسالمی بیان میدارند که این اهداف هیچ وقت کهنه نمی شوند بلکه نهادها ممکن است کهنه شوند، که 

باید متناسب با اقتضائات جامعه اسالمی به نهادسازی پرداخت. ایشان در این رابطه می فرمایند: 
این  با  نظام اسالمی را نگاه می کند - یعنی جامعه ی اسالمی  انسان اهداف و آرمان های  »وقتی 
حلقه ی  آن  اینها،  به  رسیدن  راه  در  لیکن  نمی شود....  کهنه  وقت  هیچ  اینها  بیند  می   – خصوصیات 
قبلی، گفتیم دولت اسالمی است. دولت اسالمی، یعنی سازوکارها و نهادسازی های الزم برای ایجاد 
اینها چرا، ممکن است کهنه شود. ممکن است اقتضائات در دنیا جوری بشود  آن جامعه ی اسالمی؛ 
که این سازوکار، این هندسه ی نظام، کامل نباشد، مطلوب نباشد، الزم باشد عوض شود؛ هیچ اشکال 
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ندارد. نظام اسالمی این ظرفیت را دارد. اگر نظامی دنبال آن آرمانهاست، آن آرمانها کهنه بشو نیست؛ 
اما سازوکارها، چینش این نهادهائی که میخواهد ما را به آن آرمانها برساند، قابل نو شدن است«]1[.

از اینرو، شناخت دقیق و علمی ابعاد نهادهای سیاسی و اجتماعی در روند تمدن سازی نوین اسالمی 
حائز اهمیت است. برای این منظور، می توان با بررسی کارشناسانه تجربه نهاد های موجود و مستقر در 
این  بازسازی  و  اصالح  در جهت  آنها،  ناکارآمدی  و  پنهان کارآمدی  زوایای  جامعه، ضمن شناخت 
نهادها اقدام نمود و یا طرحی جدید برای نهادسازی، فراهم ساخت. در جمهوری اسالمی، برای تحقق 
اهداف و آرمانهای انقالب همانطور که ذکر شد نهادهایی جدید، طراحی و برخی از نهادهای پیشین، 
بازسازی شدند. تجربه نهادسازی و رفتار نهادی در جمهور اسالمی، حکایت از این امر دارد که برخی از 
نهادها کارآمد و برخی دیگر ناکارآمد هستند. در این مقاله، به منظور شناخت لوازم نهادسازی، بصورت 
مطالعه موردی(Case Study( به بررسی تجربه کارآمدی نهاد کمیته امداد و ناکارآمدی نهاد احزاب 
سیاسی پرداخته شده است. مالک کارآمدی و ناکارآامدی این دو نهاد، دیدگاه رهبران انقالب اسالمی 
و نخبگان علمی کشور است که در متن نوشتار تفصیاًل مستند شده است. جهت جستارگشایی بحث، در 
مقدمه تنها به دیدگاه مقام معظم رهبری در رابطه با نهاد کمیته امداد و احزاب سیاسی پرداخته می شود.
با توجه به تجربه فعالیت حزبی مقام معظم رهبری در حزب جمهوری اسالمی، در دیدگاه ایشان دو 
طیف احزاب از یکدیگر تفکیک شده اند: »یک حزب عبارت است از کانال کشی در درون جامعه، 
برای گسترش فکر درست - چه فکر عقیدتی و اسالمی، چه فکر سیاسی و تربیت کادرهای گوناگون - 
بسیار خوب است؛...یک جور حزب، تقلید از احزاب کنونی غربی است ...احزاب کنونی غربی به معنای 
باشگاه هائی برای کسب قدرت است؛ اصاًل حزب یعنی مجموعه ای برای کسب قدرت... اگر کسانی 
در داخل کشور ما با این شیوه دنبال تحّزب می روند، ما جلویشان را نمی گیریم. اگر کسی ادعا کند که 
نظام جلوی تشکیل احزاب را گرفته است، یک دروغ واضحی گفته؛ چنین چیزی نیست؛ اما من اینجور 
حزبی را تأیید نمی کنم. اینجور حزب سازی، اینجور حزب بازی معنایش عبارت است از کشمکش 
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قدرت؛ این هیچ وجهی ندارد« ]2[. تاریخ تحزب در ایران معاصر، گویای شکل گیری و فعالیت شبهه 
حزبی احزاب، به سبک احزاب غربی است ]3[. 

با شروع به کار بخشهای مختلف کشور، لزوم حمایت از  با پیروزی انقالب اسالمی و  در مقابل، 
نیازمندان در صدر برنامه های نظام قرار گرفت. در راستای این امر نهاد کمیته امداد به عنوان دومین نهاد 
انقالبی و برای تحقق بخشیدن به اهداف و آرمانهای انقالب در حمایت و امداد محرومان و مستضعفان 
و خود کفا کردن آنها با حفظ عزت، تأسیس گردید. با گذشت سالها از تأسیس، این نهاد توانسته است 
بپردازد و در رفع فقر و محرومیت  ارائه خدمت  به  با ایجاد طرحهای گوناگون در متن و بطن جامعه 
مبارک  از  میفرمایند:» کمیته ی امداد امام که یکی  رابطه  این  انقالب در  واقع شود. رهبر معظم  مؤثر 
ترین نهادهای انقالب بعد از پیروزی انقالب بوده است و حقاً و انصافاً آثار بسیار خوبی را بی سروصدا 
داشته و بحمداهللَّ همیشه هم مورد تأیید امام بزرگوار و فقیدمان)رضوان اهللَّ تعالی علیه( بوده است. باید 

باز هم ان شاءاهللَّ آن خدمات را دنبال کنند« ]4[.
همانطور که ذکر شد، مطالعه تبارشناسانه تجربه کارآمدی و ناکارآمدی نهاد کمیته امداد و حزب 
سیاسی در جمهوری اسالمی، می تواند لوازم فکری و عملی الزم برای بازسازی برخی نهادها و ایجاد 
این  ناکارآمدی  و  تدقیق در چرایی کارآمدی  نیازمند  لوازم  این  فراهم کند. شناخت  نهادهای جدید 
نهادها است. در این راستا، این پژوهش با کاربست روش کیفی از نوع تحلیل اسنادی درصدد پاسخ به 
این سوال اصلی است: » علل کارآمدي نهاد کمیته امداد و ناکارآمدي نهاد حزب سیاسي در جمهوري 

اسالمي چیست؟«.

1- مباني نظری
1-1- مطالعات نهادي در علوم سیاسي

اندیشمندان در رشته های مختلف علمي، تعاریف متنوعی از »نهاد« ارائه کرده اند. در علوم سیاسی 
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تحلیل  و  شناخت  دنبال  به  ابتدا  از  رشته  این  اندیشمندان  هستند.  سیاسی  رفتارهای  اکثر  مبنای  نهادها 
نهادهای سیاسی و تشخیص عملکردها و تاثیرات آنها و مقایسه آنها با یکدیگر بودهاند ]5[. اندیشمندان 
و  )حکومتکننده  افراد  رفتار  چگونه  که  بودند  حکومتی  نهادهای  ماهیت  فکر  به  گذشته،  در  سیاسی 
متغیر رفتار آدمی  اعتقاد آنها، ماهیت  به  اهداف، جهتدهی میکند  حکومتشونده( را در راستای تحقق 
است.  انجامیده  سیاسی  نهادهای  به شکلگیری  اهداف جمعی،  به سمت  رفتارها  این  لزوم جهتدهی  و 
فیلسوفان سیاسی کالسیک همچون »ارسطو« به تحلیل موفقیت نهادهای سیاسی در جهتدهی رفتارهای 
انسانی پرداختهاند. »هابز« ضرورت و بودن نهادهای حکومتی مقتدر را برای نجات بشر از خودخواهیها 
و تمامیت خواهیهاي بشري، الزم مي داند. »جان الک« مفهوم قراردادی از نهادهای عمومی را توسعه 

داد. از اینرو میتوان گفت که تفکر سیاسی در تحلیل و طراحی نهادها ریشه داشته است]6[. 
در علوم سیاسي دو موج مطالعات نهادگرایي قدیم و جدید قابل پیگیري و تفکیک است. »نهادگرایي 
قدیم«، از اواخر قرن نوزدهم تا سال 1950 مبنای تحلیل نهادي در علوم سیاسی بوده و مهمترین ویژگی 
آن قانونگرایی، ساختارگرایی، کلگرایی، تاریخگرایی و تحلیل هنجاری میباشد. »نهادگرایی جدید« در 
نتیجهی هدفمداری  به رویکرد رفتارگرایاني بود که کنش را  علوم سیاسی و علوم اجتماعی واکنشی 
بیرونی،  و  اجتماعی  نهادهای  به  توجه  بدون  افراد  رفتارگرایی  مکتب  در  میدانستند.  افراد  عقالنیت  و 
انتخابهای خود را انجام میدهند. حال آنکه نکهآنکه،ااآن اابه اعتقاد نهادگرایان، جایگاه افراد و ماهیت 
نهادی که در آن قرار دارند در تصمیمات آنها مؤثر است. مارچ و السن از نهادگرایان جدید ویژگیهایي 
چون کارکردگرایی، ابزارگرایی، فایدهگرایی، کاهشگرایی و زمینهگرایی را کانون تحلیل عمل جمعي 

قرار مي دهند ]7[. 
2- ابعاد نظري نهادگرایي در علوم سیاسي

2-1- ماهیت نهاد
نمادین،  عناصر  از  که  اند  پایداری  و  وجهی  چند  اجتماعی  ساختارهای  نهادها  اسکات  اعتقاد  به 
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اجزای  فرهنگی  اعتقادات  و  هنجارها  قواعد،  و  اند.  تشکیل شده  مادی  منابع  و  اجتماعی  فعالیت   های 
محوری آن به شمار مي آیند ]8[. رهیافت نهادي در علوم سیاسي موضوع مطالعه اي است که قواعد، 
رویه ها و سازمان هاي رسمي و غیر رسمي حکومت را در بر مي گیرد و از ابزارهاي حقوق دانان و 

تاریخدانان براي تبیین محدودیت هاي موجود بر رفتار سیاسي بهره مي گیرد ]9[. 
2-2- روش مطالعات نهادي

سه روش متداول در مطالعات نهادي به شرح ذیل مي باشد ]10[:
یک. توصیفي استقرائي: در این روش از تکنیک هاي تاریخي به منظور کشف حوادث، اعصار، 
مردم و نهادهاي مشخصي که در گذشته وجود داشته اند استفاده مي شود. در این روش، تاکید بر تبیین 

و فهم قوانین و نه ایجاد آنها است.
دو. قانوني رسمي: این روش شامل مطالعه اسناد قانوني همچون قانون اساسي و سازمان هاي رسمي 

حکومتي میباشد. با این قید که این روش به اسناد رسمي محدود نمي شود.
سه. مقایسه اي تاریخي: در این روش به بررسي شکل قانوني نهادها، تکامل و عملکرد آنها در بستر 
نظریه دولت پرداخته و تالش مي شود به مقایسه یک نهاد با نهاد دیگر و توضیح عیني چرایي پدیده 

هاي نهادي پرداخته شود.
2-3- رهیافت هاي مطالعات نهادي

مي توان انواع رایج تحلیل نهادي را در سه قسم احصاء نمود ]11[:
یک. مطالعات قانون اساسي: مطالعات قانون اساسي به عنوان مصداقي از روشهاي قانوني رسمي در 
مطالعات نهادهاي سیاسي همچنان تداوم دارد. وی ژگي مسلط این تحلیل نهادي مسئله بازنگري در قانون 

اساسي با محوریت حمایت قانوني از آزادیهاي مدني و کاهش اقتدار قوه مجریه مي باشد.
دو. اداره عمومي: این رهیافت به مطالعه بوروکراسي هاي عمومي که در اداره عمومي دخیل هستند 

از جنبه هاي تاریخي، ساختاري، کارویژه ها، قدرتها و روابط آنها میپردازد.
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سه. نهادگرایي جدید: این رهیافت بر نقش مستقالنه و بیشتر براي نهادهاي سیاسي تاکید داشته و 
مثابه  به  داند که  نظیر سازمان هاـ مي  استاندارد  از رویه و ساختارهاي عملیاتي  را مجموعه هایي  آنها 
بازیگران سیاسي منافع را تعریف و از آنها دفاع مینمایند. این رهیافت در پي ارایه یک توضیح نهادي 

تاریخي است.
2-4- ویژگی ها و كاركرد نهادها

برای درک وشناخت عملکرد نهادها، بررسی ویژگی ها و کارکرد آنها الزم و ضروري است:
یک- ویژگی ها

»پاسخگویي نهاد در ارضای نیازهای اجتماعی« ]12[؛ »پایداری و استمرار«، »انعطاف پذیري« ]13[؛ 
»جهت دهی رفتارها و عملکردها« ]14[؛ »تناسب و تضامن نهادها با قواعد رسمی و ارزشها و هنجارهای 
غیر رسمی« ]15[؛ »انحالل ناپذیری، الزام و اجبار« ]16[؛ »وجود ارزش ها و معنای مشترک میان اعضای 
از  توسط بخش عظیمی  نهاد  پذیرش آرمانهای یک  و  یکدیگر  به  نهادها  »وابستگی  ]17[؛  نهاد«  یک 

اعضای یک جامعه« ]18[؛ از جمله وی ژگیهاي نهادي به شمار مي آیند.
دو- كاركردها

نهادها کارکردهای مختلفی را انجام میدهند که برخی از آنها مشترک و برخی اختصاصي است 
و همین کارکردهای خاص باعث میشود که یک نهاد از نهاد دیگر متمایز شود. »جامعه پذیري افراد«، 
»تعریف نقش ها و انتظارات«، »القاء شیوه هاي رفتار نهادي به افراد« و »نظارت بر نقش ها و انتظارات« 

از جمله کارکردهای مشترک نهادها مي باشند ]19[.
براساس موضوع این نوشتار، بررسي علل کارآمدي و ناکارآمدي نهاد کمیته امداد امام خمیني ره 

و احزاب سیاسي در جمهوري اسالمي ایران در ماتریس ذیل قابل فهم است:
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به مباني نظري مطالعات نهادي در علوم سیاسي مي توان جهت فهم و شناخت چرایي  با توجه  و 
کارآمدي نهادها از مدل نظري خود ساخته ذیل بهره جست:

علل كارآمدي نهاد كمیته امداد امام خمیني ره
2-1- جنبه تاسیسي

نهاد کمیته امداد از نوع مؤسسات غیر انتفاعی و عام المنفعه میباشد ]20[. که با هدف یاری نمودن 
محرومان و مستضعفان از راه های قانونی تأسیس شده و در جهت امداد و خود کفا کردن نیازمندان و 
محرومان شهری و روستایی به فعالیت میپردازد ]21[. سابقه شکل گیری نهاد کمیته امداد مربوط به سال 
از سال هاي 1342  اقدامات حمایتي تقریباً  انقالب اسالمي مي باشد. اگرچه این  هاي قبل از پیروزي 
شروع شد اما اوج این اقدامات به سال هاي 56-1357 مي رسد. دوراني که برخي از انقالبیون و یاران 
امام ره به خانواده زندانیان سیاسی و مبارزین ِ نیازمند، رسیدگي مالي و معنوي مي کردند. از آنجا که 
با  انقـالب اسالمي، محرومین و مستضعفین جامعه بودند  یکي از گروه هاي هدف، مخاطب و حامي 
پیروزي انقالب اسالمي، حمایت هاي بي دریغ و پیوسته حضرت امام ره از محرومین جامعه ادامه یافت. 
در هندسه معرفتي حضرت امام، محرومین و مستضعفین جامعه از جایگاه واالیي برخوردار هستند: » انبیاء 
از قشر محروم بودند« ]22[، »عبادتي باالتر از خدمت به محرومان وجود ندارد« ]23[، »فقرا و متدینین بي 



94    /    مجموعه مقاالت دومین همایش ملی تمدن نوین اسالمی 

بضاعت، گردانندگان و برپادارندگان واقعي انقالب ها هستند« ]24[، »پایین شهري ها ولي نعمت ما ها 
هستند« ]25[، و »به همه در کوشش براي رفاه طبقات محروم وصیت مي کنم که خیر دنیا و آخرت شما 
رسیدگي به حال محرومان جامعه است.«]26[، با این تعبیرات حضرت امام ره چهره اي پردرد، انسان 
دوست و مبتنی بر کرامت انساني از فقرا و محرومین ارائه مي دهد و از این طریق مي کوشد راهبرد 
حمایتگرانه خود از محرومین را با محور قرار دادن این اصل که »محرومیت زدایي، عقیده و راه زندگي 

ماست« ]27[، استوار نماید.
با شروع مجدد فعالیت بخش هاي اداري، اقتصادي و  چنین زمینه فکري و اجتماعي سبب شد تا 
فرهنگي کشور در دوران پس از انقالب اسالمي، لـزوم حـمایت از محرومین و نیازمندان جامعه به عنوان 
یکي از اولویت هاي نظام جمهوري اسالمي قرار گیرد. و با گذشت 22 روز از پیروزي انقالب)14 اسفند 
ماه 1357(، دومین نهاد انقالبي)کمیته امداد امام ره( ، با صدور حکم تاریخي حضرت امام خمیني )ره (، 
و بمنظور تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام جمهوري اسالمي ایران و والیت فقیه در حمایت و امداد 
محرومان و مستضعفان و خودکفا کردن آنان ، براي مدت نامحدود تأسیس گردید. امام خمینی ره در 
سخنرانی در تاریخ 1362/2/18 نهادهای به وجود آمده پس از انقالب را نوآوریهایی میدانند که در 
تاریخ بیسابقه بودهاند. ایشان تأسیس همچون نهادهایی، از جمله کمیته امداد را به برکت اسالم و تعهد 

ملت به آن قلمداد میکنند:
»از اموري که باید توجه به آن کرد این است که انقالب اسالمي یک نوآوریهایي دارد که سابقه 
ندارد. بعد از انقالب یک گروه هایي پیدا شدند و یک جمعیتهایي که نظیر اینها در تاریخ گمان ندارم 
همچو  یک  کشوري  یک  در  که  نشنیده ام  من  امداد،  کمیته  و  امداد  گروه  همین  باشد.  داشته  سابقه 
کمیته اي باشد که همشان صرف رسیدگي به فقرا و مستمندان و دهقاناني که در دورافتاده شهرها قرار 
گرفته اند... این ها یک نوآوري هایي است که به برکت اسالم و تعهد ملت ما به اسالم پیدا شده است 
و بي سابقه است...اگر نبود این همت این محرومان و همت این روستاییان و همت این جنوب شهري ها، 
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اگر نبود این نه، رژیم سابق ظلمش از بین رفته بود و نه ما در مقابل مشکالت مي  توانستیم مقاوت کنیم. 
همه اینها از برکات اینهایي هستند که شما به امداد آنها برخاسته اید و آنها الیق این هستند که ما با تواضع 

به خدمت آنها برویم و براي آنها خدمت کنیم« ]28[.
پیشینه و انگیزه تأسیسي نهاد کمیته امداد، بیانگر چند نکته است: یک. این نهاد درون زا است. دو. هر 
چند که با حمایت و تأیید رسمي ایجاد شده است اما نهادي مردمي است. سه. مخاطبین این نهاد، طیف 
گسترده محرومین و فقرا مي باشند که پیش از انقالب و پس از آن همواره از حامیان جدي انقالب و 

نظام اسالمي بوده اند.
2-2- جنبه ارزشي

ارزش هاي حاکم بر نهاد کمیته امداد، ارزش هاي فطري و اسالمي مي باشند که ضمن سفارشات 
موکد اسالم به منظور رسیدگي به حال محرومان و مستضعفان جامعه، مویدات عقلي در تاریخ بشري 
دارد. این ارزش ها با بافت ارزشي جامعه مسلمانان همخواني و همرویي دارد و عماًل مانع از تقابل و 
تقویت  امر سبب ریشه دوانیدن و  نهاد شده است. همین  این  با  ایران  ارزشي جامعه مسلمانان  تعارض 
این نهاد بصورت غیررسمي و رسمي در جمهوري اسالمي شده است. خداوند متعال در آیات بسیاری 
از قرآن کریم سفارش به رسیدگی به حال این طبقه از جامعه کرده و آن را امر نیکویی دانسته است. 

خداوند متعال در سوره ابراهیم آیه 31 در این رابطه مي فرماید:
»بگو به بندگان من که ایمان آوره اند نماز را به پا دارند و از آنچه به آنان روزي داده ایم پنهان و 
آشکار انفاق کنند پیش از آنکه روزي فرا رسد که نه در آن خرید و فروش هست و نه دوستي )نه با مال 

میتوانند از چنگال کیفر خدا رهایي یابند و نه با پیوندهاي مادي(1. 
و همچنین خداوند متعال در آیه 2 از سوره انفال، انفاق دادن را از خصلت هاي مؤمنان حقیقي مي 

داند:

راً َو َعالنِیًَة مِْن قَبِْل أَْن یَأْتَِي یَْوٌم ال بَیٌْع فِیِه َو الِخالٌل. ) سوره ابراهیم  لوةَ َو یُنِْفُقوا مِّما َرَزقْناُهْم سِّ َِّذیَن آَمنُوا یُِقیُموا الْصَّ 1  قُْل لِِعباِدَي ال
آیه 31 ( 
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»آنها )مومنان( که نماز را برپا مي دارند و از آنچه به آنان روزي داده ایم انفاق مي کنند مؤمنان 
حقیقي آنها هستند براي آنان درجات نزد پروردگارشان است و براي آنان آمرزش و روزي بي نقص 
و عیب است«.1عالوه بر کالم نورانی وحی، روایات بسیاری نیز در زمینه رسیدگی به حال محرومان و 
فقیران وجود دارد و ارزش باالیی برای این امر قائل شدهاند. در این رابطه رسول خدا )ص( مي فرمایند: 
»هر کس سرپرستي یتیمي از مسلمین را بر عهده بگیرد و احتیاجات غذایي او را تأمین نماید خداوند 
بخشش  و  عفو  قابل  مرتکب شود که  آنکه گناهي  مگر  بهشت خواهد کرد  داخل  قطعاً  را  او  بزرگ 
نباشد« ]29[. و همچنین امام صادق )ع( در رابطه با ارزش صدقه در پیشگاه حق تعالي چنین مي فرمایند: 
»خداوند میفرماید : هیچ چیز نیست مگر اینکه از طرف من دیگري آنرا میگیرد مگر صدقه که شخصاً 
خودم آنرا میگیرم حتي اگر مردي یا زني به اندازه یک دانه خرما و یا نصف آن را صدقه دهد من آنـرا 

گرفتـه و پـرورش مـیدهم و روز قیامت صاحب صدقه آنرا همانـند کـوه احـد مـیبیند.« ]30[. 
2-3- جنبه كاركردي

نهادی  عنوان  به  خمینی  امام  امداد  کمیته  است.  بشری  جوامع  دردهای  و  مسائل  مهمترین  از  فقر 
جوشیده از بطن انقالب اسالمی و با الهام از آموزه هاي وحیاني، تولیت و رسیدگی به مسائل و مشکالت 
داده  قرار  خود  اقدامات  و  ها  برنامه  رأس  در  را  ممکن  های  زمینه  تمامی  در  محرومان  و  مددجویان 
است.  بر اساس ماده دو اساسنامه کمیته امداد، اهداف این نهاد اینگونه بیان شده است: »توانمندسازي و 
شکوفایي استعدادها و تأمین خوداتکایي، تقویت و رشد ایماني و اعتقادي نیازمندان و محرومان با ارائه 
خدمات اجتماعي، حمایتي، فرهنگي و معیشتي به آنان«. براي داوري در میزان موفقیت این نهاد از لحاظ 
کارکردي، مي بایست توفیق این نهاد را در تحقق اهداف پیش بیني شده تبیین شود. با توجه به گزارشي 
که از عملکرد این نهاد در سال 1392 منتشر شده است)آخرین گزارش موجود و مستند(؛ تالش مي شود 

ِِّهْم َو َمْغِفَرةٌ َو ِرْزٌق  لوةَ َو مِّما َرَزقْناُهْم یُنِْفُقوَن أُولئَِک ُهُم الُْمْؤمِنُوَن َحّقاً لَُهْم َدَرجاٌت ِعنَْد َرب َِّذیَن یُقیُِموَن الْصَّ 1 اَل
َکِریم.ٌ )سوره انفال آیه 2 ( 
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این امر مورد تحلیل و واکاوي قرار گیرد: ]31[.
جویی  مدد  طرح  حمایت  مورد  خانوار  تعداد   ،1392 سال  در  آمار  مرکز  از  منتشره  آمار  برطبق 
1159368 خانوار بوده است. که 7/70درصد در مناطق شهری و 29/3درصد در مناطق روستایی ساکن 

بودهاند. 
در همین سال تعداد 691726 خانوار سالمند با جمعیت 1379489 نفر نیز تحت پوشش طرح شهید 

رجایی قرار گرفتند.
در زمینه برنامه تأمین هزینه های معیشتی در طی سال 1392 مبلغ 245634 میلیارد ریال کمکهای 

مختلف به صورت نقد و کاال به مدد جویان پرداخت شد. 
در طرح رحمت اقدام به حمایت از خانواده های زندانیان و جلوگیری از انحطاط و از همپاشیدگی 
کانون خانواده های افراد زندانی میشود. این طرح در سال 1375 بنا به تصمیم دولت جهت حمایت از 
خانواده زندانیان به کمیته امداد امام خمینی واگذار گردید. در این طرح در سال 1392 از 30831 خانوار 

حمایت به عمل آمد. مبلغ اختصاص گرفته به این طرح 220894ملیون ریال بوده است.
در زمینه تأمین سالمت نیازمندان و با توجه به این که بسیاری از بخشها و شهرها فاقد مراکز درمانی 
مجهز هستند، این نهاد با عنایت به اهمیت موضوع و نیاز ضروری محرومان جامعه از بدو تشکیل مطابق 
اساسنامه مصوب و بنا به دستورات مؤکد مسئولین، به خصوص امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری 
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به محرومان مورد حمایت و نیازمندان غیر مورد حمایت را در زمرة 
برنامه های اصلی و مأموریتهای محوله خود قرار داده است. در طی سال 1392 تعداد 583766 نفر از 

طرحهای بهداشتی ارائه شده نهاد امداد بهرهمند شدند.
در سال 1374 با تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، وظیفة بیمه کردن اقشار کم 
اجرایی الزم  اقدامات  راستا  این  در  است.  امام خمینی)ره( گذاشته شده  امداد  به عهدة کمیته  درآمد 
شامل تهیه و تدوین فرمها، دستورالعملها و آییننامه های مورد نیاز، توجیه و آموزش عوامل دستاندرکار، 
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تشکیل پرونده، معرفی بیمهشدگان به پزشک خانواده و ... انجام شده است. در طول سال 1392 مبلغ 
1640/3 ملیارد ریال در بخش بیمة خدمات درمانی هزینه شده است.این هزینه ها متعلق به هزینه های 
دارو، ویزیت پزشکان، خدمات تشخیصی، خدمات بستری، دندانپزشکی و سایر خدمات را در بر می 

گرفت.
در کل در قسمت بهداشت، درمان و امور بیمه تعداد 1197666 نفر بیمه شدند. تعداد مراکز درمانی 
طرف قراداد کمیتة امداد امام 9633 مرکز بودهاند. مبلغ اختصاص یافته به این طرح نیز 2270110ملیون 

ریال بوده است. 
امام  امداد  از  وام خودکفایی  نفر  تعداد 44528  به  نیز  فعالیت خودکفایی در سال 1392  در طرح 
دریافت کردهاند. مبلغ وامهای دریافتی در این طرح 2269366 ملیون ریال بوده است. از محل تسهیالت 
به مبلغ 86578501 ملیون ریال تسهیالت دریافت کردهاند. به 393 نفر از زنان  نیز 11381 نفر  بانکی 

سرپرست روستایی از طریق بانک کشاورزی به مبلغ 17082 ملیون ریال وام پرداخت شده است.
نیز 35  نیز در این سال آموزش فنی حرفهای دیدهاند، تعداد کارگاه های آموزشی  نفر   398816
گارگاه بوده است. تعداد خانوارهای مورد حمایت طرحهای خودکفایی در سال 1392 برابر با 930725 

خانوار ارزیابی شده است.
شامل)احداث،  عمرانی  فعالیتهای  به  توان  می  خمینی،  امام  امداد  کمیته  دیگر  طرحهای  جمله  از 
تعمیر و تکمیل( اشاره کرد. در این طرح در سال 1392، تعداد 65772 واحد مسکونی به مبلغ 633394 
ملیون ریال، احداث، تعمیر و یا تکمیل شد. 1041 فضای خودکفایی به مبلغ 16222 ملیون ریال، و 494 
ساختمان حمایتی و اداری نیز به مبلغ 375908 ملیون ریال، احداث، تعمیر و تکمیل شدند.در این سال و 

در این بخش به 293399 نفر وام به مبلغ 3252499 ملیون ریال وام تعلق گرفته است. 
توانمند سازی محرومین و  امور  با  رابطه  امام خمینی)ره( در  امداد  از مهمترین کارکردهای  یکی 
کاهش فقر است. این نهاد با الهام از تعالیم اسالم انجام اقدامات فرهنگی و توجه به مسئله تعلیم و تربیت 
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اصلی  از سه محور  عنوان یکی  به  و  دانسته  بر خود فرض  را  دائمی  ملیونی مورد حمایت  جامعه 4/6 
فعالیتهای خود برگزیده و در انجام خدمات در این زمینه موفق عمل کرده است. این نهاد در محورهای 
مختلفی به فعالیتهای فرهنگی پرداخته است از جمله این محورها میتوان به محورهای زیر اشاره کرد: 
1.فراهم آوردن تسهیالت و امکانات الزم برای ادامة تحصیل دانشآموزان، دانشجویان و طالب مورد 
حمایت. 2. رسیدگی به مسائل آموزشی و تربیتی دانشآموزان، دانشجویان و طالب مورد حمایت. 3. 
برگزاری اردوهای تربیتی و آموزشی و یژة دانشآموزان و دانشجویان و خانواده های مورد حمایت. 4. 
برگزاری اردوهای زیارتی مشهد مقدس ویژة خانواده های مورد حمایت 5. تالش و کوشش در جهت 
رشد و اعتالی فرهنگ اصیل اسالمی در بین خانواده های مورد حمایت با برگزاری کالسهای آموزشی، 
آموزش مکاتبهای، انجام کارهای هنری و .... 6. ارائة مشاوره و راهنمایی به خانواده های مورد حمایت.

گرچه فعالیتهای فرهنگی امداد حول محورهای مختلفی صورت میگیرد اما مهمترین اقدام، فراهم 
آوردن تسهیالت و امکانات الزم برای ادامه تحصیل محصلین، دانشجویان و طالب مورد حمایت میباشد.
در قمست خدمات فرهنگی و آموزشی که در سال 1392 در استانهای کشور انجام شد 331398 
دانشآموز، 93253 دانشجو و طلبه به مبلغ 1116036 ملیون ریال مورد حمایت قرار گرفتند. در همین سال 

و در ذیل همین طرح به 90854 زوج به مبلغ 915432 ملیون ریال کمک تعلق گرفت.
در طرح اطعام و افطاریه به محرومین نیز از 466426 نفر به مبلغ 438301 ملیون ریال، حمایت به 

عمل آمد. در همین سال 56091 ملیون ریال نیز به خسارت دیدگان کمک شد.
در طرح اکرام نیز709090 نفر از حامیان تعداد 205202 از ایتام را مورد حمایت قرار دادند. مبلغ 

کمک پرداختی حامیان به ایتام 1887311 ملیون ریال بوده است.
در طرح بازگشت مهاجرین به روستا در سال 1392 تعداد 81 نفر مورد حمایت قرار گرفتند.

در زمینه طرح کمک های خارجی کمیته امداد امام خمینی)ره(، به اولین کشوری که از سوی این 
نهاد کمک شد، کشور لبنان بود که بر اثر تجاوز و جنگ با اسرائیل دچار آسیبها و مشکالت فراوانی 
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شد.حضور امداد به دستور امام در کشور لبنان و تأسیس دفتر نمایندگی در این کشور مقدمهای شد برای 
فعالیتهای برون مرزی این نهاد. خدماتی که این نهاد در این کشورها ارائه میدهد شامل خدمات درمانی، 
خدمات فرهنگی، تعمیر و احداث مسکن، فعالیتهای خودکفایی و ... میباشد. ازجمله کشورهایی که این 
نهاد در آنها به ارائة خدمات میپردازد عبارتند از: سوریه، تاجیکستان، افغانستان، عراق، کمور و فلسطین 
اشغالی. به عنوان نمونه ارزش ریالی کمکهای جمعآوری شده برای مسلمانان فلسطین در سال 1392 مبلغ 

3/6 میلیارد ریال بوده است.
این  در  است.  مردمی  مشارکتهای  جلب  و  سازی  اعتماد  امام)ره(  امداد  کمیته  اقدامات  دیگر  از 
از طریق نصب و  به جمعآوری کمکهای مردمی  اقدام  به ظرفیتهای جامعه  با توجه  امداد  راستا کمیته 
توزیع صندوق صدقات، برنامه جشن نیکوکاری، جشن عاطفه ها، برنامة جمعآوری و توزیع فطریه ها و 
کفارات، جمع هدایا و نذورات عید سعید قربان و ... میکند.برنامه های اعتمادسازی و جلب مشارکتهای 

مردمی این نهاد حول پنج برنامه است:
فرهنگ سازی، و ترویج سنتهای حسنه اسالمی و اعتماد سازی.

توسعه مشارکتهای مردمی.
احیاء و ترویج زکات.

تأمین منابع نیروی انسانی مشارکتهای مردمی.
هماهنگی شبکه های مردمی و مؤسسات عامالمنفعه.

برابر  به ترتیب  نیکوکاری و جشن عاطفه ها   در سال 1392 مبلغ هدایای عید سعید قربان، جشن 
نیز در طرح  نهاد  این  با 207942، 402047 و 273090 ملیون ریال بوده است. درآمدهای اختصاصی 
درآمدهای  کل  مبلغ  است.  بوده  ریال  ملیون   2139795 مبلغ  به  صندوق   7329208 تعداد  با  صدقات 

اختصاصی نیز 16515262 ملیون ریال بوده است. 
در سال1392، توزیع نفرات طرح مددجویی، در سطح شهری و روستایی به صورت 100% انجام 
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گرفته است. توزیع نفرات طرح شهید رجایی نیز به صورت 100% انجام شده است.
نویسندگان متعددی در رابطه با اثربخشی برنامه ها و طرح های کمیته امداد، پژوهش هایی انجام 

داده اند. که به منظور تایید کارآمدی این نهاد به برخی از ابعاد انها اشاره می شود.
در پژوهش انجام شده توسط دکترمجتبی قدیری معصوم و همکاران با عنوان: »ارزشیابی طرحهای 
خودکفایی کمیتهی امداد امام خمینی)ره( در افزایش مشارکت مددجویان« به این نتیجه رسیدهاند که 
اجرای طرحهای خودکفایی، از جمله طرحهای کشاورزی، خدماتی و صنعتی در روستا ها، در افزایش 
مشارکت مددجویان مؤثر بوده است. به عبارتی فرضیه مورد مطالعه در رابطه با وجود رابطه معنی دار 
قرار  تأیید  مورد  اطمینان %95  با ضریب  مددجویان  مشارکت  و  امداد  اجرا شده کمیته  بین طرحهای 
گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که میزان نگرش مثبت مشارکتی مددجویان واحد 

خودکفایی کمیتهی امداد بعد از اجرای طرحها افزایش یافته است ]32[. 
در پژوهش انجام شده توسط سید رضا صالحی امیری و همکاران در رابطه با تأثیر طرح نظام جامع 
آموزشی-تربیتی خانواده معاونت فرهنگی کمیتهی امداد امام خمینی)ره( بر تحکیم بنیان خانواده های 
تحت حمایت استان البرز ، نتیجه به دست آمده با ضریب اطمینان 95% نشان از تأثیر گذاری باالی طرح 
بر توانمندسازی و ارتقاء سطح آگاهیها و تواناییهای سرپرست و سایر اعضاء خانواده های تحت حمایت 

بوده است ]33[.
امام  امداد  »ارزیابی طرحهای خودکفایی کمیتهی  با عنوان:  فسا  در پژوهش دیگری در شهرستان 
و  افتخاری  رکنالدین  عبدالرضا  دکتر  توسط  که  روستاییان«  غذایی  امنیت  افزایش  در  خمینی)ره( 
همکاران صورت گرفته است فرضیه پژوهش )بین طرحهای اجرا شدهی کمیتهی امداد امام خمینی)ره( 
مورد   %95 اطمینان  ضریب  با  دارد(  وجود  دار  معنی  رابطهی  روستاییان)مددجویان(  غذایی  امنیت  و 

پزیرش واقع شده است ]34[. 
توفیقیانفر و همکاران در پژوهش خود به این نتیجه رسیدهاند که اجرای طرحهای خودکفایی به 
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این  اجرای  دارد.و  مستقیم  تأثیر  زنان سرپرست خانوار  توانمندسازی  مقدار  بر  امداد  وسیلهی کمیتهی 
طرحها موجب توانمندی زنان سرپرست خانوار میشود ]35[.

امام)ره( در  امداد  اثر بخشی فعالیتهای کمیتة  با عنوان: »بررسی  مرتضی موصلی در پژوهش خود 
اتحادیه کومور )از دیدگاه جامعه کومور(« به این نتیجه رسیده است که از دیدگاه جامعة کومور عملکرد 
امداد امام هم در مبحث اهداف استراتژیک و هم در اهداف عملیاتی از اثر بخشی الزم برخوردار بوده 
است. مهمترین فعالیتهای کمیتة امداد در اتحادیه کومور عبارتند از: ایجاد کارگاه های آموزشی، انتقال 
تجربیات و مدلهای حمایتی، فعالیتهای اشتغالزا، خدمات حمایتی و درمانی و خدمات مسکن. فعالیت 
های این نهاد در کشور آفریقایی کومور به گونهای بوده است که فضای بسیار مثبت و سازندهای را در 

سطح این کشور نه تنها نسبت به خود امداد، بلکه نسبت به کشور ایران ایجاد کرده است ]36[. 
2-4- جنبه توانشي

به  پاسخگویي  و  آنها  پایداري  و  ثبات  است  اهمیت  حائز  نهادها  براي  توانشي  جنبه  از  که  آنچه 
نیازهاي نوظهور و جدید مي باشد. به نظر مي رسد که نهاد کمیته امداد با 40 سال سابقه توانسته باشد 
ارزشها و هنجارهاي نهادي خود را در جامعه عجین و همراه با تحوالت پیچیده و سریع جهاني خود را 
به روز نماید. اقدامات کمیته امداد فراتر از فقرزدایي اقتصادي، ابعاد مختلف معنوي، فرهنگی، درمانی، 
آموزشی، خدماتی، پیدا کرده و بر دایره ماموریت اولیه این نهاد افزوده شده است. مقام معظم رهبری 

در این رابطه چنین می فرمایند:
 »کمیته ی امداد یک دستگاه نمونه است؛ از جهت این که در آن، روح کار و حقیقت کار، بر 

اشکال ظاهری و سازماندهی و پرسنل گیری و کار اداری غلبه دارد« ]37[. 
تعمیق یافتن این نهاد در بافت جامعه ایراني، زمینه اي ترسیم چشم انداز 20 ساله ي کمیته امداد در 
افق 1404 را فراهم ساخته است. امري که بیانگر حرکت روبه جلو، پایدار و منعطف این نهاد در بستر 
تحوالت اجتماعي آینده خواهد بود. بر اساس سند چشم انداز، کمیته امداد امام خمیني ) ره ( چنین 
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ویژگي هایي خواهد داشت:]38[
1. توسعه دهنده ي شبکه ارتباطي و حمایتي مردمي و کارآمد براي انجام کارهاي عمیق، ماندگار، 

زودبازده و اثربخش در میان اقشار آسیب پذیر جامعه با رعایت اصول جامعیت و مطلوبیت.
 2.داراي نقش محوري و بازوي توانمند نظام جمهوري اسالمي در جهت تقویت تکافل و توازن 

اجتماعي و معین دولت در تحقق برنامه ها و خدمات و حمایتهاي اجتماعي.
تقویت همبستگي هاي  بر  تأثیر گذار  احیاء و ترویج سنت هاي حسنه ي اسالمي و  پیشتاز در   .3

اجتماعي و حفظ همگرایي مردم با نظام اسالمي و تأمین اصل عدالت و رضایت اجتماعي.
4. صیانت از تحکیم نهاد خانواده و احیاي عزت و کرامت فردي، خانوادگي و ملي و توانمند سازي 

محرومین و زودون فقر با تأکید بر مناعت طبع و خود اتکایي.
5. داراي تعاملي مؤثر و سازنده با سازمانها و نهادها، متکي به مشارکتهاي مردمي و منابع اختصاصي 

و بهره گیرنده از منابع عمومي.
6. الهام بخش، فعال و مؤثر در سطح ملي، جوامع اسالمي و بین المللي به عنوان تکیه گاه قابل اعتناي 

محرومان و مستضعفان.
2-5- جنبه پیامدي

همانطور که در اساسنامه کمیته امداد امام ره آمده است هدف از تشکیل این نهاد، توانمندسازی و 
شکوفایی استعدادها و تأمین خوداتکایی بیان شده است. در راستای تحقق این اهداف اقدامات فراوانی 
از زمان تأسیس این نهاد انجام گرفته است. اقدامات این نهاد با توجه به پژوهشهای انجام شده اثرات 
مفیدی در جامعه به جای گذاشتهاند و توانستهاند در رفع محرومیت و فقر در جامعه گامهایی بردارند. 
افزایش فقر و محرومیت اثرات نامطلوب فراوانی ازجمله ناامنی، جلوگیری از رشد و پیشرفت جامعه، 
افزایش بزهکاري اجتماعي، فساد و جرم و... را به بار خواهد آورد. بنابراین رسیدگی به حال محرومان 
و  افراد جامعه  برای  را  زمینه خالقیت و شکوفایی  منجر شده و  افراد جامعه  استعدادهای  به شکوفایی 
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در نتیجه آن جامعه فراهم میآورد. این قبیل اقدامات با توجه به اثرات بلندمدت و کوتاه مدت، باعث 
پیشرفت جامعه و به تبع آن دست یابی به امنیت اجتماعی، اقتدار ملی و منطقهای و .. میشود. در این 
رابطه نگاه نخبگان سیاسي و غیر سیاسي ملي و جهاني مي تواند معیاري براي ارزیابي قلمداد گردد. مقام 
معظم رهبری در رابطه با مسیر و وسعت نهاد امداد امام می فرمایند: »خوشحالیم که بحمداهللَّ کمیته ی 
امداد - که متبرک به اسم مبارک امام )رضوان اهللَّ تعالی علیه( است - همچنان در راه درست و صحیحی 
که پیش گرفته، پیش میرود و امروز از گذشته خیلی هم تواناتر و مجرب تر و شاید هم پوشش و شمول 

وسیعتر و بیشتری دارد.« ]39[. 
فعالیت هاي  امداد گویاي  با عملکرد کمیته  المللي در رابطه  بین  نظران  از صاحب  دیدگاه برخي 
مثبت و سازنده این نهاد است. برخي از این دیدگاه ها به نقل از سایت اطالع رساني کمیته امداد به شرح 

ذیل است:
دکتر احمد محمد علي )رئیس بانک توسعه اسالمي(، در رابطه با خدمات کمیته امداد بیان میدارد:

 »از خدمات کمیته امداد تقدیر مي کنم و امیدوارم تجربیات ارزشمند کمیته امداد مورد استفاده 
دیگر سازمانهاي حمایتي در سطح بین المللي قرار گیرد.«

دکتر لي جونگ ووک )رئیس سازمان بهداشت جهاني( با توجه به اقدامات ملی و بینالمللی کمیته 
خدمات  نباید  چیز  هیچ  که  میکنند  قلمداد  جهان  حمایتی  سازمانهای  بزرگترین  از  را  نهاد  این  امداد 

صادقانه کمیته امداد را تحت الشعاع قرار دهد. در این رابطه ایشان چنین مي گوید:
»کمیته امداد عالوه بر مسئولیت مهم خدمت رساني که بر عهده دارد چون به نام امام خمیني است 

باید طوري فعالیت کند که در شأن نام ایشان باشد که این منظور نیز عملي شده است«
با  رابطه  نیز در  المللي صلیب سرخ(  بین  مقام مدیرکل عملیات کمیته  )قائم  اندریاس ویگر  آقاي 

عملکرد این نهاد چنین مي گوید: 
»برنامه ها و اقدامات کمیته امداد امام خمیني واقعاً تحسین برانگیز است و این نهاد توانسته است 
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بهترین خدمات را به افرادي ارائه دهد که کمتر مورد توجه دیگران قرار دارند«]40[.
علل ناكارآمدي نهاد حزب سیاسي در جمهوري اسالمي

3-1- جنبه تأسیسي
شکل گیری احزاب سیاسی در غرب، ریشه در تحوالت حاصل از مدرنیته و بازتابی از تعارض ها، 
شکاف ها و پیچیدگی هایی است که در آن جوامع وجود داشت. حال آنکه در جامعه ایران بررسی 
احزاب سیاسی از بعد تأسیسی حکایت از دو امر دارد: اول آنکه، جنبه تقلیدی و وارداتی دارد و اساساً 
ایران دنبال می  هنجارها و ارزش های سیاسی و اجتماعی حاکم بر حیات سیاسی غرب را در جامعه 
کند و در ثانی، شکلگیری احزاب در ایران پیش از آنکه پاسخی به شکاف ها و تعارض های سیاسی و 
اجتماعی باشد ریشه در شخصیتگرایی، مصلحتگرایی، تحوالت و چرخش های سیاسی و جناح بندی 

سیاسی دارد ]41[. 
نگاهی تاریخی به دیرینه احزاب سیاسی گویای این مطلب است. اواخر حکومت مظفرالدین شاه 
بتدریج زمینه پیدایش گروه های سیاسی فعال در ایران رقم خورد. ارتباط با دنیای غرب و آگاهی از 
تغییرات و دگرگونی ها سریع و پیچیده در جهان عامل پیدایش بسیاری از گروه ها، انجمن ها و احزاب 
سیاسی در ایران بوده است ]42[. بطور خاص، شکلگیری احزاب در ایران بر مبنای انجمنهای گذشته 
بوده، و عمال آگاهی و شناخت حزبی در میان این احزاب اندک و بیشتر جنبه تقلیدی از احزاب قفقاز 
و اروپا داشته است. در آن زمان، در جامعه ایران نیز هنوز بستر و شرایط مناسب فکری و اجتماعی برای 
نیز همچنان  اسالمی  ایران در دوره جمهوری  با گذشته،  مقایسه  بود. در  نشده  فراهم  فعالیتهای حزبی 
زیرساختهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد نیاز برای شکل گیری احزاب و فعالیتهای حزبی ندارد 

.]43[
باشد.  ایران شکل گیری احزاب کمونیستی می  اولین سازمان های سیاسی در  از  نمونه،  به عنوان 
این نکته تاکید دارد که منشاء آن بر خالف زادگاهش  بر  ایران  جریان شناسی جنبش کمونیستی در 
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طبقاتی و اجتماعی نبوده و حتی رهبران ایرانی این جنبش، شناخت ناچیزی از مبانی فکری مارکسیسم و 
کمونیسم داشته اند. مارکسیسم ایرانی، تقلید و اقتباس سطحی و عملیاتی از گروه های مارکسیستی مبارز 
و فعال روسی بود. به عبارتی دیگر، منشاء شکلگیری اولین احزاب در ایران جریان سوسیال دموکراسی 
قفقاز، بوده است. حزب همت در سال 1904 میالدی در بادکوبه با پشتیبانی سوسیال دموکراتهای روسیه 
شروع بکار کرد. و با کمک این حزب، حزب »اجتماعیون عامیون« ایرانیان در باکو در سال 1905 راه 
اندازی شد. این حزب در روسیه و ایران، بنام حزب مجاهد در نزد انقالبیون شهره یافت. شعب هایی از 
این حزب در تبریز و سپس در شهرهای دیگر تدریجا تاسیس شدند ]44[. نگاه تاریخی به شکل گیری 
اولین حزب در ایران موید جنبه تقلیدی، و تعارض هنجاری و ارزشی اولویت های احزاب چپ با بافت 

اجتماعی و مسلمان جامعه ایران است.
در نگاه مقام معظم رهبری نیز آنچه که از تحزب در جمهوری اسالمی پیگیری می شود؛ بیشتر جنبه 
تقلیدی تا ابداعی دارد. ایشان در این رابطه چنین می فرمایند: »یک طور حزب هم هست که همان حزب 
های رایج امروز اروپا و امریکاست؛....این آقایانی که من می بینم االن برای تحّزب در کشور تالش می 

کنند، بیشتر ذهنشان دنبال این طور حزبی است؛ من این گونه حزب را قبول ندارم« ]45[. 
3-2- جنبه ارزشي

از جنبه ارزشی مهمترین مالک و معیار حاکمیت برای شکل گیری و فعالیت احزاب سیاسی در 
منافع ملی  از ارزش ها و هنجارهای اسالمی و همچنین حمایت و تقویت  جمهوری اسالمی، صیانت 
می باشد. نگاه اجمالی به فعالیت های شبه حزبی ِ احزاب سیاسی در جمهوری اسالمی ایران کمتر به 
استثنای حزب جمهوری اسالمی چنین مسئله ای را تایید می کند. به اعتقاد برخی از کارشناسان، مانع 
طلبی  قدرت  و  افراطی  زدگی  سیاست  معاصر،  ایران  در  سالم  تحزب  گیری  راستای شکل  در  اصلی 
حاکم بر فعالیت های حزبی بوده است. امری که اساساَ منافع ملی و ارزش های اسالمی را فدای منافع 
و انحصارطلبی حزبی می کند. در زمان هایی) دوران نهضت مشروطه، دورهی فطرت سیاسی پس از 
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سرنگونی رضا شاه و در حد فاصل بین سالهای 1320 تا 1332، سالهای آغازین انقالب اسالمی و دوران 
رقابت  است؛  بوده  فراهم  احزاب  آفرینی  نقش  برای  مساعد  سیاسی  فضای  که  از خرداد 1376(  پس 
احزاب و گروه های سیاسی در ایران عمدتاّ به صورت تنگنظرانه و قدرت طلبانه دنبال شده است. ریشه 
چنین امری را می توان در سهمخواهی بیشتر احزاب سیاسی از قدرت سیاسی حاکم دنبال نمود. در نتیجه 
چنین امری، احزاب در نگاه توده مردم ایران محملی برای قدرت طلبی و قدرت خواهی در راستای 
منافع گروهی خاص به شمار می آیند. فریدون آدمیت، قدرت طلبی حاکم بر احزاب دوران نهضت 
مشروطه را اینگونه تشریح می نماید: »فرقة دموکرات، آداب پارلمانی؛ یعنی قاعدة اکثریت را زیر پا 
میگذاشت و حتی از ترور استفاده میکرد؛ از ترور نه در جهت انقالبی و برانداختن دشمنان حکومت ملی 

مشروطه، بلکه در جهت نابود عناصر حزب مخالف و در جهت تمایالت فردی بود.« ]46[. 
چنین فضای ِرفتاری و قدرت طلبانه حاکم بر احزاب سیاسی در سراسر تاریخ ایران، قابل مشاهده 
و پیگیری است. قانونگریزی، ترور مسلحانه و اشکال مختلف خشونت رفتاری، خط و مش حاکم بر 
اگر چه وقوع جنگ  ایران شکل گرفتند.  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بود که پس  احزابی  فعالیت 
تحمیلی و پس از آن ضرورت نوسازی و توسعه اقتصادی تا حدودی این فضای رفتاری را به حاشیه برد. 
اما فضای سیاسی پیش آمده در دوران اصالحات، »حکایت از چیرگی قابل توجه جامعه سیاسی قدرت 
بنیاد و تفوق منافع جناحی- حزبی بر جامعه مدنی اخالقی و دموکراتیک« داشت. عملکرد غیر متساهل و 
انعطاف ناپذیر احزاب، عدم گفت وگوی مستدل و منطقی بین تشکیالت سیاسی، اتهامزنی، بزرگنمایی 
و کوچک نمایی رسانه ها و نشریات وابسته جناحی از جمله نشانه های حاکم بر رفتار حزبی در دوران 

اصالحات می باشد ]47[. 
در نگاه مقام معظم رهبری که البته خودشان سابقه فعالیت حزبی در حزب جمهوری اسالمی داشته 
چنین  رابطه  همین  در  ایشان  است.  شده  نفی  حزبی  فعالیت  بر  حاکم  کشمکش  و  طلبی  قدرت  اند، 

میفرمایند:
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»...اما هدف حزب نباید بدست آوردن قدرت باشد. هدف بایستی هدایت فکری مردم به سمت آن 
فکر درستی باشد که خود شما به آن اعتقاد دارید. این عقیده ی من درباره ی تحّزب است. شما هم 

آزادید قبول بفرمایید یا نفرمایید.« ]48[.

3-3- جنبه كاركردي
هر نهاد به منظور تحقق اهدافی خاص ایجاد می شود. احزاب سیاسی نیز از این امر مستثنی نبوده و در 
جامعه سیاسی کارکردهای مختلفی می بایست در راستای تحقق این اهداف، ایفا نمایند. به اعتقاد آلمون 
و پاول، عضوگیری، جامعه پذیری سیاسی، تجمیع و پیوند منافع، مشارکت در امر حکمرانی و نفوذ در 
ارگان های قدرت از جمله مهمترین کارکردهای حزبی می باشد. به اعتقاد پیتر مرکل، »تربیت نخبگان 
سیاسی، تعیین و تعریف برنامه ها و سیاست های حکومتی، هماهنگی و نظارت بر ارگان ها و سازمان ها 
ی حکومتی، تجمیع و بیان خواسته های جامعه، ادغام اجتماعی افراد از طریق بسیج آنها و جامعه پذیری 

سیاسی« از کارکردهای مهم احزاب سیاسی به شمار می آید ]49[.
دارد  امر  این  از  حکایت  معاصر،  ایران  در  آنها  تکامل  و  گسترش  و  تحزب  گیری  شکل  تاریخ 
 .]50[ دهند  انجام  خوبی  به  را  مذکور  کارکردهای  نتوانستهاند  مختلفی  دالیل  به  سیاسی  احزاب  که 
اقتصادی،  تاریخی،  سیاسی،  فکری،  دالیل  ایران،  در  احزاب  توفیق  عدم  بر  تاکید  پژوهشگران ضمن 

فرهنگی و حقوقی، برای این مهم بیان می کنند:
جناح  مرحله  »چهار  از  باید  حزبی  تحول  فراگرد  هانتینگتون  اعتقاد  به  حزبی:  تحول  فقدان  یک. 
از  بازتابی  ایران، احزاب  نماید. حال آنکه در  نهادمندی« عبور  گرایی، گرایش دو قطبی، گسترش و 
مرحله اول جناح گرایی بوده است. و عمال احزاب در معنا و کارویژه نوین به رغم تضعیف چهارچوب 

های سنتی رفتار سیاسی، تاکنون شکل نگرفته است ]51[.
دو. فقدان برنامه و خط و مش مدون: در ایران احزاب یا فاقد برنامهای مدون و مشخص هستند و 
یا برنامه و خط ومش خود را به موازات دگرگونیهای و تحوالت سیاسی و اجتماعی تغییر می دهند و 
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پایبندی کمتری به ایدئولوژی سیاسی دارند ]52[.
سه . فقدان نهادمندی: ساختار احزاب در ایران هیچ گونه تطابقي با نظام های تک حزبی، نظام های 
دو حزبی و نظام های چند حزبی رایج در دنیا ندارد. تعداد احزاب نظام های چند حزبی حداکثر بین 15 
تا 20 حزب مي باشد. حال آنکه در جامعه ایران، 241 حزب پروانهدار هستند و این مسئله در دنیا بي 
نظیر مي باشد. اعضای تشکیل دهنده بعضی از این احزاب از سه تا پنج نفر فراتر نرفته و عمال نظام تحزب 

عملکرد و فعالیتی مثبت نداشته نداشته است ]53[.
چهار. ناکامی در تامین منافع ملی و تقابل ایدئولوژیک تحزب با مبانی دینی: احزاب سیاسي در ایران 
سهم ناچیزي در تأمین منافع ملي داشته و حتي برخي از آنها تقابل ایدئولوژیک با آموزه هاي وحیاني 

اسالم دارند ]54[.
پنج. موانع سیاسی و حقوقی: موانع سیاسی و حقوقی، از جمله عوامل نهادینه نشدن احزب در ایران 
مي باشد. فرهنگ سیاسی، شخصی و فرمایشی بودن احزاب، و نقش گروه های ذي نفوذ از مهمترین 
موانع سیاسی تحزب در ایران است. به اعتقاد برخی از نویسندگان، موانع حقوقی و قانونی تحزب در 
جمهوري اسالمي ذیل دو مسئله قابل پیگیري است: اول. ضرورت یا عدم ضرورت اخذ پروانه فعالیت 
احزاب از طریق کمیسیون ماده 10. دوم. اختالف دیدگاه در رابطه با حوزه اختیارات این کمیسیون در 

خصوص فعالیت و اقدامات احزاب ]55[.
شش. فقدان پایگاه مردمی: احزاب در ایران پایگاه مستقل مردمي عدم خود جوش بودن نداشته و 
عمال از پایین به باال شکل نگرفته اند. همین امر موجبات بي اعتمادي و بدبیني مردم نسبت به احزاب را، 
رقم زده است. در تاریخ صد و اندي ساله احزاب در ایران احزاب دستوري در سه قالب ظهور یافته اند: 
1. احزاب شخصي 2. احزاب سفارشي)سفارش نظام سیاسي( 3. احزاب واکنشي)تحت شرایط وی ژه و 

در پاسخ به به مسئله اي خاص ایجاد شده اند( ]56[.
هفت. ضعف ساختار حزبي: ضعف ساختار حزبی در ایران از مهمترین عوامل ایجاد انشعاب هاي 
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متعدد و مکرر در تاریخ تحزب ایران به شمار مي آید. انشعاب »حزب ملت ایران« از »پان ایرانیست ها«، 
از »نهضت آزادی«،  از »حزب توده«، »مجاهدین خلق«  »فدائیان خلق«  از »زحمتکشان«،  »نیروی سوم« 
»انشعابات و ائتالفهای لرزان در جبهة ملی« و مانند آن نمونه هاي از این انشعاب هاي متعدد مي باشد 

.]57[
3-4- جنبه توانشي

ایـران بوده است.  به نسبت ثابت احزاب سیاسي در  مقطعي و موسمي بودن، یکی از ویژگیهاي 
این امر بویژه در زمان انتخابات بیشتر بهچشم میخورد. بـه گونـهاي کـه درحال حاضر نیز چنین رویه 
اي وجود دارد .برخي از احزاب، گروهها، ائتالفهـا و ماننـد آن در زمان انتخابات مطرح ميشوند و 
بالفاصله پس از پایان موسـم انتخابـات اسـم و رسمي از آنها باقي نميماند. این امر نشان دهنـده بيپایـه 
به احزاب بيریشه و در  به طور طبیعي در چنین وضعي مردم  وکوتـاه مـدتبـودن اهـداف آنهاست. 
کل همه  احـزاب بدبین ميشوند و آنها را فصلي، منفعت طلب، فرصت طلب و غیرپاسخگو تلقي مي 
کنند ]58[. با وجود این، شخصیتهای سیاسی کشور که در احزاب رسمی)ثبت شده( و غیر رسمی فعال 
هستند، به بیش از چند صد نفر نمیرسند. این امر نشان میدهد که برخی از این تشکلها تنها بر روی کاغذ 
وجود دارند و واقعیت خارجی یا فعالیت سیاسی ندارند. امروزه احزاب سیاسی موجود و تا حدودی 
فعال نیز نقش اندکی در روند تحوالت سیاسی کشور دارند و بیشتر آنها حاشیه نشین و نظارهگر میدان 

سیاست هستند. در حال حاضر هیچ یا گروه سیاسی با پیشینه طوالنی در کشور وجود ندارد ]59[.
امام خمینی ره نیز در نقد تحزب در دوران رژیم پهلوی بر صوری، ساختگی و موقت بودن آنها 

تاکید دارد و عمال آن را اسمی بی مسما می داند:
» دولت ها می آیند و می روند؛ هر دولتی هم می آید یک حزبی درست می کند- هر دولتی. شما از 
آن وقت تا حاال هر چه دیدید، یکی »حزب مردم« درست می کند، یکی حزب چی درست می کند، 
ایران  ایران نوین« درست می کند، یکی حزب چه. هی حزب درست می کنند. اصاًل در  یکی »حزب 
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حزب معنا ندارد؛ در هیچ جای دنیا؛ مگر آنهایی که مثل ایران هستند. مملکت یک حزبی اصاًل معنا 
ندارد، حزب زوری معنا ندارد. ِسِجلهای مردم را از دهات می گیرند؛ رجوع  کنید به این دهات ببینید 
از حزب  نامنویسی می کنند در حزب.... آنجا هایی که حزب هست، دولتها  سجلهایشان را می گیرند 

وجود پیدا می کنند، نه اینکه اول دولت تشکیل بشود بعد حزب درست کند! « ]60[. 
نیز گویای موقتی و زودگذر بودن آن است. حتی  بررسی عملکرد احزاب در جمهوری اسالمی 
نیست.  امر مستثنی  این  از  تر داشته،  به نسبت سایر احزاب کارنامه موفق  حزب جمهوری اسالمی که 
امام ره، تاسیس شد.  با موافقت  انقالب اسالمی  پیروزی  از  حزب جمهوری اسالمی، هشت روز پس 
مؤسسین طی بیانیه ای  دالیل خود را از تشکیل حزب، »بهره گیری از تجارب تاریخی در راه مبارزه، 
اصیل  نیروهای  تجمع  برای  مرکزی  ایجاد  مردم،  اعتماد  مورد  سیاسی-اجتماعی  تشکیالت  ضرورت 
برای  تشکل روحانی  و عدم وجود یک  باشند  مؤمن  عمیقاّ  امام  اسالمی وخط  انقالب  به  که  انقالب 
اداره و رهبری مبارزات« ]61[. اعالم کردند. این حزب با همه کارکردهایی که در دوره خود انجام داد 
سرانجام با شهادت برخي از چهره هاي سرشناس حزب، با افت شدید روبرو شد و به دلیل گستردگی 
مرور  به  حزب،  سیاسی  و  ایدئولوژیک  آموزش  و  سازماندهی  ضعف  عضویت،  سهل  شرایط  و  کار 
هسته های اولیه تفکرهای مختلف در حزب بوجود آمد و موجب تشتت آرا و چندگانگی حزب شد 
و لطمه شدیدی به انسجام تشکیالتی آن وارد کرد. در نهایت با درخواست حضرات آیات خامنه ای و 
رفسنجانی و موافقت امام، کارنامه بزرگترین و فراگیرترین حزب سیاسی پس از پیروزی انقالب اسالمی  

در خرداد 1366 بسته شد ]62[.
در پژوهشی با عنوان »بررسی نگرش مردم نسبت به احزاب سیاسی در ایران« به این نتیجه رسیدهاند 
معرفی  سیما  و  را صدا  احزاب  های  برنامه  و  عملکرد  از  آگاهی  منبع  پاسخگویان  58 درصد  از  بیش 
توجه  قابل  را  خود  شناساندن  برای  احزاب  عمومی  های  برنامه  و  تبلیغات  اندک  نقش  و  کردهاند. 
آنها  بودن  مقطعی  و  فصلی  و  احزاب  نبودن  فراگیر  و  فعال  دهنده  نشان  را  موضوع  این  و  دانستهاند 
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دانستهاند. از دیگر نتایج به دست از این پژوهش بدین قرار است؛ با توجه به کارکرد اصلی احزاب که 
شرکت در انتخابات است، مردم معرفی شدن نامزدها از سوی احزاب را کم اهمیتترین عامل در انتخاب 
خود میدانند. در مقابل، عواملی مانند مورد اعتماد بودن، مدرک و سابقه باال داشتن، معروف بودن و 
برخورداری از تبلیغات رسانه ها را بر مستقل بودن و یا حزبی بودن ترجیح دادهاند دلیل این امر را 63 
درصد از پاسخگویان در این میدانند که احزاب و گروه های سیاسی توجه اندکی به خواسته های مردم 

دارند ]63[.
3-5- جنبه پیامدي

و  عمومی  منفعت  پیگیری  و  جامعه  نیازهای  به  پاسخگویی  نهاد  یک  استمرار  و  کارامدی  الزمه 
بر احزاب، سبب شده  مصلحت جمعی است ]64[. سیاست زدگی و قدرت طلبی تنگ نظرانه حاکم 
است که آنها در راستای تقویت و حمایت از منافع ملی گام بر ندارند. در فرهنگ سیاسی ایرانیان، قاعده 
حاکم بر رقابت های سیاسی بجای قاعده همکاری گرایانه و مسالمت جویانه، غالبا غلبه »برد- باخت« 
پذیری  مسئولیت  و  مند، شفاف  قاعده  های  دموکراسی)رقابت  بر  اصول حاکم  ایران،  در  است.  بوده 
مدنی( چندان مورد اهتمام احزاب نبوده است. هر چند که رقابت بر سر دست یافتن به قدرت از ذاتیات 
احزاب است؛ اما این رقابت می باید »مسئوالنه متعهدانه، تکلیف بنیاد، مسالمت آمیز و قاعده مند در 
مقابل مصالح جمعی و حقوق گروه ها و احزاب رقیب باشد«. حال آنکه تاریخ صد ساله احزاب در 
ایران گویای »انحصار طلبی، سر پیچی از قواعد دموکراتیک، پنهان کاری سیاسی و عدم پاسخ گویی 

احزاب بوده است« ]65[.
روند و قواعد حاکم این چنینی بر رفتار احزاب سیاسی در جمهوری اسالمی سبب شده است علی 
رغم موافقت مشروط امام خمینی ره با فعالیت احزاب سیاسی اما منتقد عملکرد متعارض و متضاد آنها 

که در خالف جهت منافع ملی و ارزش های اسالمی بوده است باشد:
» من گمان می کنم که از اول که احزاب پیدا شده است در امثال ایران، این یک طرحی بوده است 
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از خارج. آنها احزاب دارند، آن مملکت های دیگر، لکن احزابی که آنها دارند فرمش یک جور دیگر 
است. این طور نیست که یک کاری بکنند که برای کشورشان مضر باشد. لکن وقتی صادر شد به این 
مملکت ها برای اینکه توجه به عمق مسائل ندارند، احزابی درست می شوند که به حال کشورشان مضر 
است... عمق این مطلب که احزاب آنجا، وضعشان چه جور است و احزاب اینجا باید چه جور باشد، 
این را درست ادراک نکردند. احزاب درست کردند، لکن هر حزبی برای دیگری کارشکنی می کند، 

آن حزب هم برای آن« ]66[. 

نتیجه گیری
در این نوشتار تالش شد اهمیت نهاد سازی و لوازم فکری عملی کارآمدی نهاد سازی در روند 
از جنبه  نهادها  این منظور، شاخصهای کارآمدی  برای  قرار گیرد.  بررسی  تحقق دولت اسالمی مورد 
های تأسیسی)درون زایی(، ارزشی)همخوانی با ارزشها(، کارکردی) تحقق اهداف(، توانشی )ثبات و 
انعطاف پذیری( و پیامدی )منفعت فراگیر و عمومی( در مدل نظری مورد توجه و علل کارآمدی نهاد 

کمیته امداد و ناکارامدی نهاد احزاب سیاسی در محورهای مذکور، مورد تحلیل و تبیین قرار گرفت:
با توجه به آمار و ارقام مستند و پژوهش های انجام گرفته در رابطه با نهاد کمیته امداد، این نتیجه 
حاصل شد که این نهاد از »جنبه تأسیسی«، با هدف یاری نمودن محرومان و مستضعفانی که به حق سهم 
مهمی در پیروزی انقالب داشتند، بعد از پیروزی انقالب اسالمی از راه های قانونی تأسیس شد و در 
ادامه، با گسترش فعالیت ها به حیات خود ادامه داد. از »جنبه ارزشی« ارزشهای اسالمی و فطری حاکم 
بر این نهاد با ارزشهای مورد قبول اکثریت جامعه مسلمان ایرانی همخوانی داشته و در این جهت نیز 
فعالیتهای موثری را به انجام رسانده است. از »جنبه کارکردی«، این نهاد رسیدگی به مسائل و مشکالت 
محرومان و مستضعفان را در رأس برنامه های خود قرار داده و در این زمینه با تعریف طرحهای متنوع 
در زمینه های مختلف داخلی و حتی خارجی و برون مرزی توانسته اقدامات شایستهای را به ثمر برساند. 
از »جنبه توانشی« نیز این نتیجه حاصل شد که اقدامات کمیته امداد فراتر از فقر زدایی اقتصادی، ابعاد 
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مختلف معنوی، فرهنگی، درمانی، آموزشی و خدماتی پیدا کرده و زمینهی ترسیم چشمانداز 20سالهی 
کمیته امداد در افق 1404 را فراهم کرده است که بیانگر حرکت رو به جلو، پایدار و منعطف این نهاد 
در بستر تحوالت اجتماعی آینده خواهد بود. و از »جنبه پیامدی« این نتیجه حاصل شد که این نهاد در 

جهت رفع فقر و محرومیت در راستای منفعت عمومی، عملکرد مثبتی داشته است. 
حال آنکه، نهاد احزاب سیاسی از »جنبه تاسیسی«، وارداتی بوده و شبه تقلیدی از احزاب غربی می 
باشند. از »جنبه ارزشی«، اکثر احزاب سیاسی به صورت تنگ نظرانه و رقابت طلبانه در مسیر خالف 
فقدان  بدلیل  »جنبه کارکردی«  از  اند.  برداشته  قبول جامعه گام  مورد  اسالمی  هنجارهای  و  ها  ارزش 
تحول حزبی، فقدان برنامه و خط و مش مدون، موانع سیاسی و حقوقی، فقدان پایگاه مردمی نتوانستند 
در تحقق اهداف موفق باشند. از »جنبه توانشی«، احزاب سیاسی فعالیت مقطعی، موسمی و فصلی دارند 

و در نهایت از »جنبه پیامدی« نتوانستهاند در جهت تقویت و حمایت از منافع ملی گام بردارند.
و  ها  ارزش  کردن  نهادینه  در  آن  نقش  بخاطر  اسالمی  دولت  تحقق  روند  در  نهادسازی  اهمیت 
هنجارهای اسالمی و پیشبرد وظایف و اهداف دولت است. تجربه نهادسازی در جمهوری اسالمی بر 
این نکته اذعان دارد که برای کارآمدی نهادها و یا نهادسازی باید به لوازم فکری[جنبه های تأسیسی و 

ارزشی ] و عملی[ کارکردی، توانشی و پیامدی ] اهتمام داشت.
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لوازم 
کارآمدی 

نهادی

تجربه ناکارآمدی نهاد شاخص
احزاب سیاسی در جمهوري 

اسالمي

تجربه کارآمدی نهاد 
کمیته امداد امام 

خمیني ره

ری
 فک

ازم
جنبه تاسیسيلو

)درون زایی(
برون زا و تقلیدي)تقلید غرب 
و متناسب با بافت ارزشي و 

هنجاري جوامع لیبرالي(

درون زا و ابتکاري
)با وقوع انقالب، دستور 
امام و مبتني بر ارزشها 
و هنجارهاي جامعه 

اسالمي(
جنبه ارزشي

)همخوانی با ارزش ها(
اکثرا ارزش مادي )قدرتطلبي 
و منفعتگرایي( و خالف جهت 

ارزش های اسالمی

ارزشهاي مادی و معنوي 
در راستای ارزش های 

اسالمی و فطری

لی
 عم

ازم
جنبه کارکرديلو

)توان تحقق اهداف(
تحقق نسبي اهداف و عدم تحقق اهداف و ماموریت ها

ماموریت ها
جنبه توانشي

)ثبات و انعطاف 
پذیری(

ثبات و انعطاف پذیريموقتي و فصلي

جنبه پیامدي
 )منفعت فراگیر وعمومی(

ملي و فراگیرجناحي و گروهي
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چکیده 
حکومت اسالمی از اساسی ترین ارکان تمدن اسالمی است و در تحقق آن نقش بسیار مهمی ایفا می کند. در این راستا 

یکی از مهم ترین وظایف حاکم دینی اتخاذ تصمیم روش مند و مبتنی بر اصول اسالمی می  باشد. تصمیم گیری مقوله ای 

مهم است که در علوم مختلف روش های متنوعی برای آن ابداع شده است که یکی از بهترین آنها به لحاظ جامع نگری، 

نیز، به سازوکارهای  تفکر و نگرش سیستمی است. بررسی های انجام شده بر آموزه های اسالمی درزمینه تصمیم گیری 

مختلِف مؤثر در آن اشاره دارد که یکی از آنها قاعده مصلحت می باشد. در این نوشتار پژوهشگران از طریق روش اسنادی به 

دنبال مقایسه تطبیقی بین دو مقوله مصلحت و تفکر سیستمی با یکدیگر هستند، تا نقاط اشتراک و امتیازات هرکدام مشخص 

گردد. نتایج حاصل بیانگر این است که دو مقوله در ویژگی های نگاه کل گرایانه به مسئله، عدم یکسویه نگری، تشخیص و 

استفاده از نقاط اهرمی و ویژگی های تصمیم گیرنده با یکدیگر اشتراک داشته و مصلحت نسبت به تفکر سیستمی در مبانی، 

منابع و وسعت جامع نگری امتیازاتی دارد. در پایان پژوهش عالوه بر توجیه قاعده مصلحت از دیدگاه تفکر سیستمی، ویژگی 

های ممتاز این قاعده در مقایسه با روش های دیگر تصمیم گیری بیان می شود. 
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کلمات کلیدی: قاعده مصلحت، تفکر سیستمی، حکومت فقهی، تصمیم گیری

مقدمه
امروزه به دلیل افزایش پیچیدگی، بیش از هر زمان دیگری به تصمیم گیری جامع و شامل نیاز است. 
تا آنجا که برخی تصمیم گیری را به دلیل اهمیت ویژه اش مترادف با مدیریت دانسته اند ]1[. در عصر 
جدید، »تفکر سیستمی«1 را می توان ازجمله مهم ترین رهیافت های نویِن مؤثر در تصمیم گیری به 
شمار آورد. تفکر سیستمی، یعنی با نگاهی یکپارچه به پدیده ها نگریستن)اعم از ساخته بشر یا غیر بشر(. 
جوهر اصلی تفکر سیستمی تغییر در نگرش هاست ]2[. تصمیم ها تحت تأثیر فشارها و عوامل اجتماعی 
اتخاذ می شوند و به طورکلی هرچه یک تصمیم مهم تر باشد، بیشتر تحت تأثیر این عوامل قرار می 

گیرد]3[.
 حاصل آنکه برخی پیامدهای تصمیم های مدیران که با منافع افراد و گروه های صاحب قدرت 
ناسازگار است، تصمیم گیران را بر آن می دارد که از مسیر منطقی تصمیم گیری منحرف شده و این 
بنابراین باید در پی راهکاری بود تا  »مصلحت«، عقالیی و اخالقی جلوه دهند.  با توجیه  انحراف را 
بتوان مصلحت سنجی مشروع را از غیر مشروع تمایز داد و به نحوی این رفتارها را مدیریت نمود؛ اما در 
ادبیات موجود، راه حل قابل مالحظه ای برای این مسئله وجود ندارد ]4[.درنتیجه یکی از چالش های 
اساسی در تصمیم گیری، مقوله »مصلحت« می باشد، که یا در فهم بدیل صحیح و یا در اجرا و تطبیق 
عملی یک بدیل، مؤثر خواهد بود. ازآنجاکه این واژه در نظام های ارزشی مختلف، بار معنایی خاص 

خود را دارد، در مدیریت از منظر اسالمی اهمیت اساسی می یابد ]5[.
و  برای کارگزاران  اساسی  از دغدغه های فکری و پرسش های  منظر آموزه های اسالم یکی  از 
مدیران نظام اسالمی این است که دین برای تصمیم گیری، خصوصاً در تزاحم با مصالح اجتماعی به 
چه میزان انعطاف پذیر است و چگونه می تواند خود را با عصر حاضر تطبیق دهد. مصلحت از مکانیزم 

1 System thinking
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های مهم اسالم در برخورد با مسائل زمانه است که از نمونه های مهم آن در صدر اسالم می توان به 
امام  قیام عاشورا، والیت عهدی  امام حسن )ع(،  امام علی )ع(، صلح  حوادثی چون هجرت، سکوت 
رضا )ع( و غیبت امام زمان )عج( اشاره کرد ]6[.هم چنین این مکانیزم در دوران غیبت و قبل از پیروزی 
میرزای شیرازی، جریان  توسط  تنباکو  امامیه در حوادثی چون تحریم  فقهای  ،توسط  اسالمی  انقالب 
ملی شدن صنعت نفت توسط آیت اهلل کاشانی مورداستفاده قرارگرفته است ]7[ ]8[ ]9[. عالوه براین 
بعد از پیروزی انقالب  در صدور احکام حکومتی صادره از امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری آیت 
اهلل خامنه ای)مدظله( نیز می توان به قضایایی مانند حکم به مصادره اموال سلسله پهلوی، قطع رابطه با 
آمریکا، قبول قطعنامه 598، فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم عزل منتظری از قائم 
مقامی رهبری، مدیریت فتنه 88 و... اشاره کرد ]10[. بااین همه به نظر می رسد که قاعده فقهی مصلحت 
که بیانگر ویژگی های جامع نگری و کل نگری در تشخیص مصالح عامه است می تواند دست آویزی 

بس ارزشمند برای مدیران در حکومت دینی باشد. 
مدقانه  آن  های  ویژگی  و  کرده  تعریف  اسالمی  منابع  بر  مبتنی  را  مصلحت  ابتدا  نوشتار  این  در 
احصا می گردد و در ادامه ضمن بیان اهمیت آن در نظام اسالمی و تمایز مصلحت سکوالر و مصلحت 
اسالمی، حکم حکومتی که ابزار اعمال مصلحت است را موشکافی کرده و آرا و نظریات امام خمینی 
)ره(، ذیل آن ذکر می شود. سپس به طورکلی تفکر سیستمی، ویژگی ها و لزوم بکار گیری آن بیان 
شده و در پایان نیز به مقایسه تطبیقی نقاط اشتراک و تمایز »قاعده مصلحت« و »نگرش سیستمی« پرداخته 
می شود و از همین رهگذر با روش استداللی جایگاه مصلحت در نظام تصمیم گیری حکومت فقهی با 

رویکرد سیستمی تبیین می گردد.
ادبیات تحقیق

تعریف لغوی مصلحت
اکثر علمای لغت »مصلحت« ازنظر ریشه لغوی از ماده »صلح« دانسته اند، در مقابل »مفسده« و 
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فساد؛ چنان که برخی آن را به »خیر« نیز تفسیر کرده اند ]11[ ]12[ ]13[ ]14[ ]15[ ]16[. در قرآن کریم 
هرچند این واژه به کار نرفته ولی مشتقات آن از قبیل »صالح «، » اصلح « و » اصالح « بکار رفته 
اند]17[. »مصلحت« به معنی صالح است و به معنای یکی از مصالح نیز بکار می رود ]18[.دهخدا در 
تعریف خود از مصلحت آورده است که »مصلحت« به معنای صالح، خیر کار و آنچه موجب آسایش 
و سود باشد. ]19[.»مصلحت« از حیث لغت شناسی هم وزن »منفعت« است که در وجه مصدری اش 
به معنای صالح بکار می رود ]20[. البته در کتب لغت عرب از تفسیر این واژه به »منفعت« پرهیز شده 
و برخی قائل به تباین مفهومی این دو واژه هستند، ]21[ ]22[. نتیجه آن که برداشت ها و تعابیر از این 
واژه در بین دانشمندان تا حدی متفاوت می باشد که نمی توان تعریف دقیقی از آن ارائه داد، چراکه این 
واژه ازجمله واژگانی است که بار ارزشی داشته و فهم آن ارتباط تنگاتنگی با مجموعه شریعت و دین 

و اهداف خرد و کالن شارع دارد ]23[.
تعریف اصطالحی

»مصلحت« عبارت است از جلب منفعت و دفع ضرر و مقصود ما از مصلحت حفاظت از مقصود 
شرع است که این مقصود پنج چیز است: حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال مردم است. پس هرچه 
که دربردارنده ی این اصول پنج گانه باشد، مصلحت و هرچه که این اصول را از بین ببرد مفسده ای 
می باشد که دفع آن مصلحت است ]24[ و البواطی همین تعریف را با قید شارع حکیم کامل می کند 
و می گوید:» مصلحت« منفعتی است که شارع حکیم برای بندگانش خواسته است، این منافع مشتمل 
بر حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال مردم است ]25[. برخی مفهوم مصلحت را در کسب سود خالصه 
کرده اند و گفته اند واژه مصلحت در مـعناي آنچه صالح و سود شخص یا گروهي در آن بـاشد تعریف 
شده است ]26[ با توجه به تعاریف ذکرشده، عنصر جلب منفعت و دفع ضرر نقش مؤثری در مصلحت 
دارد که البته باید این منافع را در محدوده منافع مشروع تعریف کرد. از این منظر هر ضرری، مفسده 
نیست؛ اگرچه درد و رنج فراوانی دارد، ولی درعین حال منافع بسیاری دارد، که به طور مثال می توان 
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به »جهاد« اشاره کرد.
حضور فراگیر دین 

دین حوزه های عمل شخصی، جمعی و حکومتی را در برمی گیرد و چنان نیست که بتوان آن را به 
امری شخصی پدیده های اجتماعی یا ابزار حکومتی صرف منحصر ساخت. دین در رویکرد جامع، همه 
شئون را مدنظر دارد و لذا هیچ زاویه ای از حیاط را نمی توان یافت که فارغ از ارزش های دینی باشد. 
در همین رابطه امام خمینی )ره( می فرماید: »هیچ عملی از فرد یا جامعه نیست مگر اینکه مذهب اسالم 

برای آن حکمی مقرر داشته است« ]27[.
ضوابط تشخیص مصلحت

مخالفت نکردن با قواعد و سیاست های کلی شریعت
مهم ترین حد و مرزی که برای مصلحت وجود دارد، آن است که مصلحت با قواعد کلی اسالم 
مخالف نباشد، البته این به آن معنی نیست که مصلحت تشخیص داده شده با تمام احکام شرعی همخوانی 
داشته باشد بلکه گاهی اوقات مرجع صدور مصلحت برای مصالح نظام و مسلمین احکام اولیه را کنار 

می گذارد.
رعایت اهم و مهم در حالت تعارض و تزاحم دو مصلحت

باید مصلحت مهم تر و ارزشمند تر را بر مصلحت کم اهمیت مقدم داشت. شناخت مصلحت مهم 
تر آسان نیست، بنابراین به بررسی و استفاده ازنظر کارشناسان و صاحب نظران احتیاج دارد. در تعارض 
میان مصالح باید اهمیت، شمول و نتیجه هر یک از مصلحت ها را در نظر گرفت، سپس مصلحتی که 

مهم تر و عام تر و دارای نتیجه بهتری است را انتخاب و اجرا کرد.
عمومی و کلی بودن 

مصلحت باید مصالح همه مردم یا بیشتر آنان را شامل شود، نه آنکه به فرد یا گروه خاصی تعلق 
بگیرد و هیچ سودی برای نوع مردم نداشته باشد.این عمومیت نه تنها ناظر بر مصالح مسلمانان و اسالم 
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است، بلکه عمومیت آن به گونه ای است که عالوه بر رعایت مصالح نسل حاضر، مصالح نسل های 
آینده را نیز موردتوجه قرار می دهد ]28[.

مصلحت و حکم حکومتی
علمای اسالم احکام اسالمی را به دسته های مختلفی تقسیم می کنند، یکی از این تقسیم بندی ها 
تقسیم احکام به حکم اولی، ثانوی و حکومتی است. احکام اولی آن احکامی است که شارع مقدس 
بر طبق مصالح و مفاسدی که در ذات موضوع قرار دارد آن ها را صادر کرده است و این صدور حکم 

بدون توجه و لحاظ حاالت استثنایی است که بر مکلف عارض می شود. 
با آن  استثنایی ای که مکلف  با لحاظ وضعیت های خاص و  ثانوی احکامی است که  اما احکام 
مواجه می شود صادر می گردد. حاالت خاص مثل ضرر، اکراه، خوف و مرض. نکته مهم در احکام 
ثانوی در اینجاست که تا زمانی که شرایط حکم ثانوی برطرف نشده باشد، حکم اولی منتفی و تعطیل 
از  از ناحیه ی شارع صادرشده و  ثانوی هر دو  است ]29[مانند حرمت روزه بر مریض؛ حکم اولی و 
احکام شرعی واقعی است، حکم حکومتی از سوی حاکم جامعه اسالمی- اعم از معصوم و غیر معصوم- 

صادر می شود. عالمه طباطبایی درباره حکم حکومتی می فرماید:
  » تصمیماتی که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت زمان 

اتخاذ می کند و طبق آن ها مقرراتی را وضع نموده و به اجرا درمی آورد« ]30[
در مورد حکم حکومتی نظرات مختلفی وجود دارد، برخی آن را همان حکم اولی دانسته اند، برخی 
حکم ثانوی و برخی دیگر هم اولی و هم ثانوی و برخی دیگر حکم حکومتی را قسم سوم دانسته اند؛ 
مشهور ترین نظر بیان می دارد که محتوای حکم حکومتی یا احکام اولیه است یا ثانویه یا اینکه هیچ 
از موارد  به عبارت دیگر در برخی  به خاطر مصلحت صادرشده است.  کدام از آن ها نیست و صرفاً 
مصداق حکم ثانویه است و در برخی از موارد مصداق حکم حکومتی همان مصداق حکم اولیه است 
و در برخی موارد مصداق حکم حکومتی خارج از هر دو حکم اولیه و ثانویه است، بلکه صرفاً بر مبنای 
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مصلحت است ]31[.
حفظ دین اسالم به واسطه حکومت، وابسته بودن اجرای بخش مهمی از احکام الهی از قبیل حدود، 
تواند جایگاه  می  که  است  ای  ادله  ازجمله  اسالمی،  و حاکم  به وجود حکومت  قصاص  و  تعزیرات 
امام خمینی )ره(  باره  نشان دهد. دراین  را  منابع و مصالح اسالم و مسلمین  حکومت اسالمی و حفظ 
می فرماید: »حکومت که شعبه ای از والیت مطلقه رسول اهلل است یکی از احکام اولیه اسالم است 
و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد و یا منزلی را که 
در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. می تواند هر امری را چه عبادی 
و چه غیرعبادی را که جریان آن مخالف مصالح اسالم است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری 
کند« ]32[. احکام حکومتی که حاکم اسالمی و ولی فقیه صادر می کند، محدود به چارچوب احکام 
فرعیه نیست، بلکه وجود مطلق مصلحت برای مسلمانان و حکومت اسالمی می تواند مبنای صدور حکم 

حکومتی باشد.
شرایط حاكم جامعه اسالمی و لزوم توجه به فقه پویا

در سخنان و سیره عملی امام خمینی )ره( بسیار مواردی یافت می شود که ایشان به ویژگی های 
حاکم اسالمی و اهمیت جامع نگری و شناخت مصالح جامعه و مسلمین اشاره کرده، و لزوم توجه به دو 

عنصر زمان و مکان در صدور احکام را یادآور شده اند.
»مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسالمی بتواند به نفع مسلمانان 
برنامه ریزی کند و همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد، بلکه اگر عالم معهود 
حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد 
قدرت تصمیم  و  بینش صحیح  فاقد  و سیاسی  اجتماعی  به طورکلی درزمینهٔ  و  ناصالح تشخیص دهد 
گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست 
بگیرد« ]33[. و همچنین در ادامه می فرماید: »اجتهاد به همان سبک جواهری صحیح است ولی این 
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بدان معنا نیست که فقه اسالم پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله ای 
که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم سیاسی و اجتماع و اقتصاد 
یک نظام ممکن است حکم جدید پیدا کند« ]34[. تأکید امام خمینی )ره( بر مسئله »زمان و مکان« 

برای آن است تا همان محتوا و جوهره فقهی را برای شرایط متحول و پیچیده امروزی بازتعریف کند.
آنچه از سیره عملی امام خمینی)ره( در جریان قانون اراضی شهری موجود است، نشان می دهد 
نیازی به اضطرار در مصلحت اندیشی نیست، بلکه همان قدر که بتوان تشخیص داد که مصلحت عامه در 
عمل به یک تصمیم است، باید به آن عمل شود؛ لذا امام در نامه خود به رئیس مجلس وقت می نویسد: 
»آنچه در حفظ نظام جمهوری اسالمی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اخالل نظام می شود 

و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است، پس از تشخیص موضوع به وسیله ی 
اکثریت وکالی مجلس شورای اسالمی با تصریح در تصویب و اجرای آن مجازند« ]35[.

مصلحت دینی و مصلحت سکوالر
و  تحصلی  های  دیدگاه  و  غربی  های  نظام  در  عنصر مصلحت  با  شـیعه  فـقه   در  عنصر مصلحت 
بر  حاکم  نگاه  به  بسته  مفهوم  حیث  از   .]36[ اسـت  آشکار  تهافتی  سکوالریستی،در  یا  پراگماتیستی 
کاربرد مـصلحت و مـبانی تفکر قائلین تعاریف متعددی از مـصلحت )interest( و مـصلحت اندیشی 
)expediency( ارائه شده است ؛ درنتیجه تـعریف و مـحتوای مصلحت در غرب با آنچه در حـقوق 
اسالمي، تحت عنوان مصلحت شناخته مي شود متفاوت است. تفکر غربی بر مبنای اصالت انـسان و آثـار 
آن، مصلحت را که نتیجه حکم در نگاه پراگماتیسمی اسـت معیار حـق و بـاطل مـی داند، و درواقع 
مصلحت در نظر ایـشان همان سودی است که برای زندگی انسان وجود دارد. هرچند مـمکن اسـت در 
تـعریف های ارائه شده بـرای مصلحت به ویژه مـصالح عمومي ضوابط مختلفی از سوی اندیشمندان 
غربی مطرح شده باشد اما فصل مـشترک هـمه تـعاریف در قرن اخیر، نگاه سکوالر)دنیوی(به مـصلحت 
اسـت، کـه ایـن خـیر فـقط در فضای زیستی و عینی انسان خالصه مي شود ولی مصلحت از منظر اسالم 
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با توجه به مبانی متفاوت معنی دیگری می یابد. در نظام فکری اسالمی مصلحت هم منافع دنیوی را شامل 
می شود و هم اخروی، که بین تمام مذاهب اسالمی موردتوافق است ]37[.

باید توجه داشت که منفعت در مقابل ضرر بیشتر ناظر به بهره های شخصی و مادی و کوتاه مدت 
است، درحالی که مصلحت به جنبه های اخروی و معنوی نیز داللت دارد. مطابق این معنا منافع مادی 

اگر در تضاد با معنویات باشند، عنوان مصلحت فقهی بر آن ها صدق نمی کند ]38[.
پیـوند  آن  در  که  کرد  مالحظه  البالغه  نهج   212 شماره  در خطبه  توان  مي  را  امامیه  مکتب  نگاه 
وثـیق مصلحت دنیوی و اخروی مشاهده مي شود ]39[. هرچند از حیث کاربردی و شیوه تمسک به 
مصلحت بین امامیه و اهل سنت تفاوت وجود دارد؛ اما از حیث مفهومي و به عنوان ضـابطه ای برای 
احـکام حکومتی یا مبنای جعل احکام منتسب به شریعت، سودمندی برای دین و دنیای مسلمین شاخص 
مصلحت است؛ به گونه ای که اهداف پنجگانه مطابق با مصلحت عیناً در کالم شیخ مفید به عنوان بنیان 

گذار مصلحت بیان شده است ]40[.
پس در مقام مقایسه می توان بیان داشت که مـصلحت گرایی در نـظام سکوالر که دین را تنها در 
راستای تأمین منافع اخروی و معنوی مؤثر دانسته، آن را در تأمین منافع دنیوی نـاکارآمد می پندارد، در 
حقیقت، به معنای سودجویی و سودگرایی مادی برای به چنگ آوردن دنیاست.بدین معنا که در ایـن 
گونه نظام ها،عنصر مصلحت تنها یـک سویه و یـک جانبه بوده،تمام نظر آن به دنیاگرایی محض،و در 
تقابل کامل با شریعت است.اما عنصر مصلحت در مکتب شیعه،به هیچ وجه،یک جانبه و تک محوری 
نبوده، هم تأمین کننده اهداف و اغراض واالی شرع،و هم تأمین کننده منافع مادی در راستای نیل به 
مـنافع معنوی است.مصلحت سنجی و مصلحت اندیشی در فقه غنی شیعه،به منزله نادیده انگاشتن مبانی 
مستحکم شریعت نبوده،نه تنها هیچ گونه رویارویی با روح دین و شرع ندارد،بلکه در راستای تأمین و 

حفظ مقاصد عالی شریعت و مالک های برتر احکام شریعت است ]41[.
حال سؤالی که با مطالعه بحث مصلحت در اندیشه غربی به ذهن خطور می کند این است که آیا 
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پذیرش نظریه ی مصلحت در فقه شیعه متالزم با عرفی شدن فقه یا سکوالریزاسیون است؟ پاسخ این 
سؤال منفی است. توضیح این که فقیه برای استنباط صحیح برخی مفاهیم و مصادیقی که در آن ها عرف 
به عنوان مرجع شناخته می شود، با مراجعه به عرف به فتوای موردنظر خود دست می یابد. این مطلب با 

عرفی شدن فقه به معنای عبور از مفاهیم و آموزه های قدسی متفاوت است ]42[.
بنیان هایی كالمی برای مصلحت

در نگاه اسالمی، بنیان هایی کالمی برای مصلحت وجود دارند که حاکی از تفاوت بنیادین مصلحت 
اسالمی و غربی هستند. این مبانی را می توان به طریق زیر برشمرد:

کمال و سعادت اختیاری بشر: ازجمله مفاهیمی که گاهی اوقات با مفاهیم کمال و سعادت یکسان 
انگاشته می شوند مفاهیمی چون لذت و خیر است.درحالی که این دو مفهوم با دو مفهوم خیر و لذت 
شباهت ها و تفاوت هایی دارند لذت به معنای ادراک یا دست یابی فرد به آنچه او برای خود کمال می 
پندارد و باوجود فرد هم خوانی و مالیمت داشته باشد، تعریف شده است ولی خیر به آن چیزی گفته می 
شود که هر شـخصی بـا طـبع خویش به آن توجه پیداکرده،آن را دوست داشته و مطالبه می نماید البته 
بازهم بین لذت و خیر تفاوتی وجود دارد، مبنی بر این که غالباً مفهوم لذت برای خواسته های نفسانی 

استفاده می شود، درحالی که در مفهوم خیر خواسته های عقل و غایت و نتیجه فعلی نیز مدنظر است.
علم الهی : دومین عـنصر پدیـدآورنده مصلحت در نظام تشریع،پدیده علم اسـت، ازآنجاکه مفهوم 
واژه علم بدیهی است، به اختصار به توضیح و تعریف آن می پردازیم،علم عبارت است از:»صـورت 

پدید آمده از یک شی ء در صفحه ذهن انـسان« ]43[.
تدبیر الهی: سومین عنصر پدیدآورنده مصلحت در نظام تـشیع الهـی،عنصر تـدبیر یا مدیریت است. 
بدون شک پدیده مصلحت در افعال الهی از تدبیر و قدرت او بر سامان دهی امـور و نـظارت بر آن ها 
نشئت می گیرد.حسن و قبح عملی: مطابق این نظریه حسن و قبح اشیا در ذات آن ها نهفته و عقل انسان 
می تواند خوبی و بدی برخی از کارها را ادراک نماید. ازاین رو حسن و قبح اشیاء، واقعی و خارجی 
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بوده و بدین سان دو مفهوم مصلحت و مفسده که دنباله رو حسن و قبح عقلی هستند نیز واقعی و خارجی 
خواهند بود. هر جا عنوان حسن صادق باشد، مفهوم مصلحت نیز صادق بوده و هرکجا عنوان قبح صادق 

باشد، مفهوم مفسده نیز صادق خواهد بود.
عدل الهی: این واژه که در اصطالح متکلمین بامعنای لغوی آن همخوانی و تالزم دارد،به مـعنای 
تـنزیه و دور دانستن ذات الهی از تمام کارهای زشت و قبیح، و تـوصیف او بـه تـمام کارهای پسندیده 

و نیکوست.
حکمت: این اصل نیز که در کالم شیعه پس از حسن و قبح بحث می شود به این مطلب می پردازد 
که اراده الهی به گزاف و بی حساب به هیچ چیزی تعلق نمی گیرد، بلکه آنچه در ابتدا به اراده الهی تعلق 

می گیرد، جهت کمال و خیریت اشیاست ]44[.

شکل 1. بنیان هایی کالمی برای مصلحت

ازاین رو می توان ارکان مصلحت در گفتمان اسالمی با رویکرد فقه امامیه و ارکان مصلحت غربی 
و سکوالر را تعریف و مقایسه کرد:
اركان مصلحت سکوالر

-منفعت محوری: به دلیل اصالت مادیات، مصلحت آن چیزی است که متضمن منفعت مادی باشد.
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-تعصب باوری: مرز تفکیک بین خود و دیگری را عصبیت های گروهی و قبیله ای و نه حق و 
حقیقت تشکیل می دهد.

نیز موردنظر  تعیین مصلحت  برای  -تجاوزگری: در حوزه مصلحت شناسی نوع روش های مجاز 
است. در فرهنگ جاهلی و غربی از هر نوع ابزاری حتی زور و اجبار و تجاوز نیز بهره می برند. درحالی 

که در اسالم روح مسالمت آمیز و صلح طلبانه حاکم است.
-تکثرگرایی: ویژگی بارز جامعه سکوالر تکثرگرایی و عدم وحدت و همگرایی است. که دلیل 

اصلی آن را می توان عدم پرستش خدای یکتا و میل به شرک و تکثر خدایگان دانست.
اركان مصلحت اسالمی 

- مصلحت و توحید: به معنای حضور اهلل در همه عرصه های زندگی.
- مصلحت و ایمان: اسالم با نفی معیارهای نژادی اقتصادی، زبانی و ... مرزهای تصنعی میان مصالح 
و نظام سلسله مراتب مصالح را نقد و اصالح نمود. در این رویکرد مصالح واقعی زمانی پدیدار می شوند 
که در شبکه مناسبات و تعامالت، اصل توحید لحاظ گردد. در این صورت است که پدیده موردبحث 
با اهلل مرتبط می شود و هر چیزی که باخدا مرتبط شد، مصلحت آن واقعی می گردد و ایمان است که 

مرزهای واقعی مصالح را ترسیم می نماید.
- مصلحت و والیت: والیت در گفتمان اسالمی معنایی عام داشته و ناظر بر اصالت ارتباط مستمر 
زمین و آسمان است. به همین خاطر است که خداوند متعال صیانت از والیت و التزام به آن را از طریق 
اطاعت جزء توحید دانسته است. والیت چنان قطب نمایی است که مساعی صورت گرفته را هدفمند می 
نماید و لذا فعالیت ها به نتیجه مطلوب منتهی می گردد. از این منظر مصلحت در نسبت به والیت شکل 
می گیرد و خروج از دایره والیت به معنای گام نهادن در وادی است که منافع تعریف شده در آن نمی 

تواند تأمین کننده مصالح واقعی افراد باشد.
- مصلحت و سعادت: مطابق این رکن اوالً مصالح انسانی محصور و محدود به منافع اندک دنیایی 
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ثانیاً  باید پاداش و یا مجازات اخروی را در معادالت مصلحت محور خود به حساب آوریم.  نبوده و 
طریق  از  و  اسالمی  امت  تعامل  شبکه  در  بلکه  نشده،  تعریف  انفرادی  صورت  به  مسلمانان  مصلحت 
سازوکارهایی چون امربه معروف و نهی از منکر و یا نصیحت ائمه مسلمین و ... تأمین می شود. ثالثاً 
مصالح ضرورتاً محدود به جهان اسالم نیز نبوده و درنهایت با سرنوشت بشری از طریق آموزه هایی چون 

دلسوزی، دعوت و هدایت پیوند می خورد ]45[.
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 شکل 2. ارکان مصلحت اسالمی و سکوالر

تفکر سیستمی 
شما نمی توانید در یک قسمت از یک سیستم پیچیده از بیرون مداخله کنید، بدون اینکه ریسک 
قطعی رخ دادن رویدادهای فاجعه بار که در قسمت های دیگر به آن توجه نکرده اید را بپذیرید. اگر 
می خواهید چیزی را بهبود ببخشید، پیش از هرکاری ناگزیرید کل سیستم را بشناسید ]46[. بدیهی است 
که اگر افراد دارای جهان بینی کل نگر بودند، با شناخت نقاط کلیدی سیستم جهت درک بهتر و دوری 
بلندمدت سیستم رفتار می کردند. سیستم  با اهداف  برابر سیاست، در هماهنگی کامل  از مقاومت در 
های اجتماعی که پیش بینی آن ها بسیار مشکل است، در بیشتر موارد عالوه بر اینکه راه کارهای ارائه 
شده برای حل مسائل این سیستم نتیجه قابل قبولی به همراه ندارد، حتی نتیجه معکوس با خود به همراه 
می آورد. چنین پدیده ای را »رفتار غیرقابل پیش بینی سیستم های اجتماعی« می نامند؛ این رفتارهای 
به مقاومت در برابر سیاست ها منجر می شوند؛ یعنی سیستم تمایل به  پویای غیرقابل پیش بینی، غالباً 

کمرنگ کردن، به تأخیر انداختن و برهم زدن هر اقدام اعمال شده روی خود را دارد ]47[.
عالوه بر این باید یادآور شد که در حل مسائل، معموالً افراد مسائل را به طور کامل درک نمی کنند 
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و مشکالت را صرفاً به خاطر اثر یک علت یا چندین عامل محدود تلقی می کنند. نبود دید سیستمی و 
کل نگر افراد به سیستم سبب می شود تا مسائل به وجود آمده را حاصل تأثیر عوامل محدودی بدانند و 
درنتیجه راه حل هایی که ارائه می دهند ممکن است مشکل بخشی از سیستم را حل کند ولی مشکالت 
بزرگ تر دیگری برای سیستم به وجود آورد که منجر به انحالل کل سیستم گردد. مدت هاست پذیرفته 
شده است که افرادی که به دنبال حل مشکل هستند غالباً اوضاع را بدتر می کنند؛ سیاست های ما ممکن 
است عوارض جانبی پیش بینی نشده ای به دنبال داشته باشد و تالش ما برای پایدارتر کردن یک سیستم 

ممکن است به ناپایداری بیشتر آن منجر شود ]48[.
پیچیدگی در یک سیستم ناشی از پیچیدگی اجزای آن نیست، بلکه پیچیدگی یک سیستم ریشه 
بنابراین برای حل مسائل پیچیده که به فکر کردن در  در پیچیدگی ارتباط بین اجزای آن دارد ]49[. 
چارچوب تفکر سیستمی نیاز دارد، مکتب تفکر خطی که بینشی سطحی همراه با راه حل های موقت 

است، کارایی ندارد ]50[.
بعد از نظریات کالسیک ها و نئوکالسیک ها از حدود سال 1960، نظریه نگرش سیستمی در امور 
مدیریت جوامع و سازمان ها ارائه شد ]51[.تفکر سیستمی، هنر و علم پیوند دادن ساختار به عملکرد 
و عملکرد به ساختار است. این طرز تفکر، روشی از درک حقیقت را ارائه می کند که بر ارتباط بین 
بخش های سیستم بیش از خصوصیات خود بخش ها تأکید می کند. همچنین مزیت دیگر آن این است 
که به جای غرق در پیچیدگی مسئله، فراتر از آن رفته، به راحتی آن را درک می کند و در حل مسائل 
کاراتر ظاهر می شود]52[.تفکر سیستمی قالب ذهنی خاصی است که منبع آن تعقل و تفکر علمی بوده 
و چارچوب منطقی و علمی ارائه می دهد و با توجه به اینکه چندبعدی می اندیشد، شناخت کامل تری از 
محیط به دست می دهد ]53[؛ داشتن نگاه جزئی و کلی به صورت توأمان به مسئله ]54[، با تأکید بر نگاه 
کل گرایانه به جای نگاه تحلیل گرایانه از دیگر ویژگی های این نگرش است ]55[. رویکرد سیستمی 
ازآن جهت که ازنظر ماهوی، ویژگی های جامع نگری، تعامل و بازخورد، ساده سازی و قدرت تجرید 
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ابزار مناسبی است ]56[. هدف تفکر سیستمی ایجاد  معانی را به همراه دارد، برای حل مسائل پیچیده 
انگیزه یادگیری به منظور خلق بینشی مشترک برای تصمیم گیری درست و آگا هانه است ]57[.

تعریف تفکر سیستمی
تفکر سیستمی فرآیند شناخت مبتنی بر تحلیل )تجزیه( و ترکیب در جهت دستیابی به درک کامل و 
جامع یک موضوع در محیط پیرامون خویش است. این نوع تفکر در صدد فهم کل )سیستم( و اجزای 
آن ها، روابط بین اجزاء و کل روابط بین کل با محیط آن ) فرا سیستم( است ]58[. نگرش سیستمی 
دیدگاهی است که به ما اجازه می دهد تا نیروها و متغیرهایی که در محیط خارج و داخل سازمان تأثیر 
اساسی دارند، بشناسیم و به عملکرد و جایگاه آن در سازمان پی ببریم ]59[. آنچه تفکر سیستمی به ما 
می آموزد، آگاهی دقیق از چارچوب های فکری، در کنار هم قرار دادن و همسو ساختن آن ها به گونه 
ای است که درنهایت هدف سیستمی نگریستن به مسائل را فراهم آورد ]60[. نگرش سیستمی در اداره 
سازمان ها موجب آسان نمودن و یکپارچگی در ایجاد یک چارچوب کلی می شود ]61[ تفکر سیستمی 
به مدیران کمک می کند تا ساختار، الگوها و وقایع را در پیوند با یکدیگر موردبررسی قرار دهند و 
تنها به مشاهده وقایع اکتفا نکنند. این نوع تفکر به فرد کمک می کند تا به مسائل به صورت جامع و 
نظام مند نگاه کند. تفکر سیستمی، خطر محدود شدن نگرش مدیر به یک وظیفه را برطرف کرده، او را 
مجبور می سازد تا سایر خرده سیستم هایی که تأمین کننده ورودی ها یا استفاده کننده از خروجی های 

سیستم)سازمان( تحت مدیریت او هستند را شناسایی کند ]62[.
مبانی چهارگانه تفکر سیستمی

تصور ارگانیک: تصوری که ارگانیسم را در مرکز طرح ادراک آدمی قرار می دهد.. 1
و . 2 با محیط، خودتنظیم  باز  نظم، روابط  دارای  زنده،  منزله ی موجودی  به  پدیده  نگری: هر  کل 

هدفمند در نظر گرفته می شود. )در اینجا نگرش فرد بجای توجه به اجزای پدیده ها به کلیت آن 
ها تأکید دارد.(
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مدل سازی: یعنی تفکر سیستمی سعی می کند بجای شکستن کل به اجزای قراردادی، ادراک خود . 3
از پدیده های واقعی را بر پدیده های واقعی منطبق کند. این عمل با تجدید بخشی از عوامل مرتبط 
با پدیده های واقعی که با مسائل موردنظر فرد ارتباط دارند و نادیده گرفتن ویژگی هایی که برای 

پیش بینی و توصیف رفتار سیستم موردنیاز نیستند صورت می پذیرد.
الف(زندگی در . 4 نظام گرا درک کند که:  متفکر و پژوهشگر  به طوری که یک  بهبود شناخت: 

یک سیستم ارگانیک و در فراگردی پیوسته، استمرار داد، ب( شناخت آدمی از یک کل از طریق 
مشاهده فراگردهایی که در درون آن به وقوع می پیوندند به دست می آید نه از طریق مشاهده 
اجزای آن کل، ج( آنچه فرد مشاهده می کند خود واقعیت نیست، بلکه ادراک وی از واقعیت 

است ]63[.
تفکر سیستمی و تجزیه گرا

بر  مبتنی  نگرش  به  ریز،  و  های تخصصی  تفکیک حوزه  بر  مبتنی  نگرش  تغییر  بر  تفکر سیستمی 
پردازان  نظریه  برای  نگرش  نوع  این   .]63[ دارد  تأکید  علمی  گوناگون  های  رشته  های  یافته  ترکیب 
مدیریت و سازمان یک حوزه تفکر غالب ارائه می کند تا آن ها بتوانند دانش های مختلف متعلق به 
رشته های علمی ذی ربط را در الگوی سیستم های خود بگنجانند ]64[.تفاوت زیادی بین تفکر سیستمی 
و تفکر تحلیلی تجزیه مدار وجود دارد و تأکید بر تفکر سیستمی، روش قابل اعتمادتری برای شناخت 
پدیده های پیچیده و مطالعه آن ها ارائه می کند؛ البته تفکر سیستمی در تضاد با تفکر تحلیلی تجزیه 
مدار نیست؛ درواقع این دو رویکرد، جایگزین هم نیستند و مکمل هم اند. بااین وجود همان گونه که 
متفکران سیستم دریافته اند، »مطالعه فراگردهای به هم پیوسته اجزای یک سیستم، مفیدتر از تحلیل ریز 

آن هاست« ]65[
تفکر سیستمی یک موضوع میان رشته ای است که با ابزارهای خود بر استفاده مؤثر از سایر علوم 
جهت حل مسائل تأکید دارد. یکی از مهم ترین تئوری های تفکر سیستمی کل گرایی خالق است، به 
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این معنی که نباید صرفاً رویکرد تجزیه انگارانه را در مطالعه علوم استفاده کرد، بلکه عالوه بر رویکرد 
تجزیه انگارانه، رویکرد کل نگر را باید در مطالعه علوم بکار برد تا بتوان از ترکیب علوم مختلف موفق 

به حل مسائل شد.
انبوه اطالعات و تفکر سیستمی 

جهان امروز، جهان پیچیدگی های روزافزون است و بسیاری از مدیران در این محیط اصلی عملکرد 
غیر مؤثر خود را فقدان یا کمبود اطالعات می دانند. درصورتی که مسئله کمبود اطالعات نیست، بلکه 
برعکس انبوهی از اطالعات در دسترس آن هاست. چیزی که ما همواره باید به دنبال آن بود، دانستن 
تفاوت مطالب مهم و اطالعات بی اهمیت است که کدام یک کلیدی است و کدام یک توجه بیشتری 
می طلبد ]67[. درواقع با توجه به محدودیت های متعدد، پژوهشگر نظام گرا تالش می کند بجای به 
دست آوردن اطالعات کامل و دقیق از یک کل، اطالعاتی کافی درباره ی آن به دست آورد ]68[. هنر 
تفکر سیستمی آن است که ما را قادر می سازد تا از میان انبوه پیچیدگی ها به ساختارهای اصلی مسائل 
دست یابیم و قوانین آن ها را بشناسیم. تفکر سیستمی به معنی چشم پوشی از پیچیدگی ها نیست بلکه به 

معنی سازمان دهی آن هاست ]69[.
مسائل،  برای حل  بندی کرد که درگذشته  توان جمع  این طور می  مطالب گفته شده  به  توجه  با 
محدودیت اطالعات وجود داشت، به همین دلیل افراد نمی توانستند عوامل مهم و تأثیرگذار در ایجاد 
مسئله را شناسایی و راه حل مناسب ارائه دهند؛ به همین دلیل معموالً اولین راه حل را بهترین راه حل 
می دانستند و همان را عملی می کردند به سایر تبعات آن در سیستم توجهی نداشتند؛ امروزه دو مشکل 
وجود دارد، یکی اینکه در بعضی مسائل به وجود آمده عامل کمبود اطالعات همان مشکالت گذشته 
را پدید می آورد که حتی امروزه در بسیاری از سازمان ها به خاطر کمبود اطالعات تصمیم گیری های 
نادرست انجام می گیرد و مشکل دیگر اینکه در سازمان های بزرگ که جریان اطالعاتی آن ها زیاد 
است افراد با انبوهی از اطالعات مواجه هستند که قادر به تفکیک آن ها از جهت اهمیت نیستند؛ استفاده 
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از تئوری نگرش سیستمی راه حل و ابزار حل این مشکالت است.

تحلیل و بررسی مصلحت در تصمیم گیری از منظر نگرش سیستمی
3-1- مقایسه مصلحت دینی با مصلحت غیردینی

انواع  از سایر  به نوعی آن را  امتیازاتی دارد که  به سایر مصلحت سنجی ها  مصلحت دینی نسبت 
مصالح و مراجع مربوط به صدور آن متمایز کرده است . ازجمله آنان در اصطالح دینی این است که دو 
بعد دنیایی و آخرتی را توأمان در برمی گیرد)البته بعد آخرتی مهم تر است( ولی در رویکرد غیردینی 

فقط بعد دنیوی موردنظر است و منافع تصمیم گیرنده در همین دنیا پایان می پذیرد. 
دومین تمایز مصلحت دینی و غیردینی دیدگاه آن ها در گستره ارزش مصالح است، به این صورت 
که در دیدگاه غیردینی اصالت با منافع مادی و کمی است و افراد را مکلف به تحصیل و ازدیاد این 
منافع می داند و تنها محدودیت موجود برای اصل مشخص شده قانون است که برگرفته از تجربه بشری 
و باهدف عدم اضرار به دیگری است؛ ولی در رویکرد دینی منافع معنوی مستقاًل مدنظر دارای ارزش و 
اعتبار هستند و حتی گاهی ارزش آن ها تا بدان هاست که بر مالحظات مادی صرف اولویت می یابد، 

همانند اجبار در پذیرش زندگی در شعب ابی طالب.
  سومین مورد از تمایزات مصلحت دینی بر مصلحت غیردینی در مرجع صدور مصلحت است. در 
مصلحت دینی اصلی ترین مرجع صدور مصلحت خداوند است؛ چراکه او منبع تمام هستی و آگاه به 
تمامی امور است و ازآنجایی که حکیم است تصمیم یا حکم بی مورد از او صادر نمی شود و عادل است 
ازآن جهت که مصلحت صادرشده از او مصالح عامه را در نظر گرفته است. در مراتب بعدی پیامبران 
و امامان منبع صدور مصلحت هستند، به دلیل عصمت از گناه و خطا مصون اند و همچنین به علم الهی 
متصل اند، فرمانی غیر از مصلحت از آن ها صادر نمی شود همانند مصلحت امام حسن در قبول صلح 

با معاویه.
منبع سوم در دوران غیبت معصوم فقیه جامع الشرایط است که با توجه به اصول اسالم )قرآن،سنت و 
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عقل( و توجه به مقتضیات زمانه اقدام به صدور حکم می کند، همانند حکم میرزای شیرازی در حرمت 
تنباکو؛ در مقام اجرا حکمی که از هر سه منبع صادر می شود الزم االجراست. مرجع صدور در مصالح 
غیردینی انسانی است که منبع او تجربیات بشری است، و به علم قطعی متصل نیست، همچنین به دلیل 
اهمیت منفعت فردی یا گروهی خاص، چه بسا حکمی از او صادر شود که مصالح عموم را در نظر 

نگیرد.

3-2- اشتراكات و تمایزات تفکر سیستمی و مصلحت
مصلحت دینی و نگرش سیستمی دارای نقاط اشتراک بسیار و همچنین نقاط تمایز جدی نسبت به 

یکدیگر هستند که در نکات ده گانه ذیل به آن ها اشاره می گردد:
اشتراک در نگاه کل گرایانه و در نظر گرفتن همه عوامل: در تفکر سیستمی، نگاه کل گرایانه . 1

وجود دارد به طوری که از نگاه تحلیلی که متوجه جزئیات است، پرهیز می شود. در هنگام بررسی 
مسئله، ماهیت جزئیات اهمیت چندانی ندارد، در عین حالی که اثر همه آن ها در مسئله لحاظ شده 
و به روابط میان آن ها توجه می شود. در مصلحت نیز این چنین است که تصمیم گیرنده، در هنگام 
بررسی و تصمیم گیری در مورد مسئله اصلی، به ماهیت جزئیات خرده مسائل توجهی ندارد و سعی 

در کالن نگری نسبت به عوامل مؤثر بر مسئله اصلی، روابط میان آن ها و عواقب سناریوها دارد.
اشتراک در عدم یک سونگری: از دیگر ویژگی های تفکر سیستمی که در اثر کل گرایی به دست . 2

می آید، پرهیز از خطای بخشی نگری یا توجه صرف به بخش خاصی از سیستم است؛ درواقع 
نگرش سیستمی این امکان را به تصمیم گیرنده می دهد که همه قسمت های مسئله و عوامل مؤثر 
بر آن را بتواند با یک نگاه ببیند و بتواند میان بخش های مسئله یا عوامل اولویت بندی ایجاد کند؛ 
این ویژگی منجر به عدم خطای یک سونگری به مسائل توسط تصمیم گیرنده می شود و درنتیجه 
تصمیم اتخاذشده را می توان راه حل اصلی کل مسئله تلقی کرد. در مصلحت نیز این چنین است 
که تصمیم گیرنده همه عوامل را در کنار هم می بیند و به بخش خاصی توجه صرف ندارد؛ شمول، 
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عمومیت تصمیم ها و رعایت مصالح عامه )دین، نفس، عقل، نسل و مال مسلمین( از ویژگی های 
ممتاز مصلحت است. نتایج حاصل از مصلحت اندیشی در طول تاریخ گواه این ادعاست که فرد 
تصمیم گیرنده دچار بخشی نگری نشده، به همه جوانب مسئله آگاهی کامل داشته و واقعاً مصلحت 

عامه را در تصمیم گیری رعایت کرده است. 
اشتراک در توجه به روابط بین اجزا: در تفکر سیستمی همان طور که اشاره شد، روابط میاِن خرده . 3

سیستم ها بیشتر از ماهیت آن ها مورد اهمیت است. درواقع برای تحلیلگر سیستم، روابط میان خرده 
سیستم ها با یکدیگر و با کل سیستم بیش از ماهیت تک تک عناصر خرده سیستم ها، موردنظر 
است. در مصلحت نیز، تصمیم گیرنده به روابط میان عوامل مؤثر توجه دارد و کمتر درگیر ماهیت 

و جزئیات است.
اشتراک در تشخیص و استفاده از نقاط اهرمی: تحلیلگر سیستمی برای حل مسائل پیچیده به دنبال . 4

از شناخت کامل  بعد  دیگر  عبارت  به  هاست.  از آن  استفاده  و چگونگی  اهرمی  نقاط  تشخیص 
نقاط  شناسایی  سیستم  تحلیلگر  کار  ترین  مهم  سیستم،  در  موجود  عوامل  میان  روابط  و  سیستم 
اهرمی است. اگر نقاط اهرمی به درستی شناسایی شوند به راحتی می توان به وسیله آن ها روی کل 
سیستم اثر گذاشت و مسائل پیچیده را حل کرد. در مصلحت نیز بدین صورت است که تصمیم 
گیرنده سعی در شناسایی مؤثرترین عوامل است تا به وسیله آن در کمترین زمان، بیشترین اثر را 
در مسئله بگذارد و آن را حل کند. نمونه این مورد به خوبی در جریان تحریم تنباکو قابل مشاهده 
است؛ میرزای شیرازی با تشخیص اهرم استعمار )تنباکو( و تحریم آن، نقشه استعماری دشمن را 

خنثی کرد.
اشتراک در ویژگی های تصمیم گیرنده )یا تحلیلگر(: حاکم اسالمی باید عالم به دین، جامعه و . 5

زمان خویش باشد، عادل بوده و توانایی مدیریت جامعه را داشته باشد و در اصطالح باید یک فقیه 
جامع الشرایط حاکم جامعه اسالمی باشد؛ جامعیت در علوم مختلف و تجربه در تصمیم گیری، از 
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ویژگی های مشترک میان فقیه جامع الشرایط و یک متخصص نظام گراست که در تفکر سیستمی 
روی آن تأکید شده است.

و . 6 اساسی  نقاط  بر شناخت  تفکر سیستمی  اهرمی در سیستم و جامعه:  نقاط  اشتراک در شناخت 
کلیدی در مسائل به وجود آمده در سیستم تأکید دارد. مصلحت نیز روی مهم ترین مصالح جامعه 
بشری که حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال مردم است تأکید کرده و در تصمیم گیری همواره 

این 5 عامل مهم و اساسی حیات بشر و جامعه را در نظر گرفته است.
اشتراک در رفتار با اختالل در سیستم: حکم حکومتی که جزئی از احکام ثانویه و موقتی است، . 7

نشان از ایجاد مشکلی در جامعه اسالمی است که به صورت عادی و با عمل به احکام اولیه قابل 
حل نیست؛ بنابراین الزم است تا حاکم اسالمی از مصلحت اندیشی استفاده کند و حکمی بدهد تا 
مشکل به صورت موقت حل شده و جامعه به ثبات برسد تا بعدازآن بتوان احکام اولیه را اجرا کرد. 
در نگاه سیستمی نیز وقتی سیستم دچار مشکل اساسی می شود که فعالیت آن را مختل می سازد، 
تحلیلگر سعی می کند تا نقاط اهرمی و اساسی سیستم را شناسایی کند و با استفاده از آن سیستم را 

به ثبات و استواری برساند تا پس ازآن سیستم بتواند به فعالیت عادی خود ادامه بدهد. 
برتری مصلحت نسبت به تفکر سیستمی در منابع: تفکر سیستمی نسبت به مصلحت دارای منابع قابل . 8

اعتماد کمتری است. در تفکر سیستمی صرفاً تکیه بر تعقل، حس و تجربه است، درحالی که در 
مصلحت عالوه بر این منابع، وحی و سنت معصومین به عنوان دیگر منابع دیگر موجود است. تفکر 
سیستمی به جهت آزمایشی و تجربی بودن، شاید ازنظر پوزیتیویستی ارزش علمی داشته باشد، ولی 
لزوماً بیانگر واقعیت نیست. نتایج حاصل از تفکر سیستمی درواقع خود واقعیت نیست، بلکه ادراک 

فرد یا گروه مشاهده کننده از واقعیت است.
برتری مصلحت در جامع نگری نسبت به تفکر سیستمی: در تفکر سیستمی، جامع نگری تحلیلگر، . 9

لزوماً چیزی فراتر از دنیا و مادیات آن نمی تواند باشد، چراکه مبانی آن همین گونه ایجاب می 
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کند؛ این درحالی است که گستره جامع نگری فرد تصمیم گیرنده در مصلحت، نه تنها به زمان 
حال و مادیات اختصاص ندارد، بلکه نسل های آینده جامعه اسالمی و ارزش های معنوی و اخروی 

را هم در برمی گیرد.
تفکر سیستمی و شباهت آن به مصلحت سکوالر، برتری مصلحت دینی نسبت به مصلحت سکوالر: . 10

تفکر سیستمی ازآن جهت که مبانی آن برگرفته از حس و عقل و تجربه بوده و سطح تحلیل آن 
نیز صرفاً در گستره مادیات و منفعت دنیایی است، بسیاری از ویژگی های مصلحت سکوالر را 
داراست. در مقابل، مصلحت دینی در مبانی خود عالوه حس و عقل و تجربه، از منبع وحی و سنت 
معصومین نیز بهره مند است؛ سطح تحلیل آن نیز محدود به دنیا نیست، بلکه هم منافع دنیوی و هم 
منافع اخروی را در نظر داشته و از این جهات نسبت به تفکر سیستمی و مصلحت سکوالر برتری 

دارد.
نتیجه گیری

بنابر مقایسه صورت گرفته، تفکر سیستمی و قاعده مصلحت ویژگی های مشترک بسیاری مانند نگاه 
کل گرایانه و در نظر گرفتن همه عوامل، عدم یک سونگری، در توجه به روابط بین اجزا، تشخیص 
و استفاده از نقاط اهرمی، ویژگی های تصمیم گیرنده )یا تحلیلگر(، شناخت نقاط اهرمی در سیستم و 
جامعه و تالش برای به ثبات رساندن آن با نقاط اهرمی را دارا هستند. از طرفی برخی تمایزات هم میان 
این دو مقوله مانند تفاوت در منابع، جامع نگری بیشتر مصلحت و شباهت تفکر سیستمی به مصلحت 

سکوالر و برتری مصلحت دینی نسبت به آن وجود دارد.
 به روشنی مشخص است که همه ویژگی های مثبت تفکر سیستمی در قاعده مصلحت وجود دارد و 
تفاوت میان آن ها ناشی از تفاوت جدی در مبانی و منابع آن هاست. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت 
که قاعده مصلحت به عنوان یکی از مکانیزم های مهم تصمیم گیری در اسالم، ویژگی های مهمی چون 
جامع نگری و رعایت مصالح عامه که از ویژگی های اساسی در تفکر سیستمی  است را داراست و به 



146    /    مجموعه مقاالت دومین همایش ملی تمدن نوین اسالمی 

لحاظ عقلی و منطقی از قواعد نگرش سیستمی پیروی می کند، اگرچه نسبت به آن برتری هایی هم 
دارد.

و در آخر می توان رابطه ای بسیار معنادار بین »مصلحت« و »تفکر سیستمی« یافت که به دلیل جامع 
تر بودن مصلحت و همچنین وجود نقص  هایی چون مبانی در تفکر سیستمی این رابطه به شکل عموم 

خصوص من وجه در شکل 3 به تصویر کشده شده است.

شکل 3. رابطه مصلحت و تفکر سیستمی
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چکیده
یکی از مهم ترین و اساسی ترین مولفه های مدیریت سازمانی عنصر نظارت و کنترل است. مدیران 
با استفاده از نظارت و کنترل سازمانی عالوه بر برانگیختن انگیزه های کارکنان سازمان از انجام برنامه ها 
و فعالیت های سازمانی اطمینان و از انحرافات احتمالی جلوگیری می کند در این راستا اسالم نیز برای 
نظارت و کنترل اهمیت زیادی قائل است و عنصر نظارت الهیه را فصل مقوم مدیریت سازمانی می داند. 
نظارت الهیه یک نظارت کامل و همه جانبه است بر این مبنا نظارت تمامی فعل و انفعاالت سازمان از 
جمله کارکنان، مدیران و حتی خود مدیر تحت امر پروردگار عالم هستند. در این مقاله سعی شده است 
تا با طرح نظارت و کنترل الهی و گستره آن، نقش بی بدیل نظارت و کنترل الهیه نسبت به سایر روشهای 
نظارت و کنترل سازمانی بیان و تأثیر آن در تحقق تمدن نوین اسالمی تبیین گردد. امروزه نظام ارزشی 
اسالم، سیستم نظارت و کنترل فراگیر و جامعی را مطرح می کند که در آن، تمامی کارکنان در مقابل 
خدا، مدیر، مردم و سازمانشان مسئول و پاسخگو هستند. سیستم نظارت و کنترل اسالمی، با آموزش های 
مختلف، می کوشد مبانی اعتقادی نیروهای سازمان را قوی تر و زمینه های تقویت نظارت و کنترل الهی 
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را فراهم سازد. روش تحقیق روش اسنادی با رویکرد توصیفی و تحلیلی می باشد.
کلمات کلیدی:کنترل و نظارت الهی، کنترل و نظارت درونی، کنترل و نظارت همگانی، کنترل و 

نظارت سازمانی

1- مقدمه
متوجه  همواره  که  است  تهدیدهایی  جمله  از  منابع،  رفتن  هدر  و  سازمانی  اهداف  در  انحراف   
سازمانهاست. مدیران سازمانی با بکارگیری روشهای نظارتی و کنترل در تالش اند، ضمن مراقبت از 
اهداف سازمان در جهت تحقق اهداف سازمان)موفقیت( اقدامات الزم را بعمل اورند. روشهای نظارتی 
معمول علی رغم برخورداری از ویژگی های مطلوب بعضاً عالوه پر هزینه بودن، کارایی مطلوب را 
ندارند. بنظر می رسد یکی از دالیل اصلی عدم کارایی روشهای نظارتی متداول، درونی و ریشه دار 
از  اثربخشی آن در جلوگیری  میزان  و  الهی  نظارت  نقش  تبیین  پژوهشگران درصدد  آنهاست.  نبودن 
انحراف در اهداف سازمان و به هدر رفتن منابع آن می باشد. نظارت و کنترل، یکی از ارکان مدیریت 
است و مدیران به عنوان یکی از وظایف اصلی خود، شیوه ها، امکانات و عملیات گوناگون سازمان را 
زیر پوشش نظارتی قرار می دهند تا از حرکت مجموعه به سوی انحراف و هدر رفتن امکانات موجود 
جلوگیری کنند. یک سیستم کنترل موثر به ما اطمینان می دهد که فعالیتها، بصورت کامل انجام می 
نیز  شوند، بطوری که منجر به تحقق اهداف سازمانی گردد)Robbins, 1999(. در این راستا اسالم 
برای نظارت و ارزیابی اهمیت زیادی قائل است که معتقدان آن به کار سازنده و موثر، ارزیابی، ترغیب 
و تشویق شده اند. در قرآن کریم و روایات معصومین علیه السالم به موضوع نظارت و کنترل همه جانبه 
در سه بخش گستره نظارت، شاخصه های نظارت و انواع ناظران در مدیریت الهی اشاره شده است.
)حدید،4. جن،27-28. کهف،91. یونس،61. توبه 105. انفطار 10-12، سوره ق، 18، امالی صدوق، 

108، نهج البالغه خطبه 157(.
در فرهنگ اسالمی)قرآن و عترت( نظارت و کنترل الیه ها و سطوح مختلفی دارد. نظارت مردم بر 
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یکدیگر، نظارت بر خود، نظارت حجت های الهی، نظارت فرشتگان و نظارت خداوند، طیفی از نظارت 
های است که در قرآن کریم و روایات معصومین علیه السالم وارد شده است. تنوع نظارت ها در اسالم 

که در رأس انها نظارت الهیه است عامل مهمی در خودکنترلی و خودتنظیمی می باشد.

مدل مفهومی پژوهش
مفهوم تمدن  -2

اصوالً در تعریف یک مفهوم یا یک پدیده از نظر عملی رویکردهای مختلفی را می توان مطرح 
کرد و یا در نظر گرفت.

اقتصادی، دینی،  اجتماعی،  امور  افراد یک جامعه در  معنای همکاری  به  فارسی  ادبیات  تمدن1در 
سیاسی و ... می باشد و در جای دیگر، تمدن به مفهوم خو گرفتن با اخالق و آداب شهریان نیز آمده 

است )معین،1367(.
2-1- تعریف تمدن اسالمی

تمدن اسالمی بیانگر همه جنبه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جامعه است که ابعاد وجودی فرد 

1 Civilization
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و جامعه را پوشش می دهد )مدیریت حوزه علمیه قم، 1383: 113(. تمدن اسالمی، تمدنی دینی است 
که همه مؤلفه های آن بر محور اسالم می گردد... بدین ترتیب، تمدن اسالمی از همه ویژگی های تمدن 
الهی در چهارچوب آموزه های قرآنی و متکی بر سنت پیامبر اکرم صلوات اهلل علیه برخوردار است و 
مؤلفه های آن، دین، اخالق، علم، عدالت، قوانین، مقررات، اصول دینی و غیره است )جان احمدی، 

.)1388
 مقام معظم رهبری تمدن اسالمی را فضایی می داند که انسان در آن فضا به لحاظ معنوی و ماّدی می 
تواند رشد کند و به غایات مطلوبی برسد که خدای متعال او را برای آن غایات خلق کرده است. زندگی 
دارای  ابتکار،  دارای  اراده،  دارای  قدرت،  دارای  انسان  عزیز،  انسان  باشد،  داشته  عّزتمندی  و  خوب 
سازندگی جهان طبیعت. تمّدن اسالمی به این معنی است و هدف و آرمان نظام جمهوری اسالمی این 
است )بیانات مقام معظم رهبری، 1383/03/22(. در این تعریف ابعاد گوناگون فرهنگ و تمدن مادی 

و معنوی بشر مطرح شده است که منجر به تکامل او و قرب به خدا می شود.)اکبری، رضائی، 1394(.
2-2- تعریف تمدن نوین اسالمی

عملی  نظری  های  نظام  و  بنیادها  اساس  بر  که  است  مدنیتی  همان  اسالمی  نوین  تمدن  از  مقصود 
اسالمی ساخته می شود و در یک گستره وسیع جغرافیایی عینیت پیدا می کند. ما در واقع با ذکر صفت 
به  نوین می آییم و این تمدن را از تمدن اسالمی که از قرن یک شکل می گیرد و از قرن شش رو 
انحطاط می گذارد و اوج آن در قرن چهارم و پنجم بوده است متمایز می کنیم. به عبارتی نمی خواهیم 
لزوما تمدنی که در آن زمان وجود داشته است را احیا کنیم بلکه بر اساس عقالنیت اسالمی با توجه به 
اقتضائات زمانه از سویی  و مبتنی بر معارف اصیل اسالمی تمدنی نوین را منهای ضعفهای تمدن مذکور 
ایجاد کنیم. مثال از جمله ضعفها این بود که در تمدن پیشین، علم به فناوری منجر نشد در حالی که 
در تمدن جدید علم به فناوری توجه دارد و البته همه اینها در سایه معنویت و اخالق است)جهان بین، 

.)1394
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مفهوم مدیریت - 1
مدیریت عبارت است از عملی که بصورت آگا هانه و مستمر انجام می شود و به سازمان شکل می 
دهد.در تعریفی دیگر می توانیم مدیریت را فرآیند برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و اعمال کنترل 
بر تالش ها و کارهای اعضای سازمان و نیز استفاده نمودن از منابع انسانی برای دستیابی به هدف های 
اعالن شده سازمان تعریف کرد. در نهایت مدیر باید مطمئن شود، کارهایی را که اعضا و کارکنان انجام 
می دهند به گونه ای است که سازمان را در جهت هدف های مشخص و مورد نظر سوق می دهند. این 

کار را اعمال کنترل می نامند و یکی از وظایف اصلی مدیریت است)پارسائیان و اعرابی، 1386(.
مفهوم كنترل و نظارت- 2

مفهوم منبع کنترل به عنوان یک سازه روان شناختی به نیمه دوم قرن بیستم بر می گردد.بر پایه این 
تئوری برخی افراد احساس می کنند که دلیل رفتار آنها در حوزه اختیار آنهاست یعنی هر رفتاری که 
از آنها سر می زند خودشان در آن دخالت دارند. افراد با منبع کنترل درونی انتظار تعمیم یافته ای مبنی 
بر این عقیده دارند که تقویت کننده ها یا پیامدها به رفتارهای خودشان مربوط است.)عزیزی مقدم، 
سید عباس زاده، 1389(. یکی از تعاریف نظارت از نظر استیفن رابینز1 است. از نگاه او کنترل و نظارت 
آنها همان  اینکه  از  اطمینان  منظور حصول  به  ها  فعالیت  دادن  قرار  نظر  فرآیند تحت  از  است  عبارت 
گونه که برنامه ریزی شده اند، انجام پذیرد و همچنین اصالح کردن انحرافات مهم. بنابراین کنترل و 
نظارت فرآیندی است که باید ها را به هست ها، مطلوب ها را با موجودها و پیش بینی ها را با عملکردها 
مقایسه می کند و تصویر روشنی از اختالف یا تشابه بین این دو گروه از عوامل را در اختیار مسئوالن 
و مدیران سازمان قرار می دهد. رابرت ماکلر2 در تعریفی دیگر، کنترل را تالشی نظامند می داند که به 
منظور تعیین استاندارهای عملکرد صورت می پذیرد، آن هم برای اهداف برنامه ریزی شده، طراحی 
با استاندارهای از پیش تعیین شده، مشخص  سیستم، بازخور نمودن اطالعات، مقایسه عملکرد واقعی 
1 stephen p robbins
2 Robert.J.Makler
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اطمینان  برای حصول  اقدامات اصالحی  دادن  انجام  نیز  و  انها  اهمیت  میزان  تعیین  و  انحرافات  کردن 
اینکه همه منابع شرکت با حداکثر کارایی ممکن، در جهت دستیابی به اهداف مورد استفاده قرار گرفته 

)1995 ,James(است
اینرو،  از  شود.  می  شامل  را  کارکنان  هم  و  برنامه  هم  سازمانی،  نظارت  مفهوم  قرآنی،  تفسیر  در 
نظارت  الهی  مدیریت  ساختار  در  نظارت خداوند  نماید.  می  تر  مناسب  آن  برای  اصطالح«مراقبت« 
کامل و همه جانبه است که تمامی فعل و انفعاالت موجود انسانها و دیگر مدیران که تحت امر پروردگار 

هستند را شامل می شود.
كنترل در مدیریت و اهمیت آن- 3

دارند یکي  باالیي  اهمیت  انگیزش و کنترل  برنامه ریزي، سازماندهي،  در مدیریت، کارکردهاي 
امکانپذیر  مدیریت  اهداف  تحقق  آن،  بدون  که  است  کنترل  و  نظارت  مدیر،  هر  اساسي  وظایف  از 
نیست. هر فعالیت جمعي ناظر به هدف، مستلزم کنترل است. اهمیت و ضرورت کنترل در سازمان تا 
آنجاست که بدون کنترل هیچ تضمیني براي دستیابي به اهداف سازماني وجود نداشته و هیچ برنامه اي 
بدون کنترل به درستي اجرا نمیشود. از سوي دیگر، فقدان کنترلهاي الزم در سیستمهاي اداري، سبب 
بروز خودبزرگبیني و گرایش به اقدامهاي خارج از سیستم میشود. پس نظارت، به سرنوشت هر سازمان 
بستگي دارد و توجه جدي، عمیق و دقیق به آن الزامي است.هرگاه یک سازمان از نظر اندازه بزرگ 
باشد، اعمال کنترل بهتر و بیشتر اجتناب ناپذیر میشود و سازمان به یک ارزیابي و کنترل سیستماتیک از 
طریق نظام بازخور نیاز خواهد داشت. یک کنترل مؤثر از نظر فایول چهار شرط را الزم دارد: 1. کنترل 
با سرعت توأم باشد؛ 2. نتایج حاصله از کنترل پیگیري شود؛ 3. نتایج حاصله از کنترل، ضمانت اجرایي 
داشته باشد؛ 4. کنترل، دربرگیرنده تدابیر و مقرراتي باشد که از تکرار انحرافات جلوگیري کند. اینگونه 
نظارتها، غالباً بر افراد، منابع مالي، عملیات، اطالعات و عملکرد کل سازمان اعمال میشود)نجات بخش 

اصفهانی، مطهری،1392(
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روش تحقیق- 4
روش پژوهش، تحلیلی و روش گردآوری اطالعات، کتابخانه ای و استفاده از اسناد مکتوب است، 
در واقع، روش پژوهش کیفی است. از اینرو، پژوهشگر با استفاده از اطالعات مندرج در متون و منابع 
تشریح و توصیف کرده است.  را  اداری موضوع  نظام  مطالعه  و  و تجارت شخصی، مشاهده  مکتوب 
سپس نظام نظارت در سه قسمت درونی، سازمانی و همگانی در سایه نظام کنترل و نظارت عالیه مورد 

تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

انواع نظام های نظارت و كنترل- 5
نظارت و كنترل درونی  -1-1  

 این نوع کنترل در سطح کالن جای می گیرد یعنی نظارت و کنترل در سطح دولت خودکنترلی، 
ایجاد حالتی است درون فرد که او را به انجام وظایفش متمایل می سازد، بدون آنکه عامل خارجی او 

را در کنترل داشته باشد)الوانی، 1382(.
هدفی که در خودکنترلی دنبال می شود، ارائه یک شخصیت سالم است که به بلوغ فکری رسیده 
است، در برابر انواع مشکالت از خود مقاومت نشان می دهد و عالوه بر محیط کار در زندگی شخصی 
خواهد  نهادینه  سازمان،  در  مناسب  بسترهای  تدارک  طریق  از  امر  این  و  شود  می  کنترل  نیز  خویش 

شد)خیری، 1382(.
نظارت و كنترل سازمانی   -2-1  

این نوع کنترل در سطح میانی قرار می گیرد یعنی برای افراد که رابط بین سطح خرد و سطح کالن 
جامعه قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد. مفهوم کنترل در سازمان عبارت است از مقایسه میان برنامه 
و عملکرد: از یک طرف هیچ برنامه ای بدون کنترل به درستی اجرا نمی شود و از طرف دیگر، بدون 
وجود برنامه، کنترل نیز معنی و مفهوم نمی یابد. در واقع برنامه ریزی و کنترل مکمل یکدیگرند و مانند 
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دو تیغه یک قیچی عمل می کنند. در زنجیره مدیریت، کنترل آخرین وظیفه مدیر است، بنابراین آن از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است، برنامه ریزی ماهیت پیش بینی همواره با درصدی از خطا همراه است. 
لیکن ماهیت عملکرد، همواره نیاز به اقدام اصالحی وجود دارد که برای نیل به این مهم، کنترل بهترین 

کارکرد را ارائه می دهد.
کنترل مدیریتی، فرآیند هدایت در چارچوب الگوی مناسب رشد و بهبود فعالیت ها در محیطی 
متغییر و پویا به شمار می رود، بحث کنترل سازمانی نمایانگر موضوعات اساسی مرتبط با ماهیت انسانی 

سازمانها و فعالیتهایی است که در انها انجام می گیرد.
الو نظام کنترل مدیریت را این گونه تعریف می کند نظام جست و جو و جمع آوری اطالعات 
سازمانی و پاسخگو، برای اطمینان از این است که آیا سازمان خود را با تغییرات محیط واقعی اش انطباق 
می دهد یا نه و آیا رفتار کاری افراد سازمان با توجه به مجموعه ای از هدفهای عملیاتی اندازه گیری و 

با یکدیگر مقایسه می شوند یا نه.
وظیفه کنترل در سازمان می تواند به عنوان یک زیرنظام، از کل نظام مدیریت، نگریسته شود. کنترل 

وظیفه حیاتی و اجتناب ناپذیر مدیریت در هر سازمانی به شمار می رود. 
نظارت سازمانی در دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود

1-نظارت و كنترل آشکار و رسمی یا مستقیم
این نوع نظارت توسط مدیریت جامعه یا سازمان انجام می گیرد. از آنجا که نظارت 
الهی، نیاز به زمان و امکانات معنوی بسیاری از بابت انسان های مشغول در آن سازمان 
دارد، تا زمان تحقق این امربه طور مطلق نیز مدیران نباید غافل نشسته و سازمان را به حال 
کارایی  و  پویایی  فراغت،  با  مدیران،  است  امر الزم  این  پیشبرد  برای  سازند.  رها  خود 
بر نحوه رفتار و کردار  با حضورسرزده در محیط کار  که الزمه مدیر بودن آنان است 
کارکنان آگاهی یابند و همچنین از طریق تماس با مراجعین سازمان، مدیران قسمت ها و 
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شنیدن سخنان آنان از چگونگی ارائه ی سرویس توسط کارکنان مطلع شوند. 
 2- نظارت غیرمستقیم، مخفی یا پنهان

منظور از کنترل و نظارت پنهانی، نظارت بر بخش های مختلف سازمان، بررسی برنامه های در حال 
اجرا و مشخص کردن قوت ها و ضعف های آن ها، همچنین نظارت بر عملکرد کارکنان سازمان است، 

به گونه ای که آنها متوجه این نظارت نشوند)اصفهانی،1389(. 
در ایــن روش مدیــر کار نظــارت بــر جامعــه و ســازمان را از طریــق افــراد مــورد اعتمــاد وی و بــه 

شــکل بازرســی هــای مخفــی از طریــق ســازو کارهــای مربوطــه انجــام مــی دهــد.
مدیران: از کسانی که بر عملیات و فعالیت های سازمان، نظارت و کنترل دارند و نظارت و کنترل 
از وظایف اصلی و مهم آنها محسوب می شود، مدیران هستند. مدیران در برابر همه برنامه ها و اهداف 
سازمان مسئولند. مدیران فعالیت های سازمان را به دو صورت تحت نظارت و کنترل دارند: اول، نظارت 
مستقیم از طریق مشاهدات شخصی، دوم، نظارت غیرمستقیم از طریق گزارش های رسیده از ماموران 
و بازرسان تعیین شده. در نظام ارزشی اسالم، سیستم نظارتی و نظارت کنندگان بر همه مراحل، قبل 
اجرا)کنترل آینده نگر(، زمان اجرا)کنترل هم زمان(، پس از عمل)کنترل گذشته نگر( نظارت و کنترل 
دارند و این نظارت بر کنترل مستمر و دائمی است. در واقع سیستم کنترل اسالم یک سیستم فراگیر و 

جامع است.)ارجلو،سپهوند، جلیلوند، نصراللهی وسطی،1392(.
3-نظارت همگانی یا عمومی

 این نوع کنترل و نظارت مناسب سطح خرد می باشد برای بوسیله همه افراد جامعه صورت میگیرد. 
های  هدف  که  است  اطمینان  این  آوردن  دست  به  برای  عملکرد  واصالح  سنجش  معنای  به  نظارت 
سازمان وطرحهای اجرایی آن با کامیابی به انجام رسیده است به عبارت دیگر، نظارت به معنای بررسي 
این موضوع است که همه چیز برطبق قوانین ودستورهایی که قباًلتعیین شده بود،انجام میشود یا خیر. 
بدین معنا،ن ظارت همگانی به معنای همگانی شدن این نظارت است. صفت همگانی خود، دارای دو 
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بُعِد نظارت همگانی به معنای اعم شامل نهادهای نظارتی حاضردر سه عرصه دولتی،خصوصی و مدنی 
ونظارت همگانی به معنای اخص شامل مشارکت نظارتی شهروند ان برعملکرد نهادهای فعال درحوزه 

های مختلف ونماد بُعد تعاملی روابط شهروند و مجموعه های مسئول درکشوراست.)عطار، 1390(
نظارت همگانی به عنوان کنشی دوسویه ودرمعنای اعم آن، نظارتی معناداردرچارچوب نهادهای 

تکامل یافته ونظام اجتماعی توسعه یافته (یانظام های متمایل به قرارگرفتن در این وضعیت( است.
این  درستی  بود.  آن خواهد  نظام وعملکردهای  از  مردم  وسیع  پشتیبانی  بسترساز  همگانی  نظارت 
گزاره، درکشورهای مختلف نیزتجربه شده است. تأکیدبرتوسعه درونزا، بومی ومردمی دقیقاً از همین 
مبنای نظری وتجربه عملی استخراج شده است. در توسعه بومی و درون زا، این اصل محوری پذیرفته 
است که چنانچه اقشار مختلف مردمی فعاالنه در برنامه های توسعه دخالت داشته باشند، نسبت به امور 
توسعه احساس مسئولیت کنند و در این مسیر، نظارت محلی و ملی بر عملکردها و سیاست های جاری 
در کشور داشته باشند، این مشارکت توام با نظارت سبب حمایت و پشتیبانی آن ها از نظام و توسعه 

مدنظر نظام خواهد شد )غفاری و نیازی، 1386(.
6- خودكنترلي در منابع اسالمي

مسئله حضور و نظارت از مهم ترین مؤلفه های خودکنترلی و بازدارندگی و مدیریت است. بدون 
بیفتد ولی عنصر نظارت  اتفاق  برانگیختگی  این عنصر هر چند ممکن است در مسئله مدیریت  وجود 
فصل مقوم مدیریت است. نکته مهم این است که صرف وجود نظارت به عنوان واقعیتی خارجی برای 
به عبارتی  از نظارت موجود مهم است  بر ان درک شخصی  بلکه عالوه  نیست  اعمال مدیریت کافی 
درک نظارت موجود مهم تر از وجود نظارت است یعنی توجه فرد به این واقعیت و درک آن ؛موجب 
اعمال صحیح مدیریت می شود و کسانی که نظارت موجود را درک نمی کنند کار خود را به خوبی و 

تمام و کمال انجام نمی دهند.
دارای  ناظری که  یعنی  است،  ناظر  بودن  ؛محترم  نظارت  ناظر و درک  از وجود  عنصر سوم پس 
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ارزش و احترام است، این سه موردمی تواند عامل مهمی در خود تنظیمی انسان باشد .البته مبنای خود 
تنطیمی یا خودکنترلی ممکن است ترس ؛ طمع و یا  کرامت نفس و تکریم و تجلیل خداوند و رعایت 

حرمت او باشد .
7- نظارت الهی

نظارت الیه های متعددی دارد ملموس ترین آن نظارتهای انسانی با استفاده از ابزاز های کنترلی 
لوامه)  نفس  ناظرهمان  این  است.  خود  بر  ناظر  انسان  خویشتن  اوقات  گاهی  گیرد.  می  قرار  استفاده 
سرزنشگر( است . در برخی موارد نظارت متوقف بر حضور فیزیکی نیست تا با عدم تحقق آن نظارت 
منتفی شود . اسالم برای اِعمال کنترل و نظارت بر سازمانها و تشکیالتشان شیوه های مخصوصی دارد 
که غیر از مکتب انبیا در هیچ سیستمی نمی تواند وجود داشته باشد، زیرا بخش عمده نظارت و کنترل 
به خدا محوری و ایمان به غیب باز می گردد و پیامبران بزرگ الهی در سیستم نظارتی خود نیروهای 
معنوی و ناظران به ظاهر غایب و بزرگ الهی را شاهد بر کارهای ریز و درشت انسان می گیرند و در 
واقع انسان را به حوزه غیب و ایمان به آن می برند تا نظارتی جامع و کامل را در تمامی ابعاد زندگی وی 
حاکم گردانند.از این رو نظارت خداوندی عالیترین و فراگیرترین نوع نظارت است . یعنی واالترین و 
کامل ترین نوع نظارت بر عملکرد افراد در یک جامعه اسالمی توسط خداوند متعال انجام می گیرد. بر 
طبق این روش، انسان مومن، همواره او را بر اعمال و کردار خود، ناظر دانسته و این امر موثرترین عامل 

کنترل و خود تنظیمی انسان بویژه در سازمان است.
در قرآن کریم آیات متعددی به این مطلب اشاره دارند :« خداوندا، تو، به آشکار و نهان ما واقفی 
و هیچ چیز در آسمان و زمین بر خدای متعال پوشیده نیست«)سوره ابراهیم/38(. »خداوند بر پنهان و 
آشکار شما داناست«)سوره نحل/19( .حضرت علی علیه السالم در خطبه 182نهج البالغه در این زمینه 
پیشانی و افت و خیز و  او هستید و موهای  برابر نظر  از خداوندی که شما در  بترسید  می فرماید:پس 
نشست و برخاست شما در دست اوست. اگر شما اعمالی را پنهانی انجام دهید و با کسانی نگویید او می 
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داند و اگر آشکار نمایید، می نویسد، نگهبانان گرامی)فرشتگان( را برای شما وا داشته که حقی از قلم 
نمی اندازند و بیجا و ناکرده را نمی نویسد«.

همانگونه که اشاره شد نظارت الهیه الیه ها و سطوح متعدد دارد. از نظر قرآن کریم نخستین ناظر 
پیامبر اسالم )بقره /  الهی ) نحل /89(  پیامبران  الهی مانند  انسان خداوند است .)حج /17(حجت های 
143(و حضرات معصومین علیهم السالم ) توبه /105( فرشتگان )ق /21و 180و انفطار /10-12( زمین 
)زلزال /4( و زمان از مهمترین الیه های نظارت الهیه هستند .حقیقت نظارت الهیه در قران کریم در قالب 
واژه های مانند رقیب ) مائده/117( شهید)بقره / 77( بصیر)بقره / 265(حسیب ) اسراء/14( خبیر ) آل 
عمران / 153(بیان شده است .در هر صورت نظارت الهیه خداوند تمام اعمال، گفتار و نیات انسان را به 
سنجش می کشد و پاداش و کیفر مناسب را برای هر یک از آنها تعیین می کند. در بینش اسالمی هیچ 
موجودی نیست که زیر مشاهده دقیق خداوند عالم نباشد، از این رو در یک سازمان از باالترین مقام تا 
پایین ترین سطح آن را، دستگاه خداوندی نظارت و کنترل می کند و کوچکترین حرکتهای مثبت و 

منفی انسان از دید خداوند وناظران و شاهدان وی مخفی نمی ماند. 
خداوند، در هر مکانی و هر زمان وجود و حضور دارد. هیچ مکان و زمانی بدون حضور خداوند 

نیست. در قرآن کریم آمده است:
هو معکم اینما کنتم واهلل بما تعملون بصیر)حدید، 4(.

بر اساس همین همراهی است که قرآن کریم می فرماید هیچ نجوایی از خداوند پنهان نیست)مجادله، 
.)7

یعنی هر نهانکاری ای که در هر جا اتفاق بیفتد، خداوند، همراه پنهانکاران است و شاهد رفتارهایشان.
انه لبکل مکان و فی کل حین و أو أن و مع کل انس و  امیر علیه السالم می فرماید: و   حضرت 
جان)نهج البالغه، خ 195(. یعنی او در هر مکانی و در هر زمانی و با هر انسان و جنی هست. حضرت در 
این سخن نورانی به قلمرو حضور خداوند در هر مکان و زمان و هر موجودی اشاره می کنند یعنی تمام 
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موجودات در تمام زمان ها و تمام مکان ها در محضر خداوند است.بنابراین نظارت الهیه بر تمام آنچه 
در زمین و آسمان می گذرد یک واقعیت در آفرینش است.

عالوه بر آن توصیه و سیره اولیای دین در اهمیت حضور و نظارت انسانی ونقش آن در کنترل و 
خود تنظیمی از دیگر عناصر موثر می باشند .

ای  فرمایند:"اال  می  مدیریت جامعه  مستقیم  نظارت  و  کنترل  باب  در  السالم  علیه  علی  . حضرت 
مالک، هرگز از جریان امور کشور و طرز سلوک حکام با رعیت لحظه ای غافل مباش و به جزئیات 

امور شخصاً رسیدگی کن"
سیره مدیریتی پیامبر اکرم صلوات اهلل علیه در مورد نظارت و کنترل، این گونه بود که در موارد 
متعدد، شخصاً وظیفه کنترل را بر عهده می گرفت و برعملکرد افراد نظارت می کرد. حضرت امام باقر 
علیه السالم می فرماید: پیامبر گرامی اسالم صلوات اهلل علیه در بازار مدینه از کنار یک)کاال( خوراکی 
رد شد. پس به صاحب آن فرمود: خوراکی تو را خوب می بینم و )آنگاه( از قیمت آن سوال کرد.)در 
این هنگام( خداوند عزوجل، به او وحی کرد که دستانش را در داخل آن خوراکی ببرد. آن حضرت 
چنین کرد و خوراکی نامرغوبی پدیدار شد. آنگاه به صاحب آن کاال فرمود: جز این نمی بینم که بین 

خیانت و فریب مسلمانان جمع کرده ای.)ولیخانی، 1392(.
فرماید:"مقتضی  زمینه چنین می  این  در  اشتر  مالک  به  فرمان خود  در  السالم  علیه   حضرت علی 
است به منظور انجام این مسئولیت بزرگ )کنترل و نظارت(بر اعمال خویش گروهی بازرسان مخفی 
بگماری تا پنهانی تو را از چگونگی امور مملکت مستحضر دارند" حضرت علی علیه السالم درباره ی 
وفاداری و صداقت بازرسان مخفی به مالک چنین می فرماید:" پس ای مالک در کارها کاوش کن و 
چشم هایی را به عنوان بازرس که دارای خصوصیات صداقت و وفاداری هستند بر انان بگمار، چون 
بازرسی کارهای آنها در پنهانی، وادارشان می کند تا نسبت به امانتداری در برخورد با مردم به نرمی و 
محبت رفتار نمایند". حضرت علی علیه السالم همچنین به خدا ترس بودن بازرسان مخفی و فروتن بودن 
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آنان به عنوان یکی از شروط انتخاب آنان اشاره می فرماید: " ای مالک، از معتمدان خویش کسی که 
خدا ترس و فروتن باشد، برای نظارت بر زندگی محرومان برگزین تا امورشان را به تو گزارش دهند". 

)تصدیقی،1388(.
به هر تقدیر نظارت الهیه و الیه های آن در سطوح مختلف کامل ترین و جامع ترین روش های 
نظارت و کنترل است زیرا در هر زمان و مکانی جاری است و نقص های سایر روش های نظارتی مانند 

پر هزینه بودن و ... را ندارد .
نتیجه گیری

است.خداوند  آفرینش  در  واقعیت  می گذرد یک  آسمان  و  زمین  در  آنچه  تمام  بر  الهیه  نظارت 
نظارت مطلق بر تمامی هستی وکلیه اعمال و حرکات انسان دارد و هر مسلمانی قبل از هر چیز و هرکس 
بر این اعتقاد است که رفتار و اعمال و حتی نیات او در زیر ذره بین نظارت الهی و الیه های آن قرار 
دارد و کوچکترین خطا یا ثواب او ثبت و ضبط می گردد و ، در سرای باقی و ابدی مورد رسیدگی 
و هرکس به سزای اعمال خود می رسد. در نگرش اسالمی، اعتقاد و ایمان به نظارت الهیه با الیه ها 
وسطوح مختلف آن نقش اساسی در جهت گیریهای اعمال انسان و نحوه رفتار او را دارد. به همین دلیل 
هر اندازه مسئله مهم نظارت الهیه در جامعه اسالمی بیشترمورد توجه قرار گیرد بگونه ای که در عمق 
انسانها نفوذ کند میزان خطا و انحراف کاهش یافته موفقیت جامعه دینی در ابعاد مختلف آن تضمین 
ودر نتیجه یکی از مهمترین مولفه های تحقق تمدن نوین اسالمی فراهم می گردد. یکی از تفاوت های 
اساسی نظارت الهیه با سایر نظارتها همین نظارت نامرئی است که عامل بسیار مهمی در خود تنظیمی 
الهی  به نظارت  انسان است .در دیدگاه اسالمی هر سه نظارت درونی، سازمانی و همگانی در نهایت 

منتهی می شوند و زیر چتر آن قرار می گیرند.
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بررسی مفهوم و جایگاه خانواده در تمدن اسالم و تمدن غرب و پیامدهای 
راهبردی آن

زهرا صابری خوش اخالق1

1.  کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه عالمه طباطبائی و پژوهشگر گروه اقتصاد خانواده دانشکده حضرت زینب )س(
 zsaberi79@gmail.com: 

چکیده
هر تمدنی از دو بخش تشکیل می شود یکی بخش ابزاری یا سخت افزاری است که همان نمای ظاهری 
تمذن را تشکیل میدهد و امروزه تحت عنوان مولفه های پیشرفت جوامع مطرح می شود؛ بخش دیگر بخش 
حقیقی یا نرم افزاری خواهد بود که همان بخش اصلی و اساسی و روح تمدن است و متن زندگی مردم را 
تشکیل میدهد. این بخش حقیقی را که به عنوان کلی سبک زندگی می شناسیم مسائل گوناگونی از جمله 

مفهوم و جایگاه خانواده و الگوهای رفتاری درون خانواده را در برمی گیرد. 
مرور بیانات مقام معظم رهبری بعنوان اندیشمند بزرگ اسالم شناس و مسلط بر مولفه های جامعه سازی 
و تمدن سازی نشان میدهد که رابطه متقابلی میان نهاد خانواده و یک تمدن وجود دارد . نهاد خانواده نقش 
بی نظیری در امر تمدن سازی داشته و اضمحالل آن افول تمدنی را در پی خواهد داشت و از سوی دیگر 
یک تمدن می تواند نهاد خانواده را مستحکم نماید و از پس آن آرامش و امنیت برای افراد به ارمغان آورد 
و تمدنی دیگر با بی توجهی و تخریب کارکردهای خانواده افسردگی و اضطراب و پوچی برای مردم در پی 
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داشته باشد .
مقایسه تطبیقی در این زمینه نشان می دهد تفاوت آشکاری میان دو رویکرد اسالمی و غربی در تعریف از 
خانواده و اهمیت و ارزش آن در جامعه سازی و تمدن سازی وجود دارد و آثار و پیامدهای گوناگونی را برای 
فرد ، نهاد خانواده و اجتماع در پی خواهد داشت و همین امر، آینده متفاوتی را برای هر یک رقم خواهد زد 

که رشد و تعالی تمدن اسالمی و افول و انحطاط تمدن غرب آینده قطعی آنها خواهد بود. 
در این مقاله سعی شده است با روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر کل بیانات مقام معظم رهبری در دو 
حوزه تمدن سازی و خانواده ضمن استخراج جایگاه خانواده در تمدن سازی به تمایزات میان دو رویکرد 
غربی و اسالمی به مفهوم خانواده و کارکردهای آن و همچنین آثار و پیامدهای هر دو رویکرد در عرصه های 

فردی ، خانوادگی و اجتماعی و نهایتا آینده تمدنی پرداخته شود.
کلید واژه ها: خانواده، کارکردهای خانواده ، جایگاه خانواده، تمدن اسالم، تمدن غرب، تمدن سازی

مقدمه و بیان مسئله
هدف و آرمان نظام جمهوری اسالمی را میشود در جمله ی کوتاهِ "ایجاد تمّدن اسالمی" خالصه کرد. 
]1[ لیکن شناخت چیستی و چگونگی آن امری پیچیده و دارای ابعاد گوناگون بوده که تعمق جدی نخبگان 
را می طلبد. هرچند در ابتدا فرهنگ نویسان برای واژه تمدن معانی چون» شهرنشینی«، »اسالیب شهرنشینی 
گزیدن« و »فرهیختگی« را عنوان می نمودند. ]2[ لیکن این معانی ناظر بر بیرون آمدن انسان از حالت بربریت 
و وحشیگری یعنی نخستین شرط و مرحله تمدن بوده و امروزه این واژه صورت اصطالحی را به خود گرفته 
که مفاهیم گوناگونی از آن اراده می گردد. ]3[ » تمدن« مرحله یا نوعی خاص از فرهنگ است که در عصر 
معینی موجودیت یافته است. ]4[ یا » تمدن« عبارت است از تالش برای آفریدن جامعه ای که کل بشریت 
بتواند با همنوایی در کنار یکدیگر و به منزله اعضایی از یک خانواده کامل و جامع در درون آن زندگی کنند. 

 ] 5[
همچنین ویل دورانت تمدن را نظمی اجتماعی می داند که در نتیجه وجود آن خالقیت فرهنگی امکان 
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پذیر می شود و جریان پیدا میکند و ظهور آن هنگامی امکان پذیر می شود که هرج و مرج و ناامنی پایان 
پذیرفته باشد. چه فقط هنگام از بین رفتن ترس است که کنجکاوی و احتیاج به ابداع و اختراع به کار می افتد 
و انسان خود را تسلیم غریزه ای می کند که او را به شکل طبیعی به راه کسب علم و معرفت و تهیه وسایل 
بهبود زندگی سوق میدهد. ]6 [ در تعریفی دیگر »تمدن« بر مجموع فعالیت های عینی، فنی و اطالعاتی جامعه 

اطالق می گردد و فرهنگ امور ذهنی مانند دین، فلسفه و هنر را دربر می گیرد. ]7[  
بطور خالصه میتوان عینیت یافتن یک تفکر و فرهنگ را در قالب نظم و ساختارهای مشخص جهت اداره 
امور انسان ها را در تعاریف جدید از مفهوم تمدن دریافت نمود. لذا تمایز تمدن ها از مبانی فکری و نظری 
متفاوت آنها نشأت گرفته لیکن نمود ظاهری خود را در تفاوت نوع نظم و ساختار های در نظر گرفته شده 
نشان میدهد و در نهایت مقایسه کارآمدی تمدن ها را با نتایجی که در تامین امنیت و سالمت جسمی و روحی 

توأمان افراد و دستیابی آنها به مفهوم خوشبختی و سعادت میتوان سنجید. 
یکی از بهترین روش ها جهت تبیین چیستی و چگونگی دقیق تمدن اسالمی، بررسی وجوه تمایز آن 
با سایر تمدن های رقیب است که مشخص مینماید مولفه های حقیقی یک تمدن چه چیزهایی هست و چه 
چیزهایی نیست. اینکه تمدن های رقیب با مبانی نظری ویژه خود چه سازوکارهایی برای نظامات اجتماعی خود 
در نظر گرفتهاند و پیامدهای عملی آن برای افراد و جوامع چه بوده است، برای انتخاب صحیح مسیر تحقق 

تمدن نوین اسالمی و اجتناب از خطا ها و لغزشگاه های اساسی بسیار موثر خواهد بود . 
مقام معظم رهبری بعنوان مجتهد اسالم شناس و اندیشمند اجتماعی در جایگاه هدایت و رهبری امت 
اسالمی به سوی آرمانها و اهداف نظام اسالمی ضمن تبیین معنا و مفهوم تمدن اسالمی در سخنرانی های متعدد 
خود طی دو دهه اخیر، به مولفه ها و ارکان و همچنین راه های وصول به تمدن نوین اسالمی اشاره نموده اند 
و در اغلب موارد از روش تطبیق و مقایسه با سایر رویکردها استفاده نمودند. به عقیده ایشان فرهنگ اسالمی و 
تمدن اسالمی همواره در مصاف با معضالت جدید و نیز در چالش با مکاتب و تمدنهای دیگر، شکفته است 

و پاسخ به شبهه نیز بدون شناخت شبهه، ناممکن است. ]8 [ 
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به عقیده ایشان :مسیِر پیشرفت، مسیر غربی نیست، مسیر منسوخ و برافتاده ی اردوگاه شرِق قدیم هم نیست. 
بحرانهائی که در غرب اتفاق افتاده است، همه پیش روی ماست، می دانیم که  این بحرانها گریبان گیر هر 
کشوری خواهد شد که از آن مسیر حرکت کند. پس ما بایستی مسیِر مشخِص ایرانی- اسالمی خودمان را در 
پیش بگیریم. ]9 [ و یکی از حدود و ثغور این کار، مواجهه ی با تمدن غرب است، به صورتی که تقلید از آن 
انجام نگیرد...تقلید از آن کسانی که سعی دارند روشهای زندگی و سبک و سلوک زندگی را به ملتها تحمیل 
کنند. امروز مظهر کامل و تنها مظهر این زورگوئی و تحمیل، تمدن غربی است. ]10[ بشریت اگر بیندیشد 
و انصاف را رعایت کند، تصدیق خواهد کرد که نجات بشر و حرکت بشر به سوی کمال، به برکت اسالم 

ممکن خواهد شد و الغیر. ]11[  
یکی از این وجوه تمایز اساسی تمدن اسالمی با تمدن غرب بعنوان تمدن رقیب حاکم بر جهان معاصر ، 
جایگاه و نقش نهاد خانواده در ساختار اداره امور و نیازهای افراد در جامعه است. مقام معظم رهبری به عنوان 
مجتهد اسالم شناس و متفکر اجتماعی در بیانات متعددی به تشریح ابعاد این وجه تمایز تمدن اسالم و غرب 

پرداخته اند. 
1 - سواالت پژوهش 

1.تفاوت های مبنایی میان دو رویکرد اسالمی و غربی به خانواده در رویکرد مقام معظم رهبری دارد؟
2.خانواده چه جایگاهی در تمدن غرب داشته و آثار و پیامدهای آن از منظر مقام معظم رهبری چه خواهد 

بود؟
3.در رویکرد مقام معظم رهبری، نسبت میان دو مفهوم خانواده و تمدن اسالمی چیست؟

4.مبانی، ادله و پیامدهای رویکرد مقام معظم رهبری به خانواده در افق تمدنی چه خواهد بود؟

2-روش پژوهش
در این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه منابع اسنادی و کتابخانهای و مطالعه بیانات مقام معظم 
رهبری استفاده شده است. شیوه بهرهگیری از بیانات نیز بصورت مطالعه کامل تمامی بیانات در دو موضوع 
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تمدن سازی و خانواده بوده است . 
3-یافته های پژوهش

4-1- مبانی نظری جایگاه خانواده در تمدن غرب
خانواده در همه جوامع یافت می شود. در بین همه نهادها، خانواده جهان شمول ترین نهاد اجتماعی است. 
منظور از نهاد ترکیبی از ارزش ها، هنجارها، موقعیت ها، نقش ها و انتظاراتی که پیرامون یک نیاز اساسی جامعه 
گسترش می یابد. نهادها اجزای تشکیل دهنده جامعه هستند. عالوه بر خانواده، ما آموزش و پرورش، دین، 
سیاست، اقتصاد و قانون را به عنوان نمونه های دیگر نهادها می شناسیم. خانواده پنج کارکرد حیاتی را به عهده 
دارد که عبارتند از: 1. تنظیم رفتار جنسی و تولید مثل؛ 2. اجتماعی کردن؛ 3. محافظت؛ 4. حمایت عاطفی؛ 5. 

اعطای منزلت اجتماعی. ] 12[  
 قرن های متمادی در عصر پیشامدرن، شکل غالب خانواده در جهان، خانواده گسترده یا چیزی شبیه به 
آن بود. خانوادهای که نسل های مختلف، در کنار هم و یا نزدیک به یکدیگر زندگی میکردند ] 13[ خانواده، 
دارای روابط عاطفی بود که نه تنها تعداد زیادی فرزند، بلکه افراد دیگری، مانند پدربزرگ ها، مادربزرگ ها، 
عمه ها، عموها، داییها، خاله و بچه های اینها را دربر میگرفت. ]14[ لیکن امروزه به میزان زیادی شاهد برهم 
خوردن الگوهای ثابت خانواده و پیدایش شکل های جدید خانواده هستیم که عوامل مختلفی چون حذف 
تمام تعاریف و امتیازات سنتی و قانونی برای خانواده های رسمی و حتی در نظر گرفتن همجنسگرایان در 
تعریف خانواده و ترغیب به ارضای نیازهای جنسی و عاطفی تا سالهای طوالنی بدون از دواج رسمی سبب 
گردیده اند که خانواده در تطور تاریخی خود ، در جهان کنونی تکه تکه شود و شکل های تازه ای از مناسبات 
که نامش را خانواده های جدید می نامند در حال رونمایی و ظهور باشد؛ فرآیندی که شاید نتوان پایانی برای 

آن قائل شد.]15 [ 
بنظر میرسد ریشة نظری و فلسفی پیدایش چنین وضعیتی را می توان در وجود دو فلسفه اصالت فرد و 
اصالت اجتماع در مبانی فکری تمدن غرب جستجو نمود. به موازات طرح مسأله به ظاهر علمی اصالت فرد یا 
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جامعه در عرصه دانش و حذف خانواده از این پرسش ]16 [ به تدریج از اهمیت نهاد خانواده در جوامع غربی 
کاسته شد و حتی رویکردهای ستیزه جویانه ای بر علیه آن شکل گرفت. آنان اغلب بر این امر اصرار می ورزند 
که خانواده مادامی که دارای ساختار انعطاف ناپذیری باشد که زنان و مردان، والدین و بچه ها مجبور به پیروی 

از آن باشند، هرگز نمی تواند چیزی به جز عامل نگرانی و اندوه باشد. ]17 [ 
در حالی که از نظر حکما حـیات سـه گونه است: فردی، خانوادگی، اجـتماعی که عدم فعلیّت هـر کـدام 
فقدان کمالی برای او و خلل در سعادتش خواهد بود. و بر همین اساس، اخالق، تدبیر منزل، و سیاست مدن 
، اقسام حکمت عـملی واقـع شده اند . لیکن در فـلسفه و تـمّدن جدید، ایـن سه نوع حیات، به دو نوع فردی 
و اجتماعی فرو کاسته شده و خـانواده مـنحل در جامعه شده و بسیاری از نقش هایش را به اجتماع وانهاده 

است. ] 18[ 
فردگرا ها افراد انسانی را در مقابل جامعه، واقعی و بنیادی مـی دانند کـه جدا از یکدیگر اصالت و واقعیت 
دارند. از نظر آنها عینیت و اصالت از آِن فرد است و جامعه و تـرکیب افـراد بـا یکدیگر اعتباری است و نیاز 
به جامعه صرفاً برای دفع شّر و عوامل بیرونی است]19[ لذا در مکتب اصالت فردی ، همه چیز بر مبنای فرد و 
خواسته های او تعریف می شود و افراد تنها بر مبناي خواسته هاي شخصي و نیازهاي فردي عمل مي کنند و 
هیچ انگیزه اي نیرومندتر از این در زندگي آنان وجـود نـدارد. ]20[ تعابیري مانند رابطة جنسي منعطف1و عشق 
سیّال 2 در نـظریّه هاي فـردگرایي به وفور دیده مي شود تا نشان دهد که در جوامع معاصر انسان ها در قید و 
بند سنّت ها نبوده و هیچ رابطة دائمي را به عنوان سـاختاري از پیش تـعیین شـده نمي پذیرند و در واقع این 
گروه به تحّول سنّت زدایي3 به شـّدت اصرار دارند. لذا این گروه معتقدند خانواده ، جنسیت، طبقة اجتماعي، 
و مذهب، جزمیت گذشتة خود را تا حّد زیادي از دست داده اند. نظریه پردازاني که در زمـینة فـردگرایي 
مـطالعه مي کنند این قواعد را نوعي الزامات بي خاصیت مي دانند که در عین حیات نابود شـده اند یا نـهادهایي 

1 Plastic Sexuality
2 Liquid Love
3 Detraditionalization
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هستند که پوست اندازي کنند و تنها شکل ظاهري آن ها باقي مانده است امّا محتواي آن ها کاماًل دگرگون 
شـده اسـت ]21 [ 

در مقابل ، از نظر کسانی که اصالت را به جـامعه مـی دهند، انسان قبل از وجود اجتماعی اش فاقد هویت 
انسانی است و مانند لوح نانوشته ای است که از سـوی جـامعه نقش می گیرد و ظرفی توخالی اسـت کـه توسط 
روح جـمعی پر مـی شود و شـخصیت پیدا می کند. فرد وجود ندارد؛ هـمه چـیِز فرد، جامعه است. افراد به 
عنوان شخص ها و تن ها واقعی و مستقل از یکدیگرند امـّا بـه عنوان شخصیت ها هیچ استقالل و هویتی ندارند. 
آنـ چه از احساسات، تمایالت، گرایش ها، انـدیشه ها، و عـواطف که به هویّت انسانی او مـربوط مـي گردد 
و او را انسان مي سازد در پرتو روح جمعی پیدا می شود ]22[ در نظریات معتقدین به اصالت جمع نیز جامعه 
آنقدر پررنگ می شود که دیگر جایی برای خانواده باقی نمی ماند. فرد در ملک دولت و نه خانواده است. 
خانواده در مقابل دولت قرار میگیرد؛ بنابراین باید خانواده نباشد و همه تحت پوشش دولت قرار بگیرند. ] 23[ 
از نظر آنها نخستین ظلم طبقاتی، وجود خانوادة » تکهمسري« است و بدین ترتیب، خانواده به مثابه پدیدهاي 

طبقاتی، موضوع مجادالت مارکسیستها قرار گرفت] 24[ 
افالطون )347-427 قبل از میالد(؛ فیلسوف یونانی و اولین متفکر اشتراکی گرا؛ معتقد بود مردان و زنان 
ما باید به وسیله قانون از زندگی با یکدیگر در خانه های جداگانه منع شوند و تمام زنان باید برای تمام مردان 
مباح باشند. همچنین کودکان باید به صورت همگانی نگهداری شوند. هیچ یک از والدین نباید فرزند خود را 

بشناسد یا کودکی والدین خود را. ] 25[ 
مارکس و انگلس نیز بعنوان اصلی ترین مروجان فلسفه اصالت اجتماعی معتقدند خانواده نهادی ظالمانه 
مبتنی بر ثروت شخصی است. ] 26[ برخی معتقدند مخالفت با نهاد خانواده و تجسم آن به مثابة نهاد ستمگري، 
در گرایشهاي مارکسیستی مبتنی بر کتاب » منشاء خانواده، مالکیت خصوصی، دولت« )1884( است که 
انگلس آن را بر اساس یادداشتهاي فراوان مارکس تنظیم کرده بود. ] 27[ او در این کتاب اشاره می کند: 
خانواده هسته ای بر پایه بردگی خانگی پیدا و پنهان زن بنا شده. خانواده سرمایه داری بورژوا، اساسا یک 
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نظام اقتصادی است که در آن مالکیت از عشق ورزی مهم تر بوده و زن برده شوهر خویش می باشد؛ چرا که 
وابستگی اقتصادی وی مانع رها کردن نان آور خویش می شود، حتی اگر از وی متنفر باشد.« راه حل او این 
است که» زنان برای نجات خود باید بجای آنکه برده همسر و فرزندان خود باشند ، برده نزدک ترین شرکت 
دولتی یا خود دولت باشند.« و » نگهداری و آموزش کودکان نیز به عهده بخش عمومی باشد؛ یعنی جامعه از 

همه کودکان، چه مشروع و چه نامشروع به طور یکسان نگهداری کند.« ]28 [ 
همان ایده ها امروزه توسط کسانی که هنوز خانواده سنتی را ظالمانه مینگرند به کار گرفته می شود. ]29 
[ امروزه دیگر گرایشهاي مختلف فمینیستی اعم از رادیکال، سوسیال، مارکسیستی و برخی گرایش هاي 
پست مدرن و موج سومی، » ضد خانواده« بوده و خانواده را نهاد ظلم، ستم بر زنان و بهره کشی از آنان می 
دانند. معدودي از چهره هاي فمینیسم لیبرال هم اگر چه در پارهاي موارد شعار دفاع از خانواده را از نظر دور 
نمیدارند، با این حال از نگاه هاي انتقادي به ساختار خانواده هسته اي نیز اجتناب نمی کنند. ]30 [زمانی که در 
جامعه چنین جریانها و تفکرهایی به وجود آمد، دولت نیز به تدوین قوانینی پرداخت که به گونه ای ضدخانواده 

بود که مهمترین آنها عبارت است از:
	زوجهایی که بدون ازدواج با هم زندگی میکنند، همان مالیاتی را میپردازند که زوجهای ازدواج کرده، 

میپردازند؛
	مزایای رفاهی را از متأهان، دریغ می کنند؛ 

	به همجنسبازان همان مزایا و موقعیت افراد متأهل اعطا می شود؛ 
	به زنان جوان برای زایمان و نگهداری از کودکان نامشروع یارانه میپردازند؛

	یکی از دو زوج غیر پایبند به ازدواج که به دنبال طاق بیتقصیر است، حق گرفتن نیمی از دارای یهای 
زناشویی از شریک پایبند به زناشویی را میدهند. ] 31[ 

4-2-  معنا و جایگاه ویژه خانواده در رویکرد مقام معظم رهبری
در مقابل این دو مکتب فکری در تمدن غرب، دیدگاه برخی متفکرین اسالمی وجود دارد که عالوه بر 
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این دو حیات، حیات دیگری هم برای انسان مطرح است که وجودی حقیقی و مستقل از فرد و جـامعه دارد 
و آن حـیات خانوادگي است. آنها نه تنها اصـالت را هم به فرد و هم به جـامعه مـی دهد و هـر دوی آنـ ها را 
اصیل و واقعی مـی دانند بلکه برای حیات خانوادگی هم اصالت قائل اند. ]32 [ بر همین مبنا مقام معظم رهبری 
معتقدند: نگرش اسالم به خانواده، نگرشی درست، نگرشی اصیل و یک نگاه همراه با اهتمام است که خانواده 
اصل قرار داده شده و به هم زدن بنیان خانواده یا آشفته نمودن آن جزء بدترین کارهاست. ]33 [ » مسئله ی 

خانواده، مسئله ی بسیار مهمی است؛ پایه ی اصلی در جامعه است، سلول اصلی در جامعه است.« ]34 [  
ایشان خانواده را نه یک نهاد قراردادی صرف در جامعه که می توان کارکردهایش را به سایر نهادها 
واگذار نمود، بلکه کلمه طیبه ای می داند که از سوی خداوند با اساس صحیحش به بشر اهدا شده و لذا جزء 
اصول است » خانواده، کلمه ای طیب است. کلمه ی طیبه هم خاصیتش این است که وقتی یک جایی به 
وجود آمد، مرتب از خود برکت و نیکی می تراود و به پیرامون خودش نفوذ می دهد. کلمه ی طیبه همان 

چیزهایی است که خدای متعال آن را با همان اساس صحیح به بشر اهدا کرده. ]35 [ 
خاصیت این کلمه طیبه بودن آنست که مرتب پیرامون خود را اصالح می کند و برکات آن به همه جا 
نفوذ می کند ، رشدش تمامی ندارد و میوه دهی او حتمی است. » نکته ای را خدای متعال به ما آموزش داده 
است که لُبِّ واقعیت و اصل حقیقت است و باید آن را بی دغدغه فهمید و پذیرفت و از آن استفاده کرد. آن 
نکته این است: »ضرب اهللَّ مثال کلمة طیّبة کشجرة طیّبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین 

باذن ربّها« )1(. این، یک اصل است. ]36 [ 
جا هایی که خدای متعال در قرآن َمثَل میزند...جای دقّت بیشتری است؛ چون در این گونه موارد، قرآن 
حقیقِت بزرگ و پایداری را با تکیه بر یک مثال محسوس، برای بیان ما میکند. ما اگر عقل داریم، باید بفهمیم. 
یکی از آن موارد، همین جاست. شما یک درخت معمولی را نگاه کنید که آن را در خاکی حاصلخیز نشاندید 
و به آن رسیدید و آفت را از او دفع کردید و دیگر نگرانیای ندارید، »توتی اکلها کل حین باذن ربها«. به 
هنگام فصل میوه، سبد را بر میدارید و میروید تا میوه بچینید. این، یک مثل است. کلمه طیّبه مثل همین درخت 
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است. همه حقایق درسِت عالم، کلمه طیّبه و کلمات اللّهند. ما در زمینه مورد نظر خودمان، کلمه طیّبه را پیدا 
میکنیم. کلمه طیّبه ...هر جا پیدا شد، بدانید که رشدش تمامی ندارد و میوه دهی او حتمی است. اگر در جایی 
دیدیم میوه ای نمیچینیم، بدانید که در اساس کار، اشکالی وجود دارد و ما نتوانستیم میوه الزم را بچینیم.« ] 37[ 
نکته بسیار کلیدی در این رابطه نظریه خاص مقام معظم رهبری در نسبت میان خانواده و جامعه در رویکرد 
اسالمی است. در این نظریه نه تنها خانواده نهادی اثرگذار بر جامعه و آینده تمدن ها است بلکه رابطه مستقیم 
و یک به یک میان آنها وجود دارد . بدین معنا که در نظام فکری ایشان جامعه نه مجموعه ای از انسان ها بلکه 
مجموعه ای از خانواده هاست و انسان ها درون خانواده ها تعریف می شوند .» آدم تنها، مرد تنها و زن تنها 
که همه ی عمر را به تنهایی می گذرانند، از دید اسالم یک چیز مطلوبی نیست مثل یک موجود بیگانه است 
در مجموعه پیکره ی انسانی. اسالم این طور خواسته که خانواده، سلول حقیقی مجموعه ی پیکره ی جامعه 

باشد نه فرد تنها. « ]38 [ 
» همچنان که بدن انسان از سلولها تشکیل شده ...جامعه هم از سلولهایی تشکیل شده، که این سلولها 

خانواده اند. هر خانواده ای یکی از سلولهای پیکره ی اجتماع و بدنه ی اجتماع است. «]39 [  
این بدان معناست که در این رویکرد:

1.کوچک تر از واحد خانواده در اجتماع وجود ندارد لذا فرد تنها در این رویکرد معنا ندارد هر فردی در 
خانواده ای تعریف می شود .

2.بر خالف دو دیدگاه اصالت فرد و اصالت جمع؛ هم فرد، هم خانواده و هم اجتماع دارای اصالت بوده 
و خانواده رابط میان فرد و اجتماع است و ارتباط مجزا میان فرد و جامعه معنا ندارد .

3.نسبت میان سلول و پیکر نسبت میان یک جزء بسیار اساسی با یک کل است نه جزئی که بتوان نبود آن 
را تصور نمود.

لذا مبتنی بر این رویکرد اگر در جامعه ای خانواده نابود شود جامعه و افراد آن نیز بطور حتم نابود خواهد 
شد. هر تمدنی هم حتی اگر در سایر ابعاد تمدنی خود اقتدار داشته باشد ولی نهاد خانواده را از دست دهد به 
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سقوط و انحطاط خواهد انجامید و همین امر تمام آن مولفه های اقتدار را نیز در خود خواهد بلعید. از این رو 
مقام معظم رهبری معتقدند پاشنه آشیل تمدن غرب همین خانواده خواهد بود و وجه تمایز تمدن عظیم اسالمی 

نیز رویکرد خاص آن به نهاد خانواده خواهد بود.
در ادامه ضمن آسیب شناسی تمدن غرب در حوزه خانواده و بیان پیامدهای فردی و خانوادگی و اجتماعی 
و تمدنی آن از منظر مقام معظم رهبری به ارائه جایگاه خانواده در سیر تحقق تمدن اسالمی مبتنی بر بیانات 

ایشان پرداخته خواهد شد.

4-3- آسیب شناسی تمدن غرب در حوزه خانواده از منظر مقام معظم رهبری 
مقام معظم رهبری طی دو دهه اخیر خبر از فروپاشی و سقوط حتمی تمدن غربی حاکم بر جهان معاصر 
را داده اند. به عقیده ایشان » آرامش ظاهری جبهه ی مسلط جهانی امروز به هم خورده، نشانه های این به هم 
خوردگی را انسان میبیند.« ] 40[ و »تمدن غربی )که( بر پایه ی تفکر اومانیسم ..شکل گرفته است بعد از 
دوران اوج خود، اکنون نشانه های تباهی و انحطاط آن نمایان شده«]41 [ ایشان در تبیین عوامل و ابعاد این 
فروپاشی، مکرر بر مسأله خانواده بعنوان اصلی ترین عامل تاکید کردند و عنوان فرمودند : » از بزرگترین بال 
هایی که گریبان کشورهای غربی را به شّدت گرفته و آنها را به وضعیت نامطلوب شدیدی دچار کرده، مسأله 
ی خانواده است.« ]42 [ »خانواده، نقطه ی ضعف غرب است.« ] 43[  » )آنها( نتوانستند خانواده را حفظ 

کنند... خانواده، غریب، مورد بی اعتنایی و تحقیر شده است.« ] 44[
»امروز یکی از مشکالت بزرگ دنیای غرب، متالشی شدن خانواده هاست، افزایش فرزندان بی هویت 
است. اینها گریبان غرب را خواهد گرفت. حوادث اجتماعی بمرور پیش می آید. غرب از همین نقطه سخت 

ترین ضربه ها را خواهد خورد و این تمدن مادی پر زرق و برق از همین نقطه فرو خواهد ریخت.« ]45 [   
به عقیده ایشان نوع رویکرد یک تمدن به دو موضوع زن و خانواده مسئله ای بسیار راهبردی و تعیین کننده 
است که اثرات کالن و اساسی در آینده جوامع و سالمت یا هالکت تمدن ها خواهد داشت . لذا همین نگاه 
غلط فاحش تمدن غرب به زن و خانواده اساس مشکالت بوجود آمده در این جوامع است و همین امر آنها را 
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به نابودی خواهند کشاند» غرب در قضیه ی زن و خانواده، در یک گمراهی و ضاللت عمیقی به سر میبرد.« 
   ]46 [

» دنیایی که زن را از داخل خانواده جدا می کند و با وعده های توهم آمیز بیرون می کشد و او را در مقابل 
نگاه و حرکت هرزه ی جامعه، بی پناه و بی دفاع می کند و میدان را برای تعرض به حقوق او باز می کند، هم 
زن را تضعیف می کند، هم خانواده را نابود می کند، هم نسل های آینده را به خطر می اندازد. هر تمدن و هر 
فرهنگی که این منطق را داشته باشد، دارد فاجعه ایجاد می کند؛ و این امروز در دنیا اتفاق افتاده است و روز به 
روز هم دارد بیشتر می شود. و به شما عرض کنم؛ این از آن سیل های خطرناکی است که آثار تخریبی آن در 
بلندمدت ظاهر می شود و بنای تمدن غرب را در هم خواهد کوبید و فروخواهد ریخت. در کوتاه مدت چیزی 

فهمیده نمی شود؛ این ها چیزهایی است که صدساله و دویست ساله خودش را نشان می دهد.« ]47[  
 

4-3-1- اشتبا هات تمدنی غرب در حوزه خانواده از منظر مقام معظم رهبری
در بخش های پیشین به رویکردهای نظری حاکم بر تمدن غرب در رابطه به جایگاه خانواده پرداخته شد 
و مشخص گردید که نه در مکتب اصالت فرد و نه در مکتب اصالت جمع که هر دو بر مبنای هستی شناسی 
مادی گرایانه و انسان شناسی غیر توحیدی شکل گرفته اند نهاد خانواده نه تنها جایگاهی ندارد بلکه قوانین و 
ساختارهای حاکم بر آن با اهداف غایی آنها منافات دارد و در تزاحم هستن و هر مکتبی بدنبال راهکارهای 

محدود نمودن و یا حذف ساختار خانواده برآمدند.
مقام معظم رهبری نیز معتقدند مبانی هستی شناسی و انسان شناسی حاکم بر تمدن غرب منجر به بروز 
اشتبا هات فاحشی در برخی رویکردهای اساسی آنها در حوزه های انسانی بویژه در حوزه زن و خانواده شده 
است. »تمدن کنونی غرب بر اساس پاسداشت انسان به وجود آمد؛ بر اساس اومانیسم و اصالةاالنسانیه همه 
ی این تمدن بنا شده است؛ معنای آن این است که »انسانیت«، عنصر اصلی و هدف اصلی و قبله ی اساسی 
برای این تمدن خواهد بود. ]48 [ )که( بعد از دوران اوج خود، اکنون نشانه های تباهی و انحطاط آن نمایان 
شده که مهم ترین آن، انحطاط جنسی و رواج بی بند و باری های اخالقی و جنسی است.« ] 49[ و مبتنی بر 
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همین مبانی دست به اشتبا هات اساسی در حوزه خانواده زده اند. این اشتبا هات در رویکرد ایشان به چند محور 
تقسیم می شود:

4-3-1-1- تغییر نوع نگاه به نقش و جایگاه زن در خانواده و اجتماع
زن بودن، برای زن یک نقطه ی امتیاز است، یک نقطه ی افتخار است. این افتخاری نیست برای زن که او 
را از محیط زنانه، از خصوصیات زنانه، از اخالق زنانه دور کنیم. خانه داری را، فرزندداری را، شوهرداری را 

ننگ او به حساب بیاوریم. فرهنگ غربی )اینگونه( خانواده را متالشی کرد.]50[ 
دنیایی که زن را از داخل خانواده جدا می کند و با وعده های توهم آمیز بیرون می کشد و او را در مقابل نگاه 
و حرکت هرزه ی جامعه، بی پناه و بی دفاع می کند و میدان را برای تعرض به حقوق او باز می کند، هم زن را 
تضعیف می کند، هم خانواده را نابود می کند، هم نسل های آینده را به خطر می اندازد. هر تمدن و هر فرهنگی 

که این منطق را داشته باشد، دارد فاجعه ایجاد می کند.] 51[ 
به عنوان این که می خواهند به زن خدمت کنند، بزرگترین ضربه را به زندگی او وارد آوردند. چرا؟ به 
خاطر این که با بی بندوباری، با اشاعه ی فساد و فحشا و با آزادی بی قید و شرِط معاشرت زن و مرد، بنیان 
خانواده متالشی شد. مردی که می تواند آزادانه در جامعه اطفای شهوت کند و زنی که می تواند بدون هیچ 
ایراد و اشکالی در جامعه با مردان گوناگون تماس داشته باشد، هرگز در خانواده، همسران خوب و شایسته ای 

نخواهند بود. لذا بساط خانواده متالشی شد. .] 52[ 
دامن زدن به مسئله ی شهوت - که متمرکز بود روی مسئله ی زنها؛ و امروز می بینید که در دنیا بدتر از 
اینها دارد میشود، این مسئله ی همجنس بازی و همجنس گرایی و این ازدواجها و خانواده های دو جنس مشابه 
و مانند اینها - اینها چیزهایی است که به زبان آسان می آید؛ اینها چاله های عظیم و عمیق و خطرناکی است 

پیش پای آن تمّدن .]53 [ 
4-3-1-2- تحقیر ازدواج و تشکیل خانواده 

یکی از  گنا هان کبیرهء تمدن غرب نسبت به بشریت، این است که ازدواج را در چشم مردم سبک کرد. 
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تشکیل خانواده را کوچک کرد. مثل لباس که عوض می کنند... قضیه ی زن و شوهری را این طور کردند. 
 ] 54[.

     4-3-1-3- ترویج الگوی تأخیر در زمان ازدواج
اینکه بعضی سن ازدواج را برای سالهای میانِی عمر که در غرب و تمّدن غرب معمول است، می گذارند 
مثل اغلب چیزهایشان، غلط و برخالف فطرت و مصلحت بشر و ناشی از این است که به شهوترانی و بی بند و 
باری اقبال دارند. می خواهند جوانی خود را به اصطالِح خودشان، با خوشی سپری کنند، هوسرانی هایشان را 

بکنند، بعد که از کار افتاده شدند و آتشهایشان فرو نشست، حاال سراغ خانواده بروند. .] 55[ 
اآلن، جوامع غربی .. حقیقتاً به نقطه های بسیار خطرناِک سراشیبی رسیده اند... این همه اش به این خاطر 
است که دخترها و پسرها در سنین مناسب، ازدواجهای کامیاب و ماندگار انجام نمی دهند. بعد هم محیطهای 

خانوادگی که آن جا تشکیل می شود، محیطهای محبّت نیست. .] 56[ 
در جوامع غربی جوانها، دوره ی نشاِط جوانی و تُندی احساسات و غرایز را آزادانه می گذرانند و وقتی 
به خانواده و به ازدواج می رسند که در واقع بخش زیادی از میل طبیعی آنها و غرایز آنها فرو نشسته است. آن 
شوق و محبّت و عشقی که باید در اعماق روح زن و شوهر جایگزین شود، در اینها نیست یا کم است. .]57[ 

4-3-1-4- تخریب الگوی ساختاری خانواده 
بعضی از مسلکهای غلط که مخصوص زنها هم نیست مردها هم گاهی همان مسلکها را دنبال می کنند 
دنبال این هستند که بگویند: نه! بیاییم اجناس این ترازو )نقشهای زن و مرد( را جابه جا کنیم. گاهی اتفاق می 
افتد مرد در خانه نقش زن را پیدا می کند. زن حاکم مطلق می شود و به مرد دستور می دهد این کار را بکن، 
آن کار را نکن. مرد هم دست بسته تسلیم است. خب چنین مردی دیگر نمی تواند تکیه گاه زن باشد. زن یک 

تکیه گاه خوب را دوست می دارد.
گاهی اوقات از این طرف مرد چیزهایی را به زن تحمیل می کند؛ فرض کنید که تمام خرید و کار و سر 
و کله زدن با مراجعان با خانم است. چرا؟ چون من کار دارم، وقت ندارم. مبنا وقت نداشتن است! می گوید 



بررسی مفهوم و جایگاه خانواده در تمدن اسالم و تمدن غرب و پیامدهای راهبردی آن/   185

باید بروم اداره، کارها را باید خانم انجام دهد. یعنی کارهای بی جاذبه و سنگین برای زن. البته ممکن است چند 
صباحی سرگرمش کند، اما کار او نیست. حاال اگر این کار را بکنیم چه می شود؟ جز اینکه اشتباه می کنید و 
جز اینکه بوستان به زیبایی و نیکی پرداخته شده را خراب می کنید؟ غیر از این، کار دیگری نمی کنید. فواید 
همدیگر را می برید، محیط خانواده را هم بی اعتنا می کنید. زن و مرد را نسبت به هم دچار تردید و دو دلی 

می کنید. آن محبّت و عشقی را که مایه اصلی کار است، از دست می دهید. .]58 [ 
4-3-1-5- واگذاری كاركردهای اساسی خانواده به سایر نهادها و تبدیل خانواده 

به نهادی تحمیلی و تشریفاتی
در دنیای غرب و بخصوص در آمریکا و بعضی از کشورهای اروپای شمالی معروف است که بنیان 
خانواده خیلی متزلزل است. چرا؟ علت این است که در آن جا ها آزادی جنسی و بی بند و باری جنسی زیادتر 
است. وقتی بی عفتی رایج شد، یعنی مرد و زن این نیاز غریزی را در جایی دیگر غیر از خانواده، غیر از کانون 
خانواده، تأمین کردند، این کانون خانواده در واقع یک چیز بی معناست: یک چیز تحمیلی و تشریفاتی است. 
لذا از نظر عاطفی از هم جدا می شوند. حاال ظاهراً جدایی بینشان نیست اما به هم عالقه و دلبستگی ندارند. .]59[ 
اگر انسانها رها بودند که غریزه ی جنسی را هر طور می خواهند اشباع کنند، یا خانواده تشکیل نمی شد یا 
یک چیز ُسست و پوچ و تهدید پذیر و ویرانی پذیری می شد و هر نسیمی آن را به هم می زد. لذا در هر جای 
دنیا که می بینید آزادیهای جنسی هست، به همان نسبت خانواده ضعیف است؛ چون مرد و زن برای اشباع این 
غریزه، احتیاجی به این کانون ندارند. اما در آن جا هایی که دین حاکم است و آزادی جنسی نیست، همه چیز 

برای مرد و زن هست، لذا این کانون خانواده حفظ و نگهداشته می شود. .] 60[ 
4-3-1-6- مسئله ی ارزش شدن منکرات

مثاًل همجنس بازی در غرب میشود ارزش؛ مخالفت با همجنس بازی میشود ضد ارزش! که اگر چنانچه - 
امروز در دنیای غرب این جوری است - با کسی، با یک مقام دولتی ای، رئیس جمهوری، شخصیت برجسته 
ای مصاحبه کنند و او بگوید من با همجنس بازی مخالفم، این به عنوان یک نقطه ی منفی در کارنامه ی او 
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در دنیا تلقی میشود؛ یعنی فضای اخالقی غرب، به این جهت، به این سمت رفته. البته در این زمینه متوقف هم 
نخواهد ماند و پیش خواهد رفت و به جا های بسیار بدتر و زشت تری خواهد انجامید. و این نکته را امروز - 
یعنی از چندی پیش، از چند سال قبل از این، شاید از ده پانزده سال قبل - متفکرین غربی و بعضی از خیرخوا 
هان و دلسوزان غربی متوجه شده اند و مدام تذکر میدهند؛ لکن فایده ای ندارد؛ وقتی که یک نظام اخالقی 
به این سراشیب افتاد، دیگر قابل جلوگیری نیست و سرنوشتی جز متالشی شدن ندارد. این یک عامل برای به 

چالش گرفته شدن ارزشهای غربی. .]61 [ 
4-3-2- پیامدهای رویکرد تمدن غرب به خانواده 

از منظر ایشان پیامدهای چنین رویکردی به خانواده در چهار سطح فردی، خانوادگی، اجتماعی و در 
نهایت در افق تاریخی و تمدنی قابل تامل است.

4-3-2-1- پیامدهای فردی فروپاشی خانواده
	جوامعی که در آن خانواده سست و بی بنیاد است یا خانواده اصاًل تشکیل نمی شود یا کم تشکیل می 
شود، یا اگر تشکیل شد متزلزل است و در معرض نابودی و فناست. در این جوامع مشکالت روانی و عصبی 
بسیار بیشتر از آن جوامعی است که در آنها خانواده هایی مستقر هستند و زن و مرد به یک نقطه و کانونی 

متصلند. .]62 [ 
	خانواده که نبود، نوجوان نیست،کودک نیست، انسان نیت، مرد و زن صالح نیست، اخالق نیست، انتقال 

تجربیات مثبت و خوب و با ارزش نسل گذشته به نسل بعد نیست. .]63 [ 
	اآلن دنیای اروپا و آمریکا را نگاه کنید، ببینید اینها چقدر دچار اضطرابند. چقدر ناآرامی دارند. چقدر 
دنبال آرامش می گردند. چقدر مصرف قرصهای مسکن و خواب آور زیاد است، چقدر جوانها به کارهای 
بی قاعده دست می زنند، موها را بلند می کنند، لباسهای تنگ می پوشند. برای این است که از وضع جامعه 
ناراحتند. عصبانی و خشمگین اند. می خواهند خودشان را به آرامش برسانند؛ آخرش هم با ناکامی می میرند. 
پیرمردها و پیرزنها در خانه ی سالمندان می میرند. بچه هایشان همراهشان نیستند. زنهایشان از آنها خبر ندارند. 
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زن و شوهر از هم دورند.]64 [ 
	در کشورهای اروپایی و آمریکایی... از زنهای بی شوهر، مردهای بی زن، آمارهای بسیار باال وجود 
دارد که تبعاً بچه های بی پدر و مادر، بچه های ولگرد، بچه های جنایتکار حاصل آن است، در آن جا فضا، 

فضای جنایت است. .] 65[ 
	چقدر زنها تنها زندگی می کنند. زنی که تنهاست، از خانواده بریده و توی یک آپارتمان زندگی می 
کند. شب برمی گردد توی خانه تنهاست، صبح برمی خیزد تنهاست. نه انسی، نه همسری، نه فرزندی، نه نوه 
ای، نه خویشاوندی که با او گرم بگیرد. انسانها در آن محیط اجتماعی، تک زندگی می کنند. غالباً تنها هستند. 

چرا؟ چون محیط خانوادگی در آن جوامع فراموش شده است.]66[ 
	چقدر زنهایی که تا آخر عمر تنها زندگی می کنند. مردهایی که تا آخر عمر تنها زندگی می کنند. 

غریب و بی انس زندگی می کنند. چقدر جوانانی که به خاطر نبوِد خانواده، ولگرد می شوند.] 67[ 
2-2-3-5. پیامدهای خانوادگی )وضعیت خانواده در غرب(

	پیام متضمن مسأله خانواده، امروز برای غرب یک پیامی است مثل آب خنِک گوارا. چون کمبود آن 
را حس می کنند. در آن جا یا خانواده نیست یا اگر باشد، مثل نبودن است.]68 [ 

	در دنیای غرب، بنیان خانواده متزلزل شده است، خانواده ها دیر تشکیل می شوند، زود هم منهدم می 
شوند. .]69 [ 

	امروز آنچه در کشورهای غربی مشاهده می شود عبارت است از نسلهای بی هویت، نسلهای در مانده 
و سرگشته، پدر و مادرهایی که از فرزندانشان سالها خبر ندارند؛ در یک شهر هم زندگی می کنند چه برسد به 

اینکه در شهر دیگری باشند. خانواده های متالشی شده، انسانهای تنها.]70 [ 
	در دنیای غرب با اینکه بسیاری از آنها از علم و ثروت و سیاستهای قوی در صدر حکومتها برخوردار 

هستند، لیکن زندگی آحاد مردم در مقیاس خانواده، زندگی بسیار رقّت باری است. .]71 [ 
	خانواده ها، آن جا گرم نیستند. خانواده اصاًل آن جا واقعیّت ندارند. یک مرد و زن باهم توی یک 



188    /    مجموعه مقاالت دومین همایش ملی تمدن نوین اسالمی 

فضایی زندگی می کنند اما از هم جدایند. آن نشست و برخاستهای خانوادگی، آن محبتهای خانوادگی، آن 
اُنسهای فراوان به هم، اینکه مرد خودش را محتاج به زنش ببیند و زن خودش را محتاج شوهرش ببیند، اینها 
دیگر نیست. دو نفرند به صورت قراردادی که فقط در یک خانه ای زندگی می کنند. اسمش هم هست که 

با عشق شروع می شود. .]72 [ 
	امروز یکی از مشکالت بزرگ دنیای غرب، متالشی شدن خانواده هاست، افزایش فرزندان بی هویت 
است. اینها گریبان غرب را خواهد گرفت. حوادث اجتماعی بمرور پیش می آید. غرب از همین نقطه سخت 

ترین ضربه ها را خواهد خورد و این تمدن مادی پر زرق و برق از همین نقطه فرو خواهد ریخت.]73 [ 
4-3-2-2- پیامدهای اجتماعی فروپاشی خانواده 

	جامعه ی بی خانواده جامعه ی آشفته ای است، جامعه ی نامطمئنی است.. جامعه ای است که در آن 
مواریث فرهنگی و فکری و عقاید نسلها به یکدیگر آسان منتقل نمی شود. جامعه ای که در آن تربیت انسان 
به راحتی و روانی صورت نمی گیرد. اگر جامعه ای خانواده نداشته باشد یا خانواده در آن متزلزل باشد. انسان 

در بهترین پرورشگاه های خود پرورش پیدا نخواهد کرد.]74 [ 
	آن کشورهایی که در آن خانواده دارد ضایع می شود، در واقع پایه های مدنیّت آنها دارد می لرزد و 

نهایتاً فروخواهد ریخت.]75[ 
	در کشورهای اروپایی و آمریکایی... از زنهای بی شوهر، مردهای بی زن، آمارهای بسیار باال وجود 
دارد که تبعاً بچه های بی پدر و مادر، بچه های ولگرد، بچه های جنایتکار حاصل آن است، در آن جا فضا، 
فضای جنایت است.....همین طور سطح جنایتکارها از لحاظ سنّی دارد پایین می آید. ... راحت آدم می کشند. 

این جامعه وقتی به این جا می رسد، دیگر تقریباً غیر قابل جمع کردن است.]76[  
	اگر شما امروز به بعضی از جوامع غربی نگاه کنید، به خصوص آنهایی که بیشتر آمیخته به مسائل 
صنعت و ارتباطاِت صنعتی و ماشینی هستند، خواهید دید که روز به روز آلودگیها در آن جا زیاد خواهد شد. 
آلودگِی اخالقی و فساد هم که در جامعه ای رایج شود، آن جامعه را از هم خواهد پاشاند. حاال اینها مثل زلزله 
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و سیل، بالیای دفعی نیست. بلکه اینها بالیای تدریجی است؛ منتها بی عالج. بالیایی است که وقتی بر جامعه 
ای نازل شد، به زودی نمی فهمند، به تدریج می فهمند. آن وقتی که بیماری ضربه خودش را تا اعماق فرود 
آورد، آن وقت می فهمند. آن وقت هم دیگر هیچ عالجی نخواهد داشت. اآلن، جوامع غربی دارند به این 
سمت حرکت می کنند، آن هم به سرعت. یعنی، حقیقتاً به نقطه های بسیار خطرناِک سراشیبی رسیده اند.]77[  

4-3-2-4- پیامدهای متالشی شدن خانواده در غرب در افق تمدنی
)انحطاط حتمی تمدن غرب از ناحیه بی توجهی به نهاد خانواده(

	یکی از مشکالت دنیای غرب که به تدریج پایه های تمدن غرب را مثل موریانه می خورد و علیرغم 
پیشرفتهای صنعتی و علمی اش مشرف به سقوط و هالکت است – البته در بلند مدت – همین قضیه ی بی 

توجهی به خانواده است ]78[ 
	تمدن غربی چه بخواهد، چه نخواهد، دیگر قادر نیست جلوی این سقوط را بگیرد. ترمز این وسیله 
بریده است، جاده هم بشدت لغزنده و سراشیب است. اینها گناه کردند آن وقتی که ترمز را بریدند و آمدند 
خودشان را در لب این پرتگاه قرار دادند؛ لذا محکوم به شکستند. زوال تمدنها، مثل سر برآوردن تمدنها، یک 
امر تدریجی است - یک امر دفعی و فوری نیست - و این تدریج دارد اتفاق می افتد و گمان نمیکنم از چشم 

این نسل یا نسل بعد از این نسل دور بماند؛ خواهند دید که چه اتفاقی می افتد. ]79[ 
	دامن زدن به مسئله ی شهوت - که متمرکز بود روی مسئله ی زنها؛ و امروز می بینید که در دنیا بدتر از 
اینها دارد میشود، این مسئله ی همجنس بازی و همجنس گرایی و این ازدواجها و خانواده های دو جنس مشابه 
و مانند اینها - اینها چیزهایی است که به زبان آسان می آید؛ اینها چاله های عظیم و عمیق و خطرناکی است 
پیش پای آن تمّدن و کسانی که آن تمّدن را دارند اداره میکنند و پیش میبرند؛ لغزشگاه عجیبی است، پدر اینها 
را درخواهد آورد؛ حاال این نیمه ی راه است، نیمه ی سراشیبی است. البتّه به نظر من قادر هم نیستند جلوی آن 

را بگیرند. یعنی مشکل آنها از این حرفها گذشته است]80[
	در دنیای غرب، بنیان خانواده متزلزل شده است، خانواده ها دیر تشکیل می شوند، زود هم منهدم می 
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شوند. فساد و فحشاء روز به روز بیشتر می شود، اگر این اتفاق به طور کامل بیفتد، آن جامعه به بلیّات عظیمی 
دچار خواهد شد، البته این طور بیماریها و گرفتاریها، چیزهایی نیست که ظرف 5 سال یا 10 سال خودش را 
نشان بدهد، لکن بعد از گذشت سالهای متمادی وقتی که اثر گذاشت، یک جامعه را به کلی منهدم و نابود می 
کند، ثروتهای علمی و فکری و مادی و همه چیز را از بین می برد. این آینده در انتظار بسیاری از کشورهای 

غربی است. ]81[ 
4-4- تبیین رویکرد مقام معظم رهبری به نقش و جایگاه خانواده در سیر 

تحقق تمدن اسالمی 
بررسی بیانات مقام معظم رهبری در دو حوزه تمدن سازی و خانواده نشان میدهد که در نظام فکری ایشان 

مفهوم خانواده از سه منظر با موضوع تمدن سازی اسالمی مرتبط است :
4-4-1-  ارتباط مستقیم ساختاری با تمدن سازی بعنوان نهادی با كاركردهای موثر 

فرهنگی 
در این منظر خانواده نهادی در نظر گرفته می شود که بواسطه دو کاکرد اساسی:

1-حافظ اصول و عناصر اصلی فرهنگی و تمدنی 

2-انتقال دهنده عناصر فرهنگی و تمدنی به نسل بعد؛ 
بصورت مستقیم در امر تمدن سازی ایفای نقش می کند و در صورت نبود آن به تعبیر مقام معظم رهبری 
تمدنی وجود نخواهد داشت.» انتقال فرهنگها و تمدنها و حفظ اصول و عناصر اصلی یک تمدن و یک 
فرهنگ در جامعه و انتقالش به نسلهای بعد، به برکت خانواده انجام می پذیرد. خانواده که نبود، همه چیز 

متالشی می شود.« ]82[ 
4-4-2- ارتباط مستقیم نرم افزاری با تمدن سازی بعنوان یکی از اجزاء شکل دهنده 

مفهوم سبک زندگی و مجموعه الگوهای رفتاری افراد در شکل گیری و تداوم خانواده
در این منظر مفهوم خانواده به معنای مجموعه الگوهای رفتاری که افراد از زمان انتخاب همسر و ازدواج 
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تا شکل گیری خانواده و تولد فرزندان و ارتباطات درون خانوادگی را در برمی گیرد که بخشی از مفهوم 
کلی سبک زندگی خواهد بود. از آنجاکه سبک زندگی بخش حقیقی و نرم افزاری تمدن را تشکیل میدهد، 
سبک زندگی خانواده نیز جزء بخش نرم افزاری تمدن اسالمی یا همان بخش متنی و اصلی و اساسی تمدن 

خواهد بود.
» تمدن سازی نوین اسالمی .. دو بخش دارد: یک بخش، بخش ابزاری است؛ یک بخش دیگر، بخش 
متنی و اصلی و اساسی است….بخش حقیقی، آن چیزهائی است که متن زندگی ما را تشکیل میدهد؛ که 
همان سبک زندگی است که عرض کردیم. این، بخش حقیقی و اصلی تمدن است؛ مثل مسئله ی خانواده، 
سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزی، تفریحات، ....رفتار ما با 
پدر و مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند،....؛ اینها آن بخشهای اصلی تمدن است، که متن زندگی انسان 
است…که در اصطالح اسالمی به آن میگویند: عقل معاش. میشود این بخش را به منزله ی بخش نرم افزاری 
تمدن به حساب آورد.. اصل قضیه این است که ما بتوانیم متن زندگی را، این بخش اصلی تمدن را اصالح 

کنیم.« ]83[ 
4-4-3 -  ارتباط غیر مستقیم ساختاری با تمدن سازی بعنوان نهادی مستقل و راهبردی 

در ساختار جامعه و امر جامعه سازی بعنوان مرحله پیشینی تحقق تمدن اسالمی
رهبری در سال 1380 برای نخستین بار در دیدار کارگزاران وقت نظام مراحل پنج گانه ای را از سیر شگل 
گیری انقالب اسالمی تا تحقق تمدن نوین اسالمی را تبیین نمودند و جامعه سازی اسالمی را بعنوان مرحله 
چهارم از سیر تحقق تمدن اسالمی ذکر کردند :» ما یک انقالب اسالمی داشتیم، بعد نظام اسالمی تشکیل 
دادیم، مرحله ی بعد تشکیل دولت اسالمی است، مرحله ی بعد تشکیل کشور)جامعه( اسالمی است، مرحله 

ی بعد تشکیل تمدن بین المللی اسالمی است.« ]84[ 
از سوی دیگر اعتقاد ایشان به اصالت حیات خانوادگی در کنار دو حیات فردی و اجتماعی و بعنوان سلول 
اصلی پیکره جامعه که رابط میان فرد و اجتماع خواهد بود منجر به ارائه نظری بدیع در حوزه جامعه سازی شده 
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است. در این منظر » همچنان که بدن انسان از سلولها تشکیل شده که نابودی و فساد و بیماری سلولها بطور 
قهری و طبیعی، معنایش بیماری بدن است و اگر توسعه پیدا کند به جا های خطرناکی برای کل بدن انسان 
منتهی می شود، همین طور جامعه هم از سلولهایی تشکیل شده، که این سلولها خانواده اند. هر خانواده ای یکی 
از سلولهای پیکره ی اجتماع و بدنه ی اجتماع است. وقتی اینها سالم بودند، وقتی اینها رفتار درست داشتند، بدنه 

ی جامعه، یعنی آن پیکره ی جامعه سالم خواهد بود. ]85[ 
» جامعه ی اسالمی، بدون بهره مندی کشور از نهاد خانواده ی سالم، سرزنده و بانشاط، اصاًل امکان 
ندارد پیشرفت کند. بالخصوص در زمینه های فرهنگی و البته در زمینه های غیر فرهنگی، بدون خانواده های 
خوب، امکان پیشرفت نیست. پس خانواده الزم است.« ]86[ و » اگر در جامعه ای خانواده مستحکم شد و 
زن و شوهر حقوق یکدیگر را رعایت کردند و با هم اخالق خوش داشته و سازگاری نمودند و با همکاری 
هم مشکالت را بر طرف نموده و فرزندان را تربیت کردند، جامعه ای که این طور خانواده ها را داشته باشد، 
به صالح خواهد رسید و نجات پیدا خواهد کرد و اگر مصلحی در جامعه باشد می تواند این طور جوامع را 

اصالح نماید. اگر خانواده ای نبود، بزرگترین مصلحین هم بیایند نمی توانند جامعه را اصالح کنند« ]87[ 
لذا به اعتقاد ایشان » پیوند ازدواج و زناشویی.. یکی از موجبات بقا و ماندگاری و صحت و صالح جوامع 
است« ]88[و »تشکیل خانواده اگر به شکل سالمی صورت بگیرد و اخالق حاکم بر زوجین، صحیح و منطقی 
و منطبق با اصول شرع، با آنچه که خداوند معین فرموده باشد، این پایه ی اصالح جامعه است و پایه ی سعادت 

همه افراد جامعه است. «]89[  
از این رو » تشکیل بنای خانواده، یک نیاز اجتماعی است، اگر چنانچه در یک جامعه ای، خانواده ها 
درست بودند، سالم بودند، استحکام داشتند، تزلزل نداشتند، حدود و ثغور خانواده محفوظ بود، این جامعه می 

تواند به خوبی اصالح بشود.ا«]90[ 
4-5- كاركردهای خانواده سالم در تمدن اسالمی در رویکرد مقام معظم رهبری

در نظام فکری مقام معظم رهبری نهاد خانواده دارای کارکردهای منحصر به فردی است که جامعه سازی 
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و تمدن سازی منوط به بروز و ظهور صحیح و کامل آنهاست هیچ نهاد دیگری نمی تواند آن ها را به عهده 
بگیرد و از این رو است که بقا و ماندگاری جوامع به وجود خانواده سالم و کارکردهایش وابستگی تام دارد 
. لذا در ادامه بیان نظریه تناظر یک به یک میان خانواده سالم ، جامعه سالم ؛ ادله نظریه خود را در غالب 
کارکردهای خانواده برای جامعه بیان می کنند که بصورت اجمالی می توان آنها را چنین برشمرد)بدلیل 

محدودیت مقاله از ذکر اصل جمالت خودداری شده است(:
4-5-1- كاركردها در سطح فردی

1.اصالح سه دسته انسان در خانواده: مردها ،زن ها و کودکان که نسل بعدی اند. ]91[ 
2.شکل گیری همهی هویت و شخصیت یک انسان بر اساس فرهنگ جامعه بطور طبیعی و غیر تصنعی 

 ]92[
3.سالم ماندن و رشد روح و فکر و ذهن فرزندان و والدین در محیط امن و قابل اعتماد خانواده]93[  
4.ساخت و ساز انسان سالم از لحاظ عاطفی، رفتاری، روحی، رشد فضائل و تربیت های بعدی]94[ 

5. هدایت و تعالی و کمال انسان ها در محیط امن و بی عقده خانواده]95[ 
6.تعلیم صحیح، روان، طبیعی و فطرِی دو معلم که نسبت به فرزندان از همه ی انسانهای عالم مهربان 

ترند]96[ 
7.وسیله ی ارامش و آسایش روحی و وسیله ی دلگرم شدن به تداوم فعالیت زندگی برای زن و مرد ]97[   
8.پناهگاهی برای دوری از تالطم های زندگی و تامین محیط شاد، سرزنده، قابل زیست و رفع کننده ی 

خستگی برای افراد ]98[ 
9.تامین دو مکمل و دو پرستار برای هر انسانی ]99[   

10.تامین نیازهای جنسی و عاطفی زن و مرد در محیط امن]100[  
4-5-2- كاركردها در سطح اجتماعی

1.باال بردن بهره کاری زن و مرد در بیرون خانواده]101[ 
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2.اساس همه اصالحات واقعی در جامعه  ]102[ 
3.اساس همه تربیت های اجتماعی و انسانی صحیح ، روان ، طبیعی، فطری و همراه با عشق و مهربانی نسل 

بشر ]103[  
4.پرورش انسان های بی عقده و اشباع برای اجتماع ]104[ 

5.تربیت مردم جامعه با صفات خوبی همچون شجاعت، استقالل عقل، با فکر، با احساس مسئولیت، با 
احساس محبت، با جرئت، جرئت تصمیم گیری، با خیرخواهی - نه بدخواهی – با نجابت. ]105[ 

6.مانع بروز مشکالت و اختالالت فرهنگی، اخالقی و معنوی در جامعه ]106[  
7.ضامن بقای استقالل سیاسی و سایر جهات دیگر استقالل جوامع ]107[  

4-5-3- كاركردها در افق تمدنی:
1.بنای نسل بشر ]108[ 

2.تولید مثل و حفظ تداوم نسل بشر ]109[ 
3.ایجاد حفاظی برای نسل ها ]110[ 

4.انتقال صحیح مواریث فرهنگی، فرآورده های ذهنی و فکری، اعتقادات و مقدسات به نسل ها ]111[  

5- نتیجه گیری
یک روزی مردم اروپا با استفاده از دانش مسلمین و فلسفه ی مسلمین توانستند از این دانش و فلسفه استفاده 
کنند و یک تمّدنی را برای خودشان شالوده ریزی کنند. این تمّدن البتّه تمّدن ماّدی بود... و چون ماّدی بود 
از ابزارهای گوناگون بی محابا استفاده کردند... این تمّدنی که آنها به دنیا عرضه کردند، جلوه های زیبایی 
از فنّاوری و سرعت و سهولت و ابزارهای زندگی را در اختیار مردم گذاشت امّا خوشبختی انسانها را تأمین 

نکرد.... امروز تضادهای تمّدن غربی خود را دارد نشان میدهد. ]112[ 
یکی از این موارد، ادعای تمدن غرب برای خوشبخت نمودن انسان ها و در عین حال نابود نمودن بنیان 
خانواده های آنهاست. با ورود به عصر مدرن، تغییرات اجتماعی و تحوالت ساختاری در جوامع غربی،اساس 
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خانواده را دچار معضالتی جدی کرده و آن را بـه مرز بحران رسانده است.مکاتب فکری مادی )سیطره یافته 
در تمدن غرب( مبتنی بر اصالت فرد و اصالت جمع به همراه جنبش فمینیسم، با ایجاد زمینه های فکری و تغییر 
در بـاورها و واسـپاری کـارکردهای بی مانند مادری و خانواده به مؤسسات اجتماعی، بیشترین نقش را در 

ایجاد این بحران داشته اند]113[ 
تجربه تاریخی در جوامع غربی نشان میدهد بسیاری از مناسبات جدید در خانواده، به تدریج از یک رفتار 
انحرافی و نابهنجار در چند دهه پیش، به یک هنجار رفتاری و پیش پا افتاده در حال حاضر برای آنان تغییر معنا 
داده است؛ که به تدریج به سایر جوامع نیز انتقال یافته است و این هشدار و پیشبینی نیز مطرح است که اگر به 
این سونامی تغییرات ارزشی و رفتاری، توجهی نشود، به تدریج در فرآیند انتقال فرهنگی، دامن کشورهای 
دیگر همچون ایران را نیز بگیرد. ]114[ متاسفانه بررسی ها نشان می دهد جامعه ایرانی نیز با تغییرات فرهنگی 
واجتماعی خود در دهه های اخیر از جمله افزایش سن ازدواج، افزایش طالق، کنترل جمعیت، افزایش 

مهدکودک ها و نهادهای جایگزین نقش والدین، درحال پیمودن مسیر تـجربه شده غرب است. ]115[
اصالح این روند و قرار گرفتن در مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی نیازمند رجوع به مبانی فکری اسالمی 
و جامعه سازی و ساختار سازی متناسب با همان مبانی است. برخی از متفکرین اسالمی ملهم از اندیشه سیطره 
یافته جهان غرب و در نزاع طرفداران اصالت فرد و اصالت جمع جانب یکی از آنها را گرفته و در همان راستا 
برای جامعه اسالمی نیز نسخه ای ارائه نموده اند لیکن در این میان اندیشمندی چون مقام معظم رهبری در 
جایگاه هدایت امت اسالمی به سمت الگوهای اسالمی اداره جوامع؛ توجه به نهاد خانواده را به عنوان یکی از 
وجوه تمایز جدی تمدن اسالمی با تمدن غربی دانسته که توجه به آن در مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی بسیار 
حائز اهمیت است. مقام معظم رهبری مبتنی بر آموزه های اسالمی و با تاکید بر نظر حکمای اسالمی اصالت 
حقیقی برای خانواده قائل است و آن را کلمه طیبه ای می داند که با همان اساس صحیح اش از سوی خدا به 
بشر اهدا شده است، رشدش تمامی ندارد و میوه دهی او حتمی است. این کلمه طیبه سلول اصلی در پیکره 
جامعه و اساس اصالح آن خواهد بود که بقا و ماندگاری و صحت و سالمت جوامع در گرو سالمت این نهاد 
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است. در نظام فکری مقام معظم رهبری مفهوم خانواده رابطه مستقیم ساختاری با تحقق تمدن اسالمی و رابطه 
مستقیم نرم افزاری به عنوان بخشی از مفهوم سبک زندگی را با حقیقت تمدن اسالمی خواهد داشت. چنین 
رویکرد بدیعی به خانواده حاکی از جایگاه بی بدیل ساختاری خانواده در سیر تحقق تمدن اسالمی در مقابل 
سایر اندیشه هایی خواهد بود که خانواده را نهادی در کنار دیگر نهادهای اداره جامعه دانسته که می توان برخی 
از کارکردهایش همچون آموزش، تربیت، فرهنگ سازی، تامین نیازهای جنسی و عاطفی را به نهادهای دیگر 
و بصورت تخصصی واگذار نمود تا اداره نیازهای بشر به نحو بهتری انجام گیرد؛ تجربه چنین رویکردی در 
تمدن غرب نشان داده است که نه تنها نهادهای دیگر نمی توانند نقش جایگیزین خانواده را در تامین نیازهای 

افراد به شکل جامع برطرف نمایند بلکه خانواده هم با از دست دادن کارکردهایش فروپاشیده خواهد شد. 
بنظر می رسد اصالح نگرش به جایگاه خانواده در دو سطح می تواند راهبردی یاشد:

1-سطح نخبگانی و اندیشه ورز که به تولید فکر و نظریه می پردازند و تامل جدی آنها بر اینکه چنین 
رویکردی در حوزه اندیشه ای و علوم تخصصی به چه نظریات جدیدی منتج خواهد شد و اگر به جای فرد که 

مبنای تحلیل علوم انسانی است ، خانواده مبنا قرار گیرد چه تغییراتی رخ خواهد داد.....
2-سطح سیاستگذاران، برنامه ریزان و مسولین که در مقام قانون گذاری یا برنامه های اجرایی هستند و 
تامل آنها به عمق تمایز جامعه سازی و تمدن سازی با رویکرد اسالمی و الگوهای رایج جهانی جامعه سازی   
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چکیده
تمدن مهم ترین و اساسی ترین محور برای بقا و پایداری یک جامعه است به عبارتی تا زمانی که 
با توجه به ارزش ها و اصول خودش گام در مسیر تمدن سازی نگذارد در ادامه بقا دچار  جامعه ای 
مشکالت گسترده ای خواهد شد. در رابطه با جوامع اسالمی نیز وضعیت به همین منوال است؛ یعنی اگر 
جوامع اسالمی با استفاده از ارزش ها و مبانی قرآنی و روایی دست روی به تمدن سازی بیاورند در ادامه 
تنازع بقا با نظام های استکباری سربلند خواهد بود ولی اگر در این وادی طی نکند عمر محدودی خواهد 
داشت و با لرزه ها یا پس لرزه هایی دچار مشکالت و آسیب ها می گردد. فرضیه ی پژوهش حاضر 
این است که فرهنگ)مؤلفه ها و شاخصه های شکل دهنده ی آن( زیربنایی ترین عامل در شکل گیری 
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تمدن سازی نوین اسالمی است. برای شکل گیری تمدن نیاز به وجود مؤلفه ها و شاخص هایی هست 
و باوجود این عناصر است که تمدن سازی حاصل می گردد. در رابطه با اسالم نیز وضعیت به همین 
روش هست؛ یعنی برای این که تمدن سازی اسالمی در جامعه شکل بگیرد و رشد یابد نیاز به مؤلفه ها 
و شاخص هایی دارد. در پژوهش حاضر نویسنده درصدد است با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و 
با استناد بر بیانات حضرت آیت العظمی خامنه ای شاخص های شکل دهنده ی تمدن سازی اسالمی را 
موردبررسی قرار دهد. سؤال پژوهشی این که شاخص های فرهنگی شکل دهنده ی تمدن نوین اسالمی 
با استناد بر بیانات حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای کدامند و در نحوه ی شکل گیری تمدن سازی 
چه تأثیری را بر عهده دارند؟ یافته های پژوهشی این که برای شکل گیری تمدن سازی نوین اسالمی به 
شاخص های فرهنگی چون وحدت، عدالت، حق طلبی، ایمان ، توسل بر قرآن و مواردی از این قبیل 

نیاز اساسی وجود دارد.
کلیدواژه ها: آیت اهلل العظمی خامنه ای، فرهنگ، تمدن سازی اسالمی، ارزش ها.

مقدمه
هر تمدنی که در نظام بین الملل شکل گرفته بر اساس مبانی و ارزش های خاصی شکل گرفته است 
و نوع نگاهی که انسان به ابعاد مختلفی دارد اجزای یک فرهنگ را شکل می دهد و با توجه به این نوع 
نگرش هم اهداف و محورهای فرهنگی شکل می گیرد و در اسالم هم به این صورت است یعنی بر 
اساس مبانی و ارزش های اسالمی است که فرهنگ اسالمی شکل می گیرد درنتیجه اهداف فرهنگی 
نیز با توجه به آن ارزش های اسالمی است که به وجود می آید و در سیر جامعه به کار گرفته می شود.
مبتنی بر این اصل اساسی در اینجا سعی شده است به بیانات مقام معظم رهبری)مدظله(رجوع شود و با 
مرور دقیق بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی،حضرت آیت اهلل خامنه ای)مدظله( به این نتیجه خواهیم 
بیان مواضع و مقوله های فرهنگی و سیاسی بر اساس مبانی اسالمی  رسید که اساس اهتمام ایشان در 
است.در مبانی اسالمی انفکاک بین دین و سیاست أمری محال است و درصورتی که این اتفاق حاصل 
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گردد جامعه غرق در مادیات شده و از معنویات فاصله خواهد گرفت،پیامبر اکرم)ص(به عنوان معمار 
بزرگ حکومت اسالمی،به تشکیل حکومت اهتمام ورزید و سعی ایشان بر این بود که حکومتی با مبنای 
نیاز به شاخصه ها و مؤلفه  الهی در جامعه حاکم شود.برای شکل گیری هر تمدنی و یا هر حکومتی 
هایی است و تا زمانی که این شاخصه ها به صورت منسجم باهم در یک کالبد جمع نشود نمی توان 
انتظار شکل گیری یک تمدن را داشت و در رابطه با اسالم هم وضعیت به این شکل است یعنی اسالم 
شاخصه هایی را برای تمدن سازی بیان کرده است و مردم را برای برقراری این شاخص ها برای شکل 
گیری تمدن اسالمی تشویق کرده است و پیامبر اسالم)ص(با توجه به شاخصه های مطرح شده در اسالم 
درصدد برآمد که تمدن اسالمی را شکل دهد و این اتفاق حاصل گردید و تمدن اسالمی با محوریت 
شاخص های اسالمی در عربستان شکل گرفت و بعد از پیامبر این تمدن سازی ادامه پیدا کرد و هر جا 
که مسلمانان به امور و شاخص های اصلی که به عنوان آرمان های اسالمی هستند عمل کردند و پایبند 
بودند تمدن اسالمی در اوج بوده و هر جا که از این شاخص ها کناره گیری شده جوامع اسالمی در مسیر 
انحطاط قرارگرفته اند،ازجمله شاخص های اساسی که زمینه های شکل گیری تمدن اسالمی را فراهم 
کرده و به نوعی خط و مشی تمدن اسالمی را مشخص و تعیین کرده است بعد فرهنگی بوده است،یعنی 
فرهنگ مشخص می کرد که ازلحاظ نظامی به چه نحوی باید اقدام کرد و در بعد سیاسی باید به چه 
اقداماتی دست زد و بعد اقتصادی باید دارای چه شرایطی باشد.در پژوهش حاضر هدف نویسنده بر این 
است که شاخص های فرهنگی که در فرآیند شکل گیری تمدن اسالمی و پایداری آن نقش داشته اند 
را با تمرکز بر بیانات حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای موردبررسی قرار دهد،در بیانات رهبری محور 
اسالم و مبانی اسالمی است،در سخنرانی هایی که ایشان در دیدارهای مختلف دارند فرهنگ و شاخصه 
های آن را محور و زیربنا می دانند و عوامل سیاسی را نشئت گرفته از فرهنگ و ارزش های اسالمی می 
دانند،در تمامی ابعاد چه نظامی،چه اقتصادی و چه سیاسی،مبنا ازنظر ایشان اسالم است و هرچه اسالم 
به آن استناد کرده باشد به همان شکل هم عمل می شود به عبارتی همه ی مسائل کشور حول محور 
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فرهنگ اسالمی می چرخند،برای شکل گیری تمدن ابعاد مختلف نظامی،سیاسی،اقتصادی و فرهنگی 
نیاز است یعنی در هرکدام شاخص هایی مطرح هست که زمینه های شکل گیری تمدن را فراهم می 
اسالمی  مبنای  با  تمدن  گیری  شکل  برای  یعنی  است  شکل  این  به  وضع  هم  اسالمی  تمدن  کند،در 
نیاز به شاخص های نظامی،اقتصادی،سیاسی و فرهنگی است،که در پژوهش حاضر نویسنده درصدد 
است شاخص های فرهنگی نقش آفرین در شکل گیری تمدن اسالمی را با تمرکز بر بیانات رهبری 
معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای)مدظله(موردبررسی قرار دهد. سؤالی که پژوهش حاضر برای 
نویسنده مطرح است و نویسنده درصدد پاسخ دهی به آن است، این که شاخص های فرهنگی که زمینه 

های شکل گیری تمدن سازی نوین اسالمی را به وجود می آورند کدامند؟
الف- مفاهیم و مدل نظری پژوهش

1- مفاهیم
برای فهم دقیق تر مباحث نیاز بر این است که مفاهیم اساسی پژوهش موردبررسی قرار گیرد که به 

شرح زیر می باشند: 
1-1- فرهنگ

فرهنگ، یکی از عوامل غیر مادی اثرگذار بر تمدن و از مؤلفه های مهم در شکل گیری آن است. 
فرهنگ در حقیقت به مانند روح برای پیکره تمدن است و تمدن را بایستی تجسد فرهنگ و جلوه مادی 
آن انگاشت. مقصود آن است که فرهنگ هر جامعه که به صورت الگوها و باید و نبایدهای حاکم بر 
رفتار مردم آن جامعه جلوه گر می شود، در آن هنگام که جنبه ی عینی به خود گرفته و در قالب هایی 
بیاید،  در  مادی  ساختارهای  سایر  و  شهرسازی  و  معماری  تولیدی،  ابزارهای  فنون،  صنعت،  همچون 
تمدن را پایه می نهد. بر این مبنا، همانگونه که فرهنگ، روح یک تمدن و مؤلفه ی معنوی آن است، 
تمدن نیز به مانند بعدی کمی برای فرهنگ و تجلی مادی آن محسوب می شود؛ بعدی که ملموس و 
قابل اندازه گیری و ارزیابی است و در قالب نمادها و ساختارهای مادی، جلوه گر می شود)اکبری و 
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همکارش،1389 :309(.
مقام معظم رهبری در بیانات در حرم مطهر رضوی در رابطه با مفهوم فرهنگ فرمودند:

»فرهنگ، به معنای هوایی است که ما تنّفس میکنیم؛ شما ناچار هوا را تنّفس میکنید، چه بخواهید، 
چه نخواهید؛ اگر این هوا تمیز باشد، آثاری دارد در بدن شما؛ اگر این هوا کثیف باشد، آثار دیگری 
دارد. فرهنگ یک کشور مثل هوا است؛ اگر درست باشد، آثاری دارد««)بیانات رهبری در حرم مطهر 

رضوی،93/1/1(.
1-2- تمدن

توین بی در رابطه با مفهوم تمدن می گوید:
منزله  به  و  یکدیگر  کنار  در  ْنوایی  باهم  بتوانند  بشریت  کل  که  ای  جامعه  آفریدن  برای  »تالش 

اعضایی از یک خانواده کامل و جامع در درون آن زندگی کنند«)توین بی، 48:1376(.
شریعتی در رابطه با تمدن می گوید:

»تمدن عبارت است از مجموعه ساخته ها و اندوخته های فراهم آمده از گذشته یا از دیگران )مادی 
و معنوی( که جامعه بشری می سازد«)شریعتی ، 1378 : 11 (.

تمدن  آید.عامل  می  حساب  به  عقالنی  رو،أمری  این  از  و  است  بشری  فرآیندی  سازی  تمدن 
در  را  خاصی  اجتماعی  مناسبات  و  خود،نظم  عقالنی  توانایی  و  عقل  ی  پایه  بر  که  است  سازی،بشر 
سطوح مختلف زندگی برقرار ساخته،در پرتو آن ساحت های مختلف زندگی به شکوفایی مستمر می 

رسد)میراحمدی،1389:217(.
1-3- تمدن اسالمی

تمدنی که پایه ها و ستون فقرات آن بر اساس مبانی و ارزش های اسالمی شکل بگیرد را تمدن 
اسالمی می گویند. تمدن اسالمی تمدنی است که ارزش های اسالمی از یک تئوری صرف به بعد عملی 

رسیده باشد و نمود عینی پیدا کند. 
حسن حنفی یکی از دانشمندان اسالمی معاصر در مورد تمدن اسالمی می گوید:
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تفسیر،  حدیث،  قرآن،  مانند  نقلی  علوم  های  زمینه  در  مسلمانان  را  آثاری  همه  اسالمی  »تمدن 
سیره و فقه و علوم عقلی مانند حساب، هندسه، نجوم و موسیقی و علوم نقلی مانند اصول دین، اصول 
فقه، فقه، فلسفه و عرفان، تآلیف کرده اند شامل می شود. این علوم متن تمدن اسالمی را تشکیل می 

دهند«)حنفی،1379 :25(.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در رابطه با تمدن اسالمی می فرمایند:

»با پیدایش تمدن اسالمی، همه چیز اروپا در مقابل آن رنگ باخت زیرا جوهره این تمدن بزرگ از 
مکتب اسالم بود. تمدن اسالمی با به کار گرفتن علم، کشف حقایق درجه یک عالم وجود و استخدام 
اندیشه ها، ذهن ها و فعالیت های عظیم علمی توانست دانشگاه های بزرگ را در مقیاس جهانی ایجاد 
کند و ده ها کشور ثروتمند و مقتدر و یک قدرت سیاسی بی نظیر را در طول تاریخ پدید آورد«)بیانات 

رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان سپاه،73/6/29(.
2- مدل نظری پژوهش

یکی از مهم ترین و اساسی ترین محورها در جوامع بحث تمدن سازی است. چون زمانی یک قوم 
یا کشور یا مکتب ماندگار می شود که از حالت رکود درآمده و با استفاده از مبانی خودش دست به 
تمدن سازی بزند. جوامعی که در الک خود فرورود و نگاهی آینده محور و چشم انداز محور نسبت به 
حیات خودشان نداشته باشند دیر یا زود به تاریخ خواهند پیوست و صرفاً در تاریخ است که از آن ها یاد 
خواهد شد. اسالم از زمانی که شکل گرفت، هدفش تمدن سازی بود. اسالم دین خاتم است و بعدازآن 
دینی نخواهد آمد درنتیجه خالق این دین که خدای رحمان است با آینده نگری ارزش هایی را برای 
شکل گیری تمدن فراهم کرده است تا پیامبر عظیم الشأن و امامان معصوم)ع( و در ادامه نواب عام که 
علمای ربانی هستند دست به تمدن سازی بزنند. پیامبر اکرم)ص( اولین فرآیند تمدن سازی را شکل داد 
و حکومت اسالمی را در مدینه پایه گذاری کرد و این فرآیند ادامه دار است تا رسیده به انقالب اسالمی 
ایران، جمهوری اسالمی ایران درصدد است که با استفاده از مبانی و اصول اسالمی دست به تمدن سازی 
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بزند که رویه اش همان رویه ی پیامبر اکرم)ص( است. در مدلی که در زیر خواهد آمد اصول دین که 
پایه های دین بر روی آن قرارگرفته است به پنج اصلی اشاره می گردد که سه اصل آن تحت عنوان 
توحید و معاد و عدل شکل دهنده ی و دو اصل دیگر گسترش دهنده هستند؛ به عبارتی در رابطه با بحث 
تمدن سازی مبانی شکل دهنده ی تمدن سازی اسالمی سه اصل توحید و معاد و عدل است و دو اصل 
نبوت و امامت عامل پیاده سازی این محورها در جامعه هستند. از اصول دین ارزش هایی صادر می شود 
که برای شکل گیری تمدن اسالمی باید به آن ها عنایت شود، اگر عنایت شد تمدن اسالمی شکل می 
گیرد ولی اگر عنایت نشود تمدن که هیچ، جامعه نیز در مسیر انحطاط قرار می گیرد. زنجیره ی شکل 
گیری تمدن سازی نوین اسالمی که حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای اشاره فرمودند، بدون توجه به 
مبانی و اصول اسالمی قابلیت پیاده سازی ندارد، ممکن است تمدنی شکل گیرد ولی آن تمدن دیگر نام 

اسالمی ندارد، تمدنی همچون تمدن غربی شکل خواهد گرفت.

اصول و 
باورھای دینی

شکل گیری ارزش ھا و مبانی 
اسالمی

شکل گیری تمدن 
سازی اسالمی

عقالنیت 
محوری

ایمان 
اسالم سیاسی

حقیقت گرایی

علم گرایی

عدالت محوریاخالق گرایی

دین محوری

نمودار 1: مدل نحوه ی شکل گیری تمدن اسالمی)مدل محقق ساخته(
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قرار  موردتوجه  باید  که  است  هایی  و شاخص  ها  مؤلفه  به  تیاز  اسالمی  تمدن  گیری  برای شکل 
بگیرند و جامعه اگر درصدد این است که پایدار باشد باید به این ارزش ها و اصول توجه کند. در این 
پژوهش نویسنده سعی بر این دارد که با استفاده از این مدل مواردی از این شاخص ها که دارای بعد 

فرهنگی هستند را با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری موردبررسی قرار دهد.
ب- رویکردهای فرهنگی شکل گیری تمدن نوین اسالمی

دین اسالم از آغاز ظهور در مسیر تمدن سازی قرار داشت و در کنار دولت های ساختارمندی مانند 
ایران و روم، ساختارهای تمدنی و سبک زندگی مبتنی بر نظر خداوند بر پا ساخت؛ در مدت زمانی 
برای جامعه ساختارهای حقوقی، آموزشی،  و  بخشید  را تحقق  پیشرفت جامعه  کوتاهی شاخصه های 
کشاورزی، اقتصادی، مدیریتی و مانند آن را بنیان نهاد. این ساختارها و برنامه ها موجب تحول و پدید 
اثرگذارترین  به بزرگ ترین و  بادیه نشین اعراب گردید و آنان را  آمدن تمدنی در جامعه جاهلی و 
تمدن تبدیل نمود. اعتقاد به اسالم به عنوان سیستم جامعی که برای تمام ابعاد وجود انسان و جهان، در 
تمامی زمینه ها برنامه دارد، از مبانی و پیش فرض های امت واحده و تمدن نوین اسالمی است. تمدن 
با انقالب اسالمی ایران پدیدار گردید، در سال های اخیر  نوین اسالمی که جوانه های شکوفایی آن 
با بروز جنبش ها و قیام های مردمی در میان ملت های مسلمان جهان که بانام بیداری اسالمی شناخته 
شده است روندی رو به رشد به خود گرفته است. با الگوبرداری از انقالب اسالمی ایران و مشاهده ی 
پیشرفت های شگرفی که با اتخاذ نگرشی نوین در فرآیند تمدنی جهان صورت گرفته است، جرقه های 
بازیابی شوکت و عظمت گذشته تمدن اسالمی زده شده است. با توجه به عدم اقناع فکری و فرهنگی 
و  هوشیاری  لزوم  است،  نموده  فراهم  نیز  را  غربی  های  دولت  نگرانی  موجبات  که  اسالمی  تمدن  و 
توجه دقیق در مسئله ایجاد، پرورش و گسترش تمدن نوین اسالمی بیش ازپیش نمایان است)زنگویی و 
همکارانش،1394 :324(. پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی)ره( و شکل گیری 
نظام جمهوری اسالمی ایران، تحولی بزرگ و فراگیری در پایان هزاره دوم میالدی در عرصه ی جهانی 
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پدید آورد، به گونه ای که با رجوع مجدد به ریشه های میراث گران قدر اسالم، شاهد تولد نگاه و 
انسان و مناسبات گوناگون بشری در عرصه های سیاسی، اجتماعی و  نگرشی جدید نسبت به جهان، 
فرهنگی عصر حاضر هستیم. از این نظر، پیروزی انقالب اسالمی را نقطه ی عطفی در بازیابی هویت 
اسالمی و احیاء و بازیابی فرهنگ و تمدن اسالمی دانسته اند. در چند قرن اخیر و به دنبال افول جایگاه 
فرهنگ و تمدن اسالمی، شاهد تحوالت عمده در دنیای غرب، پیشرفت روند موسوم به مدرنیته و غلبه 
رویکرد منفی به کارکرد سیاسی و اجتماعی دین و دین داری بوده ایم. این روند نگاه ها را از حیث 
نظر و عمل به دنیای ملموس و محسوس مادی محدود نموده و بر اساس دیدگاه های سکوالریسمی، 
بر  تمدن مدرن غربی  فرهنگ و  پایه های  بخشید.  انسان  به  لیبرالیستی، قدرتی خدا گونه  و  اومانیستی 

اساس همین بینش و رویکرد شکل گرفته و ازآنجا وارد بخش عمده ای از دنیای کنونی گردید.
انقالب اسالمی و شکل گیری نظام نوین جمهوری اسالمی پس از چندین سده، چالش  پیروزی 
بزرگی درراه جهانگیر شدن بینش و منش تمدن مدرن غربی بوده و موجی از بیداری، تحول و خیزش را 
در میان مسلمانان جهان در پی داشت. این روند، پس از سه دهه تجربه حاکمیت نظام جمهوری اسالمی 
اسالمی  تمدن  و  فرهنگ  مجدد  و شکوه  رونق  های  زمینه  و  یافته  بیشتری  تعمیق  تدریج  به  ایران،  در 

است)کمالی اردکانی،1388 :62(.
در عصر کنونی که تمدن به عنوان بازیگری نوین در روابط بین الملل قلمداد شود و قابلیت آن را 
دارد که دوشادوش دولت ها و سازمان های بین المللی به ایفای نقش بپردازد،تمدن نوین اسالمی از 
رهگذر بازخوانی مجدد تمدن اسالمی با توجه به مقتضیات زمان و مکان و بازسازی مفهومی و عملی 
نظام اعتقادی اسالم قابلیت آن را دارد که در دوران گذار در نظام بین الملل به نقش آفرینی در هندسه 
جدید قدرت جهانی بپردازد.نظر به این که اسالم نه محدود به مکانی خاص و نه زمانی خاص و نه طبقه 
ای خاص است بلکه متعلق به تمامی بشریت با افقی وسیع است تا برادری انسانی را تحقق بخشد، تمدن 
نوین اسالمی که بر نظام اعتقادی اسالم و آموزه های آن برای تحقق وظایف مختلف دینی متناسب با 
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دنیای جهانی شده استوار است، قابلیت آن را دارد که دستورات، سنت ها و آئین های ناشی از مجموعه 
نوین اسالمی  نژادی، قومی و زبانی تحقق بخشد. تمدن  تبعیض  از هرگونه  فارغ  اعتقادات اسالمی را 
ضمن تحکیم اخوت و برادری همه گروه های قومی و نژادی، این امکان را برای آنان فراهم می آورد 
که با یکدیگر در زمینه های مختلف علمی، اجتماعی و فرهنگی همکاری کنند و به توسعه ی زندگی 

فکری و فرهنگی خود در سطح فراملی اقدام نمایند)دهشیری،1394 :95(.
تمدن مرواریدی است که در خأل شکل نمی گیرد لذا در ایجاد آن عوامل متعددی نقش دارد. در 
میان عوامل سازنده و شکل دهنده به تمدن مبانی دینی در کنار مبانی عقلی دارای نقش تعیین کننده و 
اساسی هستند. نقشی که علی رغم توجه محققان نظریه پردازان تمدن به دین و اخالق، به عنوان عوامل 
به تمدن  تمدن ساز، موردتوجه اغلب آن ها قرار نگرفته است)جمشیدی،1394 :31(. ضرورت توجه 
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. دراین بین آنچه مهم است، مسیری است که باید برای 
رسیدن به این تمدن طی گردد. شناخت مؤلفه ها، مبانی و عوامل مختلف در تحقق بخشی و دستیابی 
بدان از الزاماتی است که هر متفکری باید به آن ها بپردازد)بهزادی مقدم،1394 :241(. از آغاز ظهور 
اسالم، همواره معیارها و شاخص هایی برای رشد و پیشرفت وجود داشته است که حضور آن ها در 
تمدن اسالمی برای همه دور آن ها الزم و واجب است و نبود هرکدام از این شاخص ها می تواند مسیر 
پیشرفت و ترقی تمدن اسالمی را به چالش بکشاند، ازجمله محوریت قوانین قرآنی، خردورزی، علم، 
اخالق، مجاهدت درراه خدا، حکومت مردمی، پرهیز از تحجر، ایجاد رفاه عمومی، استقرار عدالت، 
دوری از اقتصاد مبتنی بر ربا و تکاثر و امثال اینها. اما همگام با پیشرفت بشر، قطعا معیارها و شاخص های 
جدیدی نیز مطرح گردید که اگر تمدن اسالمی قصد پیشرفت در دنیای مدرن را دارد، ناگزیر از توجه 
به آن هاست. مقام معظم رهبری با درایت خویش و با درک مقتضیات زمان، همواره ضرورت توجه به 
مسائل نوظهور را در رأس برنامه های خود قرار داده است)اکبری و همکارش،1394 :89(. با توجه به 
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مقدمه ای که ذکر شد برای دست یابی به تمدن نوین اسالمی که مدنظر مقام معظم رهبری هست نیاز به 
شاخص هایی هست و این شاخص ها از بعد فرهنگی گرفته تا سیاسی یا اقتصادی و اجتماعی را در برمی 
گیرد. در پژوهش حاضر در رابطه با شاخص های فرهنگی شکل دهنده ی تمدن نوینی اسالمی پژوهشی 
صورت خواهد گرفت تا نشان داده شود که شاخص های فرهنگی که تحت عنوان آرمان های فرهنگی 
شکل دهنده ی تمدن نوین اسالمی هستند کدامند و در فرآیند شکل دهی به تمدن نوین اسالمی چه 
با تمرکز بر  ایفا می کنند. شاخص های فرهنگی شکل دهنده ی تمدن سازی نوین اسالمی  نقشی را 

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی به شرح زیر می باشد:

1- حق گرایی 
مهم ترین نگرش اسالم ازلحاظ نظری و عقیدتی در حوزه اندیشه و عمل به ویژه درکنش فردی، 

اجتماعی و سیاسی و
جز آن، که می تواند به مثابه موتور محرکه ای برای ایجاد تمدن و ثبات و حفظ آن در نظر گرفته 
با  گرایی  حقیقت  و  محوری  دهد. حق  می  تشکیل  جویی  حقیقت  و  خواهی  گرایی، حق  شود، حق 
برداشتن موانع جدی که بر سر راه ایجاد یا احیای تمدن وجود دارد زمینه ساز تحقق تمدن می گردد. 
حق محوری در تاریخ اسالم نیز در ایجاد تمدن اسالمی نقشی بسزا داشته است)جمشیدی،1394 :53(. 
مبنا در تمدن اسالمی حق طلبی و حقیقت گرایی است به عبارتی یکی از ارزش های مغفول در تمدن 
غربی عدم توجه به حق گرایی و حقیقت طلبی است ولی اسالم به دنبال حق طلبی است. مقام معظم 

رهبری در رابطه با بحث حق طلبی به امام علی)ع( اشاره کرده و می فرمایند:
»یک سطر از سطور کتاب قطور منقبت امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( این است که این بزرگوار در 
طول این زندگی پرماجرای خود به چیزهائی اهتمام داشتند، از جمله عدالت و وحدت. اینها برای ما 
درس است. وحدت امت اسالمی برای امیرالمؤمنین مهم بود. استقرار عدالت در میان امت اسالمی هم 
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برای امیرالمؤمنین مهم بود. حق طلبی آن بزرگوار در هر دو جا خود را نشان میدهد؛ هم در آنجائی 
که در پی عدالت دشوارترین آزمونهای زندگی خود را تحمل میکند؛ آن سختیها را، آن مجاهدتهای 
دشوار را، آن جنگهائی را که بر آن بزرگوار تحمیل شد -آن سه جنگ دوران کوتاه حکومت، که 
اینها را تحمل میکند؛ چون دنبال عدالت است. حق را در اینجا با قاطعیت تعقیب میکند- هم در آنجائی 
برای  از حقی که  مسلمانان،  به خاطر وحدت  اسالم،  به خاطر مصالح  به خاطر خدا،  امیرالمؤمنین  که 
خود او مسلّم است، چشم پوشی میکند و در مقام معارضه برنمی آید؛ اسالم را، مسلمانان را، جامعه ی 
اسالمی را، وحدت اسالمی را پاس میدارد«)بیانات در دیدار جمعی از مردم در سالروز والدت حضرت 

امیرالمؤمنین )ع(، 88/4/15(.
در هر شرایطی انسان باید به دنبال حقیقت باشد و پیشرفت واقعی نیز در همین حق طلبی است تا 
نباشد راه به  نباشد و در روحیات آن حق طلبی  زمانی که قومی جامعه ای یا مکتبی به دنبال حقیقت 

جایی نمی برد.
مقام معظم رهبری می فرمایند:

»ما به تجربه دریافته ایم که آنجایی سخن حق با منطق و آرایش الزم خودش به میدان می آید، هیچ 
سخنی در مقابل آن تاب پهلو زدن و مقاومت کردن نخواهد داشت«)بیانات در دیدار رئیس جمهور و 

اعضای هیأت دولت، 84/6/8(.
2- خدامحوری 

دین اسالم به پشتوانه اصولی که در حوزه های هستی شناسی، انسان شناسی دارد، نظام فکری را برای 
حوزه سیاست می سازد که به کلی متفاوت از اندیشه سیاسی غرب و شرق و یا هر نظام ایدئولوژیک 
دیگری می باشد. بدون شک تفاوت اصول بنیادین اندیشه ها موجب می شود که تجویزات عملی و نیز 
پیش فرض های تئوریک هر نظام فکری متفاوت از دیگری باشد. اسالم با توجه به تعریفی که از انسان 
دارد اهداف معینی را برای آن تبیین می کند که پایه ای برای مفهوم مردم ساالری دینی در انقالب 
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ایران شد. از سویی اصل بنیادین هستی شناسی اسالمی که در نظام اسالمی ایران نهادینه شده خداجویی 
و خدامحوری است.

برخالف اندیشه ی سیاسی غر بی که از انسان آغاز می کند، نقطه ی آغاز اندیشه ی سیاسی اسالم از 
خدا شروع می شود و اولین گزاره ها در مورد هستی، گزاره هایی ناظر به خدا هستند. در ادیان سامی و 
نیز اسالم خدا در مرکز کلیه ی گزاره های هستی شناختی دیگری قرار دارد و جهان بینی اسالم، پذیرش 
مفهوم خدا است که آغاز و انجامی می یابد که به طورکلی آن را از نگرش مدرن در اندیشه سیاسی 
غرب تفکیک می کند)خواجه سروی،1390 :67(. در بحث تمدن سازی اسالمی نیز وضعیت به همین 
شکل است یعنی محور خداست و عملکردهای دیگر بر اساس این محور صورت می گیرد. مقام معظم 

رهبری در رابطه با خدامحوری می فرمایند:
»در صدر اسالم، رسول مکّرم اسالم)ص( و صحابه و نیز جانشینان بزرگوار ایشان توانستند با اتکای 

به خدا، یک تمدن عظیم تاریخی را پایه گذاری کنند. آنها هم در برابر قدرتهای بزرگ زمان خود، 
علی الظاهر کوچک بودند؛ اما ایمان به آنها قدرت بخشید و توانستند برای چندین قرن، عظمتی را در 
تاریخ ایجاد کنند. ما چرا نتوانیم؟ »وال تهنوا و التحزنوا و انتم االعلون ان کنتم مؤمنین«. شرطش ایمان 
و  آفریقای جنوبی  موزامبیک،  نامیبیا،  ائمه ی جمعه ی کشورهای  از  دیدار جمعی  در  است«)بیانات 

لسوتو، 68/12/3(.
به  شود.  می  بنا  و خدامحوری  توحید  اصل  پایه  بر  شناختی  هستی  لحاظ  به  اسالمی  سازی  تمدن 
عبارت دیگر، تمدن سازی اسالمی بر شالوده هستی شناسی ساخته می شود. توحید در این گونه هستی 
شناسی محور فهم و شناخت هستی و معنای مکنون در آن است)میراحمدی،1390 :218(. تمدن اسالمی 
و فرآیند تمدن سازی انقالب اسالمی بر پایه مبانی و مبادی الهی و حیاتی حول محور وجود و حضور 
خداوند متعال در زندگی بشر استوار است. ازاین رو، برخالف تمدن مادی مدرن که بر مبنای انسان 
عاقل خودمختار و بی نیاز از خدا شکل گرفته است، خاستگاه تمدن سازی انقالب اسالمی، فرهنگ 
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و دین اسالم هست که بر نقش محوری خدا در حیات انسان متکی است. به گونه ای که تمدن سازی 
انقالب اسالمی در چارچوب فرهنگ، ارزش ها، هنجارها و اصول و موازین اسالمی قوام و دوام می 
یابد)افتخاری،1390 :473(. مقام معظم رهبری واقعیت های درخشان جمهوری اسالمی ایران را نتیجه ی 

خدامحوری و اعتماد به خداوند منان می دانند و دراین باره می فرمایند:
در سایه ی  میکنند، همه  اعتراف  بدان  ما  اسالمی که دشمنان  »واقعیتهای درخشان در جمهوری 

اعتماد به وعده ی الهی و صبر و مقاومت و استمداد از خداوند به دست آمده است. مردم ما همواره در 
برابر وسوسه ی ضعفائی که در مقاطع اضطراب انگیز، ندای:»انّا لمدرکون« سر میدادند، نهیب زده اند 

که: »کالّ اّن معی ربّی سیهدین«. 
امروز این تجربه ای گرانبهاء در دسترس ملتهائی است که در برابر استکبار و استبداد قد علم کرده 
و توانسته اند حکومتهای فاسد و گوش  به  فرمان و وابسته به آمریکا را سرنگون ساخته یا متزلزل کنند. 
لقوّی عزیز« خواهد  اهلل  اّن  ینصره  اهلل من  لینصرّن  »و  به وعده ی:  اعتماد  و  ایستادگی و صبر و بصر 
توانست این مسیر افتخار را تا رسیدن به قله ی تمدن اسالمی، در برابر امت اسالمی هموار کند«)بیانات 

در اجالس جهانی علما و بیداری اسالمی، 92/2/9(.
ایشان در جای دیگری در رابطه با خدامحوری و ذکر و یاد خدا می فرماید:

»در همه ی میدانهای جنگ- هم میدان جنگ نظامی، هم میدان جنگ سیاسی، هم میدان جنگ 

اقتصادی، هم میدان جنگ تبلیغاتی- ذکر خدا کنید که این ذکر خدا موجب فالح و کامیابی شماست. 
بتوانیم در آن صراط مستقیم  بنابراین ذکر موجب می شود که ما  ذکر خدا پشتوانه ی ثبات قدم است. 
سلوک کنیم؛ پیش برویم. آن هدفی که ترسیم کردیم برای خودمان به عنوان مؤمن، به عنوان مسلمان، 
به عنوان پیرو یک مکتب مترقی، به عنوان کسانی که انگیزه داریم برای برپاداشتن این بنای رفیعی که 
خبر از شکوفائی تمدن اسالمی در آینده و در قرون آینده می دهد، احتیاج داریم به ذکر خدا تا بتوانیم 

در این جاده حرکت کنیم«)بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 86/6/31(.
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تمدن اسالمی به دنبال شکل گیری تمدنی است که تکیه گاهش خدا باشد و زمانی می توان گفت 
که تمدنی تکیه اش به خداوند است که تمدن شکل گرفته بر اساس ارزش هایی باشد که خداوند منان 

مقرر فرموده است.
3- استفاده از كاركردهای مسجد

انجام اعمال و مراسم  به عنوان مکان های مقدس و کانون های عبادت و  اگرچه مساجد معموالً 
مذهبی در نظر گرفته می شوند، اما از کارکردهای مهم آموزشی و فرهنگی آن در طول تاریخ نمی توان 
چشم پوشی نمود. کارکردهایی که امروزه نیز می بایست موردتوجه قرار گیرد. تا قبل از تشکیل مدارس 
به طور رسمی، مساجد نقش تعیین کننده ای در پیشرفت علمی و آموزشی بالد اسالمی به عهده داشته 
اند چراکه محتوای علمی که در دوران ابتدایی ظهور اسالم نشر داده می شد در ارتباط با مسائل مذهبی 

و دینی و معارف مرتبط با قرآن بوده است)طوقانی،1390(.
مسجد بزرگ ترین و مهم ترین پایگاه اسالم است. مسجد در شهرهای اسالمی، جایگاه محوری 
داشته و دارد و اصلی ترین مکان در تمدن اسالمی است. در صدر اسالم، تمامی اموری که در مسائل 
اجتماعی به جهان اسالم و مسلمین مربوط می شد، در مسجد صورت می گرفت. برخی از کارکردهای 
نمود:1.کارکرد عبادی- معنوی2.کارکرد  اشاره  به موارد زیر  توان  تاریخ را می  مهم مسجد در طول 
اجتماعی- سیاسی3.کارکرد تعلیمی و تربیتی)فرمهینی فرا هانی،1394 :139(. اقدام اساسی پیغمبر اسالم 
در مدینه، تأسیس مسجد به عنوان پایگاه اداره ی حکومت بود. می بایست مرکزی پدید می امد تا افزون 
بر ایفای نقش معبد برای مسلمانان،مرکز رتق و فتق امور سیاسی، قضایی، آموزشی و حتی نظامی آنان 
باشد. مسجد در آغاز، هم مصلی، هم مدرسه، هم محکمه ی قضا و هم دارالحکومه، جای نگهداری 
بیت المال و غنایم جنگی و حتی مکان نگهداری زندانیان و اسرای جنگی بود. مسجد در واقع، همه ی 
نهادهای سیاسی و اجتماعی را در بر می گرفت،از این رو نقش به سزایی در تثبیت و استقرار دولت مدینه 

داشت)والیتی،1388 :43(. مقام معظم رهبری در رابطه با نقش مسجد در تمدن اسالمی می فرمایند:
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»بنابراین مسجد، هم مدرسه است، هم دانشگاه، هم مرکز تفکر و تأمل، هم مرکز تصفیه روح، هم 
مرکز خلوص و مرکز اتصال بنده به خداست«)بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی، 75/10/19(.

مرکز شکل گیری تمدن اسالمی مسجد است به عبارتی مسجد هم عبادتگاه است هم جایی برای 
حل مشکالت است و هم جایی برای آگاه سازی مردم. وقتی تمدنی بوی اسالممی به خود می گیرد که 

ریشه های آن از مسجد باشد.
4- ایمان به خدا

به  نیز  و  توحید  به  ایمان  مانند  انسانی؛  تمدن  به زیرساخت های  قاطع  اعتقاد عارفانه و  یعنی  ایمان 
جهان واپسین و رستاخیز و رهبران معصوم الهی. بدون این ایمان عالمانه، هیچ تحول مثبتی در زندگی 
تمدنی بشر شکل نخواهد گرفت و بی تردید تنها راه رسیدن به تمدن انسانی، توجه و اعتقاد و ایمان 
و التزام جامعه ی بشری به ندای فطرتش و آن توحید است)شریعتی تبار،1394 :8(. اولین هدف بعثت 
پیامبران، دعوت انسان ها با یکتاپرستی و ایمان به خدا است. در اندیشه رهبر معظم انقالب در درجه ی 
اول، نیاز تمدن نوین اسالمی به ایمان مطرح است)اکبری و همکارش،1393 :92(. در اندیشه رهبر معظم 
انقالب در درجه ی اول، نیاز به تمدن نوین اسالمی به ایمان مطرح است. ایشان معتقدند جدایی دیانت 
از سیاست از مظاهر شرک است که تا مسلمانان به همه ی ابعاد اسالم که سیاست نیز یک بعد مهم آن 
است، ایمان نیاورند، وارد اسالم واقعی نمی شوند. معظم له نقطه ی اصلی در تمدن اسالمی را ایمان به 
خداوند سبحان و به معنای عمیق توحید ناب معرفی می کنند و معتقدند یک نقطه ی اصلی وجود دارد 
و آن ، ایمان است و ما باید به تعیین هدفی بپردازیم که به آنایمان پیدا کنیم. ایشان معتقدند که بدون 
ایمان، پیشرفت در این بخش ها میسر نیست و کار به نحو صحیحی انجام نمی شود. اکنون آن چیزی 
که به آن ایمان داریم، می تواند لیبرالیسم، کاپیتالیسم، کمونیسم، فاشیسم یا توحید ناب باشد. باالخره به 
یک چیزی باید ایمان داشت، اعتقاد داشت، به دنبال این ایمان و اعتقاد پیش رفت، مسئله ی ایمان، مهم 
است. ایمان به یک اصل، ایمان به یک لنگرگاه اصلی اعتقاد؛ یک چنین ایمانی باید وجود داشته باشد. 
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بر اساس این ایمان، سبک زندگی انتخاب خواهد شد)بیانات مقام معظم رهبری، 91/7/23(. 
بنابراین، مهم ترین شاخص جامعه و تمدن نوین اسالمی در اندیشه رهبر انقالب، ایمان به خالق انسان 

هاست که باید
در همه سطوح جامعه اجرا شود و روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی بر اساس آن شکل 
می گیرد)اکبری و همکارش،1393 :92(. یک تمدن بزرگ و عمیق و ریشه دار زمانی می تواند فکر و 
فرهنگ خود را در دنیا گسترش دهد که با مکتب و ایدئولوژی خود و باایمان به آن در جهت تحقق این 
أمر برآید و بر آن استقامت ورزد. این در حالی است که دشمنان اسالم برای توقف این حرکت عظیم 
به دنبال کشاندن جامعه به بی ایمانی است که این أمر یکی از توطئه هایی است که به فرموده ی رهبر 
معظم انقالب اسالمی با شدت و جدیت دنبال می شود)خاری آرانی، علی اکبر زاده آرانی،1394 :74(. 
مقام معظم رهبری بحث ایمان و نبود آن را در جامعه موردبحث قرار داده اند و دراین باره می فرمایند:

»یک نقطه ی اصلی وجود دارد و آن، ایمان است. یک هدفی را باید ترسیم کنیم - هدف زندگی 
را - به آن ایمان پیدا کنیم. بدون ایمان، پیشرفت در این بخشها امکان پذیر نیست؛ کاِر درست انجام 
نمیگیرد. حاال آن چیزی که به آن ایمان داریم، میتواند لیبرالیسم باشد، میتواند کاپیتالیسم باشد، میتواند 
ایمان  باید  کمونیسم باشد، میتواند فاشیسم باشد، میتواند هم توحید ناب باشد؛ باالخره به یک چیزی 
داشت، اعتقاد داشت، به دنبال این ایمان و اعتقاد پیش رفت. مسئله ی ایمان، مهم است. ایمان به یک 
اصل، ایمان به یک لنگرگاه اصلی اعتقاد؛یک چنین ایمانی باید وجود داشته باشد. بر اساس این ایمان، 

سبک زندگی انتخاب خواهد شد.
در درجه ی اول،نیاز تمدن سازِی اسالمِی نوین به ایمان است. این ایمان را ما معتقدین به اسالم، پیدا 
کرده ایم. ایمان ما، ایمان به اسالم است. در اخالقیات اسالم، در آداب زندگی اسالمی، همه ی آنچه 
را که موردنیاز ماست، میتوانیم پیدا کنیم؛ باید اینها را محور بحث و تحقیِق خودمان قرار دهیم«)بیانات 

در دیدار جوانان استان خراسان شمالی، 91/7/23(.
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از مهمترین و اساسی ترین پایه های تمدن اسالمی، ایمان به خداست، ایمانی که به عمل تبدیل شود 
نه ایمان صرف. به عبارتی ایمان درست به همراه عمل عاقالنه محور.

5- خردگرایی
خردگرایی یکی از مهم ترین شاخص های تمدن اسالمی و تمدن سازی انقالب اسالمی است. چون 
عقل و خرد از جایگاه واال و منزلت باالیی در دین و فرهنگ اسالمی برخوردار است)افتخاری،1390 
:475(. رهبر معظم انقالب بر خردورزی به عنوان مهم ترین بن مایه سبک زندگی در تمدن نوین اسالمی 

تأکیددارند. ایشان به استفاده ی از خرد اشاره کرده و می فرمایند:
»ایمانمان را در دلهای خود و در عمل خود تقویت کنیم؛ از خرد انسانی، که هدیه ی بزرگ الهی 

به بشر است، استفاده کنیم«)بیانات در دانشگاه افسری امام حسین علیه السالم، 93/2/31(.
نوعی  که  دینی  اعتقادات  و  زندگی  فرجام  و  آغاز  در  اندیشیدن  ساعت  یک  روایات،  لسان  در 
خردورزی، از عبادت چندساله برتر شمرده شده است)اکبری و همکارش،1393 :93(. راه برون رفت 
از چالش هایی که مدرنیته برای عالم اسالم و جامعه ی اسالمی ما ایجاد نموده است، توجه تام و تمام به 

عقالنیت اسالمی و تبیین و توسعه ی جامعه ی دینی بر اساس آن است)الریجانی ،1390 :70(.
6- دانشگاه اسالمی

اگر کشوری بخواهد صاحب تمدن شود یا آگا هانه به تمدن سازی اقدام کند، الزم است در جهت 
سازی،  فرهنگ  مدت،  کوتاه  و  بلندمدت  های  برنامه  قالب  در  و  فعال  به صورت  تعیین شده  اهداف 
ساختار سازی و حرکت کند. در این راستا یکی از بخش های بسیار مهم و تأثیرگذار دانشگاه ها هستند. 
دانشگاه، فرهنگ عمومی کشور را متناسب با تمدن ترسیم شده در همه ابعاد آن و تعریفی که از تمدن 
ارائه شد می سازد و بالنده می کند. این بالندگی در برونداد دانشگاه به صورت خرده فرهنگ ها در 
حوزه های مختلف صنعتی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دیده می شود؛ سپس همه این ها از 

مجرای فرهنگ عمومی در درازمدت تمدن را محقق می سازد.
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از طرفی دانشگاه ها عالوه بر شکل دهی و بازتولید تمدن ها، در پویایی و استمرار آن ها نیز نقش 
اساسی ایفا می کنند. دانشگاه درروند اجتماعی کردن، فرهنگ را به سطح عمومی جامعه انتقال می دهد. 
در این انتقال، ملت هویت خود را به دست می آورد؛ ملت بی هویت، ملتی بی ریشه است و خود را در 
کوران حوادث روزگار گم کرده، مسخ می شود، به راحتی مرعوب بیگانگان می گردد، در کشاکش 
تهاجم فرهنگی استحاله شده و تمدن خود را از دست می دهد. دانشگاه به جامعه هویت می دهد و در 
مسیر این هویت سازی، حرکت، تالش و میل به خودکفایی در او ایجادشده، خالقیت خود را به کار 
گرفته و از مسیر کارآفرینی توسعه پایدار فراهم می شود؛ برمدار این توسعه ی پایدار است که تمدن 
فراهم شده استمرار می یابد و مدام پویا و بالنده حفظ می شود)خرمشاد و آدمی،1388 :174(. مقام معظم 

رهبری در رابطه با دانشگاه به منظور نقش آفرینی در ایجاد»تمدن نوین اسالمی« می فرمایند:
پیشرفت علمی، اجرای دقیق  از کاهش سرعت  برای حال و آینده، جلوگیری  »نیازسنجی علمی 
ارتباط دانشگاه و صنعت، نقش  پیگیری جدی  به کیفیت در آموزش عالی،  نقشه جامع علمی، توجه 
آفرینی دانشگاه ها در اقتصاد مقاومتی، گسترش فضای فرهنگ ایمانی و اسالمی، عمق بخشی بصیرت 
دینی و سیاسی، و میدان دادن به دانشجویان و اساتید ارزشی، انقالبی و متدین، از لوازم نقش آفرینی 
دانشگاه ها در شکل گیری تمدن نوین اسالمی است«)رهبر معظم انقالب در دیدار رؤسای دانشگاه ها 

و مراکز آموزش عالی، 94/8/20(.
ایشان در ادامه ی این بحث به نقش دائمی دانشگاه در فرآیند تمدن سازی اشاره کردند و فرمودند:
»باید تمام برنامه ها و مسیر حرکت دانشگاه ها در جهت نقش آفرینی در ایجاد تمدن نوین اسالمی 

باشد«)رهبر معظم انقالب در دیدار رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، 94/8/20(.
ایشان به نقش تربیت ساز دانشگاه اشاره کردند و فرمودند:

»هیچ یک از زیرساختهای گوناگون کشور اهمیت و نقش دانشگاه را ندارد؛ چون دانشگاه نیروی 

انسانی را تربیت میکند که مهم ترین سرمایه ی کشور نیروی انسانی است«)بیانات در دیدار اساتید و 
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دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت، 87/9/24(.
6-1- ویژگی های دانشگاه تمدن ساز

6-1-1- استقالل
مهم ترین و اساسی ترین و اولین ویژگی دانشگاه استقالل آن است. جامعه ای که در آن کارکردها 
به مقیاس  اندیشه ها و خودآگاهی عمومی  باشند، اسباب ظهور و بروز  از یکدیگر تفکیک و مستقل 
وسیعی فراهم می شود و حضور نقش خودآگاه، استقالل عرصه های گوناگون جامعه و بروز اندیشه 

های فردی و سرانجام خرد جمعی را تضمین می کند.

6-1-2-تخلق به اخالق ایمانی و عقل و خرد
دانشگاه باید به سوی تدوین نظامی ارزشی و همگانی از ارزش ها و اخالق عام که همه ی آحاد 
جامعه را شامل می شود، حرکت کند. بدیهی است در این کار با انبوهی از مشکالت و کمبودها مواجه 
خواهد شد، زیرا فرهنگ جامعه در آن سطح نیست که تعامل رشد یافته ای داشته باشد. متأسفانه نابرابری 
ها و بی عدالتی و از دست رفتن استعدادهای فراوان است. الزمه ی این کار تدارک نظامی هماهنگ 
برای ارتباط تنگاتنگ با کل جامعه است و این أمر منوط به آن است که یک معیار یا مالک عامی از 
ارزش های اخالقی و عقالنی و فرهنگی حاکم گردد)سیاه پوش،1389 :116(. مقام معظم رهبری دراین 

باره می فرمایند:
»دانشجو را باید هم متدین و هم دارای باورهای ملّی بار آورد«)بیانات در دیدار اساتید و اعضای 

هیئت علمی دانشگاه ها(.
ایشان در جای دیگر در رابطه بااخالق می فرمایند:

»در کنار علم؛ فرهنگ، تزکیه، اخالق و معنویت هم الزم است؛ در این شبهه نکنید«)بیانات در 

دیدار جمعی از دانشجویان، 83/8/10(.
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ایشان به علم تهی از اخالق اشاره کردند و فرمودند:
»اگر دانشگاه ما یک دانشگاه علمی محض باشد، اما تویش دین و اخالق نباشد، همان بالئی بر سر 
جامعه ی ما و کشور ما و آینده ی ما خواهد آمد که بر سر جامعه ی دانشمند غرب آمد«)بیانات در 

دیدار جمعی از اساتید دانشگاه ها، 90/6/2(.
1-6-3- مبارزه با فقر فکری و علمی جامعه

فلسفه ی وجودی دانشگاه صرفاً عرضه ی معارف روز نیست؛ یعنی دانشگاهی که از آن انتظار می 
رود جامعه را

بسازد و تمدن ساز باشد. وظیفه ی بسیار سنگینی دارد و آن وظیفه در چهارچوب تنگ وظایف 
پوش،1389  است)سیاه  شده  جامعه  گیر  دامن  که  است  جهلی  با  مقابله  بلکه  گنجد،  نمی  اش  رسمی 

:117(. مقام معظم رهبری در رابطه با تقویت فکری می فرمایند:
 - باشند  سالم  و  اطمینان  و  اعتماد  مورد  فکر سیاسی، که  دینی، چه  فکر  مراجع فکری - چه  »با 
ارتباطات را افزایش دهید. مطالعات فکری را هم - همچنان که من همیشه به دانشجویان عزیز سفارش 

کردم و میکنم - تقویت کنید«)بیانات در دیدار دانشجویان، 92/5/6(.
ایشان در رابطه با علم می فرمایند:

»عزیزان من! به علم اهمیت دهید، کلید اصلی باز کردن قفل های گوناگون ، اهمیت دادن به علم 

است«)بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان، 83/8/10(.
6-1-4- انضباط

یکی دیگر از ویژگی های دانشگاه تمدن ساز، برخورداری از انضباط است. این عنصر تاریخی و 
تمدن ساز، در بعضی کشورها، موضوعی بسیار پیش پاافتاده تلقی می شود و به عبارتی کمترین بهایی 
به آن داده نمی شود. درحالی که تمامی ادیان و نحله های فکری، مدار زندگی اجتماعی خود را بر این 
أمر استوار کرده اند و نخستین گام آموزش آن ها تخلق به اخالق و انضباط بوده است. شایسته است 
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دانشگاه ها در پیوند بین علم و خرد، یک نظم اجتماعی را در سایه ی تحول فرهنگی، سرلوحه ی کار 
خود قرار دهند که سرانجام آن رسیدن به یک تحول فکری است و باید اساس آن بر یک تحول ذاتاً 
معرفت شناسی استوار باشد)سیاه پوش،1389 :117(. مقام معظم رهبری به نظم در دانشگاه ها و دوری 

از تخلفات و تابع قانون بودن اشاره کردند و فرمودند:
بر  گذاشتن  سرپوش  برای  است(  شده  آورده  برگه  این  در  آن ها  اسم  دانشگاهی)که  »مسئوالن 
تخلّفات خود، قوانین را از دید دانشجو مخفی می کنند، تا جایی که عّده ای از دانشجویان برای احقاق 
به محاکم قضائی می شوند. ضمناً وضعیت ظاهر اسالمی در دانشگاه علوم  به مراجعه  ناچار  حّق خود 
پزشکی بسیار زشت و تأّسفبار است؛ چرا کسی رسیدگی نمی کند؟ مگر می شود قانون را مخفی کرد؟ 
انسان قانون را می خواند. قانون که دست کسی نیست؛ قانون چاپ شده است و می شود رفت آن را 
پیدا کرد. بنابراین، این حرف درست نیست. اما درباره ی وضعیت اسالمی در دانشگاه علوم پزشکی؛ 
اگر همین طور باشد، باید آقایان رؤسا که اینجا تشریف دارند، آن را دنبال کنند. بله، هم بواطن را باید 

رعایت کنند، هم ظواهر را)بیانات در دانشگاه شهید بهشتی، 82/2/22(.
1-6-5- تدوین مقررات و ضوابط نوین و طرد تشکیالت و مقررات فرسوده

ویژگی دیگر دانشگاه، دوری از اندیشه های کهنه و طرد تشکیالت و مقررات فرسوده و تدوین 
شالوده ای نو برای ایجاد محیطی بانشاط، جهت جذب استادان فرهیخته و مجهز به دانش روز و نیروی 
انسانی باتجربه و کاردان و برقراری جاذبه های علمی برای گسترش علم سازمان یافته با شیوه های نوین 
به تنقیح و تصحیح مستمر روش های  کسب معرفت و علم آموزی و هم چنین بسط روش هایی که 

معرفت شناسانه پیشین منجر شود.
6-1-6-ترویج پژوهش های بنیادی

توجه جدی دانشگاه ها به پژوهش های بنیادی که سرچشمه ی زاینده و فیاض اندیشه ها است و 
مورد کشورهای درحال  در  به خصوص  نکته  این  دارد.  افتادگی  اقتصادمحور  های  پژوهش  از  پرهیز 
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توسعه که محتاج ترویج معرفت علمی برای بسط دانش و آموزه های فرهنگی است، بیشتر احساس می 
شود، ولی متأسفانه مغفول واقع شده است)سیاه پوش،1389 :118(. مقام معظم رهبری در رابطه با این 

محور از دانشگاه می فرمایند:
ها  دانشگاه  امّا خود  داریم، خوب هم هست  پژوهشگاه هایی  ما  البتّه  است.  »پژوهش خیلی مهم 
بشود  دانشگاه  خود  و  کنند  درست  پژوهشکده  کنند،  درست  پژوهشگاه  بشوند؛  محور  پژوهش  باید 
پژوهش]محور[. منافاتی هم ندارد که بیرون هم باشند، پژوهشگاه ها و پژوهشکده های بیرونی وجود 
داشته باشند امّا خود دانشگاه ها بشوند پژوهش محور«)بیانات در دیدار رؤسای دانشگاه ها، پژوهشگاه 

ها و پارک های علم و فناوری، 94/8/20(.
6-1-7-دوری از كشمکش های سیاسی و فرقه ای

دانشگاه باید از خطر کشیده شدن به کشمکش های فرقه ای و عقیدتی و گرفتار شدن در چنبره ی 
عوام فریبی و جهت گیری با نهادهای غیرعلمی و حزبی، عقیدتی که حرمت و ساحت علم را وسیله ای 
برای رسیدن به امیال و گرایش های خاص به کار می برند، پرهیز جدی نماید)سیاه پوش،1389 :19(. 

مقام معظم رهبری دراین باره فرمودند:
نشود، چیز  بزند و دچار سیاسی کاری  را روشن و صریح و آشکار  دانشجو حرفش  اینکه  »اصل 

مطلوبی است«)بیانات در دیدار دانشجویان، 87/7/7(.
ایشان در جای دیگری می فرمایند

»اگر مجموعه های سیاسِی قدرت طلب بدنیِّت بددِل بدسابقه، به طرف حرکت دانشجویی آمدند 
و خودشان را به آن چسباندند و بر آن دست گذاشتند، این آفت می شود«)بیانات در دانشگاه صنعتی 

شریف، 78/9/1(.
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دانشگاه اسالمی

ترویج 
پژوهشهاي 

بنیادي

استقالل

تخلق به اخالق 
ایمانی و عقل و 

خرد

مبارزه با فقر 
فکري و علمی 

جامعه
انضباط

تدوین مقررات و 
ضوابط نوین و 

طرد تشکیالت و 
مقررات فرسوده

دوري از 
کشمکش هاي 

سیاسی و 
فرقهاي

نمودار3: ویژگی های دانشگاه اسالمی
7- تربیت نیروهای متعهد

یکی دیگر از عناصر فوق العاده مؤثر در تدوین و تحقق تمدن اسالمی، وجود نیروهای کارآمدی 
است که در این مسیر بتوانند هرکدام با مسئولیت پذیری و به تناسب توانایی های خویش، عهده دار 
بخشی از ساختن بنای عظیم تمدن اسالمی شوند؛ این همان کاری بود که در صدر اسالم نیز به وسیله 

پیامبر)ص( انجام شد)مالیی،1394 :79(. مقام معظم رهبری دراین باره می فرمایند:
»بیست وسه سال، زمان کوتاهی است. سیزده سال از این مدت هم با مبارزات غریبانه گذشت. در 
مکه اول با پنج نفر و ده نفر و پنجاه نفر شروع شد و جمعیت معدودی در زیر فشارهای طاقت فرسای 
دشمنان متعصب، کور و جاهل توانستند مقاومت کنند. ستون های مستحکمی ساخته شد برای این که 
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جامعه ی اسالمی و تمدن اسالمی بر روی این ستون ها قرار بگیرد. بعد هم خداوند متعال شرایطی را 
پیش آورد که پیغمبر توانست به مدینه هجرت کند و این نظام و این جامعه را به وجود بیاورد و این 
تمدن را پی ریزی کند. همه ی مدتی هم که پیغمبر اکرم این نظام نوپا را پرداخت، ساخت، آماده کرد 
و پیش راند، ده سال شده است؛ یعنی یک مدت کوتاه. یک چنین حوادثی معموالً در طوفان امواج 
حوادث دنیا گم می شود، از بین می رود، فراموش می شود. ده سال خیلی مدت کوتاهی است؛ اما در 
همین مدت پیغمبر اکرم توانست این نهال را غرس کند، آبیاری کند، وسیله ی رشد و نمو آن را فراهم 
کند؛ یک حرکتی را ایجاد کند که این حرکت یک تمدنی را آفرید و این تمدن بر اوج قله ی تمدن 
بشری در دوران مناسب خود قرار گرفت«)بیانات در دیدار مسئوالن نظام در روز عید مبعث، 901/4/9(.

تمدن برای شکل گیری و در ادامه برای پایداری و بقا نیاز به نیروهایی دارد که بر اساس مبانی آن 
تربیت شده اند. به عبارتی در تمدن اسالمی باید نیروهایی را تربیت کرد و تربیت باید بر اساس مبانی 
و اصول اسالمی باشد تا باتربیتی درستی که شکل می گرد نیروها در قبال تمدن متعهد باشند. اگر در 
جامعه ای برخالف مبانی و ارزش های آن نیروهایی تربیت شود آن جامعه در معرض آسیب قرار خواهد 
گرفت. در جامعه ای که اسالمی است باید نیروهای آن بر اساس ارزش های اسالمی تربیت شوند نه بر 
اساس مبانی بیگانه. که اگر تربیت بر اساس مبانی بیگانه باشد یا در این مسیر تربیتی نفوذ باشد عاقبت 

جامعه آفت خواهد بود.
8- ویژگی های مختص به تمدن اسالمی

چون  مشترک  های  ویژگی  هستند.  مختص  و  مشترک  های  خصیصه  و  ویژگی  دارای  ها  تمدن 
قانونمند بودن تمدن ها و این که تعالی و انحطاط آن ها دارای علل و عوامل خاصی است نه معلول 
تصادف و اتفاق و این که تمدن ها به دینی، علمی، اخالقی و هنری تقسیم می شوند و در سطح کالن 
یا بشری هستند یا دینی و این که تمدن ها محصول فطرت و گرایش های متعالی بشرند. اما ویژگی های 
مختص، از تمایز و تفاوت تمدن ها حکایت دارند؛ چون مادی نگری به امور در تمدن های سوسیالیستی 
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و غرب سرمایه داری و روح تعالی جویانه و معنوی نگر در تمدن های دینی یا مانند عقالنیت و انسان 
گرایی در تمدن رنسانس و عقل گریزی و آزادی ستیزی در تمدن قرون وسطی.

این که فرهنگ و تمدن انقالب اسالمی به عنوان یک تمدن و فرهنگ نوظهور که بیش از دو دهه 
از عمر آن نگذشته است، دارای ویژگی های مشترک و مختص است.که در این پژوهش مدنظر نیست 
و آنچه در پژوهش حاضر مدنظر نویسنده است ویژگی های مختص انقالب اسالمی است که آن را از 

دیگر تمدن ها متمایز می کند. مواردی از این ویژگی ها به شرح زیر می باشند:
8-1- جامعیت

مفهوم جامعیت این است که فرهنگ و تمدن انقالب اسالمی به موجب حضور جوهره ی اصلی 
دین؛ یعنی خدا، با تمامی ابعاد و صفات خود دارای هویتی است که در آن عشق و حماسه، دین و دنیا 
یا هویت آسمانی با هویت زمینی، عقالنیت و وحیانیت، علم و دین، حقیقت و مجاز، عرفان و سیاست، 
فلسفه و هنر و مواردی از این قبیل در کنار هم می نشینند و هویت واحدی را تشکیل می دهند. بدین 
سا، جامعیت، مهم ترین ویژگی یا فصل ممیز فرهنگ و تمدن انقالب اسالمی است که آن را از فرهنگ 

های دیگر حتی از فرهنگ و تمدن های اسالمی متمایز می کند.
8-2- جهانی بودن در عین پذیرش فرهنگ و تمدن ملت ها

ویژگی اختصاصی دیگر تمدن انقالب اسالمی، جهانی بودن، در عین پذیرش فرهنگ و تمدن ملت 
ها و دوری از انترناسیونالیسم استعماری است. این تمدن نه تمدن ناسیونالیستی است و نه نسبت به هویت 
ملی انسان ها بی تفاوت است؛ بلکه در عین پذیرش هویت ملت ها، اقوام و قبایل، بر لزوم تبادل فرهنگی 
و گفت وگوی میان ملت ها تأکید می ورزد و اصوالً فلسفه ی تمایز فرهنگ ها و تمدن ها را لزوم بهره 
گیری و تغذیه ی فرهنگ ها از یکدیگر می داند.تقسیم انسان ها به ملت ها و قبیله ها یکی از سنت های 
خداست تا آن که ملت ها و قبایل با یکدیگر تعامل معرفتی و فرهنگی داشته باشند که حاصل آن، رشد 
و تکامل فرهنگ ها و تمدن هاست؛ ولی فرهنگ و تمدن های ناسیونالیستی از ویژگی های بارزشان بت 
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ساختن فرهنگ و تمدن خودی و بیگانه شمردن تمدن ها و فرهنگ های دیگر است.

8-3- اصل مبارزه و عدم سازگاری با زور مداری، زرمداری و تزویر مداری
حاصل این ویژگی در قلمرو روابط خارجی، نفی ذلت و خواری سلطه ی بیگانگان و مقاومت در 
برابر آن و در قلمرو داخلی عدم سازش با زورمداران، زرمداران و تزویرگران در عین حمایت از لزوم 
تبادل فرهنگی و گفت وگو با اهل فرهنگ و خرد است)ایزدپناه،1378 :110(. مقام معظم رهبری در 

رابطه با حمایت از مظلوم و مبارزه با ظلم می فرمایند:
»ما هر مقداری که بتوانیم از مظلوم حمایت میکنیم و هر مقداری که توانایی های ما و وسع ما باشد 
وظیفه ی ما است. ظالم هرکسی بود باید با او مقابله کرد و جلوی ظلم او را گرفت؛ مظلوم هرکسی 
هست باید از او حمایت کرد«)بیانات در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی، 94/2/26(.

8-4- حفظ سنت های اصیل بشری و دینی در عین همگامی بازمان
فرهنگ ها و تمدن هایی هستند که در ایجاد پیوند میان سنت و تجدد یا مدرنیسم عاجزند؛ همانند 
فرهنگ و تمدن غرب که بعد از رنسانس به ارزش های معنوی و بنیادین منطقی کهن پشت پا زد و به 
جای اصالت الهیات مسیحی و عرفان و فلسفه ی متعالی؛ اومانیسم، عقالنیت، لیبرالیسم را قرارداد و یا 
فرهنگ مارکسیستی که به جای سنت های دینی و معنوی، علم محوری را قرارداد. اما فرهنگ و تمدن 
انقالب اسالمی به خوبی میان سنت های بشری و دینی و شرایط زمان سازگاری ایجاد می کند، بی آنکه 
ارزش های متعالی دینی و بشری را در پای مدرنیسم قربانی کند. مقام معظم رهبری بدترین وضعیت 

برای تمدن را فراموشی هویت آن می داند و می فرماید:
»بدترین مشکِل یک کشور این است که تمّدن و هویّت خود را فراموش کند. ما باید امروز درصدد 
ساختن تمّدن خود باشیم و باور کنیم که این ممکن است. در تبلیغات گذشته این کشور در خصوص 
ناتوانی ایرانی و توانایی غربیها آن قدر مبالغه شده که امروز اگر کسی بگوید ما کاری کنیم که غربیها 
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به علم ما احتیاج پیدا کنند، می بینید که در دلها یک حالت ناباوری به وجود می آید: مگر چنین چیزی 
ممکن است؟ بله؛ من عرض می کنم می شود. شما همت کنید پنجاه سال دیگر این طوری شود«)بیانات 

در دیدار جمعی از نخبگان علمی، 81/7/3(.
8-5- حمایت از آزادی و تکثیر در عین حساسیت به هدایت انسان 

تمدن های دینی و فرهنگ های ایدئولوژیک یا به اصل آزادی و تکثرگرایی تأکید داشته و از اصل 
هدایت غفلت می ورزند و یا با حساسیت مفرط به اصل هدایت، از اصل آزادی و تکثرگرایی دینی، 
کالمی و فرهنگی و هنری دور می مانند. ولی در تمدن و فرهنگ انقالب اسالمی ضمن حمایت بی 
شائبه از اصل آزادی و تکثر در قلمرو اندیشه، دین و هنر، به اصل حساسیت نسبت به هدایت انسان به 

سوی کمال و خوشبختی واقعی، عنایت کامل وجود دارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در مورد آزادی می فرماید:

»اسالم به ملت ها استقالل و آزادی می دهد؛ هم آزادی در محیط زندگی خودشان، 
از  آزادی  ها،  جهالت  و  خرافات  از  آزادی  مستبد،  و  دیکتاتور  های  قدرت  از  آزادی 
تعصبهای جاهالنه و کج فکری ها و هم آزادی از کمند قدرت اقتصادی و فشار سیاسی 
با میهمانان دهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره(  استکبار«)بیانات در دیدار 

.)78/3/12
اهمیت آزادی در فلسفه ی سیاسی آیت اهلل خامنه ای تا آن جاست که ایشان آزادی 
با اسالم می دانند به طوری که هیچ کدام بدون هم قابل تصور نیست، اسالم  را مالزم 
منهای آزادی را اسالم واقعی نمی دانند و آزادی در غیر اسالم را توهم می دانند)بیانات 

در دیدار با مدرسان معارف اسالمی آموزش و پرورش 61/6/1(.
8-6-  تالزم و توازن میان علم، عقل، دین، عرفان و هنر

تمدن ها و فرهنگ های شناخته شده، یا عرفانی محض یا دینی یا علمی یا عقالنی یا هنری محض 
و گاهی ترکیبی از دو یا چند مورد هستند. اگرچه ممکن است در برخی تمدن ها و فرهنگ ها همه ی 
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عناصر یادشده یافت شوند؛ ولی به طور حتم تالزم و توازنی میان آن ها حاکم نیست.مثاًل تمدن غرب که 
عنصر دین و عرفان غایب و یا بسیار کم رنگ است. درحالی که فرهنگ و تمدن انقالب اسالمی آینه 
ی تمام نمای این جامعیت و توازن است. در این تمدن، در عین این که حضور علم و اندیشه و عرفان 
و دین و هنر به اوج خود می رسد، میان آن ها تالزم و توازن کامل نیز وجود دارد؛ یعنی هنر انقالب 
اسالمی، هنری است عرفانی، دینی و عقالنی؛ همان گونه که علم و فلسفه ی آن، عرفانی، دینی و هنری 

است)ایزدپناه،1378 :111(. 

ویژگیهاي مختص به تمدن 
اسالمی

تالزم و توازن میان 
علم، عقل، دین، 

عرفان و هنر

جامعیت

حمایت از آزادي و 
تکثیر در عین 

حساسیت به هدایت 
انسان 

جهانی بودن در عین 
پذیرش فرهنگ و 

تمدن ملتها

اصل مبارزه و عدم 
سازگاري با زور 

مداري، زرمداري و 
حفظ سنتهاي اصیل تزویر مداري

بشري و دینی در 
عین همگامی بازمان

نمودار4: ویژگی های مختص به تمدن اسالمی
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نتیجه گیری
از منظر حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای به مثابه ی یک متفکر و اندیشمند اسالمی،هدف نهایی 
به تمدن اسالمی در زنجیره ی منطقی و مستمر است که بر چهار رکن دین،  انقالب اسالمی رسیدن 
عقالنیت، علم و اخالق استوار است. به عبارتی برای این که زنجیره ی شکل گیری تمدن سازی نوین 
اسالمی شکل گیرد باید ارکان دین، عقالنیت، علم و اخالق در آن حضور مستمر داشته باشند وگرنه 
تمدنی هم ممکن است شکل گیرد ولی مثل تمدن غربی خواهد بود که نه در آن سایه ی دین حاکم 
است و نه سایه ی عقالنی و نه اخالق بلکه علم و عقالنیت فارغ از مبانی اخالقی است که بر آن حاکم 
شده است و برای این که این وضعیت برای جوامع اسالمی شکل نگیرد باید این محورهای یادشده در 
آن حضور دائم داشته باشند.در پژوهش حاضر نویسنده درصدد بود شاخص های فرهنگی برای شکل 
گیری تمدن نوین اسالمی با تمرکز بر بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی موردبررسی قرار گرفت و به 
مواردی مانند وحدت اسالمی و امنیت و احیای اسالم سیاسی و مواردی از این قبیل اشاره شد.برای این 
که زنجیره ی تمدن سازی اسالمی روند اسالمی را طی کند و به نتیجه ی مطلوب که شکل گیری تمدن 
با مبانی اسالمی است برسد نیاز است که آرمان های فرهنگ به عنوان مبنا قرار گیرند که همان ارزش 
های اسالمی نهفته در آن است.همان آرمان هایی که به موارد زیادی از آن ها در این پژوهش اشاره 
شد.به عبارتی زمانی می توان انتظار داشت که آرمان های سیاسی و اقتصادی و امثال این ها در زنجیره 
ی تمدن سازی اسالمی مثمر ثمر باشند که به آرمان های فرهنگی توجه شود و به پیاده سازی آن ها در 

جامعه توجهی گسترده گردد.
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شاخص ھای 
فرھنگی

خدامحوري 

حق گرایی

ویژگیهاي 
مختص به 

تمدن اسالمی

تربیت 
نیروهاي 

متعهد

دانشگاه 
اسالمی

خردگرایی

ایمان به خدا

استفاده از 
کارکردهاي 

مسجد

نمودار 5: شاخص های فرهنگی شکل گیری تمدن سازی اسالمی

پیشنهاد ها
1. توجه در دو بعد نظری و عملی تمدن سازی نوین اسالمی و عدم افراط وتفریط در نگاه تک 

بعدی.
2. شکل گیری سناریوهایی در رابطه با فرآیند شکل گیری تمدن سازی و مسائل پیش رو.

3. ایجاد کارگاه های تمدن سازی نوین اسالمی و شکل عملی دادن به خروجی ها.
4. سعی در یک دل و یک زبان کردن دولت و مردم در فرآیند تمدن سازی؛ چون تا زمانی که این 
دو محور صورت نگیرد شکل گیری دولت اسالم و بعد جامعه اسالمی مشکل و غیرممکن خواهد بود.
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5. رونق دادن به تحقیقات کاربردی و روی آوری به پژوهش هایی که با اعمال آن ها مشکلی از 
مسائل پیش روی تمدن سازی حل می شود.
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چکیده 
عبارت تمدن نوین اسالمی که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده، در واقع همان احیاء تمدن 
اسالمی است که با پیروزی انقالب اسالمی نگاه ها به آن معطوف گردیده است. یعنی احیاء عزت و 
نوید  تواند  از دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی که می  برخورداری  انسان مسلمان در کنار  کرامت 
ایجاد تمدنی نمونه باشد و تأکید مقام معظم رهبری بر عنصر پیشرفت همه جانبه به عنوان ماهیت واقعی 
تمدن نوین اسالمی در واقع به معنای تأکید بر عنصر حرکت و تعالی در همه عرصه ها و همه جنبه های 
نیازمند طی  نوین اسالمی  به تمدن  نائل گردیدن  این مقوله  باشد.در کنار  زندگی مادی و معنوی می 
مراحلی است که اولین مرحله آن ایجاد انقالب اسالمی است.بر طبق اندیشه مقام معظم رهبری وقوع 
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انقالب به تنهایی کفایت نمی کند بلکه تداوم روحیه انقالبی و انقالبی بودن مرحله مهم تر می باشد که تا 
این مهم وجود نداشته باشد نائل گردیدن به تمدن نوین اسالمی به عنوان گام پنجم از هرم پنجگانه میسر 
نخواهد بود. سوال مهمی که نگارندگان در این مقاله درصدد پاسخگویی به آن هستند این است که بر 
طبق اندیشه مقام معظم رهبری روحیه انقالبی و انقالبی بودن چه تأثیری در شکل دهی به تمدن نوین 
اسالمی ایفا می کند؟ با بررسی اندیشه مقام معظم رهبری مبرهن می گردد که نائل گردیدن به تمدن 
نوین اسالمی منوط به کار و تالش تدریجی و مستمر، داشتن روحیه انقالبی و وقع نهادن به ارزش های 
انقالبی می باشد و نمی توان تمدن نوین اسالمی را با ساختارهای مطمح نظر به منصه ظهور رساند، مگر 
اینکه در بطن و متن کار افرادی با روحیه انقالبی،کار و تالش بی وقفه و مستمر در حوزه های چندگانه 

سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و ... را نصب العین خود قرار داده باشند.
کلیدواژگان: تمدن نوین اسالمی، روحیه انقالبی،سید علی خامنه ای، انقالب اسالمی ایران ،جامعه 

اسالمی.
مقدمه 

  پس از جنگ جهانی اول جبهه استکباری رضا شاه را که تاریخ مصرفش برای آنان به اتمام رسیده 
یافته غرب بود را جانشین وی کردند. این فرد  به زیر کشید و پسرش که پروش  بود از مسند قدرت 
کسی نبود جزء محمد رضا شاه پهلوی که در مدت صدرات خود از هیچ گونه کمکی در غربی سازی 
ایران و پاکسازی ظواهر و بواطن دین در این کشور دریغ نورزید. منتها ماحصل تمامی سیاست های 
وی خمیرمایه های الزم را برای به زیر کشیده شدن وی در انقالب دین مردمی سال 1979 ایران فراهم 
ساخت. وقوع انقالب کبیر اسالمی ایران در واپسین دهه های قرن بیستم موجب اعجاب کلیه تحلیل 
گران و محورهای استکباری جهان و عمال دیکتاتور منطقه ای آنها گردید. این انقالب به مثابه زلزله 
ای سهمگین لرزه بر پیکره فاسد و پایه های لرزان استکبار جهانی و استبداد داخلی انداخت. اینک پس 
از گذشت قریب چهار دهه از این انقالب سوالی که مطرح است اینکه چرا در کشوری انقالب رخ 
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داد که رعب و وحشت توسط رژیم اقتدارگرایی مستقر مستولی شده بود و اینکه قدرت های جهانی 
از جمله ایاالت متحده آمریکا و انگلیس در هیچ گونه کمکی جهت برقرار بودن این رژیم فاسد دریغ 
نمی ورزیدند؟ در کنار کلیه فاکتورها و نقاط ضعف رژیم سابق که بن مایه ای قوی برای ابراز مخالفت 
و به پاخواستن مردم و رهبران انقالب فراهم ساخته بودند، نباید از نقش مردان و زنان انقالبی غافل ماند 
اینکه اهمیت فداکاری ها و جان فشانی های بی توقع و بی منت آنها مسئله است که اهمال  و مضافاً 
و غفلت ازآن پسندیده نیست. با این وجود بهتر است به صورت جزئی وارد موضوع انقالبی بودن و 
انقالبی گری به عنوان موضوعی شایسته بررسی وارد شد و در آن تدبر و تدبیر کرد. هیچ کسی بهتر از 
مقام معظم رهبری این مقوله را مورد توجه قرار نداده است. این پژوهش می کوشد تا به سواالت ذیل 
پاسخ دهد.انقالبی گری در چهارمین دهه پس از پیروزی انقالب اسالمی، چه معنایی دارد؟ عمل انقالبی 
چگونه عملی است و چه مؤلفه هایی دارد؟ بررسی، شناخت و تحلیل ومفاهیم کلیدی هر پژوهش، مسیر 
را برای حصول به نتایج حقیقی تر نزدیک می نماید.تعریف واژه انقالب در نظریه های گوناگون غربی 
و تعریفی که در منظومه فکری نخبگان مسلمان است تمایز دارد، این تمایز، ابعاد همه ی جانبه انقالب 
و انقالبی گری را به خوبی تبیین خواهد کرد. آنچه که در متون و منابع اسالمی ما موجود می باشد ما را 
به تحلیل منطقی تر و عقالنی تر از مفهوم انقالب خواهد رساند. نگرش فیلسوفان غربی با مبانی، اصول و 
فلسفه ای شکل پیدا می کند که دارای اختالط های فکری من جمله انسان گرایی محض، عقل گرایی 
محض، تجربه گرایی، دنیا گرایی، جدایی دین از سیاست، سیاست زدگی، غلبه و زور در قدرت می 
باشد و این مفاهیم کامال در تضاد با مبانی فکری مسلمانان می باشد چرا که استدالالت علمی مسلمانان 
در تعاریف مفاهیم علوم انسانی بر مبنای وحی، عقل و علم مورد تحلیل قرار می گیرد. لذا انقالب و 
انقالبی گری نیز به تبع این نگرش ها تعریف خواهد شد. قبل از پرداختن به ادامه بحث ذکر این نکته 
الزم است که در این مقاله کمتر به مقوله تمدن سازی توجه شده است و بشتر به این مسئله پرداخته شده 
که الزمه تمدن سازی در ابتدا الزمه کار و روحیه انقالبی است و با روحیه خمودگی و جمود فکری و 
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کساد رفتاری نمی توان ایده تمدنی را جامه عمل پوشاند. لذا در این پژوهش با محورهای زیر به تبین 
بحث می پردازیم.

بنیان های مفهومی و نظری؛ - 
ضرورت انقالبی گری )چرا باید انقالبی بمانیم( ؛- 
ضرورت توجه و تعمیق روحیه انقالبی؛- 
عرصه های انقالبی گری)در چه زمینه های باید انقالبی عمل کنیم(؛- 
نهاد ها و عناصر انقالبی؛- 
 شاخص های انقالبی گری؛- 
انقالبی گری، روحیه انقالبی و تمدن نوین اسالمی؛- 

1ـ مبانی نظری و مفهومی پژوهش 
1ـ 1ـ انقالب

  نخستین گام در مطالعه هر پدیده، تبیین مفهومی آن است. تعاریف مختلفی در خصوص پدیده 
انقالب وجود دارد. این تعاریف کم و بیش وجوه اشتراک و اختالفی نسبت به یکدیگر دارند و هر یک 
از دریچه ای خاص انقالب را مورد مطالعه و امعان نظر قرار داده اند. از همین روی مبرهن می گردد 
اندیشمندان  رابطه شایان توجه است که  ندارد. در همین  نظر واحدی وجود  انقالب  که در خصوص 
حوزه انقالب مبری از پایگا های فکری و بینشی خود نبوده و ویژگی هایی که هر کدام برای انقالب 
برشمرده اند تا حدی متفاوت از دیگری است. از این نظرگاه ما شاهد این هستیم که تعریف انقالب در 
بافتار فکری اندیشمندان غربی و با نگاه مادی گرایانه آنها با نوع نگاه متفکران اسالمی با نگاه غیرمادی 
متفاوت است. انقالب قاطع ترین تغییری است که به پرسش اساسی از وضع موجود می پردازد و آن 
را قویاً به چالش می گیرد. وضع موجود در قالب نظام استقرار یافته مبادرت به واکنش در قبال چنین 
بحرانی می نماید و در صورت موفقیت آمیز بودن انقالب، نظام سیاسی مضمحل گردیده فرومی پاشد) 
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عیوضی، 1387: 64(. برخی ارسطو را بنیان گذار مطالعه انقالب می دانند که حدود 350 سال قبل از 
فیام مردم علیه  از  مبانی آنها،  نظام های سیاسی و  انواع  از  بررسی خود  او در  میالد زندگی می کرد. 
 .)547 :1947,mckeom(حکومت بحث می کند که در اثر نابرابری و احساس بی عدالتی رخ می دهد
مثاًل  را  بخواهند شکل موجود حکومت  به دو صورت است:1( وقتی که مردم  انقالب  ارسطو  نظر  به 
از دموکراسی به اشرافی گری و یا بالعکس تغییر دهند؛ و2( وقتی که مردم بخواهند بخشی از سامان 
حکومت یا افراد آن را تغییر دهند) کوهن، 1369: 58(. از این رو مالحظه می گردد، از منظر ارسطو 
ادامه سعی  نابرابری اجتماعی و احساس ظلم و بی عدالتی توسط مردم است. در  انقالب ها در  ریشه 
می شود برخی از مهم ترین نظریه های انقالب ارائه شود. تدا اسکاچپول یکی از نظریه پردازان حوزه 
انقالب ها به شمار می رود که در کتاب خود با نام " دولت ها و انقالب های اجتماعی " با رد ارادی 
بودن وقوع انقالب، تفسیر انقالب را تنها مبتنی بر عوامل ساختاری و از پیش تعیین شده می دانست و 
حتی نقش انقالبیون در گسترش ایدئولوژی خود و موفقیتشان در این زمینه را انکار می کرد. وی بر این 

اعتقاد است بود که انقالب ساخته نمی شوند، بلکه به وجود می آیند. 
انقالب را یکی از طرق خشونت  نام" گردش نخبگان"  به  ولیفرد پاره تو، در نظریه مشهور خود 
آمیز گردش نخبگان معرفی می کند. بنابر نظریه پاره تو، هر جامعه ای متشکل از نخبه ها و توده هاست. 
نخبگان خود به نخبگان سیاسی حاکم و نخبگان غیرحاکم تقسیم می شوند. نخبگان حاکم نیز به نوبه 
انعطاف پذیر)نخبگان روباه  به چهار دست تقسیم می شوند: نخبگان سازش کار و  نوبه خود  به  خود 
صفت(، نخبگان وفادار به اصول نظام و یا محافظه کار)نخبگان شیرصفت(، نخبگان واقعی و شایسته 
حکومت کردن و نخبگان صوری و غیرواقعی که موقعیت نخبه سیاسی را به ناحق اشغال کرده اند. به 
نظر وی تعادل در جامعه وقتی برقرار است که در راس حکومت اوالً ترکیب مناسبی از نخبگان انعطاف 
نیز نخبگانی واقعی و شایسته باشند. اکثریت این نخبگان  ثانیاً  پذیر و وفادار به اصول وجود داشته، و 
نکته مهم دیگر نظریه پاره تو این است که حتی اگر در یک زمان خاص ترکیب مناسبی از نخبگان در 
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جامعه حاکم باشد، پس از مدتی، هم به علت تغییر کیفی در نخبگان حاکم و هم به سبب نفوذ نخبگان 
قرار  تعادل جامعه در معرض خطر  نامناسب شده و  نخبگان  به درون هیئت حاکم، ترکیب  غیرواقعی 
خواهد گرفت)پناهی، 1393: 17(. جیمز دیویس با طرج منحنی جی بر این اعتقاد است که انقالب ها 
زمانی پدید می آیند که مدتی طوالنی از توسعه عینی اقتصادی و اجماعی، توسط یک دوره کوتاه مدت 
عقب گرد سریع دنبال شود) ملکوتیان،1392: 96(. از سوی دیگر ساموئل هانتینگتون بر این اعتقاد است 
بنیادی و خشونت آمیز داخلی در ارزش ها و اسطوره های مسلط  انقالب یک دگرگونی سریع،  که 
فعالیت و سیاست های حکومتی است)  نهادهای سیاسی، ساختار اجتماعی، رهبری و  بر یک جامعه، 

هانتینگتون، 1370: 358(.
از سوی دیگر در اسالم نوع نگاه دیگری به پدیده انقالب به چشم می خورد که با نظریه های غربی 
منافع  راه خدا، در جهت  در  نوعی جهاد  انقالب  اسالم  دیدگاه  از  دارد.  ای  پایه  های  تفاوت  انقالب 
الهی،  به مکتب  ایمان  و  براي عقیده  انبیاء  نهضت هاي رهایی بخش  مستضعفان و محرومان و اصوالً 
فطرت انسانی و براي محرومان است . لذا آرمان خواهی و عقیده به مکتب الهی عامل اصلی انقالب 
در تحلیل اسالمی می باشند . بنابراین انقالب اسالمی عبارت است از دگرگونی بنیادي در ساختار کلی 
جامعه و نظام سیاسی آن منطبق بر جهان بینی و موازین و ارزشهاي اسالمی و نظام امامت و بر اساس 
آگاهی و ایمان مردم و حرکت پیشگام متقیان و صالحان و قیام قهرآمیز توده هاي مردم است . بنابراین 
انقالب اسالمی پدیده اي دفعی نمی باشد بلکه ریشه هاي عمیق تاریخ و ایدئولوژیک دارد . پس می 
توان گفت: »انقالب یک حرف و یک حرکت دفعی نیست، یک حرکت مستمر است و اقتضائاتش در 
زمانهاي مختلف متفاوت است . پس انقالب تداوم و حضور دارد ،در درون آن فصول و سطور معرفت 

وجود دارد : معرفت دینی، معرفت سیاسی و معرفت اخالقی«)میرابی،1390،5(
2ـ 1ـ تمدن و تمدن سازی

مطالعات تمدن به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های پژوهشی، ازگذشته های دور ملحوظ نظر 
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معنای  به   Civis التینی  لغت  از  انگلیسی  زبان  در  تمدن  است.  گرفته  قرار  گران  پژوهش  و  محققان 
مورد  لیاقت  و  کیاست  لطف،  مانند  هایی  ویژگی  بر  داللت  منظور  به  و  است  شده  گرفته  شهرنشین 
، شهر را به   Civilization با استفاده از واژه  استفاده قرار گرفته است)سپهری،1385: 35(. یونانیان 
عنوان مجموعه ای از نهادها و روابط اجتماعی می دانستند)فوزی وصنعم زاده، 1391: 9(. سوال مهمی 
که می توان مطرح نمود این است که تمدن در اصطالح به چه معناست و ضرورت های تمدن سازی 
کدامند؟ ساموئل هانتینگتون تمّدن را باالترین گروه بندی فرهنگ وگسترده ترین سطح هویّت فرهنگی 
وکنترل  نظام  جامعه،  تشکل  معنای  به  را  تمدن  آیور  47(. مک  آورد)هانتینگتون،1374:  می  شمار  به 
شرایط اجتماعی وکسی مثل کروبر، تمدن را به واقعیت اجتماعی خالصه می کنند) روح االمینی، 1379: 
49 50(. از نظر آرنولد توین بی، تمدن حاصل نبوغ اقلیت مبتکر و نوآور است، یعنی طبقه ممتازی که 
در جامع، واجد نبوغ ابتکار و نوآوری است و در اثر تحوالت و سیر تکامل جامعه، تمدن را پدیدار می 
نمایند)توین بی، 1376: 154(. عده ای نیز تمّدن را حاصل تعالی فرهنگی و پذیرش نظم اجتماع، می 
دانند و اینکه تمّدن خروج از بادیه نشینی وگام نهادن در شاه راه نهادینه شده امور اجتماعی و یا به قول 

ابن خلدون، عمران یافتن است( والیتی، 1387: 32). 
1ـ2ـ مفهوم انقالب در بیانات مقام معظم رهبری

انقالب می پرورانند،  انسان شناسی    براساس دیدگاهی که آیت اهلل خامنه ای در زمینه ی مبانی 
ازآنجاکه انقالب درونی آغاز نقطه ی انقالب است، موتور محرکه ی انقالب نیز مردم هستند. مردم در 
اینجا وجه اجتماعی همان انساِن انقالب یافته از درون یا انسان انقالبی است؛ هنگامی که انقالب درونی 
نیست آرمان های  قرار  به آحاد جامعه سرریز شود.  یافته  انقالب  از وجودهای  انقالب  فراگیر شود و 
انقالب به یکباره محقق شود و مسیری تدریجی و تاریخی در پیش است. مسئله ی دیگر جهت گیری 
کلی نظریه های انقالب است. از یک نظر می توان موضع کلی نظریه های انقالب را موضعی محافظه 
کارانه تلقی کرد؛5 موضعی که انقالب را به مثابه ی یک  عارضه و یک تِب تند ناشی از یک بیماری 
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اجتماعی تلقی می کند. نظریه های انقالب اغلب یا در موضع جلوگیری از وقوع انقالب هستند یا آن را 
به مثابه ی عارضه ی اجتناب ناپذیر تعارض طبقاتی، تلقی و تجویز می کنند. انگاره ای که رهبر انقالب 
در تشریح انقالب اسالمی به آن می پردازند، براساس نگاه مثبت به انقالب است. این انگاره انقالب را 

تالش برای تکامل می داند و در پی بازتولید آن است.
وقوع یک انقالب منوط به وجود برخی شرایط است که همراه مردان انقالبی رخدادی عظیم مانند 
انقالب 1357 ایران را رقم می زند. منتها این گام به عنوان مرحله اولی و پایانی به شمار می رود و مرحله 
نهایی نیست، در واقع ایستگاهی است جهت روحیه دهی به افراد در راستای نیل به آرمان های دیگر و به 
فتح ایستگاه های دیگر. از این رو اگر پس از انقالب آرمان ها و افراد انقالبی استحاله شوند و آن شور 
و رمق ابتدایی به فراموشی سپرده شود بالشک در دهه اول یا دوم، آن انقالب دچار عقب گردهایی 
خواهد داشت. انقالبی به عظمت فرانسه در سال 1789 تنها پس از چند سال ناپلئونی از شور ابتدایی به 
اعوجاج و جنگ های داخلی کشیده شد که ناپلئونی از درون آن در آمد که در عرصه داخلی نوعی 
استبداد فراگیر حاکم ساخت و در صحنه روابط بین الملل نیز خون ریزی های دهشناک و رقت انگیزی 
را در قالب جنگ های ناپلئونی در تاریخ فرانسه و نظام بین الملل ثبت نمود که همگی خدشه ای اساسی 
بر شعارهای پوشالی انقالب این کشور همانند آزادی، برابری و برادری وارد ساخت. مقام معظم رهبری 

در این خصوص بیان می دارند که: 
کسانی که تاریخ انقالبهای دنیا را خوانده اند، میدانند که انقالبها در کشورهایی که   -  

انقالبهای بزرگ در آنها به وجود آمد، چه فجایعی ایجاد کرد. همه آن انقالبها یا بیشترین و مهمترین 
آنها هم به دیکتاتوریهای سیاه منتهی شدند. انقالب فرانسه در دو قرن قبل، انقالب روسیه شوروی در 
یک قرن قبل و انقالبهایی که به شکل کودتا و امثال آن به وجود آمدند، حقوق مردم را پایمال کردند، 
دمکراسیها را متوقّف کرده و آرای مردم را به کلّی نادیده گرفتند) بیانات مقام معظم رهبری در دیدار 

با مردم قم، 1381/10/19(. 
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انقالب  بالندگی یک  و  درخشندگی  که  داشت  مسئله  این  به  نسبت  اهتمام جدی  باید  رو  این  از 
مستلزم پایداری روحیه انقالبی و دامن گستری انقالبی گری در اعماق یک جامعه است و لذا عنصر 
پایداری از اهمیت وافری برخوردار است. انقالب اسالمی ایران نیز با تمامی هیبت و هیمنه بارز منطقه ای 
و جهانی آن نیز از این امر مستثنی نیست و تا زمانی که این روحیه انقالبی گری در آن موج بزند دچار 
هیچ گونه خسرانی نخواهد گردید. امام خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی ایران بهتر از هر کسی در 
سخنان گهر بار خود این مسئله را مورد واکاوی قرار داده اند و در سخنرانی های پرفحوای خود اهمیت 

این مقوله را بارها گوشزده نموده اند.
بنا به نظر مقام معظم رهبری انقالب تنها شورش کردن، جنجال به پا کردن و به خیابان ریختن نیست. 

ایشان در این خصوص بیان می دارند که: 
انقالب فقط شورش کردن، به خیابان ریختن و جنجال کردن نیست. انقالب یعنی تغییر بنیادیِن همه 
ی نهادهای اصلی زندگی جامعه؛ تغییر بنیادیِن آنچه غلط و کج و نابجاست، به آنچه صحیح و مستقیم و 

بجاست) بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن سازمان صدا و سیما، 1381/11/15(. 
انقالب سطح وسیعی را در بر می گیرد و تنها محدود به حرکت انقالبی و نهضت انقالبی نمی گردد. 

امام خامنه ای در این رابطه بیان می دارند که: 
نهضت  و  انقالبی  ]میبیند[ حرکت  را درست مالحظه کند،  انقالب  معنای  اگرچنانچه کسی  شاید 
انقالبی یک بخش کوچکی از مجموعه ی انقالب است. انقالب یعنی یک دگرگونی همه جانبه در 
یک مجموعه ی بشری -یا در یک ملّت یا فراتر از یک ملّت، در یک نسل، در یک تمّدن- معنای 
انقالب این است. حاال در دنیا اسم کودتا ها را هم گاهی انقالب میگذارند امّا انقالب معنای خیلی عمیق 
تری دارد و این همان چیزی است که در کشور ما اتّفاق افتاد. آنچه در کشور ما اتّفاق افتاد، به معنای 
واقعی کلمه، یک انقالب بود و هست و این ادامه دارد)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی 1394/6/25(. 
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معنای شورش های لجام گسیخته منزجر کننده از انقالب ها مستفاد نمی گردد بلکه هدف از نارآمی 
ها در انقالب ها ایجاد دگرگونی های بنیادین است و اغتشاش و شورش در خصوص این مقوله صدق 

نمی کند. امام خامنه ای در این رابطه بیان می دارند که: 
انقالب که می گوییم، حتماً به معنای زد و خورد و شلوغ کاری و امثال اینها نیست؛ برخالف آن 
برداشتهایی است که می بینیم در بعضی از نوشته ها خوششان می آید با کلمه ی انقالب بازی کنند! 
گاهی می خواهند انقالب را به معنای شورش، اغتشاش، بی نظمی و بی سامانی وانمود کنند و بگویند 
ما انقالب نمی خواهیم؛ یعنی انقالب چیز بدی است! این برداشتهای غلط از انقالب است. انقالب یعنی 
دگرگونی بنیادی. البته این دگرگونی بنیادی در اغلب موارد بدون چالشهای دشوار و بدون زورآزمایی، 
امکانپذیر نیست؛ اما معنایش این نیست که در انقالب حتماً بایستی اغتشاش و شورش و امثال اینها باشد؛ 
نه، ولی هر شورش و هر اغتشاش و هر تهیّج عام و توده ای هم معنایش انقالب نیست؛ هر تحولی هم 
معنایش انقالب نیست؛ انقالب آن جایی است که پایه های غلطی برچیده می شود و پایه های درستی به 

جای آن گذاشته می شود. این قدِم اّول است.)79/9/12(
هدف از انقالب ها معموالً برچیدن بساط پیکره فاسد و بنای ضایع و زائد رژیم های استبدادی است. 

امام خامنه ای در این رابطه بیان می دارند که: 
برای این که این کار تحقق پیدا کند، در درجه ی اول ما یک حرکت انقالبی الزم داشتیم؛ برای 

این که بنای ضایع و پوسیده و کج و بدبنیان رژیم های استبدادی را از بین ببریم.)84/5/28( 
مردم نقش اصلی را در وقوع انقالب اسالمی دارند و باید به این مقوله توجه داشت. امام خامنه ای 

در این رابطه بیان می دارند که: 
انقالب هویتش، معنایش به شعارهای انقالب است؛ز جمله ی برترین شعارهای این انقالب، تعلق 
این انقالب به عموم مردم است؛پس صاحب این انقالب مردمند. وظیفه ای بر دوش همگان سنگینی 
میکند و آن حفظ این امانت بزرگ الهی است. مردم باید خودشان را حافظ این انقالب بدانند.) بیانات 
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مقام معظم رهبری در مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره(، 1387/3/14(.
انقالب ها استمرار دارند و به صورت جریانی مقطعی نمی باشند و معموالً در طول سالیان دراز به 

ثمر می نشینند. امام خامنه ای در این خصوص بیان می دارند که: 
انقالب یک دوره است؛ انقالب یک حرکت مستمر است؛ انقالب یک چیز دفعی و آنی نیست؛ 
انقالب تحّولی است که به طور مستمر در طول سالیان دراز انجام میگیرد. هرچه که سریعتر و بهتر پیش 
برویم، البته زودتر و بهتر به هدفها خواهیم رسید) بیانات مقام معظم رهبری در جلسه پرسش و پاسخ با 

جوانان در دومین روز از دهه فجر )روز انقالب اسالمی و جوانان(، 1377/11/13(
علیرغم ناآرامی های قابل مشاهده در طول انقالب ها معموالً نوعی انضباط در حرکت انقالبیون 

مالحضه می شود. امام خامنه ای در این رابطه بیان می دارند که: 
حرکت انقالبی بر خالف القائات افراد خبیث و یک عده از قلم به مزدهای داخلی   -  

که آن را ترویج میکنند و این طور القاء میکنند که انقالب یعنی آشفتگی؛ سردرگمی؛ هیچی به هیچی 
انضباطهاست.  قویترین  و  برترین  انقالبی،  انضباط  بلکه  نیست،  نشدن،  بند  نبودن و سنگ روی سنگ 
بینظمی یی که اول انقالب دیده میشود، به خاطر این است که بنای غلط و کج و پوسیده یی وجود 
دارد، که باید آن را به هم ریخت و بنای نویی گذاشت. آن به هم ریختگی متعلق به اول انقالب است؛ 
انقالب که آن به هم ریختگی نیست؛ انقالب یک امر مستمر است؛ انقالب یعنی سازندگی؛ یعنی رویش 

و بالندگی)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از مسئوالن جهاد دانشگاهی10/ 1383/4(.
عالوه بر نقش مردم وجود رهبری که دارای نفوذ در بین اقشار مختلف مردم باشد از دیگر عناصر 

یک انقالب می باشد. امام خامنه ای در این رابطه بیان می دارند که:
انقالب با نیرو و اراده مردم و با رهبران یا رهبری که صد در صد متّکی به عواطف مردم است و 
مردم، عاشقانه دوستش میدارند، پیروز شده است)بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نمازجمعه، 

)1373/11/14
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امام خامنه ای موارد باال را به صورت عام در مورد انقالب ها به کار می برند، منتها برخی ویژگی 
ها را نیز خاص انقالب اسالمی ایران می دانند. این مسائل نمایانگر تسلط ایشان بر تاریخ انقالب ها و 

چرایی وقوع ناآرامی های منتهی به این رخداد های عظیم است.
انقالب اسالمی ایران انقالبی همه جانبه است و تمامی ابعاد را در بر می گیرد. امام خامنه ای در این 

رابطه بیان می دارند که: 
معنوی و فرهنگی  انقالب صرفاً  نه یک  انقالبهای دیگر متفاوت است؛  با همه ی  انقالب اسالمی 
است، نه یک انقالب صرفاً اقتصادی است، نه یک انقالب صرفاً سیاسی است؛ یک انقالب همه جانبه 
در  دارد،  الهی  ابعاد  دارد،  اخالقی  و  معنوی  ابعاد  اسالم  که  همانطوری  است.  اسالم  خوِد  مثل  است. 
عین حال ناظر به زندگی مردم است؛ بعد اقتصادی، بعد سیاسی، بعد اجتماعی در اسالم وجود دارد؛ 
انقالب اسالمی هم دارای ابعاد مختلف بود و راز ماندگاری انقالب اسالمی و روزبه روز زنده تر شدن 
این انقالب در سطح منطقه و جهان، همین ابعاد گوناگون آن است که با نیازهای بشر متوازن و همراه 

است)بیانات در مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره(، 1387/3/14(.
انقالب اسالمی ایران با مشارکت مردم و تالش مجدانه آنها به ثمر نشست و اهدافی همانند اسالم 
خواهی، استکبار ستیزی، دفاع از مظلومان را نصب العین قرار داده بود. امام خامنه ای در این رابطه بیان 

می دارند که: 
با اهداف مشخصی - ولو آن  انقالب اسالمی حرکتی بود که  استثناء است.  انقالب اسالمی یک 
اهداف که مشخص هم بود، در یک جا هائی کلی بود؛ بتدریج خرد شد، روشن شد، مصادیقش معلوم 
شد؛ اما اهداف، اهداف روشنی بود - به وجود آمد. هدف اسالم خواهی، هدف استکبارستیزی، هدف 
حفظ استقالل کشور، هدف کرامت بخشی به انسان، هدف دفاع از مظلوم، هدف پیشرفت و اعتالی 
علمی و فنی و اقتصادی کشور؛مردمی بودن، متکی به ایمان مردم، عقاید مردم و انگیزه های مردمی 
از  بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی  انقالب است)  پایه های اصلی  و عواطف مردمی، جزو 
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دانشجویان 1390/5/19(.
3ـ روحیه انقالبی و اهمیت آن

   به نظر می رسد یک فرد قبل از اینکه خود را انقالبی بنامد باید رمق و روحیه انقالبی بودن را در 
درون خود نهادینه سازد و اال چنیین فردی به مانند فرد دارای هیاهو منتها بدون عمل می ماند که نه تنها 
کمکی به انقالب نمی کند بلکه دشمنان به وجود چنین افرادی در بدنه امیدوار می شوند؛ باید توجه 
داشت که دشمنان انقالب و شهدا درصدد خالی کردن انقالب اسالمی از همین روحیه هستند و این 
مقوله را نشانه رفته اند. از زاویه چنین بحثی باید توجه داشت نیل به گام پنجم از سلسله توالی مطمح نظر 
رهبر معظم انقالب که همان برپایی تمدن نوین اسالمی است در گرو کار با روحیه انقالبی و احتراز از 
جمود فکری و خمودگی در جملگی حوزه های سیاسی، اقتصادی، علمی تحقیقاتی و فرهنگ اجتماعی 

است. در ادامه برخی از بیانات مقام معظم رهبری در این رابطه اشاره می شود:
امام خامنه ای سخنی دال مرکزی قدرتمندی ایران در منطقه و جهان را همین روحیه انقالبی و تأکید 

بر مقوله انقالبی بودن می دارند. ایشان در این رابطه بیان می دارند که: 
قدر دنبال  انقالبی را این  ی  انقالب و روحیّه  ی  ی انقالب و مسئله  میگویند آقا شما این کلمه 
نکنید. خب، اینها با هم متناقض است. اصاًل این اقتدار، این نفوذ، به خاطر انقالب است؛ اگر انقالب 
نبود، اگر روحیّه ی انقالبی نبود، اگر عملکرد انقالبی نبود، این نفوذ وجود نداشت. اینکه شما بانفوذید، 
شما قدرتمندید، انقالب را بگذارید کنار که بتوانیم با هم زندگی بکنیم، معنایش این است که انقالب 
را بگذارید کنار تا از این قدرت بیفتید تا ما بتوانیم شما را ببلعیم. این را صریحاً به افرادی از جمهوری 
اسالمی میگویند و توّجه نمیشود به معنا و مفهوم واقعی این حرف. تا ِکی میخواهید انقالبی باشید، تا 
ِکی میخواهید مرتّب دم از انقالب بزنید، بیایید جزو جامعه ی جهانی؛ معنای این ]حرف [ این است 
که این نفوذی که االن دارید، این قدرتی که دارید، این تأثیرگذاری ای که در منطقه دارید، این عمق 
راهبردی ای را که شما در میان ملّتها دارید کنار بگذارید و از دست بدهید؛ یعنی ضعیف بشوید، تا ما 
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بتوانیم شما را ببلعیم.. ) بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
.)1394/.6/25

امام خامنه ای یکی از مهم ترین موانعی که تاکنون دشمن را ناتوان از آسیب به آرمان های انقالب 
ساخته وجود همین روحیه انقالبی می داند. ایشان در این رابطه بیان می دارند که:

یکی از مهم ترین راه های تقویت درونی، حفظ روحیّه ی انقالبیگری است در مردم؛ بخصوص در 
جوانها. سعی دشمنان این است که جوان ما را الابالی بار بیاورند، نسبت به انقالب بی تفاوت بار بیاورند، 
روحیّه ی حماسه و انقالبیگری را در او بُکشند و از بین ببرند؛ جلوی این باید ایستاد. جوان، روحیّه ی 
انقالبیگری را باید حفظ کند. و مسئولین کشور جوانهای انقالبی را گرامی بدارند؛ ) بیانات مقام معظم 

رهبری در دیدار با اقشار مردم، 1394/6/18(.
امام خامنه ای وجود روحیه انقالبی که در برخی مواقع روحیه بسیجی از آن تعبیر می کند را در 
تمامی عرصه های دیپلماسی، اقتصادی ، تولیدی ، علمی و تحقیقی و ... الزم و ضروری می داند. ایشان 

در این رابطه بیان می دارند که: 
عرصه ی دیپلماسی، یک چنین عرصه ای است؛ هوشمندی الزم است، ابتکار عمل الزم است، نوع 
برخورد مبتکرانه الزم است؛ اینها ناشی از همین روحیه ی انقالبیای است که ما از آن تعبیر میکنیم به 
روحیه ی بسیجی، روحیه ی جوان، مبتکر، پیشرو، دارای اعتماد به نفس. در زمینه ی اقتصاد هم همین 
جور، در زمینه ی فعالیتهای تولیدی هم همین جور، در زمینه ی پیشرفت علمی و تحقیقی هم همین جور. 
بنابراین منطقه ای که ما نام بسیج را بر آن اطالق میکنیم و روحیه ی بسیجی را در آن گسترش میدهیم، و 
این روحیه را هرچه میتوانیم، زنده بداریم ملت ایران به کمک همین روحیه های جوان و مؤمن و بسیجی 
و دارای ابتکار، ان شاءاهللَّ قله های اقتدار جهانی را فتح خواهد کرد و به دست خواهد آورد و ان شاءاهللَّ 
پرچم اسالم را بر این قله ها خواهید کوبید؛ همچنان که سی سال پیش کسی خیال نمیکرد که شعار 
اسالم و قرآن و ایمان به مبانی اسالمی در کشوری مثل تونس یا در کشوری مثل مصر بلند شود. امروز 
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این شعارها را مشاهده میکنید. ان شاءاهللَّ این روند رو به گسترش است.. ) بیانات مقام معظم رهبری در 
دیدار با بسیجیان استان کرمانشاه ، 1390/7/22(. 

امام خامنه ای پاسداری از انقالب را یک امر دائمی قلمداد می کنند که مستلزم وجود روحیه انقالبی 
و توجه به این مقوله در درون نهادهای همانند سپاه پاسداران انقالب اسالمی است. ایشان در این رابطه 

بیان می دارند که: 
امّا انقالب؛ عرض کردیم پاسداری از انقالب. انقالب یک امر مستمر است؛ یک امر دفعی نیست 
که بگوییم در تاریخ فالن، مثاًل یک حادثه ای اتّفاق افتاد، یک عّده ای به خیابان آمدند، ده روز، بیست 
روز، دو ماه، شش ماه طول کشید و حکومت سرنگون شد؛ انقالب این است؛ نه، این انقالب نیست؛ ) 

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 6/25./1394(.
بالندگی و پویایی انقالب اسالمی در گروه حفظ روحیه انقالبی می باشد. این روحیه خود موجب 

ابتکار، نوآوری و خالقیت می گردد. امام خامنه ای در این رابطه بیان می دارند که: 
امام بزرگوار ما از اول انقالب تا روز آخر و در وصیت نامه ی خود تأکید میکند که روح انقالبی، 
روح حرکت به جلو است، روح پیشرفت است، روح ابتکار و نوآوری است و این در واقعیت ملت ایران 
هم تحقق پیدا کرد. این روح انقالبی، هر چه در ملت زنده تر و پویاتر باشد، روح نوآوری و ابتکار و 
خالقیت زنده تر خواهد بود؛ همچنانی که خود انقالب هم یک نوآوری بزرگ بود) بیانات مقام معظم 

رهبری در مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( 14/ 1389/3(
4ـ ضرورت انقالبی گری از منظر مقام معظم رهبری

  انقالبی گری نه به معنانی پیروی از طرق سخت و در پیش گرفتن راه های متصلب بلکه به معنای 
پایبندی به اصول و آرمان های انقالب اسالمی و همچنین استقامت در برابر تهدیدات و هجمه های نرم 
افزاری و سخت افزاری روانه شده از سوی دشمن از زمره حوزه های قابل اهتمام و زیربنایی در اندیشه 
مقام معظم رهبری به شمار می رود که اهمال نسبت به آن مطلوب نیست. در واقع به صرف داشتن روحیه 
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انقالبی کارها اگرچه ممکن است در کوتاه مدت پیش برود منتها مقوله انقالبی گری جزء حوزه های 
بلندمدت می باشد که تداوم پایبندی به آرمان ها را از یک طرف و از سوی دیگر جامه عمل پوشاندن 
به اهداف آینده نگرانه مطمح نظر رهبر معظم انقالب در خصوص نیل به وضعیت های مرجح مد نظر و 

همچنین موقعیت تمدنی را میسر و مقدور می سازد:
3-1-  انقالبی گری؛ شرط دستیابی به اهداف انقالب

دسترسی به همه ی اینها [هدف های ا نقالب] ممکن است به یک شرط؛ آن شرط این ا ست که 
قطار در همین ریل پیش برود؛ در ریل انقالب...میتوانیم به آن هدفها برسیم، مشروط بر اینکه این قطار 
بر روی همین ریل حرکت کند؛ بر روی ریلی که امام، قطار جامعه ی اسالمی را به حرکت درآورد.) 

بیانات در مراسم بیست و هفتمین سالگرد رحلت ا مام خمینی (رحمه اهلل)1395/3/14(
3-2-  انقالبی گری باعث پیشرفت و غفلت ازآن ، زمینه ساز ناكامی

بعد از رحلت امام، ما هرجا انقالبی عمل کردیم پیش رفتیم و هرجا از انقالبیگری و حرکت جهادی 
غفلت کردیم، عقب ماندیم و ناکام شدیم )بیانات در مراسم بیست و هفتمین سالگرد رحلت ا مام خمینی 
(رحمه اهلل)95/3/14(. هرجا انقالبی بودیم، جهادی حرکت کردیم، بر روی آن ریل حرکت کردیم، 
پیش رفتیم؛ هرجا کوتاهی کردیم و غفلت کردیم، عقب ماندیم. میتوانیم برسیم به شرط اینکه انقالبی 
حرکت کنیم و انقالبی پیش برویم)بیانات در مراسم بیست و هفتمین سالگرد رحلت ا مام خمینی (رحمه 

اهلل)95/3/14
3-3- غفلت از انقالبی گری،باعث سیلی خوردن اسالم و ملت ایران

همه باید بدانند میتوان این راه را با شیوه ی ا نقالبی حرکت کرد و آ ن وقت، پیشرفت قطعی ا ست؛ 
و می توان به شیوه ی دیگری حرکت کرد و آنوقت سرنوشت سرنوشت رقّت آوری خواهد بود)بیانات 
در مراسم بیست و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه اهلل)95/3/14( امام تعبیر رایجی داشتند، 
ایران سیلی  «.ا گر راه را عوض کردیم، ملّت  مکّرر در مواردی میگفتند: اسالم سیلی خواهد خورد 
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ا مام  بیست و هفتمین سالگرد رحلت  خواهد خورد، اسالم هم سیلی خواهد خورد)بیانات در مراسم 
خمینی (رحمه اهلل)95/3/14(

3-4-  پیدایش و بقای انقالب محصول نیروی انقالبی مردم و ضرورت ادامه 
انقالبیگری؛ به دلیل در نیمه راه بودن انقالب

این انقالب به وسیله ی مردم به وجود آمد؛ با عزم مردم، با نیروی ا نقالب مردم، باا یمان مردم به 
وجود آمد؛ با همین نیرو از خود دفاع کرد، با همین نیرو هم باقی ماند و ریشه دواند... از این پس هم 
باید همین باشد. مردم ما، قشرهای مختلف ما، جوانهای ما، روحانیّون ما، پیش هوران ما، دانشگاهیان 
ما، محّققین ما، مسئوالن ما، دولتی های ما، مجلسی های ما باید انقالبی بمانند و انقالبی حرکت بکنند... 
و همه انقالبی باشند تا بتوانیم این راه را با موفّقیّت پیش ببریم و ادامه بدهیم)بیانات در مراسم بیست و 

هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه اهلل)95/3/14 (. 

3-5-  برنامه ریزی دشمنان برای تغییر محتوا و رفتار و افکار انقالبی
باشد. جبهه  باقی  باشد؛  زنده  ما  و دل  دائم در ذهن  انقالب،  نقالب و حقیقت  ا  بایستی حادثه ی 
ا  رفتار  اسامی  نظام جمهوری  رفتار  تا حاال   ... دارد...میگویند  تکیه  نقطه  اتّفاقاً، روی همین  ی دشمن 
نقالب بود، رفتارا نقالبی بود، در خدمت ا نقالب بود، میخواهیم این را تغییر بدهیم. )بیانات در دیدار 
فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی1394/11/19(. اینها از اسم جمهوری اسالمی خیلی 
باکی ندارند؛ حتّی از اینکه یک عمامه به سری در رأس جمهوری اسالمی باشد هم }باکی ندارند]؛ا 
گرچنانچه جمهوری ا سالمی محتوای خود را از دست بدهد، اسالمی بودن را و انقالبی بودن را از دست 
بدهد، اینها با آن کنار می آیند. آنچه با آن دشمنی دارند عبارت ا ست از محتوای جمهوری اسالمی. 

)بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی1394/11/19(
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3-6-  احیاء وحفظ تفّکر و جهت گیری انقالبی؛ مانع از پیروزی دشمن در 
جنگ نرم

هدف جنگ نرم این است که مؤلّفه های قدرت را از یک کشوری بگیرد و سلب کند؛ از نظام 
جمهوری اسالمی و ملّت ایران مؤلّفه های قدرت را بگیرد و او را تبدیل کند به یک ملّت ضعیف، به 
یک ملّت زبون، به یک ملّت تسلیم پذیر...احیاء انقالب در ذهن ها، حفظ و حراست از تفّکر انقالبی 
و جهت گیری انقالبی در عمل، در بیان، در رفتار، در تصمیم گیری ها و در مقّررات و قوانین؛ اینها 
کارهایی است که میتواند جلوی آن وضعیّت دهشتناک را بگیرد؛ میتواند ملّت را در همین جاّده ی 
استحکام و استقراری که دارد پیش ببرد)بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند 

هوایی1394/11/19(
3-7- نفوذ ایران در منطقه ناشی از روحیه و عملکرد انقالبی و كنارگذان 

آن زمینه ساز بلعیده شدن نظام در هاضمه استکبار 
نفوذ [جمهوری سامی در منطقه]، به خاطر انقالب است؛ اگر انقالب نبود، اگر روحیّه ی انقالبی 
نبود، اگر عملکرد انقالبی نبود، این نفوذ وجود نداشت )بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی1394/6/25(. اینکه [دشمنان می گویند]شما بانفوذید، شما قدرتمندید، انقالب را بگذارید کنار 
که بتوانیم با هم زندگی بکنیم، معنایش این ا ست که ا نقالب را بگذارید کنار تا از ا ین قدرت بیفتید 
تا  اسالمی1394/6/25(.  انقالب  پاسداران  سپاه  فرماندهان  دیدار  در  ببلعیم)بیانات  را  شما  بتوانیم  ما  تا 
ِکی میخواهیدا نقالبی باشید، تا ِکی میخواهید مرتّب دم ا ز انقالب بزنید، بیایید جزو جامعه ی جهانی؛ 
معنای این [حرف] اینا ست که این نفوذی که االن دارید،ا ین قدرتی که دارید،ا ین تأثیرگذاریای که 
در منطقه دارید، این عمق راهبردی ای را که شما در میان ملّتها دارید کنار بگذارید و از دست بدهید؛ 
انقالب  پاسداران  سپاه  فرماندهان  دیدار  در  )بیانات  ببلعیم.  را  شما  بتوانیم  ما  تا  بشوید،  ضعیف  یعنی 

اسالمی1394/6/25(
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5-  شاخص های انقالبی گری از منظر رهبر معظم انقالب
برخی  له  معظم  انقالبی گری  به  توجه  لزوم  بر  رهبری  معظم  مقام  فراوان  تأکید  کنار  در  طبیعتاً    
شاخص های مهم هم در این رابطه معین می کنند که از اهمیت شایانی برخوردار هستند و حرکت در 

مسیر تمدنی بدون نیروی انسانی کیفی میسر نمی باشد. در این رابطه رهبری بر این اعتقادند که: 
 مسئله ی شاخصهای انقالبیگری هم خیلی مهم است؛ یعنی واقعاً بدانیم شاخصها چیست، شاخصهای 
انقالبیگری را درست پیدا کنیم، در ذهن خودمان مشّخص بکنیم، از کسانی که مّطلع تر از ما هستند 
بپرسیم. اگر این کارها انجام بگیرد، این ماندگاری انقالب، بدون تردید، خواهد بود)بیانات مقام معظم 

رهبری در با دیدار مردم قم، 1394/10/19(.
امام خامنه ای انقالب اسالمی ایران را به جهت وجهه الهی و غیرمادی و همچنین وجود انسان های 

وارسته و معتقد انقالبی پایدار و دارای درخشندگی خیره کننده می داند. ایشان بر این اعتقادند که: 
بی  و  خزان  دوران  آن،  پی  در  و  انقالب  یک  در  انسانها  احساسات  و  عواطف  شکوفایی  دوران 
بندوباری و افسردگی مخصوص نهضتهای مادی و غیر الهی می باشد. در مواردی مانند انقالب اکتبر 
شوروی منحل شده و انقالب فرانسه در قرن هیجدهم، فاصله دوران شکوفایی با دوران خزان و انحطاط، 
بسیار کوتاه می شود؛ اما بوستان تفکر معنوی انقالب اسالمی که از آن، گلهای عواطف، احساسات، 
اراده و تصمیم می روید، همیشه بهار است و در آن، خزان راه نداردبیانات مقام معظم رهبری در دیدار 

خواهران و برادران بسیجی و سپاهی، 1376/11/30(.
انقالبی می  انقالب اسالمی را در منوط به کار  بالندگی و درخشندگی روز افزون  امام خامنه ای 

دانند. ایشان در این رابطه بیان می دارند که:
ما در هرجایی که کار انقالبی کردیم، اینها را داریم. ببینید! کاری که شهدای هسته ای ما در زمینه 
های هسته ای که بسیار هم حّساس است پیشاهنگش بودند، کاری که شهید طهرانی مقّدم پیشاهنگش 
بزرگی  بسیار  کارهای  بود،  پیشاهنگش  بنیادی  های  سلّول  زمینه ی  در  شهید کاظمی  که  کاری  بود، 
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است. در زمینه های فرهنگی ]هم[ کاری که شهید آوینی پیشاهنگش بود و در این اواخر ]هم[ مرحوم 
سلحشور -که اینها پیشروان کار انقالبی در این کشورند- اینها را باید ترویج کرد، اینها را باید تقدیر 
کرد و نام اینها را باید گرامی داشت. کار انقالبی این است. اینکه من بارها تکرار میکنم که نیروهای 
انقالبی را و نیروهای حزب اللّهی را باید گرامی بداریم و باید نگه بداریم، به خاطر این است؛ کار وقتی 
با روحیه ی انقالبی شد، پیشرفت خواهد کرد) بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اجتماع زائران و 

مجاوران حرم رضوی، 1395/1/1(.
راه سربلندی در مقابل دشمن و تحریم های ظالمانه و تهدید های استکبار جهانی انقالبی بودن بوده 
و جهت قامت خم نکردن در برابر آنها باید این مسیر ادامه داشته باشد. امام خامنه ای در این رابطه بیان 

می دارند که: 
مدام تهدید شدیم، مدام گفتند حمله میکنیم، مدام گفتند تحریم میکنیم، مردم نه از تهدید نظامي 
ترسیدند، نه از تحریم ترسیدند، نه از تحریم فلج شدند؛ نترس، شجاع، سربلند، حرکت را ادامه دادند؛ 
از این پس هم باید همین باشد. مردم ما، قشرهاي مختلف ما، جوانهاي ما، روحانیون ما، پیشه وران ما، 
انقالبي  بمانند و  انقالبي  باید  ما  ما، مجلسي هاي  ما، دولتي هاي  ما، مسئوالن  ما، محّققین  دانشگاهیان 
حرکت بکنند ،و همه انقالبي باشند تا بتوانیم این راه را با موفّقیت پیش برویم و ادامه بدهیم ) بیانات 
مقام معظم رهبری در سی و هفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی ، امام خمینی)ره(، 

)1395/3/14
امام خامنه ای تأکید زیادی بر روی مستولی بودن و تالش جهت نهادینه ساختن فضای انقالبی دارند. 

ایشان در این رابطه بیان می دارند که : 
بیانات  بر  مبتنی  و  واضح  و  روشن  کاماًل  و  واقعی  انقالبی،  های  گیری  جهت  و  ها  گرایش 
که  ایشان  بیانات  اساس،  همین  بر  و  است  اسالمی  انقالب  مظهر  اهلل   اهلل است.امام رحمه  امام رحمه 
انقالب است.براساس سخنان امام رحمه اهلل ، موضوع مردم،  در ده ها جلد کتاب مدون شده، مبانی 
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فلسطین،  ی  مسأله  زورگویی،  استکبار و  با  مبارزه  اسالمی،  مبانی  به  پایبندی  و  استقالل کشور،تدین 
موضوع معیشت مردم، توجه به مستضعفین و رفع فقر، خطوط اصلی انقالب هستند که از ترکیب آنها 
هندسه ی انقالب به دست می آید. باید در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه ی این شورا،تفکر انقالبی 
صحیح و خالص حزب اللهی حاکم باشد.از همان ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، برخی تفکر انقالبی 
را قبول نداشتند و برخی هم با اینکه در داخل نظام بودند اما اعتقادی به مبارزه با استکبار نداشتند که باید 
در مقابل این جریان ایستاد) بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دبیر و کارشناسان دبیرخانه شورای عالی 

امنیت ملی با رهبر انقالب، 1394/11/14(. 
امام خامنه ای ضمن نگرانی در خصوص آسیب های پیش رو به کررات این مسئله را گوشزد می 
کنند که رقابت های درونی در ادوار مختلف نباید به انقالب اسالمی و شعارهای و آرمان های حقه آن 

لطمه وارد سازد:
مسئله ی انقالب جّدی گرفته بشود. این مهم است. این رودخانه های کوچک و بزرگ از جوانب 
مختلف، همه به این اقیانوس انقالب بریزد، به نفع انقالب تمام بشود)گزیده ای از بیانات در دیدار عیدانه 

جمعی از مسئوالن کشور، 1395/1/24(.
امام خامنه ای بر این اعتقاند که تهدیدات سخت افزاری قادر به خدشه بر انقالب نخواهد بود و 
آنچیزی که دشمنان قسم خورده انقالب را جهت لطمه به این انقالب و انقالبیان راغب نموده، از بین 
بردن درون مایه و شیره پایه های نگهدارنده این انقالب همانند اعتقاد به دین، رهبری، قرآن، جهاد و 

شهادت است. ایشان در همین رابطه بیان می دارند: 
 انقالب اسالمی که آمد، مثل مشتی به سینه مهاجم خورده، او را عقب انداخت و تهاجم را متوقف 
کرد. شما در آن دوران اول انقالب، ناگهان دیدید که مردم ما در ظرف مدت کوتاهی، تغییرات اساسی 
در خلقیات خودشان احساس کردند. دشمن با یک محاسبه فهمید که جمهوری اسالمی را نمی شود 
با تهاجم نظامی از بین برد!... با محاصره اقتصادی هم نمی شود، فهمیدند باید عقبه ما را بمباران کنند. 
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فرهنگ، اخالق، ایمان، ایثار، اعتقاد به دین، اعتقاد به رهبری، اعتقاد به قرآن و جهاد و شهادت او را 
باید از بین برد و شروع کرد «. )سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از صاحبنظران و کارکنان 

دستگاه های فرهنگی 71/5/21( .
امام خامنه ای نقش برخی بخش های داخلی همانند حوزه علمیه قم را خیل مهم قلمداد می کند. 

ایشان در این رابطه بیان می دارند که: 
بنده عرض میکنم اگر بخواهیم نظام اسالمی -همین نظامی که االن تشکیالتی دارد، قوای سه گانه 
ای دارد، نیروهای مسلّحی دارد، دستگاه ها و سازمانهای گوناگونی دارد- انقالبی بماند، اسالمی بماند، 
حوزه ی قم باید انقالبی بماند؛ اگر حوزه ی قم انقالبی نمانَد، حوزه های علمیّه اگر انقالبی نماندند، 
نظام در خطر انحراف از انقالب قرار خواهد گرفت. من این را به شما عرض کنم: حوزه ی قم پشتوانه 
است. حرف من این است که میگویم حوزه ی علمیّه ی قم بایستی به عنوان یک حوزه ی انقالبی، به 
عنوان مهد انقالب، به عنوان آن کوره ی آتشفشانی که همین طور دارد انرژی انقالبی را صادر میکند 
از خودش، حضور داشته باشد و ظهور داشته باشد) بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجمع 

نمایندگان طالب و فضالی حوزه علمیه قم، 1395/12/25(. 
 از این رو بر طبق نظر ایشان تهدیدات اساسی در کمین انقالب نشسته است و راه چاره گریز از این 
آسیب ها و عقب گرد نکردن، حفظ روحیه انقالبی مردم و مسئوالن به صورت مستمر است. ایشان در 

این رابطه بیان می دارند : 
تکرار  هم  باز  ام،  گفته  بار  ها  َده  وزیاد  با کم  شاید  را  این حرف  من  عزیز!  و خواهران  برادران   
میکنم: ما هرجا به انقالب تکیه کردیم، به روحیّه ی انقالبی تکیه کردیم، پیش رفتیم؛ هرجا از ارزشها 
کوتاه آمدیم، انقالب را ندیده گرفتیم، از این گوشه اش زدیم، از آن گوشه اش زدیم، تأویل و توجیه 
کردیم، برای خوشایند عناصر استکبار که دشمنان اصلی اسالم و دشمنان اصلی این نظامند، مدام حرف 
را جویدیم، حرف را خوردیم، عقب ماندیم؛ قضیّه این جوری است. راه پیشرفت ایران اسالمی، احیاء 
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روحیّه ی انقالبی و احیاء روحیّه ی مجاهدت است. )بیانات مقام معظم رهبری در دیدار خانواده های 
شهدای هفتم تیر و جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم، 3/19/ 1395(.

با روحیه  را  افراد کارها  این  زیرا که  دارد؛  انقالبی  نیروهای  بر روی  تأکید زیادی  ای  امام خامنه 
انقالبی خود به پیش می بردند و پیشرفت کارهای آنها نیز ملموس است: 

اینکه من بارها تکرار میکنم که نیروهای انقالبی را و نیروهای حزب اللّهی را باید گرامی بداریم و 
باید نگه بداریم، به خاطر این است؛ کار وقتی با روحیه ی انقالبی شد، پیشرفت خواهد کرد)بیانات در 

اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی، 1395/1/1(.
امام خامنه حفظ هویت ملی، عزب و سربلندی انقالب و مرعوب نشدن در مقابل دشمن را در گروه 

روحیه انقالبی می دارند. ایشان در این رابطه بیان می دارند که: 
اگر بخواهیم این پیشرفت حقیقی انجام بگیرد، باید خصوصیّات انقالبی مان را حفظ کنیم، حرکت 
ی  هاضمه  در  و  نشویم،  هضم  کنیم،  حفظ  را  مان  ملّی  هویّت  و  عّزت  کنیم،  حفظ  را  مان  جهادی 
خطرناک فرهنگی و اقتصادی جهانی هضم نشویم؛ اگر اینها را رعایت بکنیم، این درست خواهد شد) 

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری 1394/12/20(. 
دانشگاه ها و مؤسسات علمی آموزشی نقش زیادی در مقوله انقالبی گری دارند. تا جایی که امام 

خامنه ای در این رابطه بیان می دارند که :
دانشگاه باید انقالبی باشد، دانشجو باید انقالبی باشد، دانشجو باید یک مسلمان مجاهد فی سبیل اهلل 
باشد؛ شما ها خیلی مسئولید، خیلی باید مراقب باشید؛ مراقب باشید محیط دانشگاه یک جایگاهی نشود 
برای واگرایی از انقالب و مفاهیم انقالب و ارزشهای انقالب، از تدیّن، از انقالبیگری، از یاد و نام امام 
بزرگوار؛ این جزو الزامات حتمی است. بنابراین مسئله ی انقالبیگری و انضباط مهم است . البتّه سفارش 
بنده به دانشجوها و اساتید انقالبی ارزشی هم این است که نقش آفرینی کنند.(بیانات مقام معظم رهبری 

در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه ها، 1395/3/29(.
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امام خامنه ای توجه زیادی به جوان انقالبی و تالش در راستای تربیت درست و منطقی وی دارد تا 
جایی که وی به کرات خانواده ها، مسئوالن نهادی و ستادی و خود جوانان را در رابطه با اهتمام جدی 
و دلسوزانه به این مقوله مهم فصل الخطاب قرار داده اند. در ادامه برخی از بیانات گهر بار ایشان آورده 

خواهد شد: 
وجود جوانان مومن، خالص و سرشار از انرژی و شور و شوق از ستون پایه های اصلی حفظ انقالب 

بوده است. امام خامنه ای در این رابطه بیان می دارند که: 
-انقالب اسالمی با گذشت 19 سال از عمر با برکت خود، اکنون به جوانان مؤمن، خالص و پرشوری 
می بالد که در دامان پاک اسالم عزیز پرورش یافته اند و با وجود آن که دوران امام )رض( و دفاع 
مقدس را درک نکرده اند، حاضرند تا پای جان در راه دفاع از سخن حق، فرمان خدا و علم سعادت 
انسان ایستادگی و مجاهدت کنند ) بیانات مقام معظم رهبری در دیدار خواهران و برادران بسیجی و 

سپاهی، 1376/11/30(.
امام خامنه ای ضمن بر شمردن برخی شرایط برای امام خمینی )ره( مقوله انقالبی بودن را تا آنجا 
حائز اهمیت می داند که آن را یکی از اضالع اصلی یاری دهنده به وی جهت برچیدن بساط جور و 

ستم رژیم ستم شاهی و عدم عقب نشینی از اهدافش می داند. ایشان در این رابطه بیان می دارند که:
مؤمن متعبِّد انقالبی؛ این، آن نقطه ای است که مایلم بر روی آن تکیه کنم و درباره ی آن سخن 
بگویم. امام، اماِم انقالب بود.انقالب یک کلمه است و در دل آن حقایق بی شماری وجود دارد؛ اماِم 
انقالب متضّمن آن است. قدرتهای ماّدی  این خصوصیّاتی که کلمه ی  پیشوای همه ی  یعنی  انقالب 
هم که نسبت به امام همواره غضبناک بودند، عصبانی بودند و البتّه میهراسیدند از امام بزرگوار، بیشتر 
به خاطر این صفت بود: صفت انقالبیگری امام؛ با این خصوصیِّت او دشمن بودند. امروز هم دشمنان 
ملّت ایران با خصوصیّت انقالبیگری او خصومت دارند و دشمنند. ) بیانات مقام معظم رهبری در سی و 

هفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی ، امام خمینی)ره(، 1395/3/14(.
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6ـ شاخص های فرد انقالبی
از منظر مقام  باید توجه داشت که  به آن  اهتمام نسبت  انقالب و ضرورت  به اهمیت مقوله  ابتنا  با 
معظم رهبری فرد انقالبی و انقالبی بودن ویژگی های خاص خود را دارد که باید به آن عنایت داشت. 
توجه نسبت به این مقوله و عدم اهمال و غفلت نسبت به آن امری است که به تمامی مسئوالن و دلسوزان 
حقیقی انقالب و شهدا گوشزد شده است. از این رو در ادامه به برخی از بیانات وی در این رابطه و نهایتاً 

عنوان کردن آنها به صورت موردی پرداخته می شود: 
ثبات قدمی ، استمرار و پیوستگی و عدم ایجاد انقطاع همانگونه که در وقوع انقالب نقش به سزایی 

داشت در ادامه نیز اهمیت غیرقابل انکاری دارد. امام خامنه از در این رابطه بیان می دارند که: 
در راه انقالب اگر ثبات قدم وجود نداشت، اگر پیوستگی حرکت وجود نداشت، انسان رابطه اش 
با انقالب قطع میشود. این بیوفائی به انقالب است. همیشه بودند کسانی که به انقالب بیوفائی کردند، به 
انقالب دلبستگی خود را کم کردند، به انقالب پشت کردند. وصیت امام این است که جوان ما، مردم ما، 
نسلهای گوناگون ما، با چشم واقع بینانه نگاه کنند. اصل، انقالب است؛ اشخاص، اصل نیستند. انقالبی 
بودن به حفظ رابطه ی خود و عمل خود و پیوستگی خود با انقالب است) بیانات مقام معظم رهبری در 

مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( 1387/3/14(.
در نظر داشتن اخالق به عنوان مقوله ای مهم به هیچ وجه قابل چشم پوشی نمی باشد و یک فرد 

انقالبی حتما باید این مسئله را مد نظر قرار دهد. امام خامنه ای در این رابطه بیان می دارند که: 
اگر به نام عدالت خواهی و به نام انقالبیگری، اخالق را زیر پا بگذاریم، ضرر کرده ایم؛ از خط 
امام منحرف شده ایم. اگر به نام انقالبیگری، به نام عدالت خواهی، به برادران خودمان، به مردم مؤمن، 
به کسانی که از لحاظ فکری با ما مخالفند، اما میدانیم که به اصل نظام اعتقاد دارند، به اسالم اعتقاد 
دارند، ا هانت کردیم، آنها را مورد ایذاء و آزار قرار دادیم، از خط امام منحرف شده ایم. اگر بخواهیم 
به نام انقالبیگری و رفتار انقالبی، امنیت را از بخشی از مردم جامعه و کشورمان سلب کنیم، از خط امام 
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منحرف شده ایم) بیانات مقام معظم رهبری در بیست و دومین سالگرد امام خمینی)ره(، 1390/3/14(.
انقالبی گری به معنای شلوغ کاری، سردرگمی، بی نظمی و اغتشاش نمی باشد. امام خامنه ای در 

این رابطه بیان می دارند که: 
با شلوغی،  بیانضباِط همراه  انقالبی، یعنی حرکت  انقالبیگری، یک حرکت  بعضیها تصور میکنند 
سردرگمی و بینظمی! میگویند آقا، آنها انقالبی بود و تمام شد! این، غلط است. مطلقاً در ذات تحرک 
انقالبی، اغتشاش و بینظمی نیست. بنابراین انقالبیگری را با بینظمی و با شلوغکاری و با نشناختن ضابطه 
رویان  ی  پژوهشکده  از  بازدید  در  بیانات  در  رهبری  معظم  مقام  بیانات  کرد.)  اشتباه  نباید  قانون  و 

)1386/4/25
ظاهر و باطن یک فرد انقالبی یکسان است و لذا عدم هم آوایی بین زبان و عمل مسئله تهدید کننده 

مهمی به شمار می آید. امام خامنه ای در این رابطه بیان می دارند که: 
ظاهر، ظاهر ایمان، دهان پر از ادعای انقالبیگری؛ اما باطن، باطن پوک، باطن بیمقاومت در مقابل 
بادهای مخالف. این، آسیب شناسی است) بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از پرستاران نمونه 

کشور 1389/2/1(.
داشتن روحیه نشاط، انگیزه الزم و کافی ، اصرار در نائل گردیدن به هدف، امید فراوان و راضی 
نشدن به حداقل ها از زمره ویژگی های یک انقالبی فرد انقالبی می داند، امام خامنه ای در این رابطه 

بیان می دارند که: 
انقالبی بمانید. روحیه  انقالبی یعنی اسیر حدود تحمیلی نشدن؛ قانع به گیرندگی قطره  چکانی نشدن؛ 
به  دست آوردن.  را  پیگیری آن  و  اصرار  با  نشاط،  با  انگیزه،  با  و  دنبال هدف حرکت کردن،  امید  با 
این، انقالب و حرکت انقالبی است) بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئوالن جهاد دانشگاهی، 

.)1383/4/10
از زمره مهم ترین ویژگی های فرد  بودن  صراحت، رک بودن و صداقت در کنار جازم و قاطع 
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انقالبی می باشد. امام خامنه ای در این رابطه بیان می دارند: 
من دیپلمات نیستم، من انقالبی ام، حرف را صریح و صادقانه می گویم. دیپلمات یک کلمه ای را 
می گوید، معنای دیگری را اراده می کند. ما صریح و صادقانه حرف خودمان را می زنیم؛ ما قاطع و 
جازم حرف خودمان را میزنیم) بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان و جمعی از کارکنان 

نیروی هوائی ارتش جمهوری اسالمی ایران، 1391/11/19(. 
درک پیچیدگی های زمانه، بصیر بودن در کنار تالش مستمر جهت نیفتادن در دام مقوالت نهی 
شدن ای همانند افراط و تفریط از جمله ویژگی یک فرد انقالبی است. امام خامنه ای در این رابطه بیان 

می دارند که: 
از افراط و تفریط باید پرهیز کرد. جوان های انقالبی بدانند همانطور که کناره گیری و سکوت و بی 
تفاوتی ضربه می زند، زیاده روی هم ضربه می زند؛ مراقب باشید زیاده روی نشود. اگر آن چیزی که 
گزارش داده شده است که به بعضی از مقدسات حوزه، به بعضی از بزرگان حوزه، به بعضی از مراجع 
یک وقتی مثاًل ا هانتی شده باشد، درست باشد، بدانید این قطعاً انحراف است، این خطاست. اقتضای 
انقالبی گری این ها نیست. انقالبی باید بصیر باشد، باید بینا باشد، باید پیچیدگی های شرایط زمانه را 
اثبات کنیم، یکی را قبول کنیم؛  درک کند. مسئله اینجور ساده نیست که یکی را رد کنیم، یکی را 

اینجوری نمی شود) بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با طالب، 1390/7/29(.
 پرهیز و دوری از سیاست زدگی یکی از ویژگی های فرد انقالبی می باشد. امام خامنه ای در این 

رابطه بیان می دارند که : 
اگر به اسم انقالبی گری امنیت را از بخشی از مردم سلب کنیم، این هم از مصادیق انحراف از خط 
امام عزیزمان است. . . اگر عنوان مجرمانه ای بر حرکتی منطبق شود، دستگاه های مسئول موظف به 
پیگیری هستند اما اگر کسی به دنبال براندازی و اجرای دستور دشمن نیست ولی با مذاق و تفکر سیاسی 
ما مخالف است، نباید عدالت و امنیت را از او سلب و او را زیر پا له کنیم؛ چراکه به فرموده قرآن، 
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مخالفت با یک قوم نباید موجب بی تقوایی و بی عدالتی شود و همه باید در این زمینه ها هوشیار و 
مراقب باشند) بیانات مقام معظم رهبری در مراسم رحلت امام خمینی)ره(، 1390/3/14(.

یک فرد انقالبی بدون ترس و واهمه تالش مجدانه ای جهت نیل جهت حرک بر روی ریل انقالب 
و دفاع از آرمان های حقه آن انجام می دهد.امام خامنه ای در این رابطه بیان می دارند که: 

انقالبی صراحت داشت و صریح و بدون رودربایستی، در  باید در هر شرایطی در اتخاذ مواضع   
مقابل دشمن مواضع انقالب و مبانی امام بزرگوار را بدون ترس و خجالت بیان کرد) بیانات مقام معظم 

رهبری در دیدار با رئیس جمهور و هیأت وزیران، 1394/6/4(.
یک مجموعه انقالبی شجاعت، بصیرت، صراحت، نهراسیدن و تقوا را در هر زمان و مکانی در نظر 
دارند. امام خامنه ای در خصوص مالک های انقالبی بودن و قضاوت در این خصوص بیان می دارند 

که: 
اگرچنانچه بخواهیم جسارت کنیم و عرض بکنیم مالک انقالبی بودن در این مجموعه ها چیست، 
است،  است، صراحت  بصیرت  است،  است، شجاعت  تقوا  بودن،  انقالبی  میرسد مالک  نظرم  به  بنده 
نترسیدن از »لَوَمَة آلئِم« است؛ اینها مالک انقالبی بودن است. اگرچنانچه ما تقوا داشته باشیم، شجاعت 
الزم را هم داشته باشیم، صراحت الزم را هم -]البتّه [ در جایی که صراحت الزم است؛ آنجایی که تَکنیه 
الزم است، نه؛ آنجا صراحت مضر است- داشته باشیم، اگر توانستیم اینها را انجام بدهیم ]انقالبی هستیم 

[. ) بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1395/3/6(. 
امام خامنه ای در سخنان گهربار خود در سی و هفتیمن مراسم رحلت امام خمینی )ره( مالک های 

پنج گانه ای را برای انقالبی بودن برشمردند که می توان آنها را در جدول ذیل خالصه نمود: 
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 پنج شاخص انقالبی گری، انقالبی بودن و انقالبی ماندن

پایبندی به مبانی و 1
ارزشهای اساسی 

اسالم و انقالب

بنده در سال گذشته در همین جلسه راجع به مبانی امام صحبت کردم. مبانی 
اساسی ما آنهاست ... اگر این پایبندی وجود داشت، حرکت، حرکت مستمر و 
مستقیم خواهد بود. در تندباد حوادث این حرکت تغییر پیدا نمیکند... نقطه ی 

مقابل این پایبندی عمل گرایی افراطی است. یعنی هر روزی به یک طرف رفتن، 
هر حادثه ای انسان را به یک طرف کشاندن.

هدفگیری 2
آرمانهای انقالب 
و همت بلند برای 

رسیدن به آنها

بعضی سعی می کنند جامعه و جوان های ما را دچار ناامیدی کنند. بگویند آقا 
فایده ندارد! نمیشود! نمی رسیم! ... شاخص دوم این است که هرگز منصرف 
نشویم از رسیدن به آن اهداف بلند و آرمان های بلند. تسلیم نشویم در مقابل 

فشارها.

پایبندی به استقالل 3
کشور

استقالل سیاسی معنایش این است که ما در زمینه ی سیاسی فریب ]دشمن را[ 
نخوریم... استقالل فرهنگی که از همه مهم تر است در این است که سبک 

زندگی را سبک زندگی اسالمی ایرانی انتخاب بکنیم... استقالل اقتصادی هضم 
نشدن در هاضمه ی اقتصاد جامعه جهانی است.

حساسیت در برابر 4
دشمن و نقشه 

 دشمن
و عدم تبعیت 

از آن

باید دشمن را شناخت، نقشه ی او را فهمید، از تبعیت دشمن سر باز زد؛ این 
شاخص چهارم، این عدم تبعیت را قرآن، جهاد کبیر نام نهاده است.

تقوای دینی و 5
سیاسی

اینکه ما عرض کردیم که باید به آرمان ها پابند بود، اسالم اینها را از ما خواسته 
است. یک تکلیف دینی است و رعایت آن تقوای دینی است. تقوای سیاسی 

هم همراه همین است؛ تقوای سیاسی یعنی انسان از لغزشگاه هایی که دشمن می 
تواند از آن استفاده بکند پرهیز بکند.

آگاهی سیاسی از زمره مسائلی است که منجر به بصیرت می گردد و یک فرد انقالبی باید خود را 
به این سالح مجهز نماید. امام خامنه ای در این رابطه بیان می دارند که: 

ما قوی هستیم و به عزت پروردگار عزیزیم؛ منتها شما دانشجویان نقش خودتان را فراموش نکنید. 
آگاهی سیاسی کسب کنید و نسبت به آنچه که می گذرد، هوشیار باشید و انگیزه و تپش جوانانه ی 
انقالبِی متناسب با قشر شما، در خدمت هدفهای نظام قرار گیرد.عده یی از افراد ساده اندیش خیال می 
مسئوالن خود  بر سر  است که  این  راهش  باشد،  داشته  انقالبی  بخواهد حضور  دانشجو  اگر  کنند که 
دانشجویان،  بیعت  دیدار  در  رهبری  معظم  مقام  بیانات   ( نیست.  انقالبی گری  اینکه  خیر،  بکشد؛  داد 
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 .)1368/3/3
مالک انقالبی بودن حرف زدن های بدون عمل نمی باشد و یک فرد انقالبی بیاد اهداف اعالنی 
خود را در راستای انقالب و آرمان های واالی آن به کار گیرد. امام خامنه ای در این رابطه بیان می 

دارند که: 
ارتش به عنوان یک مجموعه ی انقالبی و نه فقط انقالبِی به زبان و اّدعا، بلکه انقالبِی در عمل، در 
عرصه ها باقی ماند، در وسط میدان باقی ماند و نقش ایفا کرد. بیست و نهم فروردین یعنی ارتش متعلّق 
است به ایران، به انقالب، به مردم؛ و در خدمت هدفهای مردم و در خدمت هدفهای انقالب ایستاده 
است؛ همان طور که االن این جوانهای عزیزمان در سرود خواندند، ارتش به پای انقالب ایستاد) بیانات 

مقام 
معظم رهبری در دیدار با جمعی از فرماندهان و کارکنان ارتش جمهوری اسالمی ایران، 1394/1/30(. 
یک فرد انقالب همیشه در اتحاذ و اعالن مواضع خود باید صراحت داشته باشد و از بیان نظرات 

خود واهمه ای به دل راه ندهد. امام خامنه ای در این رابطه بیان می دارند که: 
باید صراحت  انقالبی،  اتّخاذ مواضع  باید کرد این است که در  العجاله  به نظر من کاری که علی 
بیان کنیم، خجالت  امام بزرگوار را صریح  انقالبی را، مبانی  داشت؛ یعنی رودربایستی نکنیم. مواضع 
مٰواِت َو ااَلرِض َو کاَن اهللُ  نکشیم، رودربایستی نکنیم، ترس نداشته باشیم و بدانیم که »َو هللِ ُجنوُد السَّ
َعزیًزا َحکیًما«.همه ی امکانات عالم و سنن عالم، جنود الهی هستند، میتوان آن جنود الهی را پشت سِر 
خود قرار داد و به کمک خود کشاند با توّکل به خدا، با پیمودن راه خدا) بیانات مقام معظم رهبری در 

دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، 1394/6/4(.
یکی از ملزومات انقالبی گری بینشو بصیرت کافی و کار تشکیالتی دقیق و حساب شده است و 
به عالوه فرد انقالبی از صراحت، قاطعیت و امید برخوردار است. امام خامنه ای در این رابطه بیان می 

دارند که: 
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برای خیلیها که بین انقالبیگری و برخورد منطقی منافات میبینند، عمل انقالبی همراه با تشکیالتی 
منطقی و دقیق و حساب شده ، قابل جمع نیست . ما مشاهده میکنیم که اینها میتواند با هم جمع شود. 
انقالبیگری به این نیست که ما آن جایی که نباید پرخاش کنیم ، بیخودی پرخاش کنیم . انقالبیگری به 
آن است که ما مواضع اسالمی و انقالبی را قاطعانه و بدون رودربایستی و مرعوب شدن و خام شدن در 
مقابل برخی از چهره های امیدبخش کاذب ، حفظ کنیم . وقتی توانستیم خط روشن مواضع انقالبی و 
اسالمی را دقیقا حفظ کنیم و مرعوب قدرتها نشویم و با کسی رودربایستی نداشته باشیم و فریب نخوریم 
، در حقیقت به ممشای انقالبی و اسالمی توجه کرده ایم ) بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با وزیر و 

کارکنان وزارت امور خارجه 1368/5/31(.
یک انقالبی همیشه آمادگی فداکاری دارد و هر کسی که چنین خصلتی بر وی صدق کند انقالبی 

است. امام خامنه ای در این رابطه بیان می دارند که: 
این خطا است که گمان کنیم انقالبی فقط آن کسی است که در دوران امام بوده است، یا در دوران 
مبارزات در کنار امام بوده است؛ نه، بعضی کأنّه این جور خیال میکنند که انقالبیّون آن کسانی هستند 
که در دوران امام یا در دوران مبارزات یا در دوران حکومت امام بزرگوار حضور داشتند، در کنار امام 
بودند؛ نه، اگر معنای انقالبی را این بگیریم، انقالبی همین ما پیروپاتال ها خواهیم بود. انقالب مال همه 
است؛ جوانها انقالبی اند و میتوانند انقالبی باشند، با آن معیارها و شاخصهایی که عرض خواهم کرد. 
میتواند یک جواِن امروز از من سابقه دار در انقالب، انقالبی تر باشد؛ همچنان که در دوران دفاع مقّدس 
دیدیم کسانی بودند که جان خودشان را کف دست گرفتند در راه این انقالب و در راه اِنفاذ)8( فرمان 
انقالبی کامل، آنها هستند؛ آنهایی که  انقالبِی صددرصد،  به جبهه رفتند، جانشان را فدا کردند؛  امام 
آماده ی فداکاری اند؛ پس ما نباید انقالبی را منحصر کنیم به یک عّده ای که در دوران مبارزات با امام 
بودند یا امام را می شناختند یا در کنار او بودند؛ نه، انقالب یک شّط جاری است و همه ی کسانی که 
در طول تاریخ با این ممیّزات حضور دارند و تالش میکنند انقالبی اند، ولو امام را ندیدند؛ مثل اغلب 
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شما جوانها) بیانات مقام معظم رهبری در سی و هفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی 
، امام خمینی)ره(، 1395/3/14(

وجود معیارهای انقالبی گری در افراد و مجموعه ها برای نامیدن اینکه مجموعه ای انقالب است و 
تفکر انقالبی بر آن حاکم است کفایت می کند هر چند ممکن است درجه آن پایین باشد. امام خامنه 

ای در این رابطه بیان می دارند که: 
اینکه ما هرکسی خوب حرکت نکرد یا به طور کامل حرکت نکرد را متّهم بکنیم به غیر انقالبی یا 
ضّد انقالبی این هم خطا است؛ نه، ممکن است یک نفری صد درجه میزان حرکت او ارزش دارد، یک 
نفری کمتر ارزش دارد، یک نفری از او کمتر ارزش دارد امّا همه در این راه حرکت میکنند. مهم این 
است که آن شاخصها تطبیق بکند. مهم شاخصها است. مهم این است که آن کسی هم که با آن شّدت 
و با آن جّدیّت حرکت نمیکند، شاخصهای انقالبیگری را داشته باشد. اگر این شاخصها وجود داشت، 
آن وقت طرف انقالبی است، فرد انقالبی، مجموعه ی انقالبی، دولت انقالبی، سازمان انقالبی؛ عمده 
این است که شاخصها را بشناسیم) بیانات مقام معظم رهبری در سی و هفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار 

کبیر انقالب اسالمی ، امام خمینی)ره(، 1395/3/14(

7ـ عناصر و نهاد های انقالبی 
مقام معظم رهبری تاکید می کنند که گفتمان انقالبی گری باید توسط نهاد ها و اقشار و عناصر 
درون جامعه اسالمی نهادینه و عملی گردد باید این گفتمان توسط عناصر و نهاد ها از حالت تئوری و 
نظری به عرصه عملی در تعامالت و تحوالت جامعه تبدیل شود.لذا از همین رهگذر مقام معظم رهبری 
به بعضی از اقشار مانند دانشجویان، اساتید و دانش آموزان و جوانان اشاره می نمایند و همچنین در سطح 
نهاد ها و ارگان ها به مجلش خبرگان ، مجلس نمایندگان و سایر ارکان بر انقالبی عمل مودن در حوزه 

وظایفشان تاکید دارند.
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7-1-  دانشگاه
ا  از  واگرایی  برای  نشود  جایگاهی  یک  دانشگاه  محیط  باشید  باشد.مراقب  انقالبی  باید  دانشگاه 
نقالب و مفاهیم انقالب و ارزشهای انقالب، از تدیّن، از انقالبیگری، از یاد و نام امام بزرگوار.) بیانات 
در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه ها1395/3/29( حضور در دانشگاه بایستی آن هویّت دینی وانقالبی 
را در... [دانشجو] تقویت کند، نه اینکه تضعیف کند... باید این هویّت تقویت پیدا کند. دانشگاه هم، 
دانشگاه اسالمی است؛ دانشگاه هم متعلّق به اسالم است؛ دانشگاه متعلّق به انقالب است، متعلّق به همین 
ملّت انقالبی است. [این هویت] تداوم پیدا کند؛ ثبات قدم پیدا کنید. )بیانات در دیدار اعضای انجمن 

های اسالمی دانش آموزان،1395/2/1(
7-2- اساتید دانشگاه

  خوشبختانه ما هزاران استاد مؤمن، انقالبی، عالقه مند داریم. )بیانات در دیدار رؤسای دانشگاه ها، 
پژوهشگاه ها، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری 94/8/20(. سفارش بنده به دانشجوها و اساتید 
انقالبی ارزشی هم این است که نقش آفرینی کنند. ما به جوانها گفتیم افسران جنگ نرم هستید، شما 
[اساتید] هم فرماندهان جنگ نرم هستید؛ خیلی خب، فرماندهی کنید، نقش آفرینی کنید )بیانات در 
دیدار جمعی از اساتید دانشگاه ها، 92/3/13(. اگرا ستاد ما متدیّن باشد، دارای غیرت ملّی باشد، دارای 
انگیزه ی انقالبی باشد، دارای روحیّه ی سختکوشی باشد،به طور طبیعی اینها به متعلّم منتقل میشود. اگر 

عکس اینها هم باشد، همین جور. )بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ها94/4/13(
7-3-  دانشجویان

دانشجو باید انقالبی باشد، دانشجو باید یک مسلمان مجاهد فی سبیل اهلل باشد. )بیانات در دیدار 
جمعی از اساتید دانشگاه ها، 95/3/29( دانشجو احساس کند که ایرانی بودن و مسلمان بودن و انقالبی 

بودن یک افتخار است.) بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه ها، 92/3/1(
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7-4-  دانش آموزان
برای دانش آموزان، نه فقط برای ا نجمن های اسالمی، فرصت فراغتی برای پرداختن به کار انقالبی 
انقالبی  تفّکر  فرصت  بدهند،  انقالبی  کار  فرصت  پس  بیاورند؛  بار  بایدانقالبی  را  ها  بشود...بّچه  داده 
بدهند.)بیانات در دیدار اعضای انجمن های اسالمی دانش آموزان، 1395/2/1(. در بعضی از مدارس 
-اینجا هم یکی از این دو جوان عزیزمان گفتند؛ بنده هم اّطالع داشتم، شنیده ام- با کارهای انقالبی 
مخالفت میشود... بنده طرفدار درس خواندنم؛ میدانید، امّا در کنار درس خواندن این کار انقالبی هم 

باید انجام بگیرد.) بیانات در دیدار اعضای انجمن های اسالمی دانش آموزان95/2/1(
7-5- جوانان مومن و انقالبی

با  از خدای متعال سپاسگزاری می کنم.  به محیط جوانِی کشور،  سرجمع وقتی که نگاه می کنم 
ما  تمرکز روی جوانها،  و  این جبهه ی وسیع دشمنی  با  انگیزه،  همه  این  با  انحراف،  عوامل  همه  این 
یک مجموعه ی بزرگ جوان داریم که مؤمنند، متدیّنند، انقالبی اند، اهل توّسلند، اهل شور و عشق 
به معنویّتند) بیانات در دیدار اعضای انجمن های اسالمی دانش آموزان، 1395/2/1(. جوانهای انقالبی 
...خیلی اوقات عقلشان و فهمشان و تعّقلشان هم از بعضی از بزر گترها خیلی بیشتر است، خوب میفهمند، 
خوب تحلیل میکنند، خوب مسائل را تشخیص میدهند و سینه چاک انقالبند، سینه چاک اسالمند .) 

بیانات در دیدار دست اندرکاران برگزاری انتخابات 1395/10/30(
7-6-  مجلس خبرگان

مسیر انقالب و هدفهای انقالب، مسیر این مجلس است؛ یعنی این مجلس بایستی در مسیر انقالب 
و هدفهای انقالب حرکت کند.)بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1395/3/6(. 
مجلس خبرگان مهم ترین جایی است که بایستی متوّجه به وظایف خودش باشد. من اگر بخواهم در 
یک کلمه عرض بکنم، آن یک کلمه این خواهد بود که مجلس خبرگان باید انقالبی بماند؛ باید انقالبی 
فکر کند و انقالبی عمل بکند. )بیانات در دیدار رئیس و اعضا ی مجلس خبرگان رهبری 1394/12/20(
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7-7-  مجلس شورای اسالمی
در  کنید؛  دفاع  اسالم  مبانی  و  نقالب  ا  دستاوردهای  از  اید  شده  موّظف  شما  ساسی  ا  قانون  در 
ا  شورای  مجلس  هستید؛  انقالبی  نهاد  یک  هستید،  اسالمی  شورای  مجلس  که  شما  بود...  سوگندتان 
سالمی یک نهاد ا نقالبی و برآمده ی ا ز انقالب ا ست؛ باید انقالبی عمل کنید، باید انقالبی باشید و 

بمانید. )بیانات در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای ا سالمی1395/3/16(
7-8-  سپاه پاسداران انقالب اسالمی

سپاه پاسداران؛ شما پاسدارید. پاسداری از انقالب در واقع نماد اراده ی انقالبی کشور است؛ اراده 
ی انقالبی، حضور انقالبی؛ هویّت انقالبی. )بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

)1394/6/25
وقتی شما میگویید من پاسدار انقالبم، یکی از معانی پاسداری و یکی از ابعاد مفهومی پاسداری، این 
است که انقالب مورد تهدید است؛ بله، اگر تهدید نباشد، پاسداری الزم نیست. آنجایی انسان پاسداری 
میکنید، هم  تأیید  اسم خودتان  با  دارید  را  انقالب  دارد؛ پس شما هم وجود  تهدید وجود  میکند که 
تهدیدهایی را که متوّجه انقالب است دارید تبیین میکنید و از وجودشان خبر میدهید. خب اگر پاسدار 
انقالب  ی  کمربسته  پاسداری،  ی  کلمه  ابعاد  از  یکی  بشناسیم...بنابراین  را  تهدیدها  این  باید  انقالبیم 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  فرماندهان  دیدار  در  بیانات   (. است.  دائمی  وبیداری  هشیاری  و  بودن 

)1394/6/25

7-9-  ارتش جمهوری اسالمی ایران
ارتش به عنوان یک مجموعه ی انقالبی و نه فقط انقالبِی به زبان و اّدعا، بلکه انقالبِی در عمل، در 
عرصه ها باقی ماند، در وسط میدان باقی ماند و نقش ایفا کرد.) بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و 
کارکنان ا رتش جمهوری اسالمی ایران 1394/1/30(. ارتش متعلّق است به ایران، به انقالب، به مردم؛ 
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و در خدمت هدفهای مردم و در خدمت هدفهای ا نقالب ایستاده ا ست...ارتش به پای انقالب ایستاد 
)بیانات در دیدار جمی از فرماندهان و کارکنان ا رتش جمهور ی اسالمی ایران 1394/1/30(

7-10-  بسیج مستضعفان
• حضور بسیج به معنای حضور مردم است...این حضور هم البتّه معلوم است که برای دفاع از آرمانها 

است، برای دفاع ازارزشها است، برای دفاع از هویّت انقالبی و دفاع از هویّت ملّی است، برای کمک به 
این ملّت و این کشور است در رسیدن به آن نقاطی که شایسته ی آن ا ست و آنها را به برکت انقالب 
ترسیم کرده ا ست و دارد حرکت میکند؛ حضور بسیج طبعاً به این معنا است؛ باید دفاع کند. )بیانات در 

دیدار فرماندهان گردان های بسیج 1394/9/4(
8-  عرصه های عمل انقالبی

برخی حوزه های آسیب زا و از سوی قوام بخش در کشور به چشم می خورند که مقام معظم رهبری 
به دقت آنها را زیر نظر داشته اند و به صورت دقیق لزوم توجه به این مقوله ها را یادآور می شوند که در 

ادامه به مهم ترین این حوزه های پرداخته می شود: 
8-1-  معیشت و رفاه اقتصادی 

راهبردهای  اقتصاد کشور،دارای  بهبود  و  معیشت  مشکل  برای حل  همواره  انقالبی گری  گفتمان 
مهمی بوده است که نشان دادن مصادیق موفقیت این راهبرد در حل مسئله معیشت و ایجاد رفاه مردم 
و به تصویر کشیدن راهبردهای غیر انقالبی در موفق نبودن در حل این مسئله اجتماعی برای جامعه، در 

گذشته و حال می تواند صدق این مفاهیم را اثبات کند.
8-2- مبارزه با فساد و اشرافی گری مسئولین 

یکی از پارامترهای ارزیابی وضع اقتصادی و اجتماعی کشورها، شاخص فساد اقتصادی و اشرافیت 
مسئوالن است. این نوع فساد، سوء استفاده از اعتماد مردم در جهت منافع شخصی است. هیچ کشوری 
نمی تواند ادعا نماید که عاری از هرگونه فساد اقتصادی است. بنابراین گروه ها و گفتمان های مختلف 
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برای مبارزه با این امر درصدد تدوین راهکارها و راهبردهای مبتنی بر منظومه گفتمانی خود هستند. در 
این بین گفتمان انقالب اسالمی با راهبرد مبارزه عملی با فساد و تبعیض از طریق پیشگیری از فساد به 
وسیله برخورد شدید و عبرت آموز و انضباط اقتصادی از طریق شفاف سازی اطالعات و اصالح قوانین 
و همچنین مقابله با اشرافیت مسئوالن سعی در پاسخ به این مسئله اجتماعی دارد. گفتمان انقالب اعتقاد 
دارد مبارزه با فساد باید از طریق روش های عملی و عبرت انگیز و با اشد تنبیهات و مجازات ها صورت 
گیرد. همچنین یکی دیگر از روش های عملی مبارزه با فساد و تبعیض ایجاد انضباط اقتصادی از طریق 
به فساد  ناظر  پیشین را  از طرفی اگر دو راهبرد  قوانین مرتبط است.  شفاف سازی اطالعات و اصالح 
عمومی در نظر بگیریم، فساد مسئوالن ریشه مشخصی دارد که عبارت است از اشرافی گری و روحیه 
تجمل خواهی و برای رفع آن نیز گفتمان انقالبی گری، به دنبال مبارزه عملی با اشرافیت مسئوالن نظام 
اسالمی است. چرا که به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) مدیران اشرافی سرچشمه همه مصیبت های ملت 
هستند و بر اساس تعبیر کنایه آمیز مقام معظم رهبری، با دستمال کثیف نمی توان شیشه را تمیز کرد. 
یکی دیگر از دالیل پررنگ کردن مساله اشرافی گری مسئوالن در چارچوب فساد، ارتباط این مساله با 
پدیده نوظهور حقوق های نجومی مسئوالن است که اخیرا تبدیل به دغدغه و تاسف عمومی شده است؛ 
مقوله ای که مقام معظم رهبری از آن به ریشه شکل گیری حقوق های غیرمتعارف یاد می کنند.علی 
ای حال، مبارزه با مفاسد اقتصادی و تخلفات مالی در نظام اسالمی باید یکی از مهم ترین اولویت های 

مسئوالن و دست اندرکاران امر قرار گیرد. 
رهبر انقالب با تاکید بر این مهم که حکومتی که مفتخر به الگو کردن نظام علوی است، باید در 
همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طوالنی خویش با نظام آرمانی علوی و اسالمی بداند، 
مسئوالن مملکت به ویژه دستگاه های نظارتی قوا را به اصالح وضع اقتصادی جامعه و ایجاد فضایی 
سالم و به تبع ، ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری مطمئن مکلف کردند. در فرمان موصوف به 8 ماده ای 
نکات مهم ، برجسته و قابل مداقه بسیاری دیده می شود که هر کدام به نوبه خود برای نیل به مقصود ا 
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صلی از ا همیت ویژه ا ی برخوردارند. ماده 5ا ین فرمان حاوی نکاتی ا ست که عمل به آن قادر خواهد 
بود آفت های عزم جدی نظام را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی از میان بردارد یا به کمترین حد ممکن 
برساند.ا ین ماده عبارت است ا ز بخش های مختلف نظارتی در 3 قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور 
، دیوان محاسبات کشور و وزارت اطالعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش 
مالی و اقتصادی کشور را به درستی بشناسند و محاکم قضایی و نیزمسئوالن آسیب زدایی در هر مورد 
را یاری رسانند.“ مبارزه با مفاسد اقتصادی حرکت حق طلبانه و اصالح گرانه ای است که مانند همه 
تالش های عدالتخوا هانه در معرض آسیب هایی است که می تواند آن را ازمسیر اصلی منحرف کند 
و اتفاقا آسیب جدی در بی توجهی به مواردی است که در مفاد این ماده آمده است. براساس سابقه و 
شواهد موجود ، یکی از آسیب ها و آفت های عملیاتی شدن تا مرحله نتیجه گیری از تصمیمات کالن 
کشور ، ناهماهنگی میان دستگاه ها و اقدامات موازی و گاهی دوباره کاری هاست که روند امور را 
دچار وقفه و خدشه می کند• قاچاق، خنجری است که به پشت نظام وارد می شود. یک عّده ای برای 
خاطر منافع شخصی خودشان، منافع کشور را با قاچاق لگدمال میکنند؛ باید با این مبارزه کرد) بیانات 

در دیدار رئیس ونمایندگان مجلس شورای ا سالمی، در تاریخ 1395/3/16(
8-3- امنیت 

امنیت یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی و دغدغه مردم، مسئوالن و نخبگان در سطح هر جامعه 
از متفکران اجتماعی  تا حدی است که گروهی  امنیت در زندگی جمعی  انسانی است. اهمیت مقوله 
درتعاریف خود کلمه“ امنیت“را مترادف با مفهوم سامت“ به کار م یگیرند، و وجود آن را ضامن بقا 
و پایداری جامعه سالم م یدانند. این روزها که مردم کشورهای منطقه از بی ثباتی و نبود امنیت رنج 
می برند به برکت انقالب اسامی در ایران امنیت در زندگی روزمره مردم برقرار است. گفتمان انقالبی 
در محیط نا امن پیرامون کشور که به کمربند آتش نیز نامیده می شود، سعی دارد با راهبرد حمایت از 
مدافعان حرم و افزایش توان دفاعی کشور به امنیت بخشی به کشور مبادرت ورزد. در این بین دوری 
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و  توانایی  بر  با تکیه  نظامی  تهای چشمگیر در عرصه های دفاعی و  پیشرف  بیگانگان و دشمنان و  از 
توانمندی داخلی باعث شدها ست تا کشور ایران از عواملی از جمله کودتا و جنگ داخلی به دور باشد 
و امنیت قابل توجهی در سطحا ین کشور حکمفرما باشد . جامعها یرانیا کنون بهترا ز هر زمان دیگری 
قدر نعمتا منیت را می داند. متقابال به طور مستقل م یتوان بحث کرد که برای طرف غربی نیز هیچ چیز 

بها ندازه خارج کردنا یرانا ز فازا منیتا ستراتژیک - که مدتیا ست در آن قرار دارد - اهمیت ندارد.
8-4-  مساله تحریم و اقتصاد مقاومتی

اگرچنانچه اقدام و عمل بخواهد انجام بگیرد برای اقتصاد مقاومتی، این ده کار میتواند انجام بگیرد...
ای که  مقاومتی  اقتصاد  میشود  این  در کشور،  انقالبی  میشود حرکت  این  انقالب،  میشود جریان  این 
کشور را نجات خواهد داد. .)بیانات در جمع زائران حرم رضوی، 1395/1/1(. اگر این کارها را بکنیم، 
ارزشهای  از  نداریم  احتیاج  ما  نکند.  اثر  ما  در  او  تحریمهای  و  بِایستیم  آمریکا  مقابل  در  میتوانیم  ما 
خودمان، از خطوط قرمز خودمان، از اصول خودمان صر فنظر کنیم تا آمریکا نتواند ما را تحریم بکند؛ 
ما با دنبال کردِن همین سیاست اقتصاد مقاومتی، به معنای عملی مسئله و اقدام عملی موضوع، میتوانیم 
کشور را مصونیت سازی کنیم... اگر اقتصاد مقاومتی شد، تحریم دشمن تأثیر قابل توّجهی نخواهد کرد. 

این میشود حرکت انقالبی و حرکت مؤمن. )بیانات در جمع زائران حرم رضوی1395/1/1
9-  انقالبی بودن، روحیه انقالبی و تمدن نوین اسالمی

پیش زمینه هر حرکت هدفمندی داشتن بن مایه های نظری منطقی جهت حصول نتایج بهتر است 
و در کنار این مسئله نائل گردیدن به برخی اهداف نیازمند توجه به پیشران های دیگر است و تا این 
مهم فراهم نباشید نیل به اهداف مطمح نظر میسر نبوده یا نتایج مناسبی حاصل نمی گردد.این مسئله در 
خصوص تمدن سازی نوین اسالمی به عینه مالحظه می گردد. این تمدن همانطور که در نمودار مشخص 
است در سلسله توالی گام ها و ایستگاه های پنج گانه ای میسر می گردد و لذا هر کدام از این ایستگاه 
ها به عنوان متغییرهای مهمی تحت تأثیر برخی شرایط درون زا و بیرون زا هستند. طبیعتاً هر کدام از این 
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مراحل ویژگی های منحصر به فردی دارند. این پنج گام شامل مراحل ذیل می گردد.

 حال سوال مهم اینجاست که از منظر رهبر معظم انقالب اسالمی چه چیزی بن مایه اصلی این 5 گام 
به حساب می آید؟ در پاسخ به این سوال ابتدا می توان به این نکته عنایت داشت که معظم له همگان 
را به اهتمام نبست به تربیت افراد انقالبی و همچنین انقالبی عمل کردن جهت فراهم سازی و همچنین 
نائل گردیدن به وضعیت تمدنی فراخوانده اند. و مقوله انقالبی گری در حوزه تئوریک نیز مثمر ثمر 
نبوده مگر اینکه کارها با روحیه عملیاتی و به تعبیری با روحیه انقالبی کارها به پیش برده شوند. طبیعتاً 
روحیه انقالبی و انقالبی عمل کردن همانطور که در بسیاری از عرصه های علمی و جهادی مفید فاید 
قرار گرفتن  نظر  بایسته تحت  و  توجه  نیز شایان  اسالمی  نوین  تمدن سازی  است در حوزه  واقع شده 
است. حال این سوال پیش می آید که چه ارتباطی میان انقالبی گری و روحیه انقالبی با تمدن سازی 
نوین اسالمی وجود دارد؟ در همین رابطه می توان بیان داشت که گام اول در سلسله توالی تمدن سازی 
نوین اسالمی از منظر رهبر معظم انقالب، وقوع یک پدیده ای بزرگ به نام انقالب اسالمی است. این 
انقالب به صورت خود به خود به وقع نپیوسته است؛ بلکه پدیدار شدن آن نتیجه حرکت عظیم مردمی با 
روحیه انقالبی جهت انجام کارهای انقالبی و به رهبری مرجع عالی قدر یعنی امام خمینی)ره( بوده است 
و طبیعتاً در کنار شخصت کاریزماتیک امام راحل به عنوان محرک مردم، یک مسئله مهمی زیربنای 
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حرکت بود و آن همان روحیه انقالبی است و کارهای انقالبی که چه پیش از انقالب و چه در سال های 
ابتدایی همانند نزاع های داخلی و همچنین جنگ تحمیلی جهت نجات انقالب انجام دادند. از همین 
روی با تأمل در اندیشه رهبر معظم انقالب بدیهی می گردد که تداوم اهداف انقالب شکوهمند 1357 
که نائل گردیدن به تمدن نوین اسالمی و نهایتاً عصر مهدویت است در گرو انقالبی عمل کردن و با 
روحیه انقالبی خستگی ناپذیر است و لذا در ایشان در بیانات خود همواره اشاره داشته اند که هر کجا 
ما انقالبی عمل کردیم پیشرفت های محسوسی داشتیم و هر کجا که انقالبی عمل نکردیم و دچار عقب 

گردهایی شده ایم. معظم له در این رابطه بیان می دارند که: 
بعد از رحلت امام، هر جا انقالبی عمل کردیم پیش رفتیم؛ هر جا از انقالبی گری و حرکت جهادی 
غفلت کردیم عقب ماندیم. این یک واقعیت است. بنده در این سال ها خودم مسئول بودم؛ اگر تقصیری 
در آن باشد متوجه این حقیر هم هست/ مخاطب این سخن نسل امروز و نسل فردا و نسل فردا های بعد 
است. همه مخاطب این سخن اند؛ می توان این راه را با شیوه ی انقالبی حرکت کرد؛ آن وقت پیشرفت 
قطعی است) بیانات رهبر معظم انقالب در بیست وهفتمین سالگرد رحلت بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی 

حضرت امام خمینی )ره(، 1395/3/14(.
 این مسئله به صورت بارزی اهمیت انقالبی گری در اندیشه رهبری را آشکار می کند که روی 
پنهان آن همان نقشی است که در تمدن سازی نوین اسالمی از خود بر جای می گذارد. و لذا به کار 
بردن کلیدواژه پیشرفت توسط معظم له به این خاطر است که پیش روندگی انقالب اسالمی و نائل آمدن 
به وضعیت تمدن نوین اسالمی در گروه انقالبی عمل کردن در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی اجتماعی، امنیتی و دفاعی است و عصر تمدن نوین اسالمی به تمامی این حوزه ها نیازمند است. 
همانند  هایی  ویژگی  که  است  انقالبی  نسل  تربیت  نیازمند  اسالمی  نوین  تمدن  پرچم  افراشتن  بر 
در  که  انقالبی  فرد  های  ویژگی  مجموعه  یعنی  باشند.  داشته  را  ایمان  و  غیریت، خودباوری  شجات، 
مباحث قبلی ذکر آن رفت از اهم موضوعات تمدن ساز به شمار می رود. مقام معظم رهبری در این 
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رابطه بیان می دارند که: 
]راه برافراختن پرچم تمّدن نوین اسالمی چیست؟[ راهش تربیت نسلی است با یک خصوصیّاتی 
که آن خصوصیّات اینها است؛ یک نسلی باید به وجود بیاید شجاع، باسواد، متدیّن، دارای ابتکار، پیش 
گام، خودباور، غیور؛ -البتّه خوشبختانه ما امروز در نسل جوان بسیاری از این خصوصیّات را داریم امّا 
باشد،  داشته  باشد، سواد  داشته  ایمان  بایستی  داریم.  نسلی الزم  پیدا کند- چنین  بایستی گسترش  این 
غیرت داشته باشد، شجاعت داشته باشد، خودباوری داشته باشد، انگیزه ی کافی برای حرکت داشته 
باشد، توان جسمی و فکرِی حرکت داشته باشد، هدف را در نظر بگیرد، چشم را به اهداف دور متوّجه 
بکند و به تعبیر امیرالمؤمنین »اَِعِر اهللَ ُجمُجَمتَک«، زندگی خودش و وجود خودش را بگذارد در راه 
این هدف و با جّدیّت حرکت کند؛ در یک کلمه یعنی یک موجود انقالبی؛ معنای انقالبی این است) 

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان علمی کشور، 1395/7/28(.
داشتن روحیه علمی و تقویت مداوم آن در جنبه های مخلتف از شاخصه های مهمی است که رهبر 

معظم انقالب بر روی آن تأکی وافری دارند. معظم له در این رابطه بیان می دارند که: 
انقالب اسالمی تواناست. آن قدرتی و ظرفیتی و انرژی متراکمی که در انقالب اسالمی وجود دارد، 
این توانائی را دارد که همه ی این موانعی را که من گفتم و بسیاری اش را هم نگفتم، از سر راه بردارد و 
آن تمدن ممتاِز برجسته ی متعالِی باشکوه اسالمی را جلوی چشم همه ی دنیا برقرار کند؛ و این در زمان 
شما خواهد بود، ان شاءاهلّل به دست شما خواهد بود، با همت شما خواهد بود. هرچه میتوانید، خودتان را 
از لحاظ علم و عمل و تزکیه و تقویت روح و تقویت جسم - همان طوری که بارها عرض شده - آماده 
کنید و ان شاءاهلّل این بار سنگین را به دوش بگیرید)بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی، در 

تاریخ، 1391/7/32(.
کار و تالش در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، کشاورزی و ... از زمره مقوله های تمدن 
سازی هستند که عدم وقفه در آن می تواند ایران اسالمی را به وضعیت تمدن نوین اسالمی برساند. رهبر 
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معظم انقالب در این رابطه بیان می دارند که:
عزیزان من! کشور میتواند پیش برود. اینکه من بارها میگویم تمّدن اسالمی و بارها میگویم ایران 
میتواند قلّه ی تمّدن اسالمی قرار بگیرد، شعار و رجزخوانی نیست، این نگاه به واقعیّتهای کشور است. ما 
میتوانیم؛ ما میتوانیم اقتصادمان را پیشرفت بدهیم، صنعتمان را پیشرفت بدهیم، کشاورزی مان را پیشرفت 
بدهیم و خودکفایی را در آنجا هایی که خودکفایی الزم است به وجود بیاوریم؛ مسئولین باید تالش 
کنند. همان طور که اّول گفتم، هرکس مسئول است حّق آن مسئولیّت را اداء کند و تالش الزم را انجام 

بدهد) بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران، در تاریخ 1395/2/8(. 
همانطور که در مباحث پیشین ذکر آن رفت یکی از مهم ترین ویژگی های فرد انقالبی که دارای 
روحیه انقالبی می باشد توجه به معنویت و عناصر غیرمادی هست.در خور توجه است که بر طبق اندیشه 
مقام معظم رهبری همین ویژگی تأثیر قابل توجهی در تمدن سازی و مهم تر از هم پایداری تمدن دارد. 

معظم له در این خصوص بیان می دارند که: 
اختیارتان گذاشته است قدر  این فرصتی را که خدای متعال در  باید  ما و شما عزیزان  ملت عزیز 
بدانید. این اقبالی که دلهای شما به سوی خدا و معنویت و ذکر و خشوع و توّجه و تضّرع دارد، خیلی 
باارزش است. این، همان عامل است که یک روز اسالم را از یک جمع محدود غریب به یک تمّدن 
و  اداره کرد  را  دنیا  اولیّه-  قرون  از  قرن  قرنها- الاقل در چند  تمّدن،  این  و  تبدیل کرد  عظیم جهانی 
امروز هم دنیا، مدیون تمّدن اسالمی است. توّجه به خدا و توّجه به معنویت، باعث تکویِن چنین تمّدنی 
شد، و ااّل با انگیزه ها و تالشهای ماّدی، چنین تمّدن ماندگاری به وجود نمی آمد.به هرحال، ملت عزیز 
ما و شما عزیزان باید این فرصتی را که خدای متعال در اختیارتان گذاشته است قدر بدانید. این اقبالی 
باارزش است.  به سوی خدا و معنویت و ذکر و خشوع و توّجه و تضّرع دارد، خیلی  که دلهای شما 
این، همان عامل است که یک روز اسالم را از یک جمع محدود غریب به یک تمّدن عظیم جهانی 
تبدیل کرد و این تمّدن، قرنها- الاقل در چند قرن از قرون اولیّه- دنیا را اداره کرد و امروز هم دنیا، 
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مدیون تمّدن اسالمی است. توّجه به خدا و توّجه به معنویت، باعث تکویِن چنین تمّدنی شد، و ااّل با 
انگیزه ها و تالشهای ماّدی، چنین تمّدن ماندگاری به وجود نمی آمد)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار 

با کارگزاران نظام،1395/11/21(. لذادر پایان می توان نمودار ذیل را مطرح نمود.

نتیجه گیری 
برخی آرمان ها و اصول  از  انحراف  تهدید می کند،  را  انقالب اسالمی  بزرگترین خطری که     
انقالب است. و از همه مهم تر از بین رفتن روحیه انقالبی در بین مسئولین حوزه های مختلف سیاسی، 
فرهنگی و اقتصادی می باشد. حال آن که، تفکر انقالبی، آرمان خواهی و روحیه انقالبی و جهادی ، 
عامل اصلی پیشرفت خواهد بود. از سوی دیگر نائل آمدن به وضعیت تمدنی یکی از مهم ترین آرمان 
هایی است که همواره در طول تاریخ کشورهایی که حائز قابلیت ها و پتانسیل های درونی وفرصت های 
بیرونی درخوری بوده اند، این هدف و ایده را دنبال کرده و جامه عمل پوشاندن به آن هدف مهمی بوده 
که نصب العین بسیاری از این کنشگران قرار گرفته است. جمهوری اسالمی ایران نیز ابتنا به پتانسیل ها، 
ظرفیت ها و توانمندی های داخلی، منطقه ای و بین المللی که دارد سعی در برپایی تمدن نوین اسالمی 
دارد که این هدف اساساً ایده پرداز این حوزه حضرت آیت اهلل سید علی خامنه ای رهبر معظم انقالب 
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اسالمی بوده است و بنا به اعتقاد معظم له این مسئله ایده ای مقدس است که باید تالشی همه جانبه از 
سوی عامل انسانی جهت نیل به اهداف مطمح نظر صورت پذیرد. درخور توجه است که منظور رهبر 
معظم انقالب از عامل انسانی این است که افراد باید با روحیه انقالبی و به دور از جمود و خمودگی 
فکری و روحیه کاری کمر همت ببندند و در چنین صورتی که عامل انسانی قوه محرکه باشد، فرصت 
بهره گیری از عوامل غیرانسانی همانند موقعیت مناسب ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی،منابع طبیعی و ... 
میسر می گردد. به همین اعتبار این مقاله درصدد پاسخگویی به این سوال بود که بر طبق اندیشه مقام 
معظم رهبری روحیه انقالبی و انقالبی بودن چه تأثیری در شکل دهی به تمدن نوین اسالمی ایفا می 
کند؟ با بررسی اندیشه مقام معظم رهبری مبرهن گردید که نائل گردیدن به تمدن نوین اسالمی منوط 
به کار و تالش تدریجی و مستمر، داشتن روحیه انقالبی و وقع نهادن به ارزش های انقالبی می باشد و 
نمی توان تمدن نوین اسالمی را با ساختارهای مطمح نظر به منصه ظهور رساند، مگر اینکه در بطن و متن 
کار افرادی با روحیه انقالبی،کار و تالش بی وقفه و مستمر در حوزه های چندگانه سیاسی، فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و ... را نصب العین خود قرار داده باشند. از این رو پس از همراستا و پس از 
مطرح شدن مسئله تمدن سازی و به ویژه تمدن نوین اسالمی و بر طبق اندیشه های رهبر معظم انقالب 
بالفاصله این روحیه انقالبی و تحکیم ویژگی های مترتب بر آن است که پیشروندگی انقالب به سوی 
وضعیت تمدنی را میسر می سازد. لذا با دقت در شاخصه ها و مؤلفه های روحیه انقالبی و انقالبی گری 
از یک سو می توان پی برد که این شاخصه های تا چه اندازه ای بر روی تمدن سازی نقش ایفا می کنند.
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درآمدی بر معیارهای نظام پولی در تمدن نوین اسالمی

سیدمهدی حسینی دولت آبادی1

1. دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و پژوهشگر مؤّسسه پژوهشی میانی و مدل های اقتصادی بومی) نویسنده مسئول: 
Email: sm.hosseini@ut.ac.ir

چکیده
و  اجزاء  از  به جامعه( یکی  پول  ایجاد و ورود  پول )چگونگی  ترتیبات خلق  معنای  به  پولی  نظام 
زیرساختهای اساسی تمدنها میباشد. نحوه ورود و خروج پول به اقتصاد در طول تاریخ چند هزار ساله، 
بازاری،  ارزش  از  فلزی که صرفنظر  پول های مسکوک  به طور مشخص  است.  یافته  تحوالت عمیق 
مستقال ارزشمند بودند، جای خود را به پول های سپردهای که در واقع بدهی بانک ها محسوب شدند. 
این تحول اساسی یکی از محدودیتهای اصلی نظام اقتصادی یعنی محدودیت پولی و مالی را از بین برد، 
چرا که دیگر نیاز به استخراج و ضرب مسکوکات فلزی نبود و بانک ها میتوانستند بدون هزینه و هرگونه 

محدودیت مقداری از هیچ پول خلق کنند. 
نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی که از قرن هفدهم ایجاد شده و کماکان در تمام کشورهای 
ایجاد  و  اقتصادی  نوسانات  تشدید  اقتصاددانان مشهور، موجب  از  بسیاری  بیان  به  است،  جهان حاکم 
بحران و همچنین تشدید نابرابری میشود. ]به عنوان نمونه: فیشر )1936(، فریدمن )1959( و اله )1987([ 
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از سوی دیگر منشأ ورود ربا به بانکداری، قراردادهای میان بانک و گیرنده تسهیالت و یا سپردهگذار 
نیست، بلکه به سازوکار استقراض ذخایر بانک ها از بانک مرکزی و به عبارت دیگر مدیریت خلق پول 

در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی برمیگردد.  
بر این اساس نظام پولی )ترتیبات خلق پول( در تمدن اسالمی به گونهای میبایست سامان یابد که 
اوال تسهیم منافع ناشی از خلق پول به صورت عادالنه باشد، ثانیا منجر به افزایش بیثباتی از طریق ایجاد 

و یا تشدید نوسانات اقتصادی نشود و ثالثا تعارضی با آموزه های اسالمی به ویژه منع ربا نداشته باشد.
کلید واژه ها: نظام پولی، خلق پول بانکی، نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، اقتصاد اسالمی

1- مقدمه
نظام اقتصادی به معنای ترتیبات مربوط به توزیع اولیه نهاده ها، تولید و توزیع کاال ها و خدمات یکی 
از اجزاء اصلی هر تمدنی است که ریشه در اصول و ارزشهای آن دارد. اسالم چارچوب مشخصی را 
برای ساماندادن نظام اقتصادی حکومت تعیین کرده و بر همین اساس یکی از اقدامات اصلی پیامبر اسالم 
)صلیاهلل و علیه و آله و سلم( به محض تشکیل حکومت اسالمی، ایجاد تحوالت اساسی در نظام اقتصادی 
بود. منع ربا از معامالت و مبادالت پولی؛ پایش قراردادها و حذف برخی از قراردادهای جاهلی و امضای 

برخی دیگر؛ و ایجاد منابع )زکات، خراج و ...( برای اداره تنظیم معاش مردم ایجاد کرد. 
در نظام اقتصادی، پول نقش اساسی دارد. پول وسیلهای است برای تسهیل مبادالت و ارزشگذاری. 
پول ابزاری است که نقش واسطهای میان کاال ها و خدمات تولید شده توسط ما و کاال ها و خدمات 
مورد نیاز ما و به بیان دیگر میان منابع و مصارف )خواسته های( ما را ایفا میکند. پول وسیلهای است 
که مبنای ارزشگذاری کاال ها و خدمات و داراییها قرار میگیرد. پول به گونهای در تار و پود تعامالت 
و مبادالت انسانی وارد شده است که تصور دنیایی بدون پول غیرممکن است. در دنیای مدرن امروز، 

زندگی انسانها بدون وجود پول امری محال است. 
با توجه به اهمیت پول، یکی از اقدامات مهم پیامبر)ص(، جواز استفاده از درهم و دینار در مبادالت 
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بود. مردم جزیره العرب پیش از ظهور اسالم با توجه به تجارت وسیع با امپراتوریهای روم و ایران، در 
مبادالت خود از درهم نقرهای ایرانی و دینار طالیی رومی استفاده میکردند. این رویه در دوره پیامبر نیز 
ادامه یافت )بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1375، 132-133( استفاده از مسکوکات 
طال و نقره به عنوان پول در زمان خلفا بعد و حکومتهای اموی و عباسی نیز ادامه داشت، آنچنانکه در 

سایر ممالک نیز رایج بود. 
یکی از تحوالتی که با ظهور سرمایهداری همراه شد، تحول در نظام پولی بود. بائرسیویل1 )2014( 
نظام پولی را قواعد تنظیم کننده نهادهای خلق پول میداند. به بیان دیگر از منظر او آنچه یک نظام پولی 
را از نظام پولی دیگر متمایز میکند، قواعد تنظیمات نهادهای خلق پول در آن نظام است. رواج پول 
های کاغذی و سپردهای و تحول در چگونگی خلق آن، تغییرات مهمی را در نظام اقتصادی ایجاد کرد 
و آثاری متفاوت از اقتصادهایی گذشته که در آن پول های فلزی بود، ظاهر شد. امکان خلق نامحدود 
پول، گسترش ربا و استفاده از آن در تنظیم نظامات پولی، بیثباتی ذاتی و تشدید نابرابری جزء ویژگیهای 
اساسی نظام پولی کنونی )نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی2( است که در اقتصادهای مبتنی بر پول 

فلزی وجود نداشت. 
با توجه به اهمیت پول و چگونگی خلق آن در نظام اقتصادی، یکی از سؤاالت اساسی در مسیر 
بیان دیگر ترتیبات خلق پول  به  تأسیس تمدن نوین اسالمی، شناسایی معیارهای نظام پولی مطلوب و 
است. در این مقاله به دنبال آن هستیم تا ترتیبات خلق پول در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی و 
ابعاد و پیامدهای آن را تشریح کنیم، تا بر اساس برخی معیارهای نظام پولی مطلوب در تمدن اسالمی 
استخراج گردد. بر این اساس در بخش دوم مقاله، تحوالت نظامهای پولی در طول تاریخ بررسی میشود. 
در بخش سوم، نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی )نظام پولی که در حال حاضر در همه کشورهای 
جهان حاکم است( تبیین خواهد شد. در بخش چهارم آثار و پیامدهای این نظام پولی تبیین خواهد شد 

1Baeriswyl
2fractional reserve banking system
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و در نهایت معیارهایی برای نظام پولی مطلوب بیان خواهد شد. 
2- تحوالت تاریخی نظام پولی

تاریخ استفاده از پول به سه هزار سال پیش از میالد )BC 3000( باز میگردد و اولین خطوط یافته 
شده مربوط به بیان حسابها1 بوده است. )هاچیسون و دیگران2، 2002، 47( متخصصان باستانشناسی به 
صراحت اذعان کردهاند که خط و نوشتار ریشه های اقتصادی دارد.)دیویس3، 2002، 50( بر این اساس 
تاریخ استفاده از پول به حتی پیش از پیدایش خط و نوشتن باز میگردد و بیان تاریخ دقیق ابداع پول 

ممکن نیست.
ایفا میکردهاند.   اشیاء نقش پول را  از  از جوامع، بعضی  میان برخی  تاریخ و در  از  در دوره هایی 
صدف4 یکی از اشیائی بوده است که در پهنه جغرافیایی و زمانی گستردهای به عنوان پول مورد استفاده 
قرار میگرفته است. این صدفها به طور گسترده در ساحل اقیانوس آرام و هند و به ویژه در جزایر مالدیو 
به سادگی تمیز میشوند و  بادوام هستند و  بر ویژگیهای مذهبی و تزیینی،  یافت میشود. صدفها عالوه 
از  استفاده  است.  بسیار دشوار  تقلب آن  و  نهایت جعل  در  و  میگیرد  راحتی صورت  به  آنها  شمارش 

صدف به عنوان پول در آفریقا تا اواسط قرن بیستم ادامه داشته است.)دیویس، 2002، 35-36(
ابزارآالتی چون  نیازهای خود  تأمین  برای  توانست  انسان  برنز  و  فلزاتی چون مس  از کشف  پس 
چاقو، تیشه، نیزه و ... بسازد. به مرور زمان این ابزار جنبه نمادین پیدا کرد و در برخی از مناطق به عنوان 
پول )واسطه مبادله و واحد محاسبه( مورد استفاده قرار میگرفت. به عنوان نمونه در غرب آفریقا، پولی 
با عنوان مانیال5 به شکل دستبند از جنس مس و یا برنج حتی پس از جنگ جهانی دوم نیز رواج داشته 

است. )دیویس، 2002، 46(

 1statements of accounts
2 Hutchinson, et. al.
3 Davies 

4 cowrie 
5 manilla
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ضرب سکه های فلزی را میتوان یک از مهمترین تحوالت اقتصادی در طول تاریخ دانست. صرفنظر 
از منشأ و عواملی که باعث ابداع ضرب سکه شده است، این پدیده را میتوان به عنوان منشأ پیدایش پول 
های کنونی دانست. اولین سکه های یافته شده در مغرب زمین مربوط به سال 600 قبل از میالد است که 
توسط باستانشناسان در معبد آرتمیس1 در ترکیه امروزی کشف شده است. این سکه های لیدیایی2 از 
آلیاژ طال و نقره ساخته شده و روی آن تصویری از سر یک شیر نقش بسته بود.)فرگوسن3، 2008، 24( 
البته ضرب سکه در چین قبل از ضرب سکه در دنیای غرب بوده است که تاریخ آن به هزاره دوم پیش 
از میالد بر میگردید. ضرب سکه در چین با استفاده از فلزات پایه )غیر طال و نقره( بوده و توسط دولت 
صورت میگرفته است.)دیویس، 2002، 56( البته با توجه به جایگاه و نقشی که امپراتوریهای یونان و روم 

در تحوالت دنیای غرب دارند، معموال به تحوالت پول در چین در آثار آنها اشارهای نمیشود.
پس از ضرب سکه در لیدی به مدت 2000 سال در دنیای غرب، سکه های فلزی به عنوان پول غالب 
مورد استفاده قرار میگرفته است. در این دوره وقتی صحبت از پول به میان میآمده است، منظور سکه 
های فلزی بوده است. چوون4)1994، 19( بیان میکند که نگاه دولتها به ضرب سکه نه به عنوان ارائه 
خدمات به مردم بلکه به مثابه منبعی برای کسب سود بوده است. در این چارچوب هر گونه فشار مالی 
ناشی از افزایش هزینه های جنگها و ... یا کاهش درآمدها، خود را در ضرب سکه و به عبارتی دیگر 
کاهش محتوای فلزی یا وزن سکه )قلب پول5( نمایان میساخت. دولتها با این عمل به دنبال افزایش 
درآمد ناشی از حقالضرب پول بودند. به عنوان نمونه رومیها تا میانه های قرن دوم پیش از میالد هزینه 
های ارتش خود را از طریق درآمدهای ناشی از ضرب سکه های برنزی تأمین مالی میکردند.)دیویس، 
صورت  انگلستان  در   )1542-1551( هشتم  هنری  دوره  در  سکه  قلب  بزرگترین  اما   )89-88  ،2002

1 Artmis 
2 Lydian
3 Ferguson
4 Chown
5 debasement
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گرفت. او به طور همزمان وزن و محتوای فلزی سکه های نقره را کاهش داد به شکلی که ارزش نقره 
موجود در سکه های جدید یک ششم سکه های قدیمی بود. )چوون، 1995، 42(

آن  ترتیبات خلق  و  پول  در حوزه  مهم  تحوالت  از  دیگر  یکی  های کاغذی  پول  رواج  و  ظهور 
است. هزینه انتشار پول های کاغذی به مراتب کمتر از پول های فلزی است و در نتیجه درآمد ناشی از 
حقالضرب پول را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد. از سوی دیگر محدودیت طبیعی که در مسیر 
ضرب سکه های فلزی وجود دارد، برای انتشار پول های کاغذی وجود ندارد و لذا عرضه پول به آسانی 
افزایش خواهد یافت. به مانند سکه های فلزی، این چینیها بودند که اولین بار به صورت نظاممند پول 
کاغذی منتشر کردند. چینیها برای اولین بار در سال 118 قبل از میالد اقدام به انتشار پول چرمی کردند 
که مقدمهای بر انتشار پول کاغذی بود. اولین پول کاغذی در قرن 9 میالدی و به واسطه کمبود شدید 

مس برای ضرب سکه توسط چینیها منتشر شد.)دیویس، 2002، 181( 
انتشار اولین پول های کاغذی یا اسکناسهای بانکی1 در غرب توسط بانک ها صورت گرفت. اولین 
بانک مدرن تحت عنوان بانک آمستردام در سال 1609 میالدی ایجاد شد. مشتریان میتوانستند در ازاء 
پرداخت مبلغی، مسکوکات و اشیاء قیمتی خود را در بانک سپردهگذاری کنند. با توجه به گسترش 
تجارت در آن دوره و دشواری حمل و نقل پول های فلزی، بانک آمستردام خدمات پرداخت و نقل 
و انتقال و تسویه حسابهای تجار را نیز انجام میداد و در مقابل آن مبلغی دریافت میکرد. عالوه بر این، 
بانک آمستردام اقدام به اعطای وام یا اعتبار به مشتریان خود میکرد. البته این بانک اعالم کرده بود که 
هرگز از پول های سپردهگذاری شده برای وامدهی استفاده نمیکند. با الگوگیری از بانک آمستردام 
در سایر شهرهای اروپا نیز بانک هایی تأسیس شد. بانک سوئد که در سال 1661 میالدی تأسیس شد، 
اولین اسکناسهای بانکی به شکل کنونی را منتشر کرد.)چوون، 1995، 129-128( در انگلستان زرگران2 
که در تعیین عیار و وزن سکه های خارجی و مبادالت آنها متخصص بودند، اقدام به پذیرش سکه ها به 

1 banknote
2 goldsmiths
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عنوان سپرده در مقابل پرداخت بهره کردند؛ به مشتریان خصوصی و دولت وام میدادند و خدمات نقل 
و انتقال پول )موجودی حسابهای جاری( از طریق چک را برای مشتریان خود ارائه میکردند و عمال 
تبدیل به بانک های خصوصی شدند. آنها در مقابل سپرده های مشتریان، رسیدهایی1 به آنها میدادند 
که گواهی مبنی بر توانایی پرداخت دارنده آن بود. این رسیدها در ابتدا به نام افرادی که در این بانک 
ها سپردهگذاری کرده بودند منتشر میشد، اما پس از مدتی بعضی از زرگران باهوش فهمیدند که این 
بانکداری مدرن در  این اساس  بر  نیز داد و  به وامگیرندگان  نام منتشر کرد و  میتوان بدون  رسیدها را 
انگلستان بنا نهاده شد. این پدیده پیش از میانه قرن هفدهم در انگلستان رواج یافته بود. )دیویس، 2002، 
253( رسیدهای بانکی کمکم به عنوان پول در کنار پول رایج آن دوره یعنی پول های فلزی رایج شد 
بر اساس  یافت.  بیشتری  انتقال آن مقبولیت  نقل و  پایین  به ویژه هزینه های  به مزیتهای آن  با توجه  و 
آنچه دیویس )2002، 279( گزارش میکند، پیش از شروع قرن هجدهم حجم پول های کاغذی از پول 
های فلزی در انگلستان و ولز پیشی گرفت. بانک ها متعهد بودند که رسیدها یا اسکناسهای بانکی را 
در صورت درخواست دارنده آن به پول مسکوک تبدیل کنند. از سوی دیگر بانک ها دریافته بودند 
که بسیاری از افراد اقدام به تبدیل رسید یا پول کاغذی به پول مسکوک نمیکنند و در عوض از همان 
پول های کاغذی برای انجام مبادالت مالی خود استفاده میکنند. بر این اساس با توجه به منافع ناشی از 
انتشار اسکناس و وامدهی آن، اقدام به نشر اسکناس فراتر از ذخیره طال و نقره خود کردند و بانکداری 
مبتنی بر ذخیره جزئی2 را بنیان نهادند. به بیان دیگر ذخایر طال و نقره بانک ها تنها معادل جزئی از ارزش 

اسکناسهای منتشر شده توسط آنها بود. 
الزام تبدیل اسکناسهای بانکی اگر چه تا حدی انتشار اسکناس توسط بانک ها را محدود میکرد، اما 
از منظر برخی از صاحبنظران پولی برای تنظیم انتشار یا خلق پول در آن دوره کافی نبود. به عنوان نمونه 
ریکاردو طرفدار آن بود که انتشار اسکناس تنها توسط یک نهاد دولتی صورت گیرد و عمال مخالف 

1 receipts
2 fractional reserve banking
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انتشار اسکناس توسط بانک های مختلف در آن دوره بود. بر این اساس با توجه به آثار خلق یا انتشار 
بیرویه اسکناسهای بانکی بر اقتصاد، اقتصاددانان مکتب پولی در انگلستان در چارچوب قانون پیل 1844 
خلق یا انتشار اسکناس توسط همه بانک ها جز بانک انگلستان را محدود کردند و بانک انگلستان نیز 
تنها تحت شرایط خاصی امکان انتشار اسکناس داشت. بر اساس این قانون انتشار اسکناس توسط بانک 
انگلستان تنها در صورت وجود پشتوانه اوراق بهادار دولتی و یا طال و نقره ممکن بود. )دیویس، 2002، 

 )316-311
اما سایر  انگلستان قرار گرفت،  انتشار اسکناس تنها در انحصار بانک  بر اساس قانون پیل اگر چه 
بانک ها امکان خلق سپرده های بانکی از طریق اعطای وام داشتند. سپرده های بانکی به ویژه سپرده های 
دیداری که امکان انتقال آن به افرادی دیگر از طریق چک بود، نیز نقش پول را ایفا میکردند. در قرن 
 )M1( بیستم به این نکته که سپرده های دیداری نیز کارکرد پول های کاغذی را دارد، توجه شد و پول
به صورت مجموع اسکناس و مسکوک نزد مردم و سپرده های دیداری نزد بانک ها تعریف شد. بر 
این اساس بانک ها اگر چه امکان خلق اسکناس نداشتند، اما امکان خلق پول سپردهای )ایجاد سپرده 
میزان  بانکی،  رقابتهای  افزایش  و  اطالعاتی  و  ارتباطی  فنآوریهای  با گسترش  داشتند.  را  بانکی(  های 
نقدشوندگی سپرده های پسانداز و مدتدار افزایش یافت و تمایز میان سپرده های دیداری با این سپرده ها 
بسیار کمرنگ شد. در حال حاضر در ایران نقدینگی )M2(-مجموع پول )اسکناس و مسکوک و سپرده 
های دیداری( و شبه پول )سپرده های پسانداز و سپرده های مدتدار(- به عنوان شاخص اندازهگیری 
حجم پول مورد استفاده سیاستگذاران و اقتصاددانان قرار میگیرد. در این چارچوب بخش اعظم پول نه 

به صورت کاغذی بلکه به صورت ارقام الکترونیکی در حسابهای بانکی مشتریان درآمد. 
3- ترتیبات خلق پول در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی

مکلی و دیگران1 )2014( بیان میکنند که در اقتصاد مدرن، پول، یک نوع بدهی )IOU2( است؛ 

1 McLeay et. al.
2 I Owe You
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بدهی نهاد منتشرکننده کننده به نگهدارند پول. در حال حاضر انواع مختلفی از پول در اقتصاد جریان 
دارد. پول رایج1 )شامل اسکناس و مسکوک(، سپرده های بانکی2، ذخایر بانک مرکزی3 سه پول اصلی 
هستند که در همه کشورهای دنیا جریان دارند. پول رایج و ذخایر بانک مرکزی بدهی بانک مرکزی 
است4 و توسط بانک مرکزی خلق میشود و سپرده های بانکی بدهی بانک ها است و توسط آنها خلق 
میشود. بر اساس آمارهای منتشر شده بانک مرکزی در نماگر اقتصادی شماره 83 در پایان اسفند 1394 

بیش از 96 درصد نقدینگی5 1017 هزار میلیارد تومانی توسط بانک ها خلق شده است. 
بر اساس آنچه بیان شد، در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی بدهیهای بانک مرکزی و بدهیهای 
بانک ها پول محسوب میشود و این مؤسسات در چارچوب عملیات ترازنامهای میتوانند اقدام به خلق 

پول )بدهی( جدید کنند. 
3-1- خلق پول بانک مركزی

پولی که توسط بانک مرکزی منتشر میشود، پایه پولی6، پول پرقدرت7 و یا پول بانک مرکزی نامیده 
میشود. پایه پولی اهمیت زیادی دارد، چرا که تنها بانک مرکزی است که امکان خلق آن را دارد و 

سیاستهای پولی بانک مرکزی به منظر کنترل و مدیریت نقدینگی از طریق آن اعمال خواهد شد. 
پول رایج )اسکناس و مسکوک در جریان( عمدتا توسط مصرفکنندگان و برای نیازهای عملیاتی 
)خرید کاال ها و خدمات( مورد استفاده قرار میگیرد. البته بانک های تجاری نیز به میزان مورد نیاز پول 

1 currency
2 bank deposits
3 central bank reserves

4 در برخی از کشورها مثل انگلستان همچون مسکوکات توسط خزانهداری ضرب میشود. در ایران بانک مرکزی مسئول 

ضرب مسکوکات میباشد.
5 نقدینگی )M2( مجموع پول رایج، سپرده های دیداری، سپرده های پسانداز و سپرده های سرمایهگذاری مدتدار 

میباشد. 
6 Base Money
7 High-Powered Money
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رایج جهت پاسخ به برداشت1 سپرده ها توسط مشتریان، نگه میدارند. لذا با توجه به کارکرد پول رایج 
حجم آن نسبت به حجم سپرده های بانکی و یا ذخایر بانک مرکزی ناچیز است. 

همه بانک ها نزد بانک مرکزی حسابی تحت عنوان حساب ذخایر دارند که از آن برای نگهداری 
با  معاوضه  یا  و  بدهیها  بهره  بانک مرکزی جهت  به  پرداخت  ها،  بانک  با سایر  تسویه  قانونی2،  ذخایر 
اسکناس و مسکوک در شرایطی که به پول رایج نیاز دارند، استفاده میکنند. ذخایر بانک مرکزی و یا 
به صورت خالصه ذخایر یک واسطه مبادله مفید میان بانک ها است. در واقع آن نقشی که سپرده های 
بانکی برای مردم در پرداخت بدهیها و خرید و فروش کاال ها و خدمات ایفا میکند، ذخایر )سپرده های 

بانک ها و مؤسسات مالی نزد بانک مرکزی( برای بانک ها ایفا میکند. 
در ترازنامه بانک مرکزی ذخایر قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، ذخایر اضافی بانک ها و اسکناس 
و مسکوک منتشر شده )مصارف پایه پولی( ماهیت بدهی دارند و در سمت بدهی ترازنامه ثبت میگردد. 
ترازنامه بانک مرکزی همچون هر نهاد دیگر مالی، میبایست در تعادل باشد. خالص داراییهای خارجی 
بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و خالص 
سایر داراییها )منابع بانک مرکزی( جزء داراییهای بانک مرکزی بوده و در طرف داراییهای ترازنامه ثبت 
میگردد. در این چارچوب خلق پول یا خلق بدهی توسط بانک مرکزی همواره میبایست همراه با افزایش 
برابر در داراییهای ترازنامه بانک مرکزی باشد. به عنوان نمونه در چارچوب اجرای عملیات بازار باز در 
نظام پولی متعارف، در شرایطی که بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق بهادار میکند، به همان میزان پول 
پرقدرت یا ذخایر در اقتصاد خلق میشود. به همین ترتیب از بین رفتن پول و یا کاهش بدهیهای بانک 
مرکزی نیز با کاهش داراییهای بانک مرکزی همراه است. در شرایطی که بانک مرکزی به دنبال اجرای 

1 withdrawals

2 در نظام بانکداری ذخیره جزئی که در اکثر کشورهای جهان حاکم است، بانک مرکزی بانک ها را ملزم میکند که در 

ازاء هر واحد پول سپرده، کسر معینی از آن را به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نگاه دارند که به نسبت ذخایر 
قانونی به سپرده، نرخ ذخیره قانونی میگویند. )میشکین،2004، 359( 
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انقباضی پولی است، فروش اوراق بهادار باعث کاهش مانده پول پرقدرت و به عبارت  یک سیاست 
دیگر از بین رفتن پول پرقدرت در اقتصاد به میزان ارزش اسمی اوراق بهادار فروخته شده خواهد شد.  
میگیرند.  قرض  ذخایر  واقع  در  میگیرند،  قرض  مرکزی  بانک  از  تجاری  های  بانک  که  هنگامی 
در این شرایط نیز بدهی یا پول پرقدرت توسط بانک مرکزی خلق میگردد و بدهیهای بانک مرکزی 
افزایش مییابد. بدهی بانک ها به بانک مرکزی جزء داراییهای بانک مرکزی محسوب شده و لذا ترازنامه 
بانک مرکزی در تعادل خواهد بود. در شرایطی که بانک های تجاری بدهیهای خود را به بانک مرکزی 

پرداخت میکنند، ذخایر بانک مرکزی و یا پول پرقدرت کاهش خواهد یافت. 
3-2- خلق پول بانک های تجاری 

را  مردم  استفاده  مورد  پول  اعظم  بخش  اقتصادی(  فعاالن  به  بانک  )بدهیهای  بانکی  های  سپرده 
تشکیل میدهد. همانند خلق پول توسط بانک مرکزی، خلق پول بانک های تجاری نیز در قالب عملیات 
ترازنامهای صورت میگیرد. بانک ها از طریق اعطای تسهیالت و یا خرید داراییها، اقدام به خلق سپرده 
به  اقدام  الف  بانک  نمونه چنانچه  عنوان  به  میشوند.  نقدینگی  افزایش  به  منجر  و  میکنند  )پول( جدید 
اعطای وامی به اندازه 100 میلیون ریال به بنگاه ب کند، هر دو طرف ترازنامهاش دچار تغییر خواهد 
به بنگاه ب اعطا کرده است، دارایی بانک محسوب شده و در  شد. از یک سو وامی که بانک الف 
طرف داراییها ثبت میگردد. از سوی دیگر موجودی حساب سپرده بنگاه ب در بانک الف به میزان وام 
اعطایی افزایش مییابد و لذا سمت بدهیهای ترازنامه نیز افزایش خواهد یافت و ترازنامه بانک در تعادل 
خواهد بود. در این چارچوب میزان افزایش حساب سپرده بنگاه ب نزد بانک الف، پول جدیدی است 

که از طریق اعطای وام خلق شده است. 
پول سپردهای از طریق خرید دارایی توسط بانک های تجاری نیز خلق میشود. به عنوان مثال چنانچه 
بانک الف اقدام به خرید اوراق قرضه بنگاه ج کند، نیز پول جدیدی در اقتصاد خلق خواهد شد. در این 
چارچوب از یک سو داراییهای بانک به میزان ارزش اوراق خریداری شده افزایش مییابد و از سوی 
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دیگر موجودی حساب سپرده معاملهگر و یا دارنده اوراق به میزان ارزش اوراق افزایش خواهد یافت. 
این افزایش موجودی حساب سپرده، به معنای افزایش بدهیهای بانک بوده و لذا پول جدیدی است که 

در اقتصاد خلق میشود.
مکلی و دیگران )2014( بیان میکنند که تصور عموم و حتی برخی از اقتصاددانان از فرایند خلق 
پول و عوامل محدود کننده آن اشتباه است. یکی از این اشتبا هات آن است که معموالً بانک ها را به 
عنوان نهادهای واسطهای تعریف میکنند که وجوهی را که پساندازکنندگان سپرده گذاری کردهاند، 
وام میدهند. در این نگاه سپرده ها از طریق تصمیمات خانوارها ایجاد می شود و بانک ها نیز این سپرده 
ها را به قرضگیرندگان وام میدهند. جکسون و دیسون )2012، 76( این رویکرد به خلق پول بانک ها 
فزاینده  رویکرد ضریب  »در  میدهند:  توضیح  گونه  این  را  آن  و  مینامند  فزاینده1  رویکرد ضریب  را 
اینگونه بیان میشود که بانک ها میبایست صبر کنند تا فردی اقدام به سپردهگذاری کند تا پس از آن 
و بعد از کسر ذخیره قانونی اقدام به وامدهی کنند. در حقیقت آنها ]بانک ها[ تنها واسطه هایی2 هستند 
که به صورت منفعالنه نسبت به رفتار مشتریان خود واکنش نشان میدهند. وامدهی بانک ها متوقف بر 
با کاهش و  سپردهگذاری مشتریان است.« در این چارچوب نرخ ذخیره قانونی نقش اساسی دارد و 

افزایش آن قدرت و امکان خلق پول بانک ها تغییر میکند. 
از روندی  اتفاق میافتد، متفاوت  بانکداران معتقدند آنچه در واقعیت  اقتصاددانان و  از  اما بسیاری 
میشود. گودهارت3 )1984( رویکرد ضریب  داده  توضیح  فزاینده  قالب رویکرد ضریب  است که در 
فزایندهای به خلق پول را یک روش ناکامل در توضیح فرایند تعیین حجم پول در اقتصاد میداند. مور4 
)1983( بیان میکند که در دنیای واقعی بانک ها ابتدا اعتباردهی )خلق سپرده( را گسترش میدهند و 
سپس به دنبال ذخایر میگردند. بیان مور داللت بر این دارد که وامدهی یا خلق پول بانک ها متوقف بر 
1 money multiplyer approach
2 intermediaries 
3 Goodhart
4 Moore
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سپردهگذاری مشتریان در بانک ها نیست.  جکسون و دیسون )2012، 78( رویکرد رقیب نگاه ضریب 
فزاینده به وامدهی و خلق پول بانک ها را نظریه پول درونزا1 معرفی میکند. »نظریه پول درونزا توضیح 
میدهد که بر خالف آنکه بانک منتظر یک سپردهگذار باشد که با خود پول جدیدی وارد بانک کند، 
تحت محدودیتهای مشخص بانک ها میتوانند هر زمان که بخواهند وام دهند. از طریق فرایند وامدهی 
است که بانک ها سپرده جدید خلق میکنند و عرضه پول در اقتصاد را افزایش میدهند.« بر این اساس 
خلق پول بانک ها متوقف بر جذب سپرده نیست و بانک ها امکان خلق پول از هیچ را دارد. در این 
چارچوب اگر چه بانک ها میبایست برای پاسخ به برداشت سپرده ها توسط مشتریان و تبعیت از نرخ 
ذخیره قانونی بانک مرکزی ذخایری نگاه دارند، اما حجم ذخایر محدودیتی در خلق سپرده )پول( ایجاد 

نمیکند، چرا که بانک ها میتوانند در صورت نیاز از بانک مرکزی استقراض کنند. 
4- ابعاد و پیامدهای ترتیبات خلق پول در نظام بانکداری مبتنی بر 

ذخیره جزئی
پول  امکان خلق  بر ذخیره جزئی  مبتنی  بانکداری  نظام  ها در  بانک  بیان شد،  پیشتر  همانگونه که 
)سپرده( از طریق تسهیالتدهی و سرمایهگذاری مستقیم )خرید دارایی( را دارند و از این مسیر بخش 
اعظم پول اقتصاد را خلق میکنند. با توجه به نقش پول در اقتصاد و تأثیرگذاری آن بر فعالیتهای اقتصادی، 

این ترتیبات خلق پول، داللتها و پیامدهایی در اقتصاد خواهد داشت.  
4-1- بیثباتی اقتصادی

در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، فرایند وامدهی و سرمایهگذاری بانک ها و خلق پول در 
اقتصاد به هم پیوند میخورد و به نوعی حجم پول در اقتصاد وابسته به شرایط اقتصادی خواهد شد. پس 
اقتصاددانان غربی خلق  از  اقتصاد کشورها داشت، برخی  بر  اثرات عمیقی  از بحران بزرگ 1929 که 
پول بانک ها در نظام بانکداری با ذخیره جزئی – که در حال حاضر نیز در همه کشورهای دنیا رایج 

1 endogenous money theory



304    /    مجموعه مقاالت دومین همایش ملی تمدن نوین اسالمی 

است- عامل موجده و یا تشدید کننده بحران دانستند. ایروینگ فیشر)1936، 8-9( بیثباتی پول در نظام 
ذخیره قانونی جزئی را عامل تشدید نوسانات اقتصادی و ایجاد بحران میداند. »یکی از حقایق فوقالعاده 
در بحران اخیر از میان رفتن1 هشت میلیارد دالر یعنی حدود یک سوم –پول مبتنی بر چک سپرده های 
البته دلیل اصلی  بود و  ما  بیثبات  نظام ذخیره جزئی کوتاهمدت  نتیجه طبیعی  این  بوده است.  دیداری 
شولتز6،  نایت5،  دایرکتور4،  مینتس3،  -سیمونز2،  شیکاگو  دانشگاه  اقتصاددانان  بحران.«  گرفتن  شدت 
برنامه های  بزرگ 1929  بحران  از  برنامه شیکاگو9 پس  قالب  در  دیگر-  بعضی  و  داگالس7، هارت8 
اصالح پولی را پیشنهاد کردند که محور آنها حذف امکان خلق پول بانک ها بود. )دی سوتو10، 2012، 

 )731
بیثبات  فریدمن11 )1959، 68-69( نظامی پولی را که در آن بانک ها امکان خلق پول دارند، ذاتاً 
میداند. »در نظام بانکداری با ذخیره جزئی، عامالن اقتصادی یا بانک به دنبال تاثیر بر حجم کل پول 
نیستند و این تغییرات کامال اتفاقی و ناخواسته است. این تغییرات در واقع اثرات جانبی هستند که البته 
نتایج نامطلوب اقتصادی- بحرانهای نقدینگی گسترده که شامل هجوم بانکی12، بحران بانکی13 و تعلیق 
با  البته در حال حاضر  به دنبال دارد.  تبدیل سپرده به اسکناس و مسکوک در شدیدترین حاالت- را 

1 destruction
2 Simons
3 Mints
4irector
5 Knight 

6 Schultz
7 Douglas 

8 Hart
9 hicago Pln
10 de Soto
11 Friedma  
12 bank  un
13 bankin  panics
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بیمه فدرال سپرده ها، اثرات جانبی بسیار شدید همچون بحرانهای نقدینگی گسترده، عمال غیرمحتمل 
است. اما بهبودی این نقص نظام بانکداری با ذخیره جزئی به بهای تشدید نقص دیگر است. بیمه فدرال 
سپرده ها، باعث افزایش مداخله دولت در فرایند وامدهی و سرمایهگذاری میشود. صرفنظر از بحرانهای 
نقدینگی گسترده، نسبت پول رایج1 به سپرده و نسبت سپرده به ذخایر همواره در حال تغییر است که 

آشفتگیهایی2 را در رفتار حجم پول ایجاد میکند.« 
4-2- اختالل در توزیع درآمد

عالوه بر آثار خلق پول بانک ها بر ایجاد و یا تشدید نوسانات ادوار تجاری برخی از اقتصاددانان 
توزیع  ها  بانک  پول  خلق  دیگر  بیان  به  دارد.  نیز  توزیعی  اثرات  پول،  خلق  ترتیبات  این  که  معتقدند 
بهرهمندیهای اقتصادی را نیز تغییر میدهد. موریس اله3 برنده جایز نوبل اقتصاد در سال 1988 فعالیت 
خلق پولی که توسط بانک ها اتفاق میافتد را همچون جعل اسکناس و وام دادن آن در مقابل بهره میداند. 
به بیان دیگر اله بیان میکند که خلق پول توسط بانک ها نوعی جعل و دزدی به شمار میرود که البته به 
صورت قانونی تحت نظام ذخیره قانونی جزئی شکل میگیرد. »در واقعیت، معجزهای که از طریق اعتبار 
رخ میدهد به طور اساسی قابل مقایسه با آن چیزی است که جاعالن4 با وام دادن اسکناسهای تقلبیشان 
در مقابل دریافت بهره انجام میدهند. در هر دو مورد، اثر تحریکی بر اقتصاد یکسان است و تنها تفاوت 
در آن است که چه کسی نفع میبرد.« )به نقل از فیلیپس،1992( رثبارد5 )2001، 44-45( نیز به خلق 
پول بانک های تجاری در چارچوب نظام بانکداری با ذخیره جزئی نگاه منفی دارد. »به نظر من انتشار 
تعهدات به پرداخت آنی6 ]پول های سپردهای[ بیشتر از مقدار کاال های در دسترس، تقلب و دزدی7 

 1urrency
2pertur ations 
3aurice Allais
 4ounterfeiters 
5Rothbard 
6on deand
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است و لذا باید توسط نظام حقوقی در نظر گرفته شود. ... به طور خالصه من معتقد هستم نظام بانکی 
مبتنی بر ذخیره قانونی جزئی فاجعهای هم برای اخالق و هم برای پایه ها و نهادهای اساسی اقتصاد بازار 

است.« 
4-3- منشأ ورود ربا به نظام پولی

در چارچوب هدفگذاری کلهای پولی -که در دهه 1970 و 1980 میالدی در کشورهایی چون 
آلمان، ژاپن، انگلستان و آمریکا دنبال میشود )مککالم1، 1999(-  بانک مرکزی با کنترل حجم ذخایر 
یا پایه پولی به دنبال آن بود که خلق پول بانک ها را کنترل کند. در واقع تلقی آن بود که بر اساس 
ضریب فزاینده پولی، یک رابطه مستقیم میان حجم پایه پولی و حجم پول )M1( و یا حجم نقدینگی 
)M2( وجود دارد و بانک مرکزی از طریق تعیین حجم پایه پولی، حجم پول یا حجم نقدینگی را کنترل 

خواهد کرد.
به صورت مستقل  دارند که  را  امکان  این  بر ذخیره جزئی،  مبتنی  بانکداری  نظام  ها در  بانک  اما 
خلق پول کنند و سپس برای تأمین نیاز خود به ذخایر، از بانک مرکزی قرض کنند. به بیان دیگر رابطه 
بانکی است. در این چارچوب، کنترل بانک  بانکی و ذخایر از سوی خلق پول  علیت میان خلق پول 
مرکزی روی ذخایر و به تبع آن کلهای پولی )خلق پول بانک ها( بسیار دشوار و عمال غیر ممکن بود. 
دشواری کنترل کلهای پولی در دهه 1980 میالدی با مقرراتزدایی2 که در نظام مالی صورت گرفت و 

محدودیتهایی که بر بانک ها اعمال میشد را کاهش داد، بیشتر شد. 
به  را  بهره  نرخ  بانک های مرکزی  پولی، کمکم  به علت دشواری کنترل کلهای  راستا  در همین 
عنوان ابزار اعمال سیاست پولی انتخاب کردند و تمرکز بر کنترل پایه پولی از میان رفت. در چارچوب 
هدفگذاری کلهای پولی، نرخ رشد حجم پول به صورت برونزا تعیین میشد و بر اساس میزان ورود پول 
به اقتصاد نرخ بهره به صورت درونزا تعیین میشد، اما با تغییر رویکرد بانک های مرکزی در استفاده از 

1 Mc Callu 
2der gulation
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ابزار نرخ بهره در واقع این نرخ بهره بود که به صورت برونزا تعیین میشد و حجم کلهای پولی بر اساس 
آن به طور درونزا تعدیل میشد. در این راستا بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی که در اختیار داشت، 
از طریق کنترل نرخ بهره، هزینه تأمین ذخایر را تغییر میداد و به صورت غیرمستقیم خلق پول بانک ها 

را مدیریت میکرد. 
در سالهای اخیر چارچوب هدفگذاری تورم1 مورد استفاده بسیاری از بانک های مرکزی به عنوان 
یک چارچوب سیاستگذاری پولی مورد استفاده قرار گرفته است. در این چارچوب، هدف عملیاتی 
بانک مرکزی برای دستیابی به هدف تورمی خود، نرخ بهره کوتاهمدت در بازار بینبانکی است. بنابراین 
در این چارچوب نیز حجم پول و بالتبع میزان پول خلق شده در اقتصاد اهمیت چندانی ندارد و مهم آن 
است که نرخ بهره مورد نظر بانک مرکزی و در نهایت نرخ تورم هدفگذاری شده در اقتصاد تحقق یابد. 
به بیان دیگر مدیریت خلق پول بانک ها به صورت غیر مستقیم و از طریق کنترل هزینه تأمین ذخایر 

صورت میگیرد. 
به  بر  متوقف  جزئی  ذخیره  بر  مبتنی  بانکداری  نظام  در  بانکی  پول  خلق  مدیریت  اساس  این  بر 
رسمیت شناختن بهره )ربا( در رابطه بانک ها با یکدیگر و با بانک مرکزی میباشد. لذا حتی با حذف 
بهره )ربا( از رابطه میان بانک با مشتریان نمیتوان ربا را از نظام بانکی حذف کرد، چرا که در یک الیه 
باالتر تصمیمات بر اساس نرخ بهره بازار بین بانکی و نرخ بهره پنجره تنزیل بانک مرکزی شکل میگیرد. 

5- معیارهای نظام پولی در تمدن اسالمی
بر اساس آنچه در بخشهای پیشین بیان شد، بخش مهمی از پول در اقتصادهای امروز، توسط بانک 
ها خلق میشود. امکان خلق پول از سوی بانک ها، منافع قابل توجهی برای مدیران، سهامداران و مرتبطین 
بانک ها ایجاد میکند و توزیع درآمد در جامعه را به نفع آنان تغییر میدهد. بر این اساس نحوه تسهیم 
منافع ناشی از خلق پول میان مردم، به عنوان یکی از مسائل اصلی هر ترتیبات خلق پول و به عبارت 

1 inlation targetg
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دیگر هر نظام پولی است. لذا یکی از معیارهای نظام پولی در تمدن اسالمی، تسهیم عادالنه منافع ناشی 
از خلق میتواند باشد.

نحوه ورود پول در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی -در همتنیدگی وامدهی و سرمایهگذاری 
مستقیم بانک ها با خلق پول در اقتصاد-منجر به تشدید نوسانات اقتصادی و افزایش بیثباتی و ایجاد دوره 
های رکود )بیکاری( و رونق )تورم( در اقتصاد خواهد شد. از سوی دیگر ثبات اقتصادی یکی از لوازم 
اصلی سرمایهگذاری در اقتصاد و رشد اقتصادی خواهد بود. بنابراین تبعات فرایند خلق )ورود( پول در 
اقتصاد، یکی دیگر از مسائل نظام پولی خواهد بود و بر این اساس یکی از معیارهای نظام پولی در تمدن 

اسالمی عدم ایجاد و یا تشدید نوسانات اقتصادی خواهد بود. 
معیار دیگری که نظام پولی در تمدن اسالمی باید داشته باشد، عدم تعارض با آموزه های اسالمی 
است. به طور مشخص مدیریت خلق پول در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، متضمن وجود بهره 
)ربا( و استفاده از ابزارهای بهرهای است و از این حیث بهکارگیری آن از منظر آموزه های اسالمی 

صحیح نمیباشد. 
5- جمع بندی و نتیجه گیری

پول یکی از مهمترین نهادهای جوامع بشری است که از گذشته های بسیار دور حتی قبل از پیدایش 
خط مورد استفاده قرار میگرفته است و در طول زمان دچار تحوالتی عمیقی شده است. یکی از مسائل 
اصلی که هر ساختار حکومتی و یا تمدنی میبایست برای آن طرحی داشته باشد، ترتیبات خلق پول و به 

عبارت دیگر نحوه ورود و خروج پول به اقتصاد است. 
در حال حاضر نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی در همه کشورهای جهان حاکم است. در این 
نظام پولی، بانک مرکزی و بانک ها امکان خلق پول دارند. بانک ها که نقش مسلط در خلق پول کشور 
را دارند، از طریق وامدهی و سرمایهگذاری مستقیم اقدام به خلق سپرده )پول( میکنند و برخالف تصور 
عموم، خلق پول آنها متوقف بر جذب سپرده نیست. به بیان دیگر آنها امکان خلق پول از هیچ را دارند. 
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ترتیبات کنونی خلق پول آثار و پیامدهای نامطلوبی در اقتصاد دارند. بر اساس نظرات اقتصاددانان 
مشهوری چون فیشر، فریدمن، اله و ... نحوه خلق و از بین رفتن پول در این نظام پولی، منجر به ایجاد و 
یا تشدید نوسانات اقتصادی میشود. از سوی دیگر تسهیم منافع ناشی از خلق پول بانک ها، به صورت 
غیرعادالنه است و توزیع درآمد و به عبارت دیگر بهرهمندیهای اقتصادی را به نفع مدیران، سهامداران 
و مرتبطین بانک ها تغییر میدهد. عالوهبراین نحوه مدیریت خلق پول بانک ها در این ترتیبات خلق پول، 

متوقف بر وجود بهره و استفاده از ابزارهای بهرهای است.   
از ارزیابی آثار و پیامدها و الزامات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، میتوان معیارهایی برای 
نظام پولی مطلوب در تمدن اسالمی استخراج کرد. با توجه به مباحث فوق نظام پولی )ترتیبات خلق 
پول( در تمدن اسالمی به گونهای میبایست سامان یابد که اوال تسهیم منافع ناشی از خلق پول به صورت 
ثالثا  و  نشود  اقتصادی  نوسانات  یا تشدید  و  ایجاد  از طریق  بیثباتی  افزایش  به  منجر  ثانیا  باشد،  عادالنه 

تعارض صریحی با آموزه های اسالمی نداشته باشد.
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 رویکرد بایسته در مواجهه اقتصاد اسالمی با رویکردهای غالب
در راستای تمدن نوین اسالمی

سید مهدی زریباف1، حسین زندی2 

1.  دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه عالمه طباطبایی و رئیس مؤّسسه پژوهشی مبانی و مدل های اقتصادی بومی. 

2. دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السالم و مدیر پژوهش مؤّسسه پژوهشی مبانی و مدل های اقتصادی بومی.

چکیده
تمدن نوین اسالمی در مسیر تکوین و شکل گیری خود، نیازمند برخورداری از علوم و نظام های 
اجتماعی برخاسته از مبانی بومی و اسالمی است. به شکل خاص در حوزه اقتصاد، ضرورت وجودِی 
اقتصاد اسالمی، هم در سطح علمی و هم در سطح نظام سازی، یکی از ابعاد بسیار مهّم تمدنی است. 
لکن با توجه به استیالی تمدن غرب بر وجوه مختلف حیات اجتماعی جوامع در شرایط کنونی، این 
مسأله مهم مطرح می شود که اقتصاد اسالمی به عنوان یک پاردایم علمی مستقل و برخوردار از مبانی 
معرفتی و روشی ویژه خود، در عمل با الگوهای اقتصاد متعارف که حاکم بر جامعه هستند مواجه است. 
لذا نمی تواند به راحتی آن ها را کنار زده و الگوهای بومی خود را جایگزین نماید و نیز نمی تواند بی 
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توجه به قواعد حاکم، خود را از همه آن ها برکنار دانسته و بدون تعامل با آن ها به ترسیم شرایط ایده 
آل و آرمانی بپردازد. لذا مسأله اساسی این مقاله، نحوه مواجهه و تعامل اقتصاد اسالمی با پارادایم غالب 
است. اقتصاددانان مسلمان در مواجهه با این مسأله، طیفی از رویکردها را اتخاذ کرده اند. برخی رویکرد 
انفعالی وتقلیدی را پیشه کرده اند و گروهی رویکردی اصطالحاً تطبیقی را دنبال می کنند. برخی دیگر 
قائل به تباین بین اقتصاد اسالمی و اقتصاد متعارف بوده و ضرورتی در مواجهه این دو نمی بینند. رویکرد 
حل مسأله هم وجود دارد که تنها به حل مسائل بدون توجه به روش ها توجه دارد. رویکرد مختار در این 
مقاله، قائل به ضرورت برخورداری از دستگاه تحلیلی مستقل و قدرتمندی است که در عین برخورداری 

از مبانی بومی قادر به هضم رویکرد رقیب در درون خود باشد.
مقدمه

باید مورد توجه و دقت  ابعاد مختلف آن  فرایندی تدریجی است که  نوین اسالمی،  تحّقق تمدن 
نظری قرار گیرد. مقوله علم و دانش از جمله محورهای اساسی در شکل گیری هر تمدنی به شمار می 
رود. امروزه با توجه به توسعه شاخه هایی از مطالعات بنیادین مانند فلسفه علم که به مسائلی همچون 
چیستی علوم و فرایند تکوین و تکامل نظریات علمی می پردازند، این واقعیت روشن شده است که 
افراطی در دهه های گذشته، جهانشمولی و  بر خالف ادعای جریان های پوزیتیویستی و علم زدگی 
یگانگی در علوم به نحوی که مورد ادعای این طیف بوده بی معناست و با توجه به مبانی هنجاری و 
ارزشی هر جامعه و همچنین ساختارهای نهادی آن و حتی متأثر از شرایط اقلیمی و جغرافیایی و تاریخی 
جوامع، می توان بروندادهای علمی متفاوتی را از آن ها انتظار داشت. به عبارتی سخن گفتن از »علوم 
بومی« در این چارچوب معنادار است. خصوصاً در حوزه علوم انسانی، با توجه به اینکه موضوع این 

علوم انسان و جامعه است این مسأله ظهور بیشتری دارد. 
با این اوصاف عناوینی همچون علوم انسانی اسالمی، الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، اقتصاد اسالمی 
و ... که در سال های بعد از انقالب در ایران بر آن ها تأکیدات فراوانی صورت گرفته، مفاهیمی معنادار 
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و در منظومه تمدن اسالمی دارای جایگاه و اهمیت هستند. خصوصاً اقتصاد اسالمی به عنوان علمی بومی 
که با اتکاء بر آن بتوان به تدبیر و سیاست اقتصادی جامعه پرداخت، بیش از همه مسبوق بر سابقه بوده 

که در این مقاله مورد توجه است.
مسأله ی مهمی که در مسیر فرایند نظریه پردازی در اقتصاد اسالمی )به عنوان علمی بومی( وجود 
دارد، مسأله مواجهه و رویارویی با دیگر رویکردهای علمی است؛ خصوصاً مواجهه با آنچه که به عنوان 
عموم  در  و  شده  پذیرفته  ممکن  علمی  پاردایم  تنها  عنوان  به  متعارف  اقتصاد  همان  یا  غالب  رویکرد 
دانشگاه ها و مراکز علمی تدریس می شود. به عبارتی دیگر مسئله این است که اقتصاد اسالمی به عنوان 
یک پارادایم علمی مستقل، اّوالً ناگزیر از مواجهه و رویارویی با پارادایم غالب است و از سوی دیگر 
باید در این مواجهه از رویکرد روشنی برخوردار باشد تا از ابتالء به التقاط یا تحّجر و دیگر آفات برکنار 
با اقتصاد متعارف  ابتدا اصل مسأله و ضروت مواجهه تمدنی  باشد. در مقاله پیش رو، تالش می شود 
تبیین گردد. در بخش دوم، نشان داده شده است که در قبال این مواجهه، چه رویکردهایی وجود دارد و 
رویکردهای موجود به شکلی ابتکاری طبقه بندی شده اند. در نهایت رویکرد مختار ما در این خصوص 

تبین خواهد شد.
بیان مسأله

ابعاد مهم شکل دهنده هر تمدنی است. در واقع شاکله نظام اقتصادی، بر  نظام اقتصادی، یکی از 
سایر ابعاد تمدنی تأثیر گذاشته و بر آن ها اثر می گذارد. به نحوی که بنیان های فرهنگی و حتی سیاسی 
در هر اجتماعی، بسیار متأثّر از نظام اقتصادی حاکم بر آن است. لذا در مواجهه تمدنی با غرب، اقتصاد 
و به تعبیری نظام اقتصادی در تمدن اسالمی، از جمله ابعادی است که باید نسبت آن با نظام اقتصادی 

غرب روشن شود. 
در حال حاضر، نظام های اقتصادی متکثّری وجود دارند که نظام سرمایه داری رایج و غالب ترین 
نظام های دیگری چون سوسیالیتی،  نظام سرمایه داری،  نظام ها در عصر حاضر است. در عرض  این 
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مارکسیستی و ... هم وجود دارند که به نوعی رقیب نظام سرمایه داری محسوب می شوند. امّا باید توجه 
داشت که مجموع آن ها دارای اشتراکاتی هستند که مهمترین آن مادی گرایی و نگاه ماتریالیستی به 
اقتصاد است. به عبارتی »جهان بینی غرب و شرق در یک کلمه چیزی جز »اصالت ماده« نیست که 
گاه به صورت »اصالت سرمایه« مبنای نظام اقتصاد سرمایه داری را تشکیل می دهد و گاه به صورت 
»اصالت کار« مبنای نظام اقتصاد سوسیالیستی است« )درخشان، 1387، ص258(. با این اوصاف وجه 
ممیزه اصلی نظام اسالمی و به تعبیری اقتصاد اسالمی با این نظام ها، رویکرد الهی و توحیدی در اقتصاد 
است. ضمن این که اقتصاد اسالمی با هر یک از این ها در حوزه های متعدد دیگری نیز دارای افتراقات 

فراوانی است.
به لحاظ علمی، اقتصاد متعارف به عنوان رویکرد غالب در همه مجامع علمی و دانشگاه های جهان و 
همچنین مراکز علمی کشورهای اسالمی از جمله ایران مطرح است و به لحاظ عینی نیز نهادهای برخاسته 
از نظام سرمایه داری )همچون بانک، بورس و ...( به عنوان نهادهای رسمی و تعیین کننده در اقتصاد 
کشور ایفای نقش می کنند. باید توجه داشت که در مواجهه با علم اقتصاد متعارف، با مجموعه ای از 
معارف و روش ها برای اداره اقتصاد روبرو هستیم که الزاماً انطباقی با نظام ارزشی بومی ما ندارند. با این 
تفاصیل، مسأله اصلی این مقاله روشن می شود و آن این که اقتصاد اسالمی در مواجهه با اقتصاد متعارف 

به چه نحو باید با آن روبرو شده و تعامل نماید؟ 
موضوع این مقاله از جمله مسائلی است که در مسیر تکوین اقتصاد اسالمی باید به آن پرداخته شود؛ 
لکن مشخصاً در آن راجع به ماهیت، چیستی و محتوای اقتصاد اسالمی و یا رویکرد معرفت شناختی و 
روش شناختی آن سخن نمی گوییم. بلکه هدف، روشن شدن این مسأله است که با فرض وجود یک 
پارادایم علمی مستقل با عنوان اقتصاد اسالمی، این پارادایم علمی با چه رویکردی باید با اقتصاد متعارف 

ارتباط برقرار کرده و با آن مواجهه نماید. 
در دهه های گذشته اقتصاددانان مسلمان در مواجهه با این مسأله، طیف متنوعی از مواضع را اتخاذ 
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کرده اند. برخی با اتخاذ موضعی مطلق گرا در خصوص علم اقتصاد متعارف، آن را نسخه ای جهان 
شمول پنداشته اند که جهت نیل کشور به توسعه اقتصادی، آموزه های آن باید تماماً دنبال شوند. از سوی 
دیگر برخی منکر هر گونه داللتی برای اداره اقتصاد یک کشور اسالمی در این علم شده و به نفی کلی 
آن روی آورده اند. در بین این دو موضع که دو سر طیف محسوب می شوند مواضع مختلف دیگری 
هم وجود دارند. در ادامه این مقاله تالش داریم تا حد امکان به روشن نمودن این مواضع پرداخته و در 

نهایت موضع مختار خود را در خصوص نحوه مواجهه اقتصاد اسالمی با اقتصاد متعارف تبیین نماییم.
1- رویکردها

اقتصاددانان مسلمان در خصوص  میان  این بخش تالش می شود رویکردهای مختلفی که در  در 
نحوه مواجهه با اقتصاد متعارف وجود دارد دسته بندی شده و به فراخور محتوای آن ها، عنوانی برای هر 
یک وضع شود که منعکس کننده نوع این مواجهه باشد. تأکید می شود که رویکردهای اقتصاد اسالمی 
از جهات مختلفی قابل دسته بندی و بررسی است. اما این دسته بندی با تأکید بر »نحوه مواجهه« با 
اقتصاد متعارف صورت گرفته است. ضمن اینکه این دسته بندی منحصر به فرد نیست و چه بسا بتوان 
با تأمل بیشتر، رویکردهای دیگری را نیز احصاء نمود. همچنین حتی االمکان تالش بر تبیین رویکردها 

بوده و تطبیق نمایندگان فکری هر رویکرد به مخاطب واگذار شده است. 
1-1- رویکرد انفعالی 

 این رویکرد معتقد است که تنها از یک علم اقتصاد می توان سخن گفت و اقتصاد کشور را مبتنی 
نیز همان علم اقتصاد متعارف است. این دیدگاه عمدتاٌ  بر سیاست های تجویزی آن اداره کرد و آن 
برخاسته از نوع نگاهی است که علوم متعارف را علومی جهان شمول تلقی می کند. لذا علم اقتصاد را 
علمی فارغ از ارزش ها1 می بیند که در آن نظام ارزشی اقتصاددان و جامعه مورد بررسی، تأثیری بر یافته 
های علمی و سیاست گذاری اقتصادی ندارد ولذا در هر جامعه ای در هر نقطه از جهان و برخوردار از 

1 value free
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هر نوع نظام ارزشی، همان روابط موجود در علم اقتصاد متعارف جریان دارد. پس اساساً علم اقتصاد را 
نمی توان به اسالمی و غیراسالمی توصیف کرد و اقتصاد اسالمی به معنای یک علم، مفهومی غیرواقعی 
و وهم آلود بیش نیست. به تعبیری »واژه اقتصاد اسالمی یا توسعه اسالمی واژه درست و موجهی نیست 
و اقتصاد اسالمی از نظر علمی یک ترکیب بی معنی است. اینکه قید اسالمی را به اقتصاد اضافه کنیم 
موهوم  سیستم  اسالمی یک  اقتصاد  کنید.  بنا  اسالمی  فیزیک  بخواهید  است که  غیرمعقول  قدر  همان 

است« )غنی نژاد، 1379، ص28 و 29(.
گاهی از این رویکرد با عنوان »رویکرد تقلیدی« نیز یاد می شود که در آن، نظریات اقتصادی رایج 
برای تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی در جامعه اسالمی و همچنین تجویز سیاست های اقتصادی به 
کار گرفته می شوند و »لذا هیچ انگیزه اي وجود ندارد که درخصوص تناسب، ظرفیت و کارایی این 
اقتصادي در جوامع اسالمی مطالعات جدي صورت  مفاهیم، مقوالت و رفتارهاي  نظریات در تحلیل 
گیرد. زیرا در این رویکرد اساساً به این حقیقت توجه نمی شود که تحلیل رفتارهاي اقتصادي در جوامع 

اسالمی ریشه در معرفت شناسی، جهان شناسی و انسان شناسی اسالمی دارد« )درخشان،1391(. 
البته این نوع نگاه که به رویکرد غالب در دانشگاه ها و مجامع علمی کشور بدل شده است نیز از 
یک طیف برخوردار است. در کنار بخشی از طرفداران این نگاه که تمسک به روش ها و تکنیک های 
اقتصاد متعارف را تنها راه اداره اقتصاد جامعه می دانند، برخی دیگر به درجاتی از بومی سازی در اقتصاد 

معتقداند، امّا در عمل دنباله رو رویکرد غالب هستند. 
1-2- رویکرد تطبیقی

این رویکرد در مواجهه با اقتصاد متعارف، از یک سو تالش می کند سطحی از مالحظات بومی را 
در تحلیل های اقتصادی در نظر بگیرد و از سوی دیگر کماکان مباحث خود را در چارچوب تحلیلی 
اقتصاد متعارف ارائه می کند و مبانی و اصول پایه ای آن )همچون نفع شخصی، حداکثرسازی فایده و 
...( را حفظ می کند. به این معنا که همان ظرف اقتصاد متعارف را اتخاذ کرده و تا جایی که ممکن باشد 
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مسائل، موضوعات و اصطالحات مرتبط با اقتصاد اسالمی را در آن می ریزد. مثل اینکه پی و ستون های 
خانه ای را حفظ کرده و جای تیغه ها را در آن تغییر دهیم. شاید بارزترین نمونه این رویکرد در دهه 
های بعد از انقالب، همان چیزی باشد که در بانکداری اسالمی در حال رخ دادن است که در آن با تغییر 
عناوین روابط بانک با مشتریان و گنجاندن آن در قالب عقود شرعی، تالش بر اسالمی کردن آن شده 
است. در واقع در این نگاه، روکشی اسالمی بر همان مباحث موجود در اقتصاد متعارف کشیده می شود. 
به عبارتی این رویکرد، »نظر به تصرف در روبنا و عملکرد نظریات اقتصادِي غربی دارد. وجه مشخصه 
رویکرد تطبیقی، جداسازي نظام اقتصادي از نظام هاي سیاسی و فرهنگی و فراموش کردن ارتباطات 
متقابل آن هاست. بدین ترتیب، هدف رویکرد تطبیقی این است که صرفاً نظریات اقتصادي رایج را با 
مختصات اقتصادي کشور مطابقت بدهد و موارد اختالف را شناسایی کند و با رفع آنها زمینه را براي 
کاربرد آن نظریات هموار سازد. البته در این فرآیند تطبیق، می توان فروض به کار رفته در نظریات و 
سیاستگذاری هاي اقتصادي، روش انتزاع مفاهیم اقتصادي، روش استنتاج در قضایاي اقتصادي و نظایر 
آن را نقد کرد. رویکرد تطبیقی، به نقد روبنایی اکتفا می کند« )درخشان، 1391(. برخی از مدافعان 
این رویکرد، آن را رویکرد دوران گذار می دانند و استدالل می کنند که مادامی که به نقطه نظام سازی 
تأسیسی اسالمی نرسیده ایم، باید به همین نحوة تعامل با اقتصاد متعارف ادامه داد. ویژگی این رویکرد 
از منظر فقهی، احراز عدم مغایرت ها است. به این معنا که در مواجهه با نهادهای پیشنهادی جدید برآمده 
از روش تطبیقی و یا نهادهای وارداتی از اقتصاد متعارف، تالش بر آن است که روشن شود آیا این 
پدیده مغایرتی با احکام اسالمی و فقهی دارد یا نه و در صورت کشف عدم مغایرت، مورد پذیرش قرار 
می گیرد. در مقابل، این رویکرد به دنبال استخراج عین مطابقت نیست. یعنی به صورت ایجابی روشن 
نمی کند که واقعاً اراده اسالم در مسائل مختلف نظام اقتصادی بر چیست.اگرچه در این رویکرد ادبیات 
جدیدی در اقتصاد اسالمی شکل می گیرد، اما این تفکر عمدتاً به نوعی التقاط دچار می شود. چراکه 
چارچوب تحلیلی اقتصاد متعارف و نظام سرمایه داری را پذیرفته و نسبت به آن در مبانی منفعل می شود. 
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ضمن اینکه در مرحله اجرا و تحّقق، اسیر مهندسی اقتصادی نظام سرمایه داری می شود. چون مجبور 
است خود را با تکنیک ها و روش های آن در حوزه عمل نیز تطبیق دهد و در سطح راهبردی و برنامه 

ریزی نیز وابسته به همین تکنیک ها است. 
1-3- رویکردهای تباینی

مراد از تباین این است که اقتصاد اسالمی در فرایند تکوین و تکامل خود، مسیری کاماًل متفاوت و 
جدا از اقتصاد متعارف را طی می کند و در این مسیر هیچ مواجهه ای با اقتصاد متعارف و نظام سرمایه 
داری ندارد. رویکردهایی که در ذیل این نگاه از آن ها بحث می شود در این نقطه مشترک اند که 
اقتصاد اسالمی و اقتصاد متعارف را دو خط جدا از هم می دانند. لذا برای پرداختن به اقتصاد اسالمی 
ضرورتی برای توجه به اقتصاد متعارف و نتیجتاً بررسی نحوه مواجهه با آن مشاهده نمی کنند. در ادامه 

به اقسام این رویکردها اشاره می شود.
1-3-1- رویکرد مکتب به اقتصاد اسالمی 

اقتصاد اسالمی  اقتصاد اسالمی است که  این عنوان برگرفته از یک رویکرد خاص و معروف در 
متعارف  اقتصاد  رویکرد  این  شناختی،  مبانی روش  از  فارغ  داند.  می  اسالم  اقتصادی  مکتب  همان  را 
را مجموعه ای از گزاره های علمی1 و محصول مطالعه رفتارهای اقتصادی جوامع غربی می داند که 
سیاستگذاران اقتصادی، از آن برای رفتارسازی و نظام سازی در جوامع خود استفاده می کنند. پشتوانه 
اقتصادی جامعه  اقتصاد متعارف است که آن را کشف قوانین  از علم  این نگاه، نوع برداشت  معرفتی 

توسط اقتصاددانان آن هم با روشی اثباتی می داند2.

1 scientific
2 اینکه ماهیت علم اقتصاد واقعاً چیست و اینکه آیا این علم واقعاً به کشف روابط اقتصادی بین عوامل می پردازد یا نه، بحث 
علی حده و مفصلی را می طلبد. امّا در همین حد می توان اشاره کرد که در مباحث فلسفه اقتصاد روز دنیا، این نظریه به 
شدت در حال تضعیف است. تا جایی که برخی معتقدند بر خالف این ادعا، علم اقتصاد متعارف بیشتر یک علم خطابی 
)rhetoric( است که توجه خود را به کاربست استعاره، شیوه نگارش، شیوه سخن وری و نحوه بکارگیری ابزار تحلیلی 
و توصیفی گوناگون که به کار اقناع مخاطب می آیند )ریاضیات، آمار، تجویزهای ارزش شناختی و ...( و یک مؤلف 

اقتصادی با توسل به آن ها سعی بر القای منظور خود دارد، معطوف می کند )برای مطالعه بیشتر ر.ک: متوسلی، 1388(.
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با این توصیف، اقتصاد اسالمی در هیچ نقطه ای با اقتصاد متعارف تالقی نمی کند. چراکه هر چند 
هدف نهایی اقتصاد اسالمی نیز نظام سازی اقتصادی است، اما این کار نه از طریق علم اقتصاد )به معنای 
بیان شده( بلکه از طریق مکتب اقتصادی اسالم انجام می گیرد و این نظام سازی باید با استخراج قواعد 
اقتصادی از بطن احکام و شرایع دین و اجرا نمودن آن ها صورت پذیرد. در این نگاه علم اقتصاد اسالمی 
به معنای مطالعه رفتار اقتصادی جامعه مسلمین در شرایط فعلی امکان پذیر نیست؛ چون چنین جامعه 
ایده آلی که اسالم در تمامی ابعاد آن متجلّی شده باشد وجود ندارد ولذا نمی توان با اتکاء به مشاهده 
و مطالعه رفتار اقتصادی افراد این جامعه به تولید علم اقتصاد اسالمی )به معنای یاد شده( پرداخت. از 
سویی اگر هم روزی این جامعه ایده آل وجود داشته و زمینه برای تولید علم اقتصاد اسالمی ایجاد شود، 
عماًل این علم جایگاه و موضوعیتی در نظام سازی ندارد. چراکه هدف از مطالعه رفتارهای اقتصادی، 
قابلیت رفتارسازی و نظام سازی در جامعه است؛ در حالیکه با این نگاه، نظام سازی فباًل از طریق اصول 
اقتصادی استنباط شده از مکتب اقتصادی انجام شده و نظام ایده آل اسالمی شکل گرفته است و دیگر 

نیازی به توسل به علم اقتصاد برای این مهم نیست. 
لذا هر چند شاید در این نگاه تصریحی بر این موضوع نباشد، لکن اقتصاد اسالمی عماًل باید به جای 
هر نوع مواجهه و درگیری با اقتصاد متعارف، به استنباط مکتب اقتصادی اسالم و در مرحله بعد به ایجاد 

نظام اقتصادی اسالم از طریق آن بپردازد و لذا متباین و مجزا از اقتصاد متعارف عمل خواهد کرد.
1-3-2- رویکرد مبنایی 

این رویکرد ناظر به بومی سازی علم اقتصاد در سطحی عمیق تر از رویکرد تطبیقی است که به جای 
تصرف در روبنا ها، »نظر به تصرف در مبانی نظریات اقتصادي غربی دارد تا بدین ترتیب داللت تئوری 
فرهنگی،  با وجوه  کامل  هماهنگی  در  است  مبانی  آن  بر  مبتنی  اقتصادي که  هاي  سیاستگذاري  و  ها 
سیاسی و اجتماعی در نظام اسالمی قرار بگیرد و موجبات رشد و تعالی جامعه را بر مبناي احکام، اخالق 
و معارف اسالمی فراهم آورد.« )درخشان، 1391(. این رویکرد ناظر به ایده آل ترین شرایطی است 
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که در آن اقتصاد اسالمی به معنای واقعی کلمه تحّقق یافته است. یعنی یک نظام اقتصادی که در سطح 
تئوری و عمل، کاماًل منطبق با و متأثر از نظام ارزشی اسالمی و بومی است و بسیاری از مفاهیم، شاخص 
ها و معیارهای سنجش متغیرهای اقتصادی در آن مختّص به این نظام اقتصادی است و چه بسا در سایر 
نظام ها قابل درک نباشند. این رویکرد از این جهت تباینی است که اقتصاد اسالمی را به شکل کلی، 
بنایی متفاوت از اقتصاد متعارف می داند؛ به شکلی که تمامی اجزاء و ابعاد آن از زیربنا گرفته تا روبنا، 
مستقل و مجزا از اقتصاد متعارف و دیگر نظام های اقتصادی است. همانطور که بیان شد، این نگاهی 
ایده آل و آرمانی است که در عین برخورداری از تأیید نظری، نسبت به یک مقوله ساکت است و آن 
اینکه به لحاظ ایجابی به بیان جزئیات چنین نظام اقتصادی ایده آلی نمی پردازد. یعنی روشن نمی کند 
که این تصرف در مبانی، به لحاظ نظری و عملی با چه روش و کیفیتی انجام می پذیرد. خصوصاً در 
مورد شرایط گذار نظام اقتصادی جهت عزیمت از وضعیت کنونی و رسیدن به شرایط ایده آل بیان شده 
در این رویکرد و اینکه چه فرایندی باید طی شده و این کار با چه روش و ساز و کاری باید صورت 
پذیرد ساکت است. در واقع رویکرد مبنایی نسبت به تعامل با عینیت های موجود که برخاسته از اقتصاد 

متعارف هستند و روش عبور دادن اقتصاد از این عینیت ها به شرایط ایده آل خاموش است.
1-3-3- رویکرد انزوائی

این عبارت ناظر به نوع نگاهی خاص به اقتصاد اسالمی است که قائلین به آن از یک سو معتقد به 
استقالل کامل ادبیات اقتصاد اسالمی از اقتصاد متعارف هستند و از نگاه آن ها، اقتصاد متعارف نمی 
تواند هیچ گونه داللت مفید فایده ای برای اقتصاد اسالمی داشته باشد و از همین رو یک رویکرد تباینی 
محسوب می شود که اقتصاد اسالمی را کاماًل متباین با اقتصاد متعارف تلّقی می کند. از سوی دیگر این 
تفکر قائل به ضرورت برخورداری اقتصاد اسالمی از یک مبنای فکری مستقل از مبنای فکری اقتصاد 
التقاط  از  نگاه  این  لذا  برخوردار است و  از موضع مستقلی  متعارف است و در حوزه معرفت شناسی 
برکنار است. اما نقطه ضعف آن در گام بعدی و حین برقراری ارتباط با عینیّت های خارجی مشخص 
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می شود و آن اینکه متّکی بر این مبنای مستقل، روشی برای حصول نتایج اقتصادی ندارد، ضمن اینکه 
با موضوعات و عینیت های خارجی اقتصادی هم رابطه برقرار نمی کند. به عبارتی این تفکر همواره در 
سطوحی از انتزاع در درون مبانی دور می خورد و هیچ وقت به عینیات خارجی برگشت ندارد. به تعبیر 
دیگر از انتزاع آغاز شده و به انتزاع ختم می شود و چون روشی برای حرکت از مبنا تا عینیت ندارد، 
با مسائلی چون فقر، تورم،  عماًل نسبت به مسائل اقتصادی و وقایع پیرامونی منزوی شده و نمی تواند 
بیکاری و ... رابطه برقرار کند. می توان نقطه قوت این طرز فکر را در معرفت شناسی و نقطه ضعف آن 
را در روش شناسی و به تبع آن در موضوع شناسی دانست، چرا که از درگیری با موضوعات خارجی 
پرهیز می کند. این رویکرد، ادبیات مخصوص به خود را دارد و پیروان آن تالش می کنند در گزینش 
مفاهیم و واژگان، از عبارات موجود در اقتصاد متعارف استفاده نکنند که همین مسأله در عین آنکه خبر 
از مبنای فکری مستقل آن ها می دهد، موجب ناتوانی آنان در برقراری مفاهمه مشترک با دیگر پارادایم 
های فکری می شود. آسیب های ذکر شده در مجموع موجب می شوند این رویکرد فاقد قدرت تغییر 
و تحول و توان نظریه پردازی و بروز خالقیت باشد و در نتیجه توان حل مسأله و امکان عملیاتی شدن 

را از دست بدهد. 
1-3-4- رویکرد فقهی رایج

احکام  همچون  االقتصادی  فقه  قواعد  و  احکام  شدن  جاری  و  استنباط  با  است  معتقد  نگاه  این   
معامالت و خمس و زکات و... در جامعه، اقتصاد اسالمی محقق می شود. با این نگاه اگر مثاًل هر تاجری 
منفرداً احکام و مقررات فقه اسالمی را در معامالت و مبادالت خود رعایت کند، در مجموع اقتصاد 
اسالمی در کل حوزه تجارت هم تحقق می یابد. روشن است که این برداشت از اقتصاد اسالمی نیز با 
علم اقتصاد متعارف در هیچ نقطه ای تالقی پیدا نمی کند تا بخواهد موضع ویژه ای را نسبت به آن اتخاذ 
نماید. چرا که تحقق اقتصاد اسالمی را در گرو عمل مکلّفین به تکالیف فردی در حوزه اقتصاد می داند 

و لذا متباین از اقتصاد متعارف است. 
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ایراد مهم وارد بر این نگاه فقدان برداشت نظام وار از اقتصاد است. نباید از این مهم غافل شد که در 
اقتصاد اسالمی باید به نظام اقتصادی به عنوان یک کل واحد توجه نمود؛ به این معنا که فعالیت های هر 
بخشی از نظام اقتصادی در ارتباط با سایر اجزاء معنی پیدا می کند. لذا تنها زمانی می توان از اسالمی 
شدن تجارت در اقتصاد سخن گفت، که مجموعه روابط، رویه ها، فرآیندها، انگیزه ها و اهداف در کل 
نظام اقتصادی و در همه اجزاء آن اسالمی شده باشد. پس مثاًل اگر هر تاجری در عین رعایت تمامی 
بپردازد و در عین حال مجموعه این واردات  به واردات کاالی خاصی  احکام فقهی و تکلیفی خود، 
موجب آسیب وارد شدن به ساختار تولیدی کشور شود، مسلّماً نمی توان نام تجارت اسالمی را بر آن 
گذاشت، ولو اینکه کلیه احکام فقهی فردی در حوزه تجارت و مبادله و معامله توسط هر یک از تّجار 
رعایت شده باشد؛ چراکه مجموعه نظام اقتصادی در این نگاه نادیده گرفته شده است. همچنین ارتباط 

نظام اقتصادی با سایر نظام های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز در این نگاه دیده نمی شود.
ایراد دیگر وارد بر این رویکرد، ورود نکردن به بسیاری از حوزه های اجتماعی اقتصاد و بیگانگی 
با موضوعات و اقتضائات امروزی اقتصاد است. به عبارتی نگاه فقهی رایج، با آسیب در حوزه موضوع 
حاضر  عصر  به  که  اقتصادی  معضالت  و  مسائل  از  بسیاری  با  مواجهه  در  لذا  و  است  روبرو  شناسی 
این  در  است. چراکه  و ساکت  بالتکلیف  برخوردارند،  فراوانی  پیچیدگی های  از  و  داشته  اختصاص 
ای چون  مسئله  لذا  نیست.  اقتصاد  متعدده  فقهی وجوه  احکام  تبین  اسالمی چیزی جز  »اقتصاد  نگاه، 
بانک و شبکه اعتبارات و نقش آن در جهت گیری و حرکت کل نظام برنامه ریزی برای رشد و توسعه 
اقتصادی، قاعدتاً نمی تواند در چنین رویکردی تحلیل و بررسی شود... به تعبیری هرچند تبیین احکام 
مربوط به موضوعات اقتصادی شرط الزم در تنظیم امور اقتصادی مسلمین است اما شرط کافی نیست« 

)درخشان، 1387، ص220(. 
1-4- رویکرد حل مسأله

اقتصادی در جامعه  به حل مسائل  ناظر  باید  اقتصاد متعارف،  با  ما  این نگاه معتقد است که نسبت 
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اسالمی باشد. به این معنا که آنچه موضوعیت دارد، حل مسائل و معضالت اقتصادی است و اقتصاد 
متعارف باید در همین راستا به خدمت گرفته شود و هر جا که امکان حل مسائل اقتصادی توسط آن 
وجود داشته باشد مورد استفاده قرار بگیرد و در باقی مواردی که رهیافتی برای حل مسائل ندارد و یا 
مواردی که توصیه های آن با مسلّمات اسالمی ناسازگار است کنار گذاشته شود. مثاًل اگر بتوانیم به 
کمک ساز و کارهای اقتصاد سرمایه داری فقر را در جامعه اسالمی از بین ببریم، هدف اقتصاد اسالمی 
که رفع فقر است محقق شده است و البته اگر در این مسیر به مسأله ای همچون ربا توصیه شود طبعاً باید 
از آن احتراز شود. مشکل این رویکرد این است که به سطوحی از التقاط دچار می شود که التقاط در 
سطح روش است. چرا که در آن فقط حل مسأله مهم است، و روش حل مسأله اخمیّتی ندارد. این مشکل 
از آنجا نشأت می گیرد که دیدگاه روشن و صحیحی در خصوص نحوه تأثیرگذاری نظام ارزشی بر 
روش شناسی و معرفت شناسی علم در این رویکرد وجود ندارد و در بهترین حالت، تأثیر نظام ارزشی 
بر موضوعات و اهداف علم اقتصاد را می پذیرد. لذا اسالمی نبودن را حداکثر در این می بیند که یک 
تحقق  نبودن روش  یا  بودن  اسالمی  برای  و وجهی  باشد  تضاد  در  بیّنات شریعت  با  اقتصادی  سیاست 
اهداف اقتصادی اسالم قائل نیست. این طرز فکر در حال حاضر بر بدنه کارشناسی و مدیریت اقتصادی 
کشور، غالب است و مهندسین اقتصادی یا به تعبیری تکنوکرات های مسلط بر دستگاه های اجرایی را 

می توان نماینده این رویکرد قلمداد کرد. 
2- رویکرد مختار

در ابتدای مقاله این مطلب بیان شد که در فرایند تکوین اقتصاد اسالمی بسته به برداشت ما از این 
مفهوم، ناگزیر از اتخاذ موضعی روشن نسبت به سایر الگوهای اقتصادی از جمله اقتصاد متعارف و نظام 
اقتصاد سرمایه داری هستیم. با توجه به آنچه در خصوص رویکردهای مختلف به نوع تعامل با اقتصاد 
متعارف بیان شد، مشاهده شد که این رویکردها از مجموعه ای از نقاط ضعف و قوت برخورداراند. 
لذا ضروری است رویکردی که در این خصوص اتخاذ می شود، خالی از نقاط ضعف موجود در دیگر 



326    /    مجموعه مقاالت دومین همایش ملی تمدن نوین اسالمی 

رویکردها و برخوردار از نقاط قوت آن ها باشد. با توجه به این مسأله و به منظور تبیین رویکرد مختار 
باید به نکات ذیل توجه نمود:

1- در فرایند تبیین اقتصاد اسالمی، نمی توان نسبت به اقتصاد متعارف بی تفاوت و به آن بی توجه 
بود. حداقل دلیل بر این عقیده ضرورت کشف مغایرت های آن با نگاه اسالمی با هدف انکشاف الزامات 
و زمینه هاست. به این معنا که در مسیر و فرایند تکوین و صیرورت بنای مستقلی با عنوان اقتصاد اسالمی، 
قبل از اینکه بگوییم اقتصاد اسالمی چه چیزی هست، ابتدا باید بدانیم که اقتصاد اسالمی چه چیزهایی 
نیست یا به تعبیر بهتر مشتمل بر چه چیزهایی نیست. توجه نکردن به این مسأله ممکن است پژوهشگران 
این حوزه را به یکی از دو ورطه التقاط یا تحّجر بکشاند. برای مبّرا کردن اقتصاد اسالمی از آنچه که 
از درون الگوهای رقیب به آن نسبت داده می شود )پرهیز از التقاط(، ابتدا باید اجزاء و مختصات این 
الگوها به خوبی شناسایی شده و نسبت آن ها با اقتصاد اسالمی روشن شود. لذا اگر ندانیم اقتصاد سرمایه 
داری چیست، نخواهیم دانست اقتصاداسالمی چه چیزی نیست. همچنین باید توجه کرد که به لحاظ 
عینی در نظام اقتصادی جاری در کشور، نهادها و روابطی حاکم بوده و در حال راهبری اقتصاد هستند 
که به شکلی التقاطی برگرفته از اقتصاد متعارف و نظام سرمایه داری یا سایر نظام های اقتصادی اند و 
طبعاً بسیاری از مسائل اقتصادی موجود، خواه ناخواه در ارتباط با این نهادها شکل می گیرند. لذا نظام 
مسائل و به تعبیری مسأله شناسی ما در شرایط کنونی با اقتصاد متعارف پیوند انکارناپذیری دارد که ما را 
ناگزیر از پرداختن به آن می کند، هر چند مطلوب و باب میل ما نباشد)پرهیز از تحّجر(. پس در رویکرد 
مختار، اعتقاد بر آن است که اقتصاد متعارف در تمامی سطوح آن باید به خوبی و با دقت مورد شناسایی 
و مطالعه قرار گیرد. عالوه بر مبانی و اصول، تمامی اجزای پارادایم غالب اعم از مباحث نظری موجود 
در علم اقتصاد متعارف و همچنین پدیده ها و عینیات خارجی موجود در نظام سرمایه داری مشمول این 

شناسایی هستند.
2- در مواجهه با اقتصاد متعارف باید از یک دستگاه تحلیلی مستقل که یک دستگاه توحیدی 
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است برخوردار بود. مفاهیم پایه ای در اقتصاد اسالمی باید مبتنی بر جهان بینی توحیدی و الهی بوده و 
ازمحتوای موجود در کتاب و سنت و در حوزه معیشت و زندگی نشأت بگیرد1. اقتصاد سرمایه داري با 
دیدگاه »فردگرایی« معتقد است که انسان اقتصادي در مقام مصرف کننده می خواهد مطلوبیت یا لذت 
حاصل از مصرف کاال و خدمات را حداکثر کند و در مقام تولیدکننده در پی حداکثرسازي سود است. 
درخصوص این موضوع اجماع نظر وجود دارد و اگر در نظریات اقتصادي متعارف اختالفی هست، 
ناشی از مبنا و هدف نیست. به عبارت دیگر در این نکته که هدف انسان تمتّع هرچه بیشتر از ماّدیات 
است توافق وجود دارد و اختالف بر سر راه هاي رسیدن به آن هدف در شرایط و مقتضیات متفاوت 
است. از سوي دیگر، این باور وجود دارد که اگر فرد به دنبال منافع خود باشد آنگاه جامعه هم از طریق 
سازوکار بازارهاي رقابتی به منافع کالن خود خواهد رسید. حاکمیت این اندیشه به شکل علمی از زمان 
آدام اسمیت آغاز شده و توسط فیلسوفان و اقتصاددانان بعد از او تئوریزه شد و همچنان با قّوت دنبال می 
شود. »این در حالی است که در تعالیم همه ادیان الهی هدف این است که انسان به سوي تعالی حرکت 
کند و به سمت کسب صفات الهی پیش برود که رستگاري و سعادت در ارتقاي معنویت است و مادیّات 
ابزاري براي تحقق آن هدف بیش نیست. فقر عامل بازدارنده رشد است، اما رفع فقر براي تقّرب الهی 
است نه آنکه تولید و تکاثر ثروت، تضعیف ارزش هاي الهی در جامعه را سبب شود. لذا بسیاري از 
فعالیت هاي اقتصادي که ثمرة آن را رشد اقتصادي می دانیم و جزو شاخص رشد تولید ناخالص داخلی 
به شمار می آوریم، در واقع می تواند شاخص فقر اقتصادي باشد به شرط آنکه جامعه را از هدف اصلی 

که تقرب الهی است دور کند« )درخشان، 1391(.
این نقطه تمایز اساسی اقتصاد اسالمی با اقتصاد متعارف است. در حوزه معرفت شناسی نیز تمایز 
مهمی وجود دارد. اعتقاد به وجود حق و باطل در جهان هستی، از ارکان اساسی اندیشه اسالمی است. لذا 

1 رهبر انقالب ناظر به همین مسأله می فرمایند: »ریشه و پایه و اساس علوم انسانی را باید در قرآن کریم جستجو و پیدا 

کرد... آن وقت می توانند از پیشرفت هاي دیگران، غربی ها و کسانی که در علوم انسانی پیشرفت داشته اند، استفاده هم 
بکنند، لکن مبنا باید مبناي قرآنی باشد« )دیدار با جمعی از بانوان قرآن پژوه، 1388/7/28(.
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معرفت درست معرفتی است که از یک رابطه حّقیه در عالم پرده بردارد. لذا در عرض این معرفت مبتنی 
بر حق امکان وجود معرفت باطل نیز وجود دارد. بنابر آنچه در خصوص تأثیر جهان بینی بر نظریات 
اقتصادی بیان شد، باید گفت که فرآیند معرفت در تفکراسالمی، فرآیندی ارزش مدار است و لذا سخن 
از معرفت حق و معرفت باطل در این دستگاه فکری معنادار است1. لذا حرکت و فعالیتی هم که در بخش 
واقعی اقتصاد بر اساس این معرفت اقتصادی صورت می گیرد به سمت حق یا باطل جهت گیری خواهد 
داشت. پس در رویکرد صحیح، باید با اتکا به حق گرایی در مبانی و معرفت، نسبت به نظام اقتصادی 

متعارف جهت گیری وجود داشته باشد. 
توحیدی  مستقل  تحلیلی  دستگاه  با  متعارف  اقتصاد  نظریات  که  هنگامی  مختار،  رویکرد  در   -3
تحلیل  و  تجزیه  و  شناسایی  بررسی،  مورد  مستقل  دستگاه  این  توسط  نظریات  این  می شوند،  مواجهه 
موشکافانه و دقیق قرار می گیرند. لذا رویکرد مختار به هیچ عنوان از واردات فکری کناره گیری نمی 
کند. بلکه از هر جریان فکری استقبال کرده و آن ها را در دستگاه تحلیلی خود وارد می کند و پس 
از حصول شناخت کافی نسبت به ابعاد مختلف نظریات، آن ها را مبتنی بر اصول و مبانی خود مورد 
ارزیابی و نقد قرار می دهد. در توضیح این مسأله باید دقت داشت که هر مطلبی را می توان از مناظر 
مختلفی مشاهده و ارزیابی کرد. بسته به اینکه فرد منتقد با چه نوع نگاهی و به تعبیری از پشت چه عینکی 
به مسئله نگاه کند، نقاط ضعف و قوت از نگاه او می تواند متفاوت باشد2. به همین دلیل است که یک 
مسأله می تواند از یک منظر به عنوان یک نقطه ضعف محسوب شود و از منظر دیگر همان مسأله یک 
نقطه قوت باشد. لذا بررسی و نقدی که دستگاه تحلیلی توحیدی از اقتصاد متعارف دارد قطعاً متفاوت از 

value neu-( یا ارزش خنثی )value free( 1 بر خالف اقتصاد متعارف که خود را علمی عاری از ارزش
tral( معرفی می کند.

2 این یک مسأله معرفت شناختی است که در جای خود نیاز به توضیح و تبیین تفصیلی دارد. لذا در اینجا تنها به ذکر یک 
مثال بسنده می شود. مثاًل اگر یک سیاست اقتصادی منجر به افزایش سرجمع سود )utility( در جامعه شود ، از منظر 
اقتصاد رفاه این یک سیاست روا و بایسته است ولو اینکه در همان زمان باعث تضییع بخشی از حقوق طبیعی گروهی از 
افراد جامعه شود. اما همین سیاست از منظر یک اقتصاد عدالت محور یا تکلیف گرا، یک سیاست نارواست. چرا که در 

اّولی، سیاست از منظر سود و رفاه مورد ارزیابی قرار می گیرد و در دومی از منظر حّق.
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نقدی است که در چارچوب خود اقتصاد متعارف و یا مثاًل از موضع اقتصاد مارکسیستی مطرح می شود.
4- رویکرد مختار پس از بررسی و ارزیابی نظریات از موضع مستقل خود، بخشی از عناصر آن را 
که با مبانی و اصول خود سازگار می بیند اخذ می کند، برخی دیگر را با اعمال تغییراتی استحاله کرده 
و با چارچوب خود سازگار نموده و می پذیرد و باقی عناصر را به کنار می افکند. بدون اینکه منفعالنه و 
مقلّدانه اسیر چارچوب ها و مبانی آن تفکر شود و یا اینکه سرسختانه در مقابل آن موضع تدافعی گرفته 
و آن را به کلی دفع کند. به عبارت دقیق کلمه، رویکرد مختار هیچ یک از نظریات و جریان های فکری 
را به کل نفی یا پذیرش نمی کند، بلکه آن ها را در در دستگاه تحلیلی خود »هضم« می کند. از همین 
رو شاید عنوان شایسته برای این رویکرد، »رویکرد هضمی« باشد. این نامگذرای به مناسبت شباهت 
سازوکار مطرح شده با ساختار هاضمه بدن انسان است که به طریقی مشابه عمل کرده و هر نوع غذای 
ورودی را در جهازات و دستگاه های خود به اجزاء تشکیل دهنده اش تجزیه می کند، برخی عناصر 
مفید آن را مستقیماً جذب کرده و برخی دیگر را با إعمال آنزیم هایی تحلیل کرده و مناسب با نیازهای 

بدن تغییر می دهد. در نهایت هم باقی عناصر غیرمفید را دفع می کند. 
نوع  از  ایجابی  نگاه  بر  امضائی(،  نوع  )از  ایجابی  نگاه  و  سلبی  نگاه  بر  این رویکرد عالوه  در   -5
و  شده  نفی  وارداتی  نظریات  از  اجزائی  اینکه  عین  در  که  معنی  این  به  شود.  می  تأکید  نیز  تأسیسی 
اجزائی دیگر پس از تغییراتی اثبات و تأیید می شوند، این دستگاه با نگاه تأسیسی و ناظر به حّل مسائل 
و موضوعات اقتصادی موجود، به ابداعات جدیدی نیز دست می زند. به شکلی که ممکن است ناظر به 
مبانی و همچنین اقتضائات و نیازهای روز کشور، نهادها و فرایندهایی را تأسیس کند که بیشترین تالئم 
و سازگاری را هم با وضعیت کنونی اقتصاد کشور و هم با مبانی مستقل اسالمی داشته باشد و بتواند با 
ترسیم یک دوران گذار، اقتصاد را از شرایط کنونی قدم به قدم به سمت وضعیت مطلوب آن عبور دهد. 
لکن در این بین نکته مهم آن است که این فرایند نفی و اثبات باید همگام با هم پیش برود و نفی بدون 

اثبات ثمره عملی را در پی نخواهد داشت.
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با این اوصاف، رویکرد مختار ابتداًء یک تاکتیک برای برون رفت از وضع موجود است. یعنی اگر 
بپذیریم که وضعیت موجود نامطلوب است و باید از آن به وضع بایسته و مطلوب حرکت کرد، آنگاه 
این حرکت باید به روش خاصی صورت پذیرد که اوالً موجب انفعال ما در مقابله هجمه افکار و نظریات 
رقیب نشود. ثانیاً منعزل از واقعیّات جاری و ساری در جامعه نباشد و ثالثاً بعد از مهار این هجمه و گذر 
از آن، بتواند متکی به مبانی و اصول خود، نظام اقتصادی مستقلی را بنیان گذارد. همه این ها ضرورت 

برخورداری از یک دستگاه تحلیلی مستقل را روشن می نماید. 
2-1- داللت های تمدنی رویکرد مختار 

اقتصاد  تمدنی  مواجهه  در  رویکردها  سایر  با  مختار  رویکرد  تمایز  وجه  فوق،  مطالب  به  توجه  با 
که  متعارف  اقتصاد  با  مواجهه  در  رویکرد  این  اتخاذ  شد.  روشن  غالب،  پارادایم  نظریات  با  اسالمی 
بارزترین وجهه تمدن مادی در غرب است، ما را از قابلیت هایی برخوردار می کند که با تکاء به آن ها 
نه فقط در موضع سلبی و تقابل با جبهه مقابل، بلکه در موضع ایجابی و آمادگی جهت نظریه پردازی در 
اقتصاد اسالمی مبتنی بر مبانی بومی و در عین حال ناظر به مسائل عینی می توان عمل کرد. در ادامه به 

برخی از قابلیت های یاد شده اشاره می گردد:
1( حق گرایی در عین واقع بینی؛

همانطور که اشاره شد اقتصاد اسالمی به لحاظ معرفتی و روشی باید مبتنی بر معارف و روش های 
حّقیه باشد که این مسأله ناظر به مبانی اقتصاد اسالمی است که پیش از این به آن اشاره شد. اما توجه 
به مبانی، نباید موجب غفلت از واقعیات جاری اقتصادی شود. همانطور که در آسیب شناسی رویکرد 
انزوایی بیان شد، این قبیل رویکردها به دلیل سیر در فضا های انتزاعی، با وجود برخورداری از مبانی 
معرفت شناختی صحیح، امکان برقراری ارتباط با واقعیات و مسائل عینی اقتصادی جامعه را نداشته و به 
تعبیری دچار ضعف در موضوع شناسی اند و از سویی فاقد روش مناسب برای حرکت از مبنا تا مدل و 
عینیت هستند. لذا در عمل از توان ارائه راهکارهای مقتضی برای حل مسائل باز می مانند و روش های 
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حرکت و اتّصال مبانی به موضوعات اقتصادی بررسی و بازآفرینی می شوند. در رویکرد مختار، افراد 
در عین برخورداری از مبانی مستقل و مستحکم، از قابلیت ارتباط بین مبانی و موضوعات برخوردارند. 
لذا فرد در جایگاه سیاست گذار، با نظر به رویکرد مبنایی مورد قبول خود، می تواند اقدام به سیاست 
گذاری و برنامه ریزی کند. در نتیجه اتکا به این رویکرد باعث ایجاد حلقه وصلی بین دانشگاه ها و 
نظام تصمیم گیری می شود و دیگر مسئولین نسبت به دانشگاهیان به دلیل بیگانگی آن ها از عینیت ها 
احساس بیگانگی نمی کنند و در نتیجه امکان مفاهمه و گفتمان سازی بین اندیشمندان، مسئولین و حتی 

عامه مردم را فراهم می کند.
2( گسترش استقالل و اقتدار فکری در جامعه علمی؛

پذیرش این رویکرد موجب خارج شدن جامعه علمی )اعم از استاد و دانشجو( از موضع انفعال و 
ظاهر شدن آن ها در موضع اقتدار علمی می شود. چرا که از یک سو خود را از جریان فکری غالب 
برکنار و منزوی نمی دانند و از سوی دیگر نسبت به آن منفعل و مقلّد نمی شود. دانشجو و پژوهشگر 
در مواجهه با هر جریان فکری اوالً با آغوش باز پذیرای آن است و ثانیاً با وارد کردن آن در دستگاه 
تحلیلی مستقل خود، آن را به خوبی شناسایی و به اجزاء تشکیل دهنده اش تجزیه می کند و در ساخت 
و پرداخت نظریه مستقل خود از تمامی داللت های قابل استفاده آن بهره مند شده و آن ها را به کار می 
گیرد و از هر آنچه در مغایرت با مبانی، روش ها و موضوعات دستگاه فکری اوست پرهیز می کند. به 
تعبیری پژوهشگر، با هضم نمودن واردات علمی در دستگاه فکری خود منافع آن را جذب و مضاّر آن 
را دفع می کند. حتی ممکن است در این فرایند، برخی از اجزاء ناسازگار آن را استحاله کرده و تغییر 
ماهیّت دهد و به نفع نظریه خود از آن ها بهره برداری نماید. به شرط آنکه نتیجه نهایی، با اجزاء و مفاد 

دستگاه تحلیلی او در تعارض نباشد.
3( تدریجی و تکاملی در عین فرازمان و فرامکان بودن؛

در این رویکرد، نظریه پردازی در قالب یک فرآیند تکاملی و در طول زمان اتفاق می افتد. چرا که 
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با توجه به ماهیت متحّول و دگرگون پدیده های اقتصادی و اجتماعی، نحوه مواجهه با آن ها نیز در هر 
زمان متفاوت از دوره قبل خواهد بود. این در حالی است که مبانی و اصول موضوعه ای که این روش بر 
آن ها استوار است فرازمانی و فرامکانی هستند و در طول زمان ثابت اند. شاید بتوان گفت تکاملی بودن 
این رویکرد ناظر به پویایی آن است و فرازمان و مکان بودن آن ناظر به ثبات نهفته در آن است. به این 
معنا، این رویکرد از نوعی »پویایی در عین ثبات« برخوردار است. مسلماً صرف برخورداری از 
ثبات نمی تواند مالک مناسبی برای قضاوت درباره یک نظریه باشد و نظریه غیرپویا هر قدر هم باثبات 

باشد مرده است. به همین نسبت دانش پژوه و پژوهشگر نیز از این ویژگی برخوردار می شود.
4( موضوع شناسی با توجه به ظروف اقتضایی و عینی؛

همانطور که قباًل هم اشاره شد، این رویکرد نسبت به موضوعات و اقتضائات زمانی و مکانی حساس 
است. لذا بر خالف رویکرد انزوایی و رویکرد فقهی رایج که با ضعف در حوزه موضوع شناسی مواجه 
اند، افراد در این رویکرد به این مسئله توجه دارند که بنای اقتصاد اسالمی باید به نحوی استوار شود که 
با جامعه امروزی در تعامل بوده و ناظر به عینیات اجتماعی و اقتضائات زمانی و مکانی بتواند برای حل 

مسائل موجود راهکار ارائه دهد.
5( برخوردار از نگاه ماهیتی- پدیده ای:

افراد در این رویکرد به هر مسئله اجتماعی به عنوان یک پدیده می نگرند که هر چند ممکن است 
ابعاد و حیثیت های مختلف )فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ...( داشته باشد، اما با نگاه به کلیت و ماهیّت 
آن به عنوان یک پدیده اجتماعی، می توان فرایند اصالح و تغییر را از هر بُعدی از مسئله آغاز کرد. لذا 
با این نگاه فرقی ندارد که تغییر از بُعد فرهنگی مسائل شروع شود یا از بُعد اقتصادی یا سیاسی؛ بلکه به 
دلیل نگاه پدیده ای، آغاز کار از هر حوزه ای که باشد نتایج آن به سایر حوزه ها نیز تسّری یافته و در 
طول زمان اصالح به شکل کلی صورت می پذیرد. این در حالی است که در روش های دیگر، این نوع 

جامعیت و کالن نگری لحاظ نمی شود. 



رویکرد بایسته در مواجهه اقتصاد اسالمی با رویکردهای غالب در راستای تمدن نوین اسالمی /   333

6( برخورداری از نگاه نظام وار به مسائل؛
همانطور که اشاره شد آسیب جدی برخی از رویکردها، فقدان نگاه نظام وار به مسائل اقتصادی 
است. به این معنا که حتی با فرض برخورداری از مبانی و دستگاه مستقل تحلیلی، نمی توان بخش های 
اقتصادی را به شکل جداگانه و جزیره ای مورد توجه قرار داد و روابط بین اجزاء و بخش های مختلف 
در اقتصاد )یا به تعبیری همان نظام اقتصادی(، اقتضائات جدیدی را به همراه دارد که در نگاه جزیره ای 
مورد توجه نیستند. لذا افراد تحت این رویکرد ضرورت وجود نگاه نظام وار را دریافته و به آن ملتزم 

می شوند. 
7( دارای قدرت طبقه بندی افکار و جریان ها؛ 

با توجه به اینکه این رویکرد برخوردار از مبانی و دستگاه مستقل تحلیلی بوده و همچنین نسبت به 
تمامی نظریات رقیب پذیرش داشته و از منظر مبانی خود اقدام به تجزیه و تحلیل آن ها می نماید، لذا 
فرد متکی بر آن قادر بر طبقه بندی افکار و جریان ها و یافتن جایگاه و منزلت هر یک از آن ها در نظام 
طبقه بندی مخصوص به خود می گردد. به این معنا که بر اساس روابط حّقیه معرفتی، روشی و موضوعی 
مبانی مورد  این  به  یا دوری  نزدیکی  میزان  به نسبت  نظریه ای را  تواند هر فکر و  موجود در آن، می 

ارزیابی قرار داده و با ارائه یک طبقه بندی، جایگاه و منزلت مشخصی را برای آن معین کند.
8( برخورداری از قدرت انتخاب؛

این رویکرد با برخورداری از ویژگی های بیان شده به افراد این امکان را می دهد که در مواجهه 
با اندیشه های مختلف، آن ها را در فرآیند تحلیلی که پیش از این اشاره شد وارد کرده و از بین آن ها 

دست به انتخاب بزنند و به منظور برآوردن مقصود خاص خود مناسب ترین آن ها را برگزیند.
نتیجه گیری

در مسیر تکوین و شکل گیری تمدن نوین اسالمی، نظام اقتصادی و به تبع آن دانش اقتصاد، از جمله 
ابعاد تعیین کننده ای هستند که تأثیر بسیار مهمی بر شاکله تمدنی دارند. تمدن نوین اسالمی از یک 
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سو باید از یک نظام اقتصادی متکی به مؤلّفه های بومی و ملی و درونمایه های ارزشی مختّص به خود 
برخوردار باشد. از سوی دیگر در شرایط کنونی، جامعه اسالمی تحت سلطه و استیالی نظام های تمدنی 
غرب قرار داشته و نظام اقتصادی حاکم بر آن نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نهادها و سازوکارهای 
اقتصاد غرب بر آن حاکم است. ضمن آنکه در دانشگاه ها و مجامع علمی کشور نیز، آموزه های اقتصاد 
نئوکالسیک به عنوان قواعد علمی جهانشمول به دانشجویان آموزش داده می شود که در ضمن این 
آموزش ها، خواسته یا ناخواسته، نظام ارزشی حاکم بر این آموزه ها نیز به آن ها منتقل شده و لذا از 

جهت فرهنگی نیز تأثیرات عمیقی بر جامعه بر جای می گذارد. 
با این اوصاف مسأله مهمی که در شکل گیری این تمدن اسالمی در بستر عناصر تمدنی غربی حاکم 
بر جامعه مطرح می شود، چگونگی و نحوه مواجهه با این تمدن غالب است. مشخصاً در حوزه اقتصاد، 
این مسأله مطرح است که اقتصاد اسالمی به عنوان یک پارادایم علمی مستقل برخوردار از مؤلّفه های 
بومی، چگونه و با چه رویکردی باید با پارادایم اقتصادی متعارف مواجه شده و با آن تعامل نماید؟ آیا 
باید مبانی معرفتی و روشی خود را فراموش کرده و کار بر اساس همین الگوها را ادامه دهد؟ یا اینکه 
باید بدون توجه به همه آنچه در جامعه و عینیت های اقتصادی در جریان است به تئوری پردازی برای 
شرایط ایده آلی که در آن همه چیز مهیای حاکمیت اقتصاد اسالمی است بپردازد؟ و یا همچون برخی 
رویکردها، مبانی معرفتی و روشی را از اقتصاد متعارف اخذ نموده و مفاهیم اسالمی را در ظرف آن 
بریزد؟ یا مانند برخی دیگر، حل مسائل و معضالت و یا تحّقق اهداف اقتصاد اسالمی را با اتکاء به روش 

های اقتصاد متعارف دنبال نماید؟ 
این رویکردها که در مقاله از آن ها به ترتیب با عنوان رویکردهای تقلیدی، تباینی، تطبیقی و حل 
مسأله یاد شده است، هیچ یک تمام و قابل قبول نیستند. چراکه برخی از آن ها در این مواجهه از مبانی 
اقتصاد اسالمی عدول کرده و برخی دیگر در عین پایبندی به مبانی، از عینیات و واقعیت ها فاصله گرفته 
اند و عماًل از ارائه راهکار برای برون رفت از وضعیت نامطلوب موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب 
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ناتوان اند. به عبارتی خطر وجود درجاتی از التقاط یا تحّجر در همه آن  ها وجود دارد. 
در این مقاله ادعا بر این است که رویکرد مختار مورد بحث، از نقائص موجود در سایر رویکردها 
برکنار است. اساسی ترین رکن در رویکرد مختار، ضرورت برخورداری از یک دستگاه مستقل تحلیلی 
توحیدی، به نحوی است که مبانی معرفتی و روشی در آن روشن و دقیق باشند. لکن این دستگاه تحلیلی 
برای  باید راهبردی  بلکه  باشد،  منزوی  اقتصادی موجود  الگوهای رقیب و عینیت های  به  نسبت  نباید 
مواجهه با این موارد داشته باشد که عبارت است از هضم رویکردهای رقیب در دستگاه تحلیلی مستقل 
اقتصاد اسالمی. به این معنا که این دستگاه تحلیلی، رویکردهای رقیب را به درون خود می پذیرد و با 
معیارها و شاخصه های برگرفته از مبانی خود اقدام به بررسی، نقد و تجزیه و تحلیل آن ها در تمامی 
ابعادشان می نماید و مغایرت های آن ها را در مبانی و در روبنا ها با نظام مطلوب اقتصاد اسالمی شناسایی 
می کند. سپس تالش می کند با روش هایی مبتنی بر مبانی معرفتی و روشی خود، نهادها و روابط تحلیل 
شده که برخاسته از الگوهای رقیب هستند را تغییر دهد، به نحوی که نهادهای جدید، قادر به حل مسائل 
اقتصادی موجود و تحقق اهداف اقتصادی مطلوب در اقتصاد اسالمی باشند. همچنین عالوه بر تغییر در 
نهادها و روابط و عینیت های موجود، با رویکردی تأسیسی و خاّلقانه نهادهای مورد نیاز دیگری را ایجاد 
می کند. به این ترتیب، این رویکرد می تواند بدون تسلیم شدن در برابر الگوهای رقیب یا منزوی شدن 

از آن ها، اقتصاد جامعه را از دوران گذار عبور دهد. به طور خالصه می توان گفت: 
»این رویکرد ضمن توجه و تاکید بر دستگاه تحلیلی مستقل و ضمن توجه به نظریه مبنا و مفاهیم 
پایه ای آن که منبعث از جهان بینی توحیدی و الهی یا به عبارتی نظام حق است، نسبت به شناخت واقع 
فاسد و اجزای آن موضع گیری نموده و تالش می کند ضمن جهت بخشی به وضع موجود در راستای 
نظام مطلوب حق گرا، به تدریج به اصالح نگرش ها، ارزش ها، روش ها و منش ها بپردازد و جریان 

اندیشه پردازی و عینی سازی آن را همزمان مدیریت کند«.
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واكاوی جایگاه و مولفه های اقتصاد بخش عمومی با رویکردی اسالمی 
در رشد و تعالی تمدن نوین اسالمی
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(aalizadeh@atu.ac.ir : 1. استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی) نوسنده مسئول

چکیده
       اقتصاد بخش عمومی با رویکردی اسالمی، قلمرو، وظایف و مسئولیت هایی متفاوت با دیگر 
تمدن ها و نظریه های اقتصادی آنها دارد. سازگاری بخش عمومی ، عاملی پیشبرنده در ایجاد و گسترش 
تمدن نوین اسالمی در عصر کنونی است. هدف این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام 
رسیده ،واکاوی مولفه های اقتصاد بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسالمی است.یافته های پژوهش 
اقتدار  و  استقالل   ، رشد  و  عدالت  ایجاد  طریق  از  تواند  می  عمومی  بخش  اقتصاد  دهدکه  می  نشان 
اقتصادی، نهاد سازی، تحکیم ارزش های اسالمی و تقویت سرمایه اجتماعی و دینی و وحدت تمدنی 
در تشکیل و بالندگی تمدن نوین اسالمی اثر گذار باشد. همچنین برقراری عدالت اجتماعی،ایجاد رشد 
و پیشرفت و رونق اقتصادی،فراهم آوردن زیرساخت ها ، نهاد ها و زمینه های تمدنی و تحقق راهبری 
مطلوب اسالم در بستر تمدنی اسالم، برخی از مهمترین مولفه های بخش عمومی سازگار با تمدن نوین 
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اساس  بر  فعال بخش عمومی  از چرایی حضور  نو  پژوهش، خوانشی  این  نوآوری  باشند.  اسالمی می 
آموزه های قرآن بنیان با رویکردی تمدنی است که با نگاهی جدید مولفه های بخش عمومی سازگار 
با تمدن نوین اسالمی و رشد و تعالی آن را با ادبیاتی اقتصادی بازتعریف می نماید و امتیازات اقتصاد 

بخش عمومی همسو با چنین تمدن بزرگی را نشان می دهد. 
واژگان کلیدي: اقتصاد بخش عمومی ، تمدن نوین اسالمی ، رشد و تعالی اخالقی ، مولفه

1- مقدمه
تاریخی  فرآیندی  در  که  است  هایی  ارزش  و  هنجارها  نهادها،  گیری  تمدنی،ظرف شکل  محیط 
و  علم  را در عرصه های  تمدنی  ها و محصوالت  و جلوه  را طی می کنند  تکاملی خود  بتدریج سیر 
از نهادهای اقتصادی،  به نمایش می گذارند. یکی  اقتصاد جامعه متمدن  فرهنگ، سیاست و حقوق و 
اقتصاد بخش عمومی است که بیشتر به تعامل دولت و بخش عمومی، رفتار کارگزاران و مدیران عالی و 
ارایه کاال ها و خدمات عمومی، زیرساخت های رشد و پیشرفت اقتصادی می پردازد. این مقاله درصدد 
با رویکردی اسالمی است.اهمیت و  نوین اسالمی  تعالی تمدن  این بخش در رشد و  واکاوی جایگاه 
ضرورت پرداختن به چنین نوشتاری، در لزوم تبیین الگوهای تمدنی با رویکردی اسالمی برای جوامع 
اسالمی نهفته است البته این تبیین با اجتناب از کلی گویی باید به گونه ای تخصصی و علمی و عقالیی 
از نقش متغیرهای اساسی در تمدن نوین اسالمی و چگونگی تأثیرگذاری و راه های کاربردی در آن 
به  امروز سخن بگوید.در شرایط کنونی، پرداختن  با زبانی جدید و شایسته نسل  حوزه خاص تمدنی 
موضوع تمدن نوین اسالمی از آن جهت اهمت دو چندن دارد که قدرت های غربی به عنوان بخشی از 
نظام تمدنی غرب، پدیده داعش را برای خنثی سازی بیداری اسالمی بخصوص در شمال افریقا تا بین 
النهرین بر جهان اسالم تحمیل کرده اند و می روند تا خاطره سقوط آندلس را دوباره زنده کنند و از 
طریق جنگ نرم و جنگ های منطقه ای، مانع از نوسازی تمدن اسالمی شوند و نباید فراموش کرد که 
یکی از علل سقوط اندلس به عنوان نماد تمدن اسالمی، تحمیل جنگ های پیاپی و فرسایشی در مرزهای 
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نام  به  امروز، فرهنگی مصنوعی  برای جامعه مسلمانان  اندلس بود.در خالء فرهنگ تمدن ساز  شمالی 
اسالم جهادی در بین چند کشور اسالمی معرفی می شود که در واقع اسالم انگلیسی و امریکایی است 
و به جای مبارزه با اسرائیل ، در بین مسلمانان جنگ نیابتی راه می اندازد. وقتی سیاست تمدنی و اقتصاد 
به فرموده رهبر  بیداری اسالمی که  ارایه نشود، جنبش  به جامعه اسالمی  با رویکردی اسالمی  تمدنی 
انقالب باید هدفش تشکیل »امت واحده اسالمی و ایجاد تمدن اسالمی جدید« )بیانات: 1390/6/26( 
باشد یا به فراموشی سپرده می شود و یا از اهداف واقعی فاصله می گیرد. اینهمه نشانگر ضرورت ارایه 
دیدگاه های تمدنی اسالم در ابعاد گوناگون از جمله »اقتصاد بخش عمومی« است. برخی از پرسش 
با تمدن نوین اسالمی و رشد و  از: اول: مولفه های بخش عمومی سازگار  این پژوهش عبارتند  های 
تعالی آن کدامند؟دوم: اقتصاد بخش عمومی چگونه و از چه راه هایی در تشکیل و بالندگی تمدن نوین 
اسالمی نقش و مسئولیت خود را ایفا می کند؟ با هدف پاسخگویی به این پرسش ها ، فرضیه های زیر 
اقتصادی،فراهم آوردن  آزمون می شود:اول:برقراری عدالت اجتماعی،ایجاد رشد و پیشرفت و رونق 
زیرساخت ها ، نهاد ها و زمینه های تمدنی و تحقق راهبری مطلوب اسالم در بستر تمدنی اسالم برخی از 
مهمترین مولفه های بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسالمی می باشند.دوم: اقتصاد بخش عمومی از 
طریق ایجاد عدالت و رشد ، استقالل و اقتداراقتصادی ، نهادسازی، تحکیم ارزش های اسالمی و تقویت 
اثر گذار است. بالندگی تمدن نوین اسالمی  سرمایه اجتماعی و دینی و وحدت تمدنی در تشکیل و 
پژوهش پیش رو در بخش های زیر ساماندهی می شود:نخست در مقدمه ، اهمیت، پرسش ها و فرضیه 
های پژوهش می آید. در بخش دوم، ادبیات پژوهش به بیان تعریف مفاهیم پایه و پیشینه علمی مقاله می 
پردازد. مؤلفه های بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسالمی و چرایی و چگونگی تأثیرگذاری آنها 
بر تمدن نوین اسالمی به تفصیل در بخش سوم می آید. بخش چهارم، با خالصه و نتایج،  این پژوهش 

را سامان می دهد.
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2- ادبیات پژوهش
مفاهیم وتعاریف پایه و پیشینه علمی پژوهش در این بخش، تبیین می شود.

2-1- مفاهیم و تعاریف پایه
با تمدن  با رویکردی اسالمی ، تعریف بخش عمومی سازگار  ابتدا تعریف گستره بخش عمومی 

نوین اسالمی و تعریف تمدن نوین اسالمی در زیر می آید:
	گستره بخش عمومی با رویکردی اسالمی از نظر این پژوهش

در ادبیات و متون مربوط به اقتصاد بخش عمومی، معموال از وظایف اقتصادی دولت ها و گاهی 
هم از بخش های عمومی غیردولتی مثل شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی که غیردولتی تلقی می 
شوند،بحث می شود اما صرف نظر از تعریفی که آموزه های حقوقی و اقتصادی اسالم برای مالکیت 
خصوصی، عمومی و دولتی )نظریه مالکیت سه گانه( ارایه می نمایند، گستره بخش عمومی بر مبنای 
حق عموم مردم و توجه به منافع اجتماعی در جامعه اسالمی، اعم از بخش دولتی، بخش عمومی) مانند  
مسئولیت حقوقی- اقتصادی شورا های شهر و روستا و شهرداری ها( و مؤسسات عمومی غیردولتی و 
نهادهای مربوط به نظام و حاکمیت اسالمی همچون بنیادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مانند آن 
می باشد و این ویژگی بخش عمومی در رویکردی اسالمی، مسئولیت های بیشتری را متوجه متولیان 
و کارگزاران این بخش در جهت توجه به حقوق مردم و تأمین منافع جامعه اسالمی حتی شهروندان 

غیرمسلمان می نماید.

تعریف بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسالمی
منفرد  های  سازگاری  یا  ها  ویژگی  از  که  است  ترکیبی  مفهومی  چارچوب  نوعی  سازگاری 
متنوعی در اقتصاد بخش عمومی بدست می آید. مانند: سازگاری با مبانی هستی شناسانه تمدن نوین 
اسالمی،سازگاری با مبانی معرفتی تمدن نوین اسالمی ، سازگاری با اهداف تمدن نوین اسالمی.عالوه 
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بر این سازگاری های منفرد که از مؤلفه های شاخص ترکیبی سازگاری می باشند و جنبه نظری دارند 
، مؤلفه دیگری که جنبه عملکردی و عینیت خارجی دارد، میزان اثربخشی اقتصاد بخش عمومی است. 
یعنی میزان سازگاری آن در تحقق اهداف تمدن نوین اسالمی که مهم تر از بهره وری و کارآیی است 
با  اما درصد تحقق اهداف و میزان عملکرد  ایندو به طور نسبی وجود داشته باشند  چون ممکن است 
رونق  و  اقتصادی، رشد  تحقق عدالت  اهدافی همچون  است  باشد.بدیهی  داشته  زیادی  فاصله  اهداف 
اقتصادی، حاکمیت قانون و نهادینه شدن ارزش ها و اخالق اسالمی در جامعه و راستگویی و پاسخگو 
بودن و شفافیت بخش عمومی مؤلفه عملکردی بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسالمی می باشند.

تعریف تمدن
نتیجه وجود آن، خالقیت فرهنگی  اند: تمدن، نظم اجتماعی است که در  در تعریف تمدن گفته 
امکان پذیر می شود و جریان می یابد. نیز اموری از قبیل پیش بینی و احتیاط در امور اقتصادی، سازمان 
اند و  از عناصر و ارکان تمدن شمرده  سیاسی، سنن اخالقی و کوشش در راه معرفت و بسط هنر را 
گفته اند: تمدن در شرایطی ظهور می کندکه هرج و مرج و ناامنی پایان پذیرفته و به جای او نظم و 
امنیت حاکم شده باشد؛ در اثر حاکمیت نظم و برقراری امنیت، انسان می تواند در راه کسب علم و 
معرفت و تهیه وسایل بهبود زندگی حرکت کند.افزون بر عوامل جغرافیایی از قبیل آب و مواد معدنی 
و  قانون  و  و دولت  از عوامل سیاسی چون حکومت  مناسب،  و شرایط محیطی  و محصوالت غذایی 
همچنین از عوامل اخالقی و عوامل عقلی و روحی به عنوان عوامل تمدن یاد می شود.)ویل دورانت، 
ج1، 1365:6(البته جامعه ، اجتماعی از انسان هاست که در ذیل قوانین و آداب معینی ، افراد آن اجتماع 
به تعامالت مشترک می پردازند لیکن تمدن امری فراتر از تعریف مذکور است و نوعی خاص از جامعه 
اموری صرفاً   ، اجتماعی  قوانین و آداب  مبانی مطرح شده،  اساس  بر  ، زیرا در آن  را شامل می شود 
اعتباری نمی باشند بلکه با دستیابی نسبی آن جامعه به تعین غایت مدنظر خود و مستقر شدن فرهنگ 
ناشی از آن ، آداب اجتماعی خاص آن جامعه، نسبتی ضروری با آن تعین و فرهنگ اجتماعی برقرار 
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نموده اند. در حقیقت ، معیار سنجش برای تفکیک یک تمدن از یک جامعه به معنای عام آن ، این 
خواهد بود که اجرای صحیح تعامالت اجتماعی در بستر یک تمدن تنها برآمده از صرف اعتباریات 
الزامات قانونی نخواهد بود بلکه به حسب فرهنگ مستقر و مشترک اجتماعی ، تعامالت اجتماعی  و 
خاص به نحوی ضروری در یک تمدن ظهور می یابد. به بیان دیگر اما ما با اجتماعی روبرو گشتیم که 
در آن التزام به انجام صحیح تعامالت اجتماعی صرفاً به دلیل الزامات قانونی باشد، خواهیم فهمید که 
این اجتماع در حد یک تمدن نیست، اما اگر مشاهده نمودیم که در این اجتماع ، التزام به اجرای صحیح 
به دلیل فرهنگ مشترک و یک خواست عمیق  بلکه  قانونی،  الزامات  به دلیل  نه   ، اجتماعی  تعامالت 
اجتماعی است، خواهیم دانست که این اجتماع در حد یک تمدن ظاهر گشته است.")همایون و ابراهیم 
خانی  1392:179( از سوی دیگر تعریف هاجسن از تمدن، همان تعریفی است که لغت شناسان از تمدن 
ارایه می کنند. تمدن چیزی است که در ادبیات مربوط به یک زبان یا مجموعه زبان های مختلفی که 
به لحاظ فرهنگی درهم تنیده اند پدیدار می شود.)بابایی 1393:5(تیمورکوران می نویسد: یک تمدن 
، از یک سیستم اجتماعی با دوامی با خصیصه های مکمل تشکیل می شود. برخی از این ویژگی های 
تمدنی، عناصری از زندگی مادی و برخی دیگر برگرفته از فرهنگ می باشند.)کوران 2009:593( تمدن 
از منظر این پژوهش ، تحقق فرهنگ و ارزش هاي خاص و نهادهایي براي نظم اجتماعي و اقتصاد و 

تعالي اخالقي در جغرافیاي سازگار با آنها مي باشد.
تعریف تمدن نوین اسالمی

     مطالعه تاریخ تمدن های بزرگ نشان میدهد که تمدن ها همواره با علم و دانش و فرهنگ قرین 
اند.«پیشرفت تمدنهای بزرگ بشری، همواره در سایه تحولهای فکری و فرهنگی جامعه بشری  بوده 
رخ داده است. تحوالتی که بر اساس متون نوشته شده و نانوشته ایده ها و آموزه های الهی و یا بشری 
صورت گرفته است.  انقالب اسالمی بزرگی که 15 قرن پیش از شبه جزیره عربستان در مکه آغاز شد، 
بر اساس یک سند مکتوب و کتابی آسمانی، به نام قرآن، به وقوع پیوست و فرهنگ و تمدنی وحیانی 
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را بنیان نهاد که در قرن سوم و چهارم هجری، دوران طالیی را به خود دید.") خادم علیزاده 1392:5( 
از دیر باز ، تمدن و دین3 همزاد بوده اند و بین ایندو گونه اي از تعامل در تاریخ تمدن و ادیان دیده 
مي شود. دین اسالم در عرصه این تعامل تاریخي پرونده اي درخشان دارد چون "یکی از آثار و فواید 
دین، شکوفایی تمدن است؛ زیرا هرجا که دین حضور پیدا کرد، تمدن جلوه های بیشتری از خود ارائه 
کرده است.بعد از تعریف تمدن و بیان مشخصه ها و عوامل آن، باید به دین و حقیقت آن توجه شود تا 
تمدن نوین اسالمی باز تعریف شود. دین، مجموعه ای از عقاید و اخالق و احکام و مقررات فقهی و 
حقوقی است که برای راهنمایی انسان، جهت تحصیل سعادت واقعی در اختیار او قرار گرفته است. دین 
در مرتبه اول، انسان را از توحش حیوانی خارج و او را وارد وادی وحریم انسانی می کند و با پذیرش 
حیات انسانی و رعایت قوانین الهی و عمل به آن، که از طریق وحی آسمانی در دسترس او قرار گرفته، 
او کماالت عقلی و اغراض فطری را تأمین می کند و به سعادت ابدی بار می یابد. انسانی که از مرحله 
حیوانی گذر کرده، به مرتبه عقالنی می رسد، زمام گفتار و رفتار و کردار او را عقل به عهده می گیرد 
و در این حال، چنین انسانی امنیت و نظم را حاکم می کند و به دنبال حاکمیت امنیت و نظم، عناصر و 
عوامل تمدن در چهارچوب برنامه الهی شکل می گیرد و در واقع، انسان متمدن در این معنا انسان الهی 
است که در تمام اعمال و رفتار اجتماعی وفردی خود، جز با قانون خدا زیست نمی کند. در بین ادیان 
موجود، دین اسالم به لحاظ داشتن اصول و مبانی متقن و تاریخ مشخص و روشن، در آفرینش تمدن، 
نقش فوق العاده ایفا کرده است و کتاب های مختلفی که در زمینه تمدن اسالمی به نگارش درآمده 
است، بر آن گواهی می دهد. "1) جوادی آملی 48: 1382(آمارتیاسن برنده نوبل اقتصاد در سال 1998 
در نشست جهانی پکن سال 2006 در مقاله خود با عنوان "تمدن جهانی ما" دو رویکرد فراگیر و بخشی 
را نسبت به تمدن بشر مطرح می کند و سعی می کند با رویکرد فراگیر، از نقش تمدن های باستان مثل 
تمدن اسالم، ایران، عرب، هند، چین و... در تمدن غرب سخن بگوید. وی بطور مشخص از خوارزمی 

1 ر. ک: تاریخ تمدن اسالم، جرجی زیدان؛ تمدن اسالم و عرب، گوستاولوبون فرانسوی، ترجمه فخر داعی گیالنی.



344    /    مجموعه مقاالت دومین همایش ملی تمدن نوین اسالمی 

"علوم غربی" مرهون دانش اوست.)آمارتیاسن2006(نقش بی بدیل تمدن اسالمی در  نام می برد که 
باید برای  انتقال علم  دانش  ابزارهای جدید  با  تمدن بشری قابل کتمان نیست اما تمدن نوین اسالمی 
جوامع امروزی در عالم، با زبان جدیدی تعریف و ارایه شود. ازیه سوریانی و دیگران )2012:550( ، 
تشکیل سرمایه انسانی و هویت جامعه اسالمی در مالزی را مرهون آشنایی نسل ماالیی از آموزه های 
اسالمی می دانند. چون این دانش، نقش مهمی در ساخت و شکل گیری جامعه ماالیی مسلمان در مالزی 
داشته که با حفظ سنت محیط ماالیی، به اوج موفقیت هم رسیده اند. از سوی دیگر در تعریف فرهنگ 
نوشته اند:»فرهنگ عبارت است از شیوه بایسته و یا شایسته برای آن دست از فعالیت های حیات مادی 
و معنوی انسان ها که به طرز تعقل سلیم و احساسات تصعید شده ی آنان در حیات معقول تکاملی مستند 
می باشد. «  )عالمه جعفری2 :1373( ویل دورانت، علم و فرهنگ را یکی از ارکان تمدن می داند و 
می نویسد: "در تمدن، چهار رکن اساسی را می توان تشخیص داد که عبارتند از : پیش بینی و احتیاط 
راه معرفت و بسط هنر")ویل دورانت  اقتصادی، سازمان سیاسی سنن اخالقی و کوشش در  امور  در 
1365:3(حتی در رویارویی مسلمانان و مواجهه تمدن اسالمی با تمدن یونانی، واژه علم، داللت وسیع 
و کلی خود را از دست نداد و تنها در دانش عقاید و واجبات دینی اسالم محدود نشد.) ر.ک. مقاله 
نهضت ترجمه ، 1382("از نظر هاجسن ، آنچه که در مدینه النبی)ص( رخ داد، یک دولت و یا یک 
قانون پیشرفته نبود، بلکه سه عنصر اصلی در مدینه النبی)ص( به شکل گیری جامعه جدید انجامید که 
انسانی و هماهنگی فرهنگی در دورن گروه ها نکته  از :جهت گیری آرمانی،ارتباطات  بودند  عبارت 
مهم از نظر هاجسن، اهمیت فرهنگ در تحلیل تمدن هاست. البته در مطالعه هر فرهنگ، بررسی ابعاد 
سیاسی، فکری و اقتصادی در آن فرهنگ مهم است و هر کدام از این حوزه ها تأثیرات فرهنگی دارند. 
ولی در مطالعه یک تمدن خاص، نقطه مورد توجه و تمرکز، آن جهتی از فرهنگ است که بیشترین 
وجه تمایز را با دیگر تمدن ها درست می کند و این فرهنگ را از فرهنگ های دیگر در زمان و مکان 
خود متمایز می سازد . در سایه همین جنبه های خاص فرهنگی است که تمدن بزرگ ساخته می شود.
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بی گمان با چنین تعریفی از تمدن و تمدن اسالمی که در آن بر مقوله فرهنگ تأکید می شود، جایگاه 
دین در تمدن برجسته می شود. دست کم در دوران پیشامدرن، آرمان های فرهنگی، معطوف به دین و 
برآمده از آموزه های دینی بوده است. اساسا امور الهام بخش و خالق در ساحت دین قوی تر از دیگر 
ساحت های تمدنی ظاهر می شوند." )بابایی 1393:23( حال ملت ایران باید بتواند رفتارهای اقتصادی و 
مهارت های شغلی و فناوری خود را براساس آموزه های اسالمی با عنوان "تمدن اسالمی نوین" برای 
جهانیان به نمایش بگذارد که خوشبختانه این موفقیت را در بعد علم و دانش به نمایش گذارده اما باید با 
خالقیت و نوآوری و ایجاد پتنت )عالمت تجاری( به فناوری بومی و پیشرفته هم دست یابد تا به استقالل 
و اقتدار به عنوان یک ویژگی مهم از تمدن اسالمی دست یابد. چون تمدن نوین اسالمی از نظر این 
نوشتار به معنای وضعیتی از پیشرفت و توسعه یافتگی جامعه انسانی که کنش ها و رفتار خرد و کالن آن 
مبتنی بر ارزش های اسالمی است که عالوه بر تعالی اخالقی فرد و اجتماع به آبادانی دنیا و مظاهر حیات 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نیز گرایش نظری و عملی دارد.تمدن نوین اسالمی با همان ریشه 
های تمدن دیرین اسالمی اما با شرایط و مقتضیات زمان و مکان و زبان علوم، فنون و مناسبات فرهنگی، 

اقتصادی، حقوقی و اجتماعی جدید تمدنی بشر می باشد.  

روح حاكم بر تمدن نوین اسالمی
    تمدن ها همچون موجودات زنده دارای روح و کالبد می باشند. کالبد هر تمدن در ظهور آثار و 
مناسبات آن خالصه می شود اما عامل قوام آنها، روحی است که هریک را از دیگری متمایز می کند.در 
این رابطه " مظفر اقبال در کتاب اسالم و علم می گوید: در میان کسانی مانند جمال الدین افغانی، نامیک 
کمال و سراحمدخان که نقش قابل توجهی در ایجاد گفتمان علم و اسالم ایفا کرده اند. سعید نورسی 
مهم ترین دانشمند ترکی بود که به این بحث پرداخت. )اقبال2007:177( " وی از نخستین کسانی بود 
که در جهان اسالم حرکت به سمت بومی سازی علوم را آغاز کرد، زیرا در ایجاد تمدن اسالمی نقش 
خاصی را برای علم قایل بود و همواره بر آموزش تأکید می کرد" همچنین " در مجموعه سازندگان 
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تمدن اسالمی1 از انتشارات آکسفورد که یک جلد آن به سعید نورسی اختصاص یافته است،نورسی را 
تأثیرگذارترین عالم مسلمان قرن بیستم و بنیانگذار مهم ترین جمعیت دینی ترکیه )نورکو( معرفی کرده 
اند.2)ر.ک: تورنر و هورکاک 2008( اما مولفه اصلی در تکوین تمدن اسالمی چیست؟ بطوری که وجه 
ممیزه یک تمدن از تمدن دیگر باشد؟در این ارتباط " پرسش از کلیدی ترین عنصر سازنده یک تمدن 
که آن را از دیگر تمدن ها متمایز می کند، مسئله ای مطرح در مباحث تمدنی است. سید حسن نصر از 
این پرسش ایده هدایت گر تمدن تعبیر می کند و می گوید هر تمدنی یک ایده هدایت گر 3 دارد که 
ساخت آن تمدن و پویایی آن را تحت تأثیر قرار می دهد.)ر. ک: نصر 2009( می توان گفت که ایده 
هدایت گر تمدن نزد نورسی، اخالق و ارزش های اسالمی است." )نوروزی20 :93 13(شهید مطهری  
در زمینه این روح حاکم برتمدن اسالمی می نویسد: جامعه بشری دارای تمدن های متعدد است. این 
تمدن ها گاهی در عرض یکدیگر بوده اند. مثال در آن واحد تمدن یونان بود. تمدن ایران هم بود. تمدن 
مصر هم بود و هیچکدام هم بر دیگری حاکم نبود. و گاهی در طول تاریخ بوده اند. تمدنی می آید و می 
میرد. بعد تمدن دیگری به جای آن می آید. تمدن یونان می رود تمدن روم جانشین آن می شود. تمدن 
روم هم می رود، تمدن اسالم جای آن را می گیرد. بعد تمدن جدید می آید جای آنها را می گیرد. حال 
چه مانعی دارد که بگوییم هر تمدنی دارای یک روح مخصوص است؟ در جامعه شناسی این مطلب 
مطرح شده و لهذا می آیند میان تمدن ها فرق قائل می شوند. می گویند مثال روح تمدن اسالمی چه 
روحی است؟ ممکن است یک تمدن، روحش روح مذهبی باشد، یعنی در میان این نهادهای مختلف، 
آن که حاکم بر همه است و به منزله روح است، مذهب است و باقی دیگر به منزله عضو و تابع. فلسفه 
دارد ولی فلسفه اش تابع مذهب است طب دارد طبش هم روح مذهب بر آن حکمفرماست. فیزیک 
دارد بر فیزیکش روح مذهب حاکم است.تمدن یونان را اینطور توصیف می کنند و می گویند: تمدن 

1 Makers of Islamic Civilization
2 See: Turner and Horkuc, 2008
3 Presiding idea
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یونان تمدنی است که آن هم مثل تمدن اسالمی دارای نهادهای مختلف است یعنی هنر دارد، اخالق 
دارد، علم دارد، صنعت دارد، علوم متعدد دارد، ولی روح حاکم بر این تمدن فلسفه است. دین هم دارد 
ولی دینش تابع فلسفه است. یعنی روح این تمدن فلسفه است نه چیز دیگر. درباره تمدن جدید)تمدن 
اروپا( می گویند: روحش علم است نه فلسفه است نه هنر است نه چیز دیگر. روحش علم است، آن هم 
علم حسی و تجربی.)مطهری 1377:172(روح حاکم بر تمدن نوین اسالمی، ارزش های پویای اسالم 
ناب محمدی )ص( است که علم و فرهنگ و هنر و معماری و اقتصاد و صنعت و کشاورزی و تجارت 
و مناسبات تولیدی همگی بر اساس ارزش های مکتبی و اخالقی اسالم می باشد.برای مثال علم دینی 
تمدنی یعنی علمی که در محیط و چارچوب یک تمدن خاص، تولید شود، رنگ و بوی آن تمدن را 
دارد. مثل تمدن قدیم اسالمی، تمدن روم، یونان و غرب. اما محور اصلی این تمدن از منظر قرآن، "ما 

بانفسهم" یعنی درون و قلب و باورهای قلبی و انگیزه های اسالمی و الهی انسان هاست.

2-2- پیشینه علمی موضوع در مطالعه های داخلی
• پس از بررسي و تتبع کافي در آثار مکتوب مربوط به موضوع این پژوهش در داخل و خارج ، 
متاسفانه اثري در این زمینه بدست    نیامد که نشانه نواوري در طرح موضوع و نگارش آن مي باشد. اما 
صرف نظر از تاکید خاص بر »نقش اقتصاد بخش عمومي در تمدن اسالمي« ، برخي اثار به نوسازي ، 

فلسفه و شاخص هاي تمدن اسالمي پرداخته اند که برای نمونه چند مورد در زیر می آید:
• خیرخوا هان )1388( در مقاله ای با عنوان »رابطه نوآوری نهادی با ظهور و افول تمدن اسالمی: 
یک ارزیابی مقدماتی« می نویسد: درجه باالی رقابت بین ادیان و فرهنگ ها و تحریک به نوآوری های 
نهادی همچون وام گرفتن از تمدن های بیگانه، ایجاد نهضت ترجمه، آزادی بیان، تبادل آزاد اندیشه 
ها، گسترش منطق، مباحثه و مناظره آزاد و تجارت آزاد، رشد اقتصادی را میسر ساخت. اما به تدریج 
منافع محدود برخی گروه های هم سود در تضاد با این نوآوری های نهادی درآمد و شروع به تضعیف 
و نابودی چنین نهادهایی کردند که در نتیجه ظرفیت جامعه برای اقتباس و ایجاد علم و فناوری و رشد 
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اقتصادی به شدت کاهش یافت.
• زمانی محجوب )1390( در مقاله خود با عنوان »نوسازی تمدن اسالمی« می نویسد: زاد و مرگ 
تمدن ها از جریان های مستمر تاریخ است. در طول تاریخ، تمدن های پرشماری متولد شده، رشد یافته 
و سرانجام به افول یا انحطاط رسیده اند. تمدن اسالمی نیز این مسیر را طی کرده و پس از چند قرن افول، 
در پی خیزشی دوباره است. گاه به جای »نوسازی تمدن اسالمی« عبارت »احیای تمدن اسالمی« به 
کار می رود که مفهوم دقیقی نیست. واژه »احیا« به طور طبیعی این مفهوم را به ذهن متبادر می سازد 
که تمدن اسالمی از میان رفته است و ما در پی تولد دوباره آنیم. این اندیشه، برگرفته از نظریه حیات و 

مرگ تمدن هاست که برخی صاحب نظران به آن قایل هستند. 
براساس آموزه های  »شاخص های تمدن اسالمی  با عنوان  مقاله ای  • سعیدی روشن)1393( در 
قرآن کریم« می نویسد: در نگاه قرآنی، یکی از شاخص های جامعه آرمانی، فرزانگی مردم آن در 
بعد معرفت و حکمت و برخورداری از درکی عمیق و همه جانبه از همه حقایق هستی است. همچنانکه 
داشتن فلسفه زندگی و ایمان به یک تکیه گاه اعتقادی معیاری دیگر در ساحت تمدن توحیدی و جامعه 
مطلوب اسالمی و تمایز بخش تمدن اسالمی از تمدن های غیراسالمی است. سومین شاخص در تمدن 
برتری جامعه  آنکه  و سرانجام  است  اخالقی  ارزش های  و  انسانی  بسط فضیلت های واالی  اسالمی، 
اسالمی در مظاهر مادی و برخورداری از اقتدار اقتصادی، صنعتی و دفاعی از دیگر معیارهای تمدن در 

نگاه اسالمی مالحظه می شود.
• واسعی )1394( در مقاله ای با عنوان »فلسفه تمدن نوین اسالمی؛ ماهیت و مبانی«  می نویسد: 

تمدن نوین اسالمی بر پایه چند اصل بنیادین در حال بازآفرینی خویش است:
هدفمندی هستی در پرتو خدامحوری یکتاپرستی. 1
اصل برابری همگان در پیشگاه خداوند و امکان برتری اکتسابی با پایبندی به ارزش های متعالی. 2
اصل ساخت دنیا در راستای آخرت. 3
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اصل تحقق امت اسالمی. 4
اصل جهان وطنی اسالم و نیز باور به اعتالی اسالم. 5
اصل علم مداری و معرفت جویی. 6

• سلیمان پور و اکبری )1394( در مقاله ای با عنوان »بررسی نظام تمدن سازی اسالمی در قرآن 

کریم )با بهره گیری از رویکرد تحلیل گفتمان( تالش نموده اند تا با استفاده از روش شناسی تحلیل 
تحلیل  و  بازنمایی  استخراج،  را  کریم  قرآن  در  اسالمی  سازی  تمدن  مختلف  ابعاد  و  اصول  گفتمان، 
نمایند. آنها به این نتیجه رسیده اند که نشانه های اصلی و دال های کلیدی گفتمان های رقیب )تمدن 
سازی اسالمی و جاهلی( درک بهتری از برخی زوایای پنهان و واقعیت های نهفته در الیه های فکری و 

فرهنگی » نظام تمدن سازی قرآنی« در قرآن کریم ارائه می نمایند. 
2-3- پیشینه علمی موضوع در مطالعه های خارجی

• هیشور )1417ق( در کتابی با عنوان "سنت های قران درایجاد تمدن و سقوط آن"  به جهانی بودن  
قوانین تمدن قران محور تصریح می کند و می نویسد:سنت اجتماعی به رابطه پایدار بین پدیده ها و 
رفتارهای اجتماعی جوامع اشاره دارد. سنت های الهی، تعبیر دیگری از قوانین اجتماعی می باشند که 

برای مؤمنان و غیرمؤمنان است.
• آرناسون و استاوس )2004(  در مقاله ای با عنوان" تشکیل تمدن و دولت در یک فضای اسالمی 
: بازخوانی ابن خلدون " نتیجه می گیرند:روش تحلیل تاریخی ابن خلدون امروز برای غرب درس آموز 
می باشد. همچنین ابن خلدون، در تعبیر »عمران« تمام فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را 

مدنظر داشته است.
• نورسی و دیگران )2008( در مقاله ای با عنوان »سازندگان تمدن اسالمی« به ویزگی های دینی 

و اخالقی کسانی پرداخته اند که در خلق و ساختن پایه های تمدن اسالمی نقش آفرینی نموده اند.
• نصر )2009( در مقاله »گفتگوی تمدنی و جهان اسالم« وجوه گفتگوی تمدنی در جهان اسالم 
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و زمینه ها و روش های مناسب آن را مورد بررسی قرار داده است. 
• ازیه سوریانی و دیگران )2012( در مقاله ای با عنوان »اهمیت یادگیری تاریخ و تمدن اسالمی 
مالزی در ساختن سرمایه انسانی و هویت جامعه مسلمانان در مالزی«  به این نتیجه رسیده اند که دانش 
مالزی  انسانی و هویت جامعه اسالمی در  ناپذیر در شکل گیری سرمایه  و مهارت، دو عنصر جدایی 
بوده اند که توانسته اند تاریخ درستی از امت اسالمی را به جامعه مسلمان مالزی یاد دهند.نوآوری این 
پژوهش، خوانشی نو از چرایی حضور فعال بخش عمومی بر اساس آموزه های قرآن بنیان با رویکردی 
تمدنی است که با نگاهی جدید مولفه های بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسالمی و رشد و تعالی 
آن را با ادبیاتی اقتصادی باز تعریف می نماید و امتیازات اقتصاد بخش عمومی همسو با چنین تمدن 

بزرگی را نشان می دهد.
3- مولفه های بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسالمی

  بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسالمی دارای ویژگی ها و مؤلفه های خاصی است که آن را 
از سایر تمدن های شرقی و غربی متمایز می کند حتی اگر با ویژگی های مشابه در آن تمدن ها اشتراک 
واژگانی داشته باشد چون ماهیت و روح تمدنی خاص خود را دارد. در این بخش پنج مورد از مهمترین 
مؤلفه ها به سبکی نگارش می یابند که مبانی نظری پژوهش یعنی چرایی و چگونگی هر مؤلفه نسبت 
به تمدن نوین اسالمی نیز پاسخی درخور یابد و از بحث جداگانه ای با عنوان "مبانی نظری پژوهش" 

اجتناب مي شود. 

3-1- برقراری عدالت اجتماعی و امنیت و آرامش در بخش های مختلف 
تمدن نوین اسالمی

        شهید صدر، معتقد است، اسالم به بیان شعار عدالت اجتماعی اکتفا نکرده است بلکه ویژگی 
ها و مبانی و عناصر آن را در یک چارچوب اسالمی بیان نموده است. و بر دو مبنای کلی تکافل عام و 
توازن اجتماعی استوار کرده است)صدر 1417:287(.اما تبیین قران از عدالت  با تبیین های بشری آن در 
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طول تاریخ متفاوت است و آن درون زا کردن رفتار و خوی و خصلت و منش عادالنه در بین تمام اقشار 
مردم می باشد چون به تصریح قران ، هدف ارسال رسوالن از سوی خداوند ، هدایت بشریت-نه فقط 
گروه خاص دینی- براساس بینات یعنی دالیل آشکاری که با فطرت و عقالنیت انسانها سازگار باشد و 
کتاب و میزان یعنی معیارهای الهی بوده است. به دلیل تقارب و همبستگي بین عدالت و امنیت نیز این 
نقش براي امنیت و ارامش در گسترش تمدن اسالمي متصور است. برای آگاهی بیشتر از نقش امنیت و 

آرامش روانی در تمدن اسالمی قرآنی) ر.ک: عباس جلیلی، تبیان 1393(
ایجاد و گسترش  چرا برقراری عدالت اجتماعی و امنیت و آرامش در 

تمدن نوین اسالمی تاثیر گذار است؟
    برای ایجاد و گسترش تمدن نوین اسالمی، عدالت و امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی جامعه 
اندیشه های بشری  افراد، جوامع و  »هر دو از جمله دغدغه های اساسی و مهم  نقش اساسی دارند و 
بدون  سازد.  می  فراهم  مختلف  وجوه  در  اجتماع  مهم  های  فعالیت  برای  را  زمینه  امنیت  است.  بوده 
داشتن امنیت، بروز استعدادها و خالقیت ها امکان پذیر نیست و یا در اولیت بعدی افراد و جوامع قرار 
می گیرد. وجود امنیت زیست برای همه نوعی بستر عادالنه برای زندگی را فراهم می سازد.«)غرایاق 
زندی1392:8( عدالت موجب کاهش اختالف، تشتت و بی نظمی است و مبنایی محکم برای آرامش و 
آسایش و انسجام ملی است که همگی پیشنیاز مهمی برای رشد اقتصادی و پیشرفت تمدنی است. امام 
علی )ع(فرمود: »آیا به من دستور می دهید برای پیروزی خود، از جور و ستم در باره امّت اسالمی که 
بر آنها والیت دارم، استفاده کنم؟ به خدا سوگند، تا عمر دارم، و شب و روز برقرار است، و ستارگان از 
پی هم طلوع و غروب می کنند، هرگز چنین کاری نخواهم کرد! اگر این اموال از خودم بود به گونه ای 
مساوی در میان مردم تقسیم می کردم تا چه رسد که جزو اموال خداست! آگاه باشید! بخشیدن مال به 
آنها که استحقاق ندارند، زیاده روی و اسراف است، ممکن است در دنیا مقام بخشنده آن را باال برد، امّا 
در آخرت پست خواهد کرد، در میان مردم ممکن است گرامی اش بدارند، امّا در پیشگاه خدا خوار و 
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ذلیل است." )نهج البالغة / ترجمه دشتی، ص: 241( استقرار امنیت و آرامش نیز پیشنیاز رشد اقتصادی و 
پیشرفت تمدن هاست و در فرهنگ قران ، امنیت فردی و اجتماعی مثل نهاده های خداداد تولید همچون 
زمین و محیط زیست ، یکی از نعمت های الهی به بشر است آنجا که می فرماید: الذی اطعمهم من جوع 

و آمنهم من خوف)قریش/4(
چگونه برقراری عدالت اجتماعی و امنیت و آرامش در ایجاد و گسترش تمدن 

نوین اسالمی تاثیر گذار است؟
       برقراری عدالت اجتماعی و امنیت و آرامش در جامعه از طریق نظام انگیزشي افراد مي تواند 
موجب بروز نواوري ها و امید به بهره وري از بازدهي و نتایج مسرت بخش تالش هایي باشد که در سایه 
ارامش و رفتار عدالت محور بدست آمده است. همچنین توزیع برابر امکانات از سوي بخش عمومي 
زمینه تولید را در بین شهروندان فراهم مي کند و باز توزیع ثروت و درامد از طریق نظام مالیاتي عادالنه 
آستانه  به  را  تمدني  و جامعه  داده  را کاهش  طبقاتي  ، شکاف  منابع عمومي  بهینه  بر تخصیص  عالوه 
توازن اسالمي مورد نظر قران نزدیک مي کند آنجا که مي فرماید: ما افا اهلل علی رسوله من اهل القری 
وما  منکم  االغنیا  بین  دوله  یکون  السبیل کي ال  وابن  والمساکین  والیتامی  القربی  ولذي  وللرسول  فلله 
اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اهلل ن اهلل شدید العقاب )سوره حشر/7( ترجمه :آنچه 
را خداوند از اهل این آبادیها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و 
مستمندان و در راه ماندگان است، تا )این اموال عظیم( در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد! 
آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید )و اجرا کنید(، و از آنچه نهی کرده خودداری نمایید و از 
)مخالفت( خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است. نتیجه آنکه برقراری عدالت اجتماعی و امنیت 
و آرامش به مثابه مؤلفه اصلی برای تحقق و پایداری تمدن نوین اسالمی است و بقای تمدن در گرو این 
مبنای مهم اسالمی است و پیش نیاز رشد اقتصادی و پایداری سیاسی و انسجام فرهنگی و بروز خالقیت 

های تمدن ساز می باشد. 



واکاوی جایگاه و مولفه های اقتصاد بخش عمومی با رویکردی اسالمی در رشد و تعالی تمدن نوین اسالمی/   353

3-2- ایجاد رشد و پیشرفت و رونق اقتصادی توسط بخش عمومي به عنوان 
مکمل بخش خصوصی در تمدن نوین اسالمی

     رشد اقتصادی در سایه ایجاد زیر ساخت ها و حمایت های بخش عمومی از کارآفرینان و سرمایه 
گذاران بخش خصوصی بدست می آید. مطالعه تاریخ اقتصادی صدر اسالم و رابطه دولت اسالمی و 
بازار نشان می دهد که دولت در جغرافیای آن روز شبه جزیره عربستان، بیشتر به ایجاد راه ها، حفر نهرها 
و به طور کلی زیرساخت های اساسی و صنایع سنگین می پرداخت که بخش خصوصی قادر به تأمین 
مالی آنها نبود اما تولید کاال ها و خدمات خصوصی بر عهده بخش خصوصی و بازار اسالمی بود یعنی 

یک رابطه مکمل بین بخش عمومی و خصوصی در نظریه اسالمی وجود دارد.
چرا ایجاد رشد و پیشرفت و رونق اقتصادی در ایجاد و گسترش تمدن نوین 

اسالمی تاثیر گذار است؟
     چون ساخت و گسترس تمدن اسالمی همچون پروژه عظیمی است که نیازمند سرمایه گذاری 
بلند مدت و سنگینی است و به کمک بخش عمومی و مردم امکان پذیر می باشد. از اینجا نقش رشد 
اقتصادی در تمدن سازی اشکار می شود چون بنیه قوی اقتصادی شرط الزم برای بنیان نهادن فرهنگ و 
فناوری و زمینه ساز رشد نهادی قانونی و نظامی و اقتصادی و حتی روابط خارجی با دیگر تمدن هاست.
چگونه ایجاد رشد و پیشرفت و رونق اقتصادی در ایجاد و گسترش تمدن نوین 

اسالمی تاثیر گذار است؟
     رشد اقتصادی  عالوه بر توانمند سازی و تقویت بنیه اقتصادی کالن جامعه تمدنی ، زمینه ساز 
ارتقای سطح درامد خانوارها و در نتیجه بهبود رفاه ، سالمت و بهداشت جسمی و روانی مردم است. 
حتی رشد اقتصادی باالتر کمک کننده انجام امور خیر و عباداتی است که به نوبه خود سطح سرمایه 
اجتماعی و دینی جامعه تمدنی را باالتر برده و اثر مجددی بر رشد اقتصادی دارد. لذا امام علی )ع( از 
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مال به خیر تعبیر می اورد . قرآن در آیات فراواني با سبک خاص خود به مسایل اقتصادي پرداخته است. 
تأکید بر تصرف در منابع و نعمتهاي خداوند وآباداني زمین و اشاره به عوامل تولید همچون آب وزمین 
و... در بالغ بر صد ایه مورد بحث واقع شده است. مانند: »هو أنشأکم من الرض و استعمرکم فیها ...« 
)هود/61(  واژه »استعمار« و »اعمار« در لغت عرب در اصل به معني تفویض آبادي زمین به کسي 
است و طبیعي است که الزمه آن این است که وسائل الزم را در اختیار او بگذارد. این چیزي است که 
ارباب لغت مانند »راغب« در مفردات و بسیاري از مفسران در تفسیر آیه فوق گفته اند. )خادم علیزاده 

)1392:25
لزوم استقالل، توانمندی و اقتدار نظام و تمدن اسالمی

 رشد و پیشرفت اقتصادي به عنوان یک مولفه مهم تمدن نوین اسالمي ، جلوه هایي دارد که یکي 
در   ، تمدني  راهبرد  این  خاستگاه  است.  کنوني  شرایط  در  اقتصادي  اقتدار  و  استقالل  کسب  آنها  از 
توصیه ها و الزام آموزه های دین اسالم به فراهم آوردن توانمندی )قوه( با استفاده از باالترین توانایی 
و امکانات دیده مي شود که یکی از مصداق های آشکار آن در عصر کنونی، کسب توانایی علمی ، 
فناوري و اقتصادي است چون این عرصه ، نماد و مالک آستانه باالتر قدرت و توانمندی است آنطور 
که وجود اسبان جنگی و نیزه های نبرد در جنگ هاي صدر اسالم، معیار توانمندی و قوه جامعه اسالمی 
بود. »در ادبیات اقتصاد اسالمی، اخیراً گاهی از اقتدار اقتصادی امت اسالمی به »استقالل اقتصادی« 
آنها تعبیر می شود که می توان آن را شرط الزم اقتدار اقتصادی امت مسلمان دانست. گاهی نیز از آن به 
»خودکفایی اقتصادی« و زمانی به »خوداتکایی اقتصادی« تعبیر می شود گر چه در اصطالح اقتصادی 

نمی توان از تفاوت مفهوم این تعابیر مختلف، چشم پوشی کرد. منظور از استقالل اقتصادی، عدم پذیرش 
سلطه دیگران در تصمیم گیری اقتصادی و تأمین تمام یا عمده کاال ها و خدمات مورد نیاز اقتصادی 
است گر چه به دالئل اقتصادی همچون هزینه کمتر ومانند آن، دولت اسالمی تصمیم بگیرد به واردات 
برخی کاال ها اقدام کند چون استقالل اقتصادی لزوماً با ارتباط و مراوده اقتصادی منافات ندارد. تکیه 
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به  اقتصادي بشري  امور جامعه اسالمي است. تجارب  بیگانگان در  به معناي پذیرش ورود  بر دیگران 
اقتصادي  امور  در  دخالت  هدف  با  جز  بیگانگان  کمکهاي  که  داده  نشان  اخیر  قرن  دو  در  خصوص 
کشورها نبوده است. ) محبوب الحق1978( قدرت اقتصادي به گفته آدام اسمیت، ثروت ملل است که 
در ادبیات اقتصادي و اقتصاد بازار، همان GNP یا تولید ناخالص ملي کشورهاست. امروز دیگر، عصر 
سلطه طال سپري شده و عصر تولید ملي فرا رسیده است. در هزاره سوم پس از میالد، کشوري ضعیف 
علیزاده 1392:88( در شرایط کنونی  باشد.« )خادم  برخوردار  تري  پایین  تولید  از سطح  است که  تر 
استقالل و کسب اقتدار اقتصادی ، قدرت چانه زنی تمدن اسالمی را در رویارویی با تمدن سیطره طلب 

غرب ، افزایش می دهد.

تولید كاال ها و خدمات عمومی با پیامد های خارجی مثبت بیشتر
     بر اساس فرهنگ اسالمی باید در انجام کار خیر تسریع شود و با انگیزه دینی حتی در انجام امور 
خیر به سبقت گرفتن بر دیگران، تأکید شده است. این اصل موضوعه در فقه  اقتصاد بخش عمومی با 
رویکردی اسالم، پایه تحلیل نظریه تولید کاال های عمومی در بخش عمومی نظام و تمدن اسالمی است. 
در اقتصاد بخش عمومی متعارف، بخش خصوصی برای سرمایه گذاری تولید کاال های عمومی، هزینه 
نمی کند چون نمی تواند قیمتی از افراد مصرف کننده، دریافت نماید. ولی در تفکر قرآنی، تولید کاالی 
عمومی توسط بخش خصوصی، سرمایه گذاری برای جهان آخرت است که تا 700 برابر بازدهی دارد 
و حتی در فرهنگ قرآن، این بازدهی و پاداش ماندگار »بغیرحساب« . نامحدود است. برای نمونه در 
فرهنگ دینی اسالم بر علم مفید که فایده عام و فراگیری برای جامعه انسانی داشته باشد تاکید فراوانی 
شده است. مانند این روایت از امام علی)ع( :"ال کنز انفع من العلم" )بحار ج1، ص165- میزان الحکمه 
ج6 ص447( که دانش سرمایه و گنجی معرفی می فرماید که باالترین نفع را دارا می باشد و اینطور 
قرآن و  به عنوان یک کاالی عمومی خالص جهانی -در  دانش  انتشار  و  تولید  برداشت می شود که 
دانش یک کاالی  نیست پس  اسالمی  به جامعه  و محدود  دارد  الناس" وجود  به  تعبیر"ینتفع  روایات 
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عمومی جهانی است که به افزایش خیر و مطلوبیت اجتماعی جامعه بشری می انجامد- مورد خواست و 
تاکید آموزه های اسالمی است که ما آن را "اصل انتشار منفعت دانش برای بشریت" از سوی دین اسالم  
در بستر تمدن اسالمی می نامیم. اما مهمتر از آن تاکید اسالم بر تولید آن دسته از کاال های عمومی است 

که پیامد های خارجی مثبت بیشتری داشته باشد.
تقدم آبادانی و آسایش مردم بر افزایش درامد های مالیاتی در تمدن 

نوین اسالمی
یکی از تفاوت های بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسالمی نسبت به بخش عمومی در تمدن 
براساس آموزه های اسالمی، آسایش  غرب، چگونگی کسب درآمدهای بخش عمومی است. چون 
مردم و آبادانی و رشد اقتصادی جامعه تمدنی، مقدم بر کسب درآمد مالیاتی برای بیت المال و بودجه 
عمومی کشور می باشد. برای نمونه "در نگاه علی بن ابی طالب)ع( فلسفه وجودی دولت، خدمت به 
مردم و دفاع از حقوق مستضعفان است و بیت المال نیز فلسفه ای جز این ندارد؛ از این رو هرگاه بین 
سیاست افزایش درآمد بیت المال و سیاست بهبود زندگی مردم، تزاحمی پیش آید، اولویت با بهبود 
زندگی مردم است. به اعتقاد وی، آبادانی بر قدرت تحمل مردم می افزاید؛ )ر.ک: نهج البالغه، نامه53، 
بند 85( ولی اگر دولت بخواهد همین هدف را نیز تأمین کند، باید در سال های رکود، به مردم تخفیف 
دهد؛ چرا که سنگینی بار مالیات، موجب از بین رفتن انگیزه کسب و کار، و عقب ماندگی اقتصاد جامعه 
در دوره های بعدی خواهد شد. )ر.ک: همان، بند6( امام این اصل مترقی را باور داشته است که افزایش 
درآمد مردم به منزله افزایش درآمد دولت است و اگر دولت بخواهد درآمد خود را افزایش دهد، باید 
نرخ مالیات خود را در حدی تنظیم کند که به نشاط اقتصادی مردم، لطمه ای وارد نشود و فقط در این 
صورت است که منافع بلندمدت مردم و دولت تأمین خواهد شد؛")حسینی1380:421( نتیجه آنکه، یکی 
دیگر از مؤلفه های بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسالمی، حمایت از فرآیند رشد اقتصادی از 
طریق ایجاد و گسترش زیرساخت های اقتصادی، فرهنگی و نهادی تمدن نوین اسالمی است که مبتنی 
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بر الگوهای بومی و هنجارهای فرهنگ اسالمی باشد و نقش مکمل برای بخش خصوصی را ایفا نماید.
3-3. فراهم آوردن زیرساخت ها ، نهاد ها و زمینه های تمدنی تحقق سنت 

های الهی در جامعه اسالمی
     این مولفه یکي از ویژگي هاي متمایز کننده بخش عمومي اسالم از بخش عمومي متعارف است 
چون بر اساس پذیرش نظریه نظام احسن در آفرینش هستی، بخش عمومی باید در راستای تحقق سنت 
های اقتصادی و اجتماعی خداوند حرکت کند یعنی در راهبردهای مدیریتی و سیاستی کالن خود، به 
روابط علت و معلولی یعنی سنت های الهی توجه جدی داشته باشد. برای مثال وقتی خداوند می فرماید: 
"تقوا موجب گشایش نعمت و برکات بیشتر خداوند روی زمین می شود و معصیت نتیجه عکس دارد"، 
به این سنت تخلف ناپذیر الهی در سیاست گذاری های فرهنگی و اجتماعی در جامعه بعنوان یک اصل 
ساسی، توجه نماید و همینطور صرفه جویی در هزینه ها و عدم اسراف و تبذیر و عدم خیانت به بودجه 
عمومی و فساد مالی و اداری که چارچوب نظری-دینی آنها در آموزه های تمدنی اسالم تبیین شده 

است.
چرا فراهم آوردن زیرساخت ها، نهادها و زمینه های تمدنی تحقق سنت های 
الهی در جامعه اسالمی در ایجاد و گسترش تمدن نوین اسالمی تاثیر گذار است؟
در فرهنگ اسالمی، عاقبت تاریخ و تمدن بشری به شکل جهانی از آن مستضعفان است که در مسیر 
بندگی و انجام دهنده عمل صالح در سطح خرد و کالن جامعه باشند. با پذیرش این سنت قرآنی، ایمان 
بین جامعه بشری، مسئولیت اصالح جامعه و آماده سازی فکری،  او در  پیامبران  به خدا و  آورندگان 
فرهنگی و اقتصادی تحقق سنت الهی را بر روی زمین دارند و بدیهی است که تا پیشنیازها و زیرساخت 
های نهادی، اجتماعی و اخالقی الزم برای گسترش تمدن جهانی اسالمی در زمین فراهم نباشد، این 
وعده با تأخیر طوالنی تری تحقق می یابد و خداوند اراده کرده است تا از راه های عادی و بشری، وعده 

های خود را بر روی زمین تحقق بخشد تا سنت آزمون بندگانش به طور فراگیر جاری شود.
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تحقق سنت  تمدنی  زمینه های  و  نهادها  ها،  فراهم آوردن زیرساخت  چگونه 
های الهی در جامعه اسالمی در ایجاد و گسترش تمدن نوین اسالمی تاثیر گذار 

است؟
از پشتوانه فرهنگی، آگاهی  تجربه تاریخی نشان می دهد که نهضت های بزرگ در طول تاریخ 
عمومی و اراده جمعی و انسجام جامعه برای تغییری جدید برخوردار بوده اند. اقتصاد بخش عمومی و 
کارگزاران آن باید به ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی به عنوان عامل وحدت و اراده جمعی برای تغییر 
به سوی وضعیت حکمرانی مطلوب اسالمی تالش کنند. همچنین با حمایت از مالکیت فکری و معنوی 
به بسط نوآوری ها در عرصه دانش، اقتصاد و انواع فناوری های پیشرفته پرداخته و تمدن نوین اسالمی 
را شکوفا سازند آن گونه  که در صدر اسالم و قرن سوم، شاهد عصر طالیی در مسیر پرافتخار تمدن 
اسالمی بودیم. موضوع زیرساخت ها، در نظریه رشد اقتصادی درون زا، یکی از متغیرهای تأثیرگذار 
در تابع رشد اقتصادی است که در عرصه اقتصاد و پیشرفت تمدن نوین اسالمی یک ضرورت به شمار 

می آید.
ضرورت وجود رویکرد اجتماعی در حوزه اندیشه ورزی تمدنی اسالم 

انسان ها مربوط  به حیثیت جمعی و اجتماع  به عنوان کتاب هدایت جامعه بشری، آنجا که  قرآن 
باشد، خطاب را به جای فرد، به سوی »جمع« و »جامعه« بیان نموده است. این الگو و اسلوب زبانی و 
خطابی قرآن برای ما راهنمای خوبی است تا در ساحت تمدنی اسالم، خطاب های جمعی را جایگزین 
خطاب فردی، تکلیف و وظیفه فردی بنماییم. قرآن مبداء تغییر و تحول را جامعه انسانی آن هم از درون 
و انفس آنها می داند و می فرماید : "ان اهلل الیغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم »)رعد/11( خطاب قرآن 
به جای »انسان« »انسانها » یا »قوم« است یعنی تغییر رفتار و نهادهای اجتماعی، دگرگونی ایجاد می 
کند. از منظر قرآن، تمدن به عنوان یک حالت خاص از تحول اجتماعی که با رفتار، منش و هنجارها 



واکاوی جایگاه و مولفه های اقتصاد بخش عمومی با رویکردی اسالمی در رشد و تعالی تمدن نوین اسالمی/   359

از  بلکه حرکتی  ناسازگار و دستوری نیست  پایداری همراه است، یک نظم خشک و  و عملکردهای 
جوهر درون جامعه ات که با خواست درونی آنها همراه باشد. حال که قرآن و آموزه های دینی، تحول 
اجتماعی را حرکتی از درون جامعه می خواهد که با آگاهی و انتخاب و عزم و اختیار درونی همراه 
است پس نظام اجتماعی و بخش عمومی نیز باید با این جوشش و اختیار درونی انسان های مسلمان، 
سازگار باشد. یعنی مؤلفه های اقتصاد بخش عمومی که »جامعه اسالمی« باشد ضرورتا باید برخاسته 
از آموزه های اسالمی و الگوهای عملی آن باشد. و در این رهگذر توجه  به نقش سنت های الهی در 
اصال  باشد.  اسالمي  جامعه  در  عمومي  بخش  ریزان  برنامه  نظر  مورد  باید  اسالمی  نوین  تمدن  تکوین 
انقالب اسالمی که الگوی تمدن اسالمی در عصر نوین است با نگاه فقیه و معماری ایجاد گردید که به 
تکلیف فردی در حد رساله عملیه اکتفا نفرمود و از رویکرد جامعه محور، به فقه سیاسی اسالم توجه 
نمود. و فرمود: حیثیت رسالت پیامبر)ص( ، بیان و تبلیغ احکام تنها نبود بلکه تشکیل حکومت بود که 

فلسفه  عملي فقه است . 
همسویی بخش عمومی با سنت های الهی

اشاره دارد. سنت های  اجتماعی جوامع  پدیده ها و رفتارهای  بین  پایدار  رابطه  به  اجتماعی  سنت 
الهی، تعبیر دیگری از قوانین اجتماعی می باشند که برای مؤمنان و غیرمؤمنان است. )ر.ک: هیشور( 
سنت های قرآن که به بیان روابط علت و معلولی و سنت های تخلف ناپذیر الهی حاکم بر جامعه بشری 
می پردازد، علل رشد و تعالی و سقوط تمدن ها را تبیین کرده است. مانند » و اذا اردنا ان تُهلِک قریه 
امرنا مترفیها ففسقوا فیها علیها القول فدمرنا ها تدمیرا« )سوره اسراء/16( که می توان سنت » تدمیر« 
بنیان های جامعه معلول زندگی اشرافی،  نابودی کامل تمدن و  بیان قرآنی، تدمیر و  این  . و در  نامید 
رفتار و کردارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اخالقی است که ناشی از عدم درک و عمل نکردن به 
اصول و ارزش های اسالمی در قرائتی درست و معتبر است. چون مترفین در توجیه رفتارهای خود نیز به 
تفسیری خاص از ارزش های اسالمی استناد می جویند. سنت های خداوند در عرصه رشد و تحول تمدن 
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به تدبر  های بشری؛ آموزه های اسالمی و در راس آنها اصلی ترین سند مکتوب اسالم، مسلمانان را 
در احوال تمدن ها و درس آموزی از علل سقوط و رشد آنها توصیه می نمایند. به طوریکه در منظومه 
معرفت شناسانه قرآنی، استفاده از تجربه های تمدنی در بستر تاریخ یکی از منابع شناخت تلقی می شود 
در برخی آیات، فراموشی نسبت به سنت های الهی، محور نظر و تدبر معرفی شده است. )آل عمران 
137( در برخی دیگر به دوران رشد و شکوفایی و رکود و شکست تمدن ها در قرآن دعوت شده است ) 
ابراهیم5( در موارد پرشماری تجربه تاریخی و عبرت آموزی از رویداد های تمدنی در پهنه تاریخ مورد 
خداوند در ان اهلل الیغیر ما  تاکید قرار گرفته است. )فاطر44، یوسف111، احزاب62(  براي نمونه 
بقوم حتی یغیروا بانفسهم »)رعد/11( به تبیین رابطه سنت الهی تقدیر و اراده و اختیار انسان ها پرداخته و 
می فرماید: پس از اراده و خواست جامعه انسانی، قضای حتمی الهی، اتفاق می افتد. پس رشد اقتصادی 
به عنوان نتیجه اصلی اقتصادی تمدن نوین اسالمی، با اراده انسان ها رقم می خورد. ولی در این میان، 
مدیران بخش عمومی باید با مبانی رشد اقتصادی و خاستگاه های اسالمی آن آشنا و عقیده مند بوده و 
آن را باور داشته باشند تا با عزم جدی به اجرای برنامه هایی در چارچوب تمدن نوین اسالمی بکوشند.

 رابطه دولت و تمدن در چارچوبی اسالمی 
ابن خلدون معتقد است که دولت مسئول حفظ دستاوردهای تمدن است و به نظر او اگر محصوالت 
کرد.  خواهد  ظهور  تمدن  و  دولت  بین  مثبت  رابطه  یک  آوریم  نظر  در  را  تمدن  ترین  یافته  توسعه 
به  مدرن(  و  )سنتی  عمومی  بخش  اقتصاد  عرصه  در  دیگر  سوي  از   )2004  :7 استاوس   و  )آرناسون 
تعامل دولت و ملت و تأثیرگذاری بخش عمومی بر پیشرفت و رشد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه 
بیشتری  این تعامل از ضمانت اجرای  به گزاره ها و آموزه های دینی  با مراجعه  اما  پرداخته می شود. 
برخوردار می باشد از سوي دیگر در شرایط کنوني جامعه بشري و بر اساس نظریه سیستمي در نظام هاي 
اجتماعي و اقتصادي ، نقش ساختار هاي کارامد در ساخت و پیشرفت تمدن ها اهمیت زیادي دارد. 
تیمور کوران اقتصاد دان ترک تبار در دانشگاه یورک امریکا با عنوان:"تمدن ها و مسیرهای اقتصادی 
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آنها" می نویسد: در دو قرن اخیر عوامل زیادی مانند شکل سازماندهی، آموزش، روش های راهبری، 
با عقب ماندگی در  مقابله  برای  افراد جامعه  بین  با خارجیان، روابط  قراردادهای حسابداری، برخورد 
کشورهای مختلف طراحی شده است ولی این پرسش وجود دارد که چرا این اقدامات و اصالحات در 
برخی محیط ها، کشورها و دوره هایی نسبت به محیط ها و کشورهای دیگر موفق تر بوده است؟ وی 
تعامل و ارتباط بین متغیرهای فوق را علت پیشرفت یا عقب ماندگی در کشورهای مختلف می داند. 
.)کوران 2009:594( و این تعبیر دیگري از نوع تعامل متغیر هاي کالن اقتصادي و بستر نهادي آن براي 
رشد است که بي توجهي به آن موجب تقسیم کشور هاي دنیا به فقیر و غني شده است که متاسفانه 
کشور هاي اسالمي زیادي در لیست کشور هاي با درامد پایین جاي دارند و بیانگر فاصله عملي آنها از 

ساختار مطلوب تمدني اسالم مي باشد.
ضرورت نهادسازی در تمدن نوین اسالمی براساس ارزش های اسالمی

تاکنون دانشیان مسلمان پرشماری در زمینه تمدن اسالمی سخن گفته و کتاب ها و مقاله هایی نگاشته 
اند اما اغلب بر کلیات تکیه نموده و کمتر به نمای واقعی و بخشی تمدن اسالمی پرداخته اند. ابن خلدون 
)1332-1406م( سید جمال الدین اسدآبادی، محمد عبده، کواکبی، اقبال الهوری، سعید نورسی ترکیه 
ای، طه جابر العلوانی عراقی )متولد1935 میالدی( ضیاءالدین سردار ) متولد1951( پاکستانی، مالک بن 
)متولد 1935(،  مالزیایی، حسن حنفی مصری  العطاس  نقیب  الجزایری)1973-1905( سید محمد  نبی 
الگوهاي خرد  اما فقدان  اند  تبیین خطوط کلي تمدن اسالمي داشته  عالمه طباطبایی نقش بسزایي در 
و کالن تمدني اسالم در زندگي امروز ملت هاي مسلمان کامال محسوس مي باشد که اینهمه تاکیدي 
جدي بر ضرورت مدل سازي تمدني به طور بخشي و معین )نه کلي( دارد. امروز در رویارویی تمدن 
اسالمی با تمدن غربی، نیازمند تعریف واقعی تر و بخشی تمدن نوین اسالمی می باشیم تا نقش و سهم هر 
بخش در منظومه تمدنی اسالم بازشناسی و بازنگری گردد. سهم و نقش و مسئولیت حوزه های علمیه، 
دانشگاه ها، بازار کار، بازار کاال ها و خدمات، بخش سالمت و درمان، معماری، مسکن، شهرسازی 
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و.. به خوبی و کارشناسانه ترسیم شود تا تمدن نوین اسالمی در پازل کامل خود نمایان شود. آنهم در 
کشوری که حکومت دینی به دست معمار انقالب اسالمی، بر بنیان مرصوص »والیت فقیه« بنیان نهاده 
شده است که ضرورت بازسازی و باز تعریف بخش های خرد و کالن تمدن نوین اسالمی را دو چندان 
نموده است. یکی از اندیشمندان اقتصاد توسعه در ایران در این باره معتقد است: » نقطه اتکا و بنیاد هر 
تمدن را اندیشه هایی اساسی می داند که این اندیشه ها، ظرفیت های آن تمدن را مشخص می سازند. 
او صرف وجود ارزش ها را در یک تمدن کافی ندانسته و معنقد است باید نهادهایی در جامعه ایجاد 
شوند که اجازه دهند ظرفیت آن تمدن عمال در اختیار مردم قرار گیرد نهادهایی که بتوانند آن اندیشه را 
شکوفا کرده و جامعه را از ظرفیت های آن بهره مند کنند. در جریان شکوفایی یک تمدن تازه،بصیرتی 
از  یکی   )1390:89 شود.«)ایرانمنش  تبدیل  تمدن جدید  یک  به  خواهد  می  که  شود  می  ایجاد  تازه 
الزامات اندیشه تمدنی بر مدار ارزش های اسالمی و حتی فقه و اصول اسالمی، رویکرد اجتماعی در 
عرصه اندیشه ورز و نظریه پردازی است. به طوری که تحوالت اجتماعی و دگرگونی های تمدنی در 
پرتو اندیشه های اجتماعی و جامعه محور رخ داده است. ابن خلدون، پیشاهنگ جامعه شناسی در قرن  
چهارده میالدي به نگاه فردی اکتفا نکرد و در هر مبحثی اعم از روان شناسی، جامعه شناسی، تاریخ، 
اقتصاد و ...که وارد می شد به جامعه و آثار اجتماعی این شاخه های علمی توجه ویژه ای داشت لذا 
اقتصادی، محیط زیستی و جامعه شناسی موجب گسترش و  به عوامل  ایشان  اذغان دیگران، توجه  به 

پیشرفت تمدن انسانی گردید.
تبیین چگونگی مدل سازی و نظریه پردازی اقتصادی در تمدن نوین اسالمی 

یکی از زمینه های نظری الزم برای پرورش ایده ها و تبدیل کردن آنها به یک سیستم فکری منسجم 
یا نظریه و مدل نظری و کاربردی،توجه به بحث مدل سازی 1 و الزامات روش شناسانه و اصول موضوعه 
آن در چارچوب اندیشه دینی است. بطوری که مدل سازی در مسیر ارایه تمدن نوین اسالمی، با دغدغه 

1 Model building
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های نظری و تجربی امروز اقتصاد در ارتباط باشد برای نمونه، مدل های بازار کار با توجه به بافت بازار 
با نگاه به امکانات  کار در ایران، ساخته و ارایه شوند. همینطور مدل های کاربردی در بازار سرمایه، 
بطور  پاداش دهی،  مناسب  نظام  بازار کسب و کار و  و  ارزش های اسالمی در زمینه سرمایه  بومی و 
شفاف، تنظیم و اجرا شوند. در ادبیات نظریه پردازی، نظریه را سیستمی از ایده های مرتبط تعریف می 
کنند . پس نظریه ها مهم می باشند چون ایده های منفرد کاری از پیش نمی برند. )الرنس بالند 1989 
ص36( 1متأسفانه اکنون، اکثر ایده های نخبگان دانشگاهی در ایران، در تنهایی می مانند و به نظریه مفید 
و راهگشا تبدیل نمی شوند. پس تبدیل ایده های جدید به نظریه های بنیانی و کاربردی براساس اصول 
موضوعه و اکسیوم های علمی، بومی و ارزشی، یک ضرورت قطعی هم برای جنبش نرم افزاری و هم 
تحقق تمدن نوین اسالمی می باشد. مدل ها به محض و کاربردی تقسیم می شوند. 2)گیل بوا 2012(

و هریک از آنها نیازمند اصول موضوعه عام و خاص می باشند. اصول موضوعه عام، مجموعه ای از 
قضایا، اصول و آموزه های اسالمی است که اوال در علمی مانند فلسفه و کالم اسالمی اثبات شده و 
آنها در هر علم دینی قطعی و اثبات شده تلقی می شوند مانند مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی و 
اصول موضوعه خاص هر علم، قضایا و آموزه هایی کلی در عرصه خاص آن علم می باشند برای نمونه 
قضایایی مانند "حقیقت وجودی جامعه" ، " جایگاه وجودی اعتباریات اجتماعی برای احکام  اقتصادی 
در سطح کل" ، " فقه سیاست های کالن پولی و مالی" ،" ضمان شرعی کاهش قدرت خرید مردم 
ناشی از سیاست های دولت و جبران آن" و.....برخی از اصول موضوعه )پذیره های( علم اقتصاد کالن 
" مبانی فقهی کاال های عمومی" ، "  تلقی می شوند.و قضایایی مانند"فقه حقوق مالکیت فکری " ، 
قواعد فقهی مربوط به آلودگی محیط زیست" و ... برخی از  اصول موضوعه )پذیره های( علم اقتصاد 
»نوسازی  »گاه به جای  بخش عمومی در عرصه تمدن نوین اسالمی بشمار می روند.  در این رابطه 
تمدن اسالمی« عبارت »احیای تمدن اسالمی« به کار می رود که مفهوم دقیقی نیست. واژه »احیا« به 

1 Lawrence A. Boland

2 Gilboa
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طور طبیعی این مفهوم را به ذهن متبادر می سازد که تمدن اسالمی از میان رفته است و ما در پی تولد 
دوباره آنیم. این اندیشه، برگرفته از نظریه حیات و مرگ تمدن هاست که برخی صاحب نظران به آن 
قایل هستند.تمدن اسالمی مانند بسیاری تمدن های دیگر، در طول حیات خویش، دوره های افت و خیز 
را پشت سر گذاشته و در زمان ها و مکان های مختلف، در مدینه و کوفه و شام و بغداد و قاهره و قرطبه 
تا هرات و اصفهان و دهلی و استانبول در چرخش بوده است امروزه نیز شاهد بیداری اسالمی و حرکت 
دوباره مسلمانان برای نوسازی فرهنگ و تمدن اسالمی هستیم. ساموئل هانتینگتون، رئیس انجمن علوم 
سیاسی امریکا معتقد است : »مسلمانان به گونه ای چشمگیر به سوی هویت اسالمی می روند و تأکید 
دارند اسالم تنها راه حل است. احیای اسالمی، تالشی برای یافتن راه حل، نه در ایدئولوژی غربی، بلکه 
در اسالم مدرن است که فرهنگ غربی را رد می کند و تعهد به اسالم را راهنمای زندگی در جهان 
مدرن می داند. »)زمانی محجوب 1390:4( نتیجه آنکه تحقق سنت های الهی در جامعه اسالمی به عنوان 
یک اصل  متمایز کننده برای تمدن نوین اسالمی از تمدن موجود غربی، نیازمند ایجاد زیر ساخت ها، 
زمینه ها و لوازم عادی بشری است که بخش عمومی، مسئولیت ایجاد قوانین نهادی، زیرساخت های 
پژوهشی، اقتصادی و دینی را به عنوان عوامل زمینه ساز و مقتضی تمدن نوین اسالمی در شرایط کنونی 

برعهده دارد.
3-4- تحقق راهبری مطلوب اسالم در بستر تمدنی اسالم

بخش عمومی به مفهوم گسترده اسالمی، نماینده و جلوه ای از والیت الهی و رسوالن او و جانشینان 
معصوم و راهبران دینی و در عصر غیبت امام معصوم )ع(، والیت فقیه می باشد که حاکمیت و راهبری 
مطلوب اسالم را در بستر تمدنی اسالم متبلور می کند. راهبری مطلوب، ریشه در باورهای قلبی دینی 
کارگزاران حکومت و مسئوالن بخش عمومی و آحاد مردم مسلمان دارد که نفوذ و قلمرو آن را فراتر 
از راهبری خوب )Good Governance  ( در تمدن غربی موجود می کند چرا که ویژگی های آن ریشه 
در فرهنگ وحیانی دارد که گزاره های آن درباره پاسخگویی در برابر خدا و مردم، وظیفه گرایی در 
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انجام امور، شفافیت تقوا محور و اعتماد و راستگویی، بعضا فرا تجربه ای است و ریشه وحیانی دارد که 
دائم الصدق می باشد.

چرا تحقق راهبری مطلوب اسالم در ایجاد و گسترش تمدن نوین اسالمی تاثیر 
گذار است؟

    چون راهبری مطلوب اسالم می تواند موجب شفافیت و باالبردن انگیزه افراد برای تالش بیشتر 
و ظهور نواوری و سرمایه گذاری برای گسترش و ارتقای تمدن نوین اسالمی در عرصه های گوناگون 
باشد.پاسخگویی شامل اعطا کردن و درخواست حساب از دلیل انجام عمل یا رفتار می باشد. بحران 
مالی اخیر، نقش حاکمیت و سیاست های بودجه ای را در پاسخگویی سازمان های بخش خصوصی و 
عمومی نمایان کرده است.بودجه به عنوان ابزار بخش عمومی می تواند برای انتقال اهداف سازمان ها به 
بازیگران سازمانی مورد استفاده قرار گیرد. پاسخگویی یک رفتار فردی یا سازمانی است که عمل خود 
را توضیح داده یا مسئولیت آن را از طریق ارائه دالیل و چرایی آنچه که باید انجام می شد، می پذیرند .
چگونه تحقق راهبری مطلوب اسالم در ایجاد و گسترش تمدن نوین اسالمی 

تاثیر گذار است؟
راستگویی بخش عمومی  به عنوان یک رکن اساسی از راهبری مطلوب اسالمی در کنار آگاهی 
بخشی نسبت به تنگنا ها و کمبودها، اعتماد و انگیزه مردم برای مشارکت در حل مشکالت اقتصادی 
و اجتماعی را بهبود می بخشد و دولت با اتکا به سرمایه اجتماعی موجود، موفقیت بیشتری در اجرای 
برنامه های عمومی خواهد داشت.بدیهی است پاسخگویی غیرشفاف بخش عمومی زمینه فساد اداری 
و اقتصادی در اجرای پروژه های عمومی را فراهم می کند. حکمرانی مطلوب اسالم نقش اساسی را 
در رشد اقتصادی و پیشرفت تمدن اسالمی داشته است نقشی که پس از قرن ها در مطالعات تجربی 
کشورهای پیشرفته به اثبات رسیده است. چون«بیش از یک دهه بررسی های مفصل و کمی کافمن 
در  در وضعیت حکمرانی  بهبود  معیار  انحراف  یک  دهد  می  نشان  جهانی  بانک  در  همکاران وی  و 
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بلندمدت منجر به 200 درصد افزایش درآمد سرانه یا سه برابر شدن درآمد سرانه می شود به طوری که 
مثال کشوری با درآمد سرانه 3000 دالری را به سطح درآمد 9000 دالری می رساند. البته این بهبود 
حکمرانی به سادگی صورت نگرفته و معموال زمان بر است اما بدیهی است که منافع بسیار زیادی به 
همراه دارد. )کافمن 11 :2008( پژوهشگران در مطالعات جدیدتر خود، عالقه مند به تعیین وزن و تأثیر 

جنبه های مختلف حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی هستند. )خیرخوا هان 4 : 1388( 
اتحاد و انسجام جامعه اسالمی علت بقای تمدن اسالمی

امام علی)ع( در خطبه معروف قاصعه در باره یکی دیگر از سنت های الهی در عرصه علل پیروزی 
و شکست تمدن ها می فرماید: "از کیفرهایی که بر اثر کردار بد و کارهای ناپسند بر امّت های پیشین 
فرود آمد خود را حفظ کنید، و حاالت گذشتگان را در خوبی ها و سختی ها به یاد آورید، و بترسید که 
همانند آنها باشید! پس آنگاه که در زندگی گذشتگان مطالعه و اندیشه می کنید، عهده دار چیزی باشید 
که عامل عّزت آنان بود، و دشمنان را از سر راهشان برداشت، و سالمت و عافیت زندگی آنان را فراهم 
کرد، و نعمت های فراوان را در اختیارشان گذاشت، و کرامت و شخصیّت به آنان بخشید، که از تفرقه 
و جدایی اجتناب کردند، و بر وحدت و همدلی هّمت گماشتند، و یکدیگر را به وحدت واداشته به 
آن سفارش کردند. و از کارهایی که پشت آنها را شکست، و قدرت آنها را در هم کوبید، چون کینه 
توزی با یکدیگر، پرکردن دلها از بخل و حسد، به یکدیگر پشت کردن و از هم بریدن، و دست از یاری 
هم کشیدن، بپرهیزید، و در احواالت مؤمنان پیشین اندیشه کنید، که چگونه در حال آزمایش  بودند") 
نهج البالغة / ترجمه دشتی، ص: 395( امام )ع( مواظبت از سرمایه اجتماعی و دینی  را به عنوان عامل 
اتحاد مردم و حمایت کننده برنامه های بخش عمومی در این نامه که با رویکردی اخالقی و اجتماعی 
بیان شده با صراحت یاد فرموده است.  بررسی های تجربی نیز نشان می دهد که رابطه معکوسی بین 
شفافیت و فساد ادرای و مالی وجود دارد. بطوری که با افزایش شفافیت از میزان فساد کاسته می شود. و 
در شرایط اقتصاد مقاومتی که نیازمند عزم و اراده عامالن اقتصادی هستیم، عدم شفافیت موجب از بین 
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رفتن انگیزه کار و تالش و مقاومت می شود و در نتیجه چنین بخش اقتصادی به عنوان بخش ناسازگار 
با اقتصاد مقاومتی تلقی میشود. گزارش برنامه توسعه ملل متحد با عنوان "عدم تمرکز و حکمرانی محلی 
می نویسد: دولت های محلی و منطقی، غالبا در رأس  ارایه خدمات عمومی به مردم می باشند. حکمرانی 
کارآیی  از  که  است  رسانده  مؤثر  خدمات  شهروندان  به  بهتر  کشورها،  از  برخی  در  )استانی(  محلی 
بیشتری برخوردار بوده است و شهروندان در آنجا احساس بهتری از پاسخگویی حکمرانی محلی دارند 
که همراه با مسئولیت پذیری بیشتر هم بوده است.) برنامه توسعه ملل متحد2010:56( در شرایط وجود 
تهدیدات و شوک های اقتصادی داخلی و بیرونی و رویایی تمدنی، بکار گیری راهبردهای حکمرانی 
مطلوب در زمینه شفافیت می تواند از طریق آثار زیر، روند و میزان مشارکت مردم و ایستادگی آنان در 

برابر مشکالت و تاب آوری آنها را در فرایند تمدن نوین اسالمی افزایش دهد:
شفافیت در بخش عمومی به مردم کمک می کند تا با پیش بینی درست از روند متغیرهای . 1

اقتصادی با آرامش و انگیزه بیشتر وارد تصمیم گیری های اقتصادی شوند و در رشد اقتصادی 
مشارکت باالتری داشته باشند.

شفافیت به آگاهی و درک بیشتر مردم از چالش ها می انجامد که زمینه اعتماد به بخش عمومی . 2
و مشارکت و حتی ابراز راه حل ها و بروز نوآوری ها را فراهم می کند.

شفافیت، زمینه و شرایط وقوع فساد را کاهش می دهد.. 3
بر شرکت های 4.  استفاده رانتی  مانع  اقتصادی بخش عمومی،  ارایه گزارش های   شفافیت در 

خاص می شود.
بخش . 5 قوت  و  نقاط ضعف  ارزیابی  و  ها  سیاست  نقد  و  بر عملکردها  نظارت  زمینه  شفافیت 

عمومی را فراهم می کند.
امام علی )ع( در نامه حکومتی 53 خود ، رفتار راهبر اسالمی را تشریح فرموده است که فراز هایی 
از آن در زیر می اید: ”بخشی از کارها به گونه ای است که خود باید انجام دهی، مانند پاسخ دادن به 
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کارگزاران دولتی، در آنجا که منشیان تو از پاسخ دادن به آنها درمانده اند، و دیگر، بر آوردن نیاز مردم 
در همان روزی که به تو عرضه می دارند، و یارانت در رفع نیاز آنان ناتوانند، کار هر روز را در همان 
روز انجام ده، زیرا هر روزی، کاری مخصوص به خود دارد. نیکوترین وقت ها و بهترین ساعات شب 
و روزت را برای خود و خدای خود انتخاب کن، اگر چه همه وقت برای خداست، اگر نیّت درست و 
رعیّت در آسایش قرار داشته باشد. و در جای دیگر می فرماید: همانا زمامداران را خواص و نزدیکانی 
است که خود خواه و چپاولگرند، و در معامالت انصاف ندارند، ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب 
آن بخشکان، و به هیچ کدام از اطرافیان و خویشاوندانت زمین را واگذار مکن ، و به گونه ای با آنان 
رفتار کن که قرار دادی به سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان رساند، مانند آبیاری مزارع، یا زراعت 
برای آنان، و عیب و  بر دیگران تحمیل کنند، در آن صورت سودش  را  مشترک، که هزینه های آن 

ننگش در دنیا و آخرت برای تو خواهد ماند.“)نهج البالغة / ترجمه دشتی: 587(
نقش نظارت كارشناسانه و منصفانه در پاسخگو بودن بخش عمومی و 

جلب مشاركت مردم
و  شفاف  ساختار  و  قوانین  و  نهادها  ارایه  و  تعریف  با  آن  از  قبل  که  است  کارساز  وقتی  نظارت 
کارآمد، وظایف و مسئولیت ها برای تمام افراد مشخص شده باشد. در این راستا در برخی کشورهای 
پاسخگویی  برای  قلبی  باورهای  و  عبادی  های  انگیزه  از  ساختارسازی  نظریه  چارچوب  در  اسالمی، 
کمک گرفته اند: مفهوم پاسخگویی امروزه در موارد زیادی از جمله مدیران و افراد یا کارگزاران بخش 
عمومی مورد استفاده قرار می گیرد. البته براساس ارزش های کاپیتالیستی و فردگرایی که زمینه برای 
فساد بخصوص در کشورهای در حال توسعه را فراهم می سازد. آنها تئوری ساختارسازی را با هدف 
ساختارسازی عبادت در بین کارگزاران بخش عمومی، تغییر داده آنگاه براساس پارادایم اسالمی، مقوله 
پاسخگویی را مورد بررسی قرار داده اند.)عبدالغفور و دیگران2015(در این راستا نقش مهم نهاد ها را 
در پاسخگو کردن بخش عمومی  نباید نادیده گرفت نتیجه این پاسخگویی ، افزایش سرمایه اجتماعی 
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و رشد اقتصادی است.نتایج یک بررسی تجربی 80 کشور در دوره 2010-1970 نشان داد که هرگاه 
نهادها دولت مردان را در پاسخگویی در برابر شهروندان واداشته، سرمایه عمومی هزینه شده دولت، 
. راستگویی بخش عمومی در  افزایش داده است. )موروزومی و جوز ویگا2016(   اقتصادی را  رشد 
کنار آگاهی بخشی نسبت به تنگنا ها و کمبودها، اعتماد و انگیزه مردم برای مشارکت در حل مشکالت 
اقتصادی و اجتماعی را بهبود می بخشد و دولت با اتکا به سرمایه اجتماعی موجود، موفقیت بیشتری 
زمینه  پاسخگویی غیرشفاف بخش عمومی  برنامه های عمومی خواهد داشت.بدیهی است  اجرای  در 
فساد اداری و اقتصادی در اجرای پروژه های عمومی را فراهم می کند.برای نمونه  در سال های اخیر 
مشارکت بخش دولتی و خصوصی)PPPS( برای انجام پروژه های زیربنایی به طور گسترده ای مورد 
اند.  داشته  ضعیفی  عملکرد  دیگر  برخی  و  خطا  دچار  برخی  میان،  این  در  است.  گرفته  قرار  استفاده 
عملکرد نامطلوب آنها ناشی از پاسخگویی مبهم دولت بوده است.  آنها با انجام یک مطالعه موردی 
اثربخشی  به  در جهت کمک  باید  دولت  پاسخگویی  دادند:  نشان  چین،  در  مشارکتی  پروژه  یک  از 
کیفیت خدمات و کارآیی منایع عمومی برای کاربران و عموم مردم، شیفت کند و پیشنهاد می کنند 
که دولت در این پروژه ها باید پس از اطمینان از پاسخگو بودن آنها به تأمین مالی پروژه ها بپردازد. )  
جین هو و دیگران2016(. امام علی)ع(  در نامه 53 به مالک اشتر کارگزار بخش عمومی ، رمز تاکید 
فرماید:  می  بیان  شفاف  چنین  را  اسالمی  تمدن  و  راهبری  اهداف  تحقق  در  مردم  عموم  مشارکت  بر 
”دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو، در حق میانه ترین، و در عدل فراگیرترین، و در جلب خشنودی 

مردم گسترده ترین باشد، که همانا خشم عمومی مردم، خشنودی خواص )نزدیکان( را از بین می برد، 
امّا خشم خواص را خشنودی همگان بی أثر می کند. خواّص جامعه، همواره بار سنگینی را بر حکومت 
ناراضی تر، و در  از همه  اجرای عدالت  یاریشان کمتر، و در  تحمیل می کنند زیرا در روزگار سختی 
خواسته هایشان پافشارتر، و در عطا و بخشش ها کم سپاس تر، و به هنگام منع خواسته ها دیر عذر پذیرتر، 
و در برابر مشکالت کم استقامت تر می باشند. در صورتی که ستون های استوار دین، و اجتماعات پرشور 
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مسلمین، و نیروهای ذخیره دفاعی، عموم مردم می باشند، پس به آنها گرایش داشته و اشتیاق تو با آنان 
باشد.“ )نهج البالغة / ترجمه دشتی، ص: 571( عدم شفافیت دربیان چگونگی اجرای طرح آزاد راه 
تهران – شمال و برخی طرح های آبرسانی در سال های اخیر که عمر برخی از این طرح های مشارکتی 

به بیش از یک دهه می رسد نمونه هایی آشکار در ایران می باشند. 

راستگویی و شفافیت در رفتار كارگزاران بخش عمومی با مردم
صداقت در اصطالح بخش عمومی به رفتار درستی اطالق می شود که از رشوه و کالهبرداری و 
دروغ، مصون مانده باشد. پاسخگویی نیز شامل اعطا کردن و درخواست حساب از دلیل انجام عمل یا 
رفتار می باشد. بحران مالی اخیر، نقش حاکمیت و سیاست های بودجه ای را در پاسخگویی سازمان 
های بخش خصوصی و عمومی نمایان کرده است.بودجه به عنوان ابزار بخش عمومی می تواند برای 
انتقال اهداف سازمان ها به بازیگران سازمانی مورد استفاده قرار گیرد. پاسخگویی یک رفتار فردی یا 
سازمانی است که عمل خود را توضیح داده یا مسئولیت آن را از طریق ارائه دالیل و چرایی آنچه که 
باید انجام می شد.، می پذیرند .برخی پاسخگویی را حق یک جامعه تعریف کرده اند که بدنبال ارتباط 
بین مردم و تشکیالت خاص، ایجاد می شود. برخی نیز پاسخگویی را در چارچوب مسئولیت اجتماعی 
الگوی حکمرانی  امام علی   )2013 : )ماتی گوندا666  ادا شود.  باید در حق جامعه  بیان می کنند که 
مطلوب اسالم را طی بخش نامه های حکومتی بر اساس اموزه های وحیانی برای ما به یادگار گذاشته 
و در بخشی از نامه معروف 53  در زمینه اهمیت راستگویی کارگزاران بخش عمومی خطاب به مالک 
اشتر می فرماید: »تا می توانی با پرهیزکاران و راستگویان بپیوند، و آنان را چنان پرورش ده که تو را 
فراوان نستایند، و تو را برای اعمال زشتی که انجام نداده ای تشویق نکنند، که ستایش بی اندازه، خود 
پسندی می آورد، و انسان را به سرکشی وا می دارد. هرگز نیکو کار و بدکار در نظرت یکسان نباشند، 
زیرا نیکوکاران در نیکوکاری بی رغبت، و بدکاران در بد کاری تشویق می گردند، پس هر کدام از آنان 
را بر أساس کردارشان پاداش ده. بدان ای مالک! هیچ وسیله ای برای جلب اعتماد والی به رعیّت بهتر از 
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نیکوکاری به مردم، و تخفیف مالیات، و عدم اجبار مردم به کاری که دوست ندارند، نمی باشد، پس در 
این راه آنقدر بکوش تا به وفاداری رعیّت، خوشبین شوی، که این خوشبینی رنج طوالنی مشکالت را 

از تو بر می دارد.« )نهج البالغة / ترجمه دشتی، ص: 573(

نقش راستگویی در پاسخگو بودن بخش عمومی
فرهنگ لغت آکسفورد ، پاسخگویی را این گونه تعریف می کند "مسئول بودن در برابر تصمیمات 
و اعمال به گونه ای که دیگران هنگامی که از شما سؤال می کنند انتظار توضیح آن عمل و تصمیم 
نیز پاسخگویی را این گونه تعریف می کند: هنگامی که یک  را دارند." فرهنگ لغت حقوقی بلک 
گروه نسبت به گروهی دیگر پاسخگو است. بدین معنا که آن گروه باید در مورد اعمال خود گزارش 
دهد و مسئولیت آن را بپذیرد. این کار با هدف نشان دادن صداقت و مسئولیت انجام می شود. دایره 
المعارف حکمرانی، پاسخگویی را این گونه شرح می دهد: پاسخگویی بدین معنا است که شخص الف 
در وضعیت حقوقی مسئولیت زا نسبت به منفعت فرد ب قرار دارد و لذا باید نسبت به چگونگی انجام 
وظیفه خود در مورد تأمین منافع ب به او پاسخگو باشد. در مقابل نیز  ب در این رابطه در موقعیتی قرار 
داردکه می تواند با توجه به نحوه رفتار الف، نسبت به تأمین منافعش، او را مجاب کند یا پاداش دهد. 
)جاللی و همکار24: 1395( یافته ها در یک مطالعه تجربی در فنالند نشان دهنده دو نهاد راهبری بودجه 
ای سیاسی و فنی است.شیوه های پاسخگویی نشان می دهد چطور و چگونه  سیاست های نهادینه شده 
کاهش می یابد یا شکاف بین واقعی و آنچه که بازیگران سازمانی نشان می دهند، افزایش می یابد و 
سیاست حکومت که در یک دامنه معین از واقعیت است ) یعنی بین آنچه اتفاق می افتد و دولتی ها می 
گویند تفاوت وجود دارد( همچنین اطالعات بودجه ای دولت به عنوان ابزار حاکمیت و پاسخگویی 
نمی تواند مبنایی برای اعطای بودجه به آنها باشد.)چون حداقل واقعیت را کامل نمی گویند و بیشتر پول 
برمی دارند( )جین کلو مو تی گاندا 2013(امروزه، راهبری در اداره عمومی یک موضوع جهانی شده 
است که ناشی از ادامه جریان شکست دولت، کالهبرداری، عدم کارآیی، فساد و کنترل داخلی ضعیف 
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و مدیر مالی ضعیف می باشد.)محمد عزیز و دیگران 2015 ( در ابن رابطه امام و پیشوای مومنان خطاب 
به کارگزار عالیرتبه دولت اسالمی می فرماید:"سپس در امور کارمندانت بیندیش، و پس از آزمایش 
به کارشان بگمار، و با میل شخصی، و بدون مشورت با دیگران آنان را به کارهای مختلف وادار نکن، 
زیرا نوعی ستمگری و خیانت است. کارگزاران دولتی را از میان مردمی با تجربه و با حیا،از خاندان های 
انتخاب کن، زیرا اخالق آنان گرامی تر، و  با تقوی، که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند  و  پاکیزه 
آبرویشان محفوظتر، و طمع و روزی شان کمتر، و آینده نگری آنان بیشتر است.سپس رفتار کارگزاران 
را بررسی کن، و جاسوسانی راستگو، و وفا پیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار 
آنان، سبب امانت داری، و مهربانی با رعیّت خواهد بود." ) نهج البالغة / ترجمه دشتی، ص: 579( . 
به عنوان حق عمومی شناخته می شود.  امور بخش عمومی  اداره  بر شفافیت و کارآیی  امروز نظارت 
افزایش پاسخگویی در بخش عمومی، این مطالعه، عوامل سازمانی داخلی را که بر پاسخگویی  برای 
در بخش عمومی مؤثرند را مورد بحث قرار می دهد. یعنی درستکاری سیستم، کنترل داخلی سیستم و 
شیوه های راهبری.آنها در ادامه مقاله خود می نویسند: از منظر سازمانی، درستکاری یا رفتار اخالقی در 
کیفیت یا ویژگی های رفتار فردی و سازمانی نهفته است که نشانگر کیفیت انجام عمل براساس ارزش 
های اخالقی، استانداردها و قوانین پذیرفته شده توسط اعضای سازمان و جامعه است.در تعریفی دیگر، 
پاسخگویی، عنصر انسجام و سازگاری بین اهداف سازمانی، ارزش ها و باورهای شخصی و رفتار فردی 
است.و درستکاری عمدتا روابط اعتمادآمیزی در بین هیآت مدیره ایجاد می کند.در این زمینه عوامل 
نهادی در این ساختار پاسخگو،نقش زیادی دارند. چون در بسیاری از مطالعات انجام شده، از عوامل 
کیفی که بر سطح مالیاتها تأثیر می گذارند، استفاده شده است. که از جمله این عوامل کیفی می توان به 
کیفیت مدیریت امور مالیاتی، صداقت مؤدیان مالیاتی، درجه شیوع فساد و نادرستی بین مأموران وصول 
مالیات که می تواند متأثر از سطح دستمزدهای آنان باشد، حدود مجازات هایی که در مورد تخلف 
مؤدیان و همچنین فساد مقامات ممیزی و وصول مالیات اعمال می شود، وضع توزیع درآمدها، اقتصاد 
موازی و دیدگاه شهروندان در مورد دولت- که می تواند متأثر از نحوه هزینه کردن درآمدهای مالیاتی 
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و کیفیت خدمات باشد- اشاره نمود. این عوامل اگر چه به صورت برآورد، کمی دشوار هستند، اما از 
این نظر که سطح مالیاتی کشور می تواند پایین یا باال باشد، حائز اهمیت هستند.)پورمقیم و دیگران 6 
:1384( نتیجه آنکه، مؤلفه متمایز کننده تمدن نوین اسالمی، حکمرانی مطلوب در برابر حکمرانی خوب 
تمدن غربی است که مبانی آن باورهای قلبی و آخرت گرایی وظیفه محور کارگزاران بخش عمومی 
اسالمی است و اعتماد، راستگویی، شفافیت و پاسخگویی در برابر خدا و مردم از متغیرهای اصلی آن 
می باشند. این عوامل موجب ایجاد تمدن طالیی اسالم در قرون درخشان تمدن اسالمی گردید و می 

تواند با زبان و ادبیات امروزی، موجب گسترش و نوسازی تمدن نوین اسالمی شود.
4- خالصه و نتایج

اقتصاد بخش عمومی  مولفه های  واکاوی  با هدف  تحلیلي،  توصیفي-  با روش  رو  پیش  پژوهش 
سازگار با تمدن نوین اسالمی در صدد یافتن پاسخ علمي و منطقي براي پرسش های زیر برامد: اول: 
مولفه های بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسالمی و رشد و تعالی آن کدامند؟دوم: اقتصاد بخش 
عمومی چگونه و از چه راه هایی در تشکیل و بالندگی تمدن نوین اسالمی نقش و مسئولیت خود را 
ایفا می کند؟ و با هدف پاسخگویی به این پرسش ها ، فرضیه های  پژوهش آزمون گردید و نتایج زیر 

بدست آمد:
•اهدافی همچون تحقق عدالت اقتصادی، رشد و رونق اقتصادی، حاکمیت قانون و نهادینه شدن 
مؤلفه  عمومی  بخش  شفافیت  و  بودن  پاسخگو  و  راستگویی  و  جامعه  در  اسالمی  اخالق  و  ها  ارزش 

عملکردی بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسالمی می باشند.
•تمدن نوین اسالمی از نظر این نوشتار به معنای وضعیتی از پیشرفت و توسعه یافتگی جامعه انسانی 
که کنش ها و رفتار خرد و کالن آن مبتنی بر ارزش های اسالمی است که عالوه بر تعالی اخالقی فرد و 
اجتماع به آبادانی دنیا و مظاهر حیات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نیز گرایش نظری و عملی 

دارد. 
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•بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسالمی دارای ویژگی ها و مؤلفه های خاصی است که آن را 
از سایر تمدن های شرقی و غربی متمایز می کند حتی اگر با ویژگی های مشابه در آن تمدن ها اشتراک 

واژگانی داشته باشد چون ماهیت و روح تمدنی خاص خود را دارد. 
•عدالت موجب کاهش اختالف، تشتت و بی نظمی است و مبنایی محکم برای آرامش و آسایش و 

انسجام ملی است که همگی پیشنیاز مهمی برای رشد اقتصادی و پیشرفت تمدنی است. 
•رشد اقتصادی در سایه ایجاد زیر ساخت ها و حمایت های بخش عمومی از کارآفرینان و سرمایه 

گذاران بخش خصوصی بدست می آید. مطالعه تاریخ اقتصادی صدر اسالم و رابطه دولت اسالمی و 
ایجاد راه ها، حفر  به  بیشتر  بازار نشان می دهد که دولت در جغرافیای آن روز شبه جزیره عربستان، 
نهرها و به طور کلی زیرساخت های اساسی و صنایع سنگین می پرداخت که بخش خصوصی قادر به 
تأمین مالی آنها نبود اما تولید کاال ها و خدمات خصوصی بر عهده بخش خصوصی و بازار اسالمی بود 
یعنی یک رابطه مکمل بین بخش عمومی و خصوصی در نظریه اسالمی وجود دارد. بنابراین فرضیه اول 

پژوهش رد نگردید.)تایید شد(
•بر اساس پذیرش نظریه نظام احسن در آفرینش هستی، بخش عمومی باید در راستای تحقق سنت 
های اقتصادی و اجتماعی خداوند حرکت کند یعنی در راهبردهای مدیریتی و سیاستی کالن خود، به 

روابط علت و معلولی یعنی سنت های الهی توجه جدی داشته باشد.
•امروز در رویارویی تمدن اسالمی با تمدن غربی، نیازمند تعریف واقعی تر و بخشی تمدن نوین 
اسالمی می باشیم تا نقش و سهم هر بخش در منظومه تمدنی اسالم بازشناسی و بازنگری گردد. سهم 
و نقش و مسئولیت حوزه های علمیه، دانشگاه ها، بازار کار، بازار کاال ها و خدمات، بخش سالمت و 
درمان، معماری، مسکن، شهرسازی و.. به خوبی و کارشناسانه ترسیم شود تا تمدن نوین اسالمی در پازل 
کامل خود نمایان شود. آنهم در کشوری که حکومت دینی به دست معمار انقالب اسالمی، بر بنیان 

مرصوص »والیت فقیه« بنیان نهاده شده است
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•راهبری مطلوب، ریشه در باورهای قلبی دینی کارگزاران حکومت و مسئوالن بخش عمومی و 

آحاد مردم مسلمان دارد که نفوذ و قلمرو آن را فراتر از راهبری خوب )Good Governance  ( در تمدن 
غربی موجود می کند.

قوانین و ساختار شفاف و  و  نهادها  ارایه  و  تعریف  با  از آن  قبل  •نظارت وقتی کارساز است که 
کارآمد، وظایف و مسئولیت ها برای تمام افراد مشخص شده باشد. در این راستا در برخی کشورهای 
پاسخگویی  برای  قلبی  باورهای  و  عبادی  های  انگیزه  از  ساختارسازی  نظریه  چارچوب  در  اسالمی، 

کمک گرفته اند.
•مؤلفه متمایز کننده تمدن نوین اسالمی، حکمرانی مطلوب در برابر حکمرانی خوب تمدن غربی 
است که مبانی آن باورهای قلبی و آخرت گرایی وظیفه محور کارگزاران بخش عمومی اسالمی است و 
اعتماد، راستگویی، شفافیت و پاسخگویی در برابر خدا و مردم از متغیرهای اصلی آن می باشند بنابراین 

فرضیه دوم نیز تایید شد.
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معیارهای تصمیم گیری برای اقدام به درمان در طب اسالمی )با تکیه 
بر دیدگاه اجتهادی آیه اهلل تبریزیان )پدر طب اسالمی((

علی آراسته1

1. دکترای فلسفه و دکترای پزشکی عمومی؛ استادیار و عضو هیئت علمی گروه معارف اسالمی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

aliarasteh@akiu.ac.ir

چکیده 
اقدام به درمان در طب اسالمی مبانی و معیارهایی دارد که ضامن سالمتی حداکثری انسان است؛ 

این مبانی عبارتند از: 
بیماری فوایدی دارد ولی نباید درمان را واگذار کرد و سالمتی نسبت به بیماری )با وجود فوائدی . 1

که بیماری دارد( افضل است
در خصوص بیماریهای چهارگانه مفید )سرماخوردگی ، دمل، ورم ملتحمه چشم و سرفه( درمان . 2

نکردن ارجح است، چرا که این بیماریها موجب پیشگیری از ابتال به بیماریهای مهمتری هستند )به 
ترتیب جذام ، پیسی، کوری و فلج(

در خصوص سایر بیماریها اگر چه توصیه به عدم درمان نشده است ولی نباید در اقدام به درمان . 3
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تعجیل کرد و مادام که صحت بدن بر بیماری اش غلبه دارد )فرد زمینگیر نشده است و توان تحمل 
بیماری را دارد( اقدام به درمان انجام نشود. 

»معیار تصمیم گیری برای درمان« هم عبارت است از این که »بیماری بر صحت غلبه یابد«
کلید واژه ها: معیار، طب اسالمی، اجتهادی، تصمیم گیری، اقدام به درمان، آیه اهلل تبریزیان

مقدمه 
در طب »اجتهادی« اسالمی که طی ده سال اخیر توسط آیه اهلل تبریزیان ارائه شده است دیدگاه 

های خاصی در خصوص اقدام به درمان یا خودداری از درمان ارائه شده است. 
در این مقاله با بررسی طب اجتهادی اسالمی بر اساس دیدگاه های پایه گذار آن )عباس تبریزیان( 

معیارهای اقدام به درمان در طب اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است. 
از یازده هزار روایت طبی و  تبریزیان در سال 1385 )2006 میالدی( پس از فیش برداری  عباس 
بهداشتی و بررسی اجتهادی آیات و روایات طبی، حاصل تالش پانزده ساله خود را در قالب سه جلد 
کتاب »دراسه فی طب الرسول المصطفی« و یک جلد کتاب »ارشادات الرسول المصطفی فی الصحه 
و طول العمر« ارائه کرد.]1[ 1 پس از انتشار این کتابها برای اولین بار علم طب در زمره موضوعات فقهی 

درآمد. 2 
این مقاله عمدتا بر اساس دیدگاه های نویسنده در کتابهای فوق تدوین شده است.3 

سوالهای پژوهش 
معیارهای تصمیم گیری در خصوص اقدام به درمان در طب اسالمی چیست؟

http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/tabrizian/teb/93/931028 1 سایت مدرسه ففاهت به آدرس

2 نگارنده کتابها، پس از تحقیقات نظری در خصوص روایات، و با اشراف به طب سنتی به ارائه دستورات طبی بر اساس 
روایات به بیماران پرداخت و تجارب خود در این زمینه را به صورت آموزشهای طبی در اختیار عالقمندان طب اسالمی 
قرار داد؛ در حال حاضر بیماران زیادی روزانه توسط ایشان با طب اجتهادی اسالمی درمان می شوند که نتایج آن توسط 

بیماران بنحو قابل مالحظه ای رضایتخش بوده است. 
3 فایلهای صوتی تدریس چهار جلد کتاب مذکور )قریب به سیصد فایل صوتی( مکمل پژوهش حاضر بوده است.
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این پرسش به چند پرسش فرعی تقلیل می یابد: 
الف( آیا الزم است نسبت به درمان بیماری، اقدامی انجام شود؟

ب( آیا همه بیماریها را باید درمان کرد؟
ج( آیا به محض ابتال به بیماری باید درمان را شروع کرد؟

روش پژوهش
در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به بررسی روایات مربوطه به مسئله تصمیم گیری در مورد 
اقدام به درمان پرداخته شده است؛ بدین منظور منابع موجود در باب طب اجتهادی اسالمی مورد بررسی 

قرار گرفته است. 
یافته ها

الف( پرسش اول ناظر به این مسئله است که بیماری خوب است یا بد؟ به عبارت دیگر بیماری برای 
انسان مفید است یا مضر؟

ارزش گذاری بیماری و سالمتی
در این باره روایات مختلفی داریم که برخی، از بیماری تمجید می کنند و برخی از سالمتی؛ 

الف( روایات موید ارزشمندی بیماری
روایاتی که از بیماری تمجید می کنند مضامین مختلفی دارند که به چهار گروه اشاره می شود: 

گروه اول: روایاتی هستند که داللت بر این دارند که بیماری خیر و رحمت است؛ 
در این گروه ، ابتال به بیماری با تعابیر مختلفی مورد تمجید قرار گرفته است ؛ این تعابیر تمجید آمیز 

که برای بیماری به کار رفته اند عبارتند از: 
ورود به باغی از باغهای بهشت و غوطه ور شدن در آب حیات و مشمول مغفرت شدن  	• 	

نسبت به گنا هانی که به دین مومن آسیب می زند )هنگام عیادت ابوذر(]2[ 
دریافت سهم مومن از بالی سازنده و نشانه واجد خیر بودن او ]3[    	• 	

تطهیر و رحمت ]4[  	• 	



386    /    مجموعه مقاالت دومین همایش ملی تمدن نوین اسالمی 

گروه دوم: روایاتی که فواید و منافع بیماری را بیان می کند.  •  

در این گروه تعابیر ذیل به کار رفته است:   •  

رفع قلم از بیمار مادام که بیمار است 	• 	

نوشتن تمام اعمال صالحی که بیمار در سالمتی انجام می داد 	• 	

خارج ساختن گنا هان هر عضو 	• 	

اگر بیمار فوت کند مغفور است و اگر به زندگی ادامه دهد مغفور است ]5[  	• 	

مذکور خداوند بودن 	• 	

استجابت دعا  	• 	

نابود شدن گنا هان )هنگام عیادت سلمان( 	• 	

گروه سوم: روایاتی که بر مذمت کسی که بیمار نمی شود، داللت دارد.  •  

در این روایات این تعابیر به کار رفته است  •  

اهل آتش بودن فردی که بیمار نمی شود ]6[ 	• 	

کراهت رسول اهلل از وضعیت چنین فردی ]7[  	• 	

معادل بودن بیمار نشدن با بیماری  	• 	

بیمار نشدن، خودش بیماری است »کفی بالسالمه داء« ]8[ 	• 	

ملعون بودن بدنی که بیمار نمی شود ]9[ 	• 	

ملعون بودن بدنی که هر چهل روز یک بار بیمار نمی شود ]10[ 	• 	

گروه چهارم: روایاتی است که مضمونش این است که مومن حقیقی بیماری را دوست   •  

دارد.
مضامین این روایات به قرار زیر است:   •  

تنها راه رسیدن به برخی درجات ، ابتالء است ]11[ 	• 	

شرط رسیدن به حقیقت ایمان این است که بیماری محبوب تر از سالمتی باشد ]12[ 	• 	

ثوابی که در ابتال به بیماری هست چنان است که اگر کسی ]آن ثوابها را[ بداند دوست دارد  	• 	

همیشه بیمار باشد تا زمانی که پروردگارش را مالقات کند ]13[
ناله مومن تسبیح است 	• 	
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فریادش تهلیل است 	• 	

خوابش در بستر، عبادت است 	• 	

از این پهلو به آن پهلو شدنش جهاد فی سبیل اهلل است ]14[ 	• 	

ابتال به بالی فراوان، نشانه محبوب بودن بنده نزد خدا است ]15[ 	• 	

هدیه خداوند به بنده ای که محبوب او قرار گرفته یکی از این سه بیماری است ؛ میگرن یا  	• 	

تب یا ورم ملتحمه ]16[
ب( روایات موید ارزشمندی سالمتی

روایاتی که سالمتی را ارزشمند دانسته اند: 
روایات مختلفی با این مضمون وارد شده است: 

	 والعافیه أحب إلینا ]17[	

روایتی داریم که پیامبر از کنار شخصی عبور کردند که دعا می کرد و از خداوند صبر می خواست. 
پیامبر فرمودند: »

	 سألت البالء فاسأل اهلل العافیة.«  ]18[	

یعنی »از خدا بال خواستی .از خدا عافیت طلب کن.« درست نیست که بال طلب کنی.
روایت دیگری داریم که پیامبر )ص( وارد بر بیماری شدند و فرمودند: به من خبر بده چگونه اینطور 

بیمار شدی؟
	 قال: صلیت بنا المغرب فقرأت القارعه، فقلت: »اللهم ان کان لی عندک ذنب ترید ان تعذبنی 	

به فی اآلخره فعجل ذلک فی الدنیا، فصرت کما تری ، فقال: بئسما قلت! اّل قلت ربنا آتنا فی 
الدنیا حسنه و فی اآلخره حسنه و قنا عذاب النار. فدعا له حتی افاق« ]19[

یعنی »عرض کردم نماز مغرب خواندید، ما هم اقتدا کردیم .سوره قارعه خواندید و من گفتم : 
خداوندا اگر من گناهی دارم که قصد داری بخاطر این گناه، مرا در آخرت عذاب کنی، آن را در دنیا 
قرار بده .بدنبال آن گرفتار این وضعیت شدم. پیامبر)ص( فرمود: بد چیزی گفتی. آیا بهتر نبود بگویی 
خدایا در دنیا و آخرت به ما حسنه )سالمتی ( عطا بفرما و ما را از آتش جهنم دور بدار. پیامبر برای او 
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دعا کرد تا خوب شد.
روایاتی داریم که دال براین معناست که سالمتی نعمت است.

پیامبر )ص( می فرماید: »
	 نعمتان مکفورتان )مجهولتان(: االمن و العافیه؛  ]20[	

یعنی »دو نعمت مجهول هستند: امنیت و تندرستی.« و در روایت دیگری الصحه و االمان یعنی 
سالمتی و امنیت آمده است.

در روایت دیگری آمده است: »
	 فاولها 	 القلب:  العقل مشغول  زائل  العیش  ناقص  یزل  لم  منهن  فقد واحده  خمس خصال من 

صحه البدن، و الثانیه االمن ... ؛ ]21[
یعنی »پنج خصلت است که اگر شخصی یکی از آن ها را نداشته باشد زندگی ناقصی دارد، 

عقلش ناقص است، قلبش همیشه مشغول هست؛ اول آن ها سالمتی بدن است و دومی امنیت و..«
روایت دیگری می فرماید:

	 النعیم فی الدنیا االمن و صحه الجسم وتمام النعمه فی االخره دخول الجنه و ماتمت النعمه علی 	
عبد قط لم بدخل الجنه ؛ ]22[ 

یعنی »نعمت دنیا امنیت و سالمتی بدن است و مکمل این نعمت این است که در آخرت وارد بهشت 
شود و هیچ وقت نعمت، بر بنده ای تمام نمی شود، مگر اینکه وارد بهشت شود.«

جمع بین روایات در ارزشگذاری بیماری و سالمتی 
روایاتی که در مدح بیماری وارد شده است )که به منظور اختصار، تنها محتوای مورد نظر با ذکر 
منبع، مورد اشاره قرار گرفته و متن روایات ذکر نشده است( در زمانی است که پیامبر ص یا ائمه ع به 
عیادت یک بیمار تشریف برده بودند و در مدح بیماری سخن گفته اند و این برای شاد کردن بیمار است 
که از بیماری اش ناراحت نباشد و روحیه اش تضعیف نشود؛ این تدبیر یکی از مراحل درمان بیماری 
است و معصومین با روحیه دادن ضمن شاد کردن بیمار، یک گام مهم را برای بهبودی او بر می داشتند؛
عالوه بر این از برخی روایات استفاده می شود که اگر بیمار وضعیتش را نپذیرد، بیماری اش سخت 
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تر می شود و اساسا در نگاه اسالمی، یک پایه مهم طبابت روحیه دادن به بیمار است؛ 
همانند روایتی که می فرماید:

إن الحمی طهور، من رب غفور، قال الرجل: بل الحمی یفور بالشیخ الکبیر حتی تحله في القبور، 
فغضب رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله فقال: لیکن بک ما قلت، فمات منه ]23[ 

یعنی »پیامبر فرمودند: تب طهور است از جانب پرودگار بسیار آمرزنده و آن شخص پاسخ داد : تب 
می جوشد در بدن پیرمرد تا وارد قبرش کند. پیامبر)ص( ناراحت شد، سپس فرمود: چون این طوری 
فکر میکنی این طوری هم خواهد شد . آن شخص به همان شکل مرد. این روایت گویای این مطلب 
است که اگر فردی باور داشته باشد که بیماری او مصیبتی بی بازگشت و العالج است و موجب مرگش 
می شود همان اتفاق هم برایش می افتد به عبارت دیگر این که بیماری را رحمت ببیند یا نقمت تاثیر 
مستقیمی در بهبودی یا زوال سالمتی دارد؛ و به همین دلیل می بینیم که معصومین همواره در بالین بیمار 

جلوه های رحمت خداوند در بیماری را بیان می کردند.1 
جمع بندی در خصوص پرسش اول

)آیا الزم است نسبت به درمان بیماری، اقدامی انجام شود؟(
با توجه به گروه دوم روایات )موید افضلیت سالمتی بر بیماری(، سالمتی برتر از بیماری است و الزم 
است نسبت به درمان بیماری اقدام شود؛ اما در خصوص گروه اول روایات )موید ارزشمندی بیماری( 
الزم است از همان مشاهده اولیه بیمار با ذکر فضایل بیماری و تقویت روحیه بیمار و دمیدن امید در 
وجود او، آمادگی او را برای غلبه بر بیماری بیشتر کرد تا او بتواند حتی در بیماریهای سخت روحیه خود 
را نبازد و بر بیماری فائق آید؛ چه این که غلبه ناامیدی و استرس شدید می تواند با تضعیف سیستم ایمنی 
موجب پیشرفت سریع بیماری شود. در این مرحله فقط باید به جنبه های مثبت بیماری توجه داد مانند این 

1 ارزشگذاری بیماری و سالمتی در روایات در مواردی نسبی و در مواردی نفسی است؛ در مواردی که از بیماری تمجید 
شده است بدون مقایسه آن با سالمتی ارزشگذاری انجام شده است در حالی که هنگامی که سالمتی از بیماری برتر 
دانسته شده درمقایسه با بیماری ارزشگذاری انجام شده است؛ بنابراین بیماری خوب است اگر فواید آن را در نظر بگیریم 

)ارزشگذاری نفسی( و بخوبی سالمتی نیست اگر آن را با فواید سالمتی مقایسه کنیم )ارزشگذاری نسبی(. 
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که محتوای روایات مربوط به فواید بیماری و محسنات آن ذکر شود )روایاتی که در متن ذکر شد( ، و 
نیز بیماری انبیا و اولیا و استثنا نبودن آن بزرگواران از این ابتال ذکر شود تا بیمار با حس همانندپنداری 

خود را مغضوب خداوند نداند و بیماری را نشانه عدم محبت خداوند به خود نپندارد. 
اما نکته دیگری که از روایات فوق به دست می آید این است که با وجود فواید بیماری ، سزاوار 
نیست انسان از خدا طلب بال و بیماری کند؛ چرا که این ناشی از کوته بینی فرد است که گمان کند 
خداوند فقط با بیماری و بال گنا هان بنده اش را می بخشد ، در حالی که خداوند قادر است با توبه و 
استغفار و انجام کارهای خیر گنا هان بنده اش را مورد مغفرت قرار دهد ؛ عالوه بر این در مجموعه های 
عظیم روایی ما ، حتی یک دعا نداریم که معصومین ع در آن از خداوند بیماری طلب کرده باشند در 

حالی که ادعیه و روایات متواتری هست که در آنها از خداوند طلب عافیت شده است. 
نتیجه این که: 

فواید بیماری برای روحیه دادن به بیمار ذکر شده است و نه برای تشویق مومنین به طلب بیماری. 
نکته ای که در این بحث حانز اهمیت است این است که اساسا در نگاه طب اسالمی روحیه دادن و 

دلخوش کردن بیمار عین طبابت است؛ این نکته در روایت ذیل منعکس شده است: 
»موســی بــن عمــران: قــال یــا رب مــن ایــن الــداء؟ قــال منــی ؛ قــال فالشــفاء؟ 

قــال منــی ؛ قــال فمــا یصنــع عبــادک بالمعالــج؟ قــال یطیــب انفســهم؛ فیومئــذ ســمی 

المعالــج الطبیــب« ]24[  )حضــرت موســی بــن عمــران از خداونــد ســوال کردنــد: »ای پــروردگار 

ــد: شــفا )از کجــا  ــد: از مــن؛ ســوال کردن ــد فرمودن ــرد؟ خداون مــن، بیمــاری از کجــا نشــأت مــی گی
ــد:  ــد؟ فرمودن ــی کن ــه م ــده چ ــه کنن ــس معالج ــیدند: پ ــن؛ پرس ــد: از م ــرد(؟ فرمودن ــی گی ــأت م نش
جانهایشــان را دلخــوش مــی کنــد )بــه آنهــا روحیــه مــی دهــد( ؛ و از آن روز معالجــه کننــده را طبیــب 

نامیدنــد(1 

1 اگر چه طبیب از ریشه ط ب ب است و تطییب از ریشه طاب، ولی هر دو واجد معنای مشترکی با عنوان دلخوش 
کردن هستند
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و اما پرسش دوم 
ب( آیا همه بیماریها را باید درمان کرد؟

به عبارت دیگر آیا بیماریی هم داریم که درمان نکردنش ارجح باشد؟
در این خصوص در روایات بخصوص چهار بیماری ذکر شده است که مفیدند و درمان کردن آنها 
به صالح نیست مگر این که عوارضی به وجود بیاید و شدت یابد و کنترل بیماری بخواهد از دست برود؛ 
این بیماری ها خودشان موجب پیشگیری از بیماریهای خطرناک ترند و عامل بازگشت ژنهای جهش 
یافته به حالت اولیه و شرایط طبیعی می باشند. البته این منافاتی با پرهیز و پیشگیری و ترک فعالیت شدید 
در زمان ابتال به این بیماری ها برای پیشگیری از شدت یافتن این بیماریها و بروز عوارض بیماری ندارد، 

اما در عین حال درمان آن ها غالبا به صالح بیمار نیست. 
بیماری اول: سرماخوردگی

روایتی از پیامبر ص نقل شده است که فرمودند 
»ال تکرهوا الزکام ، فانه امان من الجذام« ]25[ 

از امام صادق علیه السالم روایتی نقل شده است که فرمودند: 
کان رسول اهلل ص ال یتداوی من الزکام و یقول: »ما من احد اال و به عرق من الجذام ، فاذا اصابه 

الزکام قمعه« ]26[ 
پیامبر ص زکام را درمان نمی فرمودند و می فرمودند »هیچکس نیست مگر این که ژن جذام در او 

هست که با ابتال به زکام سر جایش نشانده می شود.«
این روایت نشان می دهد که هر انسانی حامل ژن جذام است و آن چه جای نگرانی دارد فعالیت و 

جهش این ژن است ، و عامل سرماخوردگی ژن جذام را در جای خود آرام می کند. 
روایتی دیگر:

روی ان رسول اهلل قال: »ما من احد من ولد آدم اال و فیه عرقان؛ عرق فی راسه یهیج الجذام ... فاذا 
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هاج العرق الذی فی الراس سلطه اهلل عزوجل علیه الزکام حتی یسیل ما فیه من الداء...« ]27[ 
»هیچکس نیست از فرزندان آدم ع مگر این که دو ژن در او هست، ژنی در سرش که جذام را بر 

می انگیزد ... پس آن گاه که ژنی که در سر است جهش یافت ، خداوند سرماخوردگی را بر آن مسلط 
می کند تا آن چه از بیماری در آن است سیالن یابد«

این روایت نشان می دهد که موادی داخل ژن می شوند یا در آن شکل می گیرند و موجب جهش یا 
ناهماهنگی با سایر ژنها می شود و منتهی به بروز بیماری می شود در حالی که زکام یا عامل آن موجب 

خروج آن مواد و سیالن آنها می شود. 
البته اکثر روایات قید »در سر« را ندارند که بعضی از آنها معتبر هم هستند؛ و فایده سرماخوردگی 
منحصر در سرکوب ژن جذام نیست بلکه شامل همه بیماریهای ژنتیکی می شود که منشأ آن جهش ژن 

است؛ روایت دیگری از پیامبر ص وارد شده است: 
»الزکام جند من جنود اهلل عزوجل یبعثه علی الداء فیزیله« ]28[ 

»سرماخوردگی لشگری از لشگریان خدای عزوجل است که آن را بر سر بیماری بر می انگیزاند 

تا آن را از بین ببرد«
بیماری )داء( شامل همه انواع بیماری است ولی تقیید اثر سرماخوردگی به سرکوب ژن، آن را مقید 

به بیماریهایی با منشأ ژنتیک می کند. 
به هر تقدیر با توجه کثرت اخبار وارده تردیدی در سودمندی سرماخوردگی نیست چه این که در 

بعضی از آنها از سرماخوردگی تعبیر به دارو شده است.
ائمه ع الزم می دانستند از بروز سرماخوردگی فرزندانشان مطلع شوند؛ چنان که امام صادق ع به 
معلم فرزندانش فرموده بود ابتالی فرزندانش به سرماخوردگی را به ایشان خبر دهند ، و هنگامی که خبر 
داد امام ع فرمودند »هیچکس نیست مگر این که ژن جذام را دارد و هنگامی که جهش می یابد خداوند 

با سرماخوردگی آن را سرکوب می کند« [29] 
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این روایات مشعر به این مطلب است که سرماخوردگی معلول جهش ژن زکام است ، اگر چه نهایتا 
به معلم  امام ع  امر  ؛ و  باز می گرداند  اولیه  به وضعیت  یافته زکام را  همین سرماخوردگی ژن جهش 
فرزنداندش که او را از سرماخوردگی فرزندان خبر دهند احتماال به این دلیل بوده است که در خصوص 
سایر اهل خانه که شرایط مشابهی دارند اقدامات پیشگیرانه برای عدم ابتال به جهش ژن جذام انجام شود. 

و شاید هم در خصوص همان فرزند که امام ع از ایمنی او در برابر جذام اطمینان یابد. 
بیماری دوم: دمل

دمل جوشی است که از آن چرک خارج می شود و مورد دیگری است که منفعتش خارج کردن 
عامل بیماری پیسی است. 

روایتی از پیامبر ص نقل شده است که فرمودند: 
»ال تکرهوا الدمامیل؛ فانها امان من البرص« خصال؛ [30] 

»از دمل ها کراهت نداشته باشید، چرا که باعث پیشگیری از پیسی است«  
در روایت دیگری از پیامبر ص نقل شده است که فرمودند: 

»ما من احد من ولد آدم اال و فیه عرقان: عرق فی راسه یهیج الجذام و عرق فی بدنه یهج البرص فاذا 
هاج العرق الذی فی الراس سلط اهلل عزوجل علیه الزکام حتی یسیل ما فیه من الداء و اذا هاج العرق الذی 
فی الجسد سلط اهلل علیه الدمامیل حتی یسیل ما فیه من الداء فاذا رای احدکم به زکاما و دمامیل فلیحمد 

اهلل عزوجل علی العافیه ؛ و قال الزکام فضول فی الراس« [31] 
»هیچ یک از فرزندان آدم ع نیست مگر این که در او دو ژن هست یکی در سرش که جذام را 

باعث می شود و ژنی در بدنش که موجب پیسی می شود ؛ پس هنگامی که ژنی که در سر است جهش 
می یابد خداوند سرماخوردگی را بر آن مسلط می کند تا آن چه از بیماری در آن است را روان کند ؛ و 
هنگامی که ژنی که در بدن است فعال می شود خداوند دملها را بر آن مسلط می کند تا عوامل بیماریزای 
آن را روان کند؛ پس هنگامی که یکی از شما دید سرماخورده است یا دمل در بدنش ایجاد شده ، باید 
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خدای عز و جل را بخاطر سالمتی شکر کند ؛ و فرمودند سرماخوردگی زائداتی در سر است«
عامل دمل که باعث جوش و دمل در بدن می شود همان چیزی است که به ژن حمله می کند و بر 
آن مسلط می شود، یا به تعبیر دیگر وارد ژن می شود و مواد بیماریزا را خارج می کند و به تعبیر سوم 

مواد تحریک کننده ژن پیسی را روان کرده و از ژن خارج می کند. 
بیماری سوم: ورم ملتحمه

روایتی از پیامبر ص نقل شده است که فرمودند 
»ال تکرهوا الرمد فانه امان من العمی« خصال ؛ [32]   

»التهاب و ورم ملتحمه چشم را ناخوش ندارید چرا که موجب در امان ماندن از کوری است« 
بیماری چهارم: سرفه

روایت از پیامبر ص نقل شده است که فرمودند 
»ال تکرهوا السعال فانه امان من الفالج« خصال ؛ [33]   

»سرفه را ناخوشایند ندارید که مایه در امان ماندن از فلج است«   
ظاهرا این سرفه، سرفه معمولی ناشی از بیماری میکروبی دستگاه تنفسی فوقانی )حلق( یا تحتانی 

)ریه( است نه سرفه ناشی از بیماریهای دیگر مانند بیماریهای قلبی و ... 
تبریزیان با استشعار از این روایات معتقد است ورم ملتحمه و سرفه و زکام و دملها کارکرد مشابهی 
دارند و همگی یک نحو درمان ژنتیکی انجام می دهند چه این که نهی از درمان آنها سیاق واحدی دارد: 

در روایتی از پیامبر ص وارد شده است: 
»ال تکرهوا اربعه فانها الربعه: ال تکرهوا الزکام فانه امان من الجذام و ال تکرهوا الدمامیل فانها امان 

من البرص و التکرهوا الرمد فانه امان من العمی و ال تکرهوا السعال فانه امان من الفالج« خصال ؛ [34] 
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پرسش سوم
ج( آیا به محض ابتال به بیماری باید درمان را شروع کرد؟

آیا درمان سایر بیماریها غیر از بیماریهای مفید، از ابتدای بروز بیماری باید انجام شود یا بهتر است 
مدتی از بروز بیماری بگذرد و بعد اقدام به درمان انجام شود؟

در این خصوص در طب اسالمی دیدگاه ویژه ای وجود دارد مبنی بر تحمل بیماری تا زمانی که 
بدن توان دفع بیماری را دارد؛ 

روایتی از پیامبر ص نقل شده است که فرمودند: 
»تجنب الدواء ما احتمل بدنک الداء ، فاذا لم یحتمل الداء فالدواء« [35] 

» مادام که بدنت تحمل بیماری را دارد از دارو اجتناب کن و آنگاه که از عهده بیماری بر نیامد 
دارو مصرف کن« 

در این روایت توصیه شده تا نهایت توان و صبر بیمار ؛ از دارو استفاده نشود ولی اگر بیمار توانش 
تمام شد و قدرت مقابله با بیماری را نداشت و از پا افتاد، اقدام به درمان انجام شود. 

در روایتی از امام صادق ع نقل شده است که فرمودند: 
»من ظهرت صحته علی سقمه فیعالج نفسه بشیء فمات فانا الی اهلل بریء منه« [36] 

»هر کس مادام که سالمتی اش غالب بر بیماری اش باشد خود را با چیزی درمان کند و بمیرد ، من 

از او برائت می جویم«
روایت از امام موسی بن جعفر ع 

»ادفعوا معالجه االطباء ما اندفع الداء عنکم؛ فانه بمنزله البناء قلیله یجر الی کثیره« [37] 
بمنزله ساختن  را رد کنید، چرا که درمان،  اطبا  یابد درمان  بهبود می  بیماری خودش  »مادام که 

ساختمان است که کمش به زیادش منتهی می شود«
این روایت پرده از این حقیقت بر می دارد که مداومت بر مصرف دارو موجب بی تاثیر شدن آن و 
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اعتیاد به دارو و افزودن روز به روز دارو می شود و نهایتا بیماری بر بدن غالب می شود چرا که مقدار 
زیاد دارو هم دیگر اثر نمی کند. 

روایت دیگری از امام کاظم ع موید این مطلب است که داروی نابجا موجب تحریک بیماری می 
شود: 

»لیس من دواء اال و هو یهیج داء و لیس شیء فی البدن انفع من امساک الید اال عما یحتاج الیه« 
 [38]

»هیچ دارویی نیست مگر این که تحریک کننده یک بیماری است؛ و هیچ چیز در بدن مفیدتر از 

اجتناب از دارو نیست مگر زمانی که واقعا نیاز باشد«
دلیل این مطلب این است که با مصرف دارو علیه بیماری مکانیسم ایمنی بدن برای مواجهه با بیماری 
به اندازه کافی فعال نمی شود و بدن مهارت و تجربه دفع بیماری را به دست نمی آورد و قدرت کافی 

برای مقابله با بیماری را از دست خواهد داد. 
بحث و نتیجه گیری 

را  بیماری  برخی  که  دارد  وجود  سالمتی  و  بیماری  ارزشگذاری  خصوص  در  مختلفی  روایات 
ارزشمند دانسته اند و برخی سالمتی را؛ گروه اول روایات ناظر به فواید بیماری برای مومن است که 

ذکر آنها در بالین بیمار موجب شاد شدن و دلخوش شدن بیمار می شود ؛ 
دلخوش کردن و امید دادن و روحیه بخشیدن، گام اول درمان در طب اسالمی است و لذا محتوای 

روایات مذکور با همین کاربرد در درمان بیماران استفاده می شود؛ 
گروه دوم روایاتی هستند که سالمتی را نسبت به بیماری ارجح می دانند ؛ این روایات موید لزوم 

پیشگیری از بیماری و عنداللزوم درمان بیماری هستند. 
باب دیگری که در روایات گشوده شده است؛ باب بیماریهای نافع است که در آن از چهار بیماری 
سرماخوردگی ، دمل، ورم ملتحمه و سرفه به عنوان بیمای مفید نام برده شده ، چرا که موجب پیشگیری 
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از ابتال به بیماریهای جذام، پیسی ، کوری و فلج می شوند. در خصوص این بیماریها ارجح این است که 
درمان نشوند اگر چه در صورت شدت یافتن و احتمال از کنترل خارج شدن می توان آنها را درمان کرد. 
دستورالعملی که در خصوص درمان عام بیماریها در طب اسالمی وجود دارد و شاید به این شکل 
در طب رایج وجود ندارد این است که مادام که سالمتی بر بیماری غلبه دارد نباید اقدام به درمان بیماری 
کرد، و باید به بدن فرصت داد تا خودش بر بیماری فائق آید و بهبودی حاصل شود؛ اما اگر بیماری 
پیشرفت کرد تا حدی که فرد را از پا انداخت و بدن دیگر تحمل آن بیماری را نداشت باید اقدام به 

درمان انجام شود. 
بنابراین دستور العمل اقدام به درمان در طب اسالمی مطابق الگوریتم ذیل می باشد

	 بیماری یکی از چهار بیماری نافع است 	
 بیماری عارضه ای نداده است	

 در این صورت بیماری درمان نشود	
 بیماری عوارضی ایجاد کرده است	

 بیماریهای غیرنافع 	 العمل  این صورت مطابق دستور  در 
باید بیماری را درمان کرد

	 بیماری از بیماریهای نافع نیست	
 بدن تحمل بیماری را دارد	

 درمان انجام نشود	
 بدن تحمل بیماری را ندارد و بیمار از پاافتاده است	

 اقدام به درمان انجام شود	
حاصل بحث فوق این است که بهتر این است که بیماری درمان نشود مگر این که بیمار را از پاانداخته 
باشد یا نگرانی از زمینگیر شدن بیمار جدی باشد؛ با این توضیح که اگر بیماریهای نافع درمان شود خوف 
ابتال به بیماریهای جدیتر وجود دارد ولی در خصوص سایر بیماریها نگرانی از بابت ضعف عمومی بدن 
وجود دارد؛ یعنی کسانی که بیماریهای نافع را درمان می کنند به احتمال بیشتری به بیماریهای سختی 



398    /    مجموعه مقاالت دومین همایش ملی تمدن نوین اسالمی 

مانند جذام و کوری و پیسی و فلج مبتال می شوند و کسانی که هر بیماری را زود درمان می کنند غالب 
اوقات بیمارند چرا که بدن آنها ضعیف می شود و توان مقابله با بیماری را پیدا نمی کند. 



معیارهای تصمیم گیری برای اقدام به درمان در طب اسالمی  /   399

منابع 
آراسته، علی )1395( ؛ طبایع در طب اسالمی؛ تهران: انتشارات افق آینده؛ چاپ اول ص 8. 1
مجلسی ، محمد باقر ؛ بحار االنوار، ، انتشارات داراالحیاء ، ج78، ص188. 2
تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 3

چاپ دوم؛ جلد 1 ص 160
تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 4

چاپ دوم؛ جلد 1ص 160
تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 5

چاپ دوم؛ جلد 1ص 160
تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 6

چاپ دوم؛ جلد 1ص 160
تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 7

چاپ دوم؛ جلد 1ص 160
تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 8

چاپ دوم؛ جلد 1ص 160
تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 9

چاپ دوم؛ جلد 1ص 160
تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 10

چاپ دوم؛ جلد 1ص 160
تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 11

چاپ دوم؛ جلد 1ص 160



400    /    مجموعه مقاالت دومین همایش ملی تمدن نوین اسالمی 

تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 12
چاپ دوم؛ جلد 1ص 162

تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 13
چاپ دوم؛ جلد 1ص 162

تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 14
چاپ دوم؛ جلد 1ص 162

تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 15
چاپ دوم؛ جلد 1ص 162

تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 16
چاپ دوم؛ جلد 1ص 162

تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 17
چاپ دوم؛ جلد 1ص 163

تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 18
چاپ دوم؛ جلد 1ص 163

تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 19
چاپ دوم؛ جلد 1ص 163

تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 20
چاپ دوم؛ جلد 1 ص 163

تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 21
چاپ دوم؛ جلد 1ص 164

تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 22



معیارهای تصمیم گیری برای اقدام به درمان در طب اسالمی  /   401

چاپ دوم؛ جلد 1ص 164
 تبریزیان، عباس )1386( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )العالج الخاص و الوقایه(؛ مشهد ؛ . 23

انتشارات سنبله؛ چاپ دوم؛ جلد 3ص 38 و 39
تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 24

چاپ دوم؛ جلد 1ص 55
تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 25

چاپ دوم؛ جلد 1ص 79
تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 26

چاپ دوم؛ جلد 1ص 79
تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 27

چاپ دوم؛ جلد 1ص 79
تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 28

چاپ دوم؛ جلد 1ص 80
تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 29

چاپ دوم؛ جلد 1ص 81
تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 30

چاپ دوم؛ جلد 1ص 81
تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 31

چاپ دوم؛ جلد 1ص 82
تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 32

چاپ دوم؛ جلد 1ص 83



402    /    مجموعه مقاالت دومین همایش ملی تمدن نوین اسالمی 

تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 33
چاپ دوم؛ جلد 1ص 83

تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 34
چاپ دوم؛ جلد 1 ص 83

انتشارات . 35 ؛  مشهد  العام(؛  )العالج  المصطفی  الرسول  طب  فی  دراسه  )1385(؛  عباس  تبریزیان، 
داراالثر؛ چاپ دوم؛ جلد 2 ص 48

تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 36
چاپ دوم؛ جلد 1ص 83

تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 37
چاپ دوم؛ جلد 1ص 485

تبریزیان، عباس )1392( ؛ دراسه فی طب الرسول المصطفی )االمراض(؛ مشهد: انتشارات سنبله؛ . 38
چاپ دوم؛ جلد 1ص 485



رمزگشائی از نقش های تمدن ساز جندی شاپور: درس هائی برای 
دانشگاه های امروز

محمدعلی محققی 1 
استادیار جراحی سرطان، گروه آموزشی جراحی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی 

(mamohagheghi@gmail.com   :تهران، مرکز تحقیقات سرطان: انستیتو کانسر)نویسنده مسئول

چکیده
زمینه و طرح مسئله 

آینده  به  ارتباط گذشته  پل  و  راه  و چراغ  ایران  تمدن  نماد شکوه  شاپور،  دارالعلم جندی  مکتب 
است. این مکتب کهن، ریشه دار، خردمدار، اخالق محور و دین مدار، طی قرنهای متمادی بر مکاتب 
پزشکی معاصر خود در اقصی نقاط عالم تأثیر تمدن سازانه داشته است. وفق اسناد تاریخی، دانشگاه 
جندی شاپور، اولین دانشگاه جامع در تمدن بشری و بیش از 17 سده قدمت دارد. طب مهمترین رشته 
و بیمارستان نخستین بنای جامع آکادمیک آن است. تاریخچه علمی این دانشگاه با ترجمه آثار علمی 
ملل دیگر آغاز شده است. برخی کتاب ها از زبان های هندی، سریانی، و یونانی به زبان پهلوی ترجمه 
شد که از آن جمله می توان به خدای نامه، َکلیله و ِدمنه، هزار افسانه، سندبادنامه، ویس و رامین، آیین 
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انوشیروان در گردآوری و ترجمه ی متون یونانی و هندی کوشید و در  نامه اشاره کرد.  نامه، و تاج 
زمان او جندی شاپور به اوج شکوفایی علمی رسید. تمامی کتاب های مهم شناخته شده پزشکی آن 
دوران، در کتابخانه جندی شاپور گردآوری و ترجمه شده بود. با نگرش جامع به علم، جندی شاپور از 
کانون های اصلی دانش ورزی، فلسفه و پزشکی در جهان باستان شد. . در پرتو تعامالت همه جانبه با 
مراکز علمی معاصر، جندی شاپور تبدیل به کانون اصلی انتقال دانش میان شرق و غرب گشت. در دوره 
اسالمی، میراث جهانی علم و فرهنگ با واسطه جندی شاپور به جهان اسالم انتقال یافت. عمده پیشرفت 
و خدمات جندی شاپور در دوره اسالمی بوده است و استادان و دانشمندان مسلمان، این مرکز بزرگ 
علمی را به پایگاه بزرگ بسط دانش بشری و خدمات انساندوستانه و خداپسندانه درآوردند. مسلمانان 
آن چنان در علوم و فنون پیشرفت کردند و از سه تمدن آن روز یعنی یونان و هند و ایران بهره مند 
شدند، که بانی تمدنی نوین و خالق دورانی مشهور به عصر ترجمه شدند. در این مطالعه اسرار و ریشه 
های تمدنی و تمدن ساز جندی شاپور بعنوان نماد طب ایران و اسالم کنکاش و معرفی خواهد شد. تمام 
این رموز در شرایط جاری و آتی علم و طب و فن آوری کشورمان، با تفسیر و تحلیل معتبر و منطقی، 

برای ابتنای تمدن نوین اسالمی موضوعیت خواهند داشت. 
سنتی-  طب  شاپور-  جندی  سازی-  تمدن  اسالمی-  تمدن  تمدن-  فرهنگ-  کلیدی:  کلمات 

تمدن نوین اسالمی
روش 

از داخلی و  اعم  اسناد معتبر مرتبط،  به نوشتجات و  با مراجعه  این مطالعه بصورت کتابخانه ای و 
خارجی انجام گرفت. موضوع شناسی، پیشنهاد عناوین اصلی و فرعی، طبقه بندی، تحلیل، تفسیر ، نتیجه 

گیری و توصیه های راهبردی و کاربردی توسط نویسنده انجام پذیرفت.
یافته ها 

در مطالعه منابع تاریخی، فرهنگی و تمدنی، اسرار مکتوم یا آشکاری وجود دارد که به بسط علم و 
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تجربه و پایه گذاری تمدن جدید یا ارتقاء تمدنهای موجود منتهی شده است. در این مطالعه بیست رمز 
از اسرار تاریخی، فرهنگی، مدیریتی، علمی، تحقیقاتی، اجتماعی، اخالقی، و خدمات انسانی، شناسائی 

و به شرح مندرج در این مقاله معرفی شده است. 
ادبیات مطالعه ،مفاهیم و تعاریف پایه 

علم، تعلیم و تربیت 
یا مطالعاتی است که  بارة یک موضوع  »علم1 مجموعه دانسته هایی است منسجم و روشمند در 

در کار دستیابی به یک هدف معرفتی است؛ گزاره های یک علم ممکن است اعتباری و موضوع آن 
جزیی و مشخص باشد. مانند فیزیک )توصیفی(، بهداشت، علم اخالق، منطق )هنجاری(، فقه و حقوق 
)هنجاری، توصیفی و اعتباری(، کالم )هدف محور( جغرافیا )موضوع جزیی(، و... فیلسوفان علم، علم را 
باور صادق موجه هم توصیف می کنند2« . وفق نظام آموزش و پرورش جاری کشور، فرایند اشاعه علم، 
تعلیم و محصول آن تربیت دانش آموختگان است. فرایند تعلیم و تربیت تمام ساحات اعتقادی، عبادی، 

اخالقی، اجتماعی، سیاسی، زیستی، زیبا شناختی“هنری“ ، اقتصادی، و فناوری را در بر می گیرد3. 
فرهنگ

ادوارد بارنت تایلور4 انسان شناس انگلیسی در قرن نونزدهم فرهنگ و تمدن را کلیت درهم تافته ای 
می داند که شامل دین، هنر، قانون، اخالقیات، آداب و رسوم و هرگونه توانائی و عادتی است که آدمی 
در مقام عضوی از جامعه بدست می آورد )1(. بر این اساس اندیشمندان سده های 18 و 19 میالدی 
افتراقی میان فرهنگ و تمدن قائل نبودند )2( . امه سه زر نویسنده اندیشمند آفریقائی و سایر اندیشمندان 
بعدی فرهنگ را مجموعه ای از ویژگی های خاص قومی، نژادی و ملی می شناسند، در حالی که وجوه 
عام بشری را در تمدن می جویند )2(. دکتر علی شریعتی، با تکمیل تعریف امه سه زر تمدن را مجموعه 
1 Knowledge

2 ویکیپدیا- دانشنامه آزاد

3 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش- شورایعالی انقالب فرهنگی

4 Edward Burnet Tylor
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ای از اندوخته ها و داشته های معنوی و مادی انسان در طول تاریخ و فرهنگ را مجموعه ای از یافته ها 
و اندوخته های مادی و معنوی یک قوم یا نژاد خاص در طول تاریخ می داند )3(

تمدن
ویل دورانت اندیشه ها و فعالیتهای فرهنگی جوامع را در صورت شکل گیری شهرنشینی در شمار 
تمدن در می آورد و تمدن را نظم اجتماعی می داند که در اثر آن خالقیت فرهنگی امکان پذیر شده، 
جریان می یابد )4(. فرهنگ زیربنای تمدن است و تمدن از دل آن جوشش می کند و با گذر از مرز آن 
به قلمرو تولیدات عینی، سخت افزاری، مادی، صنعتی و ... می رسد. تمدن صورت خارجی فرهنگ، 
خالقیت درون فرهنگی، تجسم و عینیت بیرونی آن است و بمنزله داشته ها و دستاوردهای معنوی و نرم 
افزاری ، الهام گرفته از سنن، تاریخ، آداب و رسوم و شعائر مبتنی بر دانش، دربردارنده توسعه مادی و 

معنوی یک ملت است )5( 
تمدن اسالمی

»میراث گرانبار اسالمی، در برگیرنده همه ابعاد سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جامعه ، همه ابعاد 
وجودی فرد و جامعه ، همه رفتارهای )بایسته و شایسته و نبایسته( انسان، اعم از رفتار سیاسی، فرهنگی و 
اقتصادی، نحوه گفتمان ، اعم از گفتمان فردی و گفتمان کالن اجتماعی و حتی گفتمان جهانی، و فراتر 
از این امور، محصوالتی که نمونه عینی و تحققی یک جامعه اند؛ ساختار معماری و شهرسازی، مبانی 

علمی و نرم افزاری، محصوالت تکنولوژیکی و صنعتی1.«
اخالقی،  مکتب  قوانین،  فنون،  علوم،  هنر،  از  متشکل  اسالم،  مبین  دین  از  منبعث  انسانی  »میراث 
مکتب حقوقی، آداب، رسوم، و همه توانمندیهائی که مسلمانان در ادوار متمادی و متوالی تاریخ اسالم 
به آنها دست یافته اند و در جوامع خود بکار گرفته اند و در سایر جوامع نیز تسری یافته و با تغییرات 
نوعاً تکاملی به نسل ها و جوامع بعدی منتقل شده است. در تعامالت تاریخی و فرهنگی بین ملل این 

1 برگرفته از "مفهوم تمدن اسالمی" - کتاب درآمدی بر آزاداندیشی و نظریه پردازی در علوم دینی )دفتر اول: مجموعه 
 http://www.hawzah.net/fa/Book )سخنرانی
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دستاوردها با تأثیرپذیری از عوامل گوناگون تحول و تکامل یافته و بعنوان بخشی از میراث بشری به 
تمدنهای دیگر ارزانی شده است1.«

تمدن سازی 
سازه های تمدنی متشکل از محورها، فرایندها، زیرساختها و کالن سیستمهای مشروحه زیر میباشند2:

چهار اَبَرمحور: ارتباط با محیط، ارتباط با همنوع، ارتباط با خود، ارتباط با ماوراء
	 سه ابَرفرآیند: فکری معرفتی )مبناساِز قوانین و اخالق، هدف ساز و آرمان ساز(، قانونی، و 	

فرهنگی
	 ده زیرساخت: سیستم و مدل حکومت، آمایش سرزمین وشهرسازی، جمعیت و منابع انسانی، 	

منابع غذایی و انرژی و مواد اولیه، لباس و پوشش، مسکن و معماری، زبان و خط و ارتباطات، حقوق و 
تکالیف و جرم و مجازات، دولت و ادارات، نیروی انتظامی و نظامی و دفاعی و امنیتی

	 و 	 خانواده  زیست،  تولیدی(،محیط  )فرآیندهای  مالکیت،کشاورزی  سیستم:  کالن  چهل 
ازدواج، جامعه سازی، سرمایهاجتماعی، ثبت اسناد واحوال،ابزارسازی و صنعت، کار، مشاغل، استخدام 
ای(،پلیس  )فرآیندهای رسانه  ارتباطات،اطالع رسانی، مطبوعات  و دستمزد)فرآیندهای درآمدزایی(، 
و نیروی انتظامی و اطالعاتی، ادارات و مراتب اداری، انتخابات، برنامه ریزی، مدیریت منابع و زمان، 
شهرداریو خدمات شهری، آموزش و تحقیقات )فرآیندهای دانشی(، فرهنگ و اخالق و شهروندی، 
اقشار آسیب پذیر )فرآیندهای تامین اجتماعی(، بیمه و بازنشستگی)فرآیندهای پشتیبانی(، الگوی رفاه 
عمومی، دین ورزی، مناسک و مکان ها و مراسم عبادی، تجارت، بازرگانی، بازار، واردات و صادرات، 
بهداشت و درمان )جسمی، روحی، خانوادگی،کاری، شهری(، محیط زیست و حیوانات، دادگستری، 
پول، بانک، اقتصاد، بازارهای سرمایه و بورس، تولیدتوزیع مصرف، مالیات و عوارض، سفر، جهانگردی 

1 تعریف پیشنهادی محقق مطالعه
2 تحلیل مفهوم “تمدن ، سیستم های تمدنی و تمدن سازی” مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم .

http://isinqom.ir 
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بازرسی،  نظارت،  افزایی(،  )فرآیندهای همکاری و هم  تعاونی ها  احزاب، سازمان ها،  و حمل ونقل، 
سنجش )فرآیندهای کنترلی و ارزیابی(، روابط بین الملل، استانداردسازی، بهره ورزی، اقلیت ها دینی، 
بودجه،  و  المال  بیت  استراحت،  و  فراغت  اوقات  تفریح،  اجتماعی خاص، ورزش،  اقوام وگروه های 

تاریخ و میراث فرهنگی، هنر و زیبایی شناسی، نمادها، حقوق و فرهنگ کودک، زن، کهنسال.
»مجموعه پدیده های درهم تنیده، هدفمند، پوینده، پرشتاب، مستمر، جوینده مرزها، خلق کننده 
ارزشها، عالی و متعالی، درهم شکننده موانع ، یابنده راه های میان بر، فتح کننده قله ها: در همه زمینه 
های علمی، اجتماعی، اخالقی، قانونی، اقتصادی، سیاسی، هنری، ادبی، و فرهنگی: که در مقطعی از 
تاریخ حیات یک مجموعه انسانی )یک ملت، یک مکتب، مجموعه ای از ملل( شکل گرفته، تدبیر و 
رهبری و نهادینه شده، و در همان مجموعه و سایر مجموعه های انسانی پذیرفته شده، تبدیل به واقعیتی 

به مفهوم تمدن می شود1.«
تمدن نوین اسالمی

بهره مندی انسان ها از همه ظرفیت های مادی و معنوی که خداوند برای تأمین سعادت و 
تعالی آنان، در عالم طبیعت و در وجود خود آنان تعبیه کرده است. مؤلفه های این تمدن در 

کالم مقام معظم رهبری عبارتند از )6(:
		محوریت قوانین قرآنی، خردورزی، علم، اخالق، مجاهدت در راه خدا، حکومت مردمی، پرهیز 

از تحجر، ایجاد رفاه عمومی، استقرار عدالت، دوری از اقتصاد مبتنی بر ربا و تکاثر،
			مؤلفه های جدید بر حسب مقتضیات زمان: ابتکار و خالقیت، توجه به رسانه های مدرن، هنر، 

سینما، بهبود روابط بین الملل و صدور احکام فقهی متناسب با نیازهای جدید بشر
		پویایی در رقابت با دنیای مدرن غرب 

		همت و خرد دسته جمعی 

1 تعریف پیشنهادی محقق مطالعه
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		وحدت، انضباط، کار، تالش، ایمان به خدا، خالقیت، عقالنیت، توانایی علمی و داشتن رسانه 

های قوی 
»تمدن جدید منبعث از دین مبین اسالم مبتنی بر استقالل و آزادی ملل عالم، عدالت و معنویت، 
ترک ستیزه جوئی و صلح مبتنی بر عدالت، تدبیر و اصالح امور زندگی مادی و معنوی مردم بر اساس 
آداب، سنن، اخالق، رفتار، کردار، فرهنگ و اندیشه اسالمی و نیز علوم و فنون و صنایع پیشرفته بشری1.« 

جندی شاپور )شهر( 
بود که  مهمترین شهرهای دوره ساسانی  از  ُجندی شاپور یکی  یا  ُگندی شاپور  یا  ُگندی شاهپور 
توسط شاهپور یکم ایجاد گردید. جندی شاپور از همان بدو تأسیس بتدریج بصورت یکی از مراکز 
علمی و پزشکی جهان آن روز درآمد و بنا بگفته تاریخ نویسان شاپور دستور داده بود تعداد زیادی از 
کتاب های طب یونانی را به زبان پهلوی ترجمه و در آنجا نگهداری کنند، خسرو انوشیروان در این 
افزود2. شهر جندی شاپور در شمال  بر توسعه دانشکده پزشکی آن  بزرگی ساخت و  بیمارستان  شهر 
غربی خوزستان در محل دهکده شاه آباد کنونی واقع بوده است. این شهر پس از پیروزی شاهپور اول 
بر والریانوس، امپراطور روم )258-250 م( بدستور شاپور توسط اسرای رومی ساخته شد. نام شهر ابتدا 
ِوه اَندیو شاپور/ ِوه اَنتیوک شاپور »به از انطاکیه شاپور« )یعنی شهری که شاپور آن را بهتر از انطاکیه 
بنا کرد(، بود و بعدها به گندی شاپور و در دوره اسالمی جندی شاپور نامیده شد )7(. این شهر کهن در 
17 کیلومتری جنوبشرقی دزفول، هشت فرسخی شمال شرقی شوشتر واقع شده است و ویرانه های آن 

هنوز در محلی بنام شاه آباد وجود دارد )8(.
مدرسه )دانشگاه ( جندی شاپور 

دانشگاه گندی شاپور که اعراب آن را ُجندی شاپور می خواندند، یکی از آثار به جای مانده از 
محسوب  خاورمیانه  های  دانشگاه  ترین  باستانی  از  قدمت،  سده   17 از  بیش  و  است.  ساسانیان  سلسله 

1 تعریف پیشنهادی محقق مطالعه
2 ویکی پدیا-دانشنامه آزاد.
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میشود. گندی شاپور شهری است کهن در شمال استان خوزستان و در نزدیکی شهرستان دزفول که 
امروزه ویرانه های آن باقی است و به سبب بیمارستان و دانشگاهی که در آن بوده شهرت بسیار داشته 
است. در دانشگاه گندی شاپور، برخی کتاب ها از زبان های هندی، سریانی، و یونانی به پهلوی ترجمه 
شد که از آنجمله می توان به خدای نامه، َکلیله و ِدمنه، هزار افسانه، سندبادنامه، ویس و رامین، آیین نامه، 
و تاج نامه اشاره کرد1. این دارالعلم دنیای باستان، از همان بدو تأسیس مرکزیت علمی و اشتهار جهانی 

پیدا کرد. دانشمندان زیادی از اقصی نقاط عالم در آنجا مشغول تدریس و طبابت بودند)8(.

 
نمایی از دانشگاه جندی شاپور

رمز 
مصدر مجرد از باب »نََصَر، یَنُصُر« و »َضَرَب، یَضِرُب« است و به معنی با لب، چشم، ابرو، دهن، 
دست و یا زبان اشاره کردن است. رمز در زبان فارسی به معنای اشاره، ّسر، ایما، نکته، دقیقه، عالمت، 
با نشانه ها و عالیم  بیان مقصود  پنهان، نشانه مخصوصی که مطلبی خاص از آن درک شود،  اشارت 

قراردادی و... است)9(.
رمزگشایی

کشف رازهای باستان، راز گشائی از زبانهای باستانی، تعریف کدها و عالئم مرموز، ترجمان متون 
قدیمی و نوشتجات تاریخی و منابع علمی کهن، افشای اسرار مکتوم، توصیف مفاهیم ایمائی، آرایه ها 
و تشبیهات ادبی، بازخوانی کتیبه های تاریخی و امثال آنها به مفاهیم و نگاشته ها و متن های قابل فهم، 
1 https://fa.wikipedia.org
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صریح و شفاف1 
رموز و اسرار تمدن ساز، در تطور تاریخ جندی شاپور

بخش اصلی مطالعه به کشف اسرار و رموز نهفته در تاریخ پرفراز و نشیب گندی شاپور، اختصاص 
یافته است. با مطالعه منابع عمدتاً تاریخی، در این مرحله از مطالعه، بیست نکته )رمز( تأثیر گذار در نقش 

های تمدن ساز اولین دانشگاه جامع تاریخ علم بشرح زیر ارائه می شود :
1- داشتن نظام آموزشی، اهتمام به علم و توسعه دانش بشری، و بویژه علم طب و خدمات ارزشمند 

و خداپسندانه به دردمندان و نیازمندان:
" دانش و هنر , برتر از شمشیر و ثروت است« این جمله ای است که بر سر دانشگاه جندی شاپور 
از جمله  و  علم  رایج  زبان  که  ساسانی،  پهلوی  زبان  از  مانده  برجای  های  واژه   .)10( بود  حک شده 
زبان علمی در جندی شاپور بوده است، حکایت از وجود یک نظام خردمندانه علمی و ارزش واالی 
 ،  dānāk دانش،  معنای  به   ،  dānišn  hūdānākih دارد.«  ادوار کهن  دانشمندان در آن  و  دانش 
virōmand ، به معنای دانشمند، dipivar ، به معنای دبیر، čāšišn ، āmōžišn ، به معنای آموزش، 

frahangistān ، به معنای آموزشکده، hērpatistān ، به معنای مدرسه، همگی نشان دهنده وجود و 

اهمیت سیستم آموزشی در ایران باستان است" )11( . پنج رکن و 40 موضوع ) از مبانی، اصول، فروع، 
حواشی، عوارض،....( نظام آموزشی در دارالعلم جندی شاپور، از نوشتجات معتبر و تحلیلی در کدواژه 

های مکتب علمی و پزشکی دانشگاه جندی شاپور، احصاء شد:
پنج رکن نظام آموزشی جندی شاپور عبارت بودند از: 

رهبری )مدیریت(، استادمحوری، شاگردپروری، دانش پژوهی، تجربه نگاری
بیست و پنج مسئله/عنصر مهم از اجزاء متشکله نظام آموزشی جندی شاپور عبارتند از: 

فضای  منابع،  به  دسترسی  مکان  و  کتابخانه  معتبر،  منابع  و  کتب  آموزش،  در  مهم  عنصری  خط، 

1 تعریف پیشنهادی محقق مطالعه
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مناسب برای اجتماعات آموزشی، تلفیق آموزش نظری با آموزش عملی )بالینی(، فضای مناسب برای 
آموزش عملی/بالینی مانند بیمارستان، تجهیزات پیشرفته بیمارستانی در خدمت آموزش و درمان بصورت 
توأم، مؤسسات آموزشی، مناظرات فرا آموزشی)کنفرانس علمی(، علم آموزي و دانش پژوهي، داشتن 
داشتن  بشری،  میراث  از  استفاده  پیشینیان،  و  نیاکان  میراث  از  استفاده  شفاف،  هویت  با  علمی  مکتب 
مکتب اخالقی و نظامات تنبیهی و تشویقی، داشتن شاخه ها و حیطه های آموزشی، تظیر داروسازی، 
کاردپزشکی ....، تألیف و ترجمه، جامعیت و اهتمام به عموم شاخه های علمی زمان و یک بعدی نبودن، 
اهتمام به ارتباطات بین الملل، داشتن پشتوانه حکومتی، داشتن پایگاه و حمایت مردمی، الگوبرداری از 
برخورداری  دانشجو،  نظام پذیرش  برای دیگران، داشتن زیر  بودن  الگو  بودن و  الهام بخش  دیگران، 
از خوابگاه و سایر رفاهیات  بهره مندی  استادان،  برای  برنامه رفاهی  استاد، داشتن  نامه جذب  از شیوه 

دانشجویان، داشتن زیر نظام آزمون و صدور گواهی و مجوز طبابت، ....)12(. 
از شاخص های تمدن ایرانی وجود مراکز و مدارس علمی در بالد مختلف و اجتماع دانشمندان 
این  فعالیت  و  استقرار  محل  های  سرزمین  به  عالم  نقاط  اقصی  از  دانش  و  علم  جویندگان  مراجعه  و 
مراکز بوده است. جندی شاپور مشهورترین مراکز علمی در تمدن ایران و اسالم است. » این دانشگاه , 
بزرگترین مرکز علمی زمان خود بود. درست است که مقدمات تاسیس این دانشگاه را اردشیر بابکان , 
نخستین پادشاه سلسله ساسانی ,فراهم آورد، ولی گشایش آن , به زمان فرزندش شاپور اول باز می گردد 
و به همین سبب , به جندی شاپور مشهور شد.  با تاسیس این دانشگاه , ایران, بزرگترین کانون علمی دنیا 

گشت و دانش پژوهان دنیا از هر قوم , دین و نژادی رهسپار ایران شدند) 13(. 
در شرایطی که مراکز علمی و مؤسسات تمدنی دنیای باستان در مواجهه با تحوالت و تعرضات و 
منقرض می شدند، دوام بیش از 500 ساله جندی  هجومهای نظامی بشدت آسیب پذیر بودند و نوعاً 
شاپور پدیده بسیار قابل تأملی در تاریخ علم است که ریشه در اسرار مکتوم دارد. بدون تردید داشتن 

نظام علمی و آموزشی از اهم این اسرار است. 
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2- داشتن نظر و نظریه و مبانی نظری و اهتمام برای نقد و تقویت، 
اثبات یا رد نظریات و ارائه نظریات جدید 

نظریه مزاجی پیشینه ای بسیار کهن دارد و در دوره جندی شاپور نیز از ارکان علمی طب بوده و 
توسعه نیز یافته است. سایر رشته های علمی نیز بر پایه نظریات علمی زمان خود استوار بوده و یا مبنای 
نظریات جدید علمی بوده اند. در دانشگاه جندی شاپور در دوره ساسانی، با تلفیق پزشکی ایرانی، مزد 
یسنائی، یونانی، هندی و سریانی مکتب پزشکی جدیدی بوجود آمد که برتر از سایر مکاتب بوده، قرنها 
مهمترین مرکز پزشکی جهان بشمار می رفته است)14(. مزایای مکتب پزشکی جندی شاپور باعث شد 
بزرگان علمی دنیا به آن دیار اقبال نمودند، بطوری که در اوج شکوفائی، در دوره انوشیروان )531 تا 
579 میالدي)، نزدیک به 500 استاد تدریس می کردند و بیش از 5000 دانش پژوه تحصیل کرده اند 

)15(. از ویژگی های مکتب پزشکی جندی شاپور چند مورد زیر برای نمونه ارائه می شود:
		زبان تدریس عمدتاً سریانی بوده که با زبانهای رایج عصر قرابت داشته و همین امر موجب تسهیل 
ارتباطات علمی و انتقال دستاوردها، بویژه به دنیای اسالم شده است. زبانهای زنده دیگر معاصر مانند 
هندی، یونانی، پهلوی نیز مرسوم بوده و این تنوع امکان انتقال و تبادل دانش بشری و دستاوردهای علمی 

ملل را بیشتر مهیا می ساخته. 
		از مزایای تدریس و انتقال تجارب استادان برجسته سایر ملل برخوردار بوده است

		برای ارزیابی فارغ التحصیالن نظاماتی دایر بوده و اعطای گواهینامه شرط طبابت بوده است
		شیوه تدریس، استاد محور و تجربه محور و تلفیق آموزش نظری با فراگیری بر بالین بوده است

		سبک علمی و مراکز آموزشی جندی شاپور بحدی نافذ بود که در دوره اسالمی عیناً اقتباس شد 

و بیمارستان بغداد با الهام از بیمارستان جندی شاپور بنا گردید
		در جندیشاپور در کنار تدریس علم طب، علوم یونانی به زبان آرامی )سریانی( ، تجارب مدرسین 

رومی، تعالیم فرهنگی مغان زرتشتی و بدایع هنری ایرانی نیز تدریس می شد)16(.
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3-  احترام به دانش و دستاوردهای علمی ملل دیگر، استفاده از آنها، افزودن 
دانش و تجارب جدید به آنها، به شتراک گذاری دانش و تجارب جدید

الگوی مورد اقتباس در نخستین سالهای فعالیت جندی شاچور به احتمال زیاد اسکندریه بوده است 
و اساس تدریس بر مکتب طبی بقراط و کتب جالینوس استوار بوده است.

علیرغم جنگهای طوالنی و مکرر ایران وروم و تقابل فرهنگی منبعث از جدال نظامی، در صحنه های 
علمی وضعیت بگونه ای دیگر بوده است. حاکمان درک کرده بودند که بعد از تفوق نظامی، تثبیت 
ارکان حکومت و تجلی عظمت ملی در سایه اقتدار علمی و شکوه فرهنگی بدست می آید. بهمین سبب 

دانشمندان سایر ملل، حتی ملل مخاصم و رقیب خود را گرامی می داشتند. 
با حضور تئودوسیوس1 پزشک نصرانی ، شرایط و زمینه برای رشد طب و طبابت در جندی شاپور 
فراهم شد. به احترام این پزشک در جندی شاپور کلیسائی بنا گردید و شاپور دوم بدخواست وی جمعی 
از اسرای هموطنش را آزاد ساخت. ماروثا پزشک غبر ایرانی دیگری بود که یزدگر اول را درمان نمود. 
Estephen Oddessi و Gabrial نیز در زمره دیگر پزشکان غیر ایرانی بودند که به جندی شاپور 

انوشیروان متون علمی  آمده و در امور درمانی دربار شا هان ساسانی مشارکت داشتد )17(. در زمان 
یونانی و هندی ترجمه و برای توسعه علوم و تبادالت علمی بعدی بین ملل متمدن آن زمان زمینه سازی 
شد. برخالف برخورد متعصبانه حکومت روم شرقی با مسیحیان نسطوری و تعطیلی مدرسه رها در 489 
میالدی، جندی شاپور پذیرای مهاجرین نسطوری و بویژه دانشمندان آنها شد )18(. ژوستی نیان امپراطور 
روم با سخت گیری بر نوافالطونیان و تعطیلی مدرسه آتن در سال 529 میالدی موجب شد هفت نفر از 
پیروان نوافالطونی آن مدرسه به ایران مهاجرت کنند. این جریان بر اندیشه های فلسفی ایران باستان تأثیر 
قابل توجه و بر رشد مکتب طبی جندی شاپور نیز، هرچند اندک، بدون تأثیر نبود )19(. در دوره اسالمی 

نیز جندی شاپور پل ارتباطی بین طب ایران، هند، یونان، و روم با جهان اسالم شد. 

1 Theodorus
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دستاوردهای  و  )استاد-دانشجو-محصوالت  علمی  راهبردی  مبادالت   -4
علمی-منابع علمی( با سایر ملل 

قبل از اسالم در جندی شاپور سه گروه از برجسته ترین اساتید تدریس می کردند: مسیحیانی که 
بزبان سریانی تدریس می کردند، ایرانیان اصیل زرتشتی که بزبان پهلوی تدریس می نمودند و علمای 

هندی که در اقلیت بودند1.
 از رموز پیشرفت و تعالی در جندی شاپور، اهتمام به تبادالت علمی با تمدن های معاصر خود بوده 
است. مرصاد غفاری در این باره چنین نگاشته است: »دانشگاه جندی شاپور در عصر خود بزرگترین 
مرکز فرهنگی شد. دانشجویان و استادان از اکناف جهان بدان روی می آوردند. مسیحیان نسطوری در 
به ارمغان آوردند نو  آن دانشگاه پذیرفته شدند و ترجمه سریانی های آثار یونانی در طب وفلسفه را 
افالطونیها در آنجا بذر صوفی گری کاشتند. سنت طبی هندوستان، ایران، سوریه و یونان در هم آمیخت 
و یک مکتب درمانی شکوفا را به وجود آورد. به فرمان انوشیروان، آثار افالطون و ارسطو به پهلوی 
ترجمه شد و در دانشگاه تدریس شد« )20(. بسیاری از شخصیتهای علمی ایران زمین و سایر ملل در 
جندی شاپور پرورش یافته اند. عبدا…بن میمون اهوازی منجم، دعبل خزایی؛ شاعر شیعه عرب وحارث 
بن کلده در این دانشگاه تحصیل کرده بودند.اعضای خاندان جورجیس بن بختیشوع ریاست دانشگاه 
این خاندان پزشک  از اعضای  جندی شاپور را برعهده داشتند و در زمان حضور خلیفه عباسی یکی 

دربار خلفا شد.
ارتباط طب ایرانی با طب هندی در دوره انوشیروان رقم خورد. دروازه ورود طب هندی به دنیای 
عرب نیز، جندی شاپور بوده است. »برزویه حکیم از سوی خسرو انوشیروان به سفری تحقیقاتی به هند 
نیز اعزام می شود و در بازگشت از این سفر کتاب های زیادی را به ایران می آورد و به زبان پهلوی 
ساسانی ترجمه می کند که کلیله و دمنه از جمله آنهاست« )21(. در دوره اسالمی، جندی شاپور به 

http://a-a-ahmadi.blogfa.com .1 احمدی-عزیزاهلل: دانشگاه باستانی جندی شاپور
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چهار راه علمی دنیا تبدیل و موجبات انتقال علوم و فنون و دستاوردهای ملل دیگر به جهان اسالم شد. 
یونانیان نیز در این انتقال دستاوردهای علمی به جهان اسالم نقشی غیرمستقیم و با واسطه داشتند. شاهراه 

ارتباط علمی یونانیان با دنیای اسالم از جندی شاپور عبور می کرد. 
»جندی شاپور در انتقال فرهنگ یونانی به جهان اسالم نقشی در خور ایفا کرده است«)18(.

رمز  حکومتی،  حمایت  با  مدیریتی  و  علمی  استقالل  آمیختگی  هم  در   -5
پایداری در تحوالت تاریخی و پیشگیری از سقوط و اضمحالل

عالقه پادشا هان ایرانی به تندرستی، موجبات پیشرفت طب را بویژه در دوره ساسانی فراهم ساخت. 
خسرو انوشیروان که در منابع به عنوان شاهِ خردمند، شاهِ دانش دوست، دوستدار ادب و صاحب نظر 
دقیق فلسفه ی یونان، معرفی شده است، برای توسعه ی فلسفه و حکمت در جندی شاپور تالش زیادی 
انجام داد. عالقه ی وی به فلسفه و دانش باعث شد که وی در صدد جمع آوری متن های گوناگون 
علمی در زمینه فلسفه و حکمت از روم و هند برآید )23-22(. انوشیروان برزویه طبیب را به هنوستان 
فرستاد. هدف وی انتقال کتب معتبر علمي در زمینة طب، اخالق، نجوم، ریاضیات، و .... به ایران بود 
)24(. "در این دوره مغان و موبدان از نقش تعیین کننده اي برخوردار بودند ؛ به طوري که سرفصل هاي 
آموزشي، نحوة تدریس اساتید در کالس ها، و محتواي آموزشي را مشخص مي کردند" )24(. حمایت 
حکومتی و دخالت آشکار در مدیریت نهادهای مطرح علمی، با رویکرد آزاد اندیشانه استادان بزرگ 
در تضاد بود. هوشمندترین استادان با نفوذ علمی و معنوی خود بر درباریان و وابستگان آنها ، موجبات 
تأمین و تضمین منافع علمی و مؤسسات تمدنی را فراهم می ساختند. مراقبت هوشمندانه دیگر که از ذیل 
نوشتجات تاریخی استنباط می شود، حفاظت دستاوردها و میراثهای علمی و تمدنی از اضمحالل در فراز 
و فرودهای حکومتی و جنگ ها و مناقشات نظامی بوده است. جندی شاپور قبل از اسالم تأسیس شد 
و در دوران ظهور اسالم با درایت و بدون درگیریهای مخرب نظامی، اسالم را پذیرفت و عمده رشد 
و شکوفائی و خدمات علمی آن در دوران اسالمی انجام شد. دروازه های شهر شاپور در حدود سال 
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هیجدهم هجری بوساطت یکی از ایرانیان تازه مسلمان بر روی اعراب گشوده شد و شهر از ویرانی و 
انهدام نجات یافت، بدین ترتیب تا اوایل دوران خلفای عباسی این شهر به حیات اجتماعی خود ادامه 
داد. گندی شاپور در قرون سوم و چهارم هجری که بر اهمیت بغداد افزوده شد، بتدریج موقعیت خود 

را از دست داد1 .
6- اهتمام به اصل شاگرد پروری و نقش آفرینی دانشمندان و طبیبان 

سرشناس و جامعیت ایشان در حیطه های دانشی روز، تعالیم و تجارب
تدریس، تحصیل و طبابت در جندی شاپور در هم آمیخته و عجین و قرین و مکمل همدیگر بودند. 
مرکز  ترین  ملل مختلف و جامع  دانشمندان  اجتماع  فاخر دوران کهن محل  دانشگاه  این  آنجا که  از 
پزشکی عصر خود بشمار می رفت، سنتهای پزشکی یونانی، هندی و ایرانی رابا هم در آمیخته و زمینه 
را برای شکوفائی طب در دوران اسالمی آماده ساخت. شاید بجرأت بتوان ادعا نمود که سلسله اساتید 
جندی شاپور، میراث داران و شاگردان همان دانشگاه بودند. بسی از دانش آموختگان آن مهد علم و 
طب و تمدن، به دانشمندان و سردمداران علوم و فنون و اطبای اقصا بالد دوران خود مبدل و بازتابی از 
کانون نورانی جندی شاپور در سرزمین های ملل مختلف معاصر خود بودند. »عبدا...بن میمون اهوازی 
از  کلده  بن  و حارث  شیعه عرب  شاعر  علی خزایی؛  ابن  دعبل  پسرجندی شوری،  منجم، جورجیس 

شاگردان مکتب جندی شاپور بشمار می روند« )25(. 
شاگردان مکتب جندی شاپور پیوستگی سرنوشت سازی با نسلهای ماقبل و مابعد خود داشته اند. 
استاد دکتر محمود نجم آبادی پیوستگی در سلسله طبیبان این مدرسه کهن را بسیار زیبا ترسیم نموده و 

به جهت اختصار به ذکر اسامی اکتفا می شود )26(:
از اطباء مکتب جندی شاپور ، در درجه اول خاندان بختیشوع می باشند. این خاندان عده ای طبیب 

داشتند که عبارتند از :

https://fa.wikipedia.org/wiki .1 گندی شاپور )شهر(. از ویکی پدیا، دانشنامه آزاد
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1. بختیشوع بزرگ سر سلسله خاندان مزبور 
بیمارستان جندی شاپور1 )طبیب  2. جورجیس )جرجیس( فرزند بختیشوع جندی شاپوری رئیس 

منصور خلیفه 769 میالدی 152 هجری قمری(
3. بختیشوع دوم فرزند جورجیس2 )وفات 801( میالدی 185 هجری قمری( 

4. جبرئیل فرزند بختیشوع دوم3 )213 هجری قمری - 828 میالدی(.
5. جورجیس دوم فرزند بختیشوع دوم و برادر جبرئیل.

6. بختیشوع سوم4 پسر جبرئیل، پسر بختیشوع، پسر جورجیس )وفات 256 هجری قمری مطابق 870 
میالدی(

7 و 8 .عبیداهلل اول5 فرزند دیگر جبرئیل و میکائیل فرزند دیگر جبرئیل 
9. یحیی یا یوحنا فرزند بختیشوع سوم

10. جبرئیل دوم6 )وفات 397 هجری قمری = 1005 میالدی( 
11. بختیشوع چهارم7 فرزند یحیی )یا یوحنا( متوفی 329 هجری قمری مطابق 904 میالدی

12. ابوسعید عبیداهلل دوم فرزند جبرئیل دوم متوفی 450 هجری قمری مطابق 1058 میالدی 
عده ای از اطباء غیر از خاندان بختیشوع پزشکی و خدمت خلفای عباسی را کرده اند و همه ی آنان 
در حقیقت شاگردان و پرورده شدگان جندی شاپور می باشند، مانند خاندان ماسویه و حنین که اولی ها 

1 این شخص همان طبیبی است که وقتی منصور خلیفه عباسی بیمار شد و اطباء بغداد در معالجه وی عاجز ماندند منصور 
وی را از جندی شاپور به بغداد خواست.

2 طبیب معالج مهدی )دوران خالفت 169-158هجری قمری مطابق 785-774 میالدی( و هادی )دوران خالفت 170-

169 هجری قمری مطابق 786-785 میالدی( و هارون الرشید )دوران خالفت 193-170 هجری قمری مطابق 786-808 
میالدی( خلفاء عباسی بود.

3 اولین طبیبی است که نخستین کتاب پزشکی را از زبان یونانی به عربی ترجمه کرده است.

4 وی پزشکی معتز خلیفه عباسی )253 هجری قمری = 867 میالدی( را داشته است

5 طبیب المتقی خلیفه

6 فرزند عبیداهلل اول که طبیب عضدالدوله دیلمی بوده است
7 طبیبی بسیار حاذق و به پزشکی المقتدر باهلل خلیفه اشتغال و با سنان بن ثابت بن قره الصابی پدر ثابت بن سنان معاصر بود.
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مستقیماً و دومی ها غیر مستقیم با این دستگاه بزرگ علمی سرو کار داشتند.
13 عیسی بن شهالفا1

14. شاپور فرزند سهل2 متوفی 255 هجری قمری )868 میالدی(
15. دهشتک3 

16. میخائیل4 برادر دهشتک 
17. سرجیس5 شاگردان جورجیس معروف 

18. ماسویه6 
19. جورجیس7 فرزند میکائیل طبیب ، فرزند میکائیل )میخائیل( فرزند ماسویه 

20. عیسی بن صهاربخت8 )یا عیسی بن چهار بخت( از شاگردان جورجیس 
دسته دیگر از پزشکان جندی شاپور که در شاهنشاهی ساسانی خدمت کرده اند:

21. تئودوروس9 
22. جورجیس10 

1 از فارغ التحصیالن جندی شاپور، از پرورده های جورجیس اول ، پزشک مخصوص منصور خلیفه که نزد وی تقرب 
زیادی داشت.

2 از اطباء مقیم بیمارستان جندی شاپور، داروسازی بسیاری قوی و پزشک متوکل عباسی )222-248 هجری قمری 
 )762-848

3 از پزشکان بیمارستان جندی شاپور و برادر ماسویه و رئیس بیمارستان جندی شاپور بود
4 وی نیز با دهشتک در بیمارستان جندی شاپور به خدمت اشتغال داشته است.

5 در غیبت استاد ریاست بیمارستان را به عهده داشت 

6 از استادان بزرگ جندی شاپور ، قریب سی سال به خدمت و تدریس داروسازی )صیدله( و چشم پزشکی اشتغال 
داشت 

7 سال ها در بیمارستان جندی شاپور نزد پدرش تحصیل می کرد، اما به مقام پدر در پزشکی و داروسازی نرسید. 

8 از اطباء سریانی در ابتدای ظهور دولت عباسیان ، نامش عیسی و از جندی شاپور و مؤلف کتابی به نام »فی 
قوی االدویه المفرده« 

9 طبیب یونانی شاپور دوم، که نام وی در کتاب الفهرست ابن الندیم یادداشت شده است. مؤلف کتاب پزشکی که بعدها 

به عربی ترجمه و تا قرن دهم میالدی وجود داشته )مجموعه و یا فرمولر پزشکی( به نام »کناش تیادوروس« این طبیب 
یونانی و کیش عیسوی داشت

10 از اطباء سریانی و از نژاد جبرئیل )گابرین( طبیب انوشیروان می باشد.
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23. تریبونوس1 
24. برزویه طبیب2 

جمع بزرگی از طبیبان جندی شاپور از سایر ملل بوده اند، که در زمره آنها موارد زیر ذکر میشود:
25. کنکه یا منکه هندی3، وی کتابی به نام »کتاب السموم« تألیف شاناق طبیب دانشمند و قدیمی 
هندی را از زبان هندی به پهلوی برگردانده است. این کتاب درباره سموم و در جندی شاپور جزو کتاب 

های درسی آن دوران بوده است.
26. بیادق 4وی از اطباء عصر انوشیروان بوده است.
29. بیدپای هندی5، مؤلف کتاب »کلیله و دمنه« 

30. ماروثا6 
31. سرجیس راس العینی سریانی7

32. اصطفان ادسی8 
33. جبرئیل9 )گابریل( 

34- جمع دیگری از پزشکان جندی شاپور نظیر ما سرجیس و سلمویه و عیسی بن ماسه و یعقوب 
ما هان

1 این همان طبیبی است که خسرو در موقع ترک مخاصمه با امپراطور روم شرط کرد که به خدمت خسرو بماند. وی به 
جای مال و مقام خالصی 3000 اسیر رومی را خواست، و خسرو آن را اجابت کرد.

2 از اطباء مائه اول هجری قمری که در دربار انوشیروان مقامی رفیع داشت
3 )21( - وی از هند به ایران آمده و کتبی از زبان هندی به پهلوی برگرداند، که بعداً به عربی ترجمه شده است

4 وی در فلسفه و پزشکی دستی به سزا داشته و کتابی در باب »اکل و شرب« دارد. اندرز و پندهائی که ابن سینا به نظم 

در آورده از این کتاب مأخوذ می باشد.
5 از فالسفه و حکمای قدیم هندوستان و در دوران »دایشلم« شاه هندوستان می زیسته است.

6 اسقف بین النهرین که با نمایندگان روم به دربار ایران آمد و جلوس امپراطور روم را تبریک گفت 
7 بسیاری از آثار بقراط و جالینوس را به سریانی ترجمه کرده است

8 وی پدر خسرو را درمان کرده و خود خسرو نیز تحت تربیت او بوده است

9 رئیس پزشکان )درستبذ( خسرو پرویز می باشد
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عالوه بر طبیبان، جمع کثیری از فالسفه، حکما، ریاضیدانان، علمای منطق، اخالق، هنر و موسیقی، 
اند که  نموده  تدریس  و  قدیمه در جندی شاپور تحصیل  علوم  و سایر  زنده وقت،  زبانهای  مترجمین 

شایسته است در تحلیل تاریخی این مهد کهن تمدن باستان مورد توجه و عنایت قرار داشته باشند. 
شاگردپروری رمز دیرینه و راز مکنون و سنت آشکار جندی شاپور و همه مؤسسات تمدنی تاریخ 

بشر بوده است و راهبرد نافذ تمدن سازی جدید اسالمی نیز بشمار می رود.
7- ریشه دار بودن، قدمت، پیشینه درخشان، و اهتمام به درخشش 

همواره در طول تاریخ 
"تمدنهاي اولیه ایران در شهر سوخته در سیستان، سیلک در کاشان، ماسوله در گیالن، حسنلو در 
کردستان، لیان در بوشهر، سوزیانا در شوش، خوروین در تهران، تپپه حصار در دامغان، ... بودند. حداقل 

طبق گفته فردوسي این اقوام اولیه داراي سواد و خط پیشرفته اي بودند1".
"واژه زیباي پزشکي یک واژه دیرینه ایراني است که با وجود تحوالت 8 هزار ساله هنوز ریشه و بن 

آن محفوظ مانده است. نخستین ریشه این واژه در اوستا بنام بئشه زه به معني آسیب زدا یا به چم بسوی 
"واژه اوستایي سپس در زبان پهلوي به صورت بئشه زک و سپس در ادوار  اشا برنده؛ آمده است2". 

بعدي بهصورت بزشک و پزشک در آمده است3". 
علم طب ریشه در تاریخ کهن سرزمین ایران دارد. 700 سال قبل از میالد مسیح، زمانی که از طب 
اوستا بصورت  بهداشتی و درمانی در کتاب  قوانین طب، دستورات  نداشت،  اثری وجود  یونانی هیچ 
مدون موجود بود4. اسکندر مقدونی پس از پیروزی بر هخامنشیان، دستور داد مطالب طبی و نجوم این 
میراث بزرگ مدون را که در گنج شاپیگان و خزانه استخر نگهداری می شد، بزبان یونانی ترجمه نمایند 
این علوم اصیل  باردیگر  بعد  تاریخی  نمود. در حوادث  اوستا را صادر  از آن دستور سوزاندن  و پس 

1 پزشکي ایران باستان از دکتر حسن تاج بخشي
1390 ، http://www.iranspn.com/history.pdf .2 اطوکش-حسن: تاریخ درحشان پزشکی در ایران

3 استاد پورداود – محمد معین: مزدیسنا و تاثیر در ادب پارسي
4 نجم آبادي محمود. تاریخ طب ایران. تهران : هنر بخش؛ 1371 .340 - جلد اول،ص
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ایرانی، از یونان وارد سرزمین ایران شد )17(. طب کهن ایران بشدت تحت تأثیر تعالیم آئین زرتشتی 
بدانیم که  بوده است. جالب است  از دستورات و آداب اخالقی  به همین علت مشحون  فرار داشته و 
داشتن مهارت در درمان بیماري تنها شرط پیوستن در جرگه پزشکان نبوده ، بلکه حرف اول را اخالق 

و وجدان پزشکي مي زده است )27(. 
قرنهای  بشری است که  تمدن  تاریخ  دانشگاه جامع در  نخستین  دارالعلم گندی شاپور  یا  دانشگاه 
از دانشگاه ها  افتخار آفریده است. بسیاری  بر تارک علم درخشیده و در دنیای پرتالطم آن  متمادی 
نیز ریشه خود را در تاریخ تمدن ساز جندی شاپور دارند.  و بیمارستانهای آموزشی و درمانی معاصر 
بیمارستان گندی شاپور و مرکز آموزش طب و حکمت آن دانشگاه نیز الهام بخش و الگوی بیمارستانهای 
مهم دوران اسالمی بشمار میرود. "جندی شاپور )یا گندی شاپور( به طوری که صاحب »مجمل التواریخ 
« نوشته » به از اندیوشاپور« است ؛ یعنی شهر شاپور که بهتر از »انطاکیه« است . چه گویند که »اندیو« در 
زبان پهلوی به معنی »انطاکیه « است . شهر »جندی شاپور« را شاپور اّول ساسانی )241-272 م ( به هم 
چشمی »انطاکیه « که از بالد رومی محسوب می شد، در اهواز ساخت . بعداً انوشیروان )531-579 م ( 
که خود پادشاهی عالم و حکیم بود، در آن شهر مدرسه و بیمارستان عظیم و نامدار »جندی شاپور« را 
تأسیس کرد که هم مدرسه و مرکز تحصیل طّب و فلسفه بود، و هم بیمارستان و دارالّشفای مریضانی 

که بدانجا رجوع می کردند" )18(.
این مرکز تمدنی کهن و تمدن ساز تاریخ طب و تاریخ علم از اصیل ترین و ریشه دارترین مراکز 
تمدنی تاریخ بشر محسوب می شود و ریشه در اعماق تاریخ علم و سرچشمه در سرگذشت خدمات 

انساندوستانه به ابنای یشر در قدمتی به درازای عمر انسان دارد. 
8- زنده بودن، مطرح بودن، در صحنه و وسط میدان بودن، مفید 

بودن، خدمت رساندن مستمر، حیات علمی، معنوی و اجتماعی 
"در آثار به جا مانده از کتابهاي این دانشگاه از زبان رازي و ... مي شنویم که خوز چنین گفت یا 
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خوزي چنین گفت ویا در جامع الخوز چنین نوشته شده یعني دانشمندان خوزستان چنین گفتند یا یک 
پزشک خوزي )زن یا مرد( چنین گفت و یا نوشته شده توسط پزشکان جندي شاپور چنین آمده است".
»خوزی« گفته می شود که هنگام نسبت  ا هالی آن  به  نام سرزمین خوزستان است و  »»خوز« 

دادن کسی به آنجا از »خوزی« استفاده می شود. این قوم با ویژگیهای رفتاری خاص و دارای زبان 
ایشان،  نام  به  که  شدند  وسیعی  سرزمین  ساکن  مدتی،  از  پس  آنها  بودند.  خوزی  زبان  نام  به  خاص 
خوزستان خوانده شد. یکی از والیات سرزمین کهن خوزستان، جندی شاپور بود و خوزیان، گروهی 
از اندیشمندان مکتب پزشکی جندی شاپور بوده اند که با تألیف کتاب هایی مانند: »کناش الخوز«، 
»جامع الخوز« و »شوسماهی للخوز« نظرات رزشمندی از مکتب پزشکی ایران را در عرصة دنیای 

پزشکی ارائه نمودند« )28(. 
دانشمندان،  اندیشمندان و محفل  تردد  با بحث و جدال علمی،  تاریخی، جندی شاپور  استاد  طبق 
نگارش آثار علمی،  به مردم و مراجعان، ترجمه و  پژوهان، خدمت رساندن  تالش شاگردان و دانش 
کشفیات و نوآوری های علمی، و جویایی و پویایی و فرهیختگی، کانون همواره جوشان ، سرچشمه 
فراز و فرودهای  بوده است. در  فروزان و منبع الیزال زنده و حیات آفرین  هماره فیاض، مرکز دائماً 
تاریخی و اجتماعی، شعله های حیات علمی در آن هرگز خاموش نگشته و با سیاست مدیران و حضور 
استادان و جوشش شاگردان و کرامت حامیان و حتی حمایت سردمداران حکومتها، با فروغ و روشنای 
تالش و تدبیر، نه تنها به حیات خود ادامه داده است، بلکه بارقه های حیات و امید را به پیکره جامعه و 
پیکار مردم ارزانی داشته است. زنده بودن و پایمردی در دل تحوالت اجتماعی و علمی و سیاسی زمان 
رمز ماندگاری و راز بزرگ تمدن ساز کهن ترین دانشگاه تاریخ علم بشری است. استاد زرین کوب 

دوران ساسانیان را به » عصر رنسانس ایران باستان« توصیف نموده است )29(. 
»ادوارد براون در کتاب تاریخ طب اسالمی می نویسد به سبب گسترش پزشکی، بویژه طب بقراطی 
در شهر گندی شاپور آن را شهر بقراط می نامیدند و ریچارد فرای ایران شناس و استاد دانشگاه آمریکا، 



424    /    مجموعه مقاالت دومین همایش ملی تمدن نوین اسالمی 

از گندی شاپور به عنوان مرکزی فعال که توانسته سنت های پزشکی بقراط و جالینوس را همراه با سنن 
طبی ایران و هند حفظ کرده و آن را به جهان اسالم انتقال دهد، یاد کرده است«)30(.

قفطي مي نویسد" کار پزشکي در آن دانشگاه رو به پیشرفت نهاد و سرآمد پزشکي جهان شد؛ به 
حدي که طریقه آنها از طریقه یونان؛ هند و مصر پیشي گرفت؛ قانونها نهادند و کتابها جمع کردند تا 
در سال بیستم پادشاهي انوشیروان به فرمان او یک گردهمایي از پزشکان جهان در آن دانشگاه برگزار 

شد. میان ایشان
جبرئیل  مجلس  این  واسطه  نمودند.  ضبط  و  ثبت  را  کس  هر  سخن  و  گرفت  صورت  مناظراتي 
آیینه  هر  نماید  تعمل  آن  در  کننده  مطالعه  که  چنان  بود.  ایران  بهداري  وزیر  که  داشت  نام  درستباد 

استدالل به کمال و فضل و دانش آنها خواهد کرد1".     
9- دوام و بقاء و جریان یافتن در طول تاریخ : دریافت مواریث 

پیشینیان، امانتداری، افزودن ارزشهائی به آن، تحویل به نسل بعدی 
تأسیس اولیه جندی شاپور بسیار کهن و به ماقبل تاریخ و تجدید بنای آن به شاپور ساسانی منسوب 
و اوج شکوفائی اولیه علمی آن به زمان انوشیروان ساسانی برمی گردد. دانشمندان در پرتو فضای امن و 
معنوی این دانشگاه کهن، ضمن تالش و سخت کوشی، با پایبندی به اخالقیات علمی، سنن حسنه ای را 
پایه گذاری کردند. استفاده از میراث دیگران، افزودن ارزشهای علمی و معنوی به آن و سپردن میراث 
جدید به نسل بعد. اگرچه در تحوالت دوران صدر اول اسالم، این پایگاه علمی به بغداد منتقل شد، 
اما نه تنها فروغ علم و خدمت و تالش در این میراث تمدنی هرگز به خاموشی نگرائید، بلکه با درهم 
آمیختن با مواریث تمدنی اسالم و مسلمانان، علیرغم فراز و فرودها در تاریخ استوار و باشکوه باقی ماند. 
ارائه خدمت محدود  تربیت عالم و  نشر علم و  به  تنها  این مرکز کهن  کارکردهای 
نبوده است. کارکرد اصلی تر آن ایفای نقش الگو و الهام بخش برای سایر مراکز علمی 

1 تاریخ الحکما قفطی
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و تمدنی زمان خود بوده است. فرهنگ سازی علم و خدمات علمی، الگو سازی برای 
در  سازی  تمدن  نقش  ایفای  و  تمدنی  جریانات  برای  پردازی  نظریه  علمی،  مؤسسات 

گستره تاریخ، از نقش ها و کارکردهای بنیادین و مهمتر آن بوده است.
سید حسن نصر معتقد است »پیوستگی بزرگ میان طب اسالمی و یونانی را باید در پزشکی اواخر 
عصر ساسانی خصوصا در مدرسه جندی شاپور جستجو کرد نه اسکندریه . به هنگام ظهور اسالم جندی 
شاپور بهترین دوران خود را می گذرانده است. مدرسه مزبور که مهمترین مرکز پزشکی عصر به شمار 
با ملیتهای گوناگون بود و سنتهای پزشکی یونانی ،  می آمد محیطی بود که مرکز تجمع دانشمندانی 

هندی و ایرانی را با هم درآمیخته زمینه را برای پزشکی اسالمی آماده می کرد.« )31(.
در فرازی از تاریخ، در عصر حاضر، این میراث ارزشمند بشری به نسل زمان حاضر در قلب طپنده 
عالم اسالم به ودیعت گذاشته شده و دستمایه داعیه دگربار مرجعیت علمی در جهان شده است. اتفاقات 
تاریخ هرچه باشد، میراث تمدنی مادام که از سرچشمه جوشان علم و فضیلت، کانون فیاض دانشگاه 

جاری و در پهنه پهناور جامعه سیالن داشته باشد، زنده و باقی خواهد بود. 
اگر جندی شاپور را در بستر تاریخ زنده بدانیم و تداوم آن را در پویائی نهاد دانشگاه در نظام علم 
و فناوری حال حاضر و آینده انقالب اسالمی کشورمان جویا باشیم، رمزگشائی از اسرار و تحقق اصول 

تمدن ساز زیر را باید اهتمام نمائیم )5(: 
الف( تولد و تداوم تمد نها به اراده های انسانی بستگی دارد؛

ب( تولد و تداوم تمد نها مرهون کما ل خواهی و ترقی اراده های انسانی است؛
ج( حفظ و توسعه بصیرت تاریخی در هر تمدن بعهده نهاد علمی )دانشگاه( است؛

10- تالش و سخت كوشی استادان، شاگردان و مدیران
سنن حسنه دانشگاهی در پرتو تالش های عظیم استادان و دانش پژوهان و شاگردان مکتب جندی 
شاپور شکل گرفته است. سفرهای علمی با وسائل آن روزگار یکی از شواهد سخت کوشی استادان و 
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دانشجویان مکتب گندی شاپور است که در تاریخ به ثبت رسیده است. تالش این دستمایه سرنوشت 
ساز بشری، رمز ظهور و افول همه تمدنها بوده است. نمونه هائی از تالشهای موفق براساس بررسی منابع 

ارائه می گردد. بررسی سایر مثالهای تالش و پایمردی به مطالعات بعدی احاله می شود.
»خاندان بختیشوع« با فعالیتهاي با تالش در حوزه های بالینی، علمی، ترجمه و تألیف و  		 	

مدیریتی، تأثیرات سرنوشت سازی بر جریان علمی و توسعه جندی شاپور برجای گذاشتند. 
این خاندان نقش میراث داران علمی این دانشگاه را ایفا نمودند و حلقه اتصال طب ایرانی با 
طب اسالمی محسوب می شوند. »بخش قابل توجهی از تجلیات عقلی تمدن اسالمی در حوزه 

علم پزشکی مدیون پزشکی جندیشاپور و خاندان بختیشوع بوده است« )31(. 
»خوزیان« پزشکانی از جندی شاپور بوده اند که در طب و داروسازی تالش علمی و فعالیت   	  
تحقیقاتی داشته اند و مکتب مستقلی داشته اند. بعضی از آثار ایشان با عناوینی نظیر »کناس 
الخوز« ، »جامع الخوز« و »شومساهی للخوز« در ردیف کتب پزشکی کهن آمده است )32(. 
اهتمام جهت ثبت و ضبط تجارب علمی. قفطی در توصیف مناظرات علمی جندی شاپور   	  

مضمونی پرمعنی آورده است: » و سخن هر کس را ثبت و ضبط نمودند....«)32(. 
»خاندان حنین بن اسحاق عبادی در شغل طبابت اشتغال داشتند و کتب علمی را نیز از یونانی   	  
و سریانی به عربی ترجمه می کردند از جمله آنها می توان به ابوزید حنین بن اسحاق عبادی و 
فرزندش اسحاق بن حنین اشاره کرد که با پشتیبانی بنوموسی و خاندان بختیشوع کار ترجمه 
آثار  ترجمه  بن حنین  اسحاق  دادند.  انجام می  به عربی  را  و سریانی  یونانی  از  کتب علمی 

بقراط،جالینوس و دیوسکوریدس گیاه شناس را به زبان عربی انجام داده است« )33(. 
یوحنا ابن ماسویه از پزشکان بزرگ جندی شاپور است که از خاندان مشهور ماسویه می باشد.   	  
پدر یوحنا از اطباء جندی شاپور و تربیت یافته این مکتب و در طب و داروسازی مشهوربود. 
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او قریب سی سال در بیمارستان جندی شاپور و نزد جبرئیل فرزند بختیشوع خدمت کرد1.
نقش آفرینی پزشکان مسیحی نسطوری در جندی شاپور.   	  

طیفی از برجسته ترین دانشمندان ایرانی و سایر ملل دوران تحصیل خود را در جندی شاپور   	  
سپری ساخته اند که در کتب تاریخی و علمی به سرگذشت ایشان اشاره شده است

شیعه  شاعر  خزایي؛  دعبل  شاپوري،  پسرجندي  جورجیس  منجم،  اهوازي  میمون  عبدا...بن   	  
عرب و حارث بن کلده در این دانشگاه تحصیل کرده بودند.

عنصرتالش از رموز تمدن ساز جندی شاپور در طول دوران فعالیت این نهاد بزرگ علمی دوران 
کهن بشمار میرود. 

 ، داشتن  مردمی  پایگاه  ها،  حکومت  حمایت  بموازات  مردمی،  حمایت   -11
مردم داری و خدمت بی منت و بی واسطه به مردم 

مقدمات تاسیس دانشگاه جندی شاپور را اردشیر بابکان نخستین شاهنشاه ساسانی در هزار و هفتصد 
سال پیش فراهم آورده و پس از او فرزندش شاپور رسما آن را افتتاح نموده است. گزنفون نوشته است 
اردشیر هم در میدان نبرد و هم در مجلس بحث و تحقیق فردی بی مانند و شکست ناپذیر بوده است و در 
دربارش هزاران دانشمند بوده اند که اردشیر با آن ها ساعت ها بحث می نموده است2. فردوسی توسی هم 

درباره ی این پادشاه دانش پرور فرموده است:

به دیوانش کارآگهان داشتی                  به بی دانشی کار نگذاشتی

بالغت نگه داشتندی و خط                    کسی کوبدی چیره بر یک نقط

ز دانش جهان یک سر آباد کرد                    دل زیردستان به خود شاد کرد

1 نجم آبادی، دکتر محمود؛ تاریخ طب در ایران پس از اسالم، انتشارات دانشگاه تهران
2 نخعی-حسین: تاریخ کهن و باستان -پیشینه تاریخی دانشگاه جندی شاپور .

http://www.iranboom.ir/tarikh/tarikhekohan 
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همان کودکان را به فرهنگیان                     سپردی چو بودی ور اهنگ آن

به هر برزنی بر، دبستان بدی                    همان جای یزدان پرستان بدی

از  اعم  مردم،  شاپور،  جندی  فعالیت  و  تأسیس  معاصر  های  حکومت  نظیر  کم  نقش  بر  عالوه 
فرهیختگان و دانشمندان و پزشکان و سایر طبقات، خاصه طبقه عمومی مردم و بیماران، از امهات رونق 
و پیشرفت و خدمات علمی و پزشکی در این مهد کهن تاریخ علم بوده اند. مطالعات نشان می دهد 
که هر زمان در طول تاریخ حکومت ها و مردم توأما از دانشمندان و مراکز علمی حمایت نموده اند، 

موجبات شکوفائی و تمدن سازی فراهم شده است و بالعکس. 
از مردم  این نظام اجتماعی گروه های بزرگی  براساس  جامعه ساسانی یک جامعه طبقاتی بوده و 
از حق آموزش و پیشرفت علمی محروم بوده اند. حمایت مردمی از نهادهای علمی، خاصه نهادهای 
سالمتی روشها و دقایق خاص خود را داشته است. در پیشرفتهای بالینی، مردم سرمایه اصلی بوده اند و 
تجارب بالینی حاصله از درمان آنها دستمایه طبیبان و استادان برای تدریس و تحقیق و نگارش علمی 
بررسی دقیق  به  این مرکز علمی موضوعی است که  از  معنوی مردمی  و  مادی  بوده است. حمایتهای 

تحلیل گرانه توسط مورخین و تحلیل گران تاریخ و تمدن نیاز دارد. 
"شواهدي مبني بر امکان تحرک و ارتقاي طبقاتي در دوره ساسانی وجود دارد. هم چنین، به نظر 

مي رسد که جامعة طبقاتي عهد ساساني بیش تر به منظور تخصص گرایي و هویت خاص هر طبقه مطرح 
بوده است. این موضوع سبب مي شد مشاغل در خاندان ها موروثي شود و فرزندان تجارب نیاکان و 
پدران خود را به ارث برند و آن را به نسل هاي بعد از خود انتقال دهند. این امر تا حدودي در دورة 

اسالمي نیز )مانند موروثي بودن پزشکي در خاندان بختیشوع( حفظ شد" )35(.
»نوشته اند شاپور در اعالمیه ای که در سراسر ایران و انیران منتشر کرد، اعالم داشت که »در دانشگاه 
جندی شاپور بر روی همه رعایای من و بر روی هر کس که شور و شوق دانشوری و دانش پژوهی در 
سر داشته باشد، گشوده است. همه ی مردم می توانند به دانشگاه جندی شاپور بیایند و جان و دل را با 
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نور دانش و معرفت روشن کنند«. او به دنبال این پیام، فرمان داد تا به همه ی دانشجویان دانشگاه جندی 
شاپور از خزانه ی کشور مقرری کافی بدهند تا آنان با خاطری آسوده خود را از دانش و معرفت آکنده 

کنند و مردم جهان را از قید جهل و اسارت رهایی بخشند1« 
12- اخالق گرائی، اهتمام خاص و همواره نسبت به آداب، اخالق و 

معنویات 
وظیفه شناسي، پرکاري، مسئولیت پذیري، همکاري و رقابت در امور خیر. به طور کلي، حاکمیت 
فضایل اخالقي در تمام آثار منسب به جندی شاپور، پایبندی به اخالق علمی، آداب تعلیم و تعلم، رفتار 
انسانی، و سلوک الهی بچشم می خورد. بارزترین نمونه مکتوب مرتبط با مکتب اخالقی طبی جندی 
شاپور، باب برزویه در کتاب کلیله و دمنه است. در این باب از جمله آمده است: .... در کتب طب آمده 
آورده اند که فاضل تر اطبا آنست که بر معالجت از جهت ذخیرت آخرت مواظبت نماید که بمالزمت 
چنانچه  )ذخیره گردد(؛  مدخر گردد  رستگاری عقب  و  بیابد  تر  کامل  هر چه  دنیا  نصیب  ابن سیرت 
غرض کشاورز در پراکندن تخم دانه باشد که قوت اوست، اماگاه که علف ستوران است به تبع آن هم 
حاصل آید .... )36(. این طبیب دانشمند که » در آغاز به طبابت روی آورد، سرانجام به دنبال عرفان 
رفت، معاصر بزرگمهر وزیر خردمند انوشیروان بوده است....... او چنین می گوید که شایسته ترین راه 
آن است که به درمان بیماران مراقبت نمائی و به این توجه نکنید که مردمان ارزش پزشک را ندانند، 
بلکه در این موضوع بنگر که اگر پیروز باشی و یک تن را از سختی نجات دهی، ارزشی بر شما بوجود 

می آید...« )36(. 
صفات یک طبیب شایسته در عصر ساسانی بشرح زیر بوده است:

		دانائی

		ترس از خدا

http://www.iranboom.ir :1 نخعی-حسین: تاریخ کهن و باستان ، پیشینه تاریخی دانشگاه جندی شاپور. سایت ایران بوم
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		شناخت نسبت به اعضای بدن و داروها

		دنیاپرست نبودن

		بیماران را دقیق معاینه و مداوا کردن
		با صبر و خوصله به سخنان بیمار گوش فرا دادن

		پرهیز از انجام سقط جنین در بارداری غیرمشروع و هرنوع عملی که از نظر عرف 
طبابت خالف محسوب می شود )وفق آئیین زردشتی(

طبیبان و حکیمان و استادان، عالوه بر منزلت علمی، از شأن و جایگاه روحانی و معنوی نیز برخوردار 
بوده اند و التزام آنان به رعایت اخالق و معنویات کاملتر بوده و در حفظ ارزش های اخالقی بسیار می 
کووشیده اند. آنها در منظر مردم به نجابت، نیکی و دلسوزی شناخته می شدند و شاگردان و مردم را به 

این صفات نیک دعوت و راهنمائی می نموده اند )37(.
با  رهنمودهای  اسالم  مبین  دین  تعالیم  براساس  نموده،  پیشرفت  پزشکی  اخالق  اسالمی  دوره  در 
ارزشی در زمینه های مختلف نظیر رفتار طبیب با بیمار، اصول اخالقی که رعایت آن توسط طبیب الزم 
است، رابطه دانشمندان با خداوند تبارک و تعالی، مردم و سایر دانشمندان، حقوق متقابل معلم و متعلم، 
طبیبان و بیماران، اجتناب طبیبان از پلیدیها و گنا هان، ضمانت طبیبان در درمانهائی که انجام میدهند، 
وجوب طلب العلم، وجوب کفائی علم طب، رازداری، محرمیت طبیبان در حدود نیاز برای معاینات 
و معالجات، حفظ خریم و نوامیس بیماران، امانتداری و بسیار ابواب اخالق و حقوق و احکام و آداب 

طب و طبابت شکوفا شد )37(.  
13- عقل گرائی و تمدن سازي با اندیشه 

از عوامل  به عقل و استدالل و رواج مباحث عقلی  بویژه تمدن اسالمی، توجه  در همه تمدن ها، 
مهمی است که زمینه ساز شکوفایی علمی و فرهنگی و پیمودن مسیر تکامل بوده است. بالعکس تحجر 

و مخالفت با عقالنیت موجبات افول و رکود و مرگ تمدنها را فراهم می سازد. 
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بین فرهنگ ها و تمدنها و عنصر شاخص مبادالت فرهنگی و علمی در حیات  ترجمه پل واسط 
اولیه جندی شاپور بوده است. این دستمایه بشری ابزاری برای شروع تالشهای علمی بشمار می رفته، 
و  تالشها  و  اساتید  ابتکارات  و  ابداعات  تفکرات،  همانا  تحقیق،  و  تدریس  و  تالش  اصلی  عناصر  اما 
و  نوآوریها  دستاورد  و  تجربه،  اندیشه،  محصول  بعدی  های  نگاشته  است.  بوده  شاگردان  پیشرفتهای 
خردگرائی دانشمندان جندی شاپور بوده است. تجلی عقل گرائی در جندی شاپور در رواج بحث های 
فلسفی و توسعه حکمت و فلسفه بوده است. » در این دوره برای تدریس فلسفه و حکمت در جندی 
شاپور و ترجمه ی متون فلسفی و حکمت، از هند و روم تالشهای زیادی انجام شد.با ورود اسالم به ایران 
نیز پرورش یافتگان جندی شاپور به دلیل آشنایی با حکمت و متون فلسفی، اقدام به تألیف و ترجمه ی 
کتاب های فلسفی کردند. ضمن اینکه پرورش یافتگان جندی شاپور با تدریس فلسفه نیز عامل انتقال 
تجربیات فلسفی پیشینیان به عالم اسالمی شدند )38(.«بویژه در دوران اسالمی. اسالم به اندیشیدن بها 
داد، عقل و اندیشیدن را با عباراتي بي نظیر ستود. بدین سان، مسلمان بودن، با تفکر و تعّمق کار و تالش، 
و با خدا بودن عجین شد. تا زمانی که به اندیشه های اصیل اسالمی توجه می شد و جریانات منحرف و 
متعصب آفت پیشرفت علم و رونق و شکوه تمدن ایران و اسالم نبودند، روند توسعه ادامه داشت. رفته 
رفته تسلط گروه ها و احزاب متعصب و منحط، جامعه را فرا گرفت و حوادث تاریخی ناخواسته ای 

موجبات افول این تمدن بزرگ بشری را فراهم ساخت. 
»تمدن اسالم و ایران در طی قرون سوم ، چهارم و پنج و حتی شش هجری دوران شکوه و شوکت 
بلند شدن چماق های توهین و تکفیر و  با گسترش تعصبات مذهبی و  اما کم کم  خویش را گذراند 
بستن راه تعقل و تاویل آزادانه قرآن ) قرآن یا جهان تدوین ، روح و صورت تمدن اسالمی بود که همه 
چیز تمدن اسالمی حول آن شکل گرفته بود و می چرخید و تاویل آزادانه قرآن ، ، موتور محرک این 
گردش و پویش بود ( . همچنین طرد تفکرات عقلی معتزلی و نیز توجه بیش از حد و افراطی به نص و 
متن مقدس و » نص بس » شدن و بی توجهی یا کم توجهی به علوم طبیعی و تجربی و علوم ریاضی 
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و فنی ، به عنوان نمایندگان جهان هستی یا قرآن تکوین ، موجبات قرار گرفتن تمدن اسالم و ایران در 
ورطه اضمحالل و نابودی شد. ) در تفکر اسالمی قرآن و جهان معادل هم اند از این رو به قرآن ، جهان 
تدوین و به جهان ، قرآن تکوین هم می گویند و معتقدند قرآن قول خدا و جهان فعل خدا و لذا هر دو 
محترم و مهم اند و باید اهتمام یکسان بدیشان داشت . اما در گذشته زمانی که یکی پای دگری ذبح 

شرعی شد انحطاط تمدن آغاز شد«()39(. 
در زمان حاضر نیز باید به عنصر خردگرائی و عقالنیت در مؤسسات تمدن ساز بهای 

ویژه ای قائل شد، تا جریانات علمی، فناوری، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با شتاب 
بیشتری بسوی تمدن آرمانی اسالمی حرکت نمایند. 

14- خالقیت و التزام به نوآوری و ورود به عرصه های جدید و ناشناخته و 
كشف و شهود آنها 

در گستره ي کالن، فعالیت خستگي ناپذیر و پرهیز از کاهلي و تنبلي، با توسعه و تعالی رابطه ای 
ناگسستنی دارد. رعایت این اصل در مؤسسات جامع علمی، به شکوه و تعالی حرکت تمدن سازی منتهی 
و غفلت از آن موجب رکود و اضمحالل میشود. تالشهای مبتکرانه و نوآورانه همیشه به بنیادهای علمی 
و تمدنی روح تازه بخشیده و شور و هیجان و حرکت و دست آورد ایجاد نموده. نوآوریها در دانشگاه 
جندی شاپور شگرف و از اسرار زیبای تمدن سازی ای بنیاد کهن آموزش و تحقیقات و خدمات بشری 

محسوب می شود. 
طب، بخش حیاتی همه تمدن ها و مجموعه ای از معارف و تجارب بشری است گه بهم پیوسته و 
در هم تنیده است. این منظومه حیات بخش از بدو خلقت بشر آغاز و تا به امروز امتداد و تا همیشه با 
حیات انسان در تاریخ آینده تداوم خواهد داشت. اقوام و ملل مختلف در شکل گیری و دوام و پیشرفت 
آن سهم داشته اند. مشارکت ایرانیان در این بخش از تمدن بشری قدمتی به درازای همه تاریخ دارد و 
بسیار عظیم و باشکوه است. پایه گزاریها در طب نقاط عطف و بنیادین تمدن سازی محسوب می شوند. 
شاگردان در مکتب پزشکی جندی شاپور مفتخر به استفاده از میراث تمدنی پیشینیان می شدند و وظیفه 
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داشتند ضمن حفظ ودایع علمی و تجربی استادان و پیشینیان، چیزی به آن افزوده و در اختیار نسل بعدی 
قرار دهند. این سنت که در دانشگاه های بعدی نیز تبعیت شد، رمز پویائی و کلید گنج های حکمت 
و معارف بشری در طول تاریخ بوده است. در زیر به گوشه ای از نوآوریهای جندی شاپور به شهادت 

مستندات تاریخ علم اشاره می شود:
اولین  خدمات  كانون  و  قلب  در  داروسازی  و  مدرسه طب  گزاری  پایه  الف( 

دانشگاه جامع در دنیا
)علم  کیمیا  بود.  برخوردار  جامعیت  نوعی  از  از خود،  قبل  علمی  مراکز  بر خالف  شاپور  جندی 
بر آنها استوار  پایه بزرگ علمی بشمار می روند که جندی شاپور  شیمی(، زیست شناسی و طب سه 
گشت. داروشناسی و سایر رشته های علمی مطرح زمان بتدریج پایه گذاری شد. »انوشیروان گذشته 
از تاسیس دانشکده طب جندی شاپور به تاسیس مدرسه دیگری که در آن ریاضیات، فلسفه و نجوم 
» تعلیمات عالی در ادبیات،  اقدام کرد1«. ویل دورانت می نویسد  تدریس می شد در جندی شاپور 
طب، علوم و فلسفه، در دانشگاه مشهور جندی شاپور در خوزستان داده می شد« . دکتر محمود نجم 
آبادی، مؤلف کتاب تاریخ طب در ایران می نویسد که عالوه بر دانشکده طب مرکزی نیز برای تعلیم 
ریاضیات، فلسفه و نجوم در جندی شاپور تأسیس شد و عالوه بر اینها مطالعاتی در باره گیا هان داروئی 

انجام میشد )40(. 
ب ( پایه گزاری اولین بیمارستان آموزشی در تاریخ طب 

و  یمارستان  دانست.  ایرانیان  آن  از  زیادی  اندازه  تا  باید  را  بیمارستانی  درمان  روش  ابداع  افتخار 
تاریخچه احداث آن در ایران باستان به مدتهای مدید قبل از دوره ساسانیان بر می گردد. در آثار منتسب 
به مکاتبی مانند شوش، ری، اکباتان، پرسپولیس، نصیبین و در اوستا و سایر آثار مذهبی ایران باستان به 
این مراکز بالینی اشارات مستوفائی شده است. »در مزدیسنا بنای مؤسسات عام المنفعه بهترین سخاوت 
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ها دانسته شده و تأسیس مدارس و ایجاد مریضخانه بسیار ستوده شده« (41). سرآمد تمام مراکز علمی 
و طبی در ایران باستان، بیمارستان و دانشگاه جندی شاپور می باشد. بروایت قفطی بیمارستان جندی 
شاپور که بدست اردشیر ساسانی بنیان گذاری شده، بمدت چندین قرن به حیات پرثمر خود ادامه داده و 
مرکز علم ایران شد1. ویژگی ممتاز این بیمارستان کهن تاریخ باستان، که سایر مراکز درمانی بیمارستانی 
قبلی نداشته اند، آموزشی بودن آن است و بجرأت بیمارستان جندی شاپور را باید نخستین بیمارستان 
اصول  و  ها  نمونه  براساس  اغلب  اسالمی  دوره  بیمارستانهای  دانست.  جهان  طب  تاریخ  در  آموزشی 
بیمارستانی جندی شاپور ساخته شده بودند. خلیفه عباسی به جبرئیل فرزند بختیشوع دستور داد در بغداد 

بیمارستانی به سبک جندی شاپور احداث کند و این فرمان توسط وی اجرا شد2. 

ج ( ابتنای مدیریت و آموزش بر محور استادان و دانشمندان تمام وقت
»شاپور بن سهل ؛ در کتب و تراجم معتبر مثل الفهرست ابن الندیم او را به عنوان »صاحب « یعنی 

رئیس بیمارستان جندی شاپور نام برده اند. وی از ایرانیان نژاد مسیحی مذهب بود که بیشتر اوقات شبانه 
روزش در بیمارستان جندی شاپور می گذشت یعنی به اصطالح امروز »استاد تمام وقت « بود«. سایر 
استادان و مدیران جندی شاپور نیز در مسئولیتهای خود تمام وقت در خدمت بوده اند. حضور اساتید 
در محفل بحث و درس و خدمت، رمز اصلی تمام دستاوردهای دیگر مرتب بر آن است، اصلی که در 
زمان حاضر نیز به قوت خود باقی و رمز پیشرفت و تعالی است و عدول از آن ریشه عقب ماندگی و 

رکود بشمار می رود. 
د ( ساخت و ارائه نخستین فراورده دارویی، سایر نوآوریها در داروسازی و 

گیا هان داروئی 
در  سال   40 مدت  که  بود    “  Masve  ” ماسویه  شاپور  جندی  دانشگاه  داروسازان  از  »یکی 

1 قفطی-ج: تاریخ الحکما. انتشارات دانشگاه تهران، 1347، ص 183

2 جرجی زیدان: تاریخ تمدن. ترجمه ع-جواهرکالم. انتشارات امیرکبیر 1352. 
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بیمارستان جندی شاپور به کار داروسازی و داروشناسی مشغول بود. وی کتابی در باب داروها نوشته 
است که تا قرن شانزدهم میالدی کتاب درسی و تحصیلی مشتاقان علم داروشناسی بوده است« )42(. 
زبان تدریس داروسازی زبان پهلوی بوده در حالی که طب عمدتاً بزبانهای یونانی و سریانی تدریس می 
شده. »از افراد دیگری که درجندی شاپور به تدریس داروسازی مشغول بودند، می توان شاپور فرزند  
سهل را نام برد که ریاست بیمارستان و دانشگاه جندی شاپور را برعهده داشت.  شاپور تاُلیفات زیادی 
در رابطه با داروسازی دارد که از آن جمله می توان » قرابادین بزرگ » یا » االقرابادین الکبیر« را می 
توان نام برد، این کتاب در شناسایی گیا هان دارویی است که اغلب در بیمارستانها مورد استفاده قرار می 
گرفته است«)42(. نخستین فرآورده دارویي اسالمي نیز از این مرکز بزرگ پزشکي جهان بوده است. 
در این میان نقش دانشگاه جندي شاپور را در انتقال علم کیمیا نیز به هیچ وجه نمي توان نادیده گرفت. 

ه( نخستین سمینار پزشکی در تاریخ طب 
" انوشیروان در گردآوري و ترجمه متون یونانی و هندي کوشید و گویا خود از تلفیق آثار یونانی 
و هندي کتابی در پزشکی تألیف کرد. وي چنانکه گفته شد برزویه حکیم، که بفارسی بزرگمهر نامیده 
می شده است، رئیس پزشکان ایرانی و سرپرست مدرسه و بیمارستان جندیشاپور، را براي جمع آوري 
برخی کتابهاي پزشکی به هند فرستاد و پزشکی هندي به نام برده را براي تدریس طب هندي به گندي 
انوشیروان، به دستور وي، اولین  بیستمین سال پادشاهی  با  برابر  شاپور فراخواند. در سال 550 میالدی 
گردهمایی، به را تشکیل داد. در این گردهمایی گروهی از پزشکان در اجتماعی،« سمینار پزشکی » 
به تعبیر امروزي، در گندي شاپور گرد آمدند و به بحث در باره موضوعات پزشکی پرداختند، مناظرات 
آنها ثبت و ضبط می شد. در واقع، گندي شاپور به روزگار پادشاهی انوشیروان در اوج شکوفایی علمی 
بود براساس گفته روشن برزوي پزشک، انوشیروان به پزشکان توجه مخصوصی داشته و آنها را جایگاه 
ویژه اي داده ...... هر سال در این دانشگاه ,انجمن پزشکی به ریاست »ُدُرستپَد« , وزیر بهداری عصر 
پزشکان  و  شاه  پزشکان مخصوص  درستپد  بر  , عالوه  علمی  انجمن  این  در  می شد.  برگزار  ساسانی 
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برجسته ایران و سایر کشورها حضور می یافتند و در باب علم پزشکی , بیماری ها و نحوه درمان آنها 
گفتگو می کردند. این سمینار در تاالرهای جندی شاپور برگزار می شد. نتیجه بحث ها در دفتری ثبت 
می شد و پس از تطبیق با منابع و کتب علمی و اثبات کارآمدی آنها , به صورت کتابچه ای در اختیار 
پزشکان سراسر دنیا قرار می گرفت. این همایش علمی نماد درخشش دانش ایرانیان و تالش دلسوزانه 

آنان در ارتقای علم و تمدن بشری بود" )43 و 44(.
نخستین کنگره بین المللي نیز درحضور انوشیروان در سال 555 میالدي در شهر تیسفون برگزار شد 

که در آن از دانشمندان سراسر جهان آن روز دعوت به عمل آمده بود )15(. 

دسترسی  تسهیل  و  تحقیقات  مركز  بزرگترین  و  جامع  كتابخانه  احداث   ) و 
دانشمندان و دانش پژوهان به منابع علمی

توسط  بزرگ گندي شاپور  : کتابخانه  الفهرست«   « معروف خود  ندیم در کتاب  ابن  از  نقل  به 
اردشیر بابکان پي ریزي و به کوشش فرزندش شاپور اول از لحاظ جمع آوري و ترجمه کتب، پیگیري 
و باالخره در زمان انوشیروان دادگر براي دانشگاه بنیان نهاده شد1. ابن ندیم  می نویسد: اردشیر ساسانی 
تمام کتابهای باستانی ایرانیان که باقی مانده اما پراکنده شده بودند را از هند و چین جمع آوری و در 
خزانه نگهداری کرد. پسر او شاپور اول راه پدر را ادامه داد و و تمام کتابهایی که از زبانهای دیگر به 
پارسی ترجمه شده بود را جمع آوری کرد. او همچنین اوستا را به صورت یک کتاب گردآوری کرد. 
بنابر این پس از آنکه اسکندر اوستا را سوزاند آن را احیا کرد. کتابخانه دیگری که در این زمان ساخته 
شد، کتابخانه خسرو اول در جندی شاپور برای دانشگاه آن بود. عالقه خاص او به جمع آوری کتابها از 
دورترین نقاط جهان مشهور است. جندی شاپور بهترین مرکز تحقیقاتی در دوران ساسانی بود. بسیای 
از دانشمندان از ملیتهای مختلف مخصوصا نسطوری ها در آنجا گرد آمده بودند و بسیاری از کتابها به 

http://fmedicine.ajums.ac.ir .1 مختصري از سیر تاریخي دانشگاه گندي شاپور ساساني تا دانشکده پزشکي اهواز



رمزگشائی از نقش های تمدن ساز جندی شاپور: درس هائی برای دانشگاه های امروز /   437

دستور خسرو اول به فارسی ترجمه شده بود. عالوه بر این دو کتابخانه، کتابخانه های بزرگ و معتبر 
دیگری هم وجود داشت. همه آتشکده ها و پرستشگاه ها مانند همه بیمارستانها و مراکز تحقیقاتی و 

آموزشی گنجینه کتابهای خودشان را داشتند1. 
»در سال 250 پ.م کتابخانه گندی شاپور )جندی شاپور در خوزستان( که بزرگترین کتابخانه دنیای 

باستان بشمار آورده شده است آغاز بکار کرد. این دانشگاه بزرگترین مرکز آموزش و پژوهش پزشکی، 
فلسفه )حکمت( و ادبیات دنیای قدیم خوانده شده است. در این دانشگاه استادان ایرانی، هندی، یونانی 
و رومی تدریس می کردند. بعد از اینکه اعراب مسلمان ایران را تسخیر کردند، به زودی به اهمیت این 
مؤسسه آموزشی پی بردند و بر آن شدند که شکوه سابق آن را حفظ کنند. آنها همه سازمان های شهر 
را باقی نگاه داشتند، از جمله بیمارستان، کتابخانه، مدرسه پزشکی و معابد آن را. و عالوه بر این برای 

دکترهایی که در گندی شاپور تحصیل کرده بودند شغل ایجاد کردند« )45(. 
اهتمام وافر به تهیه، نگهداری، و ترویج منابع علمی و کتابخانه ای از رموز سرنوشت ساز گندی 
شاپور است که ابتکارات تمدن ساز بشمار می رود. کتابخانه ی عظیم دانشگاه 259 اطاق بزرگ داشته 
که در همه آن ها کتاب های پهلوی و سریانی و هندی و یونانی در جایگاه های مخصوص چیده شده 
بوده است، ادوارد براون نوشته است نظیر کتابخانه  دانشگاه جندی شاپور هیچ گاه در تاریخ تمدن دنیا 
دیده نشده است، این دانشگاه عظیم و کتابخانه بزرگ آن که فقط به پایمردی و همت و کوشش شاپور 
اول در صحنه ی گیتی قد برافراشته بوده است، محل تالقی افکار و اندیشه ها و دانشمندان و هنروران 
و دین پروران بوده و به تمام معنی یک دانشگاه مترقی و آزاد به شمار می رفته است. دانشگاه جندی 
شاپور گذشته از آن که مرکزی بزرگ برای اشاعه و تعلیم دانش های گوناگون زمان، مانند پزشکی و 
داروسازی و داروشناسی و دامپزشکی و نجوم و ریاضیات و فلسفه و حکمت و الهیات و موسیقی بوده 

است.
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ز ( نخستین مركز بیماری های دریایی جهان 
های  بیماری  باره  در  اطالعات  گردآوری  به  بخشی  ساسانیان،  دوره  شاپور،  جندی  دانشگاه  در 
زمان  در  که  اکتشافی  دریایی  سفرهای  در  است.  داشته  اختصاص  آنها  درمان  های  راه  و  دریانوردان 
هخامنشیان انجام می شد، همواره پزشکانی با کاروان های دریایی همراه بودند که وظیفه مراقبت های 
بهداشتی دریانوردان را بر عهده داشته اند. در کتاب دینکرد آمده است که »در دوران ساسانی سدر 
افسران  پرورش  و  آموزش  به  ناوارتشتارستان  نام  به  افسری  دانشکده  نوعی  هرمز  بندر  و  سیراف  بندر 

نیروی دریایی ایران می پرداخت« )46(. 
پایه هاي طب آیورودایي (هندي) و معرفي  انتقال  بازرگان سیرافي در  فراگرد جامع،  در یک   "

گیا هان دارویي هند و چین، مصر و شرق آفریقا به مکتب پزشکي رو به رشد جندي شاپور در دوران 
ساسانیان تالش نمودند و تا چند سده پس از افول ستاره ي درخشان شهر دانشگاهي جندي شاپور، با 
معرفي دستاوردهاي مکتب پزشکي جندي شاپور در زمینه داروهاي گیاهي و روش هاي درماني در 
سرزمین هاي اقیانوس هند تا خاوردور نقش بي همتایي را از خود نشان دادند . دستاوردهاي این گفتمان 

پزشکي، هنوز با گذر قرن ها، همچنان در سرزمین هاي اقیانوس هند-آرام پابرجا است" (47).
برای اعطای مجوز طبابت  ح( نخستین آزمون دانشگاهی  برگزاری آزمون 

برای نخستین بار در تاریخ طب
به انجام آزمون و امتحان برای اعطاء اجازه طبابت به دانش آموختگان  »در برخی منابع اشاراتی 

دانشگاه جندی شاپور شده است. کتاب »تاریخ الحکمه« )سرگذشت فرزانگی( به توصیف این مسئله 
می پردازد. شاید این نمونه نخستین برگزاری آزمون دانشگاهی در جهان بوده باشد«)48(.

15- عدالت گرائی، با الهام از آموزه های زرتشت در قبل از اسالم و عدالت 
اسالمی در دوره بعدی

اساس طب ایرانی دین زرتشت بوده است)49(. توجه به طب در متون کهن دینی ایرانیان آشکار 
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است. تعالیم زرتشت و اوستا، خدمات طبی را از مظاهر عدالت و ارزشهای متعالی دانسته، در ترویج آن 
و شکل گیری آداب طبی نقش بسزائی داشته اند. در دوره اسالمی نیز تحت تأثیر تعالیم دین مبین اسالم، 
رشته طب بزرگ و گرامی داشته و علم االبدان در ردیف علم االدیان قرار داده شده. عدالت از فروع 
دین و رعایت آن در ارائه خدمات طبی واجب و از مصادیق مهم این اصل اساسی اسالمی برشمرده 
شده. دانشگاه و بیمارستان جندی شاپور با الهام از این مکاتب بزرگ الهی، صحنه ارزش آفریتی با ارائه 

خدمات گسترده طبی و آموزشی، در طول دوران فعالیت خود بوده اند.  
16- الهام بخش بودن، توسعه الگوهای الهام بخش، مقتدای ملل دیگر قرار 

گرفتن، بسط آثار،ابنیه و مؤسسات با الگوبرداری از آثار و منابع قبلی 
دارالعلم و بیمارستان جندی شاپور الگو و الهام بخش بسیاری از بیمارستانها در دوره اسالمی بوده 
اند. در سال 148 هجری، منصور خلیفه عباسی، جورجیس ابن بختیشوع رئیس بیمارستان جندی شاپور 
عربی،  و  سریانی  یونانی،  پهلوی،  زبانهای  به  احاطه  با  فراخو0اند. وی  بغداد  به  معالجه خود  را جهت 
چند کتاب مهم طبی را از زبانهای فوق به عربی ترجمه نمود. این واقعه فتح بابی بود برای رونق مراکز 
بیمارستانی بغداد و مهاجرت بعدی پزشکان جندی شاپور به آنجا و بنوعی موجب افول و بروایتی تعطیلی 
بیمارستان گندی شاپور )50(. تا سال 165 هجری با مهاجرت استادان، بقیه مدرسه گندی شاپور نیز به 
بغداد انتقال یافت. نخستین بیمارستان پس از اسالم در دوره هارون الرشید )193-170( زیر نظر جبرئیل 
یا جورجیس فرزند بختیشوع ، رئیس بیمارستان گندی شاپور ، در بغداد ساخته شد )همان منبع(. مأمون 
به سال 201 هجری به تقلید از گندی شاپور »بیت الحکمه« را در بغداد ساخت )51و 52( . شهر جندی 
شاپور بروایتی تا سال 372 هجری هنوز آباد بوده است و بعد بکلی ویران شده است1 . فترتی که اگرچه 
12 قرن بدرازا کشید، در سایر مراکز و مؤسسات علمی و تمدنی و بیمارستانی جهان اسالم تداوم یافت. 
"عموم نویسندگان به هنگام سخن از مکتب علمی جندی شاپور تنها به نقش این مرکز در انتقال 

1 کتاب حدودالعالم من المشرق والمغرب
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تاریخی  قراین و دالیل متقن  اما   ، اند  به دورة اسالمی سخن گفته  ایرانی  یونانی، هندی و  سنت طب 
چون وجود زیج شهریار در اواخر دورة ساسانی از رواج نجوم و ریاضی و احتماالً کیمیا در این حوزه 

- اگرچه در سطحی نازل - حکایت دارد" (18). 
تعامالت جندی شاپور در صده های اول دوران اسالمی، از نوع الهام بخش و الگو قرار گرفتن و 

مورد اقتباس واقع شدن بوده و تدریجاً کلیت آن به تمدن اسالمی منتقل شده است.
گفتمانی  برخورد   ، آنها  با  تقابل  بجای  دیگر  تمدن های  با  تعامل   -17

توأم با احترام، بجای تعارض خصمانه و رقابت مخرب 
تعامالت تاریخی و تمدنی در گندی شاپور از تاریخ اولین سنگ بنای آن شروع و تا افول غم انگیز 
این بنیاد تمدن ساز و مهاجرت دانشمندان آن به بغداد، ادامه یافت. این سنت حسنه بعنوان میراثی تمدنی 
تا به امروز ادامه یافته است. شهر گندی شاپور شاهکار تعامل تاریخی سه تمدن بزرگ زمان، ایران - 
یونان و روم و الهام بخش مبادالت علمی بین تمدنی در ادوار بعدی است. آغاز بنای گندی شاپور به 
دستور شاپور اول با همکاری معماران ایرانی، طراحان یونانی و کارگران مزدبگیر رومی، در سال 271 
میالدی، بوده است. تأسیس دانشگاه و بیمارستان گندی شاپور موجب رونق شهر و اقبال دانشمندان از 
سراسر دنیا به آن دیار شده است)(. انتخاب گندی شاپور بعنوان پایتخت توسط افرادخت مادر شاپور 
دوم و سپس خود او بین سالهای 310 تا 340 میالدی از تحوالت مهم تاریخی قبل از طراحی و سپس 
تا 365  بین سالهای 342  به فرمان شاپور دوم  بنای دانشکده پزشکی و واحدهای مختلف آن  احداث 
میالدی در گندی شاپور بوده است)6(. تیودوروس پزشک مشهور یونانی به ریاست دانشکده پزشکی 
منصوب برگزیده و موجبات انتقال دانش و منابع پزشکی از یونان به ایران فراهم شد. مسیحیان نسطوری 
رومی پس از تعطیلی مرکز بزرگ علمی رها توسط امپراطور روم ، عزتمندانه در گندی شاپور پذیرفته 

شدند و موجبات انتقال تجارب علمی و تمدنی روم به ایران را فراهم ساختند)6(. 
»جندی شاپور یک دانشگاه قدیمی است که به خصوص در حوزه علم پزشکی خدمات عظیمی 
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داشته و انتقال دهنده علم پزشکی قبل از اسالم به علم پزشکی بعد از اسالم بوده است. دانشگاه جندی 
شاپور نقش مهمی در ترویج و گسترش علم همگانی داشت و در تجمیع تمدن های مختلف هندی، 

یونانی، رومی و ایرانی ایفای نقش کرد »(53). 
 18- تاریخ نگاری توأم عقلی و نقلی و قضاوت را به تاریخ و آیندگان 

سپردن 
»جندي شاپور« شهر دانش و دانشمندان جهان باستان بود. در مجمل التواریخ و القصص1 از این شهر 

با نام »گندي شاپور« یاد شده و وجه تسمیه، جغرافیا، بانی، مراکز علمی، ترجمه و انتقال کتب یونانی 
تاریخی توصیف شده است.  به زبان پهلوی، تأسیس کتابخانه، دانشمندان و مدیران و سایر اطالعات 
تحوالت و سیر تطور گندی شاپور در معتبرترین مراجع تاریخی عالم به ثبت رسیده است. مورخین و 
تحلیل گران تاریخی با مراجعه به این منابع فرصت نگاشت حقایق و رمز گشائی از اسرار فراز و فرود 
این مهد بزرگ تمدن بشری در ادوار ممتد تاریخ را خواهند داشت. در این بررسی به لیستی از منابع و 
موضوعات مورد توجه منابع تاریخی که در باب جندی شاپور روایت نموده اند ارائه و مطالعه بیشتر را 

به مطالعات بعدی احاله می نماید:
www.fareiran.com .)دانشگاه جندی شاپور در ایران باستان )بدیع اهلل دبیری نژاد 			

مجمل التواریخ و القصص: تأسیس-وجه تسمیه-زبان-ابنیه-دانشمندان-رشته های علمی-  	 
تخریب و ترمیم در دوره شاپور ذواالکتاف .....

شاهنامه فردوسی:   	 
تاریخ الحکماء جمال الدین ابوالحسن علی قفطی: حوادث تاریخی منجر به تأسیس شهر جندی   	 

شاپور- سبب بنای شهر- پزشکان جندی شاپور-سبب رونق آن .....
کتاب »الفهرست« ابن ندیم : نقش رومیان در بنای گندی شاپور- تخریب توسط مهاجمان در   	 

1 نسخه چاپی کتاب مجمل التواریخ والقصص برای اولین بار به سال 1318 توسط محمدتقی بهار تهیه شد )ویکی پدیا(
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دوره شاپور ذواالکتاف-تجدید و مرمت به همت شاپور دوم-انتخاب بعنوان پایتخت ساسانی 
.....

 	  »حمزه اصفهانی« مورخ: مصالح بنا ها و دیوارهای گندی شاپور
برزویه حکیم و نوشتجات باقی مانده از وی در باب طب و حکمت و اخالق ......  	 

مسعودی در مروج الذهب: ساسله شا هان ساسانی که در گندی شاپور نقش یا اقامت داشته اند   	 
......

...............  	  
مقاله تاریخی:دانشگاه تاریخی جندی شاپورقدیمی ترین دانشگاه جهان .  	  

19- الهام گرفتن از مکاتب فلسفی مختلف، بویژه مکاتب یونانی، مکاتب 
ابن رشد و ابن سینا 

طبق روایت استاد همائی قسمتي از استادان بزرگ اولیه جندی شاپور مسیحي نسطوري مذهب بودند 
که پس از بسته شدن مدارس فلسفي یوناني به فرمان امپراطور روم ، در سنه 529 میالدی از »ُرها« و 
دیگر مراکز علمي و فلسفي گریخته بودند. این استادان تابعیت ایران را پذیرفته و بعد از اسالم نیز وارد 

حوزه اسالم شدند1.اسامی آنها2: 
1- دمسقیوس سوري 

2- سنبلیقیوس کیلیایي 
3- یوالمیوس فروکي 
4- پریسکیانوس لیدي 

5- دیوجانس )= دیوژن ( فینقي 

1 به روایت استاد همایي ، تاریخ علوم اسالمي ، تهران ، نشر هما، 1363،
2 فالسفه ي یوناني که به دربار انوشیروان پناهنده شدند دکتر نجم آبادی 
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6- ایسیدوروس غزي 
7- هرمیاس فنیقي  

آموختن خسرو فلسفه را نزد فیلسوف سوری به نام اورانیوس همه دست به دست هم دادند و جندی 
شاپور بزرگ ترین )با یکی از بزرگ ترین مراکز طبی قبل از اسالم( در دنیا شد. 

20- اهتمام به تجدید حیات در گذر تاریخ
گندی شاپور یک نهضت علمی تمدن ساز در تاریخ علم و تمدن بشری و یک جریان تمدنی پر فراز 
و نشیب در طول تاریخ بوده است. ایم میراث گرانبها هنوز جریان دارد. مرحوم دکتر حسن حبیبی در 
یکی از مراسم هفتادمین سال تأسیس دانشگاه تهران، در تاالر ابن سینا، دانشکده پزشکی، این دانشگاه را 
در امتداد دانشگاه گندی شاپور و فعالیتهای دانشگاهی دوران معاصر را » تجدید حیات جندی شاپور« 
مجاورت  در  خوزستان،  مناطق  سایر  و  دزفول  و  اهواز  در  دانشگاه  تأسیس  به  اهتمام  نمود.  توصیف 
جغرافیائی با همان دانشگاه اولیه و بعضاً با همان نام و وجه تسمیه تاریخی، نیز نوید بخش احیای عظمت 
تمدن مي گوید:  تاریخ  معاصر است. ویل دورانت مؤ لف کتاب  تمدنی گذشته، در دوران  و  علمی 
تمدن، نظمي اجتماعي است که در نتیجة آن، فعالیتهاي فرهنگي امکان پذیر مي شود و جریان پیدا مي 

کند. از نظر ویل دورانت تمدن چهار رکن اساسي دارد)54(: 
1- پیش بیني و احتیاط در امور اقتصادي، 

2- سازمان سیاسي
3- سنن اخالقي، 

4- کوشش در راه معرفت و بسط هنر
تجدید حیات فرهنگ و تمدن در زمان حاضر، مرهون نهضت عالمانه و فناورانه و همه جانبه است 
 . است  امکانپذیر   ، مردمی  و  حامیان حکومتی  و  دانشگاهی  و  علمی  جامعه  مجموعه  مشارکت  با  که 
طرح سیاست نورانی و مدبرانه مرجعیت علمی توسط مقام معظم رهبری، سند چشم انداز نظام مقدس 
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جمهوری اسالمی، نقشه جامع علمی کشور، برنامه های توسعه و سایر اسناد راهبردی نظام، از عزم راسخ 
ملت بزرگ و تمدن ساز ایران برای نقش آفرینی در عرصه های پرتالطم و میادین خطیر تمدنی معاصر 

حکایت می کند. تدوین الزامات و اجرای برنامه های عملیاتی با تقسیم کار ملی، نوید بخش است. 
نتیجه گیری و توصیه 

راستای  در  بخشی  الهام  و  آرمانگرائی  گرائی،  کمال  اسالمی،  نوین  تمدن  سیمای  ترین  مطلوب 
شناخت و پاسخ به نیازهای همه جانبه تمام ابعاد و ساحات وجودی انسان و صیانت وی از جمیع آفات 
و بالیا است: ابعاد بیولوژیک و طبیعی، جسمانی و مادی، روحانی و معنوی و نهایتاً فردی و اجتماعی 
انسان . طب عرصه فاخر هنرنمائی میادین تمدنی است که بیشترین ظرفیت نرم افزاری را برای اصالح 
سبک های زندگی و پیشرفت و تعالی توأمان روانی-جسمانی، معنوی و مادی، فردی و اجتماعی بشر 
در اختیار دارد. طلیعه تمدن ساز این حرفه مفید و دیرین بشری، در عصر حاضر، ریشه در شناخت و 
تحلیل و کاربرد درسهای تمدن ساز بنیادهای فرهنگی-علمی و تمدنی پیشین دارد. جندی شاپور نماد 
این مراکز در تاریخ و فرهنگ ایران و اسالم و مطالعه و رمزگشائی از اسرار تمدن ساز آن برای دانشگاه 

های امروز راهگشا و الهام بخش خواهد بود.
شایسته است الگوی پیشرفت تمدن نوین اسالمی 

یک الگوی جهانی باشد 		 	

بر پایه عدالتخواهی و دفاع از مظلومان مستقر باشد  	  
بر مبنای تعالیم حیات بخش اسالم استوار باشد  	  

از درس های عبرت آموز تاریخی تمدن های ماقبل استفاده نماید  	  
انعطاف و سعه صدر و انتقادپذیری و ابتنای بر شواهد علمی و تمدنی از دستمایه های آن   	  

باشد
بر مبنای تالش و دستیابی و فتح قلل علم و فناوری استوار باشد  	  
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بر پایه گفتمان و آزاد اندیشی استوار باشد  	  
بر اساس نظریه های جدید و پویای تمدنی استوار باشد  	  

همه ساحات حیات بشر و اقتضائات زندگی سالم و مفید بشر را در بر داشته باشد  	  
الگوی شفاف و متعالی اخالقی و فرهنگی و حقوقی براساس تعالیم اسالمی داشته باشد  	  

بر اساس تعامل با همه تمدن های بشری پایه ریزی شود  	  
طب و سالمت از ارکان آن باشد  	  

به نظریات و تمدن های دیگران احترام بگذارد  	  
از بن مایه های حمایت مردم دنیا و مؤسسات تمدنی جهان برخوردار باشد  	  

والسالم
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نقش های تمدنی طب سنتی ایران گذشته، حال، آینده

فرزانه غفاری1، محسن ناصری2

1. دکترای فلسفه و دکترای پزشکی عمومی؛ استادیار و عضو هیئت علمی گروه معارف اسالمی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(
naserishahed@yahoo.com 2.  نویسنده مسئول، دانشیار مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده
طب سنتی ایران یکی از شاخه های ارزشمند در تمدن سازی جهانی قبل و بعد از اسالم بوده است. 
در دوران پس از اسالم این مکتب خدمات ارزشمندی را در زمینه پیشگیری و درمان بیماری ها، توسعه 
آموزش، تأسیس بیمارستان ها و دانشگاه ها انجام داده است تا جایی که پادشا هان اروپا فرزندان خود 
را برای امر آموزش به جهان اسالم می سپردند. امروزه نیز طب سنتی ایران می تواند در زمینه نوآوری 
در حیطه ی سالمت و درمان و همچنین بازگردانی اخالق و معنویت به دنیای پزشکی به عنوان بستری 
قوی عمل نماید و نام ایران و اسالم را از مسیر دانش و صلح و دوستی، بلند آوازه کند. این پژوهش 
نقش تمدن سازی طب سنتی ایران را در ادوار مختلف مورد بررسی قرار می دهد و به شفاف سازی و 
اهمیت طب سنتی ایرانی- اسالمی در خودباوری، سالمت، درمان و همچنین توسعه جنبه های اخالقی، 
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اقتصادی و نوآوری در امر غذا و دارو می پردازد.
کلید واژه: تمدن سازی، طب سنتی ایران، سالمت، دارو

طب سنتي ایران ]1[، یک مکتب طبي کامل و پویا است که جهان را به عنوان نظام احسن ]2[ و 
آفریده خالق علیم و حکیم مي نگرد و پزشک را از بابت تسلط و احاطه اش به علوم مختلف و درک 
صحیح از جهان هستي حکیم نامیده است. این مکتب نقش های مهمی را در توسعه فرهنگ و تمدن 
اسالم و ایران در دنیا بر عهده داشته است و همچنین می تواند نقش های جدیدی را توسعه فرهنگ و 
تمدن امروز داشته باشد در ذیل بصورت مختصر تاریخچه و نقش های تمدنی طب سنتي ایران تقدیم 

می گردد.
نقش خودباوری و اتکا به خود

مکتب طب سنتي ایران طبق گفته پاول هیسن سابقه ده هزار ساله دارد و مکاتب بزرگ طبی دنیا 
مانند طب سنتی چین و آیورودا و طب یونانی چند هزار سال بعد از آن و بر اساس آن شکل گرفته اند 
]3[. طبق نقل سیریل الگود مورخ پزشکي »قبل از طب یوناني وجود داشته است و ایرانیان اصول آن 
ایران قدیم وضعیت طب پیشرفته تر  به یونانیان تعلیم دادند ودر  نامیده شده،  چیزي را که طب یوناني 
از آشور بود« ]4[. ستارگان طب سنتي ایران مانند ابن سینا، رازي، علي بن عباس بن طبري، مجوسي 
اهوازي، ابن ابي الصادق نیشابوري، سید اسماعیل جرجاني و … حدود پنج قرن هدایت دانشگاه هاي 
طب در غرب و شرق را برعهده داشتند. دکتر نرمن هاوارد جونز در مجله سازمان جهاني بهداشت در 
سال 1972 مي نویسد: »مهم ترین مؤلف کتاب هاي طبي در اسالم ابوعلي الحسین ابن سینا است . کتاب 
طبي او که به نام قانون موسوم است و تاکنون هرگز کتابي به این اندازه شهرت نداشته است، مدت 500 
سال در دانشکده هاي پزشکي اروپا و آسیا تدریس مي شده است« ]5[. گوستاو لوبون )1841-1931 
میالدي( در کتاب تمدن اسالم و عرب مي نویسد: »دانشمندان اروپا تا قرن پانزدهم قولي را که مأخوذ 
از مصنفین عرب نبود مستند نمي شمردند. تمام دانشکده ها و دانشگاه هاي اروپا تا پانصد الي ششصد 



نقش های تمدنی طب سنتی ایران گذشته، حال، آینده/   453

سال روي همین ترجمه ها دایر و مدار دانش هاي ما فقط علوم مسلمین بوده است و در بعضي رشته هاي 
علوم مثل طب مي توان گفت که تا زمان ما هم جاري مانده است، چه در فرانسه مصنفات بوعلي سینا 
تا آخر قرن گذشته باقي بوده و شروحي بر آن نوشته مي شد« ]5[. » فالیبر « مورخ معروف غربی از سه 
گروه دانشجویان اروپایی یاد میکند که برای تحصیل در زمان هشام سوم در 1035 میالدی به اندلس 

اسالمی رهسپار گشته اند و از هزینه های رایگان تحصیلی برخوردار شده اند: 
گروه دانشجویان بریتانیا با سرپرستی شاهزاده ژرژ . 1
گروه دانشجویان فرانسه با سرپرستی شاهزاده الیزابت دختر دایی لویی ششم امپراتور فرانسه . 2
هیئت دانشجویان هلندی. 3

در میان دانشجویان بریتانیا 18 تن از دختران امرا و اعیان و اشراف کشور بودند که رئیس دربار 
انگلستان به نام »ژرژ سفلیک « از انان سرپرستی میکرد و از سوی پادشاه انگلستان به هشام سوم خلیفه 

اموی نامه ای داشت که متن ان چنین بود : 
» از ژرژ دوم پادشاه بریتانیا و فرانسه و سوئد و نروژ به صاحب عظمت و جاللت هشام سوم خلیفه و 
پادشاه مسلمانان مملکت اندلس. با تقدیم احترام و تعظیم به عرض عالی میرساند: پیشرفت فوق العاده ای 
که در اثر توجهات ان حضرت نصیب دانشگاه ها و مراکز علمی مملکت آباد شما گردیده است و شما 
هم اکنون از آن بهره مند هستید، جای نهایت خوشوقتی ماست و همین امر ما را وا داشت که فرزندان 
خود را برای کسب فراورده های علمی و صنعتی شما به ان دیار گسیل داریم تا سراغازی نوین و مبارکی 
در پیروی ازآثار شما باشد. شما که سعی و کوشش می کنید انوار علوم و فرهنگ خود را در ممالکی که 
جهل و تاریکی از هر سو به ان احاطه کرده است پخش نمایید. سرپرستی دختران اشراف انگلستان را به 
دختر برادرمان شاهزاده دوبانت محول کردیم تا با رفقای خویش مورد لطف و عنایت خاص و مشمول 
با شاهزاده خردسال هدیه ای که  محبت های اطرافیان شما قرار گیرند در پایان خاطر نشان می سازد 
نسبت به مقام ارجمند شما بس ناقابل است همراه نمودم. امیدوارم با قبول ان بر خدمتگذار فرمانبردارتان 
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منت بگذارید «. با تقدیم محبت شایان. ژرژ ) هدیه ای که ژرژ به وسیله هیئت دانشجویان فرستاده بود 
دو شمع دان طالی خالص با 22 ظرف غذا خوری زرین بود( هشام در پاسخ پادشاه بریتانیا چنین نوشت :
» به نام خداوند بخشنده مهربان، ثنا و درود فراوان بر پیامبر بزرگواری باد که سرور تمام انبیاست، 
به جاللت مآب پادشاه انگلستان و کشور اسکاندیناوی. از درخواست شما راجع به پذیرفتن دانشجویان 
در  با  کشور،  پرورش  و  اموزش  امور  مسئولین  با  مشاوره  از  پس  کردم  حاصل  اطالع  بریتانیا  اعزامی 
خواست شما موافقت گردید و اعالم می گردد که ما مسئولیت تعلیم آنان را به عهده می گیریم و روی 
محبت و عالقه ای که به شخص شما داریم مخارج تحصیلی آنان را از بیت المال مملکت می پردازیم 
و هدیه ارزنده جنابعالی را با سرور و انبساط خاطر کامل دریافت کردیم و متقاباًل از قالی های اندلسی 
که دستباف مردم کشور خویش می باشد، به عنوان هدیه به شما فرستاده می شود و این هدیه رمز محبت 

و عالقه فراوانی است که به شخص جنابعالی داریم«. جانشین پیامبر خدا در سرزمین های اندلس ]6[. 
میرشتینگ و کارل زودهف در کتاب تاریخ طب خود مي نویسند: »اثر طب رازي در طب اروپا 
قرون متمادي برقرار بوده است، کتاب بزرگ وي که حاوي نام داشته و به زبان التین نیز ترجمه گردیده 
مدت ها مرجع طالبین علم طب بوده است« ]7[. طب سنتي ایران نه تنها دانش طبي تمدن هاي گذشته را 
به صورتي جدید و مدون به نسل هاي بعد انتقال داد، بلکه دانشمندان این مکتب پایه گذار روش مشاهده 
و تجربه علمي بودند. کینگستون مورخ و نویسنده کتاب تاریخ تمدن و طب اسالمي مي نویسد: »تا مدت 
مدیدي چنین فکر مي کردند که مسلمانان از نظر علمي و فلسفي بندگان پیرو مکتب هاي یونان بودند و 
تنها کاري که کرده اند آن بوده که منابع مزبور را به صورت فسیل نگاه داشته اند، بدون این که کوچک 
ترین دخل و تصرفي در آن ها بکنند. اما این نظریه کاماًل غلط است، زیرا در آن وقت که مسلمانان در 
افق پدیدار گشتند تمدن یونان در حال افول بوده و طب منحصر به نوشتن اوراد، استعمال طلسم و جادو 
گشته بود و حتي کتب علمي و فلسفي قدیمي یونان منسوخ شده بود. در این موقع مسلمانان نه فقط 
مدارک گرانبهاي یونان قدیم را حفظ و ترجمه و مورد استفاده قرار دادند، بلکه با نوشتن تفسیر، شرح 
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و حاشیه به طور منطقي آن ها را مورد انتقاد قرار دادند و اولین روش علمي و تجربي را در طب بنیان 
گذاردند« ]8[. بسیاري از مسائلي که پزشکان مسلمان در مواجهه با بیماران خود با آن رو به رو بودند، 
اختصاص به سرزمین هاي اسالمي و شرایط خاص آن داشت که در نوشته هاي یوناني از آن ذکري به 
میان نیامده بود. بدیهي است که به صرف عدم ذکر این موارد در آثار پیشنیان، پزشکان اسالمي نمي 
توانستند به آن بي اعتنا باشند. بنابراین رویکرد خاصي در مواجهه با این موارد آغاز شد. به عنوان نمونه در 
کتاب حشایش دیوسکوریدوس خواص دارویي 500 گیاه مورد بحث قرار گرفته بود در حالي که تنها 
در بخش گیاه داروشناسي کتاب الحاوي، اثر بسیار مهم و پر ارزش محمد بن زکریا رازي، تقریباً 700 
گیاه مورد بررسي قرار گرفته است و در کتاب الجامع لمفردات االدویه واالغذیه به 1400 فقره رسیده 
است« ]9[. خانم دکتر زیگرید هونکه در مورد عدم توجه تاریخ نگاران غربي به نقش عظیم فرهنگ و 
تمدن اسالمي در اروپا مي نویسد: »شکوفایي تمدن اسالمي دو برابر تمدن یونان بود و همین مسلمانانند 
که خیلي مستقیم تر و چند جانبه تر از یونان، جهان غرب را تحت تأثیر قرار دادند. آنچه این تاریخ 
نویسان اروپایي در مورد نقش هشتصد ساله تمدن اسالمي بیان مي کنند این است که مختصراً مي گویند 
مسلمانان سبب رساندن گنجینه تمدن یونان به اروپا بودند ]10[. اما ایرانیان به ترجمه بسنده نکردند و 
رفته رفته عقاید پزشکان یونان باستان را به محک نقد وتحقیق آزمودند و پس از سپري شدن دوراني که 
باید آن را دوره ترجمه و انتقال دانش هاي یوناني به عربي نامید، دست به کار تألیف  و تصنیف زدند و 
صدها، بل هزاران کتاب و رساله در فنون گوناگون طب نوشتند. در این رشته از معارف بشري، بزرگاني 
همچون محمد بن زکریا رازي و شیخ الرئیس ابوعلي سینا برخاستند و تصانیفي را پرداختند که تا قرن 
ها وسیله تعلیم و تعلم دانش پزشکي و راهنما و دستور کار پزشکان جهان از ایراني و هندي و ترک و 
تازي و فرنگي بود ]11[. مرحوم پروفسور نیر واسطي از بزرگان طب سنتي پاکستان در رابطه با اهمیت 
نقش ایران در توسعه طب سنتي در جهان مي نویسد: »پس طب سنتي، طب خاورمیانه بخصوص طب 
فارس است، زیرا بسیاري از استادان چیره و برجسته این فن از اهل ایران بوده اند و این طب بیش تر در 
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ایران توسعه و شیوع پیدا کرده و به وسیله همین مصنفین در همه جهان گسترش یافته است. در شبه قاره 
پاکستان و هند هنوز کتاب هاي رازي و ابن سینا و مال نفیس در درس هاي طب مطالعه مي شود و صبح 
تا شب هر لحظه اسامي این پزشکان ماهر و استاد ایراني بر زبان ها جاري است و هزاران هزار مریض در 
بیمارستان ها به وسیله این روش معالجه مي شوند و بهبود و شفا مي یابند. از این جهت دولت پاکستان 
براي ترقي و تعالي این فن قوانیني را به تصویب رسانیده است ]12[. همچنین حکیم سید ظل الرحمان در 
رابطه با نقش پزشکان و حکماي ایراني در پیشرفت پزشکي هندوستان مي نویسد: »بسیاري از پزشکان 
بزرگ ایراني مانند ابو فاتح گیالني، فتح ا… شیرازي، جالل الدین اردستاني، عین الملک شیرازي، علي 
گیالني، باقر تبریزي، محمد هاشم شیرازي، سید محمد اصفار، و حسین اصفهاني که در هندوستان مقیم 
شده بودند، موجب پیشرفت پزشکي اسالمي در هندوستان شدند. تمامي مدارس و دانشمندان فعلي طب 
اسالمي در هندوستان ریشه هاي آموزشي و علمي خود را به پزشکان ایراني نسبت مي دهند« ]13[. طب 
سنتي ایران بر پیشگیري از بیماري ها با آموزش روش صحیح زندگي تأکید دارد و پزشک موفق را 
پزشکي مي داند که سالمتي جامعه را حفظ کند و خودبه خود با این تدبیر تعداد بیماران و مصرف دارو 
کاهش خواهد یافت. استاد مرحوم دکتر سید جالل مصطفوي کاشاني ]14[ از برجسته ترین محققین 
جهان در زمینه مباني و اصول طب سنتي ایران در مقدمه کتاب نهضت پزشکي در این باره مي فرماید: 
»حکماي قدیم ایران و یونان قوانیني صحیح براي حفظ سالمت بشر وضع کرده بودند که مردم به آن ها 
عمل مي کردند و اجراي این دستورات بهداشتي به تدریج جزء عادات و آداب اجتماعي درآمد و در 

نتیجه مردم مزاجي سالم داشتند و استعداد ابتال به انواع بیماري ها اصوال کم بود« ]15[.

نقش توسعه نظریه پردازی 
در این قسمت به ترتیب 3 حیطه اشاره می شود که با استفاده از ایده های مطرح شده درمنابع طب 

سنتی ایران و دانشمندان و حکمای این مرز و بوم می توان آینده پزشکی کشور را تغییر داد.
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الف- سالمت محوری 
حفظ سالمتی بخش اعظم طب سنتی ایران است، چنانکه در تعریف طب از کالم ابن سینا میخوانیم: 
»ان الطب علم یتعرف منه احوال بدن االنسان من جهه مایصح و یزول عن الصحه لیحفظ الصحه حاصله 
و یستردها زائله« ترجمه: پزشکی دانشی است که به وسیلة آن چگونگی احوال بدن انسان از نظر سالمت 
و بیماری شناخته می شود تا سالمت را نگهدارد و چنان که از دست رفته باشد بازآرد ]16[ و یا به قول 
ربیع بن احمد اخوینی در کتاب هدایه المتعلمین »پزشکی پیشهای بود که تندرستی آدمیان را نگاه دارد 
و چون رفته باشد باز آرد از روی علم و عمل«] 17[ . طب سنتی ایران نه گیاه درمانی است و نه حجامت، 
جزیی  های  روش  از  یکی  حجامت  و  شود  می  استفاده  نیز  دارویی  هان  گیا  از  طب  این  در  اگرچه 
مورد استفاده در طب سنتی ایران می باشد. دستورات حفظ سالمتی در طب سنتی ایران، بر شش اصل 
ضروری برای زندگی، استوار است. این شش اصل عبارتند از: »آب و هوای سالم، حرکت و سکون 
کافی، خواب و بیداری مناسب، استفاده از خوردنی ها، . آشامیدنی های مناسب هر فرد، دفع مواد غیر 
ضروری و حفظ مواد ضروری بدن و کنترل صحیح حاالت روحی و روانی«. این شش اصل، هم برای 
سالم زندگی کردن الزم است و هم برای بهبود بیماران. همچنین، برای این که بیماری پس از بهبود عود 

نکند، توجه به این اصول الزم است ]18[.
ب- سالمت معنوی

تمامی وجهه همت مکاتب مادی که موجودیت و هویت انسان را فقط در سه بعد جسمی، روانی و 
اجتماعی می شناسند، اگرچه اخیراً از بعد معنوی1 نیز سخن به میان آورده اند نگاه شان به معنویت کاماًل 
با معنویتی که در ادیان الهی به عنوان تعالی و تقرب به ذات پروردگار مطرح است، متفاوت است. در 
تأمین سالمت، دستیابی به رفاه جسمی، روانی و اجتماعی خالصه میشود و از بخش مهّمی از حیطه ی 
حیات ملکوتی و روحانی انسان، دانسته یا ندانسته، غفلت میکنند و صد البته این غفلت کاستی بزرگی 

1 spirituall 
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است که دنیای مادی فعاًل اسیر آن است. امّا اگر با نگاه وسیع تر در سایة آموزه های ادیان الهی به هویت 
انسان بنگریم، آدمی را با ویژگی های روحانی، جسمانی، روانشناختی و اجتماعی1، یک موجود برتر از 
همه ی آفریدگان خواهیم یافت که در تأمین سالمت او به معنای وسیع کلمه به همة ابعاد حیات مادی 

و معنوی او باید توجه نمود ]19[.
استاد آیت اهلل حسن زاده آملی می فرمایند: »چاره ی بسیاری از بیماریها تنها دارو نیست، بلکه تدبیر 
نفسانی طبیب حاذق و روحانیت و تاثیر کالم وی راه عالج است«]20[. استاد دکتر اصفهانی در این رابطه 
بیماری که مشکل حسادت دارد و این مشکل حسادت آثار سویی  می فرمایند: »فرض بفرمایید یک 
روی دستگاه گوارشش می گذارد، آن اختالل گوارش را فقط با داروهای ضد آن اختالل نمی شود 

درمان کرد، بلکه باید بعضی مسایل را بطور ریشه ای حل کرد« ]21[.
پرداختن به معنویت از امور مهم دیگری است که با تقویت قوه مدبره در سالم ماندن و پیشگیری 
از بیماری ها نقش اساسی دارد. امور اخالقی و معنوی و توجه با ذات الیزال که همواره در میان حکما 
مورد توجه بوده است، امروزه پس از سال ها قهقرا در علوم نوین طبی دوباره مورد توجه قرار گرفته 
است. در اجالس سالیانه بهداشت جهانی در سال 1983 میالدی نماینده نروژ اعالم کرد علیرغم شرایط 
اقتصادی و اجنماعی بسیار خوب در کشورش، متاسفانه اعتیاد، یأس از زندگی و سایر اختالالت روانی 
برای نروژ مشکل آفرین است و متعاقب این بحث در اجالس سی و ششم بهداشت جهانی مسیله بعد 
معنوی سالمت مطرح گردید ]22[. و یک دهه پیش دولت های اروپایی بیانیه کپنهاک را که آنها را 

متعهد می کرد به نیازهای معنوی مردمشان بپردازند را امضا نمودند ]23[. 
 ج- روشهای درمانی منطقی

ابن سینا علیه الرحمه در مبحث درمان بیماریها می فرمایند: »ان امر العالج یتم عن اشیاء ثالثه احدها 
با سه  امر مهم درمان  الید« ترجمه:  الثانی استعمال االدویه و االخر استعمال اعمال  التغذیه، و  التدبیر و 

1 spritobiopsychosocial
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چیز کامل می گردد. 1- مدیریت روش زندگی بخصوص تغذیه2- استفاده از داروها و 3- استفاده از 
کارهای دستی]16[. همانطورکه مالحظه می شود ابن سینا در درمان بیماری ها که علت آن معموال بهم 
ریختن روش زندگی مانند بی حرکتی، اختالالت خواب و تغذیه و عدم کنترل حاالت روحی روانی 
می باشد، تصحیح امور مربوطه را در رأس درمان قرار می دهد و در این بین تغذیه درمانی را مهمترین 
آنها بر می شمرد. ابن سینای بزرگ درمان اتیولوژیک و نه عالمتی را وظیفه پزشک حاذق و مجرب می 
داند و اوست که با شرح حالگیری صحیح و توجه کامل و دقیق به زمان بروز بیماری و وضعیت زندگی 
بیمار علت و سبب اصلی بروز بیماری را تشخیص می دهد و درمان را با باز گرداندن و مدیریت عاملی 
از روش زندگی که بروز بیماری را موجب شده است، درمان را به انجام می رساند و خود این روش را 
تحت عنوان انتخاب »حسن التدبیر المهم« در کلیات علم عالج بوضوح مطرح می نماید. بدیهی است 
که با اینچنین دیدگاه واالیی درمان با دارو در پله اول قرار نمی گیرد ]16[. رازی استاد بزرگ بالینی 
تاریخ نیز همین دیدگاه را دارند و می فرمایند: » زنهار که تا آنجایی که می شود با غذا درمان کنی با 
دارو قطعا درمان مکن« ]24[ و در اینجا است که تفاوت تمدن طبی این ملت با جریان تمدن مادی و پول 
محور غرب و نه با اندیشمندان غرب بروز می نماید و این تفکر می تواند محور طالیی توسعه پزشکی 
در فرهنگ ایران و اسالم قرار گیرد. در مطالعه ای که اخیرا در دانشگاه شاهد توسط خانم دکتر نوری 
با همکاری مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه شهیدبهشتی و زیر نظر استاد دکتر زالی انجام گرفت. دو 
گروه سی نفره بیماران مبتال به سوء هاضمه عملکردی نفاخ تحت مورد مطالعه قرار گرفتند، گروه اول 
رژیم غذایی برگرفته از طب سنتی و دیدگا های ابن سینا و رازی که عمدتا عاری از غذا های سرد را 
مورد مصرف قرار دادند و گروه دوم رژیم غذایی معمولی به عنوان گروه کنترل مصرف نمودند، نتایج 
بسیار جالب بود و حدود 82 درصد افرادی که پرهیز از سردیجات را انجام داده بودند نسبت به گروه 
کنترل بهبود نشان می دادند و این پاسخ به درمان نسبت به تمام داروهای رایج عملکرد بهتری را نشان 
می دهد. استاد مرحوم دکتر سید جالل مصطفوی کاشانی رحمه اهلل در کتاب حل مسئله الینحل دارو یا 
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نقد بر کتاب طب داخلی هاریسون می فرمایند » از هر ده تن بیمار که برای درمان بیماری های خود به 
پزشکان مراجعه می کنند نه تن از آنها ابدا نیاز به هیچ دارویی اعم از شیمیایی یا گیاهی ندارند و آنها 
را می نوان صرفاً به وسیله روان درمانی توام با رژیم های غذایی مناسب به خوبی و به طور کامل درمان 
کرد« و علت را نیز این می دانند که همه این تشکیالت در قبضه صنایع عظیم داروسازی مدرن قرار 
دارند و پزشکان به جز داروهای شیمیایی کنونی هیچ داروی دیگری نه در کتاب های پزشکی خوانده 

اند و نه هنگام کار در بیمارستان ها از استادان خود شنیده اند ]25[. 
ابن سینا در قسمت دیگر کلیات علم عالج قانون از درمان های مشترک خوب برای درمان اکثر 
بیماری ها را ایجاد نشاط و روحیه مناسب در بیمار می داند و مالقات با افرادی که بیمار با آنها انس دارد 
و در او روحیه مناسب ایجاد می کنند و همچنین بوهای خوش و صدا های و نغمات دلنشین را توصیه 

می نماید ]16[.
متاسفانه تکه پاره شدن شدن بدنه واحد پزشکی و ایجاد قسمت های جداگانه تحت عنوان دانشکده 
بهداشت، دانشکده تغذیه، دانشکده توانبخشی )که همان اعمال یداوی است( و نگاه داشتن تشخیص و 
درمان دارویی در دانشکده پزشکی موجب گردید که هیچ فردی در این مجموعه سیستم پزشکی جدید 
بصورت معمول آگاهی کلی و صحیح به امر سالمتی و درمان پیدا ننماید و هر کسی مانند فیل موالنا 
با قسمتی سر و کار می یابد و از ظن خود کاری را مطابق نظر طراحان اصلی جریان که آگاه به امور 
هستند انجام می دهد. دانشجویان پزشکی واحدهای اندکی در بهداشت و تغذیه و بسیار ناچیز یا هیچ از 
توانبخشی می خوانند و دانشجویان تغذیه و توانبخشی ناچیز از تشخیص و بهداشت و بیمار سرگردان در 

وادی بیماری که بعلت اختالل در تغذیه، بهداشت و روش زندگی ایجاد شده است. 

 نقش اقتصادي 
پس از عزم ملي در چین براي بازگشت به طب سنتي خود در سال 1949 و تشکیل آکادمي طب 
سنتي چین در سال 1951 و انکار تبلیغات گسترده غربي ها بر علیه این مکتب، هم اکنون طب سنتي چین 
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40 درصد خدمات بهداشتي درماني را در این کشور برعهده دارد. در چین 30 دانشگاه طب سنتي و 170 
مرکز تحقیقات طب سنتي وجود دارد. تعداد مراجعین به طب مکمل در آمریکا از سال 1990 تا سال 
1997 از 427 به 629 میلیون رسیده، درحالي که تعداد مراجعه به پزشکان عمومي در سال 1997 به 386 
میلیون )نمودار 1( بوده است ]14[. در ایران، آمار دقیق میزان استفاده از طب سنتي و مکاتب مختلف 
طب مکمل مشخص نیست ، ولي مطالعه اي که در سال 1379در شهر اصفهان انجام شده نشان داد که 
در طي 5 سال گذشته 62/5 در صد از افراد حداقل یک بار از روش هاي طب جایگزین استفاده کرده 
اند و استفاده از گیا هان دارویي، دعا درماني، حجامت و طب سوزني با 76/6، 10/1، 9/5 و 5/5 درصد 
به ترتیب بیش تر از روش هاي دیگر مورد توجه بوده است ]26[. در ایران فروش داروهاي گیاهي در 
سال 1376 حدود 7 میلیارد ریال بوده که در سال 1380 به 37 میلیارد ریال )نمودار 2( رسیده است ]27[ 
و کارشناسان در سال 1395 این عدد را 500 ملیارد تومان بر آورد کرده اند و این منحنی رشد توانایی 

خاص این صنعت را در زمینه ایجاد اشتغال سالم و توسعه اقتصاد مقاومتی را نشان می دهد.
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نمودار 1: تعداد مراجعین به پزشکان جدید در مقایسه با پزشکان طب مکمل در سال 1990 و 1997
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نمودار 2: فروش ریالي داروهاي گیاهي ایران از سال 1376تا 1380. میزان فروش در طي پنج سال 
حدود 5 برابر افزایش یافته است.

-
 توسعه جنبه هاي اخالقي 

براي حفظ  للناس«  انفعکم  »خیرکم  که  اکرم )ص(  رسول  فرمایش  طبق  را  نافع طب  علم  حکما 
انتشار آن به طالبان علم مي کوشیدند و ثواب معنوي آن را  سالمتي خود و مردم مي آموختند و در 
توشه راه آخرت مي دانستند. آن سرفرازان و فرزانگان دنیاي دانش و تقوا، کتمان علم را گناهي غیرقابل 
بخشش مي دانستند و انتقال دانش به مردم را واجب به حساب مي آوردند. بهاءالدوله رازي طرشتي ]28[ 
که پوینده راه رازي بزرگ در قرن دهم است در علت تألیف  کتاب ارزشمند »خالصه التجارب« به زبان 
پارسي چنین توضیح مي دهد که بنا به فرموده پیامبر اکرم )ص( »من کتم علما نافعا الجمه اهلل تعالي یوم 
القیامه بلجام من النار« براي انتشار دانش نافع و عدم کتمان آن تصمیم به تألیف  این کتاب ارزشمند مي 
گیرد ]29[. آنان سعی می کردند فروتنی را مشی خود قرار دهند و با روشهای ساده و ارزان به مداوا 
بپردازند، استاد دکتر محمد مهدی اصفهانی که خود متخلق به این خلق و خوی می باشند در رابطه با 
استاد خود می فرمایند: »در عهد جوانی که برای تشّرف و تلّمذ در محضر استاد فقید مرحوم پروفسور 
حکیم سید علی احمد نیّر واسطی وارد الهور شده بودم؛ تلفنی ورود خود را به استاد اطالع دادم و قرار 
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گذاشتم که روز بعد به خدمتشان بروم، چند ساعت بعد استاد فرزانه عصازنان شخصاً به دیدار من آمد 
و این اّولین درسی بود که از تفّقد استادانه آن بزرگوار نسبت به یک طالب علم که از راهی دور به 
الهور آمده بود آموختم«. استاد در همان دیدار کتابی را به همراه آورده بود که تا فردا و قبل از مالقات 

حضوری به مطالعة آن مشغول باشم و این درس دیگری از اّولین دیدار بود.
مرحوم پروفسور حکیم نیّر واسطی بعد از ظهرها در درمانگاهی که مطب ایشان بود می نشست و 
بیماران را معاینه و مداوا می کرد و نسخه بیمار را به دست او می داد تا در همانجا داروی خود را دریافت 
با  مثاًل  را  دارو  و  بودند  نشسته  استاد  روبروی  بزرگ،  اطاق  همان  در  یافته  تعلیم  نفر کارگر  دو  کند، 
بیمار  به  با مفردات دیگر آماده می کردند و  کوبیدن در هاون دستی و غربال کردن و مخلوط کردن 
تحویل می دادند. این منظره که به ساده ترین شکل، کمترین هزینه و آماده کردن دارو در برابر چشم 
بیمار،  با  امّا در آن روزگار، درس همدمی  نباشد  امروزه عملی  استاد صورت می گرفت ممکن است 
ساده زیستی و ارتباط نزدیک و عاطفی طبیب و بیمار را به افراد می آموخت، بیماران هم به ندرت به 
دارویی که تهیه آن در همان معاینه و در درمانگاه امکان تهیه آن نباشد و الزم باشد از بیرون تهیه شود 
نیاز پیدا می کردند. تمام مخارج بیمارانی که اینجانب می دیدم از چند روپیه تجاوز نمی کرد که قسمت 
عمدة همین رقم اندک نیز مخارج تهیه مفردات دارویی بود. در درمانگاه عالوه بر مفردات، چند داروی 
پایه آماده نیز وجود داشت که گاهی الزم می شد مثاًل مفرده ای را بکوبند و به یکی از آن داروها اضافه 
نمایند- این روش ساده برای تأمین دارو نیز درس های قابل تأّسی داشت. درس دیگر اینکه روزی حکیم 
بعضی از مجربات را امالء می کرد و من می نوشتم ناگهان به نوشته من نگاه کرد و گفت چرا هوالشافی 
ننوشته ای؟ گفتم باالی صفحه نوشته ام با لحن تقریباً تندی گفت: در ابتدای هر نسخه و نه فقط در باالی 
صفحه، هوالشافی را بنویس، این هم درس دیگری بود که در هر لحظه و به تکرار، ضرورت اتّکاء به 

پرودگار و شفا را فقط از او دانستن را القاء می کرد ]30[. 
 این مشعلداران علم و اخالق بشري به دانشمندان پیش از خود احترام فراوان قائل بودند و گرچه در 
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بسیاري مواقع نظرهاي علمي اساتید قبل از خود را به نقد مي کشیدند، ولي در آثار خود منبع و مرجع 
بیان مي داشتند. » رازی« عقاید و روش هاي درماني  سخنان خود را به منظور بزرگداشت اساتید فن 
پیشینیانش را توأم با نظر و برداشت هاي شخصي به گونه اي روشن نگاشته و هرگونه دستور یا نسخه 
مفیدي را که از پزشکان مقدم به دست آورده به نام آنان در کتاب خود درج کرده است ]31[. متأسفانه 
اکثر شاگردان غربي این مکتب بزرگ، احترام اساتید خود را نگاه نداشتند و ضمن استفاده هاي فراوان 
بدون ذکر منابع ]32[ این مکتب طبي را به سخره گرفتند و اعمالي را که شایسته حیطه علم و دانش 
افتتاح کرسي استادي خود  پاراسلسس در روز  به آن جا رساندند که  انجام دادند و گستاخي را  نبود 
برابر دانشجویان پزشکي قانون ابن سینا را به آتش کشید ]33[. همچنین وسالیوس پایه گذار علم تشریح 
نوین در 1514 میالدی در بروکسل به دنیا آمد و پایان نامه کارشناسی پزشکی خود از دانشگاه لوون را 
به شرح و تفسیر فصل نهم کتاب منصوری رازی در درمان بیماری ها اختصاص داد و این رساله را به 
نیکوالوس پزشک دربار پاریس هدیه کرد. وسالیوس علت انتخاب رازی را پیشرو بودن این دانشمند در 
هنر درمان نسبت به هم نسلیهایش بر شمرده است. بنابر گزارش نانسی سیراسی او در سال 1543 میالدی 
نسخه ای از این کتاب را سوزاند، زیرا برای مقام جدیدش به عنوان پزشک در دربار اسپانیا سند بحث 

بر انگیزی شده بود ]34[.
 حکما و اطباي مسلمان نه در پي به ثبت رساندن و انحصار و نه به دنبال پنهان ساختن آن به منظور به 
دست آوردن ثمن بخس و دستیابي به تجمالت آنچناني دنیوي بودند، بلکه به بیماران نیازمند نیز کمک 
مي کردند. دکتر گودرزي داماد مرحوم دکتر احمدیه از اساتید معاصر و برجسته بالیني طب سنتي ایران 
مي فرماید: روزي از استاد پرسیدم گران ترین حق العالجي که تاکنون دریافت فرموده اید چقدر بوده 
العالجي  بخواهند حق  اگر  نمي کنم. مردم  از کسي دریافت  فرمودند: »من حق ویزیت  ایشان  است؟ 
مي پردازند که از نظر من مقدار آن مهم نیست چقدر باشد«. دکتر جهانگیر درویش نیز مي گویند: » 
مطب او در آن زمان در خیابان چراغ برق نبش پا منار قرار داشت که بیش تر به یک خانه شبیه بود تا 
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به یک مطب. کاسه اي روي میز در بیرون اتاق معاینه و دفتر گذاشته شده بود. هر کسي حق ویزیت 
را به صالحدید خود در آن کاسه مي گذاشت و اگر دکتر به اشخاص بي بضاعت حواله اي مي داد 
وجه آن از همان کاسه برداشته مي شد. نمي دانم آخر هر روز این کاسه بدهکار مي شد یا بستانکار؟« 
]35[. مرحوم حجت االسالم سید علي اصغر حکیم در رابطه با پدر خود، مرحوم حاج سید حسین حکیم 
)1305-1246 هجري قمري( از اطبا و دانشمندان شوشتر چنین نوشته است: »سلوک آنجناب با مرضي 
چنان بود که طمعي به مال ایشان نداشت، از فقرا چیزي نمي گرفت یعني حق العمل یا حق القدم مطالبه 
نمي کرد، و اگر بدون مطالبه مي دادند قبول نمي کرد، و از اغنیا بدون مطالبه هر چه مي دادند قبول مي 
کرد و کم و زیاد نمي نمود، بلکه بسیاري از فقرا که تمکن معالجه و مداوا نداشتند از مال خود به ایشان 
مي داد، و با تمام مرضي با حسن خلق و بشاشت و خوش رویي و خوش زباني و مهرباني رفتار مي نمود 
و ایشان را و کسانشان را مطمئن و خاطر جمع مي کرد و هر قدر ناخوشي صعب و دشوار بود، آن را 
در نظر ایشان سهل و سبک وآسان و سهل العالج مي نمود و با اندک دواي سهل، کم خرج، و قریب 

الحصول مداوا مي کرد و به اسرع زماني صحت مي یافتند« ]36[.

دستیابي به داروها و روش هاي جدید
استفاده از تجارب سنتي احتمال کشف مواد مؤثر دارویي را تا 40 درصد افزایش مي دهد، در حالي 
که این میزان در پژوهش هاي اتفاقي فقط 1 درصد است ]37[. داروهایي مانند کانابینوییدها، وینکریستین، 
آرتمیزینین ]38[، اپیوئیدها و کلشیسین ]39[، پیلوکارپین ]40[، استفاده از دستگاه کشش در جا انداختن 
مهره دررفته در ستون فقرات ]41[ و استفاده از سوند به منظور تزریق دارو و همچنین خارج نمودن ادرار 
احتباس یافته ]42[، چگونگي خارج کردن جنین با هیدروسفالي ایجادکننده دیستوشي ]43[ و استفاده 
از مارپیچ مبرد در استخراج اسانس توسط ابن سینا ]44[، استفاده از سیم طال براي ثابت کردن دندان 
متحرک و استفاده از پروتز دنداني تراشیده از دندان گاو ]45[، استفاده از بادرنجویه در درمان تپش قلب 
و بیخوابی و اضطراب ]46[، و حب الشفا در درمان معتادان ]47[ و فلوس در یبوست مزمن اطفال ]48[ و 



466    /    مجموعه مقاالت دومین همایش ملی تمدن نوین اسالمی 

گلنار پارسی در درمان هیپرمنوره]49[ شواهدي غیرقابل انکار بر این مطلب هستند.
طب سنتي ایران که ثمره تجربه هاي گسترده دانشمندان و حکماي این سرزمین طي قرون و اعصار 
متمادي است ، توانایي ارائه راه حل در بعضي از بیماري هایي را که امروزه طب جدید در برخورد با آن 
ها ناتوان است ویا در بسیاري موارد تنها به درمان عالمتي بسنده مي کند دارا است ]50[، از جمله در سال 
148 هجری قمری منصور خلیفه عباسی دچار بیماری گوارشی گردید و به درمانهای مختلف پاسخ نمی 
داد. منصور به ربیع دستور داد که اطباء را جمع کند تا با آنها مشورت کند. چون اطباء در محضر منصور 
به آنها گفت: آیا طبیبي را در والیات و شهرستانها سراغ دارید که ماهر و مطلع باشد؟  حاضر شدند 
همگي در جواب گفتند میان اطبایي که ما مي شناسیم بهتر از جورجیس وجود ندارد. او رئیس پزشکان 
گندي شاپور مي باشد و در طب مهارت کامل و مصنفات معتبري دارد. جورجیس به همراه برخی از 
دانشجویان با تجربه اش به بغداد آورده شدند و او توانست خلیفه را به خوبی درمان کند. همچنین در 
سال 171 هجری قمری هارون الرشید دچار سردرد صعب العالجي گردید و پزشکان در درمان آن فرو 
ماندند و بختیشوع جندیشاپوری به پایتخت فرا خوانده شد و درمان او را بر عهده گرفت ]51[. از موارد 
دیگر تجربیات بالینی حکیم عمادالدین محمود بن مسعود شیرازي از پزشکان معروف قرن دهم هجري 
و از پزشکان دربار شاه طهماسب صفوي در رابطه با مشکل اعتیاد می باشد. عمادالدین در رابطه با افراد 
معتاد که قادر به ترک نیستند و مصمم به گرفتن روزه در ماه مبارک رمضان مي باشند، تدابیر جالبي را 
بکار مي برد تا شخص معتاد از مزایاي معنوي اطاعت دستور الهي در ماه مبارک رمضان بهره مند گردد. 
ایشان در رساله افیونیه طرز ساخت یک نوع حب ساخته شده از موم، روغن بادام و تریاک را شرح مي 
دهد که به آرامي در دستگاه گوارش آزاد مي گردد و در طي روز معتاد نیازي به مصرف افیون پیدا نمي 
کند و مي تواند روزه را کامل نماید. قابل ذکر است که داروهاي آهسته رهش که توسط عمادالدین بیان 

شده از صور دارویي مدرن در داروسازي جدید محسوب مي گردد ]52[.
از موارد دیگر تجربه بالینی ارزشمند میرزا سید حسن خان نظام الحکماء با طب قدیم ایران در درمان 
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پای تیر خورده ستارخان می باشد. براي معالجه وي مجمعي از اطباي فرنگي و ایراني تشکیل و پس از 
معاینه و شور با یکدیگر به قطع پا رأي دادند.مگر آقاي میرزا سید حسن خان نظام الحکماء که بدون 
قطع عضو معالجه سردار را به عهده حذاقت گرفت و در معالجه این مریض هنر معجزه آسایي را از خود 

نشان داد که شگفتي و اعجاب تواناترین اطباي ایراني و اروپایي را برانگیخت ]53[. 
حکیم مرحوم دکتر سید احمد علي خسروي موسوي همداني که هم به طب جدید و هم به طب 
و  دستور  روي  فقیر  این  متمادي  هاي  سال  که  آني  از  »پس  نویسد:  مي  باره  این  در  بود  مسلط  قدیم 
معالجات اطباي قدیمه و جدیده عمل کردم و هر یک از آن قواعد و ادویه مناسب به آن را در محل 
و مورد آن به تجربه رسانیدم به این نتیحه رسیدم که دستورات اطباي قدیمه که سال ها مورد تجربه 
ایشان  ناپذیر است« ]54[.  امراض متقن و محکم و خلل  اکثر  قرار گرفته است در معالجه  و آزمایش 
همچنین در انتهاي مبحث بیماري هاي آئورت از دیدگاه طب جدید مي فرمایند: »لذا باید روي دستور 
قدیمه عمل نمود تا نتیجه گرفت و اال به این دستور عمل کردن تضییع وقت طبیب و اتالف عمر مریض 
اند: »پس راه عالج همان  بیماري هاي وریدهاي اجوف فوقاني و تحتاني فرموده  است« و در مبحث 
این گونه  به دردخور در عالج  نخواهد شد  اطبا چیزي شناخته  متجددین  اقوال  از  و  قدماست  دستور 
امراض داخلي« ]54[. مرحوم دکتر عبداهلل احمدیه ]55[ که به عنوان یکي از پانزده استاد برجسته مدرسه 
پزشکي دارالفنون در کنار اساتیدي مانند دکتر لقمان الدوله ادهم و دکتر غالمحسین اعلم قرار داشت، 
به حق از احیاگران طب سنتي بالیني ایران در دوران معاصر و الگوي نشاندهنده کارامدي این مکتب در 
عصر جدید است . ایشان با حادثه جالبي نظرشان به استفاده از تجارب ارزشمند طب سنتي ایران پا به پاي 
طب جدید جلب گردید و سپس تحقیقات گسترده اي را در این زمینه آغاز کرد ]56[، تجارب بالیني 
ایشان در باب بیماري هاي صعب العالج توجه بسیاري از دانشمندان را به خود جلب کرد به طوري که 
پس از سخنراني ایشان تحت عنوان »موارد بهره گیري از داروهاي گیاهي در طبایع گوناگون« که با 
حضور اساتید ایراني و استادان روسي و خارجي به ریاست دکتر امیر اعلم در بیمارستان شوروي سابق 
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تشکیل شد، پروفسور میشینین ریاست پزشکان شوروي در قسمتي از سخنان خود مي گوید: »در تاریخ 
طب دیده ام که در زمان خلفا، پزشکان عالي مقامي بودند و برخي معالجات حیرت آور مي کردند که 
ما امروزه از چگونگي آن بي خبریم، به ویژه محمدبن زکریا رازي و ابوعلي سینا که ایراني و سرآمد 
اطباي آن عصر به شمار مي آمدند. بنابراین ما اظهارات آقاي دکتر احمدیه را مي پذیریم، زیرا پیروي از 
روش آنان مي کند، اما از آن جا که شرط کاربرد داروهاي قدیم دانستن طبایع بوده و در غیرآن صورت 
دارد«  ها تخصص الزم  درمان  از  رشته  این  پیگیري  بنابراین  آید  ببار  معکوس  اي  نتیجه  است  ممکن 
]56[. ایشان در آستانه جشن هزاره ابن سینا که در سال 1331 در تهران برگزار شد با اطمینان کامل از 
تجارب حکماي طب سنتي ایران و دانش خود، این متن را در روزنامه اطالعات منتشر مي کند: »مکتب 
پزشکي ابن سینا با روش و داروهاي مخصوص، بسیاري از امراض صعب العالج مزاجي از قبیل سنگ 
کلیه، آلبومینوري، ورم پروستات، فشار خون، مرض قند، و غیره را به سهولت معالجه مي کرد که طب 
امروزي از آن ها به کلي بي خبر است. استادان و متخصصان خارجي تا قبل از انعقاد این جشن مي توانند 

بعضي از آن ها را عماًل ببینند« ]57[.
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بررسی چگونگی تجلی اصول دین و ارزشهای قرآنی در هنر

بهرام احمدی

(Email: Bahmadi@yazd.ac.ir:دکترای تاریخ هنر، استادیار، عضو هیات علمی گروه نقاشی دانشگاه یزد) نویسنده مسئول 

چکیده
با بررسی مفهوم توحید درمی یابیم که بین ویژگیهای »هنر اسالمی« نمایان ساختن توحید از اصلیترین 
صفات هنر اسالمی است که در پی آن، با برخورداری از اصل نبوت و اصل معاد، هنر اسالمیشده و با 
دور نشدن از اصول عدل و امامت هنری اسالمی در مذهب شیعه خواهد بود؛ اما این اصول چگونه در 
هنر متجلی میگردند؟ سؤالی که این مقاله در پی پاسخ به آن است. تجلی هر یک از صفات شناختهشده 
هنر اسالمی، چون زیبایی همه برخاسته از همان اصل توحید است؛ و سوره توحید که گویی دربردارنده 
کل قران است و به بیان توحید پرداخته است باید الگوی هنر اسالمی باشد و پس از آن هنر باید جلوهای 
از تسبیح و ذکر خداوند باشد؛ بنابراین هدف از تدوین این مقاله بررسی تأثیر جهانبینی اسالمی بر هنر و 
نسبت آن با اصول دین است و اینکه دریابیم که هنر اسالمی چه نسبتی با توحید و تسبیح و ذکر دارد. با 
تحقیق در دیدگاه قرآن و اسالم درمی یابیم که خدای یگانه و صمد که نه کسی را زاده و نه زاده شده 
است و هیچ کس هم او را همتا نیست، سرچشمه و پدید آورنده همه زیباییها است؛ و زیبایی میتواند 
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تسبیح و ذکر خداوند باشد لذا در این تحقیق با روش بررسی »توصیفی – تحلیلی« به مبانی امکان وجود 
هنر اسالمی پرداخته و ارتباط زیبایی حقیقی و اللهی )و نه زینت شیطانی( هنر مورد بررسی قرار میگیرد. 
ابتدا با بررسی مفهوم توحید و تسبیح و ذکر، ویژگی »زیبایی« بررسی شده و در حد امکان آن دسته از 
آیات قرآن کریم که به نحوی به زیبایی و هنر مربوط بوده را گردآورده و از تجلی آنها در هنر برخاسته 
از تفکر اسالمی سخن خواهد رفت. اصولی که به جهت ویژگیهای بارزشان مترداف با دین مبین اسالم 

میباشند و هنگامی که در هنر بروز نمایند میتوان هنر را با عنوان اسالمی توصیف نمود.
کلید واژه ها: توحید، اصول دین، تسبیح، ذکر، زیبایی، هنر اسالمی.

مقدمه
یک  هر  که  است،  شده  تعریف  گوناگون  شکلهای  به  مختلف  پژوهشگران  توسط  اسالمی  هنر 
ویژگیهای مختلف و جنبه های گوناگونی را برای آن معرفی کردهاند که هر یک بیانگر خصیصه ای 
از خصوصیات آن به شمار میآید. در این میان ما مبنا را در این مقاله بر شناخت و معرفت گذاشتهایم. 
در تمدن اسالمی اولین قدم شناخت و معرفت بر توحید است. توحید از اصلیترین صفات همه فعالیتهای 
نظر  در  باید  را  انسان  فعالیتهای  همه  اساسیترین صفت  این  نیز  هنر  موضوع  در  و  است  مسلمان  انسان 
داشت. اگر با این نگاه به تاریخ هنر از دوران صدر اسالم تا کنون نظری داشته باشیم، درمیابیم که آثاری 
وجود دارند و یا مواردی هستند که با تعالیم و شریعت اسالم انطباق نداشته باشند. در واقع قرآن یکی از 
اهداف نزول خود را آگاه ساختن مردم از توحید در الوهیت قرار داده است و در آیه 52 سوره ابراهیم 
ََّما ُهَو إِلَـٌه َواِحٌد« این )قرآن( بیان رسایی برای مردم  َّاِس َولِینَذُرواْ بِِه َولِیْعلَُمواْ أَن ِّلن میفرماید: »َهـَذا باََلٌغ ل
است تا بدان بیم داده شوند و تا آنکه بدانند که خدا، یگانه معبود و موجود شایسته پرستش است. چنانچه 
هنرمندان بتوانند به این آگاهی که در آیه مذکور آمده است دست یابند هنرشان یا بهتر بگوییم آثار 
هنریشان واسطهی بسیار قدرتمند خواهند بود برای پیام رسانی. زیرا بر اساس آنچه در تاریخ شاهد آن 
بودهایم  هنر در زندگی انسانها بسیار تأثیرگذار است. نقش هنر در همه تمدنهای از ابتدا تا به امروز غیر 
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قابل انکار میباشد. برای شناخت چنین هنری نگاه ما تاریخی نیست که میدانیم با نگاه تاریخی محققین 
اینگونه بیان نمودهاند: که هنر اسالمی بعد از ظهور اسالم )در سده هفتم میالدی( در دوره های تاریخی 
مختلف و در مناطق جغرافیایی مختلف ظهور و نشو و نمود کرد. این هنر از نظر بُعد زمانی و مکانی و 
از نظر تنوع آثار چنان گسترده است که از نظر برخی در هیچ تعریف خاصی نمی گنجد و تنها میتوان 
ویژگی های خاصی را برای آن برشمرد ]1[. بنابراین نگاه ما تاریخی نیست و نیز انگونه که محققین 
غربی به مطالعه هنر سرزمینها پرداختند موضوع را بررسی نکردهام که میدانیم: واژه هنر اسالمی واژهای 
است که ابتدا مستشرقین به کار بردهاند و در این زمینه به تحقیق و تفحص دست زدهاند. هنر اسالمی 
برای محققان غربی از سده نوزدهم میالدی موضوع تحقیق بوده است ]2[، اکثر این پژوهشگران غربی 
برای هنر اسالمی پشتوانهای عربی معرفی میکنند و با چنین رویکردی به نتایج خود رسیدهاند. و یا هنر 
ما  این پژوهش موردنظر  تقلیل دادند، که مسلما در  تاریخی برخی سرزمینها  به دوره های  را  اسالمی 
نیست، چهبسا هنر و آثار هنری متأثر از اسالم را میتوان در سرزمینهای غیر اسالمی هم مشاهده نمود و 
همچنین هنرهای غیر اسالمی را میتوان در برخی سرزمینهای اسالمی نظارهگر بود؛ و نیز آن پژوهشگران 
هنر اسالمی را با هنر تجریدی مترادف کردند و هنر اسالمی را در نقش اسلیمی و ختایی و نقشمایه های 
هندسی و انتزاعی، خالصه کردهاند؛ رویکردی که مورد نظر ما نیست. در این تحقیق ما ابتدا به هنرمند 
و طرز فکر وی میپردازیم و از این طریق هنر را مورد شناسایی قرار میدهیم. پس چیستِی و وظیفه هنر 

اسالمی با محوریت هنرمند برای ما مطرح است.
سؤالهای پژوهش 

در این تحقیق که پژوهشی »توصیفی – تحلیلی«  است با پرداختن به موضوع هنر و بررسی تأثیر 
جهانبینی اسالمی بر هنر و نسبت آن با اصول دین، با دو سؤال روبرو هستیم که 1- در تمدن اسالمی 
چگونه میتوان هنر اسالمی را تعریف نمود و چه ویژگیهایی میتوان برای آن قائل بود؟ 2- نسبت هنرمند 
به اثر هنری در تمدن اسالمی چگونه است؟ با روش کتابخانهای و مطالعه اسنادی به بررسی تعاریف 
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صاحب نظران در حیطه هنری اسالمی سعی خواهد شد به سؤاالت جواب داده شود.
كلیات

در ابتدا و قبل از هر مبحثی میتوان یک سؤال مهم را مطرح نمود که آیا اساساً میتوان قائل به هنر 
اسالمی بود؟ در جواب باید گفت: گروهی قائل به هنر اسالمی نیستند زیرا اسالم را با موضوع عرب 
بودن ارتباط میدهند و از آنجا که احتماالً مردمان عرب مسلمان شدهای که فاتح سرزمینهای دیگر بودند 
سابقه ای در دستاوردهای هنری، بخصوص تجسمی نداشتند، پس آنها قائل به وجود هنر اسالمی نیستند؛ 
اما باید بدانیم وقتی از اسالم صحبت میکنیم از یک جهانبینی و روش زندگی صحبت میکنیم که میتواند 
البته امتیازی برای اول بودن و تقدم زمانی وجود ندارد. پس اگر  هر ملیت یا نژادی را شامل شود؛ و 
اولین افرادی که اسالم آوردند مردمی از یک نژاد خاص و دقیقتر بگوییم عرب بودند، آن نژاد مساوی 
با اسالم نیست. اسالم یک روش زندگی است که همه نژادها و مکانها و زمانها را شامل میشود. لذا بر 
اساس تعالیم اسالم، تنها ساخته شدن روح و تربیت انسان مهم است؛ تربیتی که فارغ از هر نژادی و در هر 
مکان و زمانی قابل پیاده سازی خواهد بود؛ بنابراین وقتی انسان تربیت شده بعنوان فرد مسلمان هنروری 
کند- آنگونه که در ادامه خواهیم دید، باید صفات خداوندی را متجلی سازد؛ به عبارت دیگر وقتی 
روح انسان پاک شود جانش آینه صفات خداوند میشود و آنوقت زیبایی خداوندی را بروز میدهد؛ و 
زیبایی بطور خاص با بحث هنر همراه میشود. پس میتوان ادعا نمود که هنر اسالمی میتواند وجود داشته 
باشد؛ و از اینجا که انسان مسلمان همه فعالیت هایش باید هم راستا باشند و اگر در اسالم همه فعالیتها 
به توحید میرسد باید فعالیت هنری هم توحید و ارزشهای اسالمی را نمایان سازد. برای انتساب یک اثر 
هنری به یک جهانبینی - و در اینجا اسالم - باید به دنبال اصول آن جهانبینی بود؛ اصولی که در هنر 
صورت »خود را پیدا خواهند نمود. هر جهان بینی، مبانی و اصول و ارزشهایی را بیان میکند که پیروان 
آن جهانبینی باید آن اصول را در تمام شئون زندگی و از جمله هنرها نمایان سازند؛ بنابراین هنرمندان 
در چنین بستری به فعالیت میپردازند و محصول فعالیتشان خود حاصل تأثیر اندیشه اسالمی است که البته 
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ممکن است با شرایط زمانی و مکانی خاص بصورت نمودی محلی و یا زمانی خاصی ظهور و بروز کرده 
باشند. البته بنا بر میزان شناخت و یا ارتقاء فکری فرد مسلمان میتوان با درجات مختلفی از محصوالت 
هنری نیز روبرو شد. با پذیرفتن تربیت هنرمند و هماهنگی با جهانبینی، تأکید میگردد در جهانبینی اسالم، 

این »توحید« است که رکن میباشد.
جلوه »توحید« در هنر

اسالم مانند هر مکتب فکری دیگری اصول خود را دارد و برخی از آن اصول ممکن است با دیگر 
ارائه میدهد.  را  باشند. در خصوص اصول مشترک هم اسالم تعریف خاص خود  جهانبینیها مشترک 
توحید در اسالم مهمترین اصل از اصول دین اسالم، بلکه ادیان ابراهیمی به شمار میآید. توحید در لغت 
به معنای یکی دانستن و در اصطالح اهل کالم، یگانه دانستن و یکتا شمردن حق تعالی است و در نقطة 
مقابل آن، شرک به خدا قرار دارد. توحید در اسالم با سایر مذاهب متفاوت است. بطور مثال توحید 
مسیحیت با تثلیث و توحید آیین زردشت با ثنویت همراه است. در اسالم نخستین آموزهای که پیامبر 
)ص( برای مردم بیان کرد باور به خدای یکتا بود که با جمله »ال اله اال اهلّل« ابراز میشود. تمام آموزه 
های اعتقادی، اخالقی و فقهی اسالم به توحید باز میگردد ]3[. مسلمانان همه روزه در اذان و نماز به 
وحدانیت خداوند شهادت میدهند. این توحید را خداوند خود در قران در سوره توحید بدین ترتیب 
بیان فرموده است: به نام خداوند بخشنده مهربان، بگو او خداوند یکتاست، خداوند بینیاز است، فرزندی 
ندارد و فرزند کسی نیست و همتا و همانندی ندارد. از طرف معصومین مطرح شده است که این سوره 
توحید برابر با ثلث قران است ]4[. و آنگاه که توحید در اسالم مهمترین اصل از اصول دین است پس 
آنچه در این سوره مطرح شده است باید در همه ابعاد زندگی حضور داشته باشد و بدین ترتیب وقتی 
هنرمندی آنچه در این سوره مطرح شده است را  درک کرده باشد )بطور نسبی( و در زندگی خود 
پیاده نماید، خود به خود در هنرش نیز متجلی میشود. آری برای به ظهور رسیدن آن اصل باید به تربیت 
خود هنرمند پرداخت. در تفکر اسالمی این اعتقاد وجود دارد که اگر انسان جانش پاک شود و دلش 
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به شهود میرسد و دل آینه  انسان و بطور خاص هنرمند، صالح گردد دل  آینه میشود. اگر بطور کلی 
صفات خداوند میگردد. آنوقت هنرمند میتواند توحید خداوندی و زیبایی اللهی را با کسب مهارت الزم 
انسان بودن؛  اندیشهی اسالمی ما هنرمند بودن یعنی پاک و شریف و  هنری بروز دهد. در فرهنگ و 
که حکایت از یک روش تربیتی دارد؛ یک روش تربیتی که دل را به شهود میرساند و دل آینه صفات 
خداوند میگردد. بورکهارت در توضیح هنر )که البته »هنر سنتی« مینامد( به همین روش اشاره دارد و 
از شهود معنوی و مهارت فنی اینگونه سخن میگوید: »هر سنتی نه به مثابه ی یک شیء بلکه بهعنوان 
یک روش که مهارت فنی را با شهودی معنوی که از »توحید« سرچشمه میگیرد در هم میآمیزد« ]5[. 
این نکته نشان میدهد که در هنروری نمیتوان دنبال یک دستورالعمل بود بلکه باید به تربیت و پروش 
هنرمند فکر کرد؛ و البته هر دو حالت مستقیم و یا شهودی قابل تصور است. انسان مؤمن و پاک و البته 
هنرمند در چنین مسیری، قلبی آماده الهام پیدا میکند. این الهام را از زبان آیتاهلل جوادی آملی اینگونه 
میتوان دریافت کرد که وحی دو نوع است »وحی گاهی علمی و گاهی عملی است. وحی علمی همان 
علوم غیبیه، احکام و شریعت است که خداوند آن را برای انبیاء و معصومین بازگو میکند... وحی عملی 
اختصاص به ائمه و انبیاء ندارد بلکه هر کسی که ولیی از اولیای الهی شود ممکن است ذات اقدس اله 
در قلب آن فرد مطلب و تصمیمی را الهام کند. پس عدهای که به راه آمدهاند خداوند تصمیم های 
]6[. درواقع اعمال انسانی بایستی به صفات فعل الهی متصف باشند  خوب را در قلب آنها میاندازد« 
زیرا انسان خلیفه خداوند در زمین است خدای رحمان در قرآن میفرماید: »من در روی زمین، جانشینی 
باید  به دلیل هنرمند بودن  انسان بودن و  به واسطه  ]7[. پس هنرمند هم  ]نماینده ای [ قرار خواهم داد« 
بتواند صفات خداوندی را ا در خود نشان دهد پس مرحله اول تربیت هنرمند است و سپس به هنروری 
پرداختن. همچنین به مصداق: »و فی کل شیٍئ له آیة« در هر چیز و در همهی ذرات آفرینش، نشانهای 
از آفریننده وجود دارد؛ هنرمند باید با کسب معرفت و مهارت و شناختی که از این نشانه ها دارد آنها 
را در اثر خود آشکار سازد. نشانه ها باید در آثار هنری شکل بگیرند که به دست هنرمند مسلمان تربیت 
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شده آفریده شده باشند تا به دور از بیهودگی باشند.
معرفتی و  البته موضوع  و  است؛  معرفتی  و  هنری عقالنی  تجلیات گوناگون خود  در  اسالمی  هنر 
اصل اساسی هنر اسالمی توحید است. اشاره به توحید در هنرهای اسالمی میتواند در قالب مضمونهایی 
مختلفی نشان داده شود. مثل مضامین و موضوعاتی ملَهم از قرآن و یا مضامینی که به نبوت بپردازد- 
نبوتی که برای تحقق هدف آفرینش و رسیدن انسان به کمال مطلوب، ضرورت یافته است؛ و یا مضامین 
دیگری چون معاد - که در دین اسالم، اهمیت بسیاری دارد و حدود یک سوم آیات قرآن کریم، درباره 
انسانشناسی مثل  با  معاد و مسائل پیرامونی آن است؛ و یا مضامین عدل و امامت و یا مفاهیِمی مرتبط 
ستایش عشق، غم دورافتادگی از اصل و شوق بازگشت، همه میتوانند با زبان هنر بیان شوند. همه این 
مضامین وقتی در گسترهی اندیشه اسالمی بیان شود همه در یک راستا هستند و همه اشاره به حقیقت 
توحید دارند، هنرمند با تکیه بر توحید ظهور و پرداخت اجزاء را با زیبایی و هماهنگی میآراید و کیفیتی 
بیزمان و جاودانه به آثار هنرهای اسالمی میبخشد. وقتی به تاریخ هنر نگاهی میکنیم نمونه  های بارزی از 
این دست میبینیم، مثل شاهکارهای معماری، شعر، خوشنویسی، نقاشی و دیگر هنرها؛ که همه با درک 
جامع توحید و با تکیه بر حقایق باطنی قرآن، به دور از بیهودگی و به دور از ایجاد غفلت و تحریک 

شهوت، انسان را متوجه بعد واالتری میکنند و از این راه وسیلهای برای ذکر خداوند میگردند.
نسبت هنر با ذكر و تسبیح

َ ِذْکراً َکثیراً« ]8[ )ای کسانی که ایمان آوردهاید خدا را یاد کنید،  َّذیَن آَمنُوا اْذُکُروا اهللَّ »یَا أَیَها ال
یاد بسیار( این آیه همچون بسیاری آیات دیگر، مؤمنین را به ذکر و تسبیح دعوت میکند؛ زیرا »ذکر 
و  فراموشی  خود  از  نجات  خدا«  »یاد  است.  اسالم  مذهبیدر  شعائر  و  اعمال  تمام  نهایی  هدف  اهلل« 
ازخودبیگانگی است. اگر انسان خدا را به یاد آورد، خداوند هم او را یاد میکند: »فَاْذُکُرونِی أَْذُکْرُکْم 
َواْشُکُرواْ لِی َواَل تَْکُفُروِن« ]9[ )پس مرا )خدا را( یاد کنید، من هم شما را یاد میکنم و مرا سپاس گویید 
و کفر نورزید(. بدین ترتیب وقتی هدف نهایی تمام اعمال انسان ذکر و یاد خدا باشد، آثار هنری هم 
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َُّة  میتوانند و باید تذکردهنده به یاد خدا باشند. در همین راستا علی علیه السالم میفرماید: »ِذْکُر اهللِ َسِجی
ُکلِّ مُْحِسٍن َو شیَمُة ُکلِّ مُْؤمٍِن« ]10[ یعنی: یاد خدا خصلت هر نیکوکار و خوی هر مؤمنی است. میدانیم 
که منظور از ذکر، تنها ذکر زبانی نیست، گرچه آنهم در مکتب اسالم دارای اهمیت است، اما در بحث 
ما مقصود از ذکر خدا، رسیدن به درجهای از ایمان و اعتقاد است که بر این اساس هنرمند ابتدا باید خود 
به آن درجه رسیده باشد و سپس موجب دستیابی مخاطبین اثر هنریاش نیز بشود. با این در جه از ایمان و 
اعتقاد، انسان پیوسته خدا را شاهد و ناظر اعمالش میداند لذا حقیقت ذکر، توجه قلبی به خداوند متعال 
َِّذیَن آَمنُوا َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُهْم  است که در اعمال انسان پرتو افکند. همانگونه که در قرآن آمده است »ال
ِ تَْطَمئِنُّ الُْقلُوُب« ]11[؛ )آنها که به خدا ایمان آورده و دلهایشان به یاد خدا آرام  ِ أاََل بِِذْکِر اهللَّ بِِذْکِر اهللَّ
ْکَر  َ ُسبَْحانَُه َو تََعالَی َجَعَل الِذّ میگیرد،که یاد خدا آرامبخش دلهاست( و علی علیهالسالم فرمود: »إَِنّ اهلَلّ
ِجالًء لِلُْقلُوِب« همانا خداوند سبحان، ذکر را جال دهنده ی قلبها قرار داد ]12[. بنابراین انسان هنرمندی 
که همیشه بیاد خدا باشد، هر اثر هنریاش نیز میتواند متذکر گردد و یاد خدا را در ذهن مخاطب یادآور 

باشد.
با توجه به »ذکر اهلل« بعنوان هدف نهایی سید حسین نصر میگوید: »منشأ هنر اسالمی و سرشت 
نیروها و اصولی را که موجد این هنر بودهاست، باید به جهانبینی اسالم و وحی اسالمی ربط داد که 
یکی از جلوه هایآن بیواسطه، هنر قدسی اسالم و با واسطه، هنر اسالمی در کلیت خودشاست. افزون بر 
آن، ارتباط ارگانیک میان هنر و پرستش اسالمی، میان تفکر و تعمق دربارهی خداوند به صورتی که در 
قرآن توصیه شده و سرشتتفکرآمیز این هنر، بین »ذکر اهلل« که هدف نهایی تمام اعمال و شعائر مذهبیدر 
اسالم است و نقشی که هنرهای تجسمی و شنیداری در زندگی هر مسلمان بهطور خاص و امت اسالمی 
بهطور عام ایفا میکند، مؤید رابطهیعلّی میان وحی و هنر اسالمی است. اگر این هنر به نزدیکترین وجه 
ممکنبا صورت و معنای دین اسالم پیوند نداشت، هرگز نمیتوانست از عهدهیانجام این وظیفهی معنوی 

برآید« ]13[.
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هر اثر هنری باید بتواند نمایشگر تسبیح الهی باشد، اما برای روشن شدن این موضوع باید بگوییم 
نام دارد و  »حمد«  ثنا میگوییم که  اراده( خداوند را  ثبوتی )مانند علم، قدرت، حیات،  برای صفات 
برای صفات سلبیه )مانند ترکیب، جسمیت، رؤیت( ثنا میگوییم که »تسبیح« نامیده میشود. در حقیقت 
انسان با تسبیح، هرگونه نقص و حاجت را از خداوند نفی میکند. این ثنا در حقیقت، برخاسته از اصل 
»توحیدی« است که ریشه تمام اعتقادات انسان مسلمان است. در مفهوم تسبیح، اثبات صفات ثبوتی 
و کمالی نیز نهفته است و بنابراین ستایش و حمد صفات کمالی را نیز با خود به همراه دارد. بطور مثال 
وقتی خدا را از جهل که نوعی نقص است منزه میداریم مفهومش این است که او عالم است و صفت 
علم یک صفت ثبوتی و کمالی است؛ و وقتی هنرمندی حمد و تسبیح را در گوشه گوشه زندگی خود 
همیشه به همراه داشته باشد )که این خود به تربیت و پرورش و آموزش او بر میگردد( در هنروری وی 
نیز تجلی پیدا میکند؛ و آنگاه که در هنر صحبت از تسبیح میشود هنرمند پرورش یافته خود بخود این 
وظیفه را در آثار هنری بروز میدهد؛ بنابراین هنرمند، تسبیحی را به نمایش میگذارد که هماهنگ است با 
بُْع َو اْلَْرُض َو  ماواُت الَسّ هر آنچه در آسمان و زمین هست آنگونه که در قران آمده است: »تَُسبُِّح لَُه الَسّ
َمْن فیِهَنّ َو إِْن مِْن َشیْ ٍء إاَِلّ یَُسبُِّح بَِحْمِدهِ َو لِکْن ال تَْفَقُهوَن تَْسبیَحُهْم إِنَُّه کاَن َحلیماً َغُفوراً« ]14[؛ )هفت 
آسمان و زمین و هر چه در آنهاست همه به ستایش و تنزیه خدا مشغولند و موجودی نیست، جز آنکه 
ذکرش تسبیح و ستایش حضرت اوست ولیکن شما تسبیح او را فهم نمیکنید. همانا او بسیار بردبار و 
آمرزنده است(. میبینیم که موجودات آسمانی و زمینی و خود آسمان و زمین همه بهطور صریح کاشف 
ُِّح لَُه َمْن  َ یَسب از وحدانیت خداوند هستند و او را منزه میدارند. همچنین باز قرآن میفرماید: »أَلَْم تََر أَنَّ اهللَّ
ُ َعلیٌم بِما یْفَعلُوَن« ]15[؛ )آیا  یُر َصافَّاٍت ُکلٌّ قَْد َعلَِم َصالتَُه َو تَْسبیَحُه َو اهللَّ ماواِت َو اْلَْرِض َو الطَّ فِی السَّ
ندیدی که هر کس در آسمانها و زمین است تا مرغهایی که در هوا پر گشایند همه به تسبیح و ثنای 
خدا مشغولند؟ و همه آنان صالة و تسبیح خود بدانند و خدا به هر چه کنند آگاه است(. اشاره به روایتی 
کمک میکند که ملموستر موضوع را دریابیم در روایات است که: امام صادق علیهالسالم هنگامی که 
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صدای گنجشکی را شنید فرمود: این پرنده مشغول دعا و تسبیح است ]16[. و نیز قران باز در رابطه با 
َماَواِت  ُِّح لَُه َما فِی السَّ ُرلَُه اْلَْسَماُء الُْحْسـنَی یَسب ُ الَْخالُِق الْبَاِرُئ الُْمَصوِّ تسبیح و ستایش میفرماید: »ُهَو اهللَّ
َواْلَْرِض َوُهَو الَْعِزیُز الَْحِکیُم« ]17[؛ )اوست خدای آفریننده عالم امکان و پدیدآورنده جهان و جهانیان، 
نگارنده صورت خلقان. او را نامهای نیکوتر بسیار است و آنچه در آسمانها و زمین است،همه به تسبیح 
و ستایش )اوصاف( جمال و جاللش مشغولند و اوست یکتا خدای مقتدر حکیم(. با این توضیح میتوان 
گفت: یکی از مهمترین وظایف انسان در ایجاد آثار هنری آن است که هر شیء انسان ساختهای این 
تسبیح را به مخاطب نشان دهد و القا نماید. به بیان دیگر هر اثر هنری باید بتواند نمایشگر تسبیح الهی 

باشد و این جز با تربیت هنرمند رخ نمیدهد.
نسبت هنر با زیبایی

هنرمندی که با پایبندی به توحید، تذکر و تسبیح خدا را در هنرش به نمایش بگذارد، دارای هنری 
زیبا است و این یک هنر اسالمی است. بر این اساس ذات هنر اسالمی، زیبایی خداوندی است. هر اثر 
هنری که تجلیگاه زیبایی خداوندی باشد، هنر اسالمی به معنای وسیع کلمه است؛ اما همانگونه که بارها 
تأکید کردیم و همانگونه که »فلوطین« میگوید: »روح اگر خود زیبا نباشد زیبایی را نمیتواند ببیند. 
از این رو کسی که میخواهد نیکی و زیبایی را ببیند، نخست خود باید همانند خدا گردد و نیک و زیبا 
شود؛ زیرا خداوند منشأ هستی یعنی زیبایی است. روح، موجودی خدائی و خود جزئی از زیبایی است، 
به هر چه نزدیک شود و دست یابد، آن را تا آن حد که قابلیت بهرهوری از زیبایی دارد، زیبا میسازد« 
]18[. این گفتهی »فلوطین« اصل ظهور زیبایی و تحقق اثر هنری را توصیف کرد که با منظور اما در 
هماهنگی کامل است. پس چنین میتوان نتیجه گرفت که اگر با تربیت کردن بتوان هنرمند تریپت کرد؛ 
برای هنر اسالمی داشتن باید هنرمند مسلمان واقعی تربیت کرد و لذا آنچه مهم است پرورش و آموزش 
و تربیت است. پس اگرچه یک نجار و یا یک مکانیک هم میتواند روح زیبا داشته باشد، این تنها هنرمند 
تربیت شده است که میتواند اثری بیافریند که مفاهیم مطرح شده را در محصول و اثر هنری خود نمایان 
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سازد؛ یعنی وقتی هنرمندی محصول کار خود را با »زیبایی« همراه سازد چیزی به آن محصول اضافه 
کرده است و ما با یک اثر هنری روبرو هستیم.

اما زیبایی چیست؟ زیبایی جز نمود و نمایش نیست و به اصطالح دیگر، امری عرضی است که از 
نحوه وجود موجودات درک میشود. نمیتوان ادعا نمود که تعریف کاملی از زیبایی وجود دارد یا ارائه 
شده است ولی میتوان بهترین تعریف را انتخاب نمود. با تعریف واژه شروع میکنیم، زیبایی واژهای است 
که با حسن و جمال )در عربی( مترادف است. این دو واژه حسن و جمال، برابر »نیکی« هم آورده 
شدهاند »هر دو معنـی، زیبایی و نیکی را میتوان بر پایه آیات قرآن پذیرفت« برای تأیید این موضوع ابن 
فارس، درباره معنی »ُحسن« مینویسد: »الحاء و السین و النون، اصل واحد، فالُحسن ضد الُقبح«؛ این 
واژه ریشه تک معنایی دارد و به معنای ضد و مخالف زشتی است ]19[. البته ضد و مخالف زشتی ممکن 
است هر یک از معانی زیبایی و یا نیکی باشد و در نتیجه واژه حسن در هر یک از »جمال و زیبایی« و 
»خوبی و نیکی« قابل کاربرد و اطالق است. مطلبی که راغب اصفهانی از واژه »َحَسن« ارائه میدهد نیز 

مؤید مطلب فوق میباشد؛ ایشان مینویسد: »الَحَسن عبارة عن کل مبهج مرغوب فیه؛ َحَسن عبارت است 
از هر چیز بهجت آفرین و شادی بخش که مورد رغبت و آرزو باشد« ]20[، زیرا بدیهی است که امر 
خوشایند شامل هر یک از »زیبایی« و »نیکی« میگردد. واژه »َحَسن« که در آیه 37 سوره آل عمران 
دو بار آمده، هر کدام در یکی از دو معنای مذکور »زیبا« و »نیکو« به کار رفته است، نخست در معنی 
َُّها بَِقبُوٍل َحَسٍن َوأَنْبَتََها نَبَاتًا َحَسنًا« بدین  َّلََها َرب »نیکو« و سپس در معنی »زیبا« اینگونه آمده است: »فَتََقب
معنی که: پس پذیرفتش خدا پذیرفتنی نیکو و رویانیدش روئیدنی زیبا. در این آیه- که درباره حضرت 
مریم و تولد او و پذیرش و پرورشش از سوی خداوند میباشد - َحَسن دو بار و به توالی آمده است؛ در 
بار اول معنای آن رفتار »نوازشگرانه و نیکویی« است که خداوند نسبت به حضرت مریم نشان میدهد؛ 
و در بار دوم پرورش »تندرستانه« او را تا زمانی که زنی زیبا شود، متبادر ذهن میسازد ]21[. همچنین 
در قاموس قرآن به مطلب فوق تصریح شده است: ُحسن بر وزن قفل، زیبایی، نیکویی، هر دو این معنی 
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در قرآن یافت میشود ]22[.
مناسب است در مورد جمال نیز صحبت شود. معین »جمال« را به معنی، زیبا بودن، نیک صورت 
و سیرت بودن آورده است ]23[. و دهخدا »جمال« را خـوب صـورت و نیکو سیرت گردیـدن، زیبـا 
تبیین  در  ]24[. وی همچنین  معنی کرده است  سـیرت؛  و  زیبـایی، خـوبی صـورت  نیکـویی،  بـودن، 
ماهیت جمال، به نقل از »بحر الجواهر« میگوید: »جمال بر دو نوع اطالق میشود: یکی از آنها معنایی 
است که همهی مردم به آن آشنا باشند، مثل صفای رنگ بدن و صورت و نرمی پوست و غیر از آن، از 
آنچه که ممکن است حاصل آید و آن بر دو نوع است: ذاتی و ممکن اإلکتساب، معنی دیگر جمال، 
جمال حقیقی است و آن عبارت از آن است که هر عضوی از اعضای آدمی چنانچه باید آفریده شود 
آفریده شده باشد، در ماهیت و ترکیب و مزاج« ]25[. راغب اصفهانی نیز در »مفردات القرآن« در 
توضیح جمال میگوید: »جمال عبارت است از زیبایی فراوان و آن دو نوع است: نوعی از آن مختص به 
انسان است که در نفس بدن و اعمال او تحقق پیدا میکند. نوع دوم عبارت از چیزی است که از جانب 
دیگری به انسان میرسد و حدیث: »إن اهلل جمیل یحب الجمال« به همین معنی گرفته شده است، برای 
اشاره به این که نعمات و برکات فراوانی از خدا میرسد و او کسی را که منشأ خیر و برکت برای دیگران 

باشد دوست میدارد« ]26[.
با کمال مرتبط دانست. عالمه جعفری  بیان از حسن و جمال مطرح شد میتوان زیبایی را  با آنچه 
بر روی کمال کشیده شده است و  از پردهای نگارین و شفاف که  بیان میدارد: زیبایی عبارت است 
کمال عبارت است از قرار گرفتن در مجرای بایستگی ها و شایستگی های خود ]27[. با ایـن نظریـه 
کـه شـاید جامعترین نظر درباره زیبایی باشد بدین نتیجه خواهیم رسید که نه چنان است کـه زیبایی تنها 
حسی خاص را در ما اشباع کند، چنانچه مثاًل آب خوردن تشنگی را... نه این نیست، بلکه زیبایی در 
این تعریف، طریقی است برای دریافت کمال، یعنی بـا دقـت در یک اثر همانند زیبایی خلقت، در عین 
آنکه حس زیباجویی انسان اشـباع مـیشـود، بـه دریافت کمال نیز نائل میگردد ]28[. بگونه ای دیگر هم 
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میتوان از ارتباط انسان با زیبایی صحبت نمود. میدانیم که انسان خلیفه و جانشین خداوند بر زمین است. 
خلیفه یا جانشین باید بتواند برخی از کارهای کسی که او را به خالفت برگزیده است انجام دهد و به 
فرجام رساند )البته با اجازه و اذن او(؛ هنرمند هم با وحی و اجازهی خداوند که به صورت الهام به او، 
انجام میگیرد، اثر هنری را میآفریند تا زیباییهای خداوندی و نشانه های او را آشکار کند و برای انسانها 
لذت دیدار پدید آورد ]29[. انسان مؤمن و پاک و البته هنرمند اینچنین قلب آماده »وحی« یا الهام را 
پیدا میکند. همانگونه که در ابتدا از زبان آیتاهلل جوادی آملی مطرح شد »وحی عملی اختصاص به ائمه 
و انبیاء ندارد بلکه هر کسی که ولیی از اولیای الهی شود ممکن است ذات اقدس اله در قلب آن فرد 

مطلب و تصمیمی را الهام کند« ]30[.
ِ مُلُْک  در اسالم شروع وسرچشمه همه چیز از خداست و پایان همه چیز نیز به سوی اوست. »َوهلِلَّ
ِ الَْمِصیُر« ]31[؛ )و از برای خداست حکومت و مالکیّت آسمانها و زمین؛  َماَواِت َواْلَْرِض َوإِلَی اهللَّ السَّ
و بازگشت )تمامی موجودات( بسوی اوست(؛ لذا سرچشمه همه زیباییهای محسوس و سرچشمه همه 
زیباییها و حسنهای نامحسوس وعقلی نیز اوست؛ پس مبنای هر کار پسندیدهای خداست و از خدا نشأت 
میگیرد. در این خصوص بورکهارت زیبایی در هنر اسالمی را اساساً جلوهای از حقیقت کلی میداند و 
معتقد است که منشأ زیبای اشیاء، صفات جمال و کمال الهی است. یک شیء تا به آن حد که یکی از 
صفات الهی را منعکس میکند، کامل یا جمیل است، باری ما نمیتوانیم کمال را در چیزی تشخیص دهیم 
مگر این که بدانیم چگونه آن چیز میتواند آینهی تجلی خداوندی باشد. همچنین بورکهارت میگوید: 
بالقوه است، زیرا  »هنر عبارتست از ساخت و پرداخت اشیاء بر وفق طبیعتشان کهخود حاوی زیبایی 

زیبایی از خداوند نشأت میگیرد و هنرمند فقط باید بدین بسنده کند که زیبایی را بر آفتاب اندازد و عیان 
سازد، هنر بر وفق کلیترین بینش اسالمی از هنر، فقط روشی برای شرافتروحانی دادن به ماده است« 
]32[. با این نگاه هست که میتوان فرمایش پیامبر گرامی اسالم ـ صلی اهلل علیه وآله وسلم ـ را بهتر درک 
نمود. پیامبر میفرماید: »اّن اهلّل تعالی جمیٌل یحّب الجمال و یحّب ان یری اثر نعمته علی عبده« ]33[. 
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نعمت  اثر  »خداوند متعال زیباست و زیبایی را دوست دارد و خواستار آن است که  بدین معنی که: 
خود را در بنده اش ببیند« با استناد به این حدیث مسلمین همواره در فرایند خلق آثارشان سعی در زیبا 
آفرینی داشتهاند؛ و به زیبایی یا بهتر بگوییم جنبه های مختلف زیبایی که معنوی و مادی است توجه 
»زینت« شیطانی، جایگزین زیبای الهی و معنوی نگردد. و یک  البته باید توجه کرد تا  مینمودند- و 
اثر هنری زیبا )زیبا آنگونه که مطرح شد( واسطهای میشود برای توجه به خدا؛ بنابراین وقتی مخاطب 
یا بیننده با یک اثر هنری واقعاً زیبا و یا یک حقیقت زیبا روبرو میشود، او را بهواقعیتی دیگری متوجه 
میسازد. عالمه محمدتقی جعفری میگوید: »مسئله این است که آیا ذهن ما نباید یا نمیتواند از آن نمود 
عبور نموده، واقعیت دیگری را که عالیتر و معقولتر و اصیلتر است دریابد، یا اینکه ما باید و یا میتوانیم 
آن حقیقت زیبا را بهعنوان رمزیکه واقعیت دیگری پشت پردهی آن وجود دارد، تلقی نمائیم؟« ]34[. 
اما در بحث هنری آیا هنرمندی که تربیت نشده باشد میتواند اثری بیافریند که مخاطب را بهواقعیتی دیگر 
عالیتر متوجه سازد؟ این مورد نشان میدهد که باز ساخت و تربیت هنرمند برای زیبایی قابل طرح است 
چون دو قطبی است ]35[. بنابراین »هنرمند الزم است که پیش از هر چیز، خویش را از مرتبة انسانی به 

مراتب آسمانی علم حضوری اعتال بخشد« ]36[.
به فضایل  یابد و  بشر وقتی تهذیب  اثر هنری است. نفس  بودن خود یک  به جهت مخلوق  انسان 
معنوی آراسته شود، خودش برترین نوع زیبایی در این جهان است که مستقیماً جمال اللهی را منعکس 
میسازد. انسان یک اثر هنری است زیرا خداوند، هنرمندترین است این مطلب در اسالم به این صورت 
بیان شده است که خداوند را المصور یعنی آفرینندة صورتها نامیدهاند. انسان یک اثر هنری برین است 
صانعش،  خالقة  نیروهای  از  تقلید  به  که  هست  نیز  هنرمند  است؛  شده  خلق  خداوند  صورت  بر  زیرا 
سرشت خدا گونه خویش را متحقق میسازد ]37[. در اصل، مقصود اصلی هنر اسالمی تعلیم است. هنر 
در دیدگاه اسالم با انتقال ارزشهای متعالی، کارکردهایی را به انجام میرساند. در همین انتقال ارزشهای 
متعالی است که کارکردهای معرفتی، اخالقی و مفید مختص هنر نمایانگر میشود، بدین لحاظ هنر در 
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چنان بستر اسالمی هرگز به مثابه هنر برای هنر تصور نمیشود. )الزم به ذکر است که برخی محققین این 
هنر را سنتی نام میگذارند(.

در خارج  را  بخواهد کمالی  این که  برای  و  هنری  اثر  آفرینش یک  برای  واقعی  مسلمان  هنرمند 
متحقق کند باید خود آن کمال در او متحقق باشد و گرنه در واقع به نوعی دورویی دچار میشود و اگر 
به آن حقیقت نفسانی متخلق شده و به آن کمال رسیده باشد )بطور نسبی( و سعی کند آن را در اثر 
هنری بیافریند، هنری فارغ از دورویی خواهد داشت؛ بنابراین هنر با عقل و فهم حقایق ارتباط دارد. با 
توجه به این مطالب میتوان به این نتیجة کلی رسید که هنر اسالمی چیزی جز یک سیر و سلوک معنوی 
برای تحقق فضایل و تخلق به اخالق الهی و تعالی وجود انسانی به مراتب باال نیست. در این میان، نقش 
اساسی را هنرمند ایفا خواهد کرد زیرا وی ابتدا باید موجبات کمال نفس خویش را فراهم کند و در واقع 
فضایل اخالقی خویش را پرورش دهد تا بتواند آیینة آن کمال مطلق باشد و آن را در اثرهنری خود به 
نمایش بگذارد و در این نمایش است که رسالت تعلیم انسانها در باالترین حد خود بر عهدة هنر خواهد 
افتاد. هر اثر هنری که تجلی گاه زیبایی خداوندی باشد، هنر اسالمی به معنای وسیع کلمه است؛ و باز 
تأکید مکرر که نباید تنها مصداق زیبایی را زیبایی ظاهری بدانیم. زیبایی های معنوی و معقول، به دلیل 
سنخیت و نزدیکی با روح انسان، از عالی ترین درجات پرجاذبه زیبایی مورد تأکید و تشویق دین هستند 
و در قرآن به آن ها توجه خاصی شده است؛ و نیز امیرمؤمنان میفرماید: »زیبا بودن و به زیبایی پرداختن 
از اخالق و صفات مؤمنان است.« ]38[. ازآنجاکه انسان دارای دو بعد روحی و جسمی است، آنگاه که 
زیبایی با روح انسان ارتباط پیدا کند، زیبایی معنوی مصداق پیدا میکند و آنگاه که با بعد جسمی انسان 

ارتباط پیدا کند، زیبایی مادی و جسمی و ظاهری مصداق پیدا میکند.
قرآن و زیباییهای مادی

در اینجا مناسب است به زیباییهای مادی اشاره کنم؛ و از انسان شروع میکنیم ]39[. در قرآن، عالوه 
بر زیبایی روحی انسان که خلیفه الهی است، به زیبایی جسمی و اندامی انسان ها هم توجه شده است. 
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بطور مثال در مورد زنان بهشتی می فرماید: »فیهن خیرات حسان« ]40[؛ )در بهشت زنان زیبا که وجود 
آن ها خیر است، وجود دارند(؛ و یا در مورد زیبایی مردها در سوره یوسف فرموده است: »فلما راینه 
او را  ]41[؛ )چون آن زن ها یوسف را دیدند،  بشرا«  ما هذا  اهلّل  ایدیهن و قلن حاش  نه و قطعن  اکبر 
فوقالعاده بزرگ )زیبا( دانستند و دست های خود را بریدند )بدون توجه( و با تعجب گفتند: پاک است 

خدا، این  ]یوسف [ بشر نیست!(.
همچنین در قرآن به مناظر زیبا و دلنواز و بهجت انگیز طبیعت بعنوان مصداق هایی از زیبایی اشاره 
َماِء َماًء فََأنْبَتْنَا بِِه َحَدائَِق َذاَت بَْهَجٍة َما َکاَن  َماَواِت َواْلَْرَض َوأَنَْزَل لَُکْم مَِن السَّ شده است: »أَمَّْن َخلََق السَّ
ِ بَْل ُهْم قَْوٌم یَْعِدلُوَن« ]42[؛ )]آیا آنچه شریک میپندارند بهتر است[ یا  لَُکْم أَْن تُنْبِتُوا َشَجَرَها أَإِلٌَه َمَع اهللَّ
آن کس که آسمانها و زمین را خلق کرد و برای شما آبی از آسمان فرود آورد پس به وسیله آن باغهای 
آنان  بلکه  ]نه[  با خداست  معبودی  آیا  برویانید  را  نبود که درختانش  بهجت انگیز رویانیدیم کار شما 
قومی منحرفاند(. آری طبیعت به هنرمندان، درس زیبا آفرینی می دهند خداوند همچنین در خصوص 
َّا ها َو ما لَها مِْن فُُروٍج«  َّن ماِء فَْوقَُهْم َکیَْف بَنَیْنا ها َو َزی آسمان ها نیز در قرآن میفرماید: »أَفَلَْم یَنُْظُروا إِلَي السَّ
]43[؛ )پس آیا به آسمان باالی سرشان ننگریستند که چگونه آن را بنا نمودیم و بیاراستیم و آن را هیچ 
نْیا بِِزینٍَة الَْکواِکِب« ]44[؛ )ما  ماَء الُدّ گونه شکافی )نقص و خللی( نیست(؛ و نیز میفرماید: »إِنَّا َزیَّنَّا الَسّ
آسمان دنیا را با ستاره ها تزئین کردیم(؛ و همچنین باز در خصوص طبیعت در پایان آیه 5 در سوره حج 
میفرماید: »أَنْبَتَْت مِْن ُکِلّ َزْوٍج بَِهیٍج« ]45[؛ )از همه گیا هان بهجتآور نر و ماده برویاند(؛ که بهجتآور را 
میتوان از آثار زیبایی دانست. در طبیعت حیوانات وجود دارند و در قرآن، حیوانات نیز از مظاهر زیبایی 
در خلقت هستند که به زیبایی آن ها اشاره شده است: »َولَُکْم فِیَها َجَماٌل ِحیَن تُِریُحوَن َوِحیَن تَْسَرُحوَن« 
]46[؛ )برای شماست در آن زیبایی، هنگامی که صبحگا هان جانداران را به چرا می برید و در شامگا هان 
آن ها را به جایگاه های خود برمی گردانید(. به رنگها نیز اشاره شده است. زیبا آفرینی رنگ ها از دیگر 
نمودهای زیبایی در فرهنگ زیباشناسی قرآن است. بطور مثال میفرماید: »مُتَِّکئِیَن َعلی َرفَْرٍف ُخضٍر َو 
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َعبَْقِرٍی ِحساٍن« ]47[؛ )تکیه می کنند بر بالش های سبز و بساط قیمتی زیبا(. قرآن به مصنوعات بشر از 
بعد زیبایی نیز نظر دارد. قرآن می فرماید ما امکانات را در اختیار قرار دادیم تا شما مصنوعات زیبا را 
استخراج کنید؛ »و هو الذی سخر البحر لتاکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیه تلبسونها« ]48[؛ 

)خداوند تسخیر کرد دریا را تا بخورید از آن گوشتی تازه و تهیه کنید لباس ها و پوشاندنی های زیبا(.
این آیات به این نکته جالب اشاره می کند که خداوند در ذات انسان غریزه زیبا جویی و زیبا یابی 
قرار داده و بهترین اثرهای هنری و زیبایی را بهعنوان نسخه شبیه به اصل به وجود آورده است. آنگاه 
به این غریزه خفته هشدار می دهد که بنگرد و ضمن الگو گیری، به عظمت و خالقیت هنرمندانه او پی 
ببرد. از منظر اسالم، زیبایی های هستی چه طبیعی باشند و چه مصنوعات دست بشر، به خداوند نسبت 
داده شده اند. چون آثار زیبای بشری برخاسته از روح زیبا طلبی است که در انسان نهاده شده است که 
آن بعد الهی است. پس تمام زیبایی ها و مظاهر آن، مورد تائید و تشویق قرآن هستند. این که آثار هنری 
و زیبایی در مسیر انحراف باشند، به حقیقت زیبایی ارتباطی ندارد. بلکه یک نوع سوءاستفاده از هنر و 

زیبایی است که خیانت است و مورد مذمت و نهی قرآن است.
جمعبندی

اسالمی  هنر  به  قائل  میتوان  آیا  اساسی شروع کردیم که  قالب دو سؤال  در  را  مقاله  این  موضوع 
بود؟ سپس اینکه وظیفه هنر اسالمی چیست؟ با جستجوی جواب دریافتیم که بر اساس تعالیم اسالم، 
آنچه مهم است تربیت روح انسان است؛ و آنگاه که انسان تربیت شده بعنوان فرد مسلمان هنروری کند 
مسلماً همان تعالیم اسالمی را متجلی میسازد؛ بنابراین هنر اسالمی وجود دارد. در خصوص وظیفه این 
هنر اسالمی باید گفت از اینجا که یک فرد مسلمان باید همه فعالیتهایش همراستا باشد و در اسالم همه 
فعالیتها به توحید میرسد، پس فعالیت هنری هم باید توحید و ارزشهای اسالمی را نمایان سازد. در تمدن 
اسالمی توحید در همه ابعاد زندگی حضور مییابد؛ و وقتی هنرمندی خود توحید را درک کرده باشد 
در محصوالت فکری و دستی وی یا همان آثار هنری وی آشکار میگردد. بر این اساس هنرمندی که 
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با پایبندی به توحید، تذکر و تسبیح خدا را در هنرش به نمایش بگذارد زیبایی خداوندی را به نمایش 
گذاشته است و لذا در حوزه هنر اسالمی فعالیت میکند؛ بنابراین ذات هنر اسالمی، زیبایی خداوندی 
است. به عبارتی روح انسان هنرمند اگر خود زیبا باشد میتواند زیبایی را در اثر هنریاش نمایان سازد. 
در این راستا بارها به این تأکید رسیدیم که برای داشتن هنر اسالمی تربیت هنرمند اولین قدم است. به 
همین دلیل در قران هم به زیبایی روحی انسان که خلیفه الهی است توجه شده است و البته زیبایی مادی 
نیز فراموش نشده است. در خصوص موضوع این مقاله همچنان جای تحقیقات مختلف خالی است و 
بطور مثال ابعاد مختلف هنر اسالمی و هنر از صدر اسالم تا کنون میتواند زمینه های تحقیقهای مکمل 

بعدی باشند. 
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جایگاه اخالق در نقد دینی هنر

زهره کرامت 1، اصغر فهیمی فر2

1.  دانشجوی دکترای پژوهش هنر دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
2.عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

 
چکیده

نقــد دینــی هنــر بــه عنــوان صورتــی از نقــد آثــار هنــری کــه مبتنــی بــر شــاخصه هــا و معیارهــای 
دینــی اســت، نقــدی در حــال تکویــن اســت؛ لــذا هنــوز ماهیــت کامال روشــنی نــدارد و میبایســت اصول 
و مبانــی آن بــه طــور دقیــق تبییــن شــوند. اخــالق، ســوای از اهمیتــی کــه در حــوزه هــای غیردینــی دارد، 
ــه آن پرداختــه  ــرای تبییــن ماهیــت نقــد دینــی هنــر، الزم اســت ب ــذا ب از مقــوالت مهــم دیــن اســت. ل
شــود و جایــگاه آن در نقــد آثــار هنــری مشــخص گــردد. در ایــن مقالــه تــالش شــده پــس از تعریــف 
اخــالق، جایــگاه آن در نظــام دیــن و ســپس مبتنــی بــر آن در نقــد دینــی هنــر مشــخص شــود. باتوجــه 
بــه نتایــج بــه دســت آمــده بــه نظــر میرســد اخــالق دینــی در معنــای وســیعش کــه شــامل احــکام فقهــی 
ــن  ــام ای ــت. روش انج ــر اس ــی هن ــد دین ــای نق ــش ه ــة بخ ــدة هم ــش دهن ــع پوش ــد، در واق ــز میباش نی

پژوهــش، کتابخانــه ای و تحلیلــی بــوده اســت.
واژگان کلیدی: نقد دینی هنر، دین، اسالم، اخالق، فقه.
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مقدمه
نقــد بــه معنــای تمیــز نیــک از بــد و ســره از ناســره، ریشــه در اعمــاق تاریــخ اندیشــة انســان دارد و 
گســتره آن همــة امــور انســانی را در بــر میگیــرد. یکــی از حــوزه هــای مهــم بشــری کــه از دیربــاز بــه 
انحــاء مختلــف مــورد تجزیــه و تحلیــل و نقــادی قــرار گرفتــه، هنــر اســت. بنــا بــه اینکــه معیارهــای نقــد، 
چــه خاســتگاهی داشــته باشــند میتــوان آن را بــه دو نظــام الهــی و بشــری تقســیم نمــود. آنچــه امــروزه 
تحــت عنــوان نقــد هنــر مطــرح اســت در همــة انــواع و رویکردهایــش، ذیــل نظــام بشــری یــا انســانمدار 
یــا اومانیســتی قــرار میگیــرد، چــرا کــه شــاخصه هــا و معیارهــا، بــه صورتهــای گوناگــون زاییــدة ذهــن 
بشــر اســت و در مواقعــی نیــز کــه ســخنی از دیــن بــه میــان میآیــد، بــه فراخــور موضــوع اثــری خــاص 
ــه اینکــه مــالک ارزشــگذاری تلقــی شــود؛ ضمــن اینکــه دیــن مــورد  و بــه صــورت ســطحی اســت ن
ــا  ــر ب ــز نیســت و گاه امــوری مغای بحــث در غالــب نقدهــا، معمــوال دیــن تحریــف نشــده و حقیقــی نی
دیــن اصیــل تحــت عنــوان دیــن مطــرح میشــوند. الزم بــه ذکــر اســت کــه نظــام بشــری نقــد، در ذات 
خــود متکثــر اســت و پیونــد حقیقــی میــان اجزایــش وجــود نــدارد و اصطــالح نظــام بــرای آن مســامحتا 

بــه کار میــرود.
ــن  ــم و کالم معصومی ــرآن کری ــن )ق ــر ثقلی ــی ب ــخصا مبتن ــی مش ــای نظام ــه معن ــر ب ــی هن ــد دین نق
علیهــم الســالم( کــه بــه اعتقــاد تشــیع، منابــع اصلــی و موثــق دیــن هســتند، نظامــی اســت کــه شــاخصه ها 
و معیارهــای آن نــه بشــری بلکــه دارای مبنایــی الهــی اســت. همیــن امــر، خــود بــه خــود ایــن نظــام را از 
نظــام نقــد بشــری متمایــز میســازد. البتــه ایــن تمایــز مبنایــی بــه ایــن معنــا نیســت کــه هیــچ شــباهتی میــان 
ایــن دو وجــود نــدارد. نقــد دینــی هنــر علیرغــم ســبقة طوالنــی دیــن متاســفانه طــی ســالیان دراز مغفــول 
ــهایی  ــا تالش ــت و صرف ــده اس ــن نش ــخص تدوی ــور مش ــه ط ــزای آن ب ــی و اج ــول و مبان ــده و اص مان
مختصــر و غالبــا خودجــوش و البتــه نــه همــه جانبــه و ترکیبــی در راســتای نقــد آثــار هنــری از دیــدگاه 
دینــی، صــورت گرفتــه اســت. در ایــن پژوهــش تــالش خواهــد شــد اندکــی از شــاکلة ایــن نقــد آشــکار 
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شــود.
بیان مساله

ارتبــاط میــان هنــر و اخــالق از افالطــون1 تــا هیــوم2 دلمشــغولی شــمار کثیــری از اندیشــمندان بــوده 
اســت و تنهــا در ســده هجدهــم میــالدی نظــرات متفاوتــی دایــر بــه اســتقالل ایــن دو از یکدیگــر مطــرح 
شــد. امــا تولســتوی3 در پایــان قــرن نوزدهــم و بــه ویــژه جریانــی همچــون مارکسیســم4 در قــرن بیســتم 
پیونــد آن دو را مجــددا احیــاء کردنــد. ایــن مســاله عــالوه بــر فلســفه هنــر و زیباییشناســی در نقــد هنــر 
نیــز موضوعیــت داشــته و در نظــام غربــی نقــد، تحــت عنــوان، نقــد اخالقــی هنــر مطــرح اســت کــه بــه 
ــا اخــالق مــد نظــر در نقــد دینــی  ــه نظــر میرســد ب دلیــل تفــاوت مبانــی و خاســتگاه احــکام ارزشــی ب

هنــر تفاوتهایــی دارد. 
ــی شــناخته شــده، ســاختاری یکدســت و منســجم  ــد اخالق ــوان رویکــرد نق ــه عن ــروزه ب آنچــه ام
نداشــته و آراء گوناگونــی در بــاب اخــالق ذیــل آن مطــرح شــده اســت کــه وجــه مشــترک غالــب آنهــا 
اخالقــی اساســا انســانمحور و نــه خدامحــور5 اســت. ایــن رویکــرد را اگرچــه میتــوان بــه جهاتــی –غالبــا 
ظاهــری- نزدیکتریــن رویکــرد در میــان رویکردهــای غربــی نقــد، بــه نقــد دینــی دانســت امــا وجــود 
ــن دو ســاحت اســت ســبب  ــف اخــالق در ای ــه تعری ــوط ب ــن دســت کــه مرب ــی عمــده، از ای تفاوتهای
ــن امــر  ــرار داد و ای ــا ذیــل آن ق ــا آن یکــی دانســت و ی ــوان اخــالق در نقــد دینــی را ب میشــود کــه نت

تفکیــک دو حــوزة نقــد را اجتنــاب ناپذیــر میکنــد.

1 آریستوکلس ملقب به افالطون یا پالتون، فیلسوف یونانی، قرن 4 و 5 ق.م.

David Hume 2، فیلسوف اسکاتلندی و از پیشروان مکتب تجربه گرایی، 1711-1776م.

Count Lev Nikolayevich Tolstoy 3، نویسنده و متفکر روس، 1828-1910م.

Marxism 4، مکتب سیاسی و اجتماعی که توسط کارل مارکس، فیلسوف–جامعه شناس آلمانی در اواخر قرن نوزدهم 

ساخته شد.
5  البته در مقطعی زمانی چون قرون وسطی نیز بحث از اخالق دینی به میان می آید، اما به دلیل انحرافاتی که در دین 

مرجع آن دوره یعنی مسیحی بوجود آمده بود، اخالق مطرح در آن دیدگاه چندان نمیتواند با دین حقیقی منطبق باشد، 
ضمن اینکه رویکرد اخالقی شناخته شده در نقد هنر غربی، پیوند چندانی با نگرش اخالق دینی مسیحی نیز ندارد و آنچه 
به عنوان نقد اخالقی هنر در ساحت غربیاش شناخته میشود نه مبتنی بر اخالق دینی بلکه مبتنی بر اخالق انسانمحور است. 
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بــه دلیــل مبنــای غیرالهــی و طبیعتــا متکثــر نقــد غربــی و عــدم وجــود مبنایــی واحــد بــرای 
ــه  ــدارد؛ ب ــر ن ــا یکدیگ ــتگی ب ــا پیوس ــد و الزام ــتقل از یکدیگرن ــای آن مس ــگذاری، رویکرده ارزش
عبارتــی هــدف شــبه نظــام غیــر الهــی نقــد، ارائــة نقــدی یکدســت و همــه جانبــه از اثــر هنــری نیســت، 
اقتضــای چنیــن امــری را نیــز نــدارد و تالشــهای صــورت گرفتــه در دامنــة چنیــن نظامــی بســیار شــبیه بــه 
حکایــت مولــوی از فیلــی اســت کــه هــر کــس در تاریکــی وجهــی از آن را میشناســد1 و ایــن شــناختها 
شــناختی حقیقــی و کلــی از آن نیســت. بــه دلیــل ایــن خصلــت نقــد غربــی، رویکــرد اخالقــی در آن نیــز 

ــا ســایر رویکردهــا نــدارد.  رویکــردی مســتقل محســوب میشــود و پیونــد محکمــی ب
در راســتای رســیدن بــه شــناختی جامــع و مبتنــی بــر حقیقــت از هنــر و آثــار هنــری، خوانــش و نقــد 
اثــر در منظومهــای بــه نــام دیــن کــه خاســتگاهی الهــی و مبتنــی بــر حــق دارد و انســان را بــه حقیقــت 
ــن نظــام  ــی، تبیی ــن امکان ــرای فراهــم شــدن چنی ــه نظــر میرســد. ب رهنمــون میشــود، تنهــا راه ممکــن ب
ــز شــناخت ســاختار و اجــزای  ــن نظامــی نی ــرای تبییــن چنی ــر، امــری ضــروری اســت. ب ــی نقــد هن دین
آن، و روشــن نمــودن ارتبــاط میــان اجــزا و کارکــرد آنهــا در نقــد اثــر هنــری اجتنابناپذیــر اســت. بــرای 
حصــول ایــن منظــور، گام مقدماتــی، شــناخت شــاکلة دیــن و گام بعــدی ایجــاد ارتبــاط میــان اجــزای 

ایــن نظــام بــا نقــد آثــار هنــری بــه عنــوان گونهــای از فعــل انســانی اســت. 
ــه نحــوی  ــی، ب ــش در نظــام غیردین ــودن و اهمیت ــر مطــرح ب ــه اینکــه اخــالق عــالوه ب ــا توجــه ب ب
ــن  ــت، ای ــرح اس ــیع(، مط ــالم و تش ــخصا اس ــدی و مش ــن )توحی ــاختار دی ــیتر در س ــگ و اساس پررن
ــی و  ــوان نقــدی ترکیب ــه عن ــر -ب ــی هن ــد دین ــگاه اخــالق در پیکــرة نق ــن جای ــال یافت ــه دنب پژوهــش ب
ــه ماهیــت و چیســتی اخــالق در دایــرة دیــن پرداختــه و  ــرای ایــن منظــور نیــز ابتــدا ب جامــع- اســت. ب
جایــگاه آن در نســبت بــا کل دیــن و ســایر اجــزای آن بررســی میشــود. ســپس بــه چگونگــی کاربــرد 

1  مولوی در قسمت چهل و نهم از دفتر سوم مثنوی معنوی داستانی را نقل میکند با عنوان »اختالف کردن در چگونگی 
و شکل پیل«. در این داستان پیلی در فضایی تاریک قرار دارد و افراد برای شناسایی ماهیت آن از المسه استفاده میکنند 

.)1Url( و به علت محدودیت حس هر کدام به شناختی از پیل میرسند که با دیگری مخالف است
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ــه میشــود.  ــری پرداخت ــار هن ــی آث ــد دین اخــالق در نق
سوال تحقیق

اخالق در نقد دینی اثر هنری چه جایگاهی دارد؟ 
فرضیه تحقیق

اخــالق نــه بــه عنــوان یــک رویکــرد مجــزا و جزئــی، هممرتبــه بــا ســایر رویکردهــای نقــد دینــی، 
بلکــه پوشــش دهنــده و منبــع اســتخراج احــکام ســایر رویکردهــای نقــد دینــی و از حــوزه هــای کالن 
آن اســت کــه ســایر رویکردهــا نیــز اصــول و معیارهــای خــود را از آن برداشــت میکننــد. در ایــن معنــا 

اخــالق در همــة ســاحات هنــر و نقــد آن جاریســت.
ضرورت و هدف تحقیق 

تبیین و تدوین مبانی نقد دینی هنر، به عنوان نقدی نوپا در حیطة هنر، برای دست یابی به نقدی 
بومی و مبتنی بر حقیقت که میتواند در جهتدهی آثار هنری نیز موثر باشد، امری ضروری به نظر 

میرسد و در این راستا فهم چیستی و جایگاه اخالق در این حوزه، به عنوان یکی از فصول مهم دین، 
اجتنابناپذیر است.

پیشینه تحقیق 
مبحــث نقــد دینــی هنــر، مبحثــی نــو و در حــال تکویــن میباشــد، لــذا بــه اســتثنای پایاننامــة مقطــع 
کارشناســی ارشــد نگارنــده در دانشــگاه تهــران بــا عنــوان »درآمــدی بــر مبانــی نقــد دینــی هنــر« بــه 
ــر مصطفــی گــودرزی، کــه توســط نشــر ســاقی در ســال  ــای دکت ــاب آق ــرم جن ــی اســتاد محت راهنمای
1394 بــه چــاپ رســیده، پژوهــش دیگــری بــا ایــن موضــوع انجــام نشــده اســت. امــا مطالــب فراوانــی 
حــول موضــوع هنــر و دیــن، و هنــر و اخــالق چــه از منظــر اســالمی چــه غیــر آن توســط مولفــان داخلــی 
و خارجــی تولیــد شــده کــه بــرای انجــام ایــن پژوهــش نیــز بــه فراخــور نیــاز بــه برخــی از آنهــا مراجعــه 

خواهــد شــد.
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روش تحقیق 
ایــن مقالــه بــه لحــاظ نــوع، بنیــادی و از جهــت ســطح پژوهــش، نظــری اســت. گــردآوری مطالــب 

نیــز بــه صــورت کتابخانهــای انجــام میپذیــرد و روش پــردازش داده هــا تحلیلــی خواهــد بــود.
چهارچوب نظری تحقیق 

ــف  ــن حقیقــی و تحری ــای دی ــر مبن ــر ب ــی از نقــد هن ــی صورت ــن مبان ــق در راســتای تبیی ــن تحقی ای
ــر اصــول موضوعهــای صــورت خواهــد گرفــت. از  ــذا مبتنــی ب نشــده، یعنــی اســالم شــیعی اســت و ل
جملــه اینکــه عالــم مخلــوق خداونــد یگانــه اســت و انســان آفریــده و اشــرف مخلوقاتــش و موجــودی 
ــا در  ــد ی ــل نمای ــش عم ــت خالق ــیر رضای ــد در مس ــش میتوان ــار بودن ــع مخت ــه تب ــه ب ــار ک دارای اختی
جهــت مخالــف. اصالــت انســان بــه روح اوســت و حیاتــش نیــز محــدود بــه ســاحت جســمانی و دنیــوی 
ــت  ــرای هدای ــد ب ــت. خداون ــار اوس ــی در انتظ ــزا و پاداش ــاب و ج ــر و حس ــی دیگ ــه عالم ــت بلک نیس
ــل راه  ــرت و عق ــطة فط ــن بواس ــق و همچنی ــتاد و از آن طری ــمانی را فرس ــب آس ــران و کت ــان پیامب انس
ــی  ــای زندگ ــاوی معیاره ــه راه و ح ــه و نقش ــن برنام ــذا دی ــان داد. ل ــه او نش ــقاوت را ب ــعادت و ش س
ســعادتمندانه انســان اســت. دیــن حقیقتــی واحــد بــه نــام اســالم دارد کــه در زمانهــای مختلــف در قالــب 
شــریعتهای گوناگــون پیامبــران الهــی و بــه فراخــور زمــان بــه انســان رســیده اســت. امــا کاملتریــن شــکل 
ــم حضــرت محمــد  ــر خات ــده، شــریعت پیامب ــز مصــون مان ــی از تحریــف نی ــن کــه طــی ادوار زمان دی
مصطفــی )ص( اســت. دو ثقــل عظیــم در ایــن شــریعت، قــرآن بــه عنــوان متــن مرجــع، و ســنت و ســیرة 
ــه از اعمــال انســانی از  ــه عنــوان قــرآن ناطــق( در حکــم تفســیر آن میباشــد. نقــد هرگون معصومیــن )ب
جملــه هنــر، در حــوزه دیــن مبتنــی بــر شــاخصه هــای مســتخرج از ایــن دو ثقــل خواهــد بــود. الزم بــه 
ذکــر اســت مبتنــی بــر همیــن ثقلیــن، عقــل و تجربــه نیــز اهمیتــی درخــور بــرای کشــف حقیقــت دارنــد، 

منتهــا عقــل و تجربــه ای در ســاحت وحــی.
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اخالق 
تعریف اخالق

اخالق جمع »ُخلق« است و چنانچه در کتاب »التحقیق فی کلمات القرآن« آمده است »ُخلق 
و ُخلُق - بر وزن فُعل و فُُعل – مانند ُشغل و ُشُغل، به معنای چیزی است که انجام میشود؛ یعنی طبیعت 
و سجیّهای که خلق شده و درباره سجایای باطنی به کار میرود« )مصطفوی، 1430ه.ق(. همچنین در 

کتاب »مفردات الفاظ القرآن« اینگونه نوشته شده »َخلْق  و ُخلْق  در اصل یکی است مثل- َشرب 
و ُشرب- و- َصرم و ُصرم )قطع کردن و بریدن( ولی کلمه- َخلق- مخصوص اشکال و اجسام و 

صورتهائی است که با حواس درک می شود و ُخلق، ویژه قوا و سجایائی است که با فطرت و دید دل 
درک می شود« )راغب اصفهانی، 1412ه.ق(. بنابراین اخالق مجموعة صفات روحی و باطنی انسان 

است )اخالق صفاتی( و گاه به بعضی اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی میشود نیز 
گفته میشود )اخالق رفتاری( )مکارم شیرازی، 1387 ؟(. بنا به این تعاریف، اخالق )ُخلق( در حقیقت 

وجه درونی دارد و کیفیاتی نفسانی به شمار میروند که منجر به بروزاتی رفتاری از سنخ خود میگردند. 
و علت اطالق اصطالح اخالق به  اعمال بیرونی انسان نیز در واقع به حکم سرمنشأ آنها و طبیعتا 

سنخیت این دو وجه درونی و بیرونی با یکدیگر است. 
اخــالق را بــه جهــت ارزشــی بــه دو بخــش تقســیم می کننــد: ملکاتــی کــه سرچشــمه پدیدآمــدن 
کارهــای نیکــو اســت و اخــالق خــوب و ملــکات فضیلــه نامیــده می شــود، و آنهــا کــه منشــا اعمــال بــد 
اســت و بــه آنهــا اخــالق بــد و ملــکات رذیلــه می گوینــد. البتــه برخــی نیــز اخــالق را تنهــا بــر فضایــل 

ــد. ــه کار می برن اخالقــی اطــالق می کننــد و آن را در مقابــل ضــد اخــالق ب
غایــت اخــالق دینــی بــر خــالف اخــالق غیردینــی کــه محــدود بــه ســعادت و خوشــبختی دنیــوی 
ــان  ــروی انس ــی و اخ ــعادت حقیق ــن س ــوی، تامی ــی ســعادتمندانة دنی ــن زندگ ــر تامی ــالوه ب ــد، ع میباش
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ــت1.  ــت اس ــام عبودی ــه مق ــیدن ب ــوی و رس ــل معن ــی، تکام ــان از منظــر دین ــت انس ــدف خلق ــت. ه اس
ــه  ــد و پیمــودن راهــی کــه انســان را ب ــه خداون ــه معنــی کــرد: »قــرب ب ــوان اینگون ایــن تکامــل را میت
صفــات کمــال او نزدیــک می ســازد« )مــکارم شــیرازی، 1387: ؟(. از آنجــا کــه مســلما ایــن قــرب، 
قــرب مــادی و فیزیکــی نمیتوانــد باشــد، منظــور از قــرب، نزدیکــی معنــوی و ســنخیت اســت، ســنخیتی 
ــذا  ــده، بسترســازی شــده اســت. ل ــد در او دمی ــی روحــی کــه خداون ــرة انســان یعن کــه بواســطة جوه
معنــای قــرب را میتــوان بــه تعبیــری مظهــر اســماء الهــی شــدن و تخلــق بــه اخالقــاهلل دانســت. چنانچــه 
در کتــاب »اخــالق در قــرآن« نیــز بــه ایــن مطلــب اشــاره شــده: »خداونــد بزرگتریــن معلــم اخــالق 
و مربــی نفــوس انســانی و منبــع تمــام فضائــل اســت، و قــرب و نزدیکــی بــه خــدا جــز از طریــق تخلــق 
بــه اخــالق الهــی امکانپذیــر نیســت« )همــان(. بنابرایــن معیــار اخــالق را میتــوان تمــام صفــات افعالــی 
ــر  ــز ب ــی نی ــن راه آمــاده می ســازند و نظــام ارزش گــذاری دین ــرای پیمــودن ای دانســت کــه انســان را ب

ــه خداســت. )همــان(. محــور ارزشــهای واالی انســانی و کمــال معنــوی و قــرب ب
ــاری( در انســان ایجــاد و تقویــت  ــی بواســطة عمــل )اخــالق رفت ــان شــد اخــالق صفات چنانکــه بی
میشــود و خــود، مصــدر بــروز اعمــال )اخــالق رفتــاری( دیگــری متناســب بــا خــود میگردنــد. اخــالق 
صفاتــی در حقیقــت ســازندة صــورت باطنــی انســان )حقیقــت باطنــی( هســتند. صــورت ظاهــری انســان 
یعنــی ظاهــر مــادی و جســمانی او، خــارج از اراده او ســاخته شــده امــا صــورت باطنــی انســان کــه وجــه 
اصلــی وجــود او و تعییــن کننــدة عاقبــت اوســت توســط خــودش و بواســطة اعمالــش ســاخته میشــود 
)تهرانــی، 1391: 86(. تاکیــد قــرآن کریــم بــر ایمــان و عمــل انســان و انــذار و تبشــیرهای مکــررش نیــز 
ــه گونهــای  ــی خــود را ب ــد صــورت باطن ــارش میتوان ــع انســان بواســطة اختی ــن روســت. در واق از همی
شــکل دهــد کــه بــه قــرب پــروردگارش برســد، همــان پــروردگاری کــه بــه حکــم آیــة شــریفة »انــا هلل 
و انــا الیــه راجعــون« بازگشــت انســان بــه ســوی اوســت، و یــا بــه مرتبــة پســتتر از خــودش نــزول کنــد و 

1   َوَما َخلَْقُت الِْجَنّ َواإْلِنَس إاَِلّ لِیَْعبُُدوِن )ذاریات/56( ]و من جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه عبادتم کنند[.
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مصــداق »اولئــک کاالنعــام بــل هــم اضــل« شــود و آیندهــای نیــک یــا ناگــوار بــرای خــود رقــم بزنــد. 
منابع و ابزار تشخیص فضیله و رذیله اخالقی

ــری  ــن، ام ــا فطــرت الهــی انســان اســت، چنانکــه اساســا دی ــق ب ــگ و منطب ــی، هماهن اخــالق دین
فطــری اســت. تشــخیص حســن و قبیــح یــا فضیلــه و رذیلــة اخالقــی در نظــام دینــی بــا عقــل اســت امــا 
ایــن عقــل تفــاوت عمدهــای بــا عقــل غیــر دینــی دارد. عقلــی کــه در منظــر غیردینــی مطــرح میشــود 
عقــل جــزوی اســت کــه در بســیاری مــوارد نیــز تحتالشــعاع نفســانیات واقــع میشــود و توهــم تشــخیص 
عقالنــی و صحیــح را پیــش میــآورد. امــا عقــل دینــی مرتبهــای عالــی دارد و بــه عنــوان نبــی درونــی و 
ــا نبــی بیرونــی اســت1 و آیــات و روایــات بســیاری در بــاب جایــگاه و اهمیــت  همشــأن و هماهنــگ ب
چنیــن عقلــی آمــده اســت. ایــن عقــل، در تشــخیص خــود خطــا نمیکنــد2 و حاصلــش حکمــت اســت. 
تشــخیص چنیــن عقلــی کامــال منطبــق بــا احــکام شــرعی و هــر آن چیــزی اســت کــه بواســطة وحــی و 
یــا در قالــب کالم و ســیرة معصومیــن )ع( در قالــب دیــن ارائــه شــده اســت؛ و از همیــن روســت کــه 
میگوینــد: »مــا حکــم بــه العقــل، حکــم بــه الشــرع« آنچــه عقــل حکــم میکنــد بــر اســاس شــرع اســت 

و آنچــه شــرع حکــم میکنــد بــر اســاس عقــل اســت. 
ــه و غبارزدایــی از نفــس ممکــن اســت  ــی عقــل، بواســطة تزکی ــة واال و عال ــه مرتب ــن ب دســت یافت
ــک زدن  ــن رو مح ــرد. از ای ــلیم بب ــل س ــای از عق ــد بهره ــهوات نمیتوان ــواع ش ــه ان ــوده ب ــس آل و نف
ــاس،  ــد در اس ــان ش ــه بی ــت. چنانک ــروری اس ــر ض ــم وخطاناپذی ــاری محک ــا معی ــی ب ــخیص عقالن تش
ــا  ــان آنه ــی می ــتند و مغایرت ــی هس ــا وح ــق ب ــری و منطب ــی و فط ــی عقل ــن، احکام ــی دی ــکام اخالق اح
نیســت، لــذا بــا عرضــة تشــخیص عقلــی بــه وحــی، میتــوان دریافــت کــه هــر زمــان مغایرتــی میــان این دو 
وجــود داشــت بایــد در ســالمت و صحــت عقلــی کــه منجــر بــه آن تشــخیص شــده تردیــد نمــود چــرا 

1   »ان اهلل علی الناس حجتین: حجه ظاهره و حجه باطنه؛ فأما الظاهره فاالرسل، واالنبیاء و االئمه )علیهم السالم(، وأما 

الباطنه فاالعقول« )کلینی، 1365، ج1: 16(.
2  در حدیث معروف معراج آمده است: »کسی که عقلش را به کار گیرد خطا نمیکند« )دیلمی، 1373، ج1: 205(.
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ــد آن.  ــز موی ــه دور از تحریــف اســت و عقــل ســلیم نی ــر و ب کــه وحــی )قــرآن( خطاناپذی
از آنجــا کــه مرجــع اصلــی دیــن و بــه تبــع نقــد دینــی هنــر، قــرآن اســت، بهتریــن منبــع شــناخت 
فضائــل و رذائــل اخالقــی نیــز همیــن کتــاب اســت و در مرتبــة بعد روایــات و ادعیــة منقــول از معصومین 
ــع اســتخراج احــکام  ــرآن محســوب میشــوند از مناب علیهــم الســالم کــه در حقیقــت تفســیر و شــرح ق
اخالقــی هســتند. بــه عنــوان مثــال دعــای بیســتم از صحیفــة ســجادیه کــه بــه دعــای »مــکارم االخــالق« 

معــروف اســت فهرســتی نســبتا مفصــل از فضائــل و رذائــل اخالقــی ارائــه مینمایــد.
اصول اخالق دینی

در بــاب اصــول اخــالق، دســته بندیهــای مختلفــی صــورت گرفتــه اســت. از قدیمیتریــن آنهــا دســته 
بنــدی مربــوط بــه فالســفة یونــان اســت. اخــالق توســط فیلســوفان یونانــی دارای تعریفــی اســت و در 
دســته بنــدی خاصــی از علــوم قــرار میگیــرد و بــرای آن اصــول و مبانــی ویژهــای تعریــف میشــود1. ایــن 
تعریــف و دســته بنــدی اگرچــه منتــج از معــارف دیــن الهــی نیســت امــا بــه حکــم تناســب وجوهــی از 
آن بــا عقــل و متاثــر بودنــش از فطــرت، یکســره نیــز نمیتوانــد باطــل باشــد2و از جهاتــی قابــل تصدیــق 
و پذیــرش اســت. فالســفة اســالمی کــه اساســا قالــب فلســفه و اصــول منطــق را از فالســفه یونــان اخــذ 
ــا آن  ــن ب ــی دی ــز هماهنگ ــی نی ــت گاه ــوان گف ــاید بت ــن و ش ــا دی ــی آن ب ــعی در هماهنگ ــرده و س ک
ــر از همــان فالســفه عمــل نمــوده و در بســیاری  ــز متاث ــوم نی ــدی عل داشــتهاند، در تعریــف و دســته بن
ــا تغییراتــی انــدک و گاهــی نیــز بــدون تغییــر، معــارف دیــن و علــوم دینــی را نیــز در همــان  مــوارد ب

چهارچــوب طبقهبنــدی و تعریــف نمودهانــد. از ایــن جملــه میتــوان بــه اخــالق اشــاره نمــود. 

1  فالسفة یونان که از بنیانگذاران علم اخالق به شمار میروند عقل را به بخش نظری و عملی تقسیم کرده و بر این اساس 
حکمت نظری و عملی تعریف نمودهاند. اخالق در کنار سیاست مدن و تدبیر منزل، زیرمجموعه های حکمت عملی 
به حساب میآیند )سبزواری، 1425ه.ق: 57(. در این دیدگاه اما اخالق شکلی فردی دارد، و در برابر »تدبیر منزل « و 
»سیاست مدن « قرار می گیرد و این در حالی است که اخالق در دیدگاه دینی، دایرهای وسیعتر دارد و دارای دو جنبة 

فردی و جمعی است.
2  تقریبا هیچ دانشی یکسره باطل نیست و در مواردی نیز که باطلی را مطرح میکند، غالبا برای حصول مقبولیت، با حق 

آمیخته شده است.
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ــای  ــی، پایه ه ــالق یونان ــول اخ ــدی و اص ــته بن ــرش دس ــن پذی ــالمی ضم ــمندان اس ــی از دانش برخ
ــرار  ــا ق ــه زمینه ه ــود در هم ــی خ ــهای اخالق ــای نگرش ــد، و آن را مبن ــرای آن چیده ان ــری ب محکمت
ــه  ــان دارای س ــس و روح انس ــد: نف ــول می گوین ــن اص ــه ای ــود ب ــازه خ ــرش ت ــا در نگ ــد. آنه داده ان
ــی از  ــوه را یک ــه ق ــک از س ــر ی ــدال ه ــپس اعت ــت. س ــب3 اس ــهوت2 و غض ــل )ادراک(1، ش ــوة عق ق
فضائــل اخالقــی دانســته اند کــه بــه ترتیــب »حکمــت « و »عفــت « و »شــجاعت « نامیده انــد. ســپس 
افزوده انــد: هــرگاه نیــروی شــهوت و غضــب در اختیــار قــوه ادراک و تمیــز نیــک و بــد قــرار گیــرد، 
ــمندان  ــروه از دانش ــن گ ــب، ای ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــارم اس ــل چه ــه اص ــود ک ــل می ش ــت « حاص »عدال

اســالم، تمــام فضائــل و صفــات برجســته انســانی را زیــر پوشــش یکــی از ایــن چهار اصــل قــرار داده اند، 
و عقیــده دارنــد فضیلتــی نیســت جــز ایــن کــه تحت یکــی از ایــن چهــار عنــوان جــای می گیــرد; و بــه 
عکــس، رذائــل همــواره در طــرف افــراط و تفریــط یکــی از ایــن چهــار فضیلــت اســت4. امــا بــه ایــن 
دســته بنــدی منتــج از اندیشــة یونانــی نیــز ایراداتــی وارد شــده، از جملــه اینکــه ایــن چهــار دســته همــة 

ــد )مــکارم شــیرازی، 1387: ؟(. ــل را پوشــش نمیدهن ــل و رذائ فضائ
بــه نظــر میرســد بــرای اســتخراج اصــول و مبانــی نقــد دینــی هنــر در همــة اجزایــش بایــد قــرآن و 
کالم و ســیرة معصومیــن علیهــم الســالم را مبنــا و مرجــع اصلــی قــرار داد و از برداشــتهای غیرقرآنــی و 
شــخصی دوری گزیــد و در مواجهــه بــا آرائــی کــه مصــدرش حوزهــای غیردینــی اســت، آنهــا را بــه 

متــن قــرآن عرضــه نمــود و یکســره نپذیرفــت. 
ــه  ــی ک ــیم های ــد: »از تقس ــرآن مینویس ــی در ق ــول اخالق ــاب اص ــیرازی در ب ــکارم ش ــت اهلل م آی
ــار  ــوان در چه ــی ت ــن اســت کــه اصــول اخــالق را م ــی شــود ای ــرآن اســتفاده م ــات ق از مجمــوع آی

1  قوه تشخیص حقایق
2 )البته نه شهوت جنسی فقط، بلکه هرگونه خواسته ای به معنی وسیع کلمه(. جاذبه یا نیروی جلب منافع.

3  نیروی دافعه
4  برای توضیح بیشتر درباره این مکتب اخالقی به کتاب »احیاءالعلوم « و »محجة البیضاء« و سایر کتب معروف اخالقی 

مراجعه شود. )به نقل از مکارم شیرازی، 1387(.
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ــا  ــاط ب ــی در ارتب ــائل اخالق ــق. 2- مس ــا خال ــاط ب ــی در ارتب ــائل اخالق ــرد: 1- مس ــه ک ــش خالص بخ
َخلــق. 3- مســائل اخالقــی در ارتبــاط بــا خویشــتن. 4- مســائل اخالقــی در ارتبــاط بــا جهــان آفرینــش 
و طبیعت.1مســاله شــکرگزاری )شــکر منعــم( و خضــوع در مقابــل خداونــد و رضــا و تســلیم در برابــر 
ــار و فــداکاری، محبــت و  ــد ایــن هــا، جــزء گــروه اول اســت. تواضــع و فروتنــی، ایث فرمــان او و مانن
حســن خلــق، همــدردی و همدلــی و ماننــد آن، از گــروه دوم مــی باشــد. پاکســازی قلــب از هرگونــه 
ــال آن، از گــروه  ــر خــود و امث ــل و فشــار ب ــر تحمی ــا خویشــتن در براب ــدارا ب ناپاکــی و آلودگــی، و م
ــارم اســت.  ــد آن، از گــروه چه ــب مواهــب الهــی و مانن ــر و تخری ســوم اســت. عــدم اســراف و تبذی
)مــکارم شــیرازی، 1387: ؟(. البتــه از منظــری تمامــی اینهــا بــه نحــوی ذیــل دســتة نخســت میگنجنــد.
در متــن قــرآن و روایــات میتــوان ارزشــها یــا فضائــل اخالقــی را در ریزتریــن و کلیتریــن مســائل 
زندگــی انســان یافــت. بنــا بــه دســته بنــدی ارائــه شــده توســط آیتــاهلل مــکارم شــیرازی دامنــة اخــالق 
بســیار وســیع اســت و همــة روابــط و ابعــاد زندگــی انســان را پوشــش میدهــد و لــذا در بســتر دیــن بحــث 

از اخــالق سیاســی، اخــالق جنســی، اخــالق نــژادی و امثــال اینهــا را نیــز میتــوان دیــد.
جایگاه اخالق در ساختار دین

ــر، و یافتــن جایــگاه  ــی و ســاختار نقــد دینــی هن ــرای تبییــن اصــول و مبان شــناخت شــاکلة دیــن ب
اخــالق در آن امــری ضــروری اســت. در بحــث از شــاکلة دیــن و اجــزای ســازندة آن، دســته بندیهــا 

1  الزم به ذکر است که این شعب چهارگانه با شعب چهارگانهای که در کتاب »اسفار« مالصدرا آمده است، متفاوت 
است. او مطابق روش معروف خود که انسان را در مسیر سعادت به مسافری تشبیه می کنند و مسائل خودسازی را به سیر 
و سلوک تعبیر می نمایند، برای انسان چهار سفر قائل شده است: او می گوید سالکان از عرفا و اولیاء اهلل چهار سفر دارند:

1- سفر از خلق به سوی حق )السفر من الخلق الی الحق(
2- سفر به حق در حق )السفر بالحق فی الحق(

3- سفر از حق به سوی خلق به وسیله حق )السفر من الحق الی الخلق بالحق(
4- سفر به حق در خلق )السفر بالحق فی الخلق(

ناگفته پیداست که این سفرهای اربعه یا مراحل چهارگانه خودسازی و سیر و سلوک الی اهلل، راه دیگری را می پیماید، 
هر چند شباهتهایی در پاره ای از قسمت ها میان آن و شاخه های چهارگانه اخالق که به آن ها اشاره کردیم وجود دارد 

)مکارم شیرازی، 1387: ؟(.
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ــن  ــه دی ــر یــک حاصــل نگریســتن از منظــری خــاص ب ــی مطــرح اســت کــه ه و اصطالحــات مختلف
ــر منظــور نظــر اســت، دینــی اســت کــه هویــت  ــن اســالم کــه در بحــث از نقــد دینــی هن میباشــد. دی
آن حــول کتــاب مقــدس قــرآن شــکل میگیــرد. کتابــی کــه معجــزة پیامبــر خاتــم )ص( و تمامــا کالم 
خداونــد اســت. وجــه اســتنادی آن بــرای اســتخراج اصــول و مبانــی نقــد دینــی هنــر نیــز ایــن اســت کــه 
ــف میباشــد.  ــان مصــون از تحری ــر خــالف آن ــا ب ــدی پیشــین و ثانی ــان توحی ــع روح همــة ادی اوال جام
ســایر منابــع و ابــزار مطــرح در حــوزة دیــن نظیــر روایــات معصومیــن )ع( و عقــل نیــز اعتبــار خــود را از 

ایــن کتــاب میگیرنــد و در راســتای یکدیگرنــد. 
از جملــة تقســیمات درون دینــی اســالم کــه شــاکلة آن را بــه نمایــش میگــذارد، گونهایســت کــه 
عالمــه طباطبایــی )ره( مطــرح نمودهانــد؛ ایشــان دیــن را دارای ســه بخــش اعتقــادات، اخــالق، عمــل 
میداننــد.1 طبــق دســته بنــدی عالمــه، اخــالق حوزهــای مســتقل از اعتقــادات و عمــل اســت. ایــن نظــر 
کــه نظــر مشــهوری نیــز در میــان علمــای قدیــم و جدیــد بــوده مبنــای شــکلگیری علــوم ســهگانة اصلــی 
ــه نظــر میرســد ایــن دســته  ــان و فقــه شــده اســت. ب ــا عرف اســالمی یعنــی کالم )و فلســفه( و اخــالق ی
ــوان  ــه تحــت عن ــت آنچ ــت و در حقیق ــالق رفتاریس ــی از اخ ــالق صفات ــک اخ ــه تفکی ــر ب ــدی ناظ بن
ــاد  ــل ی ــه عم ــه از آن ب ــان و آنچ ــانی انس ــات نفس ــی و خصوصی ــالق صفات ــور اخ ــده، منظ ــالق آم اخ
شــده، همــان اخــالق رفتــاری اســت. ایــن در حالیســت کــه طبــق تعاریــف ارائــه شــده در بخــش پیشــین، 
اصطــالح اخــالق بــه هــر دو وجــه صفــات و رفتــار اطــالق میشــود؛ و بــا ایــن وصــف، و بــا توجــه بــه 
اینکــه اخــالق رفتــاری همــة آن اعمالــی اســت کــه صــورت باطنــی انســان را شــکل میدهــد، بــه نظــر 
نمیرســد عملــی از ایــن دایــره بیــرون بمانــد. در واقــع اخــالق رفتــاری جامــع همــة اعمــال و رفتــار انســان 
میشــود و بــه عبارتــی اخــالق تمــام حــوزه عمــل را پوشــش میدهــد. امــا در صــورت قائــل شــدن تمایــز 
میــان ایــن دو وجــه صفــات و رفتــار و اطــالق اخــالق بــه صفــات و بیــرون نمــودن رفتارهــا از حــوزه 

1  »عقاید و دستورات عملی و اخالقی که پیامبران از طرف خدا برای راهنمایی و هدایت بشر آورده اند. داشتن این عقاید 
و عمل کردن به این دستورها سبب خوشبختی انسان در دو جهان است« )طباطبایی، 1374،؟(.



512    /    مجموعه مقاالت دومین همایش ملی تمدن نوین اسالمی 

اخــالق و قــرار دادن آنهــا در بخــش ســوم تقســیم عالمــه یعنــی بخــش عمــل، بســیاری از رفتارهایــی که 
در متــن دیــن بــه عنــوان اخــالق از آنهــا یــاد شــده1، وضعیتــی مبهــم مییابنــد.

ــان و عمــل  ــی ایم ــر زوج مفهوم ــرآن ب ــدات مکــرر ق ــه تاکی ــا توجــه ب ــوق، ب ــر مســالة ف عــالوه ب
صالــح2 کــه در حقیقــت زیربنــای نقــد دینــی هنــر نیــز میباشــد، بــه نظــر میرســد دیــن را میتــوان بــه دو 
ــت  ــود. در حقیق ــیم نم ــالق تقس ــادات و اخ ــر اعتق ــر دقیقت ــه تعبی ــا ب ــل ی ــادات و عم ــتة کالن اعتق دس
ــه و  ــگاه، فق ــن ن ــا ای ــد. ب ــش میده ــی را پوش ــاری و صفات ــر دو وجــه اخــالق رفت اخــالق در اینجــا ه
ــد.  ــر میگیرن ــان را در ب ــرد انس ــة عملک ــد و هم ــرار میگیرن ــالق ق ــل اخ ــز ذی ــرعیه نی ــی ش ــکام عمل اح
در بــاب جایــگاه و جامعیــت اخــالق و پوشــش تمــام حــوزه هــای مرتبــط بــا رفتــار انســان، در کتــاب 
اخــالق در قــرآن آمــده اســت: اهتمــام فوق العــاده قــرآن مجیــد بــه مســائل اخالقــی و تهذیــب نفــوس 
ــرد; و  ــات می گی ــر از آن نش ــای دیگ ــه برنامه ه ــت ک ــی اس ــی و زیربنای ــاله اساس ــک مس ــوان ی ــه عن ب
بــه تعبیــر دیگــر، بــر تمــام احــکام و قوانیــن اســالمی ســایه افکنــده اســت )مــکارم شــیرازی، 1387: ؟(. 
ــز اهمیّــت و در خــور  در دانشــنامه الکترونیکــی »ویکــی فقــه« آمــده اســت: اخــالق از دو بعــد، حائ
بررســی اســت: نخســت، شناســایی ماهیــت خــوی هــا و خصلــت هــای نیــک و زشــت و دیگــر، ابــراز و 
بــروز دادن آن هــا در ارتبــاط بــا دیگــران. موضــوع اول در علــم اخــالق بحــث مــی شــود؛ لیکــن محــور 
دوم در فقــه مطــرح اســت )Url2(. ایــن توضیــح نیــز گــواه دیگــری بــر جامعیــت اخــالق اســت و احــکام 
فقهــی را در حــوزه اخــالق رفتــاری قــرار میدهــد و بــه تعبیــری دیگــر اخــالق صفاتــی را موضــوع علــم 
اخــالق و اخــالق رفتــاری را موضــوع علــم فقــه معرفــی مینمایــد و علــم فقــه و علــم اخــالق )دو ســاحت 
نظــری اخــالق( را نیــز ذیــل اخــالق بــه معنــای وســیعش قــرار میدهــد. در ادامــه تــالش میشــود نســبت 

1  به عنوان مثال در روایات متعددی ازبرخی رفتارها به عنوان اخالق و مثال اخالق پیامبران یاد شده، نظیر مسواک زدن، 
بوی خوش استفاده کردن و نظایر اینها. 

2  از پیامبر اکرم )ص( نقل شده است که فرمودند: »االیمان و العمل قرینان ال یصلح کل واحد منها إال مع صاحبه« 

]ایمان و عمل قرین یکدیگرند و هیچ یک از این دو بدون هم نشینش، صحیح و کامل نخواهد بود[ )رستگارجویباري، 
.)277 :1377
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میــان اخــالق و فقــه روشــنتر شــود. 
اخــالق و فقــه ریشــه هایــی قرآنــی دارنــد لــذا در حــوزة اصطالحاتــی مهــم و پرکاربردنــد امــا در 
تعریــف و تعییــن حــدود آنهــا همیشــه تقیــد تــام و تمــام بــه قــرآن و حتــی معنــای واژگانــی آنهــا وجــود 
نداشــته لــذا تعاریــف متعــدد، و حــدود و نســبت آنهــا بــا یکدیگــر نیــز محــل اختالفاتــی بــوده و هســت. 
مشــخص شــدن حــدود هــر یــک از ایــن دو اصطــالح بــه روشــن شــدن نقــش آنهــا در نقــد دینــی هنــر 

کمــک میکنــد. 
»فقــه در اصــل بــه معنــای شــّق اســت یعنــی شــکافتن. هــروی مــی گویــد: »معنــای حقیقــی فقــه، 
شــکافتن و گشــودن اســت و فقیــه کســی اســت کــه کالم را مــی شــکافد«.1 ابــن اثیــر مــی گویــد: »فقــه 
ــن  ــه در معروفتری ــای فهــم اســت و از شــکافتن و گشــودن مشــتق شــده اســت«.2 فق ــه معن در اصــل ب
معنــا بــه معنــای دانســتن و فهمیــدن اســت«3)جمعی از مولفــان، بیتــا، ج32: 4(. گذشــته از معنــای لغــوی، 
فقــه دو معنــای اصطالحــی دارد کــه یکــی را کــه عامتــر اســت »فقــه اکبــر« و دیگــری کــه محدودهــای 
ــه کار مــی رفــت و علــم فقــه  خــاص دارد »فقــه اصغــر« مینامنــد. »فقــه در ابتــدا مــرادف لفــظ شــرع ب
یعنــی علــم بــه هــر آنچــه کــه بــه عنــوان دیــن از جانــب خداونــد آمــده اســت، اعــم از اصــول دیــن و 
تعالیــم اخالقــی و اعمــال جســمانی و معرفــت نفــس و علــوم قرآنــی. فقهــی کــه در آیــه شــریفه »فَلَــْو 
یــِن«4 واجــب شــمرده شــده اســت، فقــه بــه همیــن  ائَِفــٌة لِیَتََفقَُّهــوا فـِـي الدِّ ا نََفــَر مِــْن ُکلِّ فِْرقَــٍة مِنُْهــْم طٰ لٰ
معنــای جامــع آن اســت و برخــی آن را »فقــه اکبــر« نامیــده انــد5« )همــان(. معنــای اصطالحــی دوم فقــه، 
ــوان فقــه شــناخته میشــود؛ کــه در حقیقــت  ــه عن فقــه اصغــر اســت، یعنــی همــان کــه امــروزه بیشــتر ب

1  الغریبین )مخطوط(، ج 2، ص 126- فقه.
2   النهایه ابن اثر، ج 2، ص 465.

3  »قٰالُوا يٰا ُشَعیُْب مٰا نَْفَقُه َکثِیراً مِّمٰا تَُقوُل« )هود/91(. العین 31: 370؛ صحاح اللغة 6: 224؛ المجمل فی اللغة: 551؛ 
معجم مقاییس اللغة 4: 442؛ النهایه ابن اثیر 3: 465؛ المغرب: 364. المصباح المنیر: 4790. القاموس المحیط 4: 289؛ لسان 

العرب 10: 305.
4   توبه/122

5   الغریبین )مخطوط(، ج 2، ص 126- فقه.
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ــه  ــه اصغــر منحصــر اســت ب ــر میباشــد. تعریــف اصطالحــی فق ــه اکب انشــعابی )زیرمجموعهــای( از فق
»علــم بــه احــکام فرعــی1 شــرعی از روی ادلــة تفصیلــی2« )همــان(.

در تبییــن فقــه اکبــر و فقــه اصغــر و ارتبــاط اجــزای دیــن، یــک نظــر ایــن اســت: میردامــاد در تبییــن 
حدیــث "العلــم ثالثــه"3 مــی فرمایــد: »علم به آیــة محکمه علم نظری اســت، کــه آن معرفت بــه خداوند 
و أنبیــاء و حقیقــت أمــر در بـَـْدو و در َعــْود اســت؛ و ایــن فقــه أکبــر اســت. و علــم بــه فریضــة عادلــه علم 
شــرعی اســت، که در آن معرفت به شــرائع و ُســنن و قواعد و أحکام در حالل و حرام اســت؛ و این فقه 
أصغــر اســت. و علــم بــه ســنّت قائمــه علم تهذیــب أخــالق و تکمیل آداب ســفر إلی اهلل اســت؛ و ســیر و 
 ســلوک بــه ســوی او و شــناختن منازل و مقامات و بینــش » بِما فیها مـِـَن الُْمْهلِکاِت َو الُْمنْجیات«  اســت4«.

ــه را  ــر، فریضــة عادل ــه أکب ــه را فق ــه محکم ــه آی ــم ب ــع ایشــان عل ــ .ق: 242(. در واق ــی، 1421 ه )تهران
علــم فقــه مشــهور کــه همــان فقــه أصغــر اســت و ســنّت قائمــه را علــم أخــالق گرفتــه اســت. بنابرایــن 
از ســاحت عملــی ســخن نگفتــه و البتــه ادعــای تعریــف کامــل زیرمجموعــه هــای دیــن را نیــز نداشــته 
بلکــه صرفــا زیرمجموعــه هــای بخشــی از دیــن را تبییــن نمــوده اســت. امــا در دســته بنــدی دیگــری کــه 
در ســطور گذشــته و در تعریــف اول فقــه اکبــر آمــد، کل دیــن بــه دو ســاحت نظــر و عمــل، یعنــی فقــه 

1  مقصود از احکام فرعی، احکام مربوط به افعال و تروک مکلّفان است، چه این احکام، تکلیفی مانند وجوب و حرمت 
باشد و چه احکام وضعی مانند ملکیت و طهارت، و چه احکام مربوط به فرد و رفتارهای شخصی یا خانوادگی او، نیز 
احکام مربوط به جامعه و دولت و رفتارهای عمومی. با قید »فرعی« دانشهایی مانند اصول دین و اصول فقه از تعریف 

خارج می شود. 
2  با قید ادلة تفصیلی، فقه تقلیدی یعنی علم مقلّد به فتوای مرجع تقلید، از تعریف اصطالحی فقه خارج می شود. بر این 

اساس، علم فقه اختصاص به علم اجتهادی دارد همچنان که عنوان فقیه اختصاص به عالم مجتهد دارد نه عالم مقلّد .
3 حدیــث مشــهوری از امــام موســی کاظــم )ع( اســت کــه نقــل کــرده انــد از رســول خــدا )ص(: »انمــا العلــم ثالثة 

: آیــة محکمــة ، اءو فریضــة عادلــة ، اءو ســنة قائمــة ، و مــا خــال هــن فهــو فضــل« )بحــار النــوار ، ج 1 ،ص211 (.
4  اّن اثبات المبداء تعالی ال ینفک عن التّوحید ضرورة. »کتاب التوحید«، الّشیخ محمد هادی الّطهرانی النجفی، بی تا، بی چا، من 
منشورات مکتبة دار العلم اهواز/ 5. میرزای آشتیانی نیز نوشته است: به موجب حدیث شریف »انّما العلم ثالثة: آیة محکمة و فریضة 
عادلة و سنّة قائمه و ما خالهن فضل« علوم حقیقه و معارف یقینیّه و ادراکات نافعه، منحصر در این علوم سه گانه می باشد. و »آیة 
محکمه« عبارت است از: علم حکمت و عرفان و دانش عقاید اصلیّه و معارف االهیّه و علم آغاز شناسی و خودشناسی و انجام 

شناسی و »فقه اکبر« است، اتّم و اکمل اقسام سه گانه. »اساس التوحید« )سبزواری، 1425 ه  ق، 57(.
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اکبــر و اخــالق عملــی تقســیم میشــود. در تعریــف میردامــاد فقــه اکبــر زیرمجموعــة بخــش نظــری دیــن 
اســت و در کنــار )و البتــه مهمتــر از( فقــه اصغــر و علــم اخــالق قــرار میگیــرد. در صورتــی کــه در آن 

تعریف، فقه اکبر جامع همة بخش علمی )نظری( دین است. 
ــه معنــای قرآنــی  چنانکــه در ابتــدا نیــز اشــاره شــد فقــه در معنــای حقیقــی و کالنــش کــه ناظــر ب
و لغــوی آن اســت، شــکافتن و دانســتن و فهــم دیــن اســت کــه فقــه اکبــر نامیــده میشــود و همانطــور 
کــه بیــان شــد جامــع تمــام علــوم نظــری اســالمی اســت. در ایــن معنــا بــه نظــر میرســد فقــه بــه معنــای 
شــناخت و فهــم، در حقیقــت، تمــام دیــن اســت از حیــث معرفــت و شــناخت. بــه تعبیــری ســاحت نظری 
دیــن و بســتر ســاحت عملــی آن، کــه اخــالق اســت، میباشــد. در ایــن معنــای وســیع از فقــه، اخــالق نیــز 
در ســطح شــناخت فضایــل و رذایــل و... )علــم اخــالق(، نیازمنــد تفقــه اســت و ذیــل فقــه اکبــر قــرار 

میگیــرد. 
امــا دیــن از ســاحتی دیگــر نیــز قابــل تبییــن اســت. میتــوان گفــت اخــالق )اخــالق عملــی و نــه علــم 
اخــالق( نیــز بــه مثابــه تمــام دیــن اســت از حیــث اعمــال و رفتــار کــه در حقیقــت هــم، ســازنده و شــکل 
دهنــدة خلقیــات )صفــات نفســانی انســان( هســتند و هــم صــادر شــده از خلقیــات. و لــذا آنچــه تحــت 
عنــوان علــم اخــالق از آن یــاد میشــود از حیــث علــم بــودن و ســاحت نظریــاش ذیــل فقــه بــه معنــای 
کالن و حقیقیــاش یعنــی فقــه اکبــر قــرار میگیــرد و خــود اخالقیــات )رفتــاری کــه ناشــی از خلقیــات 
و منتــج بــه خلقیــات خاصــی میشــوند(، حوزهــای مســتقل از مباحــث نظــری و بواقــع حوزهــای عملــی 
اســت کــه طبیعتــا و مســلما بــر مبنــای نظــر )فقاهــت اکبــر( اســتوار اســت. بــه تعبیــری دیگــر، فقــه، دیــن 
از منظــر نظــری و ســاحت شــناختی و علمــی )و البتــه رهنمــا و زمینهســاز عمــل( اســت و اخــالق، دیــن 
ــوان مســیر اعمــال اخالقــی را همــوار نمــود.  ــا تفقــه در دیــن میت از منظــر عملــی اســت. در حقیقــت ب
انجــام اعمــال اخالقــی نیــز منجــر بــه صفــات و ملــکات اخالقــی )فضیلــه( میشــوند و نفســی کــه متخلــق 
بــه اخــالق حســنه کــه همــان اخــالق اهلل اســت، باشــد، بــه قــرب الهــی کــه غایــت ســعادتمندانة انســان 
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اســت خواهــد رســید.
ــادات و  ــش اعتق ــه دو بخ ــدی کالن ب ــته بن ــک دس ــن در ی ــده، دی ــه ش ــب ارائ ــه مطال ــه ب ــا توج ب
اخــالق )عمــل( تقســیم شــد. اخــالق نیــز خــود بــه دو ســاحت نظــری )علــم و شــناخت( و عملــی تقســیم 
میشــود، ســاحت نظــری، تحــت عنــوان فقــه )اکبــر( و در بــر گیرنــدة علــم اخــالق و فقــه اصغــر اســت 

و ســاحت عملــی نیــز شــامل همــة اعمــال انســان و مبتنــی بــر فقــه اکبــر میباشــد.
آنچــه حائــز اهمیــت اســت اینکــه فقــه چــه اکبــر و چــه اصغــر مربــوط بــه ســاحت نظــری و علمــی 
اســت و ایــن امــر بــا معنــای لغــوی فقــه نیــز تناســب دارد. امــا در حــوزة غیرنظــری یعنــی در حــوزة رفتار 
و صفــات همــة آنچــه هســت اعــم از اینکــه حکمــش بواســطة علــم فقــه حاصــل شــده باشــد یــا علــم 
اخــالق، ذیــل اخــالق قــرار میگیــرد. اخــالق نیــز دو ســاحت رفتــاری و صفاتــی دارد و اصالــت رفتارهــا 
و ارزشــگذاری آنهــا نیــز بــه صفــات اســت. از آنجــا کــه هــر عملــی چــه حکمــش بــا روشــهای خــاص 
علــم فقــه اســتخراج شــده باشــد چــه بــا روشــهای خــاص علــم اخــالق، در شــکلدهی ُخلــق انســان و در 
حقیقــت صــورت باطنــی او موثــر اســت و از طــرف دیگــر آن ُخلــق یــا صــورت باطنــی منجــر بــه بــروز 

اعمالــی متناســب بــا خــود میشــود، لــذا همــة اعمــال انســان ذیــل عنــوان اخــالق میگنجنــد.
ــدی  ــر تردی ــه اصغ ــته از فق ــا احــکام شــرعی برخاس ــکار اخــالق ب ــل ان ــاب پیوســتگی غیرقاب در ب
نمیتــوان داشــت. بدیــن معنــا کــه یــک حکــم شــرعی حتمــا اخالقــی اســت. لــذا احــکام شــرعی حاصــل 
ــا تعاریفــی کــه شــد قــرار میگیرنــد. چنانکــه گفتهانــد:  علــم فقــه اصغــر بــه طــور قطــع ذیــل اخــالق ب
ــة  ــالق در هم ــت. اخ ــی اس ــر آدم ــا و روح در پیک ــون در رگه ــان خ ــد جری ــریعت مانن ــالق در ش اخ
جهــات و زوایــای قاعــدة شــرعی، اعــم از غایــت، وســیله، شــکل، موضــوع، ظاهــر و باطــن حضــور دارد 
و از هــر ســو همــة ســطوح قاعــدة شــرعی را احاطــه کــرده و بــه همیــن دلیــل اســت کــه هیــچ حکــم 
ــا در هــدف و نتیجــه  ــادی ی ــات و مب ــا در مقّدم ــی ی ــم، مگــر اینکــه مســئلة اخالق شــرعی را نمــی یابی
ــن در  ــا، ج37: 124(. همچنی ــان، بیت ــا در اجــزا و ارکان، آن را احاطــه کــرده اســت )جمعــی از مولف ی
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بــاب یکــی بــودن هــدف اخــالق )عملــی( و احــکام شــرعی منتــج از فقــه اصغــر آمــده اســت: عمــل بــه 
قاعــدة شــرعی، از نــوع وضعــی، تکلیفــی، تــرک و یــا فعــل، بنفســه مرتبــه ای از مراتــب کمــال نفســانی 
بــه حســاب مــی آیــد و بــر ایــن اســاس مســئله شــرعی بــا مســئلة اخالقــی از لحــاظ هــدف واحــد پیونــد 
ــد:  ــی گوی ــاره م ــن ب ــود در ای ــی خ ــاب فقه ــر در کت ــای معاص ــزرگان فقه ــی از ب ــود. یک ــی ش زده م
ــام  ــا انج ــت، همان ــته اس ــود خواس ــدگان خ ــة بن ــد از هم ــه خداون ــس ک ــا نف ــاد ب ــة جه ــتین مرتب »نخس

ــ .ق: 272(.  واجبــات و تــرک محّرمــات اســت« )ســبزواری، 1416 ه
الزم بــه ذکــر اســت کــه بخــش اعتقــادات نیــز قرابــت و پیوســتگی غیرقابــل انــکاری بــا اخــالق )بــه 
ــه ایمــان یــاد میشــود جــزء الینفــک  معنــای کالن آن( دارد. ســاحت وجــودی اعتقــادات کــه از آن ب
ــام  ــاوری انج ــاد و ب ــای اعتق ــر مبن ــه ب ــر اینک ــت مگ ــی نیس ــچ عمل ــت و هی ــان اس ــال انس ــار و اعم رفت
میگیــرد، حــال یــا بــاور بــه باطــل اســت یــا بــاور بــه حــق کــه ایمــان نامیــده میشــود و یکــی از اساســیترین 
ــم  ــم فقــه و عل ــذا در عل ــن ایمــان اســت. ل ــز همی ــودن عمــل نی ــه ب ــا رذیل ــه ی ــدة فضیل عوامــل تعیینکنن
اخــالق نیــز بــه آن بــه عنــوان لــوازم عمــل پرداختــه میشــود. بــا ایــن توضیــح در حقیقــت دو دســتة کالن 
دیــن یعنــی اعتقــادات و اخــالق نیــز بــا یکدیگــر پیوســته و ممزوجنــد و ایــن تفکیــک و دســته بندیهــا 
اعتبــاری و ذهنــی و بــرای شــناخت دقیقتــر اســت. چنانکــه ایمــان و عمــل صالــح چنــان در هــم تنیــده و 

پیوســتهاند کــه یکــی بــدون دیگــری وجــود و معنــا نخواهــد داشــت.
ــل  ــت: اخــالق پیوســتگی غیرقاب ــد گف ــن بای ــگاه اخــالق در دی ــن بیشــتر جای ــرای تبیی ــن ب همچنی
انــکاری بــا عرفــان دارد. در حقیقــت مســیر رســیدن بــه معرفــت از راه شــهود از طریــق تهذیــب نفــس 
از رذائــل اخالقــی و آذیــن شــدن بــه فضائــل و محاســن اخــالق ممکــن اســت. غایــت عرفــان، قــرب 
الهــی و بــه تعبیــری لقــاء اهلل اســت؛ و ایــن امــر بــا غایتــی کــه بــرای اخــالق ذکــر شــده یکــی اســت و 

همچنیــن بــا غایــت حکمــت. 
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اخالق در نقد دینی هنر
نقد دینی هنر

ــه متــن دیــن )قــرآن و  ــار هنــری و مســائل پیرامونــی آنهــا ب ــه معنــای عرضــة آث نقــد دینــی هنــر ب
ســنت( بــه منظــور شــناخت و ارزیابــی آنهــا از منظــر دیــن اســت. ایــن نقــد در کاملتریــن وجــه خــود، 
عــالوه بــر توجــه بــه اثــر هنــری، بــه هنرمنــد، مخاطــب، زمینــه هــا و همچنیــن بــه بُعــد پیــش از تولیــد، 
ــی  ــت؛ و در تفاوت ــع اس ــی و جام ــدی ترکیب ــت نق ــردازد و در حقیق ــر میپ ــد اث ــس از تولی ــد و پ تولی
بنیادیــن بــا ســایر نقدهــا مبنایــی کامــال الهــی داشــته و بــه بُعــد آخرتــی و باطــن اثــر هنــری نیــز تــا حــد 

ممکــن توجــه دارد.
ــم  ــادر علی ــد ق ــوق خداون ــان مخل ــر انس ــل اگ ــر عق ــت: از منظ ــد گف ــر بای ــی هن ــد دین ــاب نق در ب
حکیــم اســت، بنابرایــن خالــق او بهتــر از خــودش مــی توانــد او را بــه هــدف نهایــی خلقتــش هدایــت 
کنــد. از ایــن رو برنامــة همــة امــور زندگیــش را در قالــب دیــن در اختیــارش قــرار داده و عقــاًل امــکان 
نــدارد کــه بــه بخــش قابــل توجهــی از اختصاصــات انســان نظیــر هنــر بــی توجــه باشــد. بنابرایــن اصــول 
آفرینــش و نقــد هنــر نیــز چــون ســایر امــور در متــن دیــن آمــده اســت. از منظــر دیگــر، یعنــی از منظــر 
آیــات و روایــات، خداونــد متعــال، بــه طــور مکــرر کتــاب آســمانی را منبــع و مبنــای داوری معرفــی 
مــی کنــد1 و آن را جامــع همــة امــور الزم بــرای ســعادت انســان مــی دانــد2 و صراحتــاً امــر بــه داوری بــر 
مبنــای کتــاب دارد و رفتــن از راه هــای دیگــر را محکــوم بــه ضاللــت میدانــد3. روایــات معصومیــن )ع( 
 نیــز چنیــن مطلبــی را تأییــد مــی کنــد. همچنیــن از آنجــا کــه هنــر تا کنــون بــا مبانــی و اصــول غیردینی و 
صرفــاً انســانی، از زوایــای مختلــف نقــادی شــده اســت. بــا توجــه بــه معنــا و جایــگاه نقــد از منظــر دیــن 

َُّه لََقْوٌل فَْصٌل« ]که این )قرآن( سخنی است که حّق را از باطل جدا می کند[ )طارق/ 13(. 1 »إِن

2  »]...[ َو نَزَّلْنا َعلَیَْک الکتاب تِبْیاناً لُِکلِّ َشيْ ٍء َو ُهدًی َو َرْحَمًة َو بُْشری  لِلُْمْسلِمیَن« ]و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه 
چیز، و مایة هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است[ )نحل/ 89(.

الُِموَن« ]و هرکس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند، ستمگر است[  ُ فَأُولئَِک ُهُم الظَّ 3   »]...[ َو َمْن لَْم یَْحُکْم بِما أَنَْزَل اهللَّ
)مائده/ 45(.
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و ضــرورت انجــام آن در همــة امــور انســانی، الزم اســت هنــر نیــز از ایــن منظــر نقــادی شــود.
ــر  ــل و تفســیر اث ــش، تحلی ــی در خوان ــا و میزانهــای رویکــرد دین ــه نظــر میرســد یکــی از مالکه ب
ــر  ــا حاصــل اث ــری و ی ــر هن ــا در اث ــاب آنه ــه و بازت ــده و اخــالق رذیل ــه اخــالق حمی ــری، توجــه ب هن
ــر هنــری و  ــا جامعــه اســت. بازشناســی اخــالق حمیــده و اخــالق رذیلــه در اث ــرای شــخص ی هنــری ب
تاثیــر آنهــا در شــخص و جامعــه، مــی توانــد بــه میــزان موفــق یــا ناموفــق بــودن اثــر هنــری و پذیــرش و 

یــا عــدم پذیــرش آن در پیشــگاه حــق کمــک نمایــد. 
بــا توضیحاتــی کــه تــا کنــون ارائــه شــد، جایــگاه اخــالق در دیــن، و دایــرة آن مشــخص گردیــد. 
چنانکــه گفتــه شــد اخــالق دارای دو وجــه صفاتــی و رفتــاری اســت و در ایــن میــان اصالــت بــا وجــه 
صفاتــی اســت کــه بیانگــر صــورت باطنــی انســان اســت و رفتــار تنهــا صــورت مرئــی و در عیــن حــال 
ــش  ــان را پوش ــی انس ــت عمل ــام حیثی ــع تم ــالق در واق ــاری اخ ــش رفت ــد. بخ ــدة آن میباش شــکل دهن
میدهــد؛ چــه آنهــا کــه متَعلَّــق احــکام فقــه اصغــر اســت و چــه آنهــا کــه در علــم اخــالق از بــاب ُحســن 
و فضــل ارزشــگذاری میشــوند. بــا توجــه بــه اینکــه هنــر و هنــرورزی در دایــرة رفتــار و عملکــرد انســانی 
ــکام  ــذا اح ــت ل ــی اس ــات اخالق ــا صف ــی ی ــورت باطن ــی ص ــود مرئ ــن رو نم ــرود و از ای ــمار می ــه ش ب

اخالقــی )بــه معنــای اعــم( بــر آن صــادق و قابــل ارزیابــی اســت.
ــنگر  ــد روش ــش میتوان ــاد مختلف ــده در ابع ــر ش ــف ذک ــه تعری ــا ب ــر بن ــک اث ــی ی ــی اخالق ارزیاب
ــر منجــر شــود.  ــی اث ــای حقیق ــی معن ــب طول ــای از مرات ــه درک مرتبه ــر باشــد و ب ــی اث صــورت باطن
ــد  ــه نظــر میرســد تمــام اجــزا و مراحــل آن میتوانن ــری فراینــدی اســت کــه ب ــر هن خلــق و دریافــت اث
متعلَّــق نقــد اخالقــی دینــی باشــند. اثــر، کلــی متشــکل از اجــزاء اســت و روشــن شــدن رابطــة اجــزاء بــا 

ــد.  ــا اخــالق میانجام ــر ب ــری از نســبت کل اث ــه درک بهت اخــالق ب
ــطوح  ــد در س ــه ش ــه گفت ــی را چنانک ــة اخالق ــه و رذیل ــد و فضیل ــک و ب ــه نی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
مختلــف میتــوان از احــکام فقهــی و اخالقــی )آنچــه در علــم فقــه اصغــر و علــم اخــالق آمــده( شــناخت 
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کــه مبتنــی بــر قــرآن و ســنت پیامبــر و معصومیــن علیهــم الســالم و عقــل هســتند. در واقــع نقــد اخالقــی 
دینــی هنــر شــامل نقــد فقهــی نیــز هســت. و لــذا همــه حــالل و حــرام و واجــب و مســتحب و مکــروه و 
مبــاح از مالکهــای نقــد یــک اثرنــد. و نقــد اعتقــادی نیــز از آن حیــث کــه بــا فقــه و اخــالق پیوســتگی 

غیرقابــل انــکار دارد ذیــل آن میگنجــد.
بــه نظــر میرســد پرســش اساســی کــه نقــد اخالقــی یــک اثــر هنــری در پــی پاســخ بــه آن میباشــد 
ایــن اســت کــه اثــر مــورد نظــر بــه طــور کلــی حاکــی از چــه ُخلقــی اســت )چــه صفــت اخالقــی در 
آن بــروز بیشــتری دارد( و چــه ُخلقــی را میتوانــد در مخاطــب زمینهســازی کنــد. بــرای پاســخ بــه ایــن 
پرسشــها بایــد همــة ارکان و جوانــب اثــر هنــری و همــة عوامــل موثــر در شــکلگیری و دریافــت اثــر، 
بــا محــک اخــالق دینــی ســنجیده شــوند. در واقــع بنــا بــه روال معمــول غالــب نقدهــا، ابتــدا بایــد اثــر 
را تحلیــل کــرد و هــر جــزء را بــه شــاخصهای اخالقــی دیــن عرضــه نمــود. بــرای روشــن شــدن بحــث 
ــول  ــور معم ــه ط ــر ب ــق اث ــرای خل ــود. ب ــاره ش ــری اش ــر هن ــت اث ــق و دریاف ــد خل ــه فراین ــد ب ــدا بای ابت
موضوعــی وجــود دارد کــه میتوانــد موضوعــی محســوس باشــد و یــا معنایــی و غیرمحســوس. هنرمنــد 
بــر اســاس نگــرش و جهانبینــی خــاص خــود بــه موضــوع مینگــرد و ایدهــای در ذهــن میپــرورد؛ ســپس 
بــر اســاس آن، رســانه، تکنیــک، نمادهــا و نشــانه هــا و عناصــر تجســمی را انتخــاب مینمایــد و فــرم را 
ــان  ــی میشــود(1. پــس از پای ــد )مرئ ــد میآی ــز پدی ــوا نی ــرم، همزمــان محت ــا پیدایــش ف ســامان میدهــد. ب
خلــق اثــر، نوبــت بــه نحــوه و زمــان و مــکان ارائــه اثــر میرســد کــه در معنــای دریافتــی توســط مخاطــب 

تاثیرگــذار اســت. در واقــع از ایــن مرحلــه اســت کــه دریافــت )ادراک( اثــر صــورت میگیــرد.
از آنجــا کــه دیــن مترصــد ســاحات مختلــف زندگــی آدمــی اســت، اخــالق نیــز کــه فصلــی مهــم 
از آن میباشــد، چنانکــه در دســته بنــدی مســائل آن ذکــر شــد، گســترهای فــراخ دارد کــه چهــار وجــه 
ــه  ــذا اثــر هنــری و اجــزا و عوامــل موثــر در خلــق و دریافــت آن ب ــر میگیــرد. ل روابــط انســانی را در ب

1  آرنهایم در کتابش به نقل از بن شان نقاش مینویسد: »فرم، صورت مرئی محتواست« )1392: 119(. با این معنا فرم و 

محتوا یک حقیقت واحد دارند و تفاوت آنها در مرئی یا نامرئی بودن است.
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اقتضــای خــود بــا بخــش یــا بخشــهایی از ایــن چهــار حــوزه مرتبــط هســتند. حــوزة ارتبــاط بــا خــدا، بــا 
طبیعــت، ســایر انســانها و خــود و ذیــل هــر کــدام از ایــن حــوزه هــا نیــز دســته بندیهایــی ممکــن اســت 
و بــرای هــر جــزء از دســته، شــاخصها و احــکام و قوانینــی اخالقــی موجــود میباشــد. لــذا بنــا بــه اینکــه 
هــر وجــه از اثــر، بــه عنــوان مثــال موضــوع، نمــاد یــا نشــانه هــا یــا خــود فــرم یــا نحــوه ارائــه و یــا ســایر 
بخشــها، در کــدام حــوزه از حــوزه هــای چهارگانــه و ذیــل کــدام بخشــش قــرار میگیرنــد، میتــوان بــه 
قواعــد و احــکام دینــی مربــوط بــه آن بخــش مراجعــه نمــود و آن وجــه اثــر را بــا آن ارزیابــی نمــود. 
ســپس داده هایــی کــه حاصــل عرضــة جــزء جــزء اثــر بــه اخــالق دینــی اســت کنــار هــم قــرار داده و از 

مجمــوع آنهــا درکــی از معنــای اثــر مــورد نظــر و جایــگاه آن در منظــر دیــن بــه دســت آورد.
ــر رویکــرد  ــی نظی ــای مختلف ــه رویکرده ــر اســاس موضوعــات ب ــوان ب ــر را بت ــی هن ــد دین اگــر نق
اجتماعــی، سیاســی، نــژادی، جنســیتی، خانوادگــی، فــردی، فرمــی و امثــال اینهــا تقســیم نمــود و اثــر را 
از جنبــه هــای مختلــف و البتــه هماهنــگ بــا اقتضائــات خــود اثــر بــا ایــن رویکردهــای مختلــف تحلیــل 
و نقــد نمــود؛ بــا توجــه بــه گســترة قلمــرو اخــالق کــه پیــش از ایــن نیــز بــه آن اشــاره شــد، اخــالق منبــع 

اســتخراج احــکام همــة ایــن رویکردهاســت و لــذا یــک رویکــرد جزئــی نمیتوانــد باشــد.
هــر اثــر هنــری بنــا بــه موضــوع و فــرم و ســایر اجزایــش خــود تعییــن میکنــد کــه ذیــل کــدام بخــش 
از اخــالق دینــی قــرار گرفتــه و نقــد شــود. بــه عنــوان مثــال اثــری کــه موضوعــش سیاســی-اجتماعی 
اســت بایــد شــاخصهای نقــد موضوعــش را میــان احــکام و ارزشــهای سیاســی-اجتماعی اخــالق دینــی 
کــه از آن بــه اخــالق سیاســی نیــز یــاد میشــود یافــت. همچنیــن انتخــاب عوامــل تشــکیل دهنــدة فــرم 
و بیــان کننــدة محتوایــش را نیــز بایــد متناســب بــا موضــوع و در نســبت بــا احــکام اخالقــی مربــوط بــه 
هــر عامــل ســنجید. بــه عنــوان مثــال تابلــوی نقاشــی »ســوم مــاه مــه« اثــر فرانسیســکو گویــا، موضوعــی 
سیاســی-اجتماعی دارد. خــود واقعــة تاریخــی بــه عنــوان موضــوع اثــر، قابــل عرضــه بــه دیــن و ســنجش 
از طریــق اصــول اخــالق دینــی اســت. در ایــن ســنجش بواســطة دیــدگاه اخالقــی دینــی میتــوان دریافت 
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ــد در  ــپس بای ــتند. س ــق هس ــر ح ــران( ب ــان و کارگ ــر )نظامی ــرای درگی ــرف ماج ــک از دو ط ــدام ی ک
خــالل واکاوی فــرم اثــر و همچنیــن بــا بهرهگرفتــن از اطالعــات پیرامــون شــخصیت و اندیشــة هنرمنــد 
و شــرایط خلــق اثــر، دریافــت کــه ایــدة هنرمنــد نســبت بــه موضــوع چــه بــوده و هنرمنــد کــدام یــک از 
طرفیــن را حــق میدانســته و آیــا اثــر او نشــانگر عدالتخواهــی و حمایــت از مظلــوم اســت یــا برعکــس.

بعــد از تحلیــل و ســنجش موضــوع و فــرم و محتــوا میتــوان اثــر هنــری را بــا توجــه بــه تاثیــری کــه 
بــر اخــالق جامعــه )مخاطــب( میتوانــد داشــته باشــد نیــز بررســی کــرد. و مشــخص نمــود کــه آیــا ایــن 
اثــر مصــداق یــک فعــل نیــک اخالقیســت؟ آیــا رفتــار مــردم را فاســد میکنــد؟ و آیــا جنبــة تعلیمــی و 
آمــوزش اخــالق دارد یــا نــه؟ چــرا کــه یــک نکتــه بســیار مهــم در آثــار هنــری ایــن اســت کــه یــک 
ــاهده )ادراک(  ــه مش ــت، بلک ــر نیس ــش موث ــوی فاعل ــق و خ ــا در خل ــی صرف ــه اخالق ــا رذیل ــه ی فضیل
عمــل توســط دیگــران نیــز بــر آنهــا میتوانــد موثــر باشــد. و بــه همیــن دلیــل نیــز اســالم بــر عــدم افشــای 
عمومــی مفاســد و گنــا هــان تــا حــد ممکــن اصــرار دارد و بــا فحشــای علنــی مقابلــه میکنــد. اثــر هنــری 
تــا زمانــی کــه توســط هنرمنــد و در خلــوت او خلــق میشــود و عرضــة عمومــی نمیشــود از حیــث تاثیــر 
بــر مخاطــب طبیعتــا نقــد نمیشــود امــا بــه محــض نمایــش آن ایــن مســاله نیــز در منظــر نقــد اخالقــی قــرار 
میگیــرد. بــه عنــوان مثــال میتــوان بــه تابلــوی »نوشــندگان« اثــر والســکز اشــاره کــرد کــه بــه لحــاظ 
موضــوع، امــری حــرام و طبیعتــا غیراخالقــی –نوشــیدن شــراب- را مــورد توجــه قــرار داده و بــه تصویــر 
ــرای مخاطــب از میــان میبــرد، خصوصــا  کشــیده اســت. نمایــش چنیــن آثــاری قبــح عمــل حــرام را ب
کــه موضــع منفــی نســبت بــه ایــن موضــوع نیــز در اثــر مشــهود نیســت. در نمونــه ای دیگــر میتــوان بــه 
ــه لحــاظ موضــوع، چنانکــه  ــه اشــاره نمــود. ایــن اثــر ب ــا هــار در ســبزهزار« اثــر ادوارد مان تابلــوی »ن
از عنــوان نیــز بــر میآیــد صــرف نــا هــار چنــد مــرد و زن در طبیعــت اســت. فــرم ایــن اثــر، بــه معنــای 
وجهــی از اثــر کــه قابــل رویــت حســی اســت، مغایــر بــا حیاســت. ایــن اثــر پیکــر زنــی برهنــه را در میــان 
مــردان بــه نمایــش میگــذارد. ارائــه چنیــن اثــری و آثــاری نظیــر آن بــه حیازدایــی جامعــه منجــر میشــود. 
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چنیــن مســالهای در بســیاری آثــار هنــری بویــژه پــس از رنســانس مشــهود اســت. چنانکــه حتــی آثــاری 
بــا موضوعــات مقــدس نظیــر حضــرت مریــم )س( و مســیح )ع( نیــز بــه لحــاظ فرمــی بــه نحــوی مغایــر 

بــا حیــا بــه تصویــر کشــیده شــدهاند. 
نتیجه 

چنانکــه گفتــه شــد اخــالق، جمــع ُخلــق بــه معنــای خصلتهــای نفســانی انســان، اعــم از فضایــل و 
رذایــل اســت. مجمــوع ایــن خصلتهــا یــا ملــکات، صــورت باطنــی انســان را میســازند و در واقــع حقیقت 
انســان را شــکل میدهنــد، بنابرایــن اخــالق از ایــن جهــت کــه ســازندة صــورت حقیقــی انســان و تعییــن 
کننــدة ســعادت و شــقاوت اوســت، در دیــن جایــگاه ویژهــای دارد. از آنجــا کــه اعمــال انســان )کــه 
البتــه پیوســتگی غیرقابــل انــکاری نیــز بــا اعتقــادات او دارنــد( ســازندة ملــکات درونــی و از ایــن طریــق 
ــرار  ــا ارزشــگذاریهای اخالقــی ق شــکل دهنــدة صــورت باطنــی اوســت، هــر عملــی متعلَّــق احــکام ی
میگیــرد و هنــر نیــز از ایــن قائــده مســتثنا نیســت بــه تعبیــر دیگــر هــر عملــی کــه منجــر بــه ســاخته شــدن 
ملــکات نفســانی شــده و یــا از ملکهــای نفســانی صــادر شــده باشــد در دایــرة اخــالق قــرار میگیــرد و 
میتوانــد ارزشــگذاری شــود، از ایــن حیــث همــه اعمــال انســان در حــوزة اخــالق رفتــاری قــرار دارنــد. 
نقــد اخالقــی اثــر هنــری همچنیــن از ایــن حیــث قابــل توجــه اســت کــه اعمــال انســان و همچنیــن 
دریافتهایــی کــه از طریــق حــواس دارد بــر شــاکله یــا صــورت باطنــی او موثــر اســت و از وجهــی دیگــر 
ــه  ــی کــه منجــر ب ــِق مصــدرش داشــته باشــد. اعمال ــه ُخل ــد اشــاره ب هــر عمــل صــادره از انســان میتوان
شــکلگیری خصلتــی فضیلــه یــا رذیلــه در انســان میشــوند در حقیقــت زمینــة صــدور فضائــل یــا رذائــل 
بعــدی را نیــز فراهــم مینماینــد. نســبت ایــن تاثیــر و تاثــر اعمــال و شــاکلة انســان در هنــر بویــژه از حیــث 
ــن روســت کــه نقــد  ــز اهمیــت اســت. از ای ــان و جامعــه دارد بســیار حائ ــا مخاطب ــر ب ارتباطــی کــه هن

اخالقــی آثــار هنــری از منظــر دیــن اهمیــت ویــژه دارد.
بــا تعریفــی کــه از اخــالق و حــوزه هــای تحــت پوشــش آن یعنــی روابــط چهارگانــة انســان ارائــه 
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ــد و  ــرار میگیرن ــالق ق ــل اخ ــز ذی ــی نی ــکام فقه ــم از اح ــی اع ــاخصهای عمل ــکام و ش ــة اح ــد، هم ش
ــه  ــت. ب ــکام آنهاس ــع اح ــد و منب ــش میده ــر را پوش ــی هن ــد دین ــل نق ــای ذی ــام رویکرده ــالق، تم اخ
تعبیــری میتــوان نقــد دینــی هنــر را اساســا نقــدی اخالقــی دانســت. چــرا کــه عرصهــای از نقــد دینــی هنر 
بیارتبــاط بــا اخــالق نیســت و در همــة زیرمجموعــه هــای آن و همــة ســطوحی کــه نقــد در آن صــورت 
میگیــرد یعنــی هنرمنــد، موضــوع، محتــوا، فــرم، مخاطــب و از منظرهــای فــردی و اجتماعــی و مشــخصا 
رویکردهــای سیاســی و خانوادگــی، نــژادی، جنســی و غیــره، اثــر میتوانــد بــا شــاخص هــای اخالقــی و 

بــر اســاس فضائــل و رذائــل اخالقــی مــورد نقــد قــرار بگیــرد.
بنابرایــن اخــالق، جزئــی از اجــزای نظــام نقــد دینــی هنــر نیســت بلکــه روح جــاری در همــة اجــزای 
پیکــرة ایــن نقــد اســت و اثــر هنــری را در همــة ابعــاد و الیــه هایــش بــا فضائــل و رذائــل اخالقــی کــه 

احــکام شــرعی )فقهــی( نیــز جزئــی از آن اســت میســنجد.
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انقالب اسالمی ایران و چرخش تمدنی جهان به سوی شرق
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چکیده
سیر تاریخ تحول جهان و جامعه بشری در هزاره های گذشته، نشان از رقابت و برخورد میان دو 
تمدن بزرگ و به تبع آن دو قدرت بزرگ بین المللی است که عموما یکی در شرق عالم و دیگری در 
غرب عالم بوده اند. در هر دوره یکی از این تمدنها مهاجم و دیگری از خود دفاع می کرده است.گاهی 
با رویکردی  .نگارنده در پژوهش حاضر  بوده است  این رقابت  پیروز  پیروز و گاهی آن دیگری  این 
تاریخی- توصیفی و روش تحلیلی ازعلل این ظهور و برتری و یا برعکس انحطاط و زوال تمدنهای 
غربی و شرقی، که همواره به دنبال یک سری اتفاقات و رویدادهای تاثیر گذار اساسی ازجمله بعثت 
انقالب  ، ویا عصر رنسانس و  مقابل قرون وسطی در غرب  پیامبر)ص( و ظهور اسالم در شرق و در 
صنعتی در غرب در مقابل افول و انحطاط تمدن اسالمی وسیطره غرب بر شرق، بوده است. در عصر 
حاضر نیز آنگونه که بسیاری از صاحب نظران ، خصوصا صاحب نظران غربی اذعان دارند، تمدن غرب 
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به دالیل مختلف متوقف و درحال افول بوده و دوره گذار تمدنی آغاز شده است . نگارنده ، رویداد 
انقالب اسالمی در ایران را یکی از متغیرهای مهم در تغییر مسیر و چرخش تمدنی از غرب به سوی 
تمدن های شرق با محوریت تمدن اسالمی می داند و در این زمینه به برخی از مهمترین مؤلفه های این 

چرخش تمدنی ازنگاه صاحب نظران، عموما غربی اشاره می کند.
کلیدواژه ها:انقالب اسالمی ایران ، تمدن، چرخش تمدنی، شرق، غرب ، امریکا

مقدمه 
با اینکه اکنون بیش از دو دهه از پایان نظام دوقطبی می گذرد،جهان همچنان در دوران گذار به سر 
می برد و نه تنها هیچ گونه نظام ثابتی به عنوان جایگزین نظام دوقطبی مستقر نشده ، بلکه نوعی آنارشیسم 
بر روابط بین الملل حاکم است که نظریه پردازان خصوصا صاحب نظران غربی، نه توجیه مشخصی برای 
بیان آن دارند و نه قانونمندی ثابتی برای آن تعریف کرده اند.با این حال در مورد آنچه در قرن بیست و 
یکم بر بشر خواهد گذشت، نظریه ها و دیدگا هایی از اندیشمندان آینده نگر تاکنون مطرح شده است. 
از آن جمله "نظریه نظم نوین جهانی" که متعلق به رئالیست ساختاری، کنت والتز است. "نظریه پایان 
دیگر،  نظرمحقق  تمدنهای"  برخورد  است،"نظریه  مطرح کرده  را  آن  فوکویاما  فرانسیس  که  تاریخ" 
امریکا  قطبِی" که ریچارد هاس، رییس شورای روابط خارجی  بی  "نظریه  هانتینگتون است،  ساموئل 
مطرح کرده و "نظریه برخورد با سلطِه" که دکتر منوچهر محمدی استاد دانشگاه تهران، به آن معتقد 
است.]1[ برپایه نظریه نظم نوین جهانی، به دنبال حذف نظام دوقطبی در دهه 1990 میالدی،امریکا به 
عنوان قدرت بی رقیب در نظام جهانی باقی ماند.براساس این ایده، شرط استحکام وتداوم نظم جدید، 
دو اصل اساسی است؛ اول آنکه دولت امریکا همچنان و به تنهایی توانایی و اقتدار رهبری نظام سلطه 
اعضای جامعه جهانی  دیگر  اینکه  باشد. دوم؛  داشته  اجتماعی  و  ،نظامی  اقتصادی   ، نظر سیاسی  از  را 
هزاره سوم  آغاز  همان  از  که  است  درحالی  این  نمایند.  تمکین  امریکا  برابر  در  و  پیروی کرده  او  از 
ایده یک محقق ژاپنی  نیز،  تاریخ  پایان  این دو اصل را محقق سازد.]2[ نظریه  نتوانست  امریکا  دولت 
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مقیم امریکا به نام فرانسیس فوکویاما است، که در کتابی تحت عنوان "پایان تاریخ و آخرین انسان" 
نگاشته و در آن با ارائه سلسله استداللهایی تئوریک کوشیده ثابت کند که جامعه بشری در قرن بیست 
و یک روبه سوی لیبرال دموکراسی خواهد رفت تا در سایه چنین نظامی به اساسی ترین نیازهای انسانی 
دست یابد. او معتقد است که لیبرال دموکراسی نقطه پایان تکامل ایدئولوژیک بشریت و آخرین شکل 
حکومت بشری خواهد بود و هنگامی که بشر به این مقام رسید، بشریت به پایان تاریخ نزدیک شده 
است. فوکویاما همچنین معتقد است که مسیری که در غرب به سوی توسعه طی شده است راه همه 
ملتها خواهد بود و هیچ کس گریزی از آن نخواهد داشت. به معنای دیگر، همه دنیا از نظر فرهنگ و 
سیاست و اقتصاد در یک فرایند جهانی شدن، غربی و مشابه غرب خواهند شد.]3[ اما او از این حقیقت 
غافل مانده که اگر ناسیونالسیم افراطی ، تعصبات مذهبی ، درگیریهای قومی ، حرکت های سوسیالیسم 
طلبانه و سایر حرکت ها از جمله حرکتهای اسالمی، شکل بگیرد– که خیلی هم به سرعت شکل گرفته 
محقق  بود؟  خواهد  توجیه  قابل  بشری  جامعه  در  دموکراسی  لیبرال  برقراری  وقت چگونه  آن  است- 
دیگر ساموئل هانتینگتون نام دارد که استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد امریکا است.او نظریه برخورد 
تمدنها را مطرح و با اشاره به احتمال نزدیکی یا اتحاد تمدنهای اسالمی و کنفوسیوسی و برخورد آنها 
با تمدن غرب، مسائلی را عنوان کرده که جنبه هشدار دهنده به جهان غرب دارد و منشاء آثار عملی 
و مبنای اتخاذ سیاستهای خاص از سوی برخی از دولت ها شده است. هانتینگتون در نوشته های خود 
توسعه را یک امر جهانی و ناگزیر میداند که با سکوالریسم فرهنگی1 و تمایز ساختاری2 همراه است 
و در مسیر آن ممکن است بحرانهایی رخ دهد و نیز در مسیر جهانی توسعه، به برخورد تمدنها)تمدن 
اسالمی و کنفوسیونی در مقابل تمدن غربی(منجر خواهد شد.]4[ "نظریه بی قطبِی" را ریچارد هاس، 
رییس شورای روابط خارجی امریکا مطرح کرده است، او معتقد است که جهان بعد از یک دوره سلطه 
الملِل قرن بیست و یکم در حال  بین  » ویژگیهای اصلی روابط  امریکا وارد عصر بی قطبی گردیده: 

1 Cultural Secularization

2 Cultural Differentiation
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حرکت به سمت جهان بی قطبی می باشد؛ جهانی که سلطه برآن نه توسط یک دولت با دو دولت یا 
انواع گوناگون قدرت می  اعمال کننده  بازیگر که دارنده و  بلکه توسط ده ها  حتی دولتهای متعدد، 
باشند تحقق مییابد.«]5[ به نظر هاس، ورود به این دوره بی قطبی برای امریکا آثار منفی زیادی خواهد 
داشت. اما نظریه " برخورد با سلطِه" دکتر منوچهر محمدی، جهان را به دو اردوگاه سلطه گر و سلطه 
ستیز تقسیم می نماید و معتقد است که تضاد وکشمکش بین این دو اردوگاه ادامه خواهد داشت. از نظر 
او اردوگاه سلطه ستیز با محوریت جمهوری اسالمی ایران موفق خواهد شد.]6[ در کنار این نظریه ها 
دیدگاه تافلرها )الوین و هایدي( به عنوان دو متفکر مشهور آمریکایي درمقام تئوریسینهاي »تمدن موج 
سوم«- مطرح است. آنها معتقدند که جهان تاکنون دو تمدن عمده را از سرگذرانده است، درحالي که 
بسیاري تمدنها و تمدنهاي فرعي در طول تاریخ سر برآورده و به زوال انجامیده، تنها دو اَبَر تمدن وجود 
داشته که دیگر تمدنها در دل آنها جاي گرفته اند یکي اَبَر تمدن ده هزار ساله کشاورزي که نخستین موج 
دگرگوني را آغاز کرد و در زمان خود، گونه هاي کنفوسیوسي، هندو، اسالمي یا غربي خود را داشت. 
دیگر اَبَرتمدن صنعتي که موج دومي از دگرگوني در سراسر اروپاي غربي و آمریکاي شمالي به راه 
انداخت و هنوز در سایر بخشهاي جهان دامن مي گستراند.]7[ از متن نظریه تافلرها درباره تمدن، به عنوان 
ما  اینکه  هویداست.  بروشني  انگلس  و  مارکس  اندیشه هاي  ردپاي  ثروت«  تولید  براي  ویژه  »نظامي 
شکل گیري همه بن ساختهاي1 یک تمدن را صرفا به منظور تولید ثروت قلمداد نماییم، نه تنها بي انصافي 
نسبت به حوزه هاي مختلف اندیشه گي تمدنهاي گوناگون است بلکه نادیده گرفتن دستاوردهاي معنوي 
انسانها و تمدنهاي گذشته نیز می باشد. به عقیده تافلرها )الوین و هایدي(، درگیري اصلي قرن بیست و 
یکم مقوله اي است که نه مي تواند مؤید نظر هانتینگتون باشد و نه نظریه فوکویاما. این دو متفکر با رد 
نظریه تعارض آتي اسالم و غرب، گونه دیگري از برخورد تمدنها را مطرح مي کنند و معتقدند: » امروز 
صف آرایي تمدنهاي جهاني شکل دیگري به خود گرفته است. ما با شتاب تمام به سوي ساختاري کاماًل 

1 Deep structurs
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متفاوت از قدرت در حرکتیم که جهاني را ایجاد مي کند که دیگر دو نیمه نیست، بلکه به وضوح میان 
سه تمدن متضاد و رقیب تقسیم شده است.«]8[ از نظر تافلرها این برخورد بالقوه آنقدر بزرگ است که 
مي توان از آن به عنوان برخورد »اَبَر تمدنها« یاد کرد. سه ابرقدرت مورد نظر تافلرها عبارتند از: تمدن 
کشاورزي، تمدن صنعتي، تمدن دانایي.]9[ تقسیم بندی تافلرها یادآور این اندیشه حکیم بزرگ توس، 

فرودسي، است که هزار سال پیش از این متفکران گفت: »توانا بود هر که دانا بود«.
درهرحال متفکران غربی همواره جهان را از زاویه سلطه غرب، نگریسته و به دنبال توجیه نظری برای 
تداوم سلطه گری آن بوده اند، از آنچه در حاشیه تحوالت نظام بین الملل رخ داده و تاثیر به سزایی در 
شکل گیری شرایط جدید بین المللی داشته، غافل بوده و یا به عمد چشمان خود را براین تحوالِت غرب 
ستیزانه بسته اند و اگر هم بدان توجهی دارند، سعی کرده اند آنها را بی اهمیت و ناکارآمد جلوه دهند. 
پیروزی  ایران است. فوریه 1979، 22 بهمن 1357 دنیا شاهد  انقالب اسالمی   ، این تحوالت  از جمله 
بزرگترین انقالب قرن بیستم و سرنگونی قوی ترین متحد غرب در قلب جهان اسالم بود . این انقالب 
که زلزله سیاسی قرن بیستم لقب گرفت توانست ژاندارم امنیتی غرب ، خصوصاً آمریکا را در کشوری 
که جزیره ثبات آمریکا نام گرفته بود به زانو در آورد و بجای نظام سلطنتی مورد حمایت غرب، نظامی 
مردمی بر پایه آموزه های دینی حاکم سازد. اکنون با گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقالب 
اسالمی، بررسی تاثیرات این انقالب برتحوالت بین الملل و در واقع بر تغییرات تمدنی جهان،ملموس 
تر است.در این پژوهش به این پرسش اساسی پاسخ خواهیم داد که با توجه به اذعان و نگرانی صاحب 
نظران غربی نسبت به افول و زوال غرب، وتاثیرات و ظرفیت های بسیاری که انقالب اسالمی بوجود 
آن  پیامدهای  و  نتایج  و  اسالمی  انقالب  با  غرب  رویارویی  و  توجه  سایه  در  وهمچنین  است،  آورده 
الملل وحتی خود تمدن غرب، آیا زمینه رشد و شکوفایی تمدنهای شرقی  بین  نظام  برجهان اسالم و 

خصوصا تمدن اسالمی فراهم شده و در هرحال چرخش تمدنی به سوی شرق اتفاق خواهد افتاد؟
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روش پژوهش 
یا  و  برتری  و  ظهور  علل  به  تحلیلی  روش  و  توصیفی  تاریخی-  رویکردی  با  حاضر  پژوهش  در 
برعکس انحطاط و زوال تمدنهای غربی و شرقی، که همواره به دنبال یک سری اتفاقات و رویدادهای 
 ، اندازهای آینده  براساس تحوالت عصر حاضرو چشم  پردازیم. و  بوده است می  اساسی  تاثیر گذار 

تغییرتمدنی آینده را بررسی خواهیم کرد.
یافته های پژوهش

1- تقابل تمدن غرب و شرق در گذر تاریخ
به گواه تاریخ و اغلب صاحب نظران ،غرب و شرق از دیرباز نقطه ی تقابل و تضاد یکدیگر بوده 
بر  تسلط  و  بقا  حفظ  برای  دریافتند  حکومت  تشکیل  های   صده  اولین  از  مناطق  این  های  اند. تمدن 
زمین  ناچار به رقابت و جنگیدن با  یکدیگرند، به طوری که اگر شما افسانه ها و داستان های غربی  را 
مطالعه کنید هرگاه پلیدی، شر و بالیی به آنها رسیده آن را به  شرقیان نسبت داده و خانه ی همه ی زشتی 
ها را شرق معرفی میکنند؛ در افسانه ها و داستان های شرقی نیز به غرب روی خوش نشان داده نشده و 
آنها نیز غرب را همیشه  در داستان ها به ذلت کشیده و خود را از آنان باالتر میدانند؛ این طرز تفکر را 
میتوان تا حدودی در افسانه ها ریشه یابی کرد. در افسانه های  یونان جهان آفریده ی ژوپیتراست و پسر 
ژوپیتر هرکول دنیا را از زشتی ها  نجات میدهد؛ اما در شرق افسانه های ایرانی اقبال بهتری دارند؛ آنان 

فریدون را ناجی جهان از دست اهریمن دانسته و فرزندان او را وارث زمین.]10[
اما در واقعیت نیز دست روزگار تمدن های شرق و غرب را به جان هم می اندازد؛ در غرب یونان  
به دلیل موقعیت سوق الجیشی مناسب از هجوم اقوام بربر مصون می ماند و به شدت رشد می کند و در 
شرق  پارسیان در ایران با مغلوب کردن حکومت های محلی و تمدن بابل، رفته رفته قدرت می گیرند. با 
تسلط ایرانیان بر مدیترانه و آناتولی، به فکر پیشروی در اروپا  و سرزمین های غربی افتادند  که به سد 
یونان که دروازه ی غرب بود، برخوردند و نبردهای سنگینی بین این دو قدرت شکل  گرفت. در این 
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جنگ  ابتدا ایرانیان که نماینده شرق بودند پیروزی هایی یافتند و حتی آتن شهر بزرگ یونان را به آتش 
کشیدند. اما با زوال پارسیان  یونانیان بودند که در شرق پا گذاشته و توانستند تا هند پیشروی کنند. با 
تسلط رومیان بر یونان و اروپا نبرد بین  ایران وآنان سخت تر شد. رومیان توان شکستن سد دفاعی دولت 
اشکانی  برای تسلط بر شرق را نداشتند و جنگ های فرسایشی بسیاری  در گرفت که در دوره ی روم 
شرقی و ساسانیان نیز ادامه داشت.  با ظهور اسالم نمایندگی و سد مقابل  غرب به دست مسلمانان افتاد 
و آنها توانستند رومیان را به بیزانس و نواحی اطراف آن عقب برانند و در این  زمان تنش میان شرق و 
غرب در آناتولی و مدیترانه کاهش یافت و محور جدیدی در اندلس باز شد. با پیشروی مسلمانان در 
افریقا و تسلط آنان بر جبل الطارق توجه آنان به  اسپانیا  جلب شد ودر زمان خالفت عباسی بخش اعظم 
اسپانیا در دست مسلمانان بود و اگر ارتش فرانک ها به سختی مسلمانان را در فرانسه عقب نمیراندند، 
بخش زیادی از اروپا در دست مسلمانان بود. در دوره ی هارون الرشید عباسی خالفت اسالمی توانست 
در اسپانیا بیشترین ها را انجام دهد اما بخت شرقیان در مقابل غربیان چندان ندرخشید. با پیشروی ترکان 
سلجوقی و تضعیف خالفت، جنگ های زیادی در شرق در گرفت که آنان را به شدت تضعیف کرد و 
حمله ی مغوالن ضربه ای کاری به این تمدن زد و تمدن غرب فرصتی برای جان گرفتن پیدا کرد ودر 
زمانی اندک توانست مسلمانان را از اندلس بیرون وجنگ های صلیبی را به راه اندازد.جنگ هایی که 
اهمیت بسیاری داشت ؛ برای اولین بار بود که کل جهان غرب علیه شرق بسیج شده و به جنگ می آیند. 
بعد از فروکش کردن جنگ های صلیبی حکومت های شرقی دیگر رمق  تشکیل امپراتوری را نداشتند 
تا اینکه عثمان رهبرقبیله ی قایی توانست قبایل ترک مسلمان را متحد کرده و بر آناتولی  مسلط شود. در 
زمان حکومت محمد فاتح، تمدن غرب ضربه ی سنگینی خورده و بیزانس سقوط می کند و نام آن به 
استانبول تغییر می یابد و این آغاز دوباره ی پیشروی  شرقیان در غرب است تا جایی که در زمان سلطان 
سلیمان مسلمانان توانستند تا وین نیز پیشروی کنند اما این وضعیت زیاد دوام نیاورد.  با قدرت گرفتن 
صفویه در ایران  فشار در صفحات شرقی امپراطوری عثمانی افزایش یافت و با نارضایتی های داخلی 
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رفته رفته زوال پیدا کرد، اما در غرب اروپاییان با انقالب صنعتی و تصرف سرزمین های دور، توانستند 
ثروت زیادی جمع کرده و بشدت پیشرفت کنند. رفته رفته پای انگلستان به سرزمین های شرقی باز شد  
و سرزمین های شرقی یکی پس از دیگری سقوط کرده و با جنگ جهانی اول تقریبا 60 درصد سرزمین 

های شرقی تحت تصرف غربیان بود و همین موضوع باعث نفوذ فرهنگی غرب بر شرق شد.]11[
این تحوالت تاریخی بین شرق و غرب را اغلب مورخان و اندیشمندان جهان، به سه دوره تقسیم 

می نمایند؛]12[ 
اول؛ دوره قرون قدیم یا عهد عتیق1 که عموما برای آن یک دوره هزار ساله قائل می شوند. این 
دوره از 400 سال قبل از میالد آغاز و تا اوایل قرن هفتم که مطابق با بعث پیامبر اسالم و ظهور اسالم در 

سال 610م است،ادامه می یابد.
این دوره با شکوفایی تمدن هلنیک در یونان شروع شد؛ تمدنی که به عنوان زیربنای تاریخ تمدن 
غرب، با مهاجرت اقوام سلت از سواحل رودخانه رن و لوار) سرزمینی که بعد ها اروپا نامیده شد(آغاز و 
موجب گردید که مهاجران گوناگونی درهم آمیزند. سرانجام نیز اقوام هلن به یونان حمله بردند و تمدن 
یونان باستان را پایه گذاری کردند.]13[ قوم هلن حدود سال 507ق.م یک رژیم دموکراتیک در یونان 
برپا کردند و بهره گیری از عقل و بزرگانی چون سوفوکل شاعر دراماتیک)406 -349ق.م(، پریکلس 
سیاستمدار معروف )حدود 490 -429 ق.م( و سقراط فیلسوف مشهور)469-399ق.م( بستری مناسب 
برای شکوفایی تمدن یونان فراهم آوردند.]14[ دوران شکوفایی علمی و تمدن هلینک یونانی بیش از 
چهار قرن) تامیالد حضرت مسیح ( طول نکشید و غرب بار دیگر به دوران جاهلیت و حاکمیت اوهام 

و خرافات و ماوراءالطبیعه بازگشت؛ چنانکه خود غربی ها از آن به دوران تاریکی یاد می کنند.]15[ 
در عهد عتیق امپراطوری ایران در دوران باستان نیز از جایگاه مهمی برخوردار بود. پیشینه سرزمین 
ایران به 4000 سال قبل از میالد مسیح باز می گردد، ولی آغاز امپراطوری متحد و یکپارچه آن، سال 

1 old Ages
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625 ق.م است؛ یعنی زمانی که سلسله هخامنشی شکل گرفت و از شبه جزیره بالکان تا شمال افریقا و 
آسیای مرکزی گسترش یافت.آخرین سلسله نیز امپراطوری ساسانیان بود که به دست اعراب مسلمان 

سقوط کرد. در واقع امپراطوری ایران یک هزار سال دوام یافت.
در همین دوران امپراطوری روم بوجود می آید که از حدود سه قرن قبل از میالد مسیح با پیوستن 
تدریجی ایاالت مختلف به شهر رم آغاز شد و چهار قرن به درازا کشید. این امپراطوری از وسعت و 
عظمت بی نظیری برخوردار شد، به نحوی که در قرن اول و دوم میالدی بیش از 5 میلیون کیلومتر مربع 
وسعت و حدود 60 میلیون جمعیت داشت. امپراطوری روم با گل ها و یهودیان در اروپا و با ایرانی ها 
در آسیا جنگ های بسیاری داشت و در سال 476 م سقوط یافت و به دو بخش غربی و شرقی تقسیم 
شد.]16[ در واقع دوران عهد عتیق و یا قرون قدیم در شرایطی با ظهور اسالم به پایان رسید که دیگر 
اثری از دانش و دانشمندبرجای نماند و اوهام و خرافات برجهان غرب و شرق حاکم شده بود و دوره 

اقتدار تمدنهای غرب و شرق یعنی ایران و روم رو به زوال گذاشته بود.]17[
دوم؛ دوره قرون وسطا1 که از قرن هفتم تا قرن هفدهم میالدی یعنی آغاز دوره رنسانس در سال 
1648م را شامل می شود و از آن به عنوان هزاره دوم یاد می کنند. در این دوره با ظهور اسالم در شبهه 
جزیره عربستان، این آیین الهی در کمترین مدت مورد اقبال ملت های ستمدیده قرار می گیرد و موجب 
تحول عظیمی می گردد. اولین برخورد دنیای شرق و غرب با تولد تمدن اسالمی، در سده های 7 و 8 و 
9 میالدی بود که منجر به پیروزی های چشمگیر تمدن نوپای اسالمی و بسط و گسترش اسالم تا عمق 
اروپا شد. غرب درواکنشی که نسبت به این تهاجمات از خود نشان داد باعث آغاز جنگ های صلیبی 
به مدت 200 سال گردید. در همین دوران بود که غرب به علت تماس نزدیک باجهان اسالم، بهره های 
فراوان از فرهنگ، هنر، علم و دانش مسلمین برد. پس از این دوران زاویه انحراف موجود در جهان 
اسالم باعث ایجاد سستی وآغاز ضعف و زوال تمدن اسالمی گردید. حمله ناموفق مسلمانان به غرب 

1 Middle Era
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توسط طارق به اروپا مهمترین عامل بیداری اروپاییان از خواب آلودگی قرن های تاریک قرون وسطی 
بود. با فروپاشی نظام واحد دینی کاتولیک، پاپ ناچار شد برای ممانعت از قدرت مسلمانان، امپراتوری 
مقدس روم را به رسمیت بشناسد و بدین ترتیب قدرت واحد پاپ تقسیم شده و دنیای مسیحیت بین دو 

قدرت مذهبی )پاپ( و سیاسی )امپراطوری( به دو نیمه تقسیم گردد.]18[
سوم؛ قرون معاصر1 که عصر مدرنیته نامیده می شود وبه مدت 300 سال تا آغازدوره پسامدرنیسم 
یابد ودر لوای  افزایش می  انرژی  اولیه و  به مواد  نیاز  با پیشرفت صنعت در اروپا  را شامل می گردد، 
کاپیتالیسم و مبتنی بر تفکر ماکیاولی که هدف  وسیله را توجیه می کند و بواسطه از بین رفتن ارزشها 
وکرامت انسانی و فضائل اخالقی غربی ها به بهانه آبادانی )استعمار ( کشورها ، راه استثمار  ملل مستضعف 
را در پیش می گیرند از برده داری و غارت منابع اقتصادی افریقا گرفته تا جنایات کمپانی هند شرقی 
در آسیا سوغات مدرنیته  است که باعث فقر هر چه بیشتر ملل محروم و عقب افتاده می شود . در همین 
دوران است که قاره آمریکا کشف و سنگ بنای تمدن آمریکائی با شاخصه هایی چون سرمایه ساالری 
، اومانیسم ، سکوالریسم ، دارونیسم ، پراگماتیسم ، و هیومنیسم از فرهنگ مدرنیته بنا می گردد. ترجمان 
این ایسم ها در سنگ بنای تمدن آمریکائی قتل عام میلیونها سرخ پوست از صاحبان اصلی این قاره و 
انتقال چند میلیون سیاه پوست برای بردگی وکارگری می باشد.دردوران رنسانس و مدرنیته است که 
شاهد افول و حذف ارزشها و فضائل اخالقی از بستر اجتماع بودیم؛  ماحصل این موضوع گریبانگیر 
خود  غریبها گردید ؛ در دو جنگ جهانی و جنگهای داخلی آمریکا میلیونها انسان در قربانگاه مدرنیته 
ذبح گردیدند.این شیوه ها در پسا مدرنیسم اشکال دیگری پیدا می کند.پسا مدرنی که به باور بسیاری با 
تحوالت آخر قرن بیستم از جمله انقالب اسالمی ایران ظهور و بروز کرده است. به سخنی دیگر انقالب 

اسالمی در واقع پایان بخش قرون معاصر و آغازگر دوران جدید شده است.]19[
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2- چرخش های و پیچ های تمدنی در پهنه تاریخ
این  علل  بررسی  است  مهم  آنچه  شرقی،  و  غربی  تمدنهای  و شکوفایی  افول  و  رویایی  زمینه  در 
شده  دیگر  دوره  آغاز  و  دوره  یک  پایان  باعث  که  است  رویدادهایی  و  حوادث  و  تمدنی  تحوالت 
است. یعنی اینکه چه شد که دوران قدیم غرب با افول تمدنی مواجهه و پایان یافت و دوره شکوه و 
عظمت تمدن شرق یعنی تمدن اسالمی آغاز و ظهور و بروز یافت و شکوفا شد و برعکس در قرن هفده 
میالدی، باری دیگر تمدن غرب شکوفا و تمدن اسالمی به خواب رفت و تمدن غرب توانست با تکیه 
نکته مهم  یابد.  بر سایر جوامع جهانی سیطره  از سایر جوامع  بهره کشی  برمادیگرایی ، سودانگاری و 
اینکه در پایان هر یک از این مقاطع تاریخی امپراطوریهای بزرگی که در شرق و غرب استیال داشتند 
فروپاشیدند.آنچه از بررسی این فراز و فرود های تمدنی قابل برداشت است، پیچ هایی است که باعث 
تمدنی شرقی  استیالی  باعث  اسالم  پیامبر  بعث  اول  پیچ  در  است. همانگونه که  تمدنی شده  چرخش 
لوتر آلمانی علیه  نیز در سال 1648م مارتین  تاریخ  با محوریت جهان اسالم شده است ، در پیچ دوم 
خرافات کلیسایی قیام و نهضت رنسانس را شکل می دهد و باعث تحول عظیم تاریخی در غرب تا عصر 
حاضر می گردد. اکنون پس از عصر مدرن و افول قدرت امپراطوری های این دوران، انقالب اسالمی 
ایران را می توان پیچ سومی دانست که حرکت تمدنی جهان را تغییر داده و به حاکمیت اقتدارگرایانه 
غرب در طول سه قرن پایان خواهد داد و عصر جدید با محوریت و حاکمیت وحی ، معنویت ، خدا و 
اسالم شکل گرفته و شکوفا خواهد شد.]20[ زیرا انقالب اسالمی نه تنها بسیاری از معادالت قدرت را 
در نظام بین الملل به هم ریخته که باعث ظهور بیداری در مناطق مختلف جهان خصوصا جهان اسالم 
شده است و چالشی جدی بین ارودگاه سلطه گران و سلطه ستیزان بوجود آورده است. نکته قابل تأمل 
اینکه به هنگام وقوع انقالب اسالمی ، جهان شاهد وجود دو امپراطوری درشرق، شوروی و درغرب، 
امریکا بوده است که اکنون یکی فروپاشیده و دیگری به اذعان بسیاری از صاحب نظران غربی در حال 
افول است. براین اساس است که آیت اهلل خامنه رهبر انقالب اسالمی نیزتاکید می نماید که :» بدانید 
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تاریخی است. دوران جدیدی در همه ی  پیچ بزرگ  بر سر یک  تاریخ بشریت،  تاریخ جهان،  امروز 
و  متعال  به خدای  توجه  از  این دوران عبارت است  بزرگ و واضح  نشانه ی  میشود.  عالم دارد آغاز 
استمداد از قدرت الیزال الهی و تکیه ی به وحی. بشریت از مکاتب و ایدئولوژی های مادی عبور کرده 
است. امروز نه مارکسیسم جاذبه دارد، نه لیبرال دموکراسی غرب جاذبه دارد - می بینید در مهد لیبرال 
دموکراسی غرب، در آمریکا، در اروپا چه خبر است؛ اعتراف میکنند به شکست - نه ناسیونالیستهای 
سکوالر جاذبه ای دارند. امروز در میان امت اسالمی، بیشترین جاذبه متعلق است به اسالم، به قرآن، به 
مکتب وحی؛ که خدای متعال وعده داده است که مکتب الهی و وحی الهی و اسالم عزیز میتواند بشر را 

سعادتمند کند. این یک پدیده ی بسیار مبارک و بسیار مهم و پرمعنائی است.«]21[
تاریخی عنوان  پیچ  این  از  برای عبور  ایشان هوشیاری و مراقب را مهمترین عنصر  در همین حال 
می کنند:» امروز دنیا دارد یک بخش مهمی از تاریخ خود را میگذراند. ما باید در این فصل، در این 
بخش، در این مقطع، خیلی بهوش باشیم، خیلی مراقب باشیم؛ بفهمیم چه کار داریم میکنیم.«]22[ به 
واقع انقالب اسالمی با همه عظمت آن، پدیده ای نو در تاریخ چند هزار ساله ایران است؛ انقالبی که 
با فروپاشاندن نظام 2500 ساله شاهنشاهی و تأسیس جمهوری اسالمی، نقطه عطفی در تاریخ ایران و 
جهان اسالم به شمار می رود. افزون بر این، انقالب اسالمی نظام سلطه جهانی سیصد ساله را نیز به چالش 
کشیده و در نبرد سیاسی و فکری توانسته است بر نظام جهانی تأثیرانکارناپذیری بگذارد؛ ضمن آنکه 
در تاریخ مدون بشری نیز تحولی شگرف ایجاد کرده است.از نظر صاحب نظران انقالب اسالمی را از 
این روی می توان و باید پیچ عظیم تاریخ نامید که تغییرات و تحوالت مهمی را در حوزه نظر و عمل 

به وجود آورده است ؛]23[
- این انقالب با تکیه بر عنایات الهی و با انگیزه های دینی بر همه قدرت های مادی غلبه کرد و به 
پیروزی رسید و جوامع مادی گری را بعد از گذشت سه قرن با خدای متعال آشتی داد و بر الحاد و بی 
خدایی فایق آمد. اگر نیچه مرگ خدا را اعالم کرده بود، انقالب اسالمی کذب و پوچی این گفته را 
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اثبات کرد و نشان داد که خداوند قادر متعال، ناظر بر اعمال ما و یاری گر مجاهدین فی سبیل اهلل است.
- با دست خالی و تنها با تکیه بر قیام و اراده یک ملت یکپارچه، در مقابل رژیمی قدرتمند- که 
مورد حمایت همه قدرت های بزرگ بود - به پیروزی رسید و اثبات نمود که اراده ملت ها هر قدرت 

مادی را به زانو درمی آورد.
- به اثبات رساند که سعادت تنها در به دست آوردن امکانات مادی نیست، بلکه در اقناع روحی و 

معنوی است و آرامش آدمی نیز نه در کسب مادیات و رفاه، بلکه در سیر الی اهلل است.
- میان دین و دانش که قرن ها از یکدیگر جدایی افتاده بود، آشتی برقرار کرد و حوزه علوم را از 
علوم تجربی، به علوم فلسفی و ماوراء الطبیعه، معرفت شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی گسترش 
به  ایمان  نیز  را  آن  پشتوانه  و  علوم کرد  وارد حوزه  نیز  را  استدالل  و  عقل  بلکه  تجربه،  تنها  نه  و  داد 

حاکمیت و اراده الهی قرار داد.
- نشان داد که خصومت میان کاپیتالیسم و سوسیالیسم )دو ابرقدرت و دو امپراطوری مدرن( پوچ 
و توخالی است، یا به سخنی دیگر معارضه آنها صرفاً بر سر تقسیم غنایم و استثمار ملت هاست. انقالب 
اسالمی اثبات نمود که تعارض واقعی، میان قدرت های مستکبر و استثمارگر از یک سو، و توده های 

عظیم و مستضعف ملت ها از سوی دیگر است و به همین دلیل نیز آن را علنی نمود.
- اثبات کرد که حق نه با زور و قدرت، بلکه با عدالت و با توده های ملت هاست. همچنین ثابت 

نمود که حق نه دادنی، بلکه گرفتنی است، آن هم با قیام و ایثار و فداکاری.
- نشان داد که ایدئولوژی ها و مکاتب مادی اعم از لیبرالیسم، مارکسیسم، ناسیونالیسم و فاشیسم نه 

تنها تأمین کننده سعادت، امنیت و رفاه جوامع نیست، بلکه موجب شقاق و جنگ و خون ریزی است.
- شکاف عمیق حکومت های مردم ساالر و حکومت های دینی را با طرح و اعمال نظریه مردم 
اراده مدعیان  براساس خواست و  نه  اثبات رساند که حکومت های دینی  به  نمود و  پر  ساالری دینی 
کلیسا، بلکه برپایه اراده و خواست توده های مردم تحقق پذیر است. در این راستا، هم دموکراسی های 
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نوع نوع غربی را به چالش کشانید و هم تئوکراسی های قرون وسطا را - که در جهان اسالم و مسیحیت 
بود - نفی نمود. به بیان دیگر، حکومت صالحان را برپایه انتخاب و قدرت و اراده مردم و با تکیه بر 

عنایات الهی مطرح کرد.
- آزادی را نیز باز تعریف نمود؛ بدین بیان که آزادی های مطرح در جوامع غربی را به نوعی بردگی 
هوای نفس و به تبع آن اسارت در دست صاحبان قدرت و ثروت دانست و از این سو آزادی واقعی را 

بندگی خدای متعال معرفی کرد.
المللی،  بین  پیمان های  نامه ها و  نه در امضای عهد  نه در موازنه قوا و  استقرار صلح جهانی را   -
بلکه در نابودی مستکبران و برقراری حکومت مستضعفان در جهان دانست؛ چنان که امام خمینی اظهار 

داشت تا وقتی مستکبران در عالم وجود دارند، بشر روی آرامش را نخواهد دید.
بدون تردید، این مؤلفه ها و باورهایی که انقالب سالمی ایران بوجود آورد و بسیاری از آنها انسانی 
و جهانی است ، نقش بسزایی در شکل گیری بیداری جهانی در جوامع مختلف داشته وباعث افول هیمنه 
قدرتهای برتر جهان و نظام دوقطبی شد است و این باور را بوجود آورد که سایر ملت ها نیز می توانند 
به خویشتن و رواج معنویت گرایی و  بازگشت  باشند،  نقش تعیین کننده ای در قدرت جهانی داشته 
منفور شدن ظلم و استثمار ملت ها ،از جمله رویدادهایی است که چالش عظیمی پیش روی سلطه گران 
قرار داده و عنصر خودباوری و مقاومت در برابر نظام سلطه و در واقع تمدن غرب را ترویج و تقویت 
کرده است. در واقع انقالب سالمی و نظام برآمده از آن توانست قواعد بازی سیصد ساله مدرنیسم را 
تغییر دهد و صف بندی ها و قطب بندی های جهان را برهم بزند. ازسوی دیگر، توانست دین و مذهب 
به جهان ،دنیای  به صحنه زندگی بشر آورد و  بار دیگر  بود،  و خدا را که چندین قرن فراموش شده 
سعادتمند و متعالی تری را نشان دهدکه هم رفاه مادی و هم از معنویات و اخالق و تقوای الهی و عدالت 
برخوردار باشد. این دوره را عصر خمینی ، دوره بازگشت به دین و خدا و دوره اقتدار و حاکمیت توده 
های مستضعف نامیده اند؛ تعابیری که نوید دهنده دوره ای است که بعد از عبور از این پیچ تاریخی در 
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پیش روی بشر قرار دارد.]24[

      
 منبع: منوچهر محمدی، دستاوردهای کالن انقالب اسالمی ، قم نشر معارف 1392. 

3-انقالب اسالمی ایران و نظام بین الملل ؛ تاثیرات تمدنی1 
و  به دو سیستم عینی  الملل  بین  نظام  الملل،  بین  نظران رشته روابط  بندی صاحب  تقسیم  براساس 
تحلیلی تقسیم می شود که سیستم عینی، ناظر به ساختار، یعنی تعداد و نوع بازیگران نظام بین الملل و 
در سه سطح: ساختارسیاسی. )نحوه توزیع قدرت، سیستم رقابتی، بازیگران روابط بین الملل(، ساختار 
اقتصادی( و ساختار فرهنگی )بحران فرهنگی، مسئله  اقتصادی، وابستگی  نامتقارن  اقتصادی)وابستگی 
به کارکرد سیستم  ناظر  تحلیلی که  قرار می گیرد. و سیستم  بررسی  فرهنگی( مورد  واستقالل  هویت 
بین المللی یعنی نوع اتحادها، همکاری ها و روابط متقابل بازیگران اصلی و فرعی است که در بحث 
سطح کارکردی روابط بین الملل، یعنی سه بحث اصلی عدالت، صلح و امنیت، نمود پیدا می کند.]25[ 

1 در مورد تاثیرات انقالب اسالمی برنظام بین الملل و ساختار سیاسی و بلوک بندی های جدید، و در نتیجه تاثیرات 

تمدنی و جابه جایی عناصر قدرت در سطح بین المللی، آثار بسیاری نگاشته شده است. به همین دلیل دراین پژوهش 
بسیاری از نتایج آن تحقیقات مفروض گرفته شده و صرفا به بخشی از آنها اشاره می گرددو محقیق عزیز را به منابع 

موجود در این زمینه ارجاع می دهم.
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انقالب اسالمی در همه این سطوح تاثیرات شگرفی داشته است به عنوان نمونه درسطح ساختار سیاسی 
و توزیع قدرت، اگر درقبل از انقالب اسالمی،چگونگی توزیع قدرت بعد از جنگ جهانی دوم، سبب 
وابستگی ساختاری کشورهای ضعیف  تشدید  باعث  و  قطبی  دو  الملل  بین  نظام  شکل گیری ساختار 
استثمارگر و استثمارشونده تقسیم شدند و  به دو قسمت  نتیجه کشورها  به کشورهای قوی شده و در 
کشورهای استثمارگر برای دخالت در دیگر کشورها خود را دارای حق می دانند وجنگ سرد میان دو 
ابر قدرت آمریکا و شوروی برنظام بین الملل سایه افکند بود و هریک از کشورها با توجه به عضویتشان 
ای،  منطقه  های  ائتالف  و  ها  پیمان  ایجاد  و  الملل  بین  نظام  در  قدرت  های  بندی  بلوک  از  یکی  در 
مواضع منسجم و همگونی را در برخورد با قطب دیگر ارائه می کردند،]26 [ در دوره بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی، با به چالش کشید نحوه توزیع قدرت در جهان، این نظم با شعار و سیاست »نه شرقی 
و نه غربی« زیر سؤال رفت؛ زیرا از نظر انقالب اسالمی ایران، آنچه در ساختار سیاسی عینی نظام بین 
الملل رخ داده، ناشی از روابط سیاسی نابرابر، اعمال سلطه، نفوذ قدرت های بزرگ و وابستگی سیاسی 
کشورهای تحت سلطه است. لذا نحوه توزیع قدرت در ساختار سیاسی روابط بین الملل، نابرابر و ناقض 
حقوق ملت ها و کشورهای ضعیف و توزیع منابع مادی و طبیعی قدرت در سطح جهان یکسان نبوده 

است.]27[
آسیای  های  جمهوری  و  افغانستان  جمله  از  اسالمی  کشورهای  در  که  تأثیری  با  اسالمی  انقالب 
مرکزی و قفقاز داشت ، زمینه های فروپاشی شوروی را فراهم کرد و غرب نیز پس از انقالب اسالمی، 
با از دست دادن ایران، فروپاشی پیمان های منطقه ای سنتو و سیتو و در نتیجه فراهم شدن زمینه های 
رشد حرکت های استقالل خواهی، اسالم گرا و ضدغربی، قدرتش در منطقه با چالش جدی مواجه 
شد.در نتیجه قدرت سومی به رهبری انقالب اسالمی در جهان شکل گرفت که قدرت شرق و غرب 
را به چالش کشید. به گونه ای که منطقه گرایی، دموکراسی گرایی و افول سکوالریسم، یعنی چیزی 
که انقالب اسالمی از ابتدای ظهور خود در پی آن بود، در جهان و منطقه گسترش پیدا کرد. به عبارت 
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دیگر، مهم ترین نوآوری انقالب اسالمی این بود که ساختار نظام بین الملل را که عمدتاً بر اساس ابزار 
قدرت مادی شکل گرفته بود، با تکیه بر ابزار معنوی قدرت برهم زد و نشان داد که می توان با تکیه بر 
ارزش های اسالمی و حرکت های توده مردم به قدرت رسیده و جامعه را اداره کرد. ازاین رو زنگ 
خطر جدی برای قدرت های سلطه گر به صدا درآمد؛ چراکه بیداری اسالمی با وقوع انقالب اسالمی، 
شتاب فزاینده ای گرفت و گستردگی آن نیز بیشتر شد )از شمال افریقا تا جنوب شرقی آسیا( و ملت 
های مسلمان، سعادت و خوشبختی خود را در بازگشت و توسل به آموزه های اسالمی دیدند.]28[ در 
واقع انقالب اسالمی ایران حداقل در سه سطح توانست بر مناسبات بین المللی تاثیر گذار باشد.]29[ این 
سطوح که بیشتر متاثر از قدرت نرم انقالب اسالمی است، در قالب »گشایش جبهه ثالث در نظام بین 
الملل«، » به چالش کشیدن هژمونی فرهنگی غرب« و »پرچمداری انقالب فرهنگی جهانی« مورد 

مداقه و مطالعه است؛ 
الف( گشایش جبهه ثالث در نظام بین الملل: انقالب اسالمی ایران بر اساس اصل »نه شرقی 
داخلی  امور  در  بیگانگان  دخالت  قطع  و  جهانی  استکبار  ابهت  شکستن  بر  عالوه  توانست  غربی«  نه 
کشورهای مستضعف، پیام و راه ثالثی را به جهانیان عرضه کند که بر استقرار و اجرای عدالت، اجرای 
ایجاد محیط مساعد  برابر خداوند،  انسان در  با مسئولیت  بر آزادی توأم  الهی، تکیه  قوانین و مقررات 
برای رشد فضائل اخالقی، مبارزه با کلیة مظاهر فساد و تباهی، تأمین حقوق همه جانبه مستضعفان، نفی 
استعمار و سلطه خارجی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حمایت از مسلمانان 
اعتقادات  و  اسالمی  فرهنگ  مسلمانان، گسترش  و  اسالم  قدرت  به  بخشیدن  قوت  مظلومان جهان،  و 
معنوی در سراسر جهان و تحکیم وحدت امت اسالمی در جهت استقرار عدالت و نفی سلطه قدرتهای 
استکباری تأکید می کرد. انقالب اسالمی با ایستادگی در برابر زورگوئیهای قدرتهای شرق و غرب و 
بیداری ملتها و  با چپاولگران جهانی، حمایت از حرکتهای ظلم ستیز و استقالل طلبانه، تکیه بر  مقابله 
نجات آنان از دنیای سلطه، تشویق ملتها به پیروی از معنویت و فرهنگ انسان ساز اسالم، نشان دادن 
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قدرت و انرژی انقالبی اسالم به عنوان نیروبخش ترین و با قدرت ترین عامل تحرک و پویایی و زیر 
سؤال بردن هنجارهای نظام بین الملل، توانست روابط و معادالت سیاسی جهان را بر هم زند و موجبات 
تحقق و بروز نظم جدیدی را در مناسبات بین المللی فراهم نماید. افزون بر این، تکیه بر ارزشهای انسانی 
فکری  های  شالوده  عنوان  به  استقاللی  فرهنگ  و  اخالص  اخالق،  فداکاری،  عفاف،  نظیر  اسالمی  و 
برای کلیة مسلمانان و  انقالب اسالمی، دستاوردی جهانی  نه غربی« در  »نه شرقی،  اندیشة  و سیاسی 
ترتیب،  بدین  گردید.  می  محسوب  طلب  استقالل  و  آزادیخواه  انسانهای  تمامی  و  جهان  مستضعفان 
انقالب اسالمی ایران توانست عماًل قدرت و قطب سومی را در جهان ایجاد کند. بروز قطب و قدرت 
سوم در عرصة جهانی به دلیل عدم وابستگی به قطبهای پذیرفته شدة جهانی ناشی از اعتقادات دینی، 
ایمانی و اسالمی و حمایت و پشتیبانی گستردة مستضعفان جهان از آرمانهای انقالب بود که توانست 
نظم تحمیلی مبتنی بر سرمایه داری و کمونیسم را بشکند. انقالب اسالمی با گشایش این جبهة ثالث 
توانست در جهت صدور پیام انقالب در ابعاد سیاسی و معنوی تالش نماید که این مهم ناشی از تقویت 
با توجه به محصور نبودن در  الملل، تحکیم هویت تمدن اسالمی  وحدت جهان اسالم در عرصة بین 
قلمروی جغرافیایی خاص، مخاطب قرار دادن مسلمانان و مستضعفان سراسر جهان و بهره گیری از جاذبة 
قدرتمند پیام استقالل طلبانة آن بود. انقالب اسالمی با توجه به ماهیت نه شرقی نه غربی خود توانست 
تر سازد و  استقالل، عدالت و آزادی گسترده  بر معنویت،  با تکیه  را  انقالب  پیام جهانی  ابعاد صدور 
الگویی ثالث را فرا راه تمامی کشورهای جهان سومی و اسالمی قرار دهد. از این رو، انقالب اسالمی 
ایران با تکیه بر اهمیت قدرت نرم افزاری توانست قواعد و هنجارهای بین المللی را زیر سؤال ببرد و 
نگرشی ثالث در ساختار نظام بین الملل را به ارمغان آورد که بر نفی سلطه و استقالل فکری و فرهنگی 
ملتهای مسلمان در روابط بین الملل استوار باشد. انقالب اسالمی با تغییر معادالت قدرت در سطح جهانی 
و با اطالع رسانی پیرامون توان اسالم در احیای مناسبات سیاسی و اجتماعی، توانست جهان اسالم را از 
حاشیه به متن بکشاند و با آگاهی بخشی به افکار عمومی جهانی در مورد نظام سلطه، به متحول سازی 
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محیط بین المللی مبادرت ورزد و از این رهگذر تعادل قدرت در عرصة بین الملل را به نفع کشورهای 
غیرمتعهد و جهان سومی رقم زند. 

ب( به چالش کشیدن هژمونی فرهنگی غرب: انقالب اسالمی ایران با هدف متحول سازی 
محیط بین الملل از رهگذر تحول و دگرگونی در افکار و اذهان و فراهم ساختن شرایط ذهنی برای 
تغییر قواعد و هنجارهای بین المللی توانست با تفکرات رهایی بخش خود نظام سلطه را زیر سؤال برد 
و پیام سیاسی اندیشة استکبارستیزی، استقالل طلبی و راهبرد نه شرقی نه غربی را برای جهانیان آشکار 
با  توانست  مبادرت ورزید که  با غرب  به چالش فکری و سیاسی  تنها  نه  ایران  اسالمی  انقالب  سازد. 
اتکاء به قدرت نرم افزاری خود و باز تعریف نسبت نوین از معنویت و سیاست، الگوی روش زندگی 
و مدل جدید اجتماعی جایگزین را نمایان سازد. انقالب اسالمی با اعطای خودباوری به ملتها مبنی بر 
توان آنان برای مقابله با سلطه گری قدرتهای یکه تاز و شکستن قدرت دروغین آنها و دعوت ملتها به 
خوداتکایی و پایداری در برابر سلطه جویی غرب، جریان ثالثی را در نظام بین المللی رقم زد و ضمن 
مقابله با نفوذ سیاسی و فرهنگی آنان توانست مسلمانان را به عزت و افتخار خود آگاه سازد و با تکیه 
بر فرهنگ مستقل اسالمی، غرب را وادار به عقب نشینی در برابر قدرت اسالم نماید. انقالب اسالمی با 
پیشتازی در عرصه اندیشه ورزی و سیاست پردازی و آگاهی بخشی و اطالع رسانی و ترویج گفتمان 
ها و آموزه های اسالم، توانست اهمیت جغرافیای فرهنگی جهان اسالم را آشکار سازد و اسالم را به 
معرفی  غرب  و  شرق  مادی  های  تمدن  حاکمیت  عصر  در  معنوی  تمدن  و  زندگی  شیوة  یک  عنوان 
نماید. انقالب اسالمی به عنوان یک انقالب فکری و فرهنگی، تفکر و اندیشة سومی را در جهان مطرح 
کرد تا از این رهگذر اعضای ایدئولوژی های مادی لیبرالیسم و سوسیالیسم را به چالش کشد. انقالب 
اسالمی با داعیة نظم جهانی اسالمی و با دامنه و برد جهانی توانست خود را به عنوان یک نیروی سوم 
در معادالت جهانی عرضه کند و جمهوری اسالمی ایران را به عنوان تجربه واقعی مردم ساالری دینی 
معرفی نماید.حجم عظیم عملیات های نرم افزای جبهه غرب بویژه امریکا علیه انقالب اسالمی نشان از 
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تأثیرات فرهنگی انقالب اسالمی است.امریکا با گسترش جدال نرم افزاری و مقابله گرایی هنجاری با 
ایران، سازماندهی انگاره سازی تهاجمی و الگوی تعارض بر آمریکا با دامن زدن به اسالم هراسی از 
مبادرت  نرم  به جنگ  ایران  سیاسی  رهبران  علیه  تروریسم،  با  اسالمی  بنیادگرایی  دادن  پیوند  رهگذر 
ورزیده است. مبنای قالب های رسانه ای، دامن زدن به اسالم هراسی از رهگذر پیوند دادن بنیادگرایی 
اسالم با تروریسم، به راه اندازی جنگ نرم علیه رهبران سیاسی ایران در راستای کاهش اعتماد جامعه بین 
الملل و تخریب چهرة سیاسی و الگوی رفتاری نخبگان و مقامات اجرائی ایران مبادرت ورزیده است. 
حمایت از نیروهای شورشگر و اعمال »جنگ کم شدت«1 علیه ایران همگی در راستای تخریب فضای 
بهره گیری  با  امریکا  ایران سازماندهی شده است.  نیز چهره های سیاسی جمهوری اسالمی  سیاسی و 
به نظام و دگرگونی  به ایجاد تغییر در حس اعتماد مردم  »دیپلماسی عمومی« درصدد است  از موج 
در فرآیندهای باورپذیری جامعه بپردازد. بنابراین موج جدید مبتنی بر جلوه هایی از الگوهای رفتاری 
اسالمی  انقالب  علیه  تهاجمی  انگاره سازی  تحقق  برای  بسترسازی  منظور  به  واژه های جدید  و خلق 
تدارک دیده شده است چرا که این انقالب توانسته است با ماهیت قدرت نرم افزاری خود شالودة فکری 

و هنجاری نظام سلطه را خدشه دار سازد.
ج( پرچمداری انقالب فرهنگی جهانی؛ انقالب اسالمی ایران با تبیین اندیشة تحول بر مبنای 
به چالش کشیدن مکاتب مادی و ضد  معنویت و اسالم و احیای دین در سطح جهان توانست ضمن 
ارزش ساختن سلطه گری قدرتهای جهانی به دگرگون سازی معادالت سیاسی بین الملل مبادرت ورزد. 
این رستاخیز فرهنگی که بر همگرایی اسالمی و پی ریزی قطب جهانی دنیای اسالم تأکید می ورزید 
توانست پرچمداری مبارزه با تهاجم فرهنگی شرق و غرب را به عهده گیرد و با ارائه تصویری جدید 
از دین به عنوان مجموعه ای از اعتقادات، آمال، اعمال و احساسات حول مفهوم حقیقت نمایی سامان 
یافته که با ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیوند و نسبت مداوم دارد به بازسازی تمدن اسالمی 

1 Low intensive war
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همت گمارد و انقالب اسالمی توانست ضمن اهتمام به صدور پیام انقالب، از قدرت نرم افزاری اندیشه 
به عنوان بستری برای تعامل پویا و تبادل سازنده استفاده نماید و بدین ترتیب زمینه ساز تحقق انقالب 
معنوی،  ای  پدیده  عنوان  به  دین  از  کارآمد  تصویری  ارائه  با  اسالمی  انقالب  فرهنگی جهانی گردد. 
ملموس و پویا و محتوی عبادات، معامالت و سیاسیات و در تعامل با مقوله های حق، اقتدار و تکلیف 
توانست نقش آموزه ها و اعتقادات دینی را به عنوان منبع معرفتی و راهنمای زندگی فردی، اجتماعی 
و سیاسی به منصة ظهور رساند و توان دین را به عنوان پرچم معنوی مبارزه برای رفع استیالی بیگانگان 
فراروی بشریت قرار دهد و با شاخصة دین باوری و آرمان خواهی، دین را به عنوان پدیده ای سیاسی 
و عنصری فرهنگی معرفی نماید.از دیگر دالیل پرچمداری انقالب اسالمی در انقالب فرهنگی جهانی، 
ترویج روحیة استقالل طلبی در میان مستضعفان بوده است. انقالب اسالمی با نفی وابستگی به قدرتهای 
بزرگ شرق و غرب، تکیه بر اسالمگرایی و معنویت باوری، تأکید بر ضرورت احقاق حق ملت ها در 
تعیین سرنوشت خود، بر هم زدن هنجارهای سلطه جویانه بین الملل و خدشه دار کردن معادالت سیاسی 
و امنیتی قدرتهای بزرگ توانست جایگاه واقعی سیاست غیرمتعهد را بر اساس عزت اسالمی و افتخار 
جهانی بازنمایاند و استقالل عمل و نظر خود را در تصمیم گیری، سیاستگذاری و اجرای سیاست بین 

الملل به منصة ظهور رساند.
بنابراین؛ انقالب اسالمی ایران ساختار سیاسی نحوه توزیع قدرت و بازیگران روابط بین الملل را 
تحت تأثیر قرار داده و نظام دو قطبی را به چالش طلبید و باعث تقویت و ظهور بازیگران جدید دولتی 
)جهان سوم( و غیر دولتی )جنبش ها و ملت ها( در صحنه ساختار بین المللی شد و در )سطح کارکردی( 

مباحث اصلی عدالت، صلح و امنیت را تحت تأثیر قرار داده است.

شرق؛ مهد تمدن های جهان - 1
این زمینه دیدگاه ویل دورانت  به خودستایي و گزافه بافي متهم شویم.در  نیست که  ما  نظریه  این 
محقق برجسته آمریکایي متنفذ است او معتقد است:» از زمان تدوین تاریخ دست کم شش هزار سال 
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مي گذرد و در نیمي از این زمان خاورمیانه مرکز امور و مسائل بشري بوده است. از این اصطالح مبهم 
خاورمیانه منظور ما تمام جنوب باختري آسیاست که در جنوب روسیه و دریاي سیاه و مغرب هندوستان 
و افغانستان قرار دارد و با مسامحه بیشتري این نام را شامل مصر نیز مي دانیم. چه این سرزمین از زمانهاي 
بسیار دور با خاور پیوستگي داشته و با یکدیگر شبکه پیچ درپیچ فرهنگ و تمدن خاوري را ساخته اند. 
فرهنگهاي مختلف  و  مردم  بر روي آن  و  نیست  مقدور  دقیق آن  تحدید حدود  این صحنه اي که  در 
نوشتن،  ارابه، سکه زدن، سند  اهلي کردن جانوران، ساختن  بازرگاني،  و  داشته اند، کشاورزي  وجود 
پیشه ها و صناعت، قانونگزاري و حکومت راني، ریاضیات و پژشکي، هندسه و نجوم، تقویم و ساعت و 
منطقة البروج الفبا و خط نویسي، کاغذ و مرکب، کتاب و کتابخانه و مدرسه، ادبیات و موسیقي، تجارت 
و معماري، سفال لعابدار و اسبابهاي تجملي، یکتاپرستي و تک همسري، اسباب آرایش و جواهر، مالیات 
بردرآمد، نرد و شطرنج و... براي نخستین بار پیدا شده و رشد کرده است و فرهنگ اروپایي و آمریکایي 
ما در طي قرون از راه جزیره کرت و یونان و روم از فرهنگ همین خاورمیانه گرفته شده است. یونانیان 
سازنده کاخ تمدن به شمار نمي روند زیرا آنچه از دیگران گرفته اند به مراتب بیش از آن است که از 
خود بر جاي گذاشته اند. یونان در واقع همچون وارثي است که ذخائر سه هزار ساله علم و هنر را که با 
غنائم جنگ و بازرگاني از خاورمیانه به آن سرزمین رسیده بناحق تصاحب کرده است. با مطالعه مطالب 
تاریخي مربوط به خاور نزدیک و احترام گذاشتن به آن، در حقیقت وامي را که نسبت به مؤسسان واقعي 

تمدن اروپا و آمریکا داریم، ادا کرده ایم.«]30[ 
از سوي دیگر اگر بپذیریم که تاریخ تنظیم گاتها و بخشهاي مختلف اوستا خیلي قبل از روي کار 
معروف  قول خاورشناس  این  بر  اگر چنانچه  و  بوده است،]31[  پارسیان  ماد و حکومت  آمدن سلسله 
هلندي »تیل«1 تمکین نماییم که اوستا را حداقل پایین تر از هشتصد سال قبل از میالد مسیح نمي توان 
قرار داد،]32[ و به این گفته صاحب »تاریخ ماد« توجه کنیم که مادها در قرن هفتم ق.م داراي خط 

1  Tiele
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و کتابت بودند و این خط همان است که امروز »خط باستاني پارسي« یا خط هخامنشي ردیف اول 
و  تمدن خاورمیانه  قدمت  آنگاه  مي باشند،]33[  مادي  منشاء  و  اصل  لحاظ  از  واقع  در  ولي  مي خوانیم 
بویژه تمدن ایراني و نقش آن در تکوین فرهنگ و تمدن جهاني به روشني دانسته مي شود، اگرچه ویل 
دورانت معتقد است که: »این دولت مستعجل )دولت ماد( فرصتي پیدا نکرد که بتواند در بناي مدنیت 
سهم بزرگي داشته باشد، تنها کاري که کرد این بود که راه را براي فرهنگ و تمدن ایراني باز و هموار 
بابل،  ایران،  ساخت.«]34[ بهرحال پیش از ظهور و شکل گیري تمدن اسالمي، ملل مختلفي از جمله 
مصر، کلده، آشور، هند، یونان و دیگر ملل و اقوام متمدن باستاني در تکوین فرهنگ و تمدن هر یک، 
کم و بیش سهمي داشته اند. عمده تمدنهاي قدرتمند پیش از اسالم که در منطقه بین النهرین مستقر بودند 
و به همین نام نیز مشهورند عبارتند از: تمدن سومري: این تمدن پس از ساقط شدن حکومت سومریان، 
کماکان بر جاي ماند و حامالن آن، اعم از قدیسان و حکیمان و صنعتگران و هنرمندان، میراث فوق را به 
بابل و آشور رساندند.تمدن بابلي: با تدوین قانون نامه بزرگ تاریخ حمورابي به اوج رسیده است.تمدن 
آشوري: با سازمان جنگ و خشن سالطین خود شناخته آمده است.تمدن فنیقي: با صنعت دریانوردي 
مطرح شده است. تمدن مصري با قوانین مدني و جنایي مدون، دیوانساالري پیشرفته، سرشماري، مالیات 
بردرآمد، هنر حجاري و مجسمه سازي و فلسفه و دین، شکل گرفته است. به گفته ویل دورانت، مورخاِن 
فلسفه را عادت بر آن است که تاریخ این علم را از یونان آغاز کنند و این مایه ریشخند هندیان و چینیان 
است که دسته اول خود را مخترع فلسفه و دسته دوم خود را کامل کننده آن مي دانند... حکمت مصري 
ضرب المثل مردم یونان بود که خود را نسبت به این نژاد قدیمي کودکي بیش نمي شمردند و ناگفته 
نگذاریم که کهنه ترین اثر فلسفي »تعالیم پتاح حوتپ« )وزیر شاه در شهر ممفیس( مربوط به 2880 

ق.م یعني 2300 سال پیش از عصر کنفوسیوس، سقراط و بودا مي شود.1

1 پتاح- حوتپ، در زمان سلسله پنجم، فرماندار و نخست وزیر شاه در شهر ممفیس بود. زمانی که از کار کناره گرفت، 
در صدد برآمد که دستورالعمل حکمتی برای پسر خود بنویسد؛ پس از وی، و پیش از دوران سلسله هجدهم، برخی از 

دانشمندان، به عنوان اینکه کتاب وی از متون و امهات است، رونوشتهایی از آن برداشتند.
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تمدن چیني: این تمدن اگر چه پیش از کنفوسیوس، از حکمت الئوتزه تاثیر پذیرفته است اما باید 
گفت که مباني نظري این 

تمدن بر مبناي آراي حکمي کنفوسیوس رقم خورده است. به عقیده »رالف لنیتون« اروپاییان در 
دوره شکفتگي و گسترش )قرنهاي17و18( از بسیاري جهات از تمدن چینیها عقب تر بودند... با این همه 
تمدن چیني به هیچ وجه از کهنه ترین تمدنهاي روي زمین نیست، لیکن ساکنان آن سرزمین از لحاظ 

وحدت تمدني، گذشته اي طوالنیتر و مداومتر از کلیه اقوام دارند.]35[
تمدن یوناني: این تمدن از طریق آمد و شد سکنه این شبه جزیره اروپایي به مصر و آسیاي صغیر و 
آشنایي با فرهنگ و تمدن ممالک خاورمیانه و شرق نزدیک، شکل گرفت.]36[ عبدالرحمن بن خلدون 
اندلسي، یونانیان را به واسطه اسکندر، میراث خوار تمدن ایراني مي داند و معتقد است:» و اما ایرانیان 
بر شیوه اي بودند که به علوم عقلي اهمیتي عظیم مي دادند و دایره آن علوم در کشور ایشان توسعه یافته 
بود زیرا دولتهاي ایشان در منتهاي پهناوري و عظمت بود و هم گویند که این علوم پس از آنکه اسکندر 
بر کشور کیانیان غلبه یافت از ایرانیان به یونانیان رسید. چه اسکندر بر کتب و علوم بي شمار و بي حد و 

حصري از ایشان دست یافت.«]37[
عالوه برنکاتی که ابن خلدون اشاره کرده است، قاضي صاعد اندلسي معتقد است که: »دومین امت 
متمدن دنیا، ایرانیان مي باشند که ملتي با شرف و عزیز به شمار مي روند.«]38[ از گفته هاي »ابن سینا« 
ایران و مشرق زمین  به گونه غیریوناني در  از اسالم نوعي حکمت و فلسفه  بر مي آید که پیش  چنین 

حیات داشته است.]39[ 
تقسیم بندی تمدن های معاصر

مهمترین تمدن هایی که به باور صاحب نظران در آینده جهان نقش آفرینی بیشتری خواهند داشت 
وآنگونه که ساموئل هانتیگتون با جایگزین ساختن تمدن و فرهنگ به جاي اقتصاد و ایدئولوژي، مدعي 
منازعه و برخورد بین آنها خواهد شد، در دوسوی عالم یعنی غرب و شرق جهان هستند. هانتینگتون 
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منازعات  پایان  پایه  بر  است،  نموده  "ژئوپلتیکال"2  اصطالح  جایگزین  1را  "ژئوکالچرال"  بینش  که 
تصور  و  تصویر  آینده  جهاني  اصلي  نزاع  را  مشخص  تمدن  هفت  برخورد  کاپیتالیستي،  سوسیالیستي 
مي کند: »1.تمدن غرب )آمریکا و اروپا(،2. تمدن ژاپني ،3. تمدن کنفوسیوسي )چین و همسایگانش(، 
4.تمدن هندي ،5. تمدن اسالمي )کلیه کشورهاي مسلمان(، 6.تمدن اسالو ارتدکس )روسیه و بخشي 
از کشورهاي بلوک شرق سابق( 7.تمدن آمریکاي التین )کلیه کشورهاي آمریکاي جنوبي(«در حاشیه 
این هفت تمدن درگیر، هانتینگتون یک تمدن فرعي دیگر به نام تمدن آفریقایي نیز به حساب مي آورد 
که ظاهرا در جدال تمدنها چندان کارآمد نخواهد بود.]40[ نکته قابل تأمل اینکه؛ تمرکز اغلب صاحب 
نظران نیز بر رقابت و منازعات احتمالی میان تمدن غرب با محوریت امریکا و تمدنهای شرقی ِاسالم و 

کنفوسیوسی است. 
4-خطوط گسل وعوامل تعارض و تقابل غرب وشرق 

غرب و شرق همانگونه که از گذشتِه دور درحال رقابت و منازعه بوده اند، در عصر حاضر نیز به 
اعتقاد بسیاری از صاحب نظران همچنان دارای گسل های بسیاری برای رقابت و منازعه هستند تا جایی 
که این عوامل به حدی است که برخی مثل هانتینگتون آنها را عامل منازعه و برخورد جدی میان تمدن 
ها می داند. اگر چه برخی دیگر نیز براساس تجربه قرون اخیر به برخوردهای میان تمدنی بیشتر قائل 
می باشند]41[ با وجوداین؛ مهمترین عوامل تعارض و تقابل غرب و شرق را می توان اینگونه خالصه 

کرد ؛]42[ 
5-1. خودآگاهي تمدني3 در حال افزایش است. واین خودآگاهي تمدني، به اختالف و دشمني 

میان تمدنها دامن مي زند.
5-2. تجدید حیات مذهبي به عنوان وسیله اي براي پر کردن خالء های فرهنگی و سیاسی و هویتی 

1 Geo-cultural
2 Geo-political
3 Civilization consciousness
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در حال رشد است.
5-3. رفتار منافقانه غرب موجب رشد خودآگاهي تمدني )دیگران( شده است.

5-4. ویژگیها و اختالفات فرهنگي تغییر ناپذیرند.ازآنجا که کمتر مي توان بر ویژگیها و تفاوتهاي 
فرهنگي سرپوش گذاشت، لذا هانتینگتون در مقوله برخورد تمدنها می گوید؛ پرسش اساسي در ارتباط 
با هویت انسانها این است که »شما کیستید؟«در چنین شرایطي مذهب حتي بیش از بنیادگرایي قومي،1 
افراد را از هم متمایز مي سازد. یک نفر مي تواند نیمه فرانسوي نیمه عرب باشد و حتي تابعیت مضاعف 

داشته باشد، ولي نیمي مسیحي بودن و نیمي مسلمان بودن دشوار است.
علیرغم گسترش  ولي  است  در حال رشد  فرهنگي  مشترکات  ونقش  منطقه گرایي اقتصادي2   .5-5
پیمانهایي مانند »نفتا« و »اکو« کشورهاي غیر عرب مسلمان و... .باید توجه داشت که اقتصاد منطقه اي 

تنها در صورتي مي تواند رشد کند که ریشه در یک تمدن مشترک داشته باشد.
 5-6. شکست »دولت ملت«3 به عنوان واحد اصلي روابط بین المللي در آینده بسیار محتمل است.
 5-7. تشدید تنشهاي ناسیونالیستي، گرایش فزاینده به درگیري، افزایش سالحهاي امحاء جمعي، 
از  هانتینگتون  باور  به  که  هویت4،  بحران  از  ناشي  بین المللي  تنشهاي  بروز  و  جهان  در  بي نظمي  رشد 

مؤلفه ها و بسترسازهاي اصلي برخورد تمدنهاست.
5-8. قدرت جهاني و جامعه جهاني5 توهمي بیش نیست و هیچ کشوري در کشور دیگري منافع 

استراتژیک ندارد.
5-9. جهان در حال کوچک تر شدن و برهم کنش بین ملتهاي وابسته به تمدنهاي مختلف در حال 
افزایش مي باشد.این افزایش فعل وانفعاالت )مهاجرتهاو ارتباطات رسانه اي( هوشیاري تمدني و آگاهي 

1 Ethnic fundamentalism
2 Economic regionalism

3 Nation - state

4 Identity

5 The world community
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به وجود اختالف بین تمدنها و همچنین حس مشترک در درون هر تمدن را شدت مي بخشد.
و  دیرینه  از هویت  را  انسانها  در سراسر جهان،  اجتماعي  تحول  و  اقتصادي  نوسازي  روند   .10-5
بومي شان جدا مي سازد. در بسیاري از نقاط جهان، مذهب، آن هم به صورت جنبشهایي که »بنیادگرا« 

لقب مي گیرند در جهت پرکردن خالء هویت، حرکت کرده است.
5-11. قوت گرفتن پدیده بازگشت به خویش در تمدنهاي غیرغربي، آسیایي شدن ژاپن، پایان یافتن 
میراث نهرو و هندو شدن هندوستان، شکست اندیشه هاي غربي سوسیالیسم وناسیونالیسم، دین ساالري1 

تجدید اسالمگرایي2 در خاورمیانه و خلیج فارس و... 
5-12. خصومت هزار و چهارصد ساله اسالم و غرب در حال افزایش است و روابط میان دو تمدن 

اسالم و غرب، آبستن بروز حوادثي خونین مي شود.]43[
بین  اساسی  چالشهای   ، هانتینگتون  ساموئل  جمله  از  غربی  پردازان  نظریه  از  بسیاری  حال  این  با 
جهان غرب و شرق را حول و حوش محورهای عمده؛ بنیادگرایي اسالمي،3 لیبرالیسم غربي وچندگانگي 
فرهنگي 4، خودکامگي کنفوسیوسي5 ، بنیادگرایي قومی6 و خود بزرگ بینی غرب؛ عنوان می کنند و 

معتقدند که این عوامل بیشترین تنش و منازعه را به دنبال دارد.
است. اسالم  خود  نیست،  اسالمي  بنیادگرایي  غرب  ریشه اي  که؛»مشکل  دارد  اذعان  هانتینگتون 
مشکل اصلي اسالم نیز سازمان C.I.A یا وزارت دفاع آمریکا نیست، خود غرب است. یعني تمدني 
متفاوت که مردمانش به جهانشمول بودن فرهنگ خود ایمان دارند.اینها سوختبار اصلي آتش درگیري 

میان اسالم و غرب است.«]44[

1 Theocratic proclivity

2 re-Islamization

3 Islamic Fundamentalism

4 multi cultural

5 confucian authoritarianism

6 Ethnic fundamentalism
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7- افول غرب ؛دیدگاه صاحب نظران 
با اضمحالل و تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و انحالل حزب کمونیست مادر و بالطبع تضعیف و 
فروپاشي وحدت نظامي، اقتصادي و سیاسي بلوک شرق، آمریکا در مقام رهبر جهان غرب، خود را 
قدرت بالمنازع دید و بدین ترتیب پایان پیروزمندانه جنگ سرد نیز در بوق و کرنا دمیده شد و دیپلماتهاي 
آمریکایي، هیجان زده از ضربه فني کردن رقیب چهل پنجاه ساله خود، عرصه سیاست جهاني را براي 
تاخت و تاز منحصر به فرد باز دیدند و از نظم نوین جهاني و تک قطبي شدن جهان سخن گفتند و براي 
چارچوب روابط بین الملل، طرحي نو در انداختند و برآن شدند تا همه راه ها را به سوي واشنگتن تغییر 
جهت دهند. دقیقا در چنین شرایطي بود که »فرانسیس فوکویاما« از شرایط تازه جهاني به پایان تاریخ 
1تعبیر کرد و مدعي شد که: »جهان آینده در سیطره نظام تک قطبي لیبرال دموکراسي غرب خواهد 

لیبرال دموکراسي  ارزشهاي  پیروزي  بر  دلیلي  را  ایدئولوژي کمونیسم روسي  بود.«]45[ وي شکست 
غرب و به فرجام رسیدن منازعات ایدئولوژیکي تصورکرد. رؤیاي خوش فوکویاما چندان تعبیر نشد.

به  یافتن  پایان  و  بي رنگ شدن حضور روسها  از  نظامي، پس  و  اقتصادي  تغییر و تحوالت سیاسي،  با 
اصطالح جنگ سرد، جهان وارد دوران تازه اي گردید و غولهاي دیگري وارد مناسبات بین المللي شدند 
و خیلي زود مشخص شدکه سخن گفتن از نظام تک قطبي جهان، ادعایی بیش نیست و با شرایط تازه 
جهاني، نه تنها غرب و آمریکا قدرت اول پایان قرن نیستند، بلکه با توجه به سه عامل ذیل، ممکن است 

منافع آنها حتي به اندازه شرایط حاکم بر دنیاي به اصطالح دو قطبي هم تأمین نشود؛]46[
الف( قدرت گرفتن مجدد تمدن و حوزه هاي سیاسي، نظامي و حتي اقتصادي جهان اسالم و به تعبیر 

غربیها رشد حیرت انگیز »بنیادگرایي اسالمي«؛
ب( سربر آوردن قدرتهاي تازه اي به نام چین و هند از یک سو و ژاپن از سوي دیگر؛

ج( تشکیل اتحادیه اروپا و نضج گیري اندیشه هاي ژئو اکونومیکال .2 
1 The End of history

2 Geo - Economical
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متفرکران امریکایی برای حفظ منافع آمریکا وغرب که به دنبال خالء به وجود آمده از سقوط ابر 
قدرت شوروي، یکسره تأمین و بیمه شده تلقی می شد و با توجه به شرایط جدید جهاني ناشي از حضور 
3 جریاني که پیشتر یاد شد، و فقدان یک تئوري که قادر باشد مناسبات جدید جهاني را به تصویر بکشد- 
دست به کار نظریه پردازي شدند. از جمله »گرا هام فولر«، کارشناس ارشد سابق امور خاورمیانه سازمان 
C.I.A و متفکر مرکز مطالعاتي »راند« طي مقاله اي تحت عنوان »فراسوي جنگ سرد«، از غوطه ور 

شدن جهان در یک بحران فرهنگي بي سابقه و رد فرضیه هاي برتري فرهنگي غرب در دامن دو پیکره 
فرهنگي اسالم و کنفوسیوسیسم، سخن گفت. اگر نگاهی به نظریات و اظهارات دولتمردان و متفکران 
آمریکا بیندازیم، دقیقا مشخص مي شود که برخورد تمدن اسالمي و تمدن غربي في الواقع چیزي جز 
احساس هراس آمریکاییان از گسترش اسالمخواهي نیست. »ریچارد نیکسون«در کتاب »فرصت را 
از دست ندهید«1 جهان اسالم را مهمترین خطر براي غرب و آمریکا برمي شمارد. وي همچنین در اثر 
دیگرش به نام »فراتر از صلح«2 به تجزیه و تحلیل نظریه ساموئل هانتینگتون پرداخته و مصداق بارز 
و  قره باغ  منطقه  جنگهاي  یوگسالوي،  داخلي  جنگهاي  در  را  غرب  و  اسالم  خونین  برخورد  عیني  و 
منازعات داخلي لبنان دانسته است. نیکسون وحشتزده از جنگ اسالم و غرب مي نویسد: »آمریکا نباید 

اجازه دهد که برخورد تمدنها به خصیصه غالب بر عصر بعد از جنگ سرد تبدیل شود.«]47[
"امانوئل والرشتاین" محقق برجسته و جامعه شناس دانشگاه ییل 3 و نظریه پرداز »نظام نوین جهاني« 
در اعتراف به موضوع فروپاشی نظام های سرمایه داری در غرب مي گوید؛ این بحران فراتر از بحران 
اقتصادي است و در حقیقت خود نظام سرمایه داري 4 در حال سقوط مي باشد. امانوئل والرشتاین تئوري 
را  نمي تواند خود  و  است  پایان خط رسیده  به  داري  نظام سرمایه   « این گونه شرح مي دهد:  را  خود 
نجات بدهد. آنچه که ما اکنون مشاهده مي کنیم بحران ساختاري این نظام مي باشد. این بحران همچنان 
1 Seize the moment

2 Beyond peace

3 Yale University

4 Capitalism
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ادامه خواهد داشت. در حقیقت این بحران از دهه 1970 میالدي آغاز و تا 20،30 یا40 سال دیگر ادامه 
خواهد یافت. این پدیده بحراني نیست که در مدت یک سال یا یک مدت کوتاه برطرف بشود بلکه 
نظام دیگري هستیم، در  به یک  انتقال  ما در حال  بوده و  نظام  این  آنچه آشکار است ریزش ساختار 
به خاطر جایگزین کردن نظام جدید  حقیقت چالش هاي سیاسي که هم اکنون در جهان وجود دارد 
دیگر مي باشد، اما بسیاري تالش مي کنند که چشم خود را بر این واقعیت ببندند.«]48[ وي همچنین به 
بیان دو دیدگاه درباره جایگزین کردن نظام سرمایه داري می پردازد:» اینجانب جهان نسبتاً دموکراتیک 
و نسبتاً مساوات طلبانه را بیشتر مي پسندم که این خود یک دیدگاه است. ما هرگز چنین دیدگاهي را 
تا کنون در جهان نداشته ایم اما به وجود آمدن آن امکان پذیر است. دیدگاه دیگر آن است که نظامي 
بسیار نابرابر، استثماري و پالریزه )قطبنده( داشته باشیم. ضرورتي ندارد که این نظام سرمایه داري باشد، 
زیرا خود نظام سرمایه همین گونه است، اما مي توانید آن را به شیوه هاي مختلف و حتي هزاران برابر بدتر 

از آن نظام سرمایه داري اعمال کنید.«]49[
خالصه نظریه امانوئل والرشتاین این است که؛ به موازات تهاجم های پرهزینه ی نظامی امریکا به 
افغانستان و عراق که به زوال هژمونی امریکا شتاب بخشید، شاهد تضعیف موقعیت دالر به عنوان ارز 
واحد جهانی، بروز نوسانات شدید در بازارهای ارزی و نیز شکل گیری چشم اندازهای گذار به نظام 
چندارزی هستیم. در شرایط کنونی شاهد افول هژمونی امریکا و چیرگی شرایط آشفتگی در سیستم 
جهانی و نوعی بازنظم یابی ژئوپلتیک جهانی هستیم که دالیل و نشانه های آن را در عوامل زیر می 

توان مشاهده کرد:
ـ کسادی بازارهای اروپایی و امریکایی و کاهش رشد گروه کشورهای بریکس

ـ کاهش شدید توان نظامی امریکا
ـ چشم انداز حرکت به نظام چندارزی

بروز  و  برزیل،…(  بریتانیا، چین،  فرانسه،  )امریکا، روسیه،  ژئوپلتیک جهانی  ـ ظهور قدرت های 
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ائتالف های شکننده میان این قدرت ها.]50[ در همین حال،«میشل کاکس«1، استاد روابط بین الملل 
به این موضوع می پردازد که در اوایل قرن 21، ما شاهد حقیقتی جدید به نام »تغییر قدرت« هستیم. 
در این فرایند، آمریکا و غرب در حال سقوط بوده و نظم جدید بین المللی توسط به اصطالح بریکس2، 

شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین، در حال شکل گیری است.]51[
عالوه بحران های یاد شده در غرب،اکنون نتایج زیر در حال اوج گیری است:]52[

1.کاهش قدرت مانور جهانی غرب 
2. ناتوانی غرب از حل چالش ها و مشکالت جدید در داخل و محیط بین الملل

 3. از دسترفتن اعتماد به نفس در غرب و شکسته شدن تصور غرب توانا در اذهان جهانیان
4. دشمن تراشیهای مصنوعی بین المللی توسط دولتهای غربی برای حفظ وحدت و هویت و ماهیت 

غربی و ندادن اجازه دورشدن عضوی از این کشورها از این هویت و ماهیت.
بزرگ و  به دالیل مختلف دولتهای  اینکه  به  توجه  با  نظام جهانی  5.تشدید روند چندقطبی شدن 

قدرتمندی مانند روسیه، چین،ایران و غیره از فرصت ایفای نقش جهانی بزرگتری برخودارهستند. 
6.آمادگی و اجبار غرب برای دادن امتیازات بزرگ به دشمنان به منظور تضمین موجودیت خود.

7.افزایش احتمال فروپاشی برخی ساختارهای غربی مانند اتحادیه اروپایی و غیره.
8-افول قدرت امریکا به عنوان محور تمدن غرب

دالیل متقن و جدی وجود دارد که نشان می دهد قدرت امریکا به عنوان محور تمدن غرب رو به 
افول و در سراشیبی قرار دارد و در عوض سایر مناطق جهان از جمله شرق در حال رشد و شکوفایی 
غربی  تمدن  جریان  لکوموتیو  عنوان  به  امریکا  متحده  ایاالت  چنانچه  که  معناست  این  به  هستند.این 
دچارضعف و افول گردد،الجرم سایر بخش های وابسته به آن نیز دچار مشکل شده و درنتیجه تمدن 
غرب افول کرده و در مقابل تمدنهای دیگری شکوفا خواهندشد.انگونه که از اظهار نظر خود غربی ها 

1 Michael Cox

2 BRICs
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برمی آید، ظرفیت شکوفایی در تمدنهای شرقی وجود دارد و در بسیاری از جهات نیز اتفاق افتاده است.
زبیگنیو برژینسکي مشاور سابق امنیت ملي جیمي کارتر رئیس جمهور اسبق امریکا، در حال حاضر 
سیاست  کرسي  استاد  و  امریکا  المللي  بین  و  استراتژیک  مطالعات  مرکز  امناي  هیئت  عضو  و  مشاور 
خارجي امریکا در دانشکده مطالعات بین المللي پیشرفته دانشگاه جان هاپکینز است. وی نویسنده کتابی 
به عنوان"بینش استراتژیک؛ امریکا و بحران قدرت جهاني"است. این کتاب که در چهار بخش تدوین 
شده است، دریچه اي است به دنیایي که امریکا براي کسب مشروعیت از دست رفته اش باید آن را 
باز کند.او در فصل اول به غرب در حال افول و در فصل دوم  به ادله رنگ پریدگي رؤیاي مشترک 
امریکایي مي پردازد. از نکات مهم کتاب آن است که با مطالعه آن، خواننده درمي یابد که چرا پروژه 
ها و پرونده هایی که امریکا در دو دهه اخیر بازکرده،از جمله در عراق و سوریه ، توسط امریکا بسته 
نشده است و خود زمینه ساز بحرانی دیگر و در نتیجه افول قدرت امریکا شده است. برژینسکي با نقادي 
ویژه خود سیاست داخلي و خارجي یک جانبه گرایي امریکا را بررسي مي کند. »در آن روزها، زماني 
که تمدن به چهره ما لگد زد؛ زماني که آب مقدس به ابروان درهم ما سیلي زد؛ الشخورها در سایه 
چنگال هاي خود؛ بناي یادبود خون آلود قیمومیت ما را ساختند« به اعتقاد برژنسکی این شعر شاعر 
سنگالی "شعر الشخورها" نمادی از تمایالت ضدامپریالیستي بخش عظیمي از روشنفکران نوین مناطق 
فرامستعمراتي است که امریکا در ایجاد آن نقش وسیعي داشته و نگراني عمیق از نظم و بي نظمي دنیاي 
هزاره سوم به ویژه دنیاي پس از 11 سپتامبراست.]53[ که در درازمدت با تمرکز قدرت در دست یک 
تغییر  پنج  بر  برژینسکي  جهاني   قدرت  پراکندگي  بخش  کند.]48[در  مي  پیدا  تعارض  خاص  کشور 
چشمگیر در سلسله مراتب قدرت جهاني از 1910 تا 2010 تأکید مي کند که شامل تغییرات در جنگ 
جهاني اول، در جریان وقفه بین دو جنگ جهاني، سقوط اروپا و آغاز جنگ سرد پس از جنگ جهاني 
دوم، شکست نهایي شوروي در جنگ سرد و ظهور مؤلفه رو به رشد آسیایي و ایجاد شتابي تاریخي 
در تغییر توزیع قدرت جهاني، در کنار امریکاي کماکان قدرتمند مي شود.]54[ از نظر وي پراکندگي 
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قدرت جهاني شامل صعود آسیا با افزایش برتري جهاني ژاپن، چین و هندوستان است.]55[ برژینسکي 
در ادامه به نگراني امریکایي ها درباره چین به صورت یک ابرقدرت جهاني اشاره مي کند ومعتقد است 
شتاب توسعه در چین با توجه به مؤلفه هایي همچون قدرت تصمیم گیري، عدم تعهد خارجي ناتوان 
کننده و قدرت نظامي، این کشور را به عنوان دومین قدرت بین المللي بعد از امریکا توجیه مي کند.]56[ 
از نظر وي اتحادیه اروپا خود را با پول مشترک تعریف کرده و نه با یک قدرت مرکزي واقعي و سیاست 
مالي مشترک. حفظ پرهزینه امنیت بین الملل را  به امریکا واگذار کردند تا منابع مالي خود را صرف 
ایجاد زندگي بهتر براي شهروندان خود کنند که این امر هیچ ارتباطي با رشد اقتصادي اش نداشته و تنها 
به افزایش قرض ملي اروپا منجر شده است... در نتیجه اتحادیه اروپا یک قدرت مهم و مستقل در صحنه 
جهاني نیست.]57[از نظر برژینسکي روسیه بدون سالح هاي اتمي یا وابستگي برخي کشورهاي اروپایي 
اطمینان  برژینسکي عدم  نظر  نیست.]58[از  باال  به نفت و گاز آن، روي هرم ژئوپلیتیک جهاني خیلي 
مردم نسبت به دوام موقعیت رهبري بین المللي امریکا، پایان نقش مرکزیت اروپا در رویدادهاي جهاني، 
ناتواني سیاسي اتحادیه اروپا، حسرت روسیه براي یک نقش مهم جهاني که قادر به اعمال آن نیست، 
این فکر که چین ممکن است خیلي زود به قله برتري جهاني برسد، آسیب پذیري داخلي و خارجي 
هندوستان و جاه طلبي بي صبرانه آن کشور و بي میلي طوالني ژاپن در استفاده از قدرت وزین اقتصادي 
خود براي به دست آوردن جسارت سیاسي، همه با هم منعکس کننده واقعیت یک رهبري جهاني با 
دامنه وسیع تر و همبستگي کمتر است.]59[در بخش سوم، برژینسکي معتقد است پراکندگي در حال 
تکوین قدرت جهاني  با ابتنا بر دنیاي وابسته به هِم رسانه اي و افزایش جمعیت جوان به ویژه در جوامع 
عقب مانده و یا در حال توسعه، با ظهور پدیده اي به نام »بیداري سیاسي« تشدید شده ... و اثر پویاي 
این پدیده نوظهور اجتماعي از نظر تاریخي چیز تازه اي است.]60[از نظر او، وقتي مشکالت فرهنگي 
و اقتصادي با کاربرد فناوري ارتباطات ترکیب شود، جمعیت جوان حکم نوعي ماده منفجره خطرناک 
را در خاورمیانه یعني عراق، افغانستان، فلسطین، عربستان سعودي، پاکستان، کشورهاي آفریقایي مانند 
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از  فقرا  فزاینده  تنفر  معتقد است که  برژینسکي  نیجریه، تونس، مصر و... خواهد داشت.]61[  کنگو و 
ثروتمندان باعث شده که میلیون ها دانشجو، امروز همان نقشي را بازي مي کنند که پرولتاریاي مارکس 
در قرن 19 به عهده داشت... قیام عمومي در آفریقاي شمالي و خاورمیانه )بهارعربي( مثال بسیار روشن 
از بیداري شتابزده سیاسي و نتایج بالقوه آن نشان داد.]62[ نزول جایگاه و الگوي امریکا در سطح داخلي 
و خارجي یک موضوع جدي است تا آنجا که برژینسکي سه سناریو براي چگونگي وقوع آن ترسیم 
مي کند: 1ـ وقوع یک بحران مالي سخت با رکودي ویران کننده به همراه شورش جهاني، 2ـ حرکت 
به سوي فرسودگي سیستماتیکي به همراه سیاست خارجي غلط و ظهور رقباي بالقوه امریکا در آسیا و 
3ـ ایجاد یک رکود عمیق داخلي و تضییع منافع بین المللي امریکا توسط پاکستان و ایران که امریکا را 
درگیر یک جنگ یک تنه و تحلیل برنده مي کند.]63[ این سناریو حاصل چهار پرسش اساسي است 
پریدگي رؤیاي  »رنگ  افول«،  »غرب در حال  برژینسکي در طول کتاب در چهار فصل شامل  که 
امریکایي«، »دنیا بعد از امریکا تا سال 2025« و »ماوراي سال 2025 و نقش دوگانه« سعي دارد به 
آنها پاسخ بگوید. این چهار پرسش عبارتند از: 1ـ آثار تغییر در توزیع قدرت جهاني از سوي غرب به 
سمت شرق چیست و اثر بیداري سیاسي انسان ها واقعیت تازه اي که دنیا با آن روبه رو شده، روي این 
مسئله کدام است؟ 2ـ چرا رنگ و روي جاذبه »جهاني بودن« امریکا پریده است؛ عوارض نزول قدرت 
موفقیت جهاني  امریکا  و چگونه  المللي چیست  بین  در سطح  و  داخل  در  امریکا  اقتصادي  و  سیاسي 
ممتازي را که در اثر پایان یافتن جنگ سرد و فروریزي اتحاد جماهیر شوروي برایش پیش آمد، به هدر 
داد؟ از سوي دیگر، توانایي بهبوددهنده امریکا کدام است و چه نوع  جهت گیري ژئوپلیتیکي الزم 
است تا جان تازه اي در کالبد نقش جهاني امریکا بدمد؟ 3ـ نتایج ژئوپلیتیکي افول امریکا از موقعیت 
برجسته جهاني خود چیست؟ چه کساني قرباني ژئوپلیتیکي سریع و بدون وقفه این چنین افولي خواهند 
بود؟ این مسئله چه اثري روي مشکالت جهاني قرن بیست ویکم دارد؟ و آیا چین مي تواند تا سال 2025 
نقش فعلي امریکا را در رویدادهاي جهاني بازي کند؟ 4ـ نگاهي به ماوراي سال 2025 مي کنیم؛ چگونه 
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یک امریکاي احیاشده، هدف هاي ژئوپلیتیکي درازمدت خود را تعریف مي کند؟ چگونه امریکا به 
همراه دوستان قدیمي اروپایي خود سعي خواهد کرد ترکیه و روسیه را درگیر رویدادهاي جهاني کند 
تا بتواند یک غرب وسیع تر، کوشاتر و جدي تر بسازد؟ همزمان با این مسئله چگونه امریکا مي تواند 
به یک توازن در شرق برسد؟ توازن بین نیاز به همکاري نزدیک با چین و این حقیقت که نقش سازنده 
امریکا در آسیا نباید نقطه نظرش فقط چین باشد و درگیر برخوردهاي خطرناک آسیایي نیز نشود.]64[ 
این پرسش ها نشان از واقعیتی بنام افول قدرت امریکا و کاهش توان تمدن غرب و به بن بست رسیدن 
آن دارد به همین دلیل برژنسکی تالش می کند تا نسخه ای برای درمان آن ارائه دهد. او معتقد است 
که بخش زیادی از ضعف های امریکا مربوط به داخل این کشور است و به صراحت می گوید که : 
» ما امریکایي ها باید بفهمیم که قدرت ما در خارج از امریکا به صورت فزاینده اي بسته به این است 
که چگونه با مشکالت داخلي خود روبرو مي شویم. او تصمیم هاي حساب شده ملي در مورد بهبود 
انداز جهاني  از چشم  براي هرگونه ارزشیابي منطقي  اولیه  سیستماتیک مسائل داخلي را شرط الزم و 

امریکا مي داند]65[ و با این رویکرد به شش مسئله بحراني اصلي، ولي فزاینده امریکا مي پردازد:
...از  داخلي  ناخالص  تولید  ارزش  با 60 درصد  است  برابر  امریکا...که  ملي  نخست: قرض  بحران 
نظر برژینسکي میزان قرض ملي امریکا با ادامه شرایط فعلي در سال 2025 معادل 108/6 درصد تولید 
ناخالص داخلي خواهد بود که آسیب پذیري امریکا را در برابر چین زیاد خواهد کرد، توانایي اش را 
نتواند مخارج سنگین یک  براي حل مسائل داخلي محدود کرده و به جایي خواهد رسید که امریکا 

جنگ الزامي را تهیه کند.]66[   
دومین عامل: سیستم مالي معیوب امریکاست که عالوه بر تهدید اقتصاد جهاني، در داخل امریکا 
سبب خشونت شده است. از نظر وي این سیستم مالي معیوب و بحران مالي ناشي از آن در سال 2008 

منجر به: 
ـ افزایش کسر بودجه کشورهاي عضو گروه 20 از یک درصد به هشت درصد، 
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ـ کاهش ثروت ملي امریکا از 64 تریلیون دالر به 51 تریلیون دالر، 
ـ افزایش سلب مالکیت خانه ها از 74 هزار در تابستان 2008 به 360 هزار خانه در جوالي 2009،

ـ ورشکستگي سه بانک در هفته در سال 2009،
ـ و سقوط 57 درصدي بازار سهام به عنوان بزرگترین نزول بعد از رکود عظیم سال 1928 شده است. 
»جان ایکنبری«، نظریه پرداز روابط بین الملل و سیاست خارجی آمریکا و استاد علوم سیاسی و 

روابط بین الملل دانشگاه پرینستون آمریکا نیز در سال 2014 در مقاله ای با عنوان »آینده نظم جهانی 
لیبرال« که توسط مجله فارین افرز منتشر شده، به تغییر قدرت جهانی اشاره می کند. وی معتقد است 
تغییر قدرت جهانی و افول قدرت آمریکا و تغییر نظام تک قطبی در جریان است. عصر آمریکا در حال 
پایان است و نظم جهانی شرقی جایگزین نظم جهانی غربی شده است. ما شاهد پیدایش قدرت های 
نوظهور هستیم؛ در حالی که قدرت آمریکا در حال فرسایش است.تغییر قدرت جهانی، به این دلیل در 

جریان است که قدرت در حال انتقال از غرب به شرق است. ]67[
فکر  به  باید  آمریکا  که  است  نظر  این  بر  آمریکا،  مجالت  سیاسی  گر  راشمن«1تحلیل  »گیدون 

سقوط خود باشد. ایاالت متحده آمریکا دیگر هرگز موقعیت تسلط جهانی بعد از سقوط اتحاد جماهیر 
شوروی را تجربه نخواهد کرد. آمریکا از سال 1991 تا سال 2008 که دچار بحران اقتصادی شد، 17 
سال از موقعیت هژمونی جهانی برخوردار بود. اما با معضالت اجتماعی و اقتصادی ناشی از بحران سال 
2008، این موقعیت خود را از دست داده و دیگر هم این موقعیت را تجربه نخواهد کرد. در مقابل ضعف 
آمریکا، قدرت های نوظهور از جمله چین، برزیل، ترکیه، هند و ایران هستند. هر کدام از این کشورها، 
اولویت های سیاست خارجی خود را دارند که توانایی آمریکا برای شکل دهی نظام جهانی را محدود 

می کنند.]68[
»نوام چامسکی«، اندیشمند آمریکایی، آمریکا را امپراطور درحال سقوط می داند. از نگاه وی، 

1  Gideon Rachman
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اگرچه اصول تسلط امپریالیستی آمریکا تغییر کرده اما ظرفیت پیاده سازی آن، به شکل قابل مالحظه ای، 
کاهش یافته است. آمریکا هم در داخل و هم در خارج در حال سقوط است.]69[

»فرید زکریا«، نظریه پرداز نئورئالیست معتقد است جهان در حال انتقال از عصر آمریکایی به عصر 
پساآمریکایی است. جهانی که در پیش داریم جهانی است که درآن ایاالت متحده آمریکا نه رهبری 
اقتصادی و ژئوپلیتیک آن را بر عهده خواهد داشت و نه بر فرهنگ آن چیره خواهد بود بلکه قدرت آن 

سقوط خواهدکرد.. ]70[
»مؤسسه بروگینگز« در زمینه افول قدرت آمریکا معتقد است؛ بسیاری از ناظران سیاسی و اقتصادی 
المللی در سال  بین  اقتصادی  بحران  از زمان وقوع  است.  دارند که آمریکا در حال سقوط  اظهار می 
2008، مسئله سقوط آمریکا در چین و سایر کشورها مطرح شد. برخی از افراد از جمله خود آمریکایی 
»سقوط برگشت ناپذیر« در ایاالت متحده آمریکا شروع شده و جهان در حال  ها بر این باورند که 

ورود به عصر پسا آمریکا است. ]71[
بر اساس یافته های »دانشکده تجارت هاروارد«، نظام سیاسی آمریکا شکست خورده و اقتصاد آن 
هم در حال سقوط بوده و دست و پا می زند. رشد و رفاه اقتصادی آمریکا 20 سال پیش به پایان رسید. 
بندی  ندارند و قطب  اعتماد  به رهبران سیاسی  رویای آمریکایی در معرض خطر است. آمریکایی ها 

سیاسی به طرز چشم گیری افزایش یافته است.]72[
از نگاه »جوزف نای«،  تئوریسین جنگ نرم و دیپلماسی عمومی، آینده قدرت آمریکا به شدت 
تفسیر کرد.  توان شروع سقوط آمریکا  را می  اقتصادی جهانی سال 2008  بحران  مورد چالش است. 
»شورای اطالعات ملی امریکا« پیش بینی کرده که در سال 2025، ایاالت متحده به عنوان یک قدرت 

باقی می ماند اما سلطه آمریکا از بین خواهد رفت. در قرن حاضر، قدرت امریکا را می توان با قدرت 
انگلستان در قرن گذشته مقایسه کرد و سقوط هژمونی امریکا را پیش بینی کرد.. ]73[
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 »آلفرد مک کوی«1 استاد و مورخ آمریکایی معتقد است مرگ ایاالت متحده آمریکا به عنوان 
ابرقدرت جهانی می تواند به مراتب سریع تر از آن باشد که هر کس تصور می کند. این مرگ، تا سال 
2025 کامل خواهد شد. انتقال ثروت و قدرت اقتصادی جهانی از غرب به شرق در حال جریان است. 
در سال 2012، 65 درصد مردم آمریکا معتقد بودند که کشور در شرایط سقوط قرار دارد. مک کوی، 

استدالل می کند که بزرگترین عامل سقوط آمریکا، نظامی گری است.]74[
ویلیام نورمن گریج دیگر صاحب نظر امریکایی، معتقد است؛ سقوط آمریکا اتفاق افتاده و دلیل آن 
هم این است که آمریکا ویژگی هایی مانند فقر، جرم، بیسوادی و بیماری های موجود در جهان سوم را 
از خود به نمایش گذاشته است. نورمن گریج، ریشه سقوط آمریکا و تشدید اختالف و خشونت در آن 
را در» ثروت بدون کار، لذت بدون وجدان، دانش بدون شخصیت، تجارت بدون اخالق، علم بدون 

انسانیت، عبادت بدون ایثار و سیاست بدون اصول« می داند. ]75[
»استفان کوهن« نیز می گوید؛ ایاالت متحده آمریکا، قدرت و نفوذ خود را از دست خواهد داد. 
نفوذ آمریکا در جهان در حال اتمام است و بازگشت آن غیرقابل پیش بینی است. استانداردهای زندگی 
آمریکا در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، کاهش یافته است. ایاالت متحده آمریکا، 
کشوری با ثروت، قدرت و نفوذ بود. اما همه این ها در حال تغییر است و رویای لیبرالیسم رو به پایان 

است. ]76[
9- نظم جهانی آینده؛دیدگاه صاحب نظران و اندیشکده های 

غربی
از نگاه اندیشمندان واندیشکده های غربی و آمریکایی، در سال های اخیر تحوالتی مانند بحران 
اوکراین، افزایش قدرت روسیه، بحران اقتصادی اخیر و عوارض آن در اسپانیا و یونان، بی نظمی منطقه 
غرب آسیا و به ویژه بحران سوریه، گسترش تروریسم جهادی و در پی آن ناامنی در جهان، همه بیان 

1 Alfred McCoy



انقالب اسالمی ایران و چرخش تمدنی جهان به سوی شرق  /   567

گر شکست نظم آمریکایی در نظام بین الملل است. در این بخش از نوشتار، این سوال مورد کاوش 
قرار می گیرد که با وجود در جریان بودن افول نظم لیبرال به رهبری آمریکا، نظم جهانی جایگزین و 
آینده چگونه خواهد بود؟ به عبارتی با وجود افول سلطه آمریکا و غرب و خیزش قدرت های نوظهور، 
چه نوع نظمی برای جهان آینده قابل پیش بینی است؟ نظم جدید چرخش تمدنی را به سویی خواهد 
چرخواند؟ محافل سیاسی و علمی آمریکا و کشورهای غربی در تالش برای پاسخ به این سوال هستند.
آنها تقریبا دیدگاهی مشترک دارند. شاه بیت همه این نظرات ، افول قدرت غرب و شکوفایی و قدرت 

یابی شرق است.
»جان ایکنبری« در مقاله ای با عنوان »بین الملل گرایی بعد از آمریکا«،  بیان می کند که فرایند 

انتقال به نظم جدید جهانی در حال وقوع است. در این فرایند، شاهد کاهش و تنزل قدرت آمریکا و 
ظهور قدرت های جدید از جمله چین هستیم. اغلب قدرت های نوظهور، قدرت های شرقی هستند و در 
500 سال اخیر، این برای اولین بار است که قدرت های نوظهور غیرغربی، نظام جهانی را رهبری خواهند 
کرد. ویژگی اصلی نظم جدید، فروپاشی هژمونی آمریکایی و غربی است. در نظم بعدی جهانی، آمریکا 

و اروپا نخواهند بود و احتماال چین تالش خواهد کرد تا نقش آمریکا را بر عهده بگیرد.]77[
براساس گزارش »آکادمی فراآتالنتیک« در سال 2014، هژمونی مادی و ایدئولوژیک دراز مدت 
آمریکا رو به پایان است و نظم بین المللی لیبرال در سال های پیش رو با چالش های زیادی روبرو خواهد 
شد. در نظم جدید بین المللی کشورهای نوظهور از جمله برزیل، چین، هند و قدرت های دیگر هستند 
که مجموعه متفاوت از فرهنگ، اقتصاد و سیاست خود را دارند و نگاه ضدامپریالیستی و ضداستعماری 

به جهان دارند.]78[
آلفرد مک کوی استاد دانشگاه ویسکانسین، معتقد است که یک احتمال برای نظم جهانی آینده این 
است که بین سال های 2020 تا 2040، شاهد ظهور قدرت هایی مانند چین، روسیه، برزیل و هند خواهیم 
بود که با هم همکاری خواهند داشت و در مقابل، قدرت هایی مانند انگلیس، آلمان، ژاپن و آمریکا 
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عقب نشینی و افول خواهند کرد و اتحاد خود را از دست خواهند داد.]79[
گزارش موسسه کارنگی با عنوان »نظم جهانی در سال 2050« نیز بیان می کند که موازنه قدرت 
اقتصادی به سرعت در حال تغییر است. در این روند، چین بر آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی 
جهانی غلبه خواهد کرد و در اواسط قرن، چین و هند هر دو در جایگاه رهبران جهانی خواهند بود. 
موازنه قدرت اقتصادی در جهان به تدریج در حال انتقال از جهان غرب به آسیا و آمریکای التین است 
و در طول 40 سال آینده، انتظار می رود این روند تسریع شود. پیش بینی ها نشان می دهد که در طول 
40 سال آینده، کشورهای آسیایی و آمریکای التین به نیروهای قدرتمند در اقتصاد و سیاست جهانی 
بازیگر منطقه ای می شود و قدرت نسبی به چین منتقل خواهد شد.... به  تبدیل شوند. آمریکا تبدیل 

نهادهای بین المللی تحت رهبری قدرت های سنتی غربی هم مجبور خواهند بود خود را با نظم جدید 
سیاسی و اقتصادی تطبیق دهند. ]80[

ریچارد هاس، رئیس سابق شورای روابط خارجی آمریکا، معتقد است ماهیت قدرت متحول شده 
است و گسست از گذشته، گسستی ماهیتی است و جهان آینده نه در سلطه قدرت بزرگ، بلکه تحت 
نفوذ چندین نوع بازیگر مختلف که بر خوردار از انواع مختلف قدرت هستند، شکل داده خواهد شد. او 
جهان آینده را جهان بی قطبی خوانده، جهانی که شاخصه آن وجود کانون های متعدد قدرت است.]81[
واحد تحقیقات پنتاگون هم اخیراً در گزارشی اعالم کرد آمریکا در سال 2035، دیگر ابرقدرت 
اقتصادی و  اراده سیاسی، ظرفیت  با  ها  از دولت  تعدادی  نظم جهانی آینده،  بود.... در  نخواهد  جهان 
توانمندی های نظامی، جهان را وادار به قبول نظمی نوین به بهای کشورهای دیگر می کنند.]82[ قدرت 
های نوظهور از جمله چین، روسیه، هند، ایران یا برزیل به شکلی فزاینده نارضایتی شان را از نقش خود، 

دسترسی و قدرت در درون نظام بین المللی حاضر اعالم کرده اند.]83[
ائتالف  »خطر  درباره  ، روسیه و چین،  ایران  اتحاد سه کشور  با فرض  نیز  برژینسکي«  »زبیگنیو 

ایران، روسیه و چین« این گونه مي گوید:» چنین ائتالفي گرداب عظیمي از خشونت به بار مي آورد که 
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به طور طولي و در عرض نقطه شرق آسیا امتداد دارد. گستره آن از شرق به غرب، از دریاي آدریاتیک 
به بالکان و تا مرز چین در منطقه سین کیانک تداوم مي یابد و از جنوب به شمال نیز اطراف خلیج فارس 
دور مي زند و بخشي از خاورمیانه سپس ایران، پاکستان و افغانستان را در برمي گیرد و در جنوب نیز در 

امتداد مرز روسیه قزاقستان و در شمال تا مرزهاي روسیه اوکراین امتداد مي یابد.« ]84[
از نگاه آیت اهلل خامنه ای رهبری معظم انقالب اسالمی ایران، نظام سرمایه داری در بن بست کامل 
قرار دارد و نتایج آن در حال ظهور و بروز است و منشأ این بن بست و ظهور شرایط جدید، یعنی انقالب 
اسالمی است . ایشان معتقدند :» آن کسانی که توصیه میکردند ما روشهای نظام سرمایه داری را دنبال 
نظام سرمایه داری  ببینند که  نگاه کنند،  واقعیتها  این  به  را عمل کنیم،  آنها  بگیریم،  یاد  را  آنها  کنیم، 
چیست؛ بن بست کامل. امروز نظام سرمایه داری در یک بن بست کامل است. ممکن است نتائج این 
بن بست سالها بعد به نتائج نهائی برسد، اما بحران غرب به طور کامل شروع شده.دنیا در حال یک پیچ 
تاریخی است. ملت عزیز ما، ملتهای مسلمان، امت عظیم اسالمی، میتوانند نقش ایفاء کنند. اینجاست که 
اسالم، تعالیم اسالم، روش اسالم به کار نیاز مردم دنیا می آید؛ و اینجاست که نظام جمهوری اسالمی 

میتواند الگو بودن خودش را برای همه ی مردم دنیا اثبات کند.«]85[ 
ظهور  اسالمی،  انقالب  از  پس   ِ جهان  در  آمده  بوجود  شرایط  تبیین  دیگر ضمن  بیانی  در  ایشان 
جمهوری اسالمی را عامل ظاهر شدن مشکالت نظام سلطه می دانند و معتقدند :» به نظر من امروز نظام 
سلطه در مواجهه ی با حرکت اسالمی یک چنین حالتی دارد. جاپایش محکم نیست؛ زیرا بسیاری از 
شگردهای تبلیغاتِی استواربنیاِن قدیمِی اینها برای مردم دنیا رو شده است. امروز در جامعه ی آمریکا، 
خشم عمیق از حضور قدرتمند البی صهیونیستی بتدریج دارد توسعه پیدا میکند. این نارضائی در بین 
مردم آمریکا - که مرکز تحرک صهیونیستها و قدرتمندان صهیونیستی و سرمایه داران صهیونیست است 
- بتدریج دارد به وجود می آید؛ .....این اطالعات موثق ماست. در کشورهای اروپائی هم به یک نحو 
دیگر. کشورهای اسالمی که معلوم است. کشورهای خاورمیانه که معلوم است. ملتها حالت نفرت - و 
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بعضاً بغض - نسبت به رژیم ایاالت متحده و مجموعه ی سلطه در دنیا دارند. این را هم نمیتوانند جمع 
کنند؛ هی تالش میکنند، اما نمیتوانند جمع کنند. اگر نظام جمهوری اسالمی در دنیا سر نکشیده بود و 
طلوع نکرده بود، مشکل آنها به این زودی پیش نمی آمد و ممکن بود این مشکل پنجاه سال دیگر برای 

آنها بُروز پیداکند.]86[
نتیجه گیری

بررسی سیرتاریخی تمدنهای بشری حکایت از آن دارد که؛ اوال؛ اینکه تمدنها همواره با فراز و فرود 
روبه رو بوده و به تبع آن در معرض پیچ تاریخ قرار داشته اند. برخی از تمدن ها نیز با توجه به برخي 
مولفه هاي مهم، توانسته اند از این پیچ به سالمت بگذرد و حتي مسیر تاریخ را عوض کنند.ثانیا؛ توجه 
به این نکته است که تاریخ حاوي اصول، قوانین و سنتهاي قطعي است اگرچه گاه وبیگاه دچار تغییر می 
شوند. ثالثا؛ اینکه در چرخش حرکتهای تاریخی و تمدنی ، یک سری رویدادهای مهم وسرنوشت ساز، 
نقش عامل اصلی را داشته اند.در بررسی صورت گرفته در پژوهش حاضر، بعثت پیامبراسالم)ص( و 
عصر رنسانس از مهمترین رویدادهایی است که باعث چرخش تمدنی در جهان شده است. براساس نظر 
بسیاری از صاحب نظران، برغم فروپاشی نظام دوقطبی در جهان و سقوط ابرقدرت شرق، تمدن غرب با 
محوریت امریکا، نتوانست به قدرت بالمنازع جهان تبدیل شود که یکی از مهمترین علل این موضوع، 
بروز و وقوع انقالب اسالمی در ایران است که در اوج قدرت نمایی بلوک غرب و شرق اتفاق افتاد و 
باعث برهم خوردن بسیاری از معادالت بین المللی شد و همین امر باعث شد تا برغم فروپاشی شوروی، 
نظم نوین بین المللی با محوریت امریکا شکل نگیرد و جهان دوراِن گذاِر جدیدی را تجربه کند. بررسی 
اتفاقات و رویدادهای اخیر جهان و نظر صاحب نظران، خصوصا صاحب نظران غربی از افول قدرت 
غرب با محوریت امریکا حکایت دارد و نظام و قدرت بین المللی در حال چرخش به سوی شرق است. 
بنابراین؛ انقالب اسالمی ایران یکی از نقاط عطف مواجهه تمدنهای غربی و شرقی است و این مواجهه 
قدرت  واقع  در  و  شوند  و شکوفا  گرفته  پیشی  غرب  تمدن  از  شرقی  تمدنهای  که  شد  خواهد  باعث 
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جهانی از غرب به شرق انتقال یابد. حال ممکن است این تمدن پیشی گرفته، تمدن اسالمی با محوریت 
جمهوری اسالمی ایران باشد و یا اینکه منازعه بین تمدن اسالم و غرب، منجر به رشد و شکوفایی تمدن 
شرقِی دیگری از جمله تمدن کنفوسیوس با محوریت چین گردد. بنابراین توجه به الزامات رشدتمدنی 
جهان اسالم و نگاه دقیق تر به برنامه های نظام سلطه به رهبری امریکا برای خنثی سازی تاثیرات تمدنی 
انقالب اسالمی و همه چنین طراحی توطئه های علیه ائتالف و اتحاد مسلمانان، از جمله ضرورت هایی 
که که الزم است در دستور کار تصمیم گیران و تصمیم سازاِن فعال در کشورهای اسالمی ، خصوصا 

جمهوری اسالمی ایران به عنوان محور تمدن نوین اسالمی باشد. 
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چکیده
تحقق تمدن نوین اسالمی، امری تدریجی و حاصل یک فرآیند محتوایي و شکلي منطقي و نظام 
مند است. در دیدگاه مقام معظم رهبری )مدظله العالی( که از منادیان تشکیل تمدن نوین اسالمی در 
عصر حاضر هستند، مهم ترین حلقه این فرآیند »تحقق دولت اسالمی« است که تاکنون شکل نگرفته 
اسالمی، دولت  نظام  اسالمی،  )انقالب  پنج گانه  از حلقات  عنوان حلقه سوم  به  اسالمی  است. دولت 
اسالمی، جامعه اسالمي و امت اسالمي( فرآیند تمدن سازي نوین اسالمي، مستلزم شاخص ها و بایسته 
های  »بایسته  است:  اصلي  این سوال  به  پاسخ  اسنادی، درصدد  تحلیل  با روش  مقاله  این  است.  هایی 
ساختاری و کارگزاری دولت اسالمی در روند تحقق تمدن نوین اسالمی از دیدگاه حضرت آیت اهلل 
خامنه ای )مدظله العالی( چیست؟«. یافته های تحقیق نشان می دهد؛ سازه فکری در روند تحقق دولت 
ر وظایف، ارزش ها، جهت گیری ها و اهداف حاکم بر  اسالمی، شریعت مقدس اسالم است که مفسِّ
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دولت اسالمی می باشد. حکمرانی موفق رسول اکرم )ص( و امام علی )ع( در دولت نبوی و علوی، 
الگوی آرمانی تحقق دولت اسالمی در بافت نظام جمهوری اسالمی است. بایسته های دولت اسالمی، 
در دو سطح »بایسته های ساختاری« و »بایسته های کارگزاری« در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی 
در اندیشه مقام معظم رهبري)مدظله العالی( قابلیت پیگیري دارد. از یک سو، نظام سازي، نهادسازی، 
جنبش نرم افزاری و سبک زندگی از جمله بایسته های ساختاری در راستاي تحقق دولت اسالمي مي 
باشند. و از سوي دیگر، بایسته های کارگزاری دولت اسالمی در ابعاد سه گانه سالمت اعتقادي، اخالق 
و رفتار اسالمی دولتمردان نمود می یابند؛ که با حاصل شدن این امور، دولت اسالمی در راستای تحقق 

تمدن نوین اسالمی شکل می گیرد. 
کلیدواژه: تمدن نوین اسالمی، دولت اسالمی، مقام معظم رهبری، ساختار، کارگزار.

مقدمه
حضرت آیت اهلل خامنه ای)مدظله العالی( به مثابه رهبر انقالب اسالمی، رویکردی تمدنی به انقالب 
داشته و فرآیند انقالب اسالمی را رو به جلو و نقطه ی آغازین حرکت به سمت تمدن نوین اسالمی 
می دانند. این رویکرد تمدنی در مجموعه بیانات ایشان مشهود است. به عنوان نمونه می فرمایند: »خط 
کلی نظام اسالمی، رسیدن به تمدن اسالمی است« ]1[. از منظر ایشان »تمّدن اسالمی یعنی آن فضایی 
که انسان در آن فضا از لحاظ معنوی و از لحاظ ماّدی می تواند رشد کند و به غایات مطلوبی که خدای 
متعال او را برای آن غایات خلق کرده است برساند« ]2[. به باور ایشان آرمان و هدف جمهوری اسالمی 
تحقق تمدن اسالمی می باشد که در یک سیر تکاملی می بایست محقق گردد: »ما یک انقالب اسالمی 
داشتیم، بعد نظام اسالمی تشکیل دادیم، مرحله ی بعد تشکیل دولت اسالمی است، مرحله ی بعد تشکیل 
کشور اسالمی است، مرحله ی بعد تشکیل تمدن بین الملل اسالمی است« ]3[. مراحل پنجگانه مذکور 
در واقع سیر حرکت به تمدن اسالمی است که با توجه به آرا و اندیشه های ایشان، جمهوری اسالمی 
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در مرحله ی سوم یعنی تشکیل دولت اسالمی قرار دارد: »ما امروز در مرحله ی دولت اسالمی و کشور 
اسالمی قرار داریم؛ باید دولت اسالمی را ایجاد کنیم. امروز دولت ما- یعنی مسئوالن قوه ی مجریه، 
قوه ی قضائیه، قوه ی مقنّنه، که مجموع این ها دولت اسالمی است- سهم خوبی از حقایق اسالمی و 
ارزش های اسالمی را دارد؛ اما کافی نیست« ]4[. با توجه به مطالب فوق در اهمیت و جایگاهی که 
کارگزار  ساختار  نظریه  کاربست  با  نوشتار  این  دارد؛  اسالمی  تمدن  به  رسیدن  راه  در  اسالمی  دولت 
»بایسته های ساختاری کارگزاری  است:  اصلی  پرسش  این  به  پاسخ  اسنادی درصدد  تحلیل  و روش 
دولت اسالمی در روند تحقق تمدن نوین اسالمی از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنه ای)مدظله العالی( 

چیست؟«   

1- چارچوب نظری: تحلیل دیالکتیکي نظریه ساختار كارگزار
در تحلیل نقش ساختارـ کارگزار در شکل گیری پدیده های سیاسی اجتماعی دیدگاه های مختلف 
بیان شده است. در این مقاله از نظریات کالین های استفاده شده است. از نظر وی دیدگاه های ساختار- 

کارگزار به سه دسته دیدگاه تکاملی، دیدگاه انقالبی و دیدگاه دیالکتیک تقسیم می شوند ]5[. 
در دیدگاه های تکاملی و انقالبی برای تحلیل ساختارـ کارگزار، تبیین های بسیار ساده و فراگیر 
ارائه می شود. با این حال تبیین کردن ظرایف دگرگونی اجتماعی و سیاسی پیچیده در این دیدگاه ها، 
اندک است. حال آن که در دیدگاه دیالکتیکی در تحلیل ساختار کارگزار، افزون بر عوامل ساختاری و 
عوامل کارگزاری به عوامل فکری نیز توجه می گردد و در قالب یک تبیین پیچیده، دگرگونی اجتماعی 
و سیاسی با هم ترکیب می گردد. از اینرو دیدگاه دیالکتیک در این پژوهش مبنای تحلیل قرار خواهد 
گرفت. عوامل سه گانه ساختاری، کارگزاری و فکری از لحاظ هستی شناختی در هم تنیده ولی از لحاظ 

تحلیلی جدایی پذیر هستند. در این دیدگاه هر یک از عوامل سه گانه این گونه تقریر می شود:
1- عوامل ساختاری: بستر و عوامل محیطی تا چه اندازه و از طریق چه سازوکارهای خاصی، رفتار 
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سیاسی و بنابراین تحوالت سیاسی را تحت تاثیر قرار می دهند]6[. در واقع عامالن اجتماعی در بستر 
ساختارها به کنش اجتماعی می پردازند و به بیانی دیگر ساختارهای اجتماعی کنش را ممکن می سازند 

.]7[
2- عوامل کارگزارانه: اگر چه عوامل ساختاری برای دگرگونی اجتماعی و سیاسی مهم هستند اما 
کارگزاران سیاسی در بازتولید، تحول ساختارها و نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نقش بی بدیل 
دارند. در واقع کارگزاران هستند که تاریخ را می سازند. از این رو می بایست به کاریزما، شخصیت، 

انگیزها و نیات کنشگران سیاسی در فرآیندهای دگرگونی سیاسی- اجتماعی تاکید نمود ]8[.
ایفا می  افکار و تصورات نقش بسیار مهمی در رابطه میان ساختار و کارگزار  3- عوامل فکری: 
کنند. می توان چنین اذعان داشت که عوامل فکری در ساختار و روابط علی تاثیر گزار است. دگرگونی 
در افکار و تصورات است که موجب می شود کنشگران )کارگزاران( به صورت استراتژیک در محیط 

)ساختار( عمل نمایند ]9[.
از نظر گیدنز »ساختارها بستر کردار عامالن اجتماعی را فراهم می کنند و از سویی دیگر عامالن 
انسانی با کنش های انسانی شان به بازتولید ساختارها می پردازند. به تعبیر وی، کردار عامالن همواره 
انسان ها را  بازتولید ساخت در برگشت کردار  بازتولید می کند و همین  ادامه  تولید و در  ساخت را 
محدود )به واسطه قواعد( و البته ممکن )به واسطه منابع( می سازد. بنابراین می توان گفت ساختارهای 
اجتماعی هم همزمان نتیجه کردار انسان هستند و هم بر کردار انسان تاثیر می گذارند«]10[ همچنین 
»هر کنش اجتماعی در برگیرنده ی ساختاری است و هر ساختاری به کنش اجتماعی نیاز دارد؛ بنابراین 

به  اند« ]11[.  تنیده شده  فعالیت روزمره در یکدیگر  ناپذیر در  به گونه ای جدایی  عاملیت و ساختار 
اعتقاد نگارنده در تحلیل و تبیین ماهیت دولت، تحلیل دیالکتیکي نظریه ساختار کارگزار بسیار حائز 
اهمیت بوده و فراتر از شناخت ماهیت دولت ها و تفاوت هاي آن ها؛ مي توان در روند شناسایي و 
چگونگي رفتار و ساخت دولت از آن استفاده کرد. از اینرو مي توان در هم تنیدگي ِکنش ِ هدفمنِد 
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کنشگران در بستر ِ محیط ِ ساختاري ِدولت را، متاثر از عوامل ساختاري، فکري و کارگزاري حاکم بر 
ساخت دولت دانست و با شناخت ظرایف و دقایق آن، طرح مناسبي براي دولت اسالمي افکند:

نمودار شماره 1: مدل نظری تحلیل دیالکتیکی تحقق دولت اسالمی

3- شاكله معنایی و هویتی دولت اسالمی در دیدگاه مقام معظم رهبری)مدظله 
العالی(

فهم و شناخت عوامل فکری، نیازمند موشکافی در سازه هایی است که بر اساس آن ماهیت، اهداف، 
ارزش ها و کارکرد دولت در نظام سیاسی اسالم تفسیر و عینیت می یابد. از اینرو تالش می شود این مهم 

در دیدگاه مقام معظم رهبری تبیین شود.

3-1- ماهیت و ابعاد دولت اسالمی 
در اندیشه ی آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( دولت ماهیت ساختاری کارگزاری دارد و صرفا قوه 
ی مجریه نیست بلکه تمام قوا و کارگزاران را شامل می شود. ایشان در این باره می فرمایند: »اکنون 
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نه به معنای هیئت وزرا؛ یعنی قوای سه گانه، مسئوالن  باید اسالمی شود. دولت به معنای عام،  دولت 
کشور، رهبری و همه« ]12[.

حضرت آیت اهلل خامنه ای)مدظله العالی( نگاهی دیالکتیکی و چند وجهی به دولت دارد و ابعاد 
مختلف ساختاری، کارگزاری و فکری را در تبیین ماهیت و روند شکل گیری و تداوم دولت اسالمی 

را مد نظر قرار می دهند:
یک. بُعد کارگزاری: »معنای شعار دولت اسالمی این است که ما می خواهیم اعمال فردی، رفتار 
با مردم، رفتار بین خودمان، و رفتار با نظام های بین المللی و نظام سلطه ی امروز جهانی را به معیارها و 

ضوابط اسالمی نزدیکتر کنیم. این شعار، بسیار باارزش است« ]13[. 
دو. بُعد ساختاری: »برای این که آن مقصود - یعنی کشور اسالمی - به طور کامل محقق شود، 
احتیاج است که دستگاه حاکمه ی کشور در عمل خود، در سازماندهی خود و در چگونگی رفتار خود، 

به طور کامل اسالمی عمل کند« ]14[.
سه. بُعد فکری: در نگاه آیت اهلل خامنه ای)مدظله العالی( دین به عنوان زیربنا و شالوده ی دولت 
اسالمی در دو بعد ساختاری و کارگزاری است: »دین، مایه و پایه و محور قانون و اجرا در این کشور 

است. حرکت مردم به سمت اهداف و آرمان های دینی است؛ این معنای نظام اسالمی است« ]15[. 

3-2- الگوی آرمانی دولت اسالمی
و  اسالمی  انقالب  بنیان  و  اساس  بلکه  اسالمی  دولت  تنها  نه  العالی(،  رهبری)مدظله  معظم  مقام 
فرمایند:  می  باره  این  در  و  دانند  می  السالم(  علی)علیه  مکتب حضرت  از  برگرفته  اسالمی  جمهوری 
»انقالب اسالمی الگو و نمونه ی خود را از امیرالمومنین گرفت و نظام جمهوری اسالمی به وجود آمد« 
]16[. به باور ایشان، دولت اسالمی در امر حکمرانی باید همچون حکومت حضرت امیر)علیه السالم( 
» اصول اسالمی عبارت است از عدالت، توحید، انصاف با مردم، ارج  پایبند به اصول اسالمی باشد: 



بایسته های دولت اسالمی در مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی/   585

نهادن به حقوق مردم، رسیدگی به حال ضعفا، ایستادگی در مقابل جبهه های ضداسالم و دین، پافشاری 
بر مبانی حق و اسالم و دفاع از حق و حقیقت. این ها در همه ی زمان ها هم قابل پیاده شدن است. البته 
امروز وقتی ما این حرف ها را می زنیم، در حقیقت از قله حرف می زنیم. چه کسی می تواند حتّی تصور 

کند که به امیرالمؤمنین شباهت پیدا کند؟ نه، هیچ کس شبیه امیرالمؤمنین نمی شود« ]17[.
البته ایشان تصریح می کنند که الگوگیری از حکومت امیرالمومنین)علیه الّسالم( به معنای همسانی 
مسئولین با حکومت علوی نیست بلکه جهت گیری در این راستاست: » سخن در این نیست که کسی 
با علی بن ابی طالب )علیه الّسالم( بکند؛ سخن در پیدا  بتواند خود را همگون و همسان  یا جامعه یی 
کردن جهت حرکت جامعه و اشخاص، مخصوصاً زمامداران و اولیای امور در نظام اسالمی است. جهت 

حرکت، باید این جهت باشد« ]18[.

3-3- اهمیت دولت اسالمی در تحقق تمدن اسالمی
در نگاه تمدنی آیت اهلل خامنه ای یکی از اهداف جمهوری اسالمی ایران احیای امت اسالمی است: 
»ایران به دنبال ایرانی کردن اعراب یا شیعی کردن سایر مسلمین نیست؛ ایران به دنبال دفاع از قرآن 
و سنت پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( و احیاء امت اسالمی است« ]19[. جهت رسیدن به این هدف باید 
ایران اسالمی به عنوان یک کشور نمونه و الگو در دنیا مطرح شود و این امر با رفع مشکالت کشور 
به  باید  » مسؤوالن  فرمایند:  باره می  این  در  میسر می شود.  تمدنی  اهداف  به  موانع رسیدن  عنوان  به 
وظایف خودشان عمل کنند؛ نیازهای مردم را بفهمند، درک کنند و تأمین کنند. مشکالتی که امروز 
در بین مردم وجود دارد – محرومیت ها، نابسامانی ها، تبعیض ها و بیکاری ها که تذّکر مشفقانه ی ما به 
مسؤوالن دائماً درباره ی این چیزهاست - موانع راهند. برطرف کردن اینها هدف نیست؛ برطرف کردن 
اینها برای رسیدن به هدف الزم است. هدف عبارت است از ساختن کشوری که بتواند در دنیا الگو 
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باشد؛ لتکونوا شهداء علی النّاس1«. آن چنان باال قرار گیرید که بتوانید ناظر بر همه ی عالم باشید؛ بر 
همه ی روش ها، بر همه ی تمّدن ها و مدنیّت ها« ]20[. از اینرو مسئوالن و کارگزاران دولت اسالمی 

در تحقق تمدن اسالمی اهمیت می یابند.

3-4- وظایف تمدن ساز دولت اسالمی
رهبر معظم انقالب، تشکیل جامعه ی اسالمی را از اهداف انقالب اسالمی و گام چهارم در تحقق 
انقالب هم تشکیل جامعه ی اسالمی است و معیارها و  این  از  » هدف  تمدن نوین اسالمی می دانند: 
شاخص های عمده ی جامعه ی اسالمی هم این هاست: جامعه ی برخوردار از علم، برخوردار از اخالق و 
برخوردار از عدالت« ]21[. به باور ایشان، این جامعه ایجاد کردنی است و دولت ها در این زمینه دارای 
تکلیف و وظایفی می باشند: »همه باید تالش کنند جامعه ای برخوردار از علم، برخوردار از اخالق، 
برخوردار از عدالت به وجود بیاورند. وظیفه ی دولت ها هم این است، وظیفه ی آحاد مسئوالن هم این 
است، وظیفه ی مدیران بخشهای مختلف هم همین است، آحاد مردم هم آرزوشان این است. آن چیزی 
را که طلب می کنند و مطالبه ی از مسئوالن می کنند، این است: یک جامعه ی برخوردار از علم و اخالق 

و عدالت« ]22[.
3-5- ارزش های تمدن ساز دولت اسالمی

آیت اهلل خامنه ای به اسالم نگاهی زندگی ساز دارند و آن را مناسب برای زندگی دنیایی و آخرتی 
انسان می دانند. دولت اسالمی بر پایه سازه اسالمی باید ایجاد شود و وظیفه آن اقامه احکام الهی است. 
از اینرو می توان گفت ارزش های مقبول دولت اسالمی ابعاد معنوی و مادی زندگانی انسان مسلمان را 
در بر می گیرد: »آن کسی که تصور می کند اسالم فقط به جنبه های معنوی، آن هم با برداشت و تلقی 
خاص از جنبه های معنوی- عبادت و زهد و ذکر و امثال این ها- می پردازد، به دنیای مردم، به لذات 
نیست.  این جوری  اسالم  نشناخته؛  درست  را  اسالم  او  نمی پردازد،  مردم  بشری  خواسته های  به  مردم، 

1 سوره بقره، آیه 143
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همه ی این چیزهائی که گفتیم؛ هم آن چیزی که مربوط به مسائل دنیائی جامعه است- مثل عدالت، 
مثل امنیت، مثل رفاه، برخورداری از ثروت، برخورداری از آزادی و استقالل- هم آنچه که مربوط به 
مسائل اخروی است؛ مثل رستگاری، تقوا، پرهیزگاری، رشد اخالقی، تکامل معنوی انسان، در کلمه ی 

اسالمی مندرج است« ]23[.

3-6- اهداف تمدن ساز دولت اسالمی
انقالب  اهداف  تحقق  درصدد  اسالمی  انقالب  فرآیند  از  مرحله  سومین  عنوان  به  اسالمی  دولت 
اسالمی است. به اعتقاد آیت اهلل خامنه ای، »تحّقق این اهداف، تدریجی است« ]24[. بر اساس دیدگاه 
ایشان، هدف نهایی انقالب اسالمی تحقق حیات طیبه است: »انقالب اسالمی به وجود آمد تا به ملت 
ایران، حیات طیّبه بدهد. حیات طیّبه، یعنی آن چیزی که قرآن می فرماید: »فلنحیینّه حیاة طیّبه«. این ثمره 
و هدف نهایی این انقالب است.« ]25[. در دیدگاه ایشان حیات طیبه ابعاد مادی و معنوی زندگی انسان 
را در بر می گیرد: »حیات طیّبه، یعنی یک ملت، هم از لحاظ ماّدی و زندگی روزمّره و رفاه و امنیت و 
دانش و سواد و عّزت سیاسی و استقالل اقتصادی و رونق مالی و اقتصادی برخوردار باشد و هم از جهت 
الهی در آن زندگی  انسآن های مؤمن و خداشناس و پرهیزکار و برخوردار از اخالق واالی  معنوی، 
کنند. این حیات طیّبه است« ]26[. در این راستا، به اعتقاد حضرت آیت اهلل خامنه ای)مدظله العالی(، 
هدف از تشکیل نظام جمهوری اسالمی و تحقق دولت اسالمی، ایجاد حیات طیبه است و کارگزاران 
و دولتمردان نظام در بازتولید این هدف نقش اساسی دارند: »ما فرقمان با بقیه ی گروه هائی که در 
کشورهای مختلف می آیند یک رژیمی را تغییر می دهند، بر سر کار می آیند و قدرت را به دست می 
گیرند، این است که ما آمدیم برای این که یک جامعه ی اسالمی به وجود بیاوریم؛ ما آمدیم تا حیات 
طیبه ی اسالمی را برای کشورمان و برای مردممان باْزتولید کنیم؛ آن را تأمین کنیم.. هدف، جز این چیز 

دیگری نبود، االن هم هدف جز این چیز دیگری نیست« ]27[.
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نمودار2: مدل مفهومی سازه فکری دولت اسالمی

4- بایسته های دولت اسالمی در تحقق تمدن نوین اسالمی
4-1- بایسته های ساختاری دولت اسالمی در تحقق تمدن نوین اسالمی

4-1-1- نظام سازي
هر دولتی اعم از اسالمی و یا غیردینی برای پیشبرد اهداف خود نیاز به نظام هاي مختلف سیاسي، 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دارد. در دیدگاه شهید صدر »نظام به معنای مطلق، مجموعه ای به هم 
پیوسته و دارای »مبانی« و »غایات« مخصوص به خود است ]28[. واسطی نیز با توجه به اجزا و تاثیرات 
آن ها بر یکدیگر نظام را مجموعه ای از عناصر مرتبط با یکدیگر که برای تحقق یک هدف در تالش 
اند. در هر نظام، تغییر هر جزء بر اجزای دیگر و بر کل تاثیر دارد و هیچ یک از عناصر، اثری مستقل و 
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جدا از مجموعه نمی گذارد و نمی پذیرد ]29[. به باور حضرت آیت اهلل خامنه اي)مدظله العالی(، نظام 
سازي در جمهوري اسالمي مبتني بر آموزه هاي فقهي انجام گرفته و در گستره زماني، یک نظام سیاسي 
نیازمند ِتاسیس نظام هاي جدید یا تکمیل نظام هاي پیشین است: » نظام سازی -که گفتیم امام بزرگوار 
ما بر اساس مبانی فقهی، نظام سازی کرد- یک امر دفعی و یک باره نیست؛ معنایش این نیست که ما 
یک نظامی را بر اساس فقه کشف کردیم و استدالل کردیم و این را گذاشتیم وسط، و این تمام شد؛ نه، 
این جوری نیست. نظام سازی یک امر جاری است؛ روزبه روز بایستی تکمیل شود، تتمیم شود« ]30[.

4-1-2- نهاد سازي
نهادها مجموعه قواعد، رویه ها و سازمان هاي رسمي و غیر رسمي حکومت است که  از  منظور 
در اختیار دولت براي پیشبرد اهداف قرار مي گیرد ]31[. درواقع نهادها ابزاری برای تحقق اهداف از 
پیش تعیین شده ی دولت ها هستند. دولت اسالمی نیز از این قاعده مستثنی نیست و جهت جامعه سازی 
معظم  مقام  یابند.  استقرار  اسالمی  دولت  با  متناسب  نهادهای  باید  اسالمی  تمدن  به  رسیدن  و  اسالمی 
رهبری به این امر توجه کرده اند و به نهادسازی و همچنین تحول در آن ها تاکید می کنند. ایشان در 
جایی دولت اسالمی را با نهادسازی یکی دانسته اند. در این باره می فرمایند: »دولت اسالمی یعنی ساز و 
کارها و نهاد سازی های الزم برای ایجاد آن جامعه ی اسالمی« ]32[. همچنین نهادسازی را از ضرورت 
از چیزهائی که در هر  »یکی  برند:  به کار می  اند و آن را در کنار واژه سازی  انقالبی دانسته  ها هر 
حرکت عمومی و در هر نهضت الزم است، این است که بر اساس تفکرات و مبانی پایه ای این نهضت 
»نهادسازی« بشود... وقتی یک انقالب و  و این جریان، هم بایستی »واژه سازی« بشود، هم بایستی 
یک حرکت تحقق پیدا می کند، بایستی دستگاه های مجری خود را  آن مجموعه هائی که آن هدف 
ها را باید دنبال کنند  به وجود بیاورد« ]33[. ایشان نهادسازی را ناظر بر دو امر می دانند اوال تحول در 
نهادهای موجود و دوم ایجاد نهادهای جدید که معتقدند در انقالب اسالمی هر دو کار انجام شده است. 
این مسئله را می توان از این بیان ایشان درک کرد: »یکی از کارها این است که دستگاه های موجود 
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جامعه را متحول کند، یکی دیگر این است که دستگاه متناسب با خواست خود را به وجود بیاورد. هر 
دو سخت است، هر دو جزو کارهای دشوار است. انقالب اسالمی هر دو را انجام داد«  ]34[.

اهمیت نهادسازی از نگاه ایشان تا آن جاست که گاهی بدون نهادسازی های جدید، تحول و اصالح 
ساختارهای قبلی برای متناسب سازی آن ها با انقالب اسالمی نیز میسر نمی شود. در این باره مثال ارتش 
اما  ایجا شد  انقالب اسالمی در آن  با فضای  متناسب  ارتش تحوالت  و سپاه را ذکر می کنند که در 
سپاه طبق اهداف انقالب اسالمی بنیان گذاشته شد. ایشان می فرمایند: »در مقوله ی نظامی، ارتش که 
ساخته و پرداخته ی فرهنگ دیگری و نظام دیگری و کسان دیگری بود، تبدیل شد به یک ارت3ش 
انقالبی، به یک ارتش متدین و مؤمن؛ ساخت هایش هم تغییر پیدا کرد، روش هایش هم تغییر پیدا کرد، 
شعارهایش هم تغییر پیدا کرد؛ در آن، تحول به وجود آمد. در کنار این، نهاد نوپا و تازه ای از خود 
انقالب روئید و آن، سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود؛ که اگر این دومی نمی شد، اّولی هم امکان پذیر 
نبود. این ها هنرهای انقالب است که امام بزرگوار ما مظهر اِعمال این هنرها و فهم دقیق از نیاز جامعه و 

نیاز آینده بود و این را با قدرت، با قاطعیت و با پیگیری انجام داد« ]35[.
4-1-3- جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم

پیشگامي و نوآوري در تولید علم و دانش جهاني از ملزومات و مقدمات نظام سازی و نهادسازي 
بار عنای3ی خاصی دارند و  بر تک واژه هایی است که هریک  تولید علم« مشتمل  »نهضت  است. 
درواقع هر کدام بخشی از معنای جمعی و ترکیبی آن را پوشش می دهند. »در این ترکیب »نهضت« 
به معنای جریان سازی برای تغییر فرهنگ یا نهادهای عینی و اجتماعی، همراه با احساس مسئولیت در 
اقشار مختلف جامعه برای دستیابی به هدف اساسی و مورد قبول است. »تولید« یعنی به وجود آوردن 
و مطرح ساختن چیزی که تاکنون مطرح نبوده است.وقتی دانشمندان در برخورد با پدیده ها نظریه تازه 
ای را مطرح می کنند، در واقع تولید علم صورت گرفته است.« ]36[. در تعریف جنبش نرم افزاری می 
توان گفت »جنبش نرم افزاری نیز به یک حرکت اجتماعی گویند که برای ایجاد تحول مثبت در روند 
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فکر و اندیشه به منظور تمدن سازی شکل می گیرد« ]37[.
تربیتي،  اقتصادي،  حقوقي،  نظریه  ابعاد  و  اسالم  معرفتي  نظام  تبیین  بر  همواره  رهبري  معظم  مقام 
سیاسي و فرهنگي اسالم تاکید داشته ]38[. و نهاد حوزه علمیه و دانشگاه ها را متولیان اصلي این مهم 
مي دانند. به اعتقاد ایشان، دولت اسالمي براي پیشبرد اهداف خود نیازمند نظام های اقتصادی، سیاسی، 
تربیتی و ده ها نظام دیگر است که باید مباني و اصول آن ماخوذ از شریعت اسالم باشد. و تکلیف حوزه 
های علمیه در این مسئله را این گونه بیان می کنند: »دولت اسالمی داعیه دولتی بر مبنای دین را دارد 
باید این نظام ها و اصول مربوط به آن ها باید از متن شریعت الهی استخراج شود. تشکیل نظام اسالمی 
که داعیه دار تحقق مقررات اسالمی در همه ی صحنه های زندگی است، وظیفه ای استثنائی و بی سابقه 
بر دوش حوزه ی علمیه نهاده است، و آن تحقیق و تنقیح همه ی مباحث فقهی ای است که تدوین 

مقررات اسالمی برای اداره ی هر یک از بدنه های نظام اسالمی بدان نیازمنداست« ]39[.
حضرت آیت اهلل خامنه اي)مدظله العالی( با تاکید بر این که پیشگامي در دانش و مدنیت جهاني 
الزمه تحقق حیات طیبه اسالمي است ]40[؛ همواره بر فرارفتن از جنبه هاي تقلیدي و وارداتي دانش 
ایشان  باور  به  میان،  این  اند ]41[. در  تاکید داشته  به مرزهاي علم جهاني و درون زایي آن  و رسیدن 
نقش دانشگاه در این جنبش نرم افزاري اساسي و بسیار حائز اهمیت است: »باید مغزهای متفّکِر استاد 
و دانشجوی ما بسیاری از مفاهیم حقوقی، اجتماعی و سیاسی را که شکل و قالب غربی آن ها در نظر 
بعضی مثل وحی مُنزل است و نمی شود درباره اش اندک تشکیکی کرد، در کارگاه های تحقیقاتِی 
عظیِم علوم مختلف حالجی کنند؛ روی آن ها سؤال بگذارند؛ این جزمیت ها را بشکنند و راه های تازه 
ای بیابند؛ هم خودشان استفاده کنند و هم به بشریت پیشنهاد کنند. امروز کشور ما محتاج این است؛ 
امروز انتظار کشور ما از دانشگاه این است. دانشگاه باید بتواند یک جنبش نرم افزارِی همه جانبه و عمیق 
در اختیار این کشور و این ملت بگذارد تا کسانی که اهل کار و تالش هستند، با پیشنهادها و با قالب ها 
و نوآوری های علمِی خودی بتوانند بنای حقیقی یک جامعه آباد و عادالنه مبتنی بر تفّکرات و ارزش 
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های اسالمی را باال ببرند« ]42[.

4-1-4- سبک زندكی
از بین تعاریف گوناگونی که برای سبک زندگی بیان شده است، می توان این تعریف که سبک 
زندگی »الگوی همگرا )کلیت تامی( یا مجموعه ی منظمی از رفتارهای درونی و بیرونی، وضع های 
اجتماعی و دارایی ها که فرد یا گروه بر مبنای پاره ای از تمایالت و ترجیح ها )سلیقه(اش و در تعامل 
با شرایط محیطی خود ابداع یا انتخاب می کند«]43[ و به عبارتی دیگر »الگو یا مجموعه ی نظام مند 

کنش های مرجح« ]44[ را مناسب دانست.
از طرفی حضرت آیت اهلل خامنه اي)مدظله العالی( در تبیین ابعاد تمدن نوین اسالمي، به دو بعد نرم 
افزاري و سخت افزاري تمدن اشاره مي نمایند. به اعتقاد ایشان، بخش نرم افزارانه تمدن اسالمي که در 
بیانات ایشان »سبک زندگي« است؛ در واقع، »بخش متنی و اصلی و اساسی« یک تمدن را تشکیل 
مي دهد ]45[. به اعتقاد ایشان مصادیق سبک زندگي ابعاد خانواده )شیوه ازدواج، نوع مسکن، لباس، 
خوراک، آشپزي(، فراغت )سرگرمي، سفر، تفریح و ورزش(، اقتصاد )الگوی مصرف، کسب و کار(، 
سالمت )نظافت و طهارت(، تعامل )رفتار خانوادگي، رفتار اداري، رفتار دانشگاهي، رفتار سیاسي، رفتار 
با بیگانگان(، و هویت جامعه )زبان و خط( و ده ها مسئله خرد و کالن دیگر را در بر مي گیرد ]46[. از 
اینرو، تبیین و آسیب شناسي سبک زندگي اسالمي و صیانت از حدود و ثغور آن را، از وظایف نخبگان 
دانشگاهي و حوزوي و همچنین مدیران فرهنگي و رسانه اي مي دانند: »نخبگان موظفند، حوزه موظف 
است، دانشگاه موظف است، رسانه ها موظفند، تریبون دارها موظفند؛ مدیران بسیاری از دستگاه ها، 
بخصوص دستگاه هائی که با فرهنگ و تربیت و تعلیم سروکار دارند، موظفند؛ کسانی که برای دانشگاه 
ها یا برای مدارس برنامه ریزی آموزشی می کنند، در این زمینه موظفند؛ ... در این زمینه باید کار کنیم، 
–سبک  به آسیب هائی که در این زمینه  باید آسیب شناسی کنیم؛ یعنی توجه  بنابراین  حرکت کنیم. 

زندگی- وجود دارد و جستجو از علل این آسیب ها« ]47[.
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نمودار شماره3: مدل مفهومی بایسته های ساختاری دولت اسالمی

4-2- بایسته های كارگزاری دولت اسالمی در تحقق تمدن نوین 
اسالمی

در نگاه مقام معظم رهبری رکن کارگزاری دولت نقش مهمی در روند اسالمی کردن دولت ایفاء 
می نماید و اساسا بدون توجه به رکن کارگزاری نمی توان تحقق دولت اسالمی که زمینه ساز تمدن 
نوین اسالمی باشد؛ را متصور شد. شاید بتوان بیشترین الگوپذیری از حکمرانی امام علی )ع( را برای 
مدرن،  دنیای  در  که  قید  این  با  شد.  انتظار  رفتاری  و  اخالقی  اعتقادی،  مختلف  ابعاد  در  کارگزاران 
ساختارها و نهادهای سیاسی و اجتماعی مظروف رفتار کارگزاران دولتی می باشند و عمال تصورات 
و تصدیقات کارگزاران دولت است که رفتار و جهت دهی نهادها و ساختارها را تعریف و شکل می 
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بخشد. از نظر ایشان بایسته های کارگزاران دولت اسالمی باور اسالمی، رفتار اسالمی و اخالق اسالمی 
هستند که در همه ی این موارد باید منطبق با شریعت اسالم و منبعث از الگوی آرمانی دولت علوی )ع( 

باشند. 
4-2-1- سالمت اعتقادی)باور اسالمی( 

در اندیشه ی مقام معظم رهبری باور اسالمی کارگزاران، منشا عمل و گفتار آن ها بوده و بسیار 
حائز اهمیت است. از اینرو به باور ایشان، از الزامات مسئولیت در دولت اسالمی اعتقاد قلبی داشتن به 
اصول قانون اساسی و آرمان های جمهوری اسالمی است. تا جایی که از نظر ایشان اشغال پستی توسط 
کارگزاری که به این موارد اعتقاد و باور قلبی نداشته باشد حرام است: »اگر کسی در نظام جمهوری 
اسالمی در مسؤولیتی مشغول کار است، ولی آرمان های نظام جمهوری اسالمی را آن گونه که امام 
بزرگوار ترسیم کرده است و در قانون اساسی تجسم پیدا کرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست 
برای او حرام شرعی است... اگر یک مسؤول عقیده ای غیر از این دارد، می تواند شهروند جمهوری 

اسالمی باشد - مانعی ندارد - اما نمی تواند مسؤول باشد؛ بخصوص در مسؤولیتهای باال« ]48[.
 ِ کارگزاران  عملکردی  و  اخالقی  اعتقادی،  العالی(، سالمت  ای)مدظله  خامنه  اهلل  آیت  اعتقاد  به 
)ره(،  راحل  امام  ایشان  منظر  از  باشد.  می  اسالمی  دولت  ارزیابی  در  سنجه  ترین  مهم  اسالمی  دولت 
ر و عینیّت یافته طراز کارگزار ِ دولت اسالمی در دوره معاصر است که مورد وفاق و قبول سالیق  مفِسّ
و برداشت های مختلف اسالمی است. از اینرو تاسی از ایشان در امر حکمرانی، شاخصی برای شناخت 
مبانی و ارزش های انقالب اسالمی است: » اّولین شاخص دولت اسالمی، شاخص اعتقادی و اخالقی 
است - بخصوص در مسئوالن رده های باال - سالمت اعتقادی، سالمت اخالقی، سالمت عملکردی که 
از اعتقاد درست و نگاه درست به حقایق جامعه ناشی می شود. ..عالوه بر منابع اسالمی - که حاال ممکن 
ما مجموعه ی رهنمودهای  باشند -  تلّقی های مختلفی داشته  افراد گوناگونی  منابع اسالمی،  از  است 
امام بزرگوار را داریم؛ امام، مورد اعتقاد و قبول و اذعان همه ی ما است. خب، مجموعه ی بیانات امام، 
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مجموعه ی موضع گیری های امام، مجموعه ی رهنمودهای امام در اختیار ما است. این شد آن شاخص؛ 
به این باید اعتقاد داشته باشیم؛ بر طبق این باید عمل بکنیم؛ در موارد اشتباه، به این شاخص اصلی مراجعه 
ارزشی  مبانی  است،  ها  انقالب هم همین  ارزش های  و  اصول  اعتقادی.  این می شود سالمت  بکنیم؛ 

انقالب هم در همین بیانات وجود دارد« ]49[.
مقام معظم رهبری بصورت مصداقی در ابعاد ایجابی و سلبی به برخی از مولفه های باور اسالمی 

مورد نیاز کارگزاران اسالمی اشاره می کنند:
یک. از ابعاد اعتقادی که رهبری آن را برای کارگزاران دولت اسالمی الزم می دانند اعتماد به وعده 
های الهی است: »یکی از چیزهایی که من بر روی آن تکیه می کنم در این زمینه ی اعتقاد و نگاه قلبی 
و گرایش قلبی، مسئله ی اعتماد به خدای متعال است، اعتماد به وعده های الهی است؛ این از جمله ی 
مطالبی است که بنده اصرار دارم ما روی این کوتاهی نکنیم. وقتی خدای متعال صریحاً به ما وعده می 
دهد که »اِن تَنُصُروا اهللَ یَنُصرُکم1«، »َو لَیَنُصَرنَّ اهللُ َمن یَنُصُره2«، وقتی اینجور خدای متعال با صراحت، 
با تأکید به ما وعده می دهد که اگر شما از دین او حمایت کردید، از راه خدا پیروی کردید و آن را 
نصرت کردید، خدا شما را نصرت خواهد داد، ما باید به این وعده اعتماد داشته باشیم، باید همین جور 

عمل بکنیم. به هر حال این یکی از شاخصها است: اعتماد ]به خدا[ و انس با معنویّات« ]50[.
دو. بعد اعتقادی دیگری که ایشان مورد توجه قرار می دهند توجه به محاسبه ی الهی و مواخذه 
قائل می  نظارت مردمی نقش  برای حرف مردم و  » بعضی  از کارگزاران دولت اسالمی است:  الهی 
شوند؛ اما برای نظارت الهی و چیزی که فردای ما مشتمل بر آن است، نقش قائل نمی شوند... آن طرِف 
مرز مرگ، محاسبه ی الهی و مؤاخذه ی حساب کش های دقیق الهی است. باید به فکر باشیم؛ حیات 
و ابدیّت و سرنوشت حقیقی آن جاست؛ این را نقش بدهیم. ما این چند صباح آمده ایم آن جا را آباد 
کنیم. در نطقی که می کنیم، در امضایی که می کنیم، در مشورتی که می دهیم، در تصمیمی که می 
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گیریم، در عزل و نصبی که می کنیم، به آخرت و رضای الهی و محاسبه ی اُخروی نقش و تأثیر دهیم. 
این به نظر من مهّم است« ]51[.

مقام معظم رهبری در بعد ایجابی امام خمینی )ره( مصداقی از الگوی کارگزاران دولت اسالمی 
می دانند: »سه باور در امام بزرگوار ما وجود داشت، که همین سه باور به او قاطعیت می داد، شجاعت 
می داد و استقامت می داد: باور به خدا، باور به مردم، و باور به خود. این سه باور، در وجود امام، در 
تصمیم امام، در همه ی حرکت های امام، خود را به معنای واقعی کلمه نشان داد« ]52[. و در بعد سلبی، 
از داشتن  باید  از کارگزاران حکومتی می دانند که دولتمردان  شاه سلطان حسین صفوی را مصداقی 
روحیات وی برحذر باشند: »آن روزی که شهر اصفهان در دوره ی شاه سلطان حسین مورد غارت قرار 
گرفت و مردم قتل عام شدند و حکومت باعظمت صفوی نابود شد، خیلی از افراد غیور بودند که حاضر 
بودند مبارزه و مقاومت کنند؛ اما شاه سلطان حسین ضعیف بود. اگر جمهوری اسالمی دچار شاه سلطان 
حسین ها بشود، دچار مدیران و مسئوالنی بشود که جرأت و جسارت ندارند؛ در خود احساس قدرت 
نمی کنند، در مردم خودشان احساس توانائی و قدرت نمی کنند، کار جمهوری اسالمی تمام خواهد 

بود« ]53[.
مقام معظم رهبری در تبیین اخالق کارگزاران در دولت اسالمی آن ها را به اهتمام و تاسی از سیره 
سیاسی پیامبر اکرم )ص( و امام علی )ع( فرا می خواند: »پیامبر اسالم ....که باید برای همه  ی ما هم 
برای مسئوالن کشور، هم برای آحاد مردم اسوه و الگو باشد« ]54[. و در جایی دیگر در این رابطه می 
فرمایند: »امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب )علیه آالف التّحیّة و الّسالم( یک قله ی مرتفع است؛ هم برای 

حاکم اسالمی و حکومت اسالمی، هم برای هر فرد مسلمان« ]55[.
حضرت آیت اهلل خامنه ای)مدظله العالی( در تبیین سیره سیاسی پیامبر اکرم )ص( و امام علی )ع( 
به برخی از توصیه های اخالقی که به جد مورد اهتمام آن بزرگ مردان ِ بی نظیر ِتاریِخ بشریت در امر 
حکمرانی و زمامداری بوده است؛ اشاره می نمایند و دولتمردان را به الگوپذیری از این انوار اخالقی 
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فرا می خواند. خلق  وخوی مردمی، محبت و رفق نسبت به مردم، عدالت ورزی، دوستی و رفاقت با 
طبقات پایین جامعه، عدم تغییر رفتار با مردم در سختی و راحتی یا دست یابی به قدرت و ثروت، ]56[ 
عدم منت گذاری، عدم بزرگنمایی اقدامات، عدم خلف وعده، عدم عجله ورزی، عدم اهمال و سستی، 
عدم تعویق انداختن امور، عدم لجاجت و پافشاری در کارها از جمله رهنمودهای اخالقی در امر سیاست 
هستند که مقام معظم رهبری )مدظله العالی( مستند به بیانات پیامبر اکرم)ص( و امام علی )ع( به آن ها 

اشاره می نمایند ]57[.
در  گری  اشرافی  خوی  رسوب  العالی(،  )مدظله  رهبری  معظم  مقام  دیدگاه  در  رسد  می  نظر  به 
مسئوالن و کارگزاران دولتی سرآغاز و منشاء رذایل اخالقی باشد و این مسئله را به عنوان آفت مسئولیت 
در دولت اسالمی همواره به دولتمردان گوشزده کرده اند: »آفت مسئولیت در یک نظامی که متکی به 
آراء مردم و متکی به ایمان مردم است، این است که مسئولین به فکر رفاه شخصی بیفتند؛ به فکر جمع 
بیفتند؛ در هوس زندگی اشرافیگری، به این در و آن در بزنند؛ این آفت بسیار  آوری برای خودشان 
بزرگی است. امام خودش از این آفت به کلی برکنار ماند و مسئولین کشور را هم بارها توصیه می کرد 
که به کاخ نشینی و به اشرافی گری تمایل پیدا نکنند، سرگرم مال اندوزی نشوند، با مردم ارتباط نزدیک 

داشته باشند« ]58[.
 

4-2-3- رفتار اسالمی كارگزاران
سومین بعد از بایسته های کارگزاران در دولت اسالمی، رفتار آن ها است. آیت اهلل خامنه ای)مدظله 
العالی( رفتار اسالمی را این گونه معنا می کنند: »رفتار دینی یعنی گسترش عدالت در جامعه و خدمت به 
آحاد مردم« ]59[ و الگوی رفتاری کارگزاران دولت اسالمی را رفتار علوی )ع( می دانند: » باید رفتار 
علوی در میان ما مسووالن نظام جمهوری اسالمی نهادینه شود. آن روز است که هیچ گونه آسیب و 
خطری این نظام را تهدید نخواهد کرد« ]60[. همچنین در این رابطه می فرمایند: »ما مسووالن وظیفه و 
تکلیف داریم که خودمان را با رفتار امیرالمومنین تطبیق دهیم و جهت حرکت خودمان را با او بسنجیم« 
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]61[. می توان شاخص های رفتاری کارگزاران در دولت اسالمی در دیدگاه مقام معظم رهبری را به 
شرح ذیل احصاء نمود:

 1. تقوا، تعبّد الهی و عمل صالح در آحاد مسئوالن و التزام شدیدتر در مسئولیت های سنگین تر 
.]62[

 2. عدالت گستری در برخورداری ها و دسترسی های همه ی افراد به امکانات کشور ]63[.
 3. صراحت در اتخاذ مواضع انقالبی بر اساس اندیشه های امام )ره( ]64[.

 4. ایستادگی و استقامت در راه ارزش های اسالمی ]65[.
 5. اجتناب از انقطاع و احتجاب از مردم )با مردم هیچ مواجه نشدن( ]66[.

 6. اخالص و قصد قربت الهی در انجام وظایف ]67[.
 7. اولویت دادن به مصالح عمومی نسبت به مصالح فردی ]68[.

 8. جهد و خستگی ناپذیری ]69[.
 9. اجتناب از خودشیفتگی ]70[.
 10. اجتناب از لذت جوئی ]71[.

 11. اجتناب از اسراف، تجملگرایی و اشرافیگری ]72[.
 12. آرمان گرایی حقیقی در عین واقع گرایی ]73[.

 13. جدیت و تعصب در جهتگیری دین ]74[.
 14. استکبار ستیزی و مبارزه با زورگویان عالم ]75[.

 15. خدمت رسانی و خدمتگذاری به مردم و رفع مشکالت مردم واستبقوا الخیرات1 »برای کارهای 
نیک، مسابقه بگذارید« ]76[.

 16. انتقادپذیری و برخورد مناسب با منتقدان ]77[.

1 سوره مائده، آیه 48
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 17. در نظر گرفتن رضایت الهی در انجام وظایف ]78[.
 18. رفتار جهادی و سبقت در خدمتگذاری ]79[.

 19. اجتناب از سپردن کارها به حوادث و قضا و قدر ]80[.
 20. اجتناب از تنبلی، بی حالی و سهل انگاری ]81[.

 21. سرعت در تصمیم گیری و اقدام ]82[.
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 نمودار شماره 4: مدل مفهومی بایسته های کارگزاری دولت اسالمی
ِِ

نتیجه گیری
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از  مرحله ی سوم  عنوان  به  اسالمی  العالی(، دولت  )مدظله  رهبری  معظم  مقام  تمدنی  دیدگاه  در 
توجه  با  دارد.  عهده  بر  اسالمی  جامعه  ایجاد  راستای  در  سنگینی  رسالت  اسالمی،  نوین  تمدن  فرایند 
به اهمیت و جایگاه دولت اسالمی در این امر و عدم تحقق آن به صورت کامل در سال های پس از 
با بررسی  له را دو چندان کرده است.  به این مقوله آن هم در دیدگاه معظم  انقالب، ضرورت توجه 
های بیانات ایشان مبرهن است که رهبر انقالب دولت اسالمی را فراتر از قوه ی مجریه و شامل همه ی 
دستگاه ها، نهادها و مجموعه کارگزاران دانسته و همچنین آن را در سه بعد ساختاری، کارگزاری و 

فکری قابل تبیین می دانند:
طراز  و  ساختاری  طراحی  مبنای  نظری،  محتوای  و  سازه  عنوان  به  اسالم  شریعت  فکری،  بعد  در 
ر ارزش ها، اهداف و جهت دهی های رفتاری حاکم بر دولت  رفتاری کارگزاران دولتی است و مفسِّ

در نظام سیاسی اسالم است.
در بعد ساختاری، تحقق دولت اسالمی منوط به ایجاد، کاربست و طراحی نظام سازی، نهادسازی، 
سبک زندگی اسالمی و جنبش نرم افزاری است. هر یک از این مولفه ها در هم تنیده و تاثیر و تاثر 
متقابل بر یکدیگر دارند. با این قید که جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم، سنگ بنای وجوه دیگر 
است. در این مسیر، وظایف سنگینی جهت فراهم نمودن ساختارهای دولت اسالمی بر دوش دانشگاهیان 

و حوزویان می باشد.
در بعد کارگزاری، کارگزاران دولت اسالمی باید از نظر اعتقادی، اخالقی و رفتاری منطبق بر دین و 
با الگوگیری از سیره سیاسی پیامبر اکرم)ص( و امام علی )ع( مشی کنند. سالمت اعتقادی کارگزاران از 
آن جهت که شکل دهنده اخالق و رفتار آنها است؛ حائز اهمیت می باشد. از جهت اخالقی، معیارهایی 
از جمله مردمی بودن و پرهیز از خوی اشرافیت را برای کارگزاران الزم برمی شمارند. در بیانات ایشان 
رفتار کارگزاران نیز دو جنبه سلبی و ایجابی دارد. از جمله ویژگی های رفتاری کارگزاران، می توان به 
تقوا، عدالت گستری، صراحت در اتخاذ مواضع انقالبی، پرهیز از احتجاب مردم، خدمتگزاری و موارد 
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بسیار دیگر اشاره کرد. ایشان امام خمینی)ره( را به عنوان الگو و همچنین عینیت یافته ی طراز کارگزار 
دولت اسالمی در عصر حاضر معرفی می کنند. 

بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری، تحقق دولت اسالمی در مسیر تمدن اسالمی، حرکتی تدریجی 
و عملی است. و در صورت توجه به همه ی ابعاد دولت اسالمی و تالش در تحقق آن ها، دولت اسالمی 

که نقش مهم و اساسی در تمدن سازی دارد شکل خواهد گرفت. 
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