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 مقدمه
   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  



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

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

 رئیس همایش سرکار خانم دکتر کیاساالری قدردانی نمایم.

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

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

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

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

                                                                                             
 فرزاد جهان بین       

 رئیس دبیرخانه دائمی و دبیر علمی همایش                                                                  
  



 



 فهرست

 طب و سالمت
 3     شاپور                                                     علی بن عباس اهوازی میراث دار مکتب طبی جندی 

 72  جايگاه سالمت معنوی اسالمی در تمدن نوين اسالمی                                                             
 33  در تمدن اسالمی )با تأکید بر کتاب ذخیره خوارزمشاهی(                     جايگاه علم داروشناسی

 اجتماعی –فرهنگی 
 72  های دينی                       بررسی نقش نظام مند نخبگان در فرايند جامعه آرمانی بر اساس آموزه

 27   ن نوين اسالمی      واکاوی و تحلیل جايگاه اجتماع جهانی مراسم اربعین حسینی در تحقق تمد
 33  های تمدن مدرن                                                            های اخالق فتوت برای حل چالش ظرفیت

 فقه و حقوق
 777    ها دشواری و اندازها چشم :المللی بین حقوقی نظم در اسالمی بشر حقوق هنجارهای پذيرش
 733                                                                   فقه                       معرفتی های بنیان بر ای مطالعه

 753                                                                   اسالمی       نوين تمدن در زدايی فقر شايسته نظام
 787                              شهروندی حقوق منشور در مذهبی و دينی های اقلیت حقوق بررسی و نقد

 707                آن قبال در اسالمی حکومت تعهدات و اسالمی نوين تمدن در بشر حقوق مختصات
 772                                                                   اسالمی              نوين تمدن و دينی ساالری مردم

 مباحث بنیادین
 757سازی                                                       شناختی حکمت صدرايی در تمدن های انسان ظرفیت

 763                                           ضرورت و چیستی فلسفه شدن در مهندسی تمدن نوين اسالمی    
 733 می با تحلیل مفهوم تمدن و مقايسه تطبیقی با تمدن اسالمی             معناشناسی تمدن نوين اسال

سازی  ای سلبی در راستای تمدن مقدمهانسانی،  علوم حوزه در تئوری نقد کاربردی مدل ارائه
 377                                                                                       اسالمی                                          



 333نگرشی تحلیلی به مفهوم تمدن نوين اسالمی                                                                           
اهلل  ی تاريخی آيت در آراء فلسفه در تحقق تمدن نوين اسالمی "قطعیت"بندی عنصر  صورت

 373                                                                                                                               ای خامنه
 انديشه بر تأملی با) تمدن اسالمی: اشتراکات و افتراقات طالعه تطبیقی تمدن نوين اسالمی وم

 387                                                                                      (ای خامنه علی سید اهلل آيت حضرت
 732  نهضت ترجمه؛ تمدن سازی يا تمدن سوزی                                                                         

وذ و سیطره مکتب مادی گانه نف های سه   حربه تقابل با    تحلیل و تبیین نقش بنیادی معرفت و ايمان در
 753                                   تمدن غرب بر اساس آيات قرآن                                                        

 783          کارويژه های تمدن سازی نوين اسالمی در منظومه فکری مقام معظم رهبری )حفظه اهلل(
 572(رهبر انقالب اسالمی)مورد کاوی انديشه سیاسی  حیات طیبه به مثابه غايت تمدن نوين اسالمی

 هنر و معماری
 523          مدرسه چهارباغ اصفهان-های تربیتی و تعلیمی پنج کتیبه تجلی يافته در مسجد تحلیل پیام

 535                                                                       ضرورت گفتمان هنری در تمدن نوين اسالمی
« هنر»و « هنرمند»الی( پیرامون نقش العمدظله«)ایامام خامنه»ره( و «)امام خمینی»های تحلیل ديدگاه

 677                                                      در پیکره تمدّن اسالمی                                                   
ی مکانی از تعالیم  به مثابه يک ترجمه "صحن کودکان رضوی"فلسفه، معماری و تمدن: طرح 

 672  ی شیعه                                                                                                          تربیت-فرهنگی
 



 
 

 طب و سالمت
 





 

 شاپور علی بن عباس اهوازی میراث دار مکتب طبی جندی 

 
 7، سمانه عربیان7، فاطمه شريفیان مطلق7حمید کاويانی پويا

 

 چکیده 
زمان با  .ق، همهدر قرن چهارم  ،یرانيپزشک و روانشناس برجسته ان عباس مجوسی اهوازی، علی ب

شده است، چشم به جهان گشود و  دهینام یکه دوره رنسانس اسالم هيبو پرور آل دوران حکومت دانش
 گذار هيپا ،یرازی. او به همراه استادش، ابوماهر شديو برجستگان علم طب گرد ریعلم از مشاه لیبا تحص

 ني. بر اگردد یمحسوب م یو تمدن اسالم رانيا یدرمانگر ریدر س ینقطه عطف، رازیش یمکتب پزشک
 یمشخص و بارز یژگيچه و یبن عباس دارا یعل یکه اثر مهم طب یپرسش اساس نيمبنا و در مقابل ا

و  «یالملک»کتاب  یاست که با بررس یو معاصرش بوده است، گفتن نیشیپ ینسبت به آثار طب
 یلیتحل  -یفیتوص یکرديبا رو ،یو اثر مهم اهواز دیاسات ت،یدرباره شخص فتهصورت گر یها پژوهش

، «یالملک» اي «هیالصناعه الطب کامل»در کتاب پرارج خود به نام  یکه اهواز ميگرد ینائل م جهینت نيبد
را به  یا اب، پندنامهکت ني. او در باب دوم ادیهمراه گردان یرطب نظ بارا  یبار طب عمل نیاول یبرا

روزگار خود را به آن  جِيرا یو اصول منطق بودهتر  درآورد که از سوگندنامه بقراط جامع ريرشته تحر
 زین شياز تجارب و مشاهدات خو ان،ینیشیکتاب عالوه بر دانش پ نيهنگام نوشتن ا یافزوده است. و

ممتاز بود که دانشمند  یژگيو نياساس انهاده است و بر  یاز خود برجا یاديز فاتبهره جسته و اکتشا
بدين سان با عطف بدين  ند.ا هترجمه شد نیبه الت شيها است که کتاب یرانيپزشک ا نیمذکور نخست

های مطرح در  های عملی و موثر، با مطالعه و شناخت تفاوت ديدگاه ها و شیوه مهم که دريافت روش
و  میکه تنظ یالملکطالعه اسناد طبی مهمی همچون پذير است؛ م گذشته و امروز )سنتی و مدرن( امکان

                                                                                                                                               
 (Kavyani@uk.ac.irايران )نويسنده مسئول:  کرمان، کرمان، باهنر شهید دانشگاه تاريخ، گروه علمی، هیات عضو استاديار، 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد تاريخ علوم پزشکی، گروه طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ايران 2

mailto:Kavyani@uk.ac.ir
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کننده راهکارهای مختلفی است که در گذشته  توجیه است، هیشب یامروز یها آن به کتاب یبند طبقه
گرفتند. از اين رو احیای طب سنتی  طب در پیش می درمان و کسب دانش   برای تشخیص، انتخاب

 مانی در تمدن نوين اسالمی خواهد بود.در  -های تشخیصی ايران، منجر به ارتقاء روش

شاپور، کامل الصناعه الطبیه، کتاب الملکی، پندنامه، اخالق  مکتب جندی کلیدی: های واژه
  .ماریحقوق ب پزشکی،

 مقدمه -1
به اين معنی که علم در يک جامعه، در تعامل افراد با يکديگر شکل  ؛ماهیت اجتماعی دارد، علم

در نگاه  اينکهو عوامل گوناگون اجتماعی در آن تأثیرگذار است. ديگر  يابد میو توسعه  گیرد می
اجتماعی و  های محیطعمل انسان پاسخی است به مسائل کارکردی که او در  هرشناسی  جامعه

تمدن  های شاخصهيکی از  عنوان بهعلم طب  بنابراين هنگامیکه به ؛[7] شود می با آن مواجه غیراجتماعی
 نظر در قبل مدتی از را آن های زمینه و ها ريشه که بود خواهیم مجبور ،پردازيم یدر دوران اسالمی م

 دوره يک در قطعی، صورت به توان نمی را علمی های پیشرفت انتهای و که ابتدا نمايیم قبول و گرفته
 .[7]کوتاه تعیین نمود 

 منزله بهاين علوم زيرا  ؛در تاريخ علوم جهان است یتنقش علوم عربی دارای نخستین درجه اهم
بدون بررسی اين علوم و  چنانکه آيند میعهد باستان و دنیای جديد به شمار  های دانشحلقه اتصال بین 

. [3] بودکهن و تمدن جديد مشهود خواهد های  تمدنبین ناپذير  توصیفشکافی  ها، آندرک  ويژه به
ويژه تمدن  های غیرعربی، به بوده و تمدن البته در اينجا منظور از علوم عربی، علوم دوران تمدن اسالمی

اند و تأثیر آراء دانشمندان ايرانی که مسبب اصلی  ايران در سیر تحولی اين علوم نقش بسزايی داشته
اند، کامالً مشهود است. بر اين مبنا با توجه به اينکه دانش  ظهور عصر طاليی دوران تمدن اسالمی بوده

مردم دنیای متمدن کهن  دانش پیشینیان و تجربیات و ماحصل عصاره مطرح در تمدن نوين اسالمی
بررسی روند درمانگری و ماهیت دستاوردهای پزشکان در طول باشد، در خصوص طب و طبابت نیز  می

و تنها با  گردد های آنها حاصل میهای اسالمی از طريق مطالعة آثار و ذکر بداعت و نوآوریسده
توان گامی استوار به سوی  تاريخ تمدن اسالمی پديد آمده است، می مطالعة عمیق آثاری که در دوران

تمدن نوين اسالمی برداشته و در احیاء و پويايی ساختار و شاکلة تمدن اسالمی معاصر که دانش طب از 
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های مهم اين تمدن است، نقش بسزا و موثری را ايفا کرد. با اين مقدمه پژوهش مزبور بر آن  شاخص
تنها در تمدن اسالمی بلکه در غرب نیز  که نه به زندگی و زمانه علی بن عباس اهوازی،است با پرداختن 

، بر الملکیمايه اثر طبی مهم او، کتاب  است، به بررسی ويژگی و درون علمی تأثیرگذار بوده تحوالت در
 های موجود بپردازد. اساس منابع کهن و پژوهش

 بویه باستان تا دوران آلوخیزهای علم طب در ایران از دوران   افت -2
هايی که درگذر ايام کسب کردند،  زندگی علمی ايرانیان باستان با توجه به تجربیات و اندوخته

ها زمینی است و  ها و راهکارهای درمان آن ها را بدين نتايج در درمانگری نائل کرد که ريشه بیماری آن
توان فائق آمد. در ابتدا  زا می مل بیماریعملکرد منطقی و علمی است که بر بیماری و عوانتیجة در 

آگاهی از رعايت بهداشت فردی و جمعی و اجتناب از آلودن عناصر چهارگانه و حفظ تعادل در امور 
بود که از عقايد دينی و دستورات مذهبی ايرانیان نشأت گرفته و با توجه به اين دستاوردها بود که به 

های گوناگون از  ا پزشکان ايران باستان با برخورداری از تخصصدورانی نو گام نهادند. مطابق با اوست
در اند.  های جراحی آگاهی داشته های درونی، جلدی، روش درمان جراحات و شیوه انواع بیماری

شد، بلکه  می برخوردار یمشخص دستمزد از تنها نهپزشکی، فرد طبیب  ظیفةوصورت اجرای درست 
 [.5 ،7] آوردند به عمل می تقديراو  تی پادشاهان ازح جامعه و دارای اجرمعنوی بوده و
مراکز و  پادشاهان هخامنشی به پزشکی و بهداشت عمومی توجه زيادی داشتنددر دوران باستان، 

تشکیالت  ساخته شد. همچنین در اين دورانبرای فراگیران علم پزشکی  در اين دورانآموزشی بسیاری 
در اين  .[6]وجود داشته است داروسازی  روخانه و تشکیالتدا، رايگانبیمة پزشکی دولتی و نوعی 

اقدام به ، های خاص بیماری درغیرايرانی، پادشاهان پارس به دلیل تخصص برخی پزشکان دوران 
مطالب و دستورات فراوان ۀ نددربرداردوران اين اوستای . نمودند ديگرممالک می پزشک از استخدام

 [.2]است پزشکی و بهداشتی 
شاهد احیای روزافزون دانش پزشکی هستیم.  های ديگر دوره ساسانیان بیش ازدورۀ  در همچنین

به گرد آورده و دوباره  شده بود، پراکنده  ايران را که پس ازحمله اسکندر در سطحی يها دانشها  آن
 تا دندادر دستوسپس  پزشکی بود. تر ازهمه مهم ها آنکه درمیان ند کتاب اوستای ساسانیان ملحق ساخت

  .[6]نمايند ترجمه  هندی پیرامون علم پزشکی را يونانی و کتب متعدد
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شهری مبتکر و پیشرو در علوم زمان بخصوص  صورت به  شاپور به دو علت  در اين دوران جندی
حکومت عنوان يک  بهپادشاهان ساسانی،  ی کهاهتمام شديد درآمد، علت نخست؛علوم يونانی و هندی 

علت  داشتند ودينی زرتشتی  های آموزهپراکنده اوستا و  های بخشکلیه  آوری جمعنسبت به  دينی،
 آزادی مذهبی و صلح و امنیت شاپور به دلیل جندی به الرها مدرسه نسطوری علمای مهاجرت ديگر،

شاپور  جندیسیس اولیه أتزعم برخی پژوهشگران  . الزم به ذکر است به[2]باشد  آن منطقه، می حاکم بر
  .[8]گردد  برمی ها آريايیتاريخ و زمان ورود  ماقبلبه دوران 

دورانديشی مسلمانان و آوازه علمی دانشگاه از گزند حوادث پس از اسالم نیز به سبب شهر  اين
. با مهاجرت اساتید آن ودب علوم پزشکی مطرح دار پرچم عنوان بههمچنان  ،سال های سال و مصون ماند

گرفت ولی همواره شهرتش  آن راو بغداد جای  افول نهادآن رو به  ید پرآوازهشخور کم کم ،به بغداد
  .[3، 5] علم پزشکی در اسالم باقی ماند های پیشرفتتحوالت و  ساز زمینه عنوان به

به در دستگاه خالفت  نفوذ اعمالو  به عرصه سیاست بويه آلبا ورود پس از ورود اسالم به ايران 
 بهمناسبی برای تنفس دانش و فرهنگ  بار ديگر فضای نسبتاً ،باعراان و ترکها به آنتمايل علت عدم 

نسبی  یآرامشدر اين دوران با ايجاد  به کارهای علمی روی آوردند. مجدداً ايرانی آمد و پزشکان وجود
بار ديگر انجمن  مشتاقان حقیقت» عبریبه گفته ابن گرديد. فراهم بزرگ یپزشکان تولدزمینه  ،علما برای

گشتند. میدان آزاد و  مأمورجوانان به تحصیل و مطالعه تشويق شدند و پیران به ارشاد و تربیت ، آراستند
 بويه آلامرای  .[77، 70]« گرديدخريدار نداشت گرم و رايج  که قبالً ها قابلیتوسیع شد و بازار 

بیت اطبا به امر ترجمه مطالب علمی و پزشکی و ترکه اهتمام فراوانی به علت  عضدالدولهبخصوص 
در شهرهای مختلف ، امروزی های دانشگاه یمراکز درمان مشابهبزرگی  های بیمارستان ند،نامدار داشت

. در اين [77]سپردند نامداری  يک را به پزشک و مسئولیت هردند کرنا شیراز و بغداد ب ازجمله
آموزش داده اطبا جوان به  باسابقهپزشکان سیلة و ، بهانواع کارهای پزشکی و داروسازیها  بیمارستان

کادر پزشکی و پرستاری اين  کردند و میپیروی  شاپور جندیاز الگوی بیمارستان  ها آن .شد می
 .[8]شد  میمین أت شاپور جندیمرکز از طريق تا سالیان دراز همچنان  ها بیمارستان

نوشتن و  پرورش يافتنداهوازی  بزرگ و نامدار چون یپزشکانمناسبی در بستر چنین شرايط 
افتخارات علمی دنیای قديم بر پهنه آسمان فرهنگ و  عنوان بههمواره هايی در پزشکی  المعارف دائره

 درخشند. میدانش اين سرزمین 
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اختصار به معرفی  اجتماعی آن دوران به -در ابتدا برای درک بهتر شرايط علمی  راستای در اين
طور خاص به عباس اهوازی پرداخته و سپس به عصر علی بن اجمالی اساتید و تعدادی از پزشکان هم

 پردازيم. زندگی وی می

 عصران و اساتید اهوازی نگاهی اجمالی بر هم -3
 ابوماهر -3-1

بويه، از زندگی طوالنی تا  ابوماهرموسی بن يوسف بن سیار، حکیم و پزشک ايرانی دوران آل
عالوه بر و  بودخود روزگار جستة براز پزشکان  اواسط قرن چهارم هجری برخوردار بوده است. او

 پزشکان از همه که کرده است؛ ای تربیت  طبابت به تدريس نیز پرداخته و شاگردان بسیار و برجسته
براساس سخن اهوازی و کتب  کردند. میشاگردی وی مباهات  آمده و به شمار به روزگار آن بزرگ

ابن مندويه  و حمد بن محمد طبریا همچون متبحری پزشکان و استاد اهوازی پزشک پیشین، اين
 [.77، 73است ] بغداد و شیراز بیمارستان پزشک اصفهانی

 و زنی رگ و جراحی درباره ارزشمندی طبی و علمی کتب تألیف به تدريس، بر عالوه ابوماهر
مقاله دو اثر مهم ابن سیار شامل  ننهاد. جای بر خود از زيادی آثار اما ،گماشت همت تر عمومی مطالب

از او  ،در مورد ديدگاه وی به درمان. [75] است الزياده علی کناش الخف السحاق بن حنینو  ی الفصدف
بر اطبای حاذق واجب است که چون در ابنای نوع خود علتی از علل ظاهره يا » است: شده نقلچنین 

از آزار مرض  ،معالجت اقدام کرده آن رنجور راه اقتضای انسانیت و مروت، به باطنه استنباط کنند ب
است که تاريخ پزشکی متذکر نام او شده است و کنیه  جراحی ابوماهر نخستین .«خالصی بخشند

 [.76] استه تفويض شدوی   به جراحی داشت، یها ابوماهر نیز به دلیل مهارتی که در عمل
 ويس اهوازی را به نام ابوطاهر استاد کشف الظنونکتاب صاحب چلپی(  خلیفه )کاتب البته حاجی

 [.72] و معلوم نشد که از روی چه سند و مدرکی اين مطلب را آورده است داند میسنان  بن

 محمد بن زکریای رازی -3-2
فريد عصر خود در تمام يگانه دهر و قرن چهارم هجری،  دان ايرانی  پزشک، فیلسوف و شیمیرازی 

. رازی آثار ماندگاری [70] را آموخت علم طببود. وی در سنین باال [78] طبيژه و بهعلوم باستانی و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
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پزشکی است که حوزۀ در  المنصوریو  الحاویدارد. دو اثر مهم وی،  فلسفهو  شیمی، پزشکیزمینة در 
 .[73، 78] آيد بزرگ طبی به شمار می المعارف الحاوی يک دايره

 ابن سین عبداهللبن  ابوعلی حسین -3-3
 و منطق طب، ويژه به علوم تمامی  ابن سینا پزشک و فیلسوف ايرانی قرن چهارم و پنجم هجری، به

 القانون فی الطب .است شده جا مانده و يا به او نسبت داده  سینا آثار فراوانی به داشت. از ابن احاطه فلسفه
 بزرگ طبی به های المعارف يخ پزشکی است که اين کتاب نیز از دائرهترين آثار تار يکی از معروف

 .[77، 70] رود شمار می

 بوعلی احمد بن عبدالرحمن بن مندویه اصفهانی -3-4
و شاگرد مکتب  ابوماهر چهارم هجری، از شاگردان قرن شناس گیاه و فیلسوف پزشک، ابن مندويه

 اين در نیز فراوانی تحقیقات و کرده طب علم به مهمی خدمات است. وی بوده علی بن عباس اهوازی
 در خود شاگردان و پزشکان به هايی نامه بود، مشغول طبابت به بغداد بیمارستان در که زمانی. دارد زمینه

گذار مکتب  او بنیان .کردند می استفاده ها بیماری درمان در او های رساله از ها آن و نوشت می اصفهان
 باشد. می وی فاتیاز تأل الطب یف یالکافکتاب و  [77، 70، 75] اصفهان بوده

 احمد بن محمد ابوالحسن طبری -3-5
ترين  مهم .شده است هجری، که از استادان او تنها ابن سیار شناخته طبری پزشک متبحر قرن چهارم 

 را ها بیماری کتاب اين در است، مؤلف مفید و نافع بسیار کتابی که است البقراطیه المعالجاتاثر وی 
 فارسی زبان به ابتدا کتاب اين ظاهراً. است آورده مقاله چندين در کامل بسیار را داروها و عموم طور به
 . [77] است گزارش شده عربی به بعد از آن و شده یفتأل

 ن عباس اهوازی ارجانیب علی -3-6
يکی از سه  ،بنا به قول جورج سارتون ،شناس ايرانی قرن چهارم هجری اهوازی پزشک و روان

می و دنیای پزشکی کرده الفت شرقی بود که خدمت به سزايی به طب اسالپزشک بزرگ و مشهور خ
 [.73]است 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C


 3/  شاپور  جندی طبی مکتب دار میراث اهوازی عباس بن علی

 آنچه اما ،اند کرده ذکر ق.ه 338 ديگر برخی و ق.ه 378 را سال تولد اهوازی سال مورخین برخی
 اتفاق ق.ه 387 سال به وی وفات. استداده  رخ هجری چهارم قرن اول نیمه در وی والدت مسلم است

در  7نبرکلما .دارد وجودنظر  اختالف نیز شیراز و بغداد بین وی وفات محل درباره حال نيا با افتاد.
مانند کتاب  در بعضی از کتب تاريخ پزشکی به و ق.ه 338تاريخ تولد وی را  تاريخ ادبیات عربکتاب 

میالدی( تاريخ تولد وی را  7363)چاپ پاريس سال  3و شارل کوری 7تألیف موريس باريتی تاريخ طب
ه وی در نیمه اول . آنچه مسلم است آنکشود یم ق.ه 378با سال که مطابق اند  میالدی ثبت کرده 330

به اهوازی به همین علت و به جهان گشوده است  اهواز و يا ارجان )بهبهان( چشم درقرن چهارم هجری 
 [.72] ارجانی معروف است

دانسته  شاپور یجندرا  اهوازی و موطنش را وی ،7ادوارد براونو [ 75]اهوازی  او را بعهیاص یاب ابن
بن عباس به علی از او ،جلد دوم معجم المطبوعاتدر و یفه حاجی خلی، قفط، اصیبعه یاب ابن. است

 اند. برده مجوسی نام
 .اند شده قائل برای او را لقب عالءالدينی آلمان 6آمريکائی و وستنفلد 5وان ديک ،برکلمان آلمانی

 ,Ali-Abbas : اند شناخته بدين عناوين را او که اروپايیان اسالمی است -ايرانی  پزشک نخستین وی

Ali ibne Abbas al-Majusi, Hally Abbas [72].  
 تذکره، کتب و تمامی [75] شيگفتارهاعلی بن عباس در سرآغاز کتاب خويش و  تقريباً اگرچه 

 پدرش بسیار،احتمال  به و وی اما برخی معتقدند خود ،[77، 70]اند  کرده ذکر را نسب وی، نام ادامه در
 دوره آن در بعضی معتقدند همچنین،. است داشته زرتشتی بمذه وی پدربزرگ ولیاند  بوده مسلمان
علی  کنیه نهادند یم فرزندانشان بر نیز اسالمی -عربی یها نام زرتشتیان،ازجمله  و رمسلمانانیغ از بسیاری

 آمده ارجانی اهوازی عباس علی بننام  با تاريخی کتب در عموماً واست  اهوازی ابوالحسن عباس بن
 و مورخان ازآنچه  بلکه شود ینم ديده احوالتراجم  در مشروح و مفصلحال  رحش اهوازی از. است

 در کنگره نريمانی جالل پروفسور گزارش. بر اساس استالملکی کتاب  تألیف درباره آمده مفسران
                                                                                                                                               
1 Brockelman 
2 Maurice Bariety 
3 Charles Coury 
4 Edward Granville Browne  
5 Van Dyke 
6 Wüstenfeld 
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 مستنداتبراساس  زيرا؛ است بوده ارجان اهالی از ايشان م، نیز7337 سال در پاريس در طب آکادمی
 فراهم آن در تحصیل امکان که یا گونه به بوده آباد تيغا به شهری ارجان يا ارگان ايام، ناي در تاريخی

 در که کند یم ياد ارجان دانشگاهعنوان  به جص قلعه از نیز بهبهان و ارجان کتاب است. نويسنده بوده
 و است شتهقرار دا اصفهان - جاده ارجان به نزديک و طاب رودخانه کنار در ارجان شمالی ارتفاعات

 به توجه با . اند ( نوشتهگچالجص ) قلعه را آن نام اسالم دوره جغرافیانويسان بوده سنگ و گچ از چون
 وخودآموخته  شانیک هم نزد در و ارجان زادگاهش در را خود تحصیالت او احتماالً تاريخی شواهد
 طب آموزش از پس او[. 77]ت اس رسیده استادی مقام به آنجا در و رفته شیراز به آن تکمیل برای سپس

هاى پیشینیان  به مطالعه کتاب ، خود[70] کند یم ياد نیکی به او از خود کتاب در ابوماهر که نزد
دانند. وى پزشک عضدالدوله،  اسالمى مى پرداخت. او را پس از رازى، بزرگترين پزشک دوران

جا منصب  یارى از پزشکان در آنفرمانرواى آل بويه بود، با اين حال، در بیمارستان عضدى که بس
 .[75]است  را براى عضدالدوله ديلمى تألیف کرده  الملکی داشتند، او را منصبى نبود. گويا کتاب

 ترين بزرگ از يکی ،است خود روزگار پزشک ترين برجسته اينکه بر عالوه اهوازیبن عباس  علی
و  بوده قديم طب علم مهم ارکان از يکی او .رود یم شمار به نیز میانه های سده و اسالم جهان پزشکان

 مطالعاتی دارای و دانشمند و حاذق وی طبیبی .است  کرده پزشکی دانش به را ارزشمندیخدمات 
 پزشکی، اسطوره دو بین زمانی فاصله در اهوازی است. بوده خود از پیش طبی کتب در عمیق و طوالنی

 کدام هیچ قانون با سینا ابن و الحاوی با رازی زکريای است زيسته می سینا ابن از قبل و رازی از بعد
 ايرانی در عصر اسالمی پزشک نخستین او. شوند پزشکی در الملکی کتاب درخشش مانع اند نتوانسته

بن ر ديگر، ايرانی بزرگ طبیب چهار . اهوازی با[76] شدند ترجمه التین به هايش کتاب که است
 .[72] دهند یم تشکیل را اسالمی طب کانی، ارو گرگان نایس ابن طبری، رازی،

 علت نوشتن کامل الصناعه الطبیه -4
 تألیف قانون از پیش دهه چند اهوازی، عباس بنعلی  را الطب فی کامل الصناعه يا الملکی کتاب

المعارف بزرگ طب اسالمی  رازی، يکی از سه دائرهالحاوی سینا و  ابن قانوناين کتاب در کنار  کرد.
 . [75]بويه، عضدالدوله ديلمی تقديم شد  پرور آل دوست و دانش به پادشاه دانشمند و دانشکه  است؛
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 تدوين و تألیف شیوه به او اهوازی جزء دانشمندانی نبود که به علت کتب زيادش مشهور باشد،
 طبی های کتاب يک بر هر جهت از اين  است؛ بوده استاد آن در و آشنا بسیار طبی، کتب ويژه کتب به

 بسیاری و رازی زکريای محمد بن سرابیون، يوحنا بن بقراط،: ازجمله خود از پیش نامداران بسیاری از
 کتاب يک الزم شرايط فاقد را ها آن های کتاب و گرفته اشکاالتی جهاتی از يک هر اطبا، اين از ديگر

 و ها ناهماهنگی جبران برای را کامل الصناعه الطبیهکتاب  و دانسته جامع و مفید طبی آموزشی
 کناش .است کرده تألیف طب، فن عملی و علمی جنبه دو گرفتن نظر در با و ها کتاب اين های کاستی

 غنای جهت به است و موجود آن عملی و نظری بخش میان که توازنی لحاظ به الملکی کتاب وی،
 طبی کتب ترين دسترس در و معتبرترين از يکی عملی، بخش در چه و نظری بخش در آن، چه محتوای

[. وی درباره علت تألیف کتاب 72، 5است ] قرارگرفته هم بعد قرون پزشکان مورد توجه که است بوده
خواهد کتابی بنويسد که همه آنچه را که يک دانشجوی پزشکی به آن نیازمند  کند که می عنوان می

باشد. هرچند اين کتاب دست شود، در خود گنجانیده  خواهد بود تا در هنر پزشکی، ورزيده و چیره
همه چنین است که دانشجويان و پزشکان  ها بسیار مفصل و طوالنی باشد، با اين  تواند با اين ويژگی نمی

 میان تنها در [. اين کتاب، نه78، 75] های پزشکی چشم بپوشند با خواندن اين کتاب از ديگر کتاب
علی  الحکماء تاريخ درقفطی  نوشته به. افتي نظیر کم رواجی نیز غرب در بلکه اسالمی، دوره پزشکان

 فارس اهل از شیخی از علم اخذ. فارس از وی اصل کامل، فاضل است طبیبی اهوازی، عباس بن
 الحقیقه فی و اوست؛ تصنیف ،ملکی به مسمّی کنّاش عضدالدوله، برای نموده؛ از ابن ماهر به معروف

 آن مدارست به عهد، آن در مردم میل نیکو، بترتی به عملی، و علمی بر مشتمل است، جلیل کتابی
 متروک اندک ملکی، وقت اين يافت، ظهور سینا، ابن قانون آنکه  تا بودند آن مالزم طلبه و بود کتاب
 اسالمی درباره کتاب وی -نیز از پژوهشگران مشهور موسسه تاريخ علوم عربی 7[. فؤاد سزگین77ماند ]

های تاريخی علم طب را مورد بررسی قرار  مؤلف آن دگرگونیجهت که  اين کتاب ازآن» نويسد: می
آورده و تصوير درستی از سطح علمی فن طب  داده و نقد و برآورد درستی از کار پیشینیان خود به عمل

در روزگار خود ارائه داده است و توجهی جدی به لزوم هماهنگی میان طب نظری و طب عملی داشته 
 .[77]« گاران علم طب را برانگیخته استن است، اعجاب و تقدير تاريخ

                                                                                                                                               
1 Fuat Sezgin 
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مرهون اين  همه از بیش اهوازی شهرت .دارای شهرت عام بود سینا ابن قانونتا قبل از کتاب الملکی 
دارای موضوعاتی است که به نحو صحیحی  ،اين کتاب بسیار منظم چنانکه گفته شد [ و هم75اثر بوده ]

شخصی  های تجربهقبل از خود را نیز در آن منعکس کرده و و اهوازی نظرات اطبا  اند شده  بندی طبقه
و در  کرد میخود را نیز در آن آورده است با اين تفاوت که اهوازی در عصری پس از رازی زندگی 

لیفات أتبا آنکه اهوازی [. 73] کند روز  بهديلمی بود و توانست کتاب تألیفی خود را  عضدالدوله خدمت
بود که مرجع پزشکان و پايه مطالعات پزشکی شرق و غرب قرار  چنان آنو ، اما کتاب ازيادی نداشت

کتاب برای مراجعه و دستیابی به مطالب آن و  ترين آسانبرخی محققین، کتاب وی را . گرفت
 .[30دانند ] میکتاب برای مطالعه کردن  ترين شايسته

 های کتاب الملکی ویژگی -5
 7لکلر لوسین. دارد برتری رازی زکريای الحاوی ابکت بر تحقیق و ترتیب، نظم حیث کتاب از

 الحاوی زيرا نیست مقايسه قابل  رازی الحاوی با الملکی است معتقد طب تاريخ معروف نويسنده

 شود، می شامل را زمان آن تا طب علم به جديد مربوط و قديم معلومات جمیع از ای خالصه

 با توان می بطور کلی  [.72] است شده  بیان امعج و ويژه شیوه به الملکی کتاب در طب که درصورتی

 بدون و درک و فهم قابل اين کتاب مفهومی که دريافت اهوازی های استدالل و کتاب به نگاهی

 هتذکر و مورخان عموم .است بوده طب علم دانشجويان مرجع متمادی قرون طی و در دارد پیچیدگی
 تنها الزم پزشکان نه برای را آن مطالعه و بوده ولا درجه طبی کتب از که بودند معتقد شرق نويسان

با استناد به نظر اهوازی کتب  توان میاثر وی با آثار ساير حکما،  ةدر مقام مقايسدانستند.  می واجب بلکه
علیرغم تعدد کتب، فاقد کتابی جامع با  3را موجز و پر از کلمات غامض دانست. جالینوس 7بقراط

در کتب خود يا به امور طبیعیه و جمیع  7وضوعات طبی است. اريباسیوسشرحی کامل پیرامون همه م
احاطه کاملی به امور  5و ارکان نداشته است. پولس يداویاسباب اشاره نکرده و يا ذکری از اعمال 
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2 Hippocrates 
3 Galen 
4 Oreibasios 
5 Paul 
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)از اسباب و عالمات و انواع  ها آناندکی را ذکر نموده و طريقه اجرا و تعلیم  طبیعیه نداشته و نکات
از نیز اگرچه احاطه کاملی بر طب داشته، ولی ترجمه روانی  7ج( را نیاورده است. اهرنمداوا و عال

 جانبه همهسخن گفته و رافع نیاز  اختصاربه عربی نداشته است. ضمن آنکه به نحو ايجاز و  سريانی
عالج ، هم فاقد کلیات الحاویموجز بوده و المنصوری . در مورد رازی نیز کتاب نیستدانشجويان 

ای  سازد که باوجودِ آوردن مجموعه . وی رازی را بدين متهم میاست نظم و نظام ،تشريح، داویي
 [.75] کامل شرح نداده است طور کرده است به آنچه را ذکر مختصر درباره هر بیماری،

 در قانون و از قانون است ابلغ عملی قسم در» الملکیقفطی معتقد است  یالملکو  قانون مقايسه در
 نظری، علم در الملکیاما  است برتر و تر قوی نظری طب در قانون[. بدين معنی که 77] «اثبت علمی

 است. تر جامع محتوا، در و تر قوی بیان، در و تر سلیس
و  کند میمعرفی  ابوماهرمختلفی خود را شاگرد  درجاهایدر کتاب خود، ضمن اينکه  اهوازی

در علم و  را ، ولی در مقام عمل، آنجا که تناقضیدارد می نهايت تواضع را به مقام شامخ استادش ابراز
مقام حکمای متقدم، خود ن به داارج نه کند. همچنین ضمن میبدان اشاره  با شهامت ،يابد در میتجربه 

، شجاعانه به تجربه خويش بیند میخطايی در مسیر  هرکجاو  داند نمیآنان  و چرای  چون بیرا مريد 
يونان پیروی اصطالح  به  و اگرچه از مکتب کند میای حکمای قبل را گوشزد و خطاه کند میاستناد 

 [.30 ،75] نمايد میآنان رفتار  برخالف طبِ داند میصالح  هرکجا، ولی کند می
نقاط قوت کار وی، اشاره به برخی عوارض و سمیت داروهای يونانی و همچنین تشريح  ازجمله

اهوازی افزايد.  میدر کنار غنای مطالب، به اعتبار کتاب  عملی است که های توصیهجراحی و  اعمال
خراسان( و همچنین عراق و فارس را ) کند که داروهای مورد استفاده در اقلیم چهارم چنین عنوان می

بردند را رد کرده است و تجويز دارويی  ذکر کرده و بسیاری از داروهايی که قدمای يونان به کار می
 [.75] اند برخی حکمای ايرانی جايز ندانستهها را، هم وی و هم  آن

 
 

                                                                                                                                               
1 Ahern 
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 ترجمه های کتاب الملکی -6
ترجمه به زبان عربی و دارای پانصد هزار کلمه بوده و در چند نوبت به التین  الملکی اصل کتاب

انجام شد   7( توسط کنستانتین افريقیم 7020)حدود سال  میالدی اولین آن در قرن يازدهم است. شده 
ذکر نام اهوازی، کتاب را به خود نسبت داد و به همین دلیل بسیاری از عقايد اهوازی به  وی بدون که

دوباره اين کتاب را  7( الیاس استفان انطاکیم 7772) میالدی نام اروپائیان ثبت گرديد. در قرن دوازدهم
اين کتاب چند  دیمیال از عربی به التین با ذکر نام مؤلف ترجمه نمود و پس از او نیز تا قرن شانزدهم

 [.73] شدو محققان عرضه  مندان عالقهبار ديگر به التین ترجمه شد و بارها در اروپا به چاپ رسید و به 
میالدی به اين اثر بزرگ طبی، جلب شد و به  نوزدهماز نیمه قرن  اروپائیان در عصر جديد، توجه
از آن دست زدند و در تحقیقات مربوط به تاريخ علم و تاريخ  هايی بخشبررسی ابواب و ترجمه 

، در قه.7783در سال  الطبیه کامل الصناعهپزشکی به بررسی آراء پرداختند. اولین بار نیز متن عربی 
، کتاب ديگری در طب که 3کمبل به چاپ رسید. به نقل بوالق در قه.7737الهور و بعد در سال 

 راز آن د ای نسخهبه او نسبت داده و  هاست جراحیو  ها بیماریبخش بهداشت،  سهمشتمل بر 

7گوتینگن
 .[37] است  

چاپ بوالق قاهره اين   هه.ش به ترجمه نسخ7323خالد غفاری در سال  آقای دکتر سید محمد
کتاب، به پیشنهاد دکتر مهدی محقق به زبان فارسی همت گماشتند. ترجمه به زبان امروزی و 

است. اما در برخی  االمکان بر سیاق متن عربی است و جز به ضرورت از ترجمه آزاد پرهیز شده حتی
ار آن بخش از متن ابتدا موارد به سبب غلط چاپی يا افتادگی و درهم ريختگی متن عربی، به ناچ

های   تصحیح قیاسی شده و سپس ترجمه گرديده است. همچنین برخی اصطالحات طبی عربی، با معادل
 .[76]فارسی جايگزين شده است 

ای از  های اول تا چهارم، همراه با مقدمه اين ترجمه در سه مجلد به ترتیب، مجلد اول، ترجمه مقاله
های پنجم تا هفتم ،  پزشکی در اسالم و ايران و مجلد دوم ترجمه مقالهاستاد مهدی محقق درزمینه علم 

                                                                                                                                               
1 Konstantin der Afrikaner 
2 Stephen of Antioch 
3 Campbell 
4 Göttingen 
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ای از استاد مهدی محقق با عنوان درآمدی بر تاريخ علم پزشکی در اسالم و ايران در سال  همراه با مقاله
ای از استاد مهدی محقق با عنوان  های هشتم تا دهم ، همراه با مقاله ه.ش و مجلد سوم ترجمه مقاله7388

ه.ش در تهران، 7337ی در سال به خوشبخت یاز پزشک یابي او در راه هو ترجمه رسال یرضوان مصر ابن
 است. گیل، به چاپ رسیده  دانشگاه مک –توسط موسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران 

 «الملکی»یا « کامل الصناعه الطبیه»ساختار کتاب  -7
 دارای مجموعاً) است مقاله ده دارای ها آن از مهرکدا و عملی و نظری اين کتاب دارای دو جزء

 است. متعدد های باب دارای مقاله هر و( مقاله بیست
اسباب و  ،کلیات طب ،ابتدا به امور طبیعیه هر مقاله به شاخه خاصی از پزشکی اشاره دارد. وی

و انواع پا ر تا شروع نموده و به مداوای امراض س الصحه حفظو سپس در جزء عملی از  پردازد میعالئم 
پیرامون ادويه مفرده و مرکبه، توضیحات ، و در آخر پردازد میادويه و عالج بالید  ،معالجات از تدابیر

 .نمايد میمبسوطی ارائه 

آالت و در زمینة استادش  ارزشمنداهوازی، فصولی را که راجع به جراحی است به پیروی از کتاب 
اب بررسی و تحلیل علمی خود را بیان داشته و دو روش . وی در آغاز کتاعمال جراحی نوشته است

مشهور تحلیل حد و تحلیل به عکس را مورد توجه بیشتر قرارداده است. تحلیل حد، آن انست که علمی 
را که در جستجوی آن هستیم زير تعريفی واحد درآوريم، سپس آن تعريف را از جنس اعلی به فصول 

عکس، مانند آن است که انسان را درنظر بگیريم و بگويیم بدن انسان  و انواع آن تقسیم کنیم و تحلیل به
االجزاء به اخالط  االجزاء و اجزاء متشابهه يابد و اعضای آلی به اعضای متشابهه به اعضای آلی انحالل می

 [.76] و اخالط به نباتی که غذاست و نبات به استقساطی که غذا از آن ترکیب يافته منحل شود.

 بن عباس اهوازی ارجانی دهای علیاورتدس -8
 یارهایها و مع درمان ،یسخت کوش بود که در عرصه پزشک یانسان یمتون، اهواز یبراساس بررس

توجه به علم اعصاب  ،از جمله کامل نمودن سوگند نامه بقراط است. نموده شنهادیرا پ یديجد یصیتشخ
و  وقساختار قلب و عر نهیدر زم یجامع تخایتوض ،یجراح نهیصرع و ابداعات مختلف در زم یماریو ب

از  یاریها و بس از سرطان یریشگیخانواده و پ میتوجه به امر تنظ نیدستگاه گردش خون و همچن
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 طور واضح به شرح هر ساده و روان به یدر قالب جمالت یکه اهواز یپزشک نهیدر زم گريد یها مقوله
افتخارات  لهمنطبق بوده و از جم نينو یپزشک نيازبا مو یاديز زانیاز آنها پرداخته است و به م کي

باشد.  یم زین یپشتوانه علم یدارا ،ترکه عالوه بر قد ديآ یبه شمار م یرانيای پزشک تيو هو یطب سنت
که و معتقد است که حرکات رحم را کشف کرده  ی يکی از نخستین پزشکانی استاهواز طور نمونه به

 یکه انقباضات رحم شد یتصور م ،یاز و شی[. پ37] شود یانده مر رونیب جنین رحم، در اثر انقباض
 [.33] شود یتولد خارج م یآن، با شنا کردن، از رحم و مجرا یدر پ نیاست و جن مانيزا عنشانه شرو

به  نیاست که جن نيدر مورد حرکت رحم است و آن، ا یسخن نیهمچن»است  نياصل گفتارش ا 
درباره زخم  نیاو همچن «راند یم رونیاست که آن را به طرف ب شود بلکه رحم یخود خارج نم یخود
 .[37، 73] بجا گذشته است يیها نوشته ،رحم و سرطان دهانه

 پزشکی اهوازیپندنامة  -9
 حرفهاين اگر  همواره با يکديگر قرين بوده و قدمتی به بلندای تاريخ علم طب دارد و اخالق و طب

است که اخالق را بنیان و بنای کار خويش  افرادیثمرۀ میراث و  قدر و منزلت اجتماعی بااليی دارد،
  .اند زده  رقم ، اعتبار و اعتمادی سترگ را برای اين قشررو  نيا از. اند دانسته

 را او و طب علم پدر نیز را بقراط بار نيا دانند می ها دانش تمامی پدر و رثوا را خود که اروپايیان
عالوه بر  که یحال دراست.  یختهدرآمبا طبابت  نامه قسمی اخالقی را در قالب که مبان دانند یم کسی اولین

استعدادی شگرف که در ايرانیان وجود داشته است، دستیابی به ترقیات پزشکی آشوريان، بابلیان و 
 نيتر یميقد از [.37]ای در پیشرفت پزشکی، داشته است  يونانیان طی قرون متمادی نیز نقش عمده

 و فيوظا مورد در که دارد وجود یپزشک ی حوزه در که باشد می -7یحموراب قانون - نیقوان
 گرفته نظر در ینیسنگ یها مجازات یو یها یانگار سهل برابر در و رانده، سخن پزشک یها تیلئومس

 [.35] است
 اعتراف خويش آثار در غربیانتوأم بوده است.  انتيد بادر ايران باستان همواره امر طبابت 

 بنابراين ؛اند کرده اقتباس ايرانی مغان پزشکان نظری مبانی از کمابیش را خود پزشکی دانش اند، دهکر

                                                                                                                                               
1 Hammurabi 
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طب باستانی ايرانی با  [.36] است خورده پیوند قبل قرون در فلسفه تاريخچه با پزشکی اخالق تاريخچه
است. در  ی داشتهريناپذ يیجداسال قبل از میالد( و تعلیمات اوستا پیوند  200)حدود  زرتشتآيین 

است. از شرايط طبیب اين بود که  های پزشکان آمده اوستا، گفتارهايی در باب ويژگی 7داديوندبخش 
کافی داشته باشد، ثانیاً با صبر و حوصله به سخنان  تجربهاوالً کتب زيادی مطالعه کرده و در فن خود 

 وجود باو ثالثاً از خدا بترسد. همچنین ی بیدار معالجه کند وجدان بابیمار گوش فرا دهد و بیمار را 
 با کار هنگام بايد پزشکان کردند. می پیروی واحدی دستورهای و قوانین از پزشکان ،منطقی تشکیالت

 محصوالت و هوا خاک، آب، بهداشت رعايت .[2] بستند می را خود بینی و دهان جلوی تمیز ای پارچه
 .بود حکمرانان عهده بر شوند، بیماری سبب توانستند می هک هايی آلودگی تمام بردن بین از و کشاورزی

 آگاه کامالً داروها ويژگی از باشد، داشته کامل مهارت خود فن در و آموخته نیک بايد پزشک کي
 افتراق و شناسايی در و کند گوش بیمار شکايت به باشد. خود دانش کردن کامل پی در پیوسته و بوده

 محل .باشد اعتماد  قابل و فروتن قانع، صبور، نجیب، ،زبان نيریش بايد زشکپ همچنین باشد. استاد دردها
 تندرو اسب يک دارای يک هر باشد. تمیز و کافی خوب، بايد پزشکان خوراک و لباس وضع زندگی،

 خود همراه وسايل و دارو زياد مقدار به بايد پزشک .بشتابند بیمار کمک به خطر هنگام در تا باشند
 توانايی میزان به بنا را درمان حق مردم و داشت بیمار اجتماعی طبقه به بستگی پزشک مزد باشد. داشته
 ،بیشتر مزد برای نبايد هرگز پزشک يک شدند. می درمان رايگان دست، تنگ مردم پرداختند. می خود
 .[32] دهد افزايش را درمان دوره

 خصوص به و طب دانش تأثر از دين،ايران، با توجه به اخالقیات جامعه مبه  اسالم ورود از پس

 به گرفت. اخالق پزشکی ايران با ورود اسالم، خود به ای تازه بوی و رنگ اخالق در پزشکی، بحث

 اخالق و پزشکی حوزه در را توجهی قابل نقش میانه قرون دوران در مسلمان پزشکان خود رسید. بلوغ

است که در حوزه اخالق  اهوازی عباس بن علی دوران اين مفاخر از يکی [.38]اند  کرده ايفا پزشکی
های اسالف خود، خصوصاً  پزشکی نیز مانند علم پزشکی، در حالیکه با بزرگواری و منش انسانی گفته

های فرهنگ و تمدن اسالمی  نهد، روح جديدی در کالبد آن دمیده و آن را با آموزه بقراط را ارج می
تر از  آورد که بسیار جامع فکری آن دوران به نگارش درمی ای درخور شأن و سطح آرايد و پندنامه می

                                                                                                                                               
1 Vendidad 



 / مجموعه مقاالت سومین همايش ملی تمدن نوين اسالمی 78

پر ارج خود،  از کتاب اول ،مقاله نخست دوم باب شده تا آن دوران است. وی  قوانین اخالقی وضع
متقدم خود به رشته تحرير  اطبای ساير و بقراطسوگندنامة  به اعتقادات خويشبا افزودن  پندنامه را

 .[75] یدناميک مورد استثنايی در تاريخ تمدن اسالمی ان تو آورد که آن را می درمی

 بقراط و پندنامه اهوازیسوگندنامة مقایسه  -11
 به پزشکان از ای عده ها، مکتب اين هر دوی در که داشت قرار بزرگمدرسة  يا مکتب دو يونان در

 و اصخ بیماریدرزمینة  کیندوس، مکتب کوس. مکتب و کیندوس مکتب: بودند مشغول تدريس
 از و بود بقراط کوس مکتب گذار بنیان. بودند فعال عمومی های بیماری در زمینة کوس، مکتب

 وظايف و اجتماعی و اخالقی مسائل و کرد جدا جادو و سحر از را طب که است آن او دستاوردهای
 به اعتقاد داشتن طب، اين ويژگی ترين درآورد. مهم تحرير رشته به جامعه و بیماری برابر در را پزشک
 دم ، خلط چهار از مرکب انسان بدن که بود معتقد بقراط. برگرفته از طب ايرانی بود چهارگانه اخالط

 نسبت به اخالط اين که شود می برقرار وقتی انسان سالمت و است شده تشکیل سودا و صفرا بلغم،
رود مجموعه آثار منسوب به  معتقدند احتمال می مسلمان نويسان تذکره [.33]بیامیزند  هم با صحیح

يا بُقراطون )درواقع آل  به گروهی از پزشکان به نام بَقارِطَه بقراط، تنها آثار او نباشد و شايد متعلق
رود درگذر زمان  یمو همچنین احتمال  .[77، 70]کردند  یمباشد که خود را به بقراط منسوب بقراط( 

در  سوگندنامهآيد اين  یبرمی آنچه از منابع رو هر  بهباشد.  شده  افزودهبقراط مطالبی  سوگندنامةبه 
ی از اين ا ترجمه طبقات االطبافی عیون االنباء و در آثاری چون  بود شده  شناختهدوران اسالمی 

با توجه به اين  .[75]است  شده  گنجاندهيونانی متفاوت است  امةسوگندنکه تا حدودی با  سوگندنامه
 پردازيم. یمبقراط و علی بن عباس اهوازی  سوگندنامهمسئله به مقايسه 

او اين پندنامه را با توجه به شرايط اعتقادی، اجتماعی و پیشرفت دانش پزشکی آن دوران تنظیم 
کند يکتاپرست بوده و پزشک را  یمی طب قسم ياد ها الههبنابراين برخالف بقراط که به نموده است؛ 

داند. او همچنین حرفه پزشکی را متعلق به قشر خاصی ندانسته و معتقد  یمخداوند عزوجل  بردار فرمان
تواند اين حرفه را بیاموزد و بر طبیب الزم است که از او همانند فرزند  یماست که هر انسان شريفی 

عباس عمل  بن یعلکار اجر و مزدی طلب نکند. . همچنین در دوران  برای اينخود حمايت نمايد و 
است.  او همچنین آرامش روانی را برای درمان  رفته یمسنگ کلیه جزء وظايف پزشک به شمار 

http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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و همچنین به علت لزوم دقت و ذکاوت در  داند یمبیماری الزم دانسته و آن را جزئی از وظايف پزشک 
، ممارست در مطالعه تئوری، حضور پیوسته در ازجملهرا برای پزشک يی ها تيمحدودامر درمان، 

 .[76] شود یمقائل  بیمارستان، کسب تجربه از اساتید و منع از نوشیدن شراب را

 مقایسه سوگندنامه بقراط با پندنامه اهوازی -1جدول 

 اهوازی بقراط موارد مقايسه

 لزام به پیروی پزشکان به پندهای بقراطا ---- احترام به گذشتگان

آپولون، پزشک آسکلیپوس، هیژيا  سوگند و ستايش
 و پاناکیا

 برداری از خداوند فرمان و ستايش پروردگار
 عزوجل

مانند والدين، رفع احتیاجات او در  نگرش نسبت به استاد
 صورت نیاز

بزرگداشت، سپاسگزاری و مانند والدين 
 شريک در دارايی

همچون برادر با آموزش رايگان و  نسبت به پسران استادتعهد 
 بدون قرارداد.

 همچون برادر با آموزش رايگان و بدون قرارداد

افرادی که شأن پزشکی را 
 دارند

پسران خودش، پسران استادش و 
شاگردانی که طبق قانون پزشکی 

 اند شده و سوگند يادکرده پذيرفته

سان ان پسران خودش، پسران استادش و هر
 آن استحقاق و بیاموزد طب بخواهد شريفی که

 داشته باشد را

افرادی که شأن پزشکی را 
 ندارند

استثنای افراد  تمامی افراد به
 الذکر فوق

 مردمان پست و فرومايه

 تالقی امید و شرط و مزد و اجر بدون آموزش رايگان و بدون قرارداد. هزينه آموزش پزشکی

ی و قضاوت خود به برحسب تواناي پرهیز غذايی
 نفع بیماران نه برای ضرر و زيان

 حسن تدبیر و درمان غذايی و دارويی

عدم تلقین و تجويز داروی کشنده  تجويز داروهای مرگ آور
 جنین و وسیله سقط

 خطرناک و معرفی داروی عدم تجويز، وصف
 و سقط کننده جنین

 و خیررسان و مهربان و چشم پاک و رحیم پرهیزگاری و تقدس نجات زندگی و حرفه
 باشد زبان خوش

عدم عمل کردن بیماران سنگ دار  تخصص
 فن و ارجاع آنان به اهل

---- 
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شرط فايده و  ورود به منزل بیمار به رفتار با بیمار
اجتناب از رفتارهای زشت و 

ناهنجار با تمامی افراد خواه برده و 
 خواه آزاد

 شرط درمانورود به منزل زنان به
 بد به زنان چه بانو و چه کنیزعدم نظر 

رازداری مطلق در حین انجام حرفه  رازداری
 و غیرازآن

تمامی افراد و در تمامی  رازداری مطلق نسبت به
 احوال

ها و محل  طالب علم طب پیوسته در بیمارستان ---- اعتقاد به علم پرکتیکال
بیماران، در خدمت استادان دانشمند و پزشکان 

 بیماران و احوال آنان بپردازدحاذق به کارهای 
دلیل: جهت رسیدن به مقام بلند علمی با آگاهی 

هايی که صورت  از عوارض و فرجام بیماری
تئوری آموخته، در مصاحبت و خدمت استادان 

 و پزشکان زبردست مشاهده و بررسی نمايد

برخورداری از  شرط
 حرفه و و زندگی ثمرات

 سربلندی

 ترام به اسالف حرفه خود:اح اجرای سوگندنامه بقراط
 بقراطسوگندنامة اجرای 

 ای: پايبندی اعتقادات دينی و حرفه
 زبان، خوش خداپرست، و کیش با و پاک
 گناه، رحیم، و پلیدی دوری از روش، نیک

 خیر و چشم، مهربان پاک
ايمان به خدا و توجه به شرايط روانی بیمار در 

 هنگام درمان:
 فقرا، و ینانمسک درمان رايگان بخصوص برای

بالین  بر و حضور بدون اجر و مزد دادن دارو
 های بیماری در مخصوصاً روز و شب ها در آن

 تند و حاد

 پرستی درمان با توجه به اجر و ثواب و عدم پول
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های يک  محدوديت
 پزشک

 لعب و لهو و تنعم و گذرانی خوش پرهیز از ----

پرهیز از نوشیدن شراب )آسیب به مغز و فساد 
 ن(ذه

 ناپذير و متداوم کتب پزشکی مطالعه خستگی

اجبار به يادگیری تئوری و عملی مطالب 
 شده  خوانده

آموختن مطالب در جوانی جهت حفظ بهتر آن 
 در دوران پیری

شدن  واقع  شرط مؤثر
اعتماد درمان، کسب 

بیماران و کسب احترام و 
 حسن نظر و تنعم آنان

ای و نگرش  )موفقیت حرفه
 مثبت(

 بودن: فاضل وطبیب حاذق  شرط 
به و مزين شدن  نامهپند عمل به دستورات

 ها بدانو در عمل  ذکرشدهصفات اخالقی 

 گیری نتیجه
بويه پا به عرصه وجود گذاشته و توانست  علی بن عباس اهوازی در محیط مساعد علمی دوران آل

ارک اين مرز و بوم بدرخشد. ظهور رسانده و چون خورشیدی بر تمنصة های ذاتی خود را به  توانمندی
تأثیر اين صفات بر روح و جان او موجب  .پزشکی متواضع و نسبت به تهیدستان مهربان بود اهوازی،

 به را ارزشمندی او خدمات .رود شمار به میانه های سده و اسالم جهان پزشکان ترين بزرگ گرديد تا از
 سوگندنامةتر از  تر و جامع اسالمی، کامل ای را در شأن تمدن کرد. بطوريکه پندنامه پزشکی دانش

های مختلف، اخالق اسالمی را  گیری از اخالق طبی تمدن بقراط به رشته تحرير درآورده و ضمن بهره
همراه با تالش و  عملی دانش و جراحی سیار، در تبحر استادش ابن و مهارتنیز به آن افزود. 

پزشکی  کتب وارد بوده و جراحی اسالمی ايرانی پزشکی در جديدی راه وی، آغاز های کوشش
سیار از نخستین پزشکانی هستند که به عنوان پل ارتباطی بین دوران باستانی و گرديد. اهوازی و ابن

 بین اهوازی گردند و در اين  گذاران مکتب طبی شیراز محسوب می عصر اسالمی قرار گرفته و بنیان
 شناس، اين دانشمند عصب. ترجمه شدند التین به ايشه کتاب که است اسالمی -ايرانی پزشک نخستین
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 طرح علت همین به و است پرداخته موضوع اين به سینا ابن از قبل و بوده آگاه درمانی روان اهمیت به
 های فناوری و علوم در اعصاب علوم با مرتبط های حوزه جوان پژوهشگران سالیانه جايزه اعطای

 و علوم ستاد ابتکار و حمايت با او و بزرگداشت در «اهوازی اختشن و مغز جايزه» عنوان تحت شناختی
 گرديد. طراحی 7333 مهرماه در شناختی های فناوری

بندی مجزای تئوری و عملی،  و هر جزء شامل ده مقاله است. اين تقسیم کتاب او در دو جزء 
عملی قابل استناد  زنظرهم ا قانونو حتی بعد از کتاب  های بعدی بخشید؛ چارچوب عمومی را به نوشته

و از منابع معتبر بوده است. وی در اين کتاب به جراحی نگاه علمی داشته و آن را به سه دسته جراحی 
 عروق، جراحی گوشت و جراحی استخوان تقسیم کرد.

ضمن نام  الملکیکتاب خود به نام  های بارز اثر اهوازی نیز اينکه وی در ها و ويژگی از نوآوری
شکان يونانی و مسلمان قبل خود با بیان صادقانه محاسن و معايب ايشان دلیل نوشتن کتاب پز بردن از

تصنیف کتاب کاملی در طب برای خزانه عضدالدوله به دلیل اهمیت و ارزش واالی اين علم  خويش را،
 کند. شهامت و مقام علمی او به حدی است که حتی اگر بین آراء خود و استادش، تناقضی بیان می

کند. اين روحیه موجب کشفیات  با کمال تواضع، آن را بیان می تجربی وجود داشته باشد و علمی زنظرا
های وی در پزشکی گرديد. بدين سان رويکرد دقیق علمی به آثار و دستاوردهای علمی  و نوآوری

ن را با های اسالمی همسو ساخته و آ دانشمندان کهن ايرانی که دانش موجود را با درون ماية آموزه
جغرافیا و منش و شرايط دنیای اسالم سازگار و منطبق ساختند، امری است که برای پويايی تمدن نوين 
اسالمی اجتناب ناپذير است و بر اين اساس آراء و تفکرات اهوازی، به ويژه در خصوص اخالق 

برتافتن از  تواند احیاگر نگرش اسالمی و بومی در دانش طبی مدرن و همچنین سبب روی پزشکی می
شوند،  هايی همچون سوگندنامة بقراط تجويز و تاکید می عقايد و اخالق غیراسالمی که در سوگند نامه

 باشد.
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مجله علمی (. علی بن عباس مجوسی اهوازی. 7330) اده، آذراحمدزاده، احمد و احمدز  [24]
 . 777-773 ، صص7، شماره 70شاپور، سال  پزشکی جندی

 .7 ج: امیرکبیر انتشارات: تهران. ايران در علم تاريخ(. 7366)مهدى  فرشاد،  [25]

: تهران. غفاری خالد محمد ترجمه الطبیه، الصناعه کامل(. 7388)عباس بن علی اهوازی،  [26]
 .گیل مک دانشگاه - تهران ه مطالعات اسالمی دانشگاهموسس

مسعود رجب نیا. تهران: انتشارات علمی ترجمة (. تاريخ طب اسالمی، 7383براون، ادوارد )  [27]
 و فرهنگی. 

 ای. تهران: انتشارات توس. فريدون بدرهترجمة (. طب اسالمی. 7383اولمان، مانفرد )  [28]

 الملل. دسترسی از طريق . روابط عمومی بین(7335) سیناابن قانون کتاب به نگاهی  [29]



 75/  شاپور  جندی طبی مکتب دار میراث اهوازی عباس بن علی

buali.ir/newsdetail-194-fa.html 
 از طريق: دسترسی اهوازی. ی. علی بن عباس مجوس(7335)شعبانی، مهدی   [31]

http://zums.ac.ir/find.php?item=126.7059.10129.fa  
 . قم: دفتر فرهنگ معلولین.پزشکی در دوره اسالمی (. چشم7336اسمی، الهه )ق  [31]

ئی، کبری و طباطبايی، سید محمود  چنگیزی آشتیانی، سعید و شمسی، محسن و کبیری  [32]
اسالم. مجله  تمدن و فرهنگ نامدار پزشک اهوازی عباس بن علی نظرات و (. آراء7330)

 .775 -737، صص 3، شماره7پژوهش در پزشکی، سال 

دفتر نشر (. منابع فرهنگ اسالمی، ترجمه جلیل جلیلیان. تهران: 7353، میان محمد )شريف  [33]
 .فرهنگ اسالمی تهران

، 73ماهنامه فروهر، سال  .(. تاريخچه اخالق پزشکی در ايران باستان7388مالی، ياسر )  [34]
 .6، صص 733شماره 

 ايران در پزشکان جايگاه به هی(. نگا7330ثانی، فاطمه و سلطانی، عباسعلی ) کراچیان  [35]
 .37 - 77، صص 7،  شماره 7پزشکی، سال  اخالق و تاريخ حمورابی. مجله قانون و باستان

(. اخالق 7383خدادوست، کاظم و حسینی، سید فاضل و محجل شجاع، محمدعلی ) [36]
، شماره 3ايران باستان و اسالم. مجله تاريخ و اخالق پزشکی، سال  پزشکی و اهمیت آن در

 .77 -73 ، صص5
 از طريق:  دسترسی سیر تحولی حقوق پزشکی در ايران. (. 7330رضاپور، سارا )  [37]

https://www.hoghooghdanan.com/medicine/2542-1390-09-09-07-11-07.html  
 پزشکی، اخالق در مسلمان پزشکان دستاوردهای از برخی. (7382ر )عبدالناص کعدان،  [38]

 پزشکی. ايران.  اخالق المللی بین کنگره دومین مقاالت چکیده

(. تاريخ علم )علم قديم تا پايان دوره طاليی يونان(، ترجمه احمد 7376سارتن، جرج )  [39]
 آرام. تهران: انتشارات امیرکبیر.

 ترجمه و ويرايش االخالط. فی بقراطی: کتاب هایتهنوش عربی مجموعه (.7327بقراط ) [41]
 .6متاک. تهران: انتشارات کمبريج: ج

. متاک ترجمه و ويرايش. الغذا فی کتاب :بقراطی هاینوشته عربی مجموعه(. 7327) بقراط [41]
 .6 ج: کمبريج انتشارات: تهران

http://zums.ac.ir/find.php?item=126.7059.10129.fa
https://www.hoghooghdanan.com/medicine/2542-1390-09-09-07-11-07.html
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 3، امیرحسین علیمحمديان7، استاد دکتر محمد علی محققی7نیا دکتر سید حسن مقدم

 

 مقدمه
 روانیو پ یاز سنت نبو یو بهره مندان واقع یاسالم اتيواال و بهره مند از معنو یشک، انسان ها یب
و روح خود را  يافتهبه ان اشاره شده دست  اتيکه در آ یمیو عظ عیرف گاهيبه جا یمنش علو یواقع

جسم و روان  متبه ارامش روح، سال یابيبا دست  بیترت ني. بدابندي یارامش دست م داده و به قلیص
که در قران، سنت و عترت  یرا با دستورات نجاتبخش اله شيکنند. هر کس خو یم نیرا تضم شيخو

  "ها یقَد اَفلَحَ مَن زَک "رسد  یم یشک به فالح و رستگار یشده است وفق دهد ب یمتجل
 الهی در زمینه زندگی سالم اشاره میکنیم: به تعدادی ازآيات

 (75-يس) مُّسْتَقِیمٍ صِرَاطٍدَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِی مَن يَشَاءُ إِلَى  وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى 

 (77-وَمَا لِیَ لَا أَعْبُدُ الَّذِی فَطَرَنِی وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ )يس 

 َتِکَ و ... و وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالرِّضْوانِ فی دارِ السَّالمِ )تعقیب نماز اَللَّـهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مُوجِباتِ رَحْم
 مغرب(

 ُکَ االْمانَ يَوْمَ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ االْمانَ يَوْمَ ال يَنْفَعُ مالٌ وَالبَنُونَ ، ااِلّ مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلیمٍ وَاَسْئَل
 جات امیر المومنین علی علیه السالم(يَعَضُّ الظّالِمُ )منا

  ْ(77-ئُولُونَ . )صافاتمَسْ إِنَّهُمْ ۖ وَقِفُوهُم 

 ْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِی فِی قَلْبِی نُوراً وَ بَصَراً وَ فَهْماً وَ عِلْماً إِنَّکَ عَلَى کُلِّ شَی 

سالمت جسمی، روانی، چهار بعد به اهمیت سالم و سالمتی آن هم از نوع جامع و کامل آن 
 -الزمه انجام وظايف گوناگون فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی، علمیتقسیم می شود که  اجتماعی، معنوی

                                                                                                                                               
 اسالمی ايران، تهرانعضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری  1
 معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ايران، تهران 2
 عضو استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ايران 3
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برخورداری از سالمت معنوی وانجام بندگی خدا به منظور تحقق می باشد  پژوهشی، سیاسی و اجتماعی
می باشد و  (56-)ذاريات« عبدونماخلقت الجن و االنس اال لی»هدف غايی خلقت به مصداق آيه شريفه 

حرکت در راستای فطرت انسان که همان بندگی خداوند متعال می باشد. وَمَا لِیَ لَا أَعْبُدُ الَّذِی فَطَرَنِی 
در اين آيه بیان گرديده است. در ادامه به ويژگی انسان هايی که از سالمت  .(77-وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ )يس

 بود اشاراتی خواهیم کرد.معنوی برخوردار خواهند 

 ویژگی های عبد مومن و رحمان
  (63-اطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا )فرقانخَ وَإِذَا هَوْنًا الْأَرْضِ عَلَى يَمْشُونَ الَّذِينَ نِوَعِبَادُ الرَّحْمَ

 إِنَّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ  وَالَّذِينَ  (67-وَ الَّذينَ يَبیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِیاماً )فرقان
 (65-)فرقان رَامًاغَ کَانَ عَذَابَهَا

ن اشاره شد آبا ويژگی هايی که در باال به  و رحمان همچنین بايد توجه داشت که انسان های مومن
ی در زمین نیز از قوت زايشی و رويیدن بهره مندند و انسان های توحیدی از صفت خلیفه اله

برخوردارند. چنین انسانهايی دارای صبغه الهی )رنگ خدايی( می باشند و به حتم از سالمت معنوی ، 
 جسمی، روانی و اجتماعی برخوردارند:

 سوره بقره(  738صِبغَهَ اهلل وَ مَن اَّحسَنُ مِنَ اهلل صِبغَهً وَ نَحنُ لَهُ عَابِدُونَ )آيه 

 .مان و سیرت رنگ خداست که به ما رنگ اي
 توحید بخشیده و چه رنگی بهتر از رنگ ايمان به خدا و ما او را پرستش می کنیم. 

 سبک زندگی اسالمی و سالمت روان
 انسان های با ايمان و دارای عمل صالح که دارای سبک زندگی اسالمی بوده و از حیات طیبه 

در واقع اين انسان ها دارای شجره طیبه  ،رامش دل برخوردارندآبهره مند می باشند از سالمت روان و 
الَّذينَ آمَنُوا و تَطمَئِنَ  رامش می شود:آهستند که در برابر شجره خبیثه قرار می گیرد. ياد خدا منجر به 

 سوره الرعد( 78قُلُوبُهُم بِذِکرِ اهلل اَال بِذِکر ِاهللِ تَطمَئِن القُلُوبُ )ايه 

آگاه شويد که تنها ياد  ،رام می گیردآده اند و دلهايشان با ياد خدا ورآآنها که به خدا ايمان            
 رام بخش دلهاست. آخدا 
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 سبک زندگی اسالمی و سالمت اجتماعی
رابطه  یبا سالمت اجتماع یاسالم یامر هستند که سبک زندگ نيا انگریمختلف ب یوهش هاژپ
سالمت  شيدر جامعه منجر به افزا یاسالم یو گسترش سبک زندگ تيدارد و تقو یو معنادار میمستق

مشارکت  ،یاجتماع رشيپذ ،یبر انسجام اجتماع ریبا تاث یاسالم یزندگ سبک دد. گر یم یاجتماع
 دهد. شيافزا یرا به شکل معنادار یتواند سطح سالمت اجتماع یم یو سازگار ،یاجتماع

 سبک زندگی اسالمی و سالمت معنوی
بتوان  دياشاره نشده است اما شا یبه واژه سالمت معنو میستقاسالم به شکل م نیمب نياگر چه در د

چون  یمیاست. مفاه یاسالم بر سالمت معنو دیمطرح در اسالم نشانگر تاک میاز مفاه یاریگفت بس
در  تيعنواسالم بر نقش م دیدال بر تاک یرحمان و .... همگ م،عبادیقلب سل به،یط اتیح به،یشجره ط

 :اشاره کرد ريز هيآتوان به  ینمونه م یرااست. ب یسالمت و سبک زندگ
 (ونسيسوره  75 هي)آ مٍیصِراطٍ مُستَق یال شاءُيَمَن  یهديَدارِ السَّالمِ وَ  یال دعُوايَاللَّهُ  وَ
 میخواهد به راه مستق یخواند و هر که را م یسالمت فرا م پروردگار به سر منزل سعادت و و

 کند. یم تيهدا
ون، الَّذِينَ هُم فی صلَاتهِم خَاشِعُون، وَالَّذينَ هُم عَنِ اللَّغوِ مُعرِضُونَ، وَالَّذينَ هُم لِلزّکَاه قَد اَفلَحَ المُومِنُ

ینَ، فَمَن ابتَغَی فَاعِلونَ، وَالَّذينَ هُم لِفّرّجِهِم حَافِظّونَ، اِلَّاعَلَی اَزوَاجِهِم اَو مَا مَلَکَت اَيمَانُهُم فَاِنَّهُم غَیرُ مَلُومِ
م اءَ ذَلِکَ فَاُولَئِکَ هُمُ العَادُونَ، وَالَّذينَ هُم لِاَمَانَاتِهِم وَ عَهدِهِم رَاعُونَ، وَالَّذينَ هُم عَلَی صَلَوَاتِهِوَرَ

 سوره المومنون( 77تا  7يُحَافِظُون، اُولَئِکَ هُمُ الوَارِثُونَ، الَّذينَ  يَرِثُونَ الفِردَوسَ هُم فِیهَا خَالِدُونَ )آيه 

یق رستگار شدند مومنان آنان که در نمازشان خشوع می ورزند و آنان که از بیهوده اعراض به تحق
همسرانشان يا کنیزانی که به می کنند و آنانکه زکات می پردازند و کسانی که پاکدامنند، مگر در مورد 

از حد ن جويد آنها آنکوهشی نیست. پس هر که فراتر از ها آنورده اند که در اين صورت بر آدست 
 ها که بر نمازهايشان مواظبت آنپیمان خود را رعايت می کنند و  درگذرندگانند. و آنان که امانتها و

نجا جاودان می مانند. آمی کنند. آنانند که وارثان زمین اند همانان که بهشت را به ارث می برند و در 
ی باشد که مقام معظم رهبری داشتن سبک زندگی اسالمی ايرانی مالزمه برخورداری از سالمت معنوی 



 / مجموعه مقاالت سومین همايش ملی تمدن نوين اسالمی 30

در اين رابطه خطاب به دانشگاهیان، حوزويان، مسئولین فرهنگی و نخبگان پرداختن به سبک زندگی را 
 د.ضروری دانسته ان

در هر برداشتی از مفهوم توقف ناپذير پیشرفت، سبک زندگی، رفتار اجتماعی و شیوۀ زيستن "
 "اهمیتی فراوان دارد.

 "م رهبری حضرت آيه ااهلل خامنه ایاز بیانات مقام معظ"

 مواد و روش ها
سبک  با مرتبط واژه های جستجوی و مرتبط تفاسیر و کريم قرآن ديجیتال نسخ به مراجعه با

 مفسرين، نظرات و موضوعی ارتباط اساس بر و شده جستجو مربوط آيات زندگی و سالمت معنوی

 .شدند جمع بندی

 یافته ها
دينی اعتقادی قرآن و تبعیت از سنت نبوی )ص( و مشی علوی )قرآن و بهره مندی از آموزه های 

توجه به ، همچنین عترت( جهت سالمت معنوی جامعه از همه جهات الزم و ضروری می باشد
پیچیدگی های ابعاد وجودی )جسمی، روانی و روحی، اجتماعی و معنوی( جهت برنامه ريزی راهبردی 

روری است.) خلق االنسان ضعیفا، خلق االنسان هلوعا، خلق و نیل به اهداف مقدس خلقت انسان ض
اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسالمی و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش و  االنسان فی کبد و ...(

تربیت اساتید و ا وارتقاء سالمت روحی و معنوی دانش پژوهان و آگاهی ها و نشاط سیاسی آن ه
برخوردار از مکارم اخالقی، عامل به احکام اسالمی ، متعهد به انقالب دانشجويان مؤمن به اسالم، 

حفظ موازين اسالمی و ارزش های فرهنگی و اجتماعی در و  اسالمی  وعالقمند به اعتالی کشور
 را باعث می شود. استفاده از علم و فناوری

نشگاهیان ، سبک زندگی بخش اساسی و حقیقی پیشرفت و تمدن سازی نوين اسالمی است و دا"
نخبگان و صاحبان فکر و انديشه می بايست در پرداختن به اين مفهوم مهم ، آسیب شناسی وضع موجود 

  “سبک زندگی در ايران و چاره جويی در اين زمینه اهتمام و تاکید ورزند.
 "از بیانات مقام معظم رهبری حضرت آيه ااهلل خامنه ای"
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 در حکمت عملی از جنبه های حیاتی سخن به میان در ارتباط با حکمت عملی و سبک زندگی، 
سیاست مدرن و مديريت و  تدبیر منزل و روابط خانوادگی، علم اخالق و تهذيب نفس: می آيد و شامل
حکمت، عفت، شجاعت و چهار عنوان  رعلمای اخالق اصول اخالق را د می باشد. کشور و جامعه

که ن است که برای انسان سه قوه و نیرو قائل شده اند.  مبنای اين تقسیم ايو  به بحث می گذارندعدالت 
و اعتدال قوه شهويه را « حکمت»اعتدال قوه فکريه را . «، شهويه و غضبیهفکريه»اين سه قوه عبارتند از 

می نامند. در واقع برای هر يک از اين سه قوه میانه و اعتدال « شجاعت»و اعتدال قوه غضبیه را « عفت»
در ارتباط با اخالق  قوه را منشا همه فعالیت های مادی، معنوی و جسمی می دانند. اين سهو  قائلند

برترين حکمت، . يعنی: أفضَلُ الحِکمَةِ مَعرِفَةُ اإلنسانِ نَفسَهُ و وُقوفُهُ عِندَ قَدرِهِحکمت و سالمت معنوی: 
سمانی به انسان يعنی شناخت انسان از خود و آگاهی تا هويت و جايگاه خويش است. اين نگاه دينی و آ

شناخت درست انسان، هدف آفرينش او، ارزش ها و منزلت ها و انتخاب نوع زندگی و آيین نامه حیات 
 که تفصیل آن در حوصله اين مقاله نمی گنجد. می باشد خودباوریو  بر اساس آن و اعتماد به نفس

عدم ذکر مسیر انسان از قبیل: درراستای جنبه های سوق دهنده به سمت سالمت معنوی موانعی نیز در 
حرص و ،  کذب و دروغ، غیظ )غیظ در برابر داشمنان خداوند الزم است(، کینه، حسد، خداوند متعال

و ... وجود دارند که عبد مومن و رحمان اين موانع را با عدم صبر، عدم توکل به ذات هستی بخش، طمع
 توکل به آيات الهی پشت سر می گذارد.

 نتیجه گیری
خالصه می کنند که عدالت « حکمت، عفت، شجاعت و اعتدال»ن ترتیب مباحث اخالقی را در بدي

بنابراين  غالب بر ساير قوا است و اگر عدالت نباشد هیچ يک از اصول اخالق تحقق نمی پذيرد.
مديريت خشم و شهوت در سايه عدل اخالقی میسر است و عدل اخالقی در سايه عقالنیت و ايمان قابل 

 . می باشدعدل اخالقی زيربنای عدل اجتماعی  که جوهر دين در همین است و ی استدسترس

 ﴾7﴿عَظیمٍ خُلُقٍوَإِنَّکَ لَعَلى 

 (77کَثِیرًا ) لَّقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَۀٌ حَسَنَةٌ لِّمَن کَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ
يکی از زمینه های الزم و مهم به منظور ظهور حضرت قائم آل محمد المت معنوی حصول به س

تشکیل بسیج جهانی ، حکومت اسالمی جامع و کاملاز قبیل  با تشکیل مقدماتی است که  )ص(
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  ايرانی پیشرفت( -)با اصالح سبک زندگی اسالمی نیل به تشکیل تمدن نوين اسالمیو  مستضعفین
فجايع و دشمنی های با دربرابر سال 70یمینی )ره( معمار بزرگ انقالب اسالمحضرت امام خمی باشد. 

تمامی تالش های مذبوحانه از جانب مقاومت نمودند و  مردم سلحشور و مسئولین نظام مقدس
رهبری حضرت امام خمینی )ره(، رهبر معظم انقالب اسالمی،  سردمداران کفر و استکبار به برکت

و اهدای صدها شهید، جانباز و دفاع جانانه مدافعین حرم و مسئولین غیرتمند نظام پايداری مردم به اسالم 
 مقدس و آيات عظام و لطف و کرم حق بی نتیجه مانده است.

 منابع
 قرآن کريم -7

2- Stanford University   (2006). Lifestyles available at 

fsi.stanford.edu/sites/default/files/lifestyle.pdf. Accessed 1 Oct 2014  

(. مالحظه های اخالقی مورد توجه در 7336مقدم نیا حسن، فرهود داريوش، مالمیر مريم) -3
تدوين برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته ی سبک زندگی در سالمت. فصلنامه 

 8-7(: 3)77اخالق در علوم و فناوری. 
 نهج البالغه -7
جامعه شناسی فرهنگی و ديباچه ای سبک زندگی و مصرف فرهنگی: مطالعه ای در حوزه  -5

 7388بر سبک زندگی فرهنگی ايرانیان، پديدآورنده: طلیعه خادمیان، ناشر: جهان کتاب ،
 .( دين و سبک زندگی، تهران: دانشگاه امام صادق)ع(7330مهدوی کنی، محمدسعید ) -6
 (. سبک زندگی و حاکمیت سیاسی7337طاليی مرتضی. ) -2

 تقدیر و تشکر
شهبازی که در انجام اين مطالعه همکاری داشتند و مارا مورد لطف و محبت خود از سرکارخانم 

 قراردادند کمال تشکر و قدردانی داريم.
 



 جایگاه علم داروشناسی در تمدن اسالمی
 )با تأکید بر کتاب ذخیره خوارزمشاهی(

 
 3، فرزاد میرشاهی7، سعیده قره چاهی7سینا میرشاهی

 

 چکیده
های  آيد و برای درمان آن روش ای به شمار می سالمت و بهداشت هر جامعههای  بیماری از چالش

گیرد.  های مختلف درمانی توسط بشر صورت می مختلفی از جمله استفاده از گیاهان دارويی و شیوه
گردد اما مسلمانان نیز همانند  آشنايی مسلمانان با آثاری مرتبط با داروشناسی، به نهضت ترجمه بازمی

 و داروشناسی، ع با طب و داروهای گیاهی آشنا بودند. آثار ترجمه شده در حوزه پزشکیديگر جوام
آگاهی مسلمانان را گسترش داد و طبیبان و دانشمندان مسلمان با گیاهان دارويی جديد آشنا شدند. 

و  ها پرداختند ها بر بیماری بسیاری از دانشمندان جهان اسالم به شناخت داروهای گیاهی و تأثیر آن
ای در میان مسلمانان رواج يافت که آثار حوزه داروشناسی مسلمانان تا  اندازه نهضت داروشناسی به

های داروشناسی به زبان  ترين کتاب ها موردتوجه مراکز علمی و آموزشی غرب قرار گرفت. از مهم قرن
ترين آثار حوزه  فارسی، کتاب ذخیره خوارزمشاهی سید اسماعیل جرجانی است. اين کتاب يکی از مهم

های  ديدگاه آيد. ذخیره خوارزمشاهی، پزشکی و دارويی دوران میانه تاريخ ايران اسالمی به شمار می
دهد. با عنايت به  يک انديشمند مسلمان را در مورد جايگاه داروشناسی در تمدن اسالمی، را نشان می

در زمینة گیاهان دارويی و درمان مطالب فوق، توجه به داروشناسی در میان مسلمانان و تألیف آثار 
ها باعث رونق علم داروشناسی در تمدن اسالمی و پديد آمدن آثار مهمی چون ذخیره  بیماری

های دينی و اخالق اسالمی در زمینة علم داروشناسی  خوارزمشاهی شده است. لذا با تأکید بر آموزه

                                                                                                                                               
 (sinamirshahii@yahoo.comنويسنده مسئول: )دانشجوی دکتری تاريخ اسالم  1
 کارشناس ارشد تاريخ ايران اسالمی 2
 روانشناسی بالینی کارشناس ارشد 3
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تمدن نوين اسالمی با بازتولید مفاهیم  ها در های مهم در درمان بیماریتوان به پیشرفت اسالمی، می
 اصلی داروشناسی اسالمی نائل آمد. روش تحقیق در اين پژوهش، به شیوه توصیفی و تحلیلی است.

تمدن اسالمی، تمدن نوين اسالمی، داروشناسی، سید اسماعیل جرجانی، ذخیره  واژگان کلیدی:
 خوارزمشاهی.

 مقدمه -1

داروشناسی در تمدن اسالمی به علت درمان  اروشناسی است.د يکی از الزامات علم طب اسالمی،
ها، از اهمیت فراوانی برخوردار است. مسلمانان نیز همانند ديگر مردمان، با داروشناسی و گیاهان  بیماری

دارويی آشنايی داشتند. قرآن کريم و احاديث فروان در اين زمینه، دلیل اهمیت طب و داروشناسی در 
اما در دورۀ خالفت  ديگر مناطق مسلمانان با داروشناسی ديگر مناطق آشنا شدند؛ اسالم است. با فتح

عباسیان، نهضت ترجمه باعث شد تا آثار زيادی درزمینة طب و داروسازی در جهان اسالم مورد استفادۀ 
شاپور در دوران اسالمی باعث شد مسلمانان طب را  طبیبان مسلمان قرار گرفت. همچنین مدرسه جندی

شاپور وجود داشت، دارای پیشینة طوالنی بود  تری جذب کنند. داروشناسی که در جندی شیوۀ علمیبا 
رسید؛ درنتیجه داروشناسی اسالمی تحت تأثیر  اشکانیان و ساسانیان می که به دوران هخامنشیان،

ران داروشناسی ايرانی قرار گرفت. داروشناسی ايرانی که صبغة اسالمی به خود گرفته بود، در دو
شماری را معرفی نمود که در علم داروشناسی دارای نظريات مختلفی بودند که  اسالمی طبیبان بی

تاکنون نیز علم پزشکی جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است. يکی از اين طبیبان ايرانی اسالمی که 
جرجانی است.  داشته است، اسماعیل نقش زيادی در تحول علوم داروشناسی اسالمی در تمدن اسالمی

کتاب ذخیره خوارزمشاهی ازجمله آثار مهم درزمینة طب و داروشناسی اسالمی است. جرجانی همانند 
دهندۀ  های مختلف پرداخته است که اين امر نشان يک داروساز حاذق، به تأثیر گیاهان دارويی بر بیماری

 بالندگی علم داروشناسی اسالمی ايرانی در تمدن اسالمی است.
روشناسی در تمدن اسالمی موجب فراهم آمدن محیطی سالم از لحاظ جسمی و روحانی علم دا

کارگیری و بازتولید مفاهیم اصلی داروشناسی اسالمی، خصوصاً آثار در اين زمینه  شده است؛ لذا با به
های بزرگی نائل شد که اين مهم در تعريف دروس جديد  توان به گشايش در تمدن نوين اسالمی، می

 ینة داروشناسی و توجه بیشتر در زمینة اخالق پزشکی اسالمی است.در زم
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پردازد و در  با عنايت به مطالب اين پژوهش، در گام اول به علم داروشناسی در تمدن اسالمی می
پردازد. همچنین اين پژوهش در  گام بعدی، به تأثیر کتاب ذخیره خوارزمشاهی اسماعیل جرجانی می

 .نمايد و الزامات آن در تمدن نوين اسالمی اشاره می پايان به علم داروشناسی

 های پژوهش سؤال -1-1
 علم داروشناسی در تمدن اسالمی چه جايگاهی داشته است؟ -7
 الزامات تحقق علم داروشناسی در تمدن نوين اسالمی چه هستند؟-7

 فرضیات پژوهش -1-2
های قرآن و احاديث پیامبر)ص( و  اهمیت بهداشت و سالمتی در میان مسلمانان، تأکید آموزه -7

های مسلمانان از علم  ائمه اطهار باعث توجه به علم پزشکی و داروشناسی در جامعه اسالمی شد. دانستنی
های ديگر از جمله ايران باعث شد تا علم داروشناسی در میان مسلمانان  داروشناسی با آشنايی با تمدن

ماعیل جرجانی در علم پزشکی تمدن اسالمی پديد گسترش يابد و دانشمندان بزرگی چون سید اس
 آيند.
شماری دخیل خواهند بود. يکی از اين الزامات در زمینة  در تحقق تمدن اسالمی الزامات بی-7

های قرآنی و ائمه  پزشکی و داروسازی است. در تمدن نوين اسالمی، داروسازان با توجه به تقوا، آموزه
 های علمی بزرگی نائل آيند. توانند به پیشرفت می... داری و تای، امان حفظ اخالق حرفه اطهار،

 شناسی پژوهش روش -1-3
تواند بر پويايی تمدن  با عنايت به اهمیت موضوع داروشناسی در تمدن اسالمی و تأثیر مثبتی که می

 پردازد که نوين اسالمی داشته باشد، اين پژوهش به شیوۀ توصیفی و تحلیلی به موضوع موردنظر می
طور اخص توصیف داروشناسی موردتوجه نويسندگان قرار دارد. همچنین شیوۀ گردآوری مطالب به  به

 ای است. شیوۀ کتابخانه
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 علم داروشناسی ایران باستان -2-1
علم پزشکی در تاريخ جهان دارای زمان مشخصی از بعد آغازين آن وجود ندارد. تاريخ علم 

از نخستین روزگاران که بشر درد را شناخت، برای درمان آن به پزشکی را بايد به دوره بشر دانست. 
برخی از پژوهشگران چون  .(3:7327فیض،)اطراف خود نگريست تا عامل بیماری خود را بشناسد

اين علم  .(777:7327زيدان،)جرجی زيدان معتقدند که کاهنان بابلی اساس علم پزشکی را وضع نمودند
عنوان يکی از مراکز  سرزمین ايران به فرد مورد اهمیت بوده است. همیشه به علت اهمیت سالمت برای

ايرانیان پیش از تاريخ، گیاهان و چیزهای ديگر  علمی پزشکی در جهان باستان دارای اهمیت بوده است.
 دادند. را مورد آزمايش قرار می

آبادی،  )نجم« اند دانسته بندی و جا انداختن استخوان را می راه ساده شکسته گرد چوپانان بیابان»
نهايت  های بی (. گیاهان و داروهای نباتی معرفتی بوده است که از راه تجربه مربوط به زمان83:7377

(. علم داروشناسی و پزشکی در دوران ايران باستان از علوم 87همان:)آمده است دست طوالنی، به
محتوای قومی داشته است. قبل از پیشرفته بوده است. دانش پزشکی در ايران باستان اصالتاً منشأ و 

ها، در ايران باستان علم پزشکی موردتوجه بوده است اما دوران عیالمیان دانش پزشکی در  عیالمی
ای از آداب و تشريفات  سرزمین ايران رونق داشته است. علم پزشکی در روزگار عیالمیان، آمیزه

ترين و  در دورۀ هخامنشیان قديمی (.7:7386نبی پور،)ادعیه و اوراد بوده است سحر و جادو، مذهبی،
ای از ملل ديگر بوده  ترين منبع دارويی و پزشکی اوستا است. طب ايرانی در دورۀ باستان آمیخته بزرگ

(. اگرچه مکتب پزشکی و درمانی ايرانی نسبت به مکاتب پزشکی يونانی 757:7377آبادی، نجم) است
 (.753همان:)تری است دارای سابقه تاريخی طوالنی

های اوستا منطبق بود و در اين زمان علم  پزشکی در زمان ساسانیان، با آيین زرتشت و آموزه
 (.73:7337شريفیان،)شد بندی می پزشکی و مینوپزشکی تقسیم پزشکی به دوشاخة گیتی

 طب ايرانی از مبانی ذيل نشأت گرفته است:
 اساطیر ايرانی-7
 ند و چینهای پزشکی ه طب شرقی تحت تأثیر مکتب -7
 طب قديم فالت ايران که پزشکی و داروشناسی اوستايی بود -3
 عیالمی و آشوری النهرين شامل طب اکدی، طب بین -7
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 طب مصری که در زمان هخامنشیان و کمبوجیه وارد ايران شد -5
( در 77:7385پزشکان مهاجر يونانی)منتصب مجابی، طب يونانی که توسط اسکندر مقدونی، -6

 محقق،) همان پزشکان قرار داشته است« پجشگان»داروشناسی و گیاهان دارويی مورد توجه ايران علم
(. دوران ساسانیان از لحاظ پزشکی اوج رونق ايران باستان است و در مدارس پزشکی 338:7327

شده است و در تدريس داروشناسی در مدرسه  شاپور، پزشکی و داروشناسی تدريس می جندی
 ارسی بوده است.شاپور زبان ف جندی

با عنايت به مطالب فوق، ايرانیان نسبت به يونانیان و رومیان در علم پزشکی و دارويی، سابقة بیشتری 
اند و بعدها در زمان ساسانیان،  های پزشکی تحت تأثیر ايران قرار داشته بسا اين مکتب اند و چه داشته

اشته است که اين عامل درنهايت منجر به تبادالت پزشکی بین مدارس آن دوره با ديگر ملل افزايش د
 برتری طب يونانی در سرزمین ايران شده است.

 علم داروشناسی در جهان اسالم -2-2
شود  ترين نعمات الهی محسوب می در فرهنگ اسالمی، سالمت جسمی برای افراد از بزرگ

ارۀ اصول طب و بهداشت درب عنوان راهنمای همه جانبة زندگی بشری، دين اسالم به .(65:7337متوسل،)
 کند معرفی می ها دهد و همچنین داروهايی نیز برای درمان بیماری به مسلمانان دستورهايی می فردی

با توجه به سیرۀ بزرگان دين اسالم بخصوص پیامبر)ص( و ائمه اطهار)ع(، جايگاه  .(733:7387 نصر،)
 يابد. طب و داروشناسی در جهان اسالم اهمیت می

به اذن خداوند عزل و جهل  پس چون دارو به درد برسد، هر دردی را درمانی است. ص() پیامبر»
 (.78:7385/7شهری، ری«)بهبود يابد

(. 83:7337متوسل،)در شريعت اسالم، فراگیری علوم از قبیل پزشکی و طب واجب کفايی است
م داروسازی در عل .(جا همان)طب النبی در مدت چندين قرن، موردتوجه مسلمانان قرار داشته است

يافته  پزشکی و جراحی مورد توجه بوده و در نتیجه گسترش چشم جهان اسالم بیش از طب عمومی،
 حفظ سالمتی فرد، بر پیشگیری قرار دارد شیوۀ سیاست پزشکی اسالم در زمینة .(36:7352الگود:) است

ای وجود داشته  ی، داروخانههای ايران در قرون نخستین و میانی اسالم (. در بیمارستان66:7337متوسل،)
حارث بن کلده نخستین  .(جا همان)های امروزی هم تحت تأثیر همین دوران است است و داروخانه
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 نصر،) شاپور پزشکی را آموخته است پزشک عرب که نام وی در روايات آمده است، در جندی
733:7387.) 

اد گیاهان دارويی که مسلمانان کشف تعد سینا به اوج خود رسید. داروسازی اسالمی، با رازی و ابن
نمودند، بسیار بیشتر از پزشکان يونانی است که خود رونق علم داروشناسی گیاهی ايرانی را نسبت به 

(. در طب اسالمی، همة داروها بر اساس کیفیت خود، به 72:7387واليتی)دهد مغرب زمین نشان می
داروسازی ازجمله علومی بوده است  .(777:7387نصر)اند شده گرمی و سردی و تری و خشکی تقسیم

گرفتند  قدر نزد مسلمانان محبوب بوده است که داروفروشان مورد امتحان قرار می که آن
 (.777:7385مجابی،  منتصب)

های جهان اسالم ازجمله اندلس نیز  به غیر از سرزمین ايران، علم داروشناسی در ديگر قسمت
ای حاصلخیز مساعد کشاورزی،  اشت. اندلس به علت وجود منطقهموردتوجه دانشمندان مسلمان قرار د

شناسی و داروشناسی پیشرفت زيادی نمود. دانشمندان مسلمان اهل اندلس چنان پیشرفتی  به طبع آن گیاه
 الهويی نظری،)ها چیره شد میالدی غرب با توسعة علم شیمی، بر آن 73داشتند که فقط در قرن 

توجهی  در جهان اسالم به پیشرفت خود ادامه داد. درنهايت با توجه به کم(. علم داروشناسی 777:7387
های پزشکی  به اين مورد در جهان اسالم، رکود علم داروشناسی نیز تحقق يافت. اگرچه برخی از کتاب

عصر تمدن اسالمی تا دوره معاصر مورد تأکید قرار داشت اما ورود جهان اسالم به تحوالت جهانی، 
 هايت علم داروشناسی در جهان اسالم با افول همراه شود.باعث شد درن

 علم داروشناسی در کتاب ذخیره خوارزمشاهی -2-3
بن احمد حسینی جرجانی مشهور  امیر سید امام زين العابدين اسماعیل بن حسن بن محمد بن محمود

باشد  یبه سید اسماعیل جرجانی، از پزشکان مشهور جهان اسالم در قرون پنجم و ششم ه.ق م
ه.ق در گرگان شهر معروف و مشهور درزمینة داروشناسی و  737(. وی در سال 67:7383 بخش، تاج)

سید اسماعیل به خوارزم )خیوه(  507های پنجم و ششم، زاده شد. جرجانی در سال  پزشکی در سده
مهم الدين محمد پادشاه خوارزم درآمد که در آنجا، چهار کتاب  مهاجرت نمود و در خدمت قطب

جرجانی در بیمارستان  يادگار طب، ذخیره خوارزمشاهی و اغراض الطیبیه است. پزشکی خفیفه عالئی،
ترين  (. کتاب ذخیره خوارزمشاهی مهم63همان:)مرو به تدريس و طبابت مشغول بوده است
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المعارف پزشکی به زبان فارسی است که جرجانی حدود ده سال وقت صرف آن نموده است.  دائره
 اند دورۀ سلجوقیان نیز به کتاب ذخیره خوارزمشاهی درزمینة صبغه دارويی آن اشاره نموده منابع

(. اين کتاب به دلیل اهمیتی که داشته است، به گنجینة داروشناسی نامیده شده 776:7367 راوندی،)
رام عالءالدوله اتسز خوارزمشاه )از حکام خوارزمشاهی( که برای جرجانی احت .(776:7387نصر) است

فهم باشد.  تر نمايد تا برای همه قابل قائل بود، از وی خواست که کتاب ذخیرۀ خوارزمشاهی را خالصه
هزار کلمه تهیه نمود  77000ای مختصر به نام يادگار از کتاب ذخیره خوارزمشاهی در  جرجانی خالصه

 (.65:7383 بخش، تاج)
وجود خود مشرف داشت و بنام  را به خان سید اسمعیل بن حسین بن محمد الجرجانی زمان تکش»

شأن ذخیره خوارزم شاهی و کتاب اعراض الطیب و خفی عالئی را بر صحايف  نامی آن پادشاه عالی
 (.668:7387؛ مستوفی، 677:7380/7خواندمیر،«)روزگار نگاشت

همچنین وی باز هم کتاب ذخیره را مختصر نموده است. اين کتاب در ايران و هند بسیار مورد 
های  ذخیره خوارزمشاهی توسط خود جرجانی به عربی ترجمه شد تا سرزمین تقبال قرار گرفته است.اس
شماری با دانش پزشکی و دارويی وی آشنا شد. همچنین کتاب ذخیره خوارزمشاهی توسط راهب  بی

 (.737:7385منصب مجابی،)آنجلوس موجب گسترش نفوذ پزشکی جرجانی تا اروپای وسطی شد
سینا و الحاوی  زشکی و دارويی فارسی موجب شد تا برخی آثار جرجانی را برتر از قانون ابنهای پ نوشته

(. اين کتاب برای افرادی نگارش يافته است که در فن پزشکی و زبان 63:7383بخش، رازی بدانند)تاج
(. 76:7362براون،)عربی مهارت نداشتند و به همین جهت، جرجانی کتاب را به زبان فارسی نوشته است

ترين اثر پزشکی به زبان فارسی و زننده کننده طب  کتاب ذخیره خوارزمشاهی را جامع بخش، تاج
 (.20:7383بخش، تاج)داند فارسی می

اين کتاب که به زبان فارسی تألیف شده است، به بسیاری از بیمارهای مردم در قرون پنجم و ششم 
اسالمی را گسترش  –مبتکر، طب سنتی ايرانی  کند. وی به عنوان پزشکی حاذق و داروسازی اشاره می

داد. از اين جهت، کتاب ذخیره خوارزمشاهی در جهان اسالم و تمدن اسالمی نقش فراوانی داشته است 
 برانگیز وی را بايد تداوم دهندۀ جريان پزشکی ايرانی دانست. و اقدام تحسین

شود که  )فصل( تشکیل می کتاب ذخیره خوارزمشاهی سید اسماعیل جرجانی، از يازده کتاب
دهد، يک بخش از اثر  شود. وی به علت اهمیتی که به داروشناسی می مجموعاً شامل يازده کتاب می
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دهد. جرجانی در کتاب ذخیره  عظیم خود را به داروشناسی و گیاهان دارويی اختصاص می
نده توضیحاتی در زمینة خوارزمشاهی، به علم داروشناسی توجه خاصی داشته است. وی در ابتدا به خوان

 دهد: داروشناسی می
در اين کتاب هريک در آن باب که بکار بايست آورده شده است تا خواننده اين کتاب يا از بهر »

عالج بیماری که بدان مشغول باشد و بهر شناختن معجونی که بدان حاجت آيد و شناختن آن اخالط 
گذشت...گفتار نخست در ياد کردن نام داروهای مفرد که  آن باب در نبايد به کتابی ديگر باز نبايد و از

ها و ضمادها و غیر آن بکار بايد جداجدا و گفتار  ها و مطبوخ ها و حب بهر عالج هر اندامی در معجون
بخش کلمات مجموعه عظیم  تاج .(785/3جرجانی.«)ها و داروهای مرکب دوم اندر ياد کردن معجون

را پديد آورده  داند که وی طی سالیانی طوالنی، آن کلمه می 200000کتاب ذخیره خوارزمشاهی را 
 (.27:7383بخش، تاج)است 

ها را به علت سردی و مزاج  سید اسماعیل جرجانی همانند يک پزشک حاذق، برخی بیماری
 ها و گیاهان دارويی و تأثیر اين گیاهان دارويی بر سالمت جامعه وی در ادامه، به معرفی بیماری داند. می

کند بلکه به مباحث روحی و روانی در ذخیره  تنها به مباحث جسمی اشاره می کند. وی نه اشاره می
درمانی وی معروفیتی  ای دارد که اين اقدام وی باعث شده است در زمینة روان خوارزمشاهی عنايت ويژه

 داند: اهان ذيل میرا جرجانی گی نظیر داشته باشد. داروهای اعصاب روان و افرادی که وسواس دارند کم
قاقوله،  قرفه، جوز بوا، پوست ترنج، بادرنجبويه، مصطکی، سنبل، مشک، ساج هندی، قرنفل،»

 (.785/3جرجانی،«)نارمشک، بهمن سرخ و سپید، زرنباد، درونج، زعفران، تخم بادرنجبويه
فالج و ها چون لیثرغس است و اخذه و نیسان و غفلت و کابوس و صرع و سکته و  و اين بیماری»

 (.730)همان:«لقوه و رعشه و تشنج و کزاز
از گیاهان داروهايی  طور که در باال ذکر شد، جرجانی در کتاب ذخیره خوارزمشاهی به برخی همان

کند که برای نمونه تعدادی از اين گیاهان در اينجا آورده  شود، اشاره می که برای معالجه استفاده می
 شود: می

عاقرفرعا، مرزنگوش،  فرفیون، جوز السرو، زوفای خشک، سعتر، ونة دشتی،پ نمام، داروهای ضماد:»
 (.737همان:«)مشک انزروت، کندش، پلپل سپید، پلپل سیاه، دارفلفل، صبر،
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قشور کندر خشک است به درجه سوم  گرم و خشک است به درجه دوم و خشک به درجه. کندر:»
 (.737همان:«)قوت حافظه و ذهن را زيادت کند

 های علم داروشناسی در تمدن نوین اسالمی لزامات و ویژگیا -2-4
های گوناگون بشری، بنای تمدن  با پیدايش و گسترش اسالم در میان اقوام و ملل و جذب فرهنگ

(. نگاه تمدنی به مسائل و مشکالت در 33:7337بدرام، اسالمی در جهان اسالم گذاشته شد)عسگريان؛
غفاری هشجین؛ ناصر )شده است یری ايدۀ تمدن نوين اسالمیگ مقابل جهان اسالم، منجر به شکل

های تمدن ساز اسالم است و  های تمدن نوين اسالمی آموزه الزامات و مؤلفه .(730:7335 خاکی،
کننده محتوای  سبک زندگی اسالمی و تأمین عنوان مفهوم سازنده روابط اجتماعی، های اسالم به آموزه

 (.736همان:)تمدن نوين اسالمی است

 داری در حرفة پزشکی امانت -2-4-1
داری در برابر جامعه است  داری در حرفه پزشکی و داروسازی، يکی از مصاديق امانت امانت

(. امکانات مادی و معنوی جامعه، در تمدن نوين اسالمی بايد موردتوجه پزشک و 707:7337متوسل، )
ربیت افراد حاذق در زمینة علم داروسازی در تواند باعث رونق و ت داروساز قرار گیرد. اين خصیصه می

 تمدن نوين اسالمی شود.

 تقوا -2-4-2
پزشک و داروساز به لحاظ احساس نظارت پروردگار حکیم، خود را در برابر خدا مسئول و مراقب 

ای به معنای رعايت قوانین الهی در انجام آن  تقوا در هر حرفه .(776همان:)داند انديشه و رفتار خود می
 جا(. همان)ست و تقوای پزشکی شامل همة آداب و احکام اسالمی در مورد اين حرفه استا

 ای اخالق حرفه -2-4-3
فراهانی، )پردازد  ای می ای به نحوه عملکرد رفتاری فرد هنگام انجام کار حرفه اخالق حرفه 

باعث رونق و ای در بعد پزشکی و داروسازی،  لذا در تمدن نوين اسالمی، اخالق حرفه( 37:7335



 / مجموعه مقاالت سومین همايش ملی تمدن نوين اسالمی 77

ای پزشکی در تمدن  محققان و داروسازان با حفظ و رعايت اخالق حرفه شود. شکوفايی اين علم می
 توانند به بازتولید مفاهیم دارويی در طب سنتی بپردازند. نوين اسالمی می

 ها طب قرآنی در درمان بیماری -2-4-4
تمدن نوين اسالمی که در تحقق های علم پزشکی و داروسازی در  ترين خصیصه يکی ازجمله مهم

تمدن نوين اسالمی بايد قرار گیرد، توجه به علم طب سنتی بر پايه احاديث ائمه و آيات قرآنی است 
تواند  های قرآنی می (. علم داروشناسی در تمدن نوين اسالمی طبق آموزه763:7385عباس نژاد،)

 های زيادی در جهان اسالم را به بار بیاورد. پیشرفت

 نگری آینده -2-4-5
گیری  تواند چارچوبی برای شکل های مهم در آموزه اسالمی است که می نگری از توصیه آينده 

نگری  توان با آينده (؛ لذا در علم پزشکی و داروشناسی می37:7335فراهانی،)باشد تمدن نوين اسالمی
امعة بهداشتی در تمدن تواند ج نگری می آينده يافت. در پیشگیری و درمان بر پايه طب اسالمی دست

 نوين اسالمی را بیمه نمايد.

 گیری نتیجه -3
 تمدن اسالمی دربردارندۀ مفاهیمی در تاريخ اسالم بوده است که تحولی عظیم در کلیة مباحث

ها باعث شکوفايی علوم  تمدن اسالمی تا قرن علمی و اقتصادی ايجاد نمود. فرهنگی، اجتماعی، سیاسی،
ها تحت تأثیر خود قرار داد. يکی از مباحث مهم در تمدن اسالمی،  را تا قرنمختلف شد و تمدن غرب 

گرفته است. داروشناسی يکی  بحث بهداشت و طب است که سالمت افراد را در تمدن اسالمی دربر می
قدری مورد  های علم طب و پزشکی در تمدن اسالمی است. اين علم در تمدن اسالمی به از زيرمجموعه
تحت تأثیر قرار  ندان مسلمان قرار گرفت که شناسايی گیاهان دارويی در غرب و شرق راعنايت انديشم

ترين اين انديشمندان، اسماعیل جرجانی است. وی که از دانشمندان بزرگ ايرانی در  داد. يکی از مهم
المعارفی پزشکی است، پديد آورده است. اين  قرن ششم است، کتاب ذخیره خوارزمشاهی را که دائره

کتاب در زمینة داروشناسی اسالمی حائز اهمیت است. جرجانی يک فصل از کتاب خود را به مسائل 
ها اختصاص داده است. مباحث علمی که جرجانی در ذخیره  داروشناسی و نام بردن درمان بیماری
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ها به اثبات رسیده است. لذا اين  خوارزمشاهی آورده است، در علم جديد پزشکی بسیاری از آن
نظران طب در  تواند الگوی انديشمندان و صاحب کرد انديشمندان مسلمان در تمدن اسالمی میعمل

اخالق اسالمی و توجه به معنويات دينی و توجه به سیره بهداشتی قرآن،  تمدن نوين اسالمی قرار گیرد.
ر گیرد که تواند راهگشای علم داروشناسی در تمدن نوين اسالمی قرا پیامبر)ص( و ائمه اطهار)ع(، می

آورد که متولیان پزشکی و داروسازی نسبت به آن توجه و تأکید  مهم را به وجود می اين خود اين
 نمايند.
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نی بر اساس بررسی نقش نظام مند نخبگان در فرایند جامعه آرما
 دینی های آموزه

 
 7سیده زينب السادات حسینی، 7بهزاد بسطامی

 
 چکیده

ظهور تمدن ها تابعی از نقش آفرينی نخبگان و هم سويی آنان در يک فرآيند هدف دار بر مبنای 
ارزش ها ومبانی اعتقادی حاکم بر جامعه می باشد. عکس آن هم يک حقیقت اجتناب ناپذير است که 

صحیح، به انزوای تدريجی يک تمدن می انجامد. جامعه آرمانی بر اساس آموزه های عدم راهبری 
دينی، خاستگاهی متناسب با شأنیت انسان دارد؛ که در نظام احسن خلقت تبلور يافته است. بنا بر توقعی 

انی ، تحقق آن مبتنی بر وجود جامعه ايده آل وآرم«لنبلوکم أيکم أحسن عمال» که از انسان وجود دارد 
می باشد. که شاخصه های زندگی مطلوب از جمله عدل، نوع دوستی، امنیت اجتمايی و.. حکمفرما 

مقاله حاضر می کوشد تا با تبیین  نقش راهبردی نخبگان در راهبری فکری ومعنوی،   هدف:شود. 
لعات از روش مطا روش:جامعه را به مقصود حقیقی که به جامعه آرمانی تعبیرمی شود رهنمون سازد. 

جامعه آرمانی مولود يافته ها: توصیفی، تحلیلی منابع جامعه شناسی و متون دينی استفاده شده است. 
تحول بنیادين ومرحله به مرحله توسط نخبگان وهمگرايی عملکرد آنان بوده وپروسه تغییرات وتحوالت 

هبردی مورد توجه در اهداف خرد وکالن توسط نخبگان کلید می خورد. نقش نخبگان در دو مرحله را
است، يکی در بستر سازی ساخت جامعه آرمانی و ديگری در ايجاد وتثبیت آن. درنهايت شکل گیری 
جامعه آرمانی در بستر زمان و پايداری آن زمینه ظهور تمدنی نوين، برآمده از ارزش ها و اعتقادت 

 اسالمی ونیاز جامعه ترسیم می شود .
 آرمانی، تحول.نخبگان، تمدن، جامعه  کلید واژه:

                                                                                                                                               
 yahoo.com@behzad.bastami . ايمیل:دانشگاه مازندران، دانشجوی دکتری الهیات 1
 Zsh_39@yahoo.com . ايمیل:دانشگاه مازندران ،دانشیار دانشکده الهیات 7
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 طرح مسئله -1
جهانی شدن امروز يک فرآيندی برگشت ناپذير می باشد و همه جوامع و ملتها بايد با تمام داشته ها 
و سرمايه ها، خود را تجهیز نموده که در معرض آسیب های آن قرار نگیرد؛ و بلکه با راهکارهای 

الزم ببرند. جهانی شدن يک فرآيند اجتناب  مناسب و بستر سازی بتوانند از امتیازات فراوان آن بهره
ناپذير است و نمی توان در مقابل آن ايستادگی کرد اما بايد از نقاط قوت آن برای ارسال پیام و 
ارزشهای واال بهره جست و در کنار آن با شناخت ارزش ها، موجب تقويت هويت ملی و فرهنگی شد. 

 (723، 7337)کرمانی، 
به حد جهانی شدن، نیاز به انباشت وسیع نرم افزارهای ويژه، نظیر تسلط به فرهنگی  -اعتالی هويتی

تاريخ و جغرافیای جهان ، شناخت زبان يا زبان های جهان شمول، تخلق به اخالق انسان دوستی، 
مدارای بی قید و شرط و مبرا از منیت و خود محوری و ... دارد. چنین توشه سنگینی را تنها بیش 

ايان و فرزانگان ملت ها با خود دارند؛ که گروه کم شماری از مردمان جهان را تشکیل آموختگان ، دان
می دهند. و می توانند يک اجتماع جهانی نخبگان جهانی شده را به وجود آورند. و گرنه توده های 
پراکنده در دشت ، کوير و دره های دور دست که پای در زنجیر نامرئی زمین و زمان دارند، و از هر 
 بیگانه ای می گريزند؛ و تنها در میان خودی ها احساس امنیت می کنند، نمی توانند بدون 

ارتقاء يابند و جهانی « هانیجامعه ج»گفته شد به حد عضويت در  پیش شرط هايی که در باال
 (3، 7387شوند.)شیخاوندی، 

گانگان شده و عدم توجه به فرهنگ خودی و باور کردن آن منتج به روی آوردن به فرهنگ بی
فرآيند توسعه فرهنگی را دچار مشکل می سازد . يکی از مهمترين عناصر فرهنگی نخبگان جامعه هستند 
که کم رنگ نمودن حضور آنان به تضعیف فرهنگی و نظام ارزشی منجر خواهد شد. بنابراين شناسايی 

 جهت قرابت به  نخبگان زمینه ساز توسعه فرهنگ وهويت فرهنگی ، همچنین سبب الگوسازی در
 شکل گیری يک جامعه مطلوب وآرمانی خواهد شد. 

تمدن قرآنی براساس جهان بینی توحیدی بنا شده است. زيرا در جهان بینی قرآن کريم جهان هستی 
براساس حکمت آفريدگار حکیم و مهربان پايه ريزی شده، و يک نکته در تمام آفرينش بی حساب و 

ید دارد اگر ملت های هر عصر و زمان بتوانند خود را با قوانین الهی وفق نامعقول نیست. قرآن کريم تأک
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بدهند و تسلیم فرمان او باشند زمینه های شکل گیری تمدن را برای خود فراهم آورده و هر ملتی که در 
 (72، 7337اين مسیر موفق تر باشد پیشرفت و توسعه آنها بیشتر خواهد بود )عالء الدين،

افول آنان در قرآن کريم با رويکرد نخبگان رابطه ی معنا داری داشته به نحوی ظهور تمدن ها و 
که سرنوشت آنان تابع افکار، امیال وگرايش هی اعتقادی نخبگان بوده است. بنا براين به نظر می رسد 
برای ساخت يک جامعه آرمانی که مقدم بر شکل گیری يک تمدن مورد انتظار قرآن کريم می باشد، 

ت نقش مرحله ای نخبگان در اين فرايند را به شکل علمی تحلیل نموده و نقش راهبردی می بايس
 نخبگان در شکل گیری تمدن نوين اسالمی مورد بررسی قرار داد.

 معنا شناسی واژگان دخیل در بحث -2
 نخبه شناسی -2-1

به معنای  7ی الگیرهاست که از کلمه التین 7نخبه واژه ای عربی است و در زبان التین معادل آن الیت
برگزيده گرفته شده است. در زبان فارسی، برگزيدگان، زبدگان و سرآمدان و تراز اول مترادف نخبه 
است.  نخبه برگزيده از هر چیزی ، انتخاب شده، مختار، بهتر هرچیز خوب و برگزيده، زبده ، گزيده و 

 )7326، 77، ج 7322گزين است.)دهخدا ،
واژه را در توصیف کاالهايی که مرغوبیت خاص داشتند به کار می بردند و میالدی اين  72در قرن 

بعدها برای اشاره به گروه های اجتماعی برتر مانند واحدهای نظامی ضربتی يا سلسله مراتب عالی تر 
 اشرافیت کاربرد بیشتری يافت . 

ی ثروت بصیرت و افراد قدرتمند صاحب نفوذ هستند، زيرا آنان دارا« الیت»در فرهنگ آکسفورد 
(. بعضی از صاحب نظران نخبگان را  تحول گرايان عرصه تاريخ 20، 7388هوشمندی هستند. )ترابی، 

(. نخبگان ، 78، 7322وجامعه می دانند. تاريخ به وسیله شخصیت های برجسته ساخته می شود.) مهیمنی،
أثیری که به جای می آورند اشخاص و گروه هايی هستند که در نتیجه قدرتی که به دست می آورند وت

و يا به وسیله تصمیماتی که اتخاذ می کنند، و يا به وسیله ايده ها، احساسات و يا هیجاناتی که به وجود 
می آورند ، در کنش تاريخی جامعه ای مؤثر می شوند و اين تعريف نسبتاً با عموم نخبگان مصطلح در 
                                                                                                                                               
1 elit 
2 Eligere 
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(. وبعضی نیز نخبگان را متفکرانی که قادر به 7320،753جامعه شناسايی معاصر مطابقت دارد. )روشه، 
حل مسائل غیرمعمول هستند، قلمداد می کنند. نخبگان متفکران خالق و نوآوری هستند که قادر به در 
نظر گرفتن رويکردهای گوناگون در حل مسئله و عملی ساختن راه حل های غیر معمول و نوآورانه 

 (.77-76،7383جهت حل مسائل می باشند.)زلفی گل، 

 جامعه آرمانی -2-2
جامعه آرمانی که آرمان شهر نیز به آن می گويند، به مفهوم جامعه خیالی وآرمانی که در آن نظام 
کاملی برای سعادت نوع بشر حکم فرماست واز هر شر وبدی از قبیل فقر و بدبختی عاری است؛ 

، ذيل آرمان شهر(. 7382.)معین،وافرادش به کمال علمی وعملی رسیده  واز هوی و هوس رسته اند
آرمان شهر نمادی از يک واقعیت آرمانی وبدون کاستی است که متضمن سعادت وخوشبختی مردم 
باشد. همچنین می تواند نماد يک حقیقت دست نیافتنی باشد. گاه به صورت اساطیر وعصر زرين 

از افالطون، ارسطو  وحماسه های بشری جلوه گر شده است وگاه در محک آرمان های نظام حاکم
وفارابی گرفته تا رابرت اوئن، شارن فوريه، اتین کابه و.... همگی کوشیده اند به توصیف آرمان شهر 

 (27، 7337مطلوب خود بپردازند.)سروری مجد،
از منظر قرآن کريم جامعه آرمانی نه تنها يک واقعیت دست يافتنی می باشد بلکه اساساً خاستگاه 

م می باشد، به شرط آنکه جامعه بر مدار توحید وقوانین الهی بچرخد. درآن صورت مورد نظر قرآن کري
 است که خداوند متعال نیز برکات  خود را بر آن جامعه جاری خواهد ساخت. 

در اين جامعه ، هدف ، رشد و تکامل نوع انسانی است تا افراد هرچه بهتر زندگی کنند ، به نحو 
دست يابند. و از مواهب طبیعت که خداوند در اختیار بشر گذارده به  احسن به حقوق حقه و طبیعی خود

 مِنَ أَنْشَأَکُمْ (. ايشان با اشاره به آيه هُو77َ، 7328گونه شايسته و بايسته بهره مند گردند. ) معرفت، 
( می گويد: آباد ساختن 67مُجِیب )هود/ يبٌقَرِ رَبِّی إِنَّ إِلَیْهِ تُوبُوا ثُمَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ فِیها اسْتَعْمَرَکُمْ وَ الْأَرْضِ

زمین بدون روح هم زيستی ، نوع دوستی، ايثار و ... میسر نیست . همین است معنای خالفت در زمین و 
« ولقد کرمنا بنی آدم»مسخر بودن کائنات برای انسان و پذيرا شدن امانت و ودايع الهی تا مشمول 

 (73( قرار گیرد . )همان، ص 20 )اسراء،
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 رابطه نخبگان وتمدن ها در آموزه های دینی -3
رابطه میان تمدن ها و نخبگان در طول تاريخ دو چهره متضاد و متفاوت را به ما می نماياند. به اين 
معنا که يک روی سکه زيبا نگاری و آراسته به ظهور يک تمدن پويا برمبنای ارزشهای جامعه و 

واقعیت تلخ که منجر به افول يک تمدن برمبنای حضور  حضورنخبگان تمدن ساز و در روی ديگر ،
نخبگان مستبد و خود رأی می باشد. درواقع می توان گفت: ظهور يک تمدن هم در مرحله ايجاد و هم 
در مرحله تثبیت و پايداری نیازمند نقش آفرينی و هنرمندی نخبگان در عرصه های گوناگون 

 تأثیرگذاری خواهد بود.
 )انفال، عَلِیم سَمِیعٌ اللَّهَ أَنَّ وَ بِأَنْفُسِهِمْ ما يُغَیِّرُوا حَتَّى قَوْمٍ  عَلى أَنْعَمَها نِعْمَةً مُغَیِّراً يَکُ لَمْ لَّهَال بِأَنَّ ذلِکَ

53) 
سنت خدا براين است که مادامی که جامعه برطبق موازين الهی حرکت کند، مسئولیت ها به اهلش 

ر نخبگان قرار گرفته باشد و همه به وظايف خود ا به نحو شايسته سپرده وجايگاه های حساس در اختیا
عمل کرده باشند خداوند نیز نعمت های خود را که به آنان داده، جاودانه خواهد ساخت وبرکات آنان 
نیز روز به روز بیشتر خواهد شد. به عبارتی جامعه مبدل به يک جامعه مطلوب وآرمانی خواهد شد. 

وآوری است، در اثر تحوالت و سیرتکامل جامعه،تمدن را پايدار می کند.)توين تمدن حاصل نبوغ و ن
 (7326:757 پی،

درآموزه های قرآن نیز انحطاط تمدنها، همچنین شکل گیری يک تمدن، تابعی از رويکرد و 
 الْعَزِيزُ هُوَ وَ عَمَلًا حْسَنُأَ أَيُّکُمْ لِیَبْلُوَکُمْ الْحَیاۀَ وَ الْمَوْتَ خَلَقَ عملکرد نخبگان جامعه می باشد. الَّذِی

 (7الْغَفُور )ملک،
در عصر مدرنیته ای که به سرمی بريم و سرعت فوق العاده تصور پیشرفتهای علمی جوامع گوناگون 
را مشاهده می کنیم، بهترين عمل، کار، برنامه و پیشرفت، استفاده حداکثری از توان و نیروی بالقوه 

است. در واقع اين آيه ناظر به اين مطلب می باشد که در شرايط کنونی  جوانان خالق، متفکر و نخبه
برترين برنامه رشد و پیشرفت محقق نمی شود، مگر در کوتاه ترين زمان ممکن و با استفاده از نیروهای 
ويژه ای که هرکدام آنها با همت، نیروی فوق العاده فکری، گره های کوری را از موانع رشد کشور 

 بردارد. 
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را  عَمَلًا أَحْسَنُ أَيُّکُمْ بن عمر از پیامبر)ص( روايت کرده است که: رسول خدا )ص( آيه لِیَبْلُوَکُمْا
تالوت فرمود، من پرسیدم : يا رسول اهلل ، معنای آن چیست؟ فرمود: يعنی تا آنکه شما را بیازمايیم که 

 تر در اطاعت خدايید. )سیوطی،کدامیک عقل بهتر و ورع بیشتر از محارم خدا داريد و کدامیک سريع
 (777، 7ج ق،7707

جالب اينکه در اين آيه تعبیر به احسن عمالً شده ، نه اکثر عمال، اشاره به اينکه آنچه در پیشگاه خدا 
 ،7327 .)مکارم،ه فزونی و کثرت و کمیت و تعدد آن، نعمل و کیفیت عالی آن استارزش دارد حسن 

 (350، 77ج
خالق و انديشه نو برای جامعه از صدها کار و عمل برتر و نیکوتر باشد و يعنی در واقع يک فکر 

اين عمل برتر و مطرح می بايست توسط اهل آن بايد زمینه سازی و اجرايی گردد. و به عبارتی 
نیازمندی به نخبگان در زمینه های گوناگون و در پیشگاه خداوند دارای جايگاه ويژه بوده که توسط 

نه های گوناگون به نحو مطلوبی انجام گیرد.امام حسین)ع( نخبگان جامعه را اينگونه آنان رشد در زمی
یحَةِ مَعْرُوفَةٌ وَ بِاللَّهِ معرفی می نمايد: ثُمَّ أَنْتُمْ أَيُّهَا الْعِصَابَةُ عِصَابَةٌ بِالْعِلْمِ مَشْهُورَۀٌ وَ بِالْخَیْرِ مَذْکُورَۀٌ وَ بِالنَّصِ

(. شما ای بزرگان که  7387،766الضَّعِیفُ. )دشتی،   مَهَابَةٌ يَهَابُکُمُ الشَّرِيفُ وَ يُکْرِمُکُمُفِی أَنْفُسِ النَّاسِ 
در علم و دانش پرآوازه و در خیر و نیکی زبان زد هستید و در نصیحت و پند دادن شهرت داريد ، و به 

 خاطر خدا در دل مردم عظمت و شوکت يافته ايد.
حرکت و رويکرد روحانیت را نیاز آينده جامعه تلقی می نمايد: روحانیت  امام خمینی)ره( نیزمبنای

تا در همه مسائل ومشکالت حضور فعال نداشته باشد ، نمی تواند درک کند که اجتهاد مصطلع برای 
اراده جامعه کافی نیست، حوزه ها و روحانیت بايد نبض تفکر و نیاز آينده جامعه را همیشه در دست 

ند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث مهیای عکس العمل مناسب باشند.) موسوی خود داشته باش
 (723، 77،ج 7327خمینی 

واز طرف ديگر بنا برحساس بودن عملکرد نخبگان  هرنوع موضع گیری ورفتار آنان منجر به  
از و انحراف توده ی مردم خواهد شد. مقام معظم رهبری می فرمايد: بزرگترين گناه انسانهای ممت

 برجسته اگر انحرافی از آنها سر بزند اين است که انحراف آنها موجب انحراف بسیاری از مردم 
 (737، 7323 )خاتمی، می شود.
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 ساز نخبگان در ساخت جامعه آرمانینقش بستر  -4
 نقش راهبری و هدایت -4-1

 ه ای مهم باز شناختن مسیر صحیح و نشان دادن راه در تاريکی ها ومعضالت اجتماعی وظیف
می باشد که افراد خاص وبصیری می توانند در گردنه ها و پیچ های خطر ناک حوادث وابتالئات، نقش 
 راهبری داشته وبا هنرمندی و علم خود جامعه را به ساحل آرامش رهنمون سازند. پیامبر)ص( فرمود: 

 (7:735ق،ج373)کافی،   عِلْمَهُ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهفِی أُمَّتِی، فَلْیُظْهِرِ الْعَالِمُ   الْبِدَعُ  إِذَا ظَهَرَتِ »
امام علی )ع( بهترين بندگان را  بندگانی می داند که در احیای سنت حسنه در جامعه کوشیده اند و 

و   هُدی  عادل  أفضل عباد اللَّه عند اللَّه إمام»در مقابل بدعت ها و روش های ناسالم ايستادگی می کنند: 
هَدى، فأقام سنّةً معلومةً و أمات بدعةً مجهولة، و إنَّ السُنَن لنیِّرۀ لها أعالم، و إنَّ البدع لظاهرۀٌ لها أعالمٌ، و 

 )امینی، «إنَّ شرَّ الناس عند اللَّه إمامٌ جائرٌ ضلَّ و أُضِلَّ به، فأمات سنّةً مأخوذۀً، و أحیا بدعةً متروکةً
 (7:773ج ق،7330
ر قرآن کريم فراوان عباداتی همچون ولکن اکثرهم ال يعقلون می بینیم و حاکی از اين مطلب د

است که عوام تابع حرکت و جهت نخبگان هستند و هر گرايش و سمت و سويی آنان داشته باشند عامه 
دود مردم نیز به تبعیت از آنان در آن مسیر حرکت می کند . بنابراين هدايت يا گمراهی جامعه تا ح

زيادی به رويکرد نخبگان آن جامعه بستگی خواهد دانست. عوام گرچه به عنوان قلب تپنده وموتور 
 حرکت تحول اجتماعی حائز اهمیت هستند، اما در مقايسه با خواص، به عنوان عامل وابسته عمل 

از متغیر اصلی می کنند. آنها در مجموعه متغیر های تحوالت اجتماعی به عنوان متغیر درجه دوم وتابعی 
 (23، 7326که خواص هستند تحلیل می شوند.)ايزدی، 

 ربیت ونخبه پروریت -4-2
نخبه پروری عبارت است از يک برنامه يا فرآيند چند مرحله ای، که طی آن  افرادی از میان 

می شوند؛ و براساس شاخصه ها، توانمندی ها، شايستگی ها و استعدادهای مختلف « شناسايی»نخبگان 
بستر مناسب پرورش يابند، و در ضمن آموزشهای الزم و تکمیلی در جايگاه متناسب قرار گرفته و  در

نقش راهبری فکری را ايفا نمايند. هرقدر چشم انداز آينده برای تحصیل کنندگان رشد و تعالی زيباتر 
ن به ترسیم شود و افق های دوردست به صورت شفاف نشان داده شود، وجلوه های موفقیت نخبگا
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خوبی نمايش داده شود، بی شک آرمان گرايی و روح خودباوری در جامعه تقويت شده و نخبه پروری 
تبديل به يک فرهنگ تعالی بخش می گردد. و به میزان حضور مؤثر نخبگان در جامعه شاهد تمايل 

 د.بیشترالگوپذيران و ارتقاء سطح فکری ومعرفتی آنان در جهت ساخت جامعه مطلوب خواهیم بو
هنگامی که الگوپذيری و کمال جويی از نخبه دينی با انگیزه های اجتماعی همراه شود و با اقبال 
عمومی به فرد يا افرادی ، که دارای کماالتی مطلوب هستند مواجه شود ، الگوپذيری از ساز و کار 

ود . هنگامی که تبديل می ش« قهرمان جويی»تربیتی فراتر رفته به سازو کار تربیتی ديگری با عنوان 
شخص کمال مورد نظر خود را در وجود ديگری متجلی می يابد و از سوی ديگر ، شاهد عطف توجه 
ديگران به آن شخص نیز می شود شیفتگی و اقبالی مضاعف به صاحب آن کمال پیدا می کند و 

 (3، ف 7327تأثیرپذيری الگو گیرنده شتاب بیشتری می يابد.)عباسی مقدم، 

 گویینقش ال -4-3
در جامعه کنونی ما میزان تأثیرپذيری جامعه و به طور ويژه جوانان از نمادهای الگويی از قشرهای 
گوناگون به نحوی چشمگیر بوده که حتی ريزترين رفتار آنان به صورت نوعی فرهنگ رفتاری درآمده 

ان بوده است. و بیشتر مساعی جوانان نیز انطباق کردن رفتار و منش خود بر شیوه های رفتاری آن
درفرهنگ قرآن کريم به لحاظ اثرات فوق العاده تربیتی آن، با معرفی الگوها و صفات رفتاری آنان از 
 مردم خواسته است با تأسی و برگزيدن الگوهای نیک وسالم، قدم در راه رشد و تعالی بردارند: يَوْمَ

 (27فَتِیال )اسراء،  يُظْلَمُونَ ال وَ کِتابَهُمْ يَقْرَؤُنَ فَأُولئِکَ بِیَمِینِهِ کِتابَهُ أُوتِیَ فَمَنْ بِإِمامِهِمْ أُناسٍ کُلَّ نَدْعُوا
روزی که هرگروه از مردم را به پیشوايانشان بخوانیم نامه هرکه به راست راستش داده شود،چون 

ناظر به  بخواند، ببیند که به اندازه رشته باريکی که درون هسته خرماست، به او ستم نشده است. اين آيه
مطلب است که جهت يابی هرحرکتی بسته به نماد و الگوی آن انتخاب می باشد ، پیشوايان و رهبرای 
فکری هرقشری مهمترين مؤلفه ی تأثیرگذار در جهت هدايت يا گمراهی توده های جامعه خواهند بود 

به آنان نشده بلکه اين  و براين مبنا خداوند فرموده است که هیچ ظلمی ولو به اندازه پوسته هسته خرما
انتخاب الگوی آنان باعث چنین هدايت ياگمراهی شده است. امام صادق )ع( می فرمايد: خداوند قطعاً 
 هرکس را با امام و رهبرش فرا می خواند خورشید پرستان را با خورشید، ماه پرستان را با ماه، 

 (778: 7ج 375)عیاشی،،آتش پرستان را باآتش و سنگ و بت پرستان را با بت هايشان .
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الگوها، مطابق فرهنگ جوامع شکل می گیرند و افراد جامعه را می توان با توجه به الگوهای رفتاری 
شناخت ، الگوها نمايانگر هنجارها و قواعدی هستند که به رفتار مردم نظم می بخشد. )اگرتون و 

 (1974،1 النگس،
تبديل به فرهنگ شده وبنا براينگه فرهنگ الگو  بنابراين هر نوع مدل والگو در جامعه به تدريج

مداری چقدر در جهت آرمان ها وارزش های آن جامعه باشد زمینه ساز يک جامعه ايده آل را فراهم 
 می سازد.

 هویت بخشی در تقابل با فرهنگ ها -4-4
ها،  معنابخشی و تشخص دادن به داشته و سرمايه های فرهنگی و تمايز ساختن آن از ديگر فرهنگ

هنری است که به نخبگانی اختصاص پیدا می کند که با شناخت کامل از ظرفیت های فرهنگی جامعه 
 خود، با خالقیت و ابتکار، کمک شايانی در هويت بخشی و بلکه اعتالی آن بکنند . 

توده های جامعه نیز با حضور نخبگان در جامعه خود و بالیدن به وجود چنین عناصر فرهنگی، 
رشد و تعالی فرهنگی در وجود آنان تقويت شده و اين حرکت، اعتالی هويت فرهنگی را در انگیزه، 

 پی خواهد داشت. 
مفاخر را می توان نوعی میراث فرهنگی يک ملت دانست، که عالوه بر اعتالی فرهنگ به آن 

در جامعه هويت می بخشند. بنابراين مهمترين ويژگی و کارکرد مفاخر هر فرهنگی همان بعد هويتی آن 
( معتقد است که هويت ها نظام های اجتماعی، نشانه 7338(. کاستل)757، 7337است. )کرمانی، 

شناختی هستند که بین اجزاء نظام همبستگی ايجاد می کند و اساس آنها بر نوعی تقابل سازی استوار 
 ( castell,1998, 22شده است .)

سنجیدگی آموزه های فرهنگی است و ناظر  رشد کیفی ، ناظر بر میزان پیشرفت در عرصه صحت و
 فرهنگی ياد می شود. -بر فرآيندی است که در میراث نظری جامعه شناسی، از آن به تکامل اجتماعی

(korotayer,2004 ) 
بنابر رويکرد برديويی، هويت مجموعه ای از کنش های برونی و باورها، محتواها و گفتمان های 

جتماعی را از نگاه خود او يا ديگران در مورد او ، از افراد و نظری است که يک فرد يا گروه ا
 و به عبارت بهتر« شخصیت»می کند؛ يا به او « مشخص » گروههای ديگر جدا ، متمايز و به يک معنا 
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« ديگری»را از « خود»نظری است که يک  -می دهند. هويت مجموعه ويژگی های کنشی« تشخص»
می کند، فهم پذيری در اين مفهوم را می توان در « قابل فهم»يگر جدا کرده و اين دو را برای يکد

تعريف کرد. « مرئی شدن»و « پیدا»يا باز هم به زبانی ديگر« خوانا شدن »يعنی « قرائت پذيری»مفهوم 
 (7383،27)فکوهی، 

 وتثبیتی نخبگان در جامعه آرمانی نقش ایجادی -5
 مدیریت توحیدی -5-1

 مِنَ رَزَقْناهُمْ وَ الْبَحْرِ وَ الْبَرِّ فِی حَمَلْناهُمْ وَ آدَمَ بَنِی کَرَّمْنا لَقَدْ ت آفريد وَخداوند انسان را با کرام
 سَخَّرَ ( و همه امکانات را مسخرش ساخت. 20َتَفْضِیال)اسراء،  خَلَقْنا مِمَّنْ کَثِیرٍ  عَلى فَضَّلْناهُمْ وَ الطَّیِّباتِ

و قوانینی وضع نمود  .(70باطِنَةً)لقمان، وَ ظاهِرَۀً نِعَمَهُ عَلَیْکُمْ أَسْبَغَ وَ الْأَرْضِ فِی ما وَ السَّماواتِ فِی ما لَکُمْ
که بتواند در بهترين شرايط که همان جامعه آرمانی و مطلوب است زندگی کند. اگر نظام جامعه تحت 

قطع و يقین خداوند نیز مديريت توحیدی قرار گیرد و ارکان حکومت برطبق قوانین الهی تدبیر شود، به 
 وَ آمَنُوا  الْقُرى أَهْلَ أَنَّ لَوْ ملزومات شکل گیری يک جامعه آرمانی را برای انسان فراهم می نمايد.  وَ

 (36راف،يَکْسِبُون.)اع کانُوا بِما فَأَخَذْناهُمْ کَذَّبُوا لکِنْ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماءِ مِنَ بَرَکاتٍ عَلَیْهِمْ لَفَتَحْنا اتَّقَوْا
 و خدا به اعتقاد ايمان، از منظور که تقواست؛ و ايمان زمین، و آسمان برکتهاى گشايش شرط

است.  الهى احکام به عمل و گناهان از پرهیز تقوا از منظور و است کفر و شرک از دورى و پیامبران
 برخوردار الهى هاىنعمت از و بود. خواهد سعادتمند اى جامعه باشد را داشته ويژگى دو اين جامعه اگر

 "جمع "برکات ."(752، 7327داشت.)جعفری،  خواهد اختیار در را پیشرفت عوامل همه و شد؛ خواهد
 که موهبتى و نعمت هر به و است چیزى استقرار و "ثبات "معنى به اصل در کلمه اين و است "برکت
 شوند مى اثر بى و نابود و فانى زود که برکت بى موجودات برابر در گردد، مى اطالق بماند پايدار

 (. 766: 6، ج7327 )مکارم،
پايداری نعمت ها زمانی به منصه ظهور می رسد که جامعه بر محور توحید استوار شود ومادامی که 

 لَمْ اللَّهَ بِأَنَّ اين چنین شد خداوند نیز آن جامعه را در تا سرحد تمدنی آن توسعه وبرکت می دهد. ذلِکَ
 از نعمتى (. هیچ53عَلِیم)انفال، سَمِیعٌ اللَّهَ أَنَّ وَ بِأَنْفُسِهِمْ ما يُغَیِّرُوا حَتَّى قَوْمٍ  عَلى أَنْعَمَها عْمَةًنِ مُغَیِّراً يَکُ

 است، انسانى نفوس همان که محلش تبدل از بعد مگر شود نمى مبدل عذاب و نقمت به الهى هاى نعمت
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 نفوسشان در که شود مى افاضه قوم آن به وقتى ته،داش ارزانى قومى بر را آن خداوند که نعمتى پس
 استعداد که شود مى عقاب و نقمت به مبدل و گشته سلب ايشان از وقتى و کنند پیدا را آن استعداد

 آن (. يعنى707، 7ق، ج7772باشد)طباطبايی، شده عقاب مستعد نفوسشان و داده دست از را درونیشان
 را نعمت صالحیت، و استعداد رفتن بین از اثر در خدا که بود ناموس و قاعده اين روى نقمت و عقاب

 (773: 7، ج7322کند)قرشی، مى مبدل نقمت به
قرآن کريم علت گمراهی جهنمیان را از زبان خودشان، پیروی از بزرگان و برجستگان خود قلمداد 

 لَعْناً الْعَنْهُمْ وَ الْعَذابِ مِنَ ضِعْفَیْنِ آتِهِمْ رَبَّنا * السَّبِیال ونَافَأَضَلُّ کُبَراءَنا وَ سادَتَنا أَطَعْنا إِنَّا رَبَّنا قالُوا می کند: وَ
 ضاللت براى يکى دارند عذاب نحوه دو آنها رؤساء و آنها پیشوايان و (. بزرگان62-68احزاب) کَبِیراً
 زيرا میگردد رزيادت اينها عذاب باشند زيادتر آنها اتباع چه هر بلکه ديگران اضالل براى يکى و خود

 .(533: 70، ج7328)طیب، دارند. را آنها يک يک هر اضالل عذاب
قرآن کريم برخورداری و بهره مندی انسان ها را از يک زندگی طیب و پاک، در گرو به پا داشتن 

 رَبِّهِمْ مِنْ إِلَیْهِمْ نْزِلَأُ ما وَ الْإِنْجِیلَ وَ التَّوْراۀَ أَقامُوا أَنَّهُمْ لَوْ تعالیم و معارف  کتاب آسمانی می داند.وَ
 فوق (. آيه66مائده،) يَعْمَلُونَ ما ساءَ مِنْهُمْ کَثِیرٌ وَ مُقْتَصِدَۀٌ أُمَّةٌ مِنْهُمْ أَرْجُلِهِمْ تَحْتِ مِنْ وَ فَوْقِهِمْ مِنْ لَأَکَلُوا

 سروسامان براى تنها انبیاء آسمانى تعلیمات از پیروى که دهد مى قرار تاکید مورد را اساسى اصل اين
 دارد، نیز انسانها مادى زندگى سرتاسر در اى گسترده بازتاب بلکه نیست، مرگ از پس زندگى به دادن

 و وسیع، را امکانات و برکت، پر را نعمتها و متراکم، را نیروها و فشرده، را صفوف و قوى، را جمعیتها
(. در واقع می توان گفت که ايجاد يک 755: 7،ج7327سازد.)مکارم، مى امان و امن و مرفه، را زندگى

جامعه آرمانی در مقیاس تمدنی با زنده نگه داشتن روح تعالیم دينی در جامعه که تبلیغ ونشر آن بر 
 عهده آگاهان جامعه است  رابطه ی نزديکی دارد. قرآن کريم در مثالی ديگر علت برداشتن  

 اللَّهُ ضَرَبَ ر بندگی و توحید گرايی میداند: وَنعمت هايی همچون امنیت، ورفاه را خارج شدن از  مسی
 وَ الْجُوعِ لِباسَ اللَّهُ فَأَذاقَهَا اللَّهِ بِأَنْعُمِ فَکَفَرَتْ مَکانٍ کُلِّ مِنْ رَغَداً رِزْقُها يَأْتِیها مُطْمَئِنَّةً آمِنَةً کانَتْ قَرْيَةً مَثَلًا

 و امن: از است عبارت که صفت سه اين به قريه تصافا (. پس777يَصْنَعُون.)نحل، کانُوا بِما الْخَوْفِ
 جمع آن اهل براى را صورى و مادى نعمتهاى تمامى طرف، هر از بدانجا رزق شدن سرازير و اطمینان

 جاءَهُمْ لَقَدْ وَ ":فرمايد مى که بعدى آيه در را معنوى نعمتهاى سبحان خداى بزودى و است. کرده
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 آن معنوى و مادى نعمتهاى که است اى قريه قريه اين پس فرمايد، مى اضافه انعمته آن بر "مِنْهُمْ رَسُولٌ
 (367: 77ق،7772)طباطبايی، تام وکامل بوده است.

 جامعه ای که درجهت رشد وتعالی برمبنای آموزه های دينی حرکت نمايد، خداوند وعده 
 يَقُومُ يَوْمَ وَ الدُّنْیا الْحَیاۀِ فِی آمَنُوا الَّذِينَ وَ ارُسُلَن لَنَنْصُرُ نصرت رسانی به پیشگامان آن را داده است: إِنَّا

 (57 )غافر، الْأَشْهاد.
 انواع جهت همین به و است شرط و قید بى که حمايتى تأکید، انواع به مؤکد و بی دريغ حمايتى

 عذاب رستادنف يا جنگها، در پیروزى يا بیان، و منطق در پیروزى از اعم و دارد، دنبال به را پیروزيها
 الهى لطف به را روح و تقويت را قلب که غیبى امدادهاى يا و آنان کردن نابود و مخالفان بر الهى

 (772: 70، 7327سازد.)مکارم،  مى قوى و نیرومند

 شایسته ساالری و حاکمیت صالحان -5-2
حیت است . شايستگی در لغت به معنای داشتن توانايی، اختیار ، مهارت ، دانش ، لیاقت و صال

شايستگی مجموعه ای از دانش، مهارت ها و ويژگی های شخصیتی ، عاليق ، تجارب و توانمندی ها  
در يک شغل يا نقش خاص است که موجب می شود فرد در سطحی باالتر از حد متوسط در انجام 

بین نخبه (. میچلسون 777، 7383وظیفه و ايفای مسئولیت خويش به موفقیت دست يابد.)نصر اصفهانی، 
و فرد شايسته اينگونه تفاوت قائل شده است که، نخبه عموماً دارای ويژگیهای ذاتی و اکتسابی است اما 

 ,Michelson) فرد شايسته بیشتر استعدادها و توانايی هايش را به نحو تجربی و اکتسابی به دست آورد.
2003) 

ن کرده است: من تقدم علی قوم حضرت علی)ع(اهمیت شايسته ساالری در مناصب را اينگونه بیا
من المسلمین وهو يری أن فیهم من هو أفضل منه فقد خان اهلل و رسوله والمسلمین: هرکس خود را در 
جامعه برديگران مقدم بدارد و پیشوا شود در حالیکه بداند افراد اليق تر از او هستند، قطعاً او به خدا 

 (77: 8ق، ج7330وپیامبر ومؤمنان خیانت کرده است.)امینی،
با نگاهی گذرا به تاريخ اسالم، متوجه خواهیم شد که يکی از اساسی ترين معضالت جامعه 
اسالمی، موضوع شايسته ساالری و در واقع سپردن مهمترين امانتها به اهل آنها بوده است . با ظهور و 

نگ تبديل شده و بروز نخبگان در عرصه های سیاسی ، فرهنگی، اجتماعی شايسته ساالری به يک فره
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از موانع حضور نخبگان کاسته خواهد شد. که اين امر به توازن قدرت  وسرمايه واحقاق حقوق عمومی 
منجر می شود. شايسته ساالری يک فلسفه و نگرش مديريتی است که در آن منابع انسانی با توجه به 

ند بنابراين شايستگی را می توان تالش و توانايی ذاتی آنها در جايگاه خود قرار گرفته و توسعه می ياب
 (6، 7387معادل بهره هوشی و تالش يک فرد در نظر گرفت  )گلکار و ناصحی فرد، 

قرآن کريم نیز باتوجه به اهمیت موضوع، امر نموده است که امانت ها و ودايع، که مناصب و 
 تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرُکُمْ اللَّهَ نَّجايگاه های کلیدی وحساس جامعه از مظاهر آن هستند را به اهل آن بسپاريم: إِ

 سَمِیعاً کانَ اللَّهَ إِنَّ بِهِ يَعِظُکُمْ نِعِمَّا اللَّهَ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْکُمُوا أَنْ النَّاسِ بَیْنَ حَکَمْتُمْ إِذا وَ أَهْلِها  إِلى الْأَماناتِ
 (58)نساء، بَصِیرا

 و اسالم مقدس دين که الهیه امانات چه است امانات مطلق أَهْلِها  إِلى الْأَماناتِ تُؤَدُّوا أَنْ از مراد
 سلّم و آله و علیه اللَّه صلّى پیغمبر امانات چه و باشد الحقوق ذوى حقوق حفظ و مطهره شريعت احکام

 و السالم علیهم ائمه امانات چه و است، ثقلین متواتر حديث در که طاهره عترت و مجید قرآن که
 و ناموس و عرض از شده سپرده به ديگران که مردم امانات چه و می سپردند، حابباص که اسرارى

(. 777: 7،ج7328شود.)طیب، رد بصاحبش تا آن حفظ است واجب اينها تمام افعال و اموال و اقوال
 مردم حال مالحظه بايد خداوند بفرمان که است، زمامداران صاحب مجمع البیان گفته است که مقصود

 (.  يکی از داليل 33: 3،ج7327کنند.)طبرسی، وادار شريعت و دين به راه را آنها و اشندب داشته را
نمی شود. در  عقب ماندگی کشورهای جهان سومی، همین است که هرگز کار به کاردان سپرده نشده و

جوامع پیشرفته، مالک برای تصدی هر کار اعم از امور اساسی يا امور فرعی،  حالیکه در ممالک و
(. بنابراين اگر جامعه 73، 7322مديريت است.)مهیمنی، شايستگی و خورداری از تخصص کاردانی،بر

اسالمی  اهلیت داشتن را جزء اولويت ها ی خود قرار دهد بی شک با مفاهیم غنی برگرفته از قرآن 
را  کريم که در آن همه چیز برای هدايت و رشد ذکر گرديده است، نه تنها  زمینه های عقب ماندگی

 الْکِتابَ عَلَیْکَ نَزَّلْنا جبران خواهد ساخت بلکه در ايجاد وپايداری يک تمدن نوين موفق خواهد بود: وَ
 دينى لحاظ از که موضوعی نیست (. هیچ83لِلْمُسْلِمِین.)نحل،  بُشْرى وَ رَحْمَةً وَ هُدىً وَ ءٍ شَیْ لِکُلِّ تِبْیاناً

 و پیامبر بیان به رجوع يا باشد نشده آن به تصريح کريم قرآن در و مردم وجامعه به آن نیاز داشته باشند
 کريم قرآن از اينها همه حکم اين بر بنا باشد، نشده واگذار امت اجماع به يا باشد، نداده جانشینانش

 (586: 6، ج7327شود. )طبرسی، مى استفاده
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 جهادی در عرصه های فکری ومیدانی انگیزه های ترقی وروحیه -5-3
شک اگر اسالم توانست در مدت کوتاهی بر بخشهای وسیعی از سرزمین های کره خاکی  بدون

استیال يابد، به خاطر همت باال و انگیزه های متعالی نخبگان درصدراسالم بود. پیامبران الهی نیز به رغم 
د. از آن مخالفت های فراوان وبی اعتنايی جامعه با انگیزه تعالی يافته از هیچ کوششی درنگ نمی کردن

 نَهاراً وَ لَیْلًا قَوْمِی دَعَوْتُ إِنِّی رَبِّ جمله حضرت نوح)ع( بود که اينگونه  تالش خود را وصف کرد: قالَ
(. در شرايط کنونی اگر بخواهیم چشم انداز يک جامعه آرمانی را 5،6فِرارا.)نوح، إِلَّا دُعائِی يَزِدْهُمْ فَلَمْ

طع و يقین روحیه جهادی نخبگان نشأت گرفته از آموزه های قرآنی در آينده نزديک ترسیم نمائیم به ق
به همراه نشاط و امید می تواند راه و مسیر وصول به اين جامعه آرمانی را تسهیل نمايد. قرآن کريم نويد 

 کُنْتُمْ إِنْ عْلَوْنَالْأَ أَنْتُمُ وَ تَحْزَنُوا ال وَ تَهِنُوا ال برتری را در سايه اعتقاد راسخ اينگونه بیان کرده است: وَ
 (.737)آل عمران، مُؤْمِنِین

 و میفرمايد نهى اندوه و سستى از و برمی انگیزد روح عظمت و به بزرگى را مسلمین خداوند سپس
(. خداوند متعال 873: 7،ج7327میدهد. )طبرسی، بديشان آجل و عاقبت حسن و عاجل پیروزى وعده

مچنین همراهی نمودن آنان را معطوف به تالش جهادگونه نشان دادن راه ومسیر هدايت وتعالی، ه
 مجاهدان می داند:

 که آنان فِینا، (. جاهَدُوا63الْمُحْسِنِین.)عنکبوت، لَمَعَ اللَّهَ إِنَّ وَ سُبُلَنا لَنَهْدِيَنَّهُمْ فِینا جاهَدُوا الَّذِينَ وَ
: گفت الدّارانىّ سلیمان کنند. ابو عمل خود علم بر تا  دهیم توفیق را ايشان ما، علم طلب در کنند جهد

ندانند.)ابوفتوح  آنچه به دهیم هدايت را ايشان ما تا کنند کار خود علم بر که است آن مجاهده اين
 نصیب ناکامى و شکست گونه هر که شود مى استفاده خوبى به فوق آيه (. از773: 75ق، ج7708رازی، 

 و است، نبوده ما کار در اخالص يا و ايم، کرده کوتاهى ادجه در يا: است چیز دو از يکى معلول شود ما
: 76،ج7327است)مکارم، حتمى هدايت و پیروزى الهى، مؤکد وعده به بنا شود جمع هم با دو اين اگر
350) 

 سپرده فراموشى دست به نظامى و اقتصادى و سیاسى و فرهنگى و علمى هاى صحنه در جهاد آرى
 تا شده، چیره آنها بر شخصى اغراض و نگرى کوته و طلبى راحت و دنیا به عشق و نفس حب شده،
! گیرد مى قربانى آنها از دشمن که است کشتگانى از بیش خودشان دست به کشتگانشان که آنجا
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 انزواى و ياس و سران، و زمامداران از جمعى خود فروختگى زده، شرق و غربزده گروهى خودباختگى
  .(357: 76،ج7327را)مکارم، اخالص هم و گرفته، آنها از ار جهاد هم متفکران و دانشمندان

از بعدی ديگرخاستگاه قرآن  جهت رفع مشکالت و آسیب های اجتماعی، همچنین قرار گرفتن در 
 جِهادِهِ حَقَّ اللَّهِ فِی مسیر رشد و تعالی، جهادی همه جانبه بوده به نحوی که حق جهاد اداء شود: جاهِدُوا

 (28حَرَجٍ.)حج، مِنْ الدِّينِ فِی عَلَیْکُمْ جَعَلَ ما وَ اجْتَباکُمْ هُوَ
 همه اينجا در خدا، راه در جهاد از مقصود که معتقدند مفسرين بیشتر: جِهادِهِ حَقَّ اللَّهِ فِی جاهِدُوا وَ

 انجام صادق و خالص نیت به را کارها که است اين جهاد حق: اند گفته و است عبادت و نیکو کارهاى
 (753: 2، ج7327.)طبرسی،.است برگزيده خود دين براى را شما خداوند: اجْتَباکُمْ هُوَدهید. 

در واقع می توان گفت که تا نباشند کسانی که حق جهاد در جهت آرمان گرايی جامعه را اداء 
نکنند،  مسیر توسعه برای  اهداف کالن در ابعاد تمدنی آن هموار نخواهد شد، واز اين رو از آيه اين 
مطلب راهبردی به دست می آيد که جهاد وحرکت تحولی توسط نخبگان و برجستگان به صورت تمام 

 وکمال جهت نیل به آرمان مطلوب نه تنها مفید بلکه از اولويت های جامعه می باشد.

 دالت محوری وتوازن قدرت و سرمایهع -5-4
وده و هنگامی که اين عدم مظهر بی عدالتی بطور کلی کسانی هستند که صاحبان قدرت و ثروت ب

توازن ادامه پیدا کند منجر به شکاف طبقاتی و تبعیض آشکارمی گردد. در نتیجه سلب اعتماد عمومی و 
زمینه فروپاشی جامعه را به همراه خواهد داشت. وقتی می توانیم در انديشه يک جامعه آرمانی باشیم که 

می نشده و به جايگاهی که شايسته آن تک تک اعضای آن جامعه احساس کنند که درحق آنان ظل
بودند رسیده اند. اين توازن قدرت و سرمايه از خواص و نخبگانی برمی آيد که شکل گیری يک جامعه 
مطلوب و آرمانی را برخواسته های مقطعی و زود گذرخود مقدم بدارند. قرآن کريم عدالت محوری را 

 وَ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهَ ينگونه سفارش نموده است:  إِنَّدر ابعاد خرد وکالن جامعه به عنوان امری الزم ا
 (. 30)نحل،  تَذَکَّرُونَ لَعَلَّکُمْ يَعِظُکُمْ الْبَغْیِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْفَحْشاءِ عَنِ  يَنْهى وَ  الْقُرْبى ذِی إِيتاءِ وَ الْإِحْسانِ

 و سالم جامعه يک ايجاد و بشرى جامعه حاصال درباره آيه ترين جامع آيه اين که گفت بتوان شايد
 مقام و حق به کسى هر رسیدن يعنى باشد. عدل بوده اخالقى، هاى ارزش حاکمیّت اساس بر سعادتمند

 شکوفايى و رشد هاى زمینه پیدايش باعث که جامعه امکانات درست و عادالنه تقسیم و خود شايسته
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 تمام که قرآن آيات جامعترين: گويد مسعود ابن(. 707: 6، 7327شود.)جعفری، مى افراد همه براى
 (582: 6، ج7327است)طبرسی،  آيه همین بردارد، در را بديها و ها نیکى

يکی از زمینه های برچیده شدن ظلم وتبعیض رسیدن هر فرد به حقوق خود، و واگذاری مناصب به 
الت به مفهوم تام خود در اهل آن وشايستگان می باشد؛ که در آن صورت است می توانیم بگويیم: عد

تمام امور وجزئیات جامعه ومسائل فردی ودينی تسری می يابد، واساساً يکی از اقتضائات عدالت اين 
است که واگذاری مسئولیت های اجتماعی وسیاسی به افراد واجد اهلیت و صالحیت در حکومت 

 (776، 7383اسالمی اعمال شود.)اخوان کاظمی، 
 آنها به را مردم حق که آنست عدل .(737، حکمت7387وَ الْإِحْسَانُ التَّفَضُّل)دشتی،  افُالْإِنْصَ  الْعَدْلُ

کنى. يکی از عوامل  مؤثر در ايجاد و پايداری جامعه  تفضل آنها بر که است آن احسان و برسانى،
لْإِحْسَانِ مُؤْذِنٌ وَ ا  الْعَدْلِ  آرمانی، عدالت گستری توسط حاکمان وصاحب منصبان می باشد: اسْتِعْمَالُ

 (. عدالت ورزی ونیکو کاری، عامل پايداری نعمت هاست.77، 7، ج7382بِدَوَامِ النِّعْمَة.)ابن بابويه، 
يکی از نتايج عدالت ورزی در يک جامعه آرمانی اينست که نه کسی ظلم کند و نه ظلم پذير باشد: 

 مايه پر وسیع شعار يک حقیقت (. در723تُظْلَمُون. )بقره، ال وَ لِمُونَتَظْ ال أَمْوالِکُمْ رُؤُسُ فَلَکُمْ تُبْتُمْ إِنْ وَ
 و ظلم به دادن تن از پرهیزندب ستمگرى از بايد مسلمانان که نسبت همان به: گويد مى که است اسالمى

 آمادگى مسلمانان اگر و شود مى پیدا کمتر ستمگر نباشد ستمکش اگر اصوال کنند، اجتناب بايد نیز ستم
 ظالم به آنکه از پیش بايد کند. ستم آنها به تواند نمى کسى باشند، داشته خود حقوق از دفاع براى فىکا

 (322: 7، ج7327مده.)مکارم،  ستم به تن بگويیم مظلوم به مکن ستم بگويیم

 حکام درونی در جهت صیانت از وحدتاست -5-5
درونی به عنوان يک راهبرد تلقی در فرهنگ قرآن کريم اتحاد و يکپارچگی و کاستن ازتنازعات 

 ال وَ شَیْئاً بِهِ نُشْرِکَ ال وَ اللَّهَ إِلَّا نَعْبُدَ أَلَّا بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَنا سَواءٍ کَلِمَةٍ  إِلى تَعالَوْا الْکِتابِ أَهْلَ يا شده است. قُلْ
 و ما میان که سخنى سر بر بیايید کتاب، اهل (. اى67اللَّه.)آل عمران، دُونِ مِنْ أَرْباباً بَعْضاً بَعْضُنا يَتَّخِذَ
 نپرستیم را خدا جز که اين آن و آيیم، گرد( متّفقند آن بر آسمانى هاى کتاب و انبیاء) است يکسان شما

 اين از) اگر پس. نگیرد خدا جاى به خدايانى را ديگر برخى ما از برخى و نکنیم او شريک را چیزى و
 بر همه که است اين به دعوت حقیقت در.مسلمانیم ما که باشید گواه: بگويید گرداندند روى( پیشنهاد
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کنیم)همدانی،  عمل واحده کلمه آن مبناى بر که معنا اين به شويم، مجتمع و متفق کلمه يک معناى
(. قرآن کريم تنازعات داخلی وسست شدن برای کارهای مهم را باعث از بین بردن 383: 3، ج7327

ه دانسته وجهت ايجاد همگرايی واستحکام درونی  همه اعضاء جامعه را دعوت به انگیزه ونشاط در جامع
 مَعَ اللَّهَ إِنَّ اصْبِرُوا وَ رِيحُکُمْ تَذْهَبَ وَ فَتَفْشَلُوا تَنازَعُوا ال وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ أَطِیعُوا بردباری نموده است:وَ

 است. )طبرسی، به هدف رسیدن و نفوذ و پیشرفت از يهکنا اينجا در «ريح» (.کلمه76الصَّابِرِينَ. )انفال،
 (877: 7، ج7327

شکوفايی و شوکت انسانها، مجموعه ها و تمدن ها نیز از درون شروع می شود . آنچه در جوهر و 
ذات پديده ها می گذرد ، مهمتر از نیروی خارجی است که قصد اثرگذاری و نفوذ دارد، لذا چه در 

 توسعه نیافتگی ،چه در پیشرفت و بالندگی و تمدن سازی و چه در توسعه يافتگی و چه در 
(. مفهوم  7323،703عقب ماندگی، سقوط، اضمحالل و زوال، درون مهمتر از برون است) سريع القلم

انسجام درونی: عبارت است از توجه کردن به اهمیت عوامل داخلی توسعه و اولويت دادن به آنهاست ، 
عه يافتگی به عوامل محیطی مربوط می شود ، اگر کشوری عالقه مند به توسعه به اين ترتیب اساس توس

باشد بايد به زمینه های داخلی خود توجه کند و آنها را سامان دهد. تجارب تاريخی نشان می دهد که 
 (707، 7327زوال انسانها ، مجموعه ها و تمدن ها همواره از درون آغاز می شود. )سريع القلم، 

اجزاء وارکان جامعه را به هم متصل می کند وآن ها را به شکل يک پارچه در جهت عنصری که 
آرمان گرايی مطلوب پیش می برد  استحکام درونی است، که ايجاد آن بر دوش نخبگان و هم سويی 
آنان در جهت ارزش ها و باور های جامعه می باشد. مرکز ثقل انسجام درونی که نتیجه و پیامد انسجام 

ست، نخبگان اعم از نخبگان ثروت، قدرت وانديشه هستند که بايد در میان خود به نوعی از فکری ا
هماهنگی، هم سويی و هم نگری از توسعه دست يابند تا بتوانند جامعه ای منسجم ايجاد کنند. )توحید 

 (. 753، 7323فام، 
ان اند که بايد میان انسجام درونی نتیجه انسجامی فرهنگی است ، مرکز ثقل انسجام فکری، نخبگ

 خود به اشتراک استنباطی دست يابند. زوال انسانها، مجموعه ها وتمدن ها، ابتدا از درون آغاز 
استحکام درونی، که انشعابی از تقوا دارد، انسان را در مسیر هدايت ( .765، 7323)توحید فام، می گردد.

براساس  "سبک زندگی"، و مبتنی بر آن و رشد قرار داده، از کج راهه ها و انحرافات نگاه داشته 
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 لَهُ نَحْنُ وَ صِبْغَةً اللَّهِ مِنَ أَحْسَنُ مَنْ وَ اللَّهِ اخالق، معنويت ورنگ خدايی گرفتن ترسیم می گردد: صِبْغَةَ
 (738 )بقره، عابِدُونَ

د از ديگر مؤلفه های مهم استحکام درونی ، که با رسالت نخبگان رابطه ی نزديکی دارد، ايجا
روحیه ی ايثار، مهم جلوه دادن وضعیت و سرنوشت ديگران ، براساس سیره ی معصومین)ع( می باشد. 
براين اساس، يک نخبه دين مدار، ديگران و جامعه را بر خود مقدم دانسته و حداکثرتوان خويش را در 

ل روحی را راه خدمت هدفمند به آنان معطوف خواهد داشت؛. استمرار اين وضعیت که آرامش و تعاد
 به همراه دارد، با شور و نشاط اجتماعی ارتباط تنگاتنگی دارد.

از اصول ثابت و محکم اسالم در مباحث کالن اجتماعی، مقدم داشتن منافع جمعی بر منافع 
 گروهی، ستايش از حرکتهای جمعی و نفی هرگونه تفرقه وفرقه گرايی است، به همین خاطر، 

انجام می شود را بر حرکتهای انفرادی ترجیح داده است. بر همین  حرکت هايی که که به صورت جمع
مبنا، يکی از اصول راهبردی و مهم نخبگان، کالن نگری، مقدم داشتن منافع ملی بر منفعت طلبی های 
 حزبی، قومی و حرکت در چارچوب مصالح عمومی جامعه می باشد. پیامبر)ص( در اين باره چنین 

هرکس »(. در حديثی ديگر می فرمايد: 736، 7385ه و الفرقه عذاب)احمديان،می فرمايد:  الجماعه رحم
(. مقام معظم 767همان: «.)يک وجب از جماعت جداشود، خدا طوق مسلمانی را از گردنش برمی دارد

 برآمده از حس ناسیونالیستی را، مخالف با ديدگاه بلند نظرانه ی اسالم  "قومی نگری"رهبری نیز
دعواهای تنگ نظرانه و ناسیونالیستی قومی محدود، به کلی با ديدگاه اسالم و »مايد: می داند و می فر

 ( 7330،773ديدگاه بلند و بازی که همه به آن احتیاج داريم، منافات دارد.)دژاکام، 

 درآینده پژوهی وچشم انداز آرمانینقش نخبگان  -6
د منجر به يک طرح جامع و درک صحیح از آينده و پیش بینی فرصت ها و تهديدها می توان

فراگیری برای آينده های بهتر و آرمان گرا شود، و مدل سازی مبتکرانه آن با توجه به نیاز سنجی  
 )دشتی، الْأَسْرَارِ.  توسط خبرگان پی ريزی شود. الظَّفَرُ بِالْحَزْمِ وَ الْحَزْمُ بِإِجَابَةِ الرَّأْیِ وَ الرَّأْیُ بِتَحْصِینِ

 (78، حکمت7387
پیروزی در دور انديشی، و دور انديشی در به کارگیری صحیح انديشه وانديشه صحیح در راز داری 

 است.
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حضرت امیر)ع( در حکمتی ديگر زمان بر بودن در طرح وبرنامه را طبیعی دانسته ومی فرمايد: لِکُلِّ 
ا، پیروزی را از دست نمی دهد، (. انسان شکیب757، حکمت7387امْرِئٍ عَاقِبَةٌ حُلْوَۀٌ أَوْ مُرَّۀ. )دشتی، 

هرچند زمان آن طوالنی باشد. جول بارکر می گويد: زندگی بدون چشم انداز صرفاً وقت گذرانی است 
(. در سايه داشتن چشم انداز است 772، 7360وچشم انداز بدون عمل صرفاً يک رؤيا است.)عطا آبادی،

 حاکم می شود. حضرت علی)ع(  که تغییر و تحول انجام پذيرفته وجنبش وحرکت در جامعه
می فرمايد: هرکس دو روز از عمرش مساوی باشد مغبون است؛ واگر فردايش از امروزش بدتر باشد، 
دچار فتنه و هالکت شده؛ واگر متوجه پیشرفت يا زيان خود نباشد، بی گمان در حال انحطاط وعقب 

(. در واقع 723: 68ق، ج 7703سی، افتادن است؛ وچنین کسی مرگ برايش سودمند تر خواهد بود.)مجل
بارتست از اتصال از وضع ما با تعريف چشم انداز، خط سیر زندگی خود را تعريف کرده ايم که ع

وضع مطلوب واز اين روست که می توان لحظه انشاء چشم انداز را تولدی دوباره  موجود به
 (773، 7388 دانست.)عطا آبادی،

امی ارزش های جامعه اعم از مادی و معنوی باشد، می تواند در چشم انداز وسیع که دربرگیرنده تم
موفقیت جامعه در مقیاس با جوامع رقیب مهم و اساسی جلوه کند. بخصوص در شرايط ويژه جهانی 
شدن و سرعت فوق العاده علم و تکنولوژی از يک سو و آسیب پذير شدن فرهنگ ها و هويت ملی و 

ينده پژوهی و داشتن يک چشم انداز ايده آل و آرمانی توسط فرهنگی آنان از سوی ديگر ضرورت آ
 نخبگان امری اجتناب ناپذير خواهد بود. 

 ین اسالمیجامعه آرمانی زمینه ساز ظهور تمدن نو -7
اگربخواهیم جامعه ای در سطح تمدنی داشته باشیم، بايد جامعه آرمانی را در مقاطع زمانی وبه هم 

رتی ديگر ما نیازمند وضع پايدار يک جامعه مطلوب وآرمانی خواهیم بود؛ پیوسته ايجاد نمايیم. به عبا
که داشتن چنین وضعیتی به رويکرد ومديريت نخبگان بستگی خواهد داشت. علی رغم نظر برخی از 
 محققین، جامعه آرمانی نه تنها واقعیتی دست يافتنی می باشد بلکه شأنیت و منزلت انسان، از منظر 

اقتضا دارد که همت و تالش خود را معطوف به ايجاد چنین جامعه ای بداريم. وضع آموزه های دينی،
پايدار چنین جامعه ای نويد بخش ظهور تمدن نوين اسالمی بر اساس ارزش ها ونیاز های جامعه خواهد 

 بود. در واقع می توان گفت جامعه آرمانی مقدم بر ظهور يک تمدن و بستر ساز آن خواهد بود.
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 نتیجه -8
  درفرآيند جهانی سازی که با تغییرات پیش بینی نشده ای از حیث  هويت، فرهنگ، باورها و
ارزش ها، وشتاب فزاينده علم وتکنولوژی جوامع رقیب همراه است، شکل گیری يک تمدن اسالمی 
برآمده از روح تعالیم انسان ساز قرآنی، جهت جبران عقب ماندگی گذشته، وحرکت در مسیر رشد 

 برمبنای يک استراتژی واقع بینانه، والگويی برآمده از آموزه های دينی امری اولويت دار وتوسعه 
می باشد.  طراحی پروسه شکل گیری چنین تمدنی  با حضور تمام وکامل نخبگان معنا پیدا می کند. در 
واقع می توان گفت نقش نخبگان در دو مرحله تحقق می يابد، يکی در زمینه سازی ساخت جامعه 
آرمانی ، وديگری در ايجاد و پايداری آن. پايداری جامعه آرمانی  خود سبب زمینه سازی ظهور يک 
تمدن در بستر زمان خواهد بود. اسالم که تنها دين  وکامل ترين دين از سوی خداوند معرفی شده، به 

ا و پويا معرفی قطع ويقین  با توجه به شرايط زمان، سازو کاری را جهت رسیدن جامعه به يک تمدن پاي
نموده است. بنابراين نخبگان در اين پروسه نقشی نظام مند داشته که ايفای آن از مسئولیت ها و وظايف 

 اولويت دار آنان می باشد.

 نابعم
 قرآن کريم. -
 نهج البالغه. -
( درآمدی بر کارآمدی در نظام سیاسی، تهران، نشر دانش 7383اخوان کاظمی، بهرام) -

 وانديشه.
 ق(، الغدير، قم، مرکز الغدير للدراسات االسالمیه.7330دالحسین)امینی، عب -
(، من ال يحضر الفقیه، قم، مؤسسه النشر االسالمی التابعه 7363ابن بابويه، محمد بن علی) -

 لجماعه المدرسین.
ق(، روض الجنان وروح الجنان فی تفسیرالقرآن، 7708ابو فتوح رازی، حسین بن علی) -

 تان قدس رضوی.مشهد بنیاد پژوهشهای آس
 (، نهج الفصاحه، قم، گلستان ادب.7385احمديان، ابراهیم) -
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(، مطالعه تطبیقی مکتب نخبه گرايی وبحث خواص،  فصلنامه 7326ايزدی، حجت اله) -
 .73مصباح، شماره 

( اجماع نظر نخبگان سیاسی و توسعه در جمهوری اسالمی ايران تهران 7388ترابی يوسف ) -
 دانشگاه امام صادق)ع(.–

(موانع توسعه فرهنگی در ايران براساس رهیافت های متفاوت 7323توحید فام،محمد) -
 .73شماره -23توسعه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پايیز

(،بررسی تاريخ تمدن ،ترجمه محمدحسین آريا،تهران،انتشارات 7326توين پی،آرنولد) -
 امیرکبیر.

 های عاشورا، قم، دفتر تبلیغات اسالمی.(، عبرت 7323خاتمی،سید احمد) -
 (، تفسیر کوثر.7327جعفری، يعقوب) -
(، منشورمطالبات مقام معظم رهبری از دانشگاه و دانشگاهیان ، قم، دفتر 7330دژاکام، علی) -

 نشر معارف.
 (، فرهنگ سخنان امام حسین)ع( ، قم، انتشارات مشهور.7387دشتی، محمد) -
 البالغه، قم، مؤسسه تحقیقاتی امیر المؤمنین.(، ترجمه نهج 7387دشتی، محمد) -

 (،لغت نامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران7322دهخدا، علی اکبر) -
 ( تغییرات اجتماعی ، ترجمه منصور وثوقی، تهران، انتشارات نبی.7320روشه، گی ) -
(، مهاجرت ژن ها، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی رهیافت 7383زلفی گل، محمدعلی) -

 (.73-77زمستان  صص 37شماره 
پايیز، تبیین اهمیت  63( مطالعات فرهنگی ارتباطات، شماره 7337زکريای کرمانی، ايمان) -

 شناخت مفاخر برای هويت فرهنگی معاصر ايران.
 ، نقش اسوه ها در تبلیغ، قم، سازمان تبلیغات اسالمی.7327عباسی مقدم، مصطفی،  -
م و راهکارهای توسعه و پیشرفت تمدن (، قرآن کري7337عالء الدين ، سید محمدرضا) -

 .77شماره -37اسالمی، کوثر، پايیز 
ق(، تفسیر عیاشی محقق، رسولی، هاشم، تهران، مکتبه العلمیه 760عیاشی، محمد بن مسعود) -

 االسالمیه.
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 ، پايیز.77(، سراج منیر، قرآن وآرمان گرايی، سال چهارم شماره 7337سروری مجد، علی) -
 .73(، نظريه انسجام درونی ، نامه فرهنگ، ش 7323سريع القلم ، محمود) -
 ق(،درالمنثور، قم، کتابخانه آيت اهلل مرعشی نجفی. 7707سیوطی،جالل الدين) -
(، جهانی شدن وهويت فرهنگی محلی، رشد وآموزش علوم 7383شیخاوندی، داور) -

 .73اجتماعی شماره

قم، دفتر انتشارات جامعه ق(، المیزان فی تفسیرالقرآن، 7772طباطبايی، سید محمد حسین) -
 مدرسین حوزه علمیه قم.

 (، مجمع البیان ، تهران، ناصر خسرو.7323طبرسی، فضل بن حسن) -
 ق(، االمالی، قم، قسم الدراسات االسالمیه مؤسسه البعثه.760طوسی، محمدبن حسن) -

 (، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات اسالم.7328طیب، سید عبدالحسین) -

(هويت فرهنگی چیست و مؤلفه هايش کدامند؟ انسان شناسی و 7383کوهی، ناصر)ف -
 فرهنگ

http: // anthropology.ir/node/8409  
 (، تفسیراحسن الحديث، تهران، بنیاد بعثت.7322قرشی، سید علی اکبر) -
 (، استعداديابی واستعداد پروری، تهران، نشر امید مجد.7388عطا آبادی، حسین) -
ق(، االصول من الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری، چاپ 7702بن يعقوب)کلینی، محمد -

 سوم، قم، دارالکتب االسالمیه. 
(مروری بر مفاهیم شايسته ساالری بر توسعه و 7387گلکار، بهزاد، ناصحی فر، وحید، ) -

 .70-6، ص 33مديريت ، شماره
 (، فرهنگ معین، تهران، نشر نما.7382معین، محمد) -
 ق(، بحاراالنوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی.7703مجلسی محمد باقر) -
 (، جامعه مدنی، قم ، التمهید.7328معرفت، محمدهادی) -
 (، تفسیر نمونه، قم، دارالکتب االسالمیه.7327مکارم شیرازی، ناصر) -
(، منشور روحانیت در صحیفع امام ، قم، مؤسسه 7327موسوی خمینی، سید روح اهلل، ) -

 امام خمینی)ره(. تنظیم و نشر آثار
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 (، نخبه شناسی در جامعه کشی، تهران، ثالث.7322مهیمنی، محمدعلی) -
( شايسته ساالری در مديريت جامعه با 7320نصر اصفهانی، مهدی ، نصر اصفهانی، علی ،) -

 .760-777،ص7،7380تأکید بر انديشه های سیاسی امام علی، معرفت سیاسی 
لمیزان،قم، دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین (؛ ترجمه ا7327همدانی،سید محمد باقر) -

 قم.
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 ی در تحققنیحس نیمراسم اربع یاجتماع جهانواکاوی و تحلیل جایگاه 
 یماسال نیتمدن نو

 
 7محمود طبرسی، 7حسن تالشان

 

 چکیده
ابعاد  یدر هرسال ، به بررس ینیحس نیمراسم اربع یایتالش شده تا ضمن ضرورت اح قیتحق نيدر ا

 بانظم ریاخ های سالکه در  یو جهان یونیلیاجتماع م کيبه  نیاربع یمراسم درون مذهب ليمختلف  تبد
 میعظ کتحر نيا  یهمراه شده پرداخته و به نحوه و چگونگ زین عهیخالقانه ش زدنی مثال تیو امن

های قدرت  میلیونی اربعین يکی از مؤلفه پرداخته شود. مراسم باشکوه و یاسالم نيبه تمدن نو دررسیدن
به  يک عمل اجتماعی سیاسی تجسم عینی قدرت راشیعه است ،اگرچه در طول سالیان متمادی صورت 

يافته  عنوان يک طرح انقالبی در جامعه شیعه نمود و گسترش های اخیر به خود نگرفته بود اما در سال
ترين اجتماع  های رسمی جهان امسال اين اجتماع را بزرگ طبق گزارش و مستندات خبرگزاری است. بر

مرزهای عراق هم فراتر رفته است و زوار آن تنها به مذهب شیعه  زدلیل آنکه ا ساالنه جهان خواندند به
های مختلف جهان  و کشورهای شیعی نشین ختم نشده بلکه افرادی با اديان و مذاهب مختلف از قاره

تواند با هدايت  صحیح  فعال دارند که اين همان قدرت راهبردی شیعی است که می حضوری منسجم و
 تمدن نوين اسالمی بردارد .سوی  آن گامی راهبردی به

اجتماع  نيا ریاخ های سالدر  چگونهدر اين مقاله سعی شده ابتدا به اين سؤال اصلی پاسخ دهد که 
سپس  با پرداختن    بردارد ؟ یاسالم نيتمدن نو سوی به یراهبرد ی، توانسته گام ینیحس نیاربع یجهان

سازی آن در جهت سبک زندگی جديد که  به اهمیت اين مراسم عظیم در سیره تشیع و نحوه فرصت
برگرفته از تمدن اسالمی است ضمن خودنمايی در برابر تمدن غرب،تمدن نوين اسالمی را به مرحله 

                                                                                                                                               
 دانشیار دانشکده شهید محالتی 1
 m.tabarsi@chmail.irدانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی شهید محالتی  2



 همايش ملی تمدن نوين اسالمی سومینمجموعه مقاالت /  27

اثرات معنوی و  تحلیلی درصدد واکاوی برخی از ـ     گیری از روش توصیفی برساند لذا با بهره ظهور
در جهت تمدن نوين اسالمی بوده و در مقابل نیز به فرهنگی و اجتماعی و سیاسی اين اجتماع میلیونی 

 اند بپردازد. تهديداتی که دشمنان درصدد تخريب آثار و برکات آن طراحی نموده
 اربعین حسینی ، تمدن نوين اسالمی،راهبرد،اجتماع جهانی :کلیدواژه

 مقدمه  ـ 1
 دهيب جهان امروز گردفرهنگ غال ته،یها و فرهنگ مدرن که ارزش یخاص جهان طيشرابا توجه به 

حال ما  استجهانی کردن فرهنگ و تمدن خود  به دنبالو اينکه غرب با ابزارهای مختلف خود  است
 نيدر اتمدن و فرهنگ اسالمی خود را  میتوان یمدر اين کارزار تمدنی بايد به اين فکر باشیم که چطور 

دهیم که همان تمدن  نشان معنوی را تمدنی الهی   افق زینکشاکش احیا کنیم و همچنین به جهانیان 
ی بالقوه که در فرهنگ اسالم شیعی است بهره ببريم که يکی ها تیظرفنوين اسالمی است لذا بايستی از 

اين حرکت میلیونی و پرداختن  تر قیعم با شناخت رو نيازااجتماع جهانی اربعین است.  ها تیظرفاز اين 
ی نمايیم تا بهترين بهره را در جهت رسیدن به ده جهتو تهديدات آن  بايستی طوری  ها فرصتبه 

که همان تمدن نوين اسالمی است گام برداريم . در اين تحقیق تالش بر آن  مان یاسالمرسالت انقالب 
 ی  ـ اسنادی به واشکافی و تحلیل ا خانه کتاببود با روش توصیفی  ـ تحلیلی و بر مبنای مطالعات 

ی و نماد اقتدار عیشيک جريان هويتی ـ  و انسجام  عنوان بهی نیسح نیمراسم اربع یایضرورت اح
بپردازد و سپس به همراه شده  زین عهیخالقانه ش یزدن مثال تیبانظم و امن ریاخ یها در سال اسالمی که 

 .پردازد یم یاسالم نيبه تمدن نو و جايگاه اين حرکت نیل  نشر

 مفهوم شناسی  ـ 2
 ین اسالمیتمدن نو ـ  1 ـ 2

مقام معظم رهبری بر  ها آن رأسی که از سوی انديشمندان اسالمی و در ا شاخصهيکی از مفاهیم و 
 رفت بروناسالمی و  شمول جهانو هنجارهای انسانی ـ الهی  و بومی  برای احیای تمدن  ها ارزشمبنای 

کار اخص در دستور  طور بهاعم و جمهوری اسالمی  طور بهجوامع اسالمی  نامطلوباز وضعیت 
است، مفهوم تمدن نوين اسالمی است. در همین رابطه ايشان در مجامع و جلسات مختلف  قرارگرفته



 23/  اسالمی نوين تمدن تحقق در حسینی اربعین مراسم جهانی اجتماع جايگاه تحلیل و واکاوی

است. ايشان در اعضای مجلس خبرگان در اين مورد  کرده اشارهتخصصی  ديدار با عموم مردم به آن 
آن  یعني یماسالمى که هدف و آرمان نظام جمهورى اسالمى است، تمدّن اسال نينو تمدّن» نديفرما یم

که  یمطلوب اتيرشد کند و به غا تواند یم یو ازلحاظ مادّ یکه انسان در آن فضا ازلحاظ معنو يیفضا
 یعزتمند یداشته باشد، زندگ یخوب یخلق کرده است برسد؛ زندگ اتيآن غا یمتعال او را برا یخدا

 عت؛یسازندگىِ جهان طب ی، داراابتکار یاراده، دارا یقدرت، دارا یانسان دارا ز،يداشته باشد، انسان عز
 «است. نيا یاسالم یو آرمان نظام جمهور یاسالم یهدف نظام جمهور ن؛يا یعني یتمدّن اسالم

. به  دنبال تغییر و تحوالت (77/6/37خيدر تار یمجلس خبرگان رهبر یو اعضا سیرئ داريدر د اناتی)ب
ی آن در سطح منطقه ها رسالتدن اهداف و آن بارور ش تبع بهنیروی انسانی کارآمد و  شيافزاداخلی، 

ی محور مقاومت، قرار گرفتن کشور و همسايگان  اسالمی در موقعیت  ها گروهدر قالب اقتدار و نفوذ 
و شیعیان  از  مسلمانانآن اجتماع  باشکوه  تبع بهو استراتژيک خاورمیانه، قیام عاشورا و  کیتیژئوپل

يی است که در مسیر نیل به تمدن نوين اسالمی از ها گاميکی از ی اربعین رو ادهیپاقصی نقاط جهان در 
 سوی انديشمندان اسالمی مطرح گرديده است.

 اربعین حسینی ـ  2 ـ 2
در جهان اسالم که در حقیقت اهداف  زیست ظلمو  خواه عدالتی پويا و ها نگرشيکی از جريانات و 

. محوريت و شالوده اصلی گفتمان شیعه را اند انیعیشخود دارد،  مدنظربنیادين بشری  ـ الهی اسالم را 
 نامطلوبشیعیان برای مقابله با وضع  سکهی کرو. در اين راستا يدهد یمی تشکیل طلب شهادتمهدويت و 

ی از قیام و حرکت امام حسین در قالب ریگ بهره، افراد و اقشار استکباری و ظالم، ها حکومت ناعادالنهو 
ت. برای تداوم و حفظ اهداف پويا و فرازمانی و فرامکانی دستاوردهای عاشورا و تاسوعای حسینی اس

و  حضوری ديگر، ها مؤلفهی و از سوی ديگر تداوم  و استمرار اتحاد و انسجام اسالمی در کنار نیحس
چهلم  یدر لغت به معن نیاربع درواقعاست.  شده مطرحشرکت گسترده در اجتماعات اربعین حسینی  

، امام سوم  شهادت  امام حسین )ع (روز  نیچهلم ،یقمر یهجر 67صفر  ستمیبه باست و در اصطالح 
 .گردد یاطالق م انیعیش

 
 



 همايش ملی تمدن نوين اسالمی سومینمجموعه مقاالت /  27

 ینیحس نیاربع یرو هپیاد ـ  3 ـ 2
بر حضور  یمبن یخيتار یها گزارش یبرخ ان،یعیروز نزد عرف ش نيا تیدر باب علت اهم البته 

 یاست. در برخ نیبه اربع شانياز عوامل توجه خاص ا نیامام در کربال در روز اربع تیب بازماندگان اهل
روز  نیچهلم درکربال  شهدای بازماندگان  یعنيشام  رانیاس ،مانند کتاب نزهه الزاهد یخيمنابع تار

 .دندیبه کربال رس شهادت امام حسین )ع (

 یجهان اجتماع ـ  4 ـ 2
ی منطقه ها دولتن و برخی اين اجتماعات را شیعیان کشورهای ايرا کنندگان شرکتابتدا  در

از کشورهای مختلف جهان   حاضر  تیجمع ر،یاخ یها سال . ولی در دادند یممحدود تشکیل  صورت به
جهان قرار  زیآم اجتماعات مسالمت نيتر از بزرگ یکيدر عراق در صدر  نیاربع یدر مراسم سوگوار

 ،یالدیم 7075) 7337در سال  ینیحس نیاستان کربال، تعداد زائران اربع یشورا سیدارد. به گفته رئ
روز وارد کربال شده و پس از  70در طول  رتعداد زائ نياست. ا دهینفر رس ونیلیم 72( به یقمر 7732

.. در عراق مجتمع شدند تیجمع ونیلیم 70هـ. ق( حدود  7736) 7077اند. در دسامبر  شده خارج ارتيز
 يیمایراهپ کيدر مدت سه روز در  اده،یرا پ لومتریک 80نجف به کربال به طول  رِیزائران مس غلبا

  .کنند یم یط زیآم مسالمت
 ، بیان داشته است که سنايزاده در گفتگو با ا ؛عبدالمالک شبنه یگردشگر رکليمدهمچنین 

طور مشترک با کشور عراق،  را به ینیحس نیدر تالش است تا مراسم اربع رانيااسالمی  جمهوری 
 . کند ثبت ونسکوي یدر فهرست آثار معنو یمعنو راثیعنوان م به

 راهبرد ـ  5  ـ 2
ها  گرفته و بعداً در ساير عرصه واژه استراتژی يا راهبرد، مفهومی است که از عرصه نظامی نشأت

 .از کاربرد زيادی برخوردار شده است یدار عرصه سیاست و مملکت ژهيو ازجمله اقتصاد، تجارت و به

است. اکنون معنای ساده « فرماندهی و رهبری»به معنای  Strategia :ژه يونانیوا« استراتژی»ريشه واژه 
اقدامات برای دستیابی به  یده و سازمان یمنظور هماهنگ استراتژی عبارت است از يک طرح عملیاتی به

 [77]  .هدف
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 اجتماع جهانی اربعین حسینی ـ  3
 یدارد، همچنان که در ادب فارس یا ستهبرج گاهيجا یچهل در ادب اسالم یمعنا  به «نیاربع» واژه
برخوردار است. مثالً  یخاص یژگياز و ميدر قرآن کر نیمعنا توجه شده است، عدد اربع نيهم به ا

 گذارد، یالواح تورات وعده مناجات و عبادت م افتيدر ی)ع( برایبا حضرت موس یخداوند متعال وقت
)ع( پس از چهل شب یحضرت موس یعني کند؛ یآن را کامل م گريشب د 70شب و سپس با  یابتدا س

شب وعده  یس یبا موس و» کند!  افتيالواح تورات را از خداوند در ابدي یم قیمناجات با خداوند توف
زمان مناجات با پروردگارش را در چهل شب  . پس او مدتميو آن را با ده شب تمام کرد میگذاشت

ها  انسان یو رشد معنو یمقطع کمال عقل یسالگ چهل گر،يد یا هيآ در(. 777اعراف/«.) تمام کرد
باردار  یمادرش او را با ناخوش م،ياحسان به پدر و مادر را به انسان سفارش کرد و» است: شده یمعرف

ماه است تا آن هنگام  یگرفتنش، س ریو از ش ینهاد و دوران باردار نشی( بر زمی)سخت یشد، با ناخوش
ده تا نعمتت را  ام یاريگفت: خداوندا!  د،یرس یسالگ چهل حد از رشد خود و نيکه به باالتر

انجام  ،یکه تو از آن خشنود یو عمل صالح یکه بر من و پدر و مادرم انعام کرد یگزارم؛ نعمت سپاس
 !«شدگانم میتو بازگشتم و من از تسل یسو به ناًیقي ؛یدهم و کار را درباره فرزندانم به سامان کن

توجه  اتيروا نيدارد. به ا ی)چهل( منزلت و سر خاص نیعدد اربع هم یاسالم تايروا در. (75) احقاف/
او  امتیما را حفظ کند، خداوند در روز ق ثياز احاد ثيامام صادق)ع( فرمود: هر کس چهل حد :دیکن

اکرم)ص( فرمود: هر کس چهل روز از حالل بخورد، خداوند قلب  امبریپ [ 77] زدیبرانگ هیفق یرا عالم
به رسالت مبعوث شد.  یسالگ اکرم)ص( در چهل امبریکه پ میاست بدان جالب. [73]  کند. ینوراناو را 

که شراب بنوشد  یشد. کس رفتهيبه درگاه خداوند پذ یو زار هيگر  توبه حضرت آدم پس از چهل روز
 گونه نيکه چهل روز گوشت نخورد، ذهنش کند شود... ا ی. کسستیتا چهل روز نمازش مقبول ن

 کند یم تيو اسرار نهفته در آن حکا نیعدد اربع تیاست، از اهم اریسهم ب که شمار آن اتيروا
ی ها قارهی  جمعیت مختلف از مناطق و ونیلیچندمو مشارکت  حضوری اربعین با رو ادهیپی ریگ شکل

ی ها ضرورتجهان ذهن تحلیل گران و انديشمندان مختلف را برای واشکافی و تحلیل داليل و 
است. برخی از تحلیل و  داشته وای، تداوم و استمرار اين مراسم را به تکاپو و واکنش ریگ شکل

ی ها ضرورتاست بر ضرورت روايی ـ اعتقادی اسالمی و برخی بر  شده ارائهيی که در اين مورد ها نییتب
برگزاری  عملی و عقلی در قالب اتحاد و انسجام اسالمی، پیوند و تعامل افراد و اقشار مختلف اسالمی،
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خاورمیانه،  پرآشوبنماد اقتدار و قدرت جوامع اسالمی در منطقه  عنوان بهمنظم و منسجم اين مراسم 
 ضرورتی است که ليدالجوامع اسالمی از طريق قدرت نرم و... از  رفته ازدستاحیای قدرت 

الت محوری، يک فرهنگ اسالمی  ـ شیعی در راستای تحقق عد عنوان بهی و نهادينگی آن را ریگ شکل
ی الهی  ـ انسانی  برای بشريت  ها آموزهی احیای طورکل بهی، مبارزه با طاغوت و دار مردمی، زیست ظلم

 ضروری کرده است.  ها آنی  گرا پوچو  گرا یمادوضعیت زندگی 

 نیاربع یرو ادهیپ شیدایمنشأ پ ـ  4
نهاده شده  انیبن یکسان اي یو توسط چه کس یاز ک نیاربع یرو ادهیکه رسم پ میدان ینم یدرست به

است. البته در  یشعائر اله میو تعظ نیاربع ميدر تکر رگذاریباشکوه و تأث یمراسم نیقي است. اما به
 یمی)ع( بزرگ داشته شده و ثواب عظنیامام حس ارتيز یرفتن به برا ادهیپ حاًيتلو اي حاًيما تصر اتيروا
امام  ارتيکه زائر درراه ز یا هرگونه رنج و سختم اتيشده است. بنا بر روا آن وعده داده یبرا

صائغ از امام  مونیبن م یعل کند،  یم یاو را مستوجب پاداش اله کند، ی)ع( بر خود هموار منیحس
کار فروگذار نکن!  ني)ع( برو و از انیامام حس ارتي! به زیعل یا  کرده که فرمود: تيصادق)ع( روا

 ست؟یکننده او چ ارتيعرض کردم: ثواب ز 
 شيبرا یا حسنه دارد، یکه برم یهر گام یاو برود، خداوند برا ارتيبه ز ادهی: هر کس پفرمود

به آنجا برسد، خداوند دو  که یهنگام  د؛يافزا یبه رتبه او م یا کرده و درجه از او پاک یگناه  نوشته،
و هر آنچه اعمال شر و  سديبنو زند، یاز او سر م ارتيدر ز ریتا آنچه از اعمال خ گمارد یفرشته بر او م

قصد  که یوقت  ثبت نکنند. زند یو هر آنچه شر و زشت از او سر م سديبنو زند، یزشت از او سر م
حزب   ! تو از حزب خدا،یشد دهیخدا! بخش یول یا : نديگو یو م کنند یبا او وداع م کند، یبازگشت م

و او هم تو  ديد یجهنم را نخواه تشز آ. به خدا سوگند! هرگیرسول او هست تیب رسول او و حزب اهل
 [ 6] و بدنت هرگز طعمه آتش نخواهد شد ندیب یرا نم

به  ادهیامام صادق)ع( فرمود: هر کس پ دمیالصامت نقل کرده که گفت: شن یمکفوف از أب جابر
 و هزار دهد یاو م یهزار حسنه برا دارد یکه برم یهر قدم ی)ع( برود، خداوند برانیامام حس ارتيز

  [6]  برد یو رتبه او را هزار درجه باال م کند یگناه او را پاک م
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است. اما  یمردم عراق و مجاوران حرم علو انیکهن در م یاز نجف تا کربال، رسم یرو ادهیپ رسم
و دوستان  انیعیاست که ش یبرخوردار بوده و هست. چند سال یخاص یاز حال و هوا نیاربع یرو ادهیپ

 یمراسم باشکوه و معنو نيعراق در ا انیعیهمراه با ش یاسالم رانيا ژهيو سر جهان، به)ع( از سراتیب اهل
مختصر به  صورت به. در زير [77] شود یآن افزوده م یرگذاریو هرسال بر شکوه و تأث کنند یشرکت م

 .شود یماين امر و راهبردهای تحقق آن اشاره 

 الف( دالیل روایی
 عه،یکه از منظر فرهنگ ناب ش دهد ینشان م یخوب )ع( بهتیب اهل و امبریپ اتيگذرا بر روا یمرور

شهادت آن حضرت و  اميبر مصائب آن امام و بزرگداشت ا یو سوگوار هيگر )ع(، نیامام حس ارتيز
مسئله  نيا تیاز اهم یمعتبر اسالم اتيبرخوردار است. روا یا بلند و برجسته گاهيمظلومش، از جا اراني

. کند یم تيکربال حکا دانیشه یها یو خاطره جانباز اديداشتن  بر زنده نگه نيد انيشوایپ دیو تأک
شده  امر مژده داده نيکه بر ا یگوناگون یها واردشده و پاداش باره نيما درا اتيکه در روا یریتعاب

امام  یهر کس را بخواهد، دوست ریصادق)ع( فرمود: خداوند خ امام است. زیانگ شگفت اریاست، بس
و بغض  نیهر کس بد بخواهد، بغض امام حس یو برا افکند یاو را در دلش م ارتيز یدوست و نیحس

(، امام رضا)ع( فرمود: هر 736، ص 77ج  ،ق7087 ،ی)الحر العاملدهد یاو را در قلبش قرار م ارتيز
 رتايعرش ز یاست که خداوند را در باال یکند، مانند کس ارتيکس اباعبداهلل را در کنار نهر فرات ز

  [ 73] کرده است
در  یچه برکات دانستند یکرده است که فرمود: اگر مردم م تيبن مسلم از امام باقر)ع( روا محمد

از حسرت به شماره  شانيها و نفس مردند یاو م ارتيز اقیاشت )ع( نهفته است، از نیامام حس ارتيز
امام  سامام)ع( فرمود: هر ک )ع( نهفته است؟نیامام حس ارتيدر ز ی! گفتم مگر چه برکاتافتاد یم

و پاداش  زهیکند، خداوند پاداش هزار حج مقبول و هزار عمر پاک ارتيز اقیاشت  ی)ع( را از رونیحس
که  یا  بنده یدار و ثواب هزار صدقه مقبول و پاداش آزاد بدر و پاداش هزار روزه یاز شهدا دیهزار شه

 [ 2! ]ديفرما یاو مقرر م یخدا آزادشده باشد، برا یبرا
و ی در حد تواتر معنو کي)ع( از راه دور و نزدنیامام حس ارتيز لتی)ع( در فضتیب اهل اتيروا

آن امام همام از  ارتيکه ز گذارد ینم یباق یشک یامر جا نياست، ا ضیمستف اتيکم در حد روا دست
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. امامان درس یآن نم یپا به لتیدر فض یعمل مستحب چیاست و ه اهلل یموجبات قرب ال نيتر بزرگ
اند، آن بزرگواران از هر  کرده دیموضوع مهم تأک ني)ع(، هم در گفتار و هم در رفتار بر اتیب اهل

 اتريتر و پو و اصحابش زنده دالشهداءیو خاطره حضرت س اديتا  جستند یبهره م  فرصت و به هر بهانه
و  نیاربع یرو ادهیموضوع پ تیهم. افتدیو ن ندیبر آن ننش ها یدشمن نیسنگ هيشود و غبار گذر زمان و سا

 انیدر م ینیحس نیاربع افتني  تیشدن و اهم  از عوامل برجسته یکي  کرده است. حيآن را تشر ليدال
( عهیشده است: عالمات مؤمن )ش )ع( نقلیاست که از امام عسکر یمشهور تي)ع( رواتیب دوستان اهل

 است: زیپنج چ
. قرار دادن 3 نیاربع ارتي. ز7رکعت نافله(  37ت واجب و رکع 72روز ) رکعت نماز در شبانه 57. 7

 در نماز. میاهلل الرحمن الرح . بلند گفتن بسم5 دنیبر خاک مال یشانی. پ7در دست راست  یانگشتر
 یمعرف تیب اهل انیعیشناخت ش یها از نشانه یکيرا  نیاربع ارتي)ع( زیامام عسکر تيروا نيا در

 توان یکه م ميدار یفراوان ديعقا اياعمال و  عهیش یها ما در آموزه ست؟یچ امر نيسر ا یراست . بهکند یم
 محسوب کرد. عهیعنوان عالمت ش ها را به آن

 نیامر را آشکار کند. اربع نيسر ا یتا حد تواند یم نیو جامع به حوادث عاشورا تا اربع قیعم توجه
)س( و امام سجاد)ع( در رسوا نبيز )ع(، کامل شدن رسالت حضرتتیب اسارت اهل افتني  انيمقطع پا
را آغاز  نیاست، چه اربع یو شام یبه گمراهان کوف نیخون سرخ حس امیو رساندن پ انيديزيساختن 

 به کربال. دنشانیو چه زمان رس میها از شام بدان حرکت آن
 هم ینیفرهنگ حس جيو ترو غیتبل یناشدن  مبدأ حرکت جوشنده و تمام ن،یسو اربع گرياز د اما

و دوستانشان صرف  انیعیو ش تیب است که تمام همت و تالش امامان اهل سو نيبه ا نیهست. از اربع
و  یامونظام ستمکار  هیعل یفرهنگ یا )ع( و ورود در مبارزهنیو خاطره امام حس اديداشتن  زنده نگه

 است. خيستمگر در طول تار یها و همه نظام یازآن نظام عباس پس
با  یاز نبرد فرهنگ یديو آغاز شکل جد ریحق بر باطل و خون بر شمش یروزیپ امیپ ن،یاربع امیپ

 اراني)ع( و نیپاک امام حس یها خون ختنير نیزمانه است. حادثه عاشورا و بر زم یها طاغوت
 است. امتیق امیو مستمر تا ق ینشدن مبارزه تمام نیچن یبرا هيو سرما یانرژ نيقهرمانش، بهتر

در  یروز نیو پاسداشت چن نی)ع( در روز اربعنیکردن امام حس ارتيز ،نیاربع ارتيز خواندن
است که  نیاست. از اربع یعیش تيهو تيعوامل تقو نيتر از برجسته یکي)ع( تیب اهل انیعیش انیم
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 ررا د یشگرف عاشورا، ظهور پرقدرت یرویو با استمداد از ن ردیگ یتازه م یجان و قالب یعیش تيهو
است که  یتفکر اله نيا  آموزنده نی. اربعدهد یاز خود نشان م یو نظام یرهنگو ف یاسیس یها عرصه

افکار  جان،یبه جوالن و ه یزمان  ( ممکن است کوتاه72آب)رعد/ یبر رو یاگرچه باطل مانند کف
و  کیطلبان را گرفتار قتل، اسارت و انواع بالها کند، اما عاقبت ن و حق ردیرا در دست گ یعموم

 (35طلبان خواهد بود.) زخرف/ حق و حق از آن یروزیپ
آمده بود،  دانی)ع( به منیخواهانه امام حس حرکت عدالت ینابود یکه با تمام توان برا ديزي دستگاه

 نيروانه ساخت. از ا نهيمد یسو )ع( را با احترام بهتیب به شکست خود اعتراف کرد و اهل نیدر اربع
 یعرصه را بر حکومت امو ارانش،يامام و  امیکه با الهام از ق میهست یو حوادث ها امیمبدأ به بعد شاهد ق

 یمختار بن اب امیو ق نهيمردم مد امیق ن،یتواب امی. قکند یآن را فراهم م ینابود  نهیآرام زم تنگ و آرام
 .افکند یلرزه م یو بر اندام حکومت جبار امو ديآ یم ديخط پد نیدر امتداد هم یثقف دیعب

. اگرچه در عاشورا در غم زند یم اديرا فر ارانشيو  نیامام حس یروزیپ ن،یاربعبا پاسداشت  عهیش
 ن،یاما در اربع کند، یم هيرفته است، مو تیب که بر اهل يیها تيو از جنا ديگر یم ارانشيشهادت امام و 

و بزرگداشت  ميتکر ستهيشا ن،یبع. ارندینش یرا به نظاره م تشیب امام و اهل یو جانباز یطلب شهادت  جهینت
 .ندینش یبه بار م نیدر عاشورا آغاز کرد در اربع نیثمره عاشوراست و آنچه امام حس ن،یاربع راياست؛ ز

 ب( وجوه اقتدار ساز
از وجوه اقتدار ساز دين مبین اسالم و مذهب  نیاربع یونیلیدر مراسم م عهشی و امنیت خالقانه نظم 

 تشیع است
هست ،  زین یگريارزشمند د ینکات حائز، بخش تعالیو  یمعنو یها در کنار جنبه میحرکت عظ نيا

مردم را از نقاط  یونیلیحضور م توان میچگونه  یو معنو ینيد منشأ کيبا الهام از  دهد یکه نشان م
توان به اين رسید که در درون اين  که می بودتقابل و تعارض شاهد  ترين کوچکمختلف جهان بدون 

خودجوش خالقانه و يک مديريت متعالی نهفته است که برآمده از  حرکت عظیم يک نظم و امنیت
 مذهب ناب تشیع است .

 یافزا از حضور هماهنگ و هم ای جلوهدر وهله اول  نیاربع روی پیادهگفت  توان می نيبنابرا
انجام و  ها آسیب نيو مذاهب مختلف در کنار هم است که با کمتر ها ملیتاز اقوام،  شمار بی های انسان
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. رسد می انيپا هاست، ب یامر معنو نيمترتب بر ا یو اجتماع یکه همانا بار فرهنگ کوترین یبه سرانجام
به ، نیاربع یونیلیدر مراسم مزدنی  مثال تیامنبا  ونظم حرکت م نياز ا هايی جلوهوجوه و  نییتب یبرا

 .پردازيم از علل آن می یبعض
 است: ی به امام حسین )ع (سات پاک و دلدادگاحسا خاطر اين مراسم میلیونی به يکی از علل

)ع( مظهر  نیکه امام حس ستین دهیداشته باشد، پوش یمنطق یفکر ریکه س یانسان منصف چیه بر
من الذله، از  هاتیانسان در برابر طاغوت و ظلم و ستم است. شعار ه کي یو عظمت وجود یآزادگ

 شرمسار یآفتاب آزادگ یبه رو دنیکش غیاز ترا  یاریبس ،یهجر 67روز دهم محرم سال  یهمان فردا
 های انسان یبرا بخش الهام ترين بزرگبه  لي)ع( تبد نیو نهضت امام حس امیبود و در طول زمان، ق کرده
 یاحترام و ارادت به ندا پاس به زین غیرمسلماناناز  یاریبلکه بس ان،یعیش تنها نهشد و امروز  خواهيآزاد

شرکت  یاجتماع بزرگ انسان نيدر ا باوفايش اراني)ع( و  نیمام حسا یو عزت طلب خواهی آزادی
 جهان دارد. خواهيآزاد های انسانو معرفت  باشعورکه نشان از عشق همراه  کنند می

 نیاربع يیمایگمان کنند که راهپ ای عده ديشای است .از وحدت امت اسالم ای جلوهلذا اين 
سرور آزادگان،  ادهیحرکت پرشور و ارتباط با زائران پ نيدارد، اما حضور در ا انیعیاختصاص به ش

 دارد. یاسالم ریغ یو حت یبا حضور مذاهب مختلف اسالم یحرکت اسالم کينشان از 
 روانیپ خصوص بهکه مسلمانان و  دهد میمختلف، نشان  یبا پرچم کشورها نیزائران اربع حضور

آرامش و اتحاد منشأ  تيبا نها گرينار همددر ک توانند یملت و امت واحد م کي)ع( همانند تیب اهل
 احدهاتحاد و امت و نيا نیبزرگ اربع يیمایباشند و در راهپ یو جهان یاجتماع ،یمذهب یها تیفعال

مسلمانان  نکهياست و آن ا امیپ کي یکه دارا دهند ینشان م انیتجربه و به جهان ینیع صورت بهبودن را 
از وحدت امت  ای جلوه توانند میبا دشمنان جهان اسالم  یراهاز هم زیبر اشتراکات و پره تأکید با

 بکشد. ريرا به تصو یاسالم
مشتاق  ها میلیونکه  دهد ینشان م آمارها شود ی میو انسان یاخالق یعال ليبروز فضا همچنین باعث

 میتصور کن لحظه يکاست  ی. کافکنند یشرکت م نیاربع روی پیاده)ع( در نیحضرت اباعبداهلل الحس
 یرا عار ها آن وخود باشند  یحب نفس به فکر منافع شخص اساس برموارد و  ريافراد همانند سا نيکه ا

 .میفرض کن ازخودگذشتگیو  ثاريا یاز صفات عال
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و چنانچه روح  ستین تیجمع لیس نيا گويی پاسخ عنوان هیچ ها به دولتاست که امکانات  واضح
انتظار بروز هزاران گونه از  مشکالت را شاهد  ديشته باشد، بازائران وجود ندا نيو اخالق در ا تيمعنو
و گذشت،  ثاريا ازجمله یاخالق ليحاکم بر زائران، شاهد بروز فضا تياما به برکت و معنو م،یباش

ها که موکب  . چه آنمیهست انيجر نيدر ا شماری بی های انسان یاریو هم یکمک به هم نوع، همکار
 .گیرند میها که خدمت  و چه آن دهند می ائهارو خدمات  کنند می یدار

 کي جاديو ا یتعهد اجتماع یارتقا یبرا توان می زیگرفت که در جامعه ن جهینت نیچن توان یم پس
 وزندگی یتعال ریبهره را برد و مس تينها یمعنو های مؤلفهدر افراد جامعه از  یدرون یخودکنترل

 کرد. ارائه امروزجهان  یبرا ارآمدک يیها فراهم و الگو انسان یبرا بخش سعادت
 تیامن جاديخود را صرف ا یانرژ نيشتریب یو نظام یسازمان یروهایعراق، ن ژهيو طيتوجه به شرا با

 نیو آنچه در ب کنند یم یستيترور یها و مقابله با گروهک روی پیاده یرهایمس هیدر حاش
اساس  رب ینظم درون ینوع ،آيد درمیاجرا به  تینظم و امن جاديا ازلحاظ روی پیادهدر  کنندگان شرکت

 است. یو معنو ینانوشته اخالق نیقوان
 ،ینظم درون کي جاديبه ا یاخالق یبنديو پا گريحماسه با اعتماد به همد نيحاضر در ا تیجمع

بار  خواهد ینم کس هیچشود و  میتنظ گرانيرفتار و حرکاتشان در جهت کمک به د کنند می یسع
مصداق و تجربه  کي زدنی مثال تیو امن ینظم درون نيکند، بنابرا جاديخود ا رانسف هم یبرا یخاطر

با  توان میاست که  یو نظم در جامعه اسالم تیامن جاديدر ا یاز قدرت اعتقادات معنو باارزش
از  یکرد و نماد برداری بهره یتیاز معضالت امن یاریدر حل بس مؤلفه نياز ا یعقالن های سازی مشابه

 کرد. ارائه آمیز مسالمت یستيهمز یتمدن با مظهر عال کيظهور 
 یرو شیمهم پ های چالشاز  یکشود؛ي اسالمی رعايت می مصرف تيريمددر اين مراسم  

مصرف است.  تيريموجود در مد های آسیب ،یاسالم یو اقتصاد کشورها یاقتصاد مقاومت سازی پیاده
رهبر  اناتیکشور بوده و در ب یمعضالت اقتصاد از یکي رويه بیاست که عادت به مصرف  نيا تیواقع

 یاقتصاد مقاومت سازی پیاده یراهکارها زا یکي عنوان بهمصرف  تيريبر مد صراحت به زیمعظم انقالب ن
 شده است. تأکید

 دهد یمصرف توسط خود زائران نشان م تيريمردم و مد یونیلیم نيبا توجه به حضور چند نيبنابرا
 نيوجود دارد و از ا یمصرف در جامعه اسالم تيريمد یبرا ینيپشتوانه د با یاجتماع هيکه سرما
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 سلماننزد مردم م داريفرهنگ پا کي جاديو ا نهیمصرف به یبرا يیبهره گرفت و الگو توان یم هيسرما
 استفاده کرد.

مردم  یونیلیاست که اگر حضور م نيا تیواقعاست ؛ صلح و عدالت یبايچهره ز میترسسبب  لذا
با   می)ع( را بخواه دالشهدایمردم عراق از زائران س زدنی مثالو استقبال گرم و  نیاربع يیمایدر راهپ رانيا

 جای بهبرد. اما آنچه باعث شده است  مینخواه جايی بهراه  م،یکن لیتحل شناختی جامعهو  یماد یارهایمع
 کيکند،  دایپ ینینمود ع کشورها گريو عراق و زائران د رانيمردم ا نیب در یمختلف، برادر مسائل

 است. یاخالق لتیفض کيو عشق مشترک به   یاز اعتقادات مذهب قیمفهوم عم
 یاسالم یکشورها گريو د رانيدر مردم ا ارتيز اقیدر کشور عراق و اشت اتیعتبات عال وجود

 نتیجهدرو  رندیآشنا شده و ارتباط بگ کياز نزد گريو با همد واسطه یباعث شده که مردم دو کشور ب
را به  اباعبداهلل همانانیکه مردم عراق با شوق، م يیتا آنجا ديبه وجود آ یمردم یاعتمادساز سرعت به

واقعه  ني. بنابراپذيرند میها را  آن یزبانیخاطر م بیبا ط زین یرانيو زائران ا کنند میخود دعوت  یها خانه
 گريو د رانيملت عراق، ا جويانه تعدالو  آمیز صلحرابطه  میمهم در تحک اریعنصر بس کي نیاربع

از  بايز یريو تصو کنند میحماسه بزرگ را رصد  نيو مذاهب ا انياد ريسا روانیکشورها شده است و پ
منجر به  ندهيآ های سالدر  یکه با اندک اقدامات ساختار بیند میمسلمانان  انیو صلح را در م یستيهمز

 ه خواهد بود.منطق یبرا تیرشد صلح همراه با عدالت و امن
کارشناسان  همهی است ؛متعال تيريعلت حرکت منظم و امن  ؛مد توان نتیجه گرفت  درنهايت می

 های ظرفیترا در کنار  یبزرگ مردم های ظرفیتآن است که بتواند  یتيرينظام مد نيمعتقدند بهتر
 نهيب کاهش هزو موج ديعمل نما مؤثربه اهداف  دنیبکار گرفته و هماهنگ کند، در جهت رس یدولت

 شود. شتریب وری بهرهو  ها آسیبو 
در کنار  یدولت های ظرفیت نیاربع يیمایکه چگونه در راهپ ديد توان میدقت  باکمی ترديد بی
 جهت يکدر  افزا همهماهنگ و  صورت بهو  شتابند میبه خدمت زائران  یمردم شمار بی های ظرفیت

 رکه الزم است نواقص د رساند میرا به منصه ظهور  یاسالم یمتعال تيرياز مد يیعمل کرده و الگو
 کارآمد آن افزوده شود. های ارزشزمان اصالح و بر  ریمس

)ع( و حرکت  دانیساالر شه یکه از برکات وجود گريجلوه د ها دهو  ها جلوه نيا نکهيا جهینت
در حال  یتعالو م زيمتما یالگوها دهد میاست که نشان  هايی مؤلفهاست،  نیاربع نيزائر یمعنو
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 ديرا نو یاسالم نيتمدن نو گیری شکلاز  يی، نمادها ها شاخص و ها نشانه نياست و ا گیری شکل
ها  تعامل آن شيو افزا یاسالم یکردن کشورها ریو هم مس یها در هماهنگ از آن توان میکه  دهند می

 [70] بهره جست یاسالم نيتمدن نو یمقوم ها یبخش یوحدت و تعال جاديدر جهت ا

 جایگاه و ارتباط اجتماع جهانی اربعین  در  تحقق تمدن نوین اسالمی ـ  5
  بعد اخالقی( ی)تمدن التیتما گیری شکلو  نیاربع ـ  1 ـ 5

 هيپا تواند می خوبی بهاست که  یانسان التيتما ترين ناببروز  نیاربع میعظ شيجلوه هما ترين مهم
احترام  گريد های انساناز سر عشق به  گران،يه دگردد. محبت ب یتمدن اسالم گیری شکل یاساس

 امیمکتب و پ یبه از خود و مال خود گذشتن درراه اعتال لیو م یانسان یگذاشتن، تواضع و خلوص باال
حب به  برمدار یناب انسان التيو نظام تما یاله یباشناسيز گیری شکلنشان از  ها اينعاشورا و.. . همه 

 یو خودپرست ایحب به دن برمدارمدرن  یایدن التيبا نظام تما یتفاوت جوهر دارد که یاله اءیخدا و اول
هر  گیری شکل هیخاستگاه اول یاجتماع التيتما رییتغتوجه داشت که  ديمعنا ابتدا با نيا نییاست. در تب

 ،یتحول تمدن متينقطه عز چراکهاست  اثبات قابل خوبی به یخيتار بامطالعهادعا  نياست و ا یتمدن
 یاخالق اجتماع نيماکس وبر ا ریو به تعب باشد می یاجتماع یباشناسيو ز ها عاطفه الت،يدر تما رییتغ

 [ 30] گردد میتمدن  کي گیری شکل هياست که پا
 اريمردمان آن د یباشناسيو حس ز التيتما رییکه غرب مدرن هم ابتدا با تغ بینیم میاساس  نيا بر
 نیقرن چهاردهم را نخست يیایتاليا سندهيشاعر و نو«  ویبوکاچ»و  «پترارک»دورانت،  لي. وگردد میآغاز 
 یا یادب یهنگهر چه هست از حدود اواسط قرن چهاردهم نهضت فر. »نامد میعصر مدرن  های انسان

بود  یديبشر جد یجيظهور تدر گر حکايتکه  آيد می ديفلورانس پد ويژه به ایتاليا یشهرها یدر برخ
 یبه افق ناسوت مند عالقهبشر  نيا گرينداشت. د وسطايی قرونو تعلقات  قيعال و ها بستگی دل گريد که
 [76« ]است انهيسوداگرانه و منش سودجو وزندگی اتیح

از  گردانی رویو  يیاگرایدن یعني ،یمحور لیم نيدر رنسانس با ا تهیمدرن نطفه سان بدين
و احساسات  ها عاطفه الت،يدر تما رییتغ نيو لذا ا شود میبسته  یتفکر غرب یمعنو راثیم های مايه اندک

 یبه قامت ماد یمدرن را به همراه آورد و تمدن یبه دنبال خود علوم و تکنولوژ ن،یدر مغرب زم
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 یاست، اخالق یاخالق پروتستان ،داری سرمايهماکس وبر روح نظام  ریبه تعب ديگر عبارت به. سازد می
 [ 30. ]شتریکسب درآمد ب و يیبه ثروت جو لیو م گذرانی خوش باروحیه

 گیری شکلحادثه عاشورا و حلقات متصل به آن در  میعظ ریبه تأث توان می خوبی بهتوجه  نيا با
توجه نمود و از  یخيدر مقاطع تار یو تمدن اسالم خيدر بستر تار یمهدو میو مُلک عظ مهيدولت کر

معنا  نيا نیینظاره کرد. جهت تب نیربعا میعظ يیمایدر راهپ التيتما رییناب تغ های جلوهمنظر به  نيا
حصن  عنوان بهباشد و  داريپا گونه اينبه خود حادثه عاشورا توجه کرد که چگونه توانسته  ديابتدا با

اکرم)ص( و  ینب یباال رتیو بص تيمطلب در درا نيمطرح باشد؟ سر ا خيدر طول تار عهیش نیحص
، سوز جانو حادثه  بتیمص ترين بزرگء و ابتال، بال ترين بزرگ دهی شکل)ع( است که با سیدالشهدا

 جاديآزاده( ا های انسان یتمام یدر آن جامعه )و حت یرا هدف قرار داده و حرارت عهیعاطفه جامعه ش
ان »و جوشش است.  انیمدام در غل عهیجامعه ش التيعاطفه و تما یحرارت دائم نيکردند که با ا

 [ 72]  «قلوب ال تبرد ابدا  یحراره ف نیللحس
)ع( نیمحبت امام حس یعني یمحور لیحرارت و م نیهم تيهم با محور نیاربع میعظ يیمایدر راهپ
سال  یآن در تمام یساز بافرهنگکه  گیرد میشکل  التياز تما یعاشورا، نظام های آرمانو عشق به 

 ملیترنگ، نژاد،  یيمایراهپ ني. در اردیقرار گ یتمدن اسالم دهی شکل هيپا تواند می خوبی به تواند می
که در آن  گیرد میشکل  ینیجامعه مؤمن «جمعناي نیحب الحس»شعار  هيو بر پا بازد میهمه رنگ  لهیو قب

 .کند می دایشکل آن بروز پ ترين عالیدر  یو مهربان ثاريا

 یتمدن شهیاند گیری شکلو  نیاربع ـ  2 ـ5
باشد.  یم یتمدن های دانشو  شهياند یریگ شکلآن در  ریتأث ن،یاربع میحادثه عظ راتیتأث گريد از

واضح و مبرهن است که  یورزان و متفکران اسالم شيتوجه داشت که بر همه اند ديباب ابتدا با نيدر ا
 طرف ازيک هاست ک پذير امکان یکارآمد های دانششبکه علوم و  هيتنها در سا یتحقق تمدن اسالم

بتواند با  ینیع درصحنه گرياسالم ناب باشد و از طرف د یها آموزهو  یبر مبان یدر باورها و مبتن شهير
را پاسخگو باشد. اما  یجامعه اسالم نیازهایداشته باشد و به نحو احسن  یخود هماورد بیعلوم رق

 کند نمی دایتحقق پ یو فکر یظرکارآمد تنها با حرکت ن یعلوم اسالم دیاست که تول نينکته مهم ا
و سرعت رشد  ظرفیت همو  یعلم های گیری جهت هماست که  ینیو ع یحوادث اجتماع نيبلکه ا
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 های انقالبپس از  ايرنسانس و  یغرب پس از حوادث اجتماع یایدر دن نکهي. ازنند میرا رقم  یعلم
 گیرد میعلم و دانش صورت  دیتول ،یعاجتما التيتما رییبر تغ یهمچون انقالب فرانسه و مبتن یاجتماع

و  ینیع راتیمتأثر از تأث یعلم های انقالبنکته اساس است که  نيبه ا همه نشان از ضرورت توجه
 یپ یانقالب اسالم ریبه عظمت کار معمار کب توان می خوبی بهنکته  نیباشد. با توجه به هم یم یاجتماع

حکومت را تمام و  یمباحث نظر ديمعتقد بودند ابتدا با هاز علما ک ینظر برخ برخالفبرد. امام راحل 
 لیابتدا به دنبال تشک ميحکومت بپرداز سیکرد سپس به تأس یرا طراح یامع نظام اسالمطرح ج

علوم  دیو تول یبه جامعه پرداز توان می یاقامه نظام اسالم هيبودند و معتقد بودند در سا یحکومت اسالم
 پرداخت. یاسالم
محمل  تواند می خوبی بهناب آن  یبا جلوها نیاربع میعظ يیماینکته راهپ نيتوجه به ا با
 نيمؤمنانه در ا ستيز توان میمنظر  کي. از ردیقرار گ یبه تمدن اسالم لین یبرا یديجد پردازی نظريه

 مدنظرآن  یايزوا خوبی بهدانست که الزم است  یمهدو یاز جامعه آرمان ای جلوهمحدود را  اميا
حوزه و دانشگاه و  دیحضور اسات . به نظر نگارندهردیجهان اسالم قرار گ شمندانيو اند ینخبگان فرهنگ

 شيدر هما یحوزه علم و دانش مخصوصاً پژوهشگران حوزه علوم انسان پردازان نظريهپژوهشگران و 
عمدتاً علوم  کهعلوم موجود  های انديشهاز معادالت و  یاریبس چراکهضرورت دارد  نیاربع میعظ

مؤمنانه  ستيز نيدر ا گرفته شکل یاناز روابط انس یاریبس لیعاجز از تحل باشند می یسکوالر غرب
 .باشند می

 ،یهمدل جاديا ،یوحدت اجتماع ت،يهمچون هو هايی مؤلفه لیبه دنبال تحل یاسیدر علوم س نکهيا
 یديجد های نظريهبه  توان میحادثه  نيا قیدق بامطالعه، باشند میو...  یاجتماع های جنبشمهار قدرت، 

اساس حُب به  برحادثه  نيدر ا یاجتماع تينمونه هو عنوان به. تياف دستمهم  های مؤلفه نيا رامونیپ
 یایدن یاسیکه در مکاتب س یگريهر مؤلفه د ايو  تیو قوم تیو نه بر اساس مل شود می فيامام تعر

جبهه حق در مقابل جبهه  دهی شکلو  یوحدت اجتماع میاجتماع عظ نيباشد. در ا یامروز مطرح م
جبهه ظلمت شکل  یتماعو اج یخيتار اءیو استکبار و بغض نسبت به اول مبارزه با ظلم برمدارباطل 

 .گیرد می
 یو رفتارها های انگیزه الت،يتما ترين نابشاهد بروز  خوبی به شناسی روانحوزه  پژوهشگران

، ها عادت، ها حالتبه دنبال شناخت  شناسی رواناگر  ديگر عبارت به. باشند می شيهما نيدر ا یانسان
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، مشاهده قابلو همواره  زند میاست که از انسان سر  یدارينسبتاً پا های واکنشو  ها کنش، اه فعالیت
به  نیکه هم زوّار و هم خادم یاحساس آرامش شيهما نياست. در ا بینی پیشو  یابيارز ،گیری اندازه

ا وقف و بلکه خود ر دنيو خود را ند گرانيبه خدمت به د لیباشد. م یم ناشدنی وصفزوار دارند، 
 نياست. در ا یدنيد اریبس اميا نيدر ا ها انسان یو روان یروح یباال یکردن، بهجت و صفا یگريد

نزاع و  جای بهو عشق برتر  یو در پرتو هدف متعال بازد میها و تکثرها رنگ  تیجامعه کوچک تمام من
 هيکوچک در سا جامعه نيدر ا راتی. تمام خآورند می یرو گريکديو محبت به  يیکشمکش به همگرا
 [ 77« ] زيارته حُبَّ و الحُسَین حُبَّ قلبه فی قذف الخیر به الله اراد من. »گیرد میمحبت به امام شکل 

روبرو کرد و عاجز  لیتحل بست بنرا با  شناسی جامعهگران حوزه  لیتحل یتمام یانقالب اسالم اگر
 میعظ يیمایشدند، راهپ یاجتماع های بانقالدر باب  جيرا های تئوریبا  میانقالب عظ نيا قیاز تطب

 یاجتماع های مؤلفهجامعه و  لینگرش جامعه شناسان در باب تحل رییمهم در لزوم تغ ای نمونههم  نیاربع
 جيرا های انديشهباشد. در  یم یو اعتماد اجتماع یمشارکت اجتماع ،یاجتماع یهمچون همبستگ

و  کنند میجستجو  یاجتماع قراردادهایرا در  یعاجتما یهمچون روسو، همبستگ یافراد شناسی جامعه
 یامر یاجتماع یهمبستگ م،یو در نزد دورک داند میهمچون هابز آن را برآمده از زور و اقتدار  یافراد

 [ 33] و برآمده از جامعه است ادیخود بن ،یرونیب
ممکن است.  یلها سمانياعتصام و توسل به ر هيتنها در سا یهمبستگ ینيد های آموزه اساس بر اما

قُلُوبِکمْ  نَیإِذْ کنتُمْ أَعدَاء فَأَلَّفَ بَ کمْیواَلَ تفَرَّقُواْ وَاذْکرُواْ نعْمَتَ اللّهِ عَلَ عًایوَاعْتَصِمُواْ بحَبْلِ اللّهِ جمِ»
به  ی( و همگ 703عمران،  )آل« ا شَفَا حُفْرَۀٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَکم مِّنْهَ یوَ کنتُمْ عَلَ وَانًافَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْ

[ گريکديدشمنان ] که آنگاه دیکن اديو نعمت خدا را بر خود  ديو پراکنده نشو دیخدا چنگ زن سمانير
 ديپرتگاه آتش بود برکنارو  ديشدشما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم  های دل انیپس م ديبود

 .دیکه شمارا از آن رهان
، که مردم مأمور به باشند میو آله  هیاللّه عل یآل محمد صل یاله سمانيکه ر آمده است اتيروا در

که چگونه محبت  کند میمشاهده  خوبی بهانسان  میعظ شيراه هما ني[و در ا 73تمسک به آن هستند. ]
ملل مختلف  نیدر ب یرا با تمام تکثرات فرهنگ یاجتماع یهمبستگ ني)ع( باالترنیامام حس ارتيو ز

 ند.ک جاديا
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در باب ابعاد مختلف جامعه و  ینيد های نظريهبه  دنیرس یبرا یاسالم شمندانياند نکهيا خالصه
 قیو عم قیدق بامطالعهکنند و  ینيدرون د میعظ های سرمايهنگاه خود را معطوف به  ديآن با ینحوه تعال

 شهر آرمانو.. . به  ارتياسالم همچون حج، وقف، مسجد، خمس، زکات، ز یاجتماع هايی مؤلفه
 عرضه کنند. یماد یها سميخسته از ا تيرا به بشر یاسالم ستيز ديجد یشده و الگو کينزد یاسالم

  دینی(ـ  اجتماعی  ی)اسالم یسبک زندگ گیری شکلو  نیاربع ـ  3 ـ5
 یاست که در فضا ای مؤمنانه یمواجه انسان با سبک زندگ ن،یاربع شيمهم هما های جلوه گريد از

 یاز سبک زندگ یگريد باتجربهکه مواجهه  آورد میانسان فراهم  یبرا یامروز فرصتمدرن  یایدن
 ،رساند میرا به منصه ظهور  یمهم سبک زندگ های مؤلفهاز  بايز ای صحنه شيهما نيداشته باشد. ا

رنگ باختن همه  گر،يمحبت و عشق به همد گران،ياز د یریدستگ ،یمعنو یو نشاط باال یشاداب
خدا و غرق شدن در موج  اديو از همه باالتر  دامنی پاک گران،يعشق به د ،یو قوم ینژاد های رنگ
از  یو لعاب و خال پررنگ یایدر دن یديجد یسبک زندگ گیری شکلخبر از امکان  ها اينهمه  یمعنو

 شيهما نيمؤمنانه را در ا یجلوه سبک زندگ نيبتوان باالتر ديباشد. شا یو آرامش م تيمعنو هرگونه
 یدر عصر استکبارها یمردم شيهما نيا زبانانیباشد که از طرف م یثاريحد ا نيبروز باالتر م،یعظ
در وصف مؤمنان از انصار در قران آمده  نکهي. اشود میگذاشته  شيامروز به نما یایدن یو اجتماع یفرد

، دارند میرا بر خود مقدم  گراني( د3اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بهِمْ خصاصَةٌ؛ )حشر،  یعَل ؤْثِرُونَيوَ »است که 
وَ : »ستايد می نی)ص( را چنامبریخاندان پ یمال ثاريا گريد یدر جا ايباشند و  ازمندیو ن ریخود، فق هرچند

آن را دوست دارند،  باآنکهرا  شيخو ی( غذا8)انسان،  راً؛یوَ اَس ماًیتيوَ  ناًیمِسْک بِّهِحُ یالطَّعامَ عَل طْعِمُونَي
گسترده رخ  اریو بس یدر سطح عال خوبی بهفرهنگ  نيا نیدر اربع. « خورانند می ریو اس میتيو  نیبه مسک

همه در حال  گیرند میزوّار قرار  ونیلیم 30. خادمان زوّار که با اندک بضاعت خود در خدمت دهد می
زرگ خود اهداف ب یدر راستا خواهند میهستند و زوّار و خدمه  ینيد یزندگ یبرا ینشان دادن اهداف

)ع( نیخود به امام حس ازخودگذشتگیبه ظهور برسانند و با  ها صحنه ني)ع( را در انیحس ثاريصورت ا
 یو حت ها سنّی ن،یاربع يیمایآورند. در راهپ تیبه فعل خيتار نيخود را در ا ینیشوند و نقش حس کينزد
 ترين بزرگ نيخادم تماشاگر ا نوانع بهزائر و هم  عنوان بههم  زیو... ن ها زرتشتی، ها ايزدی ان،یحیمس
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آن  اساس برکه  یاست فرهنگ ثاريسفر فرهنگ ا نيها از ا تحفه آن ترين مهمو  باشند می ثاريصحنه ا
 .بنا نهاد بايز یجهان توان می

 گیری نتیجهبحث و  ـ  6
د ابعا یدر هرسال ، به بررس ینیحس نیمراسم اربع یایتالش شد تا ضمن ضرورت اح قیتحق نيدر ا

 بانظم ریاخ های سالکه در  یو جهان یونیلیاجتماع م کيبه  نیاربع یمراسم درون مذهب ليمختلف  تبد
 میعظ تحرک نيا  یهمراه شده پرداخته و به نحوه و چگونگ زین عهیخالقانه ش زدنی مثال تیو امن

مورد که  چرا تا  نياغرب پرداخته شود لذا ابتدا به  یدر برابر تمدن ماد یاسالم نيبه تمدن نو دررسیدن
 تیبه علل نظم و امن سپس ودارد پرداخته شد  تیاهم عیتش رهیدر س ینیحس نیحد مراسم اربع نيا

که مراسم   یراهبرد  های گام یاشاره شد و در ادامه به بررس نیاربع یونیلیدر مراسم م عهیخالقانه ش
 شیپ داتيتهدآخر  در ود پرداخته شد بردار تواند می یاسالم نيدر تحقق تمدن نو ینیحس نیاربع میعظ

و در پايان پیشنهادات و راهکارها  ه استديدشمنان ذکر گرد یاز سو نیرو آثار و برکات مراسم اربع
 در جهت رفع تهديدات و پويايی بیشتر اين مراسم بیان شده است.

 و توطئه ها داتیتهد -
از  رو ازايناست،  ای منطقه فراو  یفرامل تیظرف کي نیاست که اربع دهیرس جهینت نيدشمن به ا

 یرفتارهالذا  است. یمهم جهان داديرو نيآثار ا بيشبکه منسجم و هدفمند به دنبال تخر کي قيطر
 :مورد تحلیل قرار دهیم  ليدر موارد ذ توان میدشمن را  ینیضد اربع

موفق است و در صورت  یراهبرد یفکر تيو مرکز تيرهبر کي نیکه اربع کند یدشمن تصور م
در تالش  نیدر همه ابعاد اربع کیراستا با تشک نيقدرت مافوق تصور شود و در ا کي تواند یبودن م

سنت منسوخ  کيرا  نیاربع امهبرن کند یم یسع نیحرکت را هدف قرار دهد. همچن نيکه رأس ا  است
 .ابديکاهش  نیحضور اربع یها زهیقلمداد کند، تا انگ یاسراف اقتصاد کي اي یميو قد

در  ديبا انیعیش راياصل مهم است؛ ز کي انیعیش انیتفرقه م جاديدر برنامه دشمن ا همچنین
شود. دشمن  یریها جلوگ متحد آن شهيو اند يیخاص فعال باشند و از همگرا یها و قالب ها یبند دسته

 ايبه اهداف خاص و کوتاه  دنیرس یبرا یرانيا ـ یاسیحرکت س کيرا  نیدرصدد است برنامه اربع
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را فراهم ساخته  مسلمین انیتفرقه م نهیو عرب زم  فارس انیاختالف م جاديعراق بنامد و با ا هیاستعمار عل
 راه به اهداف خود برسد. نيتا از ا

عراق، لبنان و...  یسکوالر در کشورها انیعیاز ش یدشمن درصدد قدرت دادن به برخ عالوه برآن
از  ايتنزل داده،  یتیرا در مسائل حاکم نیاربع يیمایطرفداران راهپ یاسیاست تا بتواند قدرت س

 کند. یریوفاق است، جلوگ ازمندیکه ن یمهم یها یریگ میتصم
استناد کرد  زينترپرايا شکدهياند یها از برنامه یکي توان به  های دشمن میبارصد مراکز و انديشکده

 ران،يها از ا دور کردن آن یبرا ديبا  در عراق، عهیمتفاوت ش یها آمده است: با توجه به وجود گروهکه 
کردن  داج یرا برا يیها دشمن درصدد است برنامه دهد یامر نشان م نياتخاذ کرد. ا یمتفاوت یها برنامه

 کليما»به نام  کايآمر یتیامن نیشیاز  مأموران  پ یکي تازگی به. کند می یو عراق طراح رانيمردم ا
هادسن شهر واشنگتن  شکدهيبه عراق رفته است در اند یرانيا ضد غاتیتبل یاثرسنج یکه برا «جنتيپر

 یعرب سن ليقبا یرؤسا زا یام. با تعداد از عراق برگشته ای چندهفتهاز سفر  تازگی بهمن »گفت: 
 انهيجو یانجام اقدامات تالف یها برا بودم که آن دواریدر اطراف شهر موصل. ام ويژه بهصحبت کردم، 

در  روین نيتر یقو گاهيدر جا رانيحضور ا یعنياز وضع موجود،  نوعی بهد؛ اما آنها آماده باشن رانيا هیعل
فعالً  کاياقدام کند؛ اما آمر تیوضع نيا رییتغ یابر ديبا کايآمر نديگو یهستند. آنها م یعراق راض

 کايآمر.« هاست آندر حال استفاده از  رانيوجود دارد و ا رانيا ینیزم یها ندارد. بله پل یمیتصم
از  تيحما ،یاشغالگر زمینه درخود  یها درصدد است با وارونه جلوه دادن اوضاع عراق، اشتباه

 نسبت بدهد. رانيو نابسامان شدن اوضاع عراق را به ا ها یریتکف
 يیهمگرا نهیها زم است که رسانه یفرصت مهم نیاربع يیمایدشمن، راهپ های تالش نيتوجه به ا با

 موضوع را برجسته کنند. نيا تیراهم سازند و اهمدر مقابله با دشمن را ف

 راهکار ها و پیشنهادات -
 طيمتناسب با شرا یبشر میحرکت عظ نيا یو بالندگ میحفظ، ترمگردد جهت  در پايان پیشنهاد می

حرکت و  نيا های ظرفیتکشور و جهان اسالم الزم است در باب شناخت  یو جهان ای منطقه ،یمل
 .ردیصورت گ قیو عم جدی یکار یکاربرد های برنامهو  ها ستسیاراهبردها،  میتنظ
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انقالب  هیاهداف عال ینمودن در راستا دهی جهت نیر جهت بهتر برگزار کردن و همچنلذا  د
 گردد لیتشک یمتشکل از نخبگان فکر یاتاق فکر قو کيستاد فعال همراه با  کيالزم است  یاسالم

 نيا های ظرفیتتا از تمام  ردیصورت گ یدانیو رصد م قیادثه تحقح نيا یابعاد تمدن رامونیدائماً پ که
 تیظرف يیمایراهپ نيا. همچنین ردیصورت بگ یاسالم نيدر جهت تحقق تمدن نو نهیحادثه استفاده به

از  یعار یقدس یفضا کيدر  ستيتجربه ز تواند میباشد و  یرا دارا م یاسالم یساخت سبک زندگ
 در نتیجه کند  جاديا ها انسان یرا برا یو زبان یمذهب ،یقوم ،ینژاد ،ای طبقه ،یصنف زاتيهرگونه تما

و اگر اين سبک  .رددآن حفظ گ یفضا مراقبت کامل داشت و سادگ نيا داشتن نگهدر سالم  ديبا
کند. لذا الزم  جاديرا ا یجامعه آخرالزمان یسبک زندگ تواند خوبی شکل بگیرد می زندگی اسالمی به

 یبرا نیجامعه مؤمن سازی آمادهروح انتظار و  جاديو ا تيمهدو شهياند تيثه در تقوحاد نياست از ا
 .کمال استفاده را نمود یظهور منج

دشمن را  یتقابل یها برنامه تواند یو در شأن خود انجام شود، م درستی بهاگر  نیاربع برنامهدر نهايت 
 تواند یمنطقه شود و م یهبردمحور قدرتمند حول مسائل را کي جاديسبب ا یکند و حت یخنث

 گريو د انیحیاسالم به ارمغان آورد؛ با توجه به حضور اهل سنت و مس یبرا یدرخشان یها یروزیپ
 یدر وجود همه زنده است که مقدمات ظهور امام عصر)عج( با سفرها دیام نيا نیدر مراسم اربع ها فرقه
  [77]   در حال فراهم شدن است. نیاربع
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 ،ینیام نیعالمه عبدالحس قیو تعل حیتصح ارات،ي(، کامل الز 7325) هيجعفر بن محمد بن قولو-77

 .هينجف االشرف: مکتبه المرتضو
 7شماره  -و زمستان  زيیپا ت،يمسجد و مهدو هي( نشر 7335-) یمصطف ،یجمال-77
 .هیالبرهان، قم: الدراسات االسالم ریق(، تفس7772هاشم) دیس ،یالبحران ینیحس-73
 هانیروزنامه ک تيسا-(7336)ی احمددردشت-77
 تهران: انتشارات عطار، چاپ پنجم. ،یفرهنگ شناس نهی(، زم 7323محمود ) ،ینیروح االم-75
 غرب مدرن، تهران: انتشارات کتاب صبح، چاپ دوم. ینظر ی(، مبان7387)اري، شهرزرشناس-76
تهران: سازمان انتشارات  ،یعلوم اجتماع المعارف رۀيبر دا ی(، درآمد7325باقر) ،یساروخان-72

 چاپ اول. هان،یک
 ما. لیقم: انتشارات دل ،یرطالبیابوالحسن م دی(، لهوف، ترجمه س7382بن طاوس) دیس-78
 یاالحکام ، نجف، چاپ حسن موسو بي، تهذ(ق7387) یطوس خیش-73
 میتسن تساي–( 7336داود ) یعامر-70
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 کياستراتژ تيريکتاب مد -7337-ديويفرد آر.د-77
، تهران: دارالکتب 8و  7جلد  ،ی(، اصول کاف7777)عقوبيجعفر محمدبن  یاب ،ینیکل-77

 چاپ چهارم. ه،یاالسالم
 حاراالنوارب (،ق7703) محمدحسن یمجلس-73
 فارس یخبرگزار رتیبص گاهيپا  -(7336داود )ی مهدو-77
 تهران ،یگي(، المنجد، ترجمه محمّد بندر ر7327) یهنر معلوف-75
 چاپ هشتم. ر،یرکبیتهران: ام ،ی(، فرهنگ فارس7327محمّد ) نیمع-76
 ه جلد، قم: انتشارات مؤسس78ق(، مستدرک الوسائل، 7708) نیحس رزایم ،یمحدث نور-72

 التراث. اءیالح تیآل الب
تهران: مرکز اسناد و خدمات  ران،يفرهنگ و تمدّن اسالم و ا يیاي(، پو7387اکبر) یعل ،یتيوال-78

 چاپ دوم. ،یپژوهش
 ،یهميد اريو خشا يیتمدّن، ترجمه احمد بطحا خيبر تار ی(، درآمد 7368دورانت ) ليو-73

 چاپ دوم.. ،یتهران: آموزش انقالب اسالم
 تهران: انتشارات سمت،  ،یدار هي(، اخالق پروتستان و روح نظام سرما7327ماکس ) روب-30

 چ دوم.
تهران: دفتر مطالعات  ،یریام یها، ترجمه مجتب تمدن برخوردية( نظر7327ساموئل) نگتون،یهانت-37

 .یالملل نیو ب یاسیس
 آذرنگ.آذرنگ، تهران:  نیتمدّن، ترجمه عبدالحس خي(، تار7366لوکاس ) یهنر-37
قم: انتشارات موسسه  ان،یرانيا یو گسستگ ی(، عوامل همبستگ7383عبدالرسول) ،یعقوبي-33

 )ره(.ینیامام خم یپژوهش یآموزش



 

 های تمدن مدرن اخالق فتوت برای حل چالشهای  ظرفیت
 

 7مهدی علیزاده، 7محمد محمودی
 

 چکیده
ول حیات اسالمی رشد نموده و های سنت اسالمی است در ط آورد اخالق فتوت که بخشی از دست

هايی شکل گرفته که فطرت آدمی بر  هايی رونق قابل توجهی داشته است. فتوت بر مدار ارزش در دوره
هايی چون ايثار و از خود گذشتگی، وفاداری، ياری ديگران بدون  دهد. ارزش حُسن آنها گواهی می

ها همراه با سازوکاری  وجود اين ارزشداشت، پرهیز از آزار ديگران، دوری از حسادت و طمع.  چشم
تواند در  تشکیالتی و توأم با معنويت عارفانه  برای اخالق فتوت ظرفیتی قراهم آورده است که می

 عرصة جهانی مطرح شود. 
های اخالقی کامالً  در تمدن امروز غرب و در فضای مدرنیسم جای خالی بسیاری از ارزش

بهانه در پی  امعه را به سوی وحدت و همدلی سوق دهد و نیز بیهايی که بتواند ج محسوس است، ارزش
های فتوت و بیان کارکردهای  خدمت به خلق باشد. اين نوشتار با برشمردن برخی از مهمترين ارزش

های مذکور در صورت  اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن در صدد اين است که نشان دهد ارزش
 های اخالقی تمدن غرب را دارند. ری از چالشنهادينه شدن در جامعه توان حل بسیا

 های اخالقی، تمدن غرب اخالق فتوت، تصوف، چالش کلیدواژه:
 
 
 
 

                                                                                                                                               
 (araki.mahmoodi@gmail.comدانشجوی دکتری مدرسی معارف اسالمی دانشگاه معارف اسالمی )نويسنده مسؤل:  1
 alizadeh111@gmail.com  عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  2

mailto:alizadeh111@gmail.com
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 مقدمه
اما در اصطالح، جريانی  7،است بخشندگی و جوانمردی، کرم، جوانیفتوّت در لغت به معنای 

م با أانسانی را تو اجتماعی است که دارای شرايط، مراسم و آداب مخصوص بوده و اهداف خیرخواهانه
)جوانمرد( به معنای اصطالحی  «فتی»کلمه  .کرده است خدمتگذاریِ صادقانه به فرد و جامعه دنبال می

رفته است و شخصی را که به  ها به کار می در میان عرب -هايی با تفاوت - مذکور قبل از اسالم نیز
يا دست کم دارای دو صفت سخاوت و رسید و  عقیده ايشان در اخالق، انسانیت و فضیلت به کمال می

شمردند( بوده، تا جايی که در اثر سخاوت خود زير بار قرض و فقر و  شجاعت )که عرب ها بزرگ می
.نامیدند می «فتی»کرد،  رفت و يا در اثر شجاعت جان خود را فدای ديگران می تنگدستی می

7 
دارد که به برخی از آنها اشاره  در چیستی فتوت بیاناتی از بزرگان و اهل فتوت و عرفان وجود

 شود: می
يش همان خواهى که از براى از براى برادر خو»اند:  از رسول خدا درباره فتوت نقل شده که فرموده

 3«.خويش
و ضعفا، فأدناها اإليثار بالجاه و المال و أعالها اإليثار بالنفس  ۀهی إيثار الغیر على النفس، و هی مختلفة قوّ ۀالفتو

ترين درجة آن  فتوت ديگران را بر خود مقدم داشتن است که اين خود شدت و ضعف دارد پايین 7ن المال،ع ۀزياد
 ايثار با مقام و مال است و باالترين آن عالوه بر مال ايثار جان است.

 از فضیل عیاض نقل شده است:
ت که فرق نکند که نعمت تو فتوت آن اس« ان ال تمیز من يأکل عندک مؤمن او کافر او صديق او عدو ۀالفتو» 

خورد؟ يعنى در مقام خدمت و ايثار نعمت حق به بندگان او میان مؤمن و کافر تمیز نکنى و میان  را چه کسی مى

                                                                                                                                               
 .625جلدی، ص7(، فرهنگ فارسی معین، انتشارات معین، 7387معین، محمد) 7

(، احوال و آثار میر سید على همدانى)شش رساله(، پاکستان: مرکز تحقیقات فارسى ايران و 7320سید على همدانى/محمد رياض، ) 7
 .772، ص7پاکستان، چ

 .608ص، 7 ، ج2تشارات آگاه، چ(، أسرار التوحید فى مقامات أبى سعید، تهران: ان7386محمد بن منور میهنى) 3
 .732، ص7، چ 3 ق(، نتائج األفکار القدسیة فى بیان شرح الرسالة القشیرية، بیروت: دار الکتب العلمیة، ج 7778زکريا بن محمد االنصارى) 7



 35/  مدرن تمدن های چالش حل برای فتوت اخالق های ظرفیت

 7دوست و دشمن تفاوت ننهى.
 از دقاق نیز نقل شده: 

در میان ايشان  فتوت آنست که به مردم نزديک باشى و« ان تکون من الناس قريبا و فیما بینهم غريبا ۀالفتو»
را بايد که ظاهرا آمیزگار باشد بخلق و با همه بندگان حق به شفقت و نصیحت و مودت و « اخى»غريب يعنى 

 [7احسان زندگانى کند و به باطن از همه بريده بود و در سر پیوسته به حق مشغول باشد.]
عرفان ارتباط به سبب شباهت زياد بین اصول اخالقی فتوت و تصوف اين مسلک با تصوف و 

جريان فتوّت اسالمی با آمیخته شدن به تصوف و عرفان رنگ و بوی خاصی گرفته و شده.    خاصى داده
ای پیدا کرده است. فتیان، هم چون خانقاه که مرکز اجتماع صوفیان  تشکیالت و آداب و رسوم ويژه

اجتماع و مراسم آنان محسوب می اند که نام مکانی بوده که پايگاه و محل  داشته« زاويه»و « لنگر»است، 
7دانند. قامی از مقامات عرفانی میارتباط فتوت و تصوف تا جايی است که عرفا فتوت را م 3.شده است

 

توان مشاهده  های پنجم تا نهم هجری می پیشرفت و جهش اصلی مسلک جوانمردی را در بین سده
ت اسالمی به سرزمین اروپا نیز راه يافت فتوّ .کرد. دوره انحطاط آن مقارن با دوره انحطاط تصوف است

و نه تنها مسلمانان آن ديار را در قرون وسطی به سوی خود جذب کرد، بلکه تمدن و فرهنگ 
مراکز معروف نهضت فتوّت در جهان اسالم،  .نامسلمانان آن سامان را نیز تحت تأثیر شديد قرار داد

از  اهل فتوت  .دمشق، قاهره و بغداد بوده است خراسان و ماوراءالنهر، آناتولی )در ترکیه فعلی(،
ها در حقیقت منعکس  در موضوع ساختار آيینی و مکتبی برجای مانده است؛ اين کتاب  هايی نامه فتوت

 باشند. ها، آداب و ساختار اين مسلک می ش کننده ارز
 ند از:ا دانستند عبارت های اخالقی که اهل فتوت به انجام آنها ملزم می برخی از ارزش

راستى، کمک به ديگران، آزادى از هواى نفس، پاکى دامن و چشم، وفاپیشگى، بخشودن به 
گويى، پرهیز از  دوست و دشمن، براى ديگران آن چیز پسنديدن که براى خود، احتراز از دشنام و ياوه
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ى ترقى خودستائى و اظهار اعمال خوب خود )ولى براى تشويق ديگران رواست( در نیکى تمايل به سو
داشتن، رضا در خشم، پرهیز از دالزارى ديگران، احتراز از خودبینى و تکبر، حلم و بردبارى ورزيدن، 
خوراندن ديگران، حذر از تزوير، دل را از کینه پاک داشتن، براى کمک ديگران جان خود را به 

اعتناى کافى  خوشى در خطر انداختن، در سخن ماليم و خلیق بودن، دورى از حسادت، بفرائض خود
هل روزگار، مدارا با پیران و بخشايش با جوانان، داد خلق دادن و ا داشتن و آنها را انجام دادن، شفقت با

دستگیرى آنان کردن، به خود و اعمال خود با تواضع و شکسته نفسى نگاه کردن، براى خدمت خود را 
معاصى نگشتن، هوا و هوس نفسانى حاضر داشتن، پوشاندن عیوب ديگران و لو سیالب خون باشد، گرد 

را شکست دادن، قناعت ورزيدن، عبادت و نیايش خداوندى را بر همه چیز مقدم داشتن، همواره در راه 
 7ها. ى متعال شاکر بودن و غیر اينشکسته نفسى خود کوشیدن، در انتظار صابر بودن، بر انعام خدا

های اخالقی باقی  رونق و رمقی برای ارزش ها، در تمدن مدرن امروز و غلبة نگاه کمی به پديده
تازد و چندان رغبتی به پیگیری  ای که در پیش گرفته می راهه نمانده است و غرب همچنان در کج

ها وجود  دهد. حال چه بايد کرد؟ آيا راهی برای رفع اين بحران های فطری آدمی نشان نمی خواسته
های اخالقی جهان  اخالقی فتوت را در رفع بحران دارد؟ نوشتار حاضر در پی اين است تا نقش اصول

ها مرتفع شده،  ن کند که در صورت گسترش اين اخالق، بسیاری از اين چالشیامروز نشان دهد و تبی
 روابط اجتماعی توأم با همدلی و از خودگذشتگی انسجام بیشتری خواهد داشت.

 های تمدن غرب چالش
که کمیّت در آن از اعتبار دوچندان برخوردار است. ای نزج يافت  تمدن غرب با مبانی فلسفی

ها و ابعاد کیفی طبیعت را ناديده گرفت وی  پدر فلسفه جديد، تمام جنبه( 7650-7536دکارت ) رنه
 7يک شئ و محیط آن تمايز قايل شود.فیزيک را به رياضیات تقلیل داد و به همین جهت قادر نبود میان 

با چنین رويکردی  (7677–7567)یفی مخالف بود. پیش از او گالیلههای ک از اين رو به شدت با روش
ترين و غیرمنتظرترين شیوه ممکن طبیعت را از  ادراک دينی نظام طبیعت را رد کرده بود او به ناگهانی
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نیوتن نیز همچون گالیله  7کردند تهی کرد. نع الهی معرفی میکلیه ابعادی که اديان در همه جا با نقش ص
( اعتقاد به اهمیت 7676 – 7567بیکن) فرانسیس 7ر کمّی بودن حقیقت طبیعت تأکید کرد.و دکارت ب

کرد و تمايزات کیفی را به عملکرد ساختارهايی که بايد از لحاظ  ها را در طبیعت رد می نهايی کیفیت
گ اين طرز فکر پس از دکارت و همفکرانش در فرهن 3داد. مطالعه قرار گیرند تقلیل میرياضی مورد 

تا جايی که در قرن هجدهم نوعی مذهب خام شبیه به اصالت ماده اتخاذ شد. برای  .غربی متداول شد
، انسان را به عنوان ماشین پیچیده ترسیم انسان يک ماشین(، مؤلف کتاب 7203-7257) 7نمونه المتری

ريه دکارت را انگارد. وی در طرح اين نظ کند و آشکارا نظريه نفس روحانی را همچون افسانه می می
کرد اعمال نفسانی انسان را درست به اندازه اعمال بدنی او بر  دانست. او سعی می نیای مستقیم خود می

 5رضیه مکانیستی و مادی تبیین کند.حسب ف
مادی، غرب در تمامی شئون خود دچار تحوالت   هايی و برجسته شدن نگاه با غلبه چنین تلقی

های بیرونی تمدن را در  مبانی نظری به ناچار دگرگونی در اليه اساسی شد. در حقیقت دگرگونی در
توان  هايی که غرب در آن دچار تحول عمیق شد ابعاد مختلف اخالق بود که می دارد. از جمله حوزه پی

کم در سه محور جای داد. نخست: اخالق در بعد فرهنگی چراکه تمدن غرب با از دست  آن را دست
ن مدرن را در پی معنويت حقیقی سرگردان نموده است و خالئی اساسی در دادن معنويت اصیل، انسا

اين زمینه پديد آورده است. دوم بعد اجتماعی: در اين بعد غرب دچار مشکالت اساسی است از جمله 
گسست اجتماعی عمیقی که امروزه در غرب وجود دارد. سوم بعد اقتصادی: اقتصاد غرب بر مبنای 

ر مصرف بنا شده است در نتیجه ظلم سیستماتیکی فراهم آورده که خود انسان داری و بر محو سرمايه
داری  داری از اخالقی جانب غربی به جنبه ظلم بودن آن تفطن ندارد.  مضاف بر اين، نظام سرمايه

های  های انسانی و الهی را ناديده گرفته بر مبنای اومانیسم در راستای برآوردن خواسته کند که ارزش می
 نی انسان و تقويت رذائلی چون حرص و طمع شکل گرفته است.نفسا
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توان گفت به آسانی ظرفیت پرکردن بسیاری  هايی است که به جرأت می اخالق فتوت حاوی ارزش
کم در سه محور: کارکردهای اجتماعی، کارکردهای  از خألهای ياد شده را در خود دارد و دست

 است.  فرهنگی و کارکردهای اقتصادی قابل بررسی 

 کارکردهای اجتماعی: مهرگستری و ایجاد انسجام اجتماعی
اينکه فتوت به شدت  فتوت هر چند با تصوف درهم تنیده است، تمايزهايی نیز دارد از جمله

ک توصیة مهم به شمار و از همین روست که داشتن کسب و صنعت برای اهل فتوت ي 7اجتماعی است.
اهل فتوت  3اند. دنبال سود دنیايی نیز بوده و رفع حوايج آنان بهو به نیت ياری اخوان  7رفته است می

های  اند که به صورت تشکیالت به هم پیوسته به انجام يک دسته آداب و ارزش دارای سازمانی بوده
آنان  های ويژگیمردم بودن از بین از مردم بودن، مردمی بودن و در  یجهو در نت 7شدند اخالقی متعهد می

 .باشد می
ن امروز غرب هرچند سازوکار اجتماعی خوبی فراهم آورده باشد و افراد در يک چارچوب تمد

رسد؛ چراکه پیوند  حقوقی هريک وظیفة خود را انجام دهند، اما پیوند آنها چندان با دوام به نظر نمی
پیوند  اجتماعی آنگاه مستحکم و پايدار خواهد بود که ارتباط افراد از سطح ظاهر عبور کند. از اينرو

های دشوار را ندارد. تمدن غرب، تنسیق  تواند پايدار باشد و نیز توان عبور از موقعیت صرفاً ظاهری نمی
روابط اجتماعی را بر اساس کنترل بیرونی و از طريق قانون يا نهايتاً اخالق شهروندی به وجود آورده 

هايی که حاکمیت توان  عیتاست اين مقدار هر چند ضروری است اما مطلوب نهايی نیست و در موق
 حفظ جامعه را ندارد جامعه در معرض تزلزل قرار خواهد گرفت. 

اخالق فتوت يک تعهد خودجوش و فداکارانه است. چنین الگويی از اخالق به جهت ايجاد پیوند 
کند با اين حال اخالق  های روانی و فشارهای روحی محافظت می مطلوب بین افراد، آنها را از آسیب
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سازد و به جهت پیوند وثیق مردمی  های حساس بیشتر نمايان می نمردی قدرت خود را در موقعیتجوا
هايی  ای که روابط سودگرايانه است در سختی نمايد. اما در جامعه جامعه را از متالشی شدن حفظ می

شود  د میچون قحطی هر کس به فکر خود خواهد بود. شايد به اين توصیة اخالق ايثارگرانه بسیار تأکی
های فردی است اما از نقاط قوت اخالق فتوت  شود تنها در حد توصیه اما آنچه گفته و شنیده می

همچنانکه ذکر شد تشکیالتی بودن آن است بدين ترتیب که افراد خود را در يک سازوکار، متعهد به 
 کردند.  های واالی اخالقی می رعايت بسیاری از ارزش

 آيد که تشکیل اجتماع باعث مدد الهی است در اين رابطه  می ز براز آيات قرآن و روايات نی
 فرمايند: می )ع( علی

 خدا دست 7.للذئب الغنم من الشاذّ أنّ کما للشیطان، الناس من الشاذّ فإن! الفرقة و إيّاکم و الجماعة، مع اللّه يد
 بهره شود، سو يک به سلمانانم جمع از که آن. است آفت موجب که بپرهیزيد تفرقه از و است جماعت همراه

 ت.اس بیابان گرگ نصیب ماند دور گلّه از چون گوسفند چنانکه است، شیطان
شوند که اجتماع آنگاه آثار مطلوب را دارد که  برخی آيات با لحنی نسبتاً صريح يادآور می

ی بیشتر باشد رنگی و همدلی بین افراد جامعه برقرار باشد. از اين رو هرچه صداقت و ارتباط عاطف يک
مدد الهی نیز به آن جامعه بیشتر است و پیوند وثیق بین افراد جامعه ماية سرازير شدن ياری خداوند 

 است. 
 . بینى ولى دلهايشان پراکنده است تو آنان را متحد مى 7«تَحْسَبُهُمْ جَمیعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّى»

داند بلکه پیوند  را اجتماع حقیقی نمیطبق اين آيه، قرآن کريم حضور جمعی در کنار يکديگر 
ها صادقانه در کنار هم باشند. همگرايی ويژۀ اهل فتوت همراه با تعهد به  حقیقی جايی است که قلب

ها همچون صداقت و فداکاری الگوی خوبی در جهت تقويت ارتباط اجتماعی و در نتیجه  برخی ارزش
 دهد.  ها را در اختیار ما قرار می رفع بسیاری از چالش

روح بلکه  گرايانة خشک و بی بنابراين فتوت، خدمتی نه صرفاً سودگرايانة منفعت طلب يا وظیفه
گزارى به جامعه و افراد انسانى با مراسم و آداب مخصوص. اهداف اصلى  شکلى بوده است از خدمت
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دوره جاهلیت  آن از قديم و در میان جوامع مختلف مورد توجه و احترام بوده به طوری که حتی اعراب
 7 ت و ايثار و حمايت از ناتوانان.دانستند از شجاعت و سخاو نیز آن را عبارت مى

 فتوت در عرصه جهانی
های پیش روی بشر امروز چگونگی برخورد با قومیتهای مختلف و پیروان اديان ديگر  از چالش

کند و  شدت پیدا میشود  تر می رود و ارتباطات گسترده است، اين چالش هر چه زمان به پیش می
کند. آيا تنها يک دين حق وجود دارد يا همه اديان واجد  هايی انسان را با خود مشغول می پرسش

سطحی از حقانیت هستند؟ آيا تنها پیروان يک دين اهل نجاتند در اين صورت رحمت پروردگار چه 
توان به  ؟ پاسخ معقولی که میها بسته باشد شود راه نجات برای تعداد کثیری از انسان شود؟ مگر می می

ها داد اين است که تنها دين اسالم حقانیت دارد اما راه نجات بسته نیست و همه مستضعفین  اين پرسش
فکری و جاهلین قاصر اهل نجاتند. اما پرسش ديگری نیز وجود دارد و آن به نحوۀ تعامل با پیروان اديان 

یت و نجات، پیروان اديان گوناگون بايد چه نوع شود. گذشته از بحث حقان با يکديگر مربوط می
هايی دارد که برای اين مسأله راه حلی داشته  برخوردی با يکديگر داشته باشند؟ آيا اخالق فتوت ظرفیت

 باشد؟ اين پرسشی است که اين بخش از نوشتار در صدد بررسی آن است.
ن است چنین پیمان بر سر اند و روش بسته اهل فتوت در يک سازوکار جمعی پیمان اخوت می

شود و اشتراک امری نسبی است لذا همیشه به يک اندازه و در يک جهت نیست از  می  مشترکات بسته
اين رو افرادی که از نظر قومیت، ملیت و مذهب اشتراک دارند در مقايسه با کسانی که اين اشتراکات 

جوانمردی شکل گرفته است اخالقی که فتوت بر مدار اخالق  7ارند.را ندارند احساس اخوت بیشتری د
بخشودن به دوست و دشمن، براى ديگران آن ، کمک به ديگران، راستىبر اساس فطرت بنا شده است: 

 داد خلق دادن و دستگیرى آنان کردن،، آزادى از هواى نفس، چیز پسنديدن که براى خود، وفاپیشگى
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زندگی توأم  7ا جز به نکويى ياد نکردن و ... .پوشاندن عیوب ديگران و لو سیالب خون باشد، ديگران ر
ها  های اخالقی ماية وحدت و انسجام جامعه و نیز زندگی مسالمت آمیز با ديگر انسان با اين ارزش

اند و به  خواهد شد، در چنین فضايی است که افراد يکديگر را درک کرده از نیازهای يکديگر مطلع
ها توان اين را دارد که در عرصة جهانی  وت با دارا بودن اين ارزششتابند. اخالق فت رفع نیاز همديگر می

 مطرح شود و همگان را بر يک محور گرد آورد.

 کارکردهای فرهنگی: معنویت توحیدی در کنار اخالق برادری
رغم اينکه زندگی بشر غرق در مظاهر مدرنیته است و در آن چندان الفتی با معنويت ديده  امروز به

جای جهان در حال جوشیدن است. افزايش  طلبی در جای خواهی و معنويت های معنويت جشود، مو نمی
 های اخیر به مطالعة عرفان اسالمی مولود نیاز معنوی رو به رشدی است آور عالقة غربیان در سال حیرت

معنويت يک نیاز حیاتی است و ناديده گرفتن آن ناديده گرفتن  7کند. که بشر امروز در خود حس می
نیاز اساسی انسان است. هرچند زندگی مادی انسان رونق بگیرد و رفاه و لذت دنیايی به اوج خود برسد، 

گرايی شده، پرسش از چرايی و غايت حیات  اگر معنويت نباشد سبب افول انسان و فرو افتادن در پوچ
يت دارد و با نها ای سرشته شده که تمايل به تکیه بر بی شود. چراکه وی به گونه آدمی آغاز می

 گیرد. نهايت طلب او آرام نمی برخورداری از زرق و برق دنیا روح بی
و در جهت تأمین اين نیاز اساسی سخن از   هايی که امروز متوجه وجود چنین نیازی شده مکتب

حاصل توصیه  د و در نهايت به آرامش پوچ و بیگری هستن آورند عمدتاً دچار قشری معنويت به میان می
 کند. ساز بلکه ويرانگر آينده حقیقت انسانی است چراکه پوچگرايی را نهادينه می د و اين نه انسانکنن می

  نگه  درصدد محفوظ،  وجود آمده  به  انسانی  نیک  فطرت  با اتکا به  در اصل  که  جوانمردی  آيین
  صدمات  نوع  تواند ما را از اين مینیز   ، در آينده است  بوده  ها و تعصبات گری قشری  از انواع  انسان  داشتن
؛ چراکه اخالق فتوت عالوه بر توجه به نیازهای اجتماعی و رعايت اصول اخالق اجتماعی بدارد  مصون
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برای نمونه بعضى از افکار موجود میان اهل فتوّت، مانند  7.عمدتاً با معنويت صوفیانه همراه است
ر آن ديار ماهیّتى صوفیانه صوّف نیشابور نفوذ کرد و دفداکارى و ايثار به صورتى گسترده به مکتب ت

شود و  ارتباط فتوت و تصوف تا جايی است که فتوت يکی از مقامات عرفان عملی شمرده می 7يافت.
کند. سلمی در کتاب  های آن در عرفان يک معنای باطنی و معنوی پیدا می در حقیقت فتوت و ارزش

آورد.  توت را جداگانه ذکر و برای آن سخنی از بزرگان شاهد میهای اخالقی ف هر يک از ارزش ةالفتو
کند کامالً رنگ و بوی عرفانی دارند. برای نمونه  هايی که ايشان ذکر می ها و ويژگی بسیاری از ارزش
توصیة باطنی آن کند که  عنوان می« الهجرۀ الی اهلل بالسر و القلب»های اهل فتوت را  يکی از ويژگی

السائرين مقام فتوت را به عنوان يکی از مقامات  خواجه عبداهلل انصاری در منازل 3ست.کامالً روشن ا
 نگارد:  داند، وی در توصیف درجة سوم از اين مقام چنین می می سه سلوک عارفانه درجه

 7عوض، و ال تقف فی شهودک على رسم.و الدرجة الثالثة أن ال تتعلّق فی المسیر بدلیل، و ال تشوب إجابتک ب
، داعی حق را با عوض مشوب نکنی  درجه سوم از فتوّت، آن است که در سلوک طريق، وابسته دلیلى عقلى نباشى
 و در وقت مشاهده حقیقت، در رسوم خلقیّت و توجه به اثنینیّت توقف نکنى. 

 چنانکه از اين بیانات روشن است فتوت با معنويت عارفانه کامال عجین است. 
خواهی نیست زيرا اين حس به طور فطری در انسان نهاده شده است  معنويتچالش امروز نبود حس 

و حتی فقدان يک الگوی مناسب از معنويت نیست بلکه چالش مهم عدم عرضة معنويت اصیل است. در 
سنت اسالمی با اينکه الگوهای معنوی اصیل فراوان وجود دارد، برای جهان تشنة معنويت شناخته شده 

 طلبد. آن تالش بسیار مینیست و شناساندن 
در ابعاد مختلف عرفان اسالمی، به ويژه فتوت، که مجموعاً انعکاس دهندۀ جلوۀ باطنی اسالم 

باشند نگاه توحیدی و باطنی کامالً عیان است و همین نگاه، جذابیت بسیار بااليی را برای آن در  می
ای فراوانی که دارد، در حل بسیاری از ه دنیای امروز رقم زده است. بنابراين عرفان اسالمی با ظرفیت
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آفرينی آن، سبکی از زندگی شکل خواهد گرفت که در  ها نقش پررنگی خواهد داشت و با نقش چالش
 آن معنويت و باطن اصالت دارد.

رو مهمترين کارويژۀ آن سامان دادن به روابط اجتماعی بین  تمدن يک پديدۀ انسانی است از اين
های  های گوناگون است از ظاهر و مادی گرفته تا ساحت که انسان دارای ساحت هاست و از آنجا انسان

باطنی؛ منطق رياضی کمّی به تنهايی توانايی سامان دادن به اين روابط را ندارد اما فتوت با نگاه 
هاست، همانطور که نیاز حقیقی  تواند مهمترين دغدغة تمدن را که همان ارتباط بین انسان اش می عارفانه

گری  برخی مذاهب مانند سلفیاوست،  از سطح ظاهری و خشک تمدن غرب و حتی نگاه صرفاً فقاهتی 
 .ارتقا داده و به سمت روابط معنوی سوق دهد و نظم مدنی برآمده از آن

دهد از  به حیات خود ادامه می -نه چندان به شدت گذشته -پهلوانی و ورزش زورخانه که هنوز 
. زورخانه تنها يک نهاد ورزشی به معنای امروزين آن وت تأثیر بسیار پذيرفتههايی است که از فت آيین

های عالی دينی و  تا بر مبنای آموزه ودنم نبود، بلکه به مثابه نهادی اجتماعی، مذهبی و فرهنگی رخ می
 د.گذارند، بیاموز ساز آن، آيین فتوت و جوانمردی را به آنان که پای در گود مقدس زورخانه می انسان

نهادند و همزمان با ورزش، اشعار زيبايی که  پای در گود می)ع( پهلوانان با الگو قرار دادن امام علی
شد،  بود  خوانده می )ع( های اخالقی و عرفانی به ويژه در وصف اسوۀ جوانمردان امام علی حاوی پیام

ون آمده تن و روان خود را . پهلوانی که از دل زورخانه بیردادند جان خود را همراه با تن پرورش می
هايی نظیر آنها پرورش داده  ارزش برای پیکار با سستی، تفرقه، پلیدی، ناجوانمردی، حق کشی، تجاوز و

تواند عالوه بر تربیت تن  های مختلف می است و اين الگوی خوبی برای ورزش امروز است که در رشته
 به تربیت روح نیز اهتمام داشته باشد.

های فراوان  تواند از اين الگو بهره نیز میهنر و رسانه انی تنها در ورزش نیست بلکه جای خالی پهلو
پروری پر رنگ است مخاطبان زيادی را به خود جلب  هايی که در آن قهرمان ببرد. تجربه نشان داده فیلم

ی در سطح شود تنها قهرمان کند. غرب نیز متوجه اين نکته است اما آنچه در سینمای غرب مشاهده می می
ها را  ها در آن نیست در بسیاری از مواقع تخريب ارزش مادی است به طوری که نه تنها خبری از ارزش

گری غرب که از فتوت اسالمی متأثر بوده نیز بیشتر جنبة مادی شجاعت  هدف گرفته است. حتی شوالیه
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های جوانمردی ظرفیت بااليی  به تصوير کشیدن پهلوانی توأم با انتقال ارزش 7در رزم  داشت تا معنويت.
تواند معنويت را از طريق رسانه منتقل نموده در عین حال مخاطبان زيادی را به خود جذب  است که می

  کند.

 آزادی و آزادگی
آزادی، آزادگی و آزاد انديشی از ثمرات زندگی جوانمردانه است. امروزه ادعای آزادی انديشه بر 

شود و آزادی همچون کااليی ارزشمند بر سر  ه اجتماعی مطرح میمدار طالب جايگا زبان هر سیاست
شود حقیقتا آزادی است؟ تأمل عمیق و دقیق ما  کند اما آيا آنچه ادعا می بازار سخن و قلم خودنمايی می

کند که آزادی حقیقی با تقوا، پااليش درون از قیودات و، بهتر از همه،  را به اين نکته رهنمون می
از آن همه جا را پرکرده عمال بر   ای که امروزه بانگ طرفداری يابد. آزادی تحقق میسلوک عارفانه 

 گرداند. کند و انسان را اسیر خود و دنیای مادی می می ضد آزادی عمل 
آورد. انسان  تربیت عارفانه راه رهايی از اسارت نفس، و آزادی انديشه را برای انسان به ارمغان می

يت باشد اما مقتضای سلوک طريقت اين است که بتواند تعلقات را کنار نهاده، نها تواند بی گرچه نمی
ورزی بدون تعصب و  رنگ شود و اين مستلزم رياضت نفس و کوشش سالیانه است تا توان انديشه بی

زند و رفته رفته دنیا در نظر  های ثقیل دنیوی را کنار می ها و لباس تحجر  کسب گردد. اهل فتوت، رنگ
رنگ و  نهايت، بی شود و ازآنجا که پروردگار متعال، بی بازد و به قرب باری نائل می میآن رنگ 

بیند در اين مراحل است که آزاد  تعین است عارف با قربش به اين مقام تعین خويش را نیز نمی بی
 شود.  انديشی به معنای حقیقی حاصل می

آورد، و طبق  ادى واقعى را براى بشر به ارمغان مىهاى عرفان دينى و توحیدى است که حريّت و آز اين آموزه
ها فقط بايد در برابر اوامر الهى تسلیم و عبد باشند و هیچ انسانى حق  همین اصول مترقّى عرفانى است که همه انسان

 7اطاعت او اطاعت از خداوند باشد. هاى ديگر ندارد، مگر اينکه حاکمیت و وضع قوانین و تحمیل آنها را بر انسان

                                                                                                                                               
(، احوال و آثار میر سید على همدانى)شش رساله(، پاکستان: مرکز تحقیقات فارسى ايران و 7320ید على همدانى/محمد رياض)س 7

 .377، ص7پاکستان، چ
 .75(، مکاتیب عبد اهلل قطب، قم: انتشارات قائم آل محمد، ص7387عبد اهلل قطب بن محیى) 7



 705/  مدرن تمدن های چالش حل برای فتوت اخالق های ظرفیت

سازد بلکه او را  شود که انسان را نه تنها از تعلقات رها نمی امروزه عمدتاً معنايی از آزادی اراده می
پسندد  گرداند. چنین انسانی در پی چیزی است که به نفع خودش باشد و قانونی را می اسیر خويش می

تواند فارق  ی يافته باشد میکه سودی برای او داشته باشد. اما انسان آزاد انديش حقیقی که تربیت عرفان
 های نفسانی خويش بیانديشد و به نتیجه درست برسد. از خواسته

عارف در باالترين مقامات تابع محض پروردگار است از جمله مهمترين نتايج تحقق اين مقام 
تن  انديشد بنابراين برای او برد و جز به رضايت او نمی آزادگی است. عارف جز از پروردگار فرمان نمی

دادن به خواست مستکبرين و شیاطین معصیتی نابخشودنی است. نقطة اوج تحقق عینی اين ويژگی را 
  ، مشاهده نمود.)ره(توان در سلوک رهبر کبیر انقالب اسالمی، امام خمینی می

ت به نظر صوفیان، آزادگى از بندها رستن و از خواستها گذشتن است. حريّت براى کسانى که قدم در راه حقیق
اند، از رقیّت شهوات رستن است که اين نیز با فنا کردن اراده خود در اراده حق ممکن است. امّا حريّت اهل  ننهاده

 7، خروج از رقّ جمله کاينات است.حقّ

کارکردهای اقتصادی: گسترش فرهنگ کار و قناعت در برابر فرهنگ 
 گراییمصرف
گرايی در قلب تمدن  ترويج فرهنگ مصرف رالداری لیبسرمايههای بسیار مهم اقتصاد  از چالش

گردد.  ای در يک جامعه منجر به نهادينه شدن ظلم سیستماتیک می غرب است. وجود چنین روحیه
ای برای کسب ثروت بیشتر برای  شود و بدنه جامعه به وسیله دار تمام می يه چراکه در نهايت به نفع سرما

کند و با  نه تنها مانع رشد اين روحیه نیست بلکه آن را تبلیغ می شوند. تمدن امروز داران تبديل می سرمايه
رساند. سرمنشأ اين چالش  ايجاد حس نیاز کاذب در افراد کاالهای تازه تولید شده را به مصرف می

گرايی است اين روحیه عالوه بر آسیب اقتصادی ناعادالنه، اخالق فردی را نیز  وجود روحیة مصرف
نیازی نکرده هرگز احساس  هد و افراد چنین جامعه هرگز احساس سیری و بید تحت تأثیر قرار می

آرامش نخواهند داشت، آنان به آنچه دارند خرسند نبوده، پیوسته به دنبال کسب درآمد بیشتر و مصرف 

                                                                                                                                               
نثر و شرح مثنوى)گولپینارلى(، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمى،  (،7327گولپینارلى، عبد الباقى/توفیق سبحانى) 7

 .60، ص7، ج7چ
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آرامی هرگز به ساحل آرامش  اينچنین اقتصادی هرگز سامان نخواهد يافت و اينچنین قلب نا 7آن هستند.
طلبی را در دستور کار خود  رسید. تمدن جديد غرب در راستای همین رويکرد، ترويج تنوعنخواهد 

طلبی تبديل به يک عادت شده است به طوری که عدم استغنا فقط در عرصة  قرار داده تا جايی که تنوع
توان  های آن را حتی در عرصة هنر نظیر سینما نیز می گیر افراد شده بلکه رگه اقتصاد نیست که دامن

شود بلکه هر روز  های در سطح چند سال پیش قانع نمی بینند به فیلم يافت. امروزه افرادی که سینما می
تر تولید شود تا بیننده را جذب خود کند.  های گزاف تر و ... با هزينه تر، تخیلی های هیجانی بايستی فیلم

گذرد که افراد از آن خسته  میامروز بعد از رواج يک محصول و تکنولوژی در جامعه چند صباحی ن
 مانند. شوند و منتظر يک ابزار جديد می می

های ياد شده ترويج اخالق عرفانی و اخالق فتوت است. در اين  يکی از راهکارهای رفع بحران
البته مقصود از زهد  7ت.شود و افراط در مصرف بسیار نکوهیده اس آيین زهد يک ارزش محسوب می

اند بايستی به عنوان يک  ا اهل تصوف چنین رويکرد دنیاگريزانه به زهد داشتهدنیاگريزی نیست و هرج
يابی اقتصاد هموارتر،  آسیب شناسايی شده اصالح شود. با زهد و ترويج روحیة استغنا راه برای سامان

 گردد. شود و به لحاظ اخالق فردی آرامش به افراد بازمی تر می دسترسی به توزيع عادالنه ثروت آسان
شود بلکه شايد مهمتر از آن توجه ويژۀ اين  عد اقتصادی اخالق فتوت تنها در زهد خالصه نمیبُ

در حالی که اين مسأله در تصوف کمتر مورد توجه واقع شده  3به مسأله تولید و کسب و کار است.آيین 
هادهای کسب و با نفوذ فرهنگی عمیق در حوزه نرفته در طول سالیان به ويژه قرن هفتم  است. فتوت رفته

و مشاغل گوناگون را دربر گرفت و همین امر موجب  7دل اصحاب مشاغل و حرف جا باز کردکار، در 
های جامعه را نیز دربر بگیرد.  ترين اليه شد تا اين آيین کامال در سطح جامعه گسترده شده، تا پايین

                                                                                                                                               
 .23-20، صصنشر معارف :قم ی،در باب تمدن اسالم ینظر یجستارها (،7337حسین) یدمحمدس ی،امام یمتول 7

 .787؛ ص 7 ن: مرکز نشر دانشگاهى، ج(، مجموعة آثار السلمى، تهرا7363السلمى، ابو عبد الرحمن محمد بن الحسین) 7
 .727-762، ص3نامه تحقیقات و زبان ادب فارسی، سال دوم، شماره (، فتوت: تصوف مدنی، فصل7383مؤذنی، محمد و مهری، فاطمه)  3

ران و (، احوال و آثار میر سید على همدانى)شش رساله(، پاکستان: مرکز تحقیقات فارسى اي7320سید على همدانى/محمد رياض) 7
 .373، ص7پاکستان، چ



 702/  مدرن تمدن های چالش حل برای فتوت اخالق های ظرفیت

ی خود و ولید و رفع نیازهادهد و کسب و کار برای او در جهت ت فتوت به داشتن يک پیشه اهمیت می
  7اخوان يک امر ضروری است.

باشد و اهمیت تولید  هر چند فتوت در بُعد مصرف اهل زهد است، در بُعد تولید به دنبال تولید می
توان گفت  ای نیست. به طور خالصه می در افزايش سطح رفاه عمومی و استقالل اقتصادی امر پوشیده

قناعت  -7تالش در تولید گاه همراه با رقابت؛  -7ه مؤلفة مهم دارد: الگوی اقتصادی تشکیالت فتوت س
کند توأم  اهتمام به رفع حوايج ديگران. آنچه اهمیت اين الگوی اقتصای را دوچندان می -3در مصرف؛ 

باشد. تمدن غرب به مؤلفة دوم و به ويژه سوم کمتر  ها آن هم در قالب تشکیالت می شدن اين مؤلفه
تواند در مواقع  اند. الگوی اقتصادی اهل فتوت می توجه رخی جوامع نیز به مؤلفة نخست بیتوجه دارد. ب

جمعی اقتصادی در جهت متعادل کردن بازار انجام دهد به ويژه در  ضروری يک اقدام دسته
هايی همچون تحريم از سوی بیگانه. از آنجا که اين نوع تشکیالت اقتصادی همراه با اخالق  موقعیت
زند بلکه سعی در تولید بیشتر و بهبود  تصوف است لذا نه تنها دست به احتکار و رانت نمی فتوت و

 کند. اقتصاد می
گونه بوده است، آنان در طول سال روزهايی را به تشکیل  در طول تاريخ نیز مشی اهل فتوت همین

امان دادن به وضع العاده جلساتی برای س های فوق دادند و نیز در موقعیت جلسات عمومی اختصاص می
مشاغل در فتوت تا جايی است که گويی اين آيین نهضتی متعلق به  اهمیت 7.شده اصناف تشکیل می

اند از تولیدکنندگان شهری  وران و اصناف بوده و حتی عیاران و پهلوانان نیز که از اهل فتوت بوده پیشه
هايی نوشته شدند که به صنف خاص  نامه های عام فتوت نامه آيند، لذا عالوه بر فتوت به حساب می
 منسوب بودند.

 
 
 

                                                                                                                                               
 .768، ص3نامه تحقیقات و زبان ادب فارسی، سال دوم، شماره (، فتوت: تصوف مدنی، فصل7383مؤذنی، محمد و مهری، فاطمه) 7
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 گیری نتیجه
امروزه و در فضای تمدن مادی غرب احساس نیاز به اخالق توأم با معنويت به طور پررنگی به چشم 

های آن را رها سازد. اخالق  توان انتظار اين را داشت که فطرت و خواسته خورد زيرا از انسان نمی می
رت انسان استوار است، درستی، مطلوبیت ايثار و فداکاری، ياری درماندگان، های فط فتوت بر پايه

باشند. از اين رو  های ديگر که در اخالق فتوت مطرح است ندای فطرت می همدلی و بسیاری از ارزش
ها بیابد. اين اخالق عالوه  تواند جای خود را در بین انسان اخالق فتوت با معرفی و شناسانده شدنش می

های   تواند در رفع چالش دهد که اصالتا امری فردی است در سه محور می ينکه به فضائل اهمیت میبر ا
اخالقی امروزی ايفای نقش کند: در بعد اجتماعی: تنسیق روابط اجتماعی همراه با روحیه همدالنه و 

حقیقی به همراه  فداکارانه، و رفتار جوانمردانه با پیروان ديگر اديان؛ در بعد فرهنگی: عرضه معنويت
ترويج آزادگی واقعی؛ در بعد اقتصادی: اشتمال بر روحیه کار و تولید در ضمن ترويج مصرف گريزی. 

ها آنچه مهم است فراهم آوردن سازوکاری است که اين اخالق اوالً  پس از برشمردن اين ظرفیت
 شناخته شود ثانیاً در جامعه رعايت آن نهادينه گردد.



 

 
 

 فقه و حقوق
 



 



 

 :المللی بین حقوقی نظم در اسالمی بشر حقوق هنجارهای پذیرش
 ها دشواری و اندازها چشم

 

 7زاده کرم سیامک
 7مسعود علیزاده 

 

 چکیده

  سطح در بحث مورد موضوعات از يکی همواره اسالمی فقه و بشری حقوق قواعد میان ارتباط
 جهت از يکی: گیرد قرار حقوقدانان توجه مورد تواند می جهت دو از بحث اين. است بوده المللی بین

 قرار اسالمی قواعد تأثیر تحت نحوی به دولتها داخلی حقوق که کشورهايی در ويژه به داخلی، حقوق
 فقه و بشری حقوق هنجارهای میان مقدار چه تا اينکه آن و الملل بین حقوق جهت از ديگر و دارد

 نکته اين به موضوع، به تاريخی نگاهی با حاضر مقاله. دارد وجود تناقض احیانا يا هماهنگی اسالمی
 گرديد، مطرح سیاست از دين جدايی برای تالشی عنوان به آغاز در الملل بین حقوق اگرچه که بپردازد

. باشد بشر حقوق و دينی هنجارهای میان نظری سازش برای مانعی تواند نمی تاريخی حقیقت اين ولی
 اين میان که دهد می نشان الملل بین حقوق در بشری قوقح خاص هنجارهای میان محتوايی بررسی

 اين میان اختالف نوعی شاهد مواردی در حال اين با. دارد وجود همگرايی درصد نود از بیش هنجارها
 المللی بین جامعه بر حاکم نظم نام به نظمی و اسالم میان متفاوت مبانی وجود. هستیم قواعد دسته دو

 دو يا اختالف اين میزان از آينده در تواند می آنچه. است ساخته ناگزير را حداقلی تفاوت اين وجود
 و  انديشمندان و اسالمی فقه علمای میان پايدار گفتگوی يک وجود ضرورت کند، کم سويی

 .باشد می المللی بین حقوقدانان
 .انسانی کرامت فردی، حقوق ، الملل بین حقوق اسالمی، بشر حقوق ، قاهره اعالمیه کلید واژه:

                                                                                                                                               
 skkaramzadeh@gmail.com. ايمیل: شاهد دانشگاه الملل بین حقوق استاديار 1
 massoud.alizadeh1@gmail.com. ايمیل: گرمسارپیام نور حقوق بین الملل دانشگاه استاديار  2
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 مقدمه
المللی را تشکیل می دهد به  مساله حقوق بشر امروزه يکی از موضوعات جدی سیاسی روابط بین

کشورهای اسالمی به نوعی با آن درگیر هستند. مسأله چالش حقوق  ويژهای که تمام کشورها، به گونه
 و آکادمیک بوده است. الملل با هنجارهای حقوقی اسالمی يکی از مباحث داغ در محافل سیاسی بین

اين چالش تا بدانجا رسیده است که حتی برخی از محاکم تخصصی حقوق بشر در مغرب زمین عمالً به 
اند. برای مثال دادگاه اروپايی  جدايی و عدم انطباق میان احکام اسالم و حقوق بشر غربی نظر داده

و شريعت اسالمی را غیر قابل انطباق عمالً اسالم « حزب رفاه»حقوق بشر در رأی معروف خود در قضیه 
 7با کنوانسیون حقوق بشر اروپا اعالم کرده است.

بینی میان اسالم و حقوق بشر آنچنانکه امروزه در مغرب زمین شناخته  از نگاه فلسفی تفاوت جهان 
انجا ها گاه تا بد فلسفی دارد. اين تعارض ديدگاه-ای تاريخی است، ريشه شده و مورد پذيرش قرارگرفته

مفهوم جهانی حقوق بشر را مفهومی بدانند که محصول نگاه   اًپیش رفته است که برخی اساس
های فرهنگی در جهان بی توجه بوده است. همین  فرهنگ مغرب زمین است و به تفاوت« محور غرب»

نگاه در موارد متعدد موجب شده است تا کشورهای اسالمی  با ديده ترديد به هنجارهای حقوق 
الملل بنگرند و به هنگام تصويب اسناد حقوق بشری در صحن سازمان های بین المللی نسبت به اين  نبی

حقوق "ای را تحت عنوان  هنجارها از حق تحفظ استفاده نمايند و  گاه در مقام تحدی خود اسناد ويژه
7تهیه کنند. "بشر اسالمی

 

                                                                                                                                               
1 CEDH, Affaire Refah partisi et autres c. Turquie, 31/07/2001, available in :  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"dmdocnumber":["702044"],"itemid":["001-64174"]} 
 برای نمونه در مورد اين اسناد می توان به موارد زير اشاره کرد:  7
 7323حقوق بشر و تعهدات بنیادين انسان در اسالم، تهیه شده از سوی اتحاديه جهان اسالم در سال  طرح اعالمیه-
 7380آوريل  77اعالمیه جهانی اسالم، تهیه شده از سوی شورای اسالمی لندن مورخ -
 يونسکو ارائه گرديد. به 7387سپتامبر  73اعالمیه جهانی اسالمی حقوق بشر که توسط شورای اسالمی لندن تهیه گرديد و در -
 در طائف ارائه گرديد. 7387پیش نويس سند راجع به حقوق بشر در اسالم که در جريان اجالس سران سازمان کنفرانس اسالمی در -
 تهران به تصويب رسید. 7383پیش نويس سند راجع به حقوق بشر که در پنجمین نشست حقوق بشر در دسامبر -

در قاهره تهیه  7330در اسالم که توسط وزرای خارجه اعضای سازمان کنفرانس اسالمی در اوت  = پیش نويس اعالمیه حقوق بشر
 گرديد.

 تهیه شد. 7387پیش نويس منشور عربی حقوق بشر که توسط کشورهای عضو اتحاديه عرب در سال -
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"dmdocnumber":["702044"],"itemid":["001-64174"]}


 773/  ها دشواری و اندازها چشم :المللی بین حقوقی نظم در اسالمی بشر حقوق هنجارهای پذيرش

المللی  نگی پذيرش هنجارهای بیناين وضعیت می تواند اين نیاز اساسی را مطرح کند که چگو
ای که پیش از طرح اين  حقوق بشری از نگاه اسالمی مورد مطالعه و ارزيابی قرار گیرد. نخستین مسأله

مطلب بايد بدان اشاره شود، توجه به اين حقیقت است که بسیاری از انديشمندان اسالمی در تحلیل 
می شود را در مبانی و اصول، امتداد فکری تمدن مفهوم حقوق بشر، آنچه به عنوان حقوق بشر شناخته 

از نگاه اين متفکران، فلسفه حقوق بشر اسالمی به طور کل متمايز از مبانی غربی آن  7غربی می دانند.
باشد و همین امر تفاوت کمّی و کیفی میان دو برداشت غربی و اسالمی از حقوق بشر ايجاد نموده  می

رسد. در اين چارچوب بايد يادآور گرديد که  نظر نمی ان پر بیراه بهاست. اين نظر در نگاه نخست چند
اوالً در حقوق بشر اسالمی، اين شاخه از حقوق مانند تمام ديگر ابعاد حقوقی جنبه الهی دارد و از سوی 
شارع آسمانی وضع گرديده است. ثانیاً مبانی اين حقوق بايد در کنار تکالیفی که بر انسان تحمیل شده 

بايد مورد تحلیل قرار گیرد. در همین چارچوب الزم است به اين نکته توجه شود که در اسالم هر است، 
گونه قانونگذاری و تشريع در جهت حمايت از مصالح پنج گانه ای بنیاد نهاده شده است که شالوده 

ل، عرض و حمايت از فرد و جامعه را تشکیل می دهند. اين مصالح پنج گانه عبارتند از نفس، دين، عق
همین تفاوت کلی در تحلیل مبانی حقوق بشر  توانسته است تا شکافی نظری میان مبانی اسالمی و  7مال.

غربی حقوق بین الملل ايجاد کند. تفاوتی که اگرچه در نگاه نخست قابل اعتنا به نظر می رسد، در 
الملل دست يابد. )گفتار اول( تحلیل نهايی می تواند به سازشی هر چند نسبی با مبانی کنونی حقوق بین 

با اين همه صرفنظر از تفاوت مبانی حقوق بشر در اسالم و نظم کنونی حقوقی، محتوای اين دو گفتمان 
دولتی  چندان با يکديگر در تعارض قرار ندارند. تحلیل محتوای اسناد منطقه ای که در سازمان های غیر

هر  می توان دلیلی بر اين همخوانی محتوايی دانست.و بین دولی در اين راستا تنظیم گرديده است را 

                                                                                                                                               
 به تصويب رسید. 7386طرح منشور حقوق بشر و مردم در جهان عرب که در دسامبر -
 توسط لیبی به تصويب رسید. 7388ژوئن  77حقوق بشر در عهد جماهیری که در کتاب سبز -

 در مورد  بررسی تفصیلی اين اسناد نگاه کنید به:
-MOTILLA, A (ed.), Islam y Derechos Humanos, Madrid, Trotta, pp. 27-52. 

 
 88النشر و التوزيع، ص. محمد عماره، معرکه المصطحات بین الغرب و االسالم، نهضه مصر للطباعه و  7
 83همان، ص.  7
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الملل موضوعه  های شکلی و محتوايی میان نظم هنجاری اسالمی و حقوق بین چند تا حل نهايی تعارض
 )گفتار دوم(  قرار دارد. رو در پیش راه طوالنی

گفتار اول: مبانی حقوق بشر در اسالم و نظم حقوقی بین المللی: از 
 تعارض تا سازش

تحلیل مبانی وجود حقوقی ثابت و اليتغیر برای انسان نشان دهنده دو مسیر مجزا در اسالم و نظم 
الملل در سیر تدوين اروپايی و مدرن خود،  المللی می باشد. در هر حالی که نظم حقوق بین حقوقی بین

اصله بگیرد و بیش از هر چیز تالش نموده است تا از هنجارهای از پیش تعیین شده ماوراءالطبیعه ف
انجام دهد، تفکر اسالمی اساساً هر گونه تشريع را بر « انسان محور»تدوين هنجارهای خود را بر مبنايی 

مبنای الهی و خواست پروردگار توجیه می کند. )الف( با اين همه، اين تقابل می تواند در تحلیل نهايی 
 ن تبديل شود. )ب(به سود حمايت از انسا« تفاهم موضوعی»به « تعارض نظری»از 

 تقابل مبانی حقوق بشر موضوعه و اسالم -الف
بررسی سیر تاريخ حقوق بین الملل مدرن قبل از هر چیز بیانگر نوعی گسست و جدايی است؛ 

الملل شالوده و بنای اين  جدايی حقوق از  هنجارهای آسمانی. در جهانی که نخستین واضعان حقوق بین
، شايد مهمترين چالش، عبور از قدرت پاپ به عنوان فرمانروای مذهبی ريزی نمودند نظم حقوقی را پی

می داند  "روحانی"، حقوقدان مسیحی اسپانیايی پاپ را تنها حاکمی «ويتوريا»جهان بود. اينگونه بود که 
که صاحب زمین نیست و قدرت زمینی او بايد انکار گردد. در راستای همین رويکرد است که استقالل 

های بعد توجیه گرديده است. در اين  ها و دهه ق بین الملل به عنوان يک نظم مستقل در سالو تولد حقو
در تحديد قدرت پاپ و جدا « ويتوريا»الملل مدرن متفق القولند که انديشه  خصوص علمای حقوق بین

رور زمان کردن قدرت آسمانی از قدرت زمینی به مرور زمان راه را برای نويستدگان بعد باز کرد تا به م
 7الملل را از مذهب جدا سازند و آن را به صورت علمی مستقل و غیر مذهبی درآورند. حقوق بین

، «سوارز»مسیری که توسط ويتوريا در تکوين حقوق بین الملل گشوده شد، در سالهای بعد توسط 

                                                                                                                                               
 367، ص. 7383المللی، تهران،  ،دفتر مطالعات سیاسی و بینالملل عمومیپرويز ذوالعین، مبانی حقوق بین 7
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در تکوين  به باروری کامل رسید.« جنتیلی»حقوقدان هموطن ويتوريا، دنبال شد و در قالب انديشه 
المللی می دانند که  را نقطه نهايی تکوين حقوق بین« آلبريکوس جنتیلی»تاريخ حقوق بین الملل، انديشه 

7داند. خود را فارغ از هر انديشه دينی دارای استقالل می
الملل امروز  تئوری کالسیک تاريخ حقوق بین  

الملل از آن جهت است که وی  ینبر اين مالحظه اجماع دارد که اهمیت جنتیلی در تکوين حقوق ب
توانست مذهب را از حقوق بین الملل مجزا نمايد. اين جملة التین جنتیلی، نماينده خاستگاه و طبیعت 

 شود: الملل نامیده می نظمی است که امروزه حقوق بین
"Silete theologi in munere alieno "2

 

ی کنند و در بسیاری از عقائد خود از الملل ياد م گروسیوس که از او به عنوان پدر حقوق بین
جنتیلی الهام گرفته بود نیز سیر جدايی دين و حقوق را تکمیل می کند. او معتقد است که حقوق اساساً 

 باشد: حقوق طبیعی و حقوق ارادی. دارای دو مبنا می
ز حقوق طبیعی از طبیعت ناشی می شود و زايیدۀ اراده هیچ کس نیست و حتی اراده خداوند نی

تواند آن را تغییر دهد. زيرا خداوند خود خالق طبیعت است و هر قدر قدرتش اليتناهی باشد،  نمی
تواند بود.... اما حقوق ارادی  تواند مخالف آن را خلق کند. چنانکه جمع دو و دو جز چهار نمی نمی

ز اراده الهی ناشی می آيد ناشی از اراده است و بر دو گونه می باشد: حقوقی که ا چنانکه از نامش بر
شود و ديگر حقوقی که منبعش ارادۀ بشر است.گروسیوس حقوق الهی را همان چیزی می داند که  می

کند: حقوق مدنی،  در کتاب مقدس آمده است  و در مقابل حقوق ارادی بشری را به سه قسم تقسیم می
  3الملل. حقوق خانوادگی و حقوق بین

                                                                                                                                               
1 Diego Panizza, Politica e Religione nell’opera di Alberico Gentili, in: Alberico Gentili nel quatro 

centenario della morte, Giuffré, 2008, p. 644. 
 «ای روحانیان! خاموش باشید و به موضوعی که در قلمرو شما نیست، وارد نشويد. » 7

 :در همین رابطه و برای تحلیل انديشه جنتیلی در تکوين انديشه غیر دينی حقوق بین الملل مدرن نگاه کنید به

-Giovanni Minnucci, Silete Theologi in munere alieno. Alberto Gentili tra diritto, teologia e 

religione, Monduzzi, 2016. 
 337-333پرويز ذوالعین، پیشین، صص.  3
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مری متفاوت از اراده الهی است و موضوعی است که قدرت الملل ا در همین چارچوب حقوق بین
ای  دست می آورد. چنین تعريفی نقطه مقابل انديشه خود را از اراده کلیه دول يا تعداد زيادی از آنها به

 است که حق را صرفاً ناشی از اراده باری تعالی می داند.
پرستی  آمده است که تنها خداوند  يکتا عنوان يک آئین الهی و مبتنی بر در واقع در تحلیل اسالمی به

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن »در ديانت اسالمی گفته شده است که  .دارای حق تشريع است
تمام نظام آفرينش از آن خداست و دستگاه عظیم خلقت »و اين اعتقاد مبتنی بر آن است که  7«خداست

ر دستگاه الهی اسالمی، فرمان از آن خداوند است و به حق به تعبیر بهتر د 7«همه از او نظام يافته است.
راند و او بهترين حکمفرمايان است. در اين رابطه مجموعه ای است از آيات صريح قرآنی  حکم می

 وجود دارد که بیانگر اين وجه از دين حنیف اسالم است:
 (52ان الحکم اال هلل يقص الحق و هو خیر الفاصلین )سوره انعام/ -

 جز حکم خداوند نیست که حق را می گويد و او بهترين داوران است. حکمی
( که به صراحت 76واسمع ما لهم من دونه من ولی و اليشرک فی حکمه احدا )سوره کهف/ -

اشاره دارد که هیچکس جز خداوند ولی مردم نیست و هرگز کسی را در حکومت به شريکی خويش 
 برنگزينند.

 (77)سوره مومن/ فالحکم هلل العلی الکبیر -
 حکم تنها از آن خداوند برتر بلند مرتبه است.

داند که از سوی خداوند وضع  در همین راستا نیز قدرت بهترين قانون را برای جامعه، قانونی می
 گرديده باشد:

  / (50ومن احسن من اهلل حکما لقوم يوقنون )مائده 

 هتر از خداوند است؟()برای ملتی که به خدا ايمان دارد، کدام قانونگذاری ب
تواند در اين حکم کلی تغییری ايجاد  از بُعد زمانی و مکانی نیز گذشت زمان  و تغییر مکان نمی

نمايد چرا که بنا بر اعتقاد اسالمی، اين توسط حضرت محمد برای تمام مردم جهان و تا روز رستاخیز 

                                                                                                                                               
 (70ان الحکم اال هلل امر ان التعبدوا اال اياه ذلک الدين القیم و لکن اکثر الناس اليعلمون. )يوسف / 7
 (776محیطا )نساء/  و هلل ما فی السوات و ما فی االرض و کان اهلل بکل شیء 7
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)سوره  "ا القرآن ألنذرکم به و من بلغو اوحی الی هذ"فرستاده شده است، چنانکه  در قرآن آمده است، 
 (73انعام/

البته بايد اذعان نمود که مطابق انديشه اسالمی، قوانین اسالم چنان طبق سرشت و فطرت بشری با 
 ها باشند. جا راهنمای انسان اعتدال کامل طرح و تنظیم شده اند که می توانند برای همیشه و در همه

ای تقابل در مبانی  تواند مورد توجه قرار گیرد آن است  که گونه ترتیب آنچه در نگاه اول می بدين
باشد. با اين همه توجه به  الملل ملحوظ می راجع به وضع و تحلیل قواعد حقوقی در اسالم و حقوق بین

تواند زمینه را برای نزديکی و تقارب  و جايگاه برتر انسان در اين دو نظام هنجاری می« کرامت انسانی»
 الملل موضوعه فراهم نمايد. بین حقوق بشری در اسالم و حقوق موضوعات 

در حمایت از موضوع مشترک: « تفاهم موضوعی»تا « تعارض نظری»از  -ب
 انسان

جدايی اروپای پس از عصر رنسانس از تفکر دينی به عنوان مبنای قانونگذاری موجب سیر جريان 
 روشنفکری به سوی دو جنبش فکری  گرديد:

به توجه به مظاهر خارجی و مادی )به تعبیر بهتر نوعی ماتريالیسم( که به درجات  تمايل -الف
 متفاوت خود را در آثار اکثر فالسفه متأخر مغرب زمین نشان می دهد.

 در محور مشروعیت برای قانونگذاری.« انسان»تالش برای قراردادن  -ب
دارد که نقش مهمی  "گرايی انسان"يا  "اومانیسم"اين تمايل به طور مشخص ريشه در جريان عام 

الملل امروز ايفا نموده است. انديشه  در تکوين جامعه اروپای مدرن به عنوان خاستگاه حقوق بین
تواند  اومانیسم با اعتقاد که اعتقاد که انسان دارای توانايی های متعدد است و با آگاهی و مسؤولیت می

هر قانونگذاری تاکید داشت.  "محور انسان"يد، بر جايگاه زمینه شکوفايی هر چه بیشتر خود را فراهم نما
در اين تفکر مفاهیمی چون اراده آزاد، تسامحآ استقالل، استقبال از انديشه ديگران و کنجکاوی برای 

ها خود ساخته يک مفهوم  دادند. اين ارزش درک مستقل جهان مفاهیم بنیادين خود را تشکیل می
7"گیرد. های وابسته به او فوق تمامی ديگر اعتبارات قرار می و ارزش انسان"کلیدی بود و آن اينکه 

  

                                                                                                                                               
 مارتی در تعريف مفهوم اومانیسم غربی به کار برده است. در اين مورد نگاه کنید:-اين تعبیری است که پروفسور میرِی دلماس 7
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اومانیسم يا "در اين سیاق تاريخی و در ارتباط با مفهوم خلق و تفسیر هنجارهای اجتماعی، مفهوم 
مفسران حقوق  "گرای شکل"ها  گردد که نوعی انقالب در برابر انديشه متولد می "گرايی حقوقی انسان

ده است. در حالی که مفسران و حاشیه نويسان قرون وسطی با تکیه بر حقوق الهی وسطی تلقی ش
در  "گرايی حقوقی انسان"نمودند،  مسیحی تمام تالش خود را صرف تفسیرهای شکلی از نصوص می

و سیاق شرايط زندگی او به حقوق رومی بازگشت نمايد. اين جريان که « انسان»نظر برآمد تا با توجه به 
باشد و به دشواری می توان آن را يک جريان  ی در نزد اصحاب و پیروان آن میيها ارای تفاوتالبته د

 توصیف کرد به دلیل بازگشت به خرد انسانی دارای اهمیت است. همین جريان در « همگون»
 شکل گیری حقوق بین الملل نقشی اساسی بازی کرده است.

ن حقوق بین الملل در شیوه استدالل خود به امروزه ترديدی نیست که گروسیوس و ديگران پدرا
اند و از اينجاست که می توان گفت که دو ويژگی  بوده« حقوق طبیعت انسانی»شدت تحت تاثیر 

الملل به يادگار مانده است. اين دو ويژگی  بندی حقوق بین در استخوان« گرايی انسان»و « خردگرايی»
الملل از  رغم عبور حقوق بین باعث شده است تا علیاست، « کرامت انسانی»که خود معلول توجه به 

نقطه مشترکی میان حقوق بین الملل و تفکر  "پوزيتیويسم حقوقی"مسیر پر پیچ و خم و خطرناک 
 حقوقی اسالمی قابل مشاهده می شود که عبارت است از رسالت دفاع از کرامت انسانی.

ر حقیقت در بین مخلوقات، انسان از ويژگی د در اسالم کرامت انسانی دارای جايگاه ويژه ای است.
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِی ” های بسیار متمايزی برخوردار است که به احسن التقويم خطاب شده است: 

 ).7سوره التین: “)أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ 
 يقینا ما انسان را در )مقام( احسن تقويم )نیکوترين مراتب صورت وجود( بیافريديم.

آن در آغاز به خلقت انسان و سیر طبیعی آفرينش او اشاره می شود که چگونه انسان به دنیا آمد قر 
 :بعد از آن به آفرينش زمین و آسمان اشاره می شود، اين مطلب اشاره می نمايد که

در حقیقت از میان مخلوقات گوناگون الهی، اين انسان است که دارای ويژگی های ممتازی است که 
فه الهی را در میان موجودات از آن خود کرده است. اگرچه در اين جا خالفت الهی برای مقام خلی

                                                                                                                                               
-Mireille Delmas-Marty, L’humanisme juridique entre Mythe et Utopie, available in; 
http://www.tout-monde.com/sites/mireille-delmas-marty---l27humanisme-juridique-entre-mythe-

et-utopie.pdf  

http://www.tout-monde.com/sites/mireille-delmas-marty---l27humanisme-juridique-entre-mythe-et-utopie.pdf
http://www.tout-monde.com/sites/mireille-delmas-marty---l27humanisme-juridique-entre-mythe-et-utopie.pdf
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نخستین انسان، يعنی حضرت آدم)علیه الصلوه و السالم( ثابت شده، اما منحصر در ايشان نبوده است و 
 .عمومیت داشته و شامل انسان های بعد از او نیز می شود

 به آيه ديگری در اين باره اشاره کرد که خداوند  برای عمومیت اين منظور الهی می توان
 :می فرمايد

 .“ هُوَ الَّذِی جَعَلَکُمْ خَلَائِفَ فِی الْأَرْضِ ”
 )و اوست آن ذاتیکه گردانید شما را جانشینان در روی زمین(

 البته در اين مورد که چه کسانی از فرزندان آدم می توانند به اين مقام برسند، آنهايی که علم و 
ايمان و عمل بدان را دارا بوده و به آن متصف گشته اند؛ هم چون پیامبران الهی، ائمه دين، اولیاء اهلل و 

 .صالحین
عالوه بر مقام خالفت الهی، خداوند به انسان عظمت، شرافت و کرامت ديگری نیز بخشیده و او را 

  .بر ساير مخلوقات روی زمین مسلط گردانیده است
نورانی قرآن کريم نیز به عین مفهوم استعمال شده است؛ خداوند در کتاب  اين معنا در آيات

 «وَ لَقَدْ کرَّمْنَا بَنِی آدَمَ.»آفرينش از اعطای کرامت به ابناء بشر سخن می گويد
آيد آن است که وجود محتوای مشترک در خصوص کرامت نتیجه منطقی که از اين مقدمه برمی

کی برای حمايت از انسان منجر گردد. همین مساله در تحلیل اسناد انسانی می تواند به نتايج مشتر
 حقوقی اسالمی حمايت از حقوق بشر به نحو برجسته قابل مشاهده است.

گفتار دوم: همخوانی محتوایی حقوق بشر در اسالم و حقوق بین الملل 
 موضوعه

ای تدوين  طح منطقهدر  اين گفتار ضمن بررسی محتوايی اسناد خاص حقوق بشر اسالمی که در س
المللی مورد بررسی  اند،  )الف( موارد احتمالی تعارض حقوق بشر اسالمی را در نظم حقوقی بین گرديده

 قرار خواهیم داد. )ب(

 



 همايش ملی تمدن نوين اسالمی سومینمجموعه مقاالت /  770

بررسی محتوایی اسناد خاص حقوق بشر اسالمی در بستر حقوق  -الف
 الملل بین

تاد قرن گذشته میالدی، جوامع همچنانکه پیشتر گذشت به دلیل خاص فرهنگی، از اواخر دهه هف
اند که مهمترين آنها عبارت  تدوين نموده« حقوق بشر اسالمی»مسلمان اسناد خاصی را در ارتباط با 

در مقدمه اين تدوين گرديده است.  7330است از سند قاهره يا اعالمیه حقوق بشر اسالمی که در سال 
در واقع در اين به رسمیت شناخته شده است. ها  اعالمیه به صراحت مبنای دينی برای کرامت انسان

 اعالمیه آمده است که:
دولت های عضو سازمان کنفرانس اسالمی با ايمان به اهلل پروردگار جهانیان و آفريدگار کائنات و »

بخشنده نعمتها ، خداوندی که انسان را به بهترين وجه آفريده و به او حیثیت داده و وی را خلیفه خود 
اند ، خداوندی که آبادانی و اصالح زمین را بر عهده بشر گذارده و امانت تکالیف الهی را در زمین گرد

بر گردن او نهاده و آنچه در آسمانها و زمین است همگی را تحت تصرف وی قرار داد ، و با تصديق 
را  رسالت محمد صلی اهلل علیه و آله که خداوند ايشان را به هدايت و آيین راستین فرستاده و وی

رحمتی برای جهانیان ، و آزادگری برای بردگان و شکننده ای برای طاغوت ها و مستکبران گردانیده 
است ، پیامبری که برابری را میان همه بشريت اعالم نموده و هیچ اولويتی برای کسی بر ديگری جز در 

اوند آنان را از روح واحد تقوا قائل نشده ، و فاصله ها و اکراه را از میان مردم برچید ، مردمی که خد
 آفريده است .

با در نظر گرفتن عقیده توحید ناب که ساختار اسالم بر پايه آن استوار شده است ، عقیده ای که 
احدی را به  بشريت را فرا خواند تا جز خدا کسی را پرستش نکرده و شريکی برای او قائل نشوند و

 پايه راستین آزادی مسئوالنه بشريت و حیثیت آنان را عنوان خدا به جای اهلل نگیرند، عقیده ای که 
 پی ريزی کرده و رهايی انسان از بردگی را اعالن نموده است .

و برای تحقق اموری که در شريعت جاودان اسالمی آمده است از جمله پاسداری از دين و جان و 
در کلیه مواضع و احکام ، اين خرد و ناموس و مال و نسل ، و ديگر امتیازات چون جامعیت و میانه روی 

شريعت معنويات و ماده را با هم در آمیخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و میان حقوق و وظائف 
موازنه به وجود آورد و بین حرمت فرد و مصلحت عمومی تلفیقاتی به وجود آورد و معیارهای قسط را 

 و نه زيانی . میان طرفهای ذيربط برقرار کرد تا اين که نه طغیانی باشد
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ضمن تأکید بر نقش تمدنی و تاريخی امت اسالمی که خداوند آن را بهترين امت برگزيد تا اين 
امت يک تمدن جهانی همگون را به بشريت تقديم نمايد ، تمدنی که می تواند دنیا را به آخرت ربط 

رود که به هدايت بشريت گمراه  داده و علم و ايمان را بهم بپیوندند . لذا از چنین امتی امروزه انتظار می
در امواج و مسلک هايی که در حال رقابت متضاد هستند اقدام نموده و راه حلهايی برای مشکالت 

 مزمن تمدن مادی ارائه دهد .
که  -حقوقی  -و به جهت ايفای سهم خود در تالشهای بشری که مربوط به حقوق بشر است 

 م بوده و تأکید بر آزادی و حقوق او در حیات هدفش حمايت بشر در مقابل بهره کشی و ظل
 شرافتمندانه ای دارد که با شريعت اسالمی هماهنگ است .

با اعتقاد به اين که بشريتی که در باالترين درجات علم مادی رسیده است ، پیوسته و در هر زمان 
 قوق خويش و عامل حمايت کننده از ح نیازمند تکیه گاهی ايمانی جهت پاسداری از تمدن خود

 می باشد .
و با ايمان به اين که حقوق اساسی و آزاديهای عمومی در اسالم جزيی از دين مسلمانان است ، پس 
هیچ احدی به طور اصولی حق متوقف کردن کلی يا جزيی يا زير پا نهادن يا چشم پوشی کردن از 

 پیامبرانش را فرستاده و به  احکام الهی تکلیفی که خداوند از راه کتابهای خود نازل نموده و خاتم
وسیله ی او پايان و اختتامی برای رسالت آسمانی بعمل آورده است ، ندارد . بنابراين مراعات آنها، 
عبادت است و کوتاهی از آنها يا تجاوز بر آنها منکر است و هر انسانی به طور منفرد ، مسؤول پاسداری 

 «تضمین )مشترک( در قبال آنها ، مسؤولیت دارد .و اجرای آن است و امت به گونه ای هماهنگ در 
 با عنايت به اين مقدمه بايد به چند نکته توجه داشت: 

الملل سنتی که به لحاظ تاريخی در تقابل با مقامات مذهبی کلیسا  اول آنکه برخالف حقوق بین
می پیدا کند. متن ايجاد گرديد، تفکر اسالمی نمی تواند مبنای حقوق بشر را جز در داخل تعالیم اسال

اعالمیه قاهره نیز به خوبی با استفاده از نخستین منبع فقه اسالمی يعنی قرآن تالش کرده است، فارغ از 
 7مبانی فلسفی، ارزش و کرامت اسالمی را در قرآن مورد توجه قرار دهد.

                                                                                                                                               
 .76، ص. 7337قاهره، محمد بن لطفی الصباغ، االنسان فی القرآن الکريم، المکتب االسالمی، ال 7



 همايش ملی تمدن نوين اسالمی سومینمجموعه مقاالت /  777

. در واقع دوم آنکه در اسالم مسأله حقوق و تکالیف در کنار يکديگر مورد عنايت قرار گرفته است
تواند خارج از مساله مسوولیت خود را مطرح نمايد. لذا اين براساس مبانی اسالمی هیچگاه حق نمی

 7حقیقت به عنوان يک نکته کلیدی مورد عنايت واضعان اعالمیه قاهره قرار گرفته است.
واقع در سوم مسأله مبانی حقوق بشری در قالب عدالت اجتماعی نیز مورد توجه واقع شده است. در 

 حالی که حقوق بشر نسل های متفاوتی را پشت سر نهاده است و امروزه مساله نسل سوم و حتی 
های بعدی در حقوق بشر مطرح گرديده است، واضعان اعالمیه قاهره تالش دارند تا اين نکته را نسل

ورد بی اعتنايی تبیین نمايند که مساله عدالت اجتماعی در مسائل حقوق بشری حقیقتی است که نبايد م
7قرار گیرد و همین مساله در اسالم نیز مورد توجه بوده و هست.

 

بر اين اساس محتوای اعالمیه قاهره را می توان به سه بخش تقسیم نمود. در درجه اول حقوق فردی 
ن انسانی مورد توجه قرار گرفته است. اين حقوق در درجه اول با عنايت با مبانی آنها مورد تشريح و تبیی

واقع شده است. امری که در اسناد مشابه حقوق بشری کمتر به چشم می خورد. در درجه دوم رابطه 
انسان و جامعه و آثار حقوق بشری آن مورد عنايت قرار گرفته است و در نهايت ارزش های اسالمی و 

ه قرار گیرند. دينی به عنوان ارزش هايی فی نفسه دارای قیمت تعبیر شده اند که نمی توانند مورد خدش
اين بخش سوم را شايد بتوان نوعی تقابل با حقوق بشر غربی دانست. در حقوق بشر غربی انسان فی نفسه 

های دينی را زير سوال ببرد، حال آنکه در اسالم آنچه به دارای ارزش است و می تواند حتی ارزش
های دين او را خالق و ارزشانسان کرامت داده است، خود خداوند است و طبیعی است که او نتواند 

 3زير سوال ببرد.
 
 

                                                                                                                                               
 .37. ص. 7333نصر فريد محمد واصل، اداب العالقات االنسانیه فی االسالم: الحقوق و الواجبات، المکتبه التوفیقیه للطبع و النشر، القاهره،  7
 برای تبیین مبانی عدالت اجتماعی در اسالم و ارتباط آن با انسان به ويژه بنگريد به: 7

-Souad El Gazouani, Le concept de justice sociale dans l’Islam, SN, 1985; Dina, Abdelkader, 
Social Justice in Islam, International Institute of Islamic Thought, 2000. 

، ص. 7077، لبنان، المختار محمد التمسمانی، حد الرده، من ثوابت االحکام فی االسالم، نقد مقال علمانی، الطبعه الثانیه، ناشرون، بیروت 3
77. 
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 حقوق فردی و کرامت انسانی در اعالمیه قاهره -1
در ماده اول از اين اعالمیه مساله ارتباط تنگاتنگ جامعه انسانی مورد عنايت قرار گرفته است. در 

داوند و فرزندی بشر به طور کلی ، يک خانواده می باشند که بندگی نسبت به خ اين ماده آمده است که
نسبت به آدم آنها را گرد آورده و همه مردم دراصل شرافت انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند بدون 
هر گونه تبعیضی از لحاظ نژاد ، يا رنگ يا زبان يا جنس يا اعتقاد دينی يا وابستگی سیاسی يا وضع 

 اجتماعی و غیره .
همه  در واقع  شرافت از راه تکامل انسان می باشد . ضمنا عقیده صحیح ، تنها تضمین برای رشد اين 

مخلوقات به منزله عائله خداوندی هستند و محبوبترين آنان نزد خدا سودمندترين آنان به همنوع خود 
 است . و هیچ احدی بر ديگری برتری ندارد مگر در تقوا و کار نیکو .

زندگی  "بنايی الهی توصیف شده است در عین حال در ماده دوم مبنای حیات بشری نیز به عنوان م
موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است ، و بر همه افراد و جوامع و 
حکومتها واجب است که از اين حق حمايت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ايستادگی کنند 

 "وجايز نیست کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی
گرچه اعدام در سالم مجاز است، اما مبانی آن کامال تشريح شده و محدود است: در بر اين اساس ا 

 ماده دوم از اين اعالمیه آمده است که :
ب ( استفاده از وسیله ای که منجر به از بین بردن سرچشمه بشريت به طور کلی يا جزيی گردد ، »...

 ممنوع است .
 که خداوند مشیت نمايد ، وظیفه ای شرعی می باشد.ج( پاسداری از ادامه زندگی بشريت تا هر جائی

د( حرمت جنازه انسان بايد حفظ شود و بی احترامی به آن جايز نیست کما اين که جايز نیست 
 «لمس کردن آن مگر با مجوز شرعی . و بر دولت است حمايت از اين امر .

 اده سه از اين اعالمیه:همین نکته در جريان مبانی جنگ نیز مصداق دارد. در واقع به موجب م
الف ( در صورت بکارگیری زور يا کشمکش های مسلحانه ، نبايد آنانی را که در آن مشارکتی  "

نداشته اند همچون پیرمردان و زنان و کودکان ، را کشت وهر مجروح و بیماری حق مداوا، و اسرا حق 
ت و بايد اسرا را مبادله و فیمابین خوراک و پناهگاه و لباس دارند . و مثله کردن مقتولین ممنوع اس

 خانواده هايی که اوضاع جنگ باعث جدايی آنان شده است ، ديدارهايی بعمل آيد .
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ب( قطع درختان يا از بین بردن زراعت و دامها يا تخريب ساختمانها و مؤسسات کشور دشمن به 
 "وسیله ی بمباران يا موشک باران و غیره ؛ جايز نمی باشد .

 سالمی کرامت انسان حتی پس از مرگ نیز ادامه می يايد: در تفکر ا
ماده چهارم : هر انسانی ، حرمتی دارد و می تواند از آوازه خود در زندگی يا پس از مرگ »

 «پاسداری نمايد و دولت و جامعه موظف است که از پیکر و مدفن او پاسداری کند .
ايت خاص اين اعالمیه قرار گرفته است. در در ارتباط با حقوق فردی بحث آزادی ازدواج مورد عن

ماده پنجم خانواده به عنوان پايه ساختاری جامعه مورد عنايت واقع شده و در عین حال آزادی زنان در 
 امر ازدواج مورد تأکید قرار گرفته است: 

ابراين ماده پنجم : الف( خانواده ، پايه ساختار جامعه است و زناشويی اساس ايجاد آن می باشد ، بن
مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قید و بندی که بر پايه نژاد يا رنگ يا قومیت باشد ، نمی توان از 

 «اين حق آنان ، جلوگیری کند .
ب( جامعه و دولت موظف است موانع را از فرا راه ازدواج برداشته و راههای آن را آسان و از 

 . خانواده حمايت به عمل آورد
و در ماده هفتم حقوق   م مساله مهم برابر زن و مرد مورد عنايت قرار گرفته استدر ماده شش

 کودکان.
ماده ششم : الف( در حیثیت انسانی ، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظايفی دارد ، از »

ويش را حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل و حق حفظ نام و نسبت خ
 دارد .

 .  ب( بار نفقه خانواده و مسؤولیت نگهداری آن ، از وظائف مرد می باشد
ماده هفتم : الف ( هر کودکی از زمان تولد ، حقی بر گردن والدين خويش و جامعه و دولت در 
محفاظت دوران طفولیت و تربیت نمودن و تأمین مادی و بهداشتی و ادبی دارد . در ضمن بايد از جنین 

 و مادر نگهداری شود و مراقبت های ويژه نسبت به آنها مبذول شود .
ب( پدران و کسانی که از نظر قانون شرع به منزله پدرانند ، حق انتخاب نوع تربیتی را که برای 
 فرزندان خود می خواهند با مراعات منافع و آينده آنان در پرتو ارزشهای اخالقی و احکام شرعی دارند.
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کام شرع ، فرزندان نسبت به والدين خود واقوام نسبت به اقوام خود حقوقی بر گردن ج( بر طبق اح
 «. دارند .

در اين چارچوب قواعد حقوق بشر اسالمی به مساله رشد و بالندگی شخصیت افراد از طريق 
 آموزش و پروش نیز توجه نموده است و موادی را به آنها اختصاص داده است.

از لحاظ الزام والتزام ، از يک شخصیت شرعی برخوردار است و اگر اين  ماده هشتم : هر انسانی»
 شخصیت از بین رفت يا مخدوش گرديد، قیم جای اور ا می گیرد .

ماده نهم : الف ( طلب علم يک فريضه است و آموزش يک امر واجب است بر جامعه و دولت ، و 
و متنوع بودن آن را به گونه ای که مصلحت بر دولت الزم است که راهها و وسائل آن را فراهم نموده 

جامعه را بر آورد ، تأمین نمايد و به انسان فرصت دهد که نسبت به دين اسالم و حقايق هستی معرفت 
 حاصل کند و آن را برای خیر بشريت بکار گیرد .

ب( حق هر انسانی است که مؤسسات تربیتی و توجیهی مختلف از خانواده و مدرسه و دانشگاه 
رفته تا دستگاههای تبلیغاتی و غیره که کوشش در جهت پرورش دينی و دنیوی انسان می نمايد ، برای گ

تربیت کامل و متوازن او تالش کنند و شخصیتش را پرورش دهند به گونه ای که ايمانش به خدا و 
 احترامش به حقوق و وظايف و حمايت از آن فراهم شود .

، و بکار گرفتن هر گونه اکراه نسبت به انسان يا بهره برداری از ماده دهم : اسالم دين فطرت است 
 فقر يا جهل انسان جهت تغییر اين دين به دينی ديگر يا به الحاد ، جايز نمی باشد .

ماده يازدهم : الف ( انسان آزاد متولد می شود و هیچ احدی حق به بردگی کشیدن يا ذلیل کردن يا 
 به بندگی کشیدن او را ندارد ، مگر خدای تعالی .مقهور کردن يا بهره کشیدن يا 

 ب( استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار اين که بدترين نوع بردگی است، شديدا تحريم 
فته و سرنوشت خويش را تعیین می شود و ملتهايی که از آن رنج می کشند حق دارند از آن رهايی يا

گروه در مبارزه علیه نابودی هر استعمار و اشغال ياری  . همه دول و ملل نیز موظف اند از اينکنند
 .منابع و ثروتهای طبیعی را دارند نمايند . همه ملتها نیز حق حفظ شخصیت مستقل و سلطه خود بر

ماده دوازدهم : هر انسانی بر طبق شريعت حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل يا خارج 
ظلم قرار گرفتن می تواند به کشور ديگری پناهنده شود و بر آن  کشورش را دارد و در صورت تحت
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کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند ، تا اين که پناهگاهی برايش فراهم شود . با اين شرط 
 «که علت پناهندگی به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد .

 حقوق اجتماعی در اعالمیه قاهره -2
 اعالمیه قاهره به روشنی به يکی از ابعاد حقوق اجتماعی افراد يعنی کار می پردازد. ماده سیزدهم از

کار ، حقی است که بايد دولت و جامعه برای هر کسی که قادر به انجام آن است ، تضمین کند . و هر 
انسانی آزادی انتخاب کار شايسته را دارد به گونه ای که هم مصلحت خود وهم مصلحت جامعه بر 

رده شود. هر کارگری حق دارد از امنیت و سالمت و ديگر تأمین های اجتماعی برخوردار باشد و آو
نبايد او را به کاری که توانش را ندارد واداشت يا او را به کاری اکراه نمود يا از او بهره کشی کرد يا به 

دالنه در مقابل کاری که او زيان رساند ؛ و هر کارگری بدون فرق میان مرد و زن ، حق دارد که مزد عا
ارائه می کند سريعا دريافت نمايد و نیز حق استفاده از مرخصی ها و پاداشها وترفیعات استحقاقی را 

در عین حال موظف است که در کار خود اخالص و درستکاری داشته باشد و اگر کارگران با  دارد و
اختالف و از بین بردن ظلم و اعاده کارفرمايان اختالف پیدا کردند دولت موظف است برای حل اين 

 حق و پايبندی به عدل بدون اين که به نفع طرفی عدول کند ، دخالت نمايد .
ماده چهاردهم، انسان حق دارد کسب مشروع بکند، بدون احتکار و فريب يا زيان رساندن به خود يا 

 ديگران و ربا شديدا ممنوع می باشد .
حق مالک شدن از راههای شرعی را دارد و می تواند از حقوق ماده پانزدهم : الف ( هر انسانی 

مالکیت به گونه ای که به خود و يا ديگران و يا جامعه ضرر نرساند ، برخوردار باشد و نمی توان 
مالکیت را از کسی سلب کرد مگر بنابر ضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری 

 و عادالنه .
 و ضبط آنها ممنوع است مگر بر طبق شرع . ب( مصادره اموال

ماده شانزدهم : هر انسانی حق دارد از ثمره دست آوردهای علمی يا ادبی يا هنری يا تکنولوژيکی 
خود سود ببرد ، و حق دارد از منافع ادبی و مالی حاصله از آن حمايت نمايد ، مشروط بر ا ين که آن 

 باشد .دست آورد )اثر( مغاير با احکام شريعت ن
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ماده هفدهم : الف( هرانسانی حق دارد که در يک محیط پاک از مفاسد و بیماری های اخالقی به 
گونه ای که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوی بسازد ، زندگی کند ، جامعه و دولت موظفند اين حق 

 را برای او فراهم کنند .
بهداشتی و اجتماعی را از طريق ايجاد  ب( دولت و جامعه موظف اند که برای هر انسانی تأمین

 مراکز عمومی مورد نیاز بر حسب امکانات موجود ، فراهم نمايند .
ج( دولت مکلف است حق هر انسانی را در زندگی شرافتمندانه ای که بتواند از طريق آن مايحتاج 

مان و ساير خود و خانواده اش را بر آورده سازد و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و در
 نیازهای اساسی می شود تضمین نمايد .

ماده هجدهم : الف( هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دين و خانواده و ناموس و مال خويش ، 
 در آسودگی زندگی کند .

ب( هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود ) در مسکن و خانواده و مال و 
باشد و جاسوسی يا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جايز نیست و  ارتباطات ( استقالل داشته

 بايد از او در مقابل هر گونه دخالت زورگويانه در اين شؤون حمايت شود .
ج( مسکن در هر حالی حرمت دارد و نبايد بدون اجازه ساکنین آن يا به صورت غیر مشروع وارد 

 يا ساکنینش را آواره نمود . آن شد ، و نبايد آن را خراب يا مصادره کرد
ماده نوزدهم : الف ( مردم در برابر شرع مساوی هستند . در اين امر حاکم و محکوم نیز با هم 

 برابرند .
 ب( مراجعه و پناه بردن به دادگاه ، حقی است که برای همه تضمین شده است .

 ج( مسؤولیت در اصل شخصی است .
 ه موجب احکام شريعت .د( هیچ جرمی يا مجازاتی نیست مگر ب

ه( متهم ، بی گناه است تا اين که محکومیتش از راه محاکمه عادالنه ای که همه تضمینها برای دفاع 
 از او فراهم باشد ثابت گردد .

ماده بیستم : دستگیری يا محدود ساختن آزادی يا تبعید ، يا مجازات هر انسانی جايز نیست مگر به 
ا شکنجه بدنی يا روحی کرد يا با او به گونه ای حقارت آمیز يا سخت ، يا مقتضای شرع . و نبايد او ر

منافی حیثیت انسانی ، رفتار کرد . همچنین اجبار هر فردی برای آزمايشات پزشکی يا علمی جايز نیست 
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مگر با رضايت وی و مشروط بر اين که سالمتی و زندگی او به مخاطره نیفتد . همچنین ، تدوين قوانین 
 نايی که به قوه اجرائیه چنین اجازه ای را بدهد ، نیز جايز نمی باشد .استث

 ماده بیست و يکم : گروگانگیری به هر شکل و به خاطر هر هدفی ، ممنوع است .
ماده بیست و دوم : الف ( هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغاير با اصول شرعی 

 نباشد آزادانه بیان دارد .
 انسانی حق دارد برای خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط شريعت اسالمی دعوت کند .ب( هر 

ج( تبلیغات يک ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوء استفاده و سوء استعمال آن و حمله به 
مقدسات و کرامت انبیا يا به کارگیری هر چیزی که منجر به ايجاد اختالل در ارزشها يا متشتت شدن 

 زيان يا متالشی شدن اعتقاد شود ، ممنوع است .جامعه يا 
د( برانگیختن احساسات قومی يا مذهبی و يا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض 

 تنژادی گردد ، جايز نیس

 حقوق عمومی در اعالمیه قاهره -3

قرار گرفته است.  از ماده بیست و سوم به بعد در اعالمیه قاهره مسائل حقوق عمومی نیز مورد توجه
واليت ، امانتی است که  در اين چارچوب تحت عنوان مفهومی به نام واليت آورده شده است که

 استبداد يا سوء استفاده از آن شديدا ممنوع است ، زيرا حقوق اساسی از اين راه تضمین می شود .
غیر مستقیم شرکت ب( هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم يا 
 نمايد . همچنین او می تواند پستهای عمومی را بر طبق احکام شريعت متصدی شود .

کلیه حقوق و آزاديهای مذکور در اين سند ، مشروط به مطابقت در اين ارتباط گفته شده است که 
 با احکام شريعت اسالمی است .

 ر ماده از مواد اين اعالمیه است.شريعت اسالمی تنها مرجع برای تفسیر يا توضیح هو لذا   
شود که بسیاری از نکات اين اعالمیه با مواد جهانی  اعالمیه حقوق بشر و  آنچنانکه مشاهده می

رسد. با اين همه اين سوال مطرح است که چه مواردی  ربط قابل انطباق به نظر می کنوانسیون های ذی
وق بشر در نظم حقوقی اسالم و حقوق می تواند خود را به صورت يک تعارض الينحل میان حق

 الملل خود را مطرح نمايد؟ بین
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موارد محتوایی موارد تعارض میان حقوق بشر اسالمی و نظم  -ب
 حقوقی بین المللی

آنچنانکه پیشتر گذشت وجود مبنای مشترک کرامت انسانی که به لحاظ تاريخی میان اسالم و 
شترک بسیاری را میان اين دو نظم مهم هنجاری ايجاد کرده اومانیسم اروپايی قابل مشاهده است، نقاط م

از نظر گذشت. با اين همه تعارض میان نظم حقوق بشر  7330است که عمده آن در قالب اعالمیه قاهره 
 باشد: المللی و حقوق اسالم درسه محور قابل توجه می در نظم حقوقی بین

تواند  مورد حقوق زنان و کودکان مینظم خاص راجع به حقوق خصوصی افراد که به ويژه در  -7
 مظاهر خارجی به خود بگیرد.

( که در گستره و مفهوم آن private life/vie privée حقوق راجع به زندگی خصوصی ) -7
عربی -های اسالمی برداشت اروپايی و غربی از يک سو و عادات و سنتاختالف بنیادينی میان 

 وجود داشته و دارد.

ها در فقه اسالمی که منجر به بروز موارد تعارضی میان هنجارهای  اتنظم راجع به نظام مجاز -3
ها به طور  اين تعارضهای سنتی فقهی گرديده است.  حقوق بشری و ديدگاه  ای و جهانی منطقه

ها مانند زنا، لواط و افساد فی االرض  مشخص خود را در حیطه نوع و کیفیت برخی مجازات
 جلوه خاصی به خود می گیرد.

در اين سه حوزه متفاوت بوده است. در حوزه حقوق  های اسالمی رد و رويکرد دولتعملک
خصوصی اغلب کشورهای اسالمی عربی به سمت کاستن تعارض در اين حوزه حرکت کرده اند: برای 

يعنی همان سال استقالل از فرانسه مفهوم طالق )يکجانبه( و چند همسری را  7356مثال تونس در سال 
تکلیف تبعیت زن از مرد در حقوق خانوادگی  7333قوق خانواده خود حذف نمود. در سال از قوانین ح

به کلی ملغی گرديد. در سالهای بعد اين تغییر در کشورهای الجزائر و مراکش که از نظر سیستم 
 قانون خانواده مراکش و در 7007در سال کار تر از تونس بودند نیز ظاهر گرديد.  حقوقی، بسیار محافظه

قانون خانواده الجزائر تغییر بزرگی در آرايش نظم خانوادگی در اين دو کشور آغاز کرد:  7005سال 
در اين قانون تکلیف به تبعیت . فرمانبرداری زن از شوهر حذف گرديد و برابری جنسیتی در موضوع 

در کشورهای  حساس و بحث برانگیز انتقال تابعیت مادر به فرزندان نیز مطرح گرديد. در واقع زنان
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 منتقل کنند یتوانند تابعیت خود را به فرزندان ( می7002(، مراکش) 7007(، مصر )7007تونس )از سال 
7.که پدرشان تابعیت اين دولتها را ندارد

 

در دسته دوم شود.  با اين همه دشواری مهم در حل تعارض به دو دسته دوم و سوم مربوط می   
وم وجود موانع حاکمیتی مهمترين مانع برای رسیدن به يک سازش وجود موانع فرهنگی و در دسته س

نسبی بوده است. به طور کلی همچنانکه در اعالمیه حقوق بشر اسالمی مورد توجه واقع شد، تالش شده 
است تا هر قاعده در ارتباط با حقوق بشر با استدالل و ذکر مبانی آن مورد توجه قرار گیرد و اين امر به 

حقوق عمومی و مشارکت سیاسی افراد نیز مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه ويژه در بحث 
دموکراسی به عنوان يک ارزش فی نفسه در اسالم سنتی مطرح نبوده است، ولی نحوه استدالل در اين 
اعالمیه نشان می دهد که چندان نیز با آن تناقضی ندارد. ولی آنچه با اسالم در تناقض است خودسری 

ها می باشد، يعنی حقوقی که در مباحق حقوق فردی و  و ناديده گرفتن حقوق انساندر حکومت 
 اجتماعی وجوب قبول آن برای هر انسان ثابت شده است.

 نتیجه
 در پايان به عنوان نتیجه گیری می توان اظهار داشت که:

 ديگر الملل به لحاظ تاريخی و خاستگاه شکل گیری با يک نظم هنجاری در اسالم و حقوق بین
در حالی که نظم هنجاری اسالمی بر مبنای الهی بنا شده است، نظم تفاوت چشمگیری دارند. 

د مبنای دينی، مبنايی صرفاً مبتنی بر حقائق مادی انسان را به عنوان پايه و الملل با طر کنونی بین
 اساس برگزيده است.

 موجب نزديکی اين دو  ، وجود برخی عناصر مشترک در تحلیلرغم وجود تفاوت در مبانی علی
 نظم حقوقی شده است.

  بررسی محتوايی اسناد خاص حقوق بشری از نزديکی مفاهیم حقوق بشری اسالمی و بین المللی
 حکايت دارد.

                                                                                                                                               
 در مورد تغییرات حقوق خصوصی کشورهای اسالمی در دهه گذشته در زمینه حقوق زنان نگاه کنید به: 7

-Ruiz Almodovar, El Derecho privado en los países árabes. Códigos de Estatuto personal, 

Granada, EUG/Fundación Euroárabe, 2005. 



 737/  ها دشواری و اندازها چشم :المللی بین حقوقی نظم در اسالمی بشر حقوق هنجارهای پذيرش

 ها میان اين دو نظم هنجاری غیر  با اين همه وجود تعارض نسبی و گاه مطلق در برخی از حوزه
حقوق خصوصی، تنظیم مرزهای زندگی  اين سه حوزه در سه جايگاهقابل انکار است. 

 های کیفری خود را نشان داده است. خصوصی و عمومی و نظام مجازات

 های دولت اسالمی در دو دهه گذشته حکايت از نوعی مصالحه نسبی در حوزه حقوق  رويکرد
ويژه در  های درک متقابل فرهنگی به های سیاسی و دشواری با اين حال تنشخصوصی دارد. 

  اخیر به افزايش تقابل میان اين نظم هنجاری در زمینه حقوق بشر دامن زده است. های دهه

 منابع و ماخذ
 منابع فارسی و عربی -الف

 7383 تهران، ،یالملل نیب و یاسیس مطالعات عمومی،دفتر نالمللیب حقوق یمبان ن،یذوالع زيپرو -
 ع،يالتوز و النشر و لطباعهل مصر نهضه االسالم، و الغرب نیب المصطحات معرکه عماره، محمد -
- 7388 
 .7337 القاهره، ،یاالسالم المکتب م،يالکر القرآن یف االنسان الصباغ، یلطف بن محمد -
 المکتبه الواجبات، و الحقوق: االسالم یف هیاالنسان العالقات اداب واصل، محمد ديفر نصر -

 .7333 القاهره، النشر، و للطبع هیقیالتوف
 الطبعه ،یعلمان مقال نقد االسالم، یف االحکام ثوابت من الرده، حد ،یالتمسمان محمد المختار -

  7077 لبنان، روت،یب ناشرون، ه،یالثان
 جهان هياتحاد یسو از شده هیته اسالم، در انسان نيادیبن تعهدات و بشر حقوق هیاعالم حطر -

 7323 سال در اسالم

 7380 ليآور 77 مورخ لندن یاسالم یشورا یسو از شده هیته اسالم، یجهان هیاعالمطرح  -

 سپتامبر 73 در و ديگرد هیته لندن یاسالم یشورا توسط که بشر حقوق یاسالم یجهان هیاعالم -
 .ديگرد ارائه ونسکوي به 7387

 کنفرانس سازمان سران اجالس انيجر در که اسالم در بشر حقوق به راجع سند سينو شیپ -
 .ديگرد ارائه طائف در 7387 در یاسالم
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 تهران 7383 دسامبر در بشر حقوق نشست نیپنجم در که بشر حقوق به راجع سند سينو شیپ -
 .دیرس بيتصو به

 کنفرانس سازمان یاعضا خارجه یوزرا توسط که اسالم در بشر حقوق هیاعالم سينو شیپ -
 .ديگرد هیته قاهره در 7330 اوت در یاسالم

 7387 سال در عرب هياتحاد عضو یکشورها توسط که بشر حقوق یعرب منشور سينو شیپ -
 .شد هیته

 .دیرس بيتصو به 7386 دسامبر در که عرب جهان در مردم و بشر حقوق منشور طرح -

 .دیرس بيتصو به یبیل توسط 7388 ژوئن 77 در که یریجماه عهد در بشر حقوق سبز کتاب -

 منابع التین -ب

- MOTILLA, A (ed.), Islam y Derechos Humanos, Madrid, Trotta, pp. 27-52. 
- Diego Panizza, Politica e Religione nell’opera di Alberico Gentili, in: Alberico 

Gentili nel quatro centenario della morte, Giuffré, 2008,. 
- Giovanni Minnucci, Silete Theologi in munere alieno. Alberto Gentili tra diritto, 

teologia e religione, Monduzzi, 2016. 
- Mireille Delmas-Marty, L’humanisme juridique entre Mythe et Utopie, available 

in; http://www.tout-monde.com/sites/mireille-delmas-marty---l27humanisme-

juridique-entre-mythe-et-utopie.pdf  
- Souad El Gazouani, Le concept de justice sociale dans l’Islam, SN, 1985; Dina, 

Abdelkader, Social Justice in Islam, International Institute of Islamic Thought, 

2000. 

- Ruiz Almodovar, El Derecho privado en los países árabes. Códigos de Estatuto 

personal, Granada, EUG/Fundación Euroárabe, 2005. 

 
 

 



 

 های معرفتی فقه مطالعه ای بر بنیان
 

 7محمد رضا پنداشته پور

 

 چکیده
به عنوان برساخت تفکر اسالمی خود از منابع مختلف  -اعم از فقه عامه و فقه امامیه -فقه اسالمی

گیرد به نحوی که تغییرات در مبانی معرفت شناختی يا هستی شناختی  معرفتی و هستی شناختی بهره می
 ی فقه داشته باشد. بنای مطالعات معرفت شناختی بررسی   قولهتواند تأثیرات مختلف در فهم م می

ی   کوشد تا با بررسی فقه از زاويه شناختی میمند يافته های فقهاست. در واقع مطالعات معرفتروش
شناختی و معرفت شناختی در پی فهم نظريات فقها برآيد.اساساً نظريات فقها در طول سال مبانی هستی

مبانی فکری فقهاست. نگرش به فقه به عنوان يک علم مقدس شايد در مدی سال های ی   ها، ساخته شده
جهت ارائه ی  مطالعه دراز مانع از آن شده است که از اين منظر به فقه و نظريات فقها نگريسته نشود.اين

ن همچو یمعرفت یاست. مبان یفقه اسالم یمعرفت یمبان یبرخ یینتب یدر پ چهره ای تمدن ساز از فقه،
 يافقه همچون نقش باور به تخطئه  یکالم یفرض ها یشپ یآن و برخ یخبر و ارزش آن، اجتهاد و مبان

 در نظرات فقها. يبتصو
معرفت  ی؛شناس یخبر واحد و متواتر؛ اجتهاد؛ هست ی؛را ینی؛فقه؛مطالعه پس واژگان کلیدی:

 ی.شناس

 مقدمه -1
به نظريات فقهی است اما بالشک به فقیه به د تکیه و تمرکز نی معرفت شناختی هر چ  در مطالعه

شود. چنان که مشرب های مختلف فقهی موجب  عنوان يک عنصر فعال در تولید نظريه نگريسته می
 شود.  ايجاد نظريات مختلفی در فقه می

                                                                                                                                               
 pendashtehpoor@ut.ac.irحقوق خصوصی، پرديس فارابی دانشگاه تهران؛ مدرس دانشگاه شاهد. دانشجوی دکتری  1



 همايش ملی تمدن نوين اسالمی سومینمجموعه مقاالت /  737

فقه به عنوان گام اجرايی برای تمدن اسالمی زمانی می تواند در افق های نوين اين تمدن پنچره ای 
که بدوا از پیله ی سالهای دراز به در آيد و آنگاه جامه ای بپوشد که بر باالی آن راست آيد تا بگشايد 

خود خلعتی باشد برای تمدن نوين اسالمی . اين پیله افکنی بدوا نیاز به شناختی فراتر از خود متون فقه 
ناخت بنیان های دارد. به اين جهت اين مقاله در تالش است از طريق طرح های مشخص معرفتی به ش

اين برساخت تفکر اسالمی نايل آيد تا ضمن واکاوی عناصر آن دست به انتخاب میان عناصر ثابت و 
متغییر زده و از میان عناصر مختلف آن ، دسته ای که مربوط به زمان است بازشناسد تا نسبت به اصالح 

 آن با توجه به اقتضائات تمدنی جديد دست يازد.
ی پسینی؛ از بررسی   قاله در پی آن است که در گام اول ضمن معرفی روش مطالعهبر اين مبنا اين م

معرفت شناختی به عنوان ابزاری جهت درک صحیح نظريات فقهی استفاده کند. در اين راه دستیابی به 
ی فقه و ورود به عرصه های کالمی و فلسفی   نگرش معرفت شناختی جز از طريق خارج شدن از دايره

 اهد شد.حاصل نخو
در واقع آن چه امروز به عنوان مجامع فقهی در اختیار اين پژوهش قرار دارد، مجموعه ای است 
غیرمنقح از نظريه، رويکرد، پارادايم و روش. بر اين اساس در اين مقاله بدواً سعی در تعريف موارد 

ريات فقها خواهیم ی پسینی اقدام به بررسی معرفت شناختی نظ  مذکور شده و سپس به وسیله مطالعه
 کرد.

بی شک مطالعات سابق بر اين پژوهش تا حد زيادی تالش در تبیین اين گونه مفاهیم داشته اند اما 
ی افتراق آن با ساير نظريات مطرح شده در اين حوزه   ی پسینی ابتکار اين پژوهش و نقطه  روش مطالعه

ی فقه مطالبی   چون کالم فقه و فلسفه ی مطالعات کالمی خصوصاً تألیفاتی هم  خواهد بود. مجموعه
 درخور توجه تولید کرده اند اما ادعای اين پژوهش آن است که هیچ تالشی در توجیه روشمند 
نظريه ی فقهی نشده و بر اين اساس هر چند مفاهیمی هم چون هستی شناسی، معرفت شناسی و روش 

ناظر با نظريات فقهی ديده و بررسی نشده شناسی در کالم اسالمی طرح شده اما هرگز اين مفاهیم در ت
ها  است. بر اين اساس پژوهش بر انطباق اين مفاهیم با حوزه  نظريات فقهی و سعی در تبیین ناسازگاری

 يا اختالفات معرفت شناختی در فقه دارد.
 



 735/ فقه  معرفتی های بنیان بر ای مطالعه

 مفاهیم بنیادین -2

م بنیادين مطالعه ی در اين بخش به عنوان ادبیات پژوهش تالش می شود تا تعريف دقیقی از مفاهی
 معرفتی ارائه شود.

 نظریه -2-1
برای دستیابی به مفهومی دقیق در خصوص نظريه که متناظر با فقه باشد بدواً بايد ماهیت فقه از 

لفه های هويتی فقه مشخص و سپس نظريه در فقه ؤلحاظ طبقه بندی علوم و دانش بررسی شود و م
 بررسی شود.

 فقه دانش ابزاری است )الف
ی علوم دنیوی قرار   نمايد، فقه را در دسته در احیاء العلوم هنگامی که اقدام به تفکیک میان علوم می 

( اين کالم غزالی که در احیاء آمده است محل تأمل و 73؛7330دهد در برابر علوم اخروی)غزالی، می
 ی محوری در نگرش معرفتی غزالی به فقه است.  نقطه
ن سه باب تأمل کنی، بدانی که از حد دنیا در نمی گذرد و به آخرت چون غايت نظر فقه را در آ»

 «نمی رسد
( برداشت کرده اند مايه 7335شايد در نظر ابتدايی اين سخن غزالی هم چنان که برخی )جعفريان ،

شگفتی و عجیب به نظر آيد اما با توجه به جايگاه معرفت نزد غزالی و شايد غالب متفکران هم مشرب 
( علوم دنیوی نه به لحاظ رتبه و شرافت که از منظر معرفت زايی موخر بر علوم 75؛7337می،غزالی )کر

اخروی هستند. در واقع علم فقه رأس علوم دنیاوی است به اين دلیل که اين دانش تشکلِ معرفت زايی 
در نیست بلکه خود مبتنی بر معارفی است که قبالً و در علوم ديگر تحصیل شده است. هم چنان که 

 ( عالمه حلی آمده است :70؛7770ی کتاب ارشاد )حلی،  مقدمه
بعد ما ثبت ان العقل االنسان محدود اليستطیع ان يدرک جمیع الحقايق، فهو قاصر، البد له من نظام »

و قانون يسیر علیه لیصل الی سعادته الدنیويه و االخرويه و هذاالقانون و النظام اليمکن صدوره اال من 
لق الذی يحیط بکل شیء، از بعد ما ثبت محدوديه عقل االنسان کیف يمکن ان يتصور انه العقل المط

 «يکون هو المقنن
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والذی يتکفل بیان هذالقانون الربانی الموجود فی الکتاب العزيز و اسنه النبی  ص و اهل بیته لیس هو 
 «اال الفقه

ياد شده که فقه هیچکدام از شود در متن فوق الذکر از پیش فرض های  هم چنان که مالحظه می
ها را اثبات نمی کند و اساساً توانايی اثبات آن را ندارد. هنگامی که از اثبات محدوديت  اين پیش فرض
گويد عقل محدود است هم چنین زمانی که از صدور قانون  گويد نمی گويد فقه می عقل سخن می

زند لذا در انتهای  ارج از فقه قدم میگويد در خ شامل سعادت دنیوی و اخروی از عقل مطلق سخن می
 ی فقه است.  دهد بیان قانون ربانی مورد ادعای متکلم بر عهده گفته خود تذکر می

گیريم که فقه دانش عالی يا ابزاری است و خود قدرت تولید مفاهیم مبنايی  بر اين اساس نتیجه می
 ندارد.

 ب( فقه دانش ادارکی است.
ر ادراک در فقه است. تمام تالش اصولیون چه در اهل تسنن و چه اين خصیصه فقه تکیه بر عنص

امامیه در کتب اصول تشريح اين قاعده است که فقه در تولید نظريه نیاز به دخالت عنصر ادراک دارد. 
 در واقع تمام مباحث الفاظ و حجیت در اصول فقه گواه بر دخالت عنصر ادراک است. 

قوقی است که به تدريج در میان مسلمانان شکل گرفته و نوع منطق ح علم اصول فقه نیز يک»
 چیزی غیر از « عقلیه و عملیه»مبادی تکون و تکامل آن چه در مباحث الفاظ و چه در مباحث 

ها هم مشمول  ها نبوده است. اين انديشه انديشه های کالمی، فلسفی، منطقی، سیاسی و لغوی و مانند اين
 (38؛7388ی انسانی بوده است ) مجتهد شبستری،  انديشهی قوانین تطور و تحول در   همه

 موارد بسیاری در دانش فقه گواهی دخالت آرای انسانی و فهم فقیه در تشکیل نظريه است.
اساساً در فقه نظريه دانش يا روش معرفت در موارد بسیاری آمیختگی با نظريه فقهی دارد و اين دو 

اند. دقیقاً مشخص نیست آيا اصول فقه پرچمدار به صورت چشمگیری از يک ديگر جدا نشده 
کند يا  شناسی فقه است يا خود نوعی نظريه فقهی، آيا اين شاخه متاروايت های فقه را گزارش می روش

اين وظیفه به دانش کالم واگذار شده است. در هر حال بايد توجه داده شود که اصولیون مهم ترين 
 زاده، )حسین« لفقه هو علم باالحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلها»اند  تعريفی که از فقه دارند گفته

 (75؛7388
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شود فقه علم باالحکام است نه خود احکام به اضافه اين که اين  با اين تعريف چنان که معلوم می
ی ای تفصیلی است. اين فرايند محتاج ادارک است. هنگامی که از   احکام معلوم، مستخرج از ادله

شويم. بحث مواجه با تفکر هر دامنه ای داشته باشد آن  گويیم با مفهوم تفکر مواجه می اک سخن میادر
شود که اين دانش  چه در آن مشخص است ادارکی بودن نتايج آن است. ادراکی بودن منجر به آن می

به نظرياتی ( خطاپذيری يافته های فقه البته مستند 737؛7388همواره خطاپذير باقی بماند. )بن حالق،
 ديگر است که بعدتر در توضیح مبادی هستی شناختی فقه از آن سخن خواهیم گفت.

 پ( فقه دانش هنجاری است؛
شود که روابط و کنش های  هنجار در اصطالح دانش جامعه شناسی به يک الگوی رفتاری گفته می

و تخلف از آن مستوجب عقوبت دانند  کند. اکثريت جامعه خود را به آن پايبند می اجتماعی را تنظیم می
 (78؛7322است. )رفیع پور،

 ی هنجار متمرکز است.  اساساً دانش های هنجاری دانش هايی هستند که مشخصاً بر مطالعه
در باب حقوق گفته اند که حقوق بايد از منافع اجتماعی يا مدعاهای هنجارين حمايت کند که 

(. ويژگی و خصلت اصلی دانش هنجاری آن است 770؛7383مردم می خواهند برآورده شود) علیزاده،
( همان 70؛7322پردازد. )رفیع پور، ها می که فاقد تولیدکنندگی ارزش است بلکه صرفاً به تنظیم ارزش

شود فقه نیز در هیچ کدام از ابواب خود تولید تولید ارزش نمی کند بلکه صرفاً  گونه که مشاهده می
 روش تنظیم ارزش هاست.

ها هنجاری ناتوان از  ی دانش  دانش های هنجاری ناخود بسندگی است. در واقع همهويژگی ديگر 
اثبات مبانی خود هستند. بر همین اساس فقه نیز در هیچ مقطعی از ابواب خود مدعی تبیین مبانی نیست. 

ش حتی در اصول فقه نیز اين مساله به صورت متمرکز بیان نشده است. همان گونه که در آغاز اين پژوه
 (73؛7337گفته شد مبادی و مبانی اين دانش در علم کالم توجیه و تبیین شده است. )مسعود،

ه ويژگی های اساسی هر ويژگی ديگر دانش های هنجاری متعارف بودن است. اين البته از جمل
ی است. اساساً بدون در نظر گرفتن مناسبات اجتماعی نمی توان درک درستی از روابط دانش تقنین

ی به دست داد. چرا که هنجارها پیش از هر چیزی نیاز به حمايت اجتماعی دارد. اگر يک دانش هنجار
ها چیزی باقی نخواهد  نتواند هنجارهای خود را به تأيید عرف برساند عمالً جز مجموعه ای از پژوهش
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ی، مفهوم فقه ماند. شايد به همین دلیل است که در ايرانِ بعد از حکومت مفاهیم قانونی و قضايی اسالم
 به دايره ای مضیق فرستاده شد.

 ت( فقه دانش تاریخ مند است.
 تاريخ مندی عنوانی است که برای اولین بار ديلتای از آن در علوم انسانی ياد کرد. )ديلتای،

 ( از نظر او تاريخ مندی به معنای حکومت آثار تاريخ بر تحوالت فهم است. )ديلتای،778؛7388
اساس ما گزاره هايی ثابتی نداريم که از زمان وضع تا همیشه ثابت و اليتغیر باقی  ( بر اين757؛7388

بماند. بر اين اساس فقه نیز دانش است که تاريخ مند است. اين مساله پرچالش ترين مباحث کالمی در 
خر اسالم است. الزم است توجه کنیم تاريخ مندی در ادبیات فلسفه ديلتای و شاگرد معروف او شاليرما

( در باب تفسیر متون مقدس مطرح شده است. اساساً ادعای اين دسته از نويسندگان 57؛7335 )فورستر،
( البته 70؛7387در باب هرمنوتیک متن، فروکاستن از مفهوم تقدس متون الهی است. )مجتهد شبستری،

وی انديشمندان ی بحث ما خارج است و اما بايد اشاره کنیم تاريخ مندی از س  اين موضوع از حوصله
اسالمی به شدت مورد انتقاد واقع شده چرا که اين تلقی از تاريخ مندی به شدت موجب کاسته شدن 
اقتدار متن و به همین ترتیب کاسته شدن از اقتدارمفسران رسمی از متن و ورود انگاره های جديد به 

 ا ملحوظ دانست.ی تفسیر خواهد شد. اما در فقه بی شک بايد مفهوم تاريخ مندی ر  عرصه
ی بعدی بیشتر به آن خواهیم پرداخت تفکیک میان   نکته ای که بايد به آن اشاره کنیم و در شماره

 فقه عبادات و فقه معامالت است.
 مبنای تاريخ مندی فقه را بايد در موارد زير بررسی نمود:

است که غالب  اولین مبنای تاريخ مندی فقه، موضوع محوری است. موضوع محوری به معنای آن
( موضوع دار بودن به معنای پذيرش 722؛7337احکام فقهی دارای موضوعات مشخص هستند. )فیض،

ضمنی تغییر در موضوعات است. محمل تغییر موضوعات بستر تاريخ است بر اين اساس به فراخور 
آن موضوعات پیشرفت در طول تاريخ موضوعات جديد ايجاد شده اند که بايد احکام فقه را متناظر با 

رسد  ديد. اگر در بخش بعدی تفکیک ماهیت احکام عبادات از معامالت را بپذيريم بعید به نظر می
 کسی از علمای اسالمی منکر مفهوم تاريخ مندی فقه از حیث موضوعات باشد 
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مبنای دوم تاريخ مندی را بايد در ساختارهای زبانی فقه جستجو کرد. سراسر مباحث الفاظ علم 
ر از نگرش فقها به مفهوم ساختارهای زبانی است. مصطلح است که در لغت اجتهاد وجود ندارد. اصول پ

 اين خود بزرگ ترين و کارسازترين مبنا برای تاريخ مندی فقه به لحاظ ساختار زبانی است.
قوالت دانند که دائماً در برخورد با م اساساً انسان شناسان و زبان شناسان، زبان را موجود زنده ای می

ی   ( حال داشتن فقه که به شکل مستقیم با مقوله722؛7363فرهنگی در حال تکامل است. )محسنیان راد،
استنباط سر و کار دارد نمی تواند در چارچوب تاريخ مندی زبانی خارج شود. فقها به عنوان شناسايان 

قه ما مبتنی بر نص است و باشد از يک سو ف فعال استنباط احکام دائماً در حال کند و کاو الفاظ می
ساختار نص ساختار لفظی است از سوی ديگر مخاطب احکام يا همان مکلفان همواره از طريق اين 

 ساختارهای زبانی در حال ارتباط با فقیه هستند.
 ی وضع است. باز هم   مبنای سوم تاريخ مندی قراردادی بودن مفهوم داللت خصوصاً در حوزه

شد اين مبنا در اصول فقه مورد توجه واقع شده است. احکام داللت را به علم همان گونه توضیح داده 
داد است. ری کارآمد در اين بحث داللت وضعی است که خود تابع قرا  منطق بايد واگذارد اما نکته

 نفس پذيرش قرارداد در خصوص داللت ، بزرگ ترين دلیل بر تاريخ مندی اين دانش است.
دانند  ی علوم نقلی می  انش فقه را تاريخ مندترين دانش اسالمی در حوزهبسیاری از نويسندگان د

 (783؛7322 )خمینی،
ترين نشانه های تاريخ مندی در دانش فقه وجود احکام امضايی در فقه است. امضايیات يکی از مهم

ات ( احکام جاری در زمان وضع هستند. اين امضاء725؛7330همان گونه که تعريف شده است )واليی،
ی عقلی و عرفی دارند مهم ترين واکنش شارع به مفهوم تاريخ مندی احکام  شارع که جملگی جنبه

 است.
ی نقلی   کند روش شارع در امضاء است. اين امضاءات جنبه اساساً آن چه توجه را به خود جلب می

 دارند.
الت را نبايد مساوی ی بعدی توضیح داده خواهد شد اين دست منقو  رسد و در شماره اما به نظر می

با تلقی قالب در مفهوم نقل در نظريات کالمی دانست. اين واقعیت که وضع و تشريع چه قائل به شارع 
( 55؛7777( و چه ائمه )مظفر،57؛7777)مظفر، (ص)( چه نبی 72؛7387بودن خدا باشیم )حیدری،

ش از آن تشريع به مفهوم محدود به زمان است. اين زمان محدود مورد مشاهده شارع واقع شده و بی
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( پس در اين معنا امضائیات محدود به آن چه 63؛7388وضع حقیقی خود خاتمه يافته است )بن حالق،
باشد  چنان که برخی اصولیون در باب سیره بر اين عقیده اند.  در مرئی و منظر شارع واقع شده است می

سته اند و اين مفهوم با تاريخ مندی مخالف اين دسته به امضائیات به مفهوم نقلی مصطلح در کالم نگري
است. در واقع آن چه در اين دست امضائیات مهم توجه است مذاق شارع در امضاء است نه عین آن چه 
امضاء شده است. در اين مفهوم تاريخ مندی در کنار عرفی بودن مطرح است که در فقره بعد به آن 

 اشاره خواهد شد.

 ث( فقه دانش عرفی است؛
ی بودن را البته در برخی از موارد فوق ذکر کرده ايم اما در اين فقره به عنوان جمع بندی بايد عرف

گفت آن چه مراد از فقه است در اين پژوهش مفهومی است عرفی. اساساً هنجاری بودن و تاريخ مندی 
خواهد شد  ی بعدی توضیح داده  شود که اين دانش عرفی باشند. البته در شماره يک دانش سبب آن می

آن چه به لحاظ روشی به خلط در مفهوم فقه منجر شده است که مفهوم عرف به جای مفهوم غالب در 
 (86-85؛7337فقه تبديل به مفهوم مغلوب و ثانويه در فقه شده و نص بر آن سبقت گرفته است)فیض،

 واقعیت -2-2
آيد تالشی  آن چه در ادامه می ی عملی مفهوم فقه است.  ، عرصه  مقصود از واقعیت در برابر نظريه

نمايد  ی دانش موجود است. در اين بخش آن چه مهم می  است برای تبیین آن چه از فقه عمالً در عرصه
توصیف است در واقع توصیف آن چه عمالً از فقه قابل برداشت است. در اين منظر فارغ از جايگاه 

 بال يافته های توصیفی هستیم.ی قبل بیان شد بیشتر به دن  تبیینی فقه که در شماره

 الف( اجتهاد و حدود آن
ی اجتهاد است. سرنوشت   آن چه عمالً قابل مشاهده است آمیختگی میان مفاهیم بنیادين در مقوله

تاريخی اجتهاد البته در فقه امامیه سرنوشتی دوگانه میان محذور است. در يک دوره تاريخی و در برابر 
هاد امری منفی و منهی تلقی شد و به شدت از آن جلوگیری به عمل آمد نگرش اهل تسنن به رای، اجت

دانند و  اما از آن جا که از يک سو واقعیت های جامعه به صورت انضمامی خود را در برابر فقها قرار می
ی   از سوی ديگر متون به لحاظ تاريخی در حال از دست دادن تناسب خود با موضوعات بودن در دوره
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فقه امامیه فقها با تعريف و چارچوب خاصی آن را نه تنها تجويز کردند بلکه اساساً امری دوم تاريخ 
مطلوب دانستند. بیش قراول حرکت اجتهاد در فقه امامیه به صورت کالسیک را بايد محمد بن نعمان 

 (7383( دانست )فاضل استرآبادی،  773معروف به شیخ مفید ) م
ی برخی مالحظات سیاسی و اعتقادی بايد دارای خطوط   عه به واسطهالبته از آن جا که اجتهاد در شی

بود از همان ابتدا تالش مجدانه ای از سوی فقها صورت  مشخصی از مکتب رای در اهل سنت می
 گرفت تا حدود و ثغور اين روش را تبیین نمايند.

ين احکام از روش در همین دوره فقها بدون توجه به ماهیت احکام عبادی و معاملی در هر دوی ا
مشابهی برای استنباط استفاده کردند و بايد بنیان های نص گرايی در فقه را در همین دوره جستجو کرد 

 (82؛7337)پنداشته پور،
ی حضور شیخ مفید در فضای فکری بغداد عمالً درس وی تمايز چندانی با   هر چند که به واسطه

( و در تاريخ ذکر کرده اند که وی از هر دو 7383،دروس فقهای اهل تسنن نداشت )فاضل استرابادی
برد اما شاگردان اصلی وی  مذهب اسالمی شاگردانی داشت و در درس خود از منابع اهل تسنن بهره می

لیفاتی اصولی هستند که فارغ از (هر دو دارای تأ760( و شیخ طوسی ).م 736يعنی سید مرتضی )م 
 ه اند.یک میان عبادات و معامالت عمل کردکفت

در اين بخش آن چه مهم است به عنوان واقعیت اشاره شود، ساختار منابع احکام است، برای اولین 
بار طرح شد و بر اين اساس ساختارهای نقلی يعنی )کتاب، سنت، اجماع( بر دلیل عقل سبقت رتبی 

 (703؛7388گرفت )شاخت،

 ب( عدم تفکیک فقه معامالت از عبادات؛
مختصری در خصوص عدم تفکیک مبانی معامالت از عبادات توضیح داده در موارد فوق توضیح 

شد اما تفصیالً بايد گفت فقه امامیه هرگز نتوانسته تفکیک قاطعی به لحاظ مبانی و روشی میان استنباط 
راء اصولی داللت بر تمايز روشی اين دو ئل شود. هر چند موارد متکثری از آاحکام معاملی از عبادی قا

آيد يا  که وقتی در اصول فقه از حقیقت شرعیه سخن به میان می ( چنان776؛7777د )مظفر،عرصه دار
( بايد به لحاظ روش میان 732؛7777شود )مظفر، هنگامی که اوامر مولوی و ارشادی سخن رانده می

و باز هم ی فتاوا نشده   احکام عبادات و معامالت تمايز وجود داشته باشد؛ اما عمالً اين تمايز وارد حوزه
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ی تالزم نیز در منظر   رسد حتی قاعده ی معامالت فقها تابع داليل مبتنی بر نقل هستند. به نظر می  در حوزه
کند. يعنی منقوالت که در علم حديث ثابت شده اند حتماً مبتنی بر  فقها به صورت يک سويه عمل می

ی مالزمه به حساب   یه چندان در قاعدهعقل هستند هر چند ما متوجه اين ارتباط نشويم اما مستقالت عقل
 آورده نمی شوند.

اجتهاد يگانه روش استنباط احکام به صورت مطلق است و فضای حاکم بر اين روش، فضای نقلی 
است بسیاری از مستشرقین بعد از تالش برای ابتنای حقوق اسالمی بر حقوق رومی، نهايتاً به اين نتیجه 

گرا بودن فقه اسالمی مانع از تشکیل يک سیستم حقوقی مستقل در  رسیده اند که اساساً ماهیت نص
 (373؛7383اسالم شده است )نصر،لیمن،

عبارات فقها در باب احکام معامالت و استفاده از احکام خمسه يعنی واجب، مستحب، حرام، 
با  مکروه و مباح در همه يابواب فقه و عدم توجه به ماهیت صحت و بطالن به طور جدی و متناظر

احکام معاملی و استفاده مشترک در عبادات و معامالت باعث شده به لحاظ روشی هرگز فقه عبادات از 
فقه معامالت مستقل نباشد. بر همین اساس از آن جا که فضای اجتهاد در عبادات فضای توقیف و 

ز نشان داده است ( اين مبانی خود را در آراء و نظر فقها در معامالت نی585؛7736احتیاط است )مجاهد،
 و توقف است. 7و بنابر آن چه نوشته شده فضای غالب در فقهای امامیه حظر

اين ادعا که فقه امامیه در جريان دو مکتب اصولی و اشعری با گرايش به مکتب اصولی به سمت 
ه گری شیعه ب ابتنا بر عقالنیت پیش رفته چندان ادعای موجهی نیست. چرا که با دقت در مبانی اصولی

رسیم که اصول فقه در شیعه مبانی تئولوژيک قوی داشته و دارای پیش فرض هايی است  اين نتیجه می
که هرگز اجازه دخالت عقل به معنای عقل عرفی در وضع احکام را نمی دهد. در اين باب برخی 

اقع کند. در و ( مکتب اشعری بیش از اصولی گری ترويج مبانی عقلی می7388معتقدند )محقق داماد،

                                                                                                                                               
در  یاءدارند که اش یدهعق یا است. عده یاطاصل احت یهممنوع. اصل حظر شب يعنیمنع است، و محظور،  یحظر بر وزن هفت به معنا 7

تصرف  ينمخلوق و مملوک خداوند است. بنابرا یو اعمال او همگ است، پس انسان یعتاز طب یاز آن خداست، و انسان هم جزئ یعتطب
  .او ممنوع است ی انسان در ملک خداوند بدون اجازه

که نه  یدارد. در حال یلبه دل یازن یحترج ين. و ایمبده یحسخن آن است که جانب ترک را بر جانب فعل ترج ينا یمعنا: »گويد یم غزالی
 «.وجود ندارد یحیترج یننبر چ یشرع یلو نه دل یعقل یلدل



 773/ فقه  معرفتی های بنیان بر ای مطالعه

( تضییق حوزه ی استنباط دينی و 7388)محقق داماد ، «. ماورد فیه النص»ی احکام به   تحديد حوزه
 ( است.7388)محقق داماد،« ماال نص فیه»اجازه تشريع عقاليی در 

 پ( روش لفظی فقه؛
چه  ی الفاظ است آن  برمی آيد ابتنای خاص بر مقوله  -بار، فقه اسالمی اين –آن چه از مجموع فقه 

ی مبادی ديگر است. البته فقه اسالمی در اين حوزه از سنت   مکرراً در فقه نقل شده است اولويت بر همه
( لیکن روش اجتهادی مبتنی بر عدم تفکیک بین 787؛7336غالب حقوقی رومی متأثر است )قاسمی،

حقوقی تبديل  گرايی حقوق رومی در فقه اسالمی از يک پارادايم عبادات و معامالت موجب شده شکل
 به يک باور دينی شود.

در واقع عدم تفکیک که در فقره قبل به آن اشاره شده موجب شده فقه در تمام شئون خود را با 
  .ی دين پیوند بزند و در غالب موارد از مفهوم قدسی بودن نیز متنفع شود  مجموعه

ه ظهور تئوری نص گرايی در لفظی دارد و اين مساله منجر ب -مجموع فقه تکیه بر مدلوالت کالمی
 سراسر فقه امامیه به صورت مشخص شده است.

مهم ترين اثر نص گرايی در سراسر فقه انفکاک نظرات فقهی با امور عرفی و طرح مباحث فرضی 
 در فقه است که سراسر فقه را به خود اختصاص داده است 

ا اين که مقوله معاطات در فقه ی ملموس ابتناء بر فروض فقها، تصنعی شدن احکام است کم  نتیجه
 امامیه پیش از چرخش فتوا به صحت و لزوم معاطات نشان از عدم توجه به وضع عرفی در فتوا دارد.

 مبانی نظریه  -3
پس از طرح نظريات و برخی واقعیات در خصوص دانش فقه نوبت به آزمون مبانی اين دانش 

 رسیده است 
ت و از سوی ديگر وجوه عملی دانش بدون پذيرش آن پیش ی نظريات اس  مبانی از يک سو سازنده

 نخواهد رفت.
ی پسینی به مبانی هستی شناختی و معرفت   اين مبانی را در اين پژوهش و با توجه به روش مطالعه

کنیم. بر اين اساس مبانی هستی شناختی چندان معطوف به فقه نخواهد بود بلکه به  شناختی فقه تقسیم می
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گردد و در بخش معرفت شناختی بیشتر راجع به آزمون صدق پذيری  در اسالم باز می برخی فروض عام
 نظريات بحث خواهد شد.

 مبانی هستی شناختی -3-1
.  یپردازدم یتو ساختار واقع یستیچ یتاز علم فلسفه است که به مطالعه  ماه یشاخه ا یشناس یهست

فرض شود  يده  آنچه موجود است و آنچه بامطالع»علم شناخته شده است:  يکدر فلسفه  یشناس یهست
 (77؛7337)بلیکی،« تیمتقاعد کننده از واقع یفتوص يککه وجود دارد؛ به منظور نائل آمدن به 

 الف( حکمت غایی یا غایت گرایی
غايت گرايی يکی از مبادی هستی شناختی اسالمی است. بر اين اساس، و مطابق با باورهای اساسی 

ی اجزاء اين جهان در خدمت غايت مشخصی فعالیت   ادی خودبسنده است، همهاسالمی که تا حد زي
 ( اين نگرش از 67؛7387کنند و هدف خاصی بر مجموع رفتار اجزاء حاکم است )مطهری، می

توان آن را مهم ترين مبنای هستی شناختی  بنیادی ترين انگاره های اسالمی است و بر اين اساس می
ده ای مانند معاد، نبوت و عدل همه در پرتوی اين بنیان هستی شناختی اسالم دانست. باورهای عم

 -ی دين اسالم اعم از شريعت اسالمی  شوند. غايت گرايی به شکل همه جانبه ای مجموعه تعريف می
 اعتقادات اسالمی و اخالق اسالمی را تحت تأثیر قرار داده است. 

گرايانه در فقه است.  المی، تشکیل مکاتب نصاما تأثیر مشخص اين باور هستی شناختی بر فقه اس
ی اجزاء آن اطاعت از اوامر الهی است و دستیابی به   اين باور هستی شناختی که غايت اين جهان و همه

ی فرامین الهی امکان پذير نیست باعث شده است تا نظريات   اين غايت جز از طريق اطاعت از همه
شده و فقه را تحت تأثیر قرار دهد. مفهوم نبوت و آراء پیامبر، ی هستی شناسی ايجاد   جانبی در مرحله

احاديث و اخبار نبوی، مفهوم امامت در مذهب امامیه و مفهوم عصمت که از توابع پذيرش مفهوم نبوت 
گرا در فقه شده  و امامت است همه مبادی هستی شناختی ای است که منجر به بروز جريان های نص

وجه به اين مبادی باعث شده تا مکاتب مختلفی در مذاهب اسالمی شکل ( ت776؛7388است. )شاخت،
روترين آنها که در حنفیه بروز کرده و به مکتب ذوق حقوقی معروف شده است )جعفری  بگیرد از میانه

گری های امروزين خود را  ( تا راديکال ترين آن که در آراء ابن تیمیه و سلفی75 ؛7368 لنگرودی،
 نشان داده است.
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در اين میان فقه امامیه هم با دو مکتب اخباری و اصولی در فقه به اين مبداء هستی شناختی پايبند 
 مانده است.

 ب( جامعیت؛
ای است که عالوه بر خصیصه های خودبسندگی صريحاً  جامعیت دين خود از مبادی هستی شناختی

چه پیش تر از اين راجع به بر باور اصلی هستی شناختی اسالم يعنی غايت گرايی مبتنی است. اگر
خودبسندگی مطالبی ذکر کرده ايم ولی بهتر است در اين محل توضیح دهیم که از جمله ويژگی های 
مبادی هستی شناختی در هر پارادايم؛ خودبسندگی است. خودبسندگی به معنای عدم امکان اثبات از 

تی متکی بر باور ايمانی هستند و طرق متعارف و شمول پذيری اثباتی است. اساساً مبادی هستی شناخ
باشد. درواقع تالش های توجیهی اساساً بدون اين  تالش های توجیهی برای اين باورها متعهد به نتیجه می

 ها شروع نمی شوند. به عبارت ديگر اين تالش های توجیهی نمی توانند چیزی کم تر يا  پیش فرض
 (77؛7333بیش تر از آن باورها را اثبات نمايند. )بلیکی؛

بعد از ذکر اين نکته بايد گفت جامعیت دين مسأله ای فراتر از جامعیت فقه است. درواقع ادعای 
اين مبداء هستی شناختی اين است که دين به معنای مجموعه ای از احکام، اخالق و اعتقادات دارای 

ن خارج از اين شمول و فراگیری دنیوی و اخروی است و اساساً هیچ ساحتی از ساحات زندگی انسا
 شمول و جامعیت نخواهد بود.

ی کالم واضح نیست اما اجماالً اين باور هستی شناختی باعث   اثر مستقیم جامعیت در فقه به اندازه
شود. احکام اولیه احکامی هستند که مشخصاً و در  شود که فقه به احکام اولیه و ثانويه تقسیم می می

( و احکام ثانويه و فرعیه مستنبط از احکام اولیه است و 722؛7382موضوع خاص وضع شده اند )واليی،
ی   کند که مجموعه ی جامعیت اين باور را ايجاد می  مربوط به زمان پس از تشريع است. درواقع مسأله

ی سعادت   ی شريعت اسالمی دارای مجموعه ای از احکام است که تضمین کننده  دين اسالم بوسیله
گرايی.  ست و تأمین کننده بزرگترين مبداء هستی شناختی يعنی غايتدنیوی و اخروی انسان ا

 (7382 )اسماعیلی،
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مجموعه هايی همچون احکام ثابت و متغیر، احکام اولیه و ثانويه، احکام اصلی و فرعی همه منشعب 
 از اين باور هستی شناختی هستند. در شماره های آتی نشان خواهیم داد چگونه اين باور هستی شناختی

 منجر به روش های معرفت شناختی خاص در فقه امامیه شده است.

 پ( عدم خلو؛
ی   ( و خالصه يک قاعده37؛7777اصطالح عدم خلو عموماً در اصول فقه طرح شده است )مظفر،

( يا به عبارت 670؛7323)حکیم،« مأمن واقعه االولها حکم معلوم»دارد  مشهور اصولی است که بیان می
قعه از حکم شرعی. همانگونه که اشاره شد فقه اسالمی خصوصاً مطالعات فقهی امامیه ديگر عدم خلو وا

 مجالی برای تنقیح و جايابی مباحث خود نداشته است و شايسته است حوزه های علمی؛ مبتنی بر 
ی پژوهشی گسترده ای را برای به سامان نمودن اين   يافته های روش شناختی علوم انسانی مدرن پروژه

ی آغاز نمايد. در هرحال هرچند اين قاعده ضمن مباحث اصول فقه مطرح شده است اما جزء بنیادی مبان
 ترين اصول هستی شناختی اسالمی است.

تری بر فقه گذارده است. اساساً تکیه  ها اثرات مستقیم البته اين بنیان هستی شناختی از ساير بنیان
 شود. ده در اساس از دو مبداء پیشین تغذيه میاستنباط فقهی بر همین قاعده است. خود اين قاع

 و البته به اين دلیل که بیشتر به حکم شرعی اشاره دارد ارتباط فراگیرتری با فقه دارد )اسماعیلی،
7382) 

اما در هستی شناختی بودن اين بنیان نبايد ترديد کرد. چرا که بنا به تعريفی که از هستی شناسی ارائه 
 ی سازندگان پارادايم فقه اسالمی است.  جملهکرديم اين انگاره از 

ی مستقیم اين باور هستی شناختی به وجود يک حکم واقعی شرعی که از طرف خداوند   اشاره
ی اماکن و ازمنه حاکم   مجعول است در هر واقعه است. اين باور فاقد بعد مکانی و زمانی است و بر همه

 ( 7382است. )اسماعیلی،
ی هستی شناختی است که فقها دست به عملیات استنباط احکام شرعی   خودبسنده به اعتبار اين باور

 زنند. می
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اين باور هستی شناختی منجر به بروز زمینه های معرفت شناختی خاصی در مکاتب فقهی اسالمی 
شده است که مهم ترين آن مکتب معرفت شناختی تخطئه و تصويب است که به زودی در باب آن 

 .سخن خواهیم گفت
بنابر اين باور هستی شناختی هر حادثه ای حکم شرعی معلوم دارد. حال فقیه بايد اجتهاد کند و 

شود  مبانی را تحصیل کند تا بتواند اين حکم را يافته و براساس آن فتوا دهد. همانگونه که مالحظه می
کامالً پیداست اين  ضمن تأکید بر خودبسندگی اين باور تأثیر در مبداء هستی شناختی پیش گفته بر آن

ی منظم از باورهای هستی شناختی در اسالم منجر به بروز مبادی معرفت شناختی مشخصی شده که   رشته
 ی بعدی به آن اشاره خواهد شد.  در شماره

 مبانی معرفت شناختی -3-2
 الف( مفهوم خبر؛

ندارد و بدون  ی خبر در شريعت اسالمی از مبادی معرفت شناختی است که وجود مستقل  مسأله
 تکیه بر مبانی هستی شناختی اساساً نمی تواند نقش معرفتی خود را در فقه ايفاد نمايد.

يکی از مبادی معرفت شناختی است که در تألیفات معرفت شناسی در مورد  Testimonyگواهی يا 
هوم که در رسد اين مف ( اما به نظر می787؛7335 ارزش معرفتی آن سخن گفته شده است )قوام صفری،

 کالم شیعه به عنوان خبر مطرح است با اين مفهوم در معرفت شناسی متفاوت باشد.
ی گوينده برای شنونده است و اهمیت   ی اخباری بوسیله  اعالم يک جمله گواهی در معرفت شناسی،

ل آن به قدری است که تعداد زيادی از باورهای ما از طريق گواهی و استنتاج های ناشی از آن حاص
 (. به عنوان مثال هیوم گواهی را معمول ترين، مفیدترين و 787؛7335شود )قوام صفری، می

 (756؛7337داند )هیوم، ضروری ترين راه برای باورهای جاری زندگی می
( 770؛7337ی گواهی و تقسیم بندی آن به رسمی و غیررسمی )زاگزبسکی،  هرچند که خود مسأله

ی خبر نمی تواند منطبق بر   عرفت شناسان محل ترديد است لیکن مسألهبه لحاظ ارزش معرفتی در بین م
ی گواهی باشد. درواقع حمل اين قسم از اصول معرفت شناختی به خبر، حمل تصنعی است.   مسأله

ی جامعیت و عدم   ی هستی شناختی مختص دين اسالم است. مسأله  درواقع حجیت خبر مبتنی بر مسأله
باشد.  ان مبانی هستی شناختی طرح شد پشتوانه نظری برای صحت خبر میخلو که بخش قبل به عنو
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درواقع حجیت خبر در اسالم حجیت مستقل نیست به نحوی که هم در منابع اهل تسنن و هم امامیه يکی 
(. اين زيرساخت 776؛7323کنند )حکیم، ی حجیت خبر را خروج از انسداد علمی عنوان می  از ادله

ی حجیت خبر نیز مانند بسیاری از موارد کالمی مبتنی بر فروض از قبل   مسأله دهد توجیهی نشان می
 (36؛7337نمايد. )فیض، اثبات شده ای است که در مقام بحث الجرم می

فقهی قبل از تحلیل عقاليی موضوع نظريه  زدارپ شود تا نظريه ستی شناختی منجر میپذيرش مبادی ه
ی   ر کلمات شارع بپردازد چرا که بر اين باور است که حکم همهبه جستجو برای يافتن راه حل مسأله د

 –( درواقع کتاب و سنت 7382مسائل بیان شده و بیان شارع عبارت است از کتاب و سنت. )اسماعیلی،
البته سنت را چه به مفهوم مضیق اهل تسنن فقط سنت نبوی )ص( بدانیم يا براساس نظريه های امامیه 

حاوی حکم مسائل است و جامعیت و جاودانگی احکام به فقیه  -ز بر آن بیافزايماهل بیت و ائمه را نی
( البته فقه عامه در اين 77؛7333فهماند اصل در احکام، جاودانه بودن است )مجتهد شبستری، می

رسد و به شکل مضیقی به مفهوم جاودانگی باور دارد.  خصوص به نظر محافظه کارتر از فقه امامیه می
ی بعد بیشتر توضیح خواهیم داد. در هرحال اجتهاد از منظر فقها چنانکه گذشت   را در شماره اين مسأله

 تفريغ وسع است برای استنباط احکام فرعیه جزئیه از احکام اصلی.
در معرفت شناسی مقید به ارجاع شخص مشخص نیست و خود مستقل از  Testimonyدر حالی که، 

قائل به ايجاد باور مدلل براساس آن باشیم ديگر تفاوتی میان مرجع گواهی حجیت دارد. و چنانچه 
 گواهی بر قول الف يا ب نیست.

دهد همین پذيرش بی قیدوشرط  اساساً آن چه از ابتدا سرنوشت معرفتی فقه را تحت تأثیر قرار می
ر پیش فرض های هستی شناختی و تنظیم ابزار معرفتی براساس آن است. چنانکه اساس مراجعه به خب

تواند خالف اصل باشد. به اين توضیح که اصل در اعمال اقناع عقلی و تحلیل منطقی است و مواجهه  می
ی   به ساير منابع معرفتی نیاز به دلیل دارد.  اما در منظر فقه اسالمی با کمی اختالف نظر تقريباً همه

( در هرحال يکی از 67؛7777مذاهب در ترجیح دلیل کتاب و سنت بر دلیل عقل توافق دارند )مظفر،
ی خبر است. خبر در سنت کالمی به خبر متواتر و خبر واحد   مبادی معرفت شناسانه فقه اسالمی مسأله

 شود. تقسیم می
خبر متواتر عبارت است از خبری که راويان آن در هر دوره و هر عصر به حدی از تعداد برسد تا 

( البته بسیاری از اصولیون کوشیده اند برای تواتر به 770؛7772احتمال خطا در آن از بین برود. )غزالی،
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تنها  300يا  30يا  73عدد دست يابند اما قاعده ی کلی تعدادی است که احتمال خطا در آن نرود حال 
 (770؛7772اماره ای از اين مسأله است. )غزالی،

اويان و اتصال آن به کند و براساس توالی ر در مقابل خبر واحد خبری است که احدٌ من احدٍ نقل می
 گردد. معصوم توجیه می

قبل از طرح بحث ارزش معرفتی اقسام خبر الزم است اشاره کنیم سطوح معرفتی در فقه اسالمی به 
 (87؛7388شود. )بن حالق، سه سطح علم يا يقین، ظن و شک تقسیم می

شريعت اسالمی ی   ی تنظیم مبحث در دانش های زيرمجموعه  شود که نحوه مجدداً يادآوری می
دارای پراکندگی است به نحوی که در اصول فقه که اساساً متولی توجیه روش شناختی فقه است 

گردد. لذا مبحث علم )يقین( ظن و شک از مباحث مطروحه در  مباحث معرفت شناختی نیز مطرح می
 اصول فقه است. 

ود عینی يا حسی مُدرِک در اصول فقه علم يا يقین را ملکه ای تعريف کرده اند که محصول شه
 )منتظری،«. علم عبارت است از اعتقاد ثابت مطابق با واقع»نسبت به مُدرَک است بر اين اساس گفته اند 

( اين تعريف کامالً ارزش معرفت شناختی دارد چرا که از طرفی باور مُدرِک را مدنظر قرار 337؛7775
داند. از آنجا که شرط مطابقت با واقع در علوم  یدهد و از سوی ديگر مطابقت با واقع را نیز شرط م می

اعتباری نمی تواند چندان مورد آزمون واقع شود اصولیون جديد برخالف قدما از علم چندان سخن به 
( قطع اعم از علم است چرا 337؛7775گويند. )منتظری، میان نیاورده و در کتب خود از قطع سخن می

صرف جازمیت باور برای دستیابی به اين ملکه کافی است.  که در آن شرط مطابقت با واقع حذف و
 (333؛7775 )منتظری،

ی مباحث اصول فقه وارد نمی شود. اساساً   ی قطع چندان در حوزه  حتی با اين انصراف نیز مسأله
ی   يکی از مبادی اختالف معرفت شناختی فقه با معرفت شناختی مصطلح همین بديهی انگاشتن مسأله

 ی ظن است.  و تمرکز بر مسألهعلم و قطع 
( لذا اين 338؛7775از آنجا که علم يا قطع در معرفت شناسی اسالمی حجیت ذاتی دارند )منتظری،

میزان نمی توانند مورد احکام شرعی واقع شود. چون شارع اساساً نمی تواند ايجاد قطع کرده يا قطع 
ی آن   طع حاصل از علوم غريبه نیز برای دارندهقاطع را نامعتبر بشناسد. بر همین اساس در کتب اصولی ق

 (757؛7383حجیت دارد. )حیدری،
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ی آن حجت است و قابل تسری به ديگران نیست. فی المثل اگر   به اضافه قطع فقط برای دارنده
فقیهی به طريقی مشروع يا نامشروع بر حکم واقع قطع پیدا کرد و تبعیت او از قطع ناشی از حجیت ذاتی 

 اما تقلید مقلدان وی ناشی از حجیت قطع نیست که اين تقلید ظنی است. قطع است
 شود که هردو مراتبی پايین تر از علم و قطع است. آنچه  در برابر قطع، ظن و شک مطرح می

ی ظن است. درواقع   ی قطع که مسأله  کند تا بدان حجیت ببخشد نه مسأله معرفت شناسی فقه تالش می
ناختی در پی توجیه و صدق انگاری ظن يا شک نیست اما فقه اسالمی اين مسأله ی معرفت ش  هیچ نحله

شايد اين مسأله دلیلی قاطع بر تقدم هستی  -گیرد را مبتنی بر مبادی هستی شناختی خود در پی می
 شناسی بر معرفت شناسی باشد .

( اما به 735؛7323یم،دانند )حک ی موجبات علم می  هرچند برخی از اصولیون خبر متواتر را در زمره
رسد با تعريفی که از علم ارائه شد اين دسته از خبرها هرچند دارای باالترين سطح اعتماد  نظر می

( البته برخی اصولیون از عنوان 778؛7776باشد اما چیزی بیشتر از ظن ايجاد نمی کند )صدر، معرفتی می
 ظنی بودن مفاد خبر نمی کاهد. ظن متأخم به يقین استفاده کرده اند که در هرحال از ارزش

 رسد حتی ظاهر کتاب هم برای فقیه دارای اعتبار ظنی باشد. بر اين اساس به نظر می
( حجیت قرآن را در مقام ثبوت ذاتی و مساوی با قطع 85؛7328برخی از متکلمان )جوادی آملی،

 (86؛7328وادی آملی،دانند )ج ی اثبات آن را نیازمند دلیل برهانی می  دانند اما در مرحله می
دانند يعنی راه عرفا و حکما  سپس يکی از دو راه شهود يا برهان را برای اثبات حجیت قرآن الزم می

رسد که براساس مشرب فقه که برخالف عرفان و کالم از مقوالت ذوقی و حکمی  ولی به نظر می
 ی است. جداست بايد پذيرفت اساساً هم کتاب و هم سنت متواتر از جنس خبر و ظن

هرچند اين مطلب مانعی برای کشف و شهود نسبت به قطعی بودن حدود قرآن يا سنت متواتر ايجاد 
( قابل تسری 766؛7383نمی کند اما بايد توجه داشت حجیت قطع فقط محدود به قاطع است )حیدری،

 نمايد. به غیر نیست. و بر اين اساس تواتر تولید علم نمی کند بلکه تقويت ظن می
ی معرفتی، در اين  اين توضیح ظنی بودن خبر واحد ديگر چندان نیازی به توضیح ندارد. اما مسألهبا 

بخش، حمايت تئولوژيک از ظن است لذا در مبادی معرفت شناختی فقه بحثی مطرح است تحت عنوان 
 )حیدری، ظنون معتبر. درواقع فقها مطق ظن را مفید تبعیت نمی دانند و منجزيت برای آن قائل نیستند.

( بلکه تنها ظنونی قابل تبعیت هستند که از سوی شارع معتبر تلقی شوند. عنوان حمايت 720؛7383
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تئولوژيک درواقع همین اعتباربخشی به ظن هستند. با اين توضیحات به نظر برخی دورهای معرفتی در 
 ع ظن.مبانی معرفت شناختی فقه موجود است از جمله اعتباربخشی امر ظنی به خود موضو

 ؛رأیب( 
استفاده از عنوان رأی در اين پژوهش، استفاده از عنوان جامع بین نگرش های معرفت شناختی 
مختلفی در مذاهب اسالمی است. اساساً رأی را هم در مفهوم نظريه شخصی مبتنی بر تالش ذهنی و 

ت )جعفری فکر و انديشه تدبیر به کار برده اند که بیشتر به نظريات معرفت شناختی اهل سن
( و تالش برای تصريح فرع از اصول در احکام شرعی در امامیه به کار برده اند. 757؛7368لنگرودی،

 (727؛7368)جعفری لنگرودی،
اما فارغ از اختالفات مذاهب اصولی در باب رأی ، آنچه مدنظر است ارزش معرفت شناختی رأی يا 

ده شده است. در هر دو مذهب اسالمی يعنی همان اجتهاد است. به همین جهت از عنوان رای استفا
مذهب امامیه و عامه رأی مبتنی بر توجیه معرفت شناختی است. براساس تطابق نظر فقه با واقع يا عدم 

 تطابق آن هر دو مذهب اصول معرفت شناختی خاص خود را دارد.
م که اساس رأی و پیش از ورود به بحث مبانی معرفت شناختی رأی بايد اين توضیح را ملحوظ بدانی

اعتبار آن در هردو مذهب مبتنی بر مبادی هستی شناختی است. درواقع اساس ايجاد تکلیف برای فقیه 
 نسبت به اجتهاد و تفريع حکم برآمده از باور جامعیت و عدم خلو است.

 -عدم خلو -ی وقايع تا ابد دارای حکم شرعی است و فقیه بايد آن حکم را بیابد  اين باور که همه
شود تا مذاهب اسالمی به لحاظ معرفت شناختی توجیهاتی برای پشتیبانی از اجتهادها و آراء  منجر می

خود را ايجاد کنند. مجموعه اين توجیهات معرفت شناختی در دو نظريه تخطئه و تصويب خالصه 
 شود. شود که ذيالً مورد بررسی واقع می می

 اول( نظریه تخطئه
( و برخی از اهل تسنن نیز به 7388رد توجه امامیه واقع شده )محقق داماد،نظريه تخطئه که بیشتر مو

در هر واقعه ای حکم معلومی از طرف »( تخطئه مبتنی بر اين است که 7388آن معتقدند )محقق داماد،
شارع درج شده است و فقیه بعد از تضريع وسع برای دست يابی به آن اگر بدان رسید مصیب است اما 
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( اين جمله 7388شود )محقق داماد، نامیده می« مخطی»نیز موجود است که در اين صورت احتمال خطا 
 «للمصیب اجران و المخطی اجر واحد»در بین اهل امامیه مشهور است که 

بايد توجه داشت نظريه معرفت شناختی تخطئه يا تصويب در اعتباريات مطرح است. و در 
 ت شناختی نظريه ی تخطئه نظريه ای مفروض است.موضوعات خارجی و احکام عقلی ه لحاظ معرف

اين نظريه به لحاظ معرفت شناختی نظريه ای بیشتر لیبرال است چرا که با فراهم آوردن امکان اشتباه 
 دهد که ممکن است همه يا غالب آنها راه خطا بروند. ی بروز اجتهادهای مختلف را می  فقیه زمینه

فتی همخوانی چشمگیری با مفهوم ظن و مبادی هستی شناختی در هرحال نظريه تخطئه به لحاظ معر
 پیش گفته دارد.

 نظریه تصویب (دوم
دارد که رأی فقیه همواره صحیح بوده و نشان  اين نظريه که منتسب به اهل تسنن است اشعار می

اين  ( همانگونه که سابقاً گفته شد نظريه اهل تسنن در7388ی حکم واقعی است. )محقق داماد ،  دهنده
خصوص به لحاظ معرفتی راديکال تراز امامیه است. چرا که اساساً حکم ناشی از اجتهاد فقیه را عین 

( 677؛7323ی فقیه ديگری تغییر داده شود. )حکیم،  داند حتی اگر اين حکم بوسیله حکم الهی واقعی می
ی وجود ندارد و در اين خصوص برخی از مذاهب عامه معتقدند اساساً حکم واقعی به صورت پیشین

شود و برخی  جعل الهی بر آن است که نظر فقیه حکم الهی است که از آن به تصويب اشعری نامیده می
ديگر معتقدند تغییر مصالح باعث تغییر حکم واقعی شده و فقیه با مصلحت مشخصی حکم واقعی را بیان 

 (677؛7323کند. )حکیم، کند و در صورت تغییر مصلحت آن حکم هم تغییر می می
اين نظريات از سوی فقهای امامیه به شدت مورد نقد واقع شده است که فعالً بنا نیست به اين مباحث 

 بپردازيم.

 نتیجه -4
به عنوان جمع بندی بايد تصريح کنیم که نگرش فقه اسالمی و فقهای مذاهب مختلف، مبتنی بر 

 معرفت شناختی موجب ايجاد  اصول هستی شناختی نسبتا واحدی هستند لیکن در تناظر با اصول
 شود. روش های مختلف و نهايتاً آراء مختلف می
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بر اين اساس تفاوت روش معرفت شناختی در خصوص کارکرد معرفتی رأی در امامیه و عامه تأثیر 
 مستقیم بر روش اجتهادی اين دو مذهب خواهد داشت.

روش اجتهادی در اهل سنت به  مبتنی بر باور تصويب به عنوان باور معرفت شناختی ابزار و -7
مواردی از جمله کتاب و سنت محدود نمانده و منابع روش شناختی همچون قیاس، مصالح مرسله و 

ی همان مبادی معرفت شناختی مستقالً در عرض کتاب و سنت به عنوان منبع روش   استحسان به پشتوانه
 آيد. شناختی در اجتهاد اهل تسنن به حساب می

ماند و اجماع و  اور تخطئه در امامیه اوالً منابع مستقل منحصر به قرآن و سنت باقی میمبتنی بر ب -7
گردد که استقالل حجیتی نداشته  بلکه درواقع هدايت به  عقل، به عنوان داليل کاشف محسوب می

شود که خود  کند. ثانیاً مفهوم حکم ظاهری در برابر حکم واقعی ايجاد می حکم کتاب و سنت می
ی گسترده تری   شود. همچنین بر همین اساس فقه امامیه استفاده س باور معرفتی در تخطئه مطرح میبراسا

ی نص را به عنوان دلیل اصلی گسترش   از نصوص نموده و با گشودن باب حجیت به خبر واحد دايره
 .دهد می

ی وفاق  ارزش معرفتی خبر در مذاهب مختلف اسالمی متفاوت است، لیکن آنچه نشان دهنده -3
در همه مذاهب اسالمی و در يک عبارت فقه اسالمی است، ابتناء معرفتی بر مقوله خبر است . همچنان 
که توضیح داده شد اين ابتناء ناشی از نگرش هستی شناختی اسالم است . لزوم پايبندی به جامعیت دين 

 . هرچند در اين مقاله و جاودانگی احکام شريعت، مستقیما منجر به رواج باورمندی به اخبار شده
اشاره ای به آثار روش شناختی اين باور معرفتی نشد اما می توان مجموعه دانش حديث را در علوم 

 اسالمی، تالشی روش شناختی ناشی از باور معرفتی به مقوله ی خبر دانست.
را تحت  مبادی خودبسنده ی هستی شناختی در اسالم، مستقیم و غیر مستقیم سازمان فقه اسالمی -7

تاثیر قرارداده است. هرچند فقها نتوانسته اند از دايره موضوعات عرفی خارج شوند اما با توجه به مبادی 
 -چه در عبادات و چه در معامالت –هستی شناختی پیش گفته، راه حل پیشنهادی فقها برای موضوعات 

 مراجعه به نصوص شرعی و اکتفا به روش های متن محور بوده است.
یختگی دانش فقه با شريعت و نگاه قدسی به آن از سوی غالب فقها، عدم تفکیک بین مقام آم -5

اجتهاد به عنوان تولیدکنندگی هنجار با مقام متکلم به عنوان روايت کننده ی اعتقادات باعث شده کلیت 
  فقه ، از روش های واحدی برای تفهم استفاده کند. اين مساله مستقیما باعث دور شدن فقه از
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هنجار های موجود و گرايش به سمت ساخت هنجار شده که در اين مقاله نشان داده شد اساسا فقه 
دانش تولید هنجار نیست. بر اين اساس فقه عبادات و معامالت در مبادی معرفتی و روشی شناختی از هم 

 به نظر برسد. تفکیک نشده و اين مساله باعث شده فقه خصوصا در مقابل قانون در دوران مدرن، تصنعی
 آنچه از مبادی هستی شناختی و معرفت شناختی فقه گفته شد لزوما همه ی مبادی نبوده بلکه  -6

می توان به اين فهرست ، نکات ديگری نیز افزود ، اما آنچه گفته شد قدر متیقن مبادی در همه ی 
د جزء مبادی هستی مذاهب فقهی بود. به عنوان مثال باور به عصمت اهل بیت در مذهب امامیه خو

 شناختی امامیه است که نتايج چشمگیری بر فقه امامیه گذارده است.
همه ی آنچه گفته شد با کاستی ها و فزونی ها نشان دهنده ی امکان بازيابی فقه به عنوان ابزار 

در اجرايی و تقنینی در تمدن نوين اسالمی است. اين مهم البته از طريق به کارگیری مبادی بررسی شده 
اين پژوهش نخواهد بود بلکه گام بعدی برای ساخت فقهاتی است که بتواند اقتضائات تمدنی نوين را 
پاسخ دهد . تمدن را با هر تعريف نمی توان امری دانست که منتزع از فضای جامعه شکل بگیرد . در 

قه امامیه در اين واقع تمدن نمی تواند به صورت انضمامی و دستوری ساخته شود. آنچه از فقه خصوصا ف
 مقاله گزارش شد می تواند نشان دهد که اصول الزم برای شکل گیری يک نظام مدرن تقنینی را 
می توان در نظريات فقهی جستجو کرد . اما اگر بنا باشد همچنانکه تا کنون بر اين منوال بوده است، 

یدمان را فقه برای ساخت نظام تقنینی تغییرات در فقه را صرفا تغییر در احکام فقهی بدانیم بايد يکسره ام
اسالمی ببريم. اما اگر مراد از تحول در فقه برای تبديل شدن به فقه تمدن ساز، تحول در مبادی فهم 
فقاهتی باشد، آنگاه يافته های اين پژوهش به عنوان يک تشريح مفصل در مبادی موجود می تواند 

داده و آنگاه برای دست يابی به نظام تقنینی تمدن نوين  مصالح و مواد ماندنی و نامانا در فقه را نشان
اسالمی از مصالح ماندنی و قابل استفاده سود جسته و مواد نامانا را با اقتضائات روز و ضرورات 

 اجتماعی جايگزين نمود.
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 نظام شایسته فقر زدایی در تمدن نوین اسالمی
 

 7مرضیه سلمانی، 7حبیب نژادسید احمد 

 

 چکیده
دهايی با اگر تمدن را مجموعه ای از ارزش ها و باورهای مشخص  به همراه  وجود سازمان ها و نها

هدف وصول به پیشرفت مادی و معنوی انسان در يک چارچوب منظم معرفتی و فکری بدانیم ، از 
آسیب های جدی اجتماعی اثر گذار ، فقر و محرومیت است و فقر زدايی هم مقدمه ای واجب برای 

ناداری،  ايجاد تمدن اسالمی است و هم از نتايج و غايات آن و بدون رفع فقر و با حضور محرومیت و
 تمدن سازی يا پاسداشت تمدن يا ممکن نیست يا به سختی ممکن است  . 

 هم در مرحله تضمین عزت دنیوی شهروندان و هم در مرحله وصول به سعادت اخروی آنان،
دسترسی شهروندان  به حداقل های معیشتی و مقابله با فقر و محرومیت در کنار کمک به اقشار ضعیف 

 دی است و با وجود مردمانی نیازمند و محتاج، تمدن سازی  دست نیافتنی .و مستمند، امری الب
اين مقاله بر آن است که فقر زدايی را در ساحت تمدن اسالمی مورد بررسی و کنکاش قرار دهد و 

 –چه در بعد سخت افزاری و چه نرم افزاری –بر اين موضوع پا بفشارد که لوازم و مقتضیات فقر زدايی 
تمدن –و نه مصنوعی بودن  –لی تاسیس تمدنی نوين است و از سنجه های حقیقی بودن از لوازم اص

 نوين آن است که در کنار مفاهیم متعالی که  مربوط به بعد روحانی انسان می باشد ،توجه به فقر و 
و بنابر اين مقاله آن است که فقر زدايی هم مقدمه ايجاد تمدن نوين اسالمی است ؛ فقر زدايی می باشد

 هم از نتايج آن و هم به عنوان سنجه ارزيابی حقیقی و راستین بودن تمدن کارکردی حیاتی دارد.
 تمدن نوبن اسالمی، فقر زدايی، فقر، حکمرانی،پیشرفت کلید واژگان:

 

                                                                                                                                               
 استاديار گروه حقوق عمومی پرديس فارابی دانشگاه تهران 1
 دانشجوی دکتری حقوق عمومی پرديس فارابی دانشگاه تهران 2
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 مقدّمه -1

فقر، پديده پیچیده ای است و از ديرباز همواره برای جوامع و اجتماعات مختلف صرف نظر از وفور 
سطح توسعه و فن آوری، ساخت اجتماعی يا فرهنگ يک چالش به حساب می آمده ؛ با وجود  منابع،

اين، نگرش های اجتماعی به رفع فقر، به طور معناداری با يک ديگر تفاوت دارند. برخی قائل به مداخله 
ای فعّال دولت هستند، برخی به راهبردهای خصوصی يا جمعی اعتماد می کنند، و برخی بین راهبرده

توزيع و رشد در نوسانند که توجّه به هر يک از اين راهبردها، به کارآيی نهادهای اجتماعی اقتصادی 
 موجود و غلبه ارزش های اجتماعی بستگی دارد.

تمدن نوين اسالمی با داعیه تحقق جامعه اسالمی در دنیای مدرن بايد سیاست خود را در مقابل 
ايد مشخص گردد که چه تفکری راجع به پديده فقر در اسالم پديده فقر مشخص نمايد يعنی  اوالً ب

وجود داشته و فقر زدايی و افزايش رفاه اجتماعی چه جايگاهی در تمدن نوين اسالمی دارد؟ آيا اصوال 
های اسالمی فقر را همچون برخی نحله های فکری به عنوان يک واقعیت اجتناب ناپذير اجتماعی  آموزه

مقابله با آن نمی بیند و يا فقر را مانعی برای تحقق جامعه اخالقی و ايمانی مبتنی پذيرفته و لزومی برای 
بر تعالیم اسالمی دانسته که بايد با آن مبارزه شود؟ اگر پاسخ اين سوال مثبت است چه راهکارهايی 

 برای فقرزدايی ارائه می گردد؟
اسالم در جايگاه بی تفاوت باشد. تواند نسبت به بحث فقر اسالم به عنوان دينی جامع و پويا نمی

نظامی اخالقی و اجتماعی، اين فرض منطقی را پذيرفته است که سیاست گذاری های عمومی از جمله 
-های رفع فقر بايستی از صافی تعالیم اسالمی بگذرد .اين مساله سبب شده تا بتوان از دل آموزهسیاست

در واقع پويايی علوم اسالمی  ص فقر زدايی يافت.های اسالمی اصول ، مبانی و راهکارهايی را در خصو
سبب شده تا مسلمانان يافته های علوم تجربی و انسانی را چنانچه در تعارض با نظام اخالقی خود نبیند به 

نگرش مقاله، تمرکز بر آموزه های اسالم در جايگاه فقر زدايی در تمدن نوين اسالمی است  کار بندند.  
 بر چهار اصل بنیادی نظام اخالقی اسالمی مبتنی است:و اين رهیافت بديهی، 

. يگانگی )توحید(: اين اصل موضوعه، بُعد عمودی نظام اخالقی را نشان می دهد. اين اصل، 7
کنش آزاد و خود مختارانه انسان را بدين صورت ترسیم می کند که هر فرد، جزء جدايی ناپذيری از 

 کلّ هستی است.
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ان(: اين اصل، بُعد افقی عدالت را عرضه می کند که آزادی بسیاری برای . تعادل )العدل واالحس7
اقدام های سیاستی باقی می گذارد؛ چنان که تعادلی مناسب بین نیازهای نسل های کنونی و آينده برقرار 

 می کند.
. اراده آزاد )اختیار(: با اين که سرمشق های بزرگی برای هدايت آزادی فردی وجود دارند، و 3

راد، مسیر خودشان را می پیمايند، تعقّل دقیق مستلزم تبیین مکرّر و مؤکّد اين نکته است که آزادی در اف
: Naqavi ،7337زمینه خاص اجتماعی تحقّق می يابد و برای تطبیق نیازهای زمانه متغیّر بدان نیاز داريم )

37.) 
داوطلبانه است، و افراد و « مسؤولیت». مسؤولیت )فرض(: اين اصل موضوعه بیان می دارد که 7

جامعه، نیازمند محافظت از مصلحت عمومی هستند؛ چون هر دارايی تحت مالکیت يا مديريت نهاد 
 شخصی يا عمومی، جنبه ای اجتماعی دارد.

اين چهار اصل موضوعه، با هم، موجد نظام هنجاری فراگیری می شوند و به اين نکته اشاره دارند 
ابستگی شوند. فرصت های محدود نبايد توسعه قابلیت های فردی را مضیّق که سیاست ها نبايد سبب و

کنند يا سیاست ها نبايد به گونه ای عمل کنند که مسؤولیت های فرد را برای انجام عمل و تحمّل 
پیامدهای آن محدود سازند. سیاست ها بايد انگیزه جست وجوی دانش را باال ببرند؛ بهره وری را زياد 

فیت در دولت را افزايش دهند. آن ها همچنین بايد عدالت درون نسلی و بین نسلی را باال کنند، و شفا
 ببرند.

جهت ارزيابی سیاست ها « صافی هنجاری»در بحث حاضر، نظام اصول موضوعه اسالمی در جايگاه 
 که کاری چالش برانگیز است، انجام وظیفه می کند؛ هدف ما، تدوين راه حل های اسالمی و  بررسی
برخی راهبردها و برنامه های رايج کاهش يا حذف فقر و ارزيابی اهداف و اغراض آن ها از لحاظ گذر 

 از صافی اخالق اسالمی است..

 مفهوم و مبانی تمدن نوین اسالمی -2
گستردگی جغرافیای قومی و فرهنگی دنیای اسالم سبب ظهور فرهنگ های مختلفی در کشورهای 

ارائه تعريفی جامع و مانع از تمدن اسالمی امری بسیار دشوار است. به اعتقاد  رواسالمی شده است از اين
تمدن عبارت است از برقراری نظم و هماهنگی در روابط انسان های يک جامعه که "عالمه جعفری 
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تصادم ها و تزاحم های ويرانگر را منتفی ساخته و مسابقه در مسیر رشد و کمال را قائم مقام آنها بنمايد، 
ه طوری که زندگی اجتماعی افراد و گروه های آن جامعه موجب بروز و به فعلیت رسیدن استعدادهای ب

 ،( با توجه به تعريف اصطالحی که از ))تمدن(( ارائه شد733:  7323، 6سازنده آنها باشد. )جعفری، ج
 ،ای از عقايدمی توان ))تمدن اسالمی(( را اين گونه تعريف کرد: مجموعه هماهنگ و سازمان يافته 

ثر از انديشه اسالمی بوده و در أاختراعات و فنون و علم که به نحوی از انحا مت ،خالقیت ها ،سنن ،باورها
بنابراين آنچه از مفهوم تمدن نوين  )76-73: 7330بابايی، ( .جامعه اسالمی و مسلمانان فراهم آمده باشد

ای  کوشد روش و انديشه نوين اسالمی می اسالمی در شرايط حاضر بايد فهم کرد اين است که تمدن
سويی و تقريب جوامع اسالمی برای قرار گرفتن در يک روند کلی هم افزا در جهت منافع جهت هم

تمام جهان اسالم است، به طوری که بتوان از جوامع اسالمی به يک امت که فعالیت آنها در نهايت 
ها و تولید اقتدار برای جهان اسالم گردد، يا موجب رشد و شکوفايی جوامع اسالمی در تمامی عرصه 

تمدن نوين اسالمی، عبارت است از ظهور و بروز (  در نهايت می توان گفت؛ 7337شود.) دهشیری ،
مادی و معنوی پیشرفت های هدفمند، سیستماتیک و نوظهور امت اسالمی،  بر اساس تعالیم اسالمی در 

ر و منضبط به خود گرفته است. در اين تعريف، واژه تمامی عرصه های اجتماعی، که شکلی معنادا
، ناظر به گستره تمدن و دو جنبه ای "مادی و معنوی"، ناظر به اصل عینیت يافتگی است "ظهور و بروز"

بودن آن است. ما، نه پیشرفت مادی تنها را مصداق تمدن تلقی می کنیم و نه پیشرفت معنوی تنها را 
بودن پیشرفت ها ناظر بر وجود يک ابرنظريه و "دفمند و سیستماتیکه"مصداق تمدن تلقی می کنیم. 

درست در همینجاست که فقرزدايی مقدمه و نتیجه تمدن نوين الگوی مشخص برای پیشرفت هاست. 
در هر دوبعد مادی و معنوی  "هدفمند و سیستماتیک"اسالمی خواهد بود؛ چون بدون شک پیشرفت 

نین نتیجه اجرای آن است.  بدون وجود تمدن نوين نمیتوان به الزمه برنامه های فقرزدايی و همچ
بودن  "نوظهور"فقرزدايی امید بست و از طرف ديگر فقرزدايی آمال و آرزوی هر تمدنی است. 

پیشرفت ها، مرز تمدن تاريخی اسالمی را با تمدن نوين معین می کند. بر اين اساس، تمدن نوين به 
ه به مفهوم استفاده از سرمايه های تمدنی پیشین برای رسیدن به يک معنای برگشت به گذشته نیست بلک

، "بر اساس تعالیم اسالمی"، بر فراملی بودن اين تمدن تاکید دارد. "امت اسالمی"تمدن امروزی است. 
روح حاکم بر تمدن نوين اسالمی را معرفی می کند؛ به تعبیر ديگر، اين اسالم است که مثل خون در 

هم به صورت و فرم  "شکل معنادار و منضبط"ديد جاری است. همچنین، واژه های رگ های تمدن ج
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تمدن نوين اشاره می کند. بايد توجه داشت که اصوال به پیشرفت های پراکنده، بی معنا و غیر منضبط، 
با همین  .تمدن اطالق نمی شود و اين واژه ها در تعريف من، تاکید دوباره ای بر اين واقعیت است

 منضبط و معنادار تمدن نوين اسالمی است که فقرزدايی نیز تحقق خواهد يافت. اجرای

با بررسی منابع اصلی ، تاريخ و تحوالت دنیای اسالم می توان مبانی اصلی تمدن نوين اسالمی را به  
 : صورت ذيل خالصه نمود

 دین محوری -الف
های دين اسالم استوار  ت آموزهسازی درس تمدن نوين اسالمی بر اساس يک شناخته عمیق و پیاده

طبیعتاً برای آنکه تمدن . است، چرا که اصوالً اين تمدن بنای رشد خود را بر محور دين قرار خواهد داد
نوين اسالمی بتواند قدرت مادی و معنوی خود را در کنار هم داشته باشد، بايد به مقوله دين يک نگاه 

ی دنیای مدرن داشت يه گونه ای که اين نظام معرفتی بتواند جامع و البته متناسب با ضروريات و نیازها
در بررسی انديشه متفکران مسلمان، از فارابی گرفته تا امام . پاسخگوی نیازهای انسان امروزی باشد

 لحاظ به( 33ص:7337جمشیدی، .)خمینی، دين محوری رکن اصلی و اساسی تمدن شناخته میشود

 انگیزه و سوی و جهت واحد، خدای به ايمان و توحید کمال، و توسعه سمت به حرکت و تمدن ايجاد

 مسئولیت احساس که ایگونه به میسازد؛ مشخص را انسان برای را اساسی هدف و تعیین میکند را

صدر، .)سازد هستی منسجم جهان عمومی نظام با را خود بتواند تا مردم و خدا قبال در وجدانی
 (32ص :ق.ه7707

 ین الهیپیاده سازی قوان -ب
بدون پیاده سازی قوانین . های چهره دين در يک جامعه و تمدن، معطوف به قوانین آن است نشانه

توان به  الهی در در زندگی فردی و اجتماعی، نه تنها اين مهم به وقوع نخواهد پیوست، بلکه اصوالً نمی
اسالمی را در بین ملت ها اين روند قدرت نفوذ معنوی و نرم تمدن نوين . آن تمدن اسالمی اطالق کرد

افزايش داده و جهان اسالم را آماده تبديل شدن به يک قدرت همسو با منافع امت اسالمی 
 (75-76: 7387ديلمی و آذربايجانی، ) . کند می
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 خرد گرایی و پرهیز از افراطی گری -ج
اند، بلکه بايد ملت ها هیچگاه برای طی کردن مسیر توسعه و تعالی از گذرگاه افراط عبور نکرده 

گفت که الزمه اصلی برای پیشرفت يک تمدن و نوسازی بنای آن متناسب با نیازهای زمان و مکان 
عقل سرچشمه علم و منبع و  )753: 7337مروتی، ( .جديد، خردگرايی و ساز و کارهای قانونی است

 (737-733صص :7327فیض کاشانی، .)اساس آنها و سرمايه کسب سعادت در دنیا و آخرت است

 عدالت اجتماعی و رونق اقتصادی -د
جهان اسالم به واسطه منابع طبیعی غنی (7377بیات، .) عدالت به معنای انصاف و برابری فرصتهاست

به خصوص در حوزه انرژی و نیروی انسانی جوان، از پشتوانه اقتصادی بسیار قدرتمندی برخوردار است 
المی نتوانسته است چهره اقتصادی موفقی به کلیت جامعه اما اينکه چرا سرمايه عظیم سرزمین های اس

مسلمین بدهد، ناشی از سوء مديريت و عدم تنظیم مناسبات اقتصادی هم افزار در بین کشورهای 
شکل گیری تمدن نوين اسالمی به عنوان يک قدرت برنامه ريز و هدايت کننده می تواند . مسلمان است

ثر ايفا کرده و جهان اسالم را به جايگاه ؤر جهان اسالم نقش بسیار مدر تولید اشتغال مولد و درون زا د
فروشی و وابستگی به اقتصاد خارج از جهان اسالم را به  واقعی اقتصادی آن سوق دهد و موازنه خام 

تمدن  خصوصیات مهمترين از عدالت، شاخصه لذا .تعامل اقتصادی برابر و سرمايه پذير تبديل نمايد
 تحقق برای جايی تنها نه لیبرالیسم مثال: غربی مکاتب در که چرا است؛ غربی تمدن ربراب در اسالمی

 تر عمیق (7337خامنه ای، )انقالب رهبر فرموده به بلکه ندارد وجود کرامت انسانی حفظ و عدالت

 (20ص:7337خاری آرانی، علی اکبرزاده آرانی،. (هستیم شاهد را طبقاتی شکاف و فاصله شدن

 ان و علم محوردانش بنی ه(
های  به جرأت می توان فاصله بین کشورهای پیشرفته و توسعه نیافته را در رويکرد آنها به حوزه

مهاجرت دانش از درون تمدن اسالمی  .های مختلف جستجو کرد گیری از دانش در حوزه علمی و بهره
های  در حوزهبه سوی غرب از قرون سوم و چهارم اسالمی باعث شد جهان غرب به سمت پیشرفت 

حرکت کند و در مقابل جهان اسالم در يک دوره کم توجهی و بدون ايجاد ... اقتصادی، نظامی و 
ارتباط بین بدنه عمومی جامعه و مراکز علمی، مسیر رشد و توسعه را گم کرده و در نهايت راه های 
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نیز راه به جای نبرده  پیشرفت را در نگاه به غرب و تقلید ناقص از آنها جستجو کند که در اين مسیر
 (357: ، بی تا3، ج  اردبیلی. )است

 (فرهنگ محورو

 از بعد که اتفاقی همان است، ساز تمدن فرهنگ سازی نهادينه نیازمند اسالمی نوين تمدن احیای
 اسالمی، بزرگ تمدن بنیاد برای اکرم)ص( پیامبر آن از پیشتر و افتاد اتفاق غرب در روشنگری عصر

 باعث اسالم)ص( گرامی رسول های آموزه واقع در کرد. سوهم و داد تغییر را مانمسل امت فرهنگ
 بشری های تمدن بزرگترين از يکی گیری شکل آن نتیجه که شد جديدی انديشه و تفکر يک ايجاد

 بود. وحیانی های آموزه براساس

 اصالت کرامت انسانی ی(
 است.)مطهری، شده بنا واقعی خود در کرامت احساس و خودشناسی محور بر اسالم در اخالق
 جامعه آن افراد نگرانه آينده نگاه و حرکت و همت واسطه به جامعه يک پیشرفت (7383:777-777

 توانند می باشند، برخوردار شايسته نفس عزت و کرامت از جامعه يک افراد اگر بنابراين افتد، می اتفاق
 را بزرگ تمدن يک احیای انتظار توان نمی سرخورده جامعه يک از وگرنه شوند اثر و حرکت منشأ

 ديگران های ارزش خويش، های ارزش ديدن محور جای به و کرد حقارت احساس که ملتی داشت.

 رفت.)میرباقری خواهد کف از امت و ملت آن کرامت و هويت تدريج به نمود، جلوه او نگاه در
 و است انسانی کرامت به توجه نیازمند یاسالم بزرگ تمدن احیای هم که گفت بايد نتیجه در (7 :7337

 دينی های آموزه مهم های ارزش از يکی ها انسان کرامت حفظ اسالمی، مبنايی های آموزه اساس بر هم
 شود. می شمرده

 تبیین مفهوم و مقیاس فقر -3
 مفهوم -3-1

سیاست توسعه سیاست های کارآمد برای کاهش فقر و نظارت و کنترل پیشرفت و درجه تأثیر اين 
ها، بدون تعريف روشنی از فقر که بتواند با سازگاری در طول مکان و زمان اندازه گیری شود، امکان 
پذير نیست؛ امّا تعريف و اندازه گیری فقر با مشکالت شناخته شده ای همراه است. تعريف يا تکنیک 
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ی وجود ندارد. سه دهه گیری بهینه ای برای مقايسه فقر میان کشورها يا حتّی درون يک کشوراندازه
تر  ( سه مفهوم گسترده از فقر را شناسايی کرد که گويا بیشRein,1994 :P 76پیشین، مارتین راين )

مشکالت مرتبط با تحلیل فقر را پوشش می دهد: وسیله معیشت، نابرابری، و اثر جانبی. وسیله معیشت با 
قابلیت ها( ارتباط دارد. نابرابری با « )حدّاقل حفاظت های الزم برای حفظ سالمت و ظرفیت کار»
مرتبط است. از اين جهت که مفهوم فقر بايد در متن « موقعیت نسبی گروه های درآمدی با يک ديگر»

جامعه به صورت يک کل ديده شود، فقر با جدا کردن فقیران و تمرکز بر رفتارشان در جايگاه گروهی 
رفتار بقیه جامعه به ويژه بخش ثروتمندتر  کطور درخاص نمی تواند به طور کامل فهمیده شود. همین 

صورت  اشاره کرده است که فقر را بايد به 7387آمارتیاسن در سال  ومناطق اقتصادی غنی، مهمّ است.
بودن درآمدها که ضابطه متعارف  های اساسی در نظر گرفت و نه فقط پايین محرومیت از قابلیت

البته محرومیت، خود مفهومی نسبی است که ممکن  (35:ص 7333)آمارتیاسن، شناسايی فقر است.
انداز قابلیتی در  های مختلف، تعاريف متفاوتی داشته باشد. آنچه که چشم ها و زمان است در مکان

 .دهد دهد اين است که درک ما را از ماهیت و علل فقر و محرومیت گسترش می تحلیل فقر انجام می
های موضوع  اد از سايه سنگین درآمد محوری بر همه جنبهندی با انتقلاين اقتصاددان معروف ه

های  ، نابرابری، رشد و توسعه، به جای رويکرد درآمدمحور در تحلیل«قابلیت انسانی»محرومیت، نظريه 
ها و فرآيند رو به  اقتصادی ارائه کرد. به باور سن، هدف نهايی ،توسعه،گسترش دامنه گزينش انسان

تواند از وضعیت فقر  فقیر کسی نیست که درآمد ندارد بلکه کسی است که نمیتزايد آن است؛ بنابراين 
يافتگی کشورها بر پايه شاخص توسعه  درجه توسعه 7330خارج شود. بر پايه همین ديدگاه از سال 

بر سه قابلیت انسانی زندگی سالم و طوالنی )امید به زندگی(، دسترسی به دانش و آگاهی  انسانی مبتنی
 .گیرد استاندارد زندگی )درآمد( مورد سنجش قرار می )آموزش( و

 شاخص  -3-2
 شاخص حداقل نیازهای اساسیالف: 

شود که بايد يک حداقلی از نیازهای خوراکی و غیرخوراکی تامین شود.  در اين روش فرض می
 .کند اين سبد حداقل، حداقل سطح درآمد يا مصرف موردنیاز را تامین می
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 OECD شاخصب: 

ها عبارتند از: امید به زندگی،  زير شاخص تشکیل شده است، برخی از اين شاخص75خصاز اين شا
وزنی هستند، متوسط  ها، بزرگساالن(، درصد کودکانی که دچار کم نرخ مرگ و میر )نوزاد، بچه

های دبستان، تولید ناخالص داخلی سرانه، درآمد سرانه خانوار، نرخ بیکاری، دسترسی به آب سالم  سال
 ...و

 HDI شاخص توسعه انسانیج: 
معرفی کرد، شاخص  7330در سال  (UNDP)اين شاخص ترکیبی را برنامه توسعه سازمان ملل

توسعه انسانی مقیاسی موجز برای ارزيابی بلندمدت پیشرفت در سه حوزه توسعه انسانی است. اين 
و برخورداری از معیار معاش ها عبارتند از: داشتن يک زندگی طوالنی و سالم، دسترسی به دانش  حوزه

آمده،  7073همانطوری که در گزارش توسعه انسانی سال  (6:ص7337)طهماسبی، مناسب و معقول.
شود. دسترسی به دانش را نیز با دو روش  گیری می زندگی طوالنی و سالم با امید به زندگی اندازه

بزرگساالن که برابر است با  های سپری شده در فرآيند آموزش برای سنجند: اول میانگین سال می
های قابل  ساله و باالتر و دوم مجموع سال 75های آموزش طی دوران زندگی برای افراد  متوسط سال

های تاثیرگذار بر نرخ  انتظار آموزش فراروی کودکان در سن ورود به مدرسه، به شرطی که وضعیت
غییر نکند و سرانجام معیار معاش يا نام در مدرسه و سن ورود به آن، طی دوران زندگی کودک ت ثبت

شود که با استفاده از نرخ  گیری می همان استاندارد زندگی هم با سرانه درآمد ناخالص ملی اندازه
 .شود دالرهای تبديل شده، بیان می 7005المللی  بر اساس ثابت بین ( PPP) برابری قدرت خريد

 شاخص فقر انسانید: 

سازمان ملل معرفی کرد. اين شاخص، محرومیت زندگی را از سه  اين شاخص را نیز برنامه توسعه
عمر بر حسب درصد افرادی  دهد. محرومیت از بعد طول بعد طول عمر، دانش و سطح زندگی نشان می

سواد و  سالگی بمیرند و محرومیت در دانش برحسب درصد افراد بالغ بی 7رود قبل از  که انتظار می
کیب سه متغیر درصد افرادی که به آب سالم دسترسی ندارند، درصد محرومیت در سطح زندگی از تر

وزنی  ای که دچار کم افرادی که به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند و درصد کودکان پنج ساله
يافتگی از جمله  هستند، محاسبه می شود. تهیه بسیاری از شاخص های ترکیبی سنجش سطح توسعه
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های  تالشی برای پوشش کاستی (HDI) انسانی وسعهو شاخص ت (MPI) شاخص فقر چندبعدی
باشد که معیار  ها بدان معنی نمی بعدی مانند درآمدسرانه بوده است. البته اين تالش های تک شاخص

کننده در توسعه يا فقر جوامع ندارد بلکه تاکید بر آن است که به جز درآمد،  درآمد اثری تعیین
ها بايد نتايجی متفاوت از  د دارند؛ بنابراين اين شاخصکننده ديگری نیز وجو متغیرهای تعیین

ها اطالعات متفاوتی در  صورت محاسبه اين شاخص بعدی داشته باشند؛ در غیر اين های تک شاخص
  .گذارند و تهیه آنها ضرورتی نخواهد داشت اختیار نمی

 گیری تمدن نوین اسالمیاهمیت فقر زدایی در شکل -4
لهی است که تمام پیامبران برای تحقق آن رسالت يافته و بسیاری نیز در راه عدالت آرمانی دينی و ا

اند اصوال يکی از داليل تمايل مردم به دعوت پیامبران و فرستادگان الهی  عدالت جان خود را فدا کرده
 امید ايشان به برقراری قسط و عدل و رفع محرومیت از فقرا خواهد بود.

صادی و اجتماعی در اسالم جدای از هدف نهايی دين )اعتالی بحث از فقرزدايی و عدالت اقت
معنوی انسان در ساحت علم وعمل( نیست. و هرچه در اسالم به آن توجه شده، از جمله عدالت 

اند و به سان ابزاری برای نیل به اين مقصد  اقتصادی، از حیث تأثیری بوده که در اين غايت قصوی داشته
تربیت انسان در زمره اغراض مستقیم برخی از دستورات اقتصادی اسالم قرار باشند. البته گاه  اعلی می

گیرد؛ مثالً در خمس و صدقه، قصد قربت شرط شده تا عالوه بر تأمین فقرا و توازن اقتصادی،  می
موجب تذکر و قرب به خدا شوند و نیز تمرينی برای دل بريدن ازمال دنیا باشند و لذا نقش تربیتی دارند. 

 . اند قت اخالق و اقتصاد آمیخته با هم بیان شدهدرحقی
ای باشد که تمامی آحاد جامعه ازامکانات زندگی  در جامعه اسالمی وضعیت معیشتی بايد به گونه

ها )بهداشت، درمان، تغذيه، آموزش، مسکن و...( در حد کفاف برخوردار باشند. اين  در تمام زمینه
از جامعه نیز هستفقر مالی از ديد اسالم امری مطلوب معرفی نشده، مفهوم از رفاه عمومی مستلزم رفع فقر 

تواند سبب مشکالت اخالقی و اجتماعی بزرگ گردد، شناخته شده است. فقر  بلکه چیزی منفور که می
شود. ريشه بسیاری از جرمها و تبهکاری ها را  عاملی است که بسیاری از بدبختیهای بشر از آن ناشی می

جست و جو کرد و نکوهشی که درباره فقر رسیده، شاهدی بر لزوم رفاه عمومی و  بايد درفقر مادی
 .دستیابی افراد به حداقل نیازها و زندگی با کفاف است
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 :فرمايد السالم می امام علی علیه
  للمقت( منه، فانّ الفقر منقصة للدين مدهشة للعقل داعیة  يا بنّی انّی اخاف علیک الفقر، فاستعذ باللّه»

 (53، 77  ج، 7376مجلسی، )
اند:  ؛ فقر مرگ بزرگتر است. و نیز فرموده« الفقر، الموت االکبر»فرمايد:  ايشان در جای ديگر می

 (77  ، ص28  ج، 7376مجلسی، ) کشتم( کرد او را می اگر فقر در قالب مردی برايم تجلی می
و رفاه عمومی( صدقات را برای  از اين رو قرآن کريم )به منظور ايجاد توازن اجتماعی، رفع فقر

( و ترس از فقر را يکی از دستاويزهای 60)توبه/« انما الصدقات للفقراء»نمايد.  درمان فقر فقرا معین می
(. با اين همه، آنچه بیش ازخود فقر اثر سوء دارد، 768)بقره /« الشیطان يعدکم الفقر» شمارد: شیطان می

خداوند بر پیشوايان حق واجب »د:فرماي السالم می ا علی علیهاحساس فقر و ناداری و کمبود است. لذ
همین احساس .« ساخته که خود را با مردمان تنگدست برابر نهند، تا اين که بر فقیر فقرش فشار نیاورد

 7 ج  کافی،سالم اإلثقة) کاد الفقر ان يکون کفرا(»ناداری و نیازمندی نزديک به کفر شمرده شده است: 
گردد که فقرزدايی مقدمه تمدن اسالمی است و  ان از اين تعالیم نورانی آشکار میبدين س(  30ص 

وجود فقر در جامعه با مبانی تمدن اسالمی در تضاد است. جامعه ای که در آن بخش عمده ای از 
 شهروندان از تامین نیازهای اولیه خود ناتوان باشند نمی توان زمینه تعالی و رشد فکری و معنوی 

ا را در آن فراهم نمود. جامعه ای که هنوز در هرم اولیه نیازهای بشری گرفتار باشد قطعا درگیر انسان ه
ناهنجاری های اخالقی و رفتاری فراوانی خواهد بود به حدی که شکل گیری جامعه ای اخالقی مبتنی 

معه مهدوی، از در بیان ايجاد آرامش و رفاه عمومی در جابر تعالیم اسالم در آن غیرممکن خواهد بود. 
« ةو يسوی بین الناس حتی التری محتاجاً الی الزکا»امام صادق )علیه السالم( روايت شده است که 

چنان میان مردم عدالت و مساوات را حاکم می گرداند که محتاج و ( » 330، ص 57ج  ،7376)مجلسی،
 « فقیری برای اخذ زکات يافت نمی شود.

ه اسالمی به معنای رفع فقر و ايجاد رفاه عمومی )معیشت کفافی( بنابراين عدالت اقتصادی در جامع
کند، برای اين  که فقیر را به عنوان مورد انفاق )خمس، زکات، صدقات و...( معرفی می است و آياتی

است که انفاقات راهی برای رسیدن به رفاه عمومی است و رفاه عمومی يکی از اهداف اقتصادی اسالم 
  :شمرده شده است
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علی رسوله من اهل القری فللّه و للرسول ولذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن   ا افاء اللّهم»
 (2حشر/«)السبیل

خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی والمساکین وابن   ء فانّ للّه واعلموا انما غنمتم من شی
 (77انفال /«)السبیل
 (60توبه«)انماالصدقات للفقراء والمساکین»
 (723بقره /...«) لفقراء الذين اُحصروا فی سبیل اللّه»
 (73ذاريات /«)و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم»

در روايات نیز مطالب فراوانی درباره روش برخورد حکومت نبوی و حکومت علوی  و امامان 
تأمین رفاه عمومی به عنوان معصوم با فقرا و مساکین وجود دارد که مبین اهتمام ويژه اسالم به رفع فقر و 

نتیجه آن که ايجاد رفاه عمومی )رفع فقر و تأمین معاش کفافی(  يکی از عناصر عدالت اقتصادی است.
بنابرين در تمدن نوين اسالمی وضعیت اقتصادی و معیشتی  .باشد يکی از اهداف اقتصادی دراسالم می

لفه با مشکل روبرو شود ؤدر صورتی که اين مجامعه بايد همواره دغدغه اصلی متولیان باشد. در واقع 
ثیر فروانی بر ساير جنبه های مادی و معنوی جامعه خواهد گذاشت. فرهنگ سازی و ايجاد تمدن أت

نوين جز بر پايه ساخت های اقتصادی که توان اجرای آنها را داشته باشد امکان پذير نخواهد بود. منظور 
ت، بلکه ايجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از برهم ريختگی در از اين بحث رفاه کامل مادی جامعه نیس

اين حوزه کمک زيادی بر پیشبرد اهداف فرهنگی خواهد نمود. بنابرين فقر زدايی هم بايد نتیجه تمدن 
 0اسالمی باشد و هم سنجه ای برای ارزيابی انطباق يک جامعه با معیارها و اصول بنادين تمدن اسالمی

های مهم خود را بر تربیت  ک بنای فرهنگی است. اين جامعه فرهنگی يکی از پايهتمدن نوين اسالمی ي
شهروندان مومن و متعهد به قانون و شرع بنیان خواهد گذاشت. در نتیجه در وهله اول بايد توجه داشت 
که مهمترين سرمايه تمدن نوين اسالمی، امت اسالمی و افراد فرهیخته درون آن هستند که با همت و 

  .سازند های نوين اسالمی، اهداف عالیه اين تمدن را محقق می ت متمدن خود براساس آموزههوي
های اجتماعی و  بنابراين با توجه به آنچه گفته شد، در تمدن نوين اسالمی میزان فقر و در نتیجه آسیب

عه زمینه و ها و جام های فردی در اثر تربیت عمومی به حداقل رسیده و محیط زندگی خانواده بزهکاری
 کند. تمدن نوين اسالمی در يک جامعه به دور از  مسیر يک زندگی سالم را برای همگان آماده می
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افتد و برای ايجاد آن بايد اين جامعه عدالت و مبارزه با فقر به عنوان پیش  بی عدالتی و  سالم اتفاق می
  .نیاز ساخته شود

 راهبردهای رفع فقر در تمدن نوین اسالمی -5
ر به طور مجزّا از محیط اجتماعی اقتصادی و نظام سیاسی ديده نمی شود. راهبردها و سیاست های فق

هستند؛  يک راهکار جامع و کارا در رفع فقر بايد بر « پیشرفت»کاهش فقر، بخشی از راهبردهای جامع 
 در ارائه الگوی رو مثلّث بنیادی فقر، توزيع، رشد و هم افزايی های بین آن ها متمرکز باشد. از اين

فقر زدايی هم جنبه نرم افزاری و هم جنبه سخت افزاری موضوع بايد مورد توجه قرار گیرد. اگرچه 
نیروهای اقتصادی مهمّند، شواهدی وجود دارد که عوامل اجتماعی سیاسی، فرهنگی، و ديگر عناصر 

هستند و در تحلیل سیاست  در اين هم افزايی ها عناصر اساسی« توسعه انسانی»غیراقتصادی مرتبط با 
تر  کاهش فقر نقش های محوری دارند. عامل مهم مرحله فعلی توسعه کشورهای اسالمی که با بیش

است. اين نکته بسیار اهمیت دارد  سنی هرم جمعیتی کشورهای در حال توسعه مشترکند، مرحله انتقال 
پويايی های فقر در اين کشورها  که با پويايی های اقتصادی جمعیتی که مبنايی برای درک تحوّل و

 هستند مورد توجه واقع شود.
سیاست های کاهش فقر نبايد بر میانگین رفتار گروهی مبتنی باشد. اين درست است که مدل های 
عهده دار آزمون تجربی، درک جامع بهتری از پیوندها تدارک می بینند؛ امّا برای جرح و تعديل اين 

از محیط موقعیتی الزم است. نابرابری شايد سبب تضاد و افزايش میزان  پیوندهای رفتاری، درک بهتری
فقر شود. دستاوردها تا حدّ فراوانی به نظام سیاسی، حضور نهادهای کارا و انطباق پذير، سطوح اوّلیه و 
عمق محرومیت، وسعت قشربندی اجتماعی، و دورنمای رشد بستگی دارند. حتّی نقش محوری رشد در 

ته به ساختارهای اين پارامترهای اجتماعی سیاسی، ممکن است پذيرفته نشود. ابداع اخیر کاهش فقر بس
برخی از اين پارامترها، هر چند برای سنجش ناپخته اند، در مدل سازی فقر مبتنی بر تحلیل سرتاسری 

ی ]جامع[، گامی به پیش در روشن کردن پويايی های فقر هستند. خصوصیات اين عوامل اجتماعی سیاس
نشان داده اند که از لحاظ آماری در بسیاری از مطالعات مهمّند؛ با وجود اين، تفسیر اين يافته ها جهت 
قاعده مند نمودن ]= فرموله کردن[ سیاست، سختی و جدال آمیز بودن آن ها را اثبات کرد )ر. ک: 

 (.7333اسکواير 
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ی اسالمی در مرکز دگرگونی کشورهای در حال توسعه به طور کلّی، از جمله، بیش تر کشورها
اساسی اقتصادی جمعیتی هستند که توانايی ها و چالش هايی را ارائه می کنند. ظرفیت ها به وسیله نمونه 
کشورهايی نشان داده می شوند که می توانند به سوی مسیر توسعه پايدار حرکت کنند که به طور 

اين مسیر با تقويت منابع رشد بلندمدّت، به  معناداری میزان فقر را کاهش می دهد. در بیش تر موارد،
طور عمده آموزش کیفی مساوات گرايانه، نهادهای کارا، و اتخّاذ حاکمیت قانون و برابری سیاسی و 
حقوقی در حکومت به دست آمده است. فقدان اين شرايط ساختاری، سبب رشد پايین تر، میزان باالتر 

(. سیاست های تخفیف فقر بايد Sirageldin ، 7000می شود )فقر، و فرسايش نظام های اخالقی مترقّی 
 در اين زمینه پويای تعامل بین دورنماهای رشد و ارزش های مترقّی مالحظه شوند.

تحلیل های بخش قبلی نشان می داد که فقر، نتیجه عوامل متنوّعی است و سه راهبرد گسترده برای 
ا و قرارهای اجتماعی سیاسی به نفع فقیران. اين کاهش ارائه می کرد: رشد، توزيع، توسعه نهاده

راهبردهای گسترده، هرچند به هم وابسته اند می توانند تأثیرهای متفاوتی در بلندمدّت و در زمان حال و 
 کوتاه مدّت، بر کاهش مداوم فقر مزمن، گذرا، و انواع ديگر فقر بگذارند. آن ها بايد به صورت 

صورت عناصر اساسی راهبرد توسعه جامع ديده شوند؛ با وجود اين، بسته ای هماهنگ بررسی، و به 
احساس ما اين است که راهبردهای رشد کارای ترکیب شده با سازوکار فرصت عادالنه، بايد به صورت 

 اساس وپايه ای برای سیاست های کاهش مداوم فقر انجام وظیفه کنند. 
شنهادی با نظام اخالقی اسالمی که پیش تر همان طور که ذيالً بحث می شود، اين راهبردهای پی

طرّاحی شد، سازگارند. راهبردهای رشد ماهیتا فرايندهای بلندمدّت هستند. برای کامیابی، راهبردهای 
رشد، بر افزايش منابع بلندمدّت رشد اقتصادی متمرکز می شود که اين منابع عبارتند از آموزش کیفی، 

انی، سرمايه گذاری مولّد، رفتار کارآمد بازار، و توسعه تمرين سالمت و ديگر منابع قابلیت های انس
 مردم ساالری و حاکمیت قانون. 

، هرچند به طور کلی راهبردهای تمدن اسالمی جهت فقرزدايی را می توان چنین دسته بندی نمود
اين راهکارها از برخی جهات با راهکارهای حکومتهای غربی همجهت و شبیهند، اما در حقیقت 

 :اوتهای بنیادين و اساسی نیز بايکديگر دارند که ذيال بدانها اشاره میگرددتف
الف: ايجاد محیط رقابت : مؤلفّه کاهش فقر، در اين چارچوب گنجانده می شود با اين شرط که 
سیاست های مساوات گرايانه برای توسعه قابلیت های انسانی و توزيع فرصت ها اتخّاذ شود. اين بخش 
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شد، برای کاهش مداوم فقر، اساسی است. سرمايه گذاری عادالنه در آموزش و کیفیت آن، از راهبرد ر
به ويژه در سطح پايه، برای همه اعضای گروه های جوان شرط الزم است؛ اگر قرار است کشورها از 
دَوْر باطل فقر رهايی يابند. شروط کافی عبارتند از ارتقای محیط رقابت سالم، فرصت های مولّد، و 

و اخالق مدار بودن  حکومت خوب؛ امّا توسعه چنین محیطی نیازمند هدايت اخالقی سازگاری است
های برابر  ايجاد فرصت. اين محیط در تمدن نوين اسالمی، نقطه افتراق اين تمدن با تمدنهای غربی است

زدايی، ايجاد های فقر ترين سیاست هاست. بنابراين يکی از مهم در توزيع فرصتعدالتی ٌ فقر محصول بی
های برابر است. البته در اختیار داشتن فرصت به تنهايی کافی نیست، فرد بايد توانايی فردی  فرصت

استفاده از فرصت را داشته باشد. قابلیت فردی با ارتقای دانش و مهارت فرد امکان استفاده از فرصت را 
کند. بنابراين الزم است فرد هم  میهای برابر قابلیت محیطی را خلق  کند اما ايجاد فرصت فراهم می

 .را داشته باشددر محیط اخالق مدار توانايی نقش آفرينی و هم فرصت دستیابی به امکانات 
نقش  -به معنی کارگزاران  و نهادهای حکومتی ، ب: تمرکز زدايی از دولت:هرچند دولت ها 

ها  هرچه دولتبه نظر می رسد مهمی در ايجاد و استقرار و استمرار يک تمدن بر عهده دارند ولی 
بتوانند بايد  قدرت بخشی بیشتری به مناطق مختلف بدهند و اجازه تخصیص منابع را به آنها بدهند،  
نهادهای منطقه ای و محلی نیز با توجه به شناختی که از وضعیت و شرايط آن منطقه يا بخش خود دارند 

ساختار دولت در فقه اسالمی بايد بیشترين  .هندگذاری را با شناخت بهتری انجام بد توانند هدف می
آزادی را در عرصه اقتصادی برای مردم قائل باشد  . مالکیت به عنوان اصلی محترم و مقدس در اسالم 

ادی صدم جهت اشتغال به فعالیت های اقتبه حساب آمده تا بدين صورت زمینه برای فعالیت مشروع مر
ه تصمیم گیران، با فرض درستی و محق بودن دستیابی به قابلیت ها اين نکته داللت دارد ک فراهم گردد.

 و فرصت ها، اقدام های تخصیصی خودشان را انجام داده، پیامدهای آن ها را می پذيرند. 
جامعه متعهّد است تا محیط الزم برای دستیابی عادالنه به قابلیت ها و فرصت ها را همراه با شفّافیت 

هره برداری بر دوش افراد است. وانگهی، جنبه اجتماعی هر دارايی مورد حکومت فراهم کند. بار ب
تملّک يا مديريت نهادهای خصوصی يا عمومی مورد توجه است. اين بدان معنا است که مصرف 
مسرفانه نسل های کنونی در مقابل نسل های آينده تشويق نمی شود و بايد از لحاظ اجتماعی، مقاومت 

يا فعّالیت های « وابستگی»اصول موضوعه نشان می دهند که سیاست ها نبايد  صورت پذيرد. ترکیب اين
غیرمولّد را توسعه دهد. فقیران نبايد در تمام محدوده زندگیشان يا در همه نسل ها به صورت فقیر 



 همايش ملی تمدن نوين اسالمی سومینمجموعه مقاالت /  727

نهادينه شوند. سیاست های مبتنی بر پرداخت های انتقالی که فقیران را از وضعیت وابستگیشان خارج 
د، نبايد اتّخاذ شوند، مگر در مواردی که چنین خروجی امکان پذير نباشد. بنیاد اخالقی اين نمی کنن

تحلیل، مشابه با تحلیل نهاده شده در اصول مالیه اسالمی است که پرداخت يا دريافت از صندوق های 
که سازوکار وام را که تقسیم منصفانه مخاطره و بازده را تصويب نمی کند، ممنوع می داند؛ همان طور 

 انتقال مخاطره را نمی پذيرد.« دائم»
ج(تقويت و کارآمد سازی  نهاد زکات: اخالق اسالمی همچنین به عمل فردی و شخصی برای 
کاهش فقر تکیه می کند. آشکارتر از هر چیز ديگر، نهاد زکات است که اصل مراقبت را در سطح 

ت دارد، نهادينه می کند. سیاست هايی که فردی و اجتماعی که برای همبستگی جوامع اسالمی ضرور
رشد عادالنه ارتقا می دهند، از همین اصل پیروی می کنند. اين بخشی از حقوق و وظايف جامع 

 اسالمی است.
است. اسالم « زکات» های اساسی اسالم برای فقرزدايی، وضع قانون مالیاتی از نوع يکی از راه حل

مرده است. اسالم براى افزايش ثروت افراد با توجه به رفاه کل اندوختن بی رويه ی پول را غیرمجاز ش
 جامعه مقررات خاصّى تعیین کرده است. از اين ديدگاه زکات براى از بین بردن فقر واجب شده است

اءِ وَتَوْقِیراً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ الزَّکَاۀَ قوتاً لِلْفُقَرَ: »فرمايندمیامام موسی بن جعفر)ع(  در همین راستا
کافی، شیخ ) ]هع کردخداوند حکم زکات را برای تأمین قوت فقیران و وفور نعمت شما وض ؛لِاَمْوَالِکُمْ]

إِنَّ اللَّهَ جَلَّ »از امام صادق)ع( نقل شده که حضرت فرمودند: همچنین  ) .738، ص 3ش، ج  7365کلینی
 ؛غْنِیَاءِ مَا يَکْفِیهِمْ وَلَوْ لَا ذَلِکَ لَزَادَهُمْ وَإِنَّمَا يُؤْتَوْنَ مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ]وّعَزَّ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ فِی اَمْوَالِ الْاَ

خداوند عز وجل در اموال توانگران به اندازه کفايت فقراء قرار داده است و اگر چنین نبود به خود آنان 
 ]ل عدم دست يابی فقراء به اين اموال بوده است)فقرا( می داد و اگر مالی در اموال اغنیاء هست به دلی

 .(732 ص ،3 ج ، کلینی، شیخ کافی،)

ارت همگانی يا امر به معروف و نهی از منکر، تبلیغات و ارائه الگوی صحیح مصرف و سرانجام نظ
له تواند بستری در فقر زدايی به وجود آورد و از فاص کاران می برخورد عملی و قانونی قاطعانه با اسراف

طبقاتی شديد در جامعه جلوگیری کند. مقوله اسراف و تبذير نبايد در قلمرو فردی تقلیل پیدا کند، 
رويه از جمله مهم ترين مصاديق فقرآور است که اگر  اسراف بیه در خود نهادها و ادارات دولتی چنانک

 چهل  ن راستا اصل در همی  .ريزی درست، مديريت بشود گام بزرگی در جهت فقرزدايی است با برنامه
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  ريشه و  جامعه  اقتصادی  استقالل  تأمین  برای: داردسوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران مقرر می و
اقتصاد  او،  آزادی حفظ با رشد،  جريان در  انسان  نیازهای  برآوردن و  و محرومیت فقر  کردن  کن

  شئون  همه در تبذير و  اسراف منع ت:      ... :شود  می استوار زير ضوابط  اساس بر  ايران  اسالمی  جمهوری
 . خدمات و توزيع تولید، ، گذاری  ، سرمايه مصرف از  اعم اقتصاد،  به مربوط

تر  ها را در جامعه سبب شده و هر روز دامنه آن را گسترده د: مبارزه با تحجر فکری: آنچه محرومیت
ها و  ها، باورها، برداشت صادی داشته باشد، ريشه در بینشکند، قبل از آن که ريشه در مسائل اقت می

های برخاسته از  ای که نظام طبقاتی و ارزش های فرهنگی جامعه دارد؛ به عنوان مثال در جامعه ارزش
های حزبی و قومی حاکم است و هر قسمت به اندازه و جايگاه  فرهنگ تبعیض نژادی و عصبیت

کند، اين دايره بسته خود به خود فقر و محرومیت را برای  ستفاده میای ا اش از امکانات ويژه اجتماعی
کند. از اين رو، راه حل آن، تغییر  ای ديگر فراهم می گروهی و رفاه، آسايش و ثروت را برای دسته

باورهای غلط و از بین بردن فرهنگ جاهلیت اشرافی در جوامع است. اولین اثر عملی اين اعتقاد در 
  .المال در جامعه است ها و بیت کانات، مسئولیتتقسیم مساوی ام

  برای: سوم و چهل  اصل مطابق ه: ترويج فرهنگ کار به مثابه عبادت و تقبیح درآمدهای حرام :
  جريان در  انسان  نیازهای  برآوردن و  و محرومیت فقر  کردن  کن  ريشه و  جامعه  اقتصادی  استقالل  تأمین
  : تنظیمشود  می استوار زير ضوابط  اساس بر  ايران  اسالمی  اقتصاد جمهوری او،  آزادی حفظ با رشد،
  بر تالش  هر فرد عالوه  باشد که  چنان کار  و محتوا و ساعت  شکل  که  صورتی  کشور به  اقتصادی  برنامه
  رهبری در  فعال  شرکت و  و اجتماعی  ، سیاسی معنوی  خودسازی  برای  کافی  و توان  ، فرصت شغلی

 .باشد  ابتکار داشته و  مهارت  کشور و افزايش

گیری تمدن نوين اسالمی فراهم نخواهد شد جز با ايجاد شرايط کار، تالش و شرايط شکل
سازندگی برای همه آنانی که توان کاری دارند. بدون شک اشتغال عامل اصلی فقرزدايی است. به قول 

های  بیاموزيم. اصوالً پیشگیری بهتر از درمان است و نسخهمعروف به جای دادن ماهی بايد ماهیگیری 
در نظام اسالمی هدف اصلی تولید  و کار در  .های کوتاه مدت يک مُسکن است مقطعی، موقتی وبرنامه

داری که هدف اصلی از تولید سود است.تولید و  جامعه،  رشد انسان هاست ، برخالف نظام سرمايه
داری، نوع دوستی، انگیزه و عامل  آن که سودآوری علت آن باشد، وظیفهتوزيع در جامعه دينی قبل از 

آن است. بنابراين در بازاری که مبتنی بر اين نظام است، جايی برای انحصار، احتکار، گرانفروشی 
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ماند. بر اين اساس، بهترين شکل ارتباط و برخورد حکومت با بازار آن است که عامالن بازار )اعلم  نمی
تولید و توزيع( بايد سخت مورد توجّه و عنايت مسووالن قرار بگیرند، و جايگاه خود را در نظام از بازار 

های مختلف از طريقِ مسووالن نظام اختالل در  مهری نباشند و هر روز به دالئل و بهانه بیابند، و مورد بی
قتصادی را با نیروهای عمل امر بازار به وجود نیايد. اين خود نزديکی و ارتباط تنگاتنگ سیاستگذاران ا

کننده در بازار و برنامه ريزی جامع برای جهت دادن و هدايت و حمايت نمودن بازار به سمت برآورده 
ساختن نیازهای جامعه و جلوگیری از انحصارات دولتی در آنچه بخش خصوصی توان انجام آن را 

اندازد. ديگر اين که به  خطر نمیدارد، می طلبد. واگذاری آن به بخش خصوصی امنیّت کشور را به 
سبب اهمیّت بازار در تولید و توزيع نیازهای جامعه و گرفتار آمدن افراد در دام بخل و تکاثر و دست 

وگرانفروشی، حکومت موظف است با نظارت خود بر بازار خالء هر نوع اجحاف و  زدن به احتکار
 .ناامنی اقتصادی را بگیرد

موضوع نهفته است؛ نخست اينکه جامعه را ثروتمند کنیم. ديگر اينکه در نفس خود فقر زدايی دو 
ها وافراد جامعه تقسیم شود. به  روش سالمی به وجود آوريم که اين ثروت به صورت عادالنه بین گروه

شود که نخستین آن مربوط به تولید بیشتر کاال  اين ترتیب دو مساله در ظاهر جدا از يکديگر طرح می
احث اقتصادی به معنی عام است وديگری مربوط به توزيع عادالنه واز مقوله اقتصادی واز مقوله مب

شود. تولید نه فقط در  اجتماعی است.توضیح آنکه امروز کاال در مقیاس وسیع برای توزيع، تولید می
رار کند بلکه اقتصادهای ملی را هم تحت تاثیر ق المللی هر روز جای خود را بیشتر باز می مبادالت بین

دهد؛ به خصوص در جامعه ما که اقتصاد آن بر محوريت نفت استوار است. با توجه به محدوديت  می
منابع طبیعی الزم وضروری است اين نگرش تغییر يابد وسیاست تولید به عنوان محور رشد اقتصادی در 

تولید بستگی اولويت اول قرار گیرد . بی شک رونق اقتصادی، پیشرفت علمی، تکامل فنی وصنعتی به 
 .دارد که عامل مهمی در فقر زدايی ايفا می کند

نظارت همگانی يا امر به معروف و نهی از منکر، تبلیغات و ارائه ر: و: نفی فرهنگ  اسراف و تبذي
 تواند بستری در  کاران می الگوی صحیح مصرف و سرانجام برخورد عملی و قانونی قاطعانه با اسراف

و از فاصله طبقاتی شديد در جامعه جلوگیری کند. مقوله اسراف و تبذير نبايد  فقر زدايی به وجود آورد
 رويه از جمله  در قلمرو فردی تقلیل پیدا کند، چنانکه در خود نهادها و ادارات دولتی استفاده بی

ريزی درست، مديريت بشود گام بزرگی در جهت  مهم ترين مصاديق فقرآور است که اگر با برنامه
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قانون اساسی کامال  73متاسفانه علی رغم نهی از هرگونه اسراف و تبذير در اصل  .استفقرزدايی 
 خالف آن را شاهد هستیم.

اسالم تاکید دارد که برای رفع نیاز مردم بايد از طريق قرض الحسنه : ی: نهاد قرض الحسنه و احسان
 لَهُ فَیُضاعِفَهُ حَسَناً قَرْضاً اهلل يُقرِضُ ذیذَالَّ می فرمايد: مَنْ  775 آيه بقره قرآن کريم در سورهاقدام کرد. 

. نبايد در بیفزايد برابر چندين به او بر خدا و دهد( الحسنه قرض) وام را خدا که کَثیرَۀً کیست اَضْعافاً
جامعه ربا دادن و ربا گرفتن در بین مردم رايج شده و مردم احتیاجات خود را از اين راه بر طرف کند. 

دينی قبیح و ناپسند است که درهای حالل را به روی مردم ببندد و بعد انتظار معجزه و مدينه برای جامعه 
 لَعَلًَکُمْ اهللَ اتَّقُوا وَ مُضاعَفضةً اَضْعافاً الرِّبا تَاکُلُوا ال آمَنُوا الَّذينَ اَيُّهَا يا  .فاضله را از آنها داشته باشد

 برابر چند تا افزائید سرمايه بر سود دائم که مخوريد ربا ايد دهگروي اسالم دين به کسانیکه ای تُفْلِحُونَ
.يکی ديگر از يابید رستگاری و سعادت که باشد کنید زشت عمل اين ترک و بترسید خدا از و شود

 آل سوره 730 ) آيهطرق مهم فقر زدايی در جامعه، رفع نیاز مستمندان به وسیله انفاق و احسان است.
شود که فاصله و نفرت مستمندان از  انفاق و احسان در طول زمان موجب می خودداری از(   عمران

اگر بتوان اين راهکارها  را در جامعه به درستی   .اغنیاء بیشتر شده و موجب هالکت يکديگر شوند
 توان به فقرزدايی در جامعه اسالمی امیدوار بود. اجرايی کرد می

 گیرینتیجه
 عه ای از ارزش ها و باورهای مشخص  به همراه  وجود تمدن اسالمی عبارت است از مجمو

سازمان ها و نهادهايی با هدف وصول به پیشرفت مادی و معنوی انسان در يک چارچوب منظم معرفتی 
و فکری و با بکارگیری مظاهر، نمادها و دستاوردهای تعالی بخش بشر در حوزه های مادی و معنویِ 

 رتقای امت اسالمی در تمامی زمینه ها.متناسب با آموزه های اسالم برای ا
 تمدن نوين اسالمی نیازمند نگاهی ويژه به مقوله هايی مانند عدالت و رفع فقر و محرومیت می باشد.
 بدون در نظر نگرفتن فقر زدايی و از بین نبردن يا به حداقل نرساندن فاصله های میان فقیر و غنی 

 های دينی باشیم. لفهؤنمی توان امیدی به ايجاد تمدنی با م
در کنار  –ايجاد ،استقرار و استمرار تمدن اسالمی بدون شک بر پايه هايی از جمله مبارزه با فقر 

اگر نباشد نمی توان بر  بنا شده است .اين پايه ضروری، -مین حداقل های معیشتی فقرا و محرومینأت
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مطمنا به  ه برای تمدن سازی اسالمی،اين شرط محدثّ بنای تمدنی را امیدوار بود والبته، بستر جامعه ،
 مثابه شرط مبقّیه ی آن نیز می باشد.  

سیاست های فقر زدايی در تمدن نوين اسالمی بايد هم بر عهده دولت ها ی اسالمی باشد و هم 
در اين حوزه کوشش نمايند و عالوه بر کمک گرفتن و ياری  –گروهی يا فردی –جامعه مومنان 

بازخوانی جديدی نیز  د و استفاده از تجربیات شايسته  بشری در امر فقر زدايی،جستن از نهادهای جدي
در واقع تمدن نوين اسالمی عالوه بر بهره گیری  نسبت به نهادهای سنتی خود مانند زکات انجام دهند.

از نهادهای اقتصادی اسالم همچون زکات و خمس از يافته های علوم بشری همچون اقتصاد، جامعه 
و سیاست در راستای فقرزدايی بهره برد.  فقر پديده ای مختص به تمدن اسالمی نبوده و چالش شناسی 

همیشگی جوامع بشری بوده و هست لذا در تمدن نوين اسالمی يافته های علمی و تجربی بشر تا آنجا 
نجا اهمیت که در تعارض با نظام اخالقی و ايمانی اسالم نباشد به کارگرفته خواهد شد. لکن آنچه در اي

دارد نوع نگاه اسالم به اين علوم صرفا به عنوان وسیله ای جهت رفع فقر و نیازهای جامعه بشری و 
مین معیشت که انسان در آن فارغ از دغدغه تأ برقراری عدل و قسط جهت رسیدن به مدينه فاضله ايست

تعالی معنوی که و رفع نیازهای اولیه خود فرصت کافی جهت خودسازی و حرکت در مسیر رشد و 
همان مسیر توحید است را دارد. بنابرين اين ابزارها در اسالم وسیله ثروت اندوزی قرار نگرفته و اقتصاد 
به خودی خود در جامعه اسالمی هدف محسوب نمی شود. تفاوت ديگر نگرش معنوی و عبادی به 

مادی آن به نوعی عبادت نیز  برخی راهکارها همچون ايجاد اشتغال و کارآفرينی است که در کنار آثار
 محسوب می شود. 

میزان توجه به رفع محرومیت و  اگر تمدن اسالمی را به لحاظ زمانی  يک مفهوم مشکّک  بدانیم،
می تواند معیار شايسته ای برای  دغدغه کمک به نیازمندان در میان کارگزاران حکومتی و آحاد جامعه،

به گونه ای که اگر چنان دغدغه هايی  ی در بستر زمان باشد؛ارزيابی تحقق و يا پیشرفت  تمدن اسالم
وجود نداشته باشد يا کمرنگ باشد به همان اندازه ايجاد تمدن نوين اسالمی بعیدتر است و بر عکس 

 اوج تمدن نوين اسالمی زمانی است که به طور کامل فقر و ناداری از جامعه رخت بر بندد .
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 نقد و بررسی حقوق اقلیت های دینی و مذهبی در منشور حقوق شهروندی
 

 7محمود شفیعی

 

 چکیده
در گذشته کشورها فاقد قانون اساسی بودند، در نتیجه برای رفتار مسالمت آمیز با اقلیت های دينی و 

ن و مذاهب مذهبی در محدوده حاکمیتی خود با رهبران اين اقلیت ها برای رعايت حقوق پیروان آن اديا
قرارداد هايی منعقد می کردند تا ضمن دريافت مستمری از اقلیت ها، آزادی انجام اعمال دينی و 
زندگی مسالمت آمیز اجتماعی را داشته باشند. در حال حاضر کشورها دارای قانون اساسی هستند و در 

سخن به میان آمده و  آن پیرامون حقوق اشخاصی که دين و مذهب متفاوت با غالب مردم جامعه دارند،
حقوق شهروندی و حقوق انسانی آنها پیش بینی شده است. فلذا چندانکه در اصول متعدد قانون اساسی 
به حقوق اقلیت های دينی و مذهبی اشاره و از طرفی نیز منشور حقوق شهروندی، که به عنوان تکمله 

ه است و حقوق شهروندی اقلیت حقوق ملت در قانون اساسی و ديگر قوانین عادی تهیه و تدوين شد
های دينی و مذهبی را بیان کرده و از طرفی با توجه به اين تصمیم که پس از بازنگری و اصالح قرار 
است به قانون تبديل گردد، نگارنده سعی دارد تا با بررسی چند اصل قانون اساسی و چند ماده منشور 

نون حقوق شهروندی پیرامون حقوق اقلیت های حقوق شهروندی، نکاتی که الزم برای نگارش اليحه قا
دينی و مذهبی است را بیان نمايد، چرا که با توجه به مواد مندرج در منشور حقوق اقلیت ها به خوبی 

 بیان نشده است و بعضاً اشکاالت مفهومی و اجرايی در متن مواد و بخش ارجاعات به چشم می خورد.
ای مذهبی، حقوق شهروندی، قانون اساسی، حقوق اقلیت های دينی، اقلیت ه کلید واژگان:

 انسانی. 
 
 

                                                                                                                                               
 Mahmoud.sh0913@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضايی  1
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 مقدمه
 و آداب تاريخ، زبان، مذهب، نژاد، مانند گوناگونی عوامل ملت، ايجاد و مدنی جامعه تشکیل برای

 و هستند مشترک هدف و «همبستگی» ايجاد ی مقدمه عوامل اين همه ولی دارند، اثر مشترک رسوم
 شادی و غم در شوند، بسته هم و همدل بايد کنند می زندگی باهم که ردمیدر نتیجه م 7ندارند. اصالت
 به و باشند مختلف های قوم و نژادها از که هرچند کنند، فعالیت مشترک هدفی برای و باشند شريک

 است داده نشان تجربه باشند. مختلفی دين و اگر دارای مذهب حتی نمايند و تکلم گوناگون های زبان
 وابستگی های معنوی، چون هم و است شکننده مشترک، منافع و مادی نیازهای از اشین همبستگی که

  نیست. عمیق و دار ريشه

 .می آيد شمار هويتشان به اصلی مؤلفه های از يکی آنان دين مردم، از گسترده ای اکثريت برای
. است باالتر یکنند،م بیشتر پشتیبانی رسمی دين يک از که دولت هايی در عموماً مذهبی تبعیض احتمال
 محکوم نظام مند آزار و اذيت به را اديان پیروان در چین، نیز دولتی ناباور خدا ايدئولوژی که هرچند
 به فرانسه(، در بارزتر همه از )و دولتهای اروپايی بعضی در«  سکوالريسم»به  تعهد همچنین،. میکند

 بسیار کشورهای مردم .است شده یمنته عمومی فضای در دينی مظاهر بر اعمال محدوديت هايی
 کشورها تمام در تقريباً اقلیت ها. تشکیل می دهند را يک پارچه هايی جامعه وجود، صورت در اندکی،

 سر به شده برنامه ريزی و نظام مند تبعیض و سرکوب و اذيت، آزار تحت آنها از بسیاری و دارند وجود
 .می برند

اسی از وضع موجود داشته حقوقی من جمله شناسايی، فلذا با پیش بینی صحیحی که قانون اس
، استقالل در اصول و احوال شخصیه و تعلیمات دينی، حق ايجاد تشکالت 7آزادی انجام مراسمات دينی

                                                                                                                                               
 موجب مجاور يا واحد نقاط در مذاهب تعدد ديگر، طرف از اما. دانست ها لتم اتحاد و همبستگی پايه و مايه را مذاهب و اديان توان می 7

 اين ی ادامه. است آورده خود دنبال به را ملی های گسیختگی هم از و شده قومی های درگیری و متعصبانه برخورد و جدال و رقابت بروز
 آن از الک جان مانند متفکرينی و گرديده «مذهبی آمیز مسالمت همزيستی»  فکری نهضت پیدايش موجب ها ريزی خون و ها کشمکش
 [773: 7337]هاشمی،  .اند نموده جانبداری

 کلیسا،) رسمی معابر برپايی و تأسیس رسدکه می نظر به ترتیب، اين با. باشد می نیز آن لوازم تأمین در اذن دينی، مراسم انجام در اذن 7
. است گرفته قرار توجه مورد اساسی قانون خبرگان مذاکرات در حق اين. باشد کالبالاش و دينی مراسم انجام ی الزمه( غیره و کنیسه

 [ 723مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، ]صورت



 783/ شهروندی  حقوق منشور در مذهبی و دينی های اقلیت حقوق بررسی و نقد

و شورای شهر و همچنین قبول حقوق اجتماعی،  7دينی و مذهبی، حق نمايندگی مجلس شورای اسالمی
که قانون اساسی در اصول ابتدايی خود برای اقلیت های دينی اداری و استخدامی  از جمله حقوقی است 

اقلیت های دينی شناخته شده ی زرتشتی، کلیمی و مسیحی جمعاً و مذهبی بیان کرده است. در نتیجه 
اين غیر مسلمانان می توانند بر اساس اصل تساوی  7نماينده در مجلس شورای اسالمی هستند. 5دارای 

 مشاغل عمومی )اداری، آموزشی، دانشگاهی و فنی( باشند. عهده دار ديگر 3حقوق ملت
« حقوق شهروندی اقلیتهای دينی از منظر فقه امامیه»الزم به ياد آوری است که مقاله ای با موضوع 

سال سوم شماره دهم در سال « سیاست متعالیه»توسط آقايان حسین رجبی و محمد رضا باقری در مجله 
که با توجه به عدم وجود بحث حقوقی در آن و با عنايت به اين که به نگارش درآمده است؛  7337

منشور حقوق شهروندی جديداً تدوين گرديده است و مباحثی که بیان شده، بعضاً دارای نوآوری بوده 
از برخی نکات چشم پوشی شده است؛ الزم تلقی « منشور حقوق شهروندی»و گاهاً به دلیل حمل نام 

 ت قرار دادن اين منشور؛ مقاله حاضر به نگارش درآيد.  شد تا مجدداً با محوري

 الف( مفهوم شناسی
شهروند و حقوق »پیش از آغاز بحث الزم است به منظور دقیق تر شدن مباحث، نگاهی به مفاهیم 

 داشته باشیم. « دين و مذهب»و « شهروندی
و در قوانین عادی آن تا  : در قانون اساسی ايران، از واژه ی شهروند استفاده نشدهحقوق شهروندی

دهه های اخیر، اين کلمه مورد اشاره مقنن نبوده است. حتی در فرهنگ معین و دهخدا، واژه شهروند 

                                                                                                                                               
 شرط الزم به ذکر است که با مراجعه به قوانین عادی در خصوص مجلس شورای اسالمی و شورای شهر و روستا برداشت می شود که  7
 .نشده است محدود مسلمانان به شوندگان انتخاب دايره شده و تعیین شوندگان انتخاب برای «آسمانی کتب از يکی به تحلیف و ايمان»

 هشت و شصت و سیصد و يکهزار سال پرسی همه تاريخ از و است نفر هفتاد و دويست اسالمی شورای مجلس نمايندگان عده - 67 اصل 7
 اضافه تواند می نماينده نفر بیست حداکثر آنها نظاير و جغرافیايی سیاسی، انسانی، عوامل گرفتن نظر در با سال، ده هر از پس شمسی هجری

 هر شمال و جنوب ارمنی مسیحیان و نمايند يک مجموعا کلدانی و آشوری مسیحیان و نماينده يک کدام هر کلیمیان و زرتشتیان. شود
 .کند می معین قانون را نمايندگان تعداد و خابیهانت های حوزه محدوده. کنند می انتخاب نماينده يک کدام

 .بود نخواهد امتیاز سبب اينها مانند و زبان نژاد، ، رنگ و برخوردارند  مساوی حقوق از باشند که قبیله و قوم هر از ايران مردم : 73 اصل 3
 اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، انسانی حقوق همه از و دارند قرار قانون حمايت در يکسان مرد و زن از اعم ملت افراد همه : 70 اصل

 .برخوردارند اسالم موازين رعايت با وفرهنگی
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عضويت در محدوده ی اعمال حاکمیت دولت ملی را :» وجود ندارد. با اين وجود می توان گفت که 
يفی، مفهوم جوهری شهروندی نیز تعريف رسمی يا نمادين شهروندی دانسته اند. فراتر از چنین تعر

مطرح است که در تعريف جوهری شهروندی، عضويت شهروند در محدوده ی حاکمیت دولت ملی با 
مجموعه حقوق »تأکید بر حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی هر شهروند همراه است. چنین حقوقی را 

 [  702]افضلی؛ بی تا، « گويند.« شهروندی
ی اول يک انسان است و اين انسان به عنوان شاهکار خلقت در ديدگاه  شهروند در اسالم در وهله»

اين کرامت که يک کرامت  7اسالمی و قرآنی موجودی است که خداوند به او کرامت بخشیده است،
اعتباری نظیر آنچه در روابط میان آدمیان مطرح است، نیست. اين يک کرامت مبنايی و واقعی است که 

اسی از کرامت خداوند متعال است. بنابراين انسان به طور حقیقی موجودی است که در واقع، تابع و انعک
دارای امتیاز و برجستگی است. انسان دارای مقام واال و برترين مخلوق خداوند است ايت کرامت واقعی 

افراد  و ذاتی پايه و مبنای تعالیم اخالقی و حقوقی است و بايد مد نظر قرار گیرد. بر اين اساس شهروندان
مطیع و محکومان حکومت که به عنوان ابزار ادامه ی مطامع شخصی و گروهی حاکمان مورد استفاده 
قرار گیرند، نمی باشند. در روابط دولت با افراد جامعه به عنوان شهروند همواره اين اصل بايد مد نظر 

ظ اصل کرامت انسان همراه قرار گیرد و تعیین قواعد حقوقی و هر نوع تعاملی با شهروندان بايد با حف
 [  767: 7386جوادی عاملی، «]باشد، و اال از ديدگاه اسالمی مردود و غیر قابل قبول می باشد.

در نتیجه می توان بیان کرد که حقوق شهروندی، از جمله حقوقی است که در صورت نبود آنها 
زء حقوق بنیادين است و شخصیت شهروند شکل نمی گیرد؛ بنابراين، حقوقی که شهروندان دارند، ج

 عدول از آنها به معنای ناديده گرفتن شهروند و حقوق اوست.  
 معنای: به عرب لغت در دين سامی است. و آريايی مشترک الفاظ از «دين» کلمه: دين و مذهب

 به ديّان کلمه و است آمده خدمت و داوری و قضا خضوع، غلبه، و روش، قهر عادت، ملت، طاعت،
« مذهب»است.  وجدان و کیش معنی به پهلوی فارسی در دين همچنین واژه است؛ قاضی و داور معنی

يا طرق  اسالم در معتزله و اسماعیلیه مانند اعتقادی؛ های تیره چه دين يک شعب و ها تیره از يکی به نیز
 در یهحنف و شافعی مانند احکام؛ به نسبت عملی های روش يا صوفیه، در نقشبنديه مانند سلوک؛ و سیر

                                                                                                                                               
 [20و لقد کرمنا بنی آدم ]اسراء:  7
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[ اقلیت های دينی و مذهبی که بعضاً در مجامع بین المللی پیرامون 5: 7387میرود. ]مشکور، کار به فقه
آن سخن به میان آمده است، به مجموعه ای از شهروندان يک کشور اطالق می گردد که در کنار 

ناسايی شده در تابعیت آن کشور، دين و يا مذهب رسمی آن کشور را نداشته و از اديان و مذاهب ش
 اطالق می گردد. « اقلیت»قانون اساسی آن کشور پیروی می کنند، و چون اندک هستند بدان ها لفظ 

تبعاً اقلیت های دينی کشورها، در امور سیاسی و اجتماعی خود، ناگزير به تبعیت از اين رسمیت و 
ديت ها را برای گروهی از انصراف از قسمتی از آيین خويش می باشند. در نتیجه اين امر برخی محدو

مردم کشور به دنبال می آورد و اصل حقوق برابر اهالی را از عمومیت می اندازد. ترديدی نیست که در 
جامعه ی سیاسی مبتنی بر حاکمیت يک دين و مذهب نمی توان، همانند کشور های با حاکمیت غیر 

 مذهبی، به حقوق کامال برابر برای همگان دست يافت. 
حالی است که رفتار حکومت اسالمی با اقلیت های دينی؛ متفاوت از اقلیت های مذهبی اين در 

 داشته مقرر خوانند نمی مسلمانان را خود که کسانی با رفتار برای را اصولی اسالم فلذا  قوانیناست. 
 یرویپ آنکه ـ اعم از کنند می زندگی اسالمی کشور يک در مسلمانان میان در که مسلمانانی غیر است.

 و ضمان عهد، از برخورداری معنای به که گیرند، می قرار ذمّی جايگاه در خیر ـ يا باشند ديگری دين
 جامعه ذمّه خدا و رسول ذمّه خدا، ذمّه در که شوند می خوانده نام اين به دلیل بدين ها ذمّی است. امان

[ و 756: 7383] ابن علی،  7نند.ک زندگی اسالم حمايت تحت توانند می ترتیب بدين دارند قرار اسالمی
صراحتاً بیان کرده  77از طرف ديگر نحوه رفتار دولت با اقلیت های مذهبی را قانون اساسی در اصل 

 است.

                                                                                                                                               
 و 73)فراگیر اصولِ اين» پیرامون حقوق فرق ضاله، و مخصوصاً حق آموزش آنها يکی از اساتید مطرح حقوق عمومی بیان می کنند که: 7

 گونه هر برای را راه و برداشته ها، آزادی و حقوق از برخورداری در ملت، پای پیش از را نامعقول تضییقات و اه محدوديت تمام ،( 70
 و دينی عقیده يا و مسلک و مرام و جنس سن، نظر از پرورش و آموزش برای قانونی محدوديت هیچ فلذا. است بسته آمیزی تبعیض توجیه

 ضاله فرق فرزندان تحصیل موضوع داشت، می مشغول خود به را امور اولیاء برخی ذهن بعضاً ها مدت که ای نکته. ندارد وجود مذهبی
 از توان نمی را احدی پس. شود نمی مشاهده استثنائاتی باشند، که مرامی و مسلک هر از محصلین برای اساسی قانون در که حالی در بود،
 از. نمايد می محبت ايجاد آنان به نسبت نیکو رفتار اما دارند، فکری داوتع مسلمانان با ضاله فرق که است درست. بازداشت تحصیل امر

 فرزندان جمله من و فرزندان ی همه بود خواهد قادر اسالمی حکومت باشد، سالم علمی و اخالقی نظر از آموزشی محیط اگر ديگر، طرف
 اسالم پیروان افزايش به و کند تضعیف را اسالمی ضد دعقاي و مواضع فرهنگی، طريق از و نمايد جذب اسالم آغوش به را ها فرقه اين

 [727: 7337]هاشمی، « .بخشد رونق
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 ب( اقوام و اقلیت ها در آیات و سخن بزرگان
در آيات متعددی از قرآن به يگانگی و يکسانی سرشت انسان ها اشاره شده است و آدمیان دعوت 

   7است.« تقوا»گی بدون اختالف شده اند تا اثبات نمايد تنها وجه ارجحیت انسان ها داشتن به زند
از طرفی نیز در خصوص نحوه رفتار با اقلیت های دينی و مذهبی امام خمینی )ره( مکرراً پیرامون 

ساسی اقلیت های دينی و مذهبی بیاناتی داشته اند که در آخر، همین نقطه نظرات ايشان در قانون ا
اسالم پیش از هر دينی و بیش از هر مسلکی »جمهوری اسالمی ايران درج شد؛ ايشان بیان می کردند: 

به اقلیت های مذهبی آزادی داده است، آنان نیز بايد از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه 
ی کنیم. در جمهوری انسان ها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترين وجه از آنها نگهداری م

 [ همچنین 367-363، 7: ج7383]خمینی، « اسالمی کمونیست ها نیز در بیان عقايد خود آزادند.
تمام اقلیت های مذهبی در ايران برای اجرای آداب دينی و اجتماعی خود آزادند و »می فرمايند: 

و آنان هم مثل ساير مردم حکومت اسالمی، خود را موظف می داند تا از حقوق و امنیت آنان دفاع کند 
                                                                                                                                               

 مَعَهُمُ وَأَنْزَلَ وَمُنْذِرِينَ مُبَشِّرِينَ النَّبِیِّینَ اللَّهُ فَبَعَثَ وَاحِدَۀً أُمَّةً النَّاسُ کَانَ» سوره بقره: 773آيه به عنوان مثال میتوان به آيات ذيل اشاره کرد:  7
 آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ فَهَدَى بَیْنَهُمْ بَغْیًا الْبَیِّنَاتُ جَاءَتْهُمُ مَا بَعْدِ مِنْ أُوتُوهُ الَّذِينَ إِلَّا فِیهِ اخْتَلَفَ وَمَا فِیهِ اخْتَلَفُوا فِیمَا النَّاسِ بَیْنَ لِیَحْکُمَ بِالْحَقِّ الْکِتَابَ

 وجود آنها میان در تضادی و) بودند؛ دسته يک( آغاز در) مردممُسْتَقِیمٍ:  إِلَىصِرَاطٍ يَشَاءُ مَنْ يَهْدِی وَاللَّهُ بِإِذْنِهِ الْحَقِّ مِنَ فِیهِ اخْتَلَفُوا لِمَا
 تا برانگیخت؛ را پیامبران خداوند،( حال اين در شد، پیدا آنها میان در تضادهايی و اختالفات و آمد پديد طبقات و جوامع بتدريج. نداشت

 داشتند، اختالف آنچه در مردم، میان در تا نمود؛ نازل آنها با کرد، می دعوت حق سوی به که آسمانی، کتاب و دهند بیم و بشارت را مردم
 آنها به روشن های نشانه و بودند، داشته دريافت را کتاب که کسانی( از گروهی) تنها( نکردند؛ اختالف آن در باايمان، افراد. )کند داوری
 مورد آنچه حقیقت به بودند، آورده ايمان که را آنهايی خداوند،. کردند اختالف آن در ستمگری، و حق از انحراف خاطر به د،بو رسیده

 بخواهد، را کس هر خدا، و.( ماندند باقی اختالف، و گمراهی در همچنان ايمان، بی افراد امّا. )نمود رهبری خودش، فرمان به بود، اختالف
 پروردگارت اگر ومُخْتَلِفِینَ:  يَزَالُونَ وَلَا وَاحِدَۀً أُمَّةً النَّاسَ لَجَعَلَ رَبُّکَ شَاءَ وَلَوْ» سوره هود: 778؛ آيه «.کند می هدايت راست راه به

 ذِهِهَ إِنَّ:» 37؛ سوره انبیاء آيه «.مختلفند همواره آنها ولی داد، می قرار( اختالف هیچگونه بدون) واحده امت را مردم همه خواست می
 شما پروردگار من و ؛(هدف يک پیرو و) بودند واحدی امّت همه( پیروانشان و بزرگ پیامبران) ينفَاعْبُدُونِ :  رَبُّکُمْ وَأَنَا وَاحِدَۀً أُمَّةً أُمَّتُکُمْ
 و است؛ واحدی امّت شما امّت اين وفَاتَّقُونِ :  رَبُّکُمْ وَأَنَا وَاحِدَۀً أُمَّةً أُمَّتُکُمْ هَذِهِ وَإِنَّ:» 57؛ سوره مومنون آيه «!کنید پرستش مرا پس هستم؛

 مِنْ خَلَقَکُمْ الَّذِی رَبَّکُمُ اتَّقُوا النَّاسُ أَيُّهَا يَا:» ؛ و در پايان آيه اول سوره نساء «!بپرهیزيد من فرمان مخالفت از پس، هستم؛ شما پروردگار من
 از! مردم ایرَقِیبًا :  عَلَیْکُمْ کَانَ اللَّهَ إِنَّ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِی اللَّهَ وَاتَّقُوا وَنِسَاءً کَثِیرًا رِجَالًا مِنْهُمَا وَبَثَّ زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَۀٍ نَفْسٍ

 دو، آن از و کرد؛ خلق او نسج از( نیز) را او همسر و آفريد؛ انسان يک از را شما همه که کسی همان! بپرهیزيد پروردگارتان( مخالفت)
 از چیزی که هنگامی( و معترفید؛ او عظمت به همگی) که بپرهیزيد خدايی از و. ساخت منتشر( زمین روی در) فراوانی زنان و مردان

   «.استشم مراقب خداوند، زيرا! کنید پرهیز خود، خويشاوندان( با رابطه قطع از( )نیز و! )بريد می را او نام خواهید، می يکديگر
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در اسالم حقوق همه ملتها مراعات شده است: » [ و 777]همان: « مسلمان ايران، ايرانی و محترم هستند.
حقوق مسیحیان مراعات شده است؛ حقوق يهود و زرتشتیان مراعات شده است؛ تمام افراد عالم را بشر 

[  و در آخر نیز امام فصل الخطاب 768-762 ،6]همان: ج« می داند، و حق بشری برای آنها قائل است.
 بعض به دهم می هشدار من:» را در دوره ای که برخی تصمیم بر تفرقه افکنی داشته اند بیان می کنند 

 اسالم به خودشان که خواهیم می لکن شناسیم؛ می را آنها ما که هستند مفسده صدد در که اشخاصی
 همه حقوق. نکنند خیانت اسالم به خواهیم می را خودمان قحقو ما اينکه اسم به خودشان کنند؛ توجه
 دارند، رسمی مذهبی اقلیت که آنهايی چه و تشیع اهل برادرهای چه و سنت اهل  برادرهای چه افراد،

 و است قائل حقوق آنها همه برای اسالم هم و است شده ملحوظ اساسی قانون در هم همه آنها حقوق
 خودتان اجتماعات با و بیفشانید را فتنه بذر که نباشید درصدد قدر، اين. کند می رفتار اسالمی عدل با

 سلطه با. باشید داشته کريم قرآن و اسالمی ديانت به توجه باشید، داشته اسالم به توجه. کنید انگیزی فتنه
 خارجی سلطه موجب -نخواسته خدای -اختالف ايجاد اين و رفت خواهد بین از شما چیز همه خارجی

 7[ 733-782، 77]همان: ج« شد. هدخوا
همچنین مقام معظم رهبری نیز پیرامون رعايت حقوق اقلیت های دينی و مذهبی سخنانی را ره توشه 
تعامل و همکاری و اداره کشور بیان نمودند، که به چند مورد از سايت رسمی ايشان اشاره می کنیم. در 

 جمهوری در» کشور بیان می کنند که: عاتمطبو مسئوالن و مديران ديدار رهبری در 7325سال 
                                                                                                                                               

 ايران در مذهبی اقلیتهای تمام: »بودند که کرده تأکید نیز 70/8/52 تاريخ در العربی القوم زبان عربی مجله نماينده با مصاحبه در ايشان 7
 آنان و کند دفاع آنان امنیت و حقوق از تا داند می موظف را خود اسالمی، حکومت و آزادند خود اجتماعی و دينی آداب اجرای برای

. کنم می تشکر آقايان ]زرتشتی[ از من»همچنین در جای ديگری بیان کرده اند: .«هستند محترم و ايرانی ايران، مسلمان مردم ساير مثل مه
 هم اينها و. هستند رفاه در همه و است کرده رفتار عدالت، طور به انسانی، طور به همیشه اقلیتها با اسالم که باشند مطمئن اقلیتها همه آقايان

 و. شد خواهد حاصل همه رفاه و اللَّه؛ شاء ان کنیم می زندگی مملکت اين در هم با آنها و ما و هستند، ما ملت از جزئی اقلیتها ساير مثل
 کوشا همه طور، همین طبقات ساير خودتان، محل در شما خودمان، محل در ما. بشود حفظ بايد است کلمه وحدت که پیروزی اين رمز

 سر از را خراب ايران اين و بدهیم هم به دست همه فعالیت، با و هم با همه است، ای خرابه و اند داده ما دست اآلن که رانیاي اين که باشیم
 طور همین و. بردند اتباعش و پسر اين را بیشترش و برد، پدر آن را اش مقداری يک را ما جواهرات. بردند را ما ذخاير تمام اينها. بکنیم بنا

 خواهد گرفته پس آنها از اللَّه شاء ان که کردند، منتقل خارج بانکهای به اينجا از پول میلیاردها که...  خارج بانکهای به را اينجا پولهای
. نداشتند اموال آنها اينکه برای. کرد خواهیم ضبط را اموالش و غیاباً را او کرد خواهیم محاکمه يا ايران، به خواند خواهیم را شاه و. شد
 بدهید ادامه خودتان کار به بايد بوديد، مملکت اين و ملت اين خدمتگزار همیشه و هستید زرتشتیها که هم شما. است ملت اموالِ لاموا اين

 (737 ،6 ج :7383خمینی، . )خواهانم را ايران ملت همه توفیق تعالی خداوند از. کنید حفظ را کلمه وحدت و
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 و رفتار و برخورد خودمان برادران مثل مذهبی هم اقلیّتهای با ما. است آزاد ای انديشه گونه همه اسالمی،
 فکر قاعدتاً و دارد ديگری مذهب ـ بفرمايید فرض ـ کس فالن که آيد نمی يادمان اصالً. میکنیم رفاقت

 مناسبت به که سالهاست بنده. میرويم هم آنها های خانه به حتّی! ندارد قبول هم را ما اسالم و ما دين ما،
 شان خانه به. است ارمنی يا آشوری طرف،. میروم مسیحی شهدای خانه به معموالً مسیحی، نو سال

 هیچ ولی میخوريم؛ را شیرينیشان و میوه و میزنیم حرف مینشینیم؛ جوانشان و بچه و زن پهلوی میرويم؛
 7«دارند. ديگری مذهب اينها که آيد نمی هم يادمان

اسالمی در  وحدت کنفرانس همايش در کنندگان با شرکت مقام معظم رهبری همچنین در ديدار
 البته. است غیراسالمی کشورهای در اسالمی های اقلیت شما بحث موضوع»بیان می کنند :  7385سال 

 اسالم دنیای برجستگان و تقريب مجمع وع،موض اين ی درباره که هست آن جای و است مهمی موضوع
 را ای نکته ولیکن میکنم؛ تقدير داديد، انجام شما زمینه اين در که آنچه از من. کنند ريزی برنامه و فکر

. است «اسالمی امت وحدت» اسالم، دنیای در ما اول ی مسئله که است اين آن، و بکنم عرض میخواهم
 از بسیاری کنیم، خنثی اختالف ايجاد در را او ی نقشه و بیايیم فائق دشمن کید بر بتوانیم ما اگر

 که است مشکالتی اين ی جمله از هم اسالمی های اقلیت مشکل. شد خواهد برطرف ما مشکالت
 « .شد خواهد برطرف

                                                                                                                                               
 همه در ـ ايران گوشه چهار در ملت، امروز» تختی بیان می کنند که: استاديوم در ومیهار مردم جمع همچنین در همان سال رهبری در 7

 به متديّن کشور اين در که کسانی حتّی. میکند زندگی اسالم عزّت با و اسالم سايه زير در که اين به میکند افتخار ـ بزرگ کشور اين جای
 زير در ملت، آحاد همه که میکنند افتخار هم آنها - الهی اديان پیروان زرتشتیان؛ و انيهودي مسیحیان، دينی، اقلیتهای پیروان ـ نیستند اسالم
 و زورگو متجاوز، دشمنِ مقابل در همه امّا ـ بینهم ـ رحماء میکنند زندگی يکديگر با محبّت، با و الهی،برادروار و اسالمی نظام اين سايه

 میان در امّا نمیدهند؛ امان متجاوز به. «الکفّار علی اشدّاء» معنای است اين ـ الکفّار علی دّاءاش ـ میايستند افتخار و بلندی سر کمال با بدخواه،
 رهبر با 7333 سال بهمن ششم روز ، اسالمی شورای مجلس در کشور مذهبی های اقلیت همچنین نمايندگان« .میکنند رفتار برادرانه خود

 ديگر اديان پیروان با بايد که ايم آموخته اسالم از ما:» است شرح بدين ديدار اين در له معظم بیانات مختصر که کردند، ديدار انقالب معظم
 واقعاً يعنی کنید؛ منعکس خارج در هم را اسالمی جمهوری رفتارهای اين. است ما به اسالم حکم اين کرد؛ برخورد عدالت و انصاف با

 که ای رواداری اين هست؛ مسلمانها غیر به نسبت رواداری قدر اين اسالمی رکشو در که بداند مسیحیت دنیای و دنیا در بفهمند بدانند،
 اند گذاشته را اسمشان اند؛ نازی که کنند می افتخار حاال که ـ نئونازی جوانهای آلمان، در مثالً ايد شنیده شما چقدر و. ندارد وجود آنجاها

 هم ما شوند؛ نمی هم ای حسابی و درست تعقیب کشند، می زنند، می نها؛مسلما مسجد به مسلمان، مشت يک به کنند می حمله ـ «نئونازی»
 .«ايم نشنفته
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موارد بیان شده از قرآن کريم و ذکر سخنان امام خمینی و مقام معظم رهبری تنهای بخشی از موارد 
 صوص موضوع مربوطه بود که همین مقدار هم نشان دهنده ی اهمیت مبحث حقوق موجود در خ

 اقلیت های دينی و مذهبی است.

 ج( حقوق اقلیت های دینی و مذهبی در منشور حقوق شهروندی
اقوام، زبانها، نژادها، اديان و مذاهب مختلف در يک کشور می تواند منشأ بروز تشتت و پراکندگی 

قانون اساسی ايران موازينی را برای تحقق وحدت ملی و جلوگیری از تجزيه طلبی  در آن گردد. ]فلذا[
 [ 778: 7388تدارک ديده است. ]نجفی، 

برنامه و خط مشی »قانون اساسی در خصوص  7377منشور حقوق شهروندی که با توجه به اصل 
 7؛ در جای جای خودنگاشته شده است و قرار شده که بعد از اصالحات به قانون تبديل گردد« دولت

شهروندان ايران را در برابر قانون  مساوی دانسته و به اصل رفع تبعیض در خصوص شهروندان اشاره 
فلذا ساختار اين منشور براساس تساوی افراد بنا شده است، پس اين موضوع اصلی ترين  3کرده است.

بیان « های دينی و مذهبی اقلیت»استناد مفادی است که میتوان در خصوص رعايت حقوق شهروندان 
 کرد که مجريان امور مربوطه را از هر استناد به مواد ديگر معاف می دارد. 

در ادامه برای قوام بیشتر موضوع حقوق اقلیت ها میتوان به چهار ماده ای اشاره کرد که صراحتاً در 
شان کرد متعدد بودن خصوص موضوع به نگارش درآمده اند. البته پیش از بیان اين مواد بايد خاطر ن

                                                                                                                                               
 ساختن هماهنگ به الزم تدابیر اتخاذ با و دارد نظارت وزيران کار بر که است جمهور ريیس با وزيران هیأت : رياست737اصل  7

 موارد در. کند می اجرا را قوانین و تعیین را دولت مشی خط و برنامه وزيران، همکاری با و پردازد می دولت هیأت و وزيران های تصمیم
 وزيران هیأت تصمیم باشد، نداشته قانون تغییر يا تفسیر به نیاز که صورتی در دولتی های ه دستگا قانونی وظايف در تداخل يا و نظر اختالف

 .است وزيران هیأت اقدامات مسیول مجلس رابرب در جمهور ريیس. است االجرا الزم شود می اتخاذ جمهور ريیس پیشنهاد به که

 و ... اشاره کرد.  52، 73، 70، 76، 75، 77، 77، 77، 8، 2به عنوان نمونه می توان به مواد  7

چنانکه مالحظه می شود برای اتباع ايران صرف نظر از هرگونه تعلق نژادی، زبانی، قومی، مذهبی و جنسیتی حق ها برابر و مساوی تلقی  3
است و عموماً با کلماتی چون: همه، هرکس، هر فرد، آحاد ملت، عامه مردم، عموم، مردم ايران، افراد ملت، اشخاص، هیچکس، همه شده 

ملت و نظاير آن ها بیان شده و قاعدتاً نشأت گرفته از همان ديدگاهی است که کرامت انسانی را به عنوان يکی از مبانی نظام جمهوری 
به غیر از آنچه  ارضتساوی افراد ملت در حقوق و آزادی های اسالمی و رفع تبعیض بر اساس هر گونه تعلقات عاسالمی ايران مستلزم 

 [33: 7385]مهرپور، مربوط به صالحیت و توانايی اشخاص است، می داند.
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مواد موضوع بحث نه به خوبی آنچه انتظار میرود حقوق اقلیت ها را بیان کرده اند و نه تمام ابعاد حقوق 
اقلیت ها را بیان کرده و از طرفی نیاز به تعدد مواد هم احساس نمی شود، چندانکه قانون اساسی نیز برای 

نیز يک اصل را اختصاص داده است، از طرفی  اقلیت های دينی يک اصل و برای اقلیت های مذهبی
پراکندگی مواد از معايب اصلی منشور تلقی می گردد که بعضاً اين اشکال پیرامون حقوق کودکان و 

 حقوق زنان نیز به چشم می خورد. 

 حق کرامت -1
فصل دوم منشور که اختصاص به حق کرامت و برابری انسانی دارد، در ضمن ذکر برابری و تساوی 

به حفظ آبرو و حیثیت اقلیت ها و قومیت ها اشاره کرده و  70نسان ها و عدم تبعیض بین ايشان در ماده ا
توهین، تحقیر يا ايجاد » تخطی از حقوق ايشان را به وسیله هرگونه تحقیر و توهین ممنوع دانسته است:
 «و سیاسی، ممنوع است. تنفر نسبت به قومیت ها و پیروان اديان و مذاهب و گروه های مختلف اجتماعی

به نظر می رسد در بخش ارجاعات مواد منشور، نگارندگان برای اينکه ارجاع مواد کم نباشد، تا حد 
امکان به اصول و موادی استناد داده اند که به نظر اطاله کالم می باشد، از طرفی ارجاع به کل يک 

غیر منطقی ارجاعات می باشد. از  قانون که برای موضوع ديگری به تصويب رسیده است، از موارد
که  7می باشد، 77و  77جمله اصولی که بدان اشاره شده و البته صحیح هم ارجاع داده شده است، اصل 

که  73به رعايت حقوق اقلیت های مذهبی اشاره می کند و با تعجب بسیار بدون ذکر اصل   77در اصل 
اشاره شده،  77قبول قانون می باشد؛ به اصل  در خصوص احترام و حفظ حقوق اقلیت های دينیِ مورد

                                                                                                                                               
 از اعم اسالمی ديگر ومذاهب ستتغییرا غیرقابل االبد الی اصل اين و است عشری اثنی جعفری مذهب و اسالم ، ايران رسمی دين: 77 اصل 7

 آزادند خودشان فقه طبق ، مذهبی مراسم انجام در مذاهب اين پیروان و باشند می کامل احترام دارای زيدی و حنبلی ، مالکی ، شافعی ، حنفی
 هر در و دارند سمیتر دادگاهها در آن به مربوط دعاوی و(  وصیت و ارث طالق، ، ازدواج) شخصیه احوال و دينی تربیت و تعلیم در و

 با بود، خواهد مذهب آن برطبق شوراها اختیارات حدود در محلی مقررات باشند، داشته اکثريت مذاهب اين از يک هر پیروان که ای منطقه
 . مذاهب ساير پیروان حقوق حفظ
 اهلل ان الیهم تقسطوا و تبروهم ان ديارکم من يخرجوکم لم و الدين فی يقاتلوکم لم الذين عن اهلل ينهاکم ال» شريفه آيه حکم به: 77 اصل

 عمل اسالمی عدل و قسط و حسنه اخالق با غیرمسلمان افراد به نسبت موظفند مسلمانان و ايران اسالمی جمهوری دولت «المقسطینَ يحب
 اقدام و توطئه ايران اسالمی جمهوری و اسالم برضد که دارد اعتبار کسانی حق در اصل اين کنند، رعايت را آنان انسانی حقوق و نمايند
 .نکنند
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که در خصوص ديگر اديان هم ذکر شده  70تلقی می گردد و صراحت ماده  73که تکلمه ی اصل 
بیان می شود که مربوط به بخش های ديگر  777و 7 73است، را به فراموشی می سپارد. در ادامه اصول 

استناد داده شده است، که بیشتر مربوط به  773ه اصل ماده مورد بحث است؛ اما باز هم با کمال تعجب ب
می باشد تا حق برابر و اصل حفظ کرامت « دسترسی به اطالعات»و « آزادی انديشه و بیان»حقوق 

که مربوط تلقی می شود به پايان می رسد،  77با استناد به اصل  70انسانی، از طرفی چون ارجاع ماده 
قانون »مرتبط می باشد چندانکه به  77، با اصل 70ه ارتباط با ماده شاهد آن هستیم که استناد بعدی ب

 78استناد داده شده است، که قطعاً ارجاع به يک قانون با « با اصالحات بعدی 7367مطبوعات، مصوب 
 ماده که برای مسائل مطبوعاتی تصويب شده است، ربطی به حق برابری و حفظ حیثیت اشخاص ندارد.

قانون مطبوعات اشاره  6به ماده  770ر است که گر چه در ذيل ارجاعات ماده همچنین الزم به ذک
شده است ـ که البته باز هم ارتباط مفهومی زيادی از آن برداشت نمیشود ـ ولی در هر حال ارجاع به 

 70يک قانون به طور کلی، از اشتباهات طراحان منشور به حساب می آيد. در آخرين بخش ارجاع ماده 
شورای  7388مصوب « بند الف قانون سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی 7جزء »به منشور، 

عالی انقالب فرهنگی اشاره شده است. در اين بخش از ماده نیز تنها به حقوق اقلیت های مذهبی اشاره 
وام و تبلیغات نبايد وحدت ملی را مخدوش ساخته يا موجب تحقیر و يا توهین به مذاهب، اق» می شود:

 «يا اقشاری از جامعه گردد.
و يا بند  7اصل دوم 6پیشنهاد میشود در بخش ارجاعات به جای بیان مواد و مفاد غیر ضروری، به بند 

 اشاره شود، تا شهروندان را بهتر با حقوقشان آشنا نمايد.   787و همچنین اصل  5اصل سوم 3

                                                                                                                                               
 .بود نخواهد امتیاز سبب اينها مانند و زبان نژاد، ، رنگ و برخوردارند  مساوی حقوق از باشند که قبیله و قوم هر از ايران مردم :73 اصل 7

 .کند تجويز نقانو که مواردی در مگر است مصون تعرض از اشخاص شغل و مسکن ، حقوق ، مال ، جان ، حیثیت :77 اصل 7

 معین راقانون آن تفصیل. باشد عمومی حقوق يا اسالم مبانی به مخل که آن آزادندمگر مطالب بیان در مطبوعات و نشريات : 77 اصل 3
 .کند می

 لشرايطا جامع فقهای مستمر اجتهاد ـ الف:  راه از که خدا دربرابر او مسوولیت با توام آزادی و انسان واالی ارزش و : کرامت7اصل  7
 .آنها پیشبرد در تالش و بشری پیشرفته تجارب و فنون و علوم از استفاده ـ ب.  اجمعین علیهم اهلل سالم معصومین سنت و کتاب براساس

 معنوی. و مادی های زمینه  تمام در ، همه برای عادالنه امکانات ايجاد و ناروا تبعیضات : رفع3اصل  5
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 حق برابری در اشتغال و کار شایسته -2
 ، با اشتباه مفهومی مواجه 7شور که نوآوری های چشم گیری در آن مشهود استدر فصلی از من

حق شهروندان » آمده است: 22می شويم که از نگارندگان اين منشور بعید به نظر می رسید. در ماده 
تمايل دارند انتخاب نمايند و به  آن، شغلی را که به قانون رعايت با و تبعیض بدون و آزادانهاست که 

 نظر در تواند به داليل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و يا اختالف کس نمی هیچ. باشند داشته شتغالا آن
گرچه قانون اساسی اقلیت های  «.های سیاسی و يا اجتماعی اين حق را از شهروندان سلب کند گرايش

و  دينی و اقلیت های مذهبی را جداگانه مورد توجه قرار داده است و برای هر يک در خصوص دين
« اقلیت های مذهبی»مذهب ايشان حقوق خاصی را بیان نموده است؛ اما در اين ماده از منشور تنها به 

اقلیت »اشاره شده است، که خواننده فقط از اين لفظ می تواند دو برداشت داشته باشد: اول اينکه مفهوم 
اين همانی در نظر نگارنده نیز می باشند و يک نوع « اقلیت های دينی»دربرگیرنده مفهوم « های مذهبی

منشور وجود داشته است؛ دوم اينکه تنها حق برابر برای اخذ شغل اقلیت های مذهبی مورد قبول در 
هیچ توجهی نشده و  73بوده و برای اقلیت های دينی شناخته شده در قانون اساسی ذيل اصل  77اصل 

 نبايد اقلیت های دينی را  در اين خصوص مد نظر قرار داد. 
حال در بخش ارجاعات مواد منشور، با تعجب بسیار فقط و فقط به سه اصل قانون اساسی اشاره 

و اين عدم تناسب بین ارجاعات به هیچ وجه صحیح تلقی نمی شود، چرا که در ماده ای با  3شده است،

                                                                                                                                               
 مناطق و استانها میان اقتصادی فعالیتهای توزيع و استانها سطح در ملی ازدرآمدهای استفاده و طبیعی عمناب از برداری بهره : در78اصل  7

 دسترس در الزم امکانات و سرمايه خود، رشد استعداد و نیازها فراخور منطقه هر که طوری به. نباشد کار در تبعیض بايد کشور، مختلف
 باشد. داشته

 حرفه آزادانه انتخاب و مشاغل به دسترسی در برابر فرصت حق از شهروندان» رصت برابر اشاره شده است:به حق ف 28چندانکه در ماده  7
 دولت. برخوردارند ، باشند آبرومندانه و منصفانه صورت به خود معاش تأمین به قادر که ای گونه به قانونی موازين طبق خود نظر مورد

:» 83و يا حق برابری زن و مرد در کار، حقوق و مزايا طبق ماده «  .نمايد می نظارت آن رب و تضمین حق اين تحقق برای را مناسب شرايط
 « .شوند برخوردار ، برابر کار قبال در مردان با برابر مزايای و حقوق و مناسب شغلی های فرصت از که است زنان حق

 از و دارند قرار قانون حمايت در يکسان مرد و زن از اعم ملت افراد همه ـ 70 اصل:» 78و  70، که پیش از اين اشاره شد و اصول 73اصل  3
 که را شغلی دارد حق کس هر ـ 78 برخوردارند؛ اصل اسالم موازين رعايت با وفرهنگی اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، انسانی حقوق همه
 مشاغل به جامعه نیاز رعايت با است فموظ دولت. برگزيند نیست ديگران حقوق و عمومی مصالح و اسالم و مخالف است مايل بدان

 «.نمايد ايجاد احراز مشاغل برای را مساوی شرايط و کار به اشتغال امکان افراد همه  برای گوناگون
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و اين حجم از حقوق، تنها به سه اصل اکتفا شده است، و در مواد ديگر منشور که در کل يک يا د
موضوع را بیان می کنند، تا حد امکان اصول و مواد در بخش ارجاعات بیان  می گردد. اگر بحث در 
خصوص اهمیت اقلیت های دينی و مذهبی را کنار بگذاريم، ديگر موضوعات مندرج در ماده نیاز به 

آن گرچه  ارجاع به قوانین موضوعه دارند، مثالً در خصوص حقوق زنان در اشتغال و مسائل مربوط به
مواد قانونی وجود دارد، ولی به هیچ کدام اشاره ای نشده است و يا پیرامون اختالف در گرايشات 

 سیاسی و يا اجتماعی که خود از نوآوری های منشور محسوب می شود، ماده ای ذکر نشده است. 
انی حقوق انس» با ذکر قسمت  77الزم به يادآوری است که در بخش ارجاعات جای خالی اصل 

احساس می شود، چرا که در اين بخش از اصل تمام حقوق اقلیت های دينی و به « آنان را رعايت کنند
تبع آن مذهبی را متذکر می شود که بايد در تمام ابعاد حقوق انسانی خويش با ديگر شهروندان ايرانی 

دين اسالم و مذهب برابر باشند و دولتمردان بايد حقوق مشخص شده ايشان را همچون يک ايرانی با 
 شیعه رعايت کنند. 

 7قانون اساسی نیز اشاره شود 73همچنین پیشنهاد می شود برای ايجاد تناسب بین ارجاعات، به اصل 
 7نیز بر قوام موضوع می افزايد. 78از طرفی نیز ارجاع به اصل و يا 
 

                                                                                                                                               
 باحفظ رشد، جريان در انسان نیازهای برآوردن و محرومیت و فقر کردن کن ريشه و جامعه اقتصادی استقالل تامین : برای73اصل  7

 ، پوشاک ، خوراک ، مسکن:  اساسی نیازهای تامین ـ 7: شود می زيراستوار ضوابط براساس ايران اسالمی جمهوری تصاداق او، آزادگی
 منظور به همه برای کار امکانات و شرايط تامین ـ 7. همه برای خانواده تشکیل برای الزم امکانات و پرورش و آموزش ، ،درمان بهداشت

 وام راه از ، تعاونی شکل در ندارند، کار وسايل ولی کارند به قادر که کسانی همه اختیار در کار وسايل دنقراردا و کامل اشتغال به رسیدن
 يک صورت به را دولت نه و شود منتهی خاص وگروههای افراد دست در ثروت تداول و تمرکز به نه که ديگر مشروع راه هر يا بهره بدون

 رشد مراحل از يک هر در کشور اقتصاد عمومی ريزی بربرنامه حاکم ضرورتهای رعايت با ايدب اقدام اين. درآورد مطلق بزرگ کارفرمای
 ، شغلی تالش بر عالوه فرد هر که باشد چنان کار ساعات و محتوا و شکل که صورتی به کشور اقتصادی برنامه تنظیم ـ 3. گیرد صورت
 ـ 7. باشد داشته ابتکار و مهارت افزايش و کشور رهبری در فعال کتشر و اجتماعی و سیاسی ، معنوی خودسازی برای کافی وتوان فرصت
 . ديگری کار از کشی بهره از وجلوگیری معین کاری به افراد اجبار عدم و شغل انتخاب آزادی رعايت

 مناطق و استانها میان یاقتصاد فعالیتهای توزيع و استانها سطح در ملی ازدرآمدهای استفاده و طبیعی منابع از برداری بهره : در78اصل  7
 دسترس در الزم امکانات و سرمايه خود، رشد استعداد و نیازها فراخور منطقه هر که طوری به. نباشد کار در تبعیض بايد کشور، مختلف

 .باشد داشته
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 حق مشارکت فرهنگی -3

است  32ی خاص آن بیان می کند، ماده ی سومین ماده ای که حقوق اقلیت های مذهبی را به معنا
شهروندان  »گنجانده شده است، در اين ماده آمده:« حق دسترسی و مشارکت فرهنگی»که در فصل 

گرچه پیش از اين نیز « فارغ از تفاوت های قومی و مذهبی از حق ارتباطات بین فرهنگی برخوردارند.
ی بسیاری می باشد؛ ارجاعات اين ماده نیز از ذکر کرديم که بخش ارجاعات منشور دارای کم کاری ها

اين اصل خارج نمی باشد. چندانکه يا امر غیر مرتبط را بیان کرده و يا اصل مربوط به اقلیت های دينی 
 را اقلیت های دينی نیز در نظر بگیريم.  32را متذکر شده است که، به نظر بايد اقلیت های مذهبی ماده 

ها به اصول قانون اساسی ارجاع داده شده است، که می توان اصول تن 32در بخش ارجاعات ماده 
قانون  83قانون اساسی يافت؛ ولی قطعاً اصل  767و  70، 73، 757، 77مرتبط با ماده را در اصل های 

 منشور حقوق شهروندی ندارد، چندانکه اين اصل بیان می کند: 32اساسی هیچ وجه اشتراکی با ماده 
 شورای مجلس تصويب با مگر نیست غیر به انتقال قابل باشد ملی نفايس از که تیدول اموال و بناها»

اين اصل که ذيل مبحث دوم و تحت « .نباشد فرد به منحصر نفايس از که صورتی در هم آن اسالمی
می باشد؛ از هر نظر که بررسی گردد، تناسب و « اختیارات و صالحیت مجلس شورای اسالمی»عنوان 

ل منشور نیز ندارد؛ چه برسد به حق مشارکت فرهنگی اقلیت ها و قومیت های مصرح در ارتباطی با اص
 منشور حقوق شهروندی. 

نیز اشاره شود، و از طرف ديگر نیز  73و  77پس با توجه به مطالب بیان شده، بهتر است که به اصول 
 وق اقلیت ها نیز بشود. را نیز اضافه نمايد؛ تا شامل ديگر ابعاد حق« اقلیت های دينی »اصل ماده 

 

                                                                                                                                               
 وخط زبان اين اب بايد درسی کتب و رسمی متون و مکاتبات و اسناد. است فارسی ايران مردم مشترک و رسمی خط و : زبان75اصل  7

 آزاد فارسی زبان کنار در ، مدارس در آنها ادبیات تدريس و گروهی های ورسانه مطبوعات در قومی و محلی زبانهای از استفاده ولی باشد
 . است

 اصول که ينا به مشروط آزادند، شده شناخته دينی اقلیتهای يا اسالمی وانجمنهای صنفی و سیاسی انجمنهای جمعیتها، ، : احزاب76اصل  7
 کرد منع آنها در ازشرکت توان نمی را کس هیچ. نکنند نقض را اسالمی جمهوری واساس اسالمی موازين ، ملی وحدت ، آزادی ، استقالل

 . ساخت مجبور آنها از يکی در شرکت به يا
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 حق جلوگیری از ایجاد تنفر در ذهن کودکان -4

منشور پیرامون حرمت و کرامت انسانی و علی الخصوص اقلیت های دينی و مذهبی  70گرچه ماده 
ايجاد تنفر نسبت به قومیت ها و پیروان اديان و مذاهب ... »بحث شده و صراحتاً بیان شده است که 

چنین « حق آموزش و پرورش»ذيل  770ا اين وجود مجدداً طراحان منشور در ماده ؛ ولی ب«ممنوع است
 ذهن در سیاسی و مذهبی قومی، تنفرهای گیری شکل موجب ندارد حق کس هیچ» بیان می کنند: 

 های رسانه يا تربیت يا آموزش طريق از را خاص مذهب يا نژاد يک به نسبت خشونت يا شود کودکان
 «.کند ايجاد نکودکا ذهن در جمعی

به نظر می رسد گرچه هدف نگارندگان منشور از طريق بیان موضوع در دو ماده مجزا و در دو 
فصل، تأکید بیشتر بر عدم ايجاد تنفر نسبت به اقلیت ها می باشد؛ اما با عنايت به اشکاالت بیان شده و 

در حالی که اين موضوع را  موجود در صراحت مواد و ارجاعات آن؛ به چنین هدفی نائل نخواهند آمد.
در يک ماده مجزا و يا تکمیل تر ببینیم، قطعاً شاهد پراکندگی میان موضوعات و مباحث نیستیم. فلذا 
بیان می شود که تجمیع حقوق اقلیت های دينی و مذهبی در يک بخش، فصل و يا يک ماده مفصل با 

يگر قوانین عادی؛ قطعاً تأثیرات بهتری در نظر گرفتن تمام حقوق مندرج در قانون اساسی و همچنین د
 در پی دارد. 

در بخش ارجاعات با نکته ای مواجه می شويم که پیش از اين و در ديگر مواد منشور شاهد هستیم؛ 
 و آن موضوع نقص در ارجاعات است که بعضاً برداشت می شود که نگارندگان منشور تنها سعی بر 

در موضوع همین ماده مورد بحث با تعجب شاهد عدم ارجاع پر کردن بخش ارجاعات دارند؛ چرا که 
به قانون اساسی و ارجاع به موادی از قوانین عادی هستیم که در کمترين درجه ارتباط موضوعی قرار 

 دارند.
بند موجود  77است که در بین  7367مصوب « قانون مطبوعات»  6، به ماده 770اولین ارجاع ماده 
آن مربوط به قومیت های مختلف و حفظ آبرو و ارزش ايشان می باشد، و به  7ند در ذيل اين ماده تنها ب

به میان نیامده است؛ که جای بسی « اقلیت های دينی و مذهبی»هیچ وجه در متن اين قانون سخنی از 
نشريات جز در مورد اخالل به مبانی و احکام اسالم و حقوق عمومی و خصوصی که در » تعجب است:

. ايجاد اختالف ما بین اقشار جامعه، به ويژه از طريق طرح 7ص می شوند آزادند: ... اين فصل مشخ
 « مسائل نژادی و قومی.
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قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری »  8همچنین در ماده 
به » شاره شده است:نیز به عدم تفرقه در میان قومیت ها و بعضاً اقلیت ها ا 7367مصوب « اسالمی ايران

حرکت کلی صدا و سیما بايد در جهت  "واعتصموا بحبل اهلل جمیعاً و التفرقوا "موجب آيه شريفه 
اين در « وحدت، الفت و انسجام هرچه بیشتر جامعه و بر حذر داشتن مردم از پراکندگی و تفرقه باشد.

فايده تلقی می شود و هم در  حالی است که قانون موضوع بحث دارای ماده ای می باشد که هم مفید
 بخش ارجاع جای خالی آن برای تمام مواد موضوع بحث اين مقاله احساس می گردد. 

تالش در جهت توسعه و تحکیم برادری اسالمی بین همه » اين قانون بیان می کند: 77ماده ی 
« ناخته شده اند.مذاهب و فرق اسالمی و همبستگی با اقلیتهای دينی که در قانون اساسی به رسمیت ش

اين ماده به طور قطع ظرفیت جايگزينی با يکی از مواد موضوع بحث اقلیت ها را دارد؛ و بايد طراحان 
 منشور توجه مجددی بر مواد نگاشته شده و مواد موجود در ديگر قوانین داشته باشند. 

ی اسالمی ايران به اجازه الحاق دولت جمهور»قانون  73و  78مواد منشور،  770سومین ارجاع ماده 
مجلس شورای اسالمی می باشد که چون با موضوع  7/77/7327مصوب « کنوانسیون حقوق کودک

 7بند ج ماده  7به مورد  770. آخرين ارجاع ماده 7مورد بحث ارتباطی ندارد، از آن صرف نظر می کنیم
عالی انقالب  شورای 77/7/7383مصوب « اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب»مصوبه اصالحی 

را « توهین و تمسخر زبان، فرهنگ و هويت اقوام و اقلیت های دينی و قومی» فرهنگی است که در آن: 
از موارد مقابله توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می داند. البته در بند الف همین ماده ذيل مبحث 

ی منحرف و منسوخ، تحريف شده و ترويج و تبلیغ اديان، مذاهب و فرقه ها:» 3مورد « دين و اخالق» 
 نیز از موارد مقابله توسط وزارت فرهنگ دانسته شده است که البته در تبصره آن بیان « بدعت گذار
معرفی اديان و مذاهب و بیان احکام يا تحقیق درباره آنها با رويکرد علمی و غیر تبلیغی » می شود که:
از موارد مندرج اشاره شده است و مابقی مواد به  و با کمال تعجب تنها به يک موضوع« مستثنی است

 فراموشی سپرده شده اند. 

                                                                                                                                               
 به احترام توسعه»: دارد ارتباط منشور 770 ماده پیرامون منشور گردآورندگان نظر به که است شده بیان نکاتی آن 73ج ماده  بند در تنها 7

 به و وی اصلی موطن به کند، می زندگی آن در که کشوری ملی های ارزش و وی های ارزش و زبان فرهنگی، هويت کودک، والدين
 «.وی تمدن با متفاوت های تمدن
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 نتیجه گیری
موضوع آن است که حقوق اقلیت های دينی و مذهبی را پاس بداريم و نه عقیده ايشان را، فلذا 
 طراحان مواد قانونی به اشتباه احترام و تأمین حقوق اين اقلیت ها را مساوی با احترام و حل مسائل
عقیدتی می دانند؛ چرا که افراد و گروه ها، در شرايط برابر، بايد از حقوق برابر برخوردار باشند و اين 
برابری قرين عدالت است. عکس آن را می توان تعبیر به ظلم نمود. جامعه ای که گروهی از آن دارای 

ئی ترين و ساده ترين وسیله بهترين و مرفه ترين زندگی و غرق در ناز و نعمت و گروه ديگر آن از ابتدا
 زندگی محروم باشند، بی گمان تبعیض بر آن حاکم است.

 همگی اما باشند 7صابئین از قرآن تعبیر به حتی يا مسیحی مسلمان، يهودی، افرادی است ممکن
 واهَادُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ إِنَّ»  دهند: انجام صالح عمل و باشند مؤمن اينکه شرط به مأجورند

 وَلَا عَلَیْهِمْ خَوْفٌ وَلَا رَبِّهِمْ عِنْدَ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ صَالِحًا وَعَمِلَ الْآخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ وَالنَّصَارَىوَالصَّابِئِینَ
  ندارد. آنها انسانی حقوق به ربطی ايمانیات و اعتقادات در تفاوت اين حال در عین 7«يَحْزَنُونَ. هُمْ

 فرمان در اشتر مالک به خطاب علی)ع( امام بودن. انسان صرف به برابرند حقوقی حیثِ از ها انسان
 در نبودند هم تو دينی برادر اگر يا تو هستند دينی برادر يا» اند: دسته دو مردم که نويسد می او حکومتی

 «هستند. تو مانند بودند انسان به خلقت

                                                                                                                                               
 را صابئی دين( 63 مائده/  67 بقره) آيه دو اين جودو با باشد، می نصاری و يهود آن مرادِ شده کتاب اهل از ذکری جا هر قرآن آيات در 7

( زرتشتی) مجوس دين صابئی، اديان بر عالوه( 72 حج) ديگری آيه در و رده استک ذکر نصاری و يهود اسالم، توحیدی اديان رديف در
 و مجوس» و «صائبین» و قطعاً رینصا و يهود اسالمی، سنت و مجید قرآن در آنکه اما الزم به ذکر است با .است شده اضافه آن به نیز

 از نامی و کرده اکتفا مسیحی و کلیمی زرتشتی، ايرانیان به فقط اساسی قانون شوند، می محسوب کتاب اهل قرائن، به «زرتشتیان
 صائبین زا گروهی اساسی، قانون نهايی بررسی مجلس در ها اقلیت حقوقی طرح هنگام به. است نبرده دارند سکونت ايران در که«صائبین»
 توسط آمده بعمل های بررسی در لکن،. نمودند مطالبه و ادعا گانه، سه های اقلیت حقوق نظیر حقوقی، خود برای قرآنی، آيات به استناد با

 عقايد از مخلوطی يا و مسیحیت از ای شعبه يا و يهود از ای شعبه فرقه اين که گرديد اعالم چنین مجلس طرف از مأمور تخصصی گروهی
: 7367]مشروح مذاکرات مجلس،  .نمود قلمداد اديان آن از مستقل را آنها توان نمی تاريخی و اسالمی مابع طبق بر و باشند می گروه دو

737] 

 ايمان رستاخیز روز و خدا به گاه هر صابئان و نصاری و گرويدند يهود آئین به که کسانی و اند، آورده ايمان( اسالم پیامبر به) که کسانی 7
 از کدام هر. )نیست آنها برای اندوهی و ترس گونه هیچ و است؛ مسلم پروردگارشان نزد پاداششان دهند، انجام صالح عمل و ند،آور

 .(رستگارند و مأجور اند، کرده عمل دين فرمان و وظايف طبق بر خود، زمان و عصر در که الهی، اديان پیروان
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بین اهالی يک کشور، احترام متقابلی است که اين مسالمت  يکی از ضرورات روابط مسالمت آمیز
را تسهیل می نمايد. اما تجربه ثابت نموده است که تعصبات دينی و مذهبی، فرق و مذاهب را به نحو 
خشمگینانه ای رو در روی يکديگر قرار می دهد  بر خوردهای مسالمت آمیز را به برخورد های 

کینه و عداوت به جای می گذارد؛ در نتیجه منشور حقوق  خشونت آمیز مبدل می سازد و مشتی
شهروندی چندانکه اشاره شده است، بايد طی تغییرات اساسی و قابل توجه آغازگر موج تحوالت 

 قانونی و اجرايی در سطح کشور باشد تا در آينده شاهد اختالفات شهروندان اين کشور نباشیم.
، نگارنده «منشور حقوق شهروندی»وجود ضمانت اجرا برای  با توجه به انتقادات وارده مبنی بر عدم

معتقد است تا زمانی که آگاهی شهروندان نسبت به حقوق ابتدائیشان محقق نشود، امکان بحث پیرامون 
اجرای آن حقوق امری قابل دفاع و صحیح نمی باشد، پس قبل از هر چیزی بايد حقوق شهروندان را به 

وله از طريق وزارت آموزش و پرورش و يا معاونت حقوق شهروندی ايشان آموزش دهیم و اين مق
 رياست جمهوری بايد برنامه ريزی شود.

حال با فرض آشنايی شهروندان ايرانی نسبت به حقوق شهرونديشان، بايد بحث حقوق اقلیت های 
يک فصل طرح دينی و مذهبی را در منشور مورد توجه قرار دهیم ـ چندانکه در مقاله مکرراً بیان شد ـ 

جامع و کامل پیرامون حقوق اجرای مناسک دينی و مذهبی، قضايی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و 
شغلی و ... که هر کدام با درج های مختلف به موضوع خاص خود بپردازد تا ديگر اين گونه تشويش و 

منشور برای عامه مردم به  آشفتگی را میان مواد منشور نظاره گر نباشیم. چراکه بايد قبول نمايیم که اين
نگارش در آمده است و نه خاص جامعه حقوقی کشور هست و نه صرفاً برای مجريان قانون های 

 مربوطه طراحی شده است. 
  



 733/ شهروندی  حقوق منشور در مذهبی و دينی های اقلیت حقوق بررسی و نقد

 منابع
، 7383ابن علی، معشوق و ورنر منسکی، پگی مورگان، النور نسبیت، کاليوالتون، ترور شانون،  -

  تهران وقار، اطالعات، ینمحمدحس جهان، ترجمه: دين شش در اخالق
افضلی، رسول و مهدی حسام، بی تا، حقوق شهروندی در ايران، مجله سیاسی ـ اقتصادی،  -

 773ـ 706، صص 780ـ  723شماره 
 ، فلسفه حقوق بشر، اسراء، قم7386جوادی آملی، عبد اهلل،  -
 تهران، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران، فردافر، 7388نجفی مرتضی و فريد محسنی،  -
، کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و پیامد های 7385مهرپور، حسین،  -

 آن، نشريه حقوق عمومی، شماره اول، تهران 
  رضوی، مشهد قدس آستان اسالمی، فرق ، فرهنگ7387 جواد، محمد مشکور -
امام خمینی ره،  ، صحیفه امام)ره(، موسسه تنظیم و نشر آثار7383موسوی خمینی، روح اهلل،  -

 تهران  
، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران، اصول و مبانی کلی نظام، 7337هاشمی سید محمد ،  -

 میزان، تهران
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، چاپخانه مجلس شورای اسالمی ،  -

 7368تا  7367
 



 



 

مت اسالمی در مختصات حقوق بشر در تمدن نوین اسالمی و تعهدات حکو
 قبال آن

 
 7، سید علیرضا میربد7حامد کرمی

 

 چکیده
به وسیله اعالمیه جهانی حقوق بشر متولد شد و از آن  7378حقوق بشر به معنای امروزين خود در 

پس حقوق بشر زبان مشترک غالب سیاستمداران و حاکمان در انواع حکومت ها شد. دولتهای اسالمی 
به اعالمیه حقوق بشر اسالمی دست يابند. با  7330بوده و نهايتاً توانستند در نیز در اين میان مستثنی ن

وجود سبقه تئوريک اين مفهوم در غرب اما بايد اذعان کرد که غرب به عنوان خاستگاه حقوق بشر در 
مفهوم نوين خود به هیچ وجه نتوانست نگاه خاص جوامع ديگر خصوصاً جوامع اسالمی را که با مفاد 

قرابت چندانی ندارند، دريابد. در واقع حقوق بشر در جريان تمدن ساز اسالم  7378در اعالمیه موجود 
معرفی  -7378يعنی اعالمیه -منتقد طرز فکر و ديدگاهی است که حقوق بشر را تنها واجد يک نسخه

 ائه می کند؛ ديدگاهی که به سان يک قانون تکوينی، انسانی متفاوت از مفاهمه تمامی مسلمانان ار
می کند و در نتیجه عدم پذيرش اين تلقی از حقوق بشر است که نظام های سیاسی مسلمانان محکوم به 
 عدم رعايت حقوق بنیادين بشری می شود. حال فارغ از نگاه دنیای غرب، اسالم به مثابه يک نظام 

ستی به عنوان تمدن ساز، مدعی حقوق بشری است که زايیده طبیعت انسانی و ارتباط آن با عناصر ه
مخلوقات خداوند قادر متعال است؛ حقوق بشری که ضمن اشتراک با برخی اصول اعالمیه جهانی 
حقوق بشر اما طبیعتاً واجد افتراقاتی مهم و حیاتی با آن نیز هست که پای فشاری بر ذره ذره اين 

 ونه که حقوق بشر افتراقات را بخشی از هستی غیرقابل انفکاک خويش می داند. در اين نگاه همانگ
تواند توسط مفهوم حقوق شهروندی از اطالق خارج شده و به قیودات فرهنگی، جغرافیايی و بومی می

                                                                                                                                               
 گاه شاهددکتری حقوق عمومی، استاديار گروه حقوق دانش 1
 کارشناس ارشد حقوق عمومی، پرديس فارابی دانشگاه تهران 2
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مقید شود، به همین سان حق های بشری مطلق و جهانشمول می تواند توسط دين قیوداتی را بپذيرد 
اجرا نیز حکومت اسالمی بدون آنکه به هدف و غايت مجموعه اين حق ها خللی وارد آيد. در مرحله 

ها را بر عهده خواهد داشت و ثانیاً به دلیل در کلیت خود اوالً وظیفه پذيرش و به رسمیت شناختن حق
شود و دولت ی حقوق بشر منبعث از حقوق طبیعی، بر نهاد دولت نیز تحمیل میتقدم رتبی، مجموعه

 ملزم به رعايت مفاد آنست.
 شهروندی، اسالم، حکومت اسالمی، حقوق طبیعی، تمدن.حقوق بشر، حقوق  واژگان کلیدی:

 مقدمه
کهن ترين انديشه در باب مبنای حقوق، در قالب حقوق طبیعی ارائه شد. بر اساس متون موجود، در 

ای ورای ها دارای ريشهيونان باستان در دوران پیش از میالد اين انديشه رشد يافت، در اين رويکرد، حق
ها، آرمانی است ثابت، که ، اين حق7بشر هستند و ناشی از وضع و قرارداد نیستها و تمنیّات خواست

ی تمامی مطابق با قوانین طبیعت است؛ قوانینی که صنع بشر نیست و فارغ از منشأ اين قوانین، خود ريشه
ای ی برتر و انطباق هنجارههای انسانی هست. ادعای اصلی، وجود قانون و يا به عبارت بهتر قاعدهحق

ی خود از قوانین ثابت و تغییر ناپذير طبیعی استنتاج ، قواعدی که به نوبه7حقوقی با اين قواعد است
استنتاج شده  "هاهست"از واقعیاتی به صورت  "بايد"گشته، در واقع هنجارهايی است که به شکل 

ن را نخواهد داشت بنابراين است. اين قوانین صُنع آفريدگار عالم است و انسان توانايی مقابله با اين قوانی
انسان محکوم اين قوانین و به تبع آن محکوم محصول آن يعنی حقوق ناشی از اين قوانین است و تمامی 

میالدی  76ها تنها بايد در جهت کشف اين قوانین و حقوق ناشی از آن باشد. در اواخر قرن تالش
ی از آن شد و نهايتاً رنسانس و تحوالت گروسیوس نافی ريشه الهی قوانین طبیعی و حقوق طبیعی ناش

ی اين تحوالت در نوع عمیق فکری ناشی از آن، باعث نفی کامل انديشه حقوق طبیعی شد. از جمله
نگرش به انسان بود؛ انسان از اين پس نه به عنوان يک موجود وابسته به آسمان و نیز اجتماع، بلکه 

شد. در اين عرصه، انسان محور و نظر گرفته میموجودی منفرد با ويژگی هايی مختص به خود در 
                                                                                                                                               

 78، ص7( ، نقد مبانی فلسفی حقوق بشر، تهران، نشر مخاطب، ج7337جاويد، محمد جواد،) 7
، ص 7(، حقوق بشر در جهان معاصر، تهران، موسسه مطالعات پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ج7330. قاری سید فاطمی، سید محمد، )7

702. 



 703/  آن قبال در اسالمی حکومت تعهدات و اسالمی نوين تمدن در بشر حقوق مختصات

 

مرکز تمام معادالت قرار گرفت و ديگر به عنوان يک جزء مکلَف در يک عرصه پهناور هستی در نظر 
گرفته نمی شد بلکه انسان بدل به بزرگترين حقیقت موجود شده بود که تنها وظیفه داشت بداند و 

وظیفه و هنجاری از پیش وجود نداشت، بلکه انسان خود معیار . پس اوالً 7متناسب با فهم خود اقدام کند
ی بايدها بود و ثانیاً انسان در کلیّت خود مطمح نظر نبود و هر موجود انسانی به عنوان يک فرد و سنجه

ی انکار تمام پیش فرض واجد اهمیت معرفی شد. اينگونه ارزش گذاری برای انسان در هستی به عالوه
شد. در مجموع، اين امور باعث طرد انديشه نظام گرای  7باعث پذيرش نسبی گرايی های ماورالطبیعی،

حقوق طبیعی شد. در اين اوضاع و احوال که از يک سو ريشه های ماورالطبیعی انسان و از سوی ديگر 
پیوند موجود در عرصه پهناور هستی انکار شد، پوزيتیويسم در عرصه حقوق نیز فعال شد و حقوق 

. 3يابندتنها حقوقی معرفی کرد که انسانها در ضمن تفاهم و قرارداد با يکديگر بدان دست می انسانی را
ها و تکالیف در جهت بهبود وضعیت در اين عرصه هدف قانونگذار از تهیه و تدوين قوانین، خلق حق

تی که با موجود برای فرد و جامعه است بدون آنکه آرمان يا غايتی ماورالطبیعی را دنبال کند؛ وضعی
 شود. حضور فرد در جامعه و با فرهنگ خاص خود تفسیر می

و ديگر  های حکومت نازیهای اول و دوم جهانی و جنايتور شدن جنگدر نیمه قرن بیستم شعله
دول درگیر در جنگ، انديشه حقوق وضعی يا پوزيتیويسم حقوقی با شکستی جدی مواجه شد و حقوق 

ی سران نازی در نورنبرگ به های محاکمهاين میان، برگزاری دادگاه طبیعی جانی دوباره يافت. در
ها به های حقوق طبیعی داشت؛ اگر چه که در اين دادگاهی خود، نقش موثری در احیای آرماننوبه

ها نشد اما اعمال خاصی جنايت علیه بشريت دانسته شد، حتی اگر ای به آن آرمانصراحت اشاره
و اين چنین بود که حقوق طبیعی در عصر  7و قوانین موضوعه را نقض نکرده باشندمرتکبین آنها، احکام 

 ای را آغاز کرد؛ حیاتی که البته اينبار بدون اتصال به تبار آسمانی مطرح شد. جديد حیات تازه
تحت عناوين، حقوق طبیعی « مبنای حقوق بشر»در اين مقاله ضمن تبیین هر سه نگاه مذکور به 

گرايی و حقوق طبیعی الهی، مورد اخیر به عنوان نظر مختار مفصالً به بررسی گذارده مدرن، نسبیت 

                                                                                                                                               
 .777(، معمای مدرنیته، تهران، نشر مرکز، ص7385. احمدی، بابک،)7

2 Relativism. 
 78(، نظريه نسبیت در حقوق شهروندی، تهران، نشر گرايش، ص7388جاويد، محمد جواد،) 3
 .37د نو،  صی حقوق )از حقوق طبیعی تا پسامدرنیسم(، ترجمه فاطمه آبیار، تهران، رخدا(، فلسفه7383ويکس، ريموند، ) 7
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شود پذيرش حقوق طبیعی سنتی در ی اتکای اين مقاله مطرح میخواهد شد. آنچه که به عنوان نقطه
مند بودن و ی نظاماسالم و به تَبَع آن در حکومت برآمده از آن است. اساساً اسالمی که خود داعیه

تواند مخالف محتوای مکتبی باشد که از پیوستگی تمامی عناصر در عالم خلقت را مطرح کرده نمی
کند. را فرياد می« هست»و « واقع»بر « بايد»و « حق»زند و لزوم ابتنای وجود قوانین ثابت در عالم دَم می

يق و ثانیاً انعطاف پذير های بدست آمده از اين طريق، البته اوالً کلی است و فاقد جزئیات و مصادحق
تواند قیودات مشخصی از جمله قیودات شرعی را پذيرا باشد. در بوده و به سان حقوق شهروندی می

توان امید دوران معاصر نیز  با تشکیل نظامی سیاسی مبتنی بر فقه شیعه به نام جمهوری اسالمی ايران می
تواند با مفاد شرع نیز هماهنگ باشد، یداشت که اين مدل از حقوق بشر که در عین جهانشمولی م

ی مقدماتیِ اجرا و تقنین وظايف مهمی در اين خصوص اجرايی شود. حکومت اسالمی در دو عرصه
ی طبیعی و شرعی «بايد»تنها صورت قانونی بخشیدن به  دارد؛ در واقع به دلیل اينکه تقنین در اين عرصه

نه فقط با عنوان مجری بلکه در اصل بايد با عنوان تابع و ی اجرا نیز دولت است به همین نسبت در عرصه
 ها اجرای آن را بر عهده بگیرد؛ به اين مهم در بخش سوم اين مقاله پرداخته خواهد شد. مطیع حق

 ای سامان يافته است.ی حاضر با استفاده از روش کتابخانهمقاله

 مبنای حقوق بشر از دیدگاه های مختلف -1
 مدرن حقوق طبیعی -1-1

در اين انديشه، نقطه عزيمت حقوق بشر تعريف بیولوژيک انسان است و اين امر پايانی بر نزاع 
شناسان به شود که زيستی مفهوم انسان است. بشر به موجودی اطالق میايدئولوژيک و ارزشی درباره

 ان با توجه به در دوران مدرن، انس 7گويند و از اينرو فاقد هرگونه بار ارزشی است.آن انسان می
شد؛ انسانِ مدّنظر اين عصر انسانی است، فارغ از عرَضیاتی همچون های الهی و فطری نگريسته نمیريشه

ترين در اين نگاه اصل حیثیت انسانی بنیادين 7نژاد، مذهب، آيین، ملیت، جنسیت و هويت اجتماعی.
اثبات بلکه غیرقابل اثبات است.  اصل موضوعی حقوق بشر است که از نقطه نظر حقوق بشر بی نیاز از

                                                                                                                                               
 .73، ص7(، حقوق بشر در جهان معاصر، تهران، موسسه مطالعات پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ج7330قاری سید فاطمی، سید محمد،) 7
 .776(، حقوق، ترجمه سید رضا حسینی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ص7382جونز، پیتر،) 7
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در واقع اصل حیثیت انسانی اساسی ترين زيربنای اخالق هنجاری است. اصل حیثیت انسانی يک صفت 
شود انسان دارای ی اخالقی است. پس آنگاه که گفته میو ويژگی انسانی نیست بلکه يک گزاره

شود بلکه از يک بايد اخالقی یحیثیت ذاتی است، از يک ويژگی و خصوصیت انسانی سخن گفته نم
. بر اين اساس به 7های اخالقی استترين بايد اخالقی و مادر تمام گزارهسخن می گويیم که بنیادين

بیش از آنکه حقوق بشر را  تدريج، عقل انسانی جايگزين طبیعت بشری شد و انديشمندان در اين عرصه
دانند؛ عقل اشی از عقل خاص انسانی میمحصول هماوايی و هماهنگی طبیعت معرفی کنند آنرا ن

. در واقع قانون طبیعی متافیزيکی 7ها به وجود آمده استی گفتگوی جمعی انسانمتعارفی که در نتیجه
. در اين عرصه، 3به عنوان مبنای اصلی حقوق طبیعی جای خود را به قانون طبیعی عقل گرا واگذار کرد

اند، در اين منظومه فکری جوهره و عنصر پايدار می دانستهی آدانديشمندان عقالنیت را همان جوهره
 جويند و آنرا متکی به خود موجود انسانی انسان را نه در خارج از او، بلکه در درون او می

کشد؛ عقلی که خود، قانون طبیعی دانند و اين همان عقل است که عنوان طبیعت آدمی را يدک میمی
ی ذيل را لفهؤم 3توان کند. در مجموع میوق طبیعی را نیز تعیین میاست و بالطبع هموست که مفاد حق

 در معرفی اين نظريه بیان کرد:
های بنیادين انسانی يا حقوق بشر و به صورت محدود و تقرير حقوق طبیعی در قالب حق .7

 مشخص.

 منشأ گیری اين حقوق از عقل و در واقع جايگزينی عقل به جای طبیعت. .7

 های اخالقی.یعی با حقهای طبهماوايی حق .3

توان ادعای مطلق بودن از اين منظر جهان شمولی حق ها امری طبیعی است، به عبارت ديگر می
های مختلف را بیان کرد. به اين معنا که حقوق بشر ها و زمانها مکانی فرهنگها در عرصهقلمرو حق

ن نظر غیر مقید است. در اين نظريه اختصاص به فرهنگ، جامعه، کشور و يا زمانی خاص نداشته و از اي

                                                                                                                                               
، 7حقوق بشر در جهان معاصر، تهران، موسسه مطالعات پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ج (،7330قاری سید فاطمی، سید محمد،) 7

  .33-32صص
(، حکومت قانون و جامعه مدنی )مجموعه مقاالت(، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 7385کاتوزيان، ناصر، ) 7

 . 737تهران،ص
 .67، ص7فی حقوق بشر، تهران، نشر مخاطب، ج( نقد مبانی فلس7337جاويد، محمد جواد، ) 3
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هاست حقوق بشر از نظر محتوايی می تواند مقید به قیودی باشد که تنها مختص به تزاحم و تعارض حق
 اين در س. پ7ها و جوامع مختلف نفی کندها را در فرهنگاما اين امر نمی تواند مطلق بودن حق

 محدود از سخنبلکه  نیست، شده تعیین یشپ از مرزهاى با شده تعريف هاى حق از سخن رويکرد،
 . 7مثل محدوديت حق آزادی بیان با حق بر حیثیت .هاست حق ديگر با تعارض درحقی  کردن

در اين نظر بین جهانشمول بودن و مطلق بودن حق ها تفکیک می شود، جهانشمولی شعار اصلی اين 
ها را تبلیغ پذيرد و به نوعی اطالق حقمیها را نیز نظريه است ولی در عین حال امکان مقیّد بودن حق

نمی کند البته نبايد پنداشت که در اين نظر تنوع فرهنگی به يکباره ناديده گرفته شده بلکه تکثر و تنوع 
گر شود و در ادامه های گوناگون جلوهها و شکلتواند با جلوهفرهنگی با اين پیش فرض که حقیقت می

شود به اين معنا که هنجارهای جاری و نه ترتب هنجاری پذيرفته میای سلسله مراتب هنوجود گونه
های بنیادين در رأس اين سلسله قرار دارد و هنجارهای خرد در ذيل آن، از اينرو تنها کالن يا همان حق

 .3در صورتی موجه خواهند بود که در تعارض با هنجارهای کالن قرار نگیرد
قع شده، طبیعت انسانی است که در دوران مدرن عمدتاً به آنچه که در اين نظريه مورد غفلت وا

 علت مبنای مذهبی آن مورد انکار و طرد واقع شد. در بیان قائلین به اين نظر صرفاً به اين دلیل که 
توان فهرست اطمینان آوری از اشتراکات انسانی ارائه کرد، طبیعت انسانی امری مستدل و مستند نمی

اخالقی به عنوان امری ثابت جايگزين طبیعت شده و قاضی اين امر نیز عقل معاش نیست. و از اينرو امر 
است که قدرت تشخیص امر اخالقی مطلق از غیر آن را داراست. حال آنکه برخالف ادعای اين مکتب 

ع توان فهرستی از اشتراکات انسانی بر اساس نیازهای اولیه انسانی ارائه داد بدون آنکه در هزارراه تنوّمی
و تکثّر فرهنگی متوقف شود. نیازهايی همچون رفع گرسنگی، تشنگی، خواب، نیاز جنسی، و همچنین 
نیازهای معنوی همچون پرستش، محبت و... . بر خالف تشخیص امر اخالقی با قضاوت عقل تجربی که 

 هد. تواند در تکثر فرهنگی به سالمت عبور کند و احکام ثابت و بدون تغییری ارائه دهرگز نمی

                                                                                                                                               
، ص 7(، حقوق بشر در جهان معاصر، تهران، موسسه مطالعات پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ج7330قاری سید فاطمی، سید محمد،) 7

722. 
، 33شماره   یيگرا مطلق قبال در یشمول جهان: معاصر بشر حقوق در ها حق قلمرو (،7387قاری سید فاطمی، سید محمد،) بهمن  7

 فصلنامه مفید.
 همان. 3
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 نسبیت گرایی -1-2
های توان حکمتوان تصور يکسانی از سعادت بیان کرد، هرگز نمیگرايی مدعی است که نمینسبی

های جهانشمول اخالقی را ارائه کرد و هیچ ديد استعاليی وجود ندارد تا بتوان اموری قطعی و بايستگی
تواند ی مدرنِ پلورالیست هرگز نمی. و اين چنین است که جامعه7را ناقص يا نادرست به شمار آورد

ی نسبیت مستلزم به بیان ديگر، دفاع از نظريه .7يک حقیقت عینی، اخالقی و جهانشمول را به دست دهد
های انسانی وجود نخواهد ترين حقاين امر است که مالک و معیاری برای محکوم کردن نقض بنیادين

س عرف، عادت و معیارهای فرهنگی موجه جلوه داشت، چرا که ممکن است اين چنین نقضی بر اسا
تواند پیش اين رويکرد تا بدانجا می 7تواند جواز خشونت و عدم تسامح را صادر کند. و چه بسا می3کند

رود که به قول جرمی بنتام، حقوق بشری مستقل از قانون موجود، وجود نداشته باشد و در اينجا بردگی 
 . رويکردهای 5وانین موضوعه نباشد، می تواند تحمل شوديا آپارتايد در صورتی که خالف ق

 گرايانه که افرادی همچون جرمی بنتام و جان استوارت میل از بزرگترين مبلغین آن بودند را فايده
 توان در زمره نسبی گرايان دانست.می

منوع توانست راهگشای به رسمیت شناختن ديگران به عنوان هاز آنجا که مفهوم طبیعت بشری می
های عامّ باشد در نهايت نفی طبیعت انسانی، نسبی گرايی را به همراه دارد و ديگر جايی برای ارزش

ی مشترک میان آدمیان، در واقع با نفی طبیعت انسانی به عنوان يک گزاره انسانی باقی نخواهد گذاشت.
ان برای نوع انسان، آنچه را شود. به عبارت ديگر اين امر که بتوهر نوع ارزش جهانشمول نیز انکار می

هاست؛ شباهتی که بر که به صورت مطلق بد يا خوب است را اعالم کرد، برآمده از شباهتی بین انسان

                                                                                                                                               
 .37(، اخالق و عدالت، تهران، انتشارات طرح نو، ص7380محموديان، محمد رفیع، ) 7
جهت فهم تأثیر نظريه نسبیت گرايی بر حقوق بشر؛ ر.ک: شجاعی، علی، نقد نظريه نسبیت فرهنگی در حوزه حقوق بشر، دانشکده  7 

 .7385 حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،
، 7(، حقوق بشر در جهان معاصر، تهران، موسسه مطالعات پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ج7330قاری سید فاطمی، سید محمد، ) 3

 .703ص
 .77(، اخالق حقوق بشر، تهران، نگاه معاصر، ص7383نراقی، آرش، ) 7
 .737ش، ص(، نظريه نسبیت در حقوق شهروندی، تهران، نشر گراي7388جاويد، محمد جواد،) 5



 همايش ملی تمدن نوين اسالمی سومینمجموعه مقاالت /  708

توان يک خوبِ جهانشمول يا بدِ جهانشمول را تعريف کرد. اما پذيرش نسبی گرايی بدون اساس آن می
 .7ی را در پی خواهد داشتشک انکار طبیعت انسانی به عنوان موضع اشتراکات انسان

نکته جالب توجه اينست که نسبی گرايی با اين انگیزه آغاز می شود که عمیقاً به تفاوت های  
موجود در میان افراد احترام بگذارد اما در نهايت به اينجا منجر می شود که فهم و درک و حتی 

گیرد. بنابراين برای نقد اين قرار میو در فضايی خأل  7کندها را محال اعالم میبازشناختن اين تفاوت
توان امری ثابت و جهانشمول را ارائه نمود مکتب نیاز به تفصیل نیست؛ همین که به اذعان قائلین، نمی

 خود بزرگترين حجت بر علیه اين مکتب است. 

 حقوق طبیعی الهی -1-3
دون تفاوت و تمايز با انسان در يک نگاه کالن، جزئی از طبیعت تلقی می شود و قوانین در آن ب

سان وارد می شود و جبری آهنین بر همه موجودات از جماد و نبات و حیوان و باالخره انسان به يک
همگان را متأثر از قوانین خود می کند. انسان با اين قوانین زاده شده و اين قوانین برای تکامل و تعالی 

 .3مانندی انسانی نمیخويش منتظر اذن و اجازه
 7قوانین طبیعت یب طرح و بسط مفاهیم در اين مکتب از قرار ذيل است: خلقت و طبیعتترت 

حقوق بشر)بر اساس حقوق طبیعیِ صِرف  حقوق طبیعی انسان قوانین طبیعی انسان طبیعت انسان
قوانین وضعی)بر اساس حقوق شهروندی و همراه با مصاديق با لحاظ کردن  و بدون بیان مصاديق(

 حقوق وضعی عمومی.  حقوق وضعی خصوصی و مقوّمات جوامع( هافرهنگ
ی غايی عالقه»مسلماً اين نوع طرز تفکر تنها در مکاتب الهی قابل طرح است بنابر قول شهید مطهری

اينست که بگويیم مواهب عالم که به وجود آمده برای انسان است و به خاطر انسان بوده و اين فرع بر 
                                                                                                                                               

ها(، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ها و رويه(، حقوق بشر )نظريه7380شريفی طرازکوهی، حسین،) 7
 .778و772 صص

 .36ص 7( نقد مبانی فلسفی حقوق بشر، تهران، نشر مخاطب، ج7337جاويد، محمد جواد، ) 7
 .55همان، ص  3
توان چنین برشمرد: زمین در اختیار صالحان قرار هايی که خود، مخلوق خداوند متعال است را میقوانین و سنت در قرآن کريم  برخی از 7

(، مقدمه هالکت هر قوم، اتمام حجت بر 77(، تغییر و اصالح هر قوم به دست خود آنان است)رعد/775خواهد گرفت)انبیا/
 ( 76مترفین)اسرا/
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نوع شعور کلی بر نوامیس عالم حکمفرماست و آن شعور کلی چیزی را برای  اين است قبول کنیم يک
چیزی و به خاطر چیز ديگر به وجود می آورد و اگر آن چیز ديگر و به خاطر چیز ديگر نبود اين چیز به 
وجود نمی آمد مثل اينکه می گويیم دندان در دهان به وجود آمده برای مضغ و جويدن برای اينکه غذا 

های زيرزبان يک مرحله هضم را در دهان پیدا کند و برای مراحل جويدن و ترشحات غده به کمک
بعدی وارد معده و روده بشوند اما بنابر فلسفه های مادی هیچ نوع عالقه غايی بین اشیاء وجود ندارد هیچ 

به  نمی شود گفت که فالن چیز به خاطر فالن چیز ديگر به وجود آمده هیچ چیزی برای هیچ چیزی
وجود نیامده هیچ چیزی مقدمه هیچ چیزد ديگر نیست. بر اساس عقايد کلی و طرز جهان بینی اسالمی 
در باب انسان و عالم و حیات و هستی بین انسان و مواهب عالم عالقه غايی وجود دارد يعنی بین انسان و 

ری که اگر انسان جزء مواهب عالم در متن خلقت و در نقشه کلی خلقت، عالقه و رابطه ای است به طو
 .7«اين نقشه نبود حساب اين نقشه حساب ديگر بود

شود، آنگاه قوانین مربوط به انسان به عنوان جزئی در اين نگاه ابتدا بحث قانون طبیعت مستدل می 
شود؛ با سه مقوله غريزه)مشترک انسان و حیوان(، طبع)برخاسته از طبع از قوانین طبیعت کشف می

)خاصِّ انسان( مواجه هستیم و از بطن اين قوانین در ارتباط غريزه، طبع و فطرت با عالم  آدمی( و فطرت
شود. مقصود از غريزه در اين ارتباط، عبارت از نوعی ها مطرح میی حقبیرون با فرمول نیاز، مجموعه

وری و يا حالت تسخیری و غیرآگاهانه يا نیمه آگاهانه است که از ناحیه خلقت اعطا شده و بر خودمح
شود. مانند غريزه گرسنگی يا تشنگی، بقای نوع استوار است و به عضوی مادی از بدن انسان مربوط می

هايی ها نیز به جنبهرود و در مورد انساننیاز جنسی و.... . غريزه بیشتر در مورد حیوانات به کار می
  .شودحیوانی موجود در او تعبیر می

 اند و بیشتر بر موجودات ست که اشیای مادی بر آن آفريده شدهطبع در اين معنا آن سرشتی ا
جان به کار می رود و اگر در مورد جانداران نیز کاربرد داشته باشد بیشتر ناظر به جنبه های مشترک  بی

هاست. لوازم حیات انسانی در اين عرصه با حق بر امنیت، بقا، سالمت، رشد، حرکت  جان جانداران با بی
 شود.می و... تعريف

                                                                                                                                               
 .53ر، ص (، بیست گفتا7383مطهری، مرتضی،) 7
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تر فطرت: فراتر از سطح حیوانی انسانست و اکتسابی نیست؛ بلکه امری است که از غريزه آگاهانه
هايی است که در اصل خلقت انسان نهفته است و همان حاالت و صفات است. در واقع فطرت ويژگی

بعاد معنويست و اين اليه يعنی فطرت، ناظر به ا .7اولیه خلقت و شخصیت انسانی انسان به فطرت اوست
در نتیجه حقوقی را رقم میزند که متفاوت از دو نوع ديگر است مثل انديشیدن، زيبايی، پرستیدن، 

کند که بر ای را تأسیس میمجموع اين قواعد جوهره 7دوست داشتن، جاودانه زيستن، عدالت و ...
شود که جوهره طبیعی بار میگیرد و تمام حقوق طبیعی بر اين مبنای اين نظريه طبیعت انسانی نام می

ضمن دارا بودن قوانین طبیعی انسان محک و میزان سنجش صحت و سقم حقوق طبیعی او هم به شمار 
 اند.رود. اين قوانین غیرقابل تغییر و تبديلمی

آنگونه که بیان شد قوانین طبیعی انسان به نوعی در طول قوانین طبیعی عالم است و همانند آن 
. در واقع اين قوانین اموری ذهنی، انتزاعی و دور از دسترس 3باشدناپذير و جبری میقوانین، تخلف 

 نیست بلکه قوانینی است که هر فرد در زندگی خود با آنها روبه روست و در صورت عدم رعايت، 
بايست تبعات آنرا به دوش بکشد. برای مثال گرسنگی انسان، خود يک قانون طبیعی است که در می

که  -طبیعت جهت پاسخگويی به اين نیاز، برای بشر مواد غذايی مختلفی را تدارک ديده استمقابل، 
حال انسانی که از اين بخشش طبیعت بهره نبرد و با استفاده از خوراک  -اين نیز خود قانون طبیعت است

  شود. در واقع مشاهدهخود را اشباع نکند، به حکم قانون طبیعت دچار ضعف و چه بسا مرگ می
توجه به اين  باشد.ی طبیعت میشود که ضمانت اجرا در اين نگرش نیز امری است عینی که بر عهدهمی

نکته نیز ضروری است که در گیر و دار ارتباط میان انسان و طبیعت و رفع نیاز آدمی از طريق دست 
تر سی گستردهشود که در اينجا حق خوردن و در مقیايازيدن به دنیای بیرون، حق طبیعی مطرح می

حقوق طبیعی و فطری از آنجا پیدا شده » بنابر قول شهید مطهری  .7آيدبحث از حق حیات به میان می
که دستگاه خلقت با روشن بینی و توجه به هدف موجودات را به سوی کماالتی که استعداد آنها را در 

                                                                                                                                               
 .37-73، صص7( نقد مبانی فلسفی حقوق بشر، تهران، نشر مخاطب، ج7337جاويد، محمد جواد، ) 7
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بیعی است و يک سند طبیعی وجود آنها نهفته است، سوق می دهد. هر استعداد طبیعی مبنای يک حق ط
به عبارت ديگر پاسخگويی به نیازی که ناشی از طبیعت آدمی است خود  7«برای آن به شمار می آيد.

در واقع در اين نگرش موجود انسانی با هدف و غايت و پیوستگی او با کل نظام . 7موجد حق است
 هستی تعريف شده است.

ی آدمیان بدون استثنا های مطلق انسانی برای همهحق توان ادعا کرد مجموعی ازتا اين مرحله می
گردد: کشف شد. نبايد از اين موضوع نیز غافل شد که نقش عقل در دو مرحله در اين مکتب بیان می

ی کشف قانون و به تبَع آن، کشف حق. و دوم تالش برای رسیدن و کسب آن حق؛ به يکی در مرحله
. بخش اول اجماالً توضیح داده شد. اما در مرحله دوم به اين عبارت ديگر تالش در جهت مصداق يابی

دلیل که عقل ممکن است از ناکجا آباد سر برآورد بايد قانون الهی به کمکش بیايد. پس قانون الهی و 
ی تشريع دو مدل قانون را ارائه شود. اسالم در اين عرصهتشريع به عنوان مکمل حقوق طبیعی مطرح می

های های ثابت، قوانین ثابت، جهانشمول و ابدی را بیان نموده است و برای جنبهجنبه نموده است: برای
متغیری که مربوط به مدار انسانیت نیست و با سبک و سیاق زيست اجتماعی در ارتباط است فروع 

ین . البته ثَبات و جهانشمولی قوان3متغیری را در نظر گرفته که با وضع قوانین در هر عصر بیان می شود
شود. اصول يعنی ثابت در گرو هم آوايی با طبیعت بشری است. در اين عرصه اجتهاد فقیه مطرح می

تواند محدود ومتناهی باشد ای که بشر الزم دارد محدود و متناهی است، يعنی میکلیات و قوانین کلیه
والً همه فروعات در زمان بنابراين قابل بیان است؛ اما فروع و جزئیات،  بی نهايت و غیر قابل احصاست؛ ا

معصومین از آنها سوال نشده و ثانیاً فروع جديد که در زمان فعلی مطرح شده قابل پرسش از ايشان 
 . 7نبود

شود که اوالً حقوق تشريعی و الهی مبتنی بر حقايق طبیعی و تکوينی است و با اين بیان روشن می
متغیر، بايد گفت که قوانین ثابت سرمنشأ حقوق بشر و بندی دوگانه قوانین ثابت و ثانیاً بر اساس تقسیم

                                                                                                                                               
 780شارات صدرا، ص(، نظام حقوق زن در اسالم، تهران، انت7327مطهری، مرتضی، ) 7

برای هر جانداری رزقی است و « » قُوتٌ وَ لِکُلِّ حَبَّةٍ آکِل  رَمَقٍ  ذِی  لِکُلِ»روشنگر اين بحث است:  2المومنین علی تأمل در اين سخن امیر 7
 «ای هست.ای خورندهبرای هر دانه

 .773همان، ص  3
 .777-773، صص(، خاتمیت، تهران، انتشارات صدرا7385مطهری، مرتضی، ) 7
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ای وضعی متفاوت داشته تواند در هر جامعهقوانین متغیر سرمنشأ حقوق شهروندی است. و شق دوم می
ی حقوق شهروندی است که در واقع تحلیلی عینی ناظر به توضیح پس نسبیت خاص اين عرصه 7باشد

تواند فاقد تباری طبیعی و در نتیجه تشريعی آنچه گفته شد نمی. که قطعاً بر اساس 7وضع بیرونی است
 باشد.

 ویژگی های حقوق بشر مبتنی بر حقوق طبیعی -2
حکومت اسالمی به عنوان يک ساختار مبتنی بر حقوق الهی و معتقد به حقوق طبیعی برای تبیین 

ود آنگونه که در بخش حقوق بشر نیازمند اصول و ويژگی هايی است که به توضیح آن پرداخته می ش
توان اول به صورت اجمالی از نظر گذشت، اشتراکات مکاتب حقوق طبیعی اعم از مدرن و سنتی را می

بر اين سه مورد تطبیق داد: جهانشمولی، ثبات و ضرورت. در اين مبحث اين سه مورد تفصیالً به بحث 
 گذارده خواهد شد.  

 جهانشمول بودن -2-1
ان حقوق طبیعی از آغاز با ادعای جهانی بودن شکل گرفت، در اين عرصه، آنگونه که گفته شد بی

 ی آمريکا زندگی انسان در کلیّت خود و به صرف انسان بودن مطمح نظر است؛ انسانی که در قاره
زيد هر دو به يک نحو مشمول قوانین طبیعی هستند؛ به عبارت ی آسیا میکند با انسانی که در قارهمی

ض جهانشمولی حقوق بشر، پذيرش ماهیت واحد انسان است؛ ماهیتی که غیر معطوف به ديگر پیش فر
فرهنگ، قومیت، مذهب، نژاد، جنسیت، تاريخ، جغرافیا، نظام سیاسی، اجتماعی و شرايطی از اين دست 

. بر اين اساس، ما با نوعی گستردگی دامنه روبرويیم، به اين صورت که آثار و تبعات اين امر 3است
 ی آن به اندازه تمام دنیا و تمامی ص يک يا حتی چند منطقه و کشور نیست بلکه گسترهمخصو

هاست، در حالی ديگر هنجارهای حقوقی محصول اقتضائات و شرايط خاص اجتماعی در زمان و انسان
 باشند.مکان خاصی می
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آيد است الزم می ی حقوق طبیعی فرديت و هويت فرد انسانیبا توجه به اينکه پايه و مبنای نظريه
که وی را به عنوان انسانی دارای شعور و عقل بپنداريم. پذيرش اين امر به داللت التزامی همراه خواهد 

توان عموم و جهانشمولی ی افراد در اين عقالنیت، و اين چنین است که میبود با پذيرش برابری همه
مجهز به سالح اختیار و در نتیجه واجد . حال، اين عقل خود بنیاد، آدمی را 7اين حقوق را دريافت

 توان اينگونه گفت:های بشری میی قدرت تعقّل بشر با حقکند. در باب رابطهقدرت انتخاب می
از آنجا که آدمی قدرت تعقّل دارد، حق انتخاب دارد. نفی حق انتخاب به معنای نفی عقالنیت »

ت انسان است. چون انسان با قدرت تعقّل تعريف انسان است و نفی عقالنیت انسان به معنای نفی انسانی
 .«7شود، نقض حق های بنیادين بشر به معنای نفی و ناديده گرفتن انسانیت انسان استمی

از سوی ديگر، قانون طبیعی در ساخت طبیعت انسان به يکسان عمل کرده است، يکسانی امیال و 
پس حقوقی نیز که اين انسان واجد آن است در ای کامل از اين همسانی طبیعی است. غرايز آدمی نمونه

هر زمان و مکان جاری و ساری است و بر اين اساس هیچ گونه تغییر يا انحراف اساسی بر اساس تفاوت 
. و اين حقوق در هر منطقه و کشور صرفاً از جهت انسان بودن 3ای پذيرفته شده نیستفرهنگی و منطقه

جه در خصوص جهانشمولی اين است که با پذيرش اين امر ی جالب توباشد. نکتهاستحقاق وی می
ها ی يکسان انگاری تمامی انسانشوند و اين امر، خود به منزلهها واجد حقوقی شناخته میهمگی انسان

شود ای معرفی میيا پذيرش برابری آدمیان از بدو تولد با يکديگر است و در واقع حقوق به عنوان وسیله
 .7دن به قوای نهفته در طبیعت انساندر جهت فعلیّت بخشی

با اين اوصاف مهمترين عنصر در جهانشمولی حقوق طبیعی، باور به طبیعت انسانی است که بر اين 
ی ها و صرفاً به حکم انسان بودن واجد اين طبیعت هستند؛ طبیعتی که خود آفريدهی انساناساس همه

 قانون طبیعی است. 
تواند موجد مجموعه انسانی در اثر تعامل با عالم واقع میدر هر حال همین عنصر طبیعت  

شود باشد و اين چنین است که گفته میهنجارهايی اخالقی شود که به تبَع طبیعت آدمی، جهانشمول می
                                                                                                                                               

 .700(، آزادی و قدرت و قانون، ترجمه عزت اهلل فوالدوند، تهران، انتشارات خوارزمی، ص7323نويمان، فرانتس، ) 7
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اثبات هنجارهای جهانشمول حقوق بشری جز با اثبات هنجارهای اخالقی جهانشمول امکان پذير »
 .7«نیست
باتوجه به  -اذعان داشت که مبدأ و مرجع اين وجدان اخالقی نهايتاً انسان برای تکمیل بحث بايد 

است؛ آنچنانکه جهانشمولی حقوق بشر در عصر جديد پیامد پذيرش مفهوم  -تفسیر ما از طبیعت او
استعاليی انسان است، مفهوم استعاليی انسان يعنی تلقی ما از انسان، فراجغرافیايی، فرا فرهنگی، 

ای از وجود يک انسان، ادينی، فراسیاسی و فرای تعلقات اجتماعی است و در چنین تلقیفرانژادی، فر
 .7ی تعلقات عَرَضی و مفهومی است که حقوق بشر به او تعلق می گیردورای همه

البته همانگونه که گفته شد حقوق بشر به عنوان برداشت ذهنی از حقوق طبیعی به عنوان يک حقوق 
ود، اما در کنار اين امر، بحث از حقوق شهروندی و حقوق عینی ناظر به شجهانشمول شناخته می

شود که به نوعی قائل به بومی شدن حقوق بشر متغیرات و بر اساس مذهب و آيین و فرهنگ مطرح می
همراه با تضییقات و يا تبعیضاتی کامالً روا در حقوق بشر است که در راستای منافع و مصالح جامعه و 

 گردد.رچوب حقوق بشر جهانی اِعمال میالبته در چا

 ثبات -2-2
آنچه که عنوان حقوق طبیعی به خود می گیرد بر آمده از منبعی ثابت و اليتغیر به نام قانون طبیعی 

ی شد و همو بود که ارادهاست. در نگرش سنتی به حقوق طبیعی، اين جهان مخلوق خداوند معرفی می
ساخت؛ اصول و قواعدی که بر تمامی مخلوقات حاکم بتی ظاهر میخود را از طريق قوانین و اصول ثا

شد، قطعاً مشمول اين قوانین بود. در اين بود و انسان نیز از آن جهت که جزئی از اين نظام محسوب می
ی اصلی آن برخورداری از نگرش، نوعی نظم طبیعی ثابت بر اين جهان حاکم است که مشخصه

ی قوانین طبیعی و طبیعت انسان مکشوف اوصاف، حقوقی که از رابطه . با اين3هماهنگی طبیعی است
گردد نیز ثابت است و پايدار، مفاد و محتوای اين حقوق، وضع بشری نیست و موجوديت و اعتبار می

                                                                                                                                               
 7معاصر، تهران، موسسه مطالعات پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ج (، حقوق بشر در جهان7330قاری سید فاطمی، سید محمد، ) 7

 707ص
 .37همان، ص 7
 .53(،  فلسفه حقوق مبانی و کارکردها، ترجمه بهروز جندقی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ص7382موراوتز، توماس، ) 3
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ها نیست. بر اين اساس حتی در زمان حاضر نیز، قوانین ی دولتاين حقوق، مديون خواست و اراده
ها المللی در خصوص حقوق بشر، صرفاً واجد يک نقش اعالمی هستند و دولتداخلی و معاهدات بین 

توانند چیزی بر حقوق بشر بیفزايند و نه قادر خواهند بود که چیزی از آن را باطل گردانند چرا که نه می
ی هیچ نظام قضايی حقوق بشر پیش از آن که دولتی به وجود بیايد، وجود داشته است و فرآورده

البته اين عدم تغییر نه به اين معناست  .7ی آنها نیز قابل تغییر نیستضع و مقنّن ندارد و با ارادهنیست، وا
که در مقام عمل کسی را يارای آن نباشد، بل به عنوان صُنع خدا کسی نخواهد توانست قوانین و نظم 

 حاکم بر اين جهان را تغییر دهد.
ی استیفای اين داری اين حقوق، اين نیست که نحوهالبته بايد دقت کرد که مقصود از ثبات و پاي

حقوق نیز ثابت باشد، بلکه تنها سخن از ثبات قانون، طبیعت انسان و به تَبَع آن حقوق طبیعی است و 
ی ارضای امیال و استیفای حقوق، تغییرپذير و پوياست؛ در واقع مفروض حقوق طبیعی، ثابت و نحوه

 متغیّر و متناسب با اوضاع و احوال است. همیشگی است اما تصوير ما از آن،
ی مهم ديگر اينست که افزوده شدن به محتوای حقوق طبیعی نیز دلیل بر آن نیست که امور نکته

جديدی به حقوق طبیعی افزون گشته، بلکه دلیل اين امر، افزوده شدن بر سطح دانش و توانايی بشر 
 شود.تر حقوق طبیعی در طول زمان میگستردهاست که خود منجر به فهم بیشتر و در نتیجه کشف 

 7ضرورت -2-3
مقصود از ضرورت در باب حقوق طبیعی اينست که با توجه به طبیعت آدمی و نظم موجود در اين 

ی با انسان امری استحقاقی است و نه يک امر امتنانی و از سر ی حقوق طبیعی در رابطهعالم، مجموعه
کند، ذاتی و جبلّی آدمی است انسان به صِرف انسان بودنش تعلّق پیدا میهايی که به لطف. در واقع، حق

گردد به فهم ی بشر. اساس اين امر بازمیو عدم اعطا و به رسمیت نشناختن آن ظلمی است بر پیکره
کیفیت قوانین طبیعی؛ چرا که مدعا برآن است که قوانین طبیعی بر تک تک عناصر اين جهان تحمیل 

 شود.می
                                                                                                                                               

 .785و787، تهران، نشر کارنامه، صص(، در هوای حق و عدالت)از حقوق طبیعی تا حقوق بشر(7387موحد، محمّد علی، ) 7
برای فهم بیان عالمه طباطبايی در خصوص نمودهای حقوق فطری و ضرورت آنها؛ رک: ترجمه تفسیر المیزان، محمد حسین طباطبايی،  7
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از همین قوانین در نهاد انسان، قانون اختیار است که انسان را در انتخاب بین امور مختلف آزاد يکی  
گذارد، اما اين امر به معنای رهايی از حکومت قانون طبیعت نیست، بلکه پیامد انتخاب انسان طبق می

ف قوانین طبیعی، قانون طبیعت، همانا بالندگی و خوشبختی انسان را در پی دارد و رفتن به مسیری خال
گردد. پس بر اساس انسان را از مسیر طبیعی خويش خارج ساخته و الجرم منتهی به سعادت بشر نمی

شويم که هدفشان به جز بالندگی و ای از هنجارها روبه رو مینگاه غايت مدارانه به انسان ما با مجموعه
ا در پی خواهد داشت. حال با در نظر شکوفايی انسان نیست و عدم رعايت آنها دوری انسان از رشد ر

 گرفتن اشتقاق حقوق طبیعی از قوانین طبیعی، اين حقوق نیز بدون شک متّصف به ضرورت خواهد شد.
ها به انسان از بدو تولد ای از حقشود بر اساس اين تقرير، اعطای بخش عمدهآنگونه که مشاهده می

ی تاً بر انسان حاکم است. به عبارت ديگر مجموعهضروری است، همانگونه که قوانین طبیعی نیز ضرور
شود؛ پس به محض اثبات انسان ها به تبع قوانین طبیعی از ابتدا همراه بشر بوده است و کشف میحق

و تنها اقدام در سطح عمومی، کشف و فهم اين حقوق است.  7بودن، اين حقوق برای فرد وجود دارد
جرای برخی از اين حقوق، تکامل و بلوغ جسمی و فکری انسان ی ااگر چه که بايد توجه داشت الزمه

باشد. پس در عالم اثبات اين حقوق به بشر اعطا گشته است اما اين امر به معنای دستیابی بشر به اين می
حقوق بدون تالش و تحرّک نیست بلکه اين حقوق به صرف انسان بودن و با درنظر گرفتن طبیعت 

ثبات، ذاتی انسان است اما دست يافتن به آنها، مستلزم ايجاد شرايط مطلوب انسانی مشترک، در مقام ا
ی فردی است که هرکس با توسط نهاد دارای قدرت عمومی از يکسو و از سوی ديگر تالش در حوزه

تحرّک خود بتواند به نیازهای خويش واقف شود و از اين مسیر حقوق ذاتی خويش را مطالبه کند. 
ی مدنی و تغییر آن وضعیت عموماً نا آرام، ا حرکت از وضعیت طبیعی به سمت جامعهبرای مثال افراد ب

  توانند وضع خويش را ارتقا بخشند و واجد حقوق تثبیت شده، گردند. می
شناسايی اين حقوق از جانب دولت يا نظام سیاسی ترّحم سیاسی و اجتماعی نیست، بلکه ايجاد 

. به عالوه، 7های سیاسی و حکومتیی نظام، دِينی است بر ذمهمحیط مناسب جهت استیفای اين حقوق

                                                                                                                                               
 .33ور خارجه، ص(،  مبانی حقوق بشر، ترجمه فريدون مجلسی، تهران، کتابخانه تخصصی وزارت ام7387فريدن، مايکل، ) 7
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دولت موظف است که با فراهم کردن شرايط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مطابق با نهاد طبیعت، شرايط 
 رشد و پیشرفت انسانی را که همانا، هماهنگی با طبیعت است را پديد آورد.

گردد و به مثابه کالبد انسانی، قرين آدمی می، ی حقوق طبیعی به سبب تولد انسانبخش عمده 
شود؛ در واقع در تعريف يک انسان، برخورداری از حقوق طبیعی بخشی از وجود آغازين بشر عنوان می

ها در خصوص اين مجموعه نیازی انسانی حقوقی يا ادعای بیو سلب اين مجموعه 7نیز وجود دارد
شود مبنای سانی خارج گردد. آنگونه که مشاهده میباعث خواهد شد که وی از تعريف متعارف ان

ای ی انسانیت و به نوعی همان طبیعت انسانی است؛ جوهرهضروری تلقی گشتن حقوق طبیعی، جوهره
هاست و نمايانگر تأکید بر وجود طبیعت منفرد آدمی پیش از تشکیل که مابازاء مشترک تمامی  انسان

ی اصول توان دريافت که اين حقوق نتیجهگفته شد می . بر اساس آنچه که7ی مدنی استجامعه
يا مبانی طبیعی هستند و بدون شک، ارزش آنها از سود و مصلحت قراردادها که با محوريت دولت 

 .3تر استگردد، ژرفايجاد می

 حکومت اسالمی و حقوق بشر -3
ظريات حقوق طبیعی بود، برای ی اشتراک تمام نبا توجه به معیارهای گفته شده که در واقع نقطه

بايست ابتدا ماهیت و چیستی ی تعامالت حکومت اسالمی نسبت به حقوق بشر، میشناخت رفتار و نحوه
تعهدات دولت به حقوق بشر را بر اساس الزامات حقوق طبیعی دريافت، و آنگاه تأثیرگذاری مفاد 

 بررسی خواهیم کرد.ی قانونگذاری نسبت به حقوق بشر را حقوق شهروندی بر عرصه

 ماهیت تعهدات حکومت اسالمی نسبت به حقوق بشر -3-1
شود. انسان موجودی است متمايز از ديگر عناصر و انسان به عنوان جزئی از نظام طبیعت معرفی می

ی اين عالم واجد هدف و غايتی است؛ غايتی که در ارتباط با ديگر عناصر موجودات که در مجموعه
ی هايی است که در حیطهشود. از سوی ديگر، حقوق در اين ترکیب مجموع حقیاين عالم محقق م

                                                                                                                                               
 .36(، مبانی حقوق بشر، ترجمه فريدون مجلسی، تهران، کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه، ص7387فريدن، مايکل، ) 7
 .737اهلل فوالدوند، تهران، انتشارات خوارزمی، ص (، آزادی و قدرت و قانون، ترجمه عزت7323نويمان، فرانتس، ) 7
 .30(،  فلسفه حقوق، ترجمه حسن رضايی خاوری، مشهد، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، ص7387تبیت، مارک، ) 3
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ذاتاً در اين مکتب دارای حق است. با توجه به اين نکته  "فرد"شود و به عبارت ديگر فردی مطرح می
ها ی آغازين، طبیعت انسانی است و به فرديت فرد، فارغ از تمام نقشکه در نگرش حقوق طبیعی، نقطه

شود از اينرو حقوق بنیادين انسانی در اين نگرش، حقوقی است برآمده از ر عَرَضی نگريسته میو امو
تواند دستیابی انسان به غايت خود را محقق سازد. از اينرو ذات انسان که قطعاً تحقق کامل اين حقوق می

امل اين حقوق را نظامی که کشف، اعطا و اجرای اين حقوق را برعهده دارد، به نوعی تعهد به تحقق ک
نیز ضمناً پذيرفته است تا بتواند انسان را به غايت مطلوب و مقصود برساند. در واقع در اين نظام حقوقی، 

بايست انسان را به انسان با غايت خويش مدنظر است و نه تنها قوانین، که ساير اقدامات دولت نیز می
ی حقوق بشر نوعی عهد دولت به مجموعهغايت و هدف پذيرفته شده نزديک کند، از اينروست که ت

بايست تمام تالش خود را نه تنها جهت اعمال و اعطای حقوق بشر به کار تعهد به نتیجه است و می
ببندد، بلکه ملزم است که شرايط بیرونی و زيربنايی برای استیفای اين حقوق را نیز مهیا کند. در اين 

بیعی، انسان به عنوان جزئی از نظام عالم، در تعامل خصوص الزم به تذکر است که در نگرش حقوق ط
شود؛ به اين صورت که بر اساس نهاد طبیعت و تأثیرپذيری طبیعت انسانی، با طبیعت در نظر گرفته می

شوند؛ تکلیفی در شوند و به حسَب همین حقوق، واجد تکلیف نیز شناخته میافراد واجد حق تلقی می
ها و حتی ساير موجودات د گويای تکالیف انسان در برابر ديگر انسانتوانمقابل طبیعت، که خود می

ادعا بیان کرد چرا  -توان ماهیت حقوق بشر را حقباشد. پس بايد توجه داشت که در اين عرصه نمی
اند، از توانند حقوق خويش را از طبیعت مطالبه کنند، بلکه در قبال آن صاحب تکلیفکه افراد نمی

گردد که اين ولت نیز بر اين اساس در مقابل طبیعت صاحب تکلیف معرفی میطرف ديگر نهاد د
 ها و ساير موجودات اِعمال گردد.ی با انسانتواند در رابطهتکلیف نیز می

ی ی حقوق است و نه حقوق در محدودهبر اساس اصول اين مکتب، دولت خود در محدوده 
شود از حقوق طبیعی، بر نهاد دولت نیز تحمیل می ی حقوق بشر مشتقدولت، به عبارت ديگر، مجموعه

. در واقع حقوق طبیعی، خود افساری است بر مرکب چموش 7و دولت ملزم به رعايت مفاد آنست
دولت، که قادر خواهد بود الزامات حقوق بشری را بر دولت تحمیل کند؛ چرا که از لحاظ وجودی اين 

 حقوق مقدّم بر وجود دولت است.

                                                                                                                                               
 .28های حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، ص(، بايسته7382قاضی، ابوالفضل، ) 7
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ها در جای جای اين جهان، ضرورتاً برخوردار از حقوقی ر جهانشمولی، تمامی انسانبر اساس عنص
گردد؛ در تر از قبل مطرح میهستند که ثابت است و پايدار؛ حقوقی که در نظام مدرن کنونی اوالً جزئی

ق به ی اين حقوشود. و ثانیاً مجموعهواقع، تنها حقوق بشر است که به مثابه حقوق طبیعی قلمداد می
شود. بايد توجه داشت که جهانشمولی دلیل مناقشه در عنوان در اين عصر، با نام حقوق بشر شناخته می

ی پذيرش طبیعت انسانی است و خود اين طبیعت نیز محصول قانون طبیعی است. و حقوق طبیعی بر پايه
آن برخوردار است در  اين چنین است که بر اساس قانون طبیعی، حقی که انسان به صرف انسان بودن از

ی خاصّی ندارد؛ به عبارت ديگر تنها نسبت به همگان مشترک است و اختصاص به هیچ دولت و جامعه
شود بلکه نسبت به همه انسانها ورای ملیت و تابعیت آنها قابل اجراست. به تابعین يک کشور اجرا نمی

ته شده است و در نتیجه، حقوق بشری توان گفت که در گفتمان حقوق طبیعی، برابری نیز نهفنوعی می
گردد نیز برابری را به عنوان مالزم خود، به همراه دارد. از اينرو دولت قائل به که از اين مکتب فهم می

های تمام انسانها در های بشری را حقی جهان که شکل گرفته باشد، حقحقوق طبیعی که در هر گوشه
. بنابراين بر اساس 7کرد و واجد يک نگاه فراگیر و همگانی استای از اين عالم قلمداد خواهد هر نقطه

ی حاکمیت خود باشد بلکه تواند محدود به افراد داخل محدودهمکتب حقوق طبیعی، حقوق بشر نمی
ها در هر نقطه از اين عالم است. بنابراين ورای پذيرش حقوق طبیعی به عنوان اين حقوقِ تمامی انسان

ازی به توافق يا قراردادی در سطح بین المللی نیست تا بتوان اين حقوق را به مبنای حقوق، ديگر نی
ی حاکمیتی يک دولت تسری داد. در اين عرصه دولت در کلیّت خود، تنها افرادی خارج از محدوده

ی کشف و شناخت حقوق طبیعی و خصوصاً حقوق منتسب به انسان را داراست؛ به عبارت ديگر، وظیفه
ين بشری وجود دارد و دولت نقشی در ايجاد آنها ندارد و تنها اقدام مورد نیاز در راستای های بنیادحق

حمايت از آنها، اعطای ضمانت اجرايی و شکل قانونی دادن به آنها البته بر مبنای تشريع الهی است. و بر 
کومت شود با پذيرش حقوق طبیعی محال است که هرگونه ستمگری و حاين اساس است که گفته می

 ی استبداد قرار ی مقابل نظريات توجیه کنندهای، عقالً قابل توجیه باشد و به نوعی نقطهجابرانه

                                                                                                                                               
 .770و773انون، ترجمه عزت اهلل فوالدوند، تهران، انتشارات خوارزمی، صص(، آزادی و قدرت و ق7323نويمان، فرانتس، ) 7
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بر اين اساس  نخواهد بود، بلکهامنیت  مینأتو تنها با کارکرد ت مطلقه لدو. و اين چنین دولتی، 7گیردمی
 کل خواهد گرفت. با رعايت مفاد حقوق شهروندی شمشروطه و تضمین کننده آزادی  یدولت

ی اسالمی دولت به عنوان نهاد توجه به روايات ذيل روشنگر اين بحث خواهد بود که در انديشه
شود و موظف است در مقام يک امین صالح، حقوق مکلّف صاحب قدرت عمومی در نظر گرفته می

های مخلوق ن و سنتعامه مردم را ادا نمايد. در غیر اينصورت با ضمانت اجرايی که خود بخشی از قوانی
 خداوند است روبه رو خواهد شد.

[ الْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ  أَئِمَّةِ ]الْحَقِ  عَلَى  فَرَضَ  تَعَالَى  اللَّهَ  امام علی علیه السالم: إِنَ
ن بر حق واجب فرموده است که خود را با مردم ناتوان خدای متعال بر پیشوايا: » 7کَیْلَا يَتَبَیَّغَ بِالْفَقِیرِ فَقْرُه

 «.برابر نهند تا فقر و تنگدستی، فقیران را به شورش واندارد
حاکم وظیفه دارد که برای : »3م: من حق الراعی ان يختار لرعیته ما يختار لنفسهالامام علی علیه الس

 «.  گزيندمردم خود همان چیزی را برگزيند که برای خود برمی
: هرگاه حاکم عدالت را اجرا نکند از چشم 7امام رضا علیه السالم: وَ إِذَا جَارَ السُّلْطَانُ هَانَتِ الدَّوْلَة

 افتد. مردم می

 ی قانونگذاری در نظام اسالمیتأثیرگذاری بر عرصه -3-2
بیعی های طدر مکتب حقوق طبیعی بیش از آنکه با تأثیر گذاری دولت يا ساير نهادها بر گزاره 

مواجه باشیم با تأثیر پذيری دولت و ساير امور مربوط به دولت روبه رو هستیم. ثبات، جهانشمولی و 
های مکتب حقوق طبیعی، پیش از اين بیان گشت؛ اين امور لفهؤضرورت سه عنصری بود که به عنوان م

انونگذار داشته باشد که تواند تأثیرات بسیار مهمی را بر محتوا و ساختار قانون و همچنین عملکرد قمی
. بنابراين ابتدا از تأثیرات اين عناصر بر قانون "چگونه بايد باشد "خود نمايانگر اين است که دولت 

                                                                                                                                               
 همان. 7
 .375(، قم، هجرت، ص7777نهج البالغه) 7
 720، ص 6(، الحیاه، قم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، ج7380حکیمی، محمد رضا، ) 3
 37، ص3الم، ج(، وسائل الشیعه، قم، موسسه آل الیت علیهم الس7703حر عاملی، محمدبن حسن ) 7
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موضوعه سخن به میان خواهد آمد و آنگاه بررسی تأثیرات حقوق طبیعی بر عملکرد قانونگذار در 
 ی حقوق بشر بررسی خواهد شد.حوزه

 یعی بر قوانین موضوعه در نظام اسالمیتأثیرات حقوق طب -3-2-1
های مهم در آنچنان که گفته شد نگاه غايت مدارانه و ارتباط اجزاء عالم بايکديگر يکی از شاخصه

ی وسیعی ی حقوق طبیعی است، اين امر باعث خواهد شد که موجودی همچون انسان در عرصهانديشه
ک سو به دلیل غايتمند بودن و از سوی ديگر به نام طبیعت بررسی شود. انسان در اين نظام از ي

برخورداری از تعقل و اختیار، قادر خواهد بود يا به عبارت ديگر، حق خواهد داشت از مواهبی 
تواند در راهی به جز غايت ی واجد اهمیت اينست که اين برخورداری نمیبرخوردار گردد؛ نکته

نه تنها ناظر به انسان که ناظر به کلّ نظام عالم مطلوب باشد، غايتی که به صورت دستوری و هنجاری، 
های آن، ارتباط، پیوستگی و تأثیرگذاری اجزای عالم بر يکديگر است. اين امر در است و يکی از ادعا

مند بودن اوست، با اين توضیح که خصوص انسان به دلیل قدرت تعقل و اختیار وی نشانگر تکلیف
بايست اين قدرت را در جهاتی به و توانايی انسان است، الزاماً میانسان در کنار حق که بیانگر قدرت 

کار بندد که متناسب با غايات از پیش تعیین شده، باشد و اين بايستگی همان تکلیف است. بر اين اساس 
های بنیادين انسانی، ی حقوق طبیعی قانونگذار موظف است در کنار بیان حقاست که در انديشه

تواند در رح کند؛ تکالیفی که اوالً افراد در مقابل طبیعت بر عهده دارند و میتکالیف را نیز مط
ی تکالیف هر فرد نسبت به خود، نسبت به ساير افراد و حتی ساير موجودات باشد و ثانیاً برگیرنده

ر تکالیفی که دولت نیز در قبال طبیعت بر عهده دارد و شامل تکالیف دولت در قبال افراد انسانی و ديگ
های بشری و از سوی ديگر ی حیات است. در واقع در اين نگاه از يک سو حقموجودات عرصه

 ی انسان نهاده شده است و قانونگذار نیز مسئول بیان هر دو بر عهده -به تناسب حقوق  -تکالیفی 
د کردن باشد. توجه به اين نکته الزم است که بر اساس عنصر ضرورت، اقدام قانونگذار در قانونمنمی

ای است بر دوش وی و نه اقدامی از سر لطف. قانونگذاری در اين عرصه از مفاد حقوق طبیعی وظیفه
اين جهت واجد اهمیّت است که ورود مفاد حقوق طبیعی در قوانین به دلیل اعطای ضمانت اجرای 

خود عاملی برای تسهیل  -تواند علیه دولت و نیز ساير افراد به کار گرفته شودکه می -مادیّ قابل استناد 
 اجرای اين حقوق خواهد بود.
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بايد به به اين نکته نیز توجه داشت که به محض اينکه مجلس قانونی را وضع کند، اين امر باعث 
ی باالدستی خود يعنی مفاد حقوق مشروعیت قانون نخواهد شد بلکه الزم است اين قانون با مجموعه

باالدستی در مستحدثات از طريق اجتهاد ممکن است، حکمی  طبیعی مطابق باشد؛ مطابقت با مجموعه
کاهد. در واقع بايد توجه داشت متغیر بر مبنای ثابتات شرع که البته متغیر بودن آن از شرعی بودنش نمی

که قانونی بودن و مشروع بودن دو امر منفک از هم هستند؛ به اين معنا که مقصود از مشروع بودن، 
قدات است و اين امری است مطابق قوانین طبیعی، خلقت و طبیعت انسان و اين چنین همانا ابتنای بر معت

دانیم که دودمانی از قوانین طبیعت و مفاد آنرا به همراه داشته باشد. است که قانون مشروع را قانونی می
ی هاکه در حکومت 7اما قانونی بودن، صرفاً به معنای برخورداری از يک مناط مقبول عامّه است

تواند فاقد هرگونه ريشه باشد که میامروزين، قانونی بودن معادل تصويب، توسط نهادهای ذيصالح می
و تبار طبیعی باشد و بدون در نظر گرفتن هر نوع غايت و آرمانی جهت تضمین امنیت يا آتش بس در 

ست که از آن شود، بنابراين قانون در اين مکتب در صورتی واجد مشروعیّت ازمان حاضر تصويب می
ی بدون ريشه و تبار هیچ اصول و قواعد ثابت و جهانشمول تبعیت کند وگرنه بر يک قانون موضوعه

ها و اصول هرگز در مقام وضع قانون اثری مترتب نیست و اساساً قانونگذار بدون اعتنا به اين محدوديت
دعا کرد که تمامی قوانین برای . نکته مهم اينست که بر اساس مکتب حقوق طبیعی نمی توان ا7باشدنمی

ما مکشوف است بنابراين می توان گفت که در طول زمان امکان کشف قوانین ديگر و در پی آن 
حقوق ديگری برای انسان امکان پذير است و باب کشف به شرط ابتنای بر مبانی با عنصر اجتهاد ممکن 

می آيد، مشروعیت يا عدم مشروعیت  است. بنابراين در حقوقی که از دل قوانین طبیعی عالم بیرون
 قوانین حائز اهمیت است و نه قانونی بودن يا غیرقانونی بودن آنها.
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حقوق بشر  مثابهی اسالمی به  حقوق شهروندی مسلمانان در جامعه -3-2-2
 ای منطقه

ات ای، با وجود اختالفاجرايی ساختن قواعد حقوق بشری به عنوان حقوقی جهانشمول در هر جامعه
هايی گشته که اجرای مفاد آنرا با مشکالتی جدّی مواجه ها و تنششديد فرهنگی موجد بروز مقاومت

ای اختیارات برای قانونگذار در رسد بهترين راه حل، در نظر گرفتن پارهساخته است. به نظر می
عبارت ديگر  کشور قائل به اين حقوق است تا بتواند يک حقوق بشر محلّی يا به-ی هر دولتمحدوده

 حقوق شهروندی را اعالن کند. 
پیش از اين توضیح داده شد که بر اساس اصول حقوق طبیعی، حقوق بشر ناظر به آن دسته از  

حقوقی است که به هر انسان به حکم انسان بودنش تعلّق خواهد گرفت، فارغ از محل و زمان زيست 
-ملتی می-توجه داشت که اقتضائات درونی هر دولتآدمیان، و هرگز استثنا پذير نخواهد بود. اما بايد 

ی اين حقوق از لحاظ کمّی و کیفی وارد نمايد، اين های مثبتی را بر گسترهتواند تضییقات و يا تبعیض
تواند با در نظر گرفتن اخالق عمومی، مصالح عمومی، بهداشت عمومی، امنیت و منافع تغییرات می

سرزمینی خاص و توسط دولتی خاص وارد شود، که البته منحصر به  ای خاص و مردمعمومی در جامعه
باشد. اين بیانی عام از حقوق شهروندی بود اما آنچه که در اين مقاله مدنظر است همانا همان جامعه می

آيد؛ در صورت بیان مصاديق و جزئیاتی است که بر اساس ادله اربعه و از مسیر اجتهاد فقهی به دست می
توان به هیچ وجه مدعی مغايرت حکم شرعی با ط اجتهاد و بررسی ادله، در هر حال نمیرعايت شراي

 حقوق طبیعی بود.  
اين حقوق شهروندی که به وضع قانونگذار واجد ضمانت اجرا گشته است به عنوان قانونی در کنار 

ار باشد. در واقع تواند از قابلیت اجرا برخوردملت می-ی حاکمیتی يک دولتساير قوانین در محدوده
توان گفت معیار اعتبار پس می .7ای گشته استحقوق بشری است که واجد رنگ و بوی ملی يا منطقه

حقوق بشر انسان در فرديت خود و مالک حقوق شهروندی فرد به عنوان شهروند جامعه است. يعنی در 
ها امری و بیش از همه حق حقوق بشر، مکان زندگی افراد و شرايط زيست آنها، موثرِ در حقوق نیست.

                                                                                                                                               
(، حقوق، 7382جونز، پیتر،) - 37تا  37گرايش، ، صص (، نظريه نسبیت در حقوق شهروندی، تهران، نشر 7388جاويد، محمد جواد، ) 7

 .732تا  737ترجمه سید رضا حسینی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، صص 
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ذهنی است. البته نبايد فراموش کرد که اختیارات قانونگذار هرگز به معنای امکان نقض حقوق بشر 
بايست اصول بنیادين بشری را به عنوان معیار مدّنظر داشته باشد. برای مثال هیچ دولتی نیست بلکه می

حق خوراک، حق کار، حق بهداشت، حق حق نخواهد داشت افراد را از حقوقی همچون، حق حیات، 
تواند بر اساس بیان، حق پرستش و حق تعلیم و تربیت به صورت کلی محروم کند. اما در عین حال می

ها وارد سازد. در واقع حقوق ی اسالمی، تقییداتی را بر حقتشريع الهی و نیز مصالح عمومی جامعه
ر داشته باشد، به اين معنا که اَعمال قانونگذار در شهروندی نبايد منافاتی با اصول بنیادين حقوق بش

تواند در مغايرت محدودسازی و يا وارد ساختن تبعیضات روا به اين حقوق شهروندی، در هر حال نمی
با اصول اساسی و تغییر ناپذير حقوق بشر باشد. بدون شک، حقوق شهروندی در اين ديدگاه تمامی 

بشر ثابت برآمده از حقوق طبیعی خواهد گرفت و به همین دلیل  مشروعیت خود را از مطابقت با حقوق
تواند در تغاير با آن باشد. و بالطبع عمل نکردن به مفاد حقوق طبیعی ضمانت اجراهای طبیعی را نیز نمی

تواند موجبات در پی خواهد داشت، به اين نحو که از بین رفتن نظم و عدالت طبیعی به سادگی می
عدالتی به معنای خارج کردن امور از جريان يک جامعه را فراهم سازد؛ چرا که بی هایويرانی بنیان

آورد که به خاصّ خود است و همین امر موجبات حرکت بر خالف قوانین و نظم طبیعی را فراهم می
 نوعی اعالن جنگ نسبت به نظم و قوانین طبیعی است.

 نتیجه
توضیح وضع بیرونی است و عناصر موجود در اين مکتب حقوق طبیعی در مفهوم سنتی خود ناظر به 

نیست. اولین عنصر مطرح در اين نظام، قانون طبیعی است که  بشر ی ذهنمکتب هرگز ساخته و پرداخته
ی است ماورای بشر که بر کل هستی اخود مخلوق خالق قادر خويش است. اين قانون ناشی از اراده

ی به عنوان موجود ممتاز جزئی از نظام به هم پیوسته حکمفرماست و بدون شک انسان به خودی خود
هستی محکوم اين قوانین است. وجود استعدادها و احتیاجات همگی مبنای حقی در آدمی است. به 

ها عمومیت داشته و هايی را کشف نمود که بین انسانتوان حقعبارت ديگر از بطن نیازمندی بشر می
توان فطرت نباتی و حیوانی انسان نیست بلکه عالوه بر غريزه و طبع، میالبته شمول آن تنها ناظر به بُعد 

کند به رسمیت شناخت. در اين تعبیر، قانون الهی ديکته هايی همچون حق پرستش را اقتضا میرا که حق
شده به انسان در قرآن نیز يک قانون طبیعی است، از آنرو که هر دو ال يتغیر، ثابت و دائمی اند. اين 
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تواند خالف آن باشد. ین الهی و شرعی با وجود تأخیر نسبت به قوانین طبیعی علی االصول نمیقوان
توان به کلیاتی عالوه بر حقوق طبیعی انسانی که بیش از همه ناظر به وضع درون است و با کشف آن می

ای به نام زارهاز حق ها دست يافت اما در عرصه تعیین مصداق بايد با کمک شرع و از معبر اجتهاد به گ
ی متغیّرات و نه ثابتات حقوق شهروندی دست يافت. اين عرصه که بنابر تحوالت موضوعی، عرصه

است قانونگذار می تواند با در نظر داشتن حقوق بشر، اقتضائات روز و مصالح جامعه، و البته بر مبنای 
بر مبانی و منابع حقوق شرع ضوابطی را مشخص نمايد. حقوق شهروندی می تواند ضمن استوار شدن 

ها رنگها و جلوه های مختلفی به خود بگیرد و در عین حال از انسانی، در درون کشورها و دولت ملت
جوهر خويش جدا نشود و به تبار حقوق بشر وفادار بماند. حکومت اسالمی نیز در کلیت خود پس از 

طبیعی قوانین، محکوم قوانین است  -تعیین مصداق و بیان جزئیات حقوق شهروندی به دلیل تبار شرعی
و در صورت عدم رعايت آن محکوم به ضمانت اجراهای تخلف ناپذيری است که در قانون طبیعت 

 مندرج است.   



 



 

 مردم ساالری دینی و تمدن نوین اسالمی
 

 7سید ابوالقاسم نقیبی

 

 چکیده
نزول تدريجی قرآن کريم،  مايه اصلی تمدن اسالمی، دين اسالم است. بعثت مبداء تمدن اسالمی و

های اجتماعی و مدنی که از ناحیه آن حضرت بنیان نهاده  اخالق و سیره عملی نبی اکرم)ص( و سنت
شده است از عناصر سازنده بنیادهای تمدن اسالمی است که برای امت به میراث گذاشته شده است 

سازی تمدنی که  می در نهادينهمسلمین صدر اسالم با اهتمام وصف ناپذيری ضمن پذيرش تعلیمات اسال
اند مشارکت جستند جايگاه برجسته مردم در تعیین سرنوشت  رسول اکرم)ص( در مقام ساخت آن بوده

اند. از  های تمدن اسالمی است که نبی اکرم بنیان نهاده های اجتماعی و مدنی و از مؤلفه خويش از سنت
جوامع غربی، مردم ساالری مبتنی بر مبانی آنان طرف ديگر در جهان معاصر و در الگوی مدنی حاکم بر 

ساالری مبتنی بر  آيد. از اين رو، تبیین مردم  های تمدنی تأثیر گذار بر جوامع ديگر بشمار می از آموزه
الگوی اسالمی حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی، برای بدست دادن تمدن نوين اسالمی 

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او  های اسالمی، ناپذير است. در آموزه اجتناب
انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاکم ساخته است، حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی از جمله 

تواند اين حق خداداد را از انسان سلب کند يا در خدمت  حقوق بنیادين انسانی است که هیچ کس نمی
اين حق خداداد را بر اساس اصول، احکام اسالمی و مقاصد  منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد. مردم

کنند. از اين رو، به حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خويش که مبتنی بر اصول و  دينی اعمال می
گردد. مردم ساالری دينی وقتی محقق  ساالری دينی اطالق می پذيرد، مردم مقاصد دينی عنیت می

لهی و رويکرد عدالت ورزانه به منظور احیای اصول و مقاصد دينی شود که مردمی با جهان بینی ا می
نسبت به تأسیس نظام سیاسی و اجتماعی مبادرت نمايند و ضمن انتخاب  انسان واجد شرايط امامت و 

                                                                                                                                               
 da.naghibi@yahoo.comدانشیار دانشگاه شهید مطهری.  1



 همايش ملی تمدن نوين اسالمی سومینمجموعه مقاالت /  778

رهبری و پذيرش هدايت معنوی و اجتماعی وی، نسبت به اعمال حق حاکمیت اجتماعی مبتنی بر بیعت 
راگیر داشته باشند و بر اعمال حاکمیتی باستناد امر به معروف و نهی از منکر و شورا، مشارکت فعال و ف

های مدنی آحاد ملت حمايت  و النصیحه علی االئمه المسلمین، نظارت و از حقوق اساسی و آزادی
آيد مهندسی و  های الگوی تمدن اسالمی بشمارمی ترين مؤلفه ساالری دينی از مهم کنند. مردم

ساالری دينی، مبداء تمدن نوين اسالمی و مدخل اثبات کارآمدی الگوی دينی  دمسازی مر نهادينه
 حاکمیت در جهان معاصر برای مسلمانان است.

 ، شورا مدن توين اسالمی، بیعتساالری، حاکمیت الهی، مردم ساالری دينی، ت مردم ها: کلید واژه

 گیری تمدن نوین اسالمی  های شکل مؤلفه -1

ته تعلیمات اسالمی در بستر جامعه و تاريخ مسلمین است از اين رو، گوهر تمدن اسالمی برساخ
اصلی اين تمدن، دين اسالم است. تعلیمات ثابت و متغیر اسالمی مايه اصلی تمدن مسلمین در تمامی 

ناپذير با تکیه بر تعلیمات اسالمی به آفرينش تمدنی  ادوار تاريخ بوده است مسلمانان با همتی وصف
توانند مايه اصلی تمدن نوين اسالمی باشند  هتمام ورزيدند بدون ترديد همان تعلیمات میشکوهمند ا

توان از تعلیماتی الهام گرفت که ناظر به انسان و  نبايد تصور کرد در قرن اتم و تسخیر فضا چگونه می
المی ای است با شیوه زندگی صنعتی و پرتحرک کنونی بیگانه است؟ چون ثابتات تعلیمات اس جامعه

رات آن متوجه نیازهای زمانی و مکانی نسانی و طبیعت جامعه بشری و متغیناظر به فطرت ثابت ا
)عصری( است نیازهای عصری تمدن اسالمی را هضم نکرده بلکه عالمان اسالمی با تکیه بر ثابتات 

اند.  هتعلیمات اسالمی و توجه به اصول حاکم بر متغیرات به نوسازی میراث تمدنی خود همت نمود
گذشته و آينده تمدن اسالمی، دونیم از يک حقیقت است بنحوی که منهای منبع الهام تمدن نخستین 

توان نیم ديگر آن را ساخت و بر آن تمدن نوين اسالمی نام  اسالمی يعنی دين اسالم و تمدن سلف نمی
پنداريم در درون  نو می های اصلی آنچه را که ما امروز نهاد چون تمدن اسالمی در گذشته دور نیز مايه

های اصلی هستند. ذهن پژوهشگر  های نوين اين تمدن، مولود همان مايه  خود داشته است جلوه
های نو قناعت کند و آن را تمدن نوين  تواند اين تحول و حرکت را ناديده گرفته و به مشاهده جنبه نمی

دايت تمدن اسالمی را به سوی آينده و اسالمی بپندارد. زيرا کسی توانايی فهم، تفسیر و مهندسی و ه
های نو در زندگی انسان مسلمان و معاصر را بر  مصالح نو دارد که اين تمدن را از آغاز دنبال کند مؤلفه
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های همان درخت کهن ارتزاق کند و  پیکر درخت کهن تمدن اسالمی پیوند زند. تا بتواند از ريشه
های لذيذ متناسب با ذائقه عصری به بار بنشاند. جهان کنونی  های پر نشاط و طراوت برآورد و میوه شاخه

ها  رود اين پیوستگی موجب شده است که به تدريج ارزشها و فرهنگ به سوی پیوستگی عمیق پیش می
به شناسايی اصولی روی آورند که همه، احترام به آن را الزمه حفظ مصالح انسانیت و تمدن بشمار 

نیاز به تفاهم و ارتباط دارد. اين ارتباط معنوی و ضروری به سود تمدن  آورند. زندگی در چنین جهانی
های  شود و با نوسازی عصری خود، در تمدن های جديد پرورده  اسالمی است که با مواجهه با تمدن

تواند  مند گردد در اين صورت است که می ها بهره های مثبت آن تمدن گذارد و از جنبه ديگر تأثیر 
های ديگر برای انسان معاصر فراوان و  های تمدن مؤثر به حیات خود ادامه دهد، آورده زنده، پويا و

ها  هاست گام دوّم، گزينش بهترين ارمغان های نو آن ها و آورده متنوع هستند گام نخست، شناخت تمدن
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ »شود های ديگرست. اسالم مسلمانان را به چنین گزينشی رهنمون می از تمدن

های  های گزينش شده از تمدن ها و آورده عالمان و مصلحان بايد آموزه در گام سوم، 7«فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
دی نو نايل آيند. آنان بايد همچون های اصلی میراث تمدنی خود پیوند دهند تا به تولی ديگر را با مايه

جان اسالمی خود مايه گذارند و   های ديگر نشینند و از شیره های گل تمدّن زنبوری جستجوگر ، برشاخه
های ديگر عسل گوارا در کندوی تمدن اسالمی بنهند. بدون ترديد؛  های تمدن تا با باز تولید آن گل

های اصلی تمدن اسالمی ناسازگارند بايد کنار بنهند. در  مايههای نامطبوع و غیر متجانس را که با  آورده
های ديگر مورد  اين نوشتار، مردم ساالری به عنوان يکی از اصول مورد اهتمام در جهان کنونی از تمدن

گزينش قرار گرفته و با تتبع در مفاهیم، مبانی و تجارب تاريخی و تمدنی اسالمی در مقوله حاکمیت 
 عرضه شده است. مردم باز تولید و

حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خويش از جمله حقوق بنیادين اوست که خداوند متعال به او 
عنايت فرموده است چنانکه مردم اين حق خداداد را براساس اصول، احکام اسالمی و مقاصد دينی 

گیری تمدن  اء شکلاند. مردم ساالری دينی مبد نمايند مردم ساالری دينی را محقق ساخته اعمال می
نوين اسالمی در جهان معاصر است انسان مسلمان و جامعه اسالمی برای آفرينش تمدن نوين، نیازمند به 

ها و تعالیم اعتقادی و  اجتماعی  پشتوانه نظری و شناسايی الگوی عملی مردم ساالری دينی از آموزه
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های اساسی و ضروری در  دينی، از گامپردازی در مقوله مردم ساالری  اسالم است. از اين رو، نظريه
پردازی در مقوله مردم ساالری دينی نیازمند به تلقی جديد از مفاهیم و  سازی است. نظريه زمینه تمدن

ها و  مبانی شناخته شده است در اين نوشتار سعی شده است مفاهیم بنیادين و اساسی برگرفته از آموزه
افتند ، عرضه و جايگاه آن در  ساالری دينی مؤثر می ريه مردمتعالیم اسالمی که در نماياندن ابعاد نظ

 شکل گیری تمدن نوين اسالمی تبیین گردد.

 سلطنت انسان بر سرنوشت اجتماعی )اصل سلطنت( -2

الناس مسلطون » سلطنت و حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خويش از  روايت نبوی معروف
اگر چه در ظاهر به اموال اشاره دارد ولی از راه تنقیح مناط يا اخذ شده است . اين اصل  7« علی اموالهم

شود، چه اينکه اگر انسان بر مال خويش سلطه  ی انسان بر نفس را نیز شامل می قیاس اولويت، سلطه
داشته باشد به طريق اولی برخويشتن خود نیز سلطه دارد، زيرا تکويناً سلطه بر مال، فرع بر سلطه بر خود 

تسلط الناس علی حقوقهم و ». مرحوم صاحب جواهر از اصل مذکور با عنوان 7است و معلول آن
ياد کرده است که در اين صورت گزاره مذکور بر سلطه مردم بر سرنوشت و حقوق  3«اموالهم

توان از مستندات  شان داللت دارد. از اين رو، قاعده و اصل سلطنت را می اجتماعی، مدنی و سیاسی
 ت مردم بر سرنوشت و يکی از مبانی مردم ساالری تلقی کرد.شناسايی حق حاکمی

 خالفت انسان از خداوند و حاکمیت بر سرنوشت خویش -3

يا داود إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى :»براساس آيه شريفه 
و آيه  7« إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ  اللَّهِ یلِسَبِ عَنْ فَیُضِلَّکَ
خداوند، انسان را در زمین خلیفه خود در زمین قرارداده است 5«انی جاعل فی االرض خلیفه» شريفه 
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ی جامعه، به انسان سپرده شده است،   حاکمیت و ادارهيعنی آن چه برای خداوند ثابت است از جمله حق 
به عبارت ديگر، اداره جامعه انسانی و تدبر امور آن از شئون خالفت الهی انسان است يعنی انسان 

خداوند حکمرانی و به دست گرفتن زمام جامعه 7جانشین خداوند و حاکم بر سرنوشت خود شده است
. بنابراين خالفت انسان از خداوند در روی زمین را 7رده استو تصرف بر طبیعت را به انسان اعطا ک

توان خاستگاه مردم ساالری دينی تلقی کرد و بین آموزه اعتقادی حاکمیت مطلق الهی با حاکمیت  می
 انسان بر سرنوشت اجتماعی خويش با خالفت پیوند برقرار ساخت.

 حاکمیت اجتماعی، امانت الهی در نزد مردم  -4

 تَحکُموا أَن النّاسِ بَینَ حَکَمتُم وَإِذا أَهلِهاإِنَّ اللَّهَ يَأمُرُکُم أَن تُؤَدُّوا األَماناتِ إِلى » شريفه براساس آيه 
جامعه مخاطب به ادای امانت و تشکیل دولت  3«بَصیرًا سَمیعًا کانَ اللَّهَ إِنَّإِنَّ اللَّهَ نِعِمّا يَعِظُکُم بِهِ    بِالعَدلِ

دای امانت بدون آن ممکن نیست، در اين صورت بايد وجود دولت از خواست و حکومتی است که ا
ها مأمور به چنین کاری هستند ديگر معنی ندارد که فردی  ی انسان مردم سرچشمه بگیرد اگر همه

. استدالل به آيه شريفه بر مردم ساالری دينی، موقوف بر اين 7حکومت خود را بر مردم تحمیل کند
 و بالذات به عنوان امانت به مردم سپرده شده باشد و آنها آنرا به فرد يا افراد است که حاکمیت اوالً

توان اذعان کرد که حکومت از ناحیه امت  سپارند بنابراين بر اساس آيه شريفه می واجد صالحیت می
گیرد و امانتی است در دست حاکم که هرگز نبايد به آن خیانت کند و بايد آن را در  سرچشمه می

  5لح اهل امانت به کار گیرد.مصا
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 شورا، الگوی اجتماعی حاکمیت مردم -5

سوره شورا  38های اجتماعی قرآن کريم است چنانکه خداوند  در آيه  شورا از جمله آموزه
وَ  »فرمايد  سوره عمران خطاب به نبی اکرم می 753همچنین در آيه  «بَیْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَى» فرمايد:  می

گفت گو در زمینه موضوعی جهت روشن شدن ». طبرسی در مجمع البیان، شورا را «هُمْ فِی الْأَمْرِشاوِرْ
استخراج رأی صحیح در مواقعی که انسان » . عالمه طباطبايی شورا را به معنای 7دانسته است« حق

و رأی . بنابراين شورا معبر وصول به حق 7«خودش رأی صحیحی درباره کاری ندارد تلقی کرده است
انجامد، امری  آيد. بدون ترديد مشورت در امور خصوصی که به رأی صحیح می صحیح بشمار می

» و ...« و امرهم » در« هم» آيد ولی آيات شريفه به قرينه  مستحسن و پسنديده اخالقی بشمار می
بیانگر  «بَیْنَهُمْشُورَى وَأَمْرُهُمْ » در مقام بیان جايگاه شورا در امور عمومی است. گزاره قرآنی «  وشاورهم

ترين  بايد و اصوالً يکی از مهم اين حقیقت است که امور عمومی مومنان براساس شورا سامان می
اوصاف اجتماعی مومنان، التزام آنان به مشورت در امور عمومی است. مشورت در امور عمومی، 

انجامد برخی، اين  ی دينی میرهیافت اعمال حق حاکمیت آحاد مومنان است بنحوی که به مردم ساالر
دانند و معتقدند که بر امت واجب است امور  آموزه قرآنی را مبنای مشروعیت واليت امت بر خود می

 3عمومی خود را از طريق شورا اداره و بر حاکم نیز واجب است که از طريق شورا حکومت کند.
معی مومنان را با شناسايی اصل قرآن کريم وصول به مصالح نوعی و اداره امور عمومی و زندگی ج

شورا به مومنان سپرده است تا آنان با هم افزايی، به رأی صحیح در امور عمومی و مصالح نوعی نايل 
شود که  آيند. رأی صائب و صحیح ناشی از مشورت در امور عمومی به قراردادی اجتماعی منتهی می

» اند:  ر است. از اين رو، برخی از فقهای معاصر نوشتهالتزام به مفاد آن بر همه مومنان و حاکمان، الزام آو
ی مهم  آياتی که از دو سوره آل عمران و شورا بر وجوب مشورت داللت دارند و حاکی از اين مسئله

کرد  هستند که مشورت پیامبر با اصحاب خود يک امر صوری و ظاهری که مصالح وقت ايجاد می
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شود که تصمیم  معلوم می« فاذا عزمت» ت بلکه از ظاهر جمله اند نبوده اس گونه که برخی پنداشته آن
 «اللَّهِ عَلَى فَتَوَکَّلْ عَزَمْتَ فَإِذَا ۖ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ » گزاره قرآنی  7«.پیامبر بعد از مشورت بوده است

د نه موضوعیت دار» براساس چنین تلقی و قرائتی، بر اين معنی داللت دارد که مشورت معصوم نیز
نويسد:  دراين زمینه می« تنبیه االمه و تنزيه الملّه»؛ مرحوم میرزای نائینی مؤلف کتاب گرانسنگ «طريقت

که عقل کل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت « شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِوَ  »ی داللت آيه مبارکه» 
ی  ظهور است... و داللت کلمه مبارکهاند براين مطلب در کمال بداهت و  با عقالی امت مکلّف فرموده

که مفرد محلّی و مفید عموم اطالق است بر اين که متعلق مشورت مقرره در شريعت مطهره «فی االمر»
اگر عقل کل و نفس عصمت به مشورت با عقالی امت « 7ی امور سیاسیه است هم در غايت وضوح کلیه

ه مشورت، ملزم و مکلّف خواهند بود . بدون مکلف باشند به طريق اولی ديگر حاکمان در حکمرانی ب
باشد به مشورت  ترديد اگر حاکم منصوب از طريق نص )نصب خاص( که به ملکه عصمت متصف می

در حکمرانی موظف باشد به طريق اولی حکمرانانی که از نصب خاص شارع برخوردار نیستند مکلّف 
هستند. الزام به مشورت حاکم منصوب و برداری از مشورت عقالی امّت در ايفای حاکمیت  به بهره

غیرمنصوب در اداره امور عمومی و نوعی، از تمهید سازوکار اجتماعی و سیاسی برای حاکمیت مردم و 
 مردم ساالری دينی در تعلیمات اجتماعی اسالم حکايت دارد. الگوی حاکمیتی مشورت محور 

مدن سازی آن حضرت از مدخل مردم نبی اکرم)ص( در امور اجرايی و حاکمیتی، مبیّن رويکرد ت
ساالری است. فراوانی و گستردگی مشورت نبی اکرم)ص( در امور عمومی و نهادينه سازی حاکمیت 

های اسالمی است. امام  مردم در امور اجرايی، برای آفرينش تمدن اجتماعی و حکومتی مبتنی بر آموزه
اهلل علیه وآله( کان يستشیر اصحابه ثم يعزم علی انّ رسول اهلل)صلی »فرمايد:  رضا )ع( در اين زمینه می

اين روايت به روشنی بر مداومت مشورت در امور عمومی از ناحیه رسول اکرم)ص( و سیره  3«مايريد
فَاعْفُ عَنْهُمْ  »عملی و سبک حاکمیتی مردم ساالر آن حضرت داللت دارد. عالمه طباطبايی گزاره 

داند و بر اين باور است که اين  را دلیل  بر سیره نبی اکرم )ص( می« فِی الْأَمْرِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ
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گزاره به اين جهت نازل شده است که سیره عملی پیامبر را تأيید و امضاء کرده باشد. چون آن حضرت 
و در امور با داد  کرد و جفای مردم را با نرم خويی و عفو و مغفرت پاسخ می سابقاً نیز اين گونه رفتار می

ای است به اين که رسول خدا به آن چه مأمور شده است عمل  کرد و اين امضاء، اشاره آنان مشورت می
. همانگونه که کاربست مشورت در امور عمومی از 7کند و خدای سبحان از عمل او راضی است می

ريخ معاصر نیز ناحیه رسول اکرم)ص( در آفرينش تمدن اسالمی صدر اسالم مؤثر بوده است در تا
ساخت تمدن نوين اسالمی منوط به شناسايی و اعمال حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خويش 

باشد. باز خوانی اصل شورا در تعالیم اجتماعی اسالم و بدست دادن نسبت آن با مفاهیم نوپديدی  می
لگوی حاکمیت چون دموکراسی از گامهای مؤثر در تلقی نو از مفاهیم اسالمی و کارآمد سازی ا

 اسالمی برای مسلمانان در جهان معاصر است.

 بیعت، سازوکار فعلیت مشروعیت حاکمیت -6

بیعت از مفاهیم مهم در ادبیات اجتماعی و سیاسی مسلمین  است برای بدست دادن نحوه برگرفتن 
راغب  شناسان، ناپذير است. از لغت شناسی آن اجتناب ساالری دينی از بیعت، بحث از ماهیت مردم

باسلطان بیعت » نويسد:  در تبیین معنای بیعت، می«المفردات فی غريب القرآن» اصفهانی مؤلف کتاب 
دهد اطاعت و شنوايی از وی را به عهده گرفت به اين  کرد، يعنی در مقابل خدماتی که سلطان انجام می

زدن دست بر دست » ت . ابن منظور، نیز در تبیین معنای بیعت، نوشته اس7«شود عمل بیعت گفته می
باشد اين اطاعت  ديگری برای ايجاب بیع و همچنین به معنای مبايعت ) بیعت خلیفه( و اطاعت از وی می

و مبايعت،   يک نوع عهد و پیمانی است که گويا شخص بیعت کننده و بیعت شونده آن چه در توان 
بیعت عقد قولی و فعلی بین دو »اند:  ته. از اين رو برخی گف3«کنند دارند، خالصانه به ديگری واگذار می

شود که به کتاب خدا و سنّت  باشند. حاکم متعهد می طرفی است که صالحیت و شرايط را دارا می
پیامبر)ص( عمل و عدالت را برقرار نمايد، حق مظلومان را بستاند. و حدود الهی را اجرا کند و از طرف 

شوند که مطیع و فرمانبردار باشند و از حاکم  هد میخواهد. مردم نیز متع ديگر نیز اطاعت را می
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. در فقه اهل سنت بیعت در کنار 7«خواهند که عدالت را رعايت کند و امور دين را برپا دارد می
دهد  تاريخ گواهی می 7استخالف )واليت عهدی( به عنوان سازوکار انعقاد خالفت بشمار آمده است.

وده است که در سازوکار استخالف نیز برای فعلیت خالفت، جايگاه بیعت در خالفت چنان برجسته ب
يافته است. در فقه امامیه بسیاری بر اين باورند چون مقام زعامت و  معموالً استخالف با بیعت تمامت می

یرد اطاعت از آنان بر مردم گ واليت اجتماعی و سیاسی معصومان از مقام نبوت و امامت ايشان نشأت می
آيد.  ت سازوکار اطاعت از معصوم در امور عمومی و تکلیف و الزام الهی بشمار میواجب است لذا بیع

ولی در عصر غیبت معصوم)ع( در زمینه جايگاه بیعت و تأثیر گذاری آن در حاکمیت و حکومت 
دانند که  ی مردم و به معنای تأکید بر آن چیزی می اسالمی اتفاق نظر وجود ندارد برخی بیعت را وظیفه

. بعضی ديگر عالوه بر زمینه سازی اعمال حاکمیت، تعیین و تشخیص 3بر فقیه اعطا کرده استخداوند 
. يعنی حاکم بايد واجد عنوان فقیه جامع الشرايط باشد مردم با 7اند فقیه شايسته را هم از آثار بیعت دانسته

جّز تکلیف بخشند در حقیقت بیعت ، موجب تن بیعت، به فقیه جامع الشرايط، تعیین و تشخص می
شود از اين رو، قبول و پذيرش مردم شرط حقیقی در  حکمرانی برای فقیهی معین و مشخص می

دانند آنان بر اين  بعضی بیعت را مبنای مشروعیت حکومت اسالمی می 5حاکمیت بشمار آمده است.
ه برای باورند که آن چه از ناحیه شارع صورت پذيرفته است فقط اعالم شرايط صالحیت و شأنیت فقی

واليت فقیه است ولی فعلیت واليت او و نیز مشروعیت دينی آن به بیعت صحیح و انتخاب مردم منوط 
اند که حق دارند کسی را که واجد شرايط است به حاکمیت و تصدی امور خود  خواهد بود، اين مردم

مشروط به يکی از برگزينند البته اين حق تشريعی که از سوی خدا به مردم واگذار شده است محدود و 
. در اين قرائت، نقش اصلی در تعیین ولی امر و زمامدار با 6شرايطی است که همو معین فرموده است

مردم است و هرکس از طرف اکثريت مردم بر طبق معیارهای اسالمی که همان معیارهای عقلی فطری 
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ومت و منشاء . لذا مردم صاحب اصلی قدرت و حک7کند شود واليت پیدا می است انتخاب می
توانند در میثاق  اند. هر آنچه مصالح و منافع ملی تشخیص دهند، می مشروعیت و مقبولیت حاکمیت

اند به آن عمل کنند در غیر اينصورت به  بیعت خود با حاکمان نیز  قرار دهند و حاکمان موظف
الری دينی است اين تلقی نگاهی حداکثری به مقوله مردم سا 7شود. مشروعیت حکومت خدشه وارد می

و  378و 737، 723، 23، 37های قائلین اين نظريه به بیانات امام علی)ع( در نهج البالغه يعنی به خطبه
جويند. با امعان نظر در نظريات ارايه  مندرج در نهج البالغه استناد می 25و  8، 2، 6های  همچنین به نامه

يات اين است که بیعت شرط تحقق حاکمیت يابیم که قدر مشترک آن نظر شده در زمینه بیعت در می
افتد که بین بیعت و مفاهیم اجتماعی و  است. بیعت در صورتی در تمدّن آفرينی اسالمی معاصر  مؤثر می

سیاسی عصری چون انتخابات و آرای عمومی نسبت و پیوند برقرار شود چنانکه برخی محققان در اين 
امروزی، به ويژه انتخابات رهبری، به مفهوم تعیّن و تعیین همانگونه که انتخابات » اند:  زمینه نوشته

مصداق زعامت اسالمی است که بايد از سوی امت صورت گیرد، بیعت در صدر اسالم نیز چنین کار 
 .3«هايی داشته است ويژه

 وکالت، سازوکار نیابت از مردم در امور عمومی -7

. 7«الوکاله هو االستنابه فی التصرف» ست در ادبیات فقیهان، وکالت بمعنای استنابت در تصرف ا
تواند حق تصرف خود را در امری که مباشرت شرط  بنابراين در صورت ثبوت حق تصرف، مستِحق می

تحقق آن نباشد نیابت دهد. در تحقق امور عبادی چون مباشرت شرط است اصل بر اين است که نیابت 
خانه و مانند آن، نیابت پذيرند. امور عمومی در آن جاری نیست. در مقابل امور خصوصی چون فروش 

نیز مانند امور خصوصی نیابت پذيرند چنانکه مردم می توانند  اداره امور عمومی را در قالب وکالت 
در ممالک مشروطه » نويسد: برای مدت معین به افرادی تفويض کنند. آخوند خراسانی در اين زمینه می

باالستحقاق واالصاله مالک و حقیقت انتخاب وکالی دارالشورا  ی امور مملکت را خود ملت زمام کلیه
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هاست در مدت مقرره  عبارت از تفويض همین مالکیت به وکالی عظام و حاکمیت مطلقه دادن به آن
براساس اين تلقی، پیوند وثیقی بین حق ملت و مالکیت او بر امور عمومی وجود دارد و « 7ی امور بر کلیه

ور عمومی به جهت نیابت پذير بودن، قابل تفويض به ديگران در چارچوب اين حق مالکیت در ام
آيند. میرزای  وکالت است. وکالی ملت برای اعمال حاکمیت آنان در حوزه قانونگذاری بشمار می

مضحکاتی است که در اثبات عدم » نويسد: نائینی نیز در تطبیق نمايندگی سیاسی با وکالت شرعی می
نظار به باب وکالت شرعیه.... گذشته از آن که از جهت مالیاتی که برای صرف انطباق گماشتن هیئت 

ی عمومی که جز ولی منصوب من  شود و هم از ساير جهات مشترکه ی مصالح نوعیه داده می در اقامه
. و امام خمینی نیز خطاب به 7« اهلل احدی در آن واليت ندارد، تطبیق به باب وکالت شرعیه ممکن است

. 3«خواهند شما وکیل مردمی هستید که همه، اسالم را می» ان مجلس شورای اسالمی فرموند: نمايندگ
انتخاب اگر چه » اند:  برخی از فقیهان معاصر اين نوع از وکالت را عقدی الزم بشمار آورده و نوشته

پردن کار شبیه وکالت و بلکه نوعی از وکالت به معنای اعم، يعنی سپردن کار به ديگری است... ولی س
ی تصرف دادن به ديگران است و گاهی نايب گرفتن.... و گاهی ايجاد  به ديگران گاهی فقط اجازه

ی او. قسم اول وکالت )اذن در  سلطه و واليت مستقل برای ديگری است يا قبول واليت و سلطه
ولی قسم تصرف( در حقیقت عقد نیست . قسم دوم بر اساس اجماعی که ادعا گرديده، عقد جايز است 

نمايد که عقد الزم  ايجاب می« اوفوا بالعقود» سوم، دلیلی بر عقد جايز بودن آن نیست بلکه اطالق 
تواند در قالب عقد وکالت در امور عمومی تحقق پیدا کند حتی  . بنابراين مردم ساالری دينی می7«باشد

سنخ امور عمومی که وکیل بدان  توانند دامنه وکالت را از نظر زمان وکالت يا مردم به عنوان موکل می
کند محدود سازند. محدود کردن وکالت شرعی به وکالت در امر قانونگذاری در  مبادرت می

آيد که در  چارچوپ قانون اساسی نمونه روشنی از تطبیق وکالت شرعی با وکالت سیاسی بشمار می
 يابد. میهای اجتماعی اسالم ضرورت  جامعه سازی و تمدن آفرينی بر اساس آموزه
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 امر به معروف و نهی از منکر، رهیافت مردم ساالری دینی -8

ای مبادرت ورزيده است که  رسول اکرم )ص( در فرآيند جامعه سازی به مهندسی و ساخت جامعه
رتری قرآن کريم ويژگی و وصف امر بمعروف و نهی از منکر را از مختصات آن جامعه و امت و علت ب

کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ »ست بر جوامع ديگر دانسته ا
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَهُمْ  ۖ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  در جامعه  7«نَ وَأَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُو ۖ 

ی از منکر نی نبوی برای تحکیم واليت اجتماعی مومنان بريکديگر از سازوکار امر بمعروف و نهايما
وَيَنْهَوْنَ عَنِ  وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ»بهره گرفته شده است: 

ت  حق واليتی که در مناسبات اجتماعی و عمومی به آنان اعطا آحاد مومنان و مومنات به جه .7«الْمُنْکَرِ
جويند. ساخت جامعه  با امر بمعروف و نهی از منکر مشارکت می ای الگو، شده است در ساخت جامعه

آيد مقدمه و مدخل  های آن بشمار می ترين شاخصه برتر ايمانی که عدالت، امنیت و رفاه عمومی مهم
ها و تعالیم اسالمی است. سازوکار امر بمعروف و نهی از منکر آنگاه از  تمدن سازی بر اساس آموزه

انجامد که در قالب يک حق برای آحاد شهروندان جامعه ايمانی برای  جامعه سازی به تمدن سازی می
امیرالمومنین امام علی )ع( به امام  72نظارت بر حاکمان و حکمرانی مورد شناسايی قرار گیرد. نامه 

التترکوا االمر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم :» حسین علیهماالسالم  حسن و امام
به روشنی بر اين حق نظارت اجتماعی در امور عمومی با امر بمعروف و «  ثم تدعون فال يستجاب لکم

دْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَيَأْمُرُونَ وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ يَ» سوره آل عمران  707نهی از منکر داللت دارد . آيه شريفه 
متضمن حکم وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر امت و جمعیت « بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ

ی  اجتماع  ايمانی است بديهی است وجوب امر بمعروف، مسبوق به شناسايی حق تصرف امت در عرصه
عمومی و سیاسی است. بدين جهت میرزای نائینی حق نظارت و و سیاست از جهت نظارت بر امور 

گذشته از » مشارکت مردم در امور سیاسی را از باب نهی از منکر توجیه کرده است و نوشته است: 
چنان که سابقاً مبیین شد عموم ملت از اين جهت و هم از  -ی شورويه بودن اصل سلطنت اسالمیه نظريه

دهند حق مراقبت و نظارت دارند و هم از باب منع از  ی مصالح الزمه می امهجهت مالیاتی که از برای اق
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تجاوزات در باب نهی از منکر مندرج و به هر وسیله که ممکن شود واجب و تمکن از آن در اين باب 
ی  ی جايگزين قوه میرزای نائینی از مسدّد ورادع خارجی، به منزله 7«به انتخاب ملت متوقف است

در اين زمینه که دستمان نه تنها از دامان عصمت، بلکه » نويسد:  برد و می اکم نام میعاصمه عصمت ح
ها گرفتاريم،  ی مقابل آن ی تقوا و عدالت و علم متصديان هم کوتاه و بر ضد حقیقی و نقطه از ملکه

 ی مسلّمه از محدويت سلطنت اسالمیه که دانستی همچنان که بالضروره معلوم است حفظ همان درجه
متفق علیه است و از ضروريات دين اسالم است همچنین صیانت اين اساس شورويتی که نص کتاب و 
سنت و سیره مقدسه دانستی که ثابت و از قطعیات است جز به گماشتن مسدّد ورادع خارجی که به قدر 

ی عدالت و  ی علمیه و ملکه ی الهی عزّ اسمه و الاقل جانشین قوه ی عاصمه قوه بشريه به جای آن قوه
ی تقوا و عدالت و علم  به گمان ما، حتی اگر حاکم يا حاکمان از ملکه7« ]است[تقوا تواند بود غیرممکن

مند باشند نظر به امکان زوال آن صفات محموده، مراقبت و نظارت بیرونی، ضرورتی اجتناب  نیز بهره
عدول يا مأذونین از قبل مجتهدين ناپذير است چنانکه میرزای نائینی مراقبه ملت حتی برهیئت مجتهدين 

اند  ی اجرائیه قاطبه متصديان که قوه» نويسد:  انگارد و می ناظر بر متصديان قوه اجرايه را ضروری می
باشند.  می«تحت نظارت و مسئول هیئت مبعوثان و آنان هم در تحت مراقبه و مسئول آحاد ملت

تشکل، » ، « آگاهی دسته جمعی و حزبی» ازمند به بکارگیری ساز و کار امر به معروف و نهی از منکر نی
های اجتماعی ، مدنی و  تمهید و نهادينه سازی تشکل 3است« تصمیم ، اراده و اجرا» ، «نظم و تقسیم کار

سیاسی با رويکرد امربمعروف و نهی از منکر، گامی مهم در ساخت تمدن نوين اسالمی از مداخل 
 ساخت جامعه اسالمی است.
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 ق مداری انسان در گستره مباحات و منطقه عدم وصول بیان شارعاصل ح -9

براساس قرائتی، انسان در زندگی اجتماعی، موجودی حق مدار است. مرحوم عالمه طباطبايی نیز، 
فقیهان در زمینه 7حق را از اعتبارات مابعد االجتماع دانسته و آن را به اختصاص يا امتیاز معنی کرده است

ظر ندارند معروف و مشهور در بین فقیهان امامیه آن است که حق به معنای سلطنت تعريف حق اتفاق ن
از اين منظر حق عبارت از سلطنت شخص بر ديگری است چه آن غیر، شخص يا شی ديگر مانند 7است

ملک الفسخ » داند از اين رو، حق خیار به  مال باشد. سید محمد کاظم يزدی، حق را به معنای ملک می
شمرد به اين معنی که حق مصداقاً  تعريف شده است محقق اصفهانی، حق را اعتبار خاص می« و االزاله

باشد. لذا در ذيل  در هر مورد، اعتبار مخصوص به خود است. که دارای آثار خاص همان مورد می
امام خمینی بر اين باور است که حق به حسب  3گردد مفاهیم عامی چون سلطنت و ملک تبیین نمی

عرفی و ارتکاز عقالئی، يک ماهیت اعتباری مستقل است که به عنوان حکم وضعی اعتبار شده و مفهوم 
داند شارع برای مردم  . براساس تلقی که حق را اعتباری مستقل می7از مفاهیم سلطنت و ملک جداست

برای حقوق اجتماعی را اعتبار کرده است تا آنها با اعمال اين حقوق، در سرنوشت خويش حاکم باشند 
اثبات حقوق اجتماعی عالوه  بر مفاهیم مبانی که در مباحث پیشین عرضه گرديده، به اصولی نیز استناد 
شده است از جمله اين اصول، اصل اباحه است براساس اين اصل، قبل از بیان شرع، اصل بر اباحه و 

ها مختارند  انسان حلیت است يعنی سکوت شارع در هر فعلی به معنای حلیّت و اباحه آن عمل  است.
حکم اصل » نويسد:  خواهند عمل کنند. سید مرتضی از متقدمان امامیه در اين زمینه می هرگونه که می

در عقل، اباحه است و اگر کسی مدعی حکمی زايد بر آنچه در عقل است شود، ناگزير بايد دلیلی که 
یانی از شارع واصل شده باشد بايد بنابراين در موارد و موضوعاتی که ب 5«.موجب علم است ارائه دهد

اند عمالً حق  بدان پايبند بود ولی در موضوعاتی که در قلمرو و ساحت سکوت شارع قرار گرفته
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گیری به خود مردم واگذار شده است. به عنوان نمونه اگر انتقاد از نحوه حکمرانی و حاکم، از  تصمیم
صل اباحه انتقاد از نحوه حکمرانی حاکم، از تلقی شود باستناد ا« خلوالواقعه عن الحکم» مصاديق

تواند  آيد. يکی ديگر از اصولی که می مصاديق جواز حقی و از موارد حقوق سیاسی و مدنی بشمار می
براساس اصل برائت اگر وجوب  7در زمینه اثبات حقوق مردم مورد استناد قرار گیرد ، اصل برائت است

ی بر وجوب يا حرمت آن اقامه نشود هم از جهت شرعی يا حرمت يک چیز مشکوک باشد و هیچ دلیل
تواند اگر در وجوب شک پیدا کند  امر را ترک کند و يا  در صورتی  و هم از جهت عقلی )مکلف( می

که شک در حرمت فعلی دارد آن را مرتکب شود وی از مجازاتی که بر مخالفت حکم شرعی مترتب 
صل برائت که بر قاعده قبح و عقاب بالبیان مبتنی است مکلف بنابراين بر اساس ا 7شود در امان است. می

تا علم به وجوب يا حرمت فعلی پیدا نکند در انجام و ترک آن آزاد است در ساحت امور اجتماعی و 
حاکمیتی نیز چنانکه از ناحیه شارع بیانی مبنی بر الزام به فعل يا الزام به ترک در دست نباشد )ماال نص 

آيد.  توانند بدان مبادرت نمايند يعنی از حقوق آنان بشمار می ن باستناد اصل برائت میفیه( آحاد مومنا
بديهی است استناد به اصل حق مداری انسان در جامعه در صورتی موجّه است که اين پیش فرض را 
بپذيريم که در حیطه امور سیاسی و حکومتی قلمروی وجود دارد که شارع نسبت به آن سکوت اختیار 

ه است)ماسکت عنه الشارع( و در حقیقت اين منطقه مباحات به خود مردم واگذار شده است به کرد
عنوان مثال، سکوت شارع در زمینه شکل حکومت جامعه مومنان به اين معنی است که مومنان در 

 گزينش شکل حکومت مختارند يعنی از حق انتخاب شکل حکومت برخوردارند 

 انسان دیگر اصل عدم والیت انسانی بر -11

. برخی علت 3شیخ انصاری عدم واليت انسانی بر انسان ديگر را يک قاعده عقلی تلقی کرده است
براساس پذيرش اين قاعده  7اند عدم واليت انسانی بر انسان ديگر را تساوی انسانها در مخلوقیت دانسته

نص قطعی بر اثبات عقلی، هیچ انسانی حق سلطه و حاکمیت بر ديگری را ندارد مگر مواردی که 

                                                                                                                                               
 اصل اباحه ناظر به امور بنابر عناوين اولیه است در حالیکه اصل برائت مربوط به بعد ازشک در حکم اولیه است. 7

 .355،ص7703محمدکاظم آخوند خراسانی، کفايه االصول، قم، موسسه آل البیت، 7

 .576،ص3شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب،ج 3

 .556،ص7ق،ج7778سینی مراغی، العناوين الفقهیه قم، موسسه نشر اسالمی،سید میر عبدالفتاح ح 7
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بودن عدم واليت آن است که شک در « اصل»واليت يکی بر ديگری وجود داشته باشد مقتضای 
های اعتقادی واليت خداوند بر انسان، واليت  براساس آموزه 7واليت، برای عدم اثبات آن کافی است

باشد لذا  ل جعلش میهای ديگر جعلی و اعتباری است، از نظر سعه و ضیق تابع دلی حقیقی است. واليت
نمايد در غیر  اصل عدم واليت اقتضاء می 7نفوذ حکم از باب حکومت هم نیازمند دلیل مستقل است

موارد منصوص، آدمیان از آزادی و حق حاکمیت بر خويشتن برخوردار باشند از اين رو، برخی فقیهان 
ی تشکیل حکومت است  ه الزمهتسلط هر فرد يا گروهی بر اموال و نفوس مردم ک» اند:  معاصر نوشته

آيد بايد مورد انتخاب و گزينش  بايد به اذن و خواست آنان صورت گیرد و هر دولتی که روی کار می
يا الاقل مورد پذيرش آنان باشد تا با قانون عدم تسلط کسی بر مال و جان افراد، سازگار باشد، بنابراين ، 

ادله منصوص، واليت  3«و خواست آنان است سرچشمه قدرت در تشکیل حکومت خود ملت و اراده
ولی دامنه خروج واليت فقیه از  7نبی اکرم)ص( و ائمه را از تحت اصل عدم واليت خارج ساخته است

اصل عدم واليت بر غیر مورد اتفاق عالمان نیست و برخی ادله واليت فقیه را محدود به امور حسبیه 
دون اجازه در مال غیر تلقی کرده  و آن را جايز دانسته و تصرف بیش از اين مقدار را تصرف ب

دانند در نتیجه، حوزه خصوصی  .بعضی ديگر قدر متیقن از ادله واليت فقها را امور عمومی می5دانند نمی
. بنابراين اصل عدم واليت بر غیر، از 6ماند زندگی افراد ذيل عموم اصل عدم واليت بر غیر، باقی می

دلیل بر واليت بر ديگری يا در موارد شک در وجود دلیل بر واليت بر  اصولی است که در موارد عدم
توان بدان استناد جست و قلمرو آزادی و حقوق آدمیان را در قلمرو زندگی خصوصی و  غیر، می

 عمومی مورد شناسايی قرار داد.
 

                                                                                                                                               
 .732،ص76ق، ج7707سید عبداالعلی سبزواری، مهذب االحکام، نجف ، مطبعه االداب ،  7
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 .777،ص3،ج7367سید محمد بحر العلوم،بلغه الفقیه، تهران، مکتبه الصادق، 7
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 جعل حریت برای انسان و مالزمه آن با حق حاکمیت بر سرنوشت -11

 7«ال تکن عبد غیرک و قد جعلک اهلل حراً» می انسان آزاد آفريده شده استهای اسال براساس آموزه
ها تنها در برابر ذات اقدس  آموزد که انسان اين اصل به ما می» فرمايد:  امام خمینی)ره( در اين زمینه می

بر اين  حق بايد تسلیم باشند و از هیچ انسانی نبايد اطاعت کنند مگر اين که اطاعت او، اطاعت خدا باشد
های ديگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند ما از آن اصل  اساس ، هیچ انسانی هم حق ندارد انسان

آموزيم که هیچ فردی حق ندارد انسانی يا جامعه و ملتی را از آزادی  اعتقادی، اصل آزادی بشر را می
وند وثیقی با توحید است میرزای . از اين منظر ، آزادی دارای پی7«محروم کند برای او قانون وضع کند

نائینی نیز آزادی را از مراتب و شئون توحید و از لوازم ايمان به وحدانیت در مقام اسماء و صفات خاصه 
ی طواغیت امت و راهزنان ملت را ظلم به  دانسته و عدم پايبندی به آن و تمکین از تحکمات خود سرانه

وی وجه تمايز بین سلطنت  3احديت محسوب کرده است. تر از مراتب شرک به ذات نفس و از آن مهم
داند و  های استبدادی را تحفظ بر دو اصل حريت و مساوات آحاد امت می حقه واليتیه و سلطنت

ی  های استبداديه اگر از برای تنزيه سلطنت حقه واليتیه از مجرد تشبیه صوری به سلطنت» نويسد:  می
ئولیت و شورويت آن و تحفّظ بر آن دو اصل طیب و طاهر فراعنه و طواغیت امم و حفظ اساس مس

پس الزم است  -کما هو الظاهر بل المتیقن–حريت و مساوات آحاد امت با مقام واالی خالفت بوده 
. با امعان نظر در 7«کنیم« تحفّظ»ی سلطنت اسالمیه را اگر چه متصدی مغتصب باشد به قدر قوه  نحوه

های  آزادی از مجعوالت شرعی برای اعمال اختیار انسانی در حوزه مطالب ذکر شده در می يابیم که
خصوصی و عمومی زندگی انسانی است که منجر به اصل حاکمیت اراده در حقوق خصوصی اسالمی 

شود و از سازوکارهای تحقق  و اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خويش در حقوق عمومی اسالمی می
 آيد.  مردم ساالری دينی بشمار می

                                                                                                                                               
 امام علی )ع(، نهج البالغه 7
 .766،ص7سید روح اهلل موسوی خمینی، صحیفه نور، ج 7

 .58-53محمدحسین نائینی، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص 3

 .86محمد حسین نائینی، تنبیه االمه و تنزيه المله، ص 7
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مالزمه آموزه مساوات با شناسایی حق حاکمیت انسان بر سرنوشت  -12
 خویش

حقیقت آن در شريعت مطهره، عبارت از آن است که »نويسد:  میرزای نائینی در زمینه مساوات می
ی اجرا  هر حکمی که به هر موضوع و عنوانی به طور قانونیت و بروجه کلیت مرتب شده باشد در مرحله

. وی مساوات را از اشرف قوانین 7«شود افرادش بالسويه و بدون تفاوت مجری مینسبت به مصاديق و 
. وی بر اين 7شمرد مبارکه مأخوذه از سیاسات اسالمیه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام آن قوانین می

باور است که امنیت بر نفس و عرض و مال و مسکن و عدم تعرض بدون سبب و تجسس نکردن از 
و نفی )تبعید( نکردن بی موجب و ممانعت نداشتن از اجتماعات مشروعه و نحو ذلک، از خفايا و حبس 

و از جمله حقوق مشترک انسانها  3ی خاص اختصاص ندارد آن چه بین العموم مشترک )باشد ( به فرقه
 آيد که همه شهروندان در آن مساوی هستند اما در عناوين مخصوصه مانند قاتل، سارق، زانی، بشمار می

شارب الخمر، راشی، مرتشی، جائر در حکم، مغتصب مقام، غاصب اوقاف عامه و خاصه  و اموال ايتام و 
غیر ايتام، مفسد، مرتد و اشباه ذالک ، مساوات چنان است که حکم شرعی صادر از حاکم شرع نافذ 

ای اثبات مساوات، نائینی بر 7شود. الحکومه بر تمام اين عناوين به طور يکسان و بدون استثناء جاری می
وی آحاد ملت را  5جويد. به هشت نمونه از مساوات در سیره رسول اکرم)ص( و امام علی )ع( استناد می

با شخص سلطان در مالیه و غیرها از قوای نوعیه شريک و نسبت همه بر آنها متساوی و يکسان 
ه برخی از موارد مورد نظر وی، مانند يابیم ک های میرزای نائینی که در می با امعان نظر در نوشته6داند. می

ی امور کشور در حقیقت مصداق مشارکت افراد ملت در تصمیم گیری و  برابری در اظهار نظر و اداره
ی امور اجرايی کشور است. وی بین مساوات و حقوق مدنی و اجتماعی و حق حاکمیت مالزمه  اداره

به اقتضای مشارکت و مساوتشان در قوا و حقوق بر تمام افراد داخل مملکت » نويسد: کند و می ايجاد می
                                                                                                                                               

 .707محمدحسین نائینی، تنبیه االمه و تنزيه المله،ص 7

 .707ان،صهم 7

 .707همان، ص 3

 .707همان، ص 7

 .60همان، ص 5

 .77همان، ص 6
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مؤاخذه، سئوال و اعتراض قادر و ايمن و در اظهار اعتراض خود آزاد و طرق مسخريت و مقهوريت در 
. وی به وضوح اصل 7«ی سلطان و ساير متصديان را در گردن نخواهد داشت تحت ارادات شخصیه

 کند. یمساوات را زمینه شناسايی حق اعتراض قلمداد م
 هايی روبروست. مردم ساالری دينی در ساحت مباحث نظری و تحقق جامع عملی با چالش

نظريه پردازی با تکیه بر تلقی نو از مفاهیم پیشینی و کشف نسبت آن با مفاهیم نوپديد در علوم انسانی از 
م، نژادها، های نظری و سعه صدر حاکمیت در مواجهه با اقوا جمله سازوکارهای برون رفت از چالش
ها،  های عملی است. که بررسی چالش های برون رفت از چالش مذاهب، اديان وساليق سیاسی، از مولفه

 نیازمند به مقاله ديگرست.

 ها نتایج و یافته
دين اسالم مايه اصلی تمدن اسالمی است  بعثت نبی اکرم)ص( و مبداء تمدن اسالمی خلق  -7

ی بنیان نهاده شده از ناحیه آن حضرت از عناصر عظیم و سیره حسنه و سنت اجتماعی و مدن
 سازنده تمدن اسالمی است.

های نخستین با تکیه بر میراث نبی اکرم)ص( و علوم و فنون عصر خويش و ايجاد  مسلمین قرن -7
ناپذيری نمودند که به  تعامل با ديگر ملل نسبت به شکوفايی تمدن اسالمی همت وصف

 شکوفايی تمدن اسالمی انجامید.

دن اسالمی علیرغم دوره برجسته شکوفايی قرون نخستین به جهت انحطاط مسلمین در تم -3
مقاطعی از تاريخ دچار رکود گرديد مصلحان اسالمی معاصر با درک ضرورت بازتولید تمدن 

 اند. اسالمی به تمدن سازی نوين اسالمی روی آورده
افزاری ساخت تمدن نوين های نرم  بکارگیری سازوکار مردم ساالری دينی از جمله رهیافت -7

 اسالمی است.

                                                                                                                                               
 .75محمدحسین نائئینی، همان، ص 7
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ای در تراز جامعه اسالمی است که مردم آن جامعه،  های اجتماعی اسالم، جامعه براساس آموزه -5
رو  حاکم بر سرنوشت خويش باشند و مردم ساالری در آن جامعه نهادينه شده باشد. از اين

 سازی اسالمی مقدمه تمدن نوين اسالمی است. جامعه

دينی با مبانی چون خالفت انسان از خداوند در حاکمیت، اهلیت مردم در تصدی مردم ساالری  -6
حاکمیت بعنوان امنای الهی، شورا، بیعت، وکالت، امر بمعروف و نهی از منکر، تبیین و توصیف 

 شود . می
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 سازی نشناختی حکمت صدرایی در تمد های انسان ظرفیت
 

 7جواد پارسايی

 

 چکیده
  تمدن غرب مدرن يا مدرنیته که در عصر کنونی بر همه جوامع بشری سیطره پیدا کرده است، ريشه

های تفکری معیوب و  بینی خاصی دارد و با توجه به مشکالت عديده اين تمدن و ريشه در مبانی و جهان
گاه تمدن کنونی غرب  ن مطلوب اسالمی هیچناسازگار اين تمدن با مبانی فکری الهی و اسالمی، تمد

بینی دينی و غلسفه اسالمی   نیست. تمدن مطلوب اسالمی در ابعاد مختلف متناسب با فرهنگ و جهان
سازی و  های بسیاری برای نظام است.  فلسفه اسالمی و به خصوص حکمت صدرايی دارای ظرفیت

شناختی از جمله مبانی تاثیرگذار در  نگذاری تمدن متناسب نوين اسالمی است. مبانی انسا هدف
گیری يک تمدن است. در حکمت متعالیه نسبت به ديگر مکاتب فلسفی مباحث دقیق و عمیقی در  شکل

شناسی مطرح شده که دارای امتداد تمدنی نیز هست؛ از جمله اين مبانی بحث از حقیقت  مورد انسان
ن، ابعاد وجودی انسان، ارتباط نفس و بدن و غايت و انسان، جايگاه انسان در عالم، تفاوت انسان و حیوا

 سازی پرداخته شده است. کمال انسان، است که در اين نوشتار به تاثیر هر يک از اين مبانی در تمدن

 شناسی، حکمت صدرايی سازی، مبانی، انسان تمدن، تمدنکلید واژگان: 

 طرح مسئله
گیرد. تمدن مدرن غرب از دو  نمی شکل هر تمدنی دارای مبانی فلسفی خاصی است و در خالء

جهت مشکالتی را برای جوامع اسالمی به وجود آورده است. مشکل اول اين که اين تمدن دارای مبانی 
های  گرايی، اومانیسم، سکوالريسم، نگرش تکاملی به انسان و تاريخ است که با آموزه همچون مادی

شتر تمدن و سبک زندگی غربی، لوازم فرهنگی و دينی و اسالمی سازگار نیست و با سیطره هرچه بی

                                                                                                                                               
 (Ja.parsaee@gmail.com)ع( )نويسنده مسئول:   دانشجوی دکتری فلسفه اسالمی دانشگاه باقرالعلوم 1
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های  تفکری آن نیز در جوامع اسالمی رواج پیدا کرده است. مشکل دوم تمدن غرب جديد، بحران
های روانی و جسمانی و افزايش تهديدات  محیط زيستی، ماشینی شدن زندگی بشر، افزايش بیماری

ه اين مشکالت الزم است که به طور جدی به ای است. با توجه ب های اتمی و هسته نظامی با سالح
درانداختن طرحی برای تمدنی متناسب با مبانی و فرهنگ اسالمی پرداخت. تمدن نوين اسالمی دارای 
 ابعاد مختلفی است. برخی از ابعاد اين تمدن جنبه نرم افزاری و نظری دارد و برخی ديگر جنبه 

گیری آن است. مبانی  اسالمی مبانی فلسفه شکل  ی تمدنافزاری و عملی دارد. از جمله ابعاد نظر  سخت
کند. در  گیری و اهداف آن را طرح ريزی می های کلی، چگونه شکل گیری فلسفی هر تمدن جهت

سازی  های بسیاری برای تمدن جهان اسالم فلسفه اسالمی و به خصوص حکمت صدرايی دارای ظرفیت
شناختی حکمت صدرايی است. مالصدرا با تاسیس  انسان ها مربوط به مبانی دارد. بخشی از اين ظرفیت

تواند  شناسی مطرح کرده است که می ای منسجم و عمیق مباحث بسیاری دقیقی در مورد انسان فلسفه
 پردازيم. نوين اسالمی قرار گیرد که در اين نوشتار به تاثیر اين مبانی در تمدن سازی می  مبنای تمدن

 سوال اصلی تحقیق
 شناختی حکمت صدرايی کدام است؟ های انسان اين تحقیق آن است که ظرفیتسوال اصلی 

 سواالت فرعی 
 سازی دارد؟ ای با تمدن شناسی چه رابطه انسان -7
 سازی کدام است؟ شناسی حکمت صدرايی در تمدن موثر انسان مبانی -7

 های تحقیق فرضیه
 تی امتداد تمدنی داشته باشد.شناخ صدرايی قابلیت آن را دارد که بر مبانی انسان حکمت -7
شناسی خاصی،  شناسی و تمدنسازی رابطه خاصی وجود دارد به طوری که هر انسان بین انسان -7
 سازی خاصی را به دنبال دارد. تمدن
شناختی همچون حقیقت انسان، تکون انسان، جايگاه انسان،  حکمت صدرايی دارای مبانی انسان -3

سازی  نفس و بدن، قوای انسان و غايت و کمال انسان است که در تمدن تفاوت انسان و حیوان، ارتباط
 موثر است.
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 سازی شناسی و تمدن رابطه انسان
سازی الزم است که ابتدا معنايی که از اين دو مفهوم اراده  شناسی و تمدن برای بیان رابطه انسان

 شده، واضح شود.
درست ابعاد وجودی، خلقت، غايت، شناسی: مراد از انسان شناسی يعنی شناخت   انسان -7

که حقیقت انسان چیست؟  ها، سعادت و کمال و همه اموری که برای انسان خیر يا شر است. اين استعداد
تواند  و چه ابعادی دارد؟ انسان را چه کسی و چگونه خلق نموده؟ انسان به چه مراتب و جايگاهی می

کند و چه  دت جاودانه را نصیب انسان میبرسد؟ غايت حیات انسان چیست؟ چه چیزی خیر و سعا
 شود. شناسی می شود؟ سوال هايی است که همگی مربوط به انسان چیزی مانع آن می

سازی: مراد از تمدن يعنی همه ساختارهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی، نظامی، آموزشی و  تمدن -7
های  نا تمدن هم شامل اليهديگر نظاماتی که برای زندگی افراد يک جامعه ضروری است. در اين مع

افزاری مانند قوانین و چینش  های نرم شود و هم اليه افزاری مانند معماری، ابزارسازی و... می سخت
 گیرد. ها ، روابط اجتماعی و... را در بر می ساختار

گیرد. به سخن ديگر، انسان برای  های خود شکل می هر تمدنی بر اساس شناخت انسان از خود و نیاز
های خود را بر طرف کند و به  ها نیاز دگی فردی و اجتماعی نیازمند اموری است که به وسیله آنزن

ها به طور غريزی در انسان وجود دارد مانند نیاز به خوراک و پوشاک؛  اهدافش نائل شود. برخی از نیاز
ر انسان چنین شناختی ها مبتنی بر شناخت انسان نسبت به خود است. برای مثال اگ اما برخی ديگر از نیاز

شود،  از خود داشته باشد که حقیقت انسان به بدن جسمانی اوست که پس مدتی دچار مرگ و نابود می
شود و  های تمدنی بر اساس نیازها و اموری که مربوط به بُعد بدنی و جسمانی انسان می تمام برنامه ريزی

گیرد. در مقابل اگر انسان ابعاد وجودی  می لذت طلبی به عنوان اصل اساسی و غايت ساختار تمدنی قرار
خود را به درستی بشناسد، و حقیقت انسان را به بُعد روحانی آن بداند، نیازها و اهداف زندگی اش و 

گیرد از اين رو طرحی که چنین  حتی غرايز حیوانی او نیز در جهت پرورش بُعد روحانی او قرار می
 اش است. اندازد در راستای تکامل بُعد روحانی انسانی برای ساختار تمدنی خود در می

توان به وسیله مبانی فلسفی نیز اثبات کرد. حکما برای هر  سازی را می شناسی با تمدن رابطه انسان
خواهد فعل را انجام دهد ابتدا  فعل و رفتار ارادی انسان مبادی را بیان کرده اند. انسان هنگامی که می

کند. پس از آن شوق با  ه باشد. سپس تصديق بر خیر بودن آن فعل میبايد تصوری از فعل خود داشت
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کند و به وسیله قوه  شود و با شديد شدن آن شوق، اراده به انجام فعل می انجام آن فعل در او ايجاد می
 . ]7[دهد عامله که در اعصاب و عضالت وجود دارد، آن فعل را انجام می

تصور و تصديق به خیر بودن فعل است. تصور فعل و تصديق ای  ترين مرحله فعل ارادی، مرحله مهم
تواند از روی تعقل و شناخت حقیقی  تواند از روی وهم و خیال يا جهل باشد و می به خیر بودن آن، می

. مثال اگر انسان می خواهد فعلی را برای لذت بردن انجام دهد ، اگر تصور و تصديق اين فعل ]7[ باشد
رساند و آن لذت،  اقص باشد، فعل انجام شده انسان را به لذت واقعی نمیاز روی جهل و شناخت ن

زودگذر خواهد بود اما اگر اين تصور و تصديق از روی تعقل و شناخت واقعی باشد انسان به لذت و  
 شود.  سعادت پايدار و دائمی نائل می

خواهد نظام آموزشی و يا هر فعلی که انسان بخواهد انجام دهد مشمول اين قاعده است. اگر انسان ب
شناسی که به صورت خودآگاه و ناخودآگاه در  اقتصادی، معماری و ... را به وجود بیاورد، مبانی انسان
شناسی و  گذار است. بنابراين بین انسان دهد تاثیر ذهن دارد بر چگونگی ساختار و فعلی که انجام می

ناسی خاصی که در حوزه تمدنی امتداد پیدا کند، ش سازی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و هر انسان تمدن
 آورد. خاصی را به وجود می تمدن

 سازی شناسی حکمت صدرایی در تمدن تاثیر مبانی انسان
ها که مرتبط به  شناسی در حکمت صدرايی ابعاد گسترده ای دارد که در اينجا به مهمترين آن انسان

 نمايیم. سازی است اشاره می تمدن

 نحقیقت انسا -1
در حکمت صدرايی انسان وجودی تشکیکی دارد و دارای ابعاد و مراتبی است که هر مرتبه ای 
ويژگی و احکام خاص خودش را دارد. به طور کلی انسان دارای دو بُعد است: بُعد روحانی که به آن 

که به آن  کنیم؛ و بُعد جسمانی و مادی استفاده می« من»شود و برای اشاره به آن از لفظ  نفس گفته می
شود. بر اين اساس، حقیقت انسان به بُعد روحانی و مجرد اوست که از آن به نفس ناطقه  بدن گفته می

؛ تشخص ]3[«ان التشخص انما يکون بالنفس الناطقة و هی حقیقة االنسان و هويته و شخصه»کنند  ياد می
نويسد:  . در جای ديگر میانسان به نفس ناطقه است و نفس ناطقه حقیقت و هويت و شخص انسان است
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؛ حقیقت انسان روح، نفس ناطقه و ]7[«انّ حقیقة االنسان هی روح معناه و نفسه الناطقة و عقله المدبّر له»
 عقل مدبر آن است.

طبق اين ديدگاه، نفس انسان مجرد است. برای شناخت معانی تجرد نفس الزم است که اين نکته 
سانه ای که در حکمت صدرايی وجود دارد، هستی دارای مراتبی بیان شود که بر اساس نظام هستی شنا

ترين مرتبه هستی، عالم طبیعت است که همه انسان ها با اين عالم و ويژگی های آن آشنا  است؛ نازل
های همچون، تحول و حرکت، زوال، تجزيه پذيری،  هستند. موجودات عالم طبیعت دارای ويژگی

باالتر از عالم طبیعت، عالم ديگری وجود دارد که به آن عالم زمان، مکان و اشاره حسی هستند. 
های  شود. موجودات عالم مجردات نواقص و محدوديت مجردات و مفارقات و يا عالم غیب گفته می

عالم طبیعت را ندارند. حرکت، تجزيه پذيری، زوال و نابودی و غیبت زمانی و مکانی برای موجودات 
 عالم مجردات وجود ندارد.

؛ بر خالف بدن که از موجودات عالم طبیعت به شمار ]5[س انسان از سنخ عالم مجردات استنف
های عالم مجردات را دارد و مادی بودن  رود. پس مجرد بودن نفس، به معنای آن است که ويژگی می

های عالم طبیعت است. مالصدرا عالوه بر اينکه نفس انسان را مجرد  بدين جهت است که دارای ويژگی
داند، علوم و ادراکات، عواطف، احساسات، اراده، غم، شادی، شهوت، غضب و ديگر  از ماده می

 .]6[داند حاالت ذهنی و روانی انسان را نیز مجرد از ماده و بدن می
بنابراين انسان دارای دو ساحت روحانی و جسمانی است، که يکی اصل و ديگری فرع است. نگاه 

اصل دانستن ساحت روحانی و تجردی آن و فرع دانستن بدن آن مبداء و  دو ساحتی به انسان و حقیقی و
شود. در تمدن غرب مدرن با نگاه ماتريالیستی به  های مختلف تمدنی خاصی می گیری ساحت پايه شکل

ها و  گذاری ها، هدف ريزی انسان، حقیقت انسان ساحت جسمانی آن تنزل داده شده است و همه برنامه
 گرفته است. بر اين اساس شکلساختارهای تمدنی 

ها و ساختارهای تمدنی توجه به  گذاری ها، هدف ريزی شناسی صدرايی در همه برنامه طبق انسان
شناسی  بندی علوم انسان هحقیقت انسان و ساحت روحاتی آن بايد اصل قرار گیرد. به عنوان مثال در طبق

  گذاری علوم به میزان خدمت و توجه ر ارزشکند و مالک و معیا و علم النفس اهمیت فراوانی پیدا می
ها به ساحت روحانی انسان است. در نظام آموزش پرورش نیز توجه و شناخت و تکامل ساحت  آن

گیرد. هنر، موسیقی، معماری و شهرسازی نیز با در نظر گرفتن ساحت  روحانی انسان محور قرار می
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های آن در برخی از مقاطع تاريخی  چنان که نمونهکند،  معنوی و روحانی انسان تحول بنیادين پیدا می
 که حکمت اسالمی در جوامع اسالمی رواج داشته؛ ظهور و بروز پیدا کرده است.

 تکون انسان -2
سازی دارد، بحث از چگونگی  ثیر بسیار مهمی در تمدنأشناسی که ت يکی ديگر از مسائل انسان

تکامل »تمدن غرب مدرن وجود دارد، ديدگاه  خلقت و تکوّن انسان است. نظريه غالبی که در پس
ها سال، از تکامل يک موجود تک سلولی  چارلز داروين است. بر اين اساس انسان در گذر میلیون« انواع

شناسی  هايی که در دوره چهارم زمین گردد به میمون بوجود آمده است. بنابراين تبار انسان بر می
زيسته و  ها می ان خردمند امروزی، روزی متوحش بوده و در غاراند. بر اساس اين نظريه انس زيسته می

سازد  تر می کرده؛ اما با گذر زمان به تدريج انسان ابزار جديد همانند حیوانات ديگر تغذيه و زندگی می
شود. سید حسین  کند و سیر خطی تاريخ تبديل به انسان مدرنِ متمدن می و کشاورزی و دامپروری می

نظريه تکامل ستون خیمه مدرنیسم است و اگر اين ستون سقوط کند، »نظريه می نويسد: نصر درباره اين 
 .]2[«کل خیمه بر سر مدرنیسم فرو خواهد ريخت

کند و براين اساس، انسان اين عصر  نگاه ترقی گرايانه، تاريخ را در يک سیر ارتقايی خطی معنا می 
ترين ابزار و تکنولوژی را در اختیار  ن مدرن پیشرفتهبیند چرا که انسا تر می از همه اعصار گذشته، کامل

شود با پیشرفت ابزاری او؛ بدين سبب کشورهای  دارد. در اين نگاه، تمدن و تکامل انسان مترادف می
 اند. پس تمام  مدرن و پیشرفته، متمدن و متکاملند و کشورهای ديگر جهان سومی و غیر متمدن

 يد در راه رسیدن به تکنولوژی و پیشرفت ابزاری باشد. ها با برنامه ريزی و هدف اين کشور
نظريه تکامل دست در دست مبانی فلسفی علم جديد باعث ظهور قول به قابلیت تحويل به فرو 
کاهش علمی همه چیز بود. کمال مطلوب فیزيکدانان قرن يازدهم/هفدهم آن بود که بتوانند همه 

ها و واکنشهای  بدهند. شیمیدانان کوشیدند تا کنش ها توضیح واقعیات مادی را بر حسب حرکت اتم
شناسان نیز  ای از فیزيک تبديل کردند، و زيست شیمیايی را در پرتو اين فکر ببینند و شیمی را به گونه

سعی کردند تا علمشان را به صرف کنش و واکنشانهای شیمیايی و لذا النهايه به حرکت ذرات فیزيکی 
يا تحويل گرايی ، ذاتی علم جديد است و تنها سنگر و قلعه آن نظريه  اقتصار کنند. فکر فروکاستن

توان به معنای تحويل روح به ذهن يا روان مقید، روان مقید به فعلیت زيستی، زندگی به  تکامل است، می
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جان به ذرات محضا و کامال  جان، و سرانجام تحويل ماده بی جان، و سرانجام تحويل ماده بی ماده بی
 .]8[ توان حرکات آن را به صورت کمّی درآورد و سنجید پايان دانست که می انرژی بیکمی يا 

نظريه داروين و نگاه ماتريالیستی به تکون انسان از دو جهت دارای نقصان است. جهت اول اين که 
ر های دين اسالم و خلقت انسان به طور نوع مستقل تعارض دارد. جهت دوم اين که د اين نظريه با آموزه

ثر در خلقت انسان به ؤهای غیر جسمانی انسان و عوامل ماورائی م گرفتن ساحت اين نظريه با ناديده
 تفسیری کامال ماتريالیستی از تکون انسان پرداخته است.

بر اساس حکمت صدرايی موجودات عالم طبیعت به چهار نوع جمادات، گیاهان، حیوانات و 
شوند و در اثر ترکیب و فعل و انفعال  ناصر با يکديگر ترکیب میشوند. هنگامی که ع ها تقسیم می انسان

کنند،  شود، مالئکه مجرده به اذن خداوند صورت جمادی را افاضه می بین آنها مزاج خاصی حاصل می
اگر مزاج حاصله اعتدال بیشتری پیدا کند، صورت نباتی، حیوانی و در نهايت صورت انسانی افاضه 

که نظم و ترتیب و مراتب تکون آن توجه  سیری از تکوّن انسان عالوه  بر اين. در چنین تف]3[ شود می
های جسمانی و روحانی انسان ارائه شده و از همه  شده است، تفسیری دقیق از چگونگی پیدايش ساحت

 تر خلقت و پیدايش انسان را با اراده و قدرت خداوند متعال و مالئکه مدبر گره خورده است. مهم
ترين مرتبه، مرتبه جسمانی آن است و  شناسی، در مراحل تکون انسان نازل ن انسانبر اساس اي

ها به مرتبه  واالترين مرتبه، مرتبه روحانی و نفس ناطقه انسان است. بنابراين شرافت و ارزش انسان
در شناسی همان طور که انسان  ها و امور مربوط به اين مرتبه نیست. طبق اين انسان جسمانی و بدنی آن

دادن زندگی  مراحل خلقت خود نیازمند افاضه مالئکه الهی  به اذن و قدرت خداوند هستند، در شکل
ريزی کلی از سوی خالق خود است. بر خالف نگاه تمدن غربی که انسان  دنیوی خود نیز محتاج برنامه

ن است که تصمیم به طور اتفاقی و در اثر تطور انواع پديد آماده است؛ از اين رو در اين تمدن انسا
 گیرد، ابعاد تمدن و زندگی او چه سمت و سويی داشته باشد. می

 جایگاه انسان در عالم -3
تواند به باالترين درجه کمال ممکن  طبق مبانی حکمت صدرايی، انسان تنها مخلوقی است که می

ر مخلوقی به که همه مخلوقات، جلوه و نشانه اسماء و صفات الهی هستند و ه نائل شود. توضیح اين
کند. در اين میان انسان تنها موجودی است که  اندازه کمالی که دارد، از کماالت الهی حکايت می



 میهمايش ملی تمدن نوين اسال سومینمجموعه مقاالت /  758

ن أتوان آينه تمام نمای کماالت الهی باشد و مظهر همه اسماء و صفات خداوند شود؛ چنان که اين ش می
 برای انبیاء و اولیای الهی وجود دارد.

تواند با کسب کماالت و ادراک حقايق معقول به  یان کنیم، انسان میاگر بخواهیم به زبان فلسفی ب
عالم مجردات عقلی ارتقا پیدا کند و به اصطالح به مرتبه عقل مستفاد برسد به طوری که همه کماالت و 

. ]70[ گیرد علوم نزد او حاصل باشد. در چنین مقامی، انسان خود به منزله وسائط فیض الهی قرار می
ترين جايگاه را در بین مخلوقات الهی و هر آنچه به تنهايی در ساير  نسان به يک معنا شريفبنابراين ا

باره  جا در وجود انسان جمع شده است. مالصدرا در اين مخلوقات الهی وجود دارد به طور يک
ا افرد به انّ من الحکمة البالغة و النعمة السابقة انّ اللّه قد جمع فی سنخ حقیقة االنسان م»نويسد:  می

؛ از جمله حکمت بالغه و نعمت سابقه آن است که ]77[«المالئکة المقرّبین و الحیوانات المبعدين
 خداوند در سنخ انسان همه آنچه که به تنهايی در مالئکه و حیوانات وجود دارد را جمع کرده است.

است؛ پس هر  به جهت اين که انسان مظهر همه اسماء و صفات الهی و مجمع همه حقايق وجودی
ای از آن در انسان وجود دارد؛ از اين رو حکمای  آنچه که در کل عالم ممکنات وجود دارد، نمونه

. به ]77[ اند اند و شناخت او را کلید شناخت حقايق عالم دانسته اسالمی انسان را عالم صغیر نامیده
نیز که عالم صغیر است، طور که کل عالم منقسم به غیب و شهادت است، انسان  عبارت ديگر همان

 .]73[ باشد مرکب از روح و بدن می
هنگامی که انسان به اين امر توجه داشته باشد که خلیفه خداوند بر روی زمین است و می تواند به 

ای از کمال برسد که مستجمع جمیع اسماء و صفات الهی باشد، ابعاد و ساختار تمدنی خود را به  مرحله
زمینه چنین رشد و کمالی را پیدا کند. در چنین تمدنی انسان خود را کوچک  دهد که ای شکل می گونه

طلبی و  طلبی و تنوع ، سرگرمی و رفاه داند و اساس تمدن و سبک زندگی خود را بر لذت و پست نمی
های ديگر را مظهر و خلیفه خدا  گذارد. در چنین تمدنی هر انسانی، انسان دلبستگی به مظاهر دنیوی نمی

بیند و نگاه تجاوز و تصرف، جنگ و نزاع و ساختارهای اقتصادی و سرمايه داری و  ی زمین میبر رو
 نظامی که موجب تسلط يک قشر بر قشری ديگر بشود، در چنین تمدنی جايی ندارد.
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 تفاوت انسان و حیوان -4
انسان و  در تمدن غرب مدرن بین انسان و حیوان تفاوت ماهوی و حقیقی وجود ندارد. تنها تفاوت

حیوان به میزان پیچیدگی و ضريب هوشی و قدرت ساخت ابزار آن است؛ از اين رو انسان و حیوان در 
امیال و غرايز و لذات مشترک هستند. انسان به جهت اين که توانايی ساخت ابزار و تمدن دارد، اين حق 

و سبک زندگی داشته باشد خواهد غرائز خود را ارضا کند و تمدن  کند که هر طور که می را پیدا می
 که نهايت رفاه و لذت را به دنبال داشته باشد.

اوت حقیقی و ماهوی وجود دارد. فرق بین انسان و حکمت صدرايی بین انسان و حیوان تفدر 
ای خلق کرده که توانايی استنباط  حیوان به اين است که خداوند متعال نفس ناطقه انسانی را به گونه

ان امتیاز االنسان عن سائر »ر نتیجه استکمال روحی و معنوی را داشته باشد: حقايق و معارف و د
الحیوانات باستنباط الحقائق و المعارف، ال تتّبع االلفاظ و تصحیح العبارات من غیر ارتقاء عن مضیق 

ة المحسوسات و محبس الحیوانات و اصطبل الدّوابّ الی فسحة االنوار االلهیّة و عالم المعارف العقلی
ری یگباط حقايق و معارف است نه به ياد؛ همانا تفاوت انسان از ساير حیوانات به درک و استن«االلهامیة

الفاظ و سخن گفتن بدون اين که از تنگنای محسوسات و جايگاه حیوانات و چهارپايان به عالم انوار 
 .]77[الهی و معارف عقلی ارتقا پیدا کند

گیری از نعمت عقل،  هبه اين است که انسان به جهت بهر یو انسانبر اين اساس تفاوت افعال حیوانی 
دهد، در حالی که حیوانات افعال خود را از روی احساس و  افعالش را از روی تامالت عقالنی انجام می

 .]75[دهد  غريزه انجام می
نسان شناسی غربی که تفاوت انسان و حیوان تنها به قدرت تسلط و ابزار سازی ا بر خالف انسان

ر وان همانند نسبت قلب انسان به سايشناسی حکمت صدرايی نسبت انسان به حی دانسته شده؛ در انسان
گیرد و سپس به ساير اعضا حیات  اعضا است. همان طور که در بدن انسان ابتدا روح به قلب تعلق می

انسان کامل محل و شود، انسان نیز نسبت به ساير موجودات حکم قلب را دارد؛ به طوری که  دمیده می
 .]76[واسطه فیض الهی به ساير موجودات است

سازی دارد. بر اين اساس با توجه به تفاوت  توجه به تفاوت انسان و حیوان ثمراتی مهمی در تمدن
حقیقی بین انسان و حیوان، انسان و حیوان و طبیعت رغیب يکديگر نیستند تا به نهايت بهره کشی انسان 

، انسان تنها به فکر ارضاء غرايز خود و ايجاد رفاه و لذت طلبی خود باشد؛ بلکه از حیوانات و طبیعت
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کمال انسان رشد و ارتقاء ساحت روحانی و نفس ناطقه اوست؛ به خالف حیوانات که تنها دارای غريزه 
شناسی حکمت صدرايی ساخته شود، اگر چه  و خواب و خوراک هستند. در تمدنی که بر اساس انسان

ر درونش عالمی صغیر و مظهر همه اسماء و صفات الهی است، در ظاهر موجودی در کنار ساير انسان د
مخلوقات است و حق ندارد که هر گونه تصرف و بهره کشی از طبیعت و حیوانات داشته باشد. همچنین 

ی امکانات تمدنی و سبک زندگی اين تمدن معطوف به غرايز حیوانی نخواهد بود، بلکه ساختار، ابزار
 در اين تمدن مطلوب است که قابلیت ارتقاء و رشد انسانیت انسان را داشته باشد.

 ارتباط نفس و بدن -5
که برخی از  طوری از منظر حکمت صدرايی بین نفس و بدن رابطه تأثیر و تأثر دوطرفه وجود دارد به

حیطه بدن رخ شود در بدن تأثیرگذار است و برخی از اموری که در  اموری که در نفس حادث می
. از نظر مالصدرا ترکیب اتحادی نفس و بدن سبب آن ]72[شود دهد اثر خاصی را در نفس منجر می می

. بر اين اساس تمدن در ابعاد مختلفش ]78[شده که عوارض و آثار هر کدام بر ديگری تأثیرگذار باشد
وجه به چنین رابطه عمیقی که بین شناسی، جامعه شناسی، طب و ... بايد با ت از جمله ابعاد علمی مثل روان

سیقی، ونفس و بدن وجود دارد؛ نظريات خود را تببین و تولید کنند. همچنین در حوزه معماری، هنر، م
ابزار سازی، تولید غذا و دارو سازی با توجه داشت که هر گونه اثری که بر بدن گذاشته شود، انعکاسی 

نوع معماری، هنر، موسیقی، دارو ... برای انسان مناسب در نفس انسان دارد و با توجه نکته مهم، هر 
ثیر بدنی خاص و مشخصی در محیط آزمايشگاه نمايان نشود؛ بلکه بايد به آثاری أنسیت، اگرچه که ت

 که بر روی نفس و ساحت روحانی انسان دارد، توجه شود.

 ابعاد وجودی انسان؛ قوای نفس -6
الم هستی، در وجود انسان نیز مراتب و قوايی برای در حکمت صدرايی، به موازات مراتب و عو

شناخت و ورود به اين عوالم وجود دارد. انسان دارای قوای ظاهری مانند، قوه بینايی، شنوايی، بويايی و 
کند.  به وسیله حواس باطنی مانند قوه  ها به موجودات عالم طبیعت علم پیدا می ... است که به وسیله آن

شود؛ و از طريق قوه عقل، حقايق  شود و از حقايق غیبی مثالی مطلع می متصل می خیال به عالم مثال
 .]73[فهمد عقلی در عالم مجردات را می



 767/ سازی  تمدن در صدرايی حکمت شناختی انسان های ظرفیت

 

بندی قوای نفس و بررسی ويژگی هر يک، از مهمترين مسائل نفس شناسی حکمت  بحث تقسیم
ا، کمال و سعادت انسان ه رود، به طوری که شناخت دقیق انسان و شناسايی استعداد صدرايی به شمار می

 پردازيم. جا به طور مختصر به تقسیم بندی قوای نفس می مبتنی بر اين مباحث است. در اين
از آنجا که نفس انسان تمام خصوصیات گیاهان و حیوانات را دارد، قوای نفس به سه دسته نباتی،  

 .]70[شود حیوانی و انسانی تقسیم می

 قوای نباتی -الف
قوه غاذيه: کار اين قوه، غذارسانی به اعضاء بدن است تا  -7شود:  سه دسته تقسیم میقوای نباتی به 

قوه نامیه: که کار آن تبديل  -7هر يک از اعضاء عملکرد خود را به درستی و با قدرت انجام دهند. 
قوه  -3اجزاء غذا به اعضاء بدنی و افزايش متناسب اعضاء در سه جهت طول و عرض و عمق است. 

ها با نطفه  ه: کار قوه مولد تولید مثل است به اين صورت که با جدا کردن اجزاء بدن و تبديل آنمولد
 .]77[آورد زمینه تولید مثل را به وجود می

 قوای حیوانی -ب
 .]77[شود قوای حیوانی به دو دسته محرکه )سبب حرکت( و مُدرِکه )ادراک کننده( تقسیم می

 قوه محرکه دو شعبه دارد: 
ه باعثه؛ که اگر سبب برانگیخته شدن نفس برای جذب امور خوشايند و لذت آور باشد به آن قو -7

شود؛ و اگر سبب برانگیخته شدن نفس برای دفع امور ناخوشايند باشد، به آن قوه  قوه شهويه گفته می
 گويند. غضبیه می

جهت خاص ها در  قوه عامله: قوه ای در اعصاب و عضالت وجود دارد و سبب حرکت آن -7
 شود. می

 شود. قوه مدرکه نیز به ظاهری و باطنی تقسیم می
 شود. حواس ظاهری به قوه باصره، سامعه، المسه، ذائقه و شامه تقسیم می

 :]73[شود حواس باطنی به چند دسته تقسیم می
 شود. قوه حس مشترک: که همه ادراکات ظاهری ابتدا وارد اين قوه می -7
 شود. ی موجود در حس مشترک در آن ذخیره میها قوه خیال: که صورت -7
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 کند. قوه وهم: که معانی جزيی غیر محسوس مانند محبت، دشمنی و ... را درک می -3
 شود. قوه حافظه: که معانی وهمی در آن ذخیره می -7
ها است که اگر اين قوه تحت قوه عاقله باشد به آن  متصرفه: کار آن دخل و تصرف در صورت -5

 گويند. گويند و اگر تصرفاتش تحت قوه وهم باشد به آن متخیله می مفکره می

 قوای انسانی -پ
شود. عقل نظری آن جنبه از عقل  قوای مخصوص انسان نیز به دو عقل عملی و نظری تقسیم می

انسان است که ادراک هست و نیست حقايق معقول را بر عهده  دارد؛ و عقل عملی جنبه ديگری از 
. بنابراين عقل عملی و نظری دو قوه جداگانه نیستند ]77[ه مبدا افعال انسانی استعقل انسان است ک

 روند. بلکه جنبه های مختلف نفس انسانی به شمار می

 اعتدال در قوا و فضایل اخالقی
های تقسیم قوای نفس، مربوط به مبحث خلقیات است. بر اعتقاد حکما، فضائل و  يکی از کاربرد

تواند سه حالت، افراط،  ر قوه شهويه، غضبیه و عاقله دارد. هر کدام از اين قوا میرذائل اخالقی ريشه د
تفريط و اعتدال داشته باشند. حالت افراط، تفريط و اعتدال قوه شهويه را به ترتیب شره )بی بند و باری(، 

(، جبن حالی( و عفت گويند. حالت افراط، تفريط و اعتدال قوه غضبیه را تهور )بی باکی خمود )بی
)ترسويی( و شجاعت گويند. همچنین حالت افراط، تفريط و اعتدال قوه عقل عملی را جربزه ، جهل و 

 . ]75[حکمت گويند
ها را  هر گاه قوای شهويه، غضبیه و عاقله به نحو افراط در انسان باشند، هیئت حاصل از اجتماع آن

ها را انظالم يا  هیئت حاصل از اجتماع آنظلم گويند؛ و در صورتی که اين قوا به نحو تفريط باشند، 
می نامند. همچنین اگر قوای شهويه، غضبیه و عاقله در حالت اعتدال باشند، هیئت حاصل از  ظلم پذيری 

. بنابراين ملکه عدالت که ]76[اجتماع ملکات اخالقی حکمت، شجاعت و عفت را عدالت گويند
باشد زمانی برای انسان حاصل  فضائل اخالقی انسانی میمهمترين ملکه اخالقی انسان است و برآيند همه 

شود که شناخت درستی از قوای خود و عملکرد هر يک داشته باشد تا بتواند آنها را به حد اعتدال  می
 نزديک کند. 
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سازی دارد. بر اين اساس ساختار و نظام  ثیر مهمی در تمدنأتوجه به قوا و ابعاد وجودی انسان ت
که زمینه به تعادل رسیدن قوای انسان را ايجاد کند. به عنوان مثال توجه افراطی به  تمدنی مطلوب است

های ديجیتال و تصويری منجر به قوی شدن قوه خیال و وهم  تولید و ساخت محتوای تصويری يا رسانه
 شود. انسان و در نتیجه ضعیف شدن تفکر و تعقل در انسان می

اس  و... زمینه را برای قوی تر شدن قوه شهويه و توجه به امور کاالها، منازل، لب همچنین تنوع ساخت
شود. در بحث علوم تمدنی نیز توجه به  مادی و دنیوی و در نتیجه اعراض از تعقل و ساحات روحانی می

های علوم انسانی مانند روانشناسی،  دانش های بسیار خوبی را در حوزه حل ها و راه قوای نفس تحلیل
 آورد. قتصاد و سیاست به وجود میجامعه شناسی ، ا

 غایت و کمال انسان -7
ها و زمین و همه موجودات، تکامل انسان و  از منظر حکمت صدرايی غرض از خلقت آسمان

 حصول به مقام جانشینی خداوند است:
فالمقصود من وجود العالم ان يوجد االنسان الذی هو خلیفة اللّه فی العالم. فالغرض من االرکان »

النباتات، و من النباتات حصول الحیوانات، و من الحیوانات حصول االنسان، و من االنسان  حصول
[ االرواح الناطقة، و من االرواح الناطقة حصول خلیفة اللّه فی  حصول االرواح، و من االرواح ]حصول

انسانی که خلیفه خدا در  ؛ هدف از وجود عالم آن است که]72[« االرض: )اِنِّی جاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیفَةً(
عالم است در آن وجود پیدا کند. پس غرض از ارکان چهارگانه وجود نبات و غرض از نباتات وجود 
حیوانات و از حیوانات وجود انسان و از انسان وجود ارواح و از ارواح حصول نفوس ناطقه و از نفوس 

 ناطقه حصول خلیفه الهی در زمین است. 
طور که از مبدا مشخصی خلق شده، دارای غايت و کمال مشخصی نیز هست.  بنابراين انسان همان

از آنجا که انسان دارای عقل عملی و عقل نظری است، کمال انسان نیز در گرو به فعلیت رسیدن در اين 
دو بُعد است. کمال و غايت وجودی انسان رسیدن به سعادت ابدی است و سعادت نیز آن چیزی است 

. سعادت هر چیزى عبارت است از رسیدنش به ]78[ز جهت انسان بودنش، خیر استکه براى انسان ا
خیر وجودش، تا به وسیله آن، کمال خود را دريافته، و در نتیجه متلذذ شود، و سعادت در انسان که 
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اش، و متنعم  موجودى است مرکب از روح و بدن عبارت است از رسیدن به خیرات جسمانى و روحانى
 .]73[« شقاوتش عبارت است از نداشتن و محرومیت از آن شدن به آن. و

دهد و به عبارت ديگر  حکمت صدرايی، هويت وجودی انسان را علم او تشکیل می  بر اساس مبانی
و چون که قوه عاقله و متعلق مانند شناخت مبادی عالیه و مبدا و معاد، ]30[کند  علم صاحبش را رها نمی

 ی و سعادت انسان نیز وابسته به چنین معارفی است.دارای شرافت است، کمال حقیق
داند؛ يکی علم به خداوند، مالئکه، کتب، رسل و  مالصدرا سعادت انسان را مبتنی بر دو امر می

. به اعتقاد او ]37[معاد؛ و ديگری عملی که حاصل تصفیه قلب و اشتغاالت و لذائذ ناپیدار دنیوی است 
 .]37[گردد و حقیقت کفر به جهل از حقايق عالم است  ر میمنشاء عذاب الیم اخروی به کفر ب

توان حقايق علمی و عقلی را درک و شهود کند که دستورات  از طرفی انسان هنگامی به درستی می
که شارع مقدس خواسته، انجام دهد. برای  های اخالقی را چنان الهی در غالب احکام شرعی و توصیه

ل نظری ساختار و نظام تمدنی الزم است که زمینه چنین تکاملی را رسیدن به کمال در عقل عملی و عق
برای انسان مهیّا کند. تمدنی که مهم ترين هدف نظام آموزشی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی،  پزشکی، 

 نظامی و ... آن رسیدن انسان به چنین کمالی باشد. 
فقهی خاصی است و اين  های فلسفی، خالقی، نکته مهم اين که هر تمدنی مبتنی بر پیش فرض

گیری ساختارهای يک تمدن را مشخص  ها و چگونگی شکل گیری ها هستند که جهت فرض پیش
ها و مبانی فلسفی و غیر فلسفی به دو گونه آگاهانه و  فرض کنند. نحوه تغذيه يک تمدن از پیش می

های تمدنی آن را  توان از برخی مبانی فلسفی امتداد ناآگاهانه است. گاهی به صورت آگاهانه می
استخراج کرد؛ اما در برخی موارد حاکمیت مبانی فلسفی بر اذهان و رسوخ اعتقادی و ايمانی اين مبانی 
در افراد يک جامعه به صورت ناخودآگاه ظهور و بروز تمدنی خواهد داشت. بنابراين تولید علم بومی و 

ه در بسیاری از موارد ظهور و بروز سازی همواره دستوری و خودآگاه نیست بلک اسالمی و يا تمدن
گیری تمدنی خاص و متناسب با آن  اش شکل مبانی فلسفی و غیر فلسفی در بین افراد يک جامعه نتیجه

 مبانی اشت.
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 گیری نتیجه
هايی است که در آن به  شناسی حکمت صدرايی، تمدن نوين اسالمی دارای ويژگی بر اساس انسان

نمايد. برخی از  ود و سیر انسان را برای کمال و سعادت حقیقی میّسر میش ابعاد مختلف انسان توجه می
 های اين تمدن عبارتست از: .وِيژگی

توجه به مراتب وجودی انسان: در تمدن نوين اسالمی چه در بخش نظری مانند علوم انسانی  -7
شود.  ر گرفته میآوری، مراتب و ابعاد انسان در نظ است و چه در بخش سخت افزاری مانند پیشرفت فن

های آن و کارکرد قوای نفس  برای مثال در علوم انسانی بايد مسائل حول محور نفس انسان و ويژگی
های درسی است که به معرفت نفس و شناخت  ها و کتاب باشد. در نظام آموزشی اولويت در برنامه

شود.  پايه گذاری می کند و بر همین اساس دروس و رشته های مختلف انسان از ابعاد خويش کمک می
های مطلوب است که وسیله و  آوری و توسعه ابزار آالت بايد توجه شود که پیشرفت های فن در پیشرفت

ابزاری برای تکامل بُعد روحانی انسان باشد وگرنه اگر تنها به بُعد جسمانی و بدن انسان توجه شود، 
 سازد. ش غافل میاشتغال به بدن و امور بدنی انسان را از حقیقت و اصل خوي

که  ابزاری بودن تمدن: تمدن نوين اسالمی، خودش هدف نیست بلکه ابزاری است برای اين -7
 تر طی کند. در چنین تمدنی، ساختار نرم افزاری و  انسان مسیر کمال خويش را هر چه راحت

 .ای باشد که انسان مبدا و غايت خلقت خويش را فراموش نکند سخت افزاری بايد به گونه
تمدن حکیمانه: انسان مظهر همه اسماء و صفات الهی است. انسان خلیفه خداوند بر روی زمین  -3

سازد بايد از روی حکمت باشد. تمدن حکیمانه بدين معناست که برای  است. از اين رو تمدنی که می
د. به اين ايجاد هر ساختاری بايد جوانب مختلف آن مانند روش، هدف و آثار را به درستی سنجیده شو

صورت که روش آن عاقالنه و شرعی باشد و هدف آن رسیدن انسان به کمال حقیقی باشد و آثاری که 
 شود برای انسان و ساير مخلوقات الهی مشکلی به وجود نیاورد. ناشی از ايجاد ساختار حاصل می

ايی باشد که  سازی بايد به گونه شناسی صدرايی تمدن تناسب با قوای انسانی: بر اساس انسان -7
تناسب و اعتدال قوای انسان را به انحراف نکشاند. اگر در تمدنی به غرايز حیوانی اهمیت بیشتر شود و 

های تمدنی بر اساس امیال حیوانی و يا قوای خیالی و وهمی انسان شکل گیرد، قوه عقلی انسان  ساختار
 شود. صل نمیشود و کمال خاص انسان که تکامل قوه عقل اوست حا دچار ضعف می
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شود  همچنین با توجه افراطی به قوه شهوت و غضب، اخالق انسان نیز از حالت اعتدال منحرف می
شود و نتیجه آن شقاوت و عذاب اخروی  و رذائل اخالقی مثل ظلم يا انظالم برای انسان حاصل می

 خواهد بود.
سان مبتنی بر عقالنیت و علم توجه به عقالنیت و علم: همان طور که بیان شد، سعادت و کمال ان -5

و عمل اوست. عقالنیت و علمی که متعلق آن شناخت مبدا و معاد و مبادی عالیه و انبیاء و ائمه )ع( 
باشد. بنابراين تمدنی مطلوب است که در همه ابعاد اقتصادی، صنعتی، آموزشی و ... آن معطوف به 

ع تمدن، تمدنی است که در همه ابعادش رشد علمی انسان و تکامل عقالنی او باشد. و بدترين نو
 گرايی و رفاه طلبی و پرورش قوای و غرايز حیوانی انسان باشد. معطوف به سطحی نگری، لذت
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 ضرورت و چیستی فلسفه شدن در مهندسی تمدن نوین اسالمی
 

 7مصطفی جمالی

 

 چکیده
انقالب اسالمی در عصری محقق شد که دنیای مغرب زمین با ادعای تمدن پايان تاريخ در پی 
ساماندهی و مديريت  همه شئون اجتماعی و تمدنی بشر امروز می باشد و شکل گیری تمدن را تنها يک 
پروسه نمی داند بلکه با تعريف پروژهای مختلف در حوزه های مختلف تمدنی به دنبال مهندسی و 

ديريت شکل دهی تمدن خاص خود ) مديريت شدن (  با تمام لوازم تمدنی آن مبتنی بر مبانی ، م
 اهداف و آموزه های مکتب فکری خود می باشد . 

جامعه پردازی و تمدن سازی در عصر حاضر با نگاهی جامع و کل نگر  صورت می گیرد و توسعه 
ی در مهندسی تمدن می باشد و باالتر از آن هماهنگ  تمامی شئون حیات اجتماعی ـ تمدنی اصل اساس

مهندسی تمدن تنها با نگاه ايستائی ) استاتیک ( صورت نمی گیرد بلکه تمدن به عنوان يک کل متغییر و 
به شکل پويائی ) دينامیک( مد نظر قرار می گیرد.بر همین اساس مسئله شبکه علوم دنیای امروز به عنوان 

ل تغییر تمامی پديده های عالَم اجتماعی و عالَم طبیعی و هماهنگی زيرساخت تمدن مادی ، ارائه مد
 تمامی اين مدل های تغییر ذيل مدل تغییر عام می باشد که از آن می توان به فلسفه شدن تعبیر نمود.

حال در مقابل کفر پیچیده دنیای امروز و برای ساخت تمدن نوين اسالمی با تمامی لوازم تمدنی آن 
 حجیت در تمامی ارکان تمدن اسالمی تنها نمی توان از طريق مبدا و معاد اين تمدن  و احراز جريان

تمدن اسالمی ( به هدايت و مهندسی تمدن اسالمی پرداخت بلکه برای استنباط فقه تمدنی  ) ارائه مبانی
د شکل ـ اجتماعی و برای تولید شبکه علوم اسالمی و برای ارائه نظام الگوی ايرانی ـ اسالمی نیازمن

گیری عقالنیتی می باشیم که بتواند تمدن اسالمی را به  عنوان يک کل متغیرمورد شناسی قرار دهد و 
و هماهنگی اين سه « فقه حکومتی ، علوم اسالمی و الگوی پیشرفت » در ساحت تولید روش تحقیق در 

                                                                                                                                               
 عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسالمی با درجه استاد ياری 1
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رفیت از عقالنیت که حوزه از دانش های مورد نیاز در مهندسی تمدن اسالمی نقش آفرينی کند . اين ظ
 از آن به فلسفه شدن تعبیر می شود ضرورتی اجتناب ناپذير در مهندسی تمدن اسالمی می باشد.    

تمدن نوين اسالمی ، فلسفه شدن ، کلّ متغییر ، فقه تمدنی ، علوم اسالمی ، الگوی  کلید واژها :
 پیشرفت

 مقدمه
شد که جامعه پردازی و مديريت اجتماعی  انقالب اسالمی با داعیه تمدن اسالمی در عصری محقق

تفاوت جوهری با گذشته خود پیدا کرده بود . سخن از توسعه جامع و هماهنگ اجتماعی آنهم نه در 
 مقیاس ملی ، بلکه در مقیاس جهانی هدف اصلی کشورهای به اصطالح توسعه يافته قرار گرفت .

دنیای امروز گرديد و حضور در موازنه  نظم نوين جهانی ، دهکده جهانی و جهانی سازی شعارهای
جهانی و در صورت داشتن قدرت برتر تغییر موازنه به نفع توسعه خود در دستور دولت ها قرار گرفت . 

ديگر نه تنها عصر مديريت ملوک الطوايفی و قومیت گرائی گذشته است بلکه ايده های ملت به عبارت 
داده است. تمدن لیبرال دمکراسی با داعیه تمدن پايان  های ملت ـ تمدنـ دولت جای خود را به ايده

 تاريخ نه تنها کشور های غربی بلکه در مشرق زمین هم نفوذ فرهنگی ـ تمدنی خود را بسط داده است.
عصر بیداری اسالمی و تحقق انقالب اسالمی در ايران ـ که منتجه اصلی اين بیداری است ـ خبر از  

ارد و در اين عصر نظام اسالمی ايران با پیشینه و تجربه های انباشته شده تغییر موازنه در عصر حاضر د
تاريخی خود به میدان بزرگترين درگیری کفر و ايمان يعنی درگیری تمدن مادی توسعه يافته دنیای 

 امروز )يعنی تمدن لیبرال دمکراسی( با تمدن نوپای اسالمی پا گذاشته است. 
پذيرد و علوم مظهر توسعه  و رشد عقالنیت صورت می ا ظرفیتو بسط هر تمدنی متناسب ب توسعه

هر تمدن شبکه علوم کارآمد آن  باشد لذا از ارکان مهم و زيرساخت اساسی عقالنی هر تمدنی می
 . باشد می

به تحقیق می توان گفت که عامل مهم در جهش تمدنی مغرب زمینیان ، تغییر نگرش آنان به علم و 
ییر پديده ها بود که منجر به تولید اطالعات و تکنولوزی های جديد گرديد. حال دستیابی به معادالت تغ

در مقابل اگر انقالب اسالمی می خواهد تغییر جامعه خود را نه بر اساس علوم مادی و معادالت تغییر 
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سکوالر مديريت وسرپرستی کند ناچار از تولید علوم جديد و معادالت تغییر جديد بر اساس مبانی ، 
 وزه ها و اهداف اسالمی می باشد .آم

اين مقاله پس از تبیین مبادی تصوريه و تصديقیه ، به دنبال تبیین اين نظريه می باشد که جهت 
مهندسی تمدن اسالمی ، الزم است شبکه معارف وعلوم اسالمی بصورت هماهنگ شکل بگیرد که در 

که علوم کاربردی اسالمی و منتجه آن هسته اين شبکه ، فقه تمدنی می نشیند و سپس بر اساس آن شب
الگوهای اسالمی ـ ايرانی پیشرفت تولید می گردد و  هماهنگی اين سه اليه از علوم و دانش ها جز از 
طريق دستیابی به فلسفه شدن اسالمی به عنوان خاستگاه هماهنگی در متد های اين سه اليه امکان پذير 

 نمی باشد.  

  مبادی تصوریه وتصدیقیه   -1
 تبیین موضوع مقاله الزم است مبادی تصوريه و تصديقیه اجماالً تبیین گردد. از قبل

 مفهوم تمدن  -1-1
است و اين واژه خود از کلمه التینی « Civilization»واژه تمدن برگردان فارسی واژه التینی 

«Civilis» متعلّق به کلمه ،«civis » ستان با اين کلمه نشان مشتق شده است. يونانی های با« شهرمند»يعنی
می دادند که شهر را مجموعه ای از نهادها و روابط اجتماعی می دانند که شکل برتری از زندگی 

( در ترجمه فارسی اين واژه از اصطالح تمدن  و البته در قالب لغت 756:  7368است.)ويل دورانت ـ 
خذ شده است که به معنای اقامت کردن ا« مدن»در زبان عربی از « تمدّن»کلمه .عربی استفاده شده است 

( در فرهنگ های فارسی نیز 7266: 7ـ ج  7327و پیدا کردن اخالق شهرنشینان است.)لوئیس معلوف ـ 
به معنای شهرنشین شدن، به اخالق و آداب شهريان خوگرفتن، همکاری افراد يک جامعه در « تمدّن»

 (7733:  7327مده است.) محمّد معین ـ امور اجتماعی، اقتصادی، دينی، سیاسی و مانند آن آ
های گوناگونی روبرو هستیم. پیش از ارائه  اما در باب معنای اصطالحی تمدن با رويکردها و تلقی

مفهومی بديع و نسبتاً جديد است و در « تمدّن»بعضی از اين تعاريف، اين نکته را بايد در نظر داشت که 
و در عصر  78یز شده است. اصوالً اين اصطالح از قرن طول سده های اخیر، دچار تحوّل مفهومی ن
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روشنگری پديد آمد، هر چند واقعیت آن از گذشته موجود بوده است. حال با در نظر داشتن نکته 
 مزبور، با بررسی تعاريف در باب تمدن  با سه دسته از تعاريف روبرو می گرديم :

باشند. در اين دسته از تعاريف چیستی تمدن می  ـ دسته اول  تعاريفی اند که ناظر به بیان ماهیت و7
(  و 777: 7387برخی همچون ادوارد تايلور ماهیت تمدن و فرهنگ را به يک معنا می دانند. )آشوری ، 

 برخی با تفاوت گذاشتن بین تمدن و فرهنگ ،  تمدن را شامل فرهنگ و البته فرهنگ را روح تمدن 
 ( 762: 7326نگ می دانند )جولیوس ،می دانند و تمدن را صورت معنائی فره

هنری ـ  دسته دوم تعاريفی اند که ناظر به بیان ارکان و سازه های شکل دهنده تمدن می باشند. 7
را پديده ای به هم تنیده می داند که همه رويدادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و « تمدّن»لوکاس 

 (76و7:2،ج7366ـ حتی هنر و ادبیات را دربر می گیرد. )لوکاس،هنری 
تمدّن »ـ  دسته سوم تعاريفی اند که ناظر به بیان آثار حیات تمدنی می باشند. .از نظر ويل دورانت 3

نظامی است اجتماعی که موجب تسريع دستاوردهای فرهنگی شده و به منظور بهره گیری از انديشه ها، 
ت سیاسی که اخالق و قانون، نگه نظامی اس ;آداب و رسوم و هنر، دست به ابداع و خلّاقیت می زند

ـ 7368دارنده آن می باشد و نظامی است اقتصادی که با تداوم تولید، پايدار خواهد ماند )ويل دورانت ـ 
: 7ـ ج  7325( تعريف ابن خلدون از تمدن هم از قبیل اين نوع تعريف می باشد. ) ابن خلدون ـ 3:  7ج 
 (26ـ25

ن و روايات نیامده است  ولی آژه  تمدن با اين ترکیب خاص در قربا اينهمه بايد توجه داشت  که وا
از واژگان ديگری همچون مدينه ، بلد ، قريه ، امت ، ملک عظیم و ملک کبیر در قرآن می توان برای 

 تبیین معنای آن استفاده نمود.
عتقدند بايد به در اينجا به اختصار تنها به مفهوم امت در پرتو معارف توجه می شود و اصالً برخی م 

  مفرد يا جمع  صورت  بار به 65  کريم قرآندر   جای واژه تمدن از اين واژه استفاده گردد. واژه امت
  :برخی از  ويژگی های امت در قرآن عبارتند از . است  آمده

مرزی « ها امت»قیده شکل می گیرد و لذا مرز آن نه جغرافیايی و بلکه  مرز میان اوالً : امت بر مدار ع
اند، امت واحده اسالمی را  عقیدتی است. همه آنان که بر محور توحید، نبوت و معاد متمرکز گشته

  الحقب  النـاس امة واحدۀ فبعث اللّه النبیین مبشرين و منذرين و أنزل معهم الکتاب  کان»دهند.  تشکیل می
 ( 377)بقره/« ...بین النّاس فیما اختلفو فیه  لیحکم

http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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ثانیاً : امت بر مدار امام شکل می گیرد و امام هم از ريشه امت است . در ادبیات قرآنی انبیاء مدار 
و هم ال   بالقسط  لکل امة رسول فإذا جاء رسولهم قضی بینهم  و»شکل دهی و هدايت امت ها می باشند . 

 (27س/)يون« يظلمون
ثالثاً : آنچه از منظر قـرآنی اهـمیت قابل توجهی دارد زندگی افراد در جمع و جامعه  است و اصالً 

بـه بعد   شدند و تعالیم آنـان نـاظر مبعوث می  های مردمی و جوامع انسانی انبیاء)ع(نیز برای هدايت گروه
 شعاع تهذيب اجتماعی معنا پیدا بوده است و حتی تهذيب فردی آنها در   ها انسان  اجتماعی زندگی

می کند زيرا فرد در بستر جامعه رشد می کند و انسانها بر يکديگرتاثیر می گذارند. لذا  انبیاء )ع( تعالیم 
اصالح  اند که زندگی اجتماعی و جوامع انسانی را برای زيست بهتر اعضای آن، داشته  خود سـعی بر اين

ای صالح تأمین شود چراکه تأثیر اصالحی يا انحرافی جامعه بر  هکنند تـا سـعادت فردی در بستر جامع
کرد و اين بدان سبب است که چون   توان تشکیک که در آن کمتر می  است  اعـضای خـود امـری

برخی   در  شود و فرد از آن جهت که زندگی انسان در کـنار هـمنوعان خود و در جامعه خود سپری می
تـحت تأثیر  عضويت دارد؛ های اجـتماعی، اجتماعی و سـازمان  طبقه خانواده،نهادهای اجتماعی از قبیل 

  صالح و سعادت اعضای آن نیز آن قرار دارد و در صورت اصالح جامعه،  عمیق جامعه و آداب و رسوم
 شود. می  تأمین

د دست رابعاً : هر امتی دارای مناسک و برنامه خاصی می باشد که متناسب با آن به آرمان های خو
( و مهمترين آرمان امت اسالمی اجتناب از 62)حج/« ناسکوه   لکل أمة جعلنا منسکاهم»پیدا می کند  
( بنابراين از 36)نحل/ «..لقد بعثنا فی کـلّ امـة رسوال أن اعبدوا اللّه و اجتنبوا الطاغوت  و»طاغوت است 

عمده انسانی و   های ر مکانی کـه گـروهتوان فهمید که در ه آيات در کنار آيات ديـگر مـی  اين  مجموع
برای آنـان و ابالغ   شد؛ ارسال رسـل گرفت و زندگی اجتماعی برقرار می می  شـکل  انـسانی  جـوامع

دار کردن جـامعه در راسـتای  ی زندگی اجتماعی برای آنان و جهت مسیر و برنامه  و تعیین  رسالت الهی
ـسانی جاريه الهی در میان جوامع ان  های ازسـنت ها، يی از طاغوتو آزادی و رها  خدا  توحید و عبادت

پیرامون امت اسالمی ويژگی های ديگری همچون امت وسط بودن بـوده است. البته در قرآن 
 (  ذکر شده است.37( و واحده بودن )انبیاء/773)بقره/
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 ارکان تمدن  -1-2
ها و ارکان اصلی يک تمدن و  لفهؤدر باب م از ديگر مبادی تصوريه توجه به ارکان تمدن می باشد.

سهم تأثیر هر يک در ساخت يک تمدن برخی چهار رکن را مطرح کرده اند: پیش بینی و احتیاط در 
 امور اقتصادی، سازمان سیاسی، سنن اخالقی، کوشش در راه معرفت و بسط هنر.

جغرافیايی، اقتصادی،  در نظر ويل دورانت، عوامل تمدن عبارت اند از شرايط معرفت االرضی،
و احوال  و از نظر او اهمیت عوامل و اوضاع زيستی، روانی، نظم سیاسی، وحدت زبانی و قانون اخالقی

 (302:  7، ج 7368اقتصادی در شکل دهی به يک تمدن بیش از عوامل ديگر است. )ويل دورانت ، 
دی، فرهنگی، سیاسی، های يک تمدن را نظامات مختلفی همچون نظام اقتصا بعضی ديگر سازه

 اند. حقوقی، ارزشی، تاريخی و... دانسته
نظام گرايش، نظام انديشه و فرهنگ، نظام »شايد بتوان با نظری دقیق سه رکن اصلی يک تمدن را 

دهند و بستر شکل گیری  دانست که در تقوم با يکديگر هويت تمدنی خاصی را شکل می« محصوالت
را فراهم می آورند. بر « فردی ؛ خانوادگی و اجتماعی» ت سبک زندگی خاصی در ساحت های حیا

توان  کنند، با نظر دقیق می خالف بسیاری از ديدگاهها که فرهنگ را روح و پايه اصلی تمدن مطرح می
های تمدنی است و تمامی الگوها، مدل ها،  گفت که اگر چه فرهنگ پايه و اساس شکل گیری عینیت

را در سطوح « سیاسی، فرهنگی و اقتصادی»تر شکل گیری محصوالت ساختارها و دانشها و علوم بس
ها و اخالق اجتماعی  آورند اما فرهنگ خود در بستر نظام گرايشات، تمايالت، عاطفه مختلف فراهم می

گردد  گیرد. به تعبیر ديگر با مطالعه و بررسی حیات اجتماعی ـ تمدنی انسان به خوبی نمايان می شکل می
است که اين سه بعد در هماهنگی با « ها و محصوالتی تمايالت، انديشه»مجموعه ای از  که تمدن دارای

دهند و در اين میان نظام تمايالت، سهم  های حیات زندگی انسان را پوشش می يکديگر تمامی حوزه
 باشد. دهی يک جامعه و تمدن را دارا می اصلی در شکل

های اسالمی شکل گرفته است، هیچگاه در انديشه  مثالً جامعه ای که تمايالت آن مبتنی بر ارزش
اقتصادی خود، سراغ الگوهای ربوی و نظام سرمايه داری نمی رود و روابط اجتماعی و فرهنگ خود را 

های مختلف  دهد و بالطبع محصوالت اجتماعی خاص را در حوزه متناسب با تمايالت خود شکل می
کند. تفصیل اين معنا بسیار مهم در امر شناخت تمدن  می های خود تولید متناسب با تمايالت و انديشه

 باشد.  اسالمی می
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 مهندسی -1-3
از ديگر مبادی تصوريه توجه به مفهوم مهندسی می باشد .انديشمندان معتقدند کاربرد اولیه اين واژه 

نی بوده در زبان فارسی در زمینه هايی چون علم هندسه، مساحی و اندازه گیری زمین و بناهای ساختما
است که رفته رفته با ورود علوم و دانش های اروپايی، به قلمرو دانش هايی چون معماری، راه سازی، 
کشاورزی و طراحی و ساخت انواع ماشین ها و سیستم های الکتريکی و الکترونیکی تسری يافته است. 

تره معنايی آن افزوده در دهه های اخیر نیز قلمرو مفهومی اين لغت دست خوش تغییراتی شده و به گس
شده است. اگرچه مضاف الیه های اين واژه در گذشته بیشتر ماهیتی کمی داشته و جزو مفاهیم عینی 

اما لغات ترکیبی جديد بیشتر از سبقه کیفی و غیر ملموس برخوردار هستند؛ ؛ محسوب می شدند
  .دسی فرهنگمواردی همچون مهندسی نرم افزار، مهندسی سیستم ها، مهندسی ارزش، مهن

بنابراين مهندسی عبارت است از شناخت و جانمايی عناصر يک سیستم و طراحی و تنظیم روابط و 
تعامل میان اين عناصر، به گونه ای که در جهت تکامل و پويايی مجموعه، زمینه کارکرد يا رفتار 

  . مطلوبی را در سیستم فراهم نمايد
سی و به تبع آن در مهندسی تمدن نیز بايد رعايت اما اصول مهندسی چیست؟ اصولی که در مهند

خواهد در آن  شود، عبارت است از دارا بودن يک نگرش زمینه ای. مهندس بايد محیطی که می
مهندسی کند )به طور مثال ساختمانی را که می خواهد بنا کند( بشناسد، )يعنی شناخت میزان سفتی و 

مع با منطق مناسب، برقراری نسبت بین عوامل، قدرت سستی زمین و میزان درجه هوا و...( نگرش جا
نگری و آينده پردازی )يعنی دانستن اين که قرار است در آينده چه اتفاقی  الگوسازی، قدرت آينده

بیفتد، همچنین بتواند آينده مناسبی را ايجاد کند و برای ايجاد آن برنامه ريزی نمايد، استقبال از تغییر 
روش، اقتضای دينامیکی بودن حرکت است، مشروط به ايجاد تعالی و در جايگاهها و حتی تغییر 

 لفه های ؤ( بنابراين مهندسی تمدن به معنای شناخت تمامی م 52: 7335مجموعه بودن. )پیروزمند ، 
لفه در تحقق تمدن و بررسی نحوه ؤثیر هر مأثیر گذار در شکل دهی تمدن، بررسی و تبیین وزن و تأت

 ثر آنها بر يکديگر و در آخر ترسیم فرايند ساخت يک تمدن می باشد.أت ثیر وأارتباط و ت
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 دین حداکثری -1-4
از مهمترين مبادی تصديقیه در تبیین نظريه اين مقاله ، اعتقاد به حداکثری بودن گستره دين اسالم  

ل و که دين اسالم و معارف آن بیان کننده اصو می باشد . يعنی در اين مقاله مفروض اين است
باشد. بر اين  شمول است که ظرفیت سرپرستی تمامی جوامع را در طول تاريخ دارا می هايی جهان ارزش

های کلی بسنده  گیری اساس دين اسالم نه دين حداقلی است و نه اينگونه است که تنها به ارائه جهت
ينی حداکثری است های غیرالهی بدل شود، بلکه دين اسالم، د کند و به ماشین امضاء محصوالت تمدن

پوشاند. يعنی از حوزه  های حیات بشر را می هايی است که همه عرصه و شامل مجموعه هدايت
های نفسانی تا هدايت انسان در عینیت و واقعیت اجتماع،  ها و گرايش های ذهنی تا نوع وابستگی انديشه

 کند. به تعبیر امام راحل : می همه را دين سرپرستی
تمامی فقه در تمام زوايای زندگی بشريت است.  هد واقعی، فلسفه عملیحکومت در نظر مجت»

عملی فقه در برخورد با تمام معضالت اجتماعی و سیاسی و نظامی و  حکومت، نشان دهنده جنبه
)امام خمینی  ، « است. فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. فرهنگی

 ( 38:  77، ج 7323
توان چنین  اساساً میان تمامی شئون حیات فرد و جامعه، ارتباطی محکم و پايدار برقرار است و نمی

کند  دهد و احکام آن را بیان می کرد که دين فقط بخشی از اين شئون را در فرد يا جامعه پوشش می بیان
ظرفیت موجود دين   کهواحکام بخشی ديگر را به خود انسان واگذاشته است. اين تلقی، افزون بر اين

شناسد، گويی درک و شناخت صحیحی ازجامعه و انسان به ويژه در اين دوران ندارد؛  اسالم را نمی
گیرد  دورانی که مديريت وسرپرستی همه شئون زندگی در الگوی جامع و طرح کامل صورت می

 د رقم زند.جانبه برای حیات افراد جامعه خو ای همه وحکومتی موفق است که بتواند توسعه
در نظر گرفته شود و   های وجودی انسان و جامعه دهد که همه جنبه هدايت حقیقی زمانی رخ می

ای  بنابراين، ممکن نیست که دين فقط عرصه ريزی شده باشد. های تکاملی انسان، برنامه برای همه جنبه
 ها رهبری کند. از زندگی انسان را بدون در نظرگرفتن ديگر جنبه

شودکه در شئون مختلف حاضر شود و دست انسان را  تر نمايان می گاه بیش ای دين آنچهره زيب»
 ( 26: 7387)جوادی آملی ،« بگیرد و او را به منزل مقصود ومطلوب رهنمون شود. 
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 ضرورت فلسفه شدن  -2
پس از تبیین مبادی تصوريه و تصديقیه ، در اين بخش به اثبات ضرورت و جايگاه فلسفه شدن 

ه می شود. آنچنانکه بیان شد از ارکان مهم در مهندسی تمدن اسالمی ، دستیابی به علوم اسالمی پرداخت
گیری يک تمدن تغییر در گرايشات و خواست  می باشد. به عبارت ديگر اگر چه نقطه عزيمت شکل

در  يک امت می باشد ) و از اين منظر هم می توان به نقش هنر در ايجاد يک تمدن پی برد همچنان که
مغرب زمین با تحول هنری و ادبی و جنبش های رومانتیک و با تغییر در میل و خواست انسان غربی 
مدرنیته کلید خورد ( اما بقا و بسط يک تمدن در گرو شکل گیری عقالنیت تمدنی کارآمد می باشد و 

اشد. در ظهور اين عقالنیت در شکل گیری شبکه علوم کارآمد و در راستای تحقق تمدن هدف می ب
انقالب اسالمی هم ـ که با داعیه رسیدن به تمدن اسالمی ـ انقالب سیاسی ، محقق کننده اصل انقالب و 
طرح آرمان ها ، افق و تغییر در خواست و تمايالت اجتماعی گرديد اما اين انقالب سیاسی می بايست به 

سئله ، تولید علم دينی و انقالب فرهنگی هم ختم شود و در مسئله انقالب فرهنگی محوری ترين م
اسالمی می باشد چرا که تنها در سايه اين علوم ، اسالمیت تمدن تضمین خواهد شد. بر همین اساس از 
ابتدای انقالب اين مسئله در صدر مطالبات رهبران نظام اسالمی از نخبگان فرهنگی کشور و خاصتاً دو 

 نهاد مولد علم حوزه و دانشگاه قرار گرفت.
سخگوئی به اين مسئله تاکنون ديدگاههای مختلفی در جامعه علمی کشور پیرامون کیفیت در باب پا

و معاد علوم و جريان مبانی دينی در  أدستیابی به علم دينی مطرح گرديده است همچون تغییر در مبد
 ( يا7385(، يا لزوم تولید فلسفه های مضاف به علوم )خسروپناه، 735:  7383علوم ) جوادی آملی ، 

استنباط فقه مضاف و پايه گذاری علوم بر اساس فقه حکومتی و ديدگاههای ديگری که هم در کشور و 
رسد نگاه سید منیرالدين حسینی الهاشمی حتی در جهان اسالم مطرح گرديده است. اما به نظر می

عی می سس فرهنگستان علوم اسالمی در اين باب از عمق بیشتری برخوردار است . در اين مقاله سؤم
شود تقريری دقیق از نظريه ايشان در باب موضوع مقاله ارائه گردد. البته ابتدا اجماالً وضعیت علم در 
دنیای امروز و نقش فلسفه شدن مادی در ايجاد شبکه علوم مادی بررسی می گردد و سپس به تبیین 

 ضرورت فلسفه شدن اسالمی جهت بنا کردن شبکه علوم اسالمی پرداخته می شود.
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 علم معادله تغییر -2-1
با نگاه به تاريخ علوم به خوبی به تفاوت جدی نگاه به علم در دنیای مدرن با دنیای گذشته پی 
خواهیم برد. نگاه تصرفی به علم و اينکه علم ابزار تصرف و سلطه بر جهان است مهمترين ويژگی علم 

ريف ـ ارزش دانش، در کاربرد و استفاده جديد است . به اعتقاد بیکن ـ به عنوان سردمدار اين گونه تع
عملی از آن است و از اين طريق است که دانش در توسعه سروری نسل بشر و حاکمیت آدمی بر 

(. تعريف بیکن از علم، يک نگاه همه گیر در 373:ص7388طبیعت نقش خواهد داشت. )کاپلستون، 
کوشش آنها بوده است. آنچه مسلم  گیری انديشه و سخن بیکن بیان جهت»میان انديشمندان غربی و 

: 7386است از آغاز دوره جديد، غرب همواره علمی را جستجو کرده که قدرت زا باشد.)داوری، 
( چرا که انسان با به دست آوردن چنین علمی بسیار کمتر از گذشته اسیر محیط پیرامونی خود 762ص

های  عالم منجر به وجود ويژگی( رويکرد تصرفی علم جديد به  683: ص 7323میگردد. )راسل، 
خورد. يکی  هايی که در تعريف قديم از علم به چشم نمی خاصی در علم و علم آموزی گرديد؛ ويژگی

کرد و با  ها تغییر در روش علمی بود . علم قديم تنها به روش استقرائی تکیه می از مهمترين اين ويژگی
پرداخت اما در دنیای علم جديد ، روش علمی میآزمايش و روش تجريد و تعمیم به مطالعه پديده ها 

بینی تحوالت موضوع را فراهم  سنجی و پیش شود که امکان پیش هايی منجر می ها و مدل به فرضیه
( به 77: ص7322ايم فراتر برويم. )کاپالدی،  ای که بتوانیم از شواهدی که آغاز کرده آورد به گونه می

گذارد. با امکان مديريت  تحوالت موضوع را در اختیار انسان میتعبیر ديگر علم جديد امکان مديريت 
تواند صورتی را که مدنظرش است در موضوع پديد آورد. اين نوع جديد  تحوالت موضوع، انسان می

از علم، موضوع را به صورت يک کل دارای اجزاء و روابط توصیف می کند. توصیف صورت گرفته 
تغییر اجزاء اين کل يا روابط بینشان، کل و مجموعه اجزاء و روابط نیز ای است که با  از اين کل به گونه

کند تا بتواند از تحوالت موضوع  کند. در واقع علم جديد يک مدل برای موضوع خود بنا می تغییر می
حکايت نمايد و همین گونه حکايت کردن است که امکان مديريت تحوالت موضوع را در اختیار 

 دهد. د. به تعبیر ديگر علم جديد معادله تصرف در موضوع را به انسان میانسان قرار خواهد دا
های مختلفی در تمدن غرب ايجاد شده باشند، و  شايد در بحث چگونگی تولید علم، پاردايم

های تحقیق داشته  شناسی و روش شناسی، روش شناسی، معرفت اختالفات جدی با يکديگر در هستی
هايی که برای موضوع خود ايجاد  و به همین دلیل خصوصیات مدل( 57: ص 7388)ايمان،  باشند
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های تحقیق، مدلی برای بیان تحوالت موضوع  کنند، متفاوت باشد؛ اما در نهايت هر يک از پارادايم می
ی «ارتباط»کند ـ که در  ـ که از اجزای مدل حکايت می« مفاهیم»بیان خواهند نمود که از يک سری 

اند تشکیل شده است. البته انتخاب يا خلق اين مفاهیم و نحوه ترکیب آنها و  خاص با هم قرار گرفته
شناسی،  ها از هستی ها مورد انتظار است، متناسب با تفسیر پارادايم خاصی که از اين مدل« کارآمدی»

باشد. اما به هر حال در نهايت دارای مدلی  شناسی و روش تحقیق متفاوت می شناسی، روش معرفت
کند، از تحوالت موضوع حکايت  توسط مفاهیم و ارتباط خاصی که میان آنها برقرار می هستیم که

بینی و کنترل وقايع را داده است. همین  خواهد کرد. نتیجه چنین تعريفی از علم به بشر غربی قدرت پیش
مسأله موجب برآورده شدن خواست تصرفی غرب در دوران جديد شده است. به عبارت ديگر در اين 

های  ران، بشر چه نسبت به عالم اجتماعی و چه نسبت به عالم طبیعی ، به دنبال شناخت متغییردو
ها و تناسبات اين متغییرها به يکديگر و توصیف سهم تأثیر هر يک در ايجاد  گذار در تغییر پديده ثیرأت

تغییر پديده فراهم  های تصرف و معادله باشد و بدين گونه امکان ارائه مدل تغییر و منتجه مورد نظر می
 گردد.      می

ها به اين  کید کرد که دنیای علم جديد  جهت تصرف در پديدهأالبته بايد به اين نکته اساسی هم ت
ها و شناخت تناسبات کیفی و ارائه مدل کیفی تغییر  امر مهم واقف شد که تنها توصیف کیفی از پديده

ها الزم است تناسبات کمّی آنها شناسايی  غییر پديدهکند؛ بلکه جهت ارائه دقیق معادله ت کفايت نمی
ای در بیان حقیقت عالم  گردد. لذا دوران جديد غرب به رياضیات ـ به عنوان علم دقیق ـ  جايگاه ويژه

 دهد.   می

 فلسفه شدن مادی پایگاه هماهنگی علوم  -2-2
ه های اجتماعی و طبیعی توسعه  در دنیای امروز ضرورت هماهنگی در تغییرات و تصرفات در پديد

را ايجاب نمود چرا که جامعه موضوعاً واحد است و تغییر چنین موضوعی نیازمند مدل تغییر هماهنگ 
می باشد تا وحدت موضوع در مسیر تغییر و توسعه از بین نرود. چنین ضرورتی در گام قبل هماهنگی 

ی جديد علم سخن از ضرورت توجه به علوم در جايگاه زيرساخت توسعه را ايجاب نمود. اينکه در دنیا
های تصرف است ريشه در همین مسئله دارد . به عبارت ديگر غرب در حال توسعه به  نسبت میان مدل

های مختلف بايد به هماهنگی برسند. چرا که  تدريج به اين انديشه واقف گرديد که تغییرات در پديده
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به جهت حاکمیت نگاه مادی و پوزيتويستی، اين نگاه باشیم. اگر چه  ما با جهانی هماهنگ در ارتباط می
ابتدا در علوم پايه مخصوصاً در فیزيک رخ داد، ولی به جهت حاکمیت علوم پايه در علوم تمدن غرب 
و از جمله بر علوم انسانی ـ اجتماعی، مسئله هماهنگی در اين صنف از علوم هم به جهت ايجاد توسعه 

ن گامی مهم در ايجاد نظريه وحدت در شبکه علوم غرب یشتنینسبیت اپايدار مطرح گرديد. طرح نظريه 
ن در ابتدا با طرح نظريه نسبیت خاص خود به دنبال حل تعارضات بین معادالت یگرديد. اگر چه انیشت

( اما با طرح نظريه نسبیت عام خود و تغییر در مفهوم 77: 7336ماکسول و معادالت نیوتن بود ) جمالی ، 
ات عمیقی بر تفکر فلسفی و معرفت شناسی تمدن غرب داشت که در جای آن بايد به اين فضازمان اثر

های  ساز مدل مسئله به تفصیل پرداخت . حرکت در مسیر ساخت نظريه وحدت و عامل هماهنگ
فیزيک يک »تصرف، در زمینه روش تولید علم نیز تأثیرات شگرفی گذاشته است. در نظر اينشتین 

ای شمرد که به روشی  توان چکیده در حال تکامل است که شالوده آن را نمی دستگاه فکری منطقی
« توان بدان رسید. استقرائی از تجربه به دست آمده باشد، بلکه فقط از راه ابداع و آفرينش آزاد می

ظريه های ن ( در واقع اينشتین به تفکر قیاسی ـ و نه استقرايی ـ  برای برپا کردن شالوده63: 7387)اينشتین، 
وحدت معتقد بود.  اين نگرش در تعارض با نگرش حاکم در آن زمان ـ يعنی نگرش نیوتنی ـ  بود که 

خواند و بیان  آمد را بیرون از فلسفه طبیعی می ای را که با استقرا از تجربه به دست نمی هر گونه فرضیه
« س با استقرا تعمیم يابد.ای بايد از پديدارها اخذ شود؛ سپ که در فیزيک معتبر، هر قضیه»کرد  می

هیچ روش استقرايی وجود ندارد که بتواند به مفاهیم بنیادی »( اينشتین معتقد بود که 26: 7387)گیلیس، 
های متوالی از تجربه  ( چرا که مفاهیم بنیادی در مسیر انتزاع کردن72: 7387)اينشتین، « فیزيک بینجامد.

 ا به صورت مستقیم از تجربه به دست آورد.)همان(آيد و طبیعی است که نتوان آن ر به دست می
روش پیشنهادی اينشتین در تولید نظريات، تأثیرات شگرفی در روش تولید علم ، فلسفه علم و  

مکانیزم توسعه و رشد علم است و از اين منظر می توان فلسفه شدن مادی دنیای امروز را فلسفه نسبیت 
در علم هیچ نظريه »چرا که شوند؛  علمی همواره دچار چالش میمادی دانست . به نظر اينشتین نظريات 
کند به وسیله  بینی می ای پیش افتد که بعضی از واقعیاتی که نظريه جاودانی وجود ندارد. همیشه اتفاق می

ای يک دوره رشد تدريجی و پیروزی دارد که پس از آن دچار انحطاط  شود. هر نظريه آزمايش رد می
پذيرد نتیجه بحرانی است که در  و[ تقريباً هر پیشرفت بزرگی که در علم صورت میشود... ] سريع می

)اينشتین و اينفلد،  «گردد. های قديمی پديدار می ضمن تالش برای حل مشکالت موجود در نظريه
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های اولی و اساسی ]در تولید نظريه جديد[ همیشه سرشتی انقالبی دارند. ]چرا که[  قدم»البته ( 20: 7322
شمرد، و معانی جديدی را جانشین آنها  خیل علمی همیشه مفاهیم قديمی را تنگ و محدود میت

( بنابراين شاهد هستیم که او برای توصیف چگونگی رشد علم، مفاهیم اساسی 37)همان: « کند. می
دهد. نظريات علمی تا جايی مقبول هستند که  های علمی کوهن را توضیح می نظريه انقالب

کنند توسط آزمايش تأيید شود و اين دوره رشد تدريجی و پیروزی نظريه  ايی که میه بینی پیش
شود و در نتیجه نظريه دچار  های نظريه رد می بینی هايی، برخی از پیش باشد. سپس به وسیله آزمايش می

شی شود. همچنین هر پیشرفت بزرگی در علم نا بحران شده و اين بحران منجر به انحطاط سريع نظريه می
های اولی و اساسی برای ساخت نظريه جديد  از بحرانی است که در نظريه قبلی پديد آمده است و قدم

همواره سرشتی انقالبی نسبت به مفاهیم نظريه قبل دارند. البته توضیحی که اينشتین درباره مکانیزم رشد 
های اساسی  واقع قدمدهد با روش تولید علمی که توصیف کرده است نیز هماهنگی دارد. در  علم می

کند، ناشی از  شود و از آن تعبیر به سرشت انقالبی داشتن می که برای ايجاد نظريه جديد برداشته می
 های نظريه قبل است.  های بنیادی فیزيک است که از راه تفکر قیاسی برای حل بحران تغییر در شالوده

های مختلف  در تمامی ساحت سازی تصرفات در تمدن غرب اکنون ضرورت پرداختن به هماهنگ
توان در  های آن را می جهان طبیعی و اجتماعی اين تمدن به يک اصل اساسی تبديل شده است و نشانه

های جهانی مانند سازمان ملل متحد،  تمامی ابعاد اين تمدن مشاهده نمود. در بُعد سیاسی با برپايی سازمان
های  ارضات سیاسی را مديريت کرده و با هزينهاند تا تع به سوی هماهنگی در مديريت جهان رفته

 کمتری به توافق برسند. 
سعی در تولید منسجم و  ISIدر بُعد فرهنگی با پرپايی ساختارهای واحد در مديريت تولید علم مانند 

يکپارچه علم دارند. همچنین با ايجاد ابزارهايی برای مديريت جريان اطالعات در جهان مانند اينترنت، 
هايی با عنوان دهکده واحد جهانی و  مديريت توزيع و مصرف اطالعات دارند. ارائه تئوری سعی در

 سازی فضای فرهنگی جهان دارد. فرهنگ واحد جهانی نیز حکايت از پی بردن به ضرورت هماهنگ
در بُعد اقتصادی نیز به دنبال يک پارچه اقتصادی در سرتاسر گیتی هستند و برای توسعه اقتصادی 

ر مالحظه همه امور دارد تا بتواند به صورت همه جانبه و با باالترين سرعت و به صورت متوازن سعی د
های توسعه  مراتب توسعه اقتصادی خود را طى کنند. ايجاد ساختارهايی مانند بانک جهانی، ارائه تئوری
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ـ  از  WTOی ـ به منظور ايجاد رشد متوازن جهانی مبتنی بر مزيت هر کشور و يا سازمان تجارت جهان
 سازی اقتصاد جهان دارد. جمله رويکردهايی است که نشان دهنده پی بردن به ضرورت هماهنگ

 ضرورت فلسفه شدن اسالمی -2-3
آنچنانکه بیان شد انقالب اسالمی در عصری متولد شد که کفر پیچیده دنیای امروز با داعیه تمدن 

جامعه بشری و با علوم و الگوهای توسعه خود به دنبال پايان تاريخ و با ادعای ارائه نسخه جامع اداره 
جهانی سازی می باشد. حال انقالب اسالمی هم راهی جز اين ندارد که در مقابل کفر پیچیده ، اسالم 
جامع را به میدان درگیری تمدنی بیاورد . يعنی در  مقابل نسخه غربی و الگوهای توسعه ، نسخه اداره 

پیشرفت خود و علوم و معادالت تغییر و تصرف اسالمی در پیديدها را ارائه اسالمی جوامع ، الگوهای 
دهد و جهان خود را مبتنی بر انديشه دينی بسازد. بر همین اساس تولید شبکه علوم اسالمی در مقابل 

 شبکه علوم مادی دنیای امروز ضرورتی اجتناب ناپذير است. 
ن کرد که استاد منیرالدين حسینی الهاشمی با پس از انقالب اسالمی شايد بتوان به صراحت بیا

نگاهی عمیق و بنیادين خود در حوزه دستیابی به شبکه علوم اسالمی قائل به ضرورت تولید فلسفه شدن 
 اسالمی گرديد و از اين منظر مسئله اسالمیت علوم را پی گیری نمود. 

با کفر پیچیده دنیای امروز اجمال نظريه ايشان اين است که جهت ساخت تمدن اسالمی و مقابله 
بايد به تولید  شبکه علوم اسالمی پرداخت که در مرکز اين شبکه علوم ، فقه حکومتی قرار دارد و سپس 
بر اساس آن شبکه علوم اسالمی ، الگوی جامع پیشرفت اسالمی امکان پذير خواهد گرديد. جهت 

 به عنوان خاستگاه هماهنگی متد و  هماهنگی اين سه اليه از معارف و علوم ، فلسفه شدن اسالمی
 روش های تحقیق در اين سه اليه ضرورت پیدا می کند. در ادامه به تبیین اين نظريه پرداخته می شود.

 ضرورت تولید سه الیه از علوم و دانش ها  -2-4
استاد حسینی معتقد بود که در مقابل شبکه علوم کاربردی تمدن مادی غرب ـ که به دنبال مديريت 
توسعه و تغییر عالم به سمت آرمانهای مادی خود و تحقق سبک زندگی ماديمی باشند ـ تمدن گرايان 
اسالمی هم می بايست مبتنی بر آرمان ها و مبانی الهی خود و جهت تحقق سبک زندگی اسالمی، به 

ماهنگ اعم دنبال تولید شبکه علوم کارآمدی باشند که بتوانند مبتنی بر آن معادالت رشد و تغییرات ه
 عالم انسانی و عالم طبیعی را به صورت کیفی و کمی ارائه دهند.« پیش بینی، هدايت و کنترل»از 
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جهت تحقق اين مهم الزم است سه اليه مهم در اين شبکه علوم ودانشها بصورت هماهنگ تولید 
 شند.شود؛ سه اليه ای که ناظر بر سرپرستی ، مديريت و ارائه معادله تغییر کل جامعه با

الف( فقه سرپرستی : اولین اليه از معارف ـ که ضامن اسالمیت تمدن اسالمی می باشد ـ  لزوم 
دستیابی به فقه تمدنی ـ اجتماعی و به تعبیر رايج فقه حکومتی می باشد . در نظر استاد فقه حکومتی تنها 

، يا بیان احکام مبتنی بر مصلحت  بیان احکام منطقه الفراغ ، يا بیان احکام ثانويه ، يا بیان احکام اجرايی
نمی باشد بلکه احکام حکومتی به معنای احکام سرپرستی اجتماعی است . احکام سرپرستی هم تنها 
منحصر به بیان احکام موضوعات کلی و يا حتی احکام نظامات اجتماعی نمی باشد بلکه باالتر از اينها 

یاس درگیری با نظام کفر جهانی است . ) پرور ، احکام نحوه سرپرستی جريان رشد نظام اسالمی در مق
 ( 728،ص7337

مبتنی بر همین نگاه استاد معتقد بود که فقه موجود حوزه های علمیه بايد هم کماً و هم کیفاً 
بالندگی پیدا کند و آسیب جدّی حوزه های علمیه هم اين است که ابزار استنباط فقه حکومتی را ندارد 

نها در حد پاسخگويی به مسائل مستحدثه می تواند حضور در عرصه مديريت و با اين اصول موجود ت
 جامعه داشته باشد.

نظر ما اين است که با ابزارهای فعلی هر چند نیروهای جوان بسیار زياد در دانشگاه و حوزه »  
ند. ده کنند، اما پاسخ نمی بخواهند مسايل حکومتی را پاسخ بدهند، مسايل حکومتی را وصله پینه می

باشد، ولی کارايی تصرفی و  کارايی فقه موجود ]نه فقه مطلوب[ برای احکام فردی در حکومت می
دهم؛ يعنی چگونه چارت  گويد نظام توزيع قدرت ارائه می محوری ندارد. البته مدعی آن هم نیست. نمی

چگونه عدالت گويد  گويد چگونه الگوی تخصیص را بدست بگیريد. نمی ها را تنظیم کنید. نمی اداره
گويد چگونه در برابر کفر محدث حادثه باش! البته  سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را طرح کنید. نمی

باشد و ادعای بیش از اين هم ندارد. ما معتقديم مشکالت از  پاسخگو به مسايل مستحدثه و مبتالبه می
توسعه تعبد حاصل باشد، سپس از تعاريف و احکامی که هست. بر اساس اين مبانی،  روشها می

 (70، ص7323حسینی الهاشمی ،  «.) شود نمی
 بر اساس همین نگاه  دستیابی به فقاهت و روش استنباط فقه سرپرستی ضرورتی اجتناب ناپذير  

روش استنباط، رابطه با دين را تمام » می باشد و تمرکز اساسی استاد بر دستیابی به  چنین روشی بود. 
سرپرستی تکامل و محدث حادثه باشد و بتواند نظامات را دائماً در مسیر الهی  کند؛ دينی که متکفّل می
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بهینه کند تا بستر پرورش اخالق حمیده شوند تا هر روز نظام حساسیتهای الهی در امور روحی 
ها و همچنین  ها و پردازش ها، گزينش زنی گردد تا وضع گمانه تر و بهینه شود. اين خود باعث می گسترده

تر شوند و رفتار اسالمی در عینیّت، ارتقاء  و تخیّل تکامل پیدا کند و مفاهیم در راه اسالم منسجم تفکّر
پیدا کند. برای اين کار شما قطعاً نیازمند اصولی هستید که بتواند حجیّت احکام را تمام کند؛ يعنی 

احکام تکامل را به دست چیزی را به دين تحمیل نکند، بلکه بخواهد دين را با عینک دقیقتری ببیند و 
حسینی « ) بیاورد و سرپرستی توسعه اجتماعی و واليت بر رشد نظامات اجتماعی را به دست گیرد.

 (77ج ، ص7323الهاشمی ، 
ب( علوم اسالمی ومعادالت کاربردی : دومین اليه معارف دستیابی به شبکه علوم اسالمی يا 

نی در اسالمیت علوم تنها اکتفا به تصرف در مبانی معادالت کاربردی است. راهکار اساسی استاد حسی
علوم موجود و يا تولید فلسفه های مضاف نمی باشد بلکه به جهت دغدغه اسالمیت و جريان حجیت 
 معتقد بودند که جريان اسالمیت در علوم تنها از طريق دستیابی به متدها و روش های خاص تحقیق 

ان دين را در حوزه های مختلف علوم دنبال نمايد . اين مسئله می باشد تا به صورت روشمند بتواند جري
 در بررسی مهمترين دستآورد ايشان يعنی فلسفه شدن تبیین خواهد شد.   

ج(  الگو و مدل های توسعه اسالمی : سومین حوزه از معارف و دانش های مورد نیاز ، دستیابی به 
عینیتهای متغییر « شناسايی، هدايت و کنترل» ی ناظر به مدل توسعه اسالمی و به تعبیر دقیق تر نظام الگوئ

اجتماعی می باشد که منطقاً از يک طرف ريشه در معادالت و و قبل از آن فقه اجتماعی دارد و از 
طرف ديگر ناظر به وضعیت موجود است . به تعبیر ديگر مدل توسعه ، متغییرهای اجتماعی را شناسايی و 

ثیر هر يک را در توسعه کل شناسايی کرده و با برقراری توازن خاص أم تنسبت آنها به يکديگر و سه
بین اين متغییرها متناسب با مقدورات و شرايط وضعیت روند تغییرات کل تا رسیدن به توازن مطلوب را 

 معین می کند . 

 تولید نظام روش های مضاف و روش عام ) فلسفه شدن( -2-5
سینی  جهت تولید شبکه علوم اسالمی تنها نبايد  به تصرف در آنچنانکه بیان شد از نگاه استاد ح

مبانی علوم موجود و يا تولید فلسفه های مضاف و.... اکتفا کرد  بلکه به جهت دغدغه حجیت ، جريان 
اسالمیت در علوم تنها از طريق دستیابی به نظام هماهنگ متدها و روش های مضاف تحقیق امکان پذير 
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در سايه اين روشمندی اوالً: با معارف ناب اسالمی بازيگری صورت نمی گیرد و  می باشد چرا که تنها
جامعیت دين در مهندسی اجتماعی ـ تمدنی لحاظ می گردد و ثانیاً: امکان تفاهم در بین  متخصصین 

 فراهم می آيد.
اه از نگاه ايشان هماهنگی سه حوزه از علوم و دانش های فوق در عالی ترين شکل خود از پايگ 

هماهنگی روش های آنها يعنی روش فقاهت ، روش علم و روش مدل سازی صورت می گیرد و جهت 
هماهنگی روش های مضاف، نیازمند يک روش عام می باشیم که پايگاه هماهنگی روش های سه گانه 

ه فوق باشد. اين روش عام به تعبیر عالمه حسینی ، فلسفه شدن اسالمی می باشد. به عبارت ديگر فلسف
شدن اسالمی نرم افزار و پايگاه شکل دهی و هماهنگی اين روشها می باشد و تولید و دستیابی به اين 

 فلسفه) روش عام و روشهای سه گانه ( ضرورتی اجتناب ناپذير است.
به منظور جريان ارزشها در عینیّت ضرورت دارد و اگر آن را نداشته « فلسفه چگونگی»به هر حال »

شود. اين ابزار نبايد سیاسی باشد. با ائتالف  ارزشها و کارآمدی هر روز بیشتر میباشیم چالش بین 
( در ادامه با تبیین چیستی  72ب: 7323حسینی الهاشمی ، « ) شود. سیاسی، هماهنگی مبنايی واقع نمی

 فلسفه شدن  ، ضرورت دستیابی به اين فلسفه تبیین بیشتری خواهد شد.

 چیستی فلسفه شدن اسالمی -3
آنچنانکه بیان شد جهت هماهنگی بین حوزه های مختلف علوم و ايجاد شبکه علوم اسالمی ، در 
قدم قبل می بايست اين هماهنگی در حوزه روش ها و متدهای تحقیق ضرورت پیدا می کند. به عبارت 
ديگر هريک از  روش های علوم به دنبال ارائه مدلی خاص از موضوع خود می باشند و در اين مدل 

ثیرگذار در تغییر موضوع بیان می گردد يعنی هر أتمامی روابط و متغییرهای موضوع درونی و بیرونی ت
روش های علوم به دنبال ارائه نسبیت خاص موضوع مورد مطالعه خود می باشند تا در سايه تبیین آن 

اصلی استاد دستیابی به دغدغه نائل آمد. مبتنی بر اين نگاه  نسبیت ، بتوان به ارائه معادله تغییر موضوع
روش عامی بود که بتواند پايگاه هماهنگی متدها و روش های مختلف تحقیق در حوزه های مختلف 
علوم باشد . اين روش عام که از آن تعبیر به فلسفه شدن می شود همان نسبیت عامی است که مبنای 

 هماهنگی  نسبیت های خاص در علوم خواهد شد. 
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در گام اول به دنبال ترسیم بهم پیوستگی تمامی موضوعات عالم انسانی بود تا به عبارت ديگر استاد 
در سايه ترسیم نظام کهکشانی بتواند جايگاه و تمامی ارتباطات يک موضوع و در يک کلمه نسبیت آن 
 را بدست آورد.به عبارت ديگر فلسفه شدن منطق عامی است که قدرت فراگیری کلیه موضوعات

( به نظر استاد راز شتاب توسعه تمدن 77، ص7382را دارد. )مهدی زاده ،« عینی ،اعتقادی ، نظری »
غرب دستیابی آنان به فلسفه شدن مادی است که ريشه در فلسفه های بعد از رنسانس همچون فلسفه 

ن و در گام های بعدی مبتنی بر نظريه یشتیهگل و تبديل آن فلسفه به نظريه نسبیت عام و نسبیت خاص ان
ت اين فلسفه فیزيک و فلسفه رياضی است که می تواند شدن جامعه را اندازه گیری و مديريت نسبی

(  برهمین اساس جهت مديريت الهی جامعه اسالمی دستیابی به 77ب: 7323)حسینی الهاشمی ،  کند.
فلسفه شدن اسالمی و نظريه نسبیت الهی ضرورت پیدا می کند. همین فلسفه شدن اسالمی است که 

 اه هماهنگی نظام روش های حاکم بر معارف می شود.پايگ
يعنی اگر ابزار هماهنگ   آيا متدهای چندگانه اگر به وحدت نرسد در جايی، اين همان سؤال اول؛»

سازی شان، ولو آن متد، متد ـ به اصطالح ـ مادر به شخصه نیايد اين را بسازد، مثل نسبیت عام که با 
ها را.  کند و تبديل قواعد عمومی جاذبه را ذکر می« به اصطالح ـ عام نسبیتِ ـ»نسبیت خاص فرق دارد. 

گويد : معادله اين جرم مخصوص در اين حوزه مخصوص، در اين نسبت مخصوص،  می« نسبیت خاص»
شود. حتماً اين ما متدهايی کوچک بخشی نه اينکه يک دانه و دو تا دانه، به عبارت  اين گونه تبديل می

متدها را داريم که در يک متد بزرگ بايد وحدت شان تمام شود. حاال اين متد  ديگر يک نظامی از
ها را تمام کند، مسئول هماهنگ سازی جامعه است. هماهنگ سازی  خواهد وحدت اين بزرگ که می

نیاز و ارضاء تاريخی و توسعه آن؛ يعنی تکامل، اگر کلمه توسعه را هم برداريم؛ يعنی وحدت وکثرت 
فه بايد انجام بگیرد، در عمل بايد انجام بگیرد، در نظر هم بايد انجام بگیرد؛ يعنی به عبارت بیشتر در عاط

رسد، انسجام و وحدتش با ساير انسانها بايد شديدتر بشود.  ديگر انسان که مرتباً به تکامل بهتری می
 (  7الف،ج7323شود.)حسینی الهاشمی ، همان طوری که نسبت شان به کل بیشتر می

باشد يعنی  های هماهنگ و متکامل در مقیاس عام می راين روش عام، روش ايجاد نظام نسبتبناب
از عبارت « روش عام»توان بجای  لذا می«. روش عام، روش تنظیم نظام متغیرها در هر موضوعی است»
 (73،ص7388نیز استفاده کرد.) پیروزمند ، « روش عام الگوسازی يا مدل سازی»
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فلسفه نظام » و به جهت محتوای خاص آن « فلسفه شدن اسالمی» ه استاد اين روش عام در نگا
ترين محصول فرهنگستان علوم اسالمی ، دستیابى به فلسفه  نام گرفت . به ديگر سخن اصلى«  واليت

است که بر اساس « فلسفه نظام واليت اجتماعى»مهندسى توسعه اجتماعى يا فلسفه شدن يا به تعبیر ديگر 
گردد.  بیان مى« مهندسى اجتماعى»با « ارتباط روشمند دين»مهندسى اسالمى جامعه، جهت آن معقولیت 

اى  فلسفه« فلسفه شدن»شود.  پذير مى ريزى روش عام و روشهاى خاص علوم امکان اين امر به وسیله پايه
آن اى صرفاً نظرى چرا که به دنبال تعلیل و تحلیل موضوع خاصّى است که  کاربردى است نه فلسفه

اين فلسفه حلقه پیوند اعتقادات و عمل اجتماعی است. «. مهندسى اسالمى توسعه اجتماعى»عبارتست از: 
 ( 73: 7380)جمعی از نويسندگان ، 

سازی سه روش را انجام بدهد: اول: روش  ، بايد هماهنگ«فلسفه چگونگی»رسد که  به نظر ما می»
، حسینی الهاشمی(« روش اداره و کنترل عینی. ت و سوماستنباط دينی؛ دوم: روش علوم يا معادال

با اين توضیح کامالً مشهود است که منظور از فلسفه شدن ، فلسفه به معنای مشهور آن  (78ص ب،7323
يعنی الهیات عام ) فلسفه چرائی و فلسفه چیستی ( نمی باشد بلکه فلسفه به معنای فلسفه روش و فلسفه 

 حیات اجتماعی ضرورت دارد.   چگونگی است که جهت جريان دين در
بدون هر گونه توضیح اضافه، مزيتهاى روش عام يا فلسفه شدن  پیشنهادى را نسبت به روشهاى   

 توان به شکل زير بر شمرد: مشابه مى
ـ فلسفه شدن در ابتدا  روشی خاص در ارائه تعريف از موضوع ارائه می دهد. در اين روش     7

نمايد که بر اساس تاثیر و تاثر اوصاف  را معرفى مى« اف متقوم به يکديگرنظامى از اوص»برای موضوع 
 پديده را در يکديگر به صورت متقوم و منعکس مالحظه نمود. 

کند.  هاى شاملتر خود نیز معین مى ـ عالوه بر مالحظه روابط درونى، نسبت موضوع را با مجموعه 7
زى موجود مطرح است با اين تفاوت که اوالً: سا مالحظه روابط درونى و بیرونى در روشهاى مدل

 خورد. ثانیاً: معیارى براى  روشى منطقى براى تنظیم تناسب تعادلى و تکاملى بین عوامل به چشم نمى
 .هاى بیرونى وجود ندارد اليه بندى مجموعه

ـ موضوع را ايستا فرض نکرده و به تکامل موضوع نظر دارد. در روش سیستمى نیز موضوع در  3
شود و يا اگر مالحظه شود اوالً:  شود، اما تکامل )جهت تغییرات( يا مالحظه نمى حال تغییر فرض مى

شود ثانیاً: روشى براى جهت يابى تغییر وجود ندارد. در منطق  تغییرات در جهت مادى سوق داده مى
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غییرى در جهت پیشنهادى چون بر بنیان واليت و تولى استوار است کامالً قابل ردگیرى است که هر ت
 .چه نظام واليت و تولى قرار دارد

 .شود گیرى نظام واليت و تولى، حق و باطل معنا يافته و قابل تمیز مى بدين ترتیب مبتنى بر جهت 

داند.  سازى به بیان اوصاف کیفى اکتفا نکرده و کیفیت را به کمیت متقوم مى ـ اين روش مدل 7
ان فلسفى استوار نموده و به يکديگر مرتبط ساخته است. در را بر يک بنی« کیف و کم»مهمتر اينکه 

غرب، فلسفه کم و کیف بر بنیان فلسفى اصالت نسبیّت استوار شده است. اما اوالً: به تأسیس روشى 
فراگیر بر اين پايه نايل نیامده است و به همین دلیل قدرت جارى ساختن يک نسبت کمى و کیفى 

عبور کرده « کمیت مقدارى»سازى از  ندارد. ثانیاً: آنها هرچند در مدل مطلوب را در مراتب مختلف نظام
دست نیافتند. لذا تقوم کم و کیف در اينجا « کمیت جهتى»دست يافتند، اما به « کمیت نسبتى»و به 

 .معنايى عمیقتر دارد

در روش نمايد بلکه نسبت به مواد روش نیز نظر دارد.  بسنده نمى« روش صورى»ـ تنها به ارايه  5
 .مند نیست سیستمى نیز به مواد نظر دارند، اما انتخاب مواد و ايجاد تناسب بین آنها قاعده

توان رابطه اعتقادات و تنظیم امور  ـ پس از تکمیل، با به کارگیرى آن در سطحى گسترده مى 6
ترين و  ا سادهتوان واسطه مطلوبها و ارزشها را ت مسلمین را در شئون مختلف برهاناً اثبات نمود؛ مى

توان مدل اسالمى تکامل اجتماعى را بر محور گسترش واليت حقه  ترين امور مالحظه نمود؛ مى روزمرّه
 .تنظیم نمود

توان منطق تکاملى )محورى( نامید. اين روش، منطق  ـ باالخره اينکه روش پیشنهادى را مى 2
تايج آن را در فرايند مطلوب خود منحل سیستمى )تصرفى( و منطق انتزاعى )تبعى( را به کار گرفته و ن

جهت »ترى براى گفتن دارد و آن محاسبه  گیرد، اما حرف افزون نمايد. از توانمنديهاى آن بهره مى مى
« نظام اوصاف»است. پس از اين، جريان دادن جهت در « تکامل جهت حرکت»و مهمتر از آن « حرکت

ارد. در رويکرد جديد بر اساس منطق تکاملى، اهمیت د« نظام موضوعات»و پس از نظام اوصاف در 
 (88،ص  7388)پیروزمند ،  .کند گیرى جديد تغییر مى نتايج و محصوالت دو منطق قبل، متأثر از جهت
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 نتیجه گیری -4

تولید شبکه علوم اسالمی جهت مهندسی تمدن اسالمی ضرورتی اجتناب ناپذير است . دستیابی به 
 ائه مبانی علوم يا تولید فلسفه های مضاف يا فقه های مضاف امکان پذير اين شبکه تنها از طريق ار

نمی باشد بلکه جهت جريان دين در محتوای علوم به عنوان معادالت تغییر و تصرف در پديدها ،  الزم 
ر و ناظر به ارائه معادالت تغیی« فقه ، علم ، الگو » است اوالً : سه اليه مهم معارف ، علوم و دانش ها يا  

ها باشند يعنی فقه حکومتی بايد بتواند نظامات اجتماعی و باالتر از آن کالن تصرف اسالمی در پديده
ترين معادالت تغییر پديده ها را ارائه دهد تا در اليه بعد علوم مبتنی بر آن فقه ، بتوانند معادالت تغییر 

ر الگوهای پیشرفت اسالمی  به عنوان ها را به صورت تفصیلی و کمّی ارائه دهند و در مرحله آخپديده
برآيند علوم اسالمی متناسب با شرايط خاص اجتماعی ، مدل عینی تغییر خاص هر جامعه ای را ارائه 
دهد. ثانیاً : جهت همانگی در علوم و معادالت تغییر در سطوح مختلف الزم است متد و روش های اليه 

وش عام به هماهنگی برسند لذا تولید فلسفه شدن به های مختلف معارف ، علوم و دانش ها بر اساس ر
معنای روش عام تحقیق و روش های مضاف تحقیق جهت تولید شبکه علوم اسالمی ضرورتی اجتناب 

 ناپذير است. 

 منابع
 ـ قران کريم 

 ـ مفاتیح الجنان 
 ـ نهج البالغه

 هنگ و ارشاد اسالمی(، صحیفه امام، تهران، سازمان چاپ و انتشارات فر7323ـ امام خمینی )
(  ، مقدّمه ابن خلدون، ترجمه محمّدپروين گنابادی ، چ هشتم ، تهران، علمی  7325ـ ابن خلدون )

 و فرهنگی 
( مبانی پارادايمی روش های کمی و کیفی تحقیق در علوم انسانی ، قم 7388ـ ايمان محمدتقی )

 انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 ( تعريف و مفهوم فرهنگ، تهران، انتشارات آکه، چ دوم7387ـ  آشوری، داريوش )

 ( ، المنجد، ترجمه محمّد بندر ريگی، تهران 7327ـ لوئیس معلوف )
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( ، چیستی و ضرورت روش عام ، انتشارات فرهنگستان علوم اسالمی ، 7388ـ پیروزمند ،علیرضا )
 نشر داخلی 

ی فرهنگی ، چاپ دوم ، انتشارات تمدن نوين  ( ، مبانی و الگوی مهندس7335ـ پیروزمند ، علیرضا )
 اسالمی ، قم

( ، درآمدی بر تاريخ تمدّن، ترجمه احمد بطحايی و خشايار ديهمی، تهران،  7368ـ ويل دورانت) 
 آموزش انقالب اسالمی چ دوم

( ،معرفی دفتر به پژوهشکده مقام معظم رهبری ، کد 7323ـ حسینی الهاشمی ، سید منیر الدين، )
 ، پرتال فرهنگستان علوم اسالمی702ش پژوه

الف( ، ضرورت تکامل منطق هماهنگی برای به وحدت رساندن تمامی 7323ـ ــــــــــــــــــ )
 ، پرتال فرهنگستان علوم اسالمی770متدلوژيها بر اساس نسبیت گرايی الهی ، کدپژهش

، پرتال 760شهد مقدس، کدپژوهش ب( معرفی دفتر از زبان استاد در م7323ـ ـــــــــــــــــــــ )
 فرهنگستان علوم اسالمی

 ( شريعت در آيینه معرفت، قم، مرکز نشر اسرار 7387ـ جوادی املی، عبداهلل )
( منزلت عقل در هندسه معرفت دينی ، چاپ چهارم ، موسسه 7383ـ جوادی آملی، عبداهلل ) 

 فرهنگی تحقیقاتی اسراء
مهندسی تمدن اسالمی بر پايه فلسفه شدن ، قم ، انتشارات  ( ، ضرورت7380جمعی از نويسندگان )

 فجر واليت
( ، ويلیام کولب  ، فرهنگ علوم اجتماعی ، ترجمه گروه مترجمان ، تهران ، 7326ـ جولیوس گولد )
 انتشارات مازيار

 م( مشکله االفکار فی العالم االسالمی، لبنان ، انتشارات دارالفکر7388ـ بن نبی ، مالک )

 تا تفسیر القرآن،قم،جامعه مدرسین حـوزه عـلمیه قم،بی  فی  اطبايی،سید محمد حسین،المیزانـ طب
( ، کلیاتی پیرامون فلسفه شدن در انديشه عالمه فقید سید منیرالدين حسینی 7382ـ مهدی زاده )

 الهاشمی ، انتشارات داخلی دفتر فرهنگستان علوم اسالمی
 و تفسیر نهج البالغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی( ، ترجمه 7353ـ محمّدتقی جعفری )

 ( ، تاريخ تمدّن، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران، آذرنگ 7366ـ هنری لوکاس )
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ها و بازسازی نظم جهانی، مترجم،محمد علی حمید  ( ، برخورد تمدن7328ـ هانتینگتون،ساموئل)
 های فرهنگی رفـیعی، چاپ اول ، تهران،دفتر پژوهـش

(  فلسفه های مضاف )دوره دو جلدی( ،  قم ، سازمان انتشارات 7385سروپناه عبدالحسین ) ـ خ
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی 

(  تاريخ فلسفه)جلد سوم(؛ مترجم ابراهیم دادجو؛ شرکت 7388ـ کاپلستون فردريک چارلز )
 انتشارات علمی و فرهنگی

 ويراست دوم؛ چاپ اول، انتشارات هرمس( درباره علم ، 7386ـ داوری اردکانی رضا )
، چاپ ششم ، تهران ،  7( ،تاريخ فلسفه غرب ، ترجمه نجف دريابندی ، جلد 7323ـ راسل برتراند )

 انتشارات کتاب پرواز
 ( فلسفه علم ، ترجمه علی حقی ، تهران ،  انتشارات سروش7322ـ کاپالدی نیکالس )

 ران، امیرکبیر، ، چ هشتم( ، فرهنگ فارسی ، ته7327ـ محمّد معین )
( و حسن شیخ العراقین ، الزامات تولید شبکه علوم اسالمی ، مقاله ارائه 7336ـ جمالی ، مصطفی) 

 شده به چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی ، تهران ، موسسه صدرا
انتشارات   ( فیزيک و واقعیت ، ترجمه محمدرضا خواجه پور، تهران،7387ـ اينشتین آلبرت )

 خوارزمی
( تکامل فیزيک ، ترجمه احمد آرام، چاپ دوم ، تهران،  7322ـ  آينشتاين آلبرت و اينفلد لئوپولد )

 انتشارات خوارزمی
 ( ، احکام حکومتی ، قم ، نشر کتاب فردا7337ـ پرور،اسماعیل )

 



 

 



 

معناشناسی تمدن نوین اسالمی با تحلیل مفهوم تمدن و مقایسه تطبیقی با 
 مدن اسالمیت

 

 7احسان دنیوی
 

 چکیده
تبیین مفهوم تمدن نوين اسالمی بر اساس تحلیل مفهوم تمدن و مقايسه تطبیقی آن با تمدن اسالمی 
در گذشته موضوع مورد مطالعه اين پژوهش می باشد. تمدن نوين اسالمی از اصطالحاتی است که تبیین 

مشخص از معنای نوين شدن تمدن و اسالمیت آن  درستی از مفهوم آن ارائه نشده و بدون داشتن بیانی
به تولید نظريه انجامیده است. تفاسیر مختلف و نامشخص مفهوم تمدن نوين اسالمی منجر به تولید 
نظريات گوناگون و بعضا معارض در ابعاد مختلف تمدن نوين اسالمی نیز گرديده است به نحوی که 

انی محور تمدن سازی، خود را از مدعیان ايجاد تمدن طرفداران نظريات غرب گرا، اسالم گرا و اير
نوين اسالمی قلمداد می کنند. به بیان ديگر همه می دانیم که يک تمدن نوين اسالمی می خواهیم ولی 
نمی دانیم که نوين بودن اين تمدن به چه معناست؟، اين تمدن جديد چه ارکانی دارد؟ و سهم هر رکن 

وهش با تحلیل مفهوم تمدن و با استفاده از منابع تمدن شناسان برجسته در تحقق آن چقدر است؟ اين پژ
در نهايت تعريفی جامع از تمدن نوين اسالمی ارائه می کند که در آن سهم تاثیر هر کدام از ارکان 

 .تمدن به روشنی مشخص بوده و تمايزات و تشابهات آن با مفهوم تمدن اسالمی گذشته نمايان است
 مدن، تمدن اسالمی، تمدن نوين اسالمیتکلید واژه ها: 

 

                                                                                                                                               
ر حوزه و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسالمی )گرایش تاریخ و تمدن اسالمی(، دانشگاه طلبه سطح چها 1

 معارف اسالمی قم
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 مقدمه
پس از ظهور اسالم و تشکیل حکومت اسالمی و گرد آمدن ملل گوناگون در زير يک پرچم به نام 

شناسی و تاريخ آن را به  نظیر به وجود آمد که جامعه پرچم اسالم، تمدنی عظیم و شکوهمند و بسیار کم
و چگونگی انتشار اسالم در جهان نشان    اطلس تاريخ اسالمیمطالعه در  7شناسد. نام تمدن اسالمی می

های آباد آن روز جهان مسلط شد و قسمت اعظم  دهد که اسالم در طول چند قرن بر بیشتر سرزمین  می
آسیا، آفريقا و قسمتی از اروپا را تحت سلطه و اقتدار خود درآورد. اين مناطق با فرهنگ و دين 

دانستند که مرکز  ند و ساکنان آن خود را عضو تمدن واحد و وسیعی می مشترکی به هم وصل شده بود
پیشرفت های علمی، صنعتی و  7اش بغداد بود. روحانی و مذهبی آن مکه و مرکز فرهنگی و سیاسی

به اندازه ای عنوان شده که  –قرون چهارم و پنجم قمری  –سیاسی مسلمانان در دوران طاليی اسالم 
غربی نیز معتقدند يکی از داليل رشد و شکوفايی اروپا در قرون وسطی،  بسیاری از پژوهشگران

های دوران طاليی اسالم بوده است. يکی از تاريخ نويسان معاصر غربی به نام  گیری آنان از کتاب بهره
 گالب در اين باره می نويسد: 

از آن رهگذر،  می دانیم که مسلمانان در دانش و صنعت و فن خیلی پیشرفته بوده و جهان غرب»
بهره فراوان برده است. اين مسلمانان بودند که جبر، مثلثات و لگاريتم را اختراع کردند و دانش نو 
رياضی را همراه با به کار بردن صفر، به اروپايیان عرضه داشتند. نوشته های مسلمانان در زمینه شیمی، 

نشگاه های اروپا به عنوان متون هیئت، پزشکی، جراحی و چشم پزشکی برای سده های دراز، در دا
اصلی درسی به کار می رفت. آنان با آوردن شیوه تهیه و تولید کاغذ، به اروپا در گسترش دانش کمک 
فراوان کردند. شش قرن پیش از آنکه اروپا اعتراف کند زمین گرد است، مسلمانان محیط دايره زمین را 

ودند که قافیه را اختراع کردند و روشن است که اندازه گرفتند. در فن شعر و شاعری، مسلمانان ب
اروپايیان در زمینه نیروی پنداری، افسانه سرايی، داستان های عاشقانه و عملیات سلحشوری، بسیار 
مرهون مسلمانان هستند. همه اين کام يابی های بزرگ درخشان، که راهگشای پیشرفت های بعدی 

                                                                                                                                               
 776مطهری، خدمات متقابل اسالم و ايران، ص  7
 78-76قربانی، علل پیشرفت اسالم و انحطاط مسلمین،  7



 735/ اسالمی  تمدن با تطبیقی مقايسه و تمدن مفهوم تحلیل با اسالمی نوين تمدن معناشناسی

 

ين گونه استدالل کردند که اين تمدن رومی بود که در عصر اروپا بود، به بوته فراموشی سپرده شد و ا
  7«است.« دموکراسی غربی»نوزايی )رنسانس( تولدی دوباره يافت و حالت پیشرفته و رشد يافته آن همانا 

  کشانده  انحطاط و رکود  به  در دو دوره  اسالم  جهان  دهد که می  تاريخی نشان  با اين وجود مطالعات
هفتم تا دهم شاهد هستیم که در قرن پنجم با آغاز حمالت   را در قرون  توقف و رکود  شد. نخستین

 به  3و ادامه آن در قرن های بعدی و همچنین در قرن هفتم با شروع حمالت مغول 7صلیبیون
سرزمین های اسالمی و کشتار بسیار مسلمانان و نابودی آثار آن ها رکودی سیصد ساله رقم می خورد. 

قمری به  ( در قرون سیزدهم و چهاردهم هجری  است  معروف  آغاز عصر تاريکی  به  )که  نحطاطا  دومین
  5و صفوی 7داليل متعدد سیاسی و غیرسیاسی با تضعیف و نابودی دولت های قدرتمندی چون عثمانی

 اتفاق افتاده است و تا کنون نیز با استیالی تمدن غرب بر جهان ادامه دارد.
امیدهای بسیاری را در میان مسلمانان جهان زنده کرد و  7352ايران در بهمن انقالب اسالمی 

امیدبخش پايان دادن به روند انحطاط و زوال تمدن اسالمی شد. قیام های بعدی که تحت عنوان بیداری 
اسالمی در جهان اسالم صورت گرفت همگی برگرفته از الگوی انقالب اسالمی و در جهت بازسازی 

مسلمانان در برابر استیالی تمدن غرب از يک سو  و سلطه تحجر از سوی ديگر بود. اما هويت تمدنی 
انقالب اسالمی ايران در بدو تولد با بحران های عظیم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داخلی و خارجی 

ن مواجه شد که مقابله با تمامی اين بحران ها توان حرکتی انقالب را به شدت کاهش داده بود. مهمتري
بحران داخلی سال های آغازين انقالب اسالمی در بین انقالبیون فقدان نرم افزار اداره کشور بر اساس 
تعالیم اسالم و شعارهای انقالب اسالمی و البته متناسب با نیازهای روز بود. به بیان ديگر متفکران انقالبی 

ان استفاده از آن نسخه را در زمان دريافته بودند که تمدن اسالمی گذشته نواقصی مبنايی دارد که امک
کنونی ناممکن می کند و اگر دوباره همان مسیر در پیش گرفته شود نتیجه ای جز زوال و انحطاط در 

                                                                                                                                               
 775-777يه تمدّن بورژوازی غرب، نخستین رويارويی های انديشه گران ايران با دو روحائری،  7
 703ـ332گوستاولوبون، تمدّن اسالم و عرب،  7
 773-777ويل دورانت، تاريخ تمدّن،  3
 (7333برای مطالعه بیشتر نک به کتاب دولت عثمانی از اقتدار تا انحالل تالیف احمد اسماعیل ياغی ) 7
( و انقراض سلسله صفويه و ايام استیالی 7337صفهان تالیف رودی مته )برای مطالعه بیشتر نک به کتاب های زوال صفويه و سقوط ا 5

 (7367افاغنه تالیف الرنس الکهارت )
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انتظار مسلمانان نخواهد بود. از طرفی نسخه ارائه شده حکومت داری از سوی جهان غرب نیز برگرفته از 
ی هرچه بیشتر انسان از دنیاست که مورد تايید اسالم مبانی الحادی آن ها و در جهت بهره مندی ماد

 نیست.
سیاسی برگرفته از  -لذا معمار کبیر انقالب حضرت امام خمینی )ره( به بنیان گذاری نظامی الهی  

تعالیم اسالم مبادرت ورزيدند که در جهان سابقه نداشته است و بر همین اساس سال های آغازين 
ن نظام سازی سپری شد. در ادامه راه، مقام معظم رهبری )حفظه اهلل تعالی( با انقالب به تثبیت و تکمیل اي

پیگیری ادامه راه حضرت امام )ره( به تبیین ضرورت و مراحل تمدن سازی نوين اسالمی پرداخته و 
نقشه راهی را برای متفکران جهان اسالم ترسیم کردند و اين مطالبه را در میان انديشمندان مطرح 

ه طرح جديد تمدن اسالمی در همه اليه های سیاسی، فرهنگی، علمی و اقتصادی به چه ساختند ک
صورت بايد باشد؟ اين مطالبه عمومی منجر به واکنش هايی در جهان اسالم و تولید نظرياتی شد که در 

 عین ارزشمندی دارای تفاوت های مبنايی فراوانی با يکديگر هستند.
ن نوين اسالمی که قائل به استفاده از نسخه تمدن غرب در جدای از وجود منکرين ايجاد تمد

سراسر جهان هستند، شايد مبنايی ترين اختالف در نظريات تمدن نوين اسالمی مطروحه از سوی 
انديشمندان معاصری که قائل به ايجاد تمدن نوين اسالمی هستند، بحث میزان قدرت پاسخگويی دين به 

اين مهم دو گونه ديدگاه وجود دارد. عده ای معتقدند دين مبین  نیازهای تمدنی جوامع باشد که در
اسالم توانايی پاسخگويی حداکثری به چنین نیازهايی را در جهان کنونی دارد و تمام نیازهای تمدنی را 
می توان از دين مبین اسالم استخراج کرد يا الاقل با آن تطبیق داد و عده ای در نقطه مقابل به چنین 

ايی از سوی دين مبین اسالم اعتقاد ندارند و معتقد به استفاده حداقلی از تعالیم اسالم در تمدن توانايی ه
و استفاده از تجربیات ديگران مثل عقالنیت مدرن، ايرانیت باستانی، الهیات شرقی و ... در کنار اسالم 

 برای اداره جامعه و تمدن سازی جهانی می باشند.
 ین طرفداران و هم در بین مخالفین استفاده از تعالیم اسالم در آنچه به نظر می رسد هم در ب

تمدن سازی نوين اسالمی مغفول مانده يا حداقل به نحو واضح و مبرهن به تخاطب عمومی در نیامده و 
موجب بروز نظريات ضد دين در اين عرصه يا اختالفات شديد در نظريات دينی تمدن سازی شده 

م تمدن، بیان ارکان آن و مشخص کردن سهم هر يک در ساخت تمدن است، عدم تبیین درست مفهو
نوين اسالمی می باشد. به بیان ديگر مشخص نیست که ارکان مختلف تمدن هر کدام چه نسبتی با اسالم 
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را صحیح دانست و از « تمدن اسالمی»دارند که در صورت برقراری آن نسبت بتوان ترکیب اضافی 
می به چه معناست و چه تغییری در ارکان تمدن اسالمی قرون گذشته بايد تمدن اسال« نوين شدن»طرفی 

 سیس شود.تمدنی جهانی بر مبنای اسالم را تأاتفاق بیفتد که دچار مشکالت آن دوران نشده و 
تمدن پژوهی: »برای پاسخ به سواالت فوق، کتاب ها و مقاالت متعددی از جمله کتاب های 

ر تمدن، هفت مقاله راه ناهموا»، («7335الیف سید حسین حسینی)مطالعات مفهومی تمدن اسالمی ت
لیف أجستارهايی نظری در باب تمدن اسالمی ت»، («7335لیف جمعی از نويسندگان )درباره تمدن تأ

لیف حبیب اهلل بابايی أکاوش های نظری در الهیات و تمدن ت»، («7337سید محمدحسین متولی امامی )
تحلیل تمدن »و مقاالت (« 7388ر باب تمدن تالیف حبیب اهلل بابايی، )جستاری نظری د»و (« 7333)

لیف مهدی طاهری و محمدجواد نوروزی، فصلنامه أاسالمی در رويکردهای توصیفی و هنجاری ت
لیف سید حسین حسینی، حکمت ألفه های مفهومی تمدن تؤروش تحلیل م»، «72معرفت سیاسی، شماره 

وم تمدن نوين اسالمی با رويکرد معناشناختی تالیف محمدرضا ابراهیم واکاوی مفه»، «7معاصر، شماره 
لیف أمقوله تمدن در طبقه بندی علوم انسانی ت»و « 7نژاد و محمد پورعباس، تمدن نوين اسالمی، شماره 

مشاهده شده اند که همگی وجوه ديگری از مساله را بررسی « 25حبیب اهلل بابايی، نقد و نظر، شماره 
و به گونه ای که در پژوهش حاضر، مفهوم تمدن نوين اسالمی بر اساس تحلیل مفهوم تمدن و کرده اند 

 مقايسه تطبیقی آن با تمدن اسالمی در گذشته بررسی می شود، عمل نکرده اند.

 معنای تمدن در میان اندیشمندان
تعاريف  واژه تمدن در میان انديشمندان جهان اسالم و غرب تعاريف گوناگونی شده است. برخی

درصدد تبیین ماهیت تمدن اند، برخی ديگر درصدد تمايز بخشی میان فرهنگ و تمدن هستند، در اين 
لفه های ؤبین تعاريفی هم وجود دارد که علل شکل دهنده تمدن ها را ذکر کرده اند و برخی نیز بر م

  7مفهومی تاکید داشته اند.

                                                                                                                                               
 78جمعی از نويسندگان، جستاری نظری در باب تمدن، ص  7



 میهمايش ملی تمدن نوين اسال سومینمجموعه مقاالت /  738

محل اجتماع »خواجه نصیرالدين طوسی در معنای  اين واژه در جهان اسالم ابتدا در قرن هفتم توسط
سپس ابن خلدون آن را  7به کار رفته است.«  انسانی برای معاونت  با يکديگر و صورت بندی نوع انسانی

استفاده کرده و معتقد است که تمدن در فرآيند انتقال از « العمران»و « الحضاره»در قرن هشتم در معنای 
اين مرحله شهرنشینان به بهره های غیر ضروری و تجمل نیز در زندگی توجه بداوت تحقق می يابد و در 

ثیر پذيرفته اند و تعريف شاخصی تا قرون أبعد از او اکثر علمای جهان اسالم از تعريف او ت 7می کنند.
معاصر مشاهده نمی شود. متفکران معاصر جهان اسالم با ورود به عرصه های جديد علمی تعاريف 

تشکل هماهنگ انسان ها »اين مفهوم ارائه کرده اند. برای مثال عالمه محمد تقی جعفری،  تری از دقیق
در حیات معقول با روابط عادالنه و اشتراک همه افراد و گروه های جامعه در پیشبرد اهداف مادی و 

وعه مجم»را معنای تمدن ذکر می کند و دکتر شريعتی  آن را  3«معنوی انسان ها در همه ابعاد مثبت
می داند. چیزی که مشخص است اين است  7«ساخته ها و اندوخته های معنوی و مادی در جامعه انسانی

که هر کدام از متفکران مسلمان از منظر خاصی به تمدن نگريسته اند و لذاست که تعاريف آن ها 
نگری در عین تفاوت های بسیاری با يکديگر دارند. شايد بتوان اين تعاريف را در ذيل عناوين کالن 

، 8، جامعه پذيری و نظم پذيری2، برآيند شناخت های انسان6، غلبه انسان بر طبیعت5وحدت ارگانیک
، حفظ صورت اصیل بنیادهای 70، صورت نوعی هر دوره تاريخی3امکان پذيری خالقیت فرهنگی

                                                                                                                                               
 757خواجه نصیرالدين طوسی، اخالق ناصری، ص  7
 368، 783، 777، 73، 77ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ص  7
 66، ص 5رجمه و تفسیر نهج البالغه، ججعفری، ت 3
 ( 7375شريعتی، سخنرانی در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد ) 7
 (7335مصباح يزدی، مصاحبه با همايش تمدن نوين اسالمی ) 5
 73خاکرند، سیر تمدن اسالمی، ص  6
 53فضايی، بنیان های اجتماعی دين، ص  2
 67وی تمدن ها، ص علمداری، موانع نشانه شناختی گفتگ 8
 775سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی، چیستی گفتگوی تمدن ها: مجموعه مقاالت، ص  3

 777معارف، نگاهی دوباره به مبادی حکمت انسی، ص  70
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وه ظاهری ، ساحت بیرونی و جل7، مجموعه پاسخ های عاقالنه به چالش های زندگی7فرهنگی و معرفتی
 نام برد. 7و سیر و بسط و ظهور يک نحوه تفکر در افراد 3زندگی

متفکران غرب نیز از سده هجدهم میالدی به مفهوم تمدن نگاه ويژه کرده اند و در عصر روشنگری 
در ادامه آن ها نیز تعاريف مختلفی از تمدن ارائه کردند که   5آن را در برابر بربريت به کار بردند.

چشمگیری با يکديگر دارند. برای مثال دنی کوش با توجه به جنبه فراگیر بودن تمدن معتقد  های تفاوت
و  6«دهند، گسترش دهد ی مردمی که بشريت را تشکیل می تواند و بايد خود را به همه تمدن می»است 

 د:نويس ای که برای تمدن در نظر دارد در تعريف آن می ويل دورانت با توجه به ارکان چهارگانه
تمدن به شکل کلی آن عبارت از نظمی اجتماعی است که در نتیجه وجود آن، خالقیت فرهنگی » 

 2«کند. شود و جريان پیدا می پذير می امکان
 تعاريفی که غربیان در معنای تمدن ذکر می کنند را نیز می توان در ذيل عناوين مجموعه 

، 3عتالی علوم طبیعی با پیروزی عقالنیت بر دين، پیشرفت اجتماعی و ا8پديده های اجتماعی غیر وابسته
، ترکیب پیچیده ی 70پااليش معرفت و پرورش فضیلت در کنار رفاه در زمینه ضرورت های زندگی

، مجموعه آنچه که در قرون گذشته توسعه يافته و امروزه در يک يا 77خلق شده توسط انسان در جامعه
 ، 73هرنشینی و معموال مشترک بین چند جامعه، مجموعه ای از پديده ش77چند جامعه رايج است

                                                                                                                                               
 نصر، جوان مسلمان و دنیای متجدد 7
 صدری، مفهوم تمدن و لزوم احیای آن در علوم اجتماعی 7
 53جستارهايی درباره دين و مسائل جهان معاصر ، ص صدر، اديان درخدمت انسان:  3
 27داوری اردکانی، اتوپی و عصر تجدد، ص  7
 33هانگتینتون، تمدن ها و بازسازی نظام جهانی، ص  5
 76کوش، مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی، ص  6
 3، ص 7دورانت، تاريخ تمدن، ج 2
 63تمدن، ص  پهلوان، فرهنگ شناسی: گفتارهايی در زمینه فرهنگ و 8
 66هیل و ديگران، فرهنگ جامعه شناسی، ص  3

 773يوکیچی، نظريه تمدن، ص  70
 78روح االمینی، زمینه فرهنگ شناسی، ص  77
 73روح االمینی، زمینه فرهنگ شناسی، ص  77
 50روح االمینی، زمینه فرهنگ شناسی، ص  73
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، جنبه بیرونی 7نمونه های خاصی از فرهنگ و مجموعه اعمال و آرای منتقل شده از نسلی به نسل ديگر
 و پیشرفت عالی يک جامعه مترقی، نام برد. 7اخالقیات

 معنای مختار تمدن
د لذا از شرح و نقد تعاريف از آنجا که محور اصلی اين پژوهش پرداختن به معنای تمدن نمی باش

مطروحه در بخش قبلی صرف نظر کرده و تالش می شود تعريفی جامع با در نظر گرفتن ابعاد مختلف 
له ارائه گردد. در يک دسته بندی کلی، عده ای تمدن را در نسبت با فرهنگ تعريف کرده اند و ئمس

به تعريف آن بپردازند. به دو گروه قبلی لفه های تمدن ؤعده ديگری تالش نموده اند با بیان ارکان و م
بايد افرادی را که تمدن را به معنای پیشرفت و توسعه دانسته اند يا آن را مترادف مجموعه دستاوردهای 
مادی و معنوی بشر تعريف کرده اند، نیز افزود. به نظر می رسد همه اين موارد به نوعی در تعريف تمدن 

ع که دربردارنده تمامی جوانب تمدن باشد برطرف کننده مناقشات دخیل هستند و ارائه تعريفی جام
 خواهد بود. 

تمدن در حقیقت عبارت است از عالی ترين سطح نظام اجتماعی يک جامعه که توان پاسخگويی به 
 همه نیازهای آن جامعه در تمامی ابعاد وجودی انسان را دارد.

 ارکان تمدن
 شد، هر تمدنی از چهار رکن تشکیل شده است. رکن اول با توجه به تعريفی که از تمدن ارائه 

نرم افزار اداره جامعه و برآوردن نیازهاست. به تعبیر ديگر در هر تمدن، نظام قوانین و عقايدی در دست 
مديران برای اداره جامعه و در دست مردم به عنوان فرهنگ و عقیده وجود دارد که با يکديگر 

 نگی و رشد تمدن را فراهم می آورد. اساسا يک تمدن حول اين همخوانی داشته و موجبات هماه
 نرم افزار شکل میگیرد و بدون چنین پشتوانه ای ايجاد يک تمدن ناممکن است. 

رکن دوم، نظامی است که متکفل سازماندهی نیازهای مردم و رفع آنهاست. اين سازمان وظیفه 
ام نیازها را بر اساس نرم افزار اداره جامعه مهندسی مديريت جامعه در عرصه کالن را به عهده داشته و نظ

                                                                                                                                               
 3لینتن، سیر تمدن، ص  7
 37، ص 73جهانبگلو، ماهنامه کیان، ش  7
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می کند. در حقیقت اين افراد، بر اساس آن نرم افزار، هسته اولیه تمدن را شکل داده و توسعه می دهند. 
البته ممکن است در يک تمدن، نظام های متعددی شکل بگیرد که مديران آن ها متفاوت بوده و در 

داشته باشند ولی اين نظام ها با يکديگر تفاوت ماهوی نداشته و طبق يک جزئیات قوانین تفاوت هايی 
 اصول مشترک و در يک هدف واحد گام بر می دارند. 

 رکن سوم مردمی هستند که آن دستگاه فکری و مديريتی را پذيرفته و با اتکاء به آنها به 
يی دارند که بايد توسط آن تشکیل تمدن مبادرت ورزيده شده، در آن تمدن زيست می کنند و نیازها

تمدن به آن نیازها پاسخ کافی داده شود وگرنه مردم دچار نارضايتی شده و تمدن از بین می رود. البته 
 باز هم الزم به ذکر است که ممکن است در يک تمدن اقوام مختلف با زبان های گوناگون و 

آن ها مشترک بوده و مسیر زندگی خرده فرهنگ های مختلف وجود داشته باشند ولی باورهای اساسی 
 آن ها همسو است.

رکن چهارم هم دستاوردهای تمدن در عرصه های مختلف است که اوال مورد استفاده در آن تمدن 
به برای برای پاسخگويی به نیازهای مردم می باشد، ثانیا به تمدن هويت می بخشد و ثالثا به عنوان جاذ

گیرد. در حقیقت اين دستاوردهاست که نشان دهنده تمدن بودن  میکید قرار اقوام و ملل ديگر مورد تأ
يک جريان می باشد زيرا هر جريان سیاسی به نحوی سه رکن قبلی را دارد ولی وقتی به مرحله تولید 
دستاوردهايی در مقیاس جهانی با قدرت نفوذکنندگی در ملل ديگر  می رسد و آن ملل را شیفته و 

تواند ادعای تمدن سازی را داشته باشد. در اين صورت است که می تواند دلباخته خود می کند، می 
عالوه بر پاسخگويی به نیازهای روزمره زندگی آنان، فکر و فرهنگ آنان را نیز تسخیر کند؛ هرچند در 

 ظاهر تحت سیطره حکومت ديگری بوده و از نظر نژادی به قوم خاصی وابسته باشند. 

 در تمدن اسالمی گذشته بررسی سهم تاثر ارکان تمدن
همانطور که ذکر شد، رکن اول، نرم افزار اداره جامعه و برآوردن نیازهاست. پرواضح است که 
تمدن اسالمی بر پايه اسالم شکل گرفت و پیامبر اکرم )ص( با هجرت خود به مدينه سنگ بنای اين 

و صحابه، مرکز توجهات بود. با تمدن عظیم را بنا نهاد. قرآن کريم، محور تحوالت و سنت پیامبر )ص( 
استفاده از اين ذخاير ارزشمند بود که مسلمانان توانستند در همان قرن نخست هجری و پیش از انتقال 
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 علوم ديگران، خود صاحب فرهنگی اصیل، وسیع و عمیق گردند. فرهنگی که شامل عقل محوری، 
 تاوردهای عظیمی را به ارمغان آورد.علم آموزی، ادب، عدالت، مساوات و معنويت بود و توانست دس

به جرئت می توان گفت که عامل اصلی اشتغال مسلمانان به علوم عقلی از طبیعیات و رياضیات و »
غیر آن ها به صورت نقل و ترجمه در آغاز کار و به نحو استقالل و ابتکار در سرانجام، همان انگیزه 

هم کرده بود... و معلوم است که مدنیت وسیع فرهنگی بود که قرآن مجید در نفوس مسلمانان فرا
اسالمی که کمی بعد از هجرت و رحلت رسول اکرم )ص( قسمت معظم معموره را تحت تسلط خود 
گرفت و در آن حکومت نمود و باالخره امروز در حدود ششصد میلیون از جمعیت کره زمین را به نام 

.. و بديهی است چنین تحولی که يکی از حلقه های اسالم می دارد، يکی از آثار بارزه قرآن مجید بود.
بارز سلسله حوادث جهان می باشد در حلقه های بعدی تأثیر به سزايی خواهد داشت و از اين رو، يکی 

 7«از علل و مقدمات تحول امروزی و بسط و پیشرفت فرهنگ جهان، قرآن مجید خواهد بود.
ن تعالیم ارزشمند به همان نحوی که از رسول ولی متاسفانه در مسیر گسترش اين آيین مقدس، آ

اکرم )ص( صادر شده بود گسترش نیافت و موجبات بروز انحرافات عمیقی را فراهم کرد. از يک 
طرف خلفا برای پیش برد اهداف خود دين را دولتی کرده بودند و متناسب با شرايط روزگار آن را 

قه های مختلف در امت اسالمی شد و از طرفی تفسیر و ترويج می کردند که منجر به شکل گیری فر
اصل اسالم نیز از طرف پیروان اديان و آئین های مختلف به طور مداوم مورد تشکیک واقع می شد؛ و 
از آن جا که اوال اسالم واقعی به دست بسیاری از مردم نرسیده بود و ثانیا کارشناسانی دين شناس جهت 

شبهات بی پاسخ می ماند، يا برای رهايی از شبهه، دين مورد پاسخ به اين شبهات وجود نداشت، يا 
تحول قرار می گرفت و برای هماهنگی با اديان و مذاهب ديگر، عقايد و آداب و رسوم جديدی بدان 

بنابراين اين نزاع بدانجا منتهی شد که اصل تعالیم اسالم مورد تشکیک واقع شود، بدين  .افزوده می شد
الم دارای تعالیمی الهی و درست بوده که قدرت پاسخگويی به نیازهای مردم را بیان که آيا اساسا اس

 داشته باشد يا خیر؟ به بیان ديگر آيا اين تعالیم جهان شمول و تمدن ساز هستند يا خیر؟ 
اين موارد موجب انحراف تمدن اسالمی از مسیر اسالم حقیقی و انحطاط آن در قرون بعدی گرديد 

لمانان آن انگیزه و شوق کافی که در صدر اسالم مشهود است را برای دفاع از تمدن زيرا بسیاری از مس
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اسالمی و اعتالی آن نداشتند. پیرامون انحطاط اسالم ممکن است کسی برخی از افکار و معتقدات 
اسالمی را مؤثّر در انحطاط مسلمین معرّفی کند، و ممکن است کسانی سیستم اخالقی اسالم را ضعیف 

اط آور بدانند؛ ممکن هم هست افرادی قوانین اجتماعی اسالمی را عامل انحطاط مسلمین و انحط
بخوانند. اتّفاقاً، هم پاره ای از افکار و معتقدات اسالمی و هم برخی از مبانی اخالق اسالمی و هم بعضی 

 7ده اند.قوانین و مقرّرات اجتماعی اسالمی به دلیل انحراف از اصل خود مورد اين اتّهام واقع ش
رکن دوم، همانطور که ذکر شد نظامی می باشد که متکفل سازماندهی نیازهای مردم و رفع آنها در 
چارچوب نرم افزار اداره جامعه است. اين نظام در صدر اسالم و با رهبری پیامبر اکرم )ص( به عنوان 

لمداد می کردند. جايگاهی مقدس به مسلمان عرضه شد و همگان صاحب اين منصب را منصوب الهی ق
ولی متاسفانه در پی رخدادهای بعد از رحلت ايشان و نزاعی که بر سر جانشینی ايشان اتفاق افتاد، اين 
جايگاه از مسیر اصلی خود خارج گشت و از نصب الهی به نصب مردمی و سپس موروثی تغییر رتبه 

عی شاهد تکیه زدن افرادی بر داد. اين تحول بنیادين در تمدن اسالمی منجر به اين شد که در مقاط
منصب خالفت اسالمی باشیم که فرسنگ ها از اسالم و مسلمانی فاصله دارند. آنان با تفنن در خوراک، 
تجمل در لباس، بذل و بخشش های بی حساب و استعمال مسکرات و عیاشی ها از سنت پیامبر )ص( 

 ان می نويسد:برای نمونه جرجی زيدان درباره دولت فاطمی 7دور شده بودند.
فاطمیان که تازه روی کار آمده بودند بهتر و بیشتر از عباسیان، دستگاه و تجمل به هم زدند و اگر »

عباسیان، کفش و روسری زنان خود را مرصّع می ساختند، فاطمیان ظروف آشپزخانة خود را جواهر 
ی نمودند و تا حدّی در نشان می کردند و تنگ ها و جام های طال را با جواهرات گرانبها مرصّع م

استعمال زيورآالت و ساختن آن تفنن داشتند که برای تزيین مجالس خويش، مجسّمه های طال و نقره 
 3«جواهر نشان می ساختند.

انحراف در اين رکن کار را بدانجا رسانده است که عده ای از تمدن اسالمی به تمدن اموی يا تمدن 
 م در کنار تمدن نمی آورند.عباسی تعبیر می کنند و نامی از اسال
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 رکن سوم نیز مردمی هستند که آن دستگاه فکری و مديريتی را پذيرفته، در آن تمدن زيست 
می کنند و نیازهايی دارند که بايد توسط آن تمدن به آن نیازها پاسخ کافی داده شود. اين مردم در 

ر )ص( در صدر اسالم با انسان هايی تمدن اسالمی مسلمانان هستند. با مطالعه شرح حال صحابه پیامب
مواجه می شويم که معنويت سراپای وجود آنها را احاطه کرده و آموزه های اسالم در سرتاسر زندگی 
آن ها جاری است. ولی متاسفانه اين روح معنوی و وحدت دينی امت پیامبر )ص( با پررنگ شدن 

ذيری از فرهنگ های بیگانه و استعمارگری ثیرپأعصبت های قومی و قبیلگی، هواپرستی و دنیازدگی، ت
آن ها، ضعف دين داری و عدم شناخت کافی از اسالم واقعی رو به افراط و تفريط گذاشت به نحوی 
که در قرون بعدی شاهد فرقه های مختلف مسلمان و غیر مسلمان در پهنه گسترده تمدن اسالمی هستیم. 

المی را با مشکالت عديده ای مواجه کردند و اين فرقه های مختلف در کشاکشی دائمی تمدن اس
روحیه مقاومت مردمی در برابر بیگانگان را از مسلمانان ربودند. انحراف در اين رکن در قرون اولیه 
اسالمی با پررنگ شدن وجهه عصبیت قومی سبب شد که بعضی متفکران و مستشرقان از تمدن عرب به 

دی، با افراط در ملی گرايی، ايرانیانی مانند شاهان پهلوی در جای تمدن اسالمی نام ببرند و در قرون بع
 صدد احیای تمدن ايرانی برآيند.

در نهايت رکن چهارم، دستاوردهای آن تمدن در عرصه های مختلف علمی و فرهنگی است که 
 هم مورد استفاده در آن تمدن می باشد و هم به صورت های مختلف به اقوام و ملل ديگر عرضه 

. تمدن اسالمی در اين عرصه در مقاطعی بی نظیر عمل کرده هرچند در نحوه اجرای اين می شود
سیاست ضعف های عمیقی وجود داشته است. قرون اولیه تمدن اسالمی بويژه قرن های دوم تا پنجم 
عصر طاليی اسالم است که مسلمانان پیشرفت های علمی و فرهنگی چشمگیری داشته اند. شهرهای 

سالم به صورت مراکز علم و فرهنگ درآمدند و دانشمندان ابتکارات خود را عرضه مهم دنیای ا
نمودند. تنها در دوران های طاليی تاريخ، يک جامعه می توانسته است در مدتی کوتاه اين همه مردان 
معروف در زمینه سیاست و تعلیم و ادبیات و لغت و جغرافیا و تاريخ و رياضیات و هیأت و شیمی و 

هنری لوکاس در اين زمینه  7و طب و مانند آنها که در چهار قرن اسالم بوده اند، به وجود آورد. فلسفه
 می نويسد:
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مسلمانان آنچه را به ارث بردند، ترجمه و تفسیر کردند و تحلیل های ارزشمندی به آن افزودند و »
 7«مهمتر اين که خود نیز تراويدند و مغزهای اصیلی به بار آوردند.

اسفانه مسلمانان هم در اخذ علوم از تمدن های ديگر بدون برنامه و پیوست فرهنگی عمل ولی مت
کردند و هم در ادامه مسیر با ورود عقايد انحرافی مثل اخباری گری، دنیاگريزی افراطی و جبرگرايی 

تقال در جامعه اسالمی از حرکت علمی پرشتاب خود بازماندند. لذا شاهد رکود علمی تمدن اسالمی و ان
علوم به اروپا در قرون بعدی هستیم که از اين رهگذر زمینه وابستگی، استعمار و در نهايت انحطاط 

 تمدن اسالمی فراهم شد.

 تمدن نوین اسالمی
تمدن نوين اسالمی همانطور که از ترکیب واژگان آن پیداست، دربردارنده مفهوم تمدن با دو قید 

. از آن جا که هر تمدن چهار رکن اساسی دارد، تمدن نوين می باشد« نوين بودن»و « اسالمی بودن»
« اسالمی بودن»اسالمی نیز از اين قاعده مستثنی نیست و چهار رکن اساسی آن بايد با مالحظه ی دو قید 

تبیین گردد تا بتوان از اين رهگذر تعريفی جامع از آن ارائه نمود. افراط و تفريط در هر « نوين بودن»و 
قطار تمدن نوين اسالمی را از مسیر خارج کرده و به بیراهه هايی چون تمدن های نژادی،  رکن می تواند

 فرقه ای يا دين گريز ببرد.
تمدن نوين اسالمی در رکن اول خود که داشتن نرم افزار اداره جامعه و برآوردن نیازهاست، قطعا 

می کند ولی در اين گزينش توجه دين مبین اسالم را به عنوان يگانه مرجع و منبع حیات بخش انتخاب 
به اشتباهات تمدن اسالمی گذشته ضروری است. رسول گرامی اسالم )ص( در طول حیات خود به 
تبیین آموزه های اسالم حقیقی پرداخت ولی متاسفانه بعد از رحلت ايشان با توجه به اتفاقاتی که در 

گون از اسالم تشکیل شد که منجر به جهان اسالم روی داد، فرقه های گوناگونی با تفسیرهای گونا
اختالفات فراوان در امت اسالمی و دور شدن از آموزه های اصیل اسالم گرديد. استخراج آموزه های 
 اسالم حقیقی با روش اجتهادی توسط متخصصان از منابع آن، مهمترين کاری است که بايد در 
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ن جهت است که در تمدنی با پسوند تمدن سازی نوين اسالمی صورت پذيرد. اهمیت اين رکن از آ
 اسالمی، اسالم بايد بر تمامی ارکان تمدن سیطره داشته و به آن ها جهت دهد.

رکن دوم تمدن نوين اسالمی، نظامی است که متکفل سازماندهی نیازهای مردم و رفع آنها در 
ا اسالم گرد هم چارچوب اسالم است. بايد رهبری نظام اسالمی و دولتمردان در ساختاری متناسب ب

آيند تا با رعايت اصول اسالم حقیقی پیرامون شرايط رهبری و کارگزاران، تمدن نوين اسالمی بتواند از 
 آفات تمدن اسالمی گذشته در اين رکن مهم در امان بماند. آنچه در اين رکن حائز اهمیت است 

دت امت اسالمی، در مناطق دست يابی به ساختاری با هويت اسالمی است که بتواند در عین حفظ وح
 مختلف تمدن اسالمی پیاده گردد.

رکن سوم در تمدن نوين اسالمی مردم هستند. مسلمانان در اين تمدن جديد بايد در دو جنبه فردی 
و اجتماعی در مسیر اسالم حرکت کنند. وجود معنويت در کنار رفاه در زندگی شخصی و ايجاد 

انسانی از دستاوردهای تمدن نوين اسالمی برای مسلمانان در عدالت همراه با رعايت حدود الهی و 
جهت رسیدن به اهداف خلقت می باشد. انحراف مسلمانان در تمدن اسالمی گذشته خسارات جبران 
ناپذيری بر پیکره تمدن اسالمی وارد نمود و از مهمترين عوامل سستی آن ها در برابر بیگانگان بود. 

که ايجاد تمدن نوين اسالمی به معنای نابودی بوم های فرهنگی نیست  توجه به اين نکته ضروری است
کند  بلکه اين تمدن جديد با حفظ هويت خرده فرهنگ های قومیت ها و نژادهای گوناگون، تالش می

 آن ها را ذيل فرهنگ اسالم هدايت و مديريت نمايد.
مانند هر تمدن ديگری کند  در نهايت تمدن نوين اسالمی در تحقق رکن چهارم خود تالش می

دستاوردهای مختلف علمی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد. اين دستاوردها اوال در مسیر تولید خود از 
ها بهره خواهد برد تا با در نظر داشتن آنها طرحی نو در اندازد  تجربیات و عقالنیت بشری در همه دوران

نچه در تمدن غرب اتفاق افتاده است تنها به غرايز و ثانیا در مسیر تولید علم، فرهنگ و ثروت، مانند آ
ها توجه نداشته و روح کلی اسالم را در کنار عقالنیت بر تولیدات خود حاکم خواهد  حیوانی انسان

 کرد. 
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 نتیجه گیری
تمدن توسط متفکران گوناگون تعاريف مختلفی شده است. برخی تعاريف درصدد تبیین ماهیت 

درصدد تمايز بخشی میان فرهنگ و تمدن هستند. در اين بین تعاريفی هم تمدن اند، و برخی ديگر 
لفه های مفهومی تاکید ؤوجود دارد که علل شکل دهنده تمدن ها را ذکر کرده اند و برخی نیز بر م

آنچه از بررسی اين تعاريف به دست می آيد اين است که تمدن عالی ترين سطح نظام  7داشته اند.
ی باشد که توان پاسخگويی به همه نیازهای آن جامعه در تمامی ابعاد وجودی اجتماعی يک جامعه م

 انسان را دارد.
انديشمندان مختلف پیرامون ارتباط تمدن اسالمی گذشته با تمدن نوين اسالمی نیز ديدگاه های 

ر و مختلفی ارائه کرده اند. چه اينکه عده ای قائل به وجود بقايای تمدن اسالمی گذشته در عصر حاض
و چه اينکه عده ديگری تمدن اسالمی گذشته را از بین رفته بدانند و بخواهند  7احیای مجدد آن باشند

ثیر هويت بخش و عبرت آموز تمدن أسیس کنند، در نهايت آن ها نمی توانند از تأتمدنی نوين ت
دن ديگری از اسالمی گذشته در تمدن اسالمی جديد چشم پوشی کنند. تمدن نوين اسالمی مانند هر تم

چهار رکن اساسی تشکیل يافته است که عبارتند از: نرم افزار اداره جامعه و برآوردن نیازها، نظام 
مديريت، مردم و دستاوردهای علمی، فرهنگی و اقتصادی. دقت در نقاط مثبت و منفی اين ارکان در 

ن نوين اسالمی می تواند در تمد« اسالمی بودن»و « نوين بودن»تمدن اسالمی گذشته و توجه به دو قید 
 ساخت ارکان آن بسیار مفید واقع شود.

تمدن نوين اسالمی با ايجاد تعادل بین تمام ارکان چهارگانه و در نظر داشتن اسالم حقیقی به عنوان 
چراغ راه، تالش می کند طرحی جديد دراندازد تا از آفتی که تمدن اسالمی گذشته بدان دچار گرديد 

اين آفت ها بر اثر افراط و تفريط در آموزه های اسالم، رهبری جامعه اسالمی، تعصبات  در امان بماند.
نژادی و ترجمه و تولید بی ضابطه علوم در مقاطع مختلف به وجود آمد که منجر به از بین رفتن اسالم و 
 نامیده شدن تمدن اسالمی به تمدن عرب، تمدن اموی و تمدن عباسی شد. تمدن نوين اسالمی در
حقیقت عالی ترين سطح نظام اجتماعی بر پايه اسالم حقیقی می باشد که توان پاسخگويی به همه 

                                                                                                                                               
 78 جمعی از نويسندگان، جستاری نظری در باب تمدن، ص 7
 70نصر، علم و تمدن در اسالم، ص  7
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نیازهای جامعه در تمامی ابعاد وجودی انسان را دارد. البته اين پاسخگويی هم برگرفته از علوم تجربی و 
جربه های بشری انسانی تولید شده در خود آن جامعه می باشد و هم بوسیله بومی سازی عقالنیت و ت

جوامع ديگر در علوم مختلف به دست می آيد و در نهايت اين تمدن جديد می تواند با تکیه بر 
دستاوردهای خود در زمینه علم، فرهنگ و اقتصاد با هويت فرهنگی مستقل در مناسبات جهانی شرکت 

 کرده و قدرت نفوذ ايجاد کند.
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 ارائه مدل کاربردی نقد تئوری در حوزه علوم انسانی
 سازی اسالمی ای سلبی در راستای تمدن مقدمه

 
 7علی رمضانی حسین

 

 چکیده
شود علم نیز با ايجاد حیات علم با رد و نقد همراه است. همچنان که حرکت در اثر تضاد پديدار می

گیری از نقد و های رشد در علوم مختلف بهرهترين راهيابد. يکی از اصلیتضاد و سؤال هويت می
ها چگونه ما فرآيند نقد چیست؟ و اصوال نقد سازنده در راستای به چالش کشاندن تئورینقادی است، ا

پذيرد؟ سؤاالتی است که بايد بدان پاسخ داد. علم پايه و اساس هويت انسان و جامعه انسانی صورت می
حقايق گیری از ابزار عديده به وديعه نهاده شده از سوی خداوند خالق شارع به  است. انسان با بهره

نمايد. گذر  انباشت شده در پیرامون خود احاطه علمی يافته و براساس آن به تصرف در آن اقدام می
های معرفتی از  های انسان در اين گذر، موجب تعريفی محدود از علم و به تبع باب تاريخ و فراز و نشیب

و با رويکردی  آن شده است به نحوی که انديشمندان، خود را در چارچوب ماده محدود نموده
های علم تجربی صورت  بندی علم با اين رويکرد فقط با ويژگی کنند. تقسیم محور به علم نظر می انسان

 شود.  گرفته و علوم انسانی نیز جزئی از اين پارادايم محسوب می
به های زيادی صورت داده، اما  رفت از اين پارادايم تالش ايران پس از انقالب اسالمی به دنبال برون

های  توفیق و با کمی اغماض کم توفیق مواجه بوده است. دغدغه اذعان بسیاری از انديشمندان با جهد بی
در رابطه با تحول در علوم انسانی در دو دهه اخیر نشان از اهمیت اين  العالی()مدظلهای زعیم قوم امام خامنه

 موضوع دارد.
های های علوم انسانی و مؤلفهنطقی نقد در تئوریدر اين راستا نويسنده سعی دارد به بیان فرآيند م

 پارادايمی نقد اقدام نمايد.پارادايمی و بروندرون

                                                                                                                                               
 (dr.hr1355@gmail.comاستاديار گروه علمی فرهنگی دانشگاه امام حسین)ع( )نويسنده مسئول:  1

mailto:dr.hr1355@gmail.com
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 . علم، علوم انسانی، نقد، تئوری :کلیدواژگان

 مقدمه -1
ها  جامعه ايران با فرهنگی غنی که در طول تاريخ نشان داده است از همه آنچه موجود است بهترين

ای از تاريخ از بین اديان دين شريف اسالم را برگزيده و در بین مذاهب مذهب  گزيند در برهه را برمی
افزايی در  اند. اين جامعه در تالقی با اسالم نوعی هم اند انتخاب کرده شیعه که از جمله خواص بوده

 سازی در ابعاد مختلف علوم داشته است به نحوی که برخی از انديشمندان ايرانی آفرينی و تمدن تاريخ
برد همچون ستارگانی درخشان بر عالم  در عصری که جهان در خوابی عمیق و توحشی جاهلی بسر می

تابیدن گرفتند. کتب برجای مانده از آنها که عمدتاً برگرفته از عقل الهی و بسترهای آيات و روايات 
ا به انتقال آن به ه گیری از اين دانش بوده، نشان از حکمت واال داشته است. و مستشرقینی چند با بهره

 اند دست زدند.  غرب نموده و به ترمیم و بازسازی تمدنی که نداشته

غرب در تاريخ تمدنی خويش در بزنگاهی خاص بنام رنسانس يا عصر طاليی خويش با کنار زدن 
های مختلف علمی بويژه علومی که با  ها در امور اجتماعی، به پاکسازی عرصه بسیاری از مفاهیم و گزاره

های  حور ابعاد وجودی انسان بوده است اقدام نموده و صدالبته علت اصلی آن، تحريف در گزارهم
ثیرگذار در أها و برخوردهای ناروای کلیسا از جمله عوامل ت دينی، رفتار الگوهای دينی، سوء استفاده

و هايی که از علوم مختلفی چون فیزيک، نجوم  اين فرآيند بوده است. بروز و ظهور تئوری
اند  ها در غرب بوده گذاران مکاتب و ايسم اند موجب شد تا فالسفه که پايه شناسی رخ نموده زيست

نسبت به آنچه که به حس در نیايد شک کرده و يا به کل منکر آن شوند. قائل شدن به خدای خالقِ 
خواهی  ساز و... جايی را برای تشريع و سعادتپوش، خدای ساعتصرف، خدای مهندس، خدای رخنه

نگذاشته و انسان در اين عرصه که به نوعی جنگلی متوحش مانند است بايد برای تنازع بقا تالش نمايد. 
گیرند انسان راه خود را که همان  در جايی که ابزار به جای اهداف و اهداف بجای ابزار قرار می

ندگی حیوانی خود حقیقت، کمال و سعادت است گم کرده و به اين سو آن سو سرگشته و حیران به ز
 دهد. ادامه می

سال تفلسُف جنگ بین ايده و رئال و سوژه و اُبژه هنوز بجايی  7500در حوزه معرفتی پس از 
گرايی افراطی شده و با اين دريافت از حقايق عالم به  نرسیده و فالسفه اعصار مختلف دچار نوعی نسبی



 373/ اسالمی  سازیتمدن راستای در سلبی ایمقدمه انسانی علوم حوزه در تئوری نقد کاربردی مدل ارائه

 

ورزی غرب در حوزه ط و تفريط در انديشهها قائل شده اند. افرا نسبیت در اصول و مبادی و ارزش
وجود، گاه به سوی انتزاعات محض میل پیدا کرده و گاه نیز به عالم واقع و آنچه محسوس می باشد 
تمايل يافته است. ديگر بابی از علوم حقیقی بر روی انسان مادی مکشوف نشده است و فقط در 

در اين بین با ظهور علمای تجربی چون داروين چارچوب زمان و مکان به تصرف در ماده می پردازد. و 
که قائل به قانون تکامل موجودات آن هم در عرصه ماده بوده و شأن انسان را تا حد حیوانیت تنزل داده 

شناسی به قانون زمانمند و مکانمند انفجار بزرگ را مطرح  ای ديگر که در حوزه هستی است و انديشه
خالئی قرار داده است به نحوی که انسان دانا ديگر به انسان توانا و مايل  اند همه و همه انسان را در کرده

 تغییر هويت داد.
گرا معطوف به  طلب، عمل بینی، انسان را در بعد سیاسی منفعت مکاتب برآمده از اين نوع جهان

ايد. نم گر تعريف می استفاده کسب قدرت و در حوزه اقتصاد سودانگار و در حوزه روابط اجتماعی سوء
ها و باورها  انسان ديگر دارای اموری فطری و ذاتی نیست و اين اجتماع، مکان و زمان است که به ارزش

هايی چون نوعدوستی، ايثار،  دهد. عقل انسان در راستای منافع خود تعريف شده و ارزش هويت می
معنا  نی است ديگر بیفداکاری که به عنوان فضائل جامعه بشری و عامل تمییز بین او با موجودات مادو

 اند. شده
های غربی، در سه دهه  با اين اوصاف چگونه است با نگاهی اجمالی به سیر تحول و تطور در انديشه

اخیر باب ترجمه در کشوری که تجربه انقالب عظیم اسالمی را در کارنامه درخشان خود دارد باز شده 
ور کرده است؟ در حالی که  رانه خويش غوطهمدا و جامعه علمی ما را در ورطه مبانی مادی و انسان

ها تا کل عالم را در خود اعم از آيات و روايات جای  ترين پديده معادنی از حقايق اصیل عالم از جزئی
چیان ما خود را به برخی مفاهیم سخیف غربی با  باشد و چه شد که معدن داده است در دست ما می

از هرگونه تحول و ديگرانديشی که بايد با اجتهاد و گاه متدها و قواعدی غیر بومی مشغول کرده و 
ها با اين همه تاکید زعمای امت از امام راحل  شهادت همراه باشد گريزانند؟ چه شد که پس از سال

گرفته تا امام حاضر هنوز به فکر تحول در علوم مختلف بويژه علوم انسانی نیافتاده و عزم خويش را جزم 
 باشیم؟ ها هنوز ما در حال درجا زدن می از قرار گرفتن اين دغدغه در اولويتايم؟ و چرا پس  نکرده

ها در علوم انسانی  بنابر آنچه که گذشت سواالت تحقیق عبارت است از؛ نحوه نقد مبانی انديشه
شناسانه چگونه است؟ مدل کاربردی نقد چیست؟ فرضیاتی را که به عنوان ادعا چگونه است؟ نقد روش
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محقق در اين حوزه و در پاسخ به اين سواالت است عبارتند از؛ رويکرد سلبی يا نقد و نظر صايب 
ها از مبانی شروع شده و به سوی تعاريف مفاهیم بنیادی حرکت کرده و در حوزه استدالالت به  انديشه

 ها خواهد پرداخت.  رسد. و با کشف تعارضات محسوس به رد يا اصالح انديشه انواع مغالطات می

 یستی علمچ -2
نظر از  ها صرف است و به همه دانستنی« ندانستن»در برابر « دانستن»معنای اصلی و نخستین علم که 

گويند. عالم کسی است که جاهل نیست. مطابق اين معنا، اخالق، رياضیات، فقه،  نوع آنها علم می
ا چند رشته از آنها اند و هر کس يک ي شناسی و نجوم همه علم دستور زبان، مذهب )علم دين(، زيست

شود. خداوند به اين معنا عالم است؛ يعنی نسبت به هیچ امری جاهل نیست و  را بداند عالم دانسته می
 Knowledgeبرای او مسأله مجهولی وجود ندارد. در اين معنا علم در برابر جهل قرار دارد. کلمه 

 اند. در فرانسه، معادل اين معنای علم Conaissanceانگلیسی و 
اند، اما   هرچند برخی از انديشمندان علم را محدود به طبیعت و قوانین حاکم بر آن تعريف نموده

بايد اذعان داشت که حقیقت و دايره حق بیش از آن است که بخواهیم آن را محدود به اموری مادی 
عا کرد به توان اد گاه نمی قدر وسیع است که هیچ دانست؛ چرا که شأن انسان و گستره وجودی او آن

توان در ديدگاه پوپر مشاهده کرد.  تمام ابعاد او اشراف خواهیم يافت. نمونه اين نوع تفکر مادی را می
داشت، توانست کانون اصلی روش اثباتی را پیدا و معرفی « فرانسیس بیکن»او با اشاره دقیقی که به آثار 

ان تفسیر و قرائت طبیعت است و که هم 7«روش درست»با تفکیک  7«ارغنون جديد»نمايد. بیکن در 
که همان پیشدستی عقل است، در واقع خاستگاه شناخت فلسفی روش مطالعات اثباتی  3«روش نادرست»

تر  و به عبارت صحیح« تفسیر طبیعت»را مشخص ساخته است. روش درست شناخت به زعم وی 
و روش دوم به « معل»طبیعت)هجی کردن کتاب طبیعت( است. روش نخست در نهايت به « قرائت»
ها و  شود. با اين اوصاف از ديد او و طرفدارانش، اخالق)دانش خوبی ختم می« گمان»و « حدس»

ها(، متافیزيک)دانش احکام و عوارض مطلق هستی( عرفان)تجارب درونی و شخصی( منطق)ابزار  بدی
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گیرند و همه  ی آن قرار میپذير هدايت فکر(، فقه، اصول، بالغت و... همه بیرون از علم به معنای  تجربه
توان گفت  [. می7اند] در انگلیسی و فرانسه معادل اين معنای علمScience اند. کلمه  به اين معنا غیر علمی

که هدف تمام علوم، شناسايی دنیای اطراف آدمی است. در اين فعالیت سه جزء عمده توصیف، کشف 
 [.7ها و قوانین وجود دارد] بندی نظريه نظم و صورت

علم کوششی است برای تطبیق تجربه حسی نامنظم و متنوع به »گويد:  انیشتین در تعريف علم می
يک سیستم فکری که منطقاً متحدالشکل باشد. در اين سیستم تجربیات واحد با جنبه تئوريک يا نظری 

 «بايد طوری همبسته باشند که هماهنگی آنها متمايز و متقاعدکننده باشد.
دارد؛ بنابراين پیشرفت در  7نیست، بلکه حالتی ساری، جاری، انبساطی و پويا 7تعلم فی نفسه ثاب

 شود. های مختلف علوم با پديدار شدن شرط انقالب که برآمده از سؤال بنیادی است حاصل می حوزه
اند: فعالیت نظرى و عملى مشتمل بر تحقیق سیستماتیک پیرامون  آورده scienceدر توضیح لغت 

معرفتى که از تحقیق  3تار جهان مادى و طبیعى از طريق مشاهده و آزمايش است.ساختمان و رف
 سیستماتیک ساختمان و رفتار جهان فیزيکى به دست مى آيد، چنین معرفتى مشتمل بر آزمايش و 

در تعريف ياد شده، بر دو  7اندازه گیرى و توسعه تئوريها براى تبیین نتايج رفتارهاى جهان طبیعى است.
کید بر أ( ت7( مطالعه و تحقیق پیرامون جهان مادى و طبیعى و موجودات در آنها. 7کید شده است: أامر ت

 6و آزمايش. 5روش مشاهده
علم تجربى عبارت است از تحقیق در مورد ماهیت اشیا )و موجودات( طبیعى و رفتارهاى آنها و 

  2 معرفت به دست آمده در مورد آنها.
هاى تجربى که به واسطه مشاهده و آزمايش به دست  دقیق از يافتهاى  هاى علمى به شیوه نظريه

توان ديد، شنید و لمس کرد و امثال اينها بنا شده است. عقايد و  شوند. علم بر آنچه مى اند، اخذ مى آمده
ساليق شخصى و تخیالت نظرى هیچ جايى در علم ندارند. علم عینى است، و معرفت علمى، معرفت 
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2 Dynamic 
3 The new oxford dictionary of English, oxford university press, 1999 
4 Cambridge international dictionary of English, Cambridge university press 
5 Observation 
6 Experiment 
7 BBC English dictionary, Harper couins publishers, 1993 
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ت؛ زيرا به طور عینى اثبات شده است. اين ديدگاه ابتدا در جريان و در نتیجه انقالب قابل اطمینانى اس
علمى، که عمدتاً در قرن هفدهم و توسط دانشمندان پیشگام بزرگى چون گالیله و نیوتن رخ داد، 

 عمومیت يافت.

 علوم انسانی -3
رنسانس در اروپا و سپس در علوم انسانی يا به تعبیر ديگر، علوم بشری اصطالحی است که از دوره 

های ادبیات، زبان، فلسفه، تاريخ، هنر، خداشناسی و موسیقی از علوم  امريکا برای تفکیک رشته
اجتماعی و علوم طبیعی به کار برده شده است. و راز اين کار در تمايزی  است که میان علوم اجتماعی 

ست. استاد مصباح يزدی در تعريف علوم از نظر تکیه داشتن بر تجربه و حس و عدم آن وجود داشته ا
علومی است که نه مانند رياضی تابع قوانین قیاسی است و نه مانند علوم تجربی قابل »انسانی گفته است: 

 [3«]آزمايش و کنترل دقیق است.
در واقع، علوم انسانی آن بخش از علوم اجتماعی هستند که اوالً( تداخلی با علوم طبیعی ندارد و 

باشد، هر چند که امروز در بسیاری از اين علوم  پذيری قابل حس در تجربه مادی نمی ضمن آزمونثانیاً( 
باشند. برخی از اينها عبارتند از:  گیری می شناسی( مسائلی از اين علوم قابل اندازه )حتی روان

 شناسی.  هايی از زبان شناسی، اقتصاد، سیاست و جنبه شناسی، جامعه شناسی، روان انسان
های مهم در اين رابطه زاويه انطباق اعمال انسان با واقع است. واقع يا واقعیت، همان  کی از زاويهي

چیزی است که حقیقتاً وجود دارد لیکن وجود آن با ابزار حسی معرفتی ممکن نیست که برخی از 
ت مید و جان کنند.)دانشمندانی چون ويلیام جیمز، هربر  ياد می« فراحسی»دانشمندان از آن به عنوان 

 [7ديويی و...(]
شود،  شناختی برای انسان روشن  می قسمتی از اين امور واقعی با کندوکاوهای معرفتی و معرفت

)همچون فلسفه احکام دينی پیرامون مسائل اجتماعی، اخالقی، فرهنگی و آموزشی( لیکن بر قسمتی 
وحی و معارف الهی برای راهیابی  ديگر به اين آسانی نمی توان دست يافت و چاره ای جز مراجعه به

های پیرامونی  ای جديد از انسان در مواجهه با پديده به معرفت کنه آنها وجود ندارد؛ بنابراين به رابطه
 بايد نظر افکند:
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شده باال عبارت خواهد بود  های شناختی و معرفتی انسان طبق روابط ترسیمبنابراين قلمروها و حیطه
 از:

 حیطه شناختی علوم طبیعی و مادی؛ -
 حیطه شناختی علوم الهی يا الهیات؛ -
 حیطه شناختی علوم انسانی. -

روش تحقیق با ماهیت موضوع و نوع شناخت مورد انتظار ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراين آشنايی با 
توان در  را میها  شناسی برای محقق امری ضروری است. اين شناخت انواع شناخت از ديدگاه معرفت

 بندی و مشاهده نمود: جدول زير دسته

 [5ها] انواع معرفت و عوامل تاثیرگذار بر آن

 مالحظات
 نوع معرفت

 مسائل مخاطبان روش ابزار

 هستی و بايدها و نبايدها پیامبران مجهول...؟!! فرشته وحی وحیانی

 اخالقیات عرفا شهودی دل عرفانی

 قضايای بديهی و مسلمات فالسفه قیاسی)کلی( عقل عقالنی

 قضايای علمی تجربه طبیعیون تجربی استقرايی)جزيیات( حواس علمی

 شکیات، مشهورات عامه مردم سینه به سینه زبان عُرفی

 ارتباط چندگانه انسان با محیط پیرامونی

 خداوند

 انسان

 طبیعت و ماده اجتماع بشری)همنوعان(
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اگر علم به معنی آگاهی و کشف حقايق جهان »در اينجا با يک سوال اساسی روبرو خواهیم شد که
 [6]«ه از غیر طريق تجربی را کشف حقايق ندانیمهستی است چرا و به چه دلیل قوانین کشف شد

گردد، لذا نگاه ملحدانه يا الهی، اسالمی يا  باز می« تعريف انسان»بنابراين مبنای علوم انسانی به 
انداز علوم انسانی است؛ چرا که قطعا علومی که انسان را منقطع از  بنای چشم مسیحی و يهودی سنگ 

گیری و نتايج   گیرد، سمت ه بر مبنای فطرت و آخرت شکل میداند و علومی ک مبدأ و مقصد می
 متفاوتی دارند.

بسیارى از مباحث علوم »شود:  گونه ترسیم می در نگاه مقام معظم رهبری علوم انسانی کنونی اين
 هايى هستند که مبنايش مادّيگرى است، مبنايش حیوان انگاشتن انسان است، عدم        انسانى، مبتنى بر فلسفه

مسئولیت انسان در قبال خداوند متعال است، نداشتن نگاه معنوى به انسان و جهان است. خوب، اين 
ها گفتند و نوشتند، عیناً ما همان را بیاوريم به جوان          علوم انسانى را ترجمه کنیم، آنچه را که غربى

هاى  به مبانى الهى و اسالمى و ارزش اعتقادى         خودمان تعلیم بدهیم، در واقع شکّاکیت و ترديد و بى
          ها منتقل کنیم؛ اين چیز خیلى مطلوبى نیست. اين از جمله هاى درسى به جوان خودمان را در قالب

هاى دولتى مثل وزارت علوم، هم در          چیزهايى است که بايستى مورد توجه قرار بگیرد؛ هم در مجموعه
گیرى که در اينجا وجود دارد؛ اعم از خود          م در هر مرکز تصمیمشوراى عالى انقالب فرهنگى، ه

بیانات مقام معظم رهبری در ديدار با «.)بسیار مهمى است          ها. به هر حال نکته         ها و بیرون دانشگاه         دانشگاه
 (8/6/7388ها،  اساتید دانشگاه

های  المللی که پارادايم و زيرساخت ر اين عرصه در سطح بینالبته بايد مدنظر قرار داد که قلم زدن د
شود.  دهد جزء خطوط قرمز غرب محسوب می فکری و نحوه نگاه به انسان و هستی و معرفت تغییر می

توان گفت مشارکت ايران در تولید علمی  ( میISI) های موسسه اطالعات علمی امريکا براساس نمايه
% افزايش يافته است. در اين مسیر تعداد اسناد علمی نمايه 77ال قبل نسبت به س 7006جهانی در سال 

%( 7)76%( و علوم انسانی 77) 735% مقدار جهانی( علوم اجتماعی 55) 633شده ايران در علوم پايه 
 .[2] است

های اخیر تنها کاربردشان  توان گفت که بیش از نیمی از تحقیقات علوم انسانی در سال ت میئبه جر
ها شده اند. دلیل عمده اين های کتابخانهد درجه علمی دانش آموخته، صاحب اثر و پرکننده قفسهيیأت

 .[8]وضعیت نامطلوب کاربردی نبودن تحقیقات است
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و شايد علت ديگر اين نوع برخورد در خصوص علوم انسانی را در روحیات فلسفی محققان ما 
ايد بتوان گفت عدم جسارت فیلسوفان ما در بیان ش» دانست که از زبان استاد جعفری بیان شده است

آراء جديد فلسفی و احترام گذاری افراطی به عقايد ديگران، باعث عدم تحرک و تنوع فلسفه اسالمی 
شد. قداست و احترام بزرگان ما در جای خود بايد محفوظ باشد، ولی نبايد مانع از فعالیت علمی و 

 [.3«]فکری شود

 علم در سایه نقد تحول یا انقالب در -4
دارد؛ بنابراين پیشرفت در  7نیست، بلکه حالتی ساری، جاری، انبساطی و پويا 7علم فی نفسه ثابت

شود.  های مختلف علوم با پديدار شدن شرط انقالب که برآمده از سؤال بنیادی است حاصل می حوزه
زشیابی علم، جانشینی مطرح برای فلسفه علم در ار 7های علمی در کتاب ساختار انقالب 3توماس کوهن

جايگزين « علم انقالبی»های  کرد، او مدلی را برای پیشرفت علمی مطرح نموده که در آن؛ دوره
های سنتی توجه به علم، )خواه  اند. او ادعا کرده است که شیوه شده« علم متعارف»های  دوره

آيند. او در تحلیل انواع علم از  ر در نمیگرايانه( با تجزيه و تحلیل تاريخی علم جو استقراگرايانه يا ابطال
 کمک فراوان گرفته است. 5«پارادايم»مفهومی به نام 

ها، فنون و نظاير آن است که به  از اعتقادات، ارزش« مجموعه کاملی»يا « چارچوب ذهنی»يک 
 اعضای يک جامعه مفروض تعلق دارد.

های  ن است در اعتقاد بوجود هويتاندرکاران مسائل علمی، ممک ای متشکل از دست اعضای جامعه
القول باشند. به عالوه اين اعضا ممکن است در  ها،... متفق ها، ژن ها، میدان مانند مکان مطلق، اتم 6نظری

عقیده باشند که چه انواعی از تحقیق و تبیین علمی حائز اهمیت است. اين قبیل تعلّقات خاطر  باره هم اين
 در معنای وسیع آن است.« ايمپاراد»و اعتقادات، بخشی از يک 
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شود داشت.  توماس کوهن در بکارگیری پارادايم يک نگاه خاص که دارای معانی محدودتری می
عبارت از يک مثال و سرمشق و يک نمايش مؤثر از يک نظريه علمی است. « پارادايم»در اين معنا 

ها و کاربرد آنهاست  گیرنده نظريههای درسی که دربر الذکر معموالً در کتاب های فوق ها و سرمشق مثال
 .[70گیرند] يابند و مورد تجديدنظر قرار می شوند، تعمیم می بیان می

علوم به دو گونه متعارف و انقالبی که استمرار گونه قبلی است قابل ترسیم هستند. علوم متعارف 
نامید.  7«کلمات متقاطعفعالیت حل جدول »توان آن را با عنوان  کارانه است که می نوعی فعالیت محافظه

به وجهی « آل چارچوب مفهومی ايده»يابد که  پیگیری علم متعارف تا زمانی بدون وقفه ادامه می
شود تبیین کند. علم متعارف در نهايت صرفاً به  بخش پديدارهايی را که در مورد آنها اعمال می رضايت

نتايج نه از راه تعمق و تأمل، بلکه به  گردد و اين تشخیص امور خالف قاعده و موارد بحرانی منجر می
نشده نظیر تغییر ناگهانی ذهنیات و حاالت روحی حاصل  وسیله نوعی رويداد نسبتاً ناگهانی و طراحی

 شود. می
های مفهومی را به منظور بررسی و تکمیل کردن رفتار برخی از عناصر  اهل علم متعارف، چارچوب

ر ضمن انجام اين کار ناگزير به اشکاالتی برخورند و با گیرند و چنانچه د جهان واقعی بکار می
کند. در اين  رو شوند؛ اگر از عهده رفع مشکالت برنیايند حالت بحران ظهور می های آشکار روبه ابطال

 ای ديگر از علم با عنوان علم انقالبی داريم. حالت ما نیاز به گونه
نه کامالً تازه به ظهور برسد و پیوستگی و يابد که يک نمو آمده زمانی کاهش می های پیش بحران

پذيرش تعداد بیشتری از اهل علم را با خود همراه کند. تا آنجا که چارچوب نخستین؛ يعنی سرچشمه 
دهد. حضور يک يا دو  مسأله در پايان به کلی طرد شود اين تغییر متناوب يک انقالب علمی تشکیل می

ومی کافی نیست؛ بنابراين برای طرد يک چارچوب امر خالف قاعده برای طرد يک چارچوب مفه
آيد.  پذير( به کار نمی ها بر اساس شواهد منطقی)منطق ابطال مفهومی، يک منطق مبتنی بر ابطال نظريه

شود و شواهد تجربی موجود  آل بر مبنای مقايسه نتايجی که از آن اخذ می يک چارچوب مفهومی ايده
 شود. طرد نمی
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شود. ممکن است به نظر  ر يک چهارچوب ماندنی و پابرجا به مرحله انقالبی وارد میعلم با ظهو
برسد آنچه در اين مرحله مورد نیاز است مقايسه میان دو چارچوب مفهومی و نتايج حاصل از مشاهدات 

پذير است که يک زبان مستقل از تجربه موجود باشد  ای تنها در صورتی امکان است، اما چنین مقايسه
پذير نیست،  ه نتايج مشاهدات در آن ثبت گردد، آيا چنین زبانی قابل دستیابی است؟ اين امر امکانک

جايی گشتالت است. با توجه به آنچه  بدين ترتیب تعويض چارچوب مفهومی مشابه نوعی انتقال و جابه
م است به گذشت چارچوب مفهومی موجود در اثر پديد آمدن بحران که برآمده از حالت ناهنجاری عل

شود. اين فرآيند را در مدل  انقالب علمی و در نهايت پديدار شدن چارچوب مفهومی نوين منجر می
 زير نشان داديم:
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آل  های ايده آل رقیب، کامالً سازگار و موافق نیستند. ممکن است اين چارچوب چهارچوب ايده
شود متفاوت  هايی که مجاز و روا شمرده می نسبت به يک مسأله مفروض با در نظر گرفتن انواع پاسخ

های اتفاقی و تصادفی نیست، بلکه برآمده از ذهنی آزاد و  باشد، اين تعويض محصول نزاع چارچوب
 نمايد که تاکنون کسی به آن توجه نکرده است. هايی را ارائه می حل خالق است که راه

 عبارتند از: شوند، عواملی که موجب ناهنجاری و سپس انقالب در علم می
 الف( اثر انباشتگی و تراکم علمی بر تحول؛

 ب( اثر روابط بین عالمان)تکنیک دلفی به عالوه اصل عینیت(؛
 ج( نوآوری؛

 د( کاربرد نوآوری در فضای علمی و اجتماع؛
 ه( باال بردن توان علمی محققان؛

 های جديد در راستای نیازهای نو؛ د( طرح سؤال
ر صورتی نتوان نوعی بازسازی عقالنی را برای تعويض نظريه ارايه داد، در ادامه بايد گفت که د

شناسان واگذاشت؛ بنابراين يک برنامه  بايد تفسیر تغییر و دگرگونی علمی را به مورخان و روان 
 شناسانه است: متشکل از دو دسته روش 7تحقیقاتی

های تحقیق،  يک از راه ز کدامبرخی از اين قواعد حاکی از آن است که ا7بخشی منفی: الف( الهام
 بايد پرهیز نمود.  

های  يک از راه  برخی ديگر از قواعد حاکی از آن است که از کدام3بخشی مثبت: ب( الهام
 بايد پیروی نمود. تحقیقاتی، 

بخشی منفی يک برنامه تحقیقاتی، هسته سخت و تغییرناپذير قضايايی را که در معرض  جنبه الهام
شوند و از  سازد. اين قضايا بر حسب قرارداد، معتبر شمرده می ند از ساير قضايا مجزا میابطال قرار ندار

شوند.  ناپذير در نظر گرفته می بخشند به عنوان قضايای ابطال سوی آنان که برنامه تحقیقاتی را تحقق می
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ها جايگزينی  ها قواعدی وجود دارد. برخی از اين سلسله های مختلفی از نظريه برای ارزشیابی سلسله
 دهند. يابنده را تشکیل می رونده را و برخی ديگر جايگزينی مسائل به نحو انحطاط مسائل به نحو پیش

 رونده است: اگر شرايط زير برآورده شود پیش T1  ،T2 ............. ،Tnها  يک سلسله از نظريه
 د.باش Tn-1کننده نظريه بالفاصله قبل از خود يعنی  تبیینTn نظرية  -7
7- Tn  محتوای تجربی بیشتری ازTn-1 .داشته باشد 
به نحو تجربی تقويت شده باشد. در غیر اين صورت  Tnبخشی از محتوای تجربی اضافی  -3

 يابنده است. تعويض مسأله به نحو انحطاط
است. واحد  7افزايی نوعی فعالیت حل مسأله توان نتیجه گرفت که علم و دانش با اين اوصاف می

توان مسائل علمی را به مسائل تجربی  در يک قلمرو علمی عبارت از مسأله حل شده است. می پیشرفت
های اساسی درباره ساختار يا روابط قلمرو  و مفهومی تقسیم کرد. مسائل تجربی عبارت از سؤال

های  ها و اعیان است. مسائل مفهومی شامل مسائلی است که يا به هنگام مواجهه با نظريه واقعیت
شناسانه درباره قلمرو مورد  های روش فرض شوند و يا وقتی که میان يک نظريه و پیش سازگار ظاهر مینا

 توان به صورت زير خالصه کرد: در يک نگاه کلی بحث باال را می .نظر آن تعارض وجود دارد

قلمرو  هايی اساسی درباره ساختارها ياروابط شناخت علمی عبارت خواهد بود از اوالً( تجربی: سؤال
های ناسازگار ب( تعارض بین يک نظريه و  ها و اعیان و ثانیاً( مفهومی: الف( مواجهه با نظريه واقعیت

 قلمرو مورد نظر.شناسانه درباره  های روان فرض پیش
های  های فلسفی عصر مدرن را با اين همه نارسايی با اين اوصاف آيا وقت آن نرسیده است که پايه

ختلف با سواالتی بنیادی دچار تزلزل نمود و آيا علوم انسانی اسالمی بهترين های م موجود در عرصه
شود؟ اما انجام اين فعالیت بايد در يک فرآيند منطقی و  ها محسوب نمی گزينه برای حل اين ناهنجاری

 ها و تعصبات صورت گیرد. بدور از همه سوگیری
های غربی بودن نقد و ارزيابی آنها نه  تقلید محض در حوزه پژوهش و اقتباس از نظريات و انديشه

هايی بومی  کند بلکه از ارائه نظريات و تئوری تنها به توسعه و رشد شکوفايی علوم در کشور کمکی نمی
کند؛ بنابراين  ها و قواعد فکر دينی و ملی نیز جلوگیری می های اصیل مبتنی بر چارچوب و انديشه
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براساس مبانی دينی و قواعد عرفی جامعه ايرانی گامی بزرگ  پردازی و تولید فکر سازی در نظريه بومی
ای در اين  اهلل خامنه در جهت ارتقاء و پیشرفت علوم انسانی در کشور خواهد بود. حضرت آيت

فرمايند: االن شما اگر در علوم انسانی يک  خصوص با طرح مطالبه تولید علم در زمینه علوم انسانی می
آيند و  ای می چنانچه بر خالف نظريات رايج و نوشته شده دنیا باشد، عدهنظريه علمی داشته باشید، 

شناسی، مخالف با  گويند حرف شما در اقتصاد مخالف با نظريه فالنی است. حرف شما در روان می
نظريه فالنی است. يعنی آن طور که مومنین نسبت به قرآن و کالم خدا و وحی الهی اعتقاد دارند، اينها 

الن دانشمند اروپائی همان اندازه يا بیشتر اعتقاد دارند. جالب اينجاست که آن نظريات کهنه به نظرات ف
آيد، اما اينها همان نظريات پنجاه سال پیش را به عنوان  شود و جايش نظريات جديدی می و منسوخ می

رند، يکی ها دو عیب دا فرمايند اين گیرند. ايشان در ادامه می يک متن مقدس و يکدين در دست می
خبرند. همان متن خارجی را که برای آنها تدريس  که مقلند، دوم آنکه از تحوالت جديد بی اين

دهند.)سخنان  های ما می اند و امروز به جوان اند، مثل يک کتاب مقدس در سینه خود نگه داشته کرده
 (77/06/7388مقام معظم رهبری، 

ی اين است که چرا پس سی سال انقالب پرشکوه و حال سوال ديگر در مسیر تحول در علوم انسان
انقالب اسالمی ما هنوز در مبانی و مبادی علوم هنوز اقدامی اساسی صورت نداده و باز مقلّدانه و 
کورکورانه در قواعد و چارچوب نگاه غربی به انسان فکر کرده و امورات جاری خود را طبق آن تنظیم 

با توجه به اسالمی بودن کشور و نظام و » علوم انسانی آمده استنمايیم؟ برای مثال در کتاب کنگره  می
های الزم در استادان  نیز برخورداری از منابع غنی اسالمی و سابقه تاريخی و فرهنگی، بايد انگیزه

شک،  . بی[77]پردازی به جای مصرف نظريات ديگران ايجاد شود ای علوم انسانی جهت نظريه رشته
های اين  ارچوب شريعت و معطوف نمودن تئوریهای انسانی در چ ارائه نظريههای خودباوری و  بارقه

رشته به مسائل بومی، هر چند به صورت تدريجی و کند، اما واقعیتی ملموس و مشهود و درخور تقدير 
 است.

محقق براين عقیده است که در تولید علم بايد وضع موجود به نقد کشیده شود و و با رويکردی 
های بنیادی غرب و شرق اقدام کرده و در کنار آن به موازات سلب با  و اصالح تئوریسلبی به رد 

پردازی پرداخت؛ چراکه با پديدار شدن خالء ناشی از نقد نوعی  رويکردی ايجابی به تولید علم و تئوری
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 خالء معرفتی در سیستم علمی حاصل خواهد شد. فرآيند تولید علم و تحول در حوزه علوم انسانی در
 مسیر اسالمی کردن بدين نحو ترسیم خواهد شد:

 
 
 
 
 
 
 

پردازی به موازات هم حرکت  در راستای تحول در حوزه علوم انسانی بايد دو مقوله نقد و نظريه
 نمايند تا نتیجه مطلوب حاصل شود. 

 رد + ايجاد = تحول سازنده   /    سلب + ايجاب = مدل تحولی
 نقد + پیشنهاد = توسعه

 
 
 

ی مثال شهید مطهری برای اسالم و تحول در علوم انسانی بنیادی  ثبات و تغییری در نظر برا
گرفت. اين نکته را استاد در حل پارادکس زمان و جاودانگی بیان کرده است. اسالم جاودانه است به  می

القیامة وحرامُ  يومِ  حاللٌ الی)ص(، حاللُ محمدٍ پذيرد اين معنا که ثبات دارد و تغییر و تحول و نسخ نمی
ها  است خود   يومِ القیامة. از سوی ديگر جاودانگی به معنای امتداد در طول همة زبان حرامٌ الی)ص(محمدٍ

اسالم و »،  اند. از اين رو ، شرايط اجتماعی هم دائماً در تغییر وتحول زمان دائماً در تغییر و تحول است
ئ  است که در طبیعت خودشان بر ضد يکديگرند مشکل همزيستی و هماهنگی دو ش« مقتضیات اسالم

دارد جمع ثبات و تغییر در شئ واحد است. شهید مطهری برای حل اين  7ای حالت پارادکسیکال وگونه
                                                                                                                                               
1 Paradoxical 

 نقد دیدگاه علوم انسانی موجود با رویکرد سلبی

 پردازی در علوم انسانی با رویکرد ایجابیریتئو

 مسیر تحول در علوم انسانی

 تعادل تولید علم و نظريه نقد و رد

 محور تحقیق حاضر
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، اسالم جنبة ثابت دارد و جنبة متغیر. نه اسالم مطلقاً  کشد. در اين مدل پارادکس مدل خاصی را پیش می
، تمام تالش شهید مطهری به اين معطوف است که   است. در اين بحث ثابت است و نه زمان مطلقاً متغیر

کند و بیان  جنبة ثابت اسالم را  از جنبة متغیر آن جدا  کند. او جزئیات اين مدل را با دقت تشريح می
کند که در قوانین اسالمی فسخ امکانی ندارد. ولی تغییر اعم از فسخ است و نوعی تغییر در متن خود  می

االمری هستند و اين مصالح و مفاسد  بینی شده است. احکام اسالم تابع مصالح و مفاسد نفس پیشاسالم 
تواند قانون اسالم را  کشف کند و لذا جزو منابع  غالباً در دسترس ادراک عقل بشر هستند. عقل می

بشريت تغییر کرده  ، اگر مصالح احکام اسالمی است کلُ ما حَکَمَ به العقلُ حَکَمَ به الشرعُ. از اين رو
[.  پیدا  است که شهید مطهری 77تواند صادر کند]   است فقیه  بر اساس عقل حکم متناسب با  آن را می

طوری که در حرکت  همان ؛  اين مدل را در مقايسه با تغییر و ثبات در حرکت و زمان کشف کرده است
نیز در اسالم جنبة ثبات و تغییر است. به هر ، بر همین قیاس  و زمان، هم جنبه ثبات است و هم جنبه تغییر

های نظری تعلق دارد و در پرتو اين مدل مکانیسم جاودانگی  حال مدل تغییر و ثبات به سطح جهان
 اسالم برای شهید مطهری میسر بود.

تر ساختن آن نخست بايد  ها تفاوت وجود دارد و برای روشن  ها با نظريه بايد متذکر شد که بین مدل
ای  های آشنا همراه با استعاره ها  دستگاهی از مفاهیم يا پديده فی اجمالی از مدل ارائه دهیم. مدلتعري
[. و پس از انجام ماموريت از گردونه معرفت علمی خارج 73مند هستند که قدرت تبیینی دارند] نظام

حقق يا انسان به ها مانند نردبان عمل خواهند کرد و پس از رساندن م خواهد شد. مبنی براينکه مدل
معنای عام به پشت بام علم و نظريه و معرفت ديگر مفید فايده نیست مگر برای آنها که قصد صعود 

های تبیین حقیقت و مدل راه، روش و ابزار واسط بین مفاهیم و معانی خواهد دارند. لذا نظريه آن متن
 بود.

 مدل کاربردی نقد -5
جانبه است.  سازی و توسعه همه لف علمی پايه و اساس تمدنهای مخت توجه به نقد و نقادی در عرصه

ای جز گذر از مسیر  بسیاری از انديشمندان در راستای تغییر وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب چاره
گويند باور داشته باشیم و از تولید علم بومی  نقد ندارند. اينکه فقط به روشی تصلبی به آنچه ديگران می

در سنت علمی تاريخی جامعه ايران جايی ندارد. همه علوم اسالمی به نوعی زير منّت نقد بهره بمانیم  بی
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ناقدان منصف يا مغرض بوده است. برای نمونه کتاب معروف مفضل که تقريرات امام صادق)ع( است، 
های ماندگار درباره نبوت از  العوجاء است. همچنین کتاب نتیجه نقدهای زنديق معروف ابن ابی

[. در حوزه نقد جامعه ما 77ان، پاسخی است به نقدهای کسانی که اساس نبوت را قبول نداشتند]متکلم
باشد مانع گسترش اين  وگو و دلیل می اصوالً سه مشکل اصلی که عبارت از احراز تخصص، مسئله گفت

 است. نخستین مشکل ما در اينجا مسأله احراز تخصص و صالحیت علمی است؛ -انتقادی -نوع تفکر
تواند ادعا کند که ناقد او صالحیت علمی ندارد.  شود، می زيرا طبیعتاً هر شخصی که مورد نقد واقع می

خواند، مدعی بود که از  ( که کار خودش را علمی و تخصصی می7883ـ7878برای مثال کارل مارکس)
وگو و مناظره  [. و دو نکته ديگر که يکی رعايت نکردن قواعد گفت75کند] هر نقد علمی استقبال می

 شود. علمی است و ديگری هم داليلی که پايه و اساس علمی نداشته و صرفاً احساسی و عاطفی بیان می
های مختلف دينی بدان  ها امری است که در گزاره اهمیت گوش دادن و تبعیت کردن از بهترين

ونَ اَحسَنَه اوُلئِکَ الّذيِنَ هَداَهُم اهلل وَ اوُلئِکَ هُم فَبَشّر عِباَدِ الَّذيِنَ يَستَمعُونَ القَولِ فَیَتّبعُ»اشاره شده است: 
دهند و از بهترين آن پیروی  پس بندگان مرا بشارت ده؛ آن کسانی که به سخن گوش می«اوُلوُا أللبَاب

و يا از ديد حضرت مسیح که  7کنند. ايشانند کسانی که خدا هدايتشان کرده و اينان خردمندانند. می
ها آن سخنی را که  اجب است بر مرد که مستمع سخن همه باشد تا بیابد از میان همه سخنو»فرمايد:  می

گويد... واجب است بر شما که گوش به همه بدهید و فقط حق را  خدای با ما به واسطه آن سخن می
 [76« ]قبول کنید.

ديگر ببريد تا های گوناگون را به مصاف يک انديشه»فرمايد:  و از نگاه معصومین حضرت علی)ع( می
دانند که زندگی و شکوفايی دانش و رشدِ معرفت بشر،  [ آنان نیک می72« ]صواب و حقیقت زاده شود.

گیری بوده و همه نقدها نیز از سوی متخصصان نبوده است. چه بسا در مواردی به  محصول نقد و خورده
اند، مانند  کرده ت میهای علمی جديد سرسختانه مقاوم نام تخصص، دانشمندان در برابر نظريه

ها بايد  [ و اما مدلی را که در خصوص نقد ديدگاه78های اولیه در برابر نظريه نسبیت آنیشتین] مقاومت
 بدان نظر افکند عبارت است از:

 

                                                                                                                                               
 .78و  72زمر، آيه  7
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 تشریح و تبیین مدل  نقد -6
ز آن بوده و با پرداز و يا باالتر ا در سیر نقد بايد به اين نکته توجه نمود که فرد نقاد يا در حد نظريه

 کمی اغماض حداقل به اصول و قواعد حاکم بر نقد اشرافیت کامل داشته باشد؛ چراکه:
 از دلق پوش صومعه نقد طلب مکن        يعنی ز مفلسان سخن کیمیا مجو

إنّ حَیاتَ العِلمِ بِالنّقدِ وَ الرَّد ؛ نقد، الزمه رشد و بالندگی دانش است و گرچه اين نکته بديهی 
مايد، به دلیل آنکه هنوز اين باور نهادينه نشده است، عمالً نقد فراموش شده و از کارکرد اصلی ن می

 خود بازمانده و يا به تعريف و تمجید بدل شده است.
گیری از آموزه امیر بیان که فرمان  [. و بايد با بهره73«]گیرانه درباره اثری داوری خرده»نقد يعنی

[ در مسیر 70« ]ن را به مصاف يکديگر ببريد تا صواب و حقیقت زاده شود.های گوناگو انديشه»داد:  می
تحول و رشد علوم حرکت نمود. نقد يعنی سوال از وضع موجود و علی)ع( به دنبال عقل سَئول بوده 

دهد و نه تقلید  است. نه تعصّبات غیرمنطقی و غیرعقلی پاسخ حقايق و نیازهای عالم انسانی را می
دانند که زندگی و شکوفايی دانش و رشدِ معرفت بشر، محصول  یشینیان. آنان نیک میکورکورانه از پ

گیری بوده و همه نقدها نیز از سوی متخصصان نبوده است. چه بسا در مواردی به نام  نقد و خرده
های  اند، مانند مقاومت کرده های علمی جديد سرسختانه مقاومت می تخصص، دانشمندان در برابر نظريه
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ايم بايد  حال که از اهمیت نقد و رويه اساسی آن سخن گفته .[77یه در برابر نظريه نسبیت آنیشتین]اول
 گذرد؟ ديد که نقد کلی يک نظريه از چه فرآيندی می

 نقد در حوزه مبانی -7
هايی که  فرض گیرد به نحوی که بايد پیش ابتدا نقد در حوزه مبانی فکری يک انديشمند صورت می

دارد چیست؟ اين مبادی نوع نگاه و رويکرد فکری او  های خود بیان می يا نهانی در گزاره محقق آشکارا
توان به آن دست يافت.  ها يا سیر استدالالت ارائه شده می را به نمايش گذاشته و با کمی تأمل در گفته

که  چرخد شناسی می شناسی و معرفت شناسی، انسان عمده مبانی فکری انسان حول سه محور هستی
 عبارتند از:

 شناسی هستی -7-1
های پیرامونی همچون؛ خلقت، انواع موجودات و نحوه  نگاه محقق يا انديشمند به عالم و پديده

که نظر محقق درخصوص؛  طور اجمال اين تعامل انسان با موجودات، درک صحیح از زمان و مکان و به
ی هدفمند و منتظم و درنهايت هستی عالم غیب، نسبت دنیا و آخرت، تناسب تکوين و تشريع، هست

 شود؟ مخلوق چیست وچگونه ترسیم می

 شناسی انسان -7-2
چیستی انسان، تعريف جايگاه خود در عالم، پاسخ تبینی برای پاسخ گويی به علل اربعه وجود 

وير گرايانه، رويکرد اومانیستی و به بیان ديگر محقق انسان را چگونه تصانسان، خلقت انسان، نگاه مادی
و در نهايت در  کند انسان خلیفه و بنده، انسان ذوابعاد، انسان موجودی مختار و محدود و تعريف می

 خصوص فطرت انسانی.
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 شناسی معرفت -7-3
و اينکه نظر  7گرايی تعريف علم، فلسفه علم، رابطه بین مدرِک و مدرَک، شکاکیت و نسبی

های پیرامونی،  رفتی و گستره آنها برای درک پديدهانديشمند در زوايای ذهنی او درخصوص ابزار مع
دار، جايگاه وحی در هندسه معرفتی او و در نهايت نوع و حدود تعريف  مسائل و موضوعات اولويت

 محقق در رابطه با عقل و شأنیت آن در هندسه معرفتی چگونه است.
م در حوزه مبادی و مبانی با کمی تأمل در مبانی مطرح شده اگر بتوان بین دو ديدگاه غرب و اسال

ساحتی و  توان انتظار داشت که يک تئوری که اساس و پايه آن با نگاه تک شک و نقد وارد کرد می
 مادی و  اومانیستی تعريف شده از منظر علوم انسانی اسالمی فاقد اعتبار و دچار نقص خواهد بود.

 

 نقد در حوزه تعریف -8
موقعیّتی مشئوم چه تدابیر عاجلی بايد انديشید. او اين جواب  ازکنفوسیوس پرسیدند برای رهايی از»

ها در معنای درست خود به کار روند... وقتی زبان آشفته  آور را داد: بايد کاری کرد که واژه حیرت
 [77« ]شود. گردد، همه چیز دچار آفت می

تواند  ه میرعايت يا عدم رعايت دقیق قواعد منطقی تعريف در خصوص مفاهیم کلیدی يک نظري
منتقد را به معايب و محاسن يک تعريف رهنمون شود. بررسی اموری چون؛ جستجوی تعريف برای 
مفاهیم تعريف ناپذير، تعاريف دوری، تعريف با مفاهیم مبهم و اخفی، اخذ مفاهیم غیرمحصل در 

نهايت تعريف مفاهیم محصل،  اخذ مفاهیم نسبی در تعريف امور نفسی، مغالطه کنه و وجه و در 
                                                                                                                                               
1 Relativism 
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گیری از استدالل در تعريف امور نقدهای جدی را به تعاريف مفاهیم کلیدی نهفته شده در  بهره
 های يک نظريه وارد نمود. گزاره

 نقد در حوزه استدالل -9

ها توسط  های مختلف در حوزه علوم انسانی به نحوه توصیف و تبیین پديده نقد عمده به تئوری
که محقق جهت توصیف و تبیین از چه نوع فکر و از چه فرآيندی بهره  ينگردد؛ مبنی برا انديشمند برمی

های آن از کجا و از چه منبعی تنظیم و تدوين شده است؟ آيا سیر منطقی  گرفته است. مقدمات و داده
جزء با استدالل تمثیلی ادعای  به ای از استدالل جزء گیری از نحوه قیاس، استقراء را طی نموده و يا با بهره

 ود را متقن نشان داده است.خ

 قیاس و برهان -9-1
رعايت قواعد منطقی برهان در مقدمات)صغری و کبری( يک قیاس از لحاظ صورت و ماده موجب 
رسیدن به يک نظريه و نتیجه صحیح که قابلیت بیان بخش يا اعظمی از واقعیت عالم را داراست 

 رهان وارد نمود عبارت است از:شود بر يک نظريه در حوزه ب باشد. نقدهايی که می می
ها، جستجو  بودن توجیه گزاره ها، جستجو از دوری  تقدم فهم بر نقد، جستجو از خودستیزی گزاره

از اعتبار صوری استدالل، جستجو از ادله رقیب، نقد دلیل، مستلزم نقد مدعا نیست، تمايز نقد انگیزه از 
شناسی(، تحلیل لوازم و در نهايت آخذ مالیس و انسان شناسیشناسی، معرفتنقد نظريه، نقد مبانی)هستی

های  انتاج حمل شايع)گزاره -عدم عینیت حداکبر در کبری و نتیجه -عدم تکرار حدوسط -بعله عله: 
انتاج ادراکات اعتباری از مقدمات صرفا  -تألیفی( از مقدمه يا مقدمات صرفاً حمل اولی)گزاره تحلیلی(

 -اعم يا اخص بودن دلیل -انتاج گزاره وجودی از مقومات صرفا کلی -أخس بودن مقدمات -حقیقی
اخذ نتايج خارجی از قضايای  -اثبات قضیه حقیقیه با مقدمات صرفا خارجی -ابطال مدعا با ابطال دلیل

 مصادره به مطلوب.  -مصادره -اخذ نتايج ضروری و دائمی از مقدمات صرفا فعلی -ذهنی

 استقراء -9-2
صورت گرفته در علوم طبیعی و حتی علوم انسانی به زبان عامیانه امروزی از مسیر  های عمده تبیین

ای از تبیین که عمدتاً با اشکاالت فراوانی همراه بوده به  گذرد. نحوه استقراء يا همان آمار و ارقام می
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انواعی از   یانای م نحوی که پايه و اساس آمار و استقراء بر احتماالت بنا شده است. احتمال آماری رابطه
های معین است.  گزاره  رويدادهای تکرارپذير است، اما احتمال استقرايی يک رابطه کمّی منطقی میان

گر را به  دارند، اما احتمالی که تبیین  گر احتمال آماری در تبیین احتمالی، قوانین مذکور در تبیین
خواه است با در  نشانه اعتبار عقالنی تبیین»کند، احتمال استقرايی است؛ اين احتمال خواه مربوط می تبیین

 [73«]آيد گر فراهم می دست داشتن اطالعاتی که از تبیین
باشد نقدهای  توان در سیر نقد يک تئوری که برآمده از فرآيند استقراء و احتماالت می بنابراين می

 گردد. جدی وارد نمود که برای نمونه برخی از آن به شرح ذيل بیان می
تشکیک در مقدمات: نشان دادن اين نکته که استناد يا واقعا وجود ندارد و يا اينکه اشتباه ( 3-7-7

 اند. تفسیر شده
ها و شواهد ارائه شده  معنا که ببینیم نمونه ها: بدين گری شواهد و نمونه ( تشکیک در حکايت3-7-7

 توانند نتیجه کلی استقراء را تايید کنند. تا چه حد می
 گیری. واهد: کافی يا ناکافی بودن شواهد رعايت قواعد نمونه(کمیت ش3-7-7-7

(کیفیت شواهد: صرف فراوانی شواهد کافی نیست بلکه انتخاب جامعه آماری نمونه 3-7-7-7
 صحیح نیز شرط است.

های مختلف و باصطالح رندومی انتخاب شوند. و شرط  نمونه ها بايد به طور تصادفی و در موقعیت
  های يک منتقد در استدالل ترين عامل پیروزی  ادل در بین جامعه آماری است. اصلیاساسی هم ايجاد تع

 باشد. علم می  اطالعات جانبی در رابطه با آن  داشتن  استقرائی
( تشکیک در صدق نتیجه: آيا کلمات و يا عباراتی که در نتیجه آمده بايد عیناً در مقدمات 3-7-3

گیری کلی ارائه نمايد با يافتن چند  سلسله احکام جزئی يک نتیجه ذکر شده باشد. و اگر گوينده از يک
شود. همچنین تعمیم نه به صورت کلی بلکه به صورت حداکثری ذکر  مثال نقض مورد انتقاد واقع می

 توان رد کرد بلکه يا دلیل نقض بايد نقد شود.  شود با مثال نقض نمی
ها است اشاره نمود که يافتن  ه به دنبال چرايیای از تبیین ک در حوزه استدالالت بايد به نحوه

های يک پديده است. اگر يک فعالیت فکری که با استدالل استقرائی همراه بوده و به نوعی  علت
گیری در خارج باشد؛ بنابراين برای بهینه بودن تصمیم الزم است نسبت به نتايج  ساز يک تصمیم زمینه
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ی ی اصوالً رابطه بین دو پديده را که با هم رابطه علّم. تعمیم علّبدست آمده دقت نظر بیشتری داشته باشی
 نحو صورت گیرد که: تواند بدين های نقد تعمیم علّی می دهد. روش معلولی دارند را نشان می -

 ی معلولی نیست.تصادفی بودن ارتباط: تقارن و همزمانی صرف دو پديده مالک رابطه علّ -
 الف علت ب فرض شود اما شايد ج علت الف و ب باشد؟وجود علت اصلی ديگر: شايد  -
پذيرش علیت، اما ضعیف دانستن آن: مبنی براينکه شايد الف علت ب باشد اما علل بسیار ديگری  -

 وجود دارند که علت ب محسوب می شوند و در کنار آنها الف اصال به حساب نمی آيد.
ما در تشخیص اينکه کدام علت و کدام ی بین الف و ب وجود دارد اجهت معکوس: رابطه علّ -

 معلول است خطا صورت گرفته است.
ای از  پیچیدگی ارتباط علّی: الف علت ج و ج علت د  و د علت ب و ب علت الف باشد. سلسله -

 علل که منجر به بروز يک پديده خواهند شد. 

 تمثیل -9-3
جهت تقريب ذهن به يک نخست بايد دقت کرد که يک تمثیل حاوی استدالل است يا صرفاً 

موضوع بیان شده است. اگر حاوی استدالل که همان قیاس است نباشد فوق نقد بوده در غیر اين 
 باشد. عمده نقدهای وارده بر يک تمثیل يا فرض تشبیه عبارت است از: صورت دون نقد می

ین دو پديده. با ( تشکیک درتشابه: زير سوال بردن مقدمات تمثیل يا همان ترديد در تشابه ب3-3-7
توان بر تشابهی که میان آن دو برای استدالل ارائه  کمی کنکاش و احاطه بر ابعاد دو پديده به راحتی می

 شده نقد وارد کرد.
( پذيرش تشابه و افزودن شباهت جديد: پذيرش تشابه میان دو پديده اما بجای مقدمه اول 3-3-7
 تر است قرار دهیم. قیای ديگر را خود براساس تشابهی که منط مقدمه

 شناسی نقد در حوزه روش -11
تواند يک فرضیه را که به عنوان يک باور صادق از سوی محقق  گیری از روش صحیح می بهره

فرض و مدعا قرار گرفته شده را تا حد يک نظريه پیش ببرد به شرط آنکه از فرآيند منطقی روش عبور 
 توان وارد نمود عبارتند از: شناسی می وزه روشنمايد. عمده نقدهايی که بر يک نظريه در ح
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 شناسی نقد یک تئوری در حوزه روش

  ( نقد در حوزه کارکرد نظريه: کارآيی نظريه و اثربخش بودن نظريه.70-7
پرداز:  عدم وضوح در مفهوم، عدم تمايز از حیث مصداق، نادرست  يابی نظريه ( نقد فرآيند مسأله70-7

گرايی، عدم تناسب با توان محقق و  عدم قابلیت تحقیق، کلی و جامع معنی بودن مسأله، و بی
  دارانبودن اولويت و ضرورت.

( نقد اطالعات تحقیق: عدم ارتباط، ناکافی و کامل نبودن، صادق نبودن، دقیق نبودن، مفهوماً 70-3
 واضح و مصداقاً متمايز نبودن، نو و بروز نبودن، مستند نبودن، مستدل نبودن

گويی  نقد ابزار تحقیق: کارآيی ابزار، روايی و پايايی ابزار تحقیق، کفايت اطالعات برای پاسخ ( 70-7
ها  آوری اطالعات، نقد صدق و کذب بودن اطالعات، ارتباط داده به فرضیه، نقد دقت در جمع

  با خود تحقیق
ها، نقد آخذ مالیس  دادهها:  نقد داليل اولیه در جهت تجزيه و تحلیل  ( نقد تجزيه و تحلیل داده70-5

بعله عله: دلیل پنداری، نقد قواعد و ضوابط پردازش اطالعات، نقد مقام توجیه، توصیف و تبیین 
ارتباطی مباحث  در پردازش اطالعات، نقد ارتباط منطقی موضوع با هدف تعیین شده تحقیق، بی

بجای روش در تجزيه و آورد )رويکرد و نگاه شخصی محقق(  با مسأله تحقیق، میزان تأثیر روی
  محتوايی(-ها)آماری ها و تنوع روش تحلیل داده

های  های مبتنی بر دست پذيری تبیین، نظريه ( نقد در حوزه توصیف و تبیین: تنوع تبیین، سنجش70-6
پنداری  نامرئی، غرض صناعی در تبیین، علت انگاشتن امر مقدم، علت انگاشتن امر مقارن و علت

 دلیل.
های  کنند. ريشه ها، واقعیت را توصیف می و پايايی: روايی؛ اشاره دارد به میزانی که يافته ( روايی70-2

گرايی، روايی  شناسی اثبات گرايی يافت. در اصطالح توان در پارادايم اثبات معیار روايی را می
و  در کنار ساير مفاهیم تجربی، همچون قوانین جهانشمول، شواهد، عینیت، قیاس، واقعیت، منطق

يک »توان روايی را اينگونه تعريف کرد:  گیرد. در تحقیق کمی می های آماری قرار می داده
 ,Golafshani) [77«]اش را داشته، سنجیده است تحقیق تا چه حد دقیقاً آنچه را که قصد ارزيابی

تعريف فوق، در تحقیقات کیفی جايگاه چندانی ندارد، چراکه در تحقیق کیفی، ( 559 :2003
؛ بلکه هدف درک جهان پیرامونی (Stenbacka, 2001: 551) [75ارزيابی چیزی نیست]هدف 

گويان)خبرگان حوزه و دانشگاه(بوسیله توصیف تفصیلی و دقیق  بويژه انسان از منظر پاسخ
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 یریگ نتیجه -11
افزاری امری است ضروری که توسط  تحول در علوم انسانی به عنوان مبادی و مبانی نهضت نرم

مسئوالن و به ويژه رهبر معظم انقالب بدان اشاره داشته و عزم راسخ برای اصالح و تکمیل اين مبانی 
یری طبق قواعد و اصول ضروری اسالم در دو فضای نخبگانی يعنی حوزه و دانشگاه در حال پیگ

دو مقوله نقد و  بايست یباشد. از نگاه محقق در سیر اين نوشتار و در راستای تحول در علوم انسانی م می
تحول سازنده بايد به پردازی به موازات هم حرکت نمايند تا نتیجه مطلوب حاصل شود؛ بنابراين  نظريه

 ولی مدنظر قرار گیرد.رد، ايجاد نیز صورت گیرد به همراه سلب، ايجاب بايد در مدل تحهمراه 
منتقدين جامعه علمی بايد هم دارای قدرت علمی که نشان از تاريخچه مطالعاتی و پژوهشی بوده و 
هم دارای جرأت علمی که نشان از قدرت قلم و توان سخن و مناظره است توأمان برخوردار باشند. در 

مدلی را ارائه نمايد به نحوی که در حوزه نقد بر يک نظريه محقق سعی نموده است تا از يک مسیر پويا 
 شناسی شناسی و معرفت شناسی، انسان های اصلی که اعم از؛ هستی فرض آن فرآيند نقد از مبانی و پیش

آغاز نموده و در ادامه در حوزه تعريف مفاهیم کلیدی نظريه را مورد بحث و بررسی قرار دهد. منتقد 
در قیاس، استقراء و تمثیل  -استدالل-بايد در باب حجت هايی روبرو خواهد شد که در ادامه با گزاره

؛ روايی گاهی به معانی سه گانه: باورپذيری، قابل دفاع و امانت (Miles, 2002: 37) [76] مفاهیم
بنابراين بايد ديد که محقق در فرآيند (؛ 77: 7387زاده،  )فقیهی و علی [72ود]ر داری بکار می
داری و تبیین  گری و امانت هايی بهره برده که دارای ويژگی روايی يا همان روايت تحقیق از داده

 بخشی از واقعیت هست يا خیر؟ 
زمانی است. موضوع  های مختلف گیری در دوره پايايی؛ بیانگر پايداری و تشابه نتايج اندازه

پايايی در تحقیق کیفی، نسبت به روايی، کمتر مورد مناقشه بوده است. از آنجايی که روايی 
تواند وجود داشته باشد، نشان دادن اولی برای اثبات دومی کافی است. ممیز  بدون پايايی نمی

کرد و آن عبارت توان به منزله روش خوبی برای بهبود قابلیت اطمینان، پیشنهاد  تحقیق را می
 [78ها] است؛ بررسی فرايند و محصول تحقیق توسط داوران برای تعیین سازگاری آن

(Mays&pope, 2002: 50-52؛)  بنابراين بايد ديد که تئوری دارای ويژگی پايايی و
تکرارپذيری در شرايط و زمان و مکان مختلف توسط ديگر انديشمندان و محققین است يا 

 خیر؟
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آنچه را که بیان داشته مورد نقد قرار داده و در نهايت ضمن احاطه بر متدولوژی تئوری به نقد و بررسی 
 شناسی اقدام نمايد. روش

ارتباط دادن فضای عملی و افعالی جامعه با فضای دينی و احکام مانند ارتباط بین کسب و مکاسب 
های میانبر در فضاسازی دينی محیط فردی و اجتماعی زندگی ايران اسالمی خواهد بود.  از ديگر راه

ورود مفاهیمی چون حکمت و معناداری عالم و انسان بجای علم تجربی صرف در علوم انسانی، مفهوم 
اسی، امام و امت و واليت مطلقه فقیه بجای قدرت و جنگ بر سر قدرت و منافع در حوزه علوم سی

مفهوم برکت بجای سود در عرصه اقتصاد، مفهوم دفاع و شهادت بجای جنگ و سلطه در عرصه نظامی، 
شناسی، مفهوم طب سنتی و  بندوبار بر آن در حوزه زيست مفهوم تکوين عالم طبیعت بجای تصرف بی

توانند در  می هايی است که جامعه علمی و نخبگانی ما اسالمی بجای پزشکی مدرن، و... از جمله فعالیت
 های خوبی بردارند. سیر تحول در حوزه علوم انسانی گام
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 نگرشی تحلیلی به مفهوم تمدن نوین اسالمی
 

 7سید مهدی سلطانی رنانی

 

 چکیده
ريخ بشريت است. بی ترديد تمدن اسالمی، يکی از با ارزش ترين و شکوهمندترين تمدن های تا

پشتوانه معرفتی اين تمدن که غنی ترين و ماندگارترين معارف را به انسان ها ارزانی داشته، عامل اساسی 
درماندگاری آن محسوب می شود. اين تمدن در سده های نه چندان دور، در تمام زمینه های مادی و 

راه بوده و سرافرازی خود را نمايان معنوی سرآمد بوده است و با نوعی نظم اجتماعی و فرهنگ نوين هم
 ساخته است. 

تحلیلی، تمدن نوين اسالمی را  -نگارنده در اين مقاله به روش اسنادی و با رويکردی توصیفی
 تعريف نموده و به مفهوم شناسی تحلیلی آن می پردازد. 

نسانی، بعد های اين مقاله، تمدن نوين اسالمی ضمن توجه به ابعاد مادی زندگی ا براساس يافته
يابی جامعه انسانی به کمال و سعادت ابدی ضروری دانسته و از اين  معنوی را برای توسعه آن و نیز دست

نمايد که دارای روحی سرشار از ايمان است و در  ها ياد می ترين تمدن ترين و کامل تمدن به مثابه جامع
ترين پايه  مدن نوين اسالمی به عنوان مهمسازی ت تمامی ارکان آن جريان دارد. وجه معنوی و توان انسان

 ای برخوردار است.  شود، که در سبک زندگی انسانی از اهمیت ويژه و بنیاد آن محسوب می
 تمدن، تمدن اسالمی، تمدن نوين اسالمی، معنوی، دين، فرهنگ اسالمی. کلید واژه:

 

 
                                                                                                                                               

ی علوم قرآن و حديث و مدرس معارف اسالمی )نويسنده مسئول: پژوهشگر حوزه و دانشگاه، دکترا 1
Smahdi.Soitani224@gmail.com) 
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 طرح مسأله 
طول تاريخ آن، يکی از دغدغه های  انسجام تمدن اسالمی و دست يابی به تمدن نوين اسالمی در

مهم و اصلی نخبگان سیاسی و علمی و در نهايت، تمام مسلمانان بوده است. حساسیت و اهتمام به اين 
توان در ادوار مختلف تاريخ تمدن اسالمی، به اشکال مختلف و به وضوح مشاهده کرد. امر را می

چالش های فرا روی مسلمانان و به ويژه متفکران آن، امروزه اما با اُفول ظواهر مادی اين تمدن، يکی از 
 بازسازی اين تمدن عظیم و پرسابقه است. يکی از اُمور و مباحثی که به ما در اين عرصه ياری 
می رساند، مفهوم شناسی تحلیلی تمدن نوين اسالمی است. به دلیل اهمیت فوق العاده اين موضوع 

زوايای مختلف و با توجه به ديدگاه های نظری خود به تبیین  انديشمندان اسالمی سعی کرده اند تا از
مفهوم آن پرداخته و براساس شاخصه های قرآنی، در مورد آن بحث نمايند. اما پراکندگی نظريه ها و 
همه جانبه نبودن و اختالف بیانی آن ها باعث شده تا اوالً تعريف جامع و يکپارچه از تمدن نوين 

انیاً راه حل علمی منسجم و متقن و برخوردار از روشمندی پويا  برای رفع اسالمی ارائه نشود و ث
رکودهای فعلی آن و حرکت به سوی فرهنگ نوين دينی در سطح جهانی ارائه نگردد. از سوی ديگر 
بايد توجه داشت که نگرش عمیق به تمدن نوين اسالمی ضرورتی اجتناب ناپذير است؛ زيرا نگرش 

وين و از رهگذر اسالم به آن، نگرش فراگیر و جامع است. نیز، اين نوع نگاه و تمدنی و با رويکردی ن
بینش کارآمدی نظام های انديشه را در پی داشته و شرايط را برای نهادينه کردن اجتماعیِ يک فکر با 

 زمینه های مطلوب و آن هم در گستره ای وسیع امکان پذير می سازد.
 اين قرارند: مهم ترين سؤاالت بنیادی تحقیق از

 . مفهوم تمدن و تمدن اسالمی چیست؟7
 . تمدن نوين اسالمی چه مفهوم اساسی دارد؟ و چرا بدين تعبیر نامیده شده است؟7

اطالعات الزم جهت تحرير اين مقاله را با مطالعات کتابخانه ای جمع آوری نموده و به تجزيه و 
 تحلیلی است.  –با رويکرد توصیفی تحلیل آن ها پرداخته ايم. لذا روش تحقیق اسنادی و 

 الف( مفهوم تمدن
و به معنای شهر و شهروندی در زبان های فرانسه  Civitas، از ريشه Civilizationمعادل واژه التین 

(. در زبان عربی از کلمه مدينه به معنای شهر اخذ شده و معادل 78-73: 7387و انگلیسی است )شووان، 
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( که بیانگر شیوه زندگی در 6: 7380حضور و تجمّع( می باشد )ديکسون، رايج آن الحضاره )از ريشه 
به سوی عقل و انسانیت گرايیدن، نظم دادن به امور » جامعه شهری است و در بردارنده سه مفهوم است: 

 ( . 707: 7363)علی بابايی، « زندگی و به اخالق و خصائص شهری کشیده شدن 
 ی توان در آثار خواجه نصیرالدين طوسی يافت؛ آن جا که در زبان فارسی نیز اين کلمه را م

)طوسی، « سعادت سه جنس بود ... سیم سعادت مدنی که به اجتماع  و تمدن متعلّق بُوَد »می گويد: 
(. دهخدا نیز تمدن را تخلّص به اخالق اهل شهر و انتقال از خشونت و جهل به حالت 757: 7363

(، البته نبايد تصور کرد که تمدن به  72/377: 7376د ) دهخدا، ظرافت، اُنس و معرفت معنا می کن
معنای شهرنشینی و به شکل زندگی شهری انسان ها زيستن می باشد، بلکه انسان متمدن وارد شهرنشینی 

 (. 77: 7387شده است و با آن خو گرفته است )کاشفی، 
های تعريفی گوناگون در تعاريف اصطالحی تمدن متعدد است، چون به ابعاد مختلف و رويکرد

تبیین آن توجه شده است. برخی تمدن را محصول تالش جمعی بشر برای طی کردن مراحل تکامل 
اجتماعی و رسیدن به مرحله عالی آن، يعنی زندگی شهری با بهره گیری از خرد و دانش مطلوب 

 (.6/773تعريف نموده اند )البسطانی، بی تا: 
 ترين گروه بندی فرهنگی و گسترده ترين سطح هويت فرهنگی ساموئل هانتینگتون تمدن راباال

( و توين بی معتقد است: تمدن، حاصل نبوغ اقلیت مبتکر و نوآور است 72: 7320می داند )هانتینگتون، 
(. به طور کلی، تمدن عبارت است از برقراری آن نظم و هماهنگی در روابط 757: 7326)توين بی، 

ادم ها و تزاحم های ويرانگر را منتفی ساخته و مسابقه در مسیر رشد و انسان های يک جامعه که تص
ها بنمايد، به طوری که زندگی اجتماعی افراد و گروه های آن جامعه موجب کمال را قائم مقام آن

(. همچنین، تمدن حاصل 733: 7323بروز و به فعلیت رسیدن استعدادهای سازنده آن باشد )جعفری، 
يرش نظم اجتماعی و گام نهادن در شاهراه نهادينه شدن امور اجتماعی است تعالی فرهنگی و پذ

(، که تمام جوانب حیات مردمی را که گرد هم جمع می شوند، شامل گرديده و از 37: 7387)واليتی، 
نظر فرهنگی دارای هويتی مستقل است و از ساختار خاص اجتماعی، هنجارهای اخالقی، علمی و هنری 

 (. 66: 7387؛ همو، 75: 7323ر.ک : نصر، حکايت می کند )
ماهیت و هويت، تمايز اين واژه با فرهنگ، علل شکل دهنده »در بیان تعريف تمدن به مطالبی چون 

توجه گرديده و متفکران و تمدن پژوهان غرب و اسالم بدان ها « های مفهومی اين اصطالحو مؤلفه
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(، که در اين مقاله به برخی از آن ها 777: 7337کیا،  التفات ويژه داشته اند )ر.ک: حاجی زاده و دانش
 اشاره گرديد. 

 ب( مفهوم تمدن اسالمی 
يک تمدن حقیقی از ديدگاه اسالمی، آن است که همه جنبه های آن انسان را متوجه خداوند و 
 فطرت خويش سازد، به طوری که او بتواند نقش جانشینی خداوند را که به سبب آن در زمین استقرار
يافته، برآورد. عظمت و حتی اصالت يک تمدن از ديدگاه اسالم، بستگی به اين دارد که آن تمدن 
چقدر می تواند زمینه توجه مردان و زنان را به هدف عالی زندگی انسانی، يعنی پرستش خداوند و رفتار 

اين اساس  درخور جانشینی او در میان مخلوقات فراهم سازد؛ نه اين که عظمت و اصالت آن را بر
تواند امکانات حمل و نقل فراهم کند يا دستگاه های هوشمند بسازد. از بسنجد که چقدر آن تمدن می

ديدگاه اسالمی ارزش هر تمدنی بايد براساس تحقق هدف نهايی انسان در زمین باشد، نه بر چیز ديگر 
ی تمدنی در سطح جهانی (، که معیارهای آن مطابق جامعه نبوی و کامل ترين الگو776: 7323)نصر، 

است. اين تمدن، آن گاه در اوج اقتدار است که بتواند حقايق اسالم را در همه سطوح حیات بشری 
( و با اصول و خصلت های جاودانه، انديشه های 762-768و  782: 7383متجلی سازد )ر .ک : نصر، 

راين، تمدن اسالمی دارای (. بناب77-77: 7387سازگار با روح اسالم را به خود جذب کند )همو، 
جوهره ای جاودان به نام توحید و سه مبنا به نام قرآن )وحی الهی(، پیامبر صلی اهلل علیه و آله و مسلمانان 
می باشد که با هم هماهنگ و منسجم بوده، و فقدان يا عدم اين هماهنگی و انسجام، فهمِ جايگاه و 

 ( .20 -27: 7383و به رو خواهد کرد )ر.ک: عالمی، ارزش اين تمدن عالی و الهی را با مشکل جدی ر
همچنین بايد اشاره داشت که تمدن اسالمی، تمدنی دينی است که مؤلفه های آن بر محور دين 

گردد. به دلیل وجود همین پسوند، از يک سو تحديد زمانی و تعريف معنايی دارد؛ زيرا آغاز اسالم می
رای گستردگی مفهومی و موضوعیِ بسیاری است که همه و انجامش مشخص است و از سوی ديگر، دا

در خود دارد. بدين ترتیب  –به عنوان دين الهی  –پیچیدگی ها، ظرايف و جهان شمولی دين اسالم را 
تمدن اسالمی دارای همه ويژگی های تمدن الهی در چارچوب آموزه های قرآنی و متکی بر سنت 

مؤلفه های آن دين، اخالق، علم، عدالت، قوانین، مقررات،  پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله است و
اصول دينی و ... است؛ چنان که مدينه النبی، شهر نوبنیاد پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله براساس همین 
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ارکان استوار شد و تمدنی را ايجاد کرد که مبانی آن قرآنی و نبوی بود. در آن مدينه فاضله، انسان به 
وظايف خطیری را بر عهده داشت و در تکاپوی رسیدن « خلیفه اللهی»ودی برگزيده در مقام عنوان موج

و رضايت خدا همه مراحل رشد و تعالی را با تمسک به قوانین الهی و سنت نبوی طی « قرب الی اهلل»به 
 (. 57 -57: 7388می کرد )ر.ک: جان احمدی، 

 طور کلی تمدن اسالمی را اين گونه تعريف نمود:  با اين بیان و مطابق توضیحات مذکور می توان به
تمدن اسالمی براساس نگرش توحیدی، تمدنی است ايدئولوژيک با مجموعه ای از ساخته ها و »

 « های معنوی و مادی جامعه اسالمی که انسان را به سوی کمال معنوی و مادی سوق می دهد. اندوخته
ی است که در شرايط عادی در جامعه وجود ندارد و آن بخش از حیات تمدن« ساخته ها»مقصود از 

 نیز آن چیزی است که از انباشتن تجربه ها و داده ها، « اندوخته ها»انسان آن را می سازد. مراد از 
دانش ها، قراردادها و اختراعات گذشته جوامع بشری، تحت نفوذ حکومت اسالمی به جامعه اسالمی به 

نگ و تمدن اسالمی مجموعه ای از همه آداب و رسوم، اعتقادات و میراث رسیده است. بنابراين فره
باورها، سنن، معارف، علوم اسالمی و ذخاير مشترک مادی و معنوی است که در میان ملت های 

 (. 77 -77: 7337زاده، مسلمان وجود دارد )ر.ک: فوزی و صنم

 ج( مفهوم شناسی تحلیلی تمدن نوین اسالمی 
ثیری که پیروان أمی، به مثابه بازسازی تمدن اسالمی است؛ تاريخ اسالم و تسخن از تمدن نوين اسال

اين دين در طول تاريخ بر علم و فرهنگ بشر داشته ، بازگو کننده هويت تمدن ساز اسالم در تاريخ 
جامعه بشری بوده است ؛ تمدنی که نقش تکمیل کننده و حلقه واسطه میان موفقیت های علمی يونان و 

را ايفا کرد. رشد و بالندگی اين تمدن پس از چند قرن تحت تاثیر عوامل گوناگون سیاسی  عصر جديد
و اجتماعی به شدت کاهش يافت؛ دوره ای که از آن به دوره رکود تمدن اسالمی تعبیر می شود . در 
چنین شرايطی ، کشورهای غربی به وسیله آشنايی با فرهنگ و تمدن اسالمی ، به بازسازی تمدن از 
دست رفته خود پرداختند و دوره رنسانس را پديد آوردند؛ دوره ای که تکامل و تداوم آن به انقالب 
صنعتی انجامید. ظهور انقالب صنعتی ، کشورهای اروپايی را به توسعه طلبی و کسب منفعت اقتصادی 

ن غرب با سوق داد؛ سیاستی که مهم ترين نتیجه فرهنگی و اجتماعی آن در حوزه تقابل تاريخی جها
شرق ، شکل گیری حس برتری جويی انسان غربی در مقايسه با ديگر جوامع  به ويژه شرق و عقب 



 میهمايش ملی تمدن نوين اسال سومینمجموعه مقاالت /  377

ماندگی انسان شرقی بود در اين دوره رهبران جوامع اسالمی با توجه به ماهیت فرهنگی و ضد استعماری 
غربی و بازسازی  معارف اسالمی ، به فکر گذر از برخورد انفعالی در تقابل با هجمه گسترده تمدن

تمدن اسالمی افتادند. اين اتفاق ، مرحله جديدی از سیر تکوين تمدن اسالمی در طول تاريخ به شمار 
؛ عسگری و همتی 73/2/7337ای، می آيد که از آن به عنوان تمدن نوين اسالمی ياد می شود )خامنه

 (.773-777: 7336گلیان، 
به پیچیدگی های تمدنی عصر حاضر ، از دو بعد اساسی براين اساس ، تمدن نوين اسالمی با توجه 

تشکیل شده است : يک بعد آن ، بعد ابزاری است که همه برنامه ها ، ساختارها و نهاد ها و حتی 
زيرساخت های تمدن اسالمی را در بر می گیرد و بعد دوم آن ، بعدی است که تمام بعد اول در آن 

ی عینی در جامعه نیست که بخش متنی و اصلی است ظاهر می شود و آن چیزی جز سبک زنگدگ
 (. 27-25: 7336)جمالی ، 

در حقیقت، دست يابی به تمدن نوين اسالمی برای تحقق سبکه عینی و واقعی زندگی مطلوب در 
جامعه اسالمی ، جنبه توسعه يافته و درونی شده تمدن اسالمی است و برای تبلور آن به نرم افزارهای 

 عینی نیازمنديم و شاخصه اصلی و عمومی آن، بهره مندی همه انسان ها از تمام دينی ، علمی و 
ظرفیت های مادی و معنوی موجود در آن تمدن است که خداوند جهت تأمین سعادت و تعالی انسان ها 

، با اندکی 3/7/7337، در طبیعت و در نهاد آنان ضمیمه کرده است) ر.ک : بیانات رهبر معظم انقالب : 
ص و تصرف(. بدين ترتیب، تمدن نوين اسالمی عبارت از نوعی تمدن با نظم اجتماعی پايدار و تلخی

دارای فرهنگ نوين است، که با ايدئولوژی خاص خود در جهان پديد آمد و در مدت کوتاهی بر ساير 
تمدن ها پیشی گرفت. اين رويکرد در تمدن اسالمی دارای الگوی مطلوبی است که در آن به ابعاد 
مختلف زندگی بشر و رشد مادی و علمی و تعالی معنوی و زندگی اُخروی او توجه شده است و به 

اند و يا در دوران معاصر وجود دارند، برتری همین دلیل بر ساير تمدن هايی که در گذشته ظهور کرده
روحی سرشار داشته، کامل تر و غنی تر است و هیچ تمدنی به جامعیت آن دست نیافته است. نیز، دارای 

 (. 7/325: 7328؛ همو، 723از ايمان است که در تمامی ارکان آن جريان دارد )امام خمینی، بی تا: 
نظم اجتماعی و فرهنگ نوين در تمدن نوين اسالمی، به شیوه های ناشی از دانش عقالنی مطلوب 

دگرايی مبتنی بر می کوشد تا جامعه را به سمت جلو و در مسیر سعادت هدايت کند و از خطرات تجد
های غربی مصونیت دهد. در اين تمدن نوين، هم به اُمور و نیازهای مادی و هم به فرهنگ و انديشه
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اُمور و نیازهای معنوی بشريت توجه گرديده است؛ اما بر اين مسأله تأکید می ورزد که توجه به پیشرفت 
شود و پرداختن به تعالی معنوی بايد با مادی و نوين اقتصادی نبايد موجب غفلت از خدا و تعالی معنوی 

توجه به نیازهای مادی همراه باشد تا بتواند موفق باشد و لوازم رشد و سعادت در زندگی مادی و معنوی 
: 7337؛ فوزی و صنم زاده،  6: 7380؛ همو، 7/737: 7328را برای بشر مهیا سازد )ر.ک: امام خمینی، 

 عبارت از تمدن اصیل و پويايی است که منبعث از متن  (. به طور کلی، تمدن نوين اسالمی776
های مبتنی بر فطرت و غايت زيست بشری بوده که علی رغم تأيید و آموزه های اسالم ناب و آموزه

توجه وافر بر وجوه عینی و مظاهر و تجلیات مادی تمدنی، محور و بنیاد آن بر جهت دهی توحیدی و 
های معنوی بر وجوه مادی تمدن قرار گرفته است و و الويت مؤلفهمعنوی اين تجلیات مادی، و اصالت 

 در سايه سار اسالم هدفی جز سعادت حقیقی بشريت و بهسازی اين جهانی و آن جهانی او ندارد.

 نتیجه گیری
 در اين مقاله، جمالت ذيل در قالب نتیجه قابل توجه است: 

است و چون تحوالت مفهومی زيادی را به  . واژه تمدن دارای مفهومی پیچیده با زوايای متعدد7
خود ديده است، در نگاه متفکران و انديشمندان غربی و اسالمی دارای تعاريف متنوع و گوناگونی 

 است.
ماهیت و هويت، تمايز با فرهنگ، ». در تعاريف متعدد از تمدن به مالک ها و معیارهايی چون 7

 شده است. توجه« دهنده و مؤلفه های مفهومی آن علل شکل
. تمدن اسالمی براساس نگرش توحیدی، تمدنی است ايدئولوژيک با مجموعه ای از ساخته ها و 3

اندوخته های معنوی و مادی جامعه اسالمی که انسان را به سوی کمال سوق می دهد. معیارهای اين 
 ترين الگوی تمدنی در سطح جهان است. تمدن کامل

 و پوياست که منبعث از متن آموزه های اسالم ناب و نیز . تمدن نوين اسالمی تمدنی اصیل 7
آموزه های مبتنی بر فطرت و غايت زيست بشری می باشد و علی رغم تأيید و توجه بسیار به وجوه عینی 
و مظاهر مادی تمدنی، بر جهت دهی توحیدی و معنوی اين تجلیات مادی تأکید می نمايد و در سايه 

 بشر و بهسازی دنیوی و اخروی او ندارد.  اسالم هدفی جز سعادت حقیقی 
 . مهم ترين عنصر تمدن نوين اسالمی، در وجه معنوی و توان انسان سازی آن نهفته است. 5



 میهمايش ملی تمدن نوين اسال سومینمجموعه مقاالت /  376

 منابع و مآخذ
 ش(، قم، دفتر مطالعات فرهنگ و معارف اسالمی. 7326، ترجمه محمد مهدی فوالدوند )قرآن کريم. 7
، ، بیانات معظم له در ديدار با جوانان خراسان شمالی( ش7337. امام خامنه ای ، سید علی )7

73/2/7337. 
، بیانات معظم له در اجالس جهانی علما و بیداری اسالمیش(، 7337. امام خامنه ای ، سید علی )3

3/7/7337. 
 ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثارنبوت از ديدگاه امام خمینیش(،  7380. امام خمینی، سید روح اهلل ) 7

 امام خمینی )ره(.
، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی صحیفه امام ش(، 7328. امام خمینی، سید روح اهلل )5

 )ره(. 
 ، بیروت، دارالمعرفه.دائره المعارف )قاموس عام لکل فن و مطلب(. البسطانی، بطرس )بی تا(، 6
 محمدحسین آريا، تهران، امیرکبیر.، ترجمه بررسی تاريخ تمدنش(،  7326. توين بی، آرنولد )2
 ، تهران، دفتر نشر معارف. تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمیش(،  7388. جان احمدی، فاطمه )8
 ، تهران، نشرعلمی و فرهنگی.فرهنگ پیرو، فرهنگ پیشروش(،  7323.جعفری، محمدتقی )3

ت اهلل خامنه ای مهندسی تمدن اسالمی از نگاه حکیم تمدن آيش(،  7336) .جمالی ، مصطفی70
نخصصی پژوهش های تمدن نوين اسالمی، قم ، پژوهشگاه  –، دو فصل نامه علمی «العالیمدظله»

 علوم اسالمی امام صادق علیه السالم ، سال اول ، شماره دوم ، پايیز و زمستان.
مدن مجموعه مقاالت تاريخ فرهنگ و تش(،  7337. حاجی زاده، يداهلل و دانش کیا، محمد حسین )77

 ، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول.اسالمی
 ، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران.لغت نامه دهخداش(،  7376. دهخدا، علی اکبر ) 77
 ،  بغداد، جامعه بغداد.دراسات فی تاريخ الحضاره العربیهم(،  7380. ديکسون، عبداالمیر )73
، ترجمه مینو حجت، تهران، نشر گوهر و صدف عرفان اسالمیش(،  7387. شووان، فريتیوف )77

 سهروردی، چاپ اول.
، تصحیح مجتبی مینوی، تهران، انتشارات اخالق ناصریش(،  7363. طوسی، خواجه نصیر الدين )75

 خوارزمی.



 372/ اسالمی  نوين تمدن مفهوم به تحلیلی نگرشی

 

، قم، مرکز بین المللی ترجمه و آسیب شناسی تمدن اسالمیش(،  7383. عالمی، سید علی رضا ) 76
 نشر المصطفی )ص(، چاپ اول.

بايسته های تمدنی در حکومت اسالمی از ش ( ،  7336عسگری ، احمد و همتی گلیان ، عبداهلل ) .72
، قم ، پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق علیه السالم ، سال اول ، شماره دوم ، ديدگاه فدائیان اسالم

 پايیز و زمستان.
 س، چاپ دوم.، تهران، ويفرهنگ علوم سیاسیش(،  7363. علی بابايی، غالمرضا )78
، قم، تمدن اسالمی از ديدگاه امام خمینی )ره(ش(،  7337. فوزی، يحیی و صنم زاده، محمدرضا )73

پژوهشی تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمی، دانشگاه معارف اسالمی، سال سوم،  –فصلنامه علمی 
 شماره نهم. 

نتشارات مرکز جهانی ، تهران، اتاريخ فرهنگ و تمدن اسالمیش(،  7387. کاشفی، محمدرضا )70
 علوم اسالمی.

، ترجمه انشاءاهلل رحمتی، تهران، دفتر اسالم و تنگناهای انسان متجددش(،  7383. نصر، سید حسین ) 77
 پژوهش و نشر سهروردی.

، ترجمه احمد آرام، تهران، شرکت انتشارات علم و تمدن در اسالمش(،  7387. نصر، سید حسین ) 77
 م.علمی و فرهنگی، چاپ دو

 . 60، تهران، ماهنامه کلک، شرويارويی تمدن ها و آينده بشرش(،  7323. نصر، سید حسین )73
، ترجمه مرتضی فتحی زاده، قم، تأمالتی درباره انسان و آينده تمدنش(،  7323. نصر، سید حسین )77

 دانشگاه قم، فصلنامه پژوهش های علوم انسانی، سال اول، شماره چهارم.
، ويژگی های فرهنگ اسالمی، خرد جاودان )مجموعه مقاالت نصر(ش(،  7387سین ). نصر، سید ح75

 به اهتمام سید حسن حسینی، تهران، سروش، چاپ اول. 
،تهران، انتشارات وزارت امور پويايی فرهنگ و تمدن اسالم و ايرانش(،  7387. واليتی، علی اکبر )76

 خارجه.
، ترجمه محسن تالشی، سیاسی در جوامع دستخوش تغییرسامان ش(،  7320. هانتینگتون، ساموئل )72

 تهران، نشر علم.



 

 



 

 در تحقق تمدن نوین اسالمی  "قطعیت"بندی عنصر صورت
 ایاهلل خامنهی تاریخی آیتدر آراء فلسفه

 ناپذیر است؟چرا تحقق تمدن نوین اسالمی قطعی و تخلف
 

 7محمدحسین طاهری
 

 چکیده
ثر در تحقق تمدن نوين اسالمی از منظر ؤهای می جايگاه ارادهبندموضوع اين پژوهش، صورت

نحوی مورد کاوش قرار را به "سیاست"ی در عرصه "فاعلیت تاريخ"است و نقش  اهللحفظهای اهلل خامنهآيت
های ی تاريخی جمهوری اسالمی ايران در معماری سیاستی رويکرد فلسفهدهندهدهد که انعکاسمی

 "قطعیت"ای، عامل اهلل خامنهی سیاسی آيتدر انديشه»پرسش اصلی ما اين است که  کالن نظام باشد.
های تاريخی در پاسخ به اين سوال، جايگاه اراده «گردد؟در تحقق تمدن نوين اسالمی به چه امری برمی

عنوان قدرت پیشران در جمهوری اسالمی ايران را روشن خواهد کرد و آن را به هرم منابع قدرت
ای، ضمن تبعیت از رشتهمورد توجه قرار خواهد داد. ما در اين پژوهش میان "تمدن نوين اسالمی"اسیس ت

ی تاريخی، روش کیفی را های نگرش فلسفهی سیاسی اسالم و توجه به ضروتالزامات ديسیپلین انديشه
شده از ت گردآوریايم تا اطالعامحور استفاده نمودهلفؤکاوی مشناسی متنانتخاب کرده و از روش

دهی کنیم. اين مقاله نخستین کار ای را در راستای اثبات مدعای پژوهش، تحلیل و سامانمنابع کتابخانه
ای پرداخته و ارکان آن را با اهلل خامنهی تاريخی آيتبندی آراء فلسفهای است که به صورتپژوهشی

 ده است.ی فکری ايشان استخراج کربه منظومه "نگاه درجه دو"يک 
های ی تاريخ، فاعلیت تاريخ، ارادهای، فلسفهاهلل خامنهی سیاسی آيت: انديشهکلمات کلیدی

 تاريخی، منابع قدرت جمهوری اسالمی ايران، تمدن نوين اسالمی.
 

                                                                                                                                               
 (mh.taheri1905@gmail.comی سیاسی اسالم؛ )نويسنده مسئول:  کارشناسی ارشد انديشه 1

mailto:mh.taheri1905@gmail.com
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 مقدمه -1
 های ايشان در به سنخ ترجمه اهللحفظهای اهلل خامنهی فکری آيتدر منظومه "تفکر تمدنی"ی سابقه

آينده در قلمرو "له در معرفی کتاب گردد. معظمبرمی 50ی و آثار ايشان در دهه 70ی دهه
ی گشا و روزآفرين صحبت کرده و در مقدمهساز، سپیده( از اسالم زندگی7375سیدقطب، )"اسالم

صورت مسلکی اجتماعی و دارای اصول منسجم و طرح اسالم به» "ی اسالمی در قرآنطرح کلی انديشه"
ترين ( را يکی از فوری35: 7337ای، حسینی خامنه«)هاآهنگ و ناظر به زندگی جمعی انسانيک

ی بلندمدت  شان، از آيندهی نخست آغاز زعامتاند. ايشان در هفتههای تفکر مذهبی دانستهضرورت
/ 03/ 77ای،  اند)حسینی خامنه شمول سخن گفته ی جهان ساله 70انداز  نظام اسالمی و وجود يک چشم

ای اهلل خامنهی تمدنی آيتی عطفی در انديشهنقطه 1379/07/14(. بیانات ايرادشده در تاريخ 7368
 است. ايشان در اين ديدار فرمودند:

برای خود تصوير کرده است... اين خط اگر با  یک خط ِّ حرکت معقول و منطقینظام اسالمی... »
ی عظیمی بارديگر بر مجموعهکه تمدّن اسالمی يکرت است از اينحتمی عباسرنوشتجديّت... ادامه پیدا کند،

 «.از دنیا، پرتوِ خود را بگستراند
سازی ی تمدنبودن مسالهسال، از جدی 70ی ديرين و تدوام اين انديشه در طول بیش از سابقه

سازی له در مبحث تمدنکند؛ لذا جادارد که نسبت به تصويرسازی چارچوب فکری معظمحکايت می
 داری صورت پذيرد. اسالمی، تحقیقات دامنه

توان مورد کنکاش علمی قرار داد، شناسايی خاستگاه قطعیت تحقق تمدن هايی که میيکی از مساله
اهللی سیاسی آیتدر اندیشه»نوين اسالمی در بیانات ايشان است؛ پرسش اصلی ما اين است که: 

در واقع  «گردد؟اسالمی به چه امری برمی ای، عامل قطعیت در تحقق تمدن نوینخامنه
 برآنیم تا بفهمیم ايشان از چه ايستاری از قطعیت تحقق تمدن نوين اسالمی در عصر حاضر صحبت 

سازی اسالمی مراحل پیشِ رویِ آن را مراحل تمدن -بالتبع  -کنند و پديدارشدن انقالب اسالمی و می
ی بخش کنندهتواند روشنحیث دارای اهمیت است که میننمايند؟ پاسخ به اين مساله از آمحسوب می

مغفولی از مبانی فکری نظام سیاسی اسالم در عصر غیبت شده و منابع قدرت پشتیبان نظام جمهوری 
 تر نمايد.ازپیش روشناسالمی ايران را بیش



 357/  ای خامنه اهلل آيت تاريخی ی فلسفه آراء در اسالمی نوين تمدن تحقق در "قطعیت" عنصر بندی صورت

 

ای هجایگاه اراده بندیصورتی مذکور را بايد در ضمن ی نخست اين است که مسالهگمانه
کندوکاو  -له ی فکری معظمدر منظومه -مختلف  دخیل در تحقق تمدن نوین اسالمی 

وجود، اين  خارج است. بااين ی يک مقالهی جوانب اين کار از عهدهنمود. طبعا پرداختن به همه
ی سیاسی اسالم و توجه به مختصات های روشی انديشه کوشد تا ضمن پايبندی به چارچوبپژوهش می

محور و گردآوری کاوی مولفشناسی متنی تاريخی، با اتخاذ روش کیفی، انتخاب روشفلسفهنگرش 
مثابه منبع قدرت( با )به "ی تاریخی اراده"ی رابطهای، اطالعات مورد نیاز از منابع کتابخانه

مثابه الزام ساختاری برای تحقق نظم سیاسی مطلوب اسالم در )به "تمدن نوین اسالمی"
 ای بررسی نمايد.اهلل خامنهی سیاسی آيترا در انديشه (عصر غیبت

های تحقیق بايد گفت از نظر رهبر معظم انقالب، مُلک تکوينی و تشريعی فرضدر رابطه با پیش
چنین، تاريخ، (. هم78/08/7363دست خداست)ی مخلوقات، بهالعلل حرکت در همهعالم و علت

(. يعنی 75/06/7383؛ 30/07/7337؛ 07/03/7337ت)همو، های حق و باطل اسی جنگ ارادهعرصه
  دو درگیرى وجود دارد. اين درگیرى در طول تاريخهمیشه حقّ و باطل در تاريخ بوده است... بین اين»

(. حکمای سلف اسالمی نیز معتقد 77/02/7327همو، «)ها هم خواهد بودبشر همواره بوده و تا مدّت
ی الهی پرورش و تکامل پیدا اند و در دامان اراده ی خداوندیمربوب ارادهها چنان که انسانبودند هم

 ی پروردگار متعال استکنند، جوامع و تاريخ بشری نیز بستر ربوبیت الهی و ظرف تجلّی ارادهمی
تا(. اگرچه در ؛ طاهرزاده، بی7330؛ جوادی آملی، 7و  7، ج7322؛ مطهری، 7382)رک: طباطبايی، 

لَهُ »ی خداست: ی عالم تحت واليت و حاکمیت ارادهرسد که بگويیم همهنظر میبه دهنگاه نخست سا
ی (؛ اما توضیح اين مطلب که چگونه اراده5الحديد: «)وَ الْأَرْضِ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُور  السَّماواتِ  مُلْکُ

قدمت  فرسايی بهيابد، تالش جانیکند و از عرش تا فرش تنزل متن میملکوتی، لباس عالم مُلک به
 ای از اين مباحث نیز در بضاعت اين مقاله ی اسالمی است. حتی پرداختن به خالصهتاريخ فلسفه

ای، ی هر جامعهکنیم که شاکلههمین اندازه بسنده میبه -فرض پژوهش عنوان پیشبه -گنجد، اما نمی
ی الهی بر ؛ با اين تفاوت که اراده"ی خداوند متعالاراده"و  "های اجتماعات انسانیاراده"برآيندی است از 

به تربیت و  -در ساحت تکوين و تشريع  -های انسانی حاکم است و اين حاکمیت گیری اراده جهت
؛ 7337؛ میرباقری، 75و  75، 6، 7، 1، ج7322انجامد)رک: مطهری، تکامل بشريت در طول تاريخ می

 (. 7333زاده، ؛ مهدی7333؛ عبدالهی، 7333پیروزمند، 
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های منظومهاز ساير بخش "ایاهلل خامنهی تاريخی آيتبینش فلسفه"عنوان  توان تحتاين مبحث را می
وجوهايی که صورت رغم اهمیت مبحث يادشده، براساس جستی فکری ايشان متمايز کرد. علی

؛ 7333پرداخته بودند )رک: اشیری، طور ضمنی به اين موضوع گرفت، تنها به دو اثر دست يافتیم که به
توان گفت که در اين حوزه با يک خالء پژوهشی جدّی مواجه هستیم و تا(. بنابراين میمحجوب، بی

له پرداخته و قطعیت ی تاريخی معظمبندی آراء فلسفهاين پژوهش نخستین اثری است که به صورت
 منظر بررسی کرده است.  تمدن نوين اسالمی را از اين

خاطر را به اين اطمینان "ی تاريخیِ پشتیبانِ انقالب اسالمیاراده"دعا اين است که قدرت ناشی از م
بخشد که از قطعیت تحقق تمدن نوين اسالمی در عصر حاضر سخن بگويند. در ای میاهلل خامنهآيت

دن به آن امر بخشیی خداوند متعال نسبت به تحقق يک امر، موجب قطعیتله تعلق ارادهديدگاه معظم
ی بشری نیست! چراکه اين قطعیت، در سرپرستی و ربوبیتِ ساحتِ شود؛ اما اين مساله نافی ارادهمی

ناپذيرند. ی خدا و ظرف تجلی آن هستند؛ لذا تخلفتاريخ اِعمال شده است. وقايع تاريخی، تابع اراده
ی غايی، بشر در رسیدن به يک نقطهی خداوندی موجب شده است که مسیر تاريخ تر، ارادهروشنبیانبه

ای، حسینی خامنه)"ملک تکوينی"توان از قواعد و سیر خاصی تبعیت کند؛ اين مساله را می
ها و جوامع، چه بخواهند و چه نخواهند؛ چه بدانند و چه ندانند، ترتیب، انسان( نامید. بدين78/08/7363

 ند که خداوند متعال، در بستر ربوبیت ی مطلوبی هستترشدن به نقطهدر حال حرکت و نزديک
(. از 07/77/7368اش، از طريق بعثت انبیاء عظام برای سرنوشت بشريت رقم زده است)همو، تاريخی

اش، امکان  کند که بشريت در رسیدن به سرنوشت قطعیديگر، ربوبیت الهی اين را نیز اقتضا می سوی
ی تعجیل در رسیدن به سرنوشت محتوم تاريخی ادکنندهخیر يا تعجیل را داشته باشد. عامل ايجأايجاد ت

شود قوانین تکوينی ی تشريعی خداوند متعال است که موجب میسو شدن يک ملت با ارادهبشر، هم
(. از اين مساله 03/05/7382هايش ياری رسانند)همو، عالم، آن ملت را در رسیدن به اهداف و آرمان

ی دست حاکم صالح در جامعهرف دينی ياد شده است که بهدر معا "نصرت الهی"عنوان سنت  تحت
دلیل از قطعیت تحقق اينبه اهللحفظهای اهلل خامنهتوانیم ادعا کنیم آيتترتیب میيابد. بديناسالمی تنزل می

خوردن و همگره -و معمار  کنندهو بلکه هدايت -کنند که شاهد  تمدن نوين اسالمی صحبت می
جايیی تاريخیِ متولی رساندن بشر به غايت تاريخی هستند. اما از آنملت ايران با ارادهی سوشدن اراده

شود، بنابراين مرز محسوب میی بشريت است و انقالب اسالمی امری بدونکه اين غايت متعلق به همه
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توان يعنی تمدن نوين اسالمی قطعی است و می –ی پنجم فرآيند تحقق اهداف انقالب اسالمی مرحله
 ناپذير دانست. آن را اجتناب

 تمدن نوین اسالمی -2
، ظهور يک تفکر و آگاهی جديدی است 7"تمدن"ای، منظور از  اهلل خامنه ی فکری آيتدر منظومه

ای بزند و چون زبان و پیام آن برای اکثر تواند در رفع مسائل و مشکالت بشری حرف تازه که می
(. ايشان تصريح 77/02/7323شود)نحو فراگیری نیز مورد پسند واقع میها قابل تفاهم است، لذا به انسان

( از 77/08/7323«)ای جدّی استی بنای... تمدّن اسالمی و يک تاريخ جديد، قضیّهقضیه»کنند می
جای مسلمانان... در همه»است که با وقوع انقالب اسالمی در ايران:  ی شواهد و داليل ايشان اين جمله

لفه، يک شاهد ؤهمان(؛ اين م«)وجود آمده استشان بهس کردند مقطع جديدی در تاريخدنیا احسا
گرفته ازسوی انديشمندان غربی نیز آن را های صورتمیدانی و قابل سنجش و ارزيابی است که پژوهش

که تاريخ و تمدن جديدی با محوريت انقالب (. دلیل ديگر بر اين68-53: 7335کنند)فوکو، تايید می
؛ اين درحالی است 7های مادی استگرفتن است، سترون و نازابودن غرب و فلسفهسالمی در حال شکلا

(. 77/05/7337ای،  که جمهوری اسالمی ايران، پیام جديدی برای آحاد بشريت دارد)حسینی خامنه
 له معتقدند: معظم
ه تفکّر اسالمى در کشور ما دارد، هاى عمیقى ک کنم، با ريشهبا وضعى که امروز من در کشورمان مشاهده می»

اى که از اوّل انقالب در راه تعمیق اين انديشه آغاز شده است... اين آينده براى نظام  با حرکت بسیار وسیع و گسترده
 (.77/02/7323«)ناپذير است ى قطعى و اجتناب اسالمى، يک آينده
هم »نماياند: واقع میبهامری قريبچه تحقق تمدن نوين اسالمی را ای، آناهلل خامنهاز نظر آيت

ی ما، هم همت و انگیزه... و هم گرايش دينی و  ی ما، هم موجودی استعدادِ بسیار ارزنده میراث گذشته
ياد « ثروت عظیم ملی»ها تحت عنوان ( است. ايشان از اين دارايی72/07/7382«)خدائی در اين حرکت

                                                                                                                                               
ديد به مسائل بشر و مسائل انسانیت و عالج دردهاى انسانیت است؛ يک زبان نويى است که بر اساس يک فکر جديد، يک حرف جديد، يک نگاه ج» 7

تدريج در  ها، تا به است به دل  يک پیام  معناى رساندن کنند؛ به فهمند و درک می هاى نوى انسان و قشرهاى محروم جوامع گوناگون، آن زبان را می هاى نسل دل
 «.دا کند. اين امرى است که شدنى استمیان جوامع مختلف گسترش و رشد پی

 ب( .7330)همو،  "توسعه و مبانی تمدن غرب"الف( و 7330)آوينی،  "آغازی بر يک پايان"رک:  7
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اللَّه خواهیم توانست تمدن اسالمیِ شاءدهد که ما إن ويد میها به ما ن ی اين همه»فرمايند: کرده و می
زمان، بار ديگر سر دست بیاوريم و دوره و برای امت اسالمی در اين متعلق به ملت ايران را برای اين

من با اطمینان کامل »کنند: همان(. ايشان تصريح می«)الگويی را برای حرکت امت اسالمی... ارائه بدهیم
ى روشنى  ما ترديدى نداريم که آينده»(؛ 72/03/7382«)تمدن نوين اسالمی در راه است گويم... می

 (. 76/06/7337«)که اين آينده زود باشد يا دير باشد، دست من و شما استداريم؛ البتّه اين
مناشی ثروتِ "ی تمدنی رهبر معظم انقالب، بر معرفی اجمالی ابعاد انديشهاين قبیل توصیفات، عالوه

دهد که کند و نشان میمعرفی می -از ديدگاه ايشان  -نیز را  "ی تمدن نوين اسالمیظیمِ پديدآورندهع
سازی، به سه مقیاس توجه نظر دارند. يعنی هم به نقش و له در استخراج عوامل و منابع تمدنمعظم

کنند؛ ی( اشاره میی ملهای عمیق تفکر اسالمی و میراث گذشتهچون ريشه)هم "تاريخی"جايگاه منابع 
ها و ثیر ارادهأی مردم( و هم ت)مثل حرکت وسیع و گسترده "اجتماعی"هم به جايگاه و نقش منابع 

شدن مطلب، ابعاد )همانند استعدادها، همت، انگیزه و گرايش مردم(. برای روشن "فردی"استعدادهای 
 کنیم.له بررسی مینات معظمهای دخلیل در تحقق تمدن نوين اسالمی را در بیاهر يک از اراده

 های فردی، اجتماعی و تاریخی در تاسیس یک تمدننقش اراده -3
 "های فردیاراده" -3-1

های فردی يکی از مقومات اصلی تمدن نوين اسالمی است. ايشان ای، ارادهاهلل خامنهاز ديدگاه آيت
هاست... آن المیِ نوين بر دوش آنبايد همه احساس کنند مسئولیت ايجاد تمدن اس»کنند که تاکید می

ی قدرتی و ظرفیتی و انرژی متراکمی که در انقالب اسالمی وجود دارد، اين توانايی را دارد که همه
ی ی متعالیِ باشکوه اسالمی را جلوی چشم همهموانع را... از سر راه بردارد و آن تمدن ممتازِ برجسته

جا را محکم و با امانت و دقت حفظ هرجا ايستاده، آن  سىهرک»(. لذا 73/02/7337«)دنیا برقرار کند
( نمايد. 73/77/7368«)هاى متعالى اسالم و نظام اسالمى حرکتسمت هدفکند... و از طريق آن، به

ى  جا را مرکز دنیا بدانید و آگاه باشید که همه ايد، همان در جمهورى اسالمى، هرجا که قرار گرفته»
 (.05/77/7320«)شما متوجه استکارها به
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های ، معماری همین اراده7ی اساسی و محوری واليت فقیهای، کارويژهاهلل خامنهدر ديدگاه آيت
گیری ها، امکان حرکت کالن در يک جهتآهنگی و برآيند آنتنیدگی، همفردی است تا از درهم

هاى شد اين بخشى اصلى رهبرى اين است که مراقب با وظیفه(. »77/03/7383وجود آيد)واحد به
(. درواقع، رهبری نظام اجتماعی 73/07/7323«)مختلف آهنگ ناساز با نظام و اسالم و انقالب نزنند

سازی، های مختار موجود در جامعه از طريق: گفتمانمنصبی است که با هدايت و سرپرستی اراده
م حکومتی)غفاری، ی محدود، حکسازی، نظارت دقیق با مداخلهنهادسازی، روندگذاری، نهادينه

 توان آن را آورد که میتری را فراهم میی بزرگگیری ارادههای شکل ( زمینه787-785: 7335
( نامید. اگرچه نقش و 52: 75، ج7322)مطهری،  "روح جامعه"يا  "روح ملت"، "ی اجتماعیاراده"

 ، اما نبايد فراموش کرد که ی فردی، نسبت کلّ و جزء استی اجتماعی در مقايسه با ارادهجايگاه اراده
انکاری در ی اجتماعی هستند و نقش غیرقابلی ارادهدهندههای فردی، مقومات و عناصر تشکیلاراده

ی فردی در تحقق تمدن نوين چه موجب اثربخشی ارادهوجود، آنحرکت عمومی جامعه دارند؛ با اين
ی کالن ها، ارادهاست که از برآيند آنای  گیری عمومیها با جهتسوشدن آنشود، هماسالمی می

 شود.منتسب به نظام اسالمی ايجاد می

 "های اجتماعیاراده" -3-2
ی ملت نیز ياد ای تحت عنوان ارادهی فردی، از ارادهای ضمن پذيرش استقالل ارادهاهلل خامنهآيت

 فرمايند:ديگر میی فرد و ملت با يککرده و در تبیین نسبت اراده
فرد، داراى ارزش مستقلى است...   عنوان يکى اين کشور عظیم و پهناور به رد ايرانى در هر نقطههر ف»

رغم خواست دهد؛ ملتى که توانسته است على ها، ملت بزرگ ايران را تشکیل مىها و محبت ى اين اراده مجموعه
 «ن و بر معاندان تحمیل کندى خود، تأثیر خود را بر مخالفا هاى مستکبر جهانى، حضور خود، ارادهقدرت

(78/07/7388.) 

                                                                                                                                               
 ها باشد... ها و ارزش هاى گوناگون، نبايد حرکت نظام، انحراف از هدف ى تالش تنیده ى پیچیده و درهم نقش واليت فقیه اين است که در اين مجموعه» 7

 «.ترين نقش واليت فقیه است ترين و اساسى اش، مهم هاى آرمانى و عالى سمت هدف حرکت کلى نظام به  بانىِ ديده
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 تنهايی های فردی دارای نقش مستقلی هستند، اما بهبیان فوق حاکی از آن است که اگرچه اراده
ی تر، ارادهروشنبیانی تمدن نوين اسالمی شوند. بهتوانند موجب تحقق امری در حد و اندازهنمی

تری است که ی بزرگها نیازمند ارادهپديدارشدن تمدن ی تمدن نیست؛ بلکهفردی، ظرف تحقق پديده
توان می -از يک حیث  –تر را ی بزرگشود. اين ارادههای فردی خلق میاز پیوند و برآيند اراده

 فرمايند:له مینامید. معظم "ی اجتماعیاراده"
ی تمدن .. بايد بتوانیم در قلهمطمئن باشید اين ملت، آن ملتی است که اگر اين حرکت را بکند، خواهد رسید.»

 «مانخاطر ايرانی بودنمان، به خاطر استعدادمان، بهمان، به خاطر ايمانخاطر اسالمبشری قرار بگیريم... به
(73/08/7385.) 

و  اقدام گسترده"، "خواست کالن و فراگیر اجتماعی"ی اجتماعی يک ملت معموال در يک اراده
يافتنی در آن آرزوی بزرگ دست"، و يا "ارز و آشکار آن ملتويژگی و صفت ب"، "عظیم ملی

/ 03/ 02ی ملت دانست)ی کشور را مساوی با ارادهتوان هیئت حاکمه کند. لذا میتجلی پیدا می "جامعه
ريزى  رود و برنامه ى دين و آيات الهى پیش مى ى جمعى با هدايت اسالم و با اشاره اين اراده(. »7387

ی ملت ايران در پیروزی انقالب و دفاع مقدس، نمونه "مقاومت"(. عنصر 72/07/7382«)کند مى
جوهر ايستادگی و »ی اجتماعی کشور است؛ ايشان معتقدند: انکارناپذير ديگری از تجلیات اراده

قدری است. با همین جوهر است که ملت ايران... خواهد  مقاومت در يک ملت، جوهر نفیس و گران
می را بار ديگر در عالم سربلند کند و کاخ باعظمت تمدّن اسالمی را برافراشته توانست تمدّن اسال

پیشرفت "توان در ی اجتماعی را میی محسوس ديگر در رابطه با اراده(. نمونه73/05/7326) «نمايد
مشاهده  -ی موانع و مشکالت موجود در متن جامعه باوجود همه - "مستمر و مداوم جمهوری اسالمی

 ی اجتماعی و ملی تعیین دهد که اصالت و جهت حرکت آن جامعه را ارادهين نمونه نشان میکرد. ا
های فرعی ناهمراه، فرصت و توان خلق وقفه در حرکت ناشی از های فردی و جريانکند؛ لذا ارادهمی

 ی يک ملت را نخواهند يافت. پارچهی عظیم و يکاراده
ها برای  های اجتماعی، از خواست عمومی ملتیین جايگاه ارادهدر تب اهللحفظهای اهلل خامنهآيت

( و با اطمینان 77/77/7330اند) سازی دانسته ی تمدن بازگشت به اسالم سخن گفته و آن را معادل مساله
ى الهى، اين  کنم، اين است که... طبق وعده طور قاطع عرض مىکه من به چهآن»اند:  تصريح کرده

ى اين راه بوده و  ملت ايران... آغازکننده(. »07/07/7330«)به پیروزى خواهد رسید حرکت قطعاً و يقیناً
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قادر خواهد بود » المللی اين ارادههمان(؛ امتداد بین«)]در اين مسیر،[ ايستادگى و استقامت کرده است
ه برای گاچندان دوردست، برای امت اسالمی و آناندازی نهاسالمی را در چشمسربرآوردنِ تمدن 

-(. برای پشتیبانی از اين حرکت تمدنی، طراحی الگوی اسالمی03/07/7337«)جهان بشريت رقم زند
ی محصول انقالب  ايرانی پیشرفت، ارائه–طراحی الگوی اسالمی»ايرانی پیشرفت الرزامیست؛ چراکه 

 «ی اسالم است ها بر مبنای تفکر و انديشهی عرصهاسالمی و طراحی يک تمدن جديد و پیشرفته در همه
(77/77/7337.) 

 "های تاریخیاراده" -3-3
سمت تحقق تمدن های فردی و اجتماعی در پیشبرد جامعه بهانکار ارادهرغم اهمیت غیرقابلعلی

ثروت عظیم "ثر و مناشی ؤهای مای، از سنخ ديگری از ارادهاهلل خامنهی آيتنوين اسالمی، در انديشه
 دلیل اهمیت میان آمده است که بهسخن به "های تاريخیاراده"تحت عنوان  "سازملی تمدن

های فردی و اجتماعی، اساسا اراده "های تاريخیاراده"توان ادعا کرد بدون پشتیبانی اش میالعادهفوق
تحوالت بزرگ »له بخشیدن به امری در مقیاس تمدن را ندارند. از نظر معظمتنهايی توان تحققبه

ها و و تمدنى و محصول تراکم معرفت  تاريخى  هاى ه متکى به پشتوانهاجتماعى، هموار
افزايش کنونى در دنیاى اسالم، حوادث بريده از بهحقايق رو»( هستند. يعنی 76/06/7330«)ها تجربه
نگران بتوانند آن را موجى  هاى اجتماعى و فکرى نیستند تا دشمنان يا سطحى هاى تاريخى و زمینه ريشه

ی همان(؛ بلکه دارای يک هويت تاريخی و متکی به يک اراده«)اى در سطح بینگارند ادثهگذرا و ح
سیس تمدن نوين اسالمی و بازسازی امت قرآنی منتهی خواهند أباشند که حتما به تتاريخی می

 (.72/03/7382شد)
ازی شود و سی تمدنتواند وارد مرحلهی تاريخی پشتیبان، هیچ ملتی نمیدرواقع، بدون يک اراده

اش نمايد. اين مساله، هم در مقام پیشینه و هم در مقام ثر از الگوی انديشه و زندگیأالملل را متمحیط بین
 فرمايند:تحقق تدريجی صادق است. برای مثال می

در  -چنان که شأن اوستهم -ما در حال پیشرفت و سازندگى و در حال بناى يک تمدّن هستیم... ملت ايران»
ملت ايران   که ما تصمیم بگیريم اين کار را بکنیم، بلکه حرکت تاريخىايندآوردن يک تمدّن است... نهحال پدي

 (.07/07/7323«)وجود آوردن آن استدر حالِ به



 میهمايش ملی تمدن نوين اسال سومینمجموعه مقاالت /  358

کس  هیچ»دانند که می "عصر جديد"ای وقوع انقالب اسالمی را تصديقی بر آغاز اهلل خامنهآيت
(. بیان فوق کامال گويای ضريب و 77/03/7363«)صر برکنار بداردتواند خود را از تأثیرات آن ع نمى

ای اله خامنهی فکری آيتدر منظومه "ی فردی و اجتماعیاراده"در مقايسه با  "ی تاريخیاراده"وزن 
ی مستمر اهلل است. ايشان در مقام تبیین تحقق تدريجی تمدن نوين اسالمی وجود يک ارادهحفظه

 اين کار عظیم و ماندگار تاريخی... سر و کارش با »شوند نسته و متذکر میاجتماعی را ضروری دا
 (.77/02/7323«)هاست؛ اين را نبايد با کارهای دفعی، جزئی و شعاری اشتباه کردها و قرننسل

 اهللحفظهای العظمی خامنهاهللی تاریخی آیتبندی آراء فلسفهصورت -4

 مبانی فلسفی و کالمی  -4-1
 مبانی فلسفی و کالمی در آراء حکمای متاخر اسالمی -4-1-1

ی خود نیازمند فهم نوبه، درک درست از مفهوم تاريخ است که به"تفکر تمدنی"يکی از الزامات 
ی اين مبحث باشد. سابقهمی - "جبر و اختیار"و  "وحدت و کثرت" -عمیق از مبحث فلسفی و کالمی 

 لخصوص در حکمت متعالیه و آرای صدرالمتالهین مشاهده کردای اسالمی، علیدر فلسفهتوان را می
انديشد، بايد به . متفکری که در مقیاس تمدنی می(773-787: 3م، ج7387)رک: صدرالدين شیرازی، 

های اصلی، فرعی کردن اراده اشراف داشته باشد و با لحاظ "حرکت کلّی موجودات عالم"مندی قاعده
ی مختار فرد در ساحت ی حضور ارادهکالن و عظیم، تلقی روشنی از نحوه و تبعی در اين تغیّر و تبدّل

ی دادن به يک ارادههای فردی و شکلتنیدگی ارادهحاصل کند؛ چرا که درهم "تاريخ"و  "جامعه"
 ی وحدت و کثرت در عالم محسوسات. بزرگ اجتماعی، مصداقی است از رابطه

 جهت ها بهشود که تمدنمرتبط می سازیاين مطلب از آن حیث به موضوع تمدن
نوردند و با بهها را درمیها مرزهای متکثر جوامع و ملتاند. تمدنشان دارای وحدتبودنهژمونیک

های: فکری، فرهنگی، اقتصادی و های انسانی، برای زيست فرد در ساحت جمعی، امکانکارگیری اراده
گیری نوع خاصی از زيستن در عالم ت و اتحاد، شکلی اين گسسکنند. نتیجهسیاسی جديدی ايجاد می

و اتالق يک جهت کالن و کلی به حرکت عمومی بشر در متن تاريخ است. برای مثال؛ رنسانس، 
ی تاريخی است که اگرچه در اروپا واقع شده، اما آثار و ای از تحوالت بشری در يک دورهمجموعه

 (.7335بر گرفته است)میرباقری، امروز دری جهان را تا به ثیرات آن، همهأت
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اين  -عنوان خاصیت همیشگی ماده به - "تغییر و تحول"با اشاره به  علیهاهللرحمتعالمه طباطبايی
تغییرات حاکم است که عالم ماده در اين  کنند که: آيا قانون شاملی بر جهت اينپرسش را مطرح می

ای آزاد و ا از حاکمیت هرنوع قانون و قاعدهوسوی خاصی را دنبال کند؛ يتغییر و تحوالت، سمت
( 326و  51: 7، ج7327طباطبايی، ی مطلوبی، مورد عنايت نیست؟)رهاست و هیچ مسیر محتوم و نقطه

 ايشان معتقدند:
ديگر جدا و گسسته بوده باشند، حسب وجود شخصى از همکه بهآن موجودات جوهرى جهان طبیعت بى»

دهند که بالذات متحرک  ی او، همگى يک واحد پهناورى را تشکیل مىواسطههيک آمیزش وجودى دارند که ب
 طفیل و تبع وجود آن، در تبدل بوده و مانند يک است؛ و خواص و اعراض نیز که از وجود آن بیرون نیستند به

 (.738: 7382 همو،«)باشد سوى مقصد نهايى خود روان مىی بزرگ، پیوسته در راه تکامل در جريان بوده، بهقافله
داری تغییرات و تحوالت عالم، بر حکمای اسالمی در تحلیل جهت علیهاهللرحمتاعتقاد شهید مطهریبه

بودن چون: حرکت جوهری، مجردبودن علم، محالتوان به مواردی هماند که میاصولی تاکید داشته
 علی حرکت و ... اشاره کردعنوان علت فاگرفتن حرکت از تضاد درون ماده بهاجتماع نقیضین، نشأت

 (.877-230: 6، ج7322)مطهری، 
 بر حرکت و تحوالت تاريخ های حاکمشهید صدر در تبیین امکان استخراج قوانین و سنت

 نويسد: می
ی کتاب هدايت و ارشاد، منزلهی تحول و دگرگونی جوامع است و رسالت قرآن بهی تاريخ، صحنهصحنه»

شدن جوامع را از درونِ کتابی که بر تحوالت و دگرگونتوان قوانین حاکمابراين، میسازی بشر است. بندگرگون
 (.23ـ  26: 7363«)سازی جوامع بشری است، استخراج کرد رسالتش دگرگون

عوامل اصلی "، "چگونگی آغاز تاريخ بشر"تاريخی از قبیل:  یهای فلسفهنظر ايشان قرآن به مساله به
توجه  "ها در تحوالت تاريخینقش انسان"و  "حرکت و تحوالت تاريخی بشر بر مسیرو قوانین حاکم

ی ی رويکرد قرآن به مسالهنظر وی خالصهها پاسخ گفته است. بهداشته و به سواالت برخاسته از آن
توان در بر حرکت تاريخ است( را میتحوالت اجتماعی بشر در طول تاريخ )که همان جهت حاکم

 ساز خروج خالصه کرد. يعنی تحوالت تاريخ زمینه "سمت نور ها بهاز تاريکیکردن مردم خارج"
شدن وجود سمت نور و روشنايی هستند و غايت حرکت تاريخ، نورانیها از تاريکی و ظلمات بهانسان
 شود.هاست که در متن تحوالت اجتماعات بشری واقع میانسان



 میهمايش ملی تمدن نوين اسال سومینمجموعه مقاالت /  360

دنبال به -کم و بیش  –انديشمندان اسالمی اين مطلب، شاهد و گواهی روشن بر اين است که 
و  اند تا بتوانند در مديريت جامعه مبنايی منطقی و الهی برای فهم تحوالت اجتماعی و تاريخی بشر بوده

بگیرند. اين نقطه، محل تالقی رويکرد فلسفی با رويکرد سیاسی در عالم  تحقق اهداف الهی از آن بهره
ی تاريخِ اسالمیِ مضاف به فلسفه"ی ان آن را محملی برای طرح انديشهتوی اسالمی است و میانديشه

 برداری کرد.ی تاريخ در علم سیاست بهرهدانست و از دستاوردهای فلسفه "عالم سیاست

 ایاهلل خامنهمبانی فلسفی و کالمی آراء تاریخی آیت -4-1-2
گیری از میراث فلسفی و ايشان با بهره ای حاکی از آن است کهاهلل خامنهمداقه در آراء تاريخی آيت

، اين مفاهیم را از حالت انتزاع علیهاهللرحمتهای مکتب امام خمینیکالمی حکمای گذشته و تعمیق آموزه
؛ 77/03/7323؛ 37/06/7366)"اللهی انسانمقام خلیفه"خارج کرده و با مبناقراردادن سه رکن: 

؛ 77/03/7385؛ 08/07/7368) "های الهیسنت"(، 75/07/7327؛ 75/07/7386؛ 70/03/7383
؛ 73/03/7327؛ 07/77/7368) "خط ممتد بعثت رسل"( و 77/08/7368؛ 77/07/7382؛ 03/05/7382
ی سیاست و (، اين معارف را در عرصه77/77/7380؛ 73/07/7383؛ 77/77/7323؛ 73/03/7325

رت مسلکی اجتماعی و دارای اصول منسجم و صوبه"اند تا طرح نويی از اسالم را اجتماع امتداد بخشیده
توان در امتداددادن ارائه نمايند. صدق اين مدعا را می "هاآهنگ و ناظر به زندگی جمعی انسانيک

تمدن نوين "ی راه ريزی نقشهی تاريخی( در طرحعنوان يک مبنای فلسفه)به "حرکت کلی عالم"اصل 
 مشاهده کرد.  "اسالمی

 اصول بنیادین -4-2
ای نیست. از اهمیت تاريخ همین ی کوچک و حاشیهيک پديده "تاريخ"ای، اهلل خامنهاز نظر آيت

بس که آيات قرآن نیز در بسیاری از موارد، از منظری تاريخی، انسان را مخاطب قرار داده و مسیر رشد 
ى  ز گذشتهى اطالعات ما ا را برای او مشخص نموده است. ايشان معتقدند تاريخ، درس و گنجینه

بسیارى از »کنند (. ايشان تصريح می08/77/7320تواند به انسان وسعت ديد بدهد)بشريت است که می
ايم و حتّى آن  تر به اين ارتباط توجه کردهکند؛ ولى ما کم مسائل فقهى است که به تاريخ ارتباط پیدا مى

ی  از رويکرد تاريخی ايشان در ارائه ای نمونه "ساله750انسان "(. اثر 37/06/7320«)ايم را کشف نکرده
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است که فهم جذابی از حرکت کلی دين را  السالمعلیهمی معصومینيک فراروايت از حیات سیاسی ائمه
 دهد. به مخاطب می

 ی تاريخی ايشان داللت بر نگرش فلسفهای شواهدی موجود هستند که اهلل خامنهدر بیانات آيت
اند که: با انقالب در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل اعالم کردهله کنند. برای مثال؛ معظممی

برای زندگی بشريت  –هاى الهى  بر احکام تاريخی مندرج در سنتمبتنی -ى جديدی  اسالمی، فلسفه
ی استکبار و استضعاف، دادن نسبت به وضعیت نبرد جبهه(. ايشان با تنبه37/06/7366) عرضه شده است

 کنند:صحبت کرده و تصريح می "ی تاريخ جديدفلسفه"تنظیم  از امکان تدوين و
جا آن که پیروز شده است، اراده و تصمیم قاطع يک ملت همراه با ايمان و توکل وقتى ما فهمیديم که در اين»

بر اصول اسالمى، با ى جديد تاريخ، مبتنى ى تحوالت تاريخى؛ فلسفه شود در همه به خداست... اين يک اصلى مى
 (.70/08/7337«)نشیند بار مىاه کردن به اين حادثه، بهنگ

با دو اصل کالن   -ای اهلل خامنهی آيتدر انديشه -ی تاريخ در تنظیم و تدوين اصول بنیادين فلسفه
بندی تاريخ به دوره"؛ اصل دوم، "مندی تاريخداری و غايتجهت"رو هستیم: اصل اول، و حاکم روبه

بر تاريخ هستند و مثابه بستر و قواعد کالن حاکم. اين اصول به"ی يا حقیقیدو فصل مقدماتی و اصل
ی ربوبی حضرت حق آن را در ظرف زمان و مکان جاری شوند که ارادهمحتوايی میظرف تحقق 
 ساخته است. 

 داری حرکت کلی بشر جهت -4-2-1
هاى دشوار، راهی را  وخم له معتقدند که حرکت عمومی بشر همانند کاروانى است که از پیچمعظم

چنین به  (. هم77/03/7333ى مشخص و معینی برساند) پیمايد تا خودش را به يک نقطه مى
داند که سیر  هر فردى از آحاد بشر مى»ی آن واسطهشوند که به ای متذکر میويژه "خودآگاهی"

توان اين خودآگاهی را همان(. با استناد به معارف اسالمی می«)عمومى بشر به کجا منتهى خواهد شد
پارچگی بشر، برخاسته از وحدت فطری انسان)جوادی امری فطری دانست و چنین نتیجه گرفت که يک

ها و مقصدهاست؛ لذا انسان فطرتا ها، مطلوب( و اشتراک در: نیازها، محرک757-757: 7330آملی، 
الن، در حال حرکت بهپارچه و کچون يک کاروان واحد در قالب يک حرکت يکداند که هممی
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جا تامین خواهند شد)شاههايش در آنسمت مقصد مشخصی است که حد اعالی نیازها و مطلوب
 (. 778-777: 7382آبادی، 

 "ی حق و صالحغلبه"، "عدالت"چون: ای در تبیین غايت تاريخی بشر به معارفی هماهلل خامنهآيت
 تنها تعارضی بااند، لذا نه ديگر مندرجين مفاهیم در يککه اجايیاند. از آناستناد کرده "مهدويت"و 

 اند.ديگر ندارند، بلکه از منظرهای متعدد به يک امر واحد مشرفيک

 خواهیعدالت -4-2-1-1
عدالت، »تر  روشن عبارت از نظر رهبر معظم انقالب، مقصد کاروان بشر، رسیدن به عدالت است. به

 "عدالت"(. اين بیان فرعیت 77/03/7333«)ا امروز و تا آخر استى عمومى بشريت از اوّل ت خواسته
دهد که دهد. يعنی در پايان تاريخ تحولی رخ مینسبت به يک امر وجودی مافوق عدالت را نشان می

ی آن، ظهور عدالت در حیات دنیايی بشر است. هوشمندی جريان تاريخ بشر در خصوصیت عمده
سمت صالح تاريخ بشريت به»بر گردش طبیعی عالم دارد.  نون حاکمرسیدن به اين مطلوب، ريشه در قا

  اى در جهت قانون و گردش طبیعى اين عالم و تاريخ خواهانهکند؛ ]لذا[ هر حرکت عدالت حرکت مى
، ظهور يک قانون مندرج در حرکت طبیعی عالم بوده و "خواهیعدالت"(. 78/77/7327«)بشر است

 خواهی است. ی عدالت کننده و ظاهرکننده عالم، کمک بر تحوالتطبیعت )سنت( حاکم
ى  دست بگیرد، در حقیقت يک خواسته اگر کسى پرچم عدالت را به»ای  اهلل خامنه از نظر آيت

ی وجودی میان (. لذا يک رابطه73/07/7383«)تاريخىِ طوالنىِ طبیعىِ فطرىِ انسان را مطرح کرده است
ای که به تناسب وجودی قوانین  ر تاريخ وجود دارد؛ رابطهآدم دفطرت بشر با حرکت عمومی بنی

موجب  کند و به مندی تاريخ( داللت میچون فطرت( با قوانین بیرونی عالم)مثل قاعدهدرونی انسان)هم
 شان، تسريع و تعجیل ايجاد کنند. سمت غايت مطلوب فطریتوانند در سیر بشر بهآن، جوامع می

 ی حق و صالحغلبه -4-2-1-2
ی ای، يکی از مصاديق قطعیت در حرکت تاريخ، غلبهاهلل خامنهی تاريخی آيتی فلسفهدر انديشه

 فرمايند: حق و صالح است. ايشان می
است.... ممکن است زودتر بشود، ممکن است ديرتر   سمت صالحسمت حاکمیت حق و بهجريان عالم به»

 (. 77/03/7323) «خواهد کرد  ت که در نهايت، صالح بر فساد غلبهطورى اس قطعاً اين  برگرد ندارد. بشود؛ اما برو
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خیر و تعجیل أامکان ت"با  "قطعیت حاکمیت حق و صالح"سیاق بیان فوق حاکی از آن است که مابین 
منافات و تعارضی وجود ندارد. توضیح اين مساله چندان پیچیده نیست،  "ی غايی تاريخدر رسیدن به نقطه
ی ريل و قطار مندی تاريخ با اختیار انسان، رابطهی جهتاين تشبیه را بپذيريم که رابطهاگر و تنها اگر 

است؛ اگرچه يک قطار الجرم و قطعا در مسیر حرکت خود به مقصد مشخصی خواهد رسید، اما اوال از 
از  توجهیبخش قابل -بسته به سوخت و سنگینی بار و ...  -های معلومی خواهد گذشت؛ ثانیاايستگاه

مندی از ی بهرهواسطهها بههای بشری است. انسانعنصر زمان در رسیدن به اين مقصد، معطوف به اراده
سمت تری بهتوانند با شتاب بیشهای الهی در بیرون( میدو عنصر کلیدی )فطرت در درون و سنت

است. اگر دو مفهوم  "تعجیل در فرج"ی  غايت تاريخی محتوم بشر حرکت کنند. اين مساله، بنیاد آموزه
دلیل تعلق به ساحت کلیات، را قبول کنیم، مفهوم قطعیت فلسفی به "قطعیت سیاسی"و  "قطعیت فلسفی"

خیر أدلیل تنزل و تجسد در عالم تعینات، تناپذير است؛ اما قطعیت سیاسی به از حیث زمان وقوع، تخلف
 پذيرد.و تسريع می

ی حق و صالح در پايان ضمن پیوندزدن دعوت انبیا با غلبه "روالِ کلّیِ تاريخ"ايشان ذيل عنوان 
کردن اين در محسوس -بر سیر تاريخی بشر اشاره کرده و حاکم "قطعیت"ای از وجوه جنبه تاريخ، به

 فرمايند: می –عنوان فلسفی 
تر به فراگیرتر و بیش روز در دنیا ماندگارتر و بینید که دعوت انبیاء روزبه روال کلى تاريخ نگاه کنید، مى اگر به»

کنند، اما طبیعت عالم و حرکت عالم  هاى مردم آشنا و نزديک شده است. ]اگرچه[ شیاطین کار مىذهن مردم و دل
 (.72/03/7337«)شود هاى مختلف در جوامع پراکنده مىشکلسوى حق است و... معارف الهى... بهبه

 مهدویت -4-2-1-3
ی حرکت اساسی و عمومی امت اسالمی مندی تاريخی بشر، مسالهتای در تبیین غاياهلل خامنهآيت

 فرمايند:را مطمح نظر قرار داده و در پیوندزدن غايت تاريخ و مهدويت می
هاى اصلى فهم دين و حرکت  ى مهدويت است، از آن کلیدواژه ى انتظار هم که جزء الينفک مساله مساله»

مت اهداف واالى اسالم است... انتظار يعنى اين آينده حتمى و اساسى و عمومى و اجتماعى امت اسالمى به س
 (.78/07/7330«)قطعى است
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کنند که بعد از عبور از سمت مهدويت را به حرکت کاروانی تشبیه میايشان حرکت تاريخی بشر به
  (.72/05/7382؛ 78/07/7330؛ 77/03/7333رسید)راه خواهد وخم، به اتوبان و بزرگهای پر پیچراه

 بندی سیر تاریخ بشردوره -4-2-2
ای، حرکت کلی تاريخ دارای ادوار و مقاطع مشخصی اهلل خامنهی تاريخی آيتدر ديدگاه فلسفه

ی کالن تاريخ را به دو کند. ايشان عرصه ی ديگر را متفاوت میای با دورهاست که کیفیت هر دوره
از آغاز هبوط تا  -ی بشريت حیات چندهزارساله اند.تقسیم کرده "اصلی)حقیقی("و  "مقدماتی"ی دوره

های سمت کمال، توام با مشقتاست که حرکت انسان به "ی مقدماتی تاريخ بشردوره" -قبل از ظهور 
فرجهتعالیاهللعجلنیز با ظهور امام عصر  "ی اصلی و حقیقی تاريخ بشردوره"زياد و صعوبت و سختی است. 

(. ايشان در تبیین تالش انبیا 70/03/7383راه تشبیه شده است)اتوبان و بزرگشود که به آغاز می الشريف
 فرمايند: ی اصلی و حقیقی بشر میشان به دورهالهی در عبوردادن بشريت از مراحل مقدماتی و رساندن

اين راه سمت ها بهها و کويرها و جنگلانبیا و اولیا، اين مردم گمگشته را مرتّب از اين کوه و کمر و دشت»
ها اصلًا براساس اين بینش است که نهايت اين عالم، نهايت ى اين تالش اصلى سوق دادند و هدايت کردند... همه

 (.77/03/7323«)است  ى صالح غلبه
بشريت را ]به اين نقطه[ » الشريففرجهتعالیاهللعجلعصر له تاکید دارند که وجود مقدس حضرت ولیمعظم

(. درواقع، اين 77/03/7333«)رسانند ها را مى از بشريت را؛ نه افراد را، مجموعه رسانند، نه آحادى مى
سو، و ی بستر رشد و تکامل انسان هستند و خدای متعال با ارسال رسل از يکآورندهمراحل فراهم

ای را فراهم آورده است تا تکديگر، زمینههای تاريخ از سویاندراج شرايط ذاتی در هريک از مرحله
ها به رشد متناسب با خودشان دست پیدا کنند و در دستگاه خالفت و واليت الهی، متناسب با تک انسان

ی بشريت امکان له، همهاعتقاد معظمی حائز اهمیت آن است که بهی رشدشان، حضور يابند. نکتهدرجه
مستقیم وارد خواهند ی دوم تاريخ را پیدا خواهند کرد و در مسیر صراط مندی از موهبات مرحلهبهره

شان را بالفعل گردانند. شايد بتوان های رشدِ عالمِ دنیايیی ظرفیتمقصدآفرينش برسند و همهشد تا به
فرمايند. در طور ضمنی تايید میرا به "رجعت"ی له در اين بیان، مسالهاين گمانه را مطرح کرد معظم

تواند تکمیل ازظهور نمیی پیشانسان در مرحلهی سعادت ی رجعت، باور بر اين است که دايرهمساله
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آبادی،  ی سعادت ايشان را تکمیل گرداند)شاهگرداند تا دايرهها را برمیشود؛ لذا خدای متعال انسان
7382 :300 .) 

 ارکان بنیادین -4-3
 شان ايجاب های ذاتی و الزامات وجودیمنظور از ارکان بنیادين، عناصری هستند که ويژگی

ند که يک حرکت کالن و سیر عمومی در تاريخ بشر واقع شود و صیرورت او را در بستر ادوار کمی
نظر به. يابنداين ارکان، همان محتواهايی هستند که در ظرف تاريخ جريان می. تاريخی محقق نمايد

و ی غیب رابطه"و  "خط ممتد بعثت رسل"، "های الهیسنت"، "اللهی انسانمقام خلیفه": رسد می
ی تاريخ در ها را ارکان بنیادين فلسفهتوان آنای باشند که میچهار عنصر محوری "شهود عالم

 . بندی کردای دانست و بر اساس آن، ديدگاه ايشان را صورتاهلل خامنهی آيت انديشه

 اللهیانسان و مقام خلیفه -4-3-1
گردد. ينش حول مدار انسان میی هستی و آفری خداست و همهخلیفه "انسان"در بینش اسالمی، 

و  ياد کرده "محوری اسالمیانسان"و  "اومانیسم اسالمی"ای در تبیین اين مساله از عنوان اهلل خامنهآيت
له (. معظم70/03/7383کنند که هدف نهايی، رستگاری انسان است)با تاکیدبر محوريت انسان تاکید می

 فرمايند:ومانیسم اروپايی میمحوری اسالمی با ادر توضیح تفاوت انسان

ايد  بالقوّه طورى ساخته شده.. چرخد. آفرينش، بر محور وجود انسان مى  از نظر اسالم، تمام اين چرخ و فلک»
ها به بهترين  ى آن توانید از همه اند که همه مسخّر شمايند... شما مى اى ساخته شده گونهو عوالم وجود و کائنات به

 «ى تکوين است ى تشريع و هم شامل مرحله ... هم شامل مرحله(20)اسراء: «.وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ» نحو استفاده کنید...
(77/03/7323.) 

ای  اهلل خامنه گری و اقتباس خالق آيت ای از انحالل محوری اسالمی، نمونهاستفاده از عنوان انسان
ی اند که زمینه گفتمانی رقیب، ادبیاتی تولید کردههای منظور بسترسازی برای انحالل دالاست. ايشان به

اللهی انسان فراهم ی اسالمی با محوريت مقام خلیفهمحوری غیرالهی را در دستگاه انديشهانحالل انسان
آورد. ايشان معتقدند مديريت دنیا به انسان واگذار شده است و آبادکردن دنیا و کشف استعدادهای  می

کارگیری استعدادهای نهفته (. کشف و به75/07/7386های اوست)مسئولیت ی طبیعت، جزوناشناخته
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اش را نیز نیز محدود به طبیعت نیست و انسان در يک ساحت ديگر وظیفه دارد استعدادهای درونی
های عجیبی نهفته است که ی بشری توانايیتک افراد جامعهکشف کرده و بالفعل نمايد. در وجود تک

 کند)همان(. ا به يک موجود مقتدر تبديل میها آدمی رکشف آن
ى عالم است؛ چون هم مسئول تربیت و تعالى و تزکیه و تطهیر خود  کاره در اين نگاه، انسان همه

های سنت"اللهی، از طريق: است؛ هم مسئول ساختن دنیا)همان(. تمهید و تسهیل نیل آدمی به مقام خلیفه
 )برای طرح قوانین تشريعی عالم( فراهم شده است. "بعثت انبیا"( و عنوان قوانین تکوينی عالم)به "الهی

 های الهی سنت -4-3-2
ی منطقی و وجودی حاکم ای میان نظام تشريع و تکوين عالم، رابطهاهلل خامنهی آيتدر انديشه

انینش، ى قو خداى متعال در آنِ واحد دو چیز را آفريده است: يکى اين عالم آفرينش را، با همه»است. 
يعنى آن  -ها باهم منطبقند. اگر شما طبق قوانین الهى ى سننش. يکى هم قواعد شريعت را... اين با همه

شود؛ مثل يک  عمل کرديد، زندگى شما و رفتار شما منطبق با قوانین آفرينش مى -ى تشريعى حق اراده
سنن آفرينش به انسانى که در کند...  کند، باد به او کمک مى اى که در مسیر باد دارد حرکت مى کشتى

ی های الهی در مجموعهترتیب، اثر سنتاين(. به03/05/7382«)کند اين راه حرکت کند، کمک مى
چون قانون طبیعی بر تحوالت عالم حاکم ناپذير و قطعی است؛ چراکه همتحوالت عالم، امری اجتناب

 است:
عالم وجود، در سرتاسر اين کُون عظیم. اين قوانین مثل سنّت خدا يعنی قوانین الهی؛ قوانینی وجود دارد در »

سو های کمجور قوانینی در جوامع انسانی وجود دارد، اين قوانین را اهل مادّه با چشمقوانین طبیعی... است. همین
ای دست خودمان فراهم کرديم، خدی اين قوانین را بهتوانند درک بکنند امّا وجود دارد. وقتی که ما زمینهنمی

 (.73/70/7337«)کند... زمینه را فراهم بکنید، قانون طبیعی کار خودش را خواهد کردمتعال قانون را محَکَّم می

 امروز نیز ناشی از ای، پديدارشدن و ماندگاری انقالب اسالمی تابهاهلل خامنهاز ديدگاه آيت
يخ اين را حکم کرده؛ جز اين هاى الهى در تار سنت»های تاريخی خدای متعال بوده است؛ و چون سنت

اگر دشمن قادر بر نابودى اين حرکت الهى بود، بايد »نشان که اينبه(. نشان37/06/7366«)نخواهد بود
 و   الهى  هاىبینید که نتوانسته است. سنّت توانست از رشد آن جلوگیرى کند، و همه مى الاقل مى

له بر (. معظم78/07/7327«)دهند ن اسالمى مىى روشن نهضت نوي هاى خارجى خبر از آيندهواقعیت
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يکى از خطاهاى محاسباتى اين است که انسان در چهارچوب عوامل محسوس و صرفاً »باورند که اين
 (.76/07/7333) «را... نديده بگیرد  الهى  هاىمادّى محدود بماند و عوامل معنوى و سنّت

ای های الهی، جايگاه بسیار برجستهه وعدهو اعتماد ب "نصرت"ی فکری ايشان، سنت در منظومه
مندی از اين سنت قطعی ی بهرهله با تمحض در نحوهکند که گويا معظمدارد و اين گمانه را ايجاد می

گويند)برای کنند و از قطعیت در برخی امور سخن میالهی، سازمان رهبری انقالب اسالمی را اداره می
؛ 73/70/7337؛ 73/77/7337؛ 05/77/7337؛ 78/07/7335؛ 06/06/7336؛ 77/05/7336نمونه رک: 

کنند که نصرت خداوند متعال قطعا و الجرم شامل حال ملت روشنی اعالم می(. ايشان به77/07/7382
 (.77/05/7335تر و پیروزتر خواهند گرديد)روز قویايران خواهد شد و روزبه

 خط ممتد بعثت -4-3-3

عالم هستی بدانیم، در يک بعد ديگر، خدای متعال  "قوانین تکوينی"های الهی را همان اگر سنت
ها از قوانین مندرج در عالم، رسوالنی را مبعوث کرده است که قوانین تشريعی را مندی انسانبرای بهره

مندی از قوانین تکوينی فراهم آيد. در بینش اسالمی، انسان ی بهرهبه جوامع بشری ابالغ نمايند تا زمینه
رسند. اگرچه اين يک کمال میدست او بهاهلل مسخّر اويند و بهی ماسویی خداست و همهفهخلی

های الهی شدن اين حقیقت الزم است که بشريت از سنتی الهی است، اما برای بالفعلحقیقت بالقوه
بیا و اولیا ى ان همه»اش را فراهم آورد. لذا ی تسخیر استعدادهای طبیعی و درونیبهره بگیرد و زمینه

گونه مانعى  اى سوق دهند که وقتى وارد آن شد، بدون هیچ راه اصلى اند تا انسان را به آن بزرگ آمده
 (. 77/03/7323«)تواند بُروز کند تمام استعدادهايش مى

ی اصلی تاريخ ترين اقدامات انبیا برای رساندن بشر به مرحلهای، يکی از مهماهلل خامنهاز نظر آيت
 ی مقدماتی تاريخ، تالش های مرحلهبستها از بنکردن انسانسازی است؛ انبیا برای خارجظامبشر، ن

ها سمت اين هدفبشر را طورى ترتیب دهند که حرکت در آن قالب به  شکل و قالب نظام»کردند می
ز آن تحتازانقالب نیز به اين امر متذکر شده و اهای پیش(. ايشان در سال70/07/7328«)آسان باشد

حقیقت "له با کردند. معظم( تعبیر می503: 7337ای، حسینی خامنه«)سازیی انسانکارخانه»عنوان 
داراى چنان ظرفیتى است »کنند که اين میراث  خواندن میراث بعثت انبیا و رسل، تصريح می "تابناک

 «براى آنان فراهم آورد -لهىموعود اديان ا  اخروىِ  از بهشت  پیش -که قادر است... بهشتى دنیائى را 
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اند تا با شدهانبیای الهی مبعوث می -از نظر ايشان  -توان ادعا کرد که میترتیب اينبه(. 03/06/7337)
های طبیعی عالم را ايجاد کرده و بستر مندی از سنتی بهرهها در موقف دنیا، زمینهرشد دادن انسان

سمت ى بشريت، به امروز، ما و همه»راستا،  ر سازند. در همینتازپیش گستردهکمال را برای بشريت بیش
(. اين بیان هم حاکی از قطعیت 07/77/7368«)کنیم هاى اين بعثت حرکت مىتدين به مفاهیم و ارزش

ی يک قاعده و قانون طبیعی حاکم بر منزلهتحقق اهداف بعثت در تاريخ بشر است؛ و هم اين تحقق را به
 کنند:نگرد. لذا تصريح میمیتحوالت جوامع بشری 

گیرد و ما  سمت اين مقصود، حرکتى است که با شرايط و علل و عوامل متناسب با خود انجام مىحرکت به»
چه خود او بخواهد، چه نخواهد؛ حتّى چه بداند و چه  -دارد  رويم و هر قدمى که بشر برمى سمت اين حقیقت مىبه

 همان(.«)شود تر مىنداند به حقیقتِ بعثت نزديک
ی با همه –ها بر تحوالت تاريخی است و انسانتر شدن به بعثت، تابع قانون طبیعی حاکمنزديک

تر شدن به در حال نزديک –اند هايی که با انبیا در طول تاريخ داشتهی مخالفتشان و با همه ابعاض
مردم  -شان در بعثت -نبیا الهی اهداف بعثت هستند. لذا امروزه شعارهايی برای بشر جذابیت دارند که ا

 کردند)همان(. ها دعوت میرا به آن
ای از مفهوم بعثت و ارسال رسل، وجود و هويت پیغمبران اهلل خامنهی تاريخی آيتدر تحلیل فلسفه

 ماندشان در امتداد تاريخ استمرار پیدا کرده و زنده میشود، بلکه هويت شان خالصه نمىدوران حیاتبه
ى تفکرات پیغمبران است؛ حیات  ى معارف واالى بشرى زايیده همه»»(. ايشان معتقدند 70/03/7387)

ها عبارت است از جريان اين معارف در  شود؛ حیات آن ها در آن پنجاه، شصت سال خالصه نمى آن
  ای ضمن نگاه ارگانیک به مفهوم بعثت رسوالن بر اين باور صحهاهلل خامنههمان(. آيت«)طول تاريخ

ها براى اثبات و جا انداختن آن تالش و  اند؛ ]زيرا[ آن خطّى که آن انبیا تا امروز زنده»گذارند که می
صورت يک مفهوم ماندگار و يک درس براى بشر کردند، در زندگى بشر ماند و به مجاهدت مى

ها ى از همان درسهايى که براى بشر وجود دارد، ناش ها و نیکويىى خیرات و زيبايی درآمد. امروز همه
 (.77/08/7328«)ى همان تالش مصلحان و خیرخواهان است ى همان تعالیم انبیا و دنباله و دنباله

ی تاريخی خارج شده و به ی مربوط به گذشتهای، بعثت از يک واقعهاهلل خامنهی آيتدر انديشه
هر انسان مسلمانى وظیفه »ند ها تبديل شده است. ايشان معتقدی زمانيک حقیقت جاری و زنده در همه

ما »راستا (. در اين07/77/7368«)را در زندگى شخصى و دنیاى خود تحقق ببخشد  نبوى  دارد که بعثت



 363/  ای خامنه اهلل آيت تاريخی ی فلسفه آراء در اسالمی نوين تمدن تحقق در "قطعیت" عنصر بندی صورت

 

ملت ايران توانستیم بخشى از آن را در زندگى خودمان تحقق ببخشیم؛ آثار و ثمراتش را هم داريم 
 (.03/07/7330«)کنیممشاهده می

 یب و شهود)ملک و ملکوت(ی عالم غرابطه -4-3-4
ای، که ضرورت نگرش اهلل خامنهی تاريخی آيتبندی آراء فلسفهآخرين رکن بنیادين در صورت

ی غیب و شهود يا اثر ملکوت در عالم ملک است. اگر امروزه کند، رابطهی تاريخی را ايجاب میفلسفه
م را با بینش تجربی و مادی تحلیل تمدن مادی و بشرخودبنیاد تالش کرده است که حوادث ملکوتی عال

و تفسیر کند، معارف الهی اسالم درصدد آنند که حتی حوادث طبیعی و مادی عالم را نیز با يک بینش 
ای با تقسیم عوامل قدرت به اهلل خامنه(. آيت707-66: 7336ملکوتی تحلیل و تبیین نمايند)میرباقری، 

ساز عبارت است کنند که قدرت ماندگار و تاريخيح میتصر "عوامل معنوی"و  "عوامل مادی "دو جنس 
اين قدرت، قدرت ماندگار است. قدرتى که از »ی آن عوامل معنوی بوده باشند. از قدرتی که پشتوانه

کن نیست؛ قدرت ماندگار تاريخى است؛  معناى بگیر و ببند و بهره ببر و تمتّع شود، به اين راه حاصل مى
 (.77/08/7328«)ماند ت و مىساز بشر اس قدرت سرنوشت

 ی تاريخی از تحوالت جوامع بشری ی باور به عالم غیب و تحلیل فلسفهايشان در تبیین رابطه
 فرمايند:می

دانید و قائلید که اين  ى غیبى الهى را بر اين آفرينش حاکم مى وقتى شما معتقد به عالم غیب هستید و اراده»
و انسانى در هرجاى دنیا براى شما يک معنايى   عى و حرکت تاريخىآفرينش نظمى دارد، پس هر حرکت طبی

تر شناختن جهان و ى نظم اين است... بینش معنوى و الهى و بینش ايمان به غیب، انسان را به بیش دارد؛ چون الزمه
ها دعوت  اى از پديده تر شناختن هر پديدهتر شناختن تاريخ و بیشتر شناختن محیط و بیشبیش
 (.77/02/7320«)دکن مى

 انقالب اسالمی، امتداد بعثت در عصر غیبت -5
 -ای، شناختی که انقالب اسالمی را اهلل خامنهی تاريخی آيتشناخت انقالب در پرتو نگرش فلسفه

کند و منحصر نمی علیهاهللرحمتدر شخصیت معنوی و با صالبت امام خمینی  -از يک منظر کاريزماتیک 
ی تاريخی، دهد؛ بلکه از يک منظر فلسفهشناختی تنزل نمیی جامعهيک پديدهحتی آن را در سطح 
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دانند و های علمای بزرگ در حرکت تاريخ میآفرينیپديدآمدن انقالب اسالمی را حاصل نقش
 کنند:تصريح می

قاد اگر کسى خیال کند که اين انقالب عظیم با آن قدرت روحى و آن صالبت معنوى امام... بدون آن اعت»
معنوى عمیق مردم ايران به علما... ممکن بود با همان رهبرى پیروز بشود، مطمئن باشید اشتباه کرده است... اگر آن 

الساعه چنین انقالبى را بهصورت خلقتوانست به بود، هیچ دستى نمى درپى نمى هاى پىى ايمان عمیق نسل ذخیره
 (. 77/70/7320«)ى اطیاب بود همان سلسله وجود بیاورد و به پیروزى برساند. امام، يکى از

 های الهی و تحول روحی و معنویی انقالب اسالمی با سنترابطه -5-1
ای بر اين نکته تاکید دارند که ما در انقالب اسالمی خیلى صاحب مساله نیستیم، بلکه اهلل خامنهآيت

کرد  لهى در تاريخ اقتضا مىسنت ا»برد.  صاحب مساله خود خداست و اوست که اين فکر را پیش مى
ى پاک الهى، در يک نوبت رو بیايد؛ و آن نوبت اکنون آغاز شده است و  که تفکر اسالمى و انديشه

ی امام توان در انديشه(. اين مساله را می77/08/7368« )هايش مايیم شود که يکى از نشانه معلوم مى
شده در سال سیاسی واقع-ی انقالب اجتماعیمن مقايسهراحل ض  نیز مشاهده کرد. امام علیهاهللرحمت خمینی

 باور بودند:ی اين انقالب سیاسی بوده است، براينای که ريشهبا انقالب روحی 52
اى که کرديد بر طاغوت و او را عقب زديد... باالتر بود... اين تحولْ تحول  اين تحول روحى، از اين غلبه»

اش خیلى زياد است... اين انقالب روحى از آن انقالبى که ت که عظمتروحى بود که خداداد... يک تحولى اس
 (.76: 8، ج7383موسوی خمینی، «)در خارج واقع شد عظمتش زيادتر است

 جایگاه انقالب اسالمی در حرکت کلی عالم -5-2
 ی مقدماتی تاريخ، تحتای، از پديدارشدن انقالب اسالمی در عصر حاضر و در دورهاهلل خامنهآيت

دانند که هرازگاهی در طول تاريخ ای میچون نفحهای برای بشريت ياد کرده و همعنوان فرصت دوباره
 (.77/77/7323کند)سمت غايات تاريخی را تسريع میگیرد و سیر بشر بهبشر وزيدن می

 ی تاخیر و تعجیل در حرکت کلی عالم را مورد دقت قرار داد. پاسخ به اينتوان مسالهاکنون می
 « اش برگرداند؟تواند انسانیت را دوباره به مسیر دورافتادهچرا و چگونه انقالب اسالمی می»سوال که 

دست ما بدهد. اين مطلب خیر و تعجیل در تاريخ بهأی تکنندهتواند سرنخی را برای فهم عوامل ايجادمی
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ی جانشینی نظام نبوت مساله ی غدير و توجه بهی فکری رهبر معظم انقالب در تحلیل واقعهدر منظومه
 فرمايند:مورد توجه قرار گرفته است. ايشان می

چنان که تدبیر  يک ضرورتى بود که اگر آن -يعنى نصب جانشین -به اسالم... موضوع غدير  تاريخى  در نگاه»
ترى از تاريخ شد و امروز ما در جايگاه بسیار جلو شد، بدون ترديد مسیر تاريخ بشر عوض مى شده بود... عمل مى

 (. 73/70/7387«)طوالنى بشريت قرار داشتیم
خیر و تعجیل در حرکت عمومی جوامع بشری در رسیدن أاين بیان حاکی از آن است که عنصر ت

 "سازوکار رهبری جامعه"توان آن را ای وابسته است که میاش، به يک عنصر برجستهبه مقصد تاريخی
ظام هدايت جامعه در مسیر الگوی بعثت قرار بگیرد، بشريت مسیر نام نهاد. هرگاه سازوکار رهبری و ن

اندازی و التقاط و میزانی که اين الگو مورد دستکند؛ بهتر و امنیت باالتر طی میکمال را با شتاب بیش
 اهلل ی فکری آيتخیر همراه خواهد شد. در منظومهأانحراف واقع شود، طی تاريخ با صعوبت و ت

وجو کرد. ايشان توان در تحول و تکامل جنس نیازهای بشر جسترشد تاريخ را می ای، مالکخامنه
 فرمايند:سازوکار رهبری جامعه را به تحول در نیازهای بشر گره زده و می

هزار سال پیش، اين نیازها را داشت؛ نیازهاى اصولى بشر، هیچ  امروز بشر عیناً همان نیازهايى را دارد که پنج»
شدن امانت نبوى و گسترش کمّى و کیفىِ متناسب و درست، انجام دستبهاست... اگر آن دست تفاوتى نکرده

گرفت، امروز بشر اين نیازها را گذرانده بود. نیازهاى فراوان ديگرى ممکن بود براى بشر پیش بیايد که امروز ما  مى
 همان(. «)شناسیم آن نیازها را حتى نمى

ی جديد در ايست از آغاز يک دورهجهت نیازهای انسانی، نشانهی مردم و تحول در تغییر ذائقه
گیری انقالب اسالمی تحت عنوان آغاز عصر جديد بشريت ياد له از شکلتکامل بشر. لذاست که معظم

(. از 77/03/7363اند)ناپذير شمردهالمللی را اجتنابثیرگذاری آن در معادالت جهانی و بینأکرده و ت
ی تاريخ است که در ی عصر جديد در تاريخ بشر يکی از قوانین و قواعد فلسفهگیرنظر ايشان شکل

شود،  بشر آغاز مى  وقتى عصر جديدى در تاريخ»کنند گذشته نیز وجود داشته است؛ لذا تصريح می
طور  بشر هم همین  ى تاريخ تواند خود را از تأثیرات آن عصر برکنار بدارد. دوران گذشته کس نمى هیچ

گیرند: بر تحوالت تاريخ است که ايشان نتیجه می همان(. با تکیه بر اين قانون طبیعی حاکم«)ستبوده ا
هاى محکم الهى و انسانى در جهان  کس ممکن نیست خودش را از تأثیرات دورانى که با پايه هیچ»

 همان(. «)شروع شده، دور بدارد
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هاى  خواهد سعادت مجموعه ست که مىنظام جمهورى اسالمى، نظامى ا»ای اهلل خامنهاز نظر آيت
اند، تأمین کند و  اند و به بشر رسانده ها آوردهانسانى را با همان پیامى که پیغمبران در طول تاريخ نبوت

(؛ لذا معتقدند 78/02/7385«)کند را در مقابل پیام طواغیت عالم تصديق مى  عملًا دارد پیام پیامبران
رو (؛ ازاين77/07/7382و الهی در اين برهه از تاريخ بشر است ) انقالب اسالمی، مصداق حرکت نبوی

(. ايشان با 73/70/7337شود)محسوب می وآلهعلیهاهللصلیبیعت با انقالب اسالمی، بیعت با پیامبر اکرم 
روشنی سمت مهدويت، بهبر تحوالت تاريخی جوامع و حرکت عمومی بشر بهيادآوری جهت حاکم

تشکیل نظام جمهورى اسالمى، يکى از مقدمات اين حرکت عظیم تاريخى »کنند که اعالم می
هايی قرار دارد، اما ی اسالمی امروز نیز در معرض چالش( و اگرچه جامعه72/05/7382«)است

که اسالم بتواند از مراحل سیر تاريخى حرکت ها، يک فرصتى است براى اينى با چالش مواجهه»
 «ى ديگر پیش برود ى ديگر، يک حرکت ديگر، يک مرحله شاءاهلل يک پلّه سوى اعتالى مورد نظر، ان به
(08/07/7333.) 

 ی تاریخی رهبری انقالب اسالمیهای فلسفهویژگی -5-3
های رهبری های الهی از بايستهای آگاهی به رازهای حرکت تاريخ و سنت اهلل خامنه از نظر آيت

ای را های ويژهشدن روزهای حساس تاريخ، انسانبخشانقالب اسالمی است که خدای متعال برای اثر
خواهند رؤيت  توانند و يا نمى بینند که ديگران نمى ها چیزهايى را مى آن»کند. برای آن روز ذخیره می

در تبیین ملکوتیِ حوادث اجتماعی  علیهاهللرحمت(. ايشان در تبیین توانايی امام خمینی 08/07/7368«)کنند
 فرمايند:مرتبط دانسته و می "حکمت"رآنی مفهوم قرا با 
تواند حقايق را ماوراى غشاى مادّى آن ببیند... فعل و انفعاالت معنوىِ باطنىِ  حکمت، آن بینشى است که مى»

  خواهیم بگويیم که امام، غیب هاى زيرزمینى آب که علم خاصى دارد، ]ببیند[...  نمىپشت پرده را مثل جريان
ى اين  کند. همه ديدِ حکمت، غیر از اين است؛ يعنى چیزهايى را با يک احساس معنوى درک مىدانست. خیر...  مى

ى آن چیزى گفتند و شد، از اين قبیل بود... اين همان غیب و  حوادثى که شما در انقالب ديديد و امام در باره
 «دن به آن هم تقواستملکوت عالم و ملکوت وجود شماست که بايد به آن ايمان و اعتقاد داشت. راه رسی

(73 /06 /7363.) 
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 گیرینتیجه -6
ای، عامل خامنهاهللی سیاسی آيتدر انديشه»دنبال پاسخ به اين پرسش اصلی بود که اين پژوهش به

مدعای پژوهش اين بود که اين عامل « گردد؟قطعیت در تحقق تمدن نوين اسالمی به چه امری برمی
منظور اثبات اين مدعا، وجو کرد؛ لذا بهخی پشتیبان انقالب اسالمی جستی تاريقطعیت را بايد در اراده

ها را در سه له گردآوری کرده و آنهای دخیل در تحقق تمدن نوين اسالمی را در بیانات معظماراده
له در بندی نموديم و نشان داديم که سیاق کالم معظمهای فردی، اجتماعی و تاريخی تقسیمسطح: اراده

ثیر و اهمیت باالتری أهای تاريخی دخیل در تحقق تمدن نوين اسالمی، از ضريب تارادهمبحث 
ی تمرکز پاسخ به پرسش اصلی بود، اما هنوز ی نقطهدهندهبرخوردار است. اگرچه اين مطلب، نشان

 ی عنصر قطعیت در تحقق تمدن نوين اسالمی باشد؛ لذا برای پیشبرد پژوهش وکنندهتوانست تبییننمی
توان ی تاريخی نمیفهم ابهام يادشده، اين مسیر در پیش گرفته شد که اساسا بدون يک چارچوب فلسفه

ترتیب در پی آن برآمديم که ايندرستی بررسی کرد. بهی تاريخی را بهابعاد و کارکردهای اراده
 آفرينی نقش یبندی کرده و نحوهای را صورتاهلل خامنهی تاريخی آيتی فلسفهچارچوب انديشه

 ی تاريخی را در تحقق تمدن نوين اسالمی تبیین کنیم. اراده

اصول "ديگر بودند: له، دو امر قابل تفکیک از يکی تاريخی معظمی فلسفهبندی انديشهدر صورت
 و  "داری حرکت کلی بشر در تاريخجهت". اصول بنیادين شامل: "ارکان بنیادين"و  "بنیادين

دادند که تاريخ دارای سرنوشت محتومی است و شدند و نشان میمی "اريخی بشربندی سیر تدوره"
خواهد رسید که اين نقطه همان  "ی اصلی و حقیقیدوره"، بشريت به "ی مقدماتیدوره"پس از طی 

ی تاريخی حق و صالح بر ظلم و فساد غلبه در معارف شیعی است؛ در اين نقطه "مهدويت"موقعیت 
ی مهم در اين قسمت آن بود که اگرچه اين مطلب، الت برپا خواهد شد. نکتهخواهند کرد و عد

خیر يا تعجیل ايجاد أتوانند تها در رسیدن به اين نقطه میسرنوشت محتوم تاريخ بشر است، اما انسان
 ها موجب نیز سخن از عناصری  بود که الزامات وجودی آن "ارکان بنیادين"بکنند. در مبحث 

ی تاريخ و حرکت تدريجی بشريت را، ظرف ظهور و بروز ت تاريخی شده، و عرصهگیری حرکشکل
 حاکمیت "، "اللهی انسانمقام خلیفه"خود ساخته بود. اين عناصر و ارکان بنیادين عبارت بودند از: 

و  "بخشی به تاريخ بشرمحوريت خط ممتد بعثت در هويت"، "های الهی بر تحوالت عالمسنت
های اصلی و کالن ترتیب، چارچوباين. به"ی عالم غیب با عالم شهودن رابطهکردضرورت لحاظ"
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بندی شد و امکان تحلیل انقالب اسالمی در اين ای صورتاهلل خامنهی تاريخی آيتی فلسفهانديشه
 دستگاه پديد آمد. 

طلب بود که بر اين م ای گواهاهلل خامنهی تاريخی آيتتحلیل انقالب اسالمی از رويکرد فلسفه
اش را ی تشريعیهای الهی است. خدای متعال ارادهای برخاسته و منتسب به سنتانقالب اسالمی پديده

از طريق بعثت انبیا به بشريت ابالغ کرده است و اين قوانین تشريعی با قوانین تکوينی عالم منطبق هستند. 
آمده از تالش علمای بزرگ و با بهدستی بهی عظیم و عمومبر ذخیرهمعنا که ملت ايران با تکیهاينبه

درپی، به نصرت دين خدای متعال شتافتند و خدای متعال نیز اين های پیآوردن انباشت ايمان نسلمیدان
که نصرت خدای متعال قطعی است و تبديل و تغییری در آن راه جايیجريان را نصرت کرد. اما از آن

ی حائز الب اسالمی نیز قطعی است و تخلف در آن راه ندارد. نکتهيابی به اهداف انقندارد، لذا دست
اش در رسیدن است و مسیر صیرورت "در حالِ شدن"جاست که انقالب اسالمی نیز يک امر اهمیت اين

شود. کسی که در اين منصب قرار  به اهداف، توسط يک منصب الهی، يعنی واليت فقیه، رهبری می
ی کالن آفرينش آگاهی دارد و از بینش حکمت برخوردار است؛ ن و برنامهدارد، نسبت به جايگاه انسا

ها را در میدان آورد و آنلذا اين توانايی را دارد که لوازم نصرت دين خدای متعال را در عصر حاضر به
ت رکه اين صیروجايیازپیش فراهم نمايد. از آنی نزول نصرت الهی را بیشمیدان نگاه داشته و زمینه

ی اسالمی و تمدن نوين اسالمی ی: انقالب اسالمی، نظام اسالمی، دولت اسالمی، جامعهمرحله 5 در
پذيرد، لذا حرکت ملت ايران به رهبری انسان حکیم، قطعا منصور به نصرت الهی خواهد بود صورت می

 ناپذير دانست.توان اجتنابو الجرم رسیدن به تمدن نوين اسالمی را می
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 ای()با تأملی بر اندیشه حضرت آیت اهلل سید علی خامنه

 
 7زهره قدبیگی، 7محمدجوادفتحی

 

 چکیده

ی بودکه در طی پروسه پیامبر اسالم)ص( و هجرت به مدينه سرآغاز بنا نهادن تمدنی جهانی بعثت
تا آن زمان مبدل گشت. منتها پس از  تاريخ بشری چندين قرنه به بزرگترين و تأثیرگذارترين تمدن

مدتی در طی يک روند تدريجی به دلیل دوری از مبانی اسالمیِ هويت دهنده و قوام بخشِ ابتدايی و 
انقالب اسالمی ايران  و تشکیل  های خارجی رو به انحطاط رفت. پیروزیتحت تأثیر برخی پیشران

های های مطلوب مادی و معنوی، منجر به طرح مجدد ايدهحکومتی بر پايه اسالم و وجود ظرفیت
شودکه تمدن نوين اسالمی و تمدن تمدنی با عنوان تمدن نوين اسالمی گرديد. حال اين سوال مطرح می

ش با قرار دادن اين سوال به عنوان نقطه ها و مفارقاتی هستند؟ اين پژوهاسالمی دارای چه شباهات
عزيمت خود سعی دارد تا با کنکاش در منابع اسالمی از يک سو و تأمل در انديشه حضرت آيت اهلل 

بندی شده است، به وجوه شباهت و افتراق ای که لفظ نوين توسط وی طرح و صورتسید علی خامنه
و تمدن اسالمی در حوزه مسائل دينی، ايمانی و  دو تمدن نائل گردد. به طور کلی تمدن نوين اسالمی

های گرايی و تأکید بر روی مقوله دانش و علم جهت پیشبرد و بلوغ ايدهگرايی، عدل و عدالتمعنويت
-بندی و قاعدهها همانند وجود اولويتتمدنی، دارای شباهت هستند و از سوی ديگر در برخی مؤلفه

ين اسالمی و فقدان اين مهم در تمدن اسالمی، تأکید بر ارتباطات مندی مراحل نیل به تمدن در تمدن نو
سازی، علم ـ فناوری، مدل ای و تأثیرآن بر تمدنالمللی و محیط اطراف، فضای مجازی و رسانهبین

عقالنیت و خردگرايی، انسان تک ساحتی يا چندساحتی و رهبری و جايگاه مردم، دارای تفاوت هستند. 

                                                                                                                                               
 (f.mjavad@yahoo.com)پژوهی مطالعات سیاسی انقالب اسالمی،دانشگاه شاهد دانشجوی دکتری علوم سیاسی،گرايش آينده 1
 (Z.ghadbeigy@gmail.comای گرايش آسیای مرکزی و قفقاز،دانشگاه عالمه طباطبائی )رشناسی ارشد مطالعات منطقهکا 2
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شود که تمدن نوين اسالمی کامالً منفک از تمدن اسالمی نیست، هر چند در ته میدر پايان نتیجه گرف
های کالن ريشه در همان تمدن دارد. به ها با آن تفاوت دارد، منتها به طور کلی در مؤلفهبرخی شاخص

های باشد و از آموزهباشد بلکه در طول آن میتعبیری تمدن نوين اسالمی در عرض تمدن اسالمی نمی
گیرد و های عملیاتی، دستاوردهای ارزنده و تجارب مفید فايده تمدن سابق بهره میفکری، آزمودنی

های نامطلوب طی شده توسط آن تمدن که پیشامدهای منفی در پی داشت، مضاف اينکه از روش
 هایورزد وهمچنین به فراخور بازه زمانی کنونی، دنیا وگستره سرزمینی متفاوت، شاخصاحتراز می

 ها و اسناد افزايد. اين پژوهش از طريق روش تحلیل کیفی و با استناد به دادهجديدی به آن می
 ای و از طريق ابزار فیش برداری صورت گرفته است.کتابخانه

ای، انقالب اسالمی ايران، : تمدنی اسالمی،تمدن نوين اسالمی،سید علی خامنهواژگان کلیدی
 حضرت محمد)ص(.

 مقدمه
می با بعثت رسول خدا )ص( و هجرت وی به مدينه شکل گرفت. مسلمانان با اتکاء بر تمدن اسال

های پیامبر اسالم)ص( و ائمه )ع( آن را تا قرن پنجم هجری به اوج رساندند.  های قرآن و سفارش آموزه
با حمالت صلیبیان، مغوالن و سقوط اندلس و مشکالت داخلی جهان اسالم، تمدن اسالمی دچار 

ها و گورکانیان هند، مجدداً رونق گرفت. در قرن نوزدهم،  شد؛ منتها در عهد صفويان، عثمانیانحطاط 
(. 7: 7337استعمارگران به مسلمانان حمله کردند و دوباره تمدن اسالمی دچار رکود گرديد )رضايی، 
رت انسان پیامبر اسالم)ص( با بعثت خود، تمدنی را در جهان پايه گذاری کردند که سعادت دنیا و آخ

های آن حضرت است و لذا  را تامین کند و جمهوری اسالمی ايران در عصر کنونی پیشرو ترويج آموزه
ها و کارکردهای تمدن نوين اسالمی  نیز در  مسیر استمرار آن تمدن الهی و  تبیین اهداف بلند، ويژگی

با هدايت جامعه اسالمی و ساز است که رهبر معظم انقالب اسالمی  در راه احیاء و ايجاد آن انسان
(.  از همین روی است که  تمدن نوين 7336کنند)عامری، تئوريزه کردن مبانی آن تالش وافری می

اسالمی که توسط رهبری مطرح شده در واقع  در راستای احیای همان تمدن اسالمی به همراه برخی 
انقالب اسالمی نگاه ها به آن ها و فنون جديد به فراخور زمان کنونی است که با پیروزی تاکتیک

معطوف گرديده است. از همین روی سوال اصلی پژوهش اين است که تمدن اسالمی و تمدن نوين 
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اسالمی دارای چه مشابهات و مفارقاتی هستند؟ جهت نائل گرديدن به پاسخ مناسب به سوال اصلی 
سازی چست؟ و تمدنبرخی سواالت فرعی نیز مطرح شده است.از جمله اينکه مقصود از تمدن 

-سازی کدامند؟ مولفه های اصلی به منظور نیل به  وضعیت تمدنی کدامند؟ شاخصهای تمدنضرورت
های تمدن نوين اسالمی کدامند؟ ها و شاخصهای قوام بخش تمدن اسالمی کدامند؟ مؤلفهها و مؤلفه

توان اسالمی دارد؟ آيا میآيا انقالب اسالمی ـ و جمهوری اسالمی ايران ـ ظرفیت تمدن سازی نوين 
تمدن نوين اسالمی را از تمدن اسالمی منفک کرد؟ ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری تمدن نوين 
اسالمی کدامند؟ سازماندهی پژوهش به اين صورت است که ابتدا به ساکن  مبانی نظری و مفهومی 

ررسی خواهد شد، در بحث های آن بپژوهش ارائه شده و سپس در بحث دوم، تمدن اسالمی و شاخص
های آموزه ای، فرهنگی و تمدنی اين رخداد عظیم مورد اشاره و سوم انقالب اسالمی ايران و ظرفیت

شود، در بحث پنجم های ساخت تمدن بیان میگیرد، در مبحث چهارم ضرورتامعان نظر قرار می
ضوعی متعدد و به مثابه مسائل های موهای قوام بخش آن در ابعاد و حوزهتمدن نوين اسالمی و شاخص

درهم تنیده با تأکید بر انديشه رهبر معظم انقالب اسالمی ملحوظ نظر است، در بحث پايانی نیز تشابهات 
 گیرد.  ها در طی نمودار ذيل مورد واکاوی قرار میو مفارقات  میان دو تمدن اشاره خواهد شد. اين گام

-

 

 مسئله شناسی  -1
پژوهان، متخصصان ز زمره موضوعات مهمی است که تاريخ پژوهان، تمدنسازی اتمدن و تمدن

ها و همچنین مداران همواره تفکر در خصوص علل رشد و بلوغ تمدنعلوم اجتماعی، فالسفه و سیاست
سازی که در داخل کشور و اکنون های تمدناند. در بحثافول اين مقوله مهم را ملحوظ نظر قرار داده

 مسئله شناسی
روش  و روش 

 شناسی 

مبانی 
نظری و 
 مفهومی

ضرورت های  
 تمدن  اسالمی تمدن سازی 

انقالب اسالمی 
ایران و ظرفیت 

های تمدن  
 سازی

تمدن 
نوین 

 اسالمی

مشابهات و 
مفارقات تمدن 
نوين اسالمی 

 با تمدن اسالمی
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شود يک مسئله اساسی ازی نوين در سطح منطقه و بعضاً در محافل جهانی مطرح میدر حوزه تمدن س
وجود دارد و آن اين است که برخی بر اين اعتقادند که تمدن نوين اسالمی در واقع همان تمدن اسالمی 
است و تفاوت میان اين دو تنها در حوزه موضوعی و اسمی است و به لحاظ فحوايی قابل تمییز نیستند و 
از سوی ديگر اين نظر نیز وجود دارد که تمدن نوين اسالمی کامالً منفک از تمدن اسالمی است و 
ارتباطی به آن ندارد. با اين وجود بايد بیان داشت که واکاوی اين دو تمدن ، يعنی تمدن نوين اسالم و 

تراک آنها تمدن اسالمی مسئله ای ضروری است که می تواند در مبرهن ساختن وجوه افتراق و اش
کمک شايانی بکند. قاعدتاً هر دو تمدن بر مبنای اصول پايه ای مهمی در ابعاد مختلف بنا گرديده اند. 
از همین روی است که بوجود آمدن اين مسائل ضرورت واکاوی ابعاد محتوايی تمدن نوين اسالمی و 

به اين مهم عنايت داشت  کند.  بايدتمدن اسالمی را با هداف کنکاش در ربط بین اين دو مضاعف می
شود و چنانچه فرد، جامعه، سازمان و کشورها مسئله نداشته باشند که علم و پژوهش از مسئله شروع می

های درستی جهت حل و ها و راه حلو يا اينکه مسئله شناسی به درستی صورت نگیرد يا اينکه روش
 های کلی به صورت عام و آرمان فصل مسئله به کار برده نشود، ممکن است پیشبردی در آرمان

گرايی فکری  و عملیاتی در اين تمدن سازی نوين به صورت خاص نداشته باشند يا حتی دچار واپس
 رابطه گردند.  

 روش شناسی پژوهش  -2
های کند استفاده از روشپس از طرح مسئله آنچیزی که ما را به سمت حل مسئله راهبری می

 باشد. انتخاب درست يک روش متوقف برآشنايی با مقوله وهش میمناسب و منطبق بر ماهیت پژ
باشد. درخور توجه است که روش آن چیزی است که با کاربست درست و به موقع آن شناسی میروش

گیری از سلسله قواعد، مقررات، فنون و مختصات مناسب در مبدل ساختن مجهوالت و از رهگذر بهره
شناسی نیزآن چیزی است که محقق را از جهان مفید فايده است. روش به معلومات و عینیت سازی آنها

ها در کشف نمايد و مضاف اينکه عالوه بر پی بردن به ظواهر پديدههستی به جهان بشری متصل می
کند.  درخور توجه ماهیت و حقیقت مستتر در پديده های طبیعی، انسانی و ماورايی کمک شايانی می

های توصیفی  ـ تحلیلیِ روش تحلیل کیفی به دلیل ماهیت آن ذيل پژوهشاست که پژوهش پیش رو 
های اسنادی و کتابخانه ای و به صورت توصیف غنی و تحلیل گیرد که با استفاده از دادهقرار می
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بندی و تحلیل های مرتبط با پژوهش و دستهمحتوای اطالعات در دسترس، سعی بر فیش برداری داده
 آنها دارد. 

 انی مفهومی و نظری پژوهش: تمدن  و تمدن سازی نوین مب -3
های پرابهام است و با ابتنا به جنس االجناسی  بودن اين مقوله جهت تمدن در علوم اجتماعی از واژه

واکاوی معنايی تمدن بايد دقت خاصی داشت؛ چرا که از درهم تنیدگی، انباشت و گردهم آمدن 
ها رخ خواهند نمود. به تعبیری جهت طبیعی و انسانی، تمدن هایها و شاخصای از پیشرانمجموعه

های موضوعی متعددی گرد هم آيند. مشهور است که ارسطو بیان داشته عینیت يافتگی تمدن بايد حوزه
است که هر کس تعاريف را ارائه دهد،کنترل بحث را نیز در اختیار خواهد داشت. به همین منظور در 

به اين سوال پاسخ داده شود که تمدن چیست؟ مؤلفه های تمدن سازی شود که اين بهره سعی می
ها و نقطه نظراتی در خصوص تمدن سازی ارائه داده کدامند؟ نظريه پردازان حوزه تمدنی چه ديدگاه

 اند؟ واژه نوين و تمدن سازی نوين به چه معنايی است؟

 تعریف لغوی تمدن  -3-1
به  Civisضاره است. اين واژه در زبان انگلیسی از لغت التینی معادل تمدن يا ح Civilizationواژه   

هايی مانند لطف، کیاست و لیاقت  معنی شهروند يا شهرنشین گرفته شده و به منظورداللت بر ويژگی
هايی  مورد استفاده قرار گرفته است که دستاورد شهرنشینی است يا برای پیشرفت و ترقی افراد و جمعیت

شهر را  Civilization(. يونانیان با استفاده از واژه 35: 7385کنند )سپهری،  می که در شهرها زندگی
(.  در فرهنگ فارسی در 3: 7337زاده،  دانستند )فوزی و صنم ای از نهادها و روابط اجتماعی می مجموعه

شهرنشین شدن، خوی شهری گزيدن و با اخالق مردم »خصوص تمدن چنین آورده شده که  تمدن: 
دن، زندگانی اجتماعی؛ همکاری مردم با يکديگر در امور زندگانی و فراهم کردن اسباب ترقی آشنا ش

(. الزم به ذکر است که تمدن در  زبان عربی از مدن اخذ شده 530: 7383، 7)عمید، ج « و آسايش خود
 (.33: 7387، 7است که معنای آن اقامت کردن است )واليتی، ج 
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 های تمدن سازیمؤلفه تعریف اصطالحی تمدن و -3-2
توان اند که در اينجا میاز سوی ديگر بسیاری از انديشمندان تفکر پیرامون تمدن را مد نظر قرار داده

 آنها را ذيل دو دسته متفکران اسالمی و غیراسالمی بررسی نمود.  

 اندیشمندان ایرانی و اسالمی -3-2-1
ارت است از برقراری آن نظم و تمدن عب» نويسد:محمدتقی جعفری در خصوص تمدن می

ها و تزاحم های ويرانگر را منتفی ساخته و مسابقه های يک جامعه که تصادمهماهنگی در روابط انسان
های آن جامعه در مسیر رشد و کمال را قائم مقام آن بنمايد، به طوری که زندگی اجتماعی افراد وگروه

به  (.  امام خمینی)ه(733:  7323جعفری،«)آن باشدموجب بروز به فعلیت رسیدن استعدادهای سازنده 
همه مظاهر تمدن را با » دارند که:کند منتها در همین ارتباط بیان میصورت مستقیم تمدن را تعريف نمی

آغوش باز قبول داريم. ما با جمیع آثار تمدن ـ نرم افزای و سخت افزاری ـ موافقیم و مايلیم که مملکت 
کند بايد نیازهای فردی هر تمدنی که ظهور می(. »500: 5همان، ج « ) آثار تمدن ما مجهز بشود به جمیع

خواهیم ملت ايران  غرب ها باشند. ما میو اجتماعی جوامع بشری را رفع و درصدد رشد و تعالی انسان
. (760:  7385)خمینی،« های ملی و مذهبی خويش به سوی ترقی و تمدن گام برداردزده نباشد و بر پايه

از سوی ديگر امام راحل عالوه بر ابعاد معنوی ـ فرهنگیِ تمدن، نگاهی هم به ابعاد مادی دارند و بیان 
هیچ يک از آثار تمدن نیست و مريض خانه نداريم،آسفالت نداريم، آب نداريم  از اين » دارند که:می

 «حزاب داشته باشیممسائل. مملت متمدن بايد حزب داشته باشد، احزاب باشد. خوب، پس ما بايد ا
مملکت متمدن آن است که آزاد باشد، مطبوعاتش آزاد باشد، در اظهار عقايد و (.» 770)همان، 
 (.   دکتر شريعتی در تعريفی که از تمدن دارد معنای کلی آن را:722:  5ج7385) خمینی، «آرائشان

ها را چیزهايی ور از اين ساختهداند و منظهای مادی و معنوی جامعه ی انسانی میساخته ها و اندوخته»
ها و ها و دادهها را تجربهی دست بشر نیست و منظور از اندوختهداند که در دنیا وجود دارد و ساختهمی

 ( سید حسن 77: 7328)شريعتی،« داندی يک جامعه میهای گذشتهها و قراردادها و اختراعدانش
داند و معتقد عی، سیاسی  مدنی، توام با آزادی مینهضت علمی، صنعتی، اجتما» تقی زاده تمدن را:

است که اين نهضت طی پنج يا شش قرن گذشته در اروپا و بعدها در آمريکا پیدا شده و رفته رفته 
 (. 38:  7327) ندوشن، «تکامل يافته است
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منظور از تمدن، بزرگترين واحدی است که درون کلیت ابنای بشر که » گويد:سیدحسن نصر می
ان به آن گرايش دارد، غیر از جمعی کلی بشريت و نوع انسان، بزرگترين واحدی که انسان به آن انس

ترين نظريه پردازان مسلمان در حوزه همچنین ابن خلدون يکی از قديمی«. تعلق دارد، واحد تمدن است
شهرنشینی، جمعیت، ثروت، کار، صنعت، دانش، هنر، جغرافیا، »های اين پديده را  تمدن است و مؤلفه

سیاست القوه؛ مستقبل النظام »غسان العزی در کتاب (.  33: 7382)آدمی، « دين و عصبیت دانسته است
منظور رسیدن به وضعیت ابرقدرتی و همچنین قرار  به» ، بر اين اعتقاد است که:«الدولی و القوی العضمی

اوضاع اقتصادی و مالی گرفتن در رأس تمدن، شروطی همانند پیشرفت درزمینة علمی و فناوری، 
مطلوب، قدرتمندی نظامی، موقعیت جغرافیايی مناسب و ذخاير انرژی، فرهنگ تأثیرگذار و توانمندی 

اسالم  (. عبداهلل بداوی نیز از ده اصل اسالمیِ تمدنی يا7000:372)العزی، « ديپلماتیک الزم است
ت عادل و امین، مردم آزاد و مستقل، ايمـان به خدا و رعايت تقوای الهی، حکوم» حضاری، با عناوين:

تحقیق مُجدّانه و تسلط بر علوم، توسعة اقتصادی متعادل و فراگیر، کیفیت مناسب زندگی، حفظ حقوق 
زيست، و قابلیت دفاعی  ها و زنان، يکپارچگی فرهنگی و اخالقی، حفاظت از منابع طبیعی و محیطاقلیت

 (.32: 7333حسینی، «)کند یعنوان عوامل سازندۀ تمدن ياد م مستحکم، به

 اندیشمندان غیراسالمی -3-2-2
ای از زندگی اشاره دارد که با نظامی ويژه برای تولید تمدن اصوالً به شیوه» تافلر بر اين اعتقادندکه:

ثروت همراه است و هیچ واژه ديگری اين همه موضوعات گوناگون مانند تکنولوژی، زندگی 
ها، اخالق جنسی و ، تجارت، سلسله مراتب، رهبری، ارزشخانوادگی، مذهب، فرهنگ، سیاست

ها موجب بوجود آمدن گیرد و تغییر در مجموعه اين پديدهمعرفت شناسی را به شايستگی در بر نمی
تمدن پیوند » (.  هیل و همکاران بر اين اعتقادند که:777: 7382قراگوزلو، «)تمدنی جديد خواهد شد

 رفت اجتماعی داشته و به معنای پیروزی عقالنیت بر دين، زوال راه و جدايی ناپذيری با انديشه پیش
جرجی (. 66:  7362هیل و ديگران، «)رسم های علمی و خاص و محدود و اعتالی علوم طبیعی است

ثروت،قدرت، صنعت، تجارت، » در کتاب تاريخ تمدن اسالم ظاهر و حقیقت تمدن را عبارت از: زيدان
داند اما حقیقت تمدن در راستای خوشبختی يا بدبختی و ی وادب و علم میقوانین و رسومات اجتماع

 (.737: 7332)زرينکوب، « کنند، می باشد خوبی يا بدی کسانی که در زير پرچم آن تمدن زندگی می
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نیز از زمره انديشمندانی است که در خصوص تمدن سازی تألیفاتی دارد و بر اين اعتقادند  توين بی
صل نبوغ اقلیت مبتکر و نوآور است، يعنی طبقه ممتازی که در جامعه واجد نبوغ ابتکار تمدن، حا» که:

:  7326نمايد) توين بی،و نوآوری است و در اثر تحوالت و سیر تکامل جامعه، تمدن را پديدار می
داند که در اثر آن  خالقیت فرهنگی نظم اجتماعی می:» دورانت تمدن را عبارت از ويل (. 757
های بازرگانی و شهرهاست که کند. به عالوه در محل برخورد راه شود و جريان پیدا مینپذير میامکا

آيد. نظری های نیک آدمیان پديد میشود. تمدن در پی سجايای اخالقی و ويژگیعقل مردم  بارور می
لی تمدن که در میان مردم شايع است. پس از تحقق شهرنشیی و استقرار نظم اجتماعی، چهار رکن اص

گیرد: پیش بینی و احتیاط در امور اقتصادی که رکن مهم حیات بشری است؛ پیدايش سازمان شکل می
کند؛ سیاسی که در گسترش امنیت و نظم اجتماعی مؤثر بوده و از هرج و مرج اجتماعی جلوگیری می

علم و بسط های اخالقی و سلوکی که مقوم جامعه تمدنی است؛ سرانجام جهت و کوشش در راه سنت
هنری (. 3: 7332گاه ذوق و نبوغ آدمی است)دورانت، ترين عنصر تمدن بشری و تجلیهنر که عالی

های تمدن به عناصر کلی اقتصاد، سازمان سیاسی، سنن اخالقی و عناصر و مؤلفه لوکاس نیز در خصوص
 ( 76: 7،ج 7387کند)لوکاس،  دينی، معرفت و هنر اشاره می

نديثمندان اسالمی و غربی حاکی از اين است که جهت شکل دهی و به بررسی آراء تمدنی ا
منصفه ظهور رسیدن هر تمدنی الزامات و بايسته های شايانی بايد به صورت عینی رخ نمايند. با اين 
وجود نگارنده بر اين اعتقاد است که وجود پتانسیل هايی در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، 

نظامی، زيست محیطی، شرايط جغرافیايی و فیزيکی و به طور کلی وجوه نرم افزاری اجتماعی، امنیتی و 
و سخت افزاری الزمه حرکت به سمت تمدن سازی و تمدن پروری است و مضاف اينکه بدون فراهم 

 بودن چنین پیش شرط هايی تمدن هاشکل نمی گیرند يا تمدن سازی روند کندی را طی خواهد کرد. 

 وین   سازی نتمدن -3-3

مورد وکاوی معنايی و  "نوين"سازی نوين ابتدا به ساکن الزم است کیلدواژه قبل از تعريف تمدن
های موضوعی چه در علوم طبیعی و چه کیلدواژه نوين از زمره موارد مهم در حوزهاصطالحی قرارگیرد.

ها، راهکارها، ريزیامهها، برنرود و به طورکلی اشاره به طرحدر علوم انسانی و اجتماعی به شمار می
ای از آن يافت نشده است ها و رخدادهای نوظهوری دارد که در سابق نمونهتدبیرها، موضوعات، پديده
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يا اينکه با تغییر در مسیر روندها و تغییر ماهوی و يا ظاهری موضوعات قبلی در شکل جديد و کالبد 
در خصوص کلیدواژه نوين  7آکسفوردنوينی تجسم يافته است. درخور توجه است که فرهنگ لغات 

 اينگونه آورده است که:
 چیزی که از قبل وجود نداشته است؛ -

 ای برای اولین بار؛کشف و تولید نمونه -
 هايی که در سابق وجود نداشته و يا در تملک کسی قرار نداشته است؛پديده -

 تازه به منصه ظهور رسیده و تاکنون استفاده نشده؛  -

 به شده؛برای اولین بار تجر -

 غیرمرسوم و بکر؛  -

 (.Oxforddictionaries,2018های قبلی؛)متفاوت از نمونه -

تازه :» کند که در خصوص کیلدواژه نوين اينگونه بیان می 7يا اينکه ديکشنری مشهور ماکسیمیلین
های تازه اختراع شده و طرح ريزی جديد می باشد. اهتمام نسبت به ساخته شده است  و شامل نمونه

کارهايی جديدی جهت نیل به هدف که تاکنون عه مقوله يا تصمیم به توسعه يا در پیش گرفتن راهتوس
های قبلی ها و ترفندهای جديد در قیاس با نمونهتوسط کسی مورد توجه قرار نگرفته يا جايگزينی طرح

نیز در  3ج(.فرهنگ لغات کمبريMacmillandictionary,2018«)نیز ذيل کیلدواژه نوين قابل درج است
های اولیه باشد و هنوز چیزی که متفاوت از نمونه يا نمونه» خصوص لغت نوين اينگونه اشاره کرده که:

به برحسب تجربه به کار بسته نشده است. از سوی ديگر اين موضوع به تازگی شناخته شده و معروف 
د بیان داشت که (. پس از مشخص شدن مفهوم نوين بايDictionary.Cambridge,2018گشته است)

برای اولین بار توسط رهبری مطرح شده است و پیش از وی جملگی  "تمدن نوين اسالمی"واژه 
متفکران  نظرات خود را بر حول محور تمدن اسالمی بنا کرده بودند. شايان ذکر است که معظم له با 

هر دو بخش ابزاری و  »دارند که:تقسیم تمدن نوين اسالمی به دو بخش ابزاری و بخش حقیقی بیان می
حقیقی مهم و در خور توجه است امّا بخش متنی و حقیقی همان سبک زندگی مثل مسئله خانواده، 

                                                                                                                                               
1 oxforddictionaries 
2 macmillandictionary 
3 dictionary.cambridge 
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سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، مسئله کسب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار 
ن موارد چیزهايی است که متن ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما با يک دوست، رفتار ما با دشمن ... اي

هايی است که امروز به عنوان پیشرفت زندگی ما را تشکیل می دهد اما بخش ابزاری، که شامل ارزش
-بین شود مانند علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبارکشور مطرح می

-خامنه«)های فراوانی در کشور هستیمقیتالمللی که علی رغم فشارها و تهديدهای خارجی شاهد موف
ای، (اين تمدن جديد بر پايه چهار رکن دين، عقالنیت، علم و اخالق قرار دارد)خامنه73/2/7337ای، 

76/6/7337.) 

 

 ضرورت ساخت تمدن  -3-4
در اين بخش اين سوال مطرح می شود که آيا چه نیازی به تمدن سازی است و اساساً چرا برخی 

جغرافیايی و کشورها اقدام به ساخت تمدن های عظیمی کرده اند ؟ درخور توجه است که  اقلیم های
پرسش و تأمل در خصوص ضرورت ساخت تمدن پس از مفهوم بندی تمدن مسئله مهمی است که مد 

های جغرافیايی و واحدهايی که به لحاظ غنای فرهنگی و نظر قرارگرفته است و از سوی ديگر گستره
سازی ارزشی، های طبیعی و مادی چشمگیری دارند اغلب سعی در تمدننین پتانسیلارزشی و همچ

منشی، بینشی و همچنین عملیاتی دارند. رهبر معظم انقالب اسالمی نیز در رابطه با ضرورت تمدن سازی 
ای جدّی است. آن  قضیه بنای يک نظام و تمدّن اسالمی و يک تاريخ جديد، قضیّه» بیان می دارند که:

تمدن نوين 
 اسالمی

 دين

 عقالنیت

 اخالق

 علم 
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آيد. آن نظام، چند  کند و نظامی بر سرِکار می ا جدّی بگیريد. يک وقت در کشوری، يکی کودتا میر
و همه چیز به حال اوّل  -گیرد  يا يکی ديگر از او تحويل می -رود  صباحی هست؛ بعد هم می

مسأله يک گونه است و اين همه نقل ندارد. آنچه در ايران اتّفاق افتاد،  گردد. يک وقت قضیه اين برمی
حرکت عظیم در مقیاس جهانی است. ما البتّه يک ملّتیم؛ مرزهايمان هم، مرزهای محدودی است. بیرون 
از اين مرزها هم کاری نداريم. به اين نکته توجّه داشته باشید. تالش و فعالیت ما در داخل مرزهای 

پیام جهانی بود. دلیلش چیست؟ خودمان است. اما اين انقالب، محدود به اين مرزها نیست. اين پیام يک 
اين کار را انجام دادند،  -امام بزرگوار  -الشّأن ما  دلیل، اين است که وقتی ملّت ايران و رهبر عظیم

 (. 77/8/7323خامنه ای، «)مسلمانان در هر جای دنیا که بودند، احساس کردند نوروز آنهاست

 تمدن اسالمی  -4
های يک تمدن  دهد که با آغاز بعثت نبی مکرم اسالم بنیان ینگاه تاريخی به تمدن اسالمی نشان م

جديد در جهان بنا نهاده شد که امروزه تحت عنوان تمدن اسالمی مشهور گشته است. اين تمدن 
کنند، از های نظامی و سیاسی در مناطقی شروع به رشد می ها که از طريق فعالیتبرخالف ساير تمدن

ای از جهان مطرح شد که فاقد آثار تمدنی درخور ن نو در منطقهطريق يک ايده بزرگ و با يک سخ
توجه بود. به عبارت ديگر اگر ما بخواهیم به آغاز تمدن اسالمی از لحاظ جغرافیايی نگاهی مقايسه ای با 
تمدن های موجود در عصر ظهور اسالم داشته باشیم، مالحظه خواهیم کرد که منطقه ظهور اسالم از 

ای از برخوردار نیست. بنابراين از لحاظ جغرافیايی و سرزمینی، تمدن اسالمی در منطقه آثار قابل توجهی
توان  کند. بنابراين میجهان شروع به رشد کردکه قرآن کريم آن جامعه را با واژه جاهلیت توصیف می
ای  ظههای قابل مالحمدعی شد که از لحاظ استعداد اجتماعی و جغرافیايی، سرزمین حجاز فاقد ويژگی

در چنین شرايطی آنچه از سوی پیامبر اسالم )ص(  .گیری يک تمدن بزرگ جهانی بودبرای شکل
عرضه گرديد، يک پیام نو و يک ايده بزرگ است به طوری که حتی رسول اکرم )ص( در آغاز 
رسالت به تنهايی و به صورت مخفیانه فقط به اشخاص خاص و مستعد پیام رسالت بزرگ خود را عرضه 

کرد. منتها تاريخ نمود و از طرح علنی آن به جهت نبود ظرفیت در جامعه آن روز مکه خودداری میمی
های دقیق  ريزی های اندک و برنامه گیری از ظرفیت نشانگر اين است که پیامبر )ص( به مرور با بهره

ه يک پیام برای ايجاد بنای يک تمدن بزرگ، ابتدا چشم و گوش تمامی ساکنان شبه جزيره را متوج
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ای اولیه برای تمدن بزرگ  های وحیانی، هستهريزی شده انديشهالهی و انسان ساز نمود و با تزريق برنامه
(. از اين رو تمدن اسالمی بر اساس نگرش توحیدی، تمدنی است 7335اسالمی بنا نهاد) عامری، 

امعه اسالمی که انسان را به های معنونی و مادی جها و اندوختهای از ساختهايدئولوژيک با مجموعه
های سیاسی  ( و شامل همه جنبه36: 7337دهد)فوزی و صنعم زاده، سوی کمال معنوی و مادی سوق می

دهد )مديريت حوزه علمیه قم،  و فرهنگی و اقتصادی است که ابعاد وجودی فرد و جامعه را پوشش می
های قرآنی و متکی بر  رچوب آموزههای تمدن الهی در چها (. اين تمدن از همه ويژگی773: 7383

های آن بر  دين، اخالق، علم، عدالت، قوانین، مقررات،  سنت پیامبر اکرم )ص( برخوردار بود و مؤلفه
ها لفهؤشود که مال مطرح میؤ(.حال اين س57-57: 7388)جان احمدی،  اصول دينی و غیره بنا گرديد

های نی تمدن اسالمی بر اساس چه ارکان و پايههای کالن تمدن اسالمی کدامند؟ يا به سخو شاخص
 بنیادی بنا گرديد؟ 

 دین محوری و  نگرش توحیدی -4-1
از قوانین دينی که برگرفته از قران کريم و آموزه های نبوی است، همه تمدن اسالمی با مجموعه ای

می را شامل ابعاد زندگی و دقايق حیات فردی و اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه اسال
میشد. شمولیت و احاطه قوانین اسالمی مبتنی بر آيات عمیق و جندبعدی قرآن کريم، افزون بر مسائل 

گرفت. به همین دلیل های زندگی فردی را در بر میترين بخشکالن حیات جمعی، خردترين و ظريف
د. البته از طرف ديگر تمدن اسالمی با قوانین مشخص، به سیر تکاملی جامعه سمت و سو و سرعت بخشی

نیز بايد بر انطباق قواعد و اصول اسالمی با طبايع و فطرت بشری، و نیز سادگی و بی پیرايگی منحصر به 
شد) فوزی و  فرد اين قوانین نیز اشاره داشت که خود عاملی در اعتال و گسترش اين تمدن محسوب می

 (. 7337: 73صنعم زاده، 

 گراییعدالت -4-2
مدن نبوی عدالت گستری است ـ عدل به معنای دادگری ،حق، تناسب و ضديت با شاخص ديگر ت

وضع » جور غیر از مساوات و برابری است. چه اين که مساوات همیشه عدل نیست ... اصطالح عدل را ،
دانند. يعنی هرچیز به جای خويش نیکوست و حق هر می« ء فی موضعه و اعطاأ کل ذی حق حقهالشی

های اساسی تمدن عدل و عدالت محوری يکی از محوریوی دادن. از اين رو  صاحب حقی را به
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ها اسالمی محسوب میشد به ويژه که جامعه آن روز به صورت مستقیم تحت تأثیر تعالم وحیانی و توصیه
گرفتند. جامعه متمدن اسالمی در اجرای عدالت و تأمین حقوق همه و انذارهای اولیای دينی قرار می

مندی از نظام به پادارنده عدل و قسط در جامعه و پرهیز از ظلم گرديده بود. بر اين اساس، بهرهمردم بنا 
های جامعه و تمدن اسالمی و عوامل رشد و شکوفايی جامعه و ستم به افراد جامعه، از معیارها و بايسته

(.  27: 7333وشن، به شمار میرفت و ناديده انگاشتن آن، مخالفت با نظام طبیعی هستی است) سعیدی ر
در اين تمدن نظام ارزشی جامعه، نظام فکری آن و نظام رفتاری همه بر پايه عدل است و حتی شنائت و 

شود که خالف عدالت رفتار شود. در همین رابطه در سوره مبارکه مائده پستی دشمن نیز مجوز آن نمی
(.  8دلوا هو اقرب للتقوی ) مائده، آيه وال يجرمنکم شنئان قوم علی اال تعدلوا اع»چنین آورده شده که:

البته شما را نبايد عداوت گروهی بر آن بدارد که از طريق عدل بیرون رويد ، عدالت کنید »يعنی اينکه:
من صاحب » فرمايدرسول خدا صلی اهلل علیه وآله در تعريف آن می«.  که آن به تقوی نزديک تر است

هرکه با مردم چنان رفتار کند که دوست دارد » ، يعنی اينکه: «الناس بالذی يحب ان يصاحبوه کان عدالً
بر اين مبنا تمدن نبوی بر انصاف بنا نهاده شده است، يعنی آن چه را «.  آنان با او رفتار کنند، عادل است

پسندی بر ديگران نیز مپسند. در اين تمدن به فرموده رسول گرامی اسالم ظلم نیست ، دروغ بر خود نمی
گردد که عدالت در اين تمدن از ندارد، خالف وعده عمل نمی شود. با اين تفاصیل مبرهن میوجود 

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا  »اهمیت بااليی برخوردار است. تا جايی که در سوره مبارکه حديداشاره شده که:
اسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّ

همانا ما پیامبرانمان را »(. يعنی اينکه:75حديد، «) وَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِيزٌ
اديم و همراه آنان کتاب)آسمانى( و وسیله سنجش فرو فرستاديم تا با معجزات و داليل آشکار فرست

مردم به دادگرى برخیزند و آهن را که در آن نیرويى شديد است و منافعى براى مردم دارد فرو آورديم 
)تا از آن بهره گیرند( و تا خداوند معلوم دارد چه کسى او و پیامبرانش را به ناديده و در نهان يارى 

 «. ناپذير است مانا خداوند، قوى و شکستکند. ه مى

 و دانش اندوزی  خردگرایی -4-3
-های اساسی برپادارنده و قوام دهنده تمدن اسالمی، سرآمدی علمی و دانشی در حوزهيکی از پايه

های موضوعی علوم طبیعی، پزشکی،  انسانی و اجتماعی بود. از همین رو بود که پیامبر عظیم الشأن 
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و « هل يستوی الذين يعلمون و الذين ال يعلمون»اد دستورات وحی و آيات صريحی چون:اسالم به استن
مسلمانان را به آموختن علم فرا خواند، حتی اگر در « فبشر عبادی الذين يستمعون القول فیتبعون احسنه»

کزی، های متمدن، از مديترانه تا هند و آسیای مرچین باشد. از سوی ديگر فتوحات اعراب در سرزمین
ها و غنايم علمی و فرهنگی بسیاری برای مسلمانان به همراه آورد. مسلمانان از همه سو به فرهنگ ارزش

و تمدن غنی يونان و آثار ارزشمند اخالقی کنفوسیوسی، بودايی و زرتشتی، در چین و هند و ايران 
مراکز مهم گسترش  دست يافتند. شهرهايی چون کوفه، بصره و بغداد به سرعت بر پا شد و به صورت

علوم مختلف در آمد. اسالم از اندلس تا چین نفوذ يافت و در همه جا برحسب استعداد و هوش و 
 (. 772ـ 776: 7328فطرت اصلیه سکنه ممالک مفتوحه، آنان را به تحصیل علوم برانگیخت)قراگوزلو، 

 آزادی عقاید و باورها -4-4
و با احترام به پیشگاه زنان، از زنده به گور کردن ممانعت داری رای داد اسالم به آزادی و فسخ برده

به عمل آورد. از همین روی بود که نخستین بارقه های امید و کوشش جهت تمدن سازی از بعد حقوق 
انسانی نیز عینیت يافت. در همین راستا اسالم برآزادی ابراز عقايد تأکید کرد و به مسلمانان مژده داد و 

 (.  77: 7382ها را برگزينند) قراگوزلو، ها را بشنوند و بهترينيکديگر، همه گفتمان آموخت که با تحمل

 انقالب اسالمی ایران و ظرفیت های تمدن سازی  -5
انقالب اسالمی ايران يک انقالب مردمی بر پايه مکتب اسالم است. اين انقالب هم به مانند اسالم  

ک کالم اسالمی بوده است و چون حدودش تمدنی هم فرهنگی بوده است و هم تمدنی، چون در ي
(.  به اين معنا 2ـ 7: 7388ای جز اين ندارد که بقای تمدی نیز داشته باشد)خرمشاد و آدمی، است، چاره

دهی تمدن نوينی در ايران باشد، در غیر اين صورت انقالب اسالمی بايد بتواند الهام بخش و مبنای شکل
توان اين سوال را پرسید که آيا (. حال می733: 7337هد بود)خرم شاد، محکوم به زوال و نابودی خوا

ای انقالب اسالمی ايران ظرفیت و پتانسیل تمدن سازی دارد؟ الزم به ذکر است که چهار ويژگی پايه
 و )خرمشاد گرايی، الهام بخشیانقالب اسالمی يعنی تحول انقالبی، فرهنگ محوری، فراملی

ز زمره اصول زيربنايی اين انقالب می باشند که ظرفیت عظیمی به منظور تمدن ا (730: 7330همکاران،
اند. درخور توجه است که در جهان امروزآثار قدرت فرهنگی و سیاسی انقالب سازی نوين ايجاد کرده
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 مالزی و) اسالمی از عراق تا لبنان، از افغاستان تا فلسطین، از پاکستان درمنتهای الیه آسیای جنوب شرقی
اندونزی(، از يمن تا سودان، از ترکیه تا الجزاير، از خلیج فارس تا مصر، از قفقاز تا آسیای میانه، از 

تا آفريقا و از آفريقا تا آمريکای التین و حتی آمريکای شمالی و اروپا  آذربايجان تا تاجیکستان، از آسیا
ت نرم جمهوری اسالمی ايران عبارتند کننده قدرمشهور و عیان است. برخی از ابعاد تأثیرگذار و تعیین

مندی از جايگاهی ژئوپلیتیک و ژئواستراتژيک، موفقیت از داشتن رسالت  و پیامی جهان شمول و بهره
در ارتقای انديشه دينی و معنويت و اخالق، مطرح ساختن عدالت توام با معنويت و صلح توام با 

مظلوم در اصول سیاست خارجی خود، تالش در  عدالت، تأکید بر سلطه ستیزی، نفی ظلم و حمايت از
مندی از جايگان رهبری بیداری اسالمی و جهت ايجاد وحدت و همبستگی میان امت اسالمی، بهره

ای و سازی و منطقهاسالم سیاسی در جهان، اسالمی ـ جهانی سازی مبارزه با صهیونیسم در مقابل عربی
الملل، ايجاد نقش مثبت، بینرزش و اصل در روابطمحدود نگه داشتن آن، تبديل مقاومت به يک ا

های اسالمی و حمايت از ای، الهام بخشی به جنبشهای منطقهگشا در حل و فصل بحرانسازنده و راه
های فناوری و علمی)خرم شاد، اندازی جنبش نرم افزاری تولید علم و رشد شاخصآنها، توفیق در راه

7388 :77 .) 
فوق مبرهن می سازد که در واقع انقالب اسالمی ايران ، نه فقط يک انقالب های تأمل در ويژگی

ای است به سیاسی بلکه انقالبی در تمدن سازی نیز بود و ثمره آن در زمینه موضوع تمدن ، طرح مساله
به عقل ابزاری و  نام تمدن نوين اسالمی که مبانی آن نه همچون تمدن غرب، بر اساس اومانیسم و اتکا

دف تامین نیازهای محدود جامعه بشر که بر اساس خدامحوری و استفاده از وحی در کنار عقل با ه
بشری و با هدف تامین نیازهای واقعی انسان و با در نظر گرفتن ابعاد کامل انسان شکل گرفته است . 

دارند های تمدن سازانه انقالب اسالمی بیان میرهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص ظرفیت
انقالب اسالمی تواناست.آن قدرتی و ظرفیتی و انرژی متراکمی که در انقالب اسالمی وجود دارد، »ه:ک

ی متعالیِ باشکوه  را از سر راه بردارد و آن تمدن ممتازِ برجسته ی اين موانع نائی را دارد که همهاين توا
شاءاللّه به دست شما  بود، انی دنیا برقرار کند؛ و اين در زمان شما خواهد  اسالمی را جلوی چشم همه

(. معظم له تحقق تمدن نوين اسالمی را 73/7/7337ای، خامنه«)خواهد بود، با همت شما خواهد بود
گويم اين هنوز آغاز کار است، و تحقق  من با اطمینان کامل می» دارند و بیان می دارند که:قطعی می

 ی امت قرآن و تمدن نوين اسالمی در راه است.ی الهی يعنی پیروزی حق بر باطل و بازساز کامل وعده
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ناپذير در اولین و مهمترين مرحله، پیروزی انقالب اسالمی در ايران و بنای  ی تخلف ی اين وعده نشانه
ی حاکمیت و تمدن اسالمی  ی نظام اسالمی بود که ايران را به پايگاه مستحکمی برای انديشه بلندآوزه

های تجربه جمهوری اسالمی (. با نگاهی گذرا بر برخی شاخصه72/3/7382ای، )خامنه تبديل کرد
های تمدنی اين تجربه مطرح ساخت که در ادامه به توان شواهدی را بر عینیت سازی ظرفیتايران، می

 شود:صورت خالصه به آنها اشاره می
ان هايی همچون جريبه لحاظ تاريخی، جمهوری اسالمی، با در اختیار داشتن فراز و نشیب -7

مشروطه و پیش تر از آن، تجربه حکومت شیعی صفويه را در اختیار دارد. از اين رو، خود اين 
 ه يک بستر تاريخی دست کم يکصد ساله را در پیشینه خود دارد؛بتجر

جمهوری اسالمی، از يک مکتب فکری غنی و ارزشمند برخوردار است که انقالب اسالمی  -7
شود. ی در مراحل تکاملی آن انقالب مکتبی تعريف میتبلور عینی آن بوده و جمهوری اسالم

اين مکتب فکری که در دامن مبانی و معارف اسالمی شکل يافته است، خود محصور يک 
 آيد؛موجوديت نهادی و اصیل دينی با عنوان حوزه های علمیه شیعه به شمار می

 ای دارد؛طالعهجهوری اسالمی در هماوردی با تمدن غرب تجربه قابل مالحظه و درخور م -3

جمهوری اسالمی دارای يک ساختار حکومتی درونی مبتنی بر انديشه واليت فقیه است که  -7
کند. اگر چه به لحاظ ساختار تمدنی هنوز به بلوغ حیات حدود سی و پنج ساله را تجربه می

 نرسیده است؛

خی قابل توجه های علمی و صنعتی ايران در دوره جمهوری اسالمی، به لحاظ روند تاريپیشرفت -5
 (. 706: 7333)بهمنی،  بوده است

ها معنوی ظرفیت"از همین روی است که رهبر معظم انقالب اسالمی با ابتنا و علم به وجود 
سازی انقالب اسالمی، پنج گام اساسی ذيل را جهت نیل به وضعیت تمدنی تمدن "های مادیوآورده

 نوين ارائه می دهند. 
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دارند که انقالب اسالمی خود يک مرحله از سلسله ج گام فوق بیان میرهبری در ارتباط با پن

مراحل تمدن سازی است و مرحله تمدن نوين هم در اصل بايد مفری جهت ورود به عصر مهدويت و 
-جامه کمال مطلوب قلمداد شود. معظم له فرجام انقالب اسالمی را در سه مورد کلی ذيل خالصه می

 کنند:
 ای همه ملت ايران؛تحقق حیات طیبه بر -
 تشکیل تمدن نوين اسالمی؛ -
 (.70/77/7335ای، الشريف(؛)خامنه فرجه تعالی اهلل سازی ظهور حضرت بقیة اهلل )عجل زمینه -

ها و کشورهايی که در طول تاريخ منشأ تحوالت با اين تفاصیل بايد بیان داشت که سرگذشت انسان
عات و تولیدات شايان توجه و همچنین نوآوری در شگرف ماندگار و رخدادهای کم نظیر علمی، اخترا

های بزرگ میسر شده است. به همین اعتبار، اند، اغلب از رهگذر برپايی تمدنحوزۀ انديشه ورزی شده
اند)جهانبین کم الگوسازی تمدنی بوده کشورهای مستعد، اغلب درپی برپايی تمدن های بزرگ يا دست

المی و جمهوری اسالمی ايران نیز اين ظرفیت را دارد و به عالوه ( . و انقالب اس 775: 7335و فتحی، 
جهت پايداری و استحکام بايد به سمت تمدن نوين گام بردارد. به عنوان نکته پايانی اين بحث بايد 
توجه داشت که تمدن با هر سرزمینی و با هر نژادی سازگار و قابل دوام است. اما در هر سرزمینی که 

قوای جسمی و روحی هماهنگ باشد و به طور مساوی تکامل  د نیروی مادی و معنوی،ارکان تمدن مانن
پیداکنند می تواند در راه تمدن گام بردارد بدان معناست که تمدن ايرانی با فرهنگ  اسالمی درخور هم 

بلند بودند و باهم موافق بودند و اين ظرفیت در ايرانیان بود که تمدن اسالمی را در دنیا پیشگام و سر
کنند. براين اساس پیروزی انقالب اسالمی و تداوم آن موجب تحول گفتمانی شده و برای اولین بار 

های فقهی، بهای فرهنگی و تمدنی خود را در حوزهشرايطی را فراهم کرده که مسلمانان میراث گران

تمدن نوین  
 اسالمی

جامعه  
 اسالمی

دولت  
 اسالمی 

نظام  
 اسالمی

انقالب 
 اسالمی
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ناسی کنند. چنانچه فلسفی،کالمی و...که البته پاسخگو به نیازهای زندگی در عصر حاضر هستند را بازش
ثیر غرب و تمدن آن قرار بگیرد راه پیشرفت أکوچکترين تغییری در اين گفتمان ايجاد شود و يا تحت ت

شود و همانند گذشته و مانند ديگر کشورها از تمدن وارداتی بهره بگیريم و اين سازی بسته میو تمدن
المی و آن همه تعلیمات به روز اسالمی را از ی درخشان تمدن اسی فرهنگی ايران را با آن سابقهپشتوانه

ی فرهنگ و تمدن غربی زندگی خواهیم کرد)گرجی، دست خواهیم داد و به صورت اجباری زير سايه
های تمدن سازی و تأکید ويژه بر بعد اسالمی (. از اين رو انقالب اسالمی با داشتن قابلیت2ـ 6: 7337

توان و تمدن نوين اسالمی باشد. از همین روی با اين مقدمه میتواند حلقه واسطی بین تمدن اسالمی می
 وارد مبحث تمدن نوين اسالمی شد. 

              

 تمدن نوین اسالمی  -6
تالش جهت برپايی تمدنی جديد با عنوان تمدن نوين اسالمی که از سويی ريشه در تمدن سابق 

جهان کنونی جهت برقراری وضعیت تمدنی  های ديگری متناسب باداشته و از سوی ديگر با شاخصه
معرفی می سازد از زمره مباحث اساسی است که سالیان متمادی است که ملحوظ نظر حوزه و دانشگاه 
قرار گرفته است، منتها اين مهم  بیشتر در انديشه رهبری ريشه دارد. در اين بخش ضمن توجه به برخی 

شود؛ چرا که در انديشه رهبر انقالب اسالمی نکات اد میای، بیشتر به بیانات رهبری استنمطالب پايه
 تواند راهبر خورد که در واقع به عنوان گنجینه اطالعاتی میراهنمای درخور تأملی به چشم می

دست اندرکارن کشوری و حوزه فرهنگی ـ تمدنی قرار گیرد. حال اين سوال مطرح می شود که تمدن 
اسالمی يعنی احیای تمدن اسالمی بر اساس الگوهای جديد و نوين اسالمی چست؟ تمدن سازی نوين 

های تمدن پرشکوه مطابق با مقتضیات زمان و مکانی که در آن قرار داريم و نیز با الگو گرفتن از تجربه
اسالمی در گذشته تاريخ و نیز درس عبرت گرفتن از علل و عواملی که باعث انحطاط آن تمدن شد و 

تمدن 
 اسالمی 

انقالب 
اسالمی 

 ایران 

تمدن نوین 
 اسالمی 
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ن است که اين تمدن، با الگوهای جديد و کارآمدتر و با رها کردن نواقص و علت نوين خواندن آن اي
باشد. رهبر معظم انقالب اسالمی به صورت دقیق لوازم و گیری میهای تمدن سابق در حال شکلضعف

تواند هدف نهائی نمی» دارند که:کنند. معظم له در اين رابطه بیان میمقتضیات اين تمدن را بیان می
ی ابعاض خود در قالب ملتها و   متر از  ايجاد تمدن درخشان اسالمی  باشد. امت اسالمی با همهچیزی ک

ی اصلی و عمومی اين تمدن،   کشورها، بايد به جايگاه تمدّنیِ مطلوب قرآن دست يابد. شاخصه
و تعالی  ای است که خداوند برای تأمین سعادت  ی ظرفیتهای مادی و معنوی  مندی انسانها از همه  بهره

آنان، در عالم طبیعت و در وجود خود آنان تعبیه کرده است. آرايش ظاهری اين تمدن را در حکومت 
نوی بشر، در پرهیز از تحجر   مردمی، در قوانین برگرفته از قرآن، در اجتهاد و پاسخگوئی به نیازهای نوبه

استقرار عدالت، در خالص شدن از و ارتجاع و نیز بدعت و التقاط، در ايجاد رفاه و ثروت عمومی، در 
خواری و ربا و تکاثر، در گسترش اخالق انسانی، در دفاع از مظلومان عالم، و در   اقتصاد مبتنی بر ويژه

های گوناگون، از   تالش و کار و ابتکار، می توان و بايد مشاهده کرد. نگاه اجتهادی و عالمانه به عرصه
رسمی، و از اقتصاد و بانکداری تا تولید فنی و فناوری، و از علوم انسانی تا نظام تعلیم و تربیت 

 «سازی است  الملل و غیره و غیره، همه از لوازم اين تمدن  های مدرن تا هنر و سینما، و تا روابط بین  رسانه
 (. 3/7/7337)خامنه ای، 

پاسخگويی  بر طبق اين بیان رهبری بايد بیان داشت که تمدن نوين اسالمی، تمدنی است که ضمن
 ها بعد معنوی و روحی آنان را به سمت کمال و سعادت راهنمايی به نیازهای طبیعی و مادی انسان

 های انسان ساز اسالمی دارد نه تنها بعد مادی و کند و اين ساختار مطلوب که ريشه در برنامهمی
که بشر دچار آن شده است کند بلکه به آن جهت داده و آن را از آفاتی سخت افزاری تمدن را نفی نمی

مثل پوچ گرائی، عدم احساس امنیت، نابرابری، و فقدان معنی در زندگی نجات خواهد داد و طلیعه اين 
قرار نظام جمهوری اسالمی تتمدن نوين اسالمی همان تداوم و استمرار انقالب اسالمی و برپائی و اس

ک زندگی و بعد سخت افزاری و مظاهر است که توانسته دو بعد اصلی تمدن يعنی نرم افزاری و سب
توسعه و پیشرفت را در کنار هم ديگر تعريف کند و بشارت به برپايی اين تمدن نوين اسالمی را به 

دو بخش ابزاری و حقیقی وجود » دارندکه:(. رهبری در اين رابطه بیان می7337بشريت بدهد)خادم، 
ی و حقیقی همان سبک زندگی مثل مسئله دارد. هر دو بخش مهم و در خور توجه است، بخش متن

خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، مسئله کسب و کار، رفتار ما در محل 
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اين موارد چیزهايی است  …کار، رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما با يک دوست، رفتار ما با دشمن 
بزاری، که شامل ارزشهايی است که امروز به عنوان که متن زندگی ما را تشکیل می دهد. اما بخش ا

شود مانند علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، پیشرفت کشور مطرح می
اعتبار بین المللی که علی رغم فشارها و تهديدهای خارجی شاهد موفقیت های فراوانی در کشور 

 (. 73/2/7337ای، هستیم. )خامنه

گردد که تمدن نوين اسالمی وضعیتی است که جهت تشکیل آن نه روی فاصیل مبرهن میبا اين ت
کند و نه در حوزه نرم افزاری و انديشه ای محدود و يک قسم سخت به صورت صرف تأکید می

 منحصر باشد، بلکه ماهیتی چندسببی و چندعلیتی دارد که از کنارهم گذاردن و در هم کنش 
ضعیت مطلوب تمدن نوين به منصه ظهور خواهد رسید.  جهت رسیدن به اين ای از عوامل، ومجموعه

شماری وجود دارد که بايد مورد  متوجه قرار گیرد که  ها و الزامات بیها، نبايسته جايگاه مطلوب، بايسته
توان به دو جنبه ابزاری و حقیقی تمدن اشاره کرد. از اين رو اين سوال  بندی کلی می در يک تقسیم

افزاری( کدامند؟  )نرم افزاری( و الزامات اصلی و حقیقی )سخت شود که اين اقتضائات ابزاریمی مطرح
 الزم به ذکر است که اين الزامات ذيل دو مبحث نرم افزاری و سخت افزاری مورد بررسی قرار 

 گیرند. می

 ابعاد نرم -6-1
ای و فکری ـ مطالعاتی، وی انديشههای دينی و معنبعد نرم افزای تمدن نوين اسالمی ناظر بر جنبه

گیرد. اين  بعد خود مشتمل بر مسائل روحی و روانی و سبک زندگی فردی و اجتماعی و... را در بر می
 دو اليه داخلی و خارجی است . 

 بعد داخلی  -6-1-1
 های موضوعی زيربنايی اجتماعی و فرهنگی اين اليه مربوط به مسائل داخل کشور و در حوزه

ای و حیاتی دارد. در خور توجه است که قسم داخلی به لحاظ اهمیت بر ابعاد اشد که اهمیت  پايهبمی
خارجی ارجحیت و اولويت دارد؛ چرا که نقصان در اين بعد جمهوری اسالمی ايران را جهت پیگیری 

بین الملل ای و بندی داخلی، الگوسازی و الگودهی  منطقهگانه ساحتاهداف تمدن نوين اسالمی در سه
با چالش مواجه خواهد ساخت. از همین روی است که گام اول جهت نائل  آمدن به وضعیت تمدنی، 

های موضوعیِ داخلی است و در صورت پیشرفت در اين توجه و تأکید بر پیشرفت و مصونیت در حیطه



 707/ ...  انديشه بر تأملی با)افتراقات  و اشتراکات: اسالمی تمدن و اسالمی نوين تمدن تطبیقی مطالعه

 

د و کشور قادر پذيرای به سهولت و سرعت بیشتر صورت میای و فرامنطقهابعاد پیگیری مقاصد منطقه
 تر  و حداکثری به اهداف نوين تمدنی نائل گردد. خواهد بود با کمترين هزينه و با نتیجه گیری  مطلوب

 یابی و نیازشناسی به موقع و دقیقمسئله -6-1-1-1
ای که مسئله نداشته باشد و يا مسئله شناسی ترين قسم می باشد و جامعهمسئله يابی و نیازشناسی مهم

گرايی  و دقیق و به موقع بر اساس نیازهای کالن و راهبردی صورت نگیرد، دچار واپس به صورت
شود. مسئله شناسی به موقع و تحلیل دقیق مسئله گام ابتدايی و اساسی تمدن خسران مادی و معنوی می

ه رود که تأمل و تدبر در خصوص آن اهمیت راهبردی و حیاتی دارد. معظم لنوين اسالمی به شمار می
برای يک کشور خیلی مهم است که اوالً، نیازهای حقیقی و اساسی » در اين خصوص بیان می دارند که:

خودش را درست بشناسد و تصمیم بگیرد که اين نیازها را برطرف کند؛ ثانیاً، ابزار برطرف کردن اين 
اين برای يک کشور ی اول، فکر و نیروی انسانی است، در اختیار داشته باشد؛  نیازها را که در درجه

 (.75/3/7385ای، )خامنه« ساز است ساز است؛ اين تمدن خیلی مهم و تاريخ

 جهاد کاری  -6-1-1-2
به دنبال مسئله يابی و نیازشناسی تمدنی بالفاصله الزم و متحتم است که کوشش جهادی، همت و 

ه هدف از يک سو و عزم راسخ جهادی وجهه همت قرار گیرد.  در بطن جهاد تمدنی قاعده ايمان ب
کوشش مستمر و بی وقفه از جانب ديگر نهفته است. جهاد کاری فعالیتی غیرانقطاعی است. رهبری در 

ها، به  سازی ی تمدن ی پیشرفتها، همه جهاد مداوم، نیاز همه است. همه» دارند که:اين خصوص بیان می
رنج کشیدن نیست. جهاد،  اش به معنای برکت مجاهدتِ دائم شده است. مجاهدتِ دائم هم همه

آفرين است. جهاد، شادی و نشاط آفرين است. امروز که نیاز به اين جهاد داريم، کسی بیايد به  شوق
ای، تنبلی و کسالت و انزوا و بیکاری و بیکارگی دعوت کند، اينها میشود کفران نعمت الهی؛ )خامنه

های الزم  بدون ايمان و تالش و پرداخت هزينه» (. رهبری در همین رابطه بیان می دارند که: 77/7/7337
(.  معظم له پیشبرد ايده تمدن نوين اسالمی 2/7337./73)خامنه ای، « يابد هیچ تمدنی امکان تحقق نمی

عزيزان من کشور » را منوط به تالش همگانی آحاد مردم و مسئولین می داند و بیان می دارند که:
ی تمدّن  میگويم تمدّن اسالمی و بارها میگويم ايران میتواند قلّهتواند پیش برود. اينکه من بارها  می

اسالمی قرار بگیرد، شعار و رجزخوانی نیست، اين نگاه به واقعیّتهای کشور است. ما میتوانیم؛ ما 
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مان را پیشرفت بدهیم و  توانیم اقتصادمان را پیشرفت بدهیم، صنعتمان را پیشرفت بدهیم، کشاورزی می
در آنجاهايی که خودکفايی الزم است به وجود بیاوريم؛ مسئولین بايد تالش کنند. خودکفايی را 

 طور که اوّل گفتم، هرکس مسئول است حقّ آن مسئولیّت را اداء کند و تالش الزم را انجام بدهد همان
 (.  8/7/7335ای، )خامنه

 مشارکت و حرکت  مردمی -6-1-1-3

روند که اعتقاد، همت وتالش مستمر آنها در به شمار میترين پیشران ساخت تمدن نوين مردم مهم
راستا و در طول تمدن نوين يا برعکس انفعال و  عدم کوشش و يا حتی بی اعتقادی يا حرکت در 

گرد ايده تمدنی بر جای می گذارد. رهبر عرض تمدن نوين اسالمی، تأثیر مستقیمی بر پیشبرد يا عقب
 ين مسئله و اشراف بر چگونگی نقش آفرينی کنشیِ مردم در معظم انقالب اسالمی با وقوف به ا

اين کشور بايد ساخته شود، اين کشور بايد پیش برود. اين ملت » دارندکه:تمدن سازی نوين، بیان می
بزرگ بايستی استعدادهايش شکوفا گردد؛ بايستی در دنیا بدرخشد و باالخره آن تمدّن عظیم اسالمی را 

بگذارد و نشان دهد. ما هنوز اوّل راه هستیم. ما در ابتدای راهیم. انقالب، موانع  در مقابل چشم جهانیان
را برداشت، ما را به راه انداخت و ما راه افتاديم. هنوز اوايل راهیم؛ هنوز وقت آن نیست که به مسائل 

ست (.  از همین روی ا72/7/7322)خامنه ای،  جزئی بپردازيم و عیوب کوچک را در هم بزرگ کنیم
که معظم له مردم را مهم ترين پیشران در بلوغ تمدن سازی و از سويی حافظان و صاحبان تمدن نوين 

تمدّن واقعی برای مردم ما تمدّن ايرانی است؛ تمدنی است که متعلّق به » دارند که:دانند و بیان میمی
چفت شده است. راه حلّ خود ماست؛ از استعدادهای ما جوشیده وبا شرايط زندگی ما در هم آمیخته و 

حقیقی، راه حلّ بومی است. بايد بذر سالمِ خودمان را بپاشیم و مراقبت کنیم تا سبز شود؛ دنبال تقلید از 
ملت ايران به فضل » دارند که:(. از اين رو است که رهبری بیان می77/7/7380اين و آن نباشیم)

های معنوی ولی اللّه ی زاکیه و هدايت ا ادعیههای معنوی غیبی و بپروردگار، با هدايت الهی، با کمک
االعظم أرواحنا فداه خواهد توانست تمدّن اسالمی را بار ديگر در عالم سر بلند کند و کاخ باعظمت 

ی قطعی شماست. جوانان، خودشان را برای اين حرکت  تمدّن اسالمی را برافراشته نمايد. اين، آينده
(. در نهايت 73/5/7326ای، )خامنه «مخلص، اين را هدف قرار دهند عظیم آماده کنند. نیروهای مؤمن و

 رهبری با اشاره به اينکه اين حرکت مردمی بايد همراه با استقامت و پايداری باشد بیان 
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ی محکم و پايدار داشته باشید در اين راه. راه، راه درستی است؛ هدف، هدف  عزم و اراده» می دارندکه:
اقدام جوانهای امروز، مردم امروز، برادران و خواهران ما در حرکت در اين راه  بسیار وااليی است، و

شاءاهلل؛ راه رسیدن به تمدّن  مبارک انقالب و نظام جمهوری اسالمی، حرکت محبوب الهی است ان
ی اسالمی راه دشواری است؛ راهی است که پیغمبران در اين راه  اسالمی و نظام حقیقی اسالمی و جامعه

 (.78/8/7336)خامنه ای،  «حمت حرکت کردند و پیش رفتندبا ز

 شناسی و رقیب شناسی به موقع و دقیق دشمن -6-1-1-4

های عملیاتی و تمدن نوين اسالمی در شرايط کنونی هم به لحاظ فکری و معرفتی و هم ايده
ت اهمال نسبت  راهبردی در معرض تهديد و ارعاب دشمنان بیرونی و رقبای تمدنی قرار دارد. در صور

های آنها، به شناخت به موقع و دقیق دشمنان  و همچنین رقبای ظاهری و پنهانی و سنجش درست برنامه
خللی جدی در روند تمدن نوين اسالمی ايجاد می شود تا جايی که اين مهم ـ عدم دشمن شناسی ـ 

ی تمدن نوين اسالمی توسط گرد تمدنی گردد. در شرايط کنونتواند در غايت امر منجر به عقبحتی می
گردد و هژمون تمدن های براندازانه و تحريمی، تهديد میالگوی غربی به شدت و به صورت برنامه

غرب يعنی اياالت متحده آمريکا به جملگی اهرم های نرم و سخت جهت عدم شکوفايی جمهوری 
 م له در همین رابطه بیان گردد. معظاسالمی و پیشبرد ايده های تمدنی ايرانی ـ اسالمی متوسل می

ی  هدف دشمنان ملّت ايران اين است که نگذارند اين کشور و اين ملّت به جايگاه شايسته» دارند که:می
اند که اين حرکت در کشور آغاز شده؛  [ احساس کرده خودش، آن جايگاه تمدّنی، برسد؛ ]چون

ای فقط  ی هسته ها مسئلهکه هدف تحريم ام اين است خاطر اين است. بله، بنده هم عقیده ها بهتحريم
(. نظر به 73/7/7337ی تروريسم هم نیست. )خامنه ای،  ی حقوق بشر هم نیست، مسئله نیست، مسئله

ضعف اقتصادی ايران و تأثیر آن بر تمدن سازی نوين و وقوف دشمن به اين مهم و اشراف رهبری به 
ی تحريم دارد  دشمن حدّاکثر استفاده را از حربه» :اين نقطه آسیب پذيری، معظم له بیان می دارند که

می کند؛ هدفشان هم اين است که ملّت ايران را تحقیر کنند؛ هدفشان اين است که اين حرکت عظیمی 
توانست انجام بگیرد، متوقّف کنند. حرکت انقالب اسالمی،  را که فقط روی دوش ملّت ايران می

 (.73/77/7333نوين اسالمی را میخواهند متوقّف کنند؛ ) سمت تمدّن حرکت نظام اسالمی، حرکت به
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ها تالش جهت جلوگیری از له يکی از دالئل اعمال تحريم  از اين روی است که بنا به عقیده معظم
 گردد. ساخت تمدن نوين  اسالمی است که از رهگذر ايران اسالمی با دارا بودن اقتصاد پويا میسر می

 گرایی ایمان و معنویت -6-1-1-5

در بطن تمدن نوين اسالمی ايمان، معنويت و تقوا هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی به 
صورت کالن نهفته است و در واقع موتور محرکه و مهم ترين سنجه اين تمدن جديد، دين، دين مداری  

دارد. رهبر معظم  رهای ائمه )ع( و اولیای الهی قراراو نصب العین قراردادن دستورات، توصیه ها و انذ
دارندکه راه برپايی و ماندگاری تمدن نوين از رهگذر معنويت انقالب اسالمی در ابتدای امر بیان می

 های مادی نیل به تمدن نوين مهیا نخواهد شد. معظم له در اين رابطه بیان گردد با انگیزهمیسر می
ا که خدای متعال در اختیارتان گذاشته است ملت عزيز ما و شما عزيزان بايد اين فرصتی ر» دارند که:می

های شما به سوی خدا و معنويت و ذکر و خشوع و توجّه و تضرّع دارد، قدر بدانید. اين اقبالی که دل
خیلی باارزش است. اين، همان عامل است که يک روز اسالم را از يک جمع محدود غريب به يک 

دنیا را اداره کرد و  -الاقل در چند قرن از قرون اولیّه -نهاتمدّن عظیم جهانی تبديل کرد و اين تمدّن، قر
امروز هم دنیا، مديون تمدّن اسالمی است. توجّه به خدا و توجّه به معنويت، باعث تکوينِ چنین تمدّنی 

ای، )خامنه آمد ها و تالشهای مادّی، چنین تمدّن ماندگاری به وجود نمی شد، و الّا با انگیزه
ی ثبات قدمی لفه  و پشتوانهؤترين معظم له انس و توکل به خدا و توسل به ائمه را مهم(.  م77/77/7325

ذکر خدا پشتوانه ثبات قدم است. بنابراين ذکر » دارند که:دانند و بیان میسازی نوين میدر حیطه تمدن
ترسیم شود که ما بتوانیم که در آن صراط مستقیم سلوک کنیم؛ پیش برويم.آن هدفی که موجب می

کرديم برای خودمان به عنوان مومن، به عنوان مسلمان، به عنوان پیرو يک مکتب مترقی، به عنوان 
کسانی که انگیزه داريم برای برپا داشتن اين بنای رفیع که خبر از شکوفايی تمدن اسالمی در آينده و در 

ای، )خامنه حرکت کینمدهد، احتیاج داريم به ذکر خدا تا بتوانیم در اين جاده قرون آينده می
توان يک بدون مکتب و بدون ايدئولوژی نمی» دارند که:(. معظم در همین رابطه بیان می37/6/7386

تمدن را به وجود آورد؛ احتیاج به ايمان است. اين تمدن دارای علم خواهد بود، دارای صنعت هم 
ی اينها  ی همه ده و اداره کنندهخواهد بود، دارای پیشرفت هم خواهد بود؛ و اين مکتب، هدايت کنن

ای که به دنبال توحید  دهد، آن جامعهخواهد شد. آن که مکتب توحید را مبنای کار خودش قرار می
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سازی است، به دست خواهد آورد؛ يک تمدن  ی اين خیراتی را که متوقف بر تمدن حرکت میکند، همه
دش را در دنیا گسترش خواهد داد. دار خواهد ساخت و فکر و فرهنگِ خو بزرگ و عمیق و ريشه

هائی  ايمانی، يکی از همان توطئه بنابراين، اين مطلب اول، که احتیاج به ايمان است. کشاندن جامعه به بی
 اند و االن هم با شدت اين را دارند دنبال میکنند سازی اسالمی دنبال آن بوده است که دشمنان تمدن

 (. 73/2/7337ای، )خامنه
های نقالب اسالمی تأکیدی زيادی بر روی مکتوب سازی معارف تمدن ساز در کتابرهبر معظم ا

ها خارج  گنجانیم؛ بعضیسالهاست که ما يک مسائلی را در کتابها می» دارند که:درسی دارند و بیان می
کنند. ببینیم چه الزم است از معارف الهی، معارف اسالمی، معارف مدنی، ها داخل می کنند، بعضیمی

 کند، پیشتاز کند، پیشرو میساز؛ معارفی که يک ملت را سربلند می ساز، معارف انسان معارف تمدن
(. در پايان اشاره 78/7/7337ای، )خامنه «های ما وجود ندارد، آنها را بگنجانیمکند؛ که اگر در کتابمی

دا را مهم ترين عنصر هم به دو نکته مورد تأکید رهبری  شايان توجه است. يکی اينکه وی ايمان به خ
دانند و بیان در تولید فکر و هم در پرورش انسان ـ به مثابه پايه های اصلی قوام بخش تمدن سازی ـ  می

دو عنصر اساسی الزم است: يکی  -مانند هر تمدّن ديگر  -برای ايجاد يک تمدّن اسالمی » دارند که:می
جايی که فکر و انسان بايد تولید شود، ببینید  آنتولید فکر، شرط دوم، پرورش انسان است. حال در 

آفرينان کسانی هستند که بايد بتوانند افکار را هدايت کنند. اين  آفرينان چه کسانی هستند. اين نقش نقش
شدنی نیست، بايد کسانی  يک بُعد قضیه است. چون اين راه جز با پای ايمان و نیروی ايمان و عشق طی

آفرينانند؛  يمان را در انسانها پرورش دهند. بدون شک مديران جامعه جزو نقشباشند که بتوانند روح ا
آفرينانند؛ آحاد مردم هر کدام به  آفرينانند؛ متفکّران و روشنفکران جزو نقش سیاستمداران جزو نقش

آفرينی کنند؛ اما نقش علمای دين، نقش کسانی که در راه  توانند در خور استعداد خود نقش نحوی می
(. 77/2/7323) خامنه ای،  کنند، يک نقش يگانه است رش ايمان مردم از روش دين استفاده میپرو

ايمان و تقوای دينی جوانان به عنوان مسئوالن  نکته ديگر اينکه رهبری تأکید زيادی بر روی معنويت،
  دارندکه:دانند و بیان میآينده کشور و متولیان امر خطیرِ تمدن نوينِ اسالمی در افق پیش رو می

ی روشن و امیدبخش اين کشور و اين نظام متعلّق به شما  گونه ترديدی آينده ها بدانید، بدون هیچجوان»
است؛ شما خواهید توانست کشورتان و ملّتتان را به اوج افتخار برسانید؛ شما به توفیق الهی خواهید 

آب و خاک تشکیل بدهید؛ برای اينکه ی کاملِ تمدّنِ نوينِ اسالمی را در اين  توانست الگو و نمونه
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بتوانید اين وظائف بزرگ را انجام بدهید، بايستی دين را، تقوا را، عفّت را، پاکیزگیِ روحی را در میان 
خودتان هرچه بیشتر ترويج کنید و تقويت کنید. جوانِ امروز احتیاج دارد به دين، به تقوا، به علم، به 

خدمات اجتماعی و به ورزش؛ اينها خصوصیّاتی است که جوانِ   ه انجامنشاطِ کار، به امانت، به عفّت، ب
  شاءاهلل توفیق انجام اين کار را داشته باشید امروز به آن احتیاج دارد و شما عزيزان بسیجیِ من ان

 (. 73/8/7337ای، )خامنه

 جهاد فرهنگی و سبک زندگی -6-1-1-6
ت گرفته از معرفت دينی و برآمده از دستورات سبک زندگی و نوع فرهنگ حاکم بر جامعه که نشا

های تمدن نوين اسالمی به شمار می رود و اين مسیر نیازمند جهاد است. قرآنی باشد يکی از  ستون پايه
جهاد استحکام بخشیدن به ساخت » رهبری سبک زندگی را نیازمند جهاد می دانند و بیان می دارند که:

که عرض کرديم متن تمدن  -کرديم، جهاد اصالح سبک زندگی قدرت ملی که ما مکرر رويش تکیه 
ها و  کنیم، همه شکلها و شیوه اسالمی اين است و آنچه که در غیر از سبک زندگی بحث می

معظم له با تأکید بر اهمیت ( 7/5/7337ای، )خامنه اينها هر کدام يک جهاد است؛ -ها است  گیری اندازه
بايد ما به دنبال اين باشیم که فرهنگ » دارند که:ن سازی نوين بیان میفرهنگ زندگی و تأثیر آن بر تمد

های يک  مايهزندگی را تبیین کنیم، تدوين کنیم و به شکل مطلوب اسالم تحقق ببخشیم. البته اسالم بُن
های اين فرهنگ عبارت است از خردورزی، اخالق،  مايهچنین فرهنگی را برای ما معین کرده است. بُن

اينها را اسالم در اختیار ما قرار داده است. اگر ما به اين مقوالت به طور جدی نپردازيم، پیشرفت  حقوق؛
(. 77/2/7337ای، اسالمی تحقق پیدا نخواهد کرد و تمدن نوين اسالمی شکل نخواهد گرفت. )خامنه

لويّت بسیار مهمّ او» دارند:رهبر معظم انقالب اسالمی  با پیوند میان فرهنگ و  سبک زندگی بیان می
کشور، فرهنگ است. فرهنگ از ادبیّات و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخالق تا رفتار 

های  ها تکلیف داريم، مسئولیّت داريم؛ دستگاه ی اينها است؛ ما در اين زمینه اجتماعی، شامل همه
سبک زندگی را درون ساخت و   رهبری(.  6/7335//3ای ، )خامنه« فرهنگی ما واقعاً مسئولیّت دارند

دانند و لذا تقلید محوری کشور را از ايده تمدن نوين اسالمی دور خواهد ساخت. در همین درون زا می
]که همان  برای ساختن اين بخش ] اصلی و اساسی[ از تمدن نوين اسالمی» دارند که:رابطه بیان می

های  قلید از آن کسانی که سعی دارند روشسبک زندگی است[، بشدت بايد از تقلید پرهیز کنیم؛ ت
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زندگی و سبک و سلوک زندگی را به ملتها تحمیل کنند. امروز مظهر کامل و تنها مظهر اين زورگوئی 
اين  -گری با غرب داشته باشیم  و تحمیل، تمدن غربی است. نه اينکه ما بنای دشمنی با غرب و ستیزه

 (. 73/2/7337ای، خامنه) «شمنیِ احساساتی نیستگری و د ستیزه –حرف، ناشی از بررسی است 

 عدالت و مساوات  -6-1-1-7

عدل و مساوات در اجتماع، در روابط بین فردی، روابط بین جامعه مدنی و دولت، در سازو کارهای 
ها، مايه در ذهن و انگارهحکمرانی و ... اهمیت زيادی در تمدن نوين اسالمی دارد که به عنوان يک بن

ها و حرکت مردم در طول يا عرض اين تمدن تأثیرگذار است. در بطن اسالم و  قرآن و ها، قضاوتباور
ها و انذارهای ائمه و همچنین امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آيت اهلل متن توصیه

عدالت  محوری شده است. در واقع تمدن نوين بدون ای، توصیه به عدل و مساواتسیدعلی خامنه
گردد؛ چرا که در تمدن غرب عدالت فردی و موجب قدم گذاردن در گستره  و مسیر تمدن غرب می

 خورد. رهبر معظم انقالب اسالمی در اين خصوص بیان اجتماعی به معنی حقیقی آن به چشم نمی
اگر کشوری در علم و فناوری و  عدالت است. يک شاخص ديگر برای پیشرفت،» دارند که:می

های گوناگون تمدن مادی پیشرفت کند، اما عدالت اجتماعی در آن نباشد، اين به نظر ما و با منطق  هجلو
اسالم نیست. امروز در بسیاری از کشورها علم پیشرفت کرده است، صنعت پیشرفت کرده است، 

تر تر و شکاف طبقاتی بیش ی طبقاتی عمیق های گوناگون زندگی پیشرفت کرده است، اما فاصله شیوه
شده است؛ اين پیشرفت نیست؛ اين پیشرفتِ سطحی و ظاهری و بادکنکی است. وقتی که در يک 

ی مادی را از آن کشور میبرند و در همان کشور، در خیابانها  کشوری، جمعیت معدودی بیشترين بهره
ای، خامنه) مردم از سرما و گرما میمیرند، عدالت اينقدر نامفهوم و غیر عملی در آن کشور است

(. معظم له ضمن تأکید وافر بر تأثیر عدالت بر  قوام بخشی فکری و عینی به تمدن نوين 77/2/7337
دانند و در اين رابطه ها را بر وجود قدرت بدون عدالت میاسالمی، يکی از علل زوال و انحطاظ تمدن

که به اوجی رسیدند، به خاطر  ها بعد از آنهاست. تمدّنها معلول انحرافزوال تمدّن» دارند که:بیان می
ی اين انحطاط را امروز در تمدّن  روند. ما نشانه های خود رو به انحطاط میها و خألها و انحرافضعف

کنیم، که تمدّنِ علم بدون اخالق، ماديّتِ بدون معنويّت و دين و قدرتِ بدون عدالت غربی مشاهده می
آيا داريم به سمت ايجاد تمدّن » دارند که:مجدداً بیان می(. در همین رابطه 77/2/7323ای، )خامنه« است
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تأثیر قرار گرفتن  اسالمی میرويم، يا داريم به سمت وابستگی به غرب و وابستگی به آمريکا و تحت
ی مهمّی است که سبک  ها حرکت میکنیم؟ اين خیلی مسئله مغز غربی های بی ها و يافته نسبت به بافته

بینید از فرهنگ  ام طرف دارد میکشانَد؛ اين نگاه، نگاه سیاسی است که میزندگی ما، ما را به کد
 (. 37/5/7335خامنه ای، «)سرچشمه میگیرد؛ بنابراين در دل فرهنگ، سیاست هم هست

 اخالقی و رفتار حسنه   -6-1-1-8

های تمدن نوين اسالمی است و  در انديشه رهبری تأکید  ترين شاخصه اخالق يکی ديگر از مهم
زيادی روی اين قسم از زندگی در جامعه اسالمی گذارده شده است. درخور توجه است که معظم له 

دانند که يک روز اسالم را از يک جمع محدود غريب، به يک  معنويت و اخالق را همان عاملی می
ون تمدّن ها دنیا را اداره کرد و امروز نیز دنیا، مدي تمدّن عظیم جهانی تبديل کرد و اين تمدّن، قرن

 له در خصوص اينکه اخالق چیست و وجود و عدم آن در جامعه چه نقش دارد؟ اسالمی است. معظم
اخالق آن هوای لطیفی است که در » دارند که:بیان می چه ارتباطی با عقالنیت و ديانت و علم دارد؟

ها به  باشند. انسان توانند با تنفس او زندگی سالمی داشته ها می جامعه بشری اگر وجود داشت، انسان
(.  از همین 73/7/7388)خامنه ای، « همان مقدار به اخالق نیاز دارند که به هوا، نه به آب و نه به غذا

 روی است که بنا به انديشه رهبری  در سايه  محیط سالمِ اخالقی و روح پروش يافته است که تمدن
 يابد. نوين اسالمی غنا و عمق می

 اندیشه و بیان آزادی فکر، -6-1-1-9
شوند و به شکوفايی می رسند که محدوديت، محضوريت و تهديدی ها بارور میدر فضايی انديشه

بر تولیدکنندگان آن مترتب نباشد و مصونیت عینی و روانی عینیت و مصداق خارجی داشته باشد. در 
توانست منشاء ه بسا میهايی که چها از کالبد ذهنی خارج نخواهند شد، انديشهغیر اين صورت انديشه

آزادی انديشیدن،  تحوالت عظیم، ابداعات و اختراعات درخوری در مسیر تمدن نوين اسالمی گردند.
ها با رعايت مصالح حکومت اسالمی  و در چارچوب اصول پذيرفته شده فکر  و آزادی بیان انديشه

ه با وقوف نسبت به اين مهم قانونی ـ دينی امری ضروری در تمدن سازی نوين اسالمی است. معظم ل
  فضای  و بدون  نیست  و مناظره  جز مشاوره  ای ، چاره جمعی  عقل  بیدار کردن  برای»دارند که: بیان می
علماء و   و هدايت  اسالمی  حکومت  آزاد با  حمايت  و گفتگوی  بیان  آزادی  و بدون  سالم  انتقادی
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  يا بسیار مشکل  ، ناممکن پردازی و جامعه  سازی ، تمدن و در نتیجه  یدين  و انديشه  ، تولید علم  صاحبنظران
 (.76/77/7387ای،خامنهخواهد بود)

 نگریخردگرایی و آینده -6-1-1-11
ای مبنايی در تمدن نوين است و در واقع عقل تولید فکر مبتنی بر عقالنیت و خردگرايی مسئله

 کند و اهمیت دهی به تمدن نوين اسالمی ايفا میجهت آمیخته به معنويت نقش فرمانده در هدايت و
عقالنیت يعنی نیروی خرد انسان را استخراج » دارند که:بی بديلی دارد. رهبری در اين خصوص بیان می

کردن و آن را بر تفکران و اعمال انسان حاکم قرار دادن. برای تشکیل مدينه فاضله و امت واحده 
بايد عقل را معیار و مالک قرار بدهیم. اولین کار در اين راستا اين است اسالمی و تمدن بزرگ اسالم، 

که تقويت نیروی عقل و خرد در جامعه انجام شود. عقالنیت به معنای محافظه کاری، مسامحه و تساهل 
 نیست. يکی از مشکالت بزرگ مسلمانان به کار نبستن عقل و خرد خدادادی است که سبب 

، دنیوی و اخروی شده و تشکیل امت بزرگ اسالمی را با اخالل مواجه خسارت های مادی، معنوی
دانند معظم له خرد ورزی را يکی از عوامل پیشرفت تمدن نوين می (.73/7/7388ای، )خامنه کرده است

داند و ما  های اصلی فرهنگ صحیح می اسالم خردورزی، اخالق و حقوق را مايه» و بیان می دارند که:
ور جدی به اين مقوالت بپردازيم وگرنه پیشرفت اسالمی و تمدن نوين اسالمی شکل ط نیز بايد به

گرايی و خردورزی رهبر معظم انقالب اسالمی در کنار عقل (.73/2/7337ای، خامنه) نخواهد گرفت
آنچه مهم است اين است که نگاه نسل نو و » دارند که:ضروری می داند و بیان می آينده نگری را نیز

هاى  خواهند، بايد به آيندهى کسانى که نیروى جوانى را در خدمت به اهداف و آرمانهاى بلند می همه
ى دور، ايجاد تمدن اسالمى است؛ تمدن  آينده -فقط جلوى پاى خودمان را نبینیم  -روشن و دور باشد 

ر زخم خورده نوين، متناسب با نیازها و ظرفیتهاى امروز بشريتى که از حوادث گوناگون قرنهاى اخی
اند. اسالم  هاى جوان آن دچار يأس و نومیدى و افسردگى است، مجروح است، غمگین است و نسل

که متناسب و  چنان هاى آنها را شاد کند و آنها را آنتواند اين نسلها را به آفاق جديدى برساند، دلمی
(. 73/7/7333ای، )خامنه «ى کرامت انسان است، کرامت ببخشد؛ تمدن نوين اسالمى يعنى اين شايسته

 گرايی، وجود پتانسیل شايان توجه در ملت ايران بیان رهبری با اشاره به ترکیبی از خرد ورزی، عقل
ملت ايران اين استعداد را دارد که آنقدر پیشرفت کند که بتواند در جهات گوناگون به » دارند که:می
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چرا با نظر تحقیر به  ما به خودمان بدبین باشیم؟عنوان يک الگوئی در دنیا خودش را نشان دهد. چرا 
دهد که قضیه  يک روزی تاريخ ما به ما نشان می ی خودمان نگاه کنیم؟ خودمان و ملت خودمان و آينده

بعکس بوده است. ما در دنیا پیشرو بوديم؛ پیشرو در علم بوديم، پیشرو در صنعت بوديم، پیشرو در 
چرا امروز همان  آموختند؛ گرفتند، می گ بوديم؛ ديگران از ما ياد میسازی بوديم، پیشرو در فرهن تمدن

ی پیشرفت بايد آنجور باشد که ما آن آينده را در نظر  همت جوانان ما و نگاه آنها به مقوله طور نشود؟
 (. 77/2/7337ای، )خامنه «بگیريم

 جهاد علمی و دانشی  -6-1-1-11
ها و نهادهای دانش آشکار بوده  و به خصوص کانون  های تمدن و دانشدر هم تنیدگی کارويژه

ها همواره با تکیه بر اند. تمدنهای انسانی نقش مهمی داشتهدر طول تاريخ در اعتال و نگاهداری ارزش
: 7388)خرمشاد وآدمی،  اند دانش، محتوای راگسترش داده و ساختارهای بنیادين خود را توسعه بخشیده

اسالمی بر اين اعتقادند که علم منجر به برقراری حیات طیبه و قوام، دوام و  (. رهبر معظم انقالب720
يکی از چیزهايی که حیات طیّبه را تأمین » دارند که:گردد و بیان میغنای تمدن نوين اسالمی می

ی دانش جهانی و مدنیّت  رانی در علم و تمدّن جهانی است. يک ملّتی بتواند در مجموعه کند، پیش می
ران داشته باشد و جلو ببرد؛ برای ارتقای کلّ بشريّت، يک نردبان جديدی را جلوی  ی، حالت پیشجهان

های  جور نیستند؛ بله، پیشرفت ها اين پای بشريّت بگذارد؛ اين يکی از اجزای حیات طیّبه است. غربی
نتها اين را همراه های جديد زدند، هنوز هم دارند میزنند، م ها حرف مادّی زياد آوردند، در اين زمینه

 (. رهبری در 73/8/7385ای، کردند با چیزی که سقوط از اين نردبان در آن حتمی است؛ )خامنه
ای که در آن، هم علم هست، هم پیشرفت هست،  جامعه» کنند که:ای بر بیان قبلی خود اشاره میتکمله

، هم ثروت هست؛ يک ی با امواج جهانی هست هم عزّت هست، هم عدالت هست، هم قدرت مقابله
)خامنه ای،  «میخواهیم کشورمان به اينجا برسدجوری؛ ما به اين میگويیم تمدّن نوين اسالمی،  تصوير اين

رهبر انقالب اسالمی در کنار همگانی دانستن مقوله علم،  نقش دست اندرکاران و (. 70/8/7337
از » دارند که:می دانند و بیان می متولیان مسئول در بخش پژوهشی را در راستای اين امر خطیر مهم

  را در اولويت  ايده  اين  که  خواهم نیز می  آن  محترم  رياست  و بويژه  فرهنگی  انقالب  محترم  شورای
« و تولید  خالقیت  دوران»و آغاز   ای ترجمه  و نقد متون  دانشگاهی  علوم  رشد کلیه  دستور کار شورا برای
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  قرار دهند تا زمینه  اسالمی  و نیز معارف  انسانی  علوم  های رشته  و بويژه  و صنايع  و فنون  علوم  در عرصه
و   اسالمی  سازی تمدن  مقدم  ما بار ديگر در صف  های گردد و دانشگاه  فراهم  بتدريج  اينکار بزرگ  برای

معظم له نقش نهاد آموزش  (. 76/77/7387ای، )خامنه ، قرار گیرند و فرهنگ  و تولید فناوری  رشد علوم
 کنند که:و پرورش را در مسیر  نهضت علمی در راستای تمدن نوين اسالمی خطیر می دانند و تأکید می

اينجا جايى است که  ى پشتیبانى آموزش و پرورش را دارند؛ ها در دولت، وظیفه ى دستگاه همه»
هند آمد و وجود خوا يران آينده، از اينجا بهسازان آينده، مد سازان آينده، تمدّن سازان آينده، علم ثروت

 (.72/7/7333 ای، )خامنه« خلق خواهند شد
در پايان بايد بیان داشت که در تمدن نوين اسالمی علم بايد همراه با معنويت باشد و علم بدون 

 دارند که:کنند. معظم له در اين خصوص بیان میمعنويت، انسان و کشورها رابه بیراهه راهبری می
ارزش علم منوط به معنويت است و علم بدون معنويت فاقد هر گونه ارزشی است. زيرا علم بدون »

معنويت همان چیزی می شود که اکنون تمدن غربی با آن مواجه است. تمدنی که با روش های پیچیده 
ديد. ها گر ترين خسارت علمی توانست موفقیت بزرگی به دست آورد. اما به لحاظ معنويت دچار عظیم

آورد و اگر اين قدرت رها باشد عامل فساد و فتنه انگیزی است. برعکس زمانی  علم با خود قدرت می
شود و در خدمت آرامش و امنیت مردم قرار  که معنويت علم را فرماندهی کند، عامل سعادت می

 (. 7385./70/8)خامنه ای،  «گیرد می

 و قوی های مدرن و تولید محتوای مؤثر  رسانه -6-1-1-12
های ديپلماتیک و مبلغان گردانی در عرصه سیاست بین الملل از دست هیئتامروز انحصار صحنه

شدند، خارج گرديده و در عصر مذهبی که به صورت فیزيکی از سرزمینی به سرزمین ديگر مامور می
زمان ای ديجیتالِ صوتی، تصويری و فضای مجازی  با تولید محتوای متنی که به صورت همرسانه

های خبری و کانال های ارتباطی گردآورده مخاطبان زيادی را در اقتصی نقاط دنیا در درون گروه
 است، مرزهای سرزمینی تا حدودی اهمیت خود را از دست داده است. از همین روی است که 

اند. فتهگری کرده و  اهمیت ياهای خبرپراکنی بیش از پیش  جلوههای رسانهای خبرسازی و اهرمبنگاه
ها پیش در تالش جهت مهندسی اجتماعی افکار و اذهان ديگر جوامع جهان غرب در اين راستا از مدت

های با غنای فرهنگی همانند ايران هست که در واقع يک تهديد تمدنی برای تمدن غرب و بويژه گستره
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پردازی در سطح ايده ای و جنگرود. با اين وجود در شرايط کنونی که نوعی جنگ رسانهبه شمار می
ای نسبت به فضای مجازی به راه افتاده است ، ضروری است که جمهوری اسالمی ايران نیز اهتمام ويژه

های منطقی و هويت بخشی در خصوص تمدن نوين اسالمی ـ  با ابتنای به اين مقوله داشته باشد  و ايده
دارند کند. رهبری در اين خصوص بیان میمعارف غنی اسالم و فرهنگ ريشه دار تمدنی ايران ـ تولید 

ها باشند. اين يکی از ی بین ملت ساز گفتگوی آزاد و دوجانبه و چندجانبه توانند زمینهها می رسانه» که:
توانند به صورت اخالقی و ها می های عمومی و فراگیر است. رسانه ترين امتیازات رسانه بزرگ

گر تبادل کنند و دادوستد معنوی و اخالقی و فرهنگی کنند؛ اين ها را میان يکدياستداللی، مفاهیم ملت
ها در  ی بسیار ارزشمندی است. میتوانند سطح آگاهی و معرفت مردم را ارتقاء دهند. اگر رسانه مسئله

ی يکطرفه نباشد، ملتها به معنای حقیقی کلمه،  ای، يک جاده ی رسانه دنیا عادالنه اداره شوند، جاده
گوش کنند و مفاهیم محترم در نزد يکديگر را بشناسند، اين به نزديکی ملتها کمک  حرف يکديگر را

 (.  معظم له اسالم در همین رابطه به نکته مهمی ديگری اشاره 76/7/7385ای، خامنه«)خواهد کرد
تی و... رسانیِ اينترن های عظیم اطالع ها و هنرها و اين شبکهها و تلويزيون امروز تأثیر رسانه» کنند: می

ای، )خامنه «ازسالح و از موشک و از بمب اتم بیشتر است. امروز دنیا، يک چنین دنیايی است
78/7/7383 .) 

 بعد خارجی -6-1-2
 وحدت اسالمی -6-1-2-1

ها به مانند شرايط ای اهمیت ائتالفهای منطقهالملل و زيرسیستمای از تاريخ روابط بیندر هیچ برهه
کنند که نیافته است و کشورها و مناطقی به نحو بهتر به منافع خود نیل می کنونی مهم و اولويت

اتحادهای قدرتمندی به ويژه به لحاظ سیاسی، امنیتی و اقتصادی تشکیل داده باشند. از اين نظرگاه 
های اساسی مطمح نظر رهبری ائتالف سازی و وحدت محوری مجموعه جهان اسالم يکی از محور

ان اسالم را دارای امکانات شايانی در حرکت در مسیر تمدن اسالمی می دانند و بیان له جه است. معظم
های  های زندگی بشر برخوردار و با رنج شماری در همه زمینه جهان اسالم از امکانات بی» دارند که:می

ی تمدن  بزرگی دست به گريبان است. نیاز به معرفت و جديت و همکاری برای نیل به حیات طیبه
ها و نیاز به اخالص و صمیمیت  سالمی، نیاز به يکپارچگی و هوشیاری برای مقابله با خطرها و دشمنیا



 773/ ...  انديشه بر تأملی با)افتراقات  و اشتراکات: اسالمی تمدن و اسالمی نوين تمدن تطبیقی مطالعه

 

(. رهبر 77/03/7326ای، برای جلب رحمت و کمک الهی، مشهود و مورد قبول همگان است. )خامنه
ا اسالم را انقالب اسالمی با برشمردن اين ظرفیت در واقع علل دشمنی هژمون تمدن غرب يعنی آمريکا ب

گر از او  با يک سیاستمدار آمريکايی مصاحبه کردند؛ مصاحبه» کنند که:نیز  بیان  داشته و اشاره می
گويد دشمن آمريکا تروريسم نیست، دشمن آمريکا  میپرسد که دشمن آمريکا کیست؟ او در جواب می

تفاوت  مسلمان تا وقتی بیگرايی. يعنی  گرايی است؛ اسالم مسلمانها هم نیستند، دشمن آمريکا اسالم
کنند؛ امّا وقتی ای نسبت به اسالم نداشته باشد، احساس دشمنی با او نمی راهش را بیايد و برود و انگیزه

ريزیِ همان تمدّن  گرايی به میان آمد، پايبندی و تقیّد به اسالم و حاکمیّت اسالم به میان آمد، پايه اسالم
(. از اين رو است که رهبری 8/70/7337ای، شود؛ )خامنه شروع می ها اسالمی وقتی به میان آمد، دشمنی

با تأکید بر نقش امت اسالمی در تمدن سازی اسالمی و خروج از انفعال و قدم نهادن در وادی کنش 
ی امّت اسالمی تنها اين نیست که به يادبود والدت  امروز، وظیفه» :دارند کهی تمدنی بیان میعاالنهف

ی او است.  ت پیغمبر جشن برپا کند؛ اين کار کوچک و کمی است نسبت به آنچه وظیفهپیغمبر يا بعث
دنیای اسالم امروز وظیفه دارد مثل خود اسالم و مثل خود پیغمبر، روحی در اين دنیا بدمد، فضای 

تمدّن »گويیم  ای که در انتظار آن هستیم می ای را باز کند. ما به اين پديده جديدی ايجاد کند، راه تازه
(. در نهايت 8/70/7337ای، )خامنه ما بايد دنبال تمدّن نوين اسالمی باشیم برای بشريّت؛«. نوين اسالمی

کنند و رهبری تالش مجدانه و مجاهدانه امت اسالمی را  يکی از عناصر برپايی تمدن اسالمی قلمداد می
تواند تمدّن اسالمیِ باب اين دوران  می امّت اسالمی با يک تالش مجاهدانه و مجدّانه» دارند که:بیان می

ای، )خامنه «ريزی کند، به ثمر برساند و آن را در مقابل بشريّت قرار بدهد را طرّاحی کند، شالوده
8/70/7337.) 

 ایستادگی صبر و استقامت -6-1-2-2

از اين رو مشخص گرديد که تمدن نوين اسالمی در شرايط فعلی تحت تهديد تمدن غرب قرار 
های تمدنی منوط به  د و لذا مصونیت و دور ماندن از آسیب پذيری و از سوی ديگر پیشبرد ايدهدار

ها است.  معظم له ضمن در نظر گرفتن قله عنصر استقامت و ايستادگی در مقابل مشکالت و هجمه
و اعتماد  ايستادگی و صبر و بصر» کنند که:موفقیت به عنوان نقطه اوج يعنی تمدن نوين اسالمی بیان می
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خواهد توانست اين مسیر افتخار را تا رسیدن به « و لینصرنّ اهلل من ينصره انّ اهلل لقویّ عزيز»ی:   به وعده
 (. 3/7/7337ای، )خامنه «ی تمدن اسالمی، در برابر امت اسالمی هموار کند  قله

 تأکید بر روی مناسبات بین المللی  -6-1-2-3
ای اين رخداد عظیم که يکی از آنها تمدن سازی است، اکنون از انقالب اسالمی ايران و پیام ه

تر و مرزهای جغرفیای ملی و رسمی فراتر رفته است از همین روی جهت کسب نتیجه بهتر و بهینه
ای داشت. درخور المللی اهتمام ويژهدهی مطلوب به آرمان،  بايد نسبت به مناسبات بینهمچنین جهت

 ما » کند که:ر نخست وزير اسبق انگلیس در اين خصوص اشاره میت تاچرتوجه است که مارگا
از جنگ افزارها و قدرت نظامی شوروی ترس و واهمه نداريم؛ زيرا اگر بلوک  7377ی ها در دههغربی

های مدرن و پیشرفته امروز های مخرب هستند ما نیز به سالحشرق مجهز به ادوات ويرانگر و سالح
 رغم چند سده مسلح هستیم اما ما از حضور فرهنگ اسالمی ايران نگرانیمهمان تمدن اسالمی علی

الملل (.  از همین روی است که در تمدن نوين اسالمی بايد به حوزه روابط بین77: 7337)گرجی، 
ترين  تنیدگی دارد که با کوچک عنايت جدی داشت. چرا که منافع همه کشورها  تا اين حد درهم

شود. بر اين اساس در تمدن نوين  ار آن سوی گستره کره خاکی دچار نوسان میاتفاقی در جهان، باز
ها نیاز است: موضوع اوّل همان بحث رفع نیازهای افراد جامعه  اسالمی به دو دلیل به روابط با ساير تمدن

يق است؛ زيرا ممکن است در تمدن اسالمی کااليی به اندازه رفع نیاز داخلی وجود نداشته باشد و از طر
الملل بايد آن را مورد  اين رابطه، به جبران آن کمبود پرداخت. امّا موضوع دوم که از طريق روابط بین

وسیله مقدمه ظهور  ساز اسالم است تا بدين  ساز و جامعه توجه قرار داد، موضوع انتقال مبانی نظری انسان
ی را تا درجه اعاليش پیش منجی عالم بشريت فراهم شود. همان ذخیره الهی که تمدن نوين اسالم

المللی در تمدن  خواهد برد. معظم له با تأسی بر مبانی فکری و معرفتی امام خمینی )ره( بر ديپلماسی بین
کنند که به  معظم له از جهانی بودن مکتب سیاسی امام خمینی )ره( ياد می نوين اسالمی تأکید دارند.

ی ايران به ساير کشورها بود. رهبر انقالب اسالمی دنبال صادر نمودن استقالل و عزت انقالب اسالم
نوع صدور پیام مکتب اسالم توسط امام )ره( به بشريت با » دارند که:ايران در اين خصوص بیان می

آنچه آمريکا و سايرين با زور و توسل به بمب اتم به دنبال آن هستند، بسیار تفاوت دارد. در مکتب 
های  کند. حرکت يد خود را با تبیین در فضای ذهن بشريت رها میسیاسی، امام فکر درست و سخن جد



 775/ ...  انديشه بر تأملی با)افتراقات  و اشتراکات: اسالمی تمدن و اسالمی نوين تمدن تطبیقی مطالعه

 

داند که توسط  پديد آمده در فلسطین و ساير کشورها تحت تأثیر پیام جهانی انقالب اسالمی ايران می
 (.78/03/7383ای، ) خامنه «بنیانگذار انقالب در پیکره تاريخ تنیده شده است

 ابعاد سخت  -6-2
 شتر ناظر به موارد عینی ـ عملیاتیِ قوام بخشِ تمدن سازی نوينِ اسالمی ابعاد سخت افزاری بی

های نرم است. الزم به ذکر است که تمدن سازی ای جهت مراقبت و محافظت از حوزهباشد که پايهمی
تواند به منصه ظهور برسد و جمهوری اسالمی ايران بسته به نوين اسالمی بدون وجود اين ابعاد نمی

چه حد از غنای ابعاد نرم افزاری تمدن نوين از يک سو و قدرت مضاعف در بعد سخت افزاری اينکه تا 
برخوردار باشد به همان نسبت در جامه عمل پوشاندن به ايده تمدنی خود موفق خواهد بود. به عنوان 

هايی نهنمونه بايد بیان داشت امروزه امنیت ديگر صرفاً محدود به امنیت نظامی و مرزی نیست بلکه گو
 ديگری از امنیت ـ اقتصادی  و رفاهی ـ نیز مطرح است. 

 رونق اقتصادی   -6-2-1

های جامه عمل پوشاندن به ايده تمدن نوين اسالمی به صرف حرکت يکجانبه و بدون توجه به مؤلفه
ا با بعد های فکری نیز خواهد شد. همراستمادی نه تنها میسر نمی باشد بلکه منجر به خلل و آسیب به ايده

های فکری، اقتصاد نیز بايد از رونق برخوردار باشد. در همین رابطه  رهبری بیان دينی، ايمانی، طرح
حیات مطلوب ايمانی، جنبه های گوناگون وجود انسان را به گونه متوازن در نظر داشته و » دارند که:می

قع بینانه است. بر اين اساسا، در پی تأمین خواستگاه های وجودی مادی و معنوی انسان به صورت وا
اش در متن زندگی  زندگی آخرتی انسان مومن، از دل زندگی دنیايی او شکل می گیرد و حیات معنوی

مادی ساخته می شود  از منظر فرهنگ قران، اقتدار ظاهری، بالندگی و برخورداری از تمکن مادی مايه 
یادين در شکل گیری جامعه متمدن و مطلوب عزت و استقالل جامعه ايمانی است، از عناصر مهم و بن

فرهنگی و سیاسی  است. از آنجا که وابستکی در نیازهای مادی زندگی، زمینه ساز وابستگی فکری،
: 7337جامعه به بیگانگان و موجب استیالی فکری و فرهنگی آنان  بر مسلمانان است. )سعیدی روشن،

فراهم ساختن بستری برای پیشرفت در ابعاد حقیقی  (. معظم له اهمیت رونق در بخش اقتصادی را در22
افزاری  بخش ابزاری يا سخت» دارند که:کنند و در اين رابطه بیان میيعنی حیطه نرم و سبک زندگی می

شود؛ از قبیل علم،  اين تمدن موضوعاتی است که در فضای امروز به عنوان نمودهای پیشرفت مطرح می
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ايم، اما  های خوبی داشته المللی و نظائر آن. در اين زمینه البته پیشرفت ر بیناختراع، اقتصاد، سیاست، اعتبا
افزاری  ها وسايل و ابزاری است برای دستیابی به بخش حقیقی و نرم بايد توجه کرد که اين پیشرفت

(. الزم به ذکر است که دشمن بر 73/2/7337ای، )خامنه «ی زندگی يعنی سبک و شیوه تمدن اسالمی؛
خواهد در حرکت به سمت تمدن وآسیب پذيری اقتصادی ايران واقف است و از همین نقطه میضعف 

 دارند که:نوين اسالمی مانع و محدوديت ايجاد کند. رهبر معظم انقالب اسالمی در اين رابطه بیان می
ن را تحقیر کند؛ هدفشان هم اين است که ملّت ايرا ی تحريم دارد می دشمن حدّاکثر استفاده را از حربه»

توانست انجام  کنند؛  هدفشان اين است که اين حرکت عظیمی را که فقط روی دوش ملّت ايران می
سمت تمدّن نوين  بگیرد، متوقّف کنند. حرکت انقالب اسالمی، حرکت نظام اسالمی، حرکت به

ی مقابل منافع  دانند اين حرکت درست نقطه خواهند متوقّف کنند؛ چون می اسالمی را می
بینند که  فهمند و می خوار دنیا است. اين را می دارهای ظالم و خون دارهای صهیونیست و کمپانی سرمايه

خواهند جلوی می کند؛کند و ملّتها را متوجّه خودش می اين حرکت چطور در دنیا دارد توسعه پیدا می
ای، خامنه) خاطر اين است هها ب شروط کردن وها و اين تهديدها و اين شرط ريماين را بگیرند. اين تح

(.  البته بايد توجه داشت که معظم له  پیشرفت اقتصادی در سايه معنويت اسالمی را جلوه 73/77/7333
اين اولین کشور و دولتی خواهد بود که » نامند و بیان می دارندکه:حقیقی تمدن نوين اسالمی می

فروخته ی فضیلت و معنويت به دست آورد؛ اين توانسته است پیشرفت مادی را در زير روشنیِ چراغ برا
می شود يک تمدن جديد؛ اين در تاريخ کم سابقه است و در مقابل تمدن غربی يک پديده ی بشدت 
هشداردهنده است. اگر در اين مجموعه، شما نقش روحانیت را برجسته کرديد، ببینید چقدر به اين 

 (.77/3/7383ای، )خامنه «مدنیت خدمت کرده ايد

 زاپیشرفت و توسعه درون -6-2-2

الگويی از پیشرفت درون به  "تمدن نوين اسالمی مبتنی بر تالش و کوشش مستمر جهت ارائه
احتراز می ورزد. الگوهای توسعه ای غربی "بیرون به درون "است و از الگوهای رونق و توسعه  "بیرون

 منجر به انحراف از دين اسالم و  کنند بلکه به نوعینه تنها کمکی جهت تمدن نوين اسالمی نمی
گردد و در غايت امر وضعیت تمدنی نیز حاصل نمی شود. رهبری در اين آرمان های انقالب اسالمی می

بعضی از کشورها مقلدند؛ از غرب، از سازندگان تمدن مادی يک چیزی » خصوص بیان می دارند که:
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اند. بله، اينها ممکن است به يک پیشرفتهائی هم  اند، زندگی خودشان را بر اساس آن شکل داده را گرفته
ريشه  ساز نیستند، اينها بی رسند، اما مقلدند؛ اينها تمدن برسند، به يک پیشرفتهای صوری و سطحی هم می

دار  پذيرند؛ اگر چنانچه يک طوفانی به وجود بیايد، اينها از بین خواهند رفت؛ چون ريشه و آسیب
آورد، برخی از منافع تمدن مادی  آنها تقلید است و تقلید پدرشان را در می نیستند. عالوه بر اينکه کار

ای، )خامنه «آيد ی زيانهای آنها گیرشان می آيد، اما همه اش گیرشان نمی آيد و بسیاری غرب گیرشان می
77/2/7337 .) 

 امنیت رفاهی جامعه   -6-2-3
 یتی زيادهای داخلی و خارجی، حائز اهمنهی به لحاظ اقتصادی پیشرفته و مصون در مقابل تکاجامعه

ای که که فقر در آن ريشه دوانیده باشد و دغدغه در تمدن نوين است. درخور توجه است که جامعه
اصلی مردم رفع نیازهای اولیه است، فرصت چندانی جهت پرورش روحی خود از يک طرف و همراهی 

ین روی است که رهبری به کرات بر روی اين های کالن تمدن نوين نخواهند داشت. از همبا آرمان
مسلک اقتصادی اسالم خاص و فقط در اسالم » دارند که:اند و در همین رابطه بیان میمقوله تأکید داشته

وجود دارد و آن اين است که سیاست کلی اقتصاد بايد ايجاد رفاه عمومی و عدالت اجتماعی در بین 
های اقتصاد مقاومتی، به رفاه  ای در تبیین سیاست هلل خامنها تک تک افراد جامعه باشد. حضرت آيت

های اين  در واقع مؤلفه»و آن را مورد توجه قرار داده است. به اعتقاد ايشان   عمومی بیاناتی فرموده
های کالن است؛ از قبیل رشد  مجموعه مسئله ايجاد تحرک و پويايی در اقتصاد کشور و بهبود شاخص

 (.70/77/7337ای )خامنه...« وری، رفاه عمومی  اشتغال، کاهش تورم، افزايش بهره اقتصادی، تولید ملی،

 و آمادگی نظامی پیشرفت -6-2-4
با ورود به هزار سوم میالدی بسیاری از انديشمندان مسائل سیاسی ـ نظامی بر اين اعتقاد بودند که 

ها و نظامی قابل توجه، جنگهای بندینظر به پايان عمر اتحاد جماهیر شوروی و عدم وجود صف
 الملل رخت برخواهد بست، ا ز اين رو اين دسته نتیجه های خونین از دنیای سیاست بیندرگیری

گذاری روی مسائل نظامی و قدرتمندی زمینی، دريايی و هوايی چندان مطلوب گرفتند که سرمايهمی
های ی منجر به رخ دادن جنگنیست. منتها برعکس ديدگاه اين طیف، ورود به هزاره سوم میالد

خونینی گرديد. مرکز ثقل آن در گستره جغرافیايی غرب آسیا متمرکز است. نکته شايان توجه اين است 
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های ساختگی آمريکا درافغانستان و عراق و متعاقب آن بحران تروريسم تکفیری در عراق و که بحران
اند يا به سخن بهتر تحد ايران رخ دادهسوريه، جملگی در همجواری ايران يا  در درون کشورهای م

ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم جمهوری اسالمی ايران را اند. اين بحرانريزی و ساخته شدهبرنامه
اند و روندهای تهديد آمیز نوظهوری نیز  تهديد کرده اند و برخی از اين تهديدات تاکنون نیز ادامه يافته

غرب آسیا سر بر خواهد آورد. از سوی ديگر بايد بیان داشت که  در آينده در محیط آشوبناک منطقه
جمهوری اسالمی ايران که طرح فکری تمدن سازی نوين اسالمی را ساحت بندی کرده، بدون اهتمام 

تواند پیشبردی در اين تمدن جديد داشته باشد. تاريخ مکتوب نیز نشانگر اين به قدرتمندی نظامی نمی
زرگ همواره از ارتش های قدرتمندی نیز برخوردار بوده اند؛ چرا که مهم است که تمدن های ب

اند و در صورت ضعف نظامی ممکن است مورد تهاجم کشورهای متمدن همواره مورد تهديد رقبا بوده
از سوی رقبای تمدنی و هويتی قرار بگیرند. از اين روی است که قدرتمندی نظامی بازوی قوام بخش و 

 زی نوين اسالمی خواهد بود که در سايه آن و به شرط فراهم بودن ساير ابعاد امنیت زایِ تمدن سا
ها میسر است.  رهبری  قدرتمندیِ نظامی را يکی از پايه نرم افزاری، بستر جهت عملیاتی ساختن ايده
ن ما، های عزيزِ رزمندگا خانواده» دارند که:دانند و بیان میهای زمینه ساز برپايی تمدن نوين اسالمی می

هائی  همین –چه رزمندگان ارتش، چه سپاه، چه بسیج، چه نیروی انتظامی، چه کارکنان وزارت دفاع 
کنند، شريک  و همسران آنها بدانند که به کی دارند کمک می -ی محترم اسم آوردند  که فرمانده

های حساس زندگیشان کیه. شريک زندگی شما جزو کسانی است که در اين بنای رفیع و باشکوه، نقش
؛ حصارهای رعیتند، «حصون الرعیّة»جورند ديگر. به تعبیر امیرالمؤمنین:  دارد؛ نیروهای مسلح اين

حصارهای ملتند، حصارهای معنوی کشورند. مردی را که در بنای رفیع نظام جمهوری اسالمی و نظام 
د، شما قدر بدانید. اين مردی نقش دار -ساز تمدن نوين اسالمی است  شاءاللّه زمینه که ان -اسالمیِ نوين 

ها و فرزندان  که همسر شماست، با اين هويت پیش شما شناخته بشود. فرزندان هم همین جور. بچه
(. البته اين قدتمندی 78/6/7337)خامنه ای،  کارکنان نیروهای مسلح بايد افتخار کنند، ببالند به پدرانشان

ما بايد دنبال تمدّن » در اين خصوص بیان می دارند که: ها نیست. معظم لهبه منزله تسخیر ساير سرزمین
ی بشريّت فکر  ها دربارهنوين اسالمی باشیم برای بشريّت؛ اين تفاوت اساسی دارد با آنچه قدرت

معنای تجاوز به حقوق ملّتها  ها نیست؛ اين به معنای تصرّف سرزمین کنند؛ اين به کنند و عمل می می
معنای عرضه کردن  اخالق و فرهنگ خود بر ديگر ملّتها نیست؛ اين به معنای تحمیل نیست؛ اين به
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ی الهی به ملّتها است، تا ملّتها با اختیار خود، با انتخاب خود، با تشخیص خود راه درست را انتخاب  هديّه
ن اند، راه غلط و راه گمراهی است. اي کنند. راهی که امروز قدرتهای جهان ملّتها را به آن راه کشانده

 (. 8/70/7337ای، )خامنه ی امروز ما است وظیفه

 امنیت ارضی و سرزمینی  -6-2-5

های خرد و کالن فرد، سازمان ها و کشورها است و نبود امنیت رکن اصلی پیشرفت و پیشبرد برنامه
ازد. سهای تمدن نوين اسالمی را با چالش اساسی مواجه میسازی ايدهريزی و پیادهاين قسم، نظام برنامه

-آورد که کشورها همواره در سايه تهديد اقدام به طرحتهديدات بالقوه و بالفعل وضعیتی را فراهم می
ريزی و عملیاتی ساختن مقاصد خود باشند. تا جايی که غالباً عنصر روانی تهديد منجر به عدم موفقیت 

اجمالی به اکناف اين کشور  گردد. ايران در منطقه جغرافیايی قرار گرفته است که نگاهیها میبرنامه
های زيادی گرداگرد آن را در شمال، جنوب و شرق و غرب فرا گرفته است. سازد که  بحرانمبرهن می

از اين رو بايد با اشراف اطالعاتی و امنیتی اقدام به عملیاتی ساختن چشم انداز تمدن نوين اسالمی 
یان داشت که جمهوری اسالمی ايران به عنوان نمايد. از اين رو در خصوص  تمدن نوين اسالمی بايد ب

توان به نحو مطلوب تمدن نوين اسالمی را به پیش ببرد و در آينده آن را داعیه دار اين ايده زمانی می
قرين موفقیت سازد که با تهديدات مترتب مقابله کرده و به موازت آن ايده های تمدنی را نیز در ابعاد 

وضعیت کشور ايران را به مثابه ام القراء تمدن سازی نوين اسالمی مد  مختلف پیگیری نمايد. چنانچه
به هم به لحاظ  "سرزمین مادر"نظر قرار بدهیم بايد بیان داشت که جهت دامن گستری تمدنی بايد 

مرزی و هم به لحاظ داخلی از مصونیت بسیار بااليی برخوردار باشد. نکته حائز اهمیت اين است که 
زی جمهوری اسالمی ايران و تمدن نوين اسالمی ربط وثیقی به پیشرفت های نظامی امنیت ارضی و مر

در ابعاد زمینی، هوايی و دريايی دارد. از همین روی به میزانی که جمهوری اسالمی ايران در دنیای 
رقابتی کنونی و محیط تهديدزای غرب آسیا از قدرت نظامی برخوردار باشد به همان نسبت امنیت اين 

های تمدنی را پیگیری کند، در غیر اين صورت توان ايدهشود و در سايه آن میبیشتر تأمین می کشور
ريزی در شرايطی که کشور امنیت نداشته باشید و حیات فیزيکی کشور مورد تهديد جدی باشد، برنامه

 .  و سخن راندن از ايده تمدن نوين اسالمی چندان نزديک به صواب و قرين توفیق نخواهد بود
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 وجوه اشتراک و افتراق تمدنی نوین اسالمی و تمدن اسالمی  -7

سازد که تمدن نوين اسالمی کامالً منفک از تمدن اسالمی سابق تأمل در مباحث فوق مبرهن می
های کالن ريشه نیست، هر چند در برخی شاخص ها با آن تفاوت دارد، منتها به طور کلی در شاخص

باشد، بلکه در طول آن بیری تمدن نوين اسالمی در عرض تمدن اسالمی نمیدر همان تمدن دارد. به تع
های عملیاتی، دستاوردهای ارزنده و تجارب مفید تمدن  های فکری و آزمودنیباشد و از آموزهمی

های محوری گیرد و به عالوه به فراخور بازه زمانی کنونی و گذر ايام، نکات و شاخصسابق بهره می
پیام پیغمبر اکرم و پیام بعثت در » دارند که:می افزايد. رهبری نیز در همین رابطه بیان میجديدی به آن 

طول سه ـ چهار قرن توانست  آن عظمت را به وجود بیاورد که همه دنیا و همه تمدن های امروز مديون 
(.  3/7/7330ای، )خامنه «آن تمدن قرن سوم و چهارم هجری مسلمانان است. اين يک تجربه است

شود که تمدن اسالمی و تمدن نوين اسالمی چه مشابهات و مفارقاتی  با اکنون اين سوال مطرح می
يکديگر دارند؟ جهت پاسخ به اين سوال به طور کلی در ابتدا مشابهات و سپس مفارقات  ملحوظ نظر 

 گیرد. قرار می

 مشابهات -7-1

 گراییایمان و معنویت -7-1-1
رين وجه تشابه تمدن اسالمی و تمدن نوين اسالمی توحید، ايمان محوری، تایترين و پايهمهم
در صدر اسالم، » دارند که:گرايی و تأکید بر تقوا می باشد.  رهبری در اين خصوص بیان میمعنويت

)ص( و صحابه و نیز جانشینان بزرگوار ايشان توانستند با اتکای به خدا، يک تمدن  رسول مکرّم اسالم
الظاهر کوچک  گذاری کنند. آنها هم در برابر قدرتهای بزرگ زمان خود، علی يخی را پايهعظیم تار

بودند؛ اما ايمان به آنها قدرت بخشید و توانستند برای چندين قرن، عظمتی را در تاريخ ايجاد کنند. ما 
 ای،)خامنه «چرا نتوانیم؟  وال تهنوا و التحزنوا و انتم االعلون ان کنتم مؤمنین  شرطش ايمان است

معظم له با تأکید بر اينکه در تمدن اسالمی محوريت کارها بر  ايمان و تقوا قرار داشت،  3/77/7368
اگر انسان راهِ خدا را پیدا کرد و ياد گرفت که چگونه کار را برای خدا انجام دهد، » دارند که:بیان می

گونه به وجود  اهد کرد. تمدّن اسالمی، اينبینید که اين عشق به کار، چقدر کار را آسان خو آن وقت می
اش وقتی خشتها را روی هم  گونه است. عمله خواهد بنايی را طرّاحی کند، همین آمد: معمارش وقتی می
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طور است. سربازش وقتی  اش وقتی در قرارگاه اصلی نشسته، همین طور است. فرمانده گذارد، همین می
ای، طور است)خامنه سنگرش همین ت. سنگرساز بیطور اس کند، همین در خط مقدّم حرکت می

 ( به عقیده معظم له مانند تمدن سابق در تمدن نوين اسالمی نیز بايد دين پايه و اساس باشد:73/6/7323
وقتی در راه خدا با اخالص و صادقانه عمل کرديم و خدای متعال اين را از ما ديد، دشمن ما را »

ما قام »شد:  طور نبود، اين کارها انجام نمی فرمايد: اگر اين بعد میسرکوب کرد و ما را پیروز نمود. 
ی دين بر سرپا  شد و يک پايه ی ايمان سبز نمی ؛ يک شاخه«للدّين عمود و ال اخضرّ لاليمان عود

ی اسالمی پديد آمد.  ماند. به برکت اخالص و صدق آن مسلمین، اين پیشرفتها انجام شد و جامعه نمی
ی عالم و  اين حرکت عظیم تاريخی امروز هم همان است، و ملت ما و مسلمانان در همه تمدن اسالمی و

ی دنیا به نام اسالم سخن  امروز ملت عراق و پیشروان آن ملت و نیز ديگر مردمی که در هر گوشه
. (76/7/7320ای، )خامنه «السّالم( فرابگیرند گويند، بايد اين درس را از علی بن ابی طالب )علیه می

هرحال، ملت عزيز ما و شما عزيزان بايد اين فرصتی  به» دارند که:معظم له همچنین در اين رابطه بیان می
های شما به سوی خدا و را که خدای متعال در اختیارتان گذاشته است قدر بدانید. اين اقبالی که دل

ان عامل است که يک روز معنويت و ذکر و خشوع و توجّه و تضرّع دارد، خیلی باارزش است. اين، هم
الاقل  -اسالم را از يک جمع محدود غريب به يک تمدّن عظیم جهانی تبديل کرد و اين تمدّن، قرنها

دنیا را اداره کرد و امروز هم دنیا، مديون تمدّن اسالمی است. توجّه به خدا  -در چند قرن از قرون اولیّه
ها و تالشهای مادّی، چنین تمدّن  و الّا با انگیزه و توجّه به معنويت، باعث تکوينِ چنین تمدّنی شد،

 (. 77/77/7325ای، )خامنه «آمد ماندگاری به وجود نمی

 گرایی دانش محوری و علم -7-1-2
هم در تمدن اسالمی و هم در تمدن نوين اسالمی علم يکی از ارکان اصلی بناکننده آرمان تمدنی 

ن اسالمی بر روی دانش و علم آموزی تأکید میشد در به شمار می رود و به همان نسبت که در تمد
تمدن نوين اسالمی به فراخور بازه زمانی و گستره مکانی تأکید بیشتری بر روی اين مقوله می شود. 

همه بايد همّت کنند؛ هم مسئولین بايد » دارند که:رهبر معظم انقالب اسالمی در اين خصوص بیان می
ی  سال و دوسال نیست، قضیّه ی يک همّت کنند. اين قضیّه هم قضیّه همّت کنند، هم آحاد مردم بايد

بینید اوج تمدّن  بلندمدّت است؛ زمان میبرد؛ کمااينکه در تمدّن اسالمی ]اگر[ شما نگاه کنید، می
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اسالمی در قرنهای چهارم و پنجم است که از لحاظ علمی سرآمد است و بزرگان علما، محقّقین، 
ادّی در دنیای اسالم به وجود آمدند که دنیا را توانستند پیش ببرند که بسیاری از فالسفه، دانشمندان م

ها مرهون آن حرکت است. خب، امروز البتّه سرعت ما بیشتر خواهد بود، ما  اين پیشرفتهای امروزِ غربی
(. رهبری 77/5/7335ای،) خامنه بَر است شاءاهلل به آن نتیجه خواهیم رسید، لکن باالخره زمان تر ان سريع

سؤال اصلی اين است که اين تمدّن اسالمی چگونه به وجود آمد؟ برخی » همچنین بیان می دارند که:
گويند از آثار ايران گرفتند و برخی معتقدند که از آثار روم گرفتند. اما اين حرفها، حرفهای جاهالنه  می

کردند، آيا با اين ده عنوان کتاب، و بچگانه است. حال فرض کنیم که ده عنوان کتاب از جايی ترجمه 
ی آثار يونانی و رومی و هندی درست شد؟ نه. جوهر  شود؟ آيا تمدّن اسالمی با ترجمه تمدّن درست می

کند. سؤال اين است که  تمدّن اسالمی، از درون خودش بود. البته تمدّن زنده، از ديگران هم استفاده می
 -همین عالم مادّه -ی يک عالمِ وجود اين کشف حقايق درجه اين دنیای آباد؛ اين به کار گرفتن علم؛

ها و فکرها و ذهنها و فعّالیتهای عظیم علمی و  ی مسلمین به وجود آمد؛ اين استخدام انديشه وسیله که به
 (. 73/6/7323ای، )خامنه به وجود آوردن دانشگاههای عظیم آن روز در مقیاس جهانی؛

 عدل و عدالت محوری -7-1-3
همان نحوی که در تمدن اسالمی تالش زيادی در بنای جامعه عادالنه مبتنی بر مساوات منطقی، به 

عدالت محوری و عدم تضییع حقوق افراد می شد در تمدن نوين اسالمی نیز  بر روی اين قسم تمرکز و 
گرايی وجه شباهت قابل توجهی تأکید زيادی شده است از همین روی دو تمدن ذيل مبحث عدالت

 ارند. د

 مفارقات  -7-2
 بندی مراحل نیل به تمدناولویت -7-2-1

ای های مهم تمدن نوين اسالمی با تمدن اسالمی در ابتکار ارائه مراحل پنج گانهيکی از تفاوت
است که توسط رهبری به منظور نیل به وضعیت مطلوب تمدنیِ جديد ارائه شده است. رهبری بر اين 

سازی امری خطیر است که نیازمند توجه به سلسله توالی  و گام های در هم اعتقاد هستند که کار تمدن 
تنیده پنج گانه انقالب اسالمی، نظام اسالمی، دولت سازی اسالمی، جامعه اسالمی و تمدن نوين اسالمی 

بین اين مراحل  "مند و پیش نیازینظم قاعده "گردد که يک می باشد. با تأمل در اين گام ها مبرهن می
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چشم می خورد و گذر از هر مرحله و نیل به ايستگاه بعدی نیازمند موفقیت در گام قبلی خواهد بود و  به
مند و منظم طی شود وضعیت نوين تمدنی پديدار ها به صورت روشمند، قاعدهدر صورتی که اين گام

بايد بیان ای جهت برقراری جامعه کمال مطلوب مهدوی می باشد. از سوی ديگر خواهد شد که مقدمه
 خورد.بندی به چشم نمیداشت که در عصر تمدنی اسالمی چنین اولويت

 المللارتباطات بین -7-2-2
های اساسی میان تمدن اسالمی و تمدن نوين اسالمی اين است که تمدن سابق از يک از تفاوت

در تمدن نوين محیط اطراف خود اطالع چندان نداشت يا اهمیت و تأکید زيادی  بر آن نمیشد، منتها 
ها و نیازهای جديد، نظام اسالمی به اسالمی به فراخور زمان و رخ نمايی موضوعات، مسائل، دغدغه

باشد و مهم تر صورت مستمر و مدام با محیط اطراف و دنیای خارج در داد و ستد و رفت و آمد می
-رهنگی و هويتی، بنهای مهم مطمح نظر تمدن نوين تالش جهت جلوه نمايی فاينکه يکی از سیاست

های انقالب اسالمی در فراسوی مرزهای جمهوری اسالمی ايران ههای تمدنی و آوردها و بن انگارهمايه
باشد. فلذا تمدن اسالمی نوين اسالمی به صورت ها میبا هدف تأثیرگذاری و جذب مردم ديگر گستره

ام مطلوبی نخواهد رسید از اين شده در درون مرزهای جغرافیايی يک کشور به سرانج 7حصاربندی
های جهانی روی است که رهبری  به صورت مکرر بر حضور مؤثرِ همراه با عزت و مصلحت در عرصه

 کنند.تأکید می

 ای فضای مجازی و رسانه -7-2-3
فضای رسانه ای و مجازی يکی از مهم ترين مواردی است که در دنیای کنونی منجر به کاهش 

ها و ايده و ايدئولوژی ديگر مناطق جغرافیايی و  دسترسی به رخدادها، پديده فواصل مکانی و زمان
های کره خاکی گرديده است. الزم به ذکر است که در تمدن اسالمی مردم و رهبران ديگر گستره

ها،  عنصر های دعوتی يا توصیهای به اسم رسانه و فضای مجازی وجود نداشت و جهت ارسال پیاممسئله
يکی الزم ومتحتم بود و به عالمه همین مسئله سرعت آگاهی از رويدادها و ارتباط با ديگر حضور فیز

مناطق جهان را به طرز محسوسی کاهش می داد. منتها در دنیای کنونی فضای رسانه ای و مجازی به 
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تأثیر نحو قابل توجهی توسعه پیدا کرده است و اساساً اين مهم تا جايی اهمیت دارد که می توان قدرت 
های تمدنی و موارد مشابه را بیشتر از تبلیغات فیزيکی و ماموريت های ها در نهادينه سازی ايدهرسانه

حضوری دانست. از اين رو در شرايطی که جمهوری اسالمی ايران از سويی پیگیر ايده های تمدن نوين 
غالب کنونی ـ در معرض های خبری جهان غرب ـ به عنوان تمدن است و  سوی ديگر  از جانب پايگاه

ای و اقدام به تولیدمتحوای مثمر ها، هراس افکنی و ... هست وقع نهادن به فضای رسانهتهديدات، تهمت
های دقیق و منطقی از تمدن ايرانی ـ ها و صورت بندیثمر ، ضروری است.  در اين ارتباط ارائه جلوه

 نگی ـ هويتی تمدن ايرانی ـ اسالمی اسالمی با هدف آشناسازی جهان غرب و شرق با غنای فره
 می تواند بسترساز مقابله با اسالم هراسی، شیعه هراسی و تمدن هراسی ايرانی باشد. 

 علم ـ فناوری -7-2-4
الزم به ذکر است که هر چند در تمدن اسالمی تأکید زيادی روی بحث علم و دانش افزايی و 

منجر به سرآمدی جهان اسالم در  اکثر علوم  شد و تاجايی که اين مهم کسب معرفت و شناخت می
ای به نام فناوری وجود نداشت، از سوی ديگر در شرايط کنونی با گرديد، منتها در آن زمان مقوله

فناوری های نوين و جديدی روبرو هستیم که سرنوشت بشر را هم با رفاه و آسايش و هم با مخاطره 
قسم علم ـ فناوری منجر به عقب ماندن کشورها از قافله  روبرو ساخته اند، از سويی  عدم اهتمام به

گردد از همین روی است که جمهوری اسالمی ايران به عنوان کشور داعیه دار رقابت با ديگر رقبا می
برپايی تمدن نوين اسالمی نظر به پیشرفت های چشمگیر در حوزه علمی اکنون در حوزه فناوری های 

های دانش بنیان جزء ده کشور برتر ها همانند نانو و فعالیتر اکثر شاخهد نوين ورود پیدا کرده است و
رود. از اين رو فناوری و تکنولوژی نقش بی بديلی در تمدن سازی نوين اسالمی ايفا دنیا به شمار می

 گیری از کند و همانظور که بیان شد در صورت اهمال نسبت به اين مهم، اين کشور  ناگزير به بهرهمی
استثمار "ساخته شده توسط کشورهای غربی است که در بطن آن قاعده  " 7ناوری های دست دومف "

کشورهای خارج از جهان غرب به ويژه جمهوری اسالمی ايران و برخی ديگر از  "7فرهنگی و عقالنی
ی هاکشورهای با فرهنگ تمدنی غنی قرار دارد. الزم به ذکر است که تأکید بر فناوری يکی از آموخته
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تاريخی از تمدن اسالمی است که به دلیل عدم اهتمام نسبت به آن به تدريج از پیشرفت به موازات گذر 
 زمان غافل ماندند و در طی پروسه چندين قرنه دنیای غرب گوی سبقت را از آنها گرفت. 

 مدل عقالنیت و خردگرایی -7-2-5
گرايی، ت اهمیت زيادی به عقلدر تمدن نوين اسالمی همانطور که در مباحث فوق ذکر آن رف

شود منتها از سوی ديگر در تمدن اسالمی به های اطراف داده میخرد محوری، تأمل و تدبر در پديده
مراتب کمتر،  نقش و جايگاهی برای عقل در نظر گرفته شده است و نقل گرايی به مرور زمان  

 گرايی غلبه کرد. برصورت عقل

 رهبری و مردم  -7-2-6
ن اسالمی عنصر رهبری بر پايه الگوی خالفت و ملوکیت برپا شده است و بنابراين مردم در در تمد

مشروعیت بخشی جايگاهی نداشتند از سوی ديگر در تمدن اسالمی مشروعیت به صورت دوگانه الهی ـ 
به منصه ظهور رسیده است)جهانبین، "7مردم ساالری دينی "مردمی است که از درون اين مهم الگوی 

فارغ از نظر و خواست مردم وجود داشت منتها در  7(. به تعبیری در تمدن اسالمی الگوی خالفت7335
 تمدن نوين اسالمی در کنار عصر رهبری،  برای مردم جايگاه رفیعی در نظر گرفته شده است.

 پیشنهادات  -8
می ايران  تمدن سازی نوين اسالمی از زمره آرمان ها و دغدغه های کنونی کشور جمهوری اسال

می باشد که نیل به آن نیازمند نصب العین قرار دادن مجموعه راهبردهای فکری و عملیاتی است. در اين 
و محتوايی پرقوام از متغیرهای مورد مطالعه  3پژوهش نیز سعی بر آن بود که در ابتدا شرحی غنی

-نوين اسالمی که شاخص صورت پذيرد و اکنون نیازمند ارائه تجويزهايی هستیم. چرا که تمدن سازی
های کلی و جزئی آن توسط رهبر معظم انقالب اسالمی ارائه شده است نیازمند در پیش گرفتن راه 
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کارهايی به منظور جامه عمل پوشاندن است. از همین روی است که در بحث پايانی سعی بر آن است 
 که برخی پیشنهادات ارائه گردد. 

 بعد داخلی  -8-1

های علمیه که روی ها و حوزهنديشه ورز تمدنی در سطح دانشگاههای اتشکیل هیئت -
های بنیادی در اين موضوعات مهم و کالن تمدنی تفکر  و بحث کرده و انجام پژوهش

 خصوص را در دستور کار قرار دهند؛
برگزاری کارگاهای بینش تمدنی توسط متخصصان حوزه تمدن و ساير حوزه های مقوم تمدن  -

 اد، امنیتی و نظامی، صنعتی و توسعه، فرهنگ و اجتماعی با  موضوع و ساز همانند اقتص
درون مايه تمدنی در سطح کشور. اين مهم می تواند ضمن آشنا ساختن افراد جامعه با تمدن 

 نوين اسالمی از سوی ديگرآنها را به سمت تأمالت فکری و پژوهش ِتمدنی نیز سوق دهد؛
رايط کنونی جامعه ايران بیش از هر چیز نیازمند ثبات امنیت اقتصادی و رفاهی جامعه: در ش -

 ای که دچار فقر مطلق شده باشد بستر مناسبی جهت اقتصادی و رفاه نسبی است. جامعه
سازی ايده های تمدن نیست. از همین روی است که حد متوسطی از رفاه و مصونیت مالی پیاده

های تمدن نوين اسالمی الزم  و هو اقتصادی جهت فضا سازی ذهنی به منظور کاربست ايد
 ضروری است؛

هايی با هدف تفکر تخصصی روی تمدن نوين نهادسازی تمدنی: منظور دائرکردن انديشگاه -
اسالمی باشد. تمدن نوين اسالمی نیازمندکار دائم و مستمر هم در بعد فکری و هم در بعد 

به نحو مطلوبی مفید فايده واقع تواند های سالیانه نمیعملیاتی است و صرفاً برگزاری همايش
 ورز باشد؛های انديشهتواند محفلی برای هیئتها میگردد. الزم به ذکر است که اين انديشگاه

 تواند ها که میتصويب و درج درس عمومی تحت  عنوان تمدن نوين اسالمی در دانشگاه -
 د؛های تمدنی را  به صورت مکتوب در سطح وسیعی در دسترس قرار دهايده
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 بعد خارجی -8-2
 ای دیپلماسی فضای مجازی ـ رسانه -8-2-1

ترين و های شنیداری و تصويری اکنون مهمگزاف نیست اگر بیان کنیم که فضای مجازی و رسانه 
الملل به شمار می روندکه تأثیرات منفی  و تأثیرگذارترين بازيگر و بازی گردان عرصه سیاست بین

اسالمی ايران بايد بیش از پیش روی اين قسم سرمايه گذاری و تأکید کند. از  مثبتی دارد. لذا جمهوری
ايرانی ـ  7های تمدنی و فرهنگ غنیتوان ايدهطريق رسانه های قوی و تولیدمحتوای تأثیرگذار می

اسالمی را  بدون حضور فیزيکی و متحمل شدن هزينه گزاف به آنسوی مرزهای رسمی مخابره کرد. از 
نگريست که  7سمیرای به مثابه نوعی ديپلماسی غیرست که بايد به فضای مجازی و رسانههمین روی ا

توان فرهنگ و بینش تمدنی خود را به ملل منطقه و دنیا عرضه داشت. معظم له مند میبه صورت قاعده
[؛ ى فضاى مجازى حدّاکثر منافع را ]کسب کرد توان از عرصهمی» دارند که:در همین رابطه بیان می

[ مفاهیم اسالمى و  توانید بکنید در جهت عکس. ]يعنىکند، شما ]هم[ می همان کارى که دشمن می
 (. 76/6/7335ای، )خامنه «معارف اسالمى را پخش کنید بدون هیچ مانع و رادعى

 در خارج از ایران با موضوع تمدن نوین اسالمی برگزاری همایش -8-2-2
وری اسالمی ايران که در دانشگاه شاهد به صورت سالیانه همايش تمدن نوين اسالمی در جمه

تواند به عنوان الگويی مناسب با همکاری و برنامه ريزی مسئوالن جمهوری اسالمی شود، میبرگزار می
های فرهنگی ايران در خارج از کشور به ويژه در ايران و همیاری نهادهای سیاسی و نمايندگی

شرق اسیا، شبه قاره هند، آفريقا، آمريکای التین، حوزه بالکان و ....  کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز،
افزايی و معرفت افزايی تمدنِ نوين اسالمی توسط برگزار شود. عالوه بر اين برگزاری کارگاه های بینش

 متخصصان حوزه تمدنی در کشورهای هدف می تواند مفید فايده واقع بشود. 
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 دیپلماسی مذهبی  -8-2-3

انگاره اصلی تمدن نوين اسالمی شامل مسائل معنوی و دينی است. از سوی دين ن مايه و بندرو 
مبین اسالم در برگیرنده دستورات جامع و شاملی هم در ابعاد روحی و پرورش ابعاد وجودی انسان و 

فیت هم کالن ترين امورات حیات اجتماعی دارای توصیه هايی است. از اين نظرگاه دين مبین اسالم ظر
ها نه تنها در سرزمین ايران و کشورهای اسالمی عربی شايان توجهی داشته و الزم است که اين ظرفیت

گیری از و با بهره "7ديپلماسی مذهبی"پديدار شود، بلکه می توان با استفاده از اهرم جديدی به نام 
د. الزم به ذکر است که هايی که پرورش يافته مکاتب دينی و مذهبی هستند به عرصه عمل برسديپلمات

ای که بر پايه مذهب قرار گرفته باشد محوريت آن با نهادهای دينی خواهد بود.  در  طبیعتاً ديپلماسی
همین رابطه بايد بیان داشت که ديپلماسی دينی يعنی برقراری ارتباط با افراد ديگر از طريق اساسی ترين 

و رهبر معظم انقالب اسالمی همین بوده است.  مسئله که همان دين است و مبنای امام خمینی)ره( 
درخور توجه است که اگر با اهرم نرم افزاری دين با مردم  دنیا ارتباط برقرار کنیم اثرات فرهنگی و 
فکری  شايانی در عرصه تمدن نوين اسالمی دارد. به طور مثال مبنای ارتباط ما با بوسنی بر اساس دين 

سنی ورود و به اسم دين از آنها محافظت کرد و اکنون بخش اعظمی از بود. ايران بر اساس دين به بو
مردم بوسنی ديدگاه مطلوبی نسبت به فرهنگ و تمدنِ ايرانی دارند و حتی تعداد زيادی از مبلغان مذهبی 
ايران در اين کشور مشغول ارائه آموزه های اسالمِ وحیانی هستند و به عالوه مردم اين کشور نیز جذب 

 اند. ی درس دينی شدههاکالس

 دیپلماسی علمی  -8-2-4
گیری از آخرين دستاورهای يکی از  شاخه ای نوظهور ديپلماسی که با هدف تبادل علمی و بهره

توان به می باشد. ذيل اين قسم می 7علمی و فناوری در دستور کار قرار گرفته است، ديپلماسی علمی
تحقق اهداف سیاست خارجی و همین طور استفاده از های علم و فناوری برای استفاده از ظرفیت

 (. 76: 7337ظرفیت های ديپلماسی برای پیشبرد علم و فناوری اشاره نمود )ذوالفقار زاده و ثنايی، 
عینیت سازی ايده تمدن نوين اسالمی در کنار توجه به ابعاد معنوی در شرايط کنونی بیش از هر چیزی 

                                                                                                                                               
1 Religious Diplomacy 
2 Science diplomacy 
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 از دستاوردهای علمی، فناوری و تکنولوژيکی در ديگر نقاط جهان نیازمند توسعه علمی و استفاده 
باشد. لذا جمهوری اسالمی ايران به منظور پیشرفت و پیشبرد مقاصد تمدنی، دستاوردهای خود را به می

کند و از سوی ديگر از دستاورهای علمی ارزنده و مجامع علمی و برخی کشورهای هدف عرض می
شود. البته بايد توجه داشت که اين مسئله تنها يک جنبه از دستاورهای ند میمفید ديگر کشورها بهره م

تر اين حوزه ايجاد و تعمیق بخشی ارتباطات فرهنگی، سیاسی و ديپلماسی علمی است بلکه تأثیر بنیادی
 گردد. پیوندهای اقتصادی قوی است که از رهگذر همکاری علمی میسر می

 ی دیپلماسی عمومی و فرهنگ -8-2-5

کند که چگونه کشورها اين سوال را مطرح می "7زبان سکوت "در مقدمه کتاب 7هالادوارد تی
کند که کشورها در مورد شهرت خود و ها تأثیر و ارتباط بگیرند؟ وی بیان میتوانند از ديگر ملتمی

برای  3ی(. ديپلماسی عمومی و فرهنگHall,1995:2دهند)ها در خارج اهمیت مینگاه ديگران به آن
ها در حوزه سیاست خارجی با ابزارهای گوناگون به ويژه هنر و تعامل و ارتباط با ديگر ملل و انديشه

های آن همانند سینما به کار می رود و هدف از آن القاء سبک زندگی مورد نظر به شهروندان جلوه
ر همین رابطه و جهت جامعه هدف و استقرار و استمرار روابط طوالنی مدت با جوامع ديگر است. د

ارائه بینش تمدنی نوين اسالمی از ابزار ديپلماسی عمومی و از رهگذر عنصر غنای فرهنگ ايران ـ 
هايی در زمینه فیلم و سريال با محوريت ارائه تصويری از سبک زندگی ايرانی ـ توان جشنواراسالمی می

ن مورد نظر برگزار کرد و اقدام به تهیه و های تمدن نوياسالمی به منظور معرفی و نهادينه ساختن جلوه
 هايی با همین موضوع کرد.    ارائه بروشورها و کتابچه

 گیری نتیجه
مروری بر  روند تاريخ  نشان دهنده وجود تمدن های بزرگ و سرآمدی همانند تمدن اسالمی در 

زيادی در خصوص روند بازه زمانی از تاريخ بوده  است . در همین رابطه مطالعات تاريخی ـ تمدنی 
رشد،  علل بلوغ و افول تمدن ها صورت پذيرفته است. تمدن اسالمی در قرون چهارم و پنجم از زمره 
                                                                                                                                               
1 Edward T. Hall 
2 The Silent Language 
3 Public and Cultural Diplomacy 
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های  باشد.  الزم به ذکر است که تمدن اسالمی، تمدنی دينی بود که همه مؤلفههای شاخص میتمدن
های قرآنی و متکی بر  چوب آموزههای تمدن الهی در چهار آن بر محور اسالم بنا شد و از همه ويژگی

های آن بر پايه دين، اخالق، علم، عدالت، قوانین،  سنت پیامبر اکرم )ص( برخوردار بود و مؤلفه
ای از اوج به مرور زمان بر اثر برخی دالئل مقررات، اصول دينی و ... بنا شد. اين تمدن پس از دوره
آن را گرفت. پیروزی انقالب اسالمی ايران با داخلی وخارجی رو به انحطاط رفت و تمدن غرب جای 

ويژگی های منحصر به فرد داخلی و بازتاب های فرامرزی و فرامکانی  منجر به مطرح شدن ايده برپايی 
گشت. تمدن نوين اسالمی که بیشتر حول محور انديشه   "تمدن نوين اسالمی  "تمدنی جديد با عنوان

يک بخش متنی و حقیقی سبک زندگی   ـ  مثل مسئله خانواده ، رهبر انقالب اسالمی قرار دارد، شامل 
سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، مسئله کسب و کار، رفتار در محل کار، رفتار ما 
در فعالیت سیاسی، رفتار ما با دشمن ـ که متن زندگی را تشکیل می دهد و يک بخش ابزاری  شامل 

نوان پیشرفت کشور مطرح می شود مانند علم، اختراع، صنعت، سیاست، ارزشهايی است که امروز به ع
اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین المللی  است.  سوال اصلی پژوهش اين بود که تمدن نوين 
اسالمی و تمدن اسالمی دارای چه شباهات ها و مفارقانی هستند؟ آيا تمدن نوين اسالمی تالش جهت 

با کارويژه های جديد بدون توجه به تمدن اسالمی سابق است؟ در همین راستا بايد  احیاء تمدن جديد
 بیان داشت که تمدن نوين اسالمی کامالً منفک از تمدن اسالمی سابق نیست، هر چند در برخی 
شاخص ها با آن تفاوت دارد، منتها به طور کلی در شاخص های کالن ريشه در همان تمدن دارد. به 

ای ن نوين اسالمی در عرض تمدن اسالمی نمی باشد بلکه در طول آن می باشد و از آموزهتعبیری تمد
فکری و آزمودنی های عینی ـ عملیاتی، دستاوردهای ارزنده و تجارب مفید تمدن سابق جهت ساخت 

های گیرد و به عالوه به فراخور بازه زمانی کنونی و گذر ايام، نکات و شاخصتمدنی جديد بهره می
افزايد. به طور کلی تمدن نوين اسالمی و تمدن اسالمی در حوزه مسائل وری جديدی به آن میمح

محوری جهت گرايی و تأکید بر روی مقوله دانش و علمگرايی، عدل و عدالتدنیی، ايمانی و معنويت
 ها دارای شباهت هستند و از سوی ديگر در خصوص وجود اولويت بندیپیشبرد اهداف و بلوغ تمدن

مراحل نیل به تمدن در تمدن نوين اسالمی و فقدان اين مهم در تمدن اسالمی،  ارتباطات بین الملل، 
عقالنیت و خردگرايی، انسان فضای مجازی و رسانه ای و تأثیر آن بر تمدن سازی، علم ـ فناوری، مدل 

ها لفهؤر به عنوان متی يا چندساحتی و رهبری دارای تفاوت هستند و در واقع اين مفارقات بیشتتک ساح
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های بديعی هست که به فراخور زمان و مکان ايران در تمدن اسالمی وجود نداشت و لذا در و افزوده
 خورد. تمدن نوين اسالمی به چشم می

 منابع و مآخذ
، تهران: شرکت انتشارات 7(مقدمه، ترجمة محمد پروين گنابادی، ج  7366ابن خلدون، ) .7

 علمی و فرهنگی.
(، تاريخ تمدن از کهن ترين روزگار تا سده ما، ترجمه عبدالحسین  7387نری)لوکاس، ه .7

 ، تهران: انتشارات سخن. 7آذرنگ، ويرايش دوم، جلد 
 (، فرهنگ و شبه فرهنگ، تهران: انتشارات يزدان.7327اسالمی ندوشن، محمد علی)  .3

می در های تمدن نوين اسال (،  فريدون واکاوی شاخصه7337اکبری، مرتضی ورضايی) .7
 708-85، صفحه 5، شماره 3انديشه مقام معظم رهبری)مدظله( دوره 

درآمدی بر دانشگاه تمدنساز اسالمی؛ بايسته های نظری، مقدمه دکتر  7382آدمی ابرقويی،  .5
 محمدباقر خرمشاد، تهران: انتشارات دفتر برنامه ريزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی.

 جدد، قم: پژوهشگاه علوم فرهنگ اسالمی.(، تمدن و ت7330اله، ) بابايی، حبیب .6
(، تمدن نوين اسالمی در انديشه آيت اهلل خامنه ای )چیستى و 7333بهمنی، محمدرضا) .2

چگونگى تکامل تمدنى جمهوری اسالمى ايران، فصلنامه علمى پژوهشى فلسفه والهیات 
 سال نوزدهم، شماره دوم. 

 7330/06/76المللی بیداری اسالمی  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در اجالس بین .8
 7337/07/03بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در اجالس جهانی علما و بیداری اسالمی،  .3

 بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی   در ديدار ائمه جماعات مساجد استان تهران، .70
7335/05/37 

وزه علمیه قم در بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در جمع اساتید، فضال و طالب ح .77
 7323/02/77مدرسه فیضیه 

 7320/07/76های نمازجمعه  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در خطبه .77
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بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در دانشگاه افسرى و تربیت پاسداری امام حسین  .73
 7333/07/37السالم  علیه

 7387/07/77شهید بهشتی  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در ديدار اساتید دانشگاه .77
 7337/05/77ها  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در ديدار اساتید دانشگاه .75
 7337/07/73ها  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در ديدار اساتید دانشگاه .76
رهبر معظم انقالب اسالمی  در ديدار اساتید و دانشجويان دانشگاه امام صادق   بیانات .72

 7387/70/73   الساّلم( )علیه
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در ديدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی  .78

7337/03/73 
 7335/05/77بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در ديدار اقشار مختلف مردم .73
 7335/05/37بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در ديدار ائمه جماعات مساجد استان تهران .70
ر معظم انقالب اسالمی  در ديدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور بیانات رهب .77

7337/08/73 
های شهدا  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در ديدار جمعی از ايثارگران و خانواده .77

7326/05/73 
ی کشورهای نامیبیا،  ی جمعه بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در ديدار جمعی از ائمه .73

 7368/77/03آفريقای جنوبی و لسوتو موزامبیک، 
آموزان و دانشجويان  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در ديدار جمعی از دانش .77

7323/08/77 
 7330/03/75بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در ديدار جمعی از شعرای آئینی  .75
 7337/07/78بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در ديدار جمعی از فرهنگیان  .76
 7387/07/70بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در ديدار جمعی از کارگران و معلمان .72
 7337/07/77بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در ديدار جمعی از مداحان  .78
 7387/02/03بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در ديدار جمعی از نخبگان علمی .73
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ها، مراکز رشد و  ها، پژوهشگاه رؤسای دانشگاه بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در ديدار .30
 7337/08/70های علم و فناوری  پارک

اللَّه مجتهدی  آيت   بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در ديدار طالب مدرسه علمیه .37
7383/03/77 

 7323/06/73بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در ديدار فرماندهان سپاه  .37
 7325/77/77اسالمی  در ديدار کارگزاران نظام  بیانات رهبر معظم انقالب .33
ای کشورهای  سازان رسانه بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در ديدار مديران و برنامه .37

 7385/07/76مختلف 
 7333/77/73بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در ديدار مردم آذربايجان شرقی  .35
 7385/08/70دم شاهرود بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در ديدار مر .36
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در ديدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت  .32

 7337/70/08  اسالمى
 7385/08/73بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در ديدار نخبگان استان سمنان  .38
 7335/02/78بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در ديدار نخبگان علمی جوان .33
  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در ديدار نخبگان و فرهیختگان استان فارس .70

7382/07/72 
ی شمال کشور و  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در ديدار نیروهای مسلح منطقه .77

 7337/06/78های آنان  خانواده
ن حوزه پاسخ رهبر معظم انقالب اسالمی  به نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگرا .77

 7387/77/76پردازی های نظريه علمیه در مورد کرسی
(، بررسی تاريخ تمدن، ترجمه محمدحیسن آريا، تهران: انتشارات 7326توين بی، آرنولد) .73

 امیرکبیر.
(، فرهنگ پیرو، فرهنگ پیشرو، تهران: انتشارات علمی و 7323جعفری، محمدتقی) .77

 فرهنگی. 
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(، آينده منازعه تمدنی میان ايران و آمريکا، 7335جهانبین، فرزاد و فتحی، محمدجواد) .75
 چکیده مقاالت دومین هفته تمدن نوين اسالمی. تهران: دانشگاه امام صادق. 

. 5، حکمت معاصر. سال های مفهومی تمدنروش تحلیل مؤلفه(، 7333حسینی، سیدحسین) .76
 . 75ـ  77.  صص 7شمارۀ 

سالمی و تمدن نوين اسالمی، فصلنامه (، انقالب اسالمی، بیداری ا7333خرمشاد، محمدباقر) .72
 . 73راهبرد و فرهنگ، شماره 

(، صحیفه امام، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام 7385خمینی، سید روح اهلل) .78
 خمینی)ره(. 
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 تمدن سوزینهضت ترجمه؛ تمدن سازی یا 
 

 7صفرعلی قانونی

 

 چکیده

تاريخ تمدن اسالمی دارای محدوده های گوناگونانی بوده، يکی از اين محدوده ها عصر خلفای 
هجری( بوده است، در اين دوران نهضت ترجمه رخ نمود و تمدن اسالمی را تحت 656تا  737عباسی)

ابن خلدون و تمدن اسالمی همچون  تأثیر خود قرار داد، به همین جهت برخی از نويسندگان تاريخ
جرجی زيدان و غیره معتقدند که نهضت ترجمه عامل تمدن سازی اسالمی گرديد و در مقابل عده ای 
مثل اصحاب مکتب تفکیک قائل شدند که نهضت ترجمه عامل تمدن سوزی اسالمی شد. از اين رو 

تحلیلی از جمله اهداف اين پژوهش  -حل نزاع بین اين دو نظريه و ارائه ی قول مختار با روش تاريخی
است. گر چه دستآورد به دست آمده اين است که نمی توان هر دو نظريه را رد کرد، زيرا بر اساس 
نظريه تمدن سازی نمی توان تأثیرات نهضت ترجمه را بر شکوفايی تمدن اسالمی انکار کرد و از طرفی 

اء از نهضت ترجمه که دور کردن مردم از اهل بر اساس نظريه تمدن سوزی نیز نمی توان اهداف خلف
بیت بوده را انکار نمود، بلکه بايد بین دو نظريه جمع نمود و قول مختار نیز همین است، بدين معنا که 
مبنای نظريه تمدن سازی، نتیجه ی نهضت ترجمه بوده و اهداف مد نظر نیست و از سوی ديگر مبنای 

تفکیک علوم همچون فلسفه و علوم عقلی از علوم وحیانی بوده نظريه ی تمدن سوزی، اهداف خلفاء و 
 است.

 نهضت ترجمه، تمدن سازی، تمدن سوزی، تمدن اسالمی، خلفای عباسی کلید واژه:
 
 

                                                                                                                                               
ه مدرسی معارف اسالمی گرايش تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمی دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری رشت 1

 دانشگاه پیام نور قم
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 مقدمه

ه( اولین محدوده و دوم 7-77تاريخ تمدن اسالمی دارای محدوده های مختلفی بوده، عصر نبوی)
ه(، چهارم 77-737خلفای اموی)شاخه ی سفیانی و مروانی()ه(، سوم عصر 77-77عصر خلفای راشدين)

هجری بوده است. در هر کدام از اين محدوده ها تحوالت  656تا  737عصر خلفای عباسی از سال 
مهمی رخ داده و تاريخ تمدن اسالمی را تحت تأثیر قرار داده است، يکی از اموری که در زمان خلفای 

ر اين زمان علوم مختلفی ترجمه گرديد و وارد تمدن اسالمی شد، عباسی رخ داد نهضت ترجمه است، د
ه( شروع شد ولی او به دلیل 737-736اين دوران با خالفت اولین خلیفه ی عباسی به نام ابوالعباس سفاح)

دشواری های عصر استقرار و مقابله با مخالفان و مشکالت حکومت نوپا و نیز کوتاهی  عمر خالفت 
ه( وقتی به 736-758اما برادر وی منصور) ،لوم مختلف توجه ويژه ای داشته باشدهرگز نتوانست به ع

خالفت رسید به رغم عالقه ی وی به نجوم و طالع بینی و رصد ستارگان موجب شد تا با فرا خواندن 
( منجمان هندی 377، 7منجمانی از ايران و هند، نجوم و ستاره شناسی را وارد اسالم کند.)مسعودی، 

 ه دربار راه يافتند کتابی به نام سند هند که در مورد نجوم و حساب بود وارد اسالم کردند.وقتی ب
( سپس ابراهیم فزاری از مترجمان دربار آن را به عربی ترجمه 22و  26، 7)بنگريد به مروج الذهب، 

فطی، کرد و سند هند کبیر نام گرفت و در عصر مأمون محمدبن موسی خوارزمی آن را خالصه کرد.)ق
( اقدامات منصور باعث شد تا از دربار قیصر روم درخواست ارسال متون قديمی يونانی را 327و  327

( و رومیان نیز کتاب اقلیدس و برخی از آثار علوم طبیعی را برای 780و  786داشته باشد.)ابن خلدون، 
 تقد است او اولین ( سپس منصور اقدام به ترجمه آنها نمود، مسعودی مع780وی فرستادند.)همان، 

( ولی ابن نديم نخستین ترجمه ها را به امويان 377، 7خلیفه ای بود که به ترجمه روی آورد.)مسعودی، 
( منصور عالوه بر اين به ترجمه ی کتاب های طب يونان نیز دستور 300نسبت داده است.)ابن نديم، 

 (307داد.)ابن ابی اصبیعه، 
ه( با اختالف های مذهبی و دينی و مناظره های جدلی 758-763نهضت ترجمه در زمان مهدی)

متکلمان ادامه يافت و ايشان نخستین خلیفه ای بود که متکلمان را برای تصنیف آثار کالمی ترغیب 
ه( به خالفت رسید، اما فرصت برای ترجمه ی 720( بعد از مهدی موسی الهادی )35، 7نمود.)مسعودی، 

ه( فرصتی مناسب برای فعالیت های 720-733ی هارون الرشید)علوم پیدا نکرد ولی حکومت طوالن
؛ 88علمی داد به نحوی که اين دوره، عصر طاليی و عصر زرين فرهنگ و تمدن اسالمی، )فیلیپ حتی، 
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( در اين 377، 7( و ايام عروس نام گرفت.)مسعودی، 787و  787؛ جرجی زيدان، 77شوقی ضیف، 
های فتح شده و ممالک تابعه هر کتابی که يافت می شد به بغداد  زمان خلیفه دستور داد تا در سرزمین

( بی ترديد عاملی که موجب شد در 727، ابن ابی اصبیعه، 65منتقل کرده و ترجمه نمايند.)ابن جلجل، 
اين زمان چنین روش علمی به وجود بیايد گشاده دستی خلیفه در پرداخت عطايا و هدايای گران قیمت 

 (707-703، 7نوخی، به مترجمان بود.)ت
بعد از هارون مأمون به خالفت رسید او نیز به خاطر گشاده دستی و علم دوستی به حکیم آل عباس 

( همچنین گرايش اعتزالی مأمون منجر شد تا برای اثبات يا رد نظريه های 778لقب گرفت.)ابن نديم، 
( 57؛ قفطی، 307ورند.)همان، مخالفان به جمع آوری و تألیف و ترجمه ی انبوهی از منابع روی بیا

اهتمام مأمون به ترجمه به حدی بود که به اندازه وزن کتاب ترجمه شده طال می بخشید.)ابن ابی 
( گشاده دستی مأمون منجر شد تا بسیاری از مترجمان چیره دست ايرانی، يونانی، سريانی، 786اصبیعه، 

علمی طولی نکشید و افول آن آغازشد. محققین هندی، به دارالعلم بغداد مهاجرت کنند، اما اين نهضت 
ه( شروع و با وفات 736نهضت ترجمه را به سه دوره تقسیم می کنند، دوره نخست از خالفت منصور)

ه( تمام می شود، ويژگی اين دوره حضور پزشکان، منجمان، اديبان در دربار و توجه 733هارون الرشید)
 ( دوره دوم با خالفت مأمون770وده است.)جان احمدی، خلفاء به تنجیم، پزشکی، ادبیات و غیره ب

ه( آغاز و به خالفت مقتدر ختم می شود اين دوره عصر طاليی نام می گیرد.)احمد 738-300)
 ( اما با روی کار آمدن معتصم و واثق نشانه های ضعف نهضت ترجمه آغاز 323، 7فريدالرفاعی، 

عقلی، مباحث کالمی، فعالیت متکلمان معتزلی و  بازار  می شود، ويژگی اين دوره توجه خلفاء به علوم
 هجری شروع و تا نیمه قرن چهارم ادامه  300داغ مجالس خطابه و مناظره است. دوره سوم از سال 

می يابد اين دوره عصر افول ترجمه به حساب می آيد و رشد مخالفان دربار، رقابت نخبگان سیاسی و 
 ( 777)جان احمدی،  د از جمله عوامل رکود علمی اين دوره است.کم شدن اعتبار بیت الحکمه بغدا

(،  شوقی ضیف،)شوقی ضیف، بی تا، 88بنابراين عده ای همچون فلیپ حتی )فلیپ حتی، بی تا ص 
(، ابن خلدون، ابن نديم، جرجی زيدان،  738،ص 7327(، محمد محمدی، )محمد محمدی ، 77ص 

، 7387فرانتس روزنتال، فصلنامه تاريخ اسالم، انتس روزنتال، )( فر787، ص 7)جرجی زيدان، ، بی تا،ج 
)بینش، علی اکبر واليتی، سید حسین نصر، عبدالحسین زرين کوب، عبدالحسین بینش ( 75شماره
، رضا کريمی، )کريمی، رضا،  زمینه های شکل گیری تمدن اسالمی، سه شنبه سی ام (73، ص7388
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( معتقدند نهضت ترجمه 7ماهنامه تاريخ اسالم، شماره  احمدی،فاطمه جان احمدی، )جان   (7337مهر 
از عواملی بود که موجب تمدن سازی در اسالم گرديده و از اين زمان به عنوان دوره طاليی و 

،ص 7388)حکیمی،  7شکوفايی و تمدن سازی، ياد می کنند. اما در مقابل، اصحاب مکتب تفکیک
تمدن سوزی اسالمی به راه  به هدفت که نهضت ترجمه ، ( و فرضیه ی نگارنده اين اس372ـ  783

افتاده، ولی نتیجه ی آن موجب تمدن سازی اسالمی گرديده است، زيرا در ابتدا  ترجمه علوم، همچون 
فلسفه و عرفان، از آغاز با دسیسه دشمنان دين و حاکمان جور وارد فضای فرهنگی جامعه اسالمی شده، 

نفع جامعه اسالمی باشد بلکه تهاجم فرهنگی بوده است، و از جمله آثار  و ورود آنها بیش از آنکه به
به همین دلیل تفکیکیان وظیفه .نامطلوب آن، مزج و آمیختگی میان معارف وحیانی و علوم بشری است

خود می دانند که بر جداسازی میان مفاهیم و علوم بشری از يک سوی، و اصطالحات و علوم وحیانی 
( از 72ـ76م کنند و استقالل و خود بسندگی علوم قرآنی را آشکار سازند. )همان،ص از سوی ديگر قیا

اين رو هدف نگارنده در جستار حاضر بررسی و تحلیل اين دو نظريه در مورد نهضت ترجمه و ارائه ی 
 رأی مختار خواهد بود.

 مفهوم شناسی
شهرنشین شدن، خوی شهری تمدن مصدر عربی از باب تفعل و اسم مصدر فارسی است و به معنای 

برگزيدن و با اخالق مردم شهر آشنا شدن، همکاری مردم با يکديگر در امور زندگانی و فراهم ساختن 
، ” حضارۀ“در زبان عربی، در کنار اصطالح تمدن، مترادف هايی مانند: و  اسباب ترقی و آسايش خود

از ريشه ی مدن يا حضرکه در عربی کلمه  در قرآن، (703، 7آمده است.)ابن منظور، ” مدينه“و ” ثقافة“
مل در کلمه های مثل امت، قريه و قرن می توان دريافت أحضارۀ را از آن ساخته اند؛ لیکن با اندکی ت

)احمد امین،  .ور کلی همین کلمه را معنی می کنندکه اين کلمات با کلمه تمدن هم خوانی داشته و به ط
از نظم اجتماعی است که در نتیجه وجود آن، خالقیت  اما تعريف اصطالحی تمدن، عبارت ( 77

در واقع می توان گفت که  (67فرهنگی امکان پذير می شود و جريان پیدا می کند.)معینی علمداری، 

                                                                                                                                               
سید جعفر  شیخ مجتبی قزوينی، سید موسی زرآبادی،، ترين شخصیت آن هانی، بنیان گذار اين مکتب و مهمعبارتند از: میرزا مهدی اصف 7

 (372ـ783،ص 7388اشم قزوينی و میرزا علی اکبر نوقانی )حکیمی، سیدان، شیخ علی اکبر الهیان تنکابنی، سید ابوالحسن حافظیان، شیخ ه
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تمدن ، نام خالصه پیشرفت های انسانی در زمینه های مختلف است ، و از آنجا که فطرت انسان دارای 
انسانی نیز شامل تنوعاتی می باشد و بر اساس عقايد و منهج فکری  مقتضیات متنوع است ، تمدن جامعه

های تمدن دين اسالم  لفهؤانسان ها ، اين تمدن بشر رنگ های مختلف به خود می گیرد، حال اگر م
لفه های آن عالوه بر دين، اخالق، علم، عدالت، قوانین، ؤباشد چنین تمدنی، تمدن اسالمی نام دارد و م

هايی  دينی است، از اين رو تمدن اسالمی با اساس نگرش توحیدی تمدنی با مجموعه مقررات، و اصول
 (57-57)جان احمدی،  رساند. ی اسالمی که انسان را به کمال می های معنوی و مادی جامعه از اندوخته

 پیشینه

که  درباره موضوع پیش رو کتاب و مقاله ای مستقلی يافت نشد اما می توان به منابعی اشاره کرد
برخی به صورت مستقل از نهضت ترجمه به عنوان تمدن سازی ياد نموده و برخی نهضت ترجمه را 
عامل تمدن سوزی می دانند از اين رو  پیشینه ی اين تحقیق به دو گونه تقسیم می شود، گونه اول 

ف محمد منابعی که به تمدن سازی پرداخته اند عبارتند از:کتاب تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمی تألی
رضا کاشفی، تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمی تألیف فاطمه جان احمدی، تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمی 
تألیف جمشیدی راد، پويايی فرهنگ و تمدن اسالم و ايران تألیف علی اکبر واليتی، کارنامه اسالم 

ابل اسالم و تألیف عبدالحسین زرين کوب، سیر تمدن اسالمی تألیف شکراهلل خاکرند، خدمات  متق
ايران از مرتضی مطهری و...گونه ی دوم منابعی که از نهضت ترجمه به عنوان تمدن سوزی ياد کرده اند 

 ، کتاب رويای خلوصعبارتند از: کتاب دانش مسلمین و مکتب تفکیک تألیف محمدرضا حکیمی
تفکیک بر  )بازخوانی مکتب تفکیک( از سید حسن اسالمی، کتاب صراط مستقیم )نقد مبانی مکتب

اساس تقرير آقای سیدان( از محمد حسن وکیلی ، کتاب بنیان مرصوص )فلسفه اسالمی از نگاه مکتب 
شناخت در مکتب تفکیک از سیدعباس مظفری و ... اما مراد حسین مظفری و پايان نامه  تفکیک( از

 نگارنده در جستار حاضر بررسی و تحلیل نهضت ترجمه در تاريخ تمدن اسالمی است. 

 نهضت ترجمه و تمدن سازی

چنانچه بیان گرديد برخی معتقد بودند که نهضت ترجمه موجب تمدن سازی گرديد، در اين بخش 
به بررسی و تبیین نظرات و ديدگاه اين گروه پرداخته می گردد، طرفداران اين نظريه کسانی اند که در 
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د که نهضت ترجمه عامل تمدن سازی زمینه فرهنگ و تمدن اسالمی قلم فرسايی نموده و بر اين باورن
جرجی زيدان بوده، وی وقتی از نهضت ترجمه سخن می گويد به اسالمی بوده است، از جمله آنان 

اهدافی اشاره می کند که، گويا خلفا هیچ تضادی با اهل بیت نداشته، بلکه اهداف را به کلی به سمتی 
علم نجوم به اسالم، می گويد اين عالقه ی ديگر سوق می دهد.به عنوان نمونه در مورد نحوه ورود 

منصور به نجوم و ستاره شناسی بود که ستاره شناسان را به بارگاه خود دعوت کرد و از آن به بعد 
( يا اينکه علت 757-757،ص7)جرجی زيدان، بی تا،ج مسلمانان نیز به ستاره شناسی عالقه مند شدند.

د که چون منصور در اواخر عمرش مريض شد و پزشکان ورود طب را به اسالم اين گونه بیان می کن
دربار نتوانستند او را درمان کنند برای معالجه به دنبال پزشک حازقی به نام جورجیس بن بختیشوع رفته، 
که در علم طب تألیفات مهمی داشته، و رئیس بیمارستان جندی شاپور بود و چون جورجیس به زبانهای 

نانی تسلط داشت کتاب های طبی خود را از يونانی به عربی برای منصور عربی، سريانی، فارسی، و يو
و ابن  770و قفطی، بی تا، ص  58و703و ابن ابی اصیبعه، بی تا، ص  753-757ترجمه کرد.)همان، ص

 ( 358نديم، بی تا، ص 

 جرجی زيدان در جای ديگر علت مبادرت مأمون به ترجمه کتب يونانی که در فهرست ابن نديم نیز
ل هايی کرد ؤاآمده است اين گونه بیان می کند که مأمون شبی ارسطاطالیس را در خواب ديد و از او س

و زمانی که از خواب بیدار شد به فکر ترجمه کتاب های حکیم افتاد و نامه ای به پادشاه روم نوشت و 
پادشاه بعد از مشورت  از او خواست تا در مورد علوم قديم که در روم ذخیره شده بود برايش بفرستد و

لف طبقات االطبا ؤاين کار را انجام داده و مأمون اين کتب را به عربی ترجمه کرد که ابن ابی  اصیعبه م
 (58ابن ابی اصیبعه، بی تا، ص و 752-756)جرجی زيدان،بی تا، ص نیز اين داستان را نقل کرده است.

القه ی خلیفه و يا بیماری خلیفه، يا خواب به هر روی جرجی زيدان علت و عامل ترجمه علوم را يا ع
 وی می داند بدون اينکه اشاره ای به اهداف شوم آنان داشته باشد. 

گويد که عباسیان مثل امويان در پی مخالفت سیاسی و فرهنگی با هلینیسم  همچنین روزنتال می
اورند و در نهايت جايگاه نبودند واين مهم ترين عاملی بود که عباسیان توانستند به ترجمه کتب روی بی

 داند. محوری علم در اسالم و ستايش و تمجید دين نسبت به علم را عامل مهم نهضت ترجمه می
ابن خلدون می گويد عالقه و اشتیاق فراوان خلفای عباسی به کسب  (767و767،ص7387)روزنتال، 

زام هیأت هايی بلند پايه به معارف جديد، او را متوجه مرزهای خارجی خالفت نمود. از اين رو، با اع
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دربار قیصر روم، از او خواست تا کتاب ها و متون قديمی يونانی را برای وی بفرستد.)ا بن خلدون، 
 (786و 780، ص 7708

گروهی نیز شروع دوره ی عباسیان را دوره جديدی از تحوالت تاريخی، فرهنگی و علمی دانسته، 
مدنیت اسالمی، و عصر زرين فرهنگ و تمدن اسالمی نام و اين دوره را عصر طاليی اسالم و دوره 

نهاده اند. وگفته اند نهضت ترجمه، تابع عوامل بسیاری زيادی بوده است مثل تاکید قرآن به علم، دانش، 
يا از  خرد و خردورزی، توصیه های مؤکد پیامبر)ص( مبنی بر کسب علم و علم اندوزی حتی از کافران

نست در تشويق مسلمانان مؤثر باشد. همچنین در جريان رفت و آمدهای دورترين مکان ها، می توا
تجاری و حتی علمی به نواحی دور دست چون مصر، يمن و جندی شاپور که سابقه ای طوالنی در علم 
و معرفت داشتند، مسلمانان متوجه ضعف علمی خود در مقابل ساير ملل متمدن شده بودند. و نیز عدول 

آوری به زندگی شهری ، نیاز خلفا به علومی چون پزشکی،  گردی و روی و بیابانگری  از روحیه بدوی
رسیدگی به دفاتر مالیاتی، گرداندن امور مالی  تنجیم، طالع بینی، رياضی، حساب و هندسه، جهت

حکومت، مساحی مناطق تحت سلطه حکومت اسالمی و اخذ خراج و جزيه، تحقق برنامه های اقتصادی 
مومی به همراه توسعه و آبادانی، ساختن کاريز، قنات، سد، راه و ساير امکانات، و افزايش رفاه ع

سیاست گشاده دستی و بخشندگی خلفا در  سیاست مذهبی خلفا، به ويژه اعطای نوعی آزاد انديشی،
همین طورتکريم دانشمندان،  موجب ترجمه بسیاری از علوم گرديد. پرداخت هدايا و مقرری های بسیار

 اديبان ، فراغ خاطر و آسودگی اهل علم در نتیجه رفاه نسبی، تقويت فرق گذشته و ظهور محققان، 
نحله های جديد، به ويژه اوج فعالیت فرقه معتزله و گرايش خلفا به آن در اين عصر، برپايی مجالس 

ا سخنرانی و مناظرات علمی در عین آزادی کالم و انديشه، فتوحات اسالمی و رويارويی مسلمانان ب
تمدن های مختلف، انتقال مرکز خالفت از شام به بغداد و تأثیر عظیم فرهنگ ايرانی بر دربار خالفت 

و انتقال بسیاری از علوم و شارحان و دانشمندان آن به  اسالمی، نزديکی بغداد به دارالعلم جندی شاپور
اندوزی و توجه به معارف  بغداد، ارتباط تنگاتنگ رونق اقتصادی، رفاه اجتماعی، آرامش سیاسی با علم

جديد و در پی تحقق شرايط مطلوب حیات اجتماعی در عصر اول خالفت عباسیان، توجه به علم نیز 
فلیپ حتی، بی تا، ص ؛ 73، ص7388؛  بینش، 7افزايش يافت.)جان احمدی، ماهنامه تاريخ اسالم، ش

 (787، ص 7 ؛ جرجی زيدان، ج738، ص 7327؛ محمدی، 77؛ شوقی ضیف، بی تا، ص 88



 میهمايش ملی تمدن نوين اسال سومینمجموعه مقاالت /  777

عده ای نیز با صرفنظر از نهضت ترجمه علت ترجمه علوم و شکوفايی تمدن اسالمی را تسامح دين  
اسالم و عالقه مسلمانان به علم و دانش می دانند و می گويند اگر اعتقاد مذهبی را از ضرورت سیاسی 

 مین تسامح جويی و جدا کنیم هیچ دينی تسامح جوی تر از دين اسالم وجود نداشته، و در اصل ه
بی تعصبی دين اسالم بود که توانست تمام اقوام و ملل را با هم جمع کند و زندگی مسالمت آمیز 
عناصر غیر متجانس را ممکن ساخته، و موجب پیشرفت و تمدن سازی اسالم گردد. و همین طور عالقه 

و زرين کوب،  388 مسلمانان به علم و دانش بود که موجب اعتالی فرهنگی گرديد.)مطهری، ص
( همچنین از اسباب عمده ديگری که موجب آشنايی مسلمانان با فرهنگ و دانش 76-73ص ،7328

انسانی شد توصیه و تشويق اسالم نسبت به علم و عالم بود زيرا که قرآن کراراً مردم را به فکر و تدبر در 
عالم اشاره می کند و شهادت احوال جهان و تأمل در اسرار آيات دعوت کرده، و به برتری علم و 

عالمان را تالی شهادت خدا و مالئکه قلمداد می کند و نیز تشويقی که رسول اهلل به علم داشتند جايگاه 
علم روشن می گردد.به هر حال در اين جا دلیل حس کنجکاوی مسلمین و وجود تسامح فکری و 

 ه به عنوان نهضت علمی مسلمانان ياد احساس حاجت خلفا به اين کتب بوده است بنابراين از اين دور
 (78و72،ص7382و زرين کوب ، 383)همان، ص  می شود.

 نهضت ترجمه و تمدن سوزی
عده ای همچون تفکیکیان در مقابل گروه قبل، معتقدند که نهضت ترجمه عالوه بر اينکه موجب 

رهنگی  تلقی می شد اعتالی فرهنگ و تمدن اسالمی نشد بلکه مو جب افول فرهنگی، و نوعی تهاجم ف
و ريشه های آن حتی به زمان معاويه بر می گردد. زيرا معاويه درصدد بود تا دمشق را در مقابل مدينه و 
کوفه قرار داده، و مسلمانان را از مراجعه به علی و اوالد علی علیهم السالم در معارف دين باز دارد، و به 

ويش نزديک کرد، و به ترويج معارف آنان در جامعه همین جهت الهوت مسیحی و دانايان آنان را به خ
اسالمی پرداخت و اين سیاست وارد کردن معارف از خارج عالم اسالم ادامه يافت تا در زمان خلفای 

 (758ـ 752، 7325و همو،  376و 36ـ 35، 7388)حکیمی، .عباسی به اوج خود رسید
، از آغاز با دسیسه دشمنان دين و گويند علومی همچون فلسفه و عرفان همچنین تفکیکیان می

حاکمان جور وارد فضای فرهنگی جامعه اسالمی شده است، و ورود آنها بیش از آنکه به نفع جامعه 
اسالمی باشد به ضرر آن بوده است، و از جمله آثار نامطلوب آن، مزج و آمیختگی میان معارف وحیانی 
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 ترين اهداف خلفا بستن در خانه اهل بیت از اين رو مهم  (72ـ76)همان، ص .و علوم بشری است
علیهم السالم و مشغول کردن مردم به علوم وارداتی، و در نتیجه، احساس بی نیازی مردم از مراجعه به 

، 7323اهل بیت، يعنی اين مفسران واقعی قرآن بود نه اعتال و شکوفايی تمدن اسالمی باشد. )اصفهانی، 
 (777،ص7328، حکیمی، 3ص

حتی برای تأيید کالم خود، بیانی را از عالمه طباطبايی)ره( نیز شاهد می آورند:که عالمه تفکیکیان، 
آيا فلسفه يونان که چند قرن بعد از بعثت نبی اکرم صلی اهلل علیه » طباطبايی در پاسخ به اين پرسش که 

ور بود که مسلمین با و آله بر اثر ترجمه کتب يونانی به عربی وارد جامعه مسلمین شد، تنها برای اين منظ
« علوم خارج از کشور خود آشنا شوند، يا اينکه بهانه ای بود تا مردم را از رجوع به اهل بیت باز دارند؟

ظاهر حال اين است که اين عمل به منظور تحکیم مبانی ملیت اسالمی و فعلیت دادن به  :می فرمايد
قل و تفکر در همه شئون آفرينش و هدفهای دين بوده؛ چنانکه قرآن کريم تأکید زيادی بر تع

خصوصیات وجود آسمان و زمین و انسان و حیوان و غیره دارد؛ و به موجب آن، مسلمین بايد به انواع 
علوم اشتغال ورزند. در عین حال، حکومتهای معاصر با ائمه هدی نظر به اينکه از آن حضرات دور 

آن حضرات علیهم السالم و باز داشتن مردم از  بودند، از هر جريان و از هر راه ممکن، برای کوبیدن
مراجعه به ايشان و بهره مندی از علومشان استفاده می کردند، می توان گفت که ترجمه الهیات به منظور 

 (83ص ،7386و  723، ص7، ج7388بستن درخانه اهل بیت علیهم السالم بوده است. )طباطبايی ، 
  به  اسالمی  رشد فرهنگ  در راه  که  ديگری  مهم  عامل» يسند:نو می  يزدی  مصباح  اهلل آيت  همچنین

  اسالمی مسند حکومت   ناحق  به  که  عباس و بنی  امیه ستمگر بنی  های بود. دستگاه  سیاسی  کار آمد، عامل
  ر حالیکردند و د می  مسلمانان در میان   مردمی  پايگاهی  نیاز به  احساس  شدت  بودند، به  کرده  را اشغال

  الهی  دار وحی و خزانه  علم  ، معدن مردم حق  به  اولیای  همان  پیامبر صلی اهلل علیه و آله يعنی  بیت اهل  که
رو   در اختیار نداشتند؛ ازاين  جز تهديد و تطمیع  ای افراد وسیله جلب  برای  حاکم  های بودند، دستگاه

بخشند. و با   رونقی  خويش  دستگاه  ، به نظران  صاحب  آوری و جمع  دانشمندان  کوشیدند تا با تشويق
،  ترتیب  بگشايند. بدين  دکانی بیت  اهل  ، در برابر پیشوايان و ايرانیان  و رومیان  يونانیان  از علوم  استفاده

وارد   و دشمن  دوست  وسیله  و به  گوناگون  های با انگیزه  ها و فنون دانش  و انواع  فلسفی  افکار مختلف
 (33،ص7،ج يزدی  )مصباح« گرديد.  اسالمی  محیط
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نیز انديشمند مصرى، درباره تأثیر ناروايى که آشنايى مسلمانان با فرهنگ هاى  دکتر طه حسین،
بیگانه به خصوص فرهنگ يونانى گذاشت، مى گويد: چیزى نگذشت که مسلمانان با فرهنگ هاى 

بیشتر با فلسفه يونان آشنا شدند. که همه ی اينها روى مسلمانان  بیگانه به ويژه با فرهنگ يونانى و از همه
اثر گذاشته، و آن را وسیله ی دفاع از دين خود قرار دادند. آنگاه قدمى جلوتر رفته، و عقل قاصر بشرى 
 را بر هر چیزى حاکم شمردند و گمان کردند تنها عقل سرچشمه ی معرفت است و تدريجاً خود را 

شمه ی وحى ديدند. اين ايمان افراطى به عقل، آنان را فريب داد و به دورى از حق بى نیاز از سر چ
گرفتار شدند. همین امر موجب شد که درهاى اختالف به روى آنان گشوده، و هر جمعیتى به 

، ص 7388)طه حسین،  استدالالت واهى تمسک جسته، و شماره ی فرقه هاى آنان تا به هفتاد برسد.
766) 

جمله شواهد اين مدعا آن است که خلفای اموی و عباسی تا آنجا که می توانستند مردم از همچنین 
را از مراجعه به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم باز می داشتند، در حالی که اگر هدف آنان از 
ترجمه کتب، افزودن بر اطالعات امت اسالم و تقويت مبانی فرهنگی و کمک به تحقق اهداف قرآنی 

ود، می بايد اهل بیت علیهم السالم را در ارائه معارف قرآنی و علوم وحیانی آزاد می گذاشتند؛ چرا ب
بیشتر و بهتر از هر کسی می توانستند به اين مهم بپردازند؛ حال آنکه « اهل الذکر»که مصاديق آشکار 

ستند از رواج افکار و خلفای جور از هیچ ظلم و ستمی در حق آنان دريغ نورزيدند، و تا آنجا که توان
خلفا نه در اصل ترجمه کتاب ها، و نه در انتخاب نیز و عقايد ايشان در میان امت اسالم جلوگیری کردند

آنها، با اهل بیت علیهم السالم هیچ مشورتی نکردند. اگر آنها نیت خیری داشتند، قطعا در اين زمینه از 
، ص 7388و همو،  776ـ775، ص7328یمی، دانش اين معادن علم و حکمت بهره می گرفتند. )حک

 (376ـ 375
در برخی کتب، اصحاب تفکیک داستانی تاريخی از قول عالمه مجلسی نقل می کنند و آن را  

شاهد اين مدعا می گیرند، مانند اين عبارت که، اين جنايت بر دين، و ترويج کتاب های فالسفه در 
نان امامان دين، و به منظور باز داشتن مردم از ايشان و میان مسلمانان، از بدعت های خلفای جور و دشم

از دين مبین بوده است، و شاهد بر اين، مطلبی است که صفدی در کتاب المیه العجم گفته است، و آن 
اينکه مأمون، در آن هنگام که با برخی از پادشاهان مسیحی پیمان صلح و دوستی برقرار کرد، از آنها 

ای کتابخانه يونان را برای او بفرستند، و مجموعه ای از کتاب ها نزد آنها درخواست کرد که کتاب ه
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بود که کسی به آنها دسترسی نداشت، پادشاه، مشاوران خاص خود را جمع نموده و در اين رابطه با آنها 
: همه آنها نظرشان بر اين بود که او اين کار را نکند، جز اينکه يکی از روحانیان آنها گفت مشورت کرد

اين کتاب ها را به سوی آنها بفرست؛ زيرا  اين کتاب ها بر دولتی شرعی و دينی وارد نشده مگر آنکه 
آن را به فساد کشانیده، و در میان پیروانش اختالف افکنده است. فعالیت فراوان جمعی از علمای اهل 

لیت های فرهنگی تبشیری و کتاب برای ترجمه کتب يونانی و... به زبان عربی، و مشابهت کار آنها با فعا
میسیونرهای مسیحی در روزگار اخیر، اين احتمال را تقويت می کند که توطئه ای فرهنگی در کار بوده 
است، و کوشیده اند تا به منظور دور نگه داشتن امت از خط واحد قرآنی ذهن مردم را با انواع مفاهیم و 

که میرزا مهدی می گويد در زمان مواليمان امام  تا جايی (36ـ  35، ص7388افکار پر کنند. )حکیمی، 
رضا علیه السالم و پس از ايشان، مصیبت بزرگ ديگری، بزرگ تر از سقیفه برای اسالم اتفاق افتاد، و 
آن هم ترجمه فلسفه و انتشار آن در میان مسلمانان به دستور رشید ملعون بود، تا اينکه قواعد آن تثبیت، 

بیان می کند که مسلمانان بعد از ترجمه فلسفه، ديگر  همچنین مانان راسخ شد.و داليل آن در قلوب مسل
از اهل بیت، احساس بی نیازی کردند، تا آنجا که به احتجاج با ايشان برخاستند بلکه مسئله بدان جا 
منتهی شد که علوم اهل بیت علیهم السالم در میان پیروانشان کوچک شد، و در نتیجه، کلمات ايشان را 

ه علوم بشری يونانی تأويل کردند، و پنداشتند که فهم مراد و منظور ايشان، متوقف بر فراگیری علوم ب
بر اين اساس اصحاب مکتب  (756يونانی است، و اين امر نادرستی است. )اصفهانی، تقريرات، ص

رجوع  تفکیک به داليل زير نهضت ترجمه را تهاجم فرهنگی تلقی می کنند: احساس بی نیازی امت از
به اهل بیت پیامبر، و بحث و مناظره فیلسوفان با امامان و از جمله امام رضا علیه السالم؛ کوچک شدن 
علوم اهل بیت در نظر شیعیان، و تأويل کردن کلمات امامان علیهم السالم موافق با علوم يونانی؛ منوط 

يونانی؛ بی اعتنايی علما به روايات  دانستن فهم کلمات امامان علیهم السالم به فراگیری و دانستن فلسفه
معارفی، و تضعیف بسیاری از آنها به سبب مخالفت با قواعد فلسفی، و پرهیز از نقل آنها، غلبه جهالت بر 
مردم؛ جهل به عقل و احکام آن؛ خاموش شدن نور اسالم؛ تشکیک علمای عامه در بسیاری از معارف 

يابی اجمال به بسیاری از روايات، و  راه (3، ص7367 قرآنی با تمسک به معارف يونانی )اصفهانی،
سخت شدن استنباط احکام از روايات، تا جايی که علمای دين برای مقابله با آن علم اصول را بنا 

 ،7327)حکیمی،  يابی اختالف های فراوان در اين زمینه ها نهادند، بسط سخن در اصول عقايد، و راه
يابی تأويل های خالف عقل و  معارف قرآنی و تعالیم وحیانی، و راه( و دور ماندن از فهم سره 766ص
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( و فراموشی زبان فطرت و 766، ص 7327و حکیمی،  7ص7323شرع درباره متون دينی)اصفهانی، 
 (738، 7382جايگزينی زبان اصطالحات. )حکیمی، 

 جمع بین دو نظریه و رأی مختار 
ندان نمی توان، درباره هدف خلفا از به راه اصحاب تفکیک، بايد گفت که چدر تأيید گفتار 

انداختن نهضت ترجمه، خوش بین بود، و هدف آنان را صرفا ترويج علم و حکمت و کمک به 
شکوفايی تمدن اسالمی دانست؛ زيرا اگر فقط چنین هدفی داشتند می بايست بیش از هر کسی به امامان 

 ت می دادند، در حالی که امامان معصوم معصوم، و بیش از هر چیز به ترويج علوم ايشان اهمی
علیهم السالم بیش از ديگران آماج ستم و آزار خلفا واقع شدند، و بسیاری ـ جز امام زمان عجّل اهلل 

به عنوان مثال علت  .تعالی فرجه الشريف که در پرده غیبت بود ـ به دست آنان به شهادت رسیدند
می گردد که وقتی يحیى بن خالد برمکی ديد پسرش از  شهادت امام موسی بن جعفر)ع( اين طور بیان

 وی عذر خواهى نمود و خودش خواسته دستور هارون سرپیچی کرده، نزد هارون رفت و از عمل
هارون را، که به شهادت رساندن امام بود، به دست سندى بن شاهک انجام داد.)اصفهانی،بی تا،ص 

م آمده که به آن حضرت عرض شد: آيا يحیى بن خالد ( نیز در روايتى از امام رضا علیه الساّل335
پدرتان را مسموم کرد؟ امام آن را تأکید فرمود.اين مطلب در روايات ديگرى نیز آمده است.) کشى، 

 (772، ص 7773و طبری،  503،ص 7387
همچنین در زمان امام رضا)ع( که نهضت ترجمه به اوج  خود رسیده بود، اما خلیفه وقت  دائماً به 

جمله ی اين سرکوب گری ها، واليتعهدی امام)ع( است که وقتی از  دنبال سرکوب کردن امام بود از
خود مأمون علت را می پرسند می گويد: ما او را به اين دلیل ولیعهد خود  قرار داديم که مردم را به 

او آنچنان که خدمت ما خوانده و به سلطنت و خالفت ما اعتراف نمايد و در ضمن، مردم  بدانند که 
کند نیست و اين که خالفت شايستة ما است نه او، همچنین ترسیديم اگر او را به حال خود  ادّعا مى

بگذاريم در کار ما شکافى به وجود آورد که نتوانیم آن را پر کنیم و اقدامى علیه ما بکند که تاب 
و در کار او مرتکب خطا شده و  مقاومتش را نداشته باشیم. اکنون که با وى اين رويّه را پیش گرفته

ايم، نبايد در کار وى سهل انگارى کنیم، بدين جهت  خود را با بزرگ کردن او در لبة پرتگاه قرار داده
بايد کم کم از شخصیّت و عظمت او بکاهیم تا او را پیش مردم بصورتى درآوريم که از نظر آنها 
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انديشى کنیم که از خطرات او که ممکن  ن چارهشايستگى خالفت را نداشته باشد، سپس دربارۀ او چنا
 از اين رو هدف (768-762، ص 7بود متوجه ما شود جلوگیرى کرده باشیم.) شیخ صدوق، بی تا، ج 

مأمون از آوردن امام رضا)ع( به مرو و واليتعهدی، اين بود که به نتايج مطلوبش دست بیابد و مأمونی 
الفت خوددارى نکرده،  و بعدها از کشتن وزير خود احساس که از کشتن برادر خود براى رسیدن به خ

نگرانى نکرد، اين بار نیز همانند اجداد جنايتکار خود، به منظور حفظ خالفت، براى کشتن امامى ديگر 
از امامان شیعه اقدام به توطئه کرده و آن حضرت را با سیاست بازی هاى خاص خود به شهادت رساند. 

( اين در حالى است که اکثريت علماى 376،ص 7773؛ شیخ مفید،332ص ،بی تا،7387)اصفهانی، 
ترين کتاب را دربارۀ امام و اخبار مربوط به آن حضرت نگاشته،  شیعه و در رأس آنها صدوق که مفصل

، ج 7706اند.)عطاردی، به صراحت و با استناد به روايات زيادى، شهادت امام به دست مأمون را پذيرفته
 (733-777، ص 7

شاهد ديگر حديثى است که از خود امام على بن موسى الرضا نقل شده است. هنگامى که مأمون 
 مجالس بحث و مناظره تشکیل مى داد، و شخصاً در مقابل مخالفان اهل بیت  علیهم السالم به بحث 

مام على مى نشست و امامت امیر موءمنان على )ع( و برترى او را بر تمام صحابه روشن مى ساخت تا به ا
بن موسى الرضا  علیه السالم تقرب جويد، امام علیه السالم به افرادى از يارانش که مورد وثوق بودند، 

فريب سخنان او را نخوريد، به خدا سوگند هیچ کس جز او مرا به قتل نمى رساند، ولى :چنین فرمود
، 7385؛  مجلسی، 785،ص7چاره اى جز صبر ندارم تا دوران زندگیم به سر آيد.)شیخ صدوق، بی تا،ج

( پس روش بر خورد خلفا با أئمه به روشنی گويای اين مطلب است که هدف از ترجمه 783، ص73ج
 علوم، همان بستن در خانه ی اهل بیت است. 

 بنابراين در جواب جرجی زيدان که يکی از علت های مبادرت به ترجمه را خواب مأمون بیان 
س را در خواب ديد و چون از خواب برخاست به فکر ترجمه کتاب می کند که مأمون شبى ارسطاطالی

هاى آن فیلسوف افتاد و نامه اى به پادشاه روم نوشته، و در خواست کرد که مجموعه اى از کتب که در 
پادشاه روم پس از گفتگو، اين درخواست را پذيرفت و دانشمندان به دستور  روم بود، براى او بفرستد.

(( بايد گفت که خواب هايى را که 353)ابن نديم، بی تا، ص  را انجام دادند. مأمون نهضت ترجمه
سیاست بازان می بینند ساده نبوده، و دارای جنبه سیاسى، و نقشه های کالنی بوده است، خواب مأمون 
 نیز از اين قاعده مستثنی نبوده است بلکه به اين هدف خود را طرفدار علم و دانش قلمداد کرده، و نوعی
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سرگرمى براى مردم در برابر مشکالت اجتماعى و خفقان سیاسى درست کند، و افکار انديشمندان و 
متفکران جامعه ی اسالمى را به سوى خود جلب نمايد. همچنین از اين روش دکانى در برابر مکتب 

که  علمى اهل بیت پیامبر )ص( باز کند و بدين وسیله مشتريان آن مکتب را کم کرده، و ثابت کند
دستگاه خالفت بنى عباس شايستگى حکومت بر کشورهايى همچون ايران، روم و مصر را دارد 

 (507-500، ص7387.)پیشوايی، 

حال بر فرض اينکه خلفا از نهضت ترجمه سوء قصد نداشته،  بلکه خواب خلیفه، يا علم دوستی 
آنچه مايه ی نگرانى شد، اين وی، و عواملی از اين قبیل موجب چنین نهضتی گرديد اما در عین حال  

شتیان، عصب و سرسخت مذاهب ديگر مانند زرتبود که در بین اين گروه مترجمان، افرادى از پیروان مت
صابئیان، نسطوريان، رومیان و برهمنهاى هند بودند که آثار علمى بیگانه را از زبان هاى يونانى، فارسى، 

يقیناً همه ی آنها در کار خود حسن نیّت  ى کردندکه سريانى، هندى، التین و غیره به عربى ترجمه م
نداشته، و گروهى از آنان سعى مى کردند که آب را گل آلود کرده و از بازار داغ انتقال علوم بیگانه به 
محیط اسالم، فرصتى براى نشر عقايد فاسد و مسموم خود، به دست آورند و درست به همین علت 

و غیر اسالمى در البالى اين کتب به ظاهر علمى، به محیط اسالم راه عقايد خرافى و افکار انحرافى 
)ابراهیم حسن،  يافت، و به سرعت در افکار گروهى از جوانان و افراد ساده دل و بى آاليش نفوذ کرد.

( پس تا اين جا با اصحاب تفکیک هم نوا بوده، و می پذيريم که نهضت 733ـ 736،ص 7، ج 7360
 رهنگی و تمدن سوزی اسالم بوده است.ترجمه نوعی تهاجم ف

اما در عین حال، نمی توان هدف خلفا را در اهداف سوء ياد شده در کلمات اصحاب تفکیک 
منحصر دانست، و عشق و عالقه برخی از آنان، به ويژه مأمون را به علم و دانش، و همچنین احساس نیاز 

ديگران را ناديده گرفت. از آنجا که جامعه  امت اسالمی به علوم و دانش های روز، و عقب نماندن از
اسالمی، در آن روزگار، بزرگ ترين و پهناورترين حکومت ها را داشت، و خلفا به منزله حاکمان اين 
جامعه، آبرو و عزت و اقتدار خود را در گرو آشنايی هر چه بیشتر مسلمانان با علوم روز و بهره وری از 

دست کم برای حفظ موقعیت خود، با سرعت و دقت هر چه بیشتر، آنها می دانستند، طبیعی بود که 
علوم روز را به استخدام خود در می آوردند، و از اين رو، نه تنها کتب فلسفه و الهیات، بلکه کتاب های 

همچنین در اين  پرشمار ديگری را از علوم طبیعی نیز به عربی ترجمه کردند و وارد عالم اسالم ساختند
ست که مأمون در ترجمه ی کتاب هاى يونانى کوشش بسیار نمود، و پول زيادى در اين مسئله شکی نی
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 راه صرف کرد، به طورى که مى گويند گاه در مقابل وزن کتاب ها طال مى داد، و به قدرى به 
ترجمه ی کتاب ها توجه داشت که روى هر کتابى که به نام او ترجمه مى شد عالمتى مى گذارد، و 

( و اگر 776، ص 3، ج 7336خواندن و فرا گرفتن آن علوم تشويق مى کرد)جرجى زيدان، مردم را به 
اصحاب تفکیک کلمات بزرگانی مثل عالمه طباطبايی و آقای مصباح را شاهد بر مدعی خود می آورند 

هر چند » بايد تصريح کرد که اين امر دلیلی بر رد ترجمه ی علوم نیست بلکه آقای طباطبايی می گويد:
اما آيا منظور   است  بیت علیهم السالم بوده اهل  در خانه  منظور بستن  در بدو امر به  يونان  رجمه فلسفهت

  الهیات  های ، ما را از بحث الهیات  و ترويج  از ترجمه  شان و سوء استفاده  وقت  های حکومت  ناموجه
ن امر را عاملی در رشد فرهنگ همچنین آقای مصباح اي(83، ص7387)طباطبايی،  «کند؟ می  مستغنی

 (33، ص7، ج7337اسالمی می دانند. )مصباح، 
از اين رو ترجمه کتب علمی و فلسفی، هرچند با انگیزه های نادرست خلفا صورت گرفته باشد، اما 
 مسلمانان را بیش از پیش با علوم روز آشنا کرد و به آنان امکان داد تا در پرتو تعالیم عالیه اسالم و 

گیری از دانش های بشری، پايه های تمدن بزرگ اسالمی را هر چه مستحکم تر سازند و تا قرن ها  بهره
به همین جهت ما نبايد فراگیری علوم را  .سیادت علمی و فرهنگی عالم را به خود اختصاص دهند

منحصر به دوره ی نهضت ترجمه بدانیم و بگويیم اگر خلفای عباسی نبودند پس اعتالی تمدن و 
رهنگ اسالمی نیز نمی بود، بلکه دين اسالم عقالنی، و توصیه به فراگیری ديگر علوم نیز می نمايد. ف

زيرا اگر ما نهضت ترجمه را منحصر در اهداف شوم خلفا بدانیم از طرف ديگر بايد تشويق قرآن و 
عون القول روايات را به فراگیری علم و حکمت انکار نمايیم آياتی همچون: فبشّر عبادالذين يستم

و رواياتی  (3و آيه هل يستوی الذين يعلمون و الذين اليعلمون )همان، ( 78و72)زمر، فیتّبعون أحسنه
 ،7776همچون: اطلبوا العلم و لو بالصّین فانّ طلب العلم فريضه علی کلّ مسلم )محمدی ری شهری، 

و الحکمة ضالّه ( 7،627جان،( و الحکمه ضالّه المؤمن، فخذ الحکمه و لو من أهل النفاق )هم3،7020ج
المؤمن، فاطلبوها و لو عند المشرک تکونوا أحقّ بها و أهلها )همان( آيات و روايات فراوان ديگر که 
مسلمانان را به تالش علمی گسترده برای پی بردن به حقايق عالم تشويق می کند، موجب شد که 

برای غنای هر چه بیشتر فرهنگ و تمدن  مسلمانان از اين تالش علمی استقبال کنند، و از نتیجه آن
اسالمی بهره گیرند. علمای اسالم در قرنهای نخستین، با الهام از آيات و روايات، در هر گوشه ای از 
 دنیا که انديشه تابناکی يافتند، آن را به جهان اسالم آوردند و به زيبايی و با دقت ترجمه کردند؛ به 
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طا از طريق همین ترجمه های دانشمندان مسلمان، با انديشه های گونه ای که اروپايیان در قرون وس
دوران باستان آشنا شدند، و به دلیل همان تأکیدهای دينی بود که می بینیم در تاريخ مسلمانان، تفکر 

 (773ـ778،ص 7387فلسفی در میان آنان روز به روز بالنده تر شد.)ارشادی نیا،

ت ما را تشويق به علم و دانش می کنند ما نیز به دنبال ساير از اين رو است که چون  قرآن و روايا
علوم می رويم زيرا بسیاری از مسائل به واسطه علوم عقلی و فلسفی قابل حل می باشند و صرف رجوع 
به آيات و روايات و ديگر امور نقلی کفايت نمی کند مثالً آن دسته از مباحث فلسفی که درباره اصل 

ت او جلّ و عال بحث می کنند از اين قبیل اند. روشن است که پیش از پذيرفتن وجود خدا و برخی صفا
و برای اثبات ( 67اهلل خالق کلّ شی ء)زمر،»دين اسالم با دلیل عقلی، نمی توان برای اثبات خدا به آيه 

استناد کرد. عقل بايد پیشاپیش وجود ( 82)نساء،« و من أصدق من اهلل حديثا»صدق کالم او به آيه 
خداوند و اتصاف حضرت حق به همه صفات کمالی را بپذيرد تا در برابر کالم خدا خاضع شود و آن را 
به منزله حجت بین خود و خدا بپذيرد، و مباحث فلسفی می تواند به انسان کمک کند تا درباره اين امور 

باطل تشخیص دهد. و امور ديگری از اين قبیل، به نیکی بینديشد و درست را از نادرست و حق را از 
افزون بر آنکه تبیین عقالنی معارف دين و دفاع عقالنی از آنها در برابر فلسفه های مادی، مستلزم 
آشنايی با مسائل فلسفی است، و يک عالم دينی می تواند با استفاده از اين ابزار، بزرگ ترين خدمت ها 

 .را به دين و دين داران ارائه دهد
ه، ته مهم بوده، اين است که بین اين دو نظريه هیچ گونه تضادی وجود نداشاما آنچه به نظر نگارند

بلکه چون مبانی هرگروه با هم متفاوت بوده، منجر به تضاد اين دو ديدگاه گرديده است. توضیح اينکه 
آثار بدی در ابتدا با مکتب تفکیک هم نوا شده، و اثبات کرديم که در اهداف خلفا سوء نیت بوده، و 

انحصار علم و فن ترجمه در دست خاندان های مشهور بوده است چنان که آمار موجود در قرن  همچون
سوم هجری، از حضور پزشکان مسیحی، يهودی، و مشرک و در دربار گزارش می دهند. که بیشتر اين 
پزشکان به صورت موروثی به اين شغل نائل می آمدند چنان که اين علم در میان خاندان بختیشوع 

 انی تا نسل ها باقی ماند، و اين در حالی است که اگر پزشک حاذق مسلمانی پیدا می شد، نصر
همچنین  (37، ص 7363نمی توانست آنچنان که بايد و شايد در میان مردم پايگاهی يابد.)ابی عثمان، 

بیشتر  يکی از پیامدهای نهضت ترجمه، واکنش اهل تسنن در برابر علوم بیگانه بود، اين جريان مخالف،
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حمالت خود را متوجه علوم فلسفی و منطقی نمود که ابوحامدغزالی يکی از معروف ترين مخالفین بود 
 ( 33-38، ص 7330که کتاب تهافت الفالسفه را بر رد فیلسوفان نوشت و آنان را تکفیر کرد.) غزالی، 

هم نوا می شويم از طرف ديگر نیز با کسانی که معتقد بودند نهضت ترجمه موجب تمدن سازی شد 
زيرا نتیجه پیشرفتی  که در تمدن اسالمی رخ نموده بود قابل انکار نبود از قبیل، توسعه تمدن اسالمی از 
طريق رويارويی و آمیختگی با مفاهیم تمدن های سريانی، ايرانی، يونانی، هندی و مصری، ظهور و بروز 

ی و فرهنگی، و نزديکی موالی به استعدادهای علمی خالق، و به وجود آمدن گروه های اجتماع
عباسیان، و باال رفتن منزلت آنان بويژه خراسانیان و اهالی مرو که بنی عباس را در بنیان مبانی حکومتی 

(و نیز اکتشافات، اختراعات، ابداعات و ابتکارات علمی، 78،ص7322ياری رساندند، )نجیب حکمت، 
ه گرم، ترکیبات آلی شیمی و ساختن انواع اسیدها از ساختن ابزار و تجهیزات رصدخانه، باروت و اسلح

جمله اسیدازتیک و سولفوريک، و پیشرفت های بسیار در داروسازی و گیاهان پزشکی، وخروج 
مسلمانان از ايمان ساده توام با تعبد و تقلید دانست، و علم تفسیر و علم کالم رشد يافت. ) غزالی، 

 (8، ص 7330
در بغداد و گرامی داشتن آنان توسط خلفا ،  رشد و گسترش زبان  همچنین حضور فعال اهل ذمه

عربی به عنوان زبان علمی جهان اسالم و افزايش ثروت زبان عربی و راه يافتن بسیاری از کلمات جديد 
فارسی، نبطی، يونانی، سريانی و هندی به زبان عربی و ترجمه آثار فراموش شده ايرانی، يونانی، سريانی 

حیای منابع کهنی که سال ها در معابد و گنجینه های متروک نگهداری شده بودند، احیاء و و هندی و ا
 تکامل يافتن برخی علوم فراموش شده چون فلسفه و منطق يونان باستان، ادبیات کهن ايرانی و هندی،

، ( توجه به نقش اصلی مساجد به عنوان نهادی آموزشی در تقويت حرکت علمی66)ابن نديم، بی تا،ص
داير شدن حلقه های درس در مساجد و راه اندازی انجمن های مختلف علمی در آنها، و نیز کالس ها و 
نشست های علمی مساجد تنها به موضوعات دينی و فقهی اختصاص نداشت، بلکه در کنار اين مباحث، 

، به عنوان تفسیر و حديث، علم نحو، دانش ادبی، ستاره شناسی و حتی پزشکی نیز آموزش داده می شد
 سیس مدارس علمی يا تأ نمونه، مسجد احمدبن طولون در مصر از اين ويژگی برخوردار بود.

  سیس کتابخانه، دارالعلم و بیت الحکمه، توسعه مراکز و مدارس علمیأت مکتب خانه ها در کنار مساجد،

و ابزارهای علمی و و مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی و ايجاد رصدخانه و تجهیز آن با بهترين امکانات 
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رفاهی، انتشار کاغذ، اهمیت يافتن شغل معلمی و ارزش قائل شدن برای مقام معلم، نمونه ای از آثار اين 
 (573، ص 7358)گوستاو لوبون، دوره بود.

بنابراين در اينجا بايد راه حلی ارايه نمود که توافق بین دو ديدگاه ايجاد گردد و موضع نگارنده نیز 
 اين رو در جهت حل اين مسأله بايد گفت که چون تفکیکیان بحث را ناظر به اهداف  روشن شود.از

 می گیرند و مبانی آنها هدف شوم خلفا بوده است به اين نتیجه می رسند که نهضت ترجمه عامل 
تمدن سوزی در اسالم شد. اما مبنی گروه مقابل ناظر به نتیجه نهضت ترجمه است نه ناظر به اهداف 

به همین جهت نهضت ترجمه را عامل تمدن سازی می دانند. بر اين اساس گفته می شود، گر  خلفاء و
چه هدف خلفا از ترجمه علوم ، بستن دَرِ خانه اهل بیت علیهم السالم و مشغول کردن مردم به علوم 

وده باشد، اما وارداتی، و در نتیجه، احساس استغنا و بی نیازی ايشان از مراجعه به اهل بیت علیهم السالم ب
آنان هرگز به اين هدف شوم خود نرسیدند، و ترجمه فلسفه به ايشان کمکی نکرد. معاندان با اهل بیت 
علیهم السالم خود را از مراجعه به اهل بیت علیهم السالم بی نیاز می پنداشتند، اما دوستان و شیعیان 

يدند، و ترجمه فلسفه و الهیات نه تنها از ايشان همواره خود را محتاج علوم اهل بیت علیهم السالم می د
ارادت آنان نکاست، بلکه در سايه آشنايی با اين علوم و ارتقای سطح فکری، خود را نیازمند علوم اهل 
بیت علیهم السالم دانسته اند.و اينکه گروهی غلبه جهالت بر مردم و جهل به عقل و احکام آن و تاريک 

اند؛ در حالی که به شهادت تاريخ، مسلمانان با الهام از  ترجمه برشمردهشدن نور اسالم را  از آثار شوم 
گیری از علوم و تجربیات ديگران، طی چندين قرن، سیادت علمی جهان را از  دين مبین اسالم و با بهره

های علم و دانش را فتح کردند؛ و نور اسالم را  آن خود ساختند و تمدن عظیم اسالمی را بنا نهادند؛ قلّه
 .گیر ساختند عالم

 نتیجه
هجری( 736-300نهضت ترجمه از جمله اموری بود که در زمان برخی از خلفای اولیه عباسی)

اتفاق افتاد، اين نهضت منجر شد تا در اين عصر بسیاری از دانشمندان و علوم و کتاب ها از متون 
به همین جهت عده ای از  مختلف وارد تمدن اسالمی شده و در رشد و شکوفايی آن نقش داشته باشند،

نويسندگان تاريخ تمدن اسالمی معتقد شدند که در اين زمان تمدن سازی اسالمی صورت گرفت، اما 
در مقابل گروهی مثل اصحاب مکتب تفکیک گفتند نهضت ترجمه عامل تمدن سوزی اسالمی است، 
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را تحت تأثیر قرار داده و به جهت اينکه علوم مختلف غیر اسالمی وارد اسالم گرديده و علوم اسالمی 
همچنین نیت و هدف خلفاء از ترجمه ی علوم نیز همین بوده است، اما در اين پژوهش روشن گرديد 
 که عامل شکوفايی تمدن اسالمی فقط نهضت ترجمه نبوده و از طرفی تأثیر نهضت ترجمه را نیز 

نظريه به اين شکل است که نمی توان بر رشد تمدن اسالمی انکار کرد ولی حل نزاع بین اين دو 
ی تمدن سازی بر مبنای نتیجه ی نهضت ترجمه شکل گرفته، چون نتیجه ی آن به تمدن سازی  نظريه

اسالمی منجر شد و به همین جهت از اين زمان عصر طاليی و زرين نام می برند. اما نظريه تمدن سوزی 
)جدايی  بنای اصحاب مکتب تفکیکاسالمی بر مبنای اهداف خلفاء از نهضت ترجمه و در ثانی بر م

 فلسفه و علوم عقلی از علوم وحیانی( شکل گرفته است، بنابراين رأی مختار جمع بین دو نظريه است. 

 منابع 
 قرآن کريم -
  7333آيتى، محمد ابراهیم،آئینه ء اسالم، تهران، شرکت انتشار،  -
 ابن نديم، الفهرست، قاهره، المکتبةالتجاريةالکبرى، بی تا -
، عبد الرحمن بن محمد،تاريخ ابن خلدون، تحقیق خلیل شحادۀ، بیروت، دار الفکر،  خلدونابن  -

7388/7708  
 73780اصفهانی، میرزا مهدی، تقريرات، مرکز اسناد آستان قدس رضوی: شماره  -
 جا، چاپ اول المنی، سید محمدباقر نجفی يزدی، بی (، غايه7367اصفهانی، میرزا مهدی، ) -
 جا (، ابواب الهدی، سید محمدباقر نجفی يزدی، بی7323، )ــــــــــــــــ -

 جا: چاپ اول   (، مصباح الهدی، سید محمدباقر نجفی يزدی، بی7367ــــــــــــــــ، ) -
 ش 7387ارشادی نیا، محمدرضا، نقد و بررسی نظريه تفکیک، قم: دفتر تبلیغات اسالمی،  -
اء و الحکماء، تحقیق فواد سید، مصر، مطبعه ابن جلجل، ابی داودسلیمان بن حسان، طبقات االطب -

 م 7005دارالکتب و الوثاق القومیه بالقاهره، 

نجار، قاهره، :ابن ابی اصیبعه، احمد بن قاسم، عیون األنباء فی طبقات األطباء، دراسة و تحقیق -
 الهیئه المصريه العامه للکتاب

 7323اسالم، تهران، طرح نو،  ندر جها  ابراهیمی، دينانی، غالمحسین ، ماجراهای فکر فلسفی -
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 ،چاپ اول7388بینش، عبدالحسین، تاريخ تمدن اسالمی، قم،پژوهشکده تحقیقات اسالمی، -
 7387پیشوايی، مهدی، سیره پیشوايان، قم، موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق، -

 جرجی زيدان، تاريخ تمدن اسالمی، بیروت، دارمکتبه الحیاۀ، بی تا -
 7ه، نهضت ترجمه؛ نتايج و پی آمدهای آن، ماهنامه تاريخ اسالم، شماره جان احمدی، فاطم -

 ، چاپ اول7382جان احمدی، فاطمه، تاريخ فرهنگ وتمدن اسالمی، تهران، نشر معارف،  -
 حتی، فیلیپ، تاريخ عرب، ترجمه محمد سعیدی، تهران، زوار، بی تا -
 فرهنگ اسالمی( ، دانش مسلمین، تهران: دفتر نشر 7356حکیمی، محمدرضا، ) -
 های اسالمی، چاپ اول (، مکتب تفکیک، قم: مرکز بررسی7323ــــــــــــــــ، ) -

 (، اجتهاد و تقلید در فلسفه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ اول7328ــــــــــــــــ، ) -
 (، معاد جسمانی، قم: دلیل ما، چاپ اول7383ــــــــــــــــ، )  -
 (، الحیاۀ، قم: دفتر انتشارات اسالمی7360ــــــــــــــــ، ) -
 (، الهیات الهی و الهیات بشری، قم: چاپ اول7388ــــــــــــــــ، ) -
 .ش 7325حکیمی، شرف الدين، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چ دوم،  -
 7387پیشوايی، مهدی، سیره پیشوايان، قم، موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق، -
 7382، کارنامه اسالم، تهران، امیرکبیر، عبدالحسین کوب،   زرين -
نبوت، مترجم محمدرضا عطائى، مشهد،آستان  سبط بن جوزى شرح حال و فضائل خاندان -

  ،چاپ اوّل ش 7323 رضوى، قدس
  ،چاپ اوّل ش 7380 شیخ مفید،ارشاد،مترجم محمدباقر ساعدى خراسانى، تهران،اسالمیة،  -
  ، چاپ اوّل ق 7773شیخ مفید، اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل على العباد، قم، کنگره شیخ مفید،  -
 ،چاپ: اوّل ق 7328 ،نشر جهان، ،تهران ضا علیه السالمشیخ صدوق،عیون أخبار الر -
 شوقی ضیف، العصر العباسی االول، قاهره، دارالمعارف بمصر، بی تا -
، أبو جعفر محمد بن جرير، تاريخ الطبری،تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم، بیروت، دار  طبرى -

 7385التراث ، 
  ،چاپ اوّل ق 7773،  ، بعثت طبرى، محمد بن جرير بن رستم، دالئل اإلمامة، قم -
 (،تفسیر المیزان، قم، موسسه نشر اسالمی7363طباطبايی، سید محمدحسین، ) -

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8
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 (، اسالم وانسان معاصر، قم: نشر دفتر تبلیغات اسالمی، چاپ اول7387ــــــــــــــــ)، -
 (، قرآن در اسالم، قم: نشر دفتر تبلیغات اسالمی، چاپ اول7386ــــــــــــــــ، ) -
 جا، انتشارات اسالمی (، شیعه در اسالم، بی7326ــــــــــــــ، )ــ -
علی اصغر حلبی، تاريخ تمدن اسالم بررسی هايی چند در فرهنگ و تمدن اسالمی، )تهران،  -

 .78( ص 7365چاپ و نشر بنیاد، 
 ، مشهد، آستان عطاردى، عزيز اهلل، مسند اإلمام الرضا أبى الحسن على بن موسى علیهما السالم -

  ، چاپ اوّل ، ق7706 قدس رضوى،

  7330غزالی، ابوحامدمحمد ، تهافت الفالسفه، مقدمه ماجد فخری، بیروت، دارالمشرق،  -
فرانتس روزنتال، نهضت ترجمه، گفتگويی میان تمدن يونانی و تمدن اسالمی، مترجم نگار  -

  75، شماره7387ذيالبی، فصلنامه تاريخ اسالم، 
 مه محمد سعیدی، تهران، زوار، بی تا فلیپ حتی، تاريخ عرب، ترج -

 ش 7323قزوينی، مجتبی، بیان الفرقان، ، تهران، مرکز جامعه تبلیغات اسالمی،  -
  ش 7378، محمد بن عمر،رجال الکشی) اختیار معرفة الرجال(، مشهد،دانشگاه مشهد، کشى -
  7337کريمی، رضا،  زمینه های شکل گیری تمدن اسالمی، سه شنبه سی ام مهر  -
 7382ستاولوبون، تمدن اسالم وعرب، مترجم سیدهاشم رسولی محالتی، تهران ؛ اسالمیه ،گو -
،أبو الحسن على بن الحسین بن على،مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقیق اسعد داغر،  مسعودی -

 7703قم، دار الهجرۀ، چ دوم ،
القاسم پاينده، مسعودی،أبو الحسن على بن الحسین،مروج الذهب و معادن الجوهر،ترجمه ابو  -

 ش، چاپ پنجم7327تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، 
مجلسى، زندگانى حضرت سجاد و امام محمد باقر علیهما السالم،ترجمه بحار األنوار،مترجم  -

  ، اسالمیة، چاپ دوم موسى خسروى،تهران
سى مجلسى، زندگانى حضرت امام موسى کاظم علیه السالم، ترجمه بحار األنوار، مترجم مو -

  ش،چاپ دوم 7322 ، تهران، اسالمیة، خسروى
،چاپ  ش 7328 ، تهران،اسالمیة، مجلسى،مهدى موعود، ترجمه بحار األنوار،مترجم على دوانى -

 بیست و هشتم
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 ، چاپ سوم7776 قم،انصاريان، مسعودى،على بن حسین،اثبات الوصیة، -
 ق 7776، قم: دار الحديث، 3شهری، محمد، میزان الحکمة، ج  محمدی ری -
، انديشه حوزه، سال پنجم، «مکتب تفکیک يا روش فقهای امامیه»ملکی میانجی، علی، مقدمه  -

 .ش 7328شماره سوم، آذر و دی 
 ، ، چاپ هفتمانتشارات صدرا، تهرانمطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسالم و ايران،  -

  7387موسوی، سید محمد، آئین و انديشه: نقد مکتب تفکیک، تهران: حکمت،  -

 72يونانی به عربی، دوشنبه  و نقد نگاه اين مکتب به ترجمه فلسفه از« مکتب تفکیک»معرفی  -
 باشگاه انديشه 7388اسفند 

محمد محمدی، فرهنگ ايران پیش از اسالم و آثار آن در تمدن اسالمی و ادبیات عربی،  -
 7327تهران، توس، 

فلسفه، قم، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام   ، آموزش ، محمد تقی يزدی  مصباح -
 7337خمینى، 

، 7383نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسالم و ايران، تهران، امیرکبیر،  واليتی، علی اکبر، ، -
 چاپ اول

 واليتی، علی اکبر، پويايی فرهنگ وتمدن اسالمی، تهران، وزارت امور خارجه  -
نصر، سیدحسین، علم وتمدن دراسالم، مترجم احمد ارام،تهران، انتشارات علمی  -

 ،چاپ سوم7386فرهنگی،
راسات تاريخ العلوم عندالعرب، موصل، وزارۀ التعلیم العلمی و نجیب حکمت، عبدالرحمن ، د -

  7322البحث العلمی جامعة الموصل، 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js


 

گانه  های سه   حربه تقابل با    تحلیل و تبیین نقش بنیادی معرفت و ایمان در
 نفوذ و سیطره مکتب مادی تمدن غرب بر اساس آیات قرآن

 
 3، محبوبه کرمی3، سعید عربگری7، سید محسن میرباقری7علیرضا قديمی ماهانی

 

 چکیده
اند که تمدن غرب در  مهم  و مذهب؛ عقل و انديشه؛ سنت و شخصیت ملی، سه عامل و مانع دين 

جوامع مسلمان جدا ساخته، بستر نفوذ و سیطره بر فرهنگ و تمدن   های وسیع خود بتدريج از مردم  برنامه
غرب در قرن اخیر  های تقابل تمدن اسالمی و تمدن  دا زمینهآورد. در اين مقاله ابت اسالمی را فراهم می

جداسازی دين و مذهب؛ عقل و انديشه؛ سنت و شخصیت ملی از جوامع   های: بررسی شده، سپس حربه
توسط فرهنگ مهاجم غرب به صورت جداگانه معرفی، تحلیل و کارکرد هر کدام تشريح  مسلمان، 

کردن به مذهب اصیل اسالم و  به دين و مذهب منجر به پشت  تفاوتی شده است. در جوامع اسالمی بی
تضعیف نیروی عقل و انديشه  شود. همچنین با  پذيرش مکاتب جديد اومانیستی، لیبرالیستی و ... می

سنت و  شدن از  شوند. سرانجام دور ها می ها و هوس شده و اسیر لذت بوسیله تحريک غرايز، افراد سطحی
توان  آورد. متقابالً در تمدن نوين اسالمی می گرا بار می زده و مصرف د، غربشخصیت ملی جوامعی مقل

سطحی،  های  برای استقامت مسلمین و جلوگیری از ايجاد انسان  راهکارهايی پیشنهاد کرد. روشی اساسی
گرا، ايجاد معرفت دينی، تقويت ايمان و تقواست. نقش و کارکرد  زدهِ، خودباخته و مصرف مکتب

ها، بر اساس آيات قرآن بررسی و ارائه شده است. معرفت اصیل  حربه سازی  مذکور در خنثیراهکار 
برابر حقارت دنیا به پیش چشم  دينی، عظمت خداوند را مقابل قدرت ظاهری غرب و عظمت آخرت را 

                                                                                                                                               
 (alirezamahani128@gmail.comنوسینده مسئول: دانشجوی دکتری، علوم قرآن و حديث، دانشکده اصول دين تهران ) 1
 استاديار، علوم قرآن و حديث، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی 2
 يد، دانشگاه قرآن و حديثدانشجوی کارشناسی ارشد، کالم و عقا 3
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سوی  انسان مؤمن از غرب به  نتیجه نقطه اتکاء و توجه سازد. در  انسان گشوده و از خودباختگی جدا می
 آورد. رقابت و جبران روی می چرخد، از سرسپردگی تمدن غرب آزاد و به جای تقلید به  آسمان می

های نفوذ، مکتب مادی، معرفت دينی،  تمدن نوين اسالمی، تمدن غرب، حربهواژگان کلیدی: 
 ها، آيات قرآن تقابل تمدن

 مقدمه 
اسالمی بخصوص در ايران را از دو تقابل فرهنگی تمدن غرب با فرهنگ و تمدن اسالمی در ملل 

توان بررسی و تحلیل کرد. يکی از منظر تاريخی يعنی آنچه در عمل در طول دويست سال منظر می
تقابل همه جانبه غرب با ملل اسالمی بخصوص ايران رخ داده است. ديگری تحلیل و شناخت حربه ها و 

ای است که موجب ل و عناصر روانی تغییر دهندهها و يافتن عوامهای اصلی تاثیرگذار بر انسانمکانیزم
گرايانی دين شدن و در نهايت دگرگونی فرهنگ دينی ملل اسالمی شده و به شکل گیری غربسست

شوند. مطالعه و تدقیق در شگردهای فرهنگی غرب برای استفاده ستیز که پذيرای تمدن غربی منجر می
 ان در منظر دوم مورد مداقه قرار خواهد گرفت. ها برای تغییرات فرهنگی مسلماناز اين حربه

بنابراين در اين تحقیق پس از ارائه تعاريف متعدد از تمدن و بررسی عوامل شکوفايی و افول تمدن 
اسالمی و ابتدا از منظر تاريخی و بويژه در تاريخ معاصر ايران اسالمی به تقابل تمدنی پرداخته و زمینه 

کتب مادی تمدن مهاجم غربی فراهم کرده است. در ادامه به ماهیت اين ها و طرفندهای متبیین حربه
شود. شدن فرهنگ دينی ملل اسالمی پرداخته میها بخصوص با تمرکز بر علل سستها و روشبرنامه

به معرفی اين سه  در اين تقابل غربیان و بعدها روشنفکران غربگرا از سه حربه اساسی استفاده کردند که
ها بر اساس آموزه های اثر کردن اين حربهاريخی آن، بررسی آثار و روشهای مقابله و بیحربی، سیر ت

 قرآن کريم خواهیم پرداخت. 
گیری معرفت و ايمان به خدا و آخرت در پرتو تعالیم اصیل دينی سپس به صورت موجز نحوه شکل

ها به نحوه مواجه يک شهای مذهب اصیل شامل بارورها و گرايارائه شده است. پس از بیان ويژگی
ها به ای که در برابر اين حربهالعادهها پیش گفته و در حقیقت امکان مقاومت فوقانسان مؤمن با حربه

کردن آنها ها و از کار انداختن و خنثیاشاره شده است. آيات قرآن در زمینه تبیین حربه دهدمؤمنین می
 ست.   در پرتو تعالیم وحی و مذهب اصیل ارائه شده ا



 767/  ... مکتب سیطره و نفوذ گانه سه های   حربه  با تقابل   در ايمان و معرفت بنیادی نقش تبیین و تحلیل

 

آنچه در اين مقاله به عنوان نقش معرفت و ايمان در تقابل فرهنگی با غرب ياد شد بواقع متفاوت از 
نگاهی است که با مطرح کردن بحث بازگشت به خويشتن و تأکید بر عناصر فرهنگی خودی، در پی 

يیم مذهب وسیله گوتر ما نمیحفظ استقالل فرهنگی و فکری و محو استعمار نوين است. به بیان واضح
شود که مذهب تنها وسیله مبارزه با نفوذ غرب است. بلکه با مبارزه با استعمار است. حتی ادعا نمی

روشنگری و ايجاد معرفت اصیل دينی و آگاه کردن يک ملت و سپس با ايجاد غرور و شخصیت ملی و 
یق که منجر به خودسازی و در نتیجه جلوگیری از غربزدگی و با پرورش نیروی انسانی دارای بینش عم

توان به هدف توسعه دست يافت و تمدن نوين اسالمی را شود میها برای اعتالی وطن میتحمل سختی
 بنا نهاد.

 سؤاالت پژوهش
 پژوهش به صورت زير هستند: اين دو سؤال اصلی 

مسلمان های مکتب مادی تمدن غرب برای سیطره و تسلط بر جوامع ها و شیوهترين حربهاصلی -7
 کدامند؟

های تهاجمی در تمدن نوين اسالمی، معرفت و ايمان عمیق دينی چگونه نقشی در تقابل با حربه -7
 کند؟تمدن غرب ايفاء  می

 پژوهش هایفرضیه

 از:  شود، عبارتندکه در ادامه با جزئیات تبیین و ابعاد مختلف آنها ارائه می دو فرضیه اصلی
ترين و مذهب، عقل و انديشه، و سنت و شخصیت ملی، اصلی ين جدايی جوامع مسلمان از د -7
های وسیع خود برای سیطره و تسلط بر اين  هايی هستند که مکتب مادی تمدن غرب در برنامهحربه

 به کار گرفته است.  های مختلفی همانند پیشرفت و تجددجوامع در پوشش
اهری غرب و عظمت آخرت را در معرفت اصیل دينی، عظمت خداوند را در مقابل قدرت ظ -7

نتیجه  برابر حقارت دنیا به پیش چشم انسان گشوده، عشق و ايمان را در دلها ريخته و با تقوا ساخته و در  
چرخیده و از سرسپردگی تمدن غرب آزاد  انسان مؤمن از غرب به سوی آسمان   نقطه اتکاء و توجه

تقابل با هجوم تمدنی فرهنگ غربی، قدرت مقاومت شود. بنابراين معرفت و ايمان عمیق دينی در  می
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فرهنگی بااليی را ايجاد کرده، مانع غربزدگی و خودباختگی شده و با خودشناسی و خودباوری مسیر 
سازد. همچنین عالوه بر نقش سلبی، مذهب اصیل با ايفاء اعتالء و توسعه جوامع مسلمین را هموار می

 ی هم خواهد شد.نقش ايجابی وارد رقابت و تاثیرگذار

 روش تحقیق
ها و جستجوی اينترنتی نامهبا توجه به اهداف تحقیق، از منابع موجود اعم از کتب، مقاالت، پايان

استفاده شده است. مطالعه حاضر از نوع تحقیقات بنیادی و نظری است که از روش توصیفی تحلیلی 
رب و تأثیرات آنها و در ادامه به تحلیل و های نفوذ و سیطره مکتب مادی تمدن غ   حربه برای شناسايی 

تقابل با حربه های مذکور بهره گرفته شده است. ابزارهای     تبیین نقش بنیادی معرفت و ايمان در
ها، شیوه تحلیل گردآوری اطالعات در اين پژوهش فیش برداری از منابع و روش تجزيه و تحلیل داده

 عقلی محتوا است.

 و تمدن اسالمی تعریف تمدن، تمدن غربی
برای فهم مفهوم و منظور هجوم تمدنی غرب به تمدن اسالمی مناسب است که ابتدا مقصود خود را 
از تمدن مشخص سازيم. تمدن از جمله مقوالتی است که تعاريف مختلفی از آن توسط صاحبان انديشه 

رهنگ لغات دهخدا تمدن ای خاص به آن نگريسته شده است. فارائه شده که به نظر در هر يک از زاويه
تخلق، اخالق اهل شهر و انتقال از خشونت و جهل به حالت ظرافت انس و »کند: را چنین توصیف می

 [. 7«]معرفت است
توان به  تمدن را می»ويل دورانت نويسنده کتاب تاريخ تمدن، تمدن را اينگونه تعريف می کند: 

نتیجه وجود آن، خالقیت فرهنگی امکان پذير  شکلی کلی آن، عبارت از نظمی اجتماعی دانست که در
توان تشخیص داد که عبارتند  کند. در تمدن چهار رکن و عنصر اساسی را می شود و جريان پیدا می می

از: پیش بینی و احتیاط در امور اقتصادی، سازمان سیاسی، سنتی، اخالقی و کوشش در راه معرفت و 
 [. 7«]بسط هنر

اند که شامل  هنوع خاصى از توسعة مادى و معنوی در جوامع بشرى دانستتمدن را »برخی ديگر نیز 
اخالقی، زيبايى شناختى و هنر،   حاوی جهات مذهبی،  مجموعه اى از پديده هاى اجتماعى قابل انتقال،
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« امور فنى و علوم و مشترک در همة اجزای يک جامعة وسیع و يا چندين جامعة مرتبط با يکديگر است
اند. اين  ی خاصی به تمدن نگريسته ر که پیداست هريک از تعاريف فوق از جنبه و زاويه[. همانطو3]

، «مجموعه آداب و رسوم»، «شهری شدن»لفه های سازنده تمدن تاکید دارند؛ ؤتعاريف عمدتا بر م
لفه ها را تشکیل ؤنقاط ثقل اين م« فرهنگ توسعه يافته»و « نوعی نظم اجتماعی»، «های مهم پديده»

 دهند. می
اما بايد دقت کرد که در تمدن نوعی نظام هم وجود دارد به اين معنی که تمدن مجموعه ای از 

لفه های مختلف در کنار هم نیست. بلکه در اين عناصر يک جوهره وجود دارد که عبارت ؤعناصر و م
معه است و است از نوع نگاه آن جامعه به جهان و انسان. اين جهان بینی تعیین کننده ارزش های جا

ارزشها به نوبه خود موضع گیری آن جامعه را در قابل مسائل مشترکی مثل مسائل اجتماعی، سیاسی، 
 لفه ها را ؤجغرافیايی ايجاد می کند که مجموعه همه اين جهان بینی، ارزش ها، موضع گیری ها و م

غربی دقیقا بر اساس  می شود تمدن نامید. در بخش بعد به اختصار اشاره خواهیم کرد که تمدن نوين
همین سیر منطقی، دچار تحول و بازآرايی شد. با اين توجه، گاهی می توان تمدن های با جهان بینی 
غیربومی و کامال انديشه محور را با نام و عنوان جهان بینی آن معرفی کرد، مثال گفت تمدن اسالمی. بر 

ای جهان بینی و آموزه های دينی است. اين اين اساس، تمدن اسالمی در حقیقت تمدن ايجاد شده بر مبن
جهان بینی بر خالف جهان بینی های نژادی و قومیتی، چنان است که می تواند توسط هر ملتی پذيرفته 
 شود و لذا ما می توانیم مجموعه ملل دارای اين فرهنگ را شناسايی و آنها را حوزه تمدن اسالمی بنامیم.

اشیم که عنوان کنیم که در طول سالیان متمالی از بعث نبی البته با اين تعريف، شايد محقق ب
ثر از أاکرم)ص( هرگز تمدن اسالمی به معنای واقعی در جوامع اسالمی شکل نگرفته بلکه اين ملل مت

 آموزه های اسالمی هستند تا نماينده تمدن اسالمی.

 تمدن نوین غربی
نیم نگاهی به تاريخ شکل گیری تمدن نوين با آشنايی اجمالی با معنا و مفهوم تمدن، اکنون می توا

غربی بیندازيم. ما در اين قسمت با نگاهی تاريخی، با نحوه شکل گیری اين تمدن نوين غربی که از دل 
تمدن راکد قرون وسطايی بیرون آمد آشنا می شويم. اين نگاه تاريخی و تحلیلی بیش از هر روش 

ت تمدن غرب آشنا سازد. هرچند ما در اينجا باالجبار به ديگری می تواند ما را با معنای تمدن و ماهی
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مرور سريع اين تاريخ خواهیم پرداخت تا به بحث اصلی مقاله برسیم، اما خواننده عالقه مند می تواند 
 اين خط سیر را از طريق کتب تاريخی دقیق تر و جزئی تر دنبال کند.

شورهای اسالمی و ملل غربی دانست. اين جنگ های صلیبی را می توان اولین تقابل تمدنی میان ک
تقابل تمدنی که می توان مسلمین را پیروز آن نامید، به بیداری گسترده در اروپای غرق در جهالت و بی 
خبری انجامید. به دنبال اين تقابل، نخبگان و رهبران اروپايی در دوره ای تقريبا چند صد ساله به باز 

تند. دوره ای که با تقلید و اقتباسات فراوان از کشورهای اسالمی انديشی و بازسازی تمدن خود پرداخ
[. تمدن غرب با 7همراه بود، در نهايت به باز شدن شکوفه های يک تمدن بالنده و جديد ختم گرديد]

بازانديشی در مبانی فکری و فلسفی مدرسی آغاز گرديد. تفکر و فرهنگ مسیحیت کاتولیک که بر 
وپايی زنجیر زده بود در دوره رنسانس و پس از آن به تدريج از فکر و دست دست و پای فکر و عمل ار

و پاهای اروپايی باز شد. با شکل گیری فکر و انديشه نو، رفته رفته تغییر در فرهنگ غربی نیز ايجاد شد. 
اکنون غربیان آماده کشف جهان جديد، يادگیری و توسعه علوم مختلف، سوداگری، قدرت طلبی و ... 

ش های علمی و اکتشافات به انقالب صنعتی انجامید. انقالب صنعتی، ال[. همین روحیه در پی ت5د]بودن
[. همزمان با اين 6به ساخت کارخانه ها، ابزارآالت نظامی و رفاهی و در نهايت خطوط راه آهن انجامید]

فاسد، تحوالت و تقريبا در قرن هفدهم موج مشروطه سازی در غرب گسترش يافت و حکومت های 
سلطنتی موروثی يا برچیده و يا مشروطه شدند و عمال از قدرت کنار زده شدند. به اين ترتیب با تفکیک 
قوا و مشروطه شدن پادشاهان و شکل گیری دموکراسی، نخبگان و سرمايه داران غربی به جای 

ين تحول، [. تحول سیاسی آخر2پادشاهان، مديريت و رهبری کشورهای اروپايی را در دست گرفتند]
در سلسله تحوالت شکل دهنده به تمدن نوين غربی بود که به کلی اروپايی متفاوت از قرون وسطا را 

 [.8معرفی می کرد. هر چند اين تمدن نوين خود، در قرون پسین دچار تحوالت ديگری شد]
تحوالت در فکر و در صنعت و در نظام حکومتی غرب، به قدرتمندی اقتصادی و نظامی تمدن 

رب انجامید و اين تمدن فربه و نیرومند اکنون با تمام قوا رو به کشورهای ديگر آورد. کشورها غ
آسیايی شرقی همچون ژاپن، چین و هند، کشورها آسیای غربی همچون ايران و عثمانی، تمام قاره 

 [.3آفريقا و آمريکای التین، شاهد هجوم اين تمدن قدرتمند و نوظهور و سلطه جو بود]
اروپای مغرور و قدرتمند از اين هجوم تمدنی، فروش تولید انبوه کارخانه ها، توفق سیاسی بر  انگیزه

کشورهای ديگر و ترويج ايده لوژی های نو غربی در میان ملل ديگر بود. هريک از اين سه انگیزه، 
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د و تقريبا سه نیروی پشتیبان مجزا در غرب داشت. تجار و سرمايه داران با هدف فروش کاالی خو
ديگر و متفکران و  یدستیابی به سود و سرمايه، سیاست مداران با هدف تسلط سیاسی بر کشورها

 فراماسونرها با هدف بسط انديشه و فرهنگ غربی به سراغ ساير ملل ضعیف آمدند. 
نفوذ و حضور غرب در هريک از اين ملل، تاريخ و فراز نشیبی منحصر به خود را دارد، هرچند 

وانی هم در اين تهاجم و تقابل ها وجود دارد. اما نکته قابل توجه اين است که غرب پس اشتراکات فرا
 از هجومی سیصد ساله به ساير ملل و استعمار آنها، در بکارگیری شیوه های استعماری پخته تر و 
پیچیده تر شده است. به طوری که مثال می توان گفت در هجوم به ملل مسلمان تقريبا از حربه های 
مشابهی استفاده می شود که موضوع اين مقاله بررسی اين حربه ها و نقش بنیادين معرفت و ايمان دينی 

 [. 70در مقابله با اين حربه ها و باالتر حتی در به هزيمت کشاندن آنها است]
در حالی که تمدن غربی در دوره رنساس و پس از آن توسعه و قوت می يافت، در آن سو، 

پس از پیروزی در جنگ های صلیبی، اتفاقات تلخی که تمدن سوز بود را از سر می کشورهای اسالمی 
گذراند. هجوم مغوالن به اين کشورها تقريبا دستاوردهای تمدنی آنها را نابود ساخت و سالها اين قوم 
خشن و جاهل را بر امور مسلمین مسلط ساخت. پس از پشت سر گذاردن فتنه مغوالن و قوت گرفتن 

از چند قرن، اينبار کشورهای اسالمی، با توطئه غربیان، دچار اختالفات مذهبی و قومی گشتند.  آنها پس
اختالفات و جنگ های خانمان سوز صفوی و عثمانی و نقش سفیران غربی در آن غیرقابل انکار است. 

که حتی به اين اختالفات بنیان کن و در کنار آن ضعف و فساد پادشاهان مانع از رشد تمدنی مسلمین بل
عقبگرد آنها انجامید. اما در حالی که کشورهای اسالمی رشد چندانی نیافته بودند، با هجوم دول نیرومند 

 [.77اروپايی مواجه شدند]
غربیان در دوره صفوی در پی تحوالت فکری و فرهنگی نوين روی داده در اروپا )دوران رنسانس( 

به کشورهای اسالمی گذاردند. اين دوره با تقابل ها و با هدف آشنايی و کشف جهان پیرامون خود، پا 
زورآزمايی دول رو به قوت اروپای شرقی و صفوی همراه است که نشان از برابری دو تمدن دارد. اما 
پس از اين دوره، دوران افشاريه و زنديه را می توان دوران نفوذ اولیه دانست. در حقیقت غربیان پس از 

 های اسالمی و شناختن قومیت ها، بزرگان، سنت ها، سیاستمداران و يک دوره آشنايی با کشور
خاندان های تاثیرگذار و در حالی که به لحاظ اقتصادی و نظامی در حال رشد بودند، به نفوذ و زد و بند 
با خاندانهای سلطنتی روی آوردند. با اثربخشی سیاست های استعماری، اين فعالیت ها گسترده تر و 
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به طوری که دوران قاجار را می توان دوران نفوذ گسترده و به بیان ديگر استعمار نامید.  عمیق تر گشت
قراردادهای انحصاری، تاثیرگذاری در عزل و نصب ها و جنگ ها و صلح ها و حتی جداسازی 

-سرزمینی از مصاديق اين استعمار است. اما تهاجم تمدنی غرب به کشورها اسالمی و به خصوص تمدن
اسالمی به همین حد محدود نماند و از اواسط اين دوران و بخصوص جنگ های ايران و روس ايرانی 

 [.77] اين تهاجم شکل ديگری به خود گرفت

 هجوم تمدن غرب به تمدن ایرانی اسالمی در دوران معاصر
 تقابل فرهنگی تمدن غرب با فرهنگ اسالمی در ملل اسالمی بخصوص در ايران را از دو منظر 

ن بررسی و تحلیل کرد. يکی از منظر تاريخی و ديگری تحلیل و يافتن عوامل و عناصر روانی و توامی
توان تفکیک کرد اما در بحثی شگردهای فرهنگی غرب. هر چند اين دو منظر را کامال از هم نمی

 تری کرد. توان به هر يک نگاه مبسوطجداگانه می
های ايران و روس است. اين تاريخ معاصر ايران، جنگاز منظر تاريخی،  به نظر می رسد نقطه آغاز 

ها به دلیل ضعف صنعتی و در نتیجه نظامی ايران و ضعف تشکیالت حکومتی آن از يک طرف و جنگ
شود. جنگی که در بار ايرانیان منجر میبه دلیل کارشکنی جريان سیاسی نفوذی غرب به شکست خفت

های حیثیتی بسیاری از دهد. در اين جنگرا از دست میهای عظیمی از سرزمین خود آن ايران بخش
اند و با حمايت علما با تمام وجود وارد میدان کارزار قبايل از نقاط مختلف ايران و سران آنها وارد شده

اند. در واقع ايرانیان اند. اما شکست سنگین، زبونانه و تحقیرآمیزی را متحمل شدهاسالم علیه کفر شده
کردند، ناگهان متوجه ضعف و عقب افتادن خود اين خود را در اقتدار صفوی تصور می که تا پیش از

ها، اين است که اين مسئله نه با بخشی از آمیز بودن نتیجه جنگشوند. مسئله مهم عالوه بر تحقیرمی
ريان، قبیله مردم که کل مردم ايران از دهقانان، بزرگان شامل روسای قبائل، تجار، والیان و متولیان، دربا

دهد. يعنی همه ايران از اعضای قبائل، صاحبان قدرت و منصب و صاحبان ثروت و قاجار رخ می
اند و خود را در تقابل قدرت و سرزمین )رؤسای قبائل( تا دهقانان و روستائیان دچار اين تحقیر شده

توان سطور ران می[. همین است که بدون ورق زدن تاريخ معاصر اي73اند]عظمت تمدن جديد باخته
آتی آن را حدس زد و خواند. ملتی که با سیلی شکست در جنگ از خواب برخواسته و همه آن تحقیر 

 اند و در قبال تمدن نوظهور خود را باخته چه عکس العملی خواهد داشت؟شده
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های آتی مشحون از تالش برای نوسازی صنعت، مسافرت تحصیل کردگان به همین است که سال
رای شناخت اين پديده جديد و علل ترس رؤسا و صاحبان قدرت در برابر غرب و حتی به غرب ب

های حکومت بندی قدرت و پايهسرسپردگی رفتن آنها ظهور آن است. بنابران رؤسای قبائل که تقسیم
شان با امکانات مالی در حال تحصیل در غرب. همین هستند، خود دچار ترس از غربند و فرزندان

گرايی هستند که به تحصیل کرده در دوران بعد يعنی ناصرالدين شاه، رؤسای قبائل غرب فرزندان
-ای که دغدغه اصلی آن ايجاد نظام حکومتشوند، تا مشروطههای مشروطه وارد میراحتی در جنگ

داری مدرن و غیر دينی است تا رفع استبداد حاکم شود و نیروها و قبائل خود را بر اين انقالب گسیل 
دارند. همین است که در دوران بعد دربار ايران از عناصر سرسپرده پر شده است. ناگهان با شروع می

 نهضتی فرهنگی غربی توسط روشنفکران غرب ديده مواجهیم.
ها )انگلستان( در دوره ناصری با ايجاد نهادهای فرهنگی آموزشی و يا هدايت نهادهای موجود غربی

آوری اين نیروهای غربگرا و تقويت آنها و تسری فرهنگ آنها و معهمچون دارالفنون سعی در  ج
ساخت نیروهای جديد دارد. که بارزترين تشکیالت فعال فراماسونری است که تمام اهداف بر شمرده 

کند و سپس در مسیر تربیت و جذب نیروهای ای بین اين روشنفکران ايجاد میکند. شبکهرا دنبال می
 [.77دارد]میام برجديد و تحصیل کرده گ

بنابراين تا پايان دوره ناصری شاهد تولید و تربیت نیروهای غربگرا با فرهنگ غرب هستیم که گرچه 
ای هم دارند، مثال برخی طرفدار سوسیالیسم، برخی لیبرالیسم هستند، اما همه در در ظاهر اختالف عقیده

 اند.حذف دين از فرهنگ و حکومت متفق القول
زم است که ذکر شود که اينکه چطور اين افراد توسط غربیان تغییر يافتند، يعنی دين در اينجا ال

خود را از دست دادند و بعدها به خصومت با دين پرداختند و سعی در کنار زدن داشتند که در بخش 
 بعدی مقاله به آن پرداخته خواهد شد.  

مظفرالدين شاه با انقالب مشروطه  پس از تربیت نیروهای روشنفکر و متشکل سازی آنها در دوران
ها نشستند. هر گذاران ايرانی شدند و به منصباين نیروها در عمل به حاکمیت وارد شدند و سیاست

اند به چند اين دوران خالی از رقبای ملی مذهبی نیست، اما اينها را که با فرهنگ عمومی ايران بیگانه
 [. 77کند]یهای سیاسی اصلی ايران تبديل ميکی از جناح
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مشروطه قدرت را از شاهان گرفت و به مجلس و دولت سپرد که در آنها روشنفکران نیمی از نیروها 
نشینی در سفارت انگلستان و ورود يافتن خواهی ايرانیان و علما با بستهستند. در حقیقت جنبش عدالت

تغییر يافت و قدرت را از داری جدی روشنفکران برای تغییر ذهنیت مردم به مشروطه و نظام حکومت
های پس از مشروطه با تقابل دو نیروی روشنفکر و کردگان سپرد. سالشاهان گرفت و به تحصیل

مذهبی در مجلس مواجه است. همچنین تجاوز نیروهای انگلیس و روسیه و آغاز جنگ جهانی اول که 
س با فرهنگ اسالمی ايرانی هستند مأنوشوند. اما روشنفکران غربزده که ناهمگی منجر به ناکامی آن می

های فرهنگی و اثرگذاری از طريق با در اختیار گرفتن بسیاری از نهادها به گسترش وسیع فعالیت
نشريات و نهادهای آموزشی راه يافتند. همین است که با ورود به دوران پهلوی تعداد آنها آنقدر زياد 

 [.75کنند ]آن پر می است که تمام ارکان حکومت پهلوی را تا زمان سقوط
بنابراين آغاز مواجه جدی فرهنگی ما با غرب ايران و روس در دوران فتخعلی شاه آغاز شد تا 
دوران ناصری نیروهای غربگرا تربیت شدند و با مشروطه به عرصه زمامداری گمارده شدند، اما آنها در 

مامداری و آغاز تغییرات فرهنگی در اين دوران تا زمان رضاخان با دو مشکل اصلی پس از دستیابی به ز
ايران مواجه شدند، يکی اينکه ايرانیان مسلمان هستند و در تقابل و در مقابل عناصر فرهنگی غرب از 

کنند. از طرفی اينها در عرصه باورها تا سبک زندگی تا نظام ارزشی تا جشن ها و... مقاومت می
اند. در اين روهای مذهبی و سنتی و ملی مواجههحکومت و قدرت با رقیب نیرومندی يعنی علما و نی

دوران ديدگاهی در بین روشنفکران و حامیان غربی آنها بوجود آمد و آن اينکه بايد رقیب را منکوب 
کند. با ائتالف سیاسی کرد و مردم را به زور و اجبار مدرن کرد. رضاخان اين نقش و وظیفه را بازی می

تقلب در انتخابات مجلس پنجم، نیروهای مذهبی عمالً از قدرت  روشنفکران و رضاخان کودتاچی و
شوند و نشانند و خود قدرت بال منازع ايران میها رضاخان را بر تخت میشوند. غربزدهکنار گذاشته می

ها را مورد حمايت همه جانبه غرب، وضعیتی که تا پايان پهلوی ادامه دارد. رضاخان علما و مذهبی
روشنفکران غربی سازی ايرانیان را در دوره رضاخان با مشت آهنین و در دوره کند و سرکوب می

[. در طی اين دوره از تاريخ معاصر 76تری اجرا کردند]شدهحساب تر وهای ظريفلوی دوم با روشپه
ايران تقابل و تهاجم فرهنگی غرب به شکلی همه جانبه در ايران صورت پذيرفت که شیوه های آن در 

 آتی بیان خواهد شد.بخش های 
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پرست است و در میان نتیجه اين برنامه ها در دوره های بعد، ظهور سیاستمدارانی غرب
ها، افرادی که معتقد به مکاتب مختلف هستند و در میان مردم، بخصوص در شهرهای تحصیلکرده

م فاصله میزان بزرگ و ثروتمند، تغییر سنن و آداب و رسوم و سبک زندگی است. با ورود به قرن بیست
توسعه يافتگی تمدن غربی با ايران و ساير کشورهای استعمار شده بیشتر شد و اين مسئله کنترل اقتصاد 

تر کرد. عقب نگه داشتن کشورهای در جهانی را برای ممانعت از ترقی کشورهای جهان سوم آسان
و همین افزايش فاصله ها، حال توسعه، باعث افزايش يا حفظ فاصله غرب متمدن با اين جوامع گرديد 

 بخشید. کرد و اين غربزدگی را شدت میقشرهای جوان بیشتری را غربگرا می

 سه حربه اساسی تمدن غرب در هجمه به فرهنگ اسالمی
در قسمت قبل به آنچه از منظر تاريخی در تاريخ معاصر ايران اسالمی که شباهت زيادی با ساير 

ه تقابل دو فرهنگ و تمدن نگاهی انداختیم. بیان کرديم که چگونه کشورهای اسالمی دارد از منظر نحو
نهادهای غربگرا به تربیت روشنفکرانی با فرهنگ غربی در ايران نائل شدند و چطور اين غربگراها در 

های فرهنگی دراز مدت به تغییر فرهنگ ملل های خود به قدرت رسیدند و خودشان طی برنامهسرزمین
 و گسترده دست زدند. خود به طور وسیعتر

هنگ دينی شدن فرها بخصوص با تمرکز بر علل سستها و روشدر اين بخش به ماهیت اين برنامه
گرايانی تربیت شدند که دين ستیز شدند و پذيرای شود. يعنی اينکه چطور غربمی ملل اسالمی پرداخته

بگرا استفاده شد و سپس آنها در هايی که برای تربیت روشنفکران غرفرهنگ غربی. تحلیل اثر برنامه
 تر برای تغییر فرهنگ ملل خود استفاده کردند.زمان طوالنی

در ادامه به [. 72در اين تقابل غربیان و بعدها روشنفکران غربگرا از سه حربه اساسی استفاده کردند]
ها ن اين حربههای های مقابله و بی اثر کردمعرفی اين سه حربی، سیر تاريخی آن، بررسی آثار و روش

 بر اساس آموزه های قرآن کريم خواهیم پرداخت. 
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 حربه یک: نابودی غرور و شخصیت ملی
 توضیح حربه

مشاهده عظمت غرب از نظر قدرت نظامی، صنعتی، علمی، اقتصادی برای يک انسان عرفی و 
توانی اينها نمی ها است از يک طرف و القاء اين نکته که بهمعمولی که خواهان اين امکانات و قدرت

ها، شود. بخصوص که اينها مدام از طريق داستاندسترسی پیدا کنی منجر به ايجاد حالت تحقیر در او می
ها و... القاء شود. اين را بايد در کنار اين گذاشت که خود دنیا طلبی منجر به ضعف ها، سخنرانیتحلیل

 دارد.وا میشود و فرد را زودتر به تسلیم و پذيرش حقارت نفس می
شود. پس تحقیر جوامع خودی ابتدا از تحقیر ابزار آالت و صنايع و تکنولوژی های خودی آغاز می

شود که پس روند و نتیجه گرفته میاز آنکه ما ضعف خود را باور کرديم به سراغ مقايسه فرهنگی می
ارزش بودن فرهنگ تر و نادرست است. پس از پذيرش بیفرهنگ ما و آداب و سنن ما عقب مانده

های اعتقادی ما نسبت به فلسفه و جهانبینی غربی نتیجه خود، در نهايت ضعف و نادرستی باورها و بنیان
ها و غربگراها ابتدا االغ و استر جوامع عقب مانده را با ماشین و صنعت خود شود. پس غربیگرفته می

کنند. ان شرقی را با يک غربی مقايسه میکنند. پس از آن خود انسکنند و آنرا مسخره میمقايسه می
های کم استعداد و درجه دومی هستند. آنگاه به طور طبیعی ها انسانکنند که شرقیاينطور القا می

های شرقی خواهد ها و بعد باورهای غربی که زائیده فکر و ذوق انسان غربی است برتر از نمونهفرهنگ
 شد. نتیجه طبیعی اين سیر، تقلید است.

استاد شهید مرتضی مطهری بیان می دارند: برای يک ملت هیچ موهبتی باالتر با همین ديد است که 
شد از شخصیت نیست اگر همه مواهب و ابزارهای زندگی را از ملتی بگیرند و شخصیتش محفوظ با

 .[78]غمی نیست

 آثار حربه
باختگی و حقارت ثیر زيادی بر دين زدايی مقلدين غرب داشته است. با احساس خودأاين حقارت ت

ترند پس انديشه و سبک زندگی و فرهنگ برتری دارند، انسان در يک دوراهی و حس اينکه آنها بر
دهد. حال در همه مسائل زندگی با دو سبک روبروست: زندگی دينی و زندگی غربی. با قرار می

شود. با انتخاب زندگی غربی و رها کردن زندگی دنیوی، با ترک تکلیف و تقوا، رشته ايمان ضعیف می

http://www.mortezamotahari.com/fa/dayspeechview.html?ItemID=142
http://www.mortezamotahari.com/fa/dayspeechview.html?ItemID=142
http://www.mortezamotahari.com/fa/dayspeechview.html?ItemID=142
http://www.mortezamotahari.com/fa/dayspeechview.html?ItemID=142
http://www.mortezamotahari.com/fa/dayspeechview.html?ItemID=142
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شوند. اينها که بین تقلید و دين تقلید را ا در زندگی، ايمان و دين تضعیف میکمرنگ شدن نقش خد
کنند و حالت خود باختگی در آنها کنند، رفته رفته به تقويت اين حالت نفسانی کمک میانتخاب می

شود. پوشاند و حالت مسلط در آنها میشود تا جائیکه سراسر روح و ذهن را میتقويت و تشديد می
 های بسیار است. ها از قبايح اين تقلیدکردن، تشبه به غربیای تهوع آور و حتی نام خود را عوضتقلیده

 خودباختگی
خودباختگی يک مسأله ذهنی نیست بلکه يک حالت روانی است، درست مثل غضب و شهوت و 

بدون آنکه حتی گذارد، غرور. که وقتی انسان دچار آن شد، اين بر ذهن و ديدگاه و رفتارها و... اثر می
خود فرد متوجه آن باشد. اين مشخصه حاالت نفسانی و روانی است و خودباختگی هم يک حالت 

ها، زبان و لباس و ها، مراسم غربیشود، غذای غربیروانی است. وقتی اين حالت بر انسان مسلط می
يعنی در ذهنیت انسان  شوند.ها همه يک برتری دارند و انتخاب و تقلید میمراسم و تفکر و ... غربی

اش، و به سادگی هم گذارند. در نگرشش، در انتخابش و در همه شئون زندگیخود باخته اثر می
شود. اين خاصیت حاالت نفسانی است که مثال فرد مغرور، رفتارهای توأم با اين حالت نمیمتوجه

 رنجش ديگران دارد ولی کمتر متوجه اين غرور است.

 از این حربه سیر تاریخی استفاده
های ايران و روس عظمت آنها را از نظر تاريخی مشاهده عظمت غرب در شکست ايرانیان در جنگ

نشان داد. سپس سفرهای ايرانیان به اروپا عظمت اين تمدن را در ديدگان نشاند. حاصل اين سفرها به 
های طنز ها، نمايشنامهلهها، مقاصورت کاالی تمسخر و تحقیر ايرانیان به مردم ايران عرضه شد. کتاب

فراوانی در اين دوره نوشته در اختیار مردم قرار گرفت. امروز نیز اين عظمت در قالب مستندهای 
ر فناوری پیشرفته و محصوالت پیچیده ز مشاهده مستقیم و همراه با تحقیها و نیها، سريالتلويزيونی، فیلم

 شود.به ساير ملل منتقل می
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 ن عقل و اندیشهحربه دو: سست کرد
 توضیح حربه

های استعماری خود نیروی عقل را با تحريک شهوات در قالب ايجاد کشورهای غربی در برنامه
ابتذال در جوامع از کار انداختند. با تحريک مدام شهوات بخصوص  حجاب و سپس ترويججوامع بی

ورزی و تعقل است. یف انديشهزدگی دچار کردند که حاصل آن تضعها آنها را به غريزهدر میان جوان
با شدت گرفتن اين حالت اين افراد دچار وابستگی به اين رذايل شدند و ارضاء شهوت تمام نیروی فکر 
و تعقل آنها را مصروف خود ساخت. در نتیجه آنها را از انديشیدن به مسائل واال و کالن بازداشته و آنها 

 بار آورد.زده بصیرت و خوابمعرفت، بیخبر، بیرا بی

 آثار حربه
کند و دل را خواه میطلب و نازلشود. غرايز انسان را دنیادر زير تحريک غريزه، عقل لگدکوب می

 شود. تدبیری میکند که اين حالت به نوبه خود منجر به شتاب و بیدچار قساوت و ضیق و تنگی می
باعث از بین رفتن زمینه های ايمان و  گذارد وتحريک غرايز و پیروی از آنها مستقیماً بر دل اثر می

های قلب بر هر شرح صدر و ايمان به غیب، انسان از معنويات شدن دريچهشود. با بستهتاريکی قلب می
کند. اين افراد هم از دين متنفر و رويگردان شود. پس اثر اينها عقل و قلب را تضعیف میرويگردان می

کند. چنین انسانی زودتر دچار ضعف شخصیت تر میضعیفشوند و هم اين فسق نفس را بازهم می
 شود. می

آيد که رود، هم سطحی زدگی و دنیا زدگی بوجود میپس با تحريک غرايز هم دين و ايمان می
های حاصل آن فساد و مصرف است. اين افراد تمايل به حکومتهای مذهبی ندارند و خواهان حکومت

هم به بیگانه دهند. گرچه اينها آنچنان اهل تفکر و بیداری و انديشه هم دهنده هستند ولو منافع را آزادی
زده البته از زده غربزدايی است. انسان غريزهنخواهند بود. در میان جوانان اين مؤثرترين روش دين

خواهد و با ديدن اين عناصر فرهنگی در بین برخی از آنها بر اينکه راه غرب هم همین مسائل را می
 شود.تر میرود و سبک درستی را انتخاب کرده راسخرا میدرستی 
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 سیر تاریخی استفاده از این حربه
از نظر تاريخی اولین مسافران به اروپا با جوامع بدون حجاب و آزاد از نظر روابط جنسی و موسیقی 

کشف حجاب، شرايط همه را به غرب فرستاد با  توانهای بعد که نمیغنا و ... آشنا شدند. اما در   دوره
ای با های فرهنگی گستردهآنجا را در ايران يا ساير ملل مسمان ايجاد کردند. با آزادی روابط، به برنامه

 استفاده از تمام ابزارهای بروز هر دوره برای تحريک مداوم شهوات و حتی تحريک تعصبات و 
ها را تضعیف و انديشه اين ملت رقابت های قومی و غضب و ... پرداختند. با تقويت اين حاالت عقل

آوردند. اين سطحی شدن در تمام تفکرات کردند و در نتیجه آنها به زندگی غريزی و سطحی روی می
شد. پختگی در روابط ناشی از عشق و شد و پختگی و عمقی در اين افراد ديده نمیو رفتارها نمايان می

شود و صبر موجب صبر در برابر تمايالت میگیری شکل های باالتر است که موجبشايمان به ارز
داری و تعقل و سنجش در رفتار جای زده خويشتنشود. اما در افراد غريزهتقويت عقل و سنجش می

 دهد.  های نازل و رفتارهای انعکاسی و تند و بدون سنجش میخود را به خواسته

 حربه سه: مذهب زدایی
 توضیح حربه

قطه رسیدند که بهترين راه برای سوزاندن باورها که مزاحم حکومت مداران غرب، به اين ن سیاست
 های اسالمی  آنها بر ملت

باشد. تهاجم فرهنگ  ی مسايل مربوط به دين می است، تضعیف ايمان از راه پخش شبهه در همه
غربی کمتر متوجه موارد فرعی بوده است. مسائل اصلی مانند توحید، و مبدأ و معاد، وحی و نبوّت و 
مسائل مربوط به حکومت وخالفت و ديگر مظاهر اجتماعی و اخالقی دين، همگی مورد هجوم 

های سنگینی به طرق مختلف به دين مبین اسالم در جوامع اسالمی به باشد. برای مذهب زدايی، حمله می
 توان بیان کرد:گانه زير میطور مکرر و موکد وارد شد که آنها را محورهای شش

 قب ماندگی مسلمانان و نتیجه گرفتن اينکه اسالم ناصحیح است.اشاره به ع -7
اشاره به فساد برخی مقدسین و ايجاد تنفر و جدايی نسبت به رهبران دينی و القاء ناتوانی اسالم  -7

 در ارائه روش تربیت کارآمد
 گیری به باورها به واسطه عقلی نبودنشبهه و ايراد -3
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 النی بودن آنهاعقظالمانه بودن احکام و غیر -7
 پاسخ گو نبودن در برابر مسائل روز و مربوط به گذشته بودن -7
 زا بودن آنها در دنیا پیچیده امروزیدست و پا گیر بودن احکام و محدوديت -6

انجامید اين حربه اگر دو حربه قبل به طور غیرمستقیم به سست شدن ايمان و دوری از مذهب می
گريزی و ضعف ايمان، انسان گريزان از خدا و ی اين دينکشد. در نتیجهیمستقیماً مذهب را به چالش م

های خود رجوع شود و به ريشهپرست میمتکی و مطمئن به علم و صنعت و دستاوردهای خود، خود
کند. آورد و اينها را جايگزين اسالم میها و ... نیاکان روی میکند بنابراين به آئین، باورها و جشنمی

شود. البته در سطحی باالتر و گرايی در بین مردم عادی پذيرفته میگرايی به جای اسالمه باستاناينگون
های سیاسی و اقتصادی و تربیتی و ... مکاتب غربی که حاصل عقل آنهاست در میان نخبگان، نظام

 شود.جايگزين اسالم می

 آثار حربه
يابند و ها را در خانه میقصر تمام بدبختینشیند و آنها مبا هتک مذهب نفرت از آن در دلها می

شود که خود زمینه مناسبی سعی در مبازره و نفی آن دارند. البته با غربزدگی نفرت از معنويت ايجاد می
بینی به دين است و همچنین غربزدگی، مبارزه با دين را به عنوان يک بخش مهم سنت خودی برای بد

تر دارند. تر و پیشرود ساخته فکر غربی هستند که ذهنی کاملکند. بخصوص که مکاتب جديتسهیل می
آورند. پس حالت خود باختگی گذارند و روی به اين مکاتب میتر اسالم را کنار میها راحتغربزده

تر پذيرفته شوند و اسالم متهم شده، شود آن مکاتب راحتتوأم با نفرت از دين و معنويات باعث می
 تر کنار برود.راحت

 سیر تاریخی استفاده از این حربه
زدگان مسلمان به پیروی از غرب بسنده نکردند و پا را فراتر گذاردند و در کشورهای اسالمی غرب

تواند در دنیای امروز پا به پای تمدّن جديد آيین و دين خود را نیز ناکارامد معرّفی کردند: اسالم نمی
آنچه غرب در اختیار دارد بودند. تالش ورزيدند میان بشر حرکت کند! شماری در آرزوی دستیابی به 

گويد و باور دارد و سرلوحه کار خويش قرار داده هماهنگی پديد آورند اسالم و آنچه دنیای غرب می
های پسند غربی ها و آيینها، قانونای تفسیر و تحلیل کنند که با انديشهو آيات و روايات را به گونه
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های غربی و ها و احکام اسالمی آنجا که با قانونها و قانونها و آيینموزههمخوانی داشته باشد. آ
ای گونهنهادند و يا بهداشت کنار میهای مورد پسند غربیان و رواج يافته در غرب ناهمخوانی میانديشه

در های ابتدايی و صنوشتند: اينها مربوط به جامعهگفتند و میکردند و میبسیار کم رنگ مطرح می
 اسالم بوده است!

گرفت فراگیر شد. در ايران شماری از مدّعیان روشنفکری و بینی منشأ میاين بیماری که از خود کم
عالم نمايان با تفسیر به رأی و وارونه نشان دادن آيات محکم قرآن پوشش اسالمی را برای زنان انکار و 

 های الحادی رضاخان پشتیبانی کردند.از برنامه
معاصر روشنفکران با مطالعه تاريخ اروپای قرون وسطی و مقايسه اسالم با مسیحیت و  در تاريخ

روحانیون با کشیشان و خواستار رنسانسی مشابه در ايران و ساير کشورهای اسالمی شدند. آنها به اشتباه 
اول علما و اسالم را مانع پیشرفت کشور ديدند و همین ديدگاه را جا انداختند. از همان روزهای 

های ماندگی را مذهب نشان دادند. لذا تاريخ معاصر ايران از داستانها علل عقبشکست ايران از روس
ها پر است. در حالی که در جهان اسالم دين و ها به دين، روحانیون و مذهبیها و حملهطنز و تحلیل

 د. يابی مسلمین بودنآموزی و عزتعلما نقشی ضد استعماری داشتند و مشوق علم
کند و از اين  های خاصّی تبلیغ می ها، سکوالريسم را به شیوه امروز نیز جهان غرب از طريق رسانه

های  دهد. يکی ديگر از راه ها دارند، تحت تأثیر قرار می طريق نسل حاضر را که سر و کار با اين رسانه
جمله از طريق ماهواره و های گوناگون از  ی رسانه زدايی، تولید شبهه و پخش اشکال، به وسیلهدين

 های اجتماعی است.اخیراً از طريق اينترنت و شبکه
ها  های خود، رنگ فلسفی و مکتبی بدهند، افکار و انديشه برای اين که اين گروه به افکار و انديشه 

کنند و بیشترين حمالت و انتقادهای خود را متوجّه مبانی و  مطرح می« نوانديشی دينی»را به صورت 
و... مطرح کرده و « تجربه دينی»و « هرمنوتیک»و « زبان دين»ای را به نام  سازند، و مسأله دين می اصول

دانند و جاودانگی احکام اسالم را  آشکارا شريعت اسالمی را برخاسته از فرهنگ زمان پیامبر )ص( می
 دهند. مورد ترديد قرار می
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 مذهب اصیل
شود، قدر و منزلت انسان باالتر از دنیاست، پس از میمذهب اصیل با درک قدر و ارزش انسان آغ

آورد که پايدار و باقی است. امکانات و نعمات آن با هیچ امکانِ ولو پیشرفته انسان به آخرت روی می
آورد. اين زهد، هم عشق و ايمان را در مادی قابل قیاس نیست. همین زمینه دل کندن از دنیا را فراهم می

های ديگر ها همسانند و انسانبخشد. در تربیت اسالمی، انسانهم نفس را قوت می سازد ودل محکم می
 [.73نیز همانند او مخلوق خداوند هستند پس نبايد به سوی اطاعت آنها حرکت کند]

 "کن فیکون"شود. قدرتی از نوع در تربیت اسالمی انسان با قدرت و علم و احاطه خداوند آشنا می
ها و ابزار قابل قیاس نیست. با ديدن عظمت خلقت، او نیست و با قدرت انسانکه هیچ قدرتی همچون 

شود. و همو جهان را شود و خواهان لقای او میعزت خداوند و محبت و عشق به او در دلها انباشته می
بیند که فراعنه که ها استوار است. او میها و سنتمندیداند که بر اساس قانونمخلوق منظم او می

 حب قدرت و ثروت بودند با روی آوردن به ذنب و گناه و تجاوز، به هالکت رسیدند.صا
بازند و از زمین به آسمان رو آورده و از آنجا به ها در برابرش رنگ میها و نعمتاينگونه قدرت

 نگرد. زمین کوچک و حقیر می
شود و بار مسئولیت و ته میها در او ريخبا دل کندن از دنیا و پس از عشق به خدا، عشق به آفريده

کند و اين شناخت و عشق، مسئولیت رسیدگی به خلق را در او هدايت آنها را بر دوش خود حس می
نشیند و با اينها امید لقاء و رهیابی به آستان دوست دارد. کند. بارها و تکالیف بر دوش او میايجاد می

ها به قدرت و عظمت جای قدرت انسانشود و به پس به جای دنیاطلبی آخرت خواهی مطرح می
 [.70بازد]خداوند دل می

ها حرکت می کند. ارتباط بین وضعیت او پس انسان در اين جهان قانونمند و پر از ارتباط بین پديده
اش در اين جهان، در اين هستی و انسان و پر رمز و راز بسیار مهم است که بايد آن در آخرت با موضع
-ها و بیآورد و حکم او را می طلبد تا از ضربهکه به علم مطلق خداوند پناه می را بداند، اين است

 حاصلی برهد و رشد کند و بارور شود و راه يابد. بر اين اساس، احکام و 
شود و آنها را اطاعت های حاکم بر جهان و انسان است مطلوب میدستورها که بر اساس اين قانون

 [.77کند]می
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بیند و با انسان با درک قدر و ارزش وجودی خود، خود را باالتر از دنیا می پس به طور خالصه
يابد. با اين عشق به رب، عشق به شناخت عظمت حق و قدرت و علم، شوق و ايمان به او را می

داند. و با اين شود و در مقابل جهل و فقر آنها خود را مسئول میبندگانش هم در دلش ريخته می
بیند که اگر آنها را قای او را دارد. جهان و انسان را نیز قانونمند و پر از رمز و راز میمسئولیت امید ل

آورد و از دين شوی و حتی هالک. پس به مذهب روی میخوری، مغلوب میرعايت نکنی ضربه می
. خواهد که مذهب از علم خدا بر مخلوقاتش تدوين شده استانتهای خود  میهدايت را در اين راه بی

ها و دستورات خداوند خواهد بود و آنها را به خاطر رضای او انجام خواهد پس او به دنبال اجرای برنامه
داد که مبادا خود را به کم بفروشد و نگاهی ذلیل و يا دنیای کم ارزش را طلب کند يا در پی هوای 

 نفس باشد.
خدا و آخرت بود. مذهب البته در گیری معرفت و ايمان به ای از نحوه شکلآنچه ارائه شده خالصه

 پوشیم.های بسیار دارد که از باقی چشم میهدايتش مراحل و نکته

-غرب به تکنولوژی و به قدرت رسیده برای فروش کاالهای خود به يکسان سازی فرهنگی روی 
گی سازی فرهنگی به سلطه نیاز داشت. در برابر هر دوی اينها يعنی تهاجم فرهنآورد و برای يکسان

غرب و سلطه اقتصادی، نظامی و... مذهب و علما ايستادگی کردند. که اين تحقیق در پی تحلیل چرايی 
و تحلیل و نقش ايمان و معرفت دينی در شکل دهی اين ايستادگی فرهنگی و اقتصادی است. البته 

د. اما در اين مذهب می تواند هر دو نقش سلبی )مقاومتی( و ايجابی )فرهنگ و تمدن سازی( را ايفا کن
 تحقیق در پی واکاوی نقش سلبی آن هستیم.

هايی اشاره شد که غرب در شیوه استعماری خود برای تغییر فرهنگ در بخش قبل به حربه
های مذهب روشنفکران و مردم جوامع بخصوص جوامع اسالمی بکار برد. اکنون پس از بیان ويژگی

ها بپردازيم. در ه مواجه يک انسان مؤمن با اين حربهتوان به نحوها میاصیل شامل باروها و گرايش
 دهد.ها میای در برابر اين حربهالعادهحقیقت مذهب اصیل به مؤمنین امکان مقاومت فوق

 ثیر است خواهیم پرداخت.أهای مکتب وحی بی تها بر تربیت شدهدر ادامه به اينکه چطور اين حربه
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 حربه یک: نابودی غرور و شخصیت ملی
فهمد و آنرا با قدرت و عظمت غرب مقايسه بیند و میمومنی که قدرت و عظمت خداوند را می

کند، هرگز دلباخته امکانات و توسعه غربی نخواهد شد. دنیای مادی پیشرفته آنها هم با تمام امکانات می
امش روحی را داند رفاه لزوماً آردر برابر آخرت پايدار و عظیم هیچ نخواهد بود. بخصوص که او می

هم با خود نخواهد داشت. کسی که وجه همت و هدف او خدا و آخرت شده باشد، دلباخته و در نتیجه 
خودباخته امکانات مادی غرب نخواهد شد. خودباختگی ناشی از آن است که انسان طالب قدرت و 

حصول نیست.  کند که اينها برای او به دلیل ضعف استعدادها قابلثروت شود و از طرفی تصور می
کند وقتی او خواهان و دلباخته تربیت مذهبی، نفس و دل مومن را از دنیاطلبی و قدرت دوستی آزاد می

يابد. با حذف حالت نفسانیه خود اينها نشد، از خودباختگی در برابر صاحبان دنیا و قدرت رهايی می
تواند عیوب تمدنی و ود و میشباختگی و آمدن تسلط و آرامش، امکان تفکر و مطالعه هم فراهم می

گمارد و های توسعه آنها همت میفرهنگی آنها را ببیند پس بجای اينکه شیفته غرب شود و به يافتن راه
 آورد و شود. بجای تقلید و خودباختگی به رقابت و همت روی میاز عجز و ترس آزاد می

در انسان مؤمن حالت روانی و نفسانی  کند و همه اينها برای آن است کهها را جبران میماندگیعقب
خودباختگی با تبعات خطرناک آن بر ذهن و روان، جای خود را به تسلط روانی و اعتماد به نفس داده 

 است. 
کنند و هر عملی را که بر اساس های خود را وارسی میها و انگیزهمومنین به طور خودآگاهانه نیت

 کنند. با تالش و جهاد نفس بیرون می ها ببینندخوشايند و يا ترسِ از قدرت
شود که قدرت و دنیا را بخواهد و آنها را فقط در نزد آنها تصور کند. اما آنکه کسی غربزده می

رسد. با اين تسلط ها را خواهد خواست و اينگونه به تسلط روانی میبزرگتر از اينها را ببیند، اين عظمت
بیند که بتواند به اين امکانات بد و اين امکان را هم در خود میياکند و علت پیشرفت را میمطالعه می

بیند و دهد. چنین فردی عیوب آنها را میبلکه بیشترش دست يابد، پس حالت ذلت به او دست نمی
داند و  اگر به گردد. ريشه همه تعادل نفسانی در نگاه سالم اوست که دنیا را هدف نمیشیفته آنها نمی
 کند. سد با آن ظلم و استثماری نمیامکاناتی هم بر

ناپذير يعنی قدرت و علم خداوند و های ذهنی و روحی محکم و خللمومن با رسیدن به پايگاه
ها به قوت نفس و آرامش و تعادل روحی و طلبیمثال و با زدودن دنیا طلبی و منفعتآخرت پايدار و بی
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های شفاف و زالل و به دور از رسیدن به شناخت رسد و اينها تسلط روانی برای او و امکانذهنی می
 انجامد. های شخصی و غرض ورزی میمنفعت طلبی

شود.  خودباختگی يک مشکل روانی است که مانع بروز استعدادها و دستیابی به مقاصد عالی می
، دانشگاهی نیز از اين آسیب  ی اقشار جامعه ممکن است به خودباختگی دچار شوند؛ حتی جامعههمه

شود. اين  مستنثی نیست و حتی با توجه به جايگاه و نقش اين قشر، مشکالت بیشتری نیز متوجه جامعه می
ها و عواملی از اين دست دارد؛ دين پذيری و غفلت از ارزش بینی، سلطه ناهنجاری ريشه در خود کم

اد به توحید در مقام عبادت و جايگاه واقعی انسان، ايجاد ارتباط با مبدأ هستی، اعتق  مبین اسالم با تبیین
روحیه خودباوری را   ها، زمینه زدودن اين آسیب و تقويتاستعانت، توصیه به تقوا و پاسداری از ارزش

برای دقت و مطالعه در اين تعالیم   که از امکانات بیشتری-به ويژه در مجامعه علمی و دانشگاهی
 فراهم کرده است.-برخوردارند

باشد و بخشد، دانستن ارزش وجودی فرد از خودش میبه انسان هويت میبايد توجه داشت آنچه 
خواهد کشورها دارای هويت و ارزش او دست پیدا کند. غرب نمیاينکه مانع شود هرکس به وجود با 

شود که خود به آن مقید هايی میخودباوری باشند چراکه در اين حالت مانع از حضور تفکرات و برنامه
خواهند مانع خواهند کشورها را زير سیطره و وابسته به خود کنند، میها میو غربیدشمنان  است. 

ای پیشرفت کشورها شوند، وقتی کشوری وابسته شد هیچ قدرت تفکری و پیشرفتی در هیچ زمینه
-نخواهد داشت و غرب به خوبی فهمیده که در کشورهای اسالمی آنچه مانع پیشرفت اين کشورها می

حجاب از سر زنان مسلمان خواهد بود، در اين حالت مردم آن کشور به جای آنکه قدرت شود برداشتن 
تفکر داشته باشند و بتوانند با اتکا به خود رشد کنند به دنبال هوسرانی خواهند بود همچنان که اين نقشه 

 شوم را سالیان قبل در آندلس اجرا کردند.

 ملی آیات قرآن مربوط به حربه نابودی غرور و شخصیت
فرمايد که هرگز سستی نکنید و اندوهناک نشويد که اگر ايمان خداوند در دو آيه قرآن بیان می

اسالم آورده و به اصول دين گرايش پیدا کنید شما برتر و واالتريد و از اين طريق سعی در تقويت 
 روحیه خود باوری مسلمانان دارد.
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( شما هرگز سستی نکنید و )از 733أَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ: )آل عمران/وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْ
فوت متاع دنیا( اندوهناک نشويد، زيرا شما پیروزمندترين و بلندترين ملل دنیايید اگر در ايمان ثابت قدم 

 (35باشید. )همچنین ر. ک. محمد/
شخصیت قومش آنها را به اطاعت خود کند که فرعون چگونه با نابودی و در جای ديگر بیان می

 واداشت، تا هشیار باشیم و شخصیت خود را ضعیف نشماريم و خوار نپنداريم.
( )فرعون( قوم خود را سبک شمرد، در 57فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ کَانُوا قَوْمًا فَاسِقِینَ: )رخرف/

 ودند! نتیجه از او اطاعت کردند؛ آنان قومی فاسق ب

 حربه دو: غریزه زدگی و سطحی شدن
ها طعمی با ريشه گرفتن ايمان و عشق به خدا و قوت يافتن آن در سايه عمل صالح، هواها و لذت

ها با وجود انسان سازگار نخواهند داشت که اين خود را به کم فروختن است و در پی هوا رفتن. اين
دارد و کند و از اوج گرفتن باز میان را پست و حیوانی میرساند. اينها انسنیست و او را به بن بست می
 ها را با خود خواهد داشت.ها و به خواب رفتنآثار سنگینی از مفاسد و ظلم

کند ها ايجاد میها و تحريکترين نیرو را برای مقابله با هوسدر حقیقت ايمان و عشق به خدا قوی
ها را خواهد ديد. در مقابل اين باعث ات اين هوا پرستیو در آرامش روانی ناشی از تسلط ايمان، تبع

های بزرگتر، همت و شود. با دل بريدن از دنیا و خواستن ارزشپختگی و سنجش در انسان و روابط می
های مذهب حکمت و سنجش در مؤمن شکل آيد و با اين صبر و با آموزشصبر در انسان بوجود می

 گر خواهند بود. بیدار گیرد. اينها به جای خواب رفتنمی
 ها ها و دنیا پرستیدر تربیت مذهبی با ايجاد ايمان در قلوب و شستن دل از شهوت پرستی

گیرد. با اين ايجاد اعتالی نفسانی ريشه تجمل خواهی خشک های باال و بینش عمیق شکل میخواسته
خصوصاً آنجا که منجر به شود. حساب مصرف نمیشود و نعمتها که از آنها پرسش خواهد شد بیمی

آيد علی الخصوص باور کردن اينکه که او ها میذلت هم شوند. به جای آن برخورد حسابگرانه با نعمت
 ها هم عالوه بر در برابر خدا مسئولیت دارد.حتی در برابر بیابان و دريا و حیوان
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خودباختگی( ذلت با بینش عمیق، ارزش خود را و با بدست آوردن عزت نفس )به جای قدرت و 
آورد و به جای اتراف و بیند و به عزت سازندگی و اعتال روی میناشی از مصرف کننده بودن را می

 گزيند. راحتی کوشش و سازندگی را بر می
دانند که با آن در پی قرب خدايند. ها و رسیدن به عزت را تکلیف میمومنین جبران عقب ماندگی
و اشتیاق بی چشمداشت و امیدوارانه به فضل و عنايت خدا و توأم با  اينها باعث می شود که با عشق

 رعايت اصول و تقوا فعالیت کنند.

 آیات قرآن مربوط به حربه سست کردن عقل و اندیشه
 بیان می فرمايد: 73خداوند در سوره جاثیه آيه 

وَخَتَمَ عَلی سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلی بَصَرِهِ غِشَاوَۀً فَمَن  أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلی عِلْمٍ
 يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّه أَفَلَا تَذَکَّرُونَ: 

آيا ديدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خويش قرار داده و خداوند او را با آگاهی )بر 
ای افکنده  و قلبش مُهر زده و بر چشمش پردهاينکه شايسته هدايت نیست( گمراه ساخته و بر گوش 

 شويد؟!  تواند غیر از خدا او را هدايت کند؟! آيا متذکّر نمی است؟! با اين حال چه کسی می

در « لهم قلوب ال يعقلون بها»، «لعلکم تعقلون»، «افال تعقلون»همچنی آياتی مشتمل بر عباراتی چون 
به انديشیدن و سنجش داده، نسبت به عدم آن با لحنی  قرآن کريم بسیار قابل توجه است که دستور

سوره حج اشاره کرد: أَفَلَمْ يَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ  76توان به آيه گويد. از جمله میگونه سخن میتوبیخ
ولکِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِی فِی  فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بها فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ

هايی داشته باشند که حقیقت را با آن درک کنند؛ يا    الصُّدُورِ: آيا آنان در زمین سیر نکردند، تا دل
-شود، بلکه دل های ظاهر نابینا نمیهای شنوايی که با آن )ندای حق را( بشنوند؟! چرا که چشمگوش

 ود.ش هاست کور می هايی که در سینه

 حربه سه: مذهب زدایی
در طرح صحیح مذهب، شبهات جايگاهی نخواهند داشت و پاسخ خواهند گرفت و آنجا که 
پاسخی يافت نشد به اتکاء علم و رحمت الهی و به واسطه عشق به او تا يافتن پاسخ صحیح صبر خواهند 

 .[77]کرد 
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 يابند بدينگونه که: در طرح صحیح دين شش شبهه برشمرده براحتی پاسخ می
يابند که وضعیت مسمانان ناشی از عملکرد نادرست آنهاست و استعمار و استبداد مومنین درمی -7

 اند و نه اسالم و احکام آن. ها حاکم بر زندگی مسلمین بودهو ارتجاع داخلی در اين سال
فساد مقدسین هم مربوط به نفسانیات انسان است که اين غرايز در طبیعت انسان نهفته است و  -7

تواند همه چیز را از مذهب تا دموکراسی، صلح جهانی، آزادی همه را بهانه کند و به انسان حريص می
تواند اين ها و مکاتب بهتر میب بحث اين خواهد بود که کدامیک از آرمانمطامش برسد. با اين حسا

 طبیعت نفسانی انسانی را به اخالق و فضیلت تبديل کند.
عقلی نبودن يا ظالمانه بودن برخی از معارف دينی يا به دلیل برداشت غلط ما از دين است و  -7و  3

وگرنه آنچه از وحی است رحمت و علم محض است.  يا ناشی از نگاه متفاوت ما با نگاه و اهداف دين.
توان دقايق و ظرايف احکام شناسان متبحر میهای دينبا مطالعه در هر موردی بخصوص با هدايت

 اسالمی را يافت.

کنند. در تمام مکاتب برای دين دارای مبانی و اهداف ثابتی است که اينها با گذر زمان تغییر نمی -5
روز نیز به اجتهاد و پس از آن آزمون نظريات و تصحیح خطا نیاز دارند. اسالم پاسخگويی به مسائل 

اصیل سالهاست توسط شاهان کنار زده شده است و اکنون که برای قانون گذاری انتخاب شده برای 
استنباط مسائل روز نیاز به زمان و تجربه يافتن فقها دارد که بتواند به سیستم کاملی که پاسخ ريز مسائل 

های آن و دارد حق بودن مبانی و آرمانا بدهد تبديل شود. اما آنچه ما را بر اين مکتب ملتزم نگاه میر
بستی را تجربه نخواهد کرد. و اين راه دهد و بنتطابقش با انسان و جهان است که رشد انسان را می

 درست خواهد بود چون از وحی بدست آمده است.

کردن احکام برای ضربه نخوردن خواهد بود و نه امری دست و با اين حساب محدوديت ايجاد  -6
پاگیر. احکام برای زندگی سالم انسان در اين جهان قانونمند است و از سوی کسی که اين قوانین را در 

 هستی ايجاد کرده است، وضع شده است.

حق طلبی  پس مذهب اصیل پس از ايجاد ايمان و ايجاد آرامش روانی در فرد، امکان فکر کردن و
وقت اين توان خطای ابهامات و شبهات وارد بر دين را فهمید و يافت و آنوقت  میکند. آنرا ايجاد می

 بازند. ها برای دين گريزی هم رنگ میبهانه
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 تمدن سازی نوین در مذهب اصیل
چار های مختلف که دها و فرهنگهای اخیر در میان ملتهای پیشین بیان شد که در سالدر بخش

بحران هويت و تقلید و سرسپردگی به صورت حالتی فراگیر در میان  اند،خودباختگی فرهنگی شده
ها در آمده است. برای درمان اين مساله راه حلی که در تمام ملل به طور مشترک طرح گرديده نسل

ی، مردم شود با تأکید بر عناصر فرهنگی خودبحث بازگشت به خويشتن است. در اين ديدگاه سعی می
 و جوانان را از خودباختگی برهانند و خود را صاحب فرهنگ و انديشه معرفی کنند. 

ها در نهايت با اين روش در پی حفظ استقالل فرهنگی و فکری و محو استعمار نوين هستند تا اين
 از  شايد از اين طريق بتوانند راه استعمار را بسته و راه توسعه خود را باز کنند. کشور چین يکی

 های موفق از اين دست کشورهاست. نمونه
اما نکته مهمی که الزم به ذکر است اين است که آنچه در اين مقاله به عنوان نقش معرفت و ايمان 

گويیم مذهب وسیله تر ما نمیدر تقابل فرهنگی با غرب ياد شد متفاوت از اين نگاه است. به بیان واضح
شود که مذهب تنها وسیله مبارزه با نفوذ غرب است. بلکه با نمی مبارزه با استعمار است. حتی ادعا

روشنگری و آگاه کردن يک ملت با ايجاد غرور و شخصیت ملی و در نتیجه جلوگیری از غربزدگی با 
شود ها برای اعتالی وطن میپرورش نیروی انسانی با بینش عمیق که منجر به خودسازی و تحمل سختی

 وين اسالمی حرکت کرد و به هدف توسعه و پیشرفت دست يافت.توان به سمت تمدن نمی
در نگاه اول دو آفت وجود دارد يکی اينکه رشد انسانی و غنای روحی مردم اين ملل مغفول و 

ماند و دوم اينکه مردم توسعه يافته ولی با رويکردهای ارزشی محدود و حقیر بعد از بدون ارضا می
 شوند. استعمارگری می موفقیت، خود گرفتار ظلم کردن و

اما رويکرد ما در اين مقاله به مذهب از منظر توان آن در تقابل با هجمه فرهنگی غرب، نگاه ابزاری 
نیست، آنچنان که شريعتی و همفکران مسلمان او در ساير کشورهای اسالمی در نظر دارند. نظرياتی از 

 اين دست که:
تکیّه ما به همین خويشتن  ]جات ما از سلطه فرهنگی غربتنها راه ن[گويم:  و اينکه در يک کلمه می

مان است و بازگشت به همین خويشتن را بايد شعار خود کنیم، به خاطر اينکه اين تنها  فرهنگی اسالمی
خويشتنی است که از همه به ما نزديکتر است و تنها فرهنگ و تمدّنی است که االن زنده است و تنها 

که درمتن جامعه االن که روشنفکر در آن جامعه بايد کار کند، زندگی  روح و حیات و ايمانی است
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ی که بزرگترين عامل يها های ناآگاه آن دارد، و تپش دارد. اما اسالم را بايد از صورت تکراری و سنت
بخش مترقی معترّض و به عنوان يک ايدئولوژی  آگاهی انحطاط است به صورت يک اسالم

ح کرد، تا اين آگاهی که مسئولیت روشنفکر، مذهبی يا غیر مذهبی، برای دهنده و روشنگر مطر آگاهی
ترين واقعیّت معنوی و  شود، بر پايه عمیق بازگشت به خويش و آغاز کردن از خويش، از آنجا شروع می

شخصیّت حقیقی انسانی خودمان که زنده است و موجود در متن جامعه است استوار بماند و از اين 
ند و بر روی پای خويش بايستد و در عین حال با يک تبديل، اسالم از صورت سنّتی سرمايه تغذيه ک

شود، به  ای از معارف علمی، که تدريس می اجتماعی، به صورت يک ايدئولوژی و از صورت مجموعه
ای از شعائر و عالئم و اعمال، که فقط برای ثواب اخروی  صورت يک ايمان خودآگاهانه، و از مجموعه

شود، به صورت بزرگترين نیرويی درآيد که به انسان پیش از مرگ مسئولیّت و حرکت و میل  یانجام م
 .[73]بخشد  به فداکاری می

قاله قائل بودن اصالت برای مذهب است به اين معنی که از مذهب انتظار نظريه ارائه شده در اين م
رود. اما در اين مقاله به اين نکته تاکید شده است که اين مذهب که تنها راه هدايت و سعايت می

های هايش دچار آسیبهای تربیتی آن يا به بیان بهتر تربیت شدههدايت بشر است يکی از خروجی
شد و در تقابل با فرهنگ غربی قدرت مقاومت بااليی خواهند داشت. هرچند  استعماری نخواهند

 ثیرگذاری هم خواهد شد.أمذهب اصیل بلکه وارد رقابت و ت

دانیم و بر آن صرفاً در مقابله با فرهنگ بنابراين ما بازگشت به دين را بازگشت به سنت خودی نمی
ها مبراست و قادر است که از وحیانی از اين آسیبکنیم بلکه نکته اين است که هدايت غرب تاکید نمی

 ها به سالمت انسان را عبور دهد.اين طوفان
ا ساير توان يافت که ايمان به خداوند )به جای اتکا به خويش و يبا تحلیل ارائه شده به خوبی می

عنی اگر آخرت )به جای دنیاطلبی( جوهره فرهنگ و تمدن اسالمی است. يقدرتهای مادی و جهانی( و 
بخواهیم اين مقاومت شکل بگیرد بايد دلها سرشار از درک عظمت خدا و عشق به او باشد و در ضمن 

ها از دنیا خالی باشند و وجه همت انسان آخرت او باشد. جايی که منزلگه اوست و او آنچه در بايد دل
ن با ذکر مداوم و عمل دنیا در خويش ساخته و باور کرده را خواهد در آنجا خواهد چشید. اين ايما

ها را ها قطع شود غفلت دلشود وگرنه اگر جريان ذکر اين شناختصالح )تقوا( حفظ و تقويت می
نشیند و اينها منجر به بازگشت به زندگی زمینی يعنی عملی زنگار بر دل میخواهد گرفت و با بی
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طلبی کند و طمع و ترس و راحتدنیاطلبی و قدرت طلبی و ... خواهد شد. که اينها نفس را ضعیف می
را به بار خواهد آورد؛ آنچه مسلمانان صدر اسالم را آهسته آهسته به انحطاط امروز کشاند. بنابراين 

 آنچه جوهره اين مقاومت فرهنگی است معرفت، ايمان و تقواست. 

 نتیجه گیری
 های کارکرد ل شیوهدر اين مقاله ابتدا تقابل تمدنی اسالم و غرب از دو منظر تاريخی و تحلی

های پیچیده و تمدن استعمارگر غرب از شیوههای تمدن غرب مورد بررسی و مداقه قرار گرفت. حربه
شگردها و  ايجاد سلطه و دگرگونی تمدن اسالمی استفاده کرده است.نفوذ و هجمه و  متعددی برای

 بندی شدند.دسته مهم و اساسی هحرب طرفندهای تمدن مهاجم غرب ذيل سه
 ( سنت و شخصیت ملی، 3( عقل و انديشه، و 7و مذهب،  ( دين 7جدايی جوامع مسلمان از 

های وسیع خود برای سیطره و تسلط  هايی هستند که مکتب مادی تمدن غرب در برنامهترين حربهاصلی
ارائه به کار گرفته است. در اين تحقیق با  های مختلفی همانند پیشرفت و تجدد بر اين جوامع در پوشش

تحلیل تاريخی در زمینه تقابل تمدن غرب و تمدن اسالمی در دوران معاصر بويژه در ايران، سیر تاريخی 
تفاوتی نسبت  ها، طرز کارکرد و آثار آنها بررسی شد. در جوامع اسالمی بیاستفاده از هر کدام از حربه

تب جديد اومانیستی، کردن به مذهب اصیل اسالم و پذيرش مکا به دين و مذهب منجر به پشت 
تضعیف نیروی عقل و انديشه بوسیله تحريک غرايز، افراد  شود. همچنین با  لیبرالیستی و مانند آن می

سنت و شخصیت ملی جوامعی  شدن از  شوند. سرانجام دور ها می ها و هواس شده و اسیر لذت سطحی
 آورد. کننده بار می زده و مصرف مقلد، غرب

توجه به نقش معرفت و ايمان دينی  اثر کردن هر حربه به تفکیک و بر اساسهای مقابله و بیروش
 ارائه شد.  های قرآن کريمآموزه در پرتو

برابر  معرفت اصیل دينی، عظمت خداوند را در مقابل قدرت ظاهری غرب و عظمت آخرت را در 
نتیجه نقطه  تقوا ساخته و در حقارت دنیا به پیش چشم انسان گشوده، عشق و ايمان را در دلها ريخته و با 

شود.  چرخیده و از سرسپردگی تمدن غرب آزاد می انسان مؤمن از غرب به سوی آسمان   اتکاء و توجه
معرفت و ايمان به خداوند )به جای اتکا به خويش و يا ساير قدرتهای مادی و جهانی( و آخرت )به 

ين معرفت و ايمان عمیق دينی در تقابل با جای دنیاطلبی( جوهره فرهنگ و تمدن اسالمی است. بنابرا
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هجوم تمدنی فرهنگ غربی، توان ايستادگی فرهنگی بااليی را ايجاد کرده، مانع غربزدگی و 
 سازد.خودباختگی شده و با خودشناسی و خودباوری مسیر اعتالء و توسعه جوامع مسلمین را هموار می

ی مذهبی که تنها راه هدايت بشر است، دچار هادر نهايت بر اين نتیجه تأکید شد که تربیت شده
ی در تقابل با تهاجم فرهنگ غربی های استعماری نخواهند شد و ضمن اينکه مقاومت قابل توجهآسیب

ثیرگذاری و ايفاء نقش در فرهنگ و تمدن سازی )نقش أ)نقش سلبی( خواهند داشت، وارد رقابت و ت
 ايجابی( هم خواهند شد.
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 کارویژه های تمدن سازی نوین اسالمی در منظومه فکری
 مقام معظم رهبری )حفظه اهلل(

 

 7، حسن صادق زاده7علی باقی نصرآبادی

 

 چکیده
و ذهن  انقالب اسالمی به شمار رفته  های آرمان  ترين در عصر حاضر از مهم تمدن نوين اسالمی

میان  در اين راستا در. بسـیاری از انديشـمندان داخل و خارج کشـور را بـه خـود مشغول کرده است
انديشه ها و  موضوعات و مسائل فکری جمهوری اسالمی ايران و فراتر از آن مسائل جهان اسالم،

 .قام معظم رهبری در موضوع تمدن نوين اسالمی ،ازجايگاه ويژه ای برخوردار استديدگاههای م
منظومه فکری مقام معظم  سازی نوين اسالمی درتبیین کارکردی الگوی تمدنهدف از اين پژوهش 

از اين رو در اين  .شودهمزيستی مسالمت آمیزجوامع منجر می جانبه وکه به پیشرفت همه رهبری
تحلیلی و با استناد به بیانات و سخنرانی های معظم له پايه گذاری -روش توصیفیاده ازپژوهش با استف
 .گرديده است 

و ائمه ( ص) تمدن اسالمی در عصر رسول اکرميافته های پژوهش حاکی از اين است که 
منادی نظام توحیدی  (عج) و نیز تمدن سازی نوين اسالمی در عصر غیبت امام عصر( ع) معصومین

متکى به معنويت، متکى به خدا، متکى  داعیه ما ايجاد تمدنى؛» عی درصحنه عمل اجتماعی استاجتما
لذا مهمترين کارکردهای تمدن سازی نوين  .«متکى به تعلیم الهى و متکى به هدايت الهى به وحى الهى،

پیشرفت،  ايرانی -الگوی اسالمی وحدت و اتحاد اسالمی، :انديشه معظم له را می توان به اسالمی در
 .شناختی اشاره کردو زيبايی هنر سبک زندگی اسالمی،
 مقام معظم رهبری کارويژه های تمدن، تمدن نوين اسالمی،: واژگان کلیدی

                                                                                                                                               
 03773577377، (ع)استاديار وعضوهیات علمی پژوهشگاه امام صادق 1
 (sadeghzadeh66@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد مديريت فرهنگی دانشگاه معارف اسالمی، )نويسنده مسئول:  2
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 مقدمه -1
های ديگر  ثر در جهت تمدن سازی و خروج از سلطه تمدنؤاز آنجايی که تمدن شناسی گامی م

بنابراين چنین به نظر . شه ای موثر واقع می شودو در راستای تشخیص کارآمدی نظام های اندي است
سازی به ويژه از حیث تمدن) به طور خاص 7به طور عام، و تمدن اسالمی 7رسد که مقوله تمدن می

ها نیست؛ بلکه رسیدن به اثبات باطل جلوه دادن ساير تمدن شود،هدفی که دنبال می (3نوين اسالمی
که تمامی اديان کیفیت درک عمیق مسئله است؛ چه اين بیشترين قرابت و تعايش تمدنی با لحاظ

 .اندابراهیمی دعوت به مشترکاتی دارند، و برای تحقق آن اهداف تالش کرده

اين تمدن ماهیتی سیال و از جنس حرکت خواهد داشت  لذا در بیان چیستی تمدن نوين اسالمی؛
 هدف نهايی،» و روان به سوی چرا که اين ضرورت يک تمدن پويا مقصد، و نه از جنس موقعیت و

 [70. ]تعالی و تکامل و رب الهی است
ها، گونه تمدنی که منادی و مروج نوعی بینش است، که در آن همه کینهبر اين اساس، اين

شود، و همه مردم در جامعه انسانی برای ها کنار گذاشته ها و نابرابریکشیها، حقها، جهلنفرت
سازی الش کنند، به دنبال عینیت بخشیدن به اين حقیقت است، که تمدنتحقق اجتماعی برادرانه ت

گستری و تلو همان تمدن نبوی و علوی است، که در عصر مهدويت به دنبال عدلنوين اسالمی، تالی
جانبه دنیوی و اخروی است، که اين هدفگذاری، نشان از چندوجهی بودن مقوله تمدن پیشرفت همه

 .سازی نوين اسالمی داردمدناسالمی و به تبع آن، ت
پايان و پر مالل اجتماع های بیها و جدالها و سرکشیگریها و ستیزهاين بینش بر خصومت

و : ها خط بطالن می کشد، که تجلی زيبايی اين بینش اجتماعی را بايستی در سیره انبیای الهیانسان
 .عصر طاليی ايشان جستجو کرد

در ) در اندک زمانی با چنین نگاه و چنین بینش فلسفی( ص) سالمنبی گرامی ا: به عنوان نمونه
تصويری به يادماندنی از تمدن اسالمی ترسیم نمودند؛ به نحوی که يکتايی ( صحنه عمل اجتماعی

اعتقادی و اجتماعی که حضرت با جنبش الهی خويش ترويج نمودند، در میان اجتماعی از اعراب 

                                                                                                                                               
1 Civilization 
2 Islamic Civilization 
3 New Islamic Civilization 
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گری و برادرکشی و ستمگری و نابرابری و ر خودسری و ستیزهنشین و قبايل متعددی که دباديه
ای، تفرقه، تنافر، قتل، نابرادری بودند، روحیه الفت و مؤاخات ايجاد کرد، و روح انحصارگرايی قبیله

اهمیت مطلب  غارت و تبعیض را در صحنه اجتماعی و جغرافیايی انسانی و سیاسی عربستان زدود،
ه تنها در مراتب اعتقادی؛ بلکه در مراتب اجتماعی نیز جای خود را به زمانی آشکار شد، که شرک ن

 . وحدانیت و يکسانی داد
از اين رو ندای تمدنی دين اسالم، در صدد بود تا شرک اجتماعی را به توحید اجتماعی مبدل 

اجتماعی، کند، و آن را با عقیده به توحید اعتقادی و ايمانی همراه ساخته، و در سايه توحید اعتقادی 
 .قسط و عدالت اجتماعی را که هدف رسالت الهی پیامبران است، محقق سازد

تمدن اسالمی  از مسائل مهم دوران معاصر است که در طول تاريخ، فراز و فرودهايی داشته که 
ضرورت  استیالجويی تمدن غرب از يک سو،و بیداری اسالمی در کشورهای مسلمان از سوی ديگر،

حرکت انقالب  .امری کامال واضح است کارويژه های تمدن سازی نوين اسالمی،زمینه  در پژوهش
مبتنی بر آموزه ها  و مبانی دين اسالم شکل گرفته است،  تئوری انقالبی و مديريتی کشور، اسالمی و

لذا توجه به دين اسالم در روند حکومت نقش برجسته ای دارد به هر میزان که حکومت بتواند دين 
 . به هدف اصلی که تمدن اسالمی است نزديکتر شده است ر ارکان و مردم نهادينه تر کند،اسالم را د

 .تحقق تمدن نوين اسالمی همواره مورد توجه انديشمندانی همچون مقام معظم رهبری بوده است
براين اساس می توان بیان کرد ،که نظام فکری ايشان نیز با نگاه به آينده يعنی تحقق تمدن اسالمی 

پرداختن به انديشه ايشان به اين دلیل . یخته و اصولی را در فواصل زمانی مختلف بیان نموده اندآم
است که وی به عنوان يک انديشمند ايرانی و اسالمی نظرات کامال روشنی در باب تمدن نوين 

و  رثؤاسالمی دارند که در بررسی و تحلیل آرای ايشان می تواند در رسیدن به تمدن نوين اسالمی م
 .مفید واقع شود

با اين بیان ، پژوهش فرارو به دنبال پاسخ به اين پرسش است که  مهمترين کارويژه های تمدن 
 منظومه فکری مقام معظم  رهبری چیست؟ سازی نوين اسالمی  در

سازی نوين و نیز تمدن: و ائمه معصومین( ص) که تمدن اسالمی در عصر رسول اکرمنتیجه آن
منادی نظام توحیدی اجتماعی در صحنه عمل اجتماعی است ( عج)غیبت امام عصراسالمی در عصر 
ای برادروار و برابروار، قطب های طبقاتی و امتیازات ناحق و ناشايسته زمان را در هم تا با ايجاد جامعه
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اقتصادی جهان و جوامع نابرابر را با شعار توحید اعتقادی اجتماعی  -بريزد، و زيربنای اجتماعی
 .رگون سازددگ

 ادبیات نظری پژوهش -2
 کارویژه -2-1

 :در لغت به معنای زير استعمال شده است کارويژه
 عمل و کار و کردار و فعل؛

 رفتار؛
 [37]زد و خورد؛ 

 عمل و کار؛

 [77]اندازه و مقیاس کار انجام شده؛ 

رات مختلف اين کلیدواژه در اصطالح نیز به معنای نمايش آثار و تأثیرات يک پديده در امو
سازی نوين اسالمی در منظومه فکری مقام است، که در اين پژوهش به بررسی کارويژه های تمدن

 .شودمعظم رهبری پرداخته می

 تمدن -2-2

 .به معنای اقامت کردن و پیدا کردن اخالق شهرنشینی است «مدن» درزبان عربی از« تمدن» واژه
[78 ] 

يعنی  «civis»متعلق به کلمه ،«civilis»است که از کلمه التینی civilization[ »5]» اين کلمه ترجمه
تمدن در لغت به مفهوم خو گرفتن با اخالق و آداب شهريان آمده [ 76] .شارمند مشتق شده است

 [77. ]است
در فرهنگ فارسی نیز تمدن به معنای شهرنشین شدن، خوی شهری گزيدن و با اخالق مردم آشنا 

همکاری مردم با يکديگر در امور زندگانی و فراهم کردن اسباب ترقی و شدن، زندگانی اجتماعی، 
در زبان انگلیسی معاصر به معنای استقرار يافتن آمده است، که [ 37. ]آسايش خود، تعريف شده است

 [75] .در تعريف اجتماعی، همان شهرنشینی است 
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 هرنشینی مالک تمدن است،انتساب به شهر و ش هم در زبان التین، هم در زبان شرقی و اگرچه،
بلکه انسان متمدن انسانی است که  اما بايد توجه داشت که تمدن لزوما به معنای شهرنشینی نیست،

براساس . نه علت آن در واقع شهرنشینی معلول تمدن بوده است،. وارد مرحله شهر نشینی شده است
 [8] .به وجود آورده باشدتمدن را  شهرجزو تمدن است نه اينکه شهرنشینی، گفته جان برنال،

 پیش از ارائه بعض تعاريف، .برای تمدن در معنای اصطالحی تعاريف گوناگونی ارائه شده است
مفهومی بديع و نسبتا جديد است و در طول سده های « تمدن» اين نکته را بايد در نظر داشت که

منظر  اين واژه از نکته مزبور،با در نظر داشتن  باوجود اين،. دچار تحول مفهومی نیز شده است اخیر،
 :بعضی از انديشمندان مغرب زمین و گروهی از متفکران مسلمان مورد بررسی قرار می گیرد

از نظر ابن خلدون جامعه ای که با ايجاد [ 6] .را حالت اجتماعی می داند« تمدن» ابن خلدون
حفظ نظم نظارت نمايد و مناصب و پايگاههای حکومتی تشکیل داده تا بر نظم پذير شده، حاکمیت،

از حالت زندگی فردی به سوی زندگی شهری و شهرنشینی روی آورده و موجب تالی فضايل و 
 .است« مدنیت»چون علم و هنر شده حائز ملکات نفسانی،

 -نويسنده و مورخ مسیحی -توان به تصوير تمدنی ويل دورانتچنین از ديگر تعاريف، میهم
 :اشاره کرد
ت اجتماعی که موجب تسريع دستاوردهای فرهنگی شده و به منظور بهره گیری نظامی اس تمدّن،

از انديشه ها، آداب و رسوم و هنر، دست به ابداع و خلّاقیت می زند؛ نظامی است سیاسی که اخالق و 
 [76] .قانون، نگهدارنده آن می باشد و نظامی است اقتصادی که با تداوم تولید، پايدار خواهد ماند

 :ف اصطالحی ديگری، تمدن به شرح زير تعريف شده استدر تعري
 های  ها و تزاحم های يک جامعه است، که تصادم برقراری نظم و هماهنگی در روابط انسان

ها بنمايد؛ به طوری که  گر را منتفی ساخته، و مسابقه در مسیر رشد و کمال را قائم مقام آنويران
عه موجب بروز و به فعالیت رسیدن استعدادهای سازنده های آن جام زندگی اجتماعی افراد و گروه

 [73] .ها باشد آن
تعريف و تبیین تمدن در نگاه رهبری معظم انقالب در بیانات متنوع و به فراخور مباحث 

بندی کلی به بررسی محتوايی مسئله گوناگونی مطرح شده است، که اگر بخواهیم در يک دسته
 :فرمايندکه ايشان میچنانسانیت اشاره کنیم؛ همبپردازيم، بايد به نقش وحی و ان
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فوق مدرن تمدن و دنیای غرب قادر نیست بشريت را نجات   که دانش پیشرفته امروز علت اين»
 [77.« ]دهد، همین است که با انسانیت همراه نیست

 :بنابراين
 [76] .«بنای مدنیت و زندگی انسان بر استفاده از منابع طبیعی و انسانی است»

از جمله  -های بشری رايج در جهان معاصر، هر کشوریاز طرف ديگر، در مواجهه با تمدن
های اقتدار خود را حفظ کند، الزم است به توجه به خواهد پايهاگر می -جمهوری اسالمی ايران

های اصیل آن از حیث منطوق و مفهوم، مورد زايی پرداخته، و مقوله تمدن را ذيل بنیاندرون و درون
 .لحاظ قرار دهد

که تمدن  اين است، بدترين مشکل يک کشور» :فرمايندمقام معظم رهبری می به همین مناسبت،
 [75] .«و هويت خود را فراموش کند

 تمدن اسالمی -2-3
های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جامعه است که ابعاد وجودی  تمدن اسالمی بیانگر همه جنبه

 [77].دهد فرد و جامعه را پوشش می
... گردد های آن بر محور اسالم می تمدن اسالمی، تمدنی دينی است که همه مؤلفه از طرفی،

های قرآنی و متکی  های تمدن الهی در چهارچوب آموزه بدين ترتیب، تمدن اسالمی از همه ويژگی
های آن، دين، اخالق، علم، عدالت، قوانین،  برخوردار است و مؤلفه( ص)بر سنت پیامبر اکرم 

 [78] .قررات، اصول دينی و غیره است م
 :کننددر اين میان، مقام معظم رهبری تمدن اسالمی را با منطق زير تبیین می

تواند رشد کند  که انسان در آن فضا به لحاظ معنوی و مادّی می تمدن اسالمی يعنی آن فضايی»
زندگی خوب و . ه استو به غايات مطلوبی برسد که خدای متعال او را برای آن غايات خلق کرد

عزّتمندی داشته باشد، انسان عزيز، انسان دارای قدرت، دارای اراده، دارای ابتکار، دارای سازندگی 
 .«تمدّن اسالمی به اين معنی است و هدف و آرمان نظام جمهوری اسالمی اين است. جهان طبیعت

[72] 
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در ابعاد گوناگون اقتصادی،  به طور کلی، مراد از تمدن اسالمی، همه دستاوردهای مسلمانان
فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اخالقی، مادی و معنوی، صنعت، اختراعات و اکتشافات است که از 

شروع شد و با گسترش قلمرو اسالمی از مرزهای غربی چین تا اندلس را در ( ص)عصر پیامبر 
 . برگرفت

 تمدن نوین -2-4
به نوعی برای تمدن نوين نیز کاربرد دارد؛ اما با   ،همان تعاريفی که برای کلیدواژه تمدن بیان شد

 :شود؛ به طور کلیلحاظ اقتضائات جديدی که حمل بر آن می
های تمدنی که متناسب با شرايط و اقتضائات روز در جهت تمدن نوين عبارت است از مؤلفه

وامع امروزی های جرود، و پاسخگوی نیازها و ضرورترشد و ارتقای فردی و اجتماعی به کار می
 [73] .است

 های تمدنویژگی -2-5
در رويکردهای مختلفی قابل بررسی است،  -به ويژه تمدن اسالمی -های تمدنبررسی ويژگی
 :توان به خصائص زير اشاره کردهای انجام شده، میکه از جمله بررسی

 توحیدی -2-5-1
 : ی خداوند بوده استدعوت به توحید و يگانگ: ترين هدف پیامبران الهیاولین و مهم

و در حقیقت در میان هر امتی [ 7] ؛«وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کلِّ أُمَّه رَّسُوالً أَنِ اعْبُدُوا اهللَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ»
 .ای برانگیختیم تا خدا را بپرستید و از طاغوت بپرهیزيدفرستاده

چنان که خدامحوری و دعوت به ود؛ همگاه از اين موضوع غافل نبنیز هیچ( ص) پیامبر اسالم
خدا را مبنای همه کارها می دانست؛ لذا اين موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است، که در همه 

 .شود؛ در غیر اين صورت آن تمدن محکوم به فناست ها محسوب می ها عامل اساسی پیشرفت تمدن
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 پاینده و جهانی -2-5-2
گر و تواند اقناعها میدارد که هر کدام از اين شاخصههای بسیاری تمدن اسالمی شاخصه

 مجذوب کننده گروهی از مردم باشد، و باعث هدايت و جذب جهانیان به تمدن اسالمی شود؛ 
چنین اين تمدن برآمده از دين اسالم است، که آخرين دين از جانب خداوند است؛ لذا بدون عیب هم

 . تواند جاودانه و خالد باشدد، میو نقص است، و چون عیبی در آن راه ندار
 :فرمايندمقام معظم رهبری در اين ارتباط می

تواند گاه اين ملت میگذاشته شد، آن(های تمدن اسالمیپايه)ها  وقتی در يک کشور اين پايه»
گذاری کند؛ هر کدام از  ها بنای يک تمدن جديد و عظیم را پايه امیدوار باشد که بر روی اين پايه

بینند،  کنند، میهای ديگر نگاه میکند، ملتها را میخصوصیات به نحوی جلب نظر ملتاين 
استقالل سیاسی و ايستادگی   تر همان مسئلهکنند، که البته از همه مهمشوند، تحسین میمجذوب می

 [77.« ]در مقابل زورگويی دشمنان است

 انسجام و تعادل -2-5-3
که همه تفکرات را به همراه داشته باشند؛ چرا که مقابله با آيند ها زمانی به وجود میتمدن

های مختلف را ای باشد که انديشهکاهد؛ لذا بايد به گونهتفکرات ديگر، از قدرت تمدن سازی می
 .برای رسیدن به هدفی واحد بسیج کند

هر جايی که چه اين بقای تمدنها در گرو داشتن انسجام و وحدت در رويه می باشد؛ به طور کلی،
های در حال انحطاط نیز  آيد، کثرات آن انسجام پیدا کرده است؛ حتی تمدن که تمدنی به وجود می 

شود که به  اند، ناگزير بايد دارای انسجامی باشند؛ همین انسجام باعث می که به زوال نرسیده مادامی
 ود، چیزی که به نظر ش آن، نام تمدن بدهند؛ البته اين انسجام از طريق يک روح شامل ايجاد می

کثرات در آن   کثرات با آن نسبتی دارند، و يا همه   همه -الاقل -کثرات است، يا  رسد جامع همهمی
 .خواهد گیرند؛ بر اين اساس، تمدن اسالمی هم تکثر و هم انسجام و هم روح می آرام می
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 پویا و متحرک -2-5-4
سال به آن بقا داده، و از  7700يی است، که های دين اسالم همین تحرک و پويايکی از ويژگی

شرق و غرب عالم را به سیطره  -امروزه -ترين فشارها نجات يافته تا به جايی رسیده است، کهسنگین
 .خود درآورده است

که اعراب با الهام گرفتن از پس از آن: توان به اين صورت شرح دادشاهد مثال اين جريان را می
را فتح  بیزانسقلمرو پادشاهی ايران و قسمت زيادی از قلمرو 7کاريزماتیک ايمان پر شور و رهبری

ای ايجاد شد تا جايی که در مدت زمان کوتاهی مسلمانان تمدنی پويا  نمود، امپراتوری گسترده
 .که در آن مردم کشورهای فتح شده سهیم بودندساختند، 

 شأنیت مردم -2-5-5
بديل است؛ به طوری که  داری و تمدن در دين اسالم، نقشی بینقش مردم در حکومت

 :فرماينددلیل قبول خالفت را حضور مردم دانسته و می( ع)امیرالمؤمنین علی
لَوْال حُضُورُ الْحاضِرِ وَقیامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النّاصِرِ وَما اَخَذَ اللّهُ  اَما وَالَّذى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَاَ النَّسَمَةَ»

؛ به خدايى که «ال يُقارُّوا عَلى کِظَّةِ ظالِم وَالسَغَبِ مَظْلُوم الَلْقَیْتُ حَبْلَها عَلى غارِبِها عَلَى الْعُلَماءِ اَنْ
حاضر و تمام بودن حجت بر من به خاطر  دانه را شکافت، و انسان را به وجود آورد، اگر حضور

وجود ياور نبود، و اگر نبود عهدى که خداوند از دانشمندان گرفته که در برابر شکمبارگى هیچ 
 [ 37. ]ستمگر و گرسنگى هیچ مظلومى سکوت ننمايند، دهنه شتر حکومت را بر کوهانش مى انداختم

اند؛ به اند، بر همین سیاق بودهطرح فرموده مقام معظم رهبری نیز در آرا و مباحثی که تا به حال
ساالری دينی يا انتخابات و انتخاب نمايندگان خبرگان ملت برای تأيید قانون عنوان مثال در مردم

که نشان دهنده نقش مردم در نظام  [73] اساسی به همین ممشا رفتار عملی خود را قرار داده اند،
 .باشدفکری و تمدنی ايشان می

 
 

                                                                                                                                               
1 Charismatic 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%B3
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 شرو -3
در پژوهش . گیرد تحلیلی قرار می -شناسی در زمره مـطالعات تـوصیفی اين پژوهش از نظر روش

منظور دسـتیابی بـه کارويژه های تمدن نوين اسالمی در منظومه فکری مقام معظم رهبری با  حاضر بـه
ستخراج معظم له جهت ا منابع و روش اسنادی و مراجعه به کتابخانه و سخنان ارزشمند استفاده از

 .  کارويژه ها استفاده شده است

 یافته ها -4
ها و سطوح مختلفی قابل احصا و کارويژه های مورد اشاره از ديدگاه مقام معظم رهبری در حوزه

تنها چهارمقوله وحدت و « اقل ودل»پیمايش است، که در اين پژوهش ناظر به حفظ اختصار و از باب 
شناختی بررسی ی پیشرفت، سبک زندگی اسالمی ، هنر و زيبايیايران -اتحاد اسالمی، الگوی اسالمی

 .شوند و تببین می

 اتحاد و وحدت اسالمی -4-1
مقام معظم رهبری مفهوم  [.37] وحدت در لغت به معنای يکتايی و يگانگی و يکی شدن است

ر کنند؟ منظور ما از وحدت چیست؟ يعنی همه مردم يکسان فک» :وحدت را اين چنین تبیین نموده اند
يعنی همه مردم يک چیز را، يک شخص . يعنی همه مردم يک نوع سلیقه سیاسی داشته باشند؟ نه. نه

وحدت . را، يک شخصیت را، يک جناح را، يک گروه را بخواهند؟ نه؛ معنای وحدت اينها نیست
ينی حتی دو جماعتی که از لحاظ اعتقاد د. مردم، يعنی نبودن تفرقه و نفاق و درگیری و کشمکش

يکی از . توانند دعوا نکنند توانند کنار هم باشند؛ می توانند اتحاد داشته باشند؛ می مثل هم نیستند، می
کند، مفاهیم مشتبهی است که دائماً در فضای ذهنی مردم  دار می عواملی که اين وحدت را خدشه

عدّه از آن طرف؛  کند؛ يک عدّه از اين طرف، يک ای معنا می هر کس هم به گونه. شود پرتاب می
برد و به احتمال  البته دشمن در همه اين مسائل سود می! شود جنجال و اختالفِ غیرالزم درست می

توانیم نديده  اين را ما نمی دست هم دارد. -اش  اش، يا در بعضی يا در همه -زياد در اين مسائل 
 .[77] «بگیريم
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انان بیش از يک میلیارد نفر بوده، و اين با توجه به گسترش دنیای اسالم و اينکه جمعیت مسلم
شوند، که تمدن غرب و شرق نیز بیشتر می -به طور طبیعی -آمار روز به روز در حال افزايش است

شود؛ از اين رو بايد گاهی برخی از اين ازديادها منجر به تفرقه و از بین بردن اتحاد بین مسلمین می
با راهکارهای درست و بجا به کار  بست و استفاده نمود عوامل وحدت مسلمین را شناسايی نمود، و 

سازی اسالمی اسالمی و در مقوله تمدن ای که در احیای تمدنها تحکیم شود؛ مسئلهتا روابط بین آن
 .و تأکید بر اصل بازگشت به خويشتن اسالمی محقق خواهد شد

از منابع مختلفی مورد بررسی با توجه به طرح اين مسئله، الزم است عوامل ايجاد وحدت مسلمین 
ها گرفت، که در ادامه به برخی از اين عوامل در ای کارآمد از آنگیرد تا بتوان نتیجه قرار

 :شودرويکردهای ايجابی و مقتضی نگاه دينی، اشاره می

 وحدت مسلمین در قرآن کریم -4-1-1
ها را به اتحاد و وحدت توان يافت که خدای متعال انساندر قرآن کريم آيات مختلفی را می

 :دعوت کرده است؛ از جمله آيه شريفه

أَلَّفَ بَیْنَ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَالَ تَفَرَّقُواْ وَاذْکُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنتُمْ أَعْدَآءً فَ»
عَلَی شَفَا حُفْرَۀٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَکُم مِّنْهَا کَذَلِکَ يُبَیّنُ اللَّهُ لَکُمْ  قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَکُنتُمْ

و همگی به ريسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشويد، و نعمت خدا را بر [ 7]؛«ءَايَـتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ
ی شما الفت ايجاد کرد، و به هاخود به ياد آريد که چگونه دشمن يکديگر بوديد، و او میان دل

ای از آتش بوديد، خداوند متعال شما را از آن نجات برکت نعمت او برادر شديد، و شما بر لب حفره
 .سازد تا شايد پذيرای هدايت شويدداد؛ اين چنین خداوند آيات خود را برای شما آشکار می

ود، وحدت و اتحاد و لزوم تمسک به شاستنباط می« واعتصموا»که از فرمان الهی در اين آيه چنان
گر اين است که اين اتحاد و بیان« جمیعا»ای شرعی شمرده شده است؛ و نیز واژه ريسمان الهی، وظیفه

ای همگانی است که جز با حرکت جمعی و مشارکت عمومی مردم تحقق نخواهد وحدت، وظیفه
 .يافت
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ر دوری و پرهیز از هر نوع تفرقه و اختالف را دستو« وال تفرقوا»چنین در ادامه آيه نیز با نهی هم
آورد، صادر نموده و تأکید بر ايجاد وحدت که در میان صفوف مسلمانان چند دستگی به وجود می

 .نمايدها و اخوت و مواسات میان مسلمین میپس از تفرقه و الفت میان دل

ها را به عنوان امت واحد لمانای ديگر مؤمنان و مسکه خداوند متعال در آيهنکته مهم ديگر اين
 : اسالمی معرفی نموده، و می فرمايد

به درستی که اين امت شما امت واحدی [ 7]؛ «إِنَّ هَـذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَحِدَۀً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ»
 .هستند، و من پروردگار شما هستم؛ پس مرا پرستش کنید

اند، امت واحد بوده و دارای دينی واحد بوده -همگی -و پیروانشانپیامبران بزرگ   بر اين اساس،
 .که توحید و وحدت کلمه اساس کار اين اديان الهی بوده است

چه موجب پیشبرد اهداف يابیم که آنچنین با رجوع به تاريخ تحلیلی امت اسالمی نیز در میهم
های ها و شکستديگر، ضعف اسالم و مسلمین گرديده، وحدت و اتحاد بوده است؛ به تعبیر

مسلمانان به خاطر عمل نکردن به اين دستورات الهی بوده است، که تمدن نوين اسالمی به دنبال 
همین بازگشت به اصول رصین اسالم  ضمن توجه به اقتضائات زمانی و مکانی عصر معاصر است؛ 

 .اهد شدمطلبی که با چترگستری اتحاد اسالمی و وحدت میان مسلمانان، محقق خو

 وحدت مسلمین در معارف نبوی)ص( و معارف اهل بیت)ع( -4-1-2
نمود، و امتش را از همواره امت اسالمی را به يکدلی و همگرايی دعوت می (ص) پیامبر اسالم

 «أيُّهَا النَّاسُ عَلَیْکُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإيَّاکُمْ وَالْفُرْقَةَ:»فرمودکه میفرمود؛ چنانواگرايی نهی می

 [33. ]به جماعت و يکپارچگی روی آوريد، و از پراکندگی بپرهیزيد! ای مردم

مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِیدَ :»فرمودگیری از جماعت و اتحاد نیز میچنین در خصوص کنارههم
شود، حلقه اسالم را ؛هر کس به اندازه يک وجب از جماعت جدا شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ االْسْالَمِ مِنْ عُنُقِهِ

 (همان. )از گردنش برداشته است
بیان اين نکته الزم است، که علت تأکید حضرت بر ضرورت وحدت و تمسک به اصول مشترک 
به جای نزاع بر سر مسائل اختالفی، ايجاد وحدت در بین جامعه اسالمی و جلوگیری از تفرقه و 

 .دودستگی بود 
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یر جماعت و تفرقه و جدايی پرسیدند، که حضرت در جواب درباره تفس(ع)از امیرالمؤمنین علی
 :فرمودند

به  ؛«ِ ـ مُجامَعَةُ اَهْلِ الْحَقِّ وَ اِنْ قَلّوا وَ الْفُرقَةُ مُجامَعَةُ اَهْلِ الْباطِلِ وَ اِنْ کَثُروا وَ الْجَماعَةُ ـ وَ اللّه» 
چند اندک باشند؛ و تفرقه و  جماعت به معنای اجتماع و گردهمايی با اهل حق است، هر! خدا قسم

 [2] .جدايی به معنای گردهمايی با اهل باطل است، هر چند بسیار باشند
 :فرمايندچنین حضرت خطاب به امت اسالمی درباره فقدان اتحاد و دوری از يکديگر میهم

ن وال فال توازرو. إنما أنتم إخوان على دين اهلل، ما فرق بینکم إال خبث السرائر، وسوء الضمائر»
چه میان شما جدايی انداخته آن شما برادر دينی يکديگريد، و ؛«تناصحون، وال تباذلون وال توادون

داريد، و برای هم خیرخواهی است، درون پلید و نهاد بد شماست؛ به اين سبب بار يکديگر را برنمی
 [70. ]ورزيدکنید، و با هم دوستی نمیکنید، و به هم بذل و بخشش نمینمی

 وحدت مسلمین از منظر مقام معظم رهبری -4-1-3

 :فرمايندرهبری معظم انقالب در واکاوی مفهومی وحدت اسالمی می

وحدت به معنای اين است که با عقايد و شعب مختلف مشترکات را بگیرند، و موارد محل »
 [70] .«برادرکشی و جنگ و دشمنی قرار ندهند  اختالف را وسیله

سازی اسالمی، هدف نظام اسالمی را به ه و تأکید بر نقش وحدت در تمدنچنین با توجايشان هم
و نیز تمدن نوين   توان به تمدن نوين اسالمی رسید؛نمايد، که بدون وحدت نمینحوی ترسیم می

 :پذير نخواهد بوداسالمی نیز بدون تحقق وحدت، امکان
 [77] .«المی جديد استهدف نهايی نظام اسالمی، ايجاد امت واحد اسالمی و تمدن اس»

گری نیز عبور حتی ايشان در تحقق اين مسئله، وحدت اسالمی را بسط داده، و از مرز شیعی
 گری فراتر نمايد که مسئله از صرف شیعیای ترسیم مینموده، و وحدت بین مسلمین را به گونه

 :رود؛ لذامی
تمامی مذاهب اسالمی و نه ايران گیری تمدن نوين اسالمی بايد با توجه به مبانی مشترک شکل»

 (همان.« )شیعی باشد
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های تحقق وحدت اسالمی و تمدن نوين از طرف ديگر، ايشان به بررسی لوازم و نیازمندی
و تربیت عقالنی، تربیت اخالقی و تربیت قانونی را از مالکات اصلی در اين حوزه   اسالمی پرداخته،

 [73] .شمارندمی
واحده و امت اسالمی يکی از اصول نرم افزاری تمدن نوين اسالمی را قرآن با طرح آموزه امت 
با توجه به شرايط نامطلوب حاکم براغلب دولت های کشورهای  .تحقق امت اسالمی می داند

مسلمانان،بايد با کمک پايگاههای سنتی و مردم محور،همدلی و وحد در میان ملت های اسالمی 
اين امر يکی  .و رفتار تنش زا و اختالف آفرين جلوگیری شود گسترش يابد و از ترويج هر نوع فکر

 [77] .از مستلزمات تحقق تمدن اسالمی است

 ایرانی پیشرفت  - الگوی اسالمی -4-2
الگوی اسالمی ايرانی پیشرفت در صدد است تا تمدنی اسالمی ايرانی را به ارمغان بیاورد، اما 

نی است و تا زمانی که اين هويت شکل نگیرد، اجرا و ايرا -مقدمه واجب اين تمدن، هويتی اسالمی 
 .دست يابی عملی به اين الگو و نهايتا دست يابی به تمدنی اسالمی ايرانی امری غیرممکن خواهد بود

الگوی اسالمی ايرانی پیشرفت در صدد است تا بر اساس دو مؤلفه ايران و اسالم گام در راه پیشرفت 
ت به جای توسعه، نماد ديگر بودن غرب نسبت به اين هويت است؛ نهد و تاکید بر اصطالح پیشرف

 .زيرا توسعه، بار ارزشی خاص خود را دارد که مخصوص تمدن غرب است
بنابراين، برای اجرای هر چه بهتر اين الگو، تقويت بنیان های هويتی فردی و اجتماعی نخستین  

هم بايد هويت سازی کند، هم بايد  .یش ببردگام است؛ يعنی اين الگو بايد چند محور را همزمان به پ
مدل سازی برای دست يابی به تمدن را اجرا نمايد و نهايتا بايستی تمدن سازی نمايد؛ يعنی الگويی 

 .باشد برای هويتِ تمدن ساز
های مهم رهبری معظم  ايرانی پیشرفت موضوعی است که از دغدغه  - الگوی اسالمی  مسئله

پیش از تبیین الگو و ارتباط .اندر بوده است، که به شرح و بسط آن پرداختههای اخی انقالب در سال
 :شوددر ابتدا به بررسی شقوق آن پرداخته می  آن با تمدن نوين اسالمی،
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 الگو
عمدتاً ناظر به معنای سرمشق و نمونه است،   معانی و تراکیبی که برای اين کلیدواژه استفاده شده،

که چه اين[ 77] شود؛جامع به کار برده می  ی معظم انقالب به معنای نقشهکه در ادبیات رهبر[37]
ها  جامع است که در آن وظايف، نقش  هر حرکت، توسعه و پیشرفتی، وجود يک الگو و نقشه  الزمه

 .که به سرانجام مقصود برسدو کارکردها مشخص شده باشد؛ البته بايد اين الگو درست باشد تا اين

و پیروانش ( ع)معادل الگو، کلمه اسوه آمده است؛ به نحوی که حضرت ابراهیم در قرآن کريم
 [5. ]نمايدمعرفی می( أُسْوَۀٌ حَسَنَة)را ( ص)که به خدا و روز قیامت معتقد باشند و رسول مکرم اسالم

 پیشرفت
 :پیشرفت در فرهنگ لغت به معانی زير استعمال شده است

 [37. ]ترقی زی؛پیرو پیش رفتن؛ جلو رفتن؛ پیشروی؛
پیشرفت   توسعه از کلمه  اند به جای کلمه که پیش از اين بیان نمودهمقام معظم رهبری چنان

اند؛ چرا که مفهوم توسعه دارای بار معنايی و ارزشی خاص، و همراه با الزامات مقتضی  استفاده کرده
ن غربی است؛ لذا تمد 7که فرآيند توسعه محصول دوران مدرنیزاسیونچه اين[77] خود است؛

محوری و  گرايی، تضاد انسان ترين الزاماتی که به همراه خود دارد، تقابل دنیاگرايی و اخری مهم
معنوی زندگی   خدامحوری و توجه صرف به بعد مادی زندگی بشر و غفلت از ابعاد گسترده

توان به  ه؛ و میها و الزاماتی وجود نداشت هاست؛ در حالی که در مفهوم پیشرفت چنین ارزش انسان
 .درستی میان موضوعات مورد اشاره، جمع حاصل کرد

 اسالمی
های دينی و  اسالمی بودن به اين معناست که مبانی معرفتی الگوی پیشرفت بايد مبتنی بر آموزه

 :اسالمی باشد

                                                                                                                                               
1 Modernisation 
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 و [78]شناختى اسالم استوار است؛ که بر مبانى نظرى و فلسفى اسالم و مبانى انسانبه خاطر اين»
هاى کار، همه از اسالم مايه خواهد گرفت؛ يعنى تکیه ما به ها و شیوهنیز غايات، اهداف، ارزش

 [77. « ]مفاهیم اسالمى و معارف اسالمى است
ترين تفاوت بین اين الگو با ساير الگوهای پیشرفت و توسعه نیز در همین امر  رسد مهمبه نظر می

از منبع الهی و  -کمتر -های معرفتی صر، مبانی و زيرساختباشد؛ چرا که در الگوهای رايج جهان معا
آيند؛  وحیانی استخراج شده است؛ به همین دلیل الگوهای موجود، الگوهای ابتر يا ناقصی به شمار می

شئون   شناسی دينی منبعث از وحی و معارف الهی است، ذوابعاد بوده و بر همه جا که معرفتاما از آن
 .جه داردزندگی بشر داللت و تو

 ایرانی
ها و الگوها تأثیر مستقیم شرايط معرفتی، فرهنگی، تاريخی و جغرافیايی جوامع بر تولید نظريه

 . کنند سازی الگوها نقش مهمی ايفا می لذا محیط فرهنگی و جغرافیايی در تولید و پیاده  دارند؛

خیر تاريخ معاصر، اين های ا معرفت و نظريه در سده  های تولید کننده يکی از مشکالت جريان»
اند، و يا بعد ايرانی بودن را ناديده  بوده است که يا از بعد اسالمی فرهنگ ايرانی غفلت کرده

 .با هم باشند -به صورت توأمان -اند؛ در حالی که اين دو بايد گرفته
شرط ساخت تمدن نوين اسالمی  ايرانی پیشرفت، پیش - بنا به اين توضیحات الگوی اسالمی

چون فکر و ابتکار ايرانى، : که اين الگوی پیشرفت ناظر به مبانی اسالمی و موقعیت ايرانی است است،
 [77.« ]اين را به دست آورده است

ماهیت الگو ماهیتی تعمیم پذير است و با توجه به قید ايرانی  با توجه به  تعريفی که از الگو شد،
 ايرانی پیشرفت می تواند  - وی اسالمیبودن سوالی که مطرح می شود اين است که چگونه الگ

 زمینه ای برای تمدن سازی نوين باشد ؟
بايد در پاسخ گفت تمدن غرب که هويت خود را با سرلوحه قرار دادن سکوالريسم يافت ودين 

نعقاد با ا در پايان جنگ های سی ساله مذهبی در جهان مسیحیت، .را عامل جنگ و شونت می ديد
يعنی تمدن ؛ سیس دولت ملی اقدام نمود و بر پايه مبانی خاصی ايجاد شدم به تأپیمان وستفالیا اقدا

ثیر دين در جامعه أغرب با جدايی از قرون وسطی و شکل گیری انديشه های جديد در رابطه با نحوه ت
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تمدن غرب در دنیا با ارائه الگوی آمريکايی در تمامی زمینه ها و در بسیاری از . شکل گرفته است
توانسته خود را قدرت برتر منطقه و در قله نگه دارد و بالتبع می بینیم که با ترويج اين الگوها موارد 

 .مورد توجه خیلی از کشورهای منطقه و اروپايی قرار گرفته است 
که اين هم خود نشان دهنده اين است که الگوها قابلیت تعمیم پذيری را دارند حتی در زمینه 

 .ن قبیلسبک زندگی و موارد از اي
انسان  معرفت شناسی، لذا ايران اسالمی نیز با توجه به مبانی ای که در زمینه هستی شناسی،

روش شناسی دارد و از ديگر کشورها متمايز میشود،که نمونه بازر آن استفاده از کلمه  شناسی،
ی ديگر ايرانی پیشرفت است که می تواند الگوی مناسبی برا-پیشرفت بجای توسعه درالگوی اسالمی

 . کشورها در اين زمینه ها باشد
دانیم، مى چه را که خودمان الزمخواهیم آنخواهیم اين را از ديگران بگیريم؛ ما مىيعنى ما نمى»

توانیم با آن تصوير و ترسیم کنیم؛ اين را در يک قالبی مان را مىدانیم، آيندهمصلحت کشورمان مى
 [77.« ]بريزيم

ايرانی پیشرفت به گفتمان و پارادايم نیز بايد سه   -يل الگوی اسالمیاز طرف ديگر، برای تبد
 .مرحله علم را پشت سر گذاشت تا بتوان آن را تبديل به گفتمان غالب يا پارادايم جديد نمود

را 3نظريه 7ور حوزه فلسفه علمانديشه 7کوهن  که توماس  در توضیح مقدماتی بايد اشاره کرد،
ناپذير يک  مفروضات الزم و اجتناب  داند؛ پارادايم به مجموعه الگوواره می 7مبتنی بر يک پارادايم

 هايی که  شود؛ لذا پارادايم آن است، اطالق می  پذيری و توسعه شکل  تئوری يا نظريه که الزمه
ها بر آن مبتنی هستند؛ هر چند وجودشان ضروری است، اما به دشواری قابل نشان دادن بوده، و نظريه

 .مورد غفلت است -معموالً -نوجودشا
  از نظر او برای رسیدن به پارادايم جديد و به طور کلی طی مراحل مختلف علم، سه مرحله

 :مختلف زير الزم است
 .تولید مفاهیم، که پوسته و ظاهر علم است

                                                                                                                                               
1 Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) 
2 Philosophy of Science 

3 Theory 

4 Paradighm 
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 .اجرا درنیامده است  ای کلی است و هنوز به مرحله ، که ايده نظريه

 . رود م به شمار میاصلی عل  پارادايم، که هسته

چنان که امام واليت فقیه اين سر مرحله را پشت سر گذاشته است؛ هم  به عنوان مثال؛ نظريه
به صورت غیر مستقیم و محدود مطرح نموده؛ « کتاب البیع»خمینی کبیر در ابتدا اين نظريه را در 

شخص کرده و به های درسی خود در نجف، وجوه مختلف آن را م چهل و در کالس  سپس در دهه
واليت فقیه به   اين نظريه انسجام بخشیدند؛ به نحوی که با پیروزی انقالب کبیر اسالمی و تبديل نظريه

 .يک نظام سیاسی جديد، اين نظريه تبديل به يک پارادايم مستقل معرفتی و اجتماعی شد

ت ابتدا در مجامع ايرانی پیشرفت نیز الزم اس  -بر اين اساس، تولید مفاهیم در الگوی اسالمی
به ويژه در علوم  -دانشگاهی و حوزوی اتفاق بیفتد، که برای اين مهم بايد مبانی فکری علوم موجود

 .تغییر کند -انسانی

 :فرمايندمقام معظم رهبری در اين ارتباط می
های علمیه و  تحقق اين موضوع، تحقیقات عمیق اسالمی و ارتباط وثیق و پیوسته با حوزه  الزمه

 [72. ]الی متفکر، آگاه و مسلط بر مبانی فلسفی، کالمی و فقهی استفض
هايی که برخاسته از هويت رسد؛ نظريه که نوبت به تولید نظريه میپس از اين مرحله و بعد از آن

های بومی در ساحت علوم ايرانی است تا زمانی که نتوان نظريه  -تمدنی و فرهنگی انسان اسالمی
 .ايرانی پیشرفت به طور کامل دست يافت  -توان به الگوی اسالمی ولید نمود، نمیانسانی و اجتماعی ت

 :فرماينددر اين رابطه رهبری معظم انقالب می
تحقق اين الگو است، و اگر به فرهنگ، تاريخ، جغرافیا، اقلیم، آداب و سنن و   ايران، زمینه»

ت، سندی غیر قابل تحقق و بدون های انسانی و طبیعی کشور توجه نشود، الگوی پیشرف سرمايه
 (همان.« )استفاده خواهد شد

رسیم که نتیجه آن تمدن های بومی، به مرحله گفتمانی میچنین پس از تولید مفاهیم و نظريههم 
 :چرا که  نوين اسالمی است؛

سازی آن در  ايرانی پیشرفت و رسوخ آن در میان نخبگان، گفتمان -تحقق الگوی اسالمی  الزمه
و  نظران های نخبگان و صاحب گیری از ديدگاه سازی و بهره بايد از طريق گفتمان( لذا)عه است؛ جام

 [76] .با صبر وحوصله، الگويی فاخر، مستحکم و ارزشمند تدوين شود
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 سبک زندگی اسالمی -4-3
توجه ويژه به سبک زندگی اسالمی و  برای احیای تمدن اسالم ،يکی از قدامات اولیه و ضروری،

ای تقريباً هماهنگ از تمامی  سبک زندگی به مجموعه .گوهای رفتاری متناسب با آن خواهد بودال
ای از  شود که تا حدی نیازمند مجموعه های يک فرد در زندگی روزمره اطالق می رفتارها و فعالیت

فرعی  های هاست که از نوعی وحدت برخوردار است، و ارتباط بین گزينش گیری ها و جهت عادت
 [32. ]کند موجود در يک الگوی نسبتاً منظم را تأمین می

کردن  ها برای برآورده به بیان ديگر، سبک زندگی مجموعه رفتارهايی است که فرد از آن
و از يک طرز تفکر و وحدت  بخشی به خود انتخاب نموده نیازهای روزمره خود و نیز برای هويت

 .گیردرويه نشئت می

 فه هايی را شامل می شود که مقام معم رهبری در تبیین اين مولفه ها سبک زندگی مول
 : می فرمايند

بخش حقیقی و اصلی  -سبک زندگی -دهدآن چیزهايی است که متن زندگی را تشکیل می»
خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک،   تمدن است؛ مثل مسئله

کسب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما   زبان، مسئله  خط، مسئله  مسئلهنوع آشپزی، تفريحات، 
ای  در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانه

با رئیس،  که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما
رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، سفرهای ما، نظافت و طهارت ما، رفتار 

های اصلی تمدن است، که متن ها آن بخشما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه؛ اين
 [75.« ]زندگی انسان است

 .کدام ا اين بخش ها فرهنگ سازی الزم صورت گیرد برای تمدن سازی نوين اسالمی بايد در هر
بنابراين، سبک زندگی متأثر و نشئت گرفته از عوامل مختلفی نظیر دين، فرهنگ، پوشش، شغل، 

های فرهنگی و اجتماعی و فردی  آموزش، هنر و ادبیات، معماری و هر چیز ديگری است که بنیان
سبک زندگی عوامل متعددی مانند علم، فناوری، گیری دهد؛ هم چنین در شکل جامعه را شکل می

از ديدگاه جوامع  -تاريخ، آداب و سنن و عرف دخیل هستند، و چون اين عوامل متغییر هستند
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ماندگی جوامع با سبک زندگی آن ممکن است خوب يا بد باشند؛ پس پیشرفت و يا عقب -مختلف
 . جامعه ارتباط مستقیم دارد

دهد، بايد سبک بینی روندهای آينده آن نشان میجامعه و نیز پیش بر اين اساس، وضعیت کنونی
چرا که با تغییر سبک زندگی جامعه نیز تغییر يافته، و با تغییر   زندگی همواره مورد رصد باشد؛
ای که بین تمدن و سبک زندگی وجود  کند؛ به بیان ديگر، رابطهالگوهای جامعه تمدن نیز تغییر می

 .گذارند ای است، و هر دو بر يکديگر اثر می ای چرخه خطی نیست؛ بلکه رابطهای  دارد، رابطه
 :کهنکته مهم در اين عرصه، اين

برای ساختن اين بخش از تمدن نوين اسالمی، به شدت بايد از تقلید پرهیز کنیم؛ تقلید از آن 
 [همان. ]یل کنندها تحمهای زندگی و سبک و سلوک زندگی را به ملتکسانی که سعی دارند روش

که برای رسیدن به تمدن اسالمی در جامعه، دو گروه زنان و مردان هستند که هر کدام نتیجه آن
هايی بر اساس دين اسالم دارند؛ اما زن به خاطر مسئولیت تربیت فرزند و فرزندداری مسئولیت

باحثی که در رابطه با تر است؛ لذا در باب رابطه زن و تمدن، تقريباً در تمامی ممسئولیتش سنگین
شود، جايگاه و موقعیت زنان به عنوان معیاری برای سنجش سطح تمدن در نظر  تمدن مطرح می

 [73] .شود گرفته می

 شناختیهنر و زیبایی -4-4
ها نیز بر اثر عوام  شود تمدن همچنان که يک عمارت شکوهمند بر اثر مرور زمان سست می

 اما در همه اعصار و ادوار يک فرهنگ و تمدن، روند، دگی میمختلف مستحدثه زمان رو به فرسو
اين  در. بخشند ها قوام می هستند معماران و سازندگان و انديشمندانی که ساختارها را با نوکردن ايده

 نه صرفا به دلیل . ثیرگذار استأکننده و بسیار ت میان نقش هنر و زيبايی نقش تعیین
ها  ظهور و قوام تمدن دلیل اهمیت شگرف و عظیمی که امروزه در بلکه به ،جذابیت های ذاتی آنها

 .يافته اند 
ه بنیادی ترين رکن جامعه ديق هنر محسوب می شوند و امروزه برسانه ها که از مهمترين مصا

بشری ارتقا يافته اند به مدد قواعد هنری و اصول حاکم بر زيبايی شناسی است که می توانند ايده ها 
ضه کنند بلکه نها فرهنگ را در صورت تمدنی آن عريعنی نه ت؛ و قالب ريزی کنند را قالب سازی
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بنابراين نقش و کارکرد هنر درجوامع امروزی نقشی است سرنوشت ساز و . خود يک فرهنگ شوند
نقشی که هم با تمدن های ديروز و هم با تمدن های فردا نسبت داشته و سند ماندگاری  .تعیین کننده
 .مد گذشته و برنامه ای برای تمدن  های آينده استو پايداری ت

 رود؛ لذا در باب هنر از بهترين ابزارها برای آموزش وفراگیر کردن يک تفکر به کار می
 . سازی نوين اسالمی بايد از ظرفیت هنر استفاده کردتمدن

اشد، که راه را راهی برای هنر بای يا کورهتواند دريچهبه طور کلی، هر گزينه و پارادايمی می
 .راهی برای بسته شدن راه هنر باشدو يا بالعکس کوره  برای هنر باز کرده و به تکامل برساند؛

کبیر  انقالب از پس جديد اجتماعی شرايط و عینیت به نکردن توجه و از طرف ديگر، لحاظ
 تکامل ل وتحو جدی موانع از اسالمی هنر مطالعات کیف و کم در مهم متغیری اسالمی به مثابه

 به نو ایدريچه اسالمی، به هنر رويکردها ساير میان در هنر به تمدنی است؛ لذا رويکرد هنر در نظری

 موضوع يک استنطاق و نحوه مواجهه شامل رويکرد چرا که گشود؛ خواهد آن هایظرفیت و هنر

 .دهدنشان می را خود حاصل، نتايج و شکوفايی میزان در که است،
و  وايای هنر قبل از انقالب قطع شدهبا آمدن انقالب کبیر اسالمی خیلی از زبر اين اساس، 

های که اين وظیفه نشان دادن زيبايی و وظیفه جديدی يافت ای جديد به روی هنر باز شددريچه
 :فرمايندکه می چنانهم  انقالب از ديدگاه رهبری معظم انقالب است؛

هنر است، که توقع زيادی هم   شناختی در زمینهر نگاه زيبايیتوقع انقالب از هنر و هنرمند مبتنی ب»
 [73.« ]نیست

جايی که انسان ذاتاً دوستدار زيبايی است، هنر وسیله خوبی برای شناساندن مفاهیم از اين از آن
های ديگری نیز در هنر وجود دارد، که شناختی هنر، ظرفیتطريق است؛ عالوه بر ويژگی زيبايی

 .ز آن برای بیان مفاهیم استفاده شودشود اباعث می
 : توان به اين موارد اشاره کردها میدر مورد اين ظرفیت

 با بوده و عینیت و حس رتبه به حقايق و محتوا تنزل هنر ذاتی کارويژه هنر؛ چرا که ماندگاری-7

می اسال تمدن ماندگاری جامعه، غايت و حقیقت هایمرتبت به مسلمان هنرمند انضمام توجه به
 .می شود تضمین
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 ماهیتی که جهت آن از اسالمی؛ هنر جامعه در تمدنی و انسانی کمال تعین و تجسم هنر-7

به  هنر يعنی امر دهد؛ اينمی پیوند عالم غیب با را حیات مادی هایزنیا و شئون دارد، انضمامی
 در تمدن طوری که به کند؛می انسانی مستعد سلوک را آن لوازم و تمدن ماده، و غیب پیوند واسطه

 حرکت اسالمی هنر که ماندگاریگردد؛ چه اينمسلمین می دينی سلوک مسیر و ظرف خود کلیت

 .کندمی تأمین را صعودی آن و طولی حرکت هنر کمال است؛ اما تمدن عرضی
 و پیوستگی معلول جا کهاز آن اسالمی؛ هنر تمدن کالبد در و انسجام وحدت روح دمیدن-3
 آثار در هستی وحدانیت و يکپارچگی انتقال مجرای طبیعی به طور است، هستی واحد اب هنرمند انس

 اسالمی تمدن و هنر وحدت، روح که جايی بوده؛ تا مختلف شعر و صنايع شامل معماری، هنری

 [33] .گیردمی نشئت توحید از است، که

 .است دت طرح آنوح هستند، که فرشی پود و تار به مانند کمال و که ماندگارینتیجه آن

 که میزانچه اين  ها باعث شده از هنر برای ايجاد تمدن نوين اسالمی استفاده کرد؛اين ظرفیت

لذا هر چه تمدن از حقیقت   های هنر است؛تمدن به میزان استفاده از ظرفیت استقرار و ماندگاری
  .پايدارتر خواهد بود برخوردارتر باشد، به همان میزان

شود، تمدن  يافت هنر به واسطه حقايق به پای اتصال رد که میزان هر به تمدن در  از طرف ديگر،
فاصله بگیرد، بر مدار  هنر از انسانی حیات اگر است؛ برخالف اين حالت، ترتمدن -به اصطالح -نیز

گرفت؛ اين اثرگذاری  خواهد فاصله ماندگاری و پیوستگی، استقرار از کند، حرکت فرديت غريزه و
ها را برای رسیدن به تمدن نوين اسالمی مهم و ضروری ، پايداری و ماندگاری روی ذهننیز عمق

 :داند؛ لذامی
که شاعران به  است شدن پايدار اين با شود، وپايدار می و پديده آينده و زمان در چیزی هنر با
توان نمی فانیموجود  را آن منشأ ماندگار است، و پايدار هنر اگر کنند؛ امامی پیدا تعلق آينده

 آيد؛ هر چندمی جای ديگر از دارد نشان بقا چون هنر بگويیم که باشد آن درست و شايد دانست،

 از بشر، غیر از موجودی ديگر، هیچ به عبارت. شودنمی جدا زمینیان ما از و دارد زمین نسبت با که

 [30. ]بهره ندارد هنر
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رصه عملی جها ساز زندگی انسان است امام بنابراين هنر در تمدن اسالمی تجلی آيات و در ع
امروز بدلیل تقلید از مبانی غرب و فقدان اهتمام مسلمانان در تدوين مکتب نظری هنر اسالمی چنین 

 .ديدی از هنردچار دگدگونی و تحول شده است

 نتیجه گیری -5
 اسان،مستشرق شن خارجی و از شواهد تاريخی و اظهار نظر مورخان و جامعه شناسان داخلی،

آيد که دين اسالم از آغاز ظهور درمسیر تمدن سازی قرار داشت و در کنار دولت های  چنان بر می
ساختار های تمدنی و سبک زندگی مبتنی بر نظر خداوند برپاساخت،  ساختارمندی مانند ايران و روم،

های های پیشرفت جامعه را تحقق بخشید و برای جامعه ساختار درمدت زمان کوتاهی شاخصه
اعتقاد به اسالم به عنوان  .مديريتی و مانند آن را بنیان نهاد اقتصادی، کشاورزی، آموزشی، حقوقی،

از مبانی و  در تمامی زمینه ها برنامه دارد، سیستم جامعی که برای تمام ابعاد وجود انسان و جهان،
 .پیش فرض های امت واحده و تمدن نوين اسالمی است

توان شاهد  مدن نوين اسالمی مشکالتی وجود دارد که با غلبه بر آنها میدر راه ايجاد و توسعه ت
ا را گذاری تمدن اسالمی در عرصه جهانی شد نمونه هايی از اين گونه مشکالت که می توان آنهتاثیر

اختالفات و عدم انسجام و وحدت در  تقلیدگرايی از فرهنگ غرب، :چالش قلمداد کرد عبارتند از
های  ها و سرمايه توجهی به ارزش بی گرايی در تفکر جامعه، نگری و پوچ یان مادیطغ بین مسلمانان،

 .دينی
مقام معظم رهبری به عنوان رهبری جامعه اسالمی و انديشمند اسالمی که به مسائل جامعه مسلط 

به . مشی را جهت مقابله با تهاجمات اين عرصه مشخص کند تواند اين خطو آگاه به امور است، می
ها و مطالبات ايشان، ترين دغدغهی که ايشان در طول سالیان مختلف رهبری، همواره يکی از مهمنحو

 .حول همین موضوع محوری بوده است
به طور کلی، تمدن نوين اسالمی در نگاه مقام معظم رهبری، به معنای آن فضايی است که انسان 

کند؛ لذا چنین ای خداوند رشد میهدر جهت خواسته -به صورت توأمان -از لحاظ مادی و معنوی
 .ها باشدتقلیدی از ساير تمدن -تواندو بلکه نمی -تمدنی نبايد
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پس از تبین و تعريف ادبیات پژوهش در يک نگاه اجمالی،  لذا جهت پاسخ به پرسش پژوهش؛
 توحیدی بودن، :شود، عبارت بودند ازهای تمدنی که با قید اسالمی برای تمدن بیان میويژگی

 .شأنیت مردم متحرک و پويا، تعادل و انسجام، هانی و پاينده،ج
در بخش آخر پژوهش نیز به بررسی کارکردهای تمدن نوين اسالمی پرداخته شد، که البته اين 

به برخی موارد منتج  -تنها -تواند پژوهشی مستقل را تشکیل دهند؛ لذا در اين پژوهشکارکردها می
 :ازاز آن، اشاره شد، که عبارتند 

 هنر و  سبک زندگی اسالمی، ايرانی پیشرفت،-الگوی اسالمی وحدت و اتحاد اسالمی،
 شناختی زيبايی

ای جامع، راهبرد مقتضی، روش و ابزار آن در مجموع برای رسیدن به تمدن نوين اسالمی به نقشه
وشنفکر دينی نیاز است که نقشه آن می تواند منويات و منظومه فکری رهبر معظم انقالب به عنوان ر

و روش  اسالمی پیشرفت بوده -تواند همان الگوی ايرانی لذا نقشه راه می. مالک عمل قرار بگیرد
که ابزار نیز برای بیان بهتر نقشه خواهد بود؛ هم چنین راه  به آن نیز همان سبک زندگی استرسیدن 

که همگی  کنده عمومی میشناسی است، وحدت و اتحاد نیز ايجاد رويهمان استفاده از هنر و زيبايی
 .شوندبرای رسیدن به هدف اصلی و اصیل که همان تمدن نوين اسالمی است، به کار گرفته می
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  حیات طیبه به مثابه غایت تمدن نوین اسالمی
 (رهبر انقالب اسالمی)مورد کاوی اندیشه سیاسی 

 
  7هراتی محمدجواد

  7قربی سیدمحمدجواد
 

 چکیده
هر تمدنی برای خود غايت و اهدافی را ترسیم می نمايد و در اين مسیر، تمدن اسالمی دارای فرجام 

ياد می شود. حیات طیبهِ تمدنی « حیات طیبه»ی از آن به عنوان و عاقبتی است که براساس ادبیات قرآن
ناظر بر پیشرفت و تعالی دو جانبه جامعه انسانی در عرصه های مادی و روحانی دارد و برای رسیدن به 
حیات پاکیزه و طاهر در فرايند تمدن نوين اسالمی نیازمند تربیت الهی برای کسب عزت و قدرت ملی 

-از می باشد. در همین راستا، مقاله حاضر تالش دارد با بهره گیری از روش تحلیلیبرای جامعه تمدن س
 های آموزه اساس بر اسالمی نوين تمدنتوصیفی و مطالعات کتابخانه ايی به اين سوال پاسخ دهد که؛ 

فرضیه اصلی  کدامند؟ تمدنی طیبه حیات های پیشران و است غايتی چه به يابی دست مترصد اسالمی
که به اين قرار می باشد که غايت و فرجام شناسی تمدن نوين اسالمی ناظر بر حیات طیبه است  مقاله

تحقق آن نیازمند پیشران های متنوعی در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اعتقادی می باشد. 
ی نظیر؛ برخی از يافته های مقاله نشان می دهند که حیات طیبه تمدنی برای تحقق نیازمند مولفه هاي

 نقش، ايمان، فکر و انديشه، علمی ، توانمندیسازی تمدن برای آمادگی، مساجد، تربیتها،  ارزش
و... می باشد که توجه به اين  ملی عزت، پیشرفت، استقامت، جهاد، ساز تمدن معارف، جوانان آفرينی

 اشت.مولفه ها، تمدن سازی اسالمی را تسهیل و تحقق حیات طیبه را به همراه خواهد د

                                                                                                                                               
  mjharaty@yahoo.com   )نويسنده مسئول( . دانشیار دانشگاه بوعلی سینا 7

 ghorbi68@yahoo.com. دانش آموخته کارشناسی ارشد انديشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی)ره( 7
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تمدن نوين اسالمی، حیات طیبه، غايت و فرجام شناسی، پیشرفت همه جانبه،  :کلید واژه ها
 ساحت های تمدنی، عزت ملی، قدرت ملی.

 مقدمه -1

 مقابل در که اين البته. است اسالمى تمدّن به رسیدن اسالمى، نظام کلّى خط»
 شود مطرح ديگرى نتمدّ تواند می غرب، مادّى تمدّن يعنى بشر، کنونى تمدّن

 خود، استوارى و ماندگارى براى سپس و خود پیدايش براى تمدّن اين و نه يا
« .هست سخنها باره اين در گرفت، خواهد کمک عواملى چه از و عناصر چه از

 (77/02/7323)آيت اهلل خامنه ايی، 
 خلق در اساسی نقشی آفرين، غايت و بخش انگیزه ساز، تمدن عناصر ارائه با پیشرو های فرهنگ

 پیروزی در بسترساز عامل عنوان به تشیع یپیشرو فرهنگدر اين میان، . دارند عهده بر بشری های تمدن
( 27: 7335)شجاعی، .است برخوردار بسیاری های قابلیت از نیز سازی تمدن مرحله در اسالمی، انقالب

 تمدن تمدن، برای معنوی و ادیم ابعاد گرفتن نظر در باخیلی از متفکران، به همین دلیل است که 
 تمدن تکوين ،حاضر عصر درو  (735: 7335)زمانی محجوب،اند  دانسته ها تمدنترين  جامع را اسالمی

 خارج و داخل در انديشمندان از بسیاری ذهن که است موضوعاتی ترين اساسی از يکی اسالمی نوين
 ( 83: 7335. )فرمهینی،است کرده مشغول خود به را کشور
محسوب می  اسالمی نوين سازی تمدن های زمینه محمدی از ناب اسالم مبانی و دين به زگشتبا

از  «اسالمی تمدن تحقق به امید»و همین مولفه ها منجر شده است تا  (2: 7335شود )صمدی میارکالئی،
 صلا چند پايه براين تمدن، . البته (67: 7337)ماليی،صلی انقالب اسالمی محسوب شودآرمان های ا

 برابری يکتاپرستی، خدامحوری پرتو در هستی هدفمندی ؛است خويش بازآفرينی حال در بنیادين
 در دنیا ساختمتعالی،  های ارزش به پايبندی با اکتسابی برتری امکان و خداوند پیشگاه در همگان
، المیاس امت تحقق، (انسانی حیات ديدن مستمر و آخرت، و دنیا میان تعادل ايجاد) آخرت راستای

 از رويکردها، و اصول اين. جويی معرفت و مداری علم اسالم، اعتالی به باور نیز و اسالم وطنی جهان
 می معنويت بحران از را آدمی و انجامد می( افزاری نرم= حقیقی بُعد) حیات معنابخشی به سو يک

 .سازد می راهمف( افزاری سخت= ابزاری بُعد) را آسايشی با همراه زندگی سو ديگر از و رهاند
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را  اخروی سعادت به نیل و بشری کمال تامین داعیه اسالم آنجايی که از( 83: 7337)واسعی،
غايت و فرجام تمدن نوين اسالمی بسیار حائز (، پرداختن به موضوع 53: 7337دارد)اسمعیلی و واسطی،

و در اين  هپرداختالجرم، مقاله حاضر به موضوع غايت تمدن نوين اسالمی خواهد  اهمیت می باشد.
توصیفی و مطالعات کتابخانه ای بهره می گیرد و سوال اصلی به اين قرار است؛ -مسیر از روش تحلیلی

و پیشران های  تمدن نوين اسالمی بر اساس آموزه های اسالمی مترصد دست يابی به چه غايتی است
های رهبر معظم انقالب اسالمی برای تبیین موضوع اصلی مقاله، از انديشه  ؟حیات طیبه تمدنی کدامند

  بهره گرفته می شود.

 و نظری چارچوب مفهومی -2
 تمدنمعنا و مفهوم  -2-1

 به civis التینی لغت از انگلیسی زبان در واژه اين. است حضاره يا تمدن معادل civilization واژه
 مورد لیاقت و یاستک لطف، مانند هايی ويژگی بر داللت برای و شده گرفته شهرنشین يا شهروند معنی

 که هايی جمعیت و افراد ترقی و پیشرفت برای يا است شهرنشینی دستاورد که است گرفته قرار استفاده
 روابط و نهادها از ای مجموعه را شهر civilization واژه از استفاده با يونانیان. کنند می زندگی شهرها در

 شهری خوی شدن، شهرنشین: »است شده ريفتع چنین تمدن فارسی فرهنگ در. دانستند می اجتماعی
 و زندگانی امور در يکديگر با مردم همکاری اجتماعی، زندگانی شدن، آشنا مردم اخالق با و گزيدن

 که است شده اخذ «مدن» از عربی در تمدن ديگر تعبیر به «.خود آسايش و ترقی اسباب کردن فراهم
 اطالق مفهوم اين به را civilization واژه مروزها انگلیسی، زبان در و است کردن اقامت آن معنای

. )اکبری و است شهرنشینی همان اجتماعی، تعريف در و است يافتن استقرار معنای به نیز آن که کنند می
در نظر می گیرد.  معنوی و مادی ترقی و پیشرفت معنای به را تمدنسید قطب،  (82: 7333رضائی،

 مادی و معنوی های اندوخته و ها ساخته  مجموعه از است عبارت یکل معنای به تمدن (7: 7386)احمدی،
 و ندارد وجود عادی حالت در طبیعت در که است چیزی انسانی، های ساختهمنظور از . انسانی  جامعه
: 7، ج7387)شريعتی، .گیرد می قرار طبیعت  ساخته برابر در انسانی  ساخته بنابراين سازد، می را آن انسان

و ابراهیم نژاد و  33: 7380برابر بربريت و بدوی بودن جامعه قرار می گیرد. )هانتینگتون، ( تمدن در2
 اهلل خامنه ای، در باب تعريف تمدن اذعان می دارد؛ آيت (72: 7336پورعباس،
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زندگى  خوب تجربیات با علمى، نظم با توأم زندگى یعنى تمدّن،»
ای، خامنهاهلل )آیت.«  زندگى پیشرفت هاى از استفاده و

1711111/41)  
البته تمدن حقیقی و دارای اصالت، صرفاً به ابعاد مادی توجه ندارد بلکه اسالم برای تمدن، اصالت 
قائل است و عالوه بر پیشرفت مادی، رشد معنوی را هم در نظر می گیرد. از اين رو، تمدن دارای ظاهر 

 هدفهاى از باالتر هايى هدف اينکه بر عالوه مى،اسال نظام»و روح است. به اعتقاد آيت اهلل خامنه ايی، 
 مادّى زندگى بايد نیست؛ خوشبخت شکم شدن پُر با فقط انسان يک اسالمى، نظام در يعنى دارد مادّى

 و تأللؤ و صفا يک از بايد مى انسان دل و روح که دارد اصرار همچنین ؛باشد تأمین او امنیت و رفاه و
 خداى به نسبت اخالص و بندگى و عبوديت و ديگر انسانهاى به نسبت فداکارى و برادرى و نورانیت

 از باالتر هدف پس، .خواهند مى مردم براى را اين الهى، اديان ساير و اسالم. باشد برخوردار متعال
 در يعنى. کند مى تأمین مردم عموم براى کند، مى تأمین اسالم که هم را مادّيات اما است؛ مادّيات

 خیال آسايش براى کافى زندگى و امنیت آسايش، رفاه، از بايد انسانها ى همه مى،اسال ى جامعه
 و داشت، نخواهد وجود هرگز و دارد وجود چیزى چنین غرب مادّى تمدن در نه که باشند؛ برخوردار

 اسالم صدر هم نمونه. شد دچار سرنوشتى چه به ديديد که کمونیستى، و سوسیالیستى نظام و تمدن در نه
 (73/07/7320)آيت اهلل خامنه ايی، « .است کافى اسالمى و الهى احکام آن، به رسیدن براى و است

 اسالمی تمدن -2-2
 اسالم جهانی های ه آموز دلیل به و شد آغاز مکه در محدود عربی ی جامعه يک از اسالمی تمدن

 آن در ديگر ملل حضور با سپس و شد متوقف اندکی امويان گری عربی دلیل به بعد يافت، توسعه
تمدن اسالمی را می توان به  پیدايش عوامل (773-777: 7383)جعفريان، .يافت توسعه و گرديد تقويت

 نفیتمدن اسالمی عبارت است از؛  (سازی انسان) درونی عواملدو دسته درونی و بیرونی تقسیم کرد. 
 در دنیا کردن آباد آخرت، دادن قرار اصل، سازی انسان بر تکیه انسان، اللهی خلیفة نقش و خدا غیر

 ساير فرهنگی پیشرفتهای از گرفتن بهره، انديشه و افکار آزادی و آموزی علم بر تکیه، آخرت مسیر
 درهم و باور دين مجاهدان حرکتتمدن اسالمی بايد اذعان داشت  رونیبب عواملدر خصوص  .ملتها

 فرهنگی عمدۀ نوين حرکت يک های نشانه هجری دوم قرن های نیمه از روز، آن تمدنهای شکستن
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 با قومی از که بود اين( ص)اسالم پیامبر بزرگ معجزۀ. آمد وجود به اسالم گسترش اثر در که است
 يک هجری دوم قرن های نیمه در که سازد می انسانهايی نازل تمدن با و جاهل و انحرافی تعصبهای

 به چهارم قرن در و کند می بنا جهان رد را بزرگ تمدن يک های پايه و فرهنگی و علمی نوين حیات
 و( سلطنت با امامت و واليت جايگزينی) حکومتها عملکرد اثر در تمدن همین اما رساند؛ می خود اوج
: 7322)نجفی، .گرايید انحطاط به گفته پیش عوامل از گرفتن فاصله( ص)اکرم پیامبر رحلت از پس
706-705) 

 دين، رکن چهار بر مستمر و منطقی ای زنجیره در میاسال تمدن ای خامنه اهلل آيت منظر از
 اسالمی، نظام اسالمی، انقالب مرحله پنج بايستی آن تحقق برای و است شده بنا اخالق و علم عقالنیت،

)جهان بین  .شوند گذاشته سر پشت سازی تمدن مسیر در اسالمی تمدن و اسالمی جامعه اسالمی، دولت
 متاثر و داری سرمايه نظام قالب در غرب اسالمی، گرايی تمدن گفتمان رمنظ از (73: 7333و معینی پور،

 بندی مفصل با گفتمان اين. است جاهلیت دچار خود و اسالم جهان پیشرفت مانع استکباری، خوی از
 با را خود معنايی نظام ديگر، سوی از اسالمی نصوص و سنت و سو يک از فلسفه و عقالنیت همزمان
 اين در. دهد می شکل گرا تجدد و گرا شريعت گفتمان دو در موجود اصلی ایه نشانه از تلفیقی

 تمدن نوسازی و علوم سازی اسالمی و علم تولید افزاری نرم نهضت ضرورت بر آنکه ضمن گفتمان،
 (5: 7337)روحی، .گردد می تجويز مدرن علم از مصلحتی و محتاطانه استفاده شود، می تاکید اسالمی

  خامنه ايی، از منظر آيت اهلل
 لحاظ از فضا آن در انسان که فضایى آن یعنى اسالمى تمدّن»

 مطلوبى غایات به و کند رشد تواند مى مادّى لحاظ از و معنوى
 برسد؛ است کرده خلق غایات آن براى را او متعال خداى که

 انسان باشد، داشته عزِّتمندى زندگى باشد، داشته خوبى زندگى
 داراى ابتکار، داراى اراده، داراى ت،قدر داراى انسان عزیز،

 نظام هدف این؛ یعنى اسالمى تمدّن طبیعت؛ جهان سازندگىِ
« .است این اسالمى جمهورى نظام آرمان و اسالمى جمهورى

 (1711111/41)آیت اهلل خامنه ایی، 
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 تمدن نوین اسالمی -2-3
 و مادی های ظرفیت همه از ها انسان مندی بهره اسالمی نوين مدندر گفتمان انقالب اسالمی، ت

 تعبیه آنان خود وجود در و طبیعت عالم در آنان، تعالی و سعادت تأمین برای خداوند کهاست   معنوی
 اسالم تاريخ در اسالمی مورخان و انديشمندان که اسالمی نوين تمدن های شاخصه جمله از. است کرده

 محوريت از اند عبارت گفتند، سخن ها آن ارهدرب تری منسجم شیوه به رهبری معظم مقام و کردند بیان
 ايجاد تحجر، از پرهیز مردمی، حکومت خدا، راه در مجاهدت اخالق، علم، خردورزی، قرآنی، قوانین

 با و خويش درايت با له معظم اما  .تکاثر و ربا بر مبتنی اقتصاد از دوری عدالت، استقرار عمومی، رفاه
 توجه خالقیت، و ابتکار مانند جديدی های مؤلفه با را اسالمی يننو تمدن مسأله زمان، مقتضیات درک

 جديد نیازهای با متناسب فقهی احکام صدور و الملل بین روابط بهبود سینما، هنر، مدرن، های رسانه به
 پويايی و بماند باقی غرب مدرن دنیای با رقابت در و شود پويا اسالمی تمدن تا نمودند مطرح را بشری
 دارد نیاز جمعی دسته خرد و همت به اسالمی نوين تمدن گسترش له معظم اعتقاد به. کند ظحف را خود

 داشتن و علمی توانايی عقالنیت، خالقیت، خدا، به ايمان تالش، کار، انضباط، وحدت، سايه در که
ابه ( ايشان تمدن نوين اسالمی را به مث706: 7333اکبری و رضائی،) .آيد می وجود به قوی های رسانه

سبک زندگی »در نظر می گیرند که بخش حقیقی و ماهیت درونی آن را، « پیشرفت همه جانبه»
 معناى به را جانبه همه پیشرفت»تشکیل می دهد. در بخشی از بیانات ايشان آمده است؛ « اسالمی

 نوين تمدن يک ايجاد اسالمى، انقالب هدف و ايران ملت هدف، بگیريم اسالمى نوين سازى تمدن
 بخش ديگر، بخش يک است؛ ابزارى بخش بخش، يک: دارد بخش دو نوين تمدن اين است؛ المىاس

 عبارت ابزارى بخش چیست؟ ابزارى بخش آن .رسید بايد بخش دو هر به. است اساسى و اصلى و متنى
 صنعت، اختراع، علم،: کنیم مى مطرح کشور پیشرفت عنوان به امروز ما که ارزشهائى همین از است

 ابزارى بخش همه اينها تبلیغ؛ ابزارهاى و تبلیغ المللى، بین اعتبار نظامى، و سیاسى اقتدار اقتصاد، ،سیاست
 پیشرفت چیزها، اين و تحريمها و تهديدها و فشارها رغم على ابزارى، بخش در. است وسیله است؛ تمدن
 که دهد؛ مى شکیلت را ما زندگى متن که است چیزهائى آن حقیقى، بخش اما .است بوده خوب کشور
 ى مسئله مثل است؛ تمدن اصلى و حقیقى بخش اين،. کرديم عرض که است زندگى سبک همان

 تفريحات، آشپزى، نوع خوراک، نوع مصرف، الگوى لباس، نوع مسکن، نوع ازدواج، سبک خانواده،
 ما رفتار انشگاه،د در ما رفتار کار، محل در ما رفتار کار، و کسب ى مسئله زبان، ى مسئله خط، ى مسئله
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 ماست، اختیار در که اى رسانه در ما رفتار ورزش، در ما رفتار سیاسى، فعالیت در ما رفتار مدرسه، در
 با ما رفتار مرئوس، با ما رفتار رئیس، با ما رفتار فرزند، با ما رفتار همسر، با ما رفتار مادر، و پدر با ما رفتار

 دشمن، با ما رفتار دوست، با ما رفتار ما، طهارت و نظافت ما، ىسفرها دولت، مأمور با ما رفتار پلیس،
)آيت اهلل خامنه « .است انسان زندگى متن که است، تمدن اصلى بخشهاى آن اينها بیگانه؛ با ما رفتار
 (73/02/7337ايی،

 متعالی بینی جهان بر مبتنی کاربردی و راهبردی انداز چشم از برخورداری با اسالمی نوين تمدن
 بشری، حیاط پايدارساز و بخش تداوم های ظرفیت حفظ ضمن ها، پديده ساير و محیط انسان، به سبتن

 ارمغان به را« حیات طیبه» از بديل بی ای و تجربه بود خواهد آسايش و رفاه توسعه، پیشرفت، متضمن
 و روشن پايانی ا،دنی پايان و بوده بینانه خوش بشر نیز سرانجام براساس اين بینش قرآنی،. آورد خواهد
 الهی مشیت قرآن نظر از. است گفته سخن روشنی به جوامع سرنوشت درباره قرآن. است آمیز سعادت

 اداره و جهان حکومت و بود خواهند زمین وارثان صالحان فقط آينده، در که است گرفته تعلق اين بر
 خواهد برچیده باطل و ودهب استوار خود موضع در حقیقت و حق و گرفت خواهند دست به را آن امور
 خواهد مستولی جهان بر واحدی حکومت و گرفته قرار صالحان حکومت زيرلوای جهانیان همه. شد
 (722: 7337)عیوضی، .شد

 با مطابق اسالمی اخالق سازی نهادينه پايه بر را دينی جامعه تصمیمات اساس اسالمی نوين تمدن
 و اخالق جايگاه ارتقای و جهانشمول هنجارهای و اصول تقويت دينی، جامعه در توسعه نیازهای
 بر تکیه با معنوی و روحی تکامل خواستار نیز جهانی نظام برقراری برای و دهد می قرار گرايی معنويت

 الهی، اديان ديگر پیروان معتقدات به حرمتی بی از پرهیز. است اسالم اعتقادی نظام اخالقی دستاورهای
 و برادری روح بر تکیه با اخالقی و منطقی گفتگوی طريق از فاتاختال آمیز مسالمت وفصل حل

 بشری، کرامت و حقوق به احترام وحشت، و رعب ايجاد و هیاهو هرگونه از اجتناب جويی، حقیقت
 و تفرقه از دوری و صبر و حق به توصیه و تقواپیشگی و روامداری و همیاری و همکاری به اهتمام

 تبیین عالوه، به .بخشد نويد اخالقی های شیوه براساس را دبخشامی ای آينده تواند می کشمکش
 جامعه به اخالقی اندازی چشم ارائه برای جديد فرصتی تواند می اسالم معنوی های ارزش جهانشمولی

 انسانی، کرامت به احترام بر عالوه مداری اخالق البته. آيد شمار به اسالمی نوين تمدن سوی از جهانی
 استوار نیز سنجی موقعیت و شناسی لحظه بر طلبی آرمان و جويی کمال بشر، نویمع سرشت به توجه



 میهمايش ملی تمدن نوين اسال سومینمجموعه مقاالت /  577

 نیز اسالمی جامعه مصلحت و صالح مدار، اخالق رفتارهای و ها گیری موضع در که معنا بدين است،
 جهانی اخالق نوعی آفرينی نقش بر اسالمی نوين تمدن که داشت اذعان توان می .گیرد می قرار مدنظر

 عامل تواند می رويکرد اين و آيد می شمار به الهی اديانکه زبان مشترک  است استوار فراگیر و
 و استقرار و فردی زندگی سالمت که آنجا از اخالق. باشد دينداران ويژه به ها انسان همه بخش وحدت

 می ققتح آور الزام های ارزش پايه بر را بنیانی اجماعی دهد، می سامان را بشر اجتماعی زندگی دوام
 های ارزش و جهانی های ايده و ها آموزه بودن فرانژادی و فرامکانی و فرازمانی بر که زيرا بخشد،
 باره در نگری جامع و تربیتی کامل الگوهای ارائه با اسالم ديگر، عبارت به. است استوار اسالم اخالقی

 حل و بشری حیات ئونش پاسخگوی که دارد می عرضه را اخالقی ای منظومه انسان، شئون و ابعاد
 ای، جامعه چنین در»( بنابراين برای تمدن سازی 36-32: 7337)دهشیری، .است آن معنوی معضالت
 و خدا با مردم دلهای. کند پیشرفت مادی ی رونده پیش حرکت قدرِ به بايد هم اخالق و معنويت

 ای جامعه چنین يک در آخرت به توجه و الهی ذکر معنا، عالم با انس خدا، با انس. بشود آشنا معنويات
 دهد؛ می نشان را خود اسالمی، تمدن و جامعه استثنايی خصوصیت آن که اينجاست. شود رايج بايستی
 (70/08/7385)آيت اهلل خامنه ايی،« .هم با آخرت و دنیا آمیختگی و ترکیب

مت اسالمی به مراد از تمدن نوين اسالمی در انديشه آيت اهلل خامنه ای، دست يابی جامعه و حکو
عزت، اقتدار، پیشرفت، دانايی و قدرت دفاعی است که در مجموع، جامعه آرمانی اسالمی تحقق يابد. 

 ى جامعه به را جامعه بتواند که است اسالمى حاکمیّت يک ايجاد...اسالمى نوين تمدّن»به تعبیر ايشان؛ 
 يک خودمان کشور میخواهیم ما ،ديگر هستیم اين دنبال ما بکند؛ تبديل اسالم آرمانى و نظر مورد

 شیرينى و مطلوب چیز يک آرمانى خطوط اين که برسد اسالم آرمانى خطوط آن به که بشود کشورى
 آرمانى وضع اين از کند، مطالعه کند، فکر بنشیند که هرکسى يعنى است؛ متفکّرى انسان هر براى

 هست، عزّت هم هست، پیشرفت هم ،هست علم هم آن، در که اى جامعه میبرد؛ لذّت اسالمى ى جامعه
 تمدّن گويیممی اين به ما ؛هست ثروت هم هست، جهانى امواج با ى مقابله قدرت هم هست، عدالت هم

 (70/08/7337ايی،اهلل خامنه)آيت «.برسد اينجا به کشورمان خواهیممی اسالمى، نوين
است. از اين رو، تمدن « معنويت»به سمت و سوی « هدايت بشری»تمدن نوين اسالمی مترصد 

سازی اسالمی بايد در راستای صراط مستقیم و رسالت هدايت گری جامعه جهانی و تمدن های بشری 



 575/  (رهبر انقالب اسالمی)مورد کاوی انديشه سیاسی  حیات طیبه به مثابه غايت تمدن نوين اسالمی

 

به سوی تعالی و رشد حقیقی منطبق با آرمان های الهی باشد. با توجه به همین منطق است که رهبر 
 انقالب اسالمی تاکید می نمايند؛

 که بسازیم دنیایى و کنیم برپا را اسالمى نوین تمدن توانیم مى ما»
 راه معنویت هدایت و معنویت کمک با و معنویت از باشد سرشار
 هم الهى توفیق به که بدهیم، انجام توانیم مى را کارها این برود؛
 (1411411/41)آیت اهلل خامنه ایی،« .کنیم مى را کار این

ی الزم برای الگوسازی ساير تمدن ها را تمدن نوين اسالمی در انديشه رهبر انقالب اسالمی، تواناي
دارا می باشد و در اين مسیر، جامعه اسالمی بايد تالش نمايد دين، تقوا، عفت، سالمت روحی و تعالی 

ملت ايران  دينی را در خود پرورش دهد. ايشان تاکید دارند که گام نهادن در مسیر تمدن سازی، افتخار
 به شما برسانید؛ افتخار اوج به را ملّتتان و کشورتان»بیان می کنند؛  را به همراه خواهد داشت. از اين رو،

 تشکیل خاک و آب اين در را اسالمى نوينِ تمدّنِ کاملِ ى نمونه و الگو توانست خواهید الهى توفیق
 پاکیزگىِ را، عفّت را، تقوا را، دين بايستى بدهید، انجام را بزرگ وظائف اين بتوانید اينکه براى بدهید؛
 (73/08/7337)آيت اهلل خامنه ايی،« .کنید تقويت و کنید ترويج بیشتر هرچه خودتان میان در را روحى

مهمترين بخش تمدن سازی اسالمی که رهبر انقالب اسالمی از آن به عنوان تمدن نوين اسالمی ياد 
 درست ه،قضی اصل»می نمايند، سبک زندگی و زيست توامان با معنويت است. ايشان می فرمايند: 

 در بايد. است زندگى فرهنگ است، عمومى اخالق است، اجتماعى رفتار است، زندگى سبک کردن
 هستیم دنبالش و هستیم اش مدعى ما که اسالمى نوين تمدن. کنیم تالش بايد برويم؛ پیش ما بخش، اين

 آن اگر. کرد نخواهد پیدا تحقق بخش اين بدون بیاورد، وجود به را آن خواهد مى اسالمى انقالب و
 دنبالش هم رفاه هست، دنبالش هم ثروت است؛ عزت اوج در ايران ملت وقت آن آمد، وجود به تمدن

 با همراه بود، خواهد او با چیز همه هست؛ دنبالش هم المللى بین عزت هست، دنبالش هم امنیت هست،
 (73/02/7337)آيت اهلل خامنه ايی،« .معنويت
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 سازی اثر بر جريان تمدن میويژگی حرکتیِ تمدن نوين اسال
 حرکتِ رو به مقصود گرايی  آرمان 1
 حرکت در حريم حدود پايبندی به اصول 1
 کنندگی حرکت روان گری روحیة اصالح /
 زايی حرکت درون بودن مردمی 7
 جانبة حرکت روندگی همه نوگرايی 5
 پذيری حرکت انعطاف پذيری انعطاف 1
 دی حرکتگیری برآين جهت خرد جمعی 4
 پیوستگی حرکت تأثیر و تأثر جهانی 8
 شونده حرکت هدايت گام( جايگاه رهبری )جريان پیش 4

 (7337)منبع: سمسار و ديگران،

 در بستر زیست متعالی تمدن مندیغایت -3

 آن دوم موج و اسالمی بیداری تداوم اسالمی انقالب و است بیداری سازنده تحول هر آغازين نقطه
 در آن از برآمده سیاسی نظام انداز چشم دارد، تمدنی بقای و حدوث اسالمی انقالب که آنجا از. است
 ويژگی ( اما توجه به اين نکته الزم است772: 7337)خرمشاد، .است سازی تمدن خود، حیات چهارم دهه
 دچن يا يک در حصر از را حوزه اين مسائل به نگاه دايره پژوهی، تمدن مطالعات بودن ای رشته میان
 تحلیل در ويژه به چالش اين. دهد می قرار تری وسیع گستره در و کرده بیرون خاص تخصصی دسته
 روبه چندوجهی ای واژه با ما چراکه سازد، می نمايان را خود ديگر جای هر از بیش تمدن مفهوم اصل

یبه، فرجام حیات ط های مقوله دهد؛ می قرار خود جنب در نیز را ديگری عرض هم مفاهیم که هستیم رو
 و آمده حساب به تمدن مفهوم خانواده هم واژگان دين، و تاريخ، جامعه، فرهنگ،غايت مداری،  انسان،

 (77: 7333)حسینی، .است خانواده اين پیکره فهم گرو در معنا، اين ناپیدای های کرانه فهم گره حل
و  جامعه اداره در اسالم ریفک منظومه اصلی مبنایعالوه بر موضوع فوق الذکر، بايد اشاره کرد که 

 قرآنی، نگاه در. است «کمال» و «سعادت» بلکه آسايش صرف نه ها، مکتب ديگر برغم ساخت تمدن
 درکی از برخورداری و حکمت و معرفت بعد در آن مردم فرزانگی آرمانی،تمدن  های شاخص از يکی

 گاه تکیه يک به ايمان و زندگی فلسفه داشتن که همچنان. است هستی حقايق همه از جانبه همه و عمیق
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 از اسالمی تمدن بخش تمايز و اسالمی مطلوب جامعه و توحیدی تمدن ساخت در ديگر معیاری اعتقادی
 ارزش و انسانی واالی های فضیلت بسط اسالمی، تمدن در شاخص سومین. است اسالمی غیر های تمدن
 اقتدار از برخورداری و مادی مظاهر رد اسالمی تمدن برتری که آن انجام سر و. است اخالقی های

 در اساسی نکته .شود می مالحظه اسالمی نگاه در تمدن معیارهای ديگر از دفاعی، و صنعتی اقتصادی،
 داشته تعلق افزار نرم حوزه به میان اين در اصلی وزن و سهم که است آن ها شاخص اين ارزيابی و تحلیل

 و است آن افزار مغز بعد سعادت، مسیر ی پوينده و یشرفتهپ مطلوب، جامعهتمدن و  يک ذاتی عناصر و
 تاکید مورد و اسالمی نظام هدف که اسالمی نوين تمدن تاسیس در روی بدين. آن افزار سخت بعد نه

 از يافته الهام و متوازن و استوار نگرشی ،است اساسی اهمیت خور در چه آن است، انقالب فرزانه رهبر
نیز  و رشد بصیرت دينی اسالمی بیداریبنابراين،  (67: 7333روشن،)سعیدی.است اصیل منابع و اسالم

 وصف، بااين. است تحقیرشدگی احساس مقابلدر  تمدن اسالمی است که در انکارناپذيری واقعیت
 در پويا و زنده الگوی يک عنوان به که استدر تمدن نوين اسالمی  اسالمی عزت همان اسالمی بیداری

 لیبرال نظام و غرب تمدن مراحل، آخرين تا الگو اين و است شده گر جلوه نانمسلما چشم برابر
 (77: 7337)نجفی،  .کشد می چالش به را دمکراسی

: است تصور قابل ساحت دو در تمدن بر دين اثرگذاریبايد اذعان شود که بعد از اين توضیحات، 
 که کالن ساحت و است مربوط رسوم و آداب و علمی آثار بناها، مانند تمدن ظواهر به که خرد ساحت

 به مربوط، منابع بر مروری با نخست، ساحت. گردد می مربوط تمدن بر حاکم روح و ای انديشه بنیان به
 گرفته قرار توجه مورد کم و بیش تمدن، پردازان نظريه آثار در دوم ساحت و است اثبات قابل آسانی
 برای. است نیاز بی استدالل از بودن، بديهی دلیل به نخست ساحت اثبات نیز اسالم قلمرو در. است
 مقیاس دو در اسالم،. زد دست عقلی استدالل به تاريخی، تجربه بر افزون توان می دوم ساحت اثبات
 اين تکمیل برای گامی عنوان به و خود های آموزه اثربخشی ضريب باالبردن برای اجتماعی، و فردی
غايتمندانه و فرجام  های آموزه اساس، اين بر. است زده پیوند مانیآر الگوهايی به را ها آن ها؛ آموزه

 جديد تمدن بر حاکم روح به دادن شکل در يافتنی، دست ای آينده ترسیم طريق از تواند می ،خواهانه
. آورد شمار به تجويزی اندازی چشم توان می را آينده از ترسیم اين. باشد آفرين نقش اسالمی

 مسیر به پیوسته انسان ساز تمدن حرکت کند مى تضمین که هدفى تنهااين میان،  در (2: 7337)الويری،
 به تدريج به انسان که است هدفى همان باشد، داشته تداوم وريش شعله و پرتوافشانى و دهد ادامه خود
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 و شود کشف او براى اى نشده بینى پیش هاى گستره و جديد آفاق آن، به شدن نزديک با و نزديک، آن
 نقش که اينجاست .بدهد بیشترى ابتکار و نشاط او حرکت به کرده ورتر شعله را او حرکت آتش

 داده، قرار انسان تکاملى حرکت مسیر هدف بهعنوان را خداوند تا شود مى روشن اسالمى حکومت
 قدرت، علم، عدل، بنابراين،. کند مطرح بزرگ، هدف اين شاخصههاى مثابه به را او اخالق و صفات
 هرگاه و دهند مى تشکیل را بشرى شايسته جماعت تکاملى مسیر هدف مجموعاً بخشندگى و رحمت

 هاى افق شود، محقق هدف اين از مقدارى و شود نزديک هدف اين سوى به گامى بشرى جماعت
 خواهد پیدا طريق ادامه براى بیشترى اشتیاق و عزم و شد خواهد گشوده او روى پیش در ترى گسترده

 به بردارد بیشترى هاى گام چه هر اما برسد نامحدود خداوند به تواند نمى محدود نسانا زيرا کرد؛
 (738: 7333. )صدر،کشاند مى بیشترى کوشش به را او راه، و شود مى راهنمايى جديدى هاى افق

 تمدنى افکار تمامى کلى چارچوب و فکرى مبناى را اسالم که است واجب آگاه مسلمانان بربنابراين، 
يعنی نگرش به  (767: 7333)صدر، .دهند قرار اجتماع و انسان زندگى، هستى، به مربوط مفاهیم و خود

 مولفه ها، ابعاد و روندهای تمدنی در آينده بايد ناظر بر دين و اهمیت اسالم برای تمدن سازی دارد.
 الهى ى وعده کامل تحقق که داشت توجه بايد»براساس رويکرد فرجام شناختی امام خامنه ايی، 

)آيت اهلل خامنه « .است راه در اسالمى نوين تمدن و قرآن امت بازسازى و باطل بر حق پیروزى يعنى
 را اى قله خود، دست با و برد مى راه نور در را مردم اسالمى، حکومت( در اين مسیر، 72/03/7382ايی،
 باعث اين. باشد نداشته آن از مشخصى تصوير يا و نبیند آنرا که نیست مسلمانى هیچ که دهد مى نشان

 داشته اطمینان خود هدف و راه به اسالمى، تمدن سوى به حرکت چارچوب در مسلمان فرد که شود مى
 کشیده انحراف به يا است راست و درست مسیر، آيا دهد تشخیص که باشد قادر حال همان در و باشد
 بر که است عینى معیار داراى او است، روشن او نظر در برتر نمونه يا الگو وقتى تا زيرا است؛ شده

 فرد براى را روحى فضاى اينها، تمامى .دهد تشخیص آنرا انحراف يا راه درستى تواند مى آن اساس
 در را خود نیروهاى و دهد مثبت صددرصد پاسخ بزرگ سازندگى فعالیت به تا کند مى آماده مسلمان

 به که فردى عنوان به بلکه کند، مى حرکت برنامه مطابق که ابزارى عنوان به نه البته کند، بسیج راه اين
 (777: 7333)صدر،.دارد آگاهى زندگى واقعیت در آن برتر الگوى نیز و آن مشخصه هاى و برنامه

بنابراين، حکومت اسالمی بايد راه برای تحقق حیات طیبه در راستای تمدن نوين اسالمی را فراهم 
 هاى زمینه ى همه در شمارى بى امکانات از اسالم جهان»ب اسالمی، نمايد. به اعتقاد رهبر معظم انقال
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 همکارى و جديت و معرفت به نیاز. است گريبان به دست بزرگى هاى رنج با و برخوردار بشر زندگى
 و خطرها با مقابله براى هوشیارى و يکپارچگى به نیاز اسالمى، تمدن ى طیبه حیات به نیل براى

 همگان قبول مورد و مشهود الهى، کمک و رحمت جلب براى صمیمیت و خالصا به نیاز و ها، دشمنى
 (77/03/7326)آيت اهلل خامنه ايی،« .است

در گفتمان انقالب اسالمی و الگوی اسالمی تمدن مطلوب، غايت تمدن اسالمی، زندگی متعالی در 
. به تعبیری ديگر، حوزه دين و ماديت است که به صورت تدريجی و با برنامه ريزی به دست می آيد

 يعنى است؛ اسالمى تمدّن ايجاد که-آرمانى ى آينده آن سمت به حرکت و اسالمى نظام عظیم حرکت»
 و است؛ دين و معنويت با همراه مادّيات، به پرداختن است؛ اخالق با همراه علم آن، در که تمدّنى
 کس هر اما است؛ هیجانپُر البته. است تدريجى حرکت يک، است عدالت با همراه سیاسى، قدرت

 ماندگار و عظیم کار اين اما است؛ انگیز هیجان او براى دارد، برمی که قدمى هر کند، می کار چه بداند
 و جزئى دفعى، کارهاى با نبايد را اين قرنهاست، و ها نسل با کارش و سر که کارى اين تاريخى،

 دقیق نگاه با قبل، گام از تر محکم گامى هر گام، به گام بايد که است کارى اين. کرد اشتباه شعارى
 ايجاد براى .باشد همراه میکنیم، طى که مسیرى به نسبت نافذ ديد با و برمیداريم که قدمى هر به نسبت

 پرورش يکى فکر، تولید يکى: است الزم اساسى عنصر دو ديگر، تمدّن هر مانند اسالمى، تمدّن يک
و بسترآفرينی برای آينده  اسالمى نوين تمدّن به رسیدن خطّ (77/02/7323)آيت اهلل خامنه ايی، «.انسان

است که نمونه اين راه « صراط مستقیم»تمدن، حرکت در مسیر  متدانیهای مطلوب و دوری از الگوی 
تعالی بخش، سیره معصومین است که ماحصل آن، تحقق حیات طیبه است. در اين حیات، نابودی و 

و انسان ها وجود ندارد بلکه شکوفايی تمامی استعدادهای فطری و پاک نیستی استعدادها، سرمايه ها 
 به اسالمى تمدّن»انسانی به همراه آن خواهد بود. در يکی از فرمايشات آيت اهلل خامنه ايی آمده است؛ 

 اسالمى حقیقى تمدّن ظهور، دوران در. است ارواحنافداه بقیةاللّه حضرت ظهور دوران در کامل صورت
 بقیةاللّه، حضرت ظهور دوران میکنند خیال کسان بعضى. آمد خواهد وجود به اسالمى حقیقى دنیاى و

 در انسان حرکت شروع اوّلِ دنیاست؛ اوّلِ بقیةاللّه، حضرت ظهور دوران میکنم عرض من! دنیاست آخرِ
 براى امکانات ى همه بودن فراهم با بیشتر، سرعت با مانع، بدون يا کمتر مانع با است، الهى مستقیم صراط

 ى همه کنیم، فرض هموارى و مستقیم وسیع، ى جاده يک مثل را الهى مستقیم صراط اگر. حرکت اين
 جاده اين به وقتى. برسانند جاده اين به ها راه کوره از را بشر تا اند آمده گذشته سال هزار چند اين در انبیا
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 ى دوره. بود خواهد تر ضايعات کم يا ضايعات بى و موفقتر عمومیتر، تر، جانبه همه تندتر، سیرْ رسید،
 از میتواند کند؛ طى را خدا راه میتواند بکشد؛ راحتى نفس میتواند بشريت که است اى دوره ظهور،

 از امروز. کند استفاده بهینه شکل به انسان وجود در و طبیعت عالم در موجود استعدادهاى ى همه
 هم طبیعى استعدادهاى شود؛ می نابود و ضايع استعدادها شود؛ نمی بهینه ى استفاده بشر امکانات

 زيست محیط سازى آلوده در و زيست محیط علیه میبینید شما که هايى پديده اين ى همه. طور همین
 می پیش و است افتاده راه اين در بشر. است طبیعى امکانات از کردن استفاده بد از ناشى دارد، وجود
 در تواند می بشر. است فراوانى هاى راه دانش، راه. نیست منحصرى راه ت؛نیس درستى راه اين اما رود؛
 خطّ کند، می ترسیم اسالمى نظام که خطّى هرحال به. کند طى و بیابد را راه آن الهى نظام ى سايه

 (77/02/7323)آيت اهلل خامنه ايی، «.است اسالمى تمدّن به رسیدن
نوين اسالمی و حیات طیبه به عنوان آمال حکومت يکی از لوازم تحقق سنت های الهی در تمدن 

اسالمی، پیشرانی تمدن اسالمی در مسیر علم و مدنیت است و براساس فرمايشات آيت اهلل خامنه ايی، 
 ملّتى يک. است جهانى تمدّن و علم در رانى پیش کند، می تأمین را طیّبه حیات که چیزهايى از يکى»

 ارتقاى براى ببرد؛ جلو و باشد داشته ران پیش حالت جهانى، مدنیّت و جهانى دانش ى مجموعه در بتواند
. است طیّبه حیات اجزاى از يکى اين بگذارد؛ بشريّت پاى جلوى را جديدى نردبان يک بشريّت، کلّ

 هنوز زدند، جديد حرفهاى ها زمینه اين در آوردند، زياد مادّى پیشرفتهاى بله، نیستند؛ جور اين ها غربى
 بله، است؛ حتمى آن در نردبان اين از سقوط که چیزى با کردند همراه را اين منتها میزنند، دارند هم

 کرد؛ خواهد سقوط بشر حتماً نردبان اين از که میکنند کارى منتها میگذارند بشر پاى جلوى را نردبان
 دارد کارها ترين شنیع و ترين زشت غربى فرهنگ در کنید مالحظه امروز شما. میکنند فاسد را اخالق
 چرا که میشود محکوم بکند، مخالفت اينها با کسى چنانچه اگر که میگیرد قانونى عرفى، عادى، شکل

 اين کار. میخواهد دلش انسان چیزها خیلى خب،! میخواهد دلش انسان اينکه صرف به میکند؛ مخالفت
 راهى اين ندارند؛ قطعاً صخال راه يعنى ندارند؛ عالج راه رسید؟ خواهد کجا به غرب در ها درى پرده

 در را غرب پدر روند، می پیش اخالقى انحطاط در دارند اينها که جور اين میروند، دارند اينها که
 ملّتها اين و کشورها اين مردم براى دلش انسان مردمشان، بیچاره. کرد خواهد نابودشان آورد، خواهد

 اهداف روى گذاران، سیاست ريزان، برنامه ن،تأثیرگذارا نخبگان،. هستند اى بیچاره مردم سوزد؛ می
 با همراه بشرى، تمدّن و علم در رانى پیش پس خب،. کنند می دارند کارهايى خودشان پلید و خبیث
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 انسان همواره تاريخ، بستر دربنابراين،  (77/02/7323)آيت اهلل خامنه ايی، «.معنويّت با همراه معنويّت،
 الهی پیامبران ها، انسان اين سرآمد. اند داده نويد را تر روشن و بهتر فردايی آرزوی و اند آمده هايی
 اديان همه اند، کرده ترسیم بخش آرامش و يافته سامان و دلپذير ای گونه به را جهان آينده که اند بوده

 آمدن و درخشان آينده اصل در مصداق، در اختالفی اندک با و دارند همخوانی ويژگی، اين در الهی،
 نه و است ناتمام و ابتر نه تاريخ آينده بینانه، خوش نگاه اين در. اند عقیده هم بخش، نجات یمصلح
 و فکری تکامل سوی و سمت به دارند، که خواهی آرمان و جويی کمال فطرت با ها انسان بلکه ناکام،

 و دالتع و صلح و است رستگاری و فالح ،پارسايی آن از پیروزی و روند می پیش معنوی و اخالقی
 (27-23: 7387)يعقوبی، .شمارند می قطعی استعباد و استکبار و مکر و زور بر را صداقت و آزادی

الجرم، تمدن بدون غايت نیز امکان پذير نیست و تمدن نوين اسالمی هم مترصد تحصیل غايت حقیقی 
يدار خويش، يعنی حیات طیبه است که در آن، صلح و آرامش، پیشرفت مادی و معنوی، رشد پا

اجتماع، امنیت همه جانبه، امکان شکوفايی استعدادها و بالفعل شدن توانمندی های بشری و... وجود 
 دارد.

اری حقیقی است اما بنابراين، غايت تمدن نوين اسالمی، فراتر از امور مادی است و به دنبال رستگ
دی نظیر رفاه و پیشرفت مدن های مادی و غربی، مادی گرايی و تحقق روياهای اقتصاتآمال و آرزوی 

در زندگی مادی است و اخالقیات و معنويت در آن کمتر ديده می شود. رهبر انقالب اسالمی اين 
 اينکه بر عالوه اسالمى، نظام»افتراق اهداف در تمدن اسالمی و غربی را اين گونه ترسیم می نمايند: 

 خوشبخت شکم شدن پُر با فقط انسان يک اسالمى، نظام در يعنى دارد مادّى هدفهاى از باالتر هدفهايى
 بايد مى انسان دل و روح که دارد اصرار همچنین باشد تأمین او امنیت و رفاه و مادّى زندگى بايد نیست؛

 و بندگى و عبوديت و ديگر انسانهاى به نسبت فداکارى و برادرى و نورانیت و تأللؤ و صفا يک از
. خواهند مى مردم براى را اين الهى، اديان ساير و اسالم. شدبا برخوردار متعال خداى به نسبت اخالص

 تأمین مردم عموم براى کند، مى تأمین اسالم که هم را مادّيات اما است؛ مادّيات از باالتر  هدف پس،
 براى کافى زندگى و امنیت آسايش، رفاه، از بايد انسانها ى همه اسالمى، ى جامعه در يعنى. کند مى

 وجود هرگز و دارد وجود چیزى چنین غرب مادّى  تمدن در نه که باشند؛ ورداربرخ خیال آسايش
. شد دچار سرنوشتى چه به ديديد که کمونیستى، و سوسیالیستى نظام و تمدن در نه و داشت، نخواهد
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)آيت اهلل خامنه « .است کافى اسالمى و الهى احکام آن، به رسیدن براى و است اسالم صدر هم نمونه
 (73/07/7320ايی،

 تمدن احیای نتیجه را طیبه حیات ،خود های ديدگاه سخنان و در رهبری معظم مقاماز اين رو، 
توان ديدگاه ايشان در خصوص فرجام تمدنی و می (630: 7337)خسینائی و علیپور، دانند می اسالمی

 ی،دين ترسال قتحق المیاس وينن دنتم راریبرق در يیغا فهدبشر را اين گونه تشريح کرد که؛ 
 با طیبه حیات سوی به حرکت و پاکیزه تر زندگانی آوردن فراهم راستای در اسالمی و انسانی فرهنگی،

 در انسان، تعالی و سعادت تأمین برای خداوند که است و معنويی مادی ظرفیت های همه از بهره مندی

 معنويت، اخالق، ی،خردورز آن در که حیاتی است. کرده تعبیه آنان خود وجود در و طبیعت عالم

 : بخش مقدمه(7337)کیاساالری،.باشد حاکم اخالق مدار و دين مدار اجتماعی روابط و انسان دوستی
مقام معظم  بیانات به توجه با. است اسالمی طیبه حیات به دستیابی همان اسالمی نوين تمدناز اين رو، 

در بستر تمدن اسالمی است.  اسالمی طیبه حیات تامین و تولید باز نیز اسالمی انقالب هدف ،رهبری
 (72: 7336)امامی،

               

 اسالمی  سازی حیات طیبه به مثابه غایت تمدنیافته های پژوهش؛  -4
 تمدنی مختصات حیات طیبهِدرنگی بر  -4-1
 «حیات طیبه»معنا و مفهوم  -4-1-1

 حیات و آن، بستر اش گی گسترده همه با دنیوی حیات که است انسانی حقیقی حیات طیبه، حیات
 ورای واقعیتی حقیقی، و اصیل حیات اين. است حقیقی حیات اين تبلور اهمیتش و جاودانگی با اخروی
 انسانی روح باالی مرتبه از برخاسته طیبه حیات. شود می حاصل دنیا همین در که است ظاهری حیات

 غایت تمدن

 حیات طیبه تمدن نوین اسالمی

پیشرفت مادی و  تمدن مادی و غربی
 رفاه
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 از الهی افاضه به يابد، می تولد از بعد تولدی که خويش معنوی تعالی و متعالی سیر در مؤمن انسان. است
 از برتر و جديد حیاتی طیبه حیات اگر. است آن ثمره طیبه حیات که شود می روحی به مؤيد ايمانش دل

 مرتبه حائز مؤمن حقیقت در است، مؤمن انسان برای ارزشمند بس آثاری منشأ و معمولی حیات
 فائقه مرتبه اين البته. است شده پديدار آثارش و حیات اين روح، آن پرتو از که شده روح از جديدی

 صالح عمل و ايمان از را اش شکوفايی و ظهور است، يافته فعلیت اکنون و بوده ای ويژه استعداد که روح
 خبیث حیات برابر در قرآن در طیب حیات اصطالح (765: 7333)حاجی صادقی و بخشیان، .گیرد می

 درخت برابر در پاکیزه و پاک درخت همانند ناپاک زندگی ابربر در پاک زندگی. است گرفته قرار
 به. است مهم بسیار زندگی کیفیت که معناست اين گويای قرآن در . طیب بودن حیاتخبیث و ناپاک
 که روست اين از. است زيستن چگونه در واقعی ارزش بلکه نیست ارزش تنها بودن زنده ديگر، سخن

 دست به صالح کارهای و ايمان با طیب حیات کريم، قرآن رنظ از. شود می مطرح اصطالح اين
 در است شده تشکیل دار پیام و زيبا واژگانى از که حیات طیبه ترکیب و تعبیر (7335)پاشايی،.آيد می

 و سیاسى عبادى اخروى و دنیوى معنوى و مادى اجتماعى و فردى ارزشهاى از بسیارى بردارنده
 به با ايشان. است شده تأکید و اشارت آن به بسیار اسالمى انقالب نهفرزا رهبر سخنان در است حکومتى

 فرا طاهر و طیّب زندگى گیرى پى و ريزى پى به را نظام مسؤوالن و مردم قرآنى اصطالح اين بردن کار
 ارزيابى اسالمى جامعه در معیار و میزان اين با را عملکردها که خواهند مى همگان از و خوانند مى

 را طیّبه حیات آوردن پديد زمینه قرآنى و دينى ارزشهاى از گرفته الهام فضايى پديدآوردن با و نمايند
در کالم آيت اهلل خامنه ايی، حیات طیبه به معنای زندگی توام با  (703: 7322. )يعقوبی،سازند فراهم

. است  یبهط  حیات اسالمى، حیات» آرامش، آسايش و احساس شیرين زندگی است. ايشان می فرمايند:
 و آرامش احساس زندگى، آن با انسان و کند شیرين را انسان کام که اى زندگى يعنى ، طیبه  حیات

 و ايم شده نزديک اسالم به اسالمى، حاکمیت و دولت و اسالمى نظام تشکیل در ما. نمايد آسايش
 به بخش، اين در. ايم کرده رعايت زمامداران و حکام در بود مقدور ما براى که حدى آن تا را ارزشها

 اسالم به اندکى فساد، و فحشا از مردم کردن دور ى زمینه در ما....شد شیرين زندگى اندازه همین
 اخالقى فساد و پوچى از و اند شده نايل روحى و معنوى عافیت و سالمت به ما، جوانان. ايم شده نزديک

 آن در اقتصادى، گوناگون هاى زمینه در ما .اند گرديده رها و آسوده زندگى، هاى زدگى دل و ترديدها و
 احساس مردم بخشها همان در و ايم شده نزديک اسالم به شد، عمل اسالمى سیاستهاى که بخشهايى
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 در مردم نشديم، اسالمى ى مقوله و اسالم ى مرحله وارد که هم هرجا در. کنند مى آسايش و آرامش
 تا برسانیم اسالم ى سرچشمه به را خود بايد ما. دارند را ناخوشايند وضعیت و دشوار زندگى همان آنجا

 (73/70/7368)آيت اهلل خامنه ايی، .«شود شیرين تمامى به زندگى
ات طیبه تمدنی اشاره به وضیعیتی دارد که امت اسالمی و تمامی افراد جامعه به ياد خدا باشند و حی

 هم آشامیدن و خوردن حال در خدا، با هم کار و کسب حال در»هدف از انجام امور مادی، اهلل باشد: 
. شود مى پراکنده نور او از عالم، محیط در و زندگى محیط در که است انسانى گونه اين. خدا ياد به باز

 و پلیديها و نابرابريها و ظلمها و جنگها اين ى ريشه کند، تربیت را هايى انسان طور اين بتواند دنیا اگر
 فقط کسانى که نیست اين معنايش طیبه حیات پس، .است  طیبه  حیات اين،. شد خواهد کنده ها رجس

 (73/07/7320ايی، خامنه اهلل آيت) «نباشند مادّيات و زندگى فکر به اصلًا و کنند عبادت بخوانند، نماز
 در ادامه، حیات طیبه را اينگونه توصیف می کند؛ ايشان

 است؛ تأمین مادّى زندگى هم که آنجایى یعنى  طیبه  حیات»
 و دل شادى و روح آسایش معنوى؛ زندگى هم و تن، آسایش
 فعالیت و ایمان و وحدت و تالش اما است؛ روشنى راه معنا صفاى

 (1411111/41)آیت اهلل خامنه ایی،« دارد. الزم عمل و

و در اين حیات  معتقدند حیات طیبه به تامین نیازهای دنیوی و اخروی اشاره دارد مقام معظم رهبری
نی، تمامی نیازها پاسخ داده می شوند و ديگر هیچ احساس پوچی، ناامنی و... وجود نخواهد داشت: قرآ

 و محبت و صفا باشد؛ داشته وجود افتخار و عزت و امنیت نباشد؛ بدبختى و افتادگى عقب و فقر»
 احساس باشد؛ باز او برابر در پیشرفت و تالش و کار میدان باشد؛ حاکم زندگى فضاى بر بینى روشن
 اين .کند اشباع را آن بتواند هست، انسانى هر دل در که وااليى و معنوى و روحى هدف نکند؛ پوچى

 در زندگى يعنى  طیبه  حیات است؛  طیبه  حیات قرآنى اصطالح در مجموعاً کردم، عرض که چیزهايى
 چه عملى، چه علمى، چه -معنوى نیازهاى ى اليه در همچنین و جسمانى نیازهاى و مادى ى رويه

ايشان در جايی ديگر، مختصات و  (73/07/7387ايی، خامنه اهلل آيت) «.باشد پاسخگو -روحى
 معیارهای يک زندگی پاک در جامعه انسانی را چنین ترسیم می نمايند:

 حَیاةً فَلَنُحْیِیَنَّهُ: »است داده وعده ما به را  طیبه  حیات قرآن»
 یعنى چه؟ یعنى پاکیزه زندگى ؟چه یعنى  طیبه  حیات.  «طَیِّبَةً
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 دنیاى هم انسان، جسم هم انسان، روح هم آن، در که اى زندگى
 تأمین آن در فردى زندگى است؛ تأمین انسان آخرت هم انسان،
 آن در اطمینان و سکینه هست، آن در روحى آرامش است،
 اجتماعى، فوائد دارد؛ وجود آن در جسمانى آسایش هست،
 هم عمومى آزادى و استقالل اجتماعى، تعز اجتماعى، سعادت

 وقتى. است داده وعده ما به را ها این قرآن. است تأمین آن در
 یعنى ها؛ این ى همه یعنى ،«طیّبة حیاة فلنحیینِّه: »گوید مى قرآن
 هست، رفاه هست، امنیت هست، عزت آن در که اى زندگى آن

 حلم هست، اخالق هست، هست، پیشرفت علم هست، استقالل
 ها این به باید داریم؛ فاصله ها این با ما. هست گذشت هست،
 (1711711/84ایی، خامنه اهلل آیت)« .برسیم

بنابراين مختصات حیات طیبه در تمدن نوين اسالمی در کالم آيت اهلل خامنه ايی به خوبی طنین 
 کار، نشاط نشاط، دالت،ع رفاه،...سمت به برويم يعنى  طیّبه  حیات»انداز شده است. ايشان می فرمايند: 

 خلقیّات رحم، معنويّت، اينها کنار در است؛  طیّبه  حیات جزو همه اينها فنّاورى، علم، کار، شوق
 حرکت اين است؛  طیّبه  حیات جزو نظم. است  طیّبه  حیات جزو اينها اسالمى، زندگى سبک اسالمى،

. است خدا سمت به صیرورت همان اين  الْأُمُورُ؛ تَصِیرُ اللَّهِ إِلَى أَال. است نشدنى تمام  طیّبه  حیات سمت به
 بشود؛ بهتر روز روزبه و کند ايجاد تغییر خود ذات باطن در چیزى شدن، حالى به حالى يعنى صیرورت

 اين که است آن اسالمى مطلوب ى جامعه و دارد صیرورت خدا سمت به بشر صیرورت؛ میگويند را اين
 دارد؛ ادامه دائم طور به طور همین است؛ نشدنى تمام صیرورت اين اشد؛ب داشته وجود آن در صیرورت

 (75/06/7337ايی، خامنه اهلل آيت) «.است اين انقالب
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 (57: 7335)منبع: نادری،

 ساحت های حیات طیبهِ تمدنی -4-1-2
نبال حیات طیبه اشاره به دو ساحت مادی و معنوی دارد و تالش دارد آبادانی دنیا و آخرت را به د

 داشته باشد: 
 یعنى طیبه، حیات. داشتن باهم را آخرت و دنیا یعنى طیبه، حیات»

 تالش که ملتى آن یعنى طیبه، حیات. داشتن باهم را معنا و مادّه



 532/  (رهبر انقالب اسالمی)مورد کاوی انديشه سیاسی  حیات طیبه به مثابه غايت تمدن نوين اسالمی

 

 به را کشاورزى و بازرگانى و صنعت کند، مى سازندگى کند، مى
 پیشرفتهاى کند، مى پیدا تکنیکى و علمى قدرت رساند، مى اوج

 این ى همه در اما آورد؛ مى دست به جهت همه در نگوناگو
 آشناتر خدا با هم روز به روز و خداست با هم او دل حاالت،

 که است هدفى آن این،. است اسالمى نظام هدف این،. شود مى
)آیت اهلل خامنه « گفتند. عالم مصلحان کردند، اعالم پیامبران

 (1411111/41ایی،

 

براساس دو ساحت مادی و معنوی حیات طیبه، پیشرفت تمدنی هم ناظر بر دو بعد مادی و معنوی 
 ايران میخواهند همه است؛ يکسان ملّت اين عالی اهداف»خواهد بود و به اعتقاد آيت اهلل خامنه ايی، 

 اين معنای به هم اسالمی کشور الگوی. کنند معرّفی دنیا به اسالمی کشور يک الگوی عنوان به را عزيز
 اينها هست، اينها نه، توسّالتند؛ و دعا و روزه و نماز مشغول فقط مردم ی همه کشور اين در که نیست

 هست، عدالت ی توسعه هست، علمی رشد هست، مادّی پیشرفت معنويّت، اين کنار در امّا است معنويّت
 خصوصیّت هست؛ گری اشرافی های قلّه و ها نمونه شدن برداشته هست، طبقاتی های فاصله شدن کم

 میکنند، امنیّت احساس خوشبختند، مردم ای، جامعه چنین يک در وقت آن. است اينها اسالمی ی جامعه

 ساحت های حیات طیبه

 بعد دنیایی
(مادی)  

 بعد آخرتی
(معنوی)  
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 پیشرفت میکنند، هم عبادت را خدا میروند، پیش خود ی عالیه اهداف سمت به میکنند، آرامش احساس
 و شیعه میخواهند؛ را اين همه است؛ ای جامعه چنین يک دنبال ايران ملّت میشود؛ آنها نصیب هم دنیوی

 وقتی الگو؛ يک میشود اين خب،. هستند اين دنبال همه ندارد، ترک و فارس و بلوچ و کُرد ندارد، سنّی
)آيت اهلل خامنه « .میکنند پیدا را راه[  هم] مسلمان ديگر ملّتهای وقت آن شد، سازی نمونه وقتی شد، الگو
 (77/05/7335ايی،

تمدن غربی به دلیل بی توجهی به ساحت معنوی، صرفاً مترصد آبادانی مادی و رفاه است و همین 
امر منجر به دوری غرب از حیات طیبه و آرامش ناشی از آن می شود. در نقطه مقابل، تمدن نوين 

را به همراه  اسالمی به دلیل تاکید بر ساحت روحانی و مادی بشريت، تعالی توام با رفاه و آرامش راستین
 آراسته بشر برای متعال، خدای نورانی آيات با و الهی پیامبران ارزشمند تعلیمات با که دنیايی»می آورد: 

 و علمی پیشرفت و رفاه و آبادی هم آن، در که دنیايی. است انسان ی شايسته دنیای است، شده منوّر و
 کنار انسانها آن، در که دنیايی. دارد وجود معنوی تعالی و سیاسی اقتدار هم و هست صنعتی پیشرفت
 دنیای در که چیزی شکوفاست؛ آن در انسانیت و کنند می اطمینان و امنیت و آرامش احساس يکديگر

 ملت. بترسند هم از بايد گرگها مثل انسانها مادّيگری، دنیای در چون ندارد؛ وجود مادّی تمدن ی ساخته
 وجود به خود برای معنوی، ی جنبه از هم و مادّی ی جنبه از هم را دنیايی چنین که است مصمّم ايران
 وانمود طور اين کوشند می که هايی آن. است مدّت بلند و طوالنی ی مبارزه يک اين،. بسازد و آوَرد
 آن به دولت، آن به کشور، آن به که است آن پی در ايران، اسالمی جمهوری دولت يا ملت که کنند
 و کشور اين بنای برای ايران، اسالمی جمهوری دولت و ملت. نکنند اشتباه ،کند تجاوز جغرافیايی مرز

 چنین به پرداختن از را ها آن که دارند خود پای پیش درخشان و بزرگ کار هزاران جامعه، اين پیشرفت
 خدمت دنیا به تواند می که تمدّنی اسالمی تمدّن و علم کاروان اللّه بحمد امروز. دارد بازمی کارهايی

ايشان در جايی ديگر می  (03/07/7326)آيت اهلل خامنه ايی،.« است افتاده راه به کشور اين در کند
 فرمايند:

 و خدا راه در زندگى این که است این از عبارت ، طیبه  حیات»
 این فقط انسان عالى هدف. باشد عالى هدفهاى به رسیدن براى
 است چیزى نکمتری این کند؛ پُر شکلى هر به را شکمى که نیست

 براى. کند انتخاب خود هدف عنوان به تواند مى حیوان یک که
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 بارى قرب به رسیدن حق، به وصول از عبارت اعلى هدف انسان،
 چنان آن به رسیدن براى انسان. است الهى اخالق به تخلق و تعالى

 راحت زندگى. دارد الزم را معنوى و مادّى ابزارهاى هدفى،
 خود، مقررات و قوانین با اسالم و است ضرورى و الزم بشر براى
 آسایش این اما برد؛ مى زندگى آسایش و رفاه سمت به را انسانها

 زندگى که هایى انسان بسا اى. نیست هدف خود خودى به زندگى،
 از اما ندارند، آسایش و شکم و معاش ى دغدغه دارند، راحت
 (1411111/41)امام خامنه ایی،« .اند نبرده بویى هم انسانیت

 اما دارد؛ ماديّت که است اى جامعهآن  ]تمدن غربی[»ايشان در جايی ديگر تاکید می نمايند 
 هم معنا، هم و مادّه هم خواهد مى اسالم. کند درست اى جامعه طور اين خواهد نمى اسالم. ندارد معنويت

. باشد جامعه در معنوى و اخالقى شکوفايى هم و اقتصادى پیشرفت هم معنويت، و ايمان هم رفاه، و پول
بنابراين، نظام اسالمی براساس  (77/02/7327اهلل خامنه ايی، )آيت.« است اسالم  طیبه  حیات اين

رهنمودهای قرآن کريم به سمت تعالی دوبعدی بشر گام بر می دارد که دستاورد آن، بهره برداری 
نه که مقام معظم رهبری تاکید می صحیح و منطقی مسلمانان از تمامی نعمت های الهی می شود. همانگو

 قرآن ى آيه. دهد مى حرکت  طیبه  حیات سمت به را مردم کريم، قرآن ى وعده به اسالمى نظام»نمايند: 
 ىزندگ يعنى  طیبه  حیات. «طَیِّبَةً حَیاۀً فَلَنُحْیِیَنَّهُ مُؤْمِنٌ هُوَ وَ  أُنْثى أَوْ ذَکَرٍ مِنْ صالِحاً عَمِلَ مَنْ: »فرمايد مى

 برطبق او آخرت و دنیا که ببیند و کند احساس که دارد گوارا زندگى وقتى آن ملت يک. گوارا
 «دنیا» فقط گواراست؛ زندگىِ اين کند؛ مى حرکت او هدفهاى سمت به و رود مى پیش به او مصلحت

 ندگىز که اند شده موفق و اند چسبیده دنیا زندگى به که ملتهايى آن. نیست «آخرت» هم فقط نیست،
 که است وقتى گوارا زندگىِ. ندارند گوارا زندگى لزوماً برسانند، کمال از اى پیشرفته مراتب به را دنیوى

 تأمین بشر براى توانند مى الهى اديان فقط را اين و. شود همراه اخالق و معنويت عدالت، با مادى رفاه
 خواهم مى من گويد نمى اسالم. یستن هم آخرت فقط گوارا زندگى و  طیبه  حیات ديگر، طرف از. کنند

. نیست اسالم منطق اين شد؛ شد، جور هر ها آن دنیاى کنم، آباد را مردم مرگ از بعد اخروىِ زندگى
 با بشر و شود سرشار الهى مواهب از بايد اسالمى ى جامعه زندگى که است اين اسالم منطق
 به زندگى آن اگر. کند حرکت درست و دنکن گم را معنويت راه خود، زندگى در مادى هاى مندى بهره
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 انسانها حقوق به تجاوز شود؛ مى کن ريشه تبعیض و عدالتى بى و ظلم جامعه در وقت آن آمد، وجود
 انبیاء. رسد مى صفر به بشر زندگى در ها ناامنى رود؛ مى بین از ها برادرکشى و جنگها شود؛ مى کن ريشه
 جان اين براى بشر، تاريخ در خداوند ى رگزيدهب بزرگان کردند؛ مجاهدت و کار اين براى

 (07/07/7383اهلل خامنه ايی، آيت«).دادند

 تربیت الهی مقدمه حیات طیبه تمدنی  -4-1-3
دست يابی به تعالی و سعادت همه جانبه در گرو توجه به تربیت الهی است و اگر دستورات و 

ساد، تباهی و قرار گرفتن در مسیر سقوط قرار می فرامین الهی مورد توجه قرار نگیرد، بشريت با زوال، ف
گیرد و به همین دلیل، نظام اسالمی و امت اسالمی برای رهايی از پلیدی ها و گام نهادن در مسیر 

 اسالم در»کامیابی ها نیازمند قرار گرفتن در مسیر تربیت الهی هستند. با توجه به همین داليل است که 
 و گناهان از اجتناب واجبات، تکالیف، احکام، فرائض، ى همه. است سانان خودسازى ى مقدّمه چیز همه

 زنده ى مقدمه است؛  طیّبه  حیات ى مقدّمه همه و همه فردى، و اجتماعى احکام و مستحبّات و نوافل
 اگر. است توحّش و حیوانیّت و بهیمیّت عالم از انسان عروج ى مقدمه است؛ انسانى روح با انسان شدن

 به او نفس در  طیّبه  حیات اين گیرد، قرار است تحقّق قابل او خود ى اراده با که الهى تربیت تحتِ بشر
 و عزم و نباشد الهى تربیت اين اگر و کرد خواهد طاهر و طیّب هم را محیط و آمد خواهد وجود
 و هواها دست در را خود و بدهد دست از دارد احتیاج آن، با خدا راه پیمودن براى انسان که را اى اراده

 ديگر حیوانهاى از تر خطرناک حیوانى و ماند خواهد باقى حیوانیّت حدّ در کند، رها بشرى هوسهاى
 (78/70/7322ايی، اهلل خامنه)آيت« .شد خواهد

به  کشور پرورش و آموزش نظام در تحول ايجاد کلى هاى سیاسترهبر معظم انقالب اسالمی در 
 نظام در تحول»و چنین مرقوم می فرمايند: ه کرده حقق حیات طیبه اشارموضوع تاثیر نظام تربیتی بر ت

 زندگى)  طیبه  حیات به رسیدن جهت در اسالمى تربیت و تعلیم ى فلسفه بر مبتنى پرورش و آموزش
 هاى حوزه در کیفى ارتقاء و فطرى استعدادهاى شکوفايى و رشد و( اسالمى مطلوب اجتماعى و فردى
)سیاست های کلی تحول در نظام آموزش و ...« جسمى و روحى سالمت و تربیت مهارت، دانش، بینش،

 بايد مورد توجه قرار بگیرد. (7: بند7337پرورش،
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 اسالمی نوین حیات طیبه فرجام انقالب اسالمی و تمدن -4-1-4
برخوردار  سازی تمدن برایی فرد به منحصر های ظرفیت در گفتمان انقالب اسالمی از ناب اسالم

فرجام انقالب اسالمی و فرايند تمدن سازی اسالمی، حیات طیبه خواهد بود و ( و 7336)غالمی، است
 که مبارزاتى ى همه از هدف»به اين موضوع توجه داشتند. به اعتقاد آيت اهلل خامنه ايی،  امام خمینی)ره(

 از بعد که هايى تالش ى همه و رسید پیروزى به انقالب تا داد انجام بزرگوار امام رهبرى به ايران ملت
 روش انسان، براى اسالم. بود اسالمى ى طیبه حیات تشکیل شد، انجام کشور اين در انقالب پیروزى
 کمال و سعادت به تواند مى انسان شد، محقق شرايط اين تنها اگر. است قائل اليقى و مناسب زندگى

 اهلل سبیل فى مجاهدان و اولیا و عظام اىانبی و انسان بزرگ راهنمايان و بشر دلسوزان ى همه تالش. برسد
 سعى ديگر، طرف از. آورند وجود به بشر براى را  طیبه  حیات اين که است بوده اين تاريخ، طول در

 لذا. کنند دور  طیبه  حیات اين از را بشر که است بوده آن طواغیت و شیاطین و انسان دشمنان ى همه
 پیامبر عمل و بوده پیامبران ى همه دعوت اصلى اجزاى از وتها،طاغ و شیطانها با دشمنى و ايمان عنصر
 (77/77/7368ايی، اهلل خامنه)آيت« .است داشته قرار نکته اين بر هم( سلّم و آله و علیه اهلل صلّى) اسالم

اقدامات امام خمینی)ره( و برپايی جامعه اسالمی در پرتو انقالب متعالی منبعث از الگوی قرآنی، 
 چشم کورى به الهى، فضل به اسالمى جمهورى»رانی را در مسیر حیات طیبه قرار داده است: جامعه اي
 مراحل امروز تا انصاف، بى ى بدپیله تراشانِ اشکال تراشى اشکال و خناسان ى وسوسه رغم على و دشمنان
 ذَکَرٍ مِنْ صالِحاً عَمِلَ مَنْ» است؛ الهى ى وعده اين،. رفت خواهد پیش نیز قدرت با و رفته پیش را زيادى

 دهد انجام صالح عمل که زنى و مرد هر فردى، هر اى، جامعه هر: «طَیِّبَةً حَیاۀً فَلَنُحْیِیَنَّهُ مُؤْمِنٌ هُوَ وَ  أُنْثى أَوْ
« .است محسوس ما ى جامعه در امروز ، طیبه  حیات اين. داد خواهیم او به  طیبه  حیات ما باشد، مؤمن و

 (73/07/7320ايی،)آيت اهلل خامنه 
براساس ديدگاه آيت اهلل خامنه ايی، هدف و ماهیت حقیقی زايش انقالب اسالمی ايران، تحقق 
حیات طیبه برای ملت ايران بوده است و به تعبیری ديگر، حیات طیبه ثمره نهايی و غايی تمدن سازی در 

  طیّبه  حیات ايران، ملت به تا آمد وجود به اسالمى انقالب»فرايند انقالب اسالمی می باشد. از اين رو، 
 نهايى هدف و ثمره اين.  «طَیِّبَةً حَیاۀً فَلَنُحْیِیَنَّهُ: »فرمايد مى قرآن که چیزى آن يعنى ، طیّبه  حیات. بدهد

 و امنیت و رفاه و روزمرّه زندگى و مادّى لحاظ از هم ملت، يک يعنى ، طیّبه  حیات. است انقالب اين
 از هم و باشد برخوردار اقتصادى و مالى رونق و اقتصادى استقالل و سیاسى تعزّ و سواد و دانش
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 زندگى آن در الهى واالى اخالق از برخوردار و پرهیزکار و خداشناس و مؤمن انسانهاى معنوى، جهت
 معنويّت اما دارند؛ حدودى تا مادّى رفاه و اقتصادى رونق دنیا جاهاى بعضى .است  طیّبه  حیات اين. کنند

 برطرف را تبعیض بخشد؛ نمى اى فايده هم اقتصادى رفاه ندارد، وجود جامعه در معنويّت وقتى. ندارند
. برد نمى بین از را فساد و کند نمى کن ريشه را گرسنگى آورد، نمى وجود به اجتماعى عدالت کند، نمى

 (77/02/7327)آيت اهلل خامنه ايی،.«  نیست کشور يک چیز همه که اقتصادى رونق
توجه به ابعاد مادی و معنوی تمدن در فرايند انقالب اسالمی منجر به قرار گرفتن ملت ايران در مسیر 

 و روشن فکر»زندگی پاک و طاهر شد و استمرار حیات طیبه در جامعه ايرانی نیازمند چهار عنصر؛ 
 به راسخ اعتقاد و دينى يمانا و تديّن» و« انسانى خُلقیّات»، «قاطع و راسخ عزم و اراده» ،«خردمندانه روشِ

 ايران ملت امروز»می باشد. آيت اهلل خامنه ايی در اين خصوص می فرمايند: « قرآنى و اسالمى ارزشهاى
 تحقیر از ايران ملت. کند مى عزّت و اقتدار و توانايى احساس خود درون در و است عزيزى ملت دنیا در

 و خوب زندگى ايجاد مسیر در ايران ملت. داد نجات را خود گران سلطه و ظالم و بزرگ قدرتهاى
 و ايران ملت اگر اما شود؛ نمى طى مانع بى و سرعت به مسیر، اين البته. گرفت قرار  طیّبه  حیات و مطلوب

 فکر يعنى بود، آن مظهر ما بزرگوار امام که خصوصیاتى همان با کشور مسئوالن يعنى برگزيدگانش
 و واال و انسانى خُلقیّات گاه آن و قاطع و راسخ عزم و تصمیم و ادهار سپس خردمندانه، روشِ و روشن

 چهار اين که قرآنى و اسالمى ارزشهاى به راسخ اعتقاد و دينى ايمان و تعبّد و تديّن باالخره
 حرکت مسیر همین در بود خواهد اللّه شاء إن و بوده امام راه و امام ممتاز خصوصیت چهار خصوصیت،

 (07/07/7328)آيت اهلل خامنه ايی، «.رسید خواهند بزرگ اهداف به لّهال شاء إن کنند،

 قدرت ملی الزمه حیات طیبه تمدنی -4-1-5

(؛ به تعبیری ديگر، قدرت عامل 72: 7337عاقبت قدرت ملی تحصیل حیات طیبه است )قربی،
ای تاکید می نمايند:  کامیابی و سعادت جامعه اسالمی و ايرانی خواهد بود. به همین دلیل آيت اهلل خامنه

 به جامعه افراد رسیدن براى الزم ى وسیله و ها کامیابى ى همه کلید بشرى، جوامع براى ملى قدرت»
 نظام ثروت، علم، اخالق، از کشور، و جامعه که است آن ملى قدرت از مقصود. است  طیبه  حیات

 فاقد اگر قدرتمند، جوامع هک است درست. باشد برخوردار عمومى ى اراده و عزم و کارآمد سیاسى
 و اخالق و کشانید خواهد طغیان به را آنان علم، و ثروت همان باشند، عدالت اجراى و نظارت و هدايت
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 در امروز که طور همان زد خواهد رقم انحطاط سمت به را آنان مسیر کرده، زايل را آنان ى اراده
 بالى اقتدارها، و توانايیها آن فقدان ولى شود مى ديده آن هاى نشانه غیره، و امريکا همچون کشورهايى

 و اخالق و علم و آخرت و دنیا و اندازد مى کشورها جان بر تر سريع بسى را سیاسى و اخالقى انحطاط
 است آن جهت در همه اسالم، اجتماعى و سیاسى تعالیم که روست آن از. ستاند مى ملتها از را چیز همه
 امروز و. يابند دست مادى و روحى و سیاسى و اخالقى و علمى ادتسی و اقتدار به اسالمى ملل که

 قدرتمند را آنان تواند مى که اى ذخیره و امکان هر از که صددند در جهان ملتهاى هوشیار رهبران ى همه
 سطح در قدرت و عزت فاقد خود، ى عُدّه و عِدّه وجود با اسالمى بزرگ امت .گیرند بهره کند،

 مسلمان، آحاد ى همه آورد؟ دست به را خود ى شايسته قدرت و عزت بايد گونهچ است؛ المللى بین
 بايد مسلمان، شخصیتهاى و فکران روشن و علما و اسالمى کشورهاى مسئوالن و زمامداران بخصوص

)آيت اهلل خامنه « .باشند آن پاسخ دنبال به و داشته خود زبان و ذهن در را سؤال اين همواره
 (77/07/7326ايی،

 پیشران های حیات طیّبهِ تمدن اسالمی -4-2
 و معنویتحاکمیت ارزش های متعالی  -4-2-1
 فرجام به و نگهدارنده آفريننده، است، آن دار سردم و سرآمد اسالم دين که الهی نگرش در

 به و نموده آغاز شمارش بی های شگفتی با را جهان که . خداوند استاست خداوند جهان رساننده
 سوی به تاريخ مسیر و حرکتنیز  اسالم ديدگاه از ،انسانی فرجام لحاظ به. رساند واهدخ سرانجام
 امری تاريخ حرکت بود، می اين از غیر اگر و است انسان شدن متعالی و ها ارزش حاکمیت و عبوديت

. باشد داشته وجود هايی وچالش موانع فرودها، و فراز حرکت اين در هرچند نمود، می پوچ و لغو
 تمدّن کردن برپا»ايی تاکید می کنند: به همین دلیل، آيت اهلل خامنه (82: 7337ائی و رجبی، )خز

 ايی، خامنهاهللآيت.« )است ما امروز ی وظیفه اين. معنويّت روح با و اسالمی روح با منتها اسالمی،
شدن تمدن غربی اما دوری تمدن غربی از ارزش های دينی و انسانی منجر به پوچ و تهی  (08/70/7337

 خودشان برای را تمدّنی يک...اروپا مردم روزی يک»گشت. براساس فرمايشات رهبر انقالب اسالمی، 
 شروع ها اروپايی میالدی هفدهم و شانزدهم قرن از. بود مادّی تمدّن البتّه تمدّن اين. کنند ريزی شالوده
 استفاده محابا بی گوناگون بزارهایا از بود مادّی چون و جديد، تمدّن يک ريزی شالوده به کردند
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 کردن غارت سمت به رفتند، ملّتها کردن مغلوب سمت به رفتند، استعمار سمت به طرفی از کردند؛
 تجربه، با و فنّاوری با و علم با کردند تقويت درون در را خودشان هم طرف يک از رفتند؛ ملّتها ثروت

 قرن پنج چهار طول در ها اروپايی که است بوده کاری اين. کردند حاکم بشريّت عالم بر را تمدّن اين و
 و سهولت و سرعت و فنّاوری از زيبايی های جلوه کردند، عرضه دنیا به آنها که تمدّنی اين. دادند انجام

 نکرد؛ برقرار را عدالت نکرد، تأمین را انسانها خوشبختی امّا گذاشت مردم اختیار در را زندگی ابزارهای
 در کرد؛ تحقیر را ملّتهايی کرد، فقیر را ملّتهايی کرد، اسیر را ملّتهايی کوبید، عدالت قفر بر بعکس،

. شدند پوچ و پوک معنوی لحاظ از شدند، فاسد اخالقی لحاظ از شد، تضادها دچار هم خود درون
تمدن  از اين رو، (08/70/7337آيت اهلل خامنه ايی،« ).میدهند گواهی معنا اين به ها غربی خود امروز

سازی بدون توجه به ارزش های متعالی و انسانی منجر به سقوط انسان ها خواهد شد و روند تمدن با 
فساد، فحشاء و تباهی همراه خواهد شد. در نقطه مقابل، تمدن سازی اسالمی مبتنی بر ارزش های الهی 

 می باشد و همین امر تعالی بخشی تمدن اسالمی را تضمین می نمايد.
دگاه آيت اهلل خامنه ايی، تمدن نوين اسالمی مبتنی بر معنويت و راهبری آن می باشد؛ براساس دي

 کمک با و معنويّت از باشد سرشار که بسازيم دنیايی و کنیم برپا را اسالمی نوين تمدّن توانیم می ما»
يگر می ايشان در جايی د (73/03/7337)آيت اهلل خامنه ايی،« .برود راه معنويّت هدايت و معنويّت

 الگوهای نگذاريد. است دشوار و پیچیده کاری اين. است شما اصلی و بزرگ کار سازی نظام»فرمايند: 
 تحمیل شما بر را خود مارکسیستی، چپ گرايشهای يا افراطی، ناسیونالیسم يا غربی، لیبرالیسم يا الئیک

 و مانده پا سر بر خدعه و جنگ و خشونت با فقط غرب بلوک و ريخت فرو چپ شرق اردوگاه. کند
 هدف. است اسالم جريان سود به و آنها زيان به زمان گذشت. نیست متصور آن برای خیری عاقبت
 و علم و عقالنیت و دين ی پايه بر جديد اسالمی تمدن ايجاد و اسالمی ی واحده امت بايد را نهائی

 (76/06/7330)آيت اهلل خامنه ايی،« .داد قرار اخالق،

 سل انقالبیتربیت ن -4-2-2
 فرهنگ، برپايه تربیت ارائه و تدوين به بستگی جامعه،ملت يا  يکتمدنی  روابط بهتر هرچه توسعه

 اسالم فرهنگ ايرانی نیز جامعه فرهنگ که آنجا از. دارد جامعه آن تربیتی های سیاست و اهداف عقايد،
 و تبیین به اول مرحله در است الزم جامعه تربیت و تعلیم اولیای خصوصًا مکتب، اين پیروان بر است،
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 اسالم گرامی رسول. کنند اقدام اسالمی موازين بر منطبق و مطلوب تربیت در موجود قواعد تشريح
 و است آورده بشريت برای وحی پیام از الهام با را اجتماعی تربیت های مولفه ترين نظیر بی و بهترين

( آيت اهلل خامنه ايی هم 7: 7337)علیزاده، .ستا اسالمی تمدن مهم های مولفه از يکی خود تربیت اين
با توجه به سیره معصومین و سنت های تاريخی تاکید می نمايند که برای شکل گرفتن تمدن نوين 

 تمدّن پرچم برافراختن راه]»اسالمی، نیازمند تربیت صحیح اسالمی و انسانی هستیم و به فرموده ايشان؛ 
 است؛ اينها خصوصیّات آن که خصوصیّاتی يک با است لینس تربیت راهش[ چیست؟ اسالمی نوين
 البتّه- غیور؛ خودباور، گام، پیش ابتکار، دارای متديّن، باسواد، شجاع، بیايد وجود به بايد نسلی يک

 پیدا گسترش بايستی اين امّا داريم را خصوصیّات اين از بسیاری جوان نسل در امروز ما خوشبختانه
 شجاعت باشد، داشته غیرت باشد، داشته سواد باشد، داشته ايمان بايستی. ريمدا الزم نسلی چنین -کند

 فکریِ و جسمی توان باشد، داشته حرکت برای کافی ی انگیزه باشد، داشته خودباوری باشد، داشته
 امیرالمؤمنین تعبیر به و بکند متوجّه دور اهداف به را چشم بگیرد، نظر در را هدف باشد، داشته حرکت

 حرکت جدّيّت با و هدف اين راه در بگذارد را خودش وجود و خودش زندگی ؛«جُمجُمَتَک اهللَ رِاَعِ»
 تديّن، دارای انضباط، دارای سواد، دارای يعنی انقالبی...انقالبی؛ موجود يک يعنی کلمه يک در کند؛

. است ما جوان نسل نسل، اين. داريم الزم نسلی چنین يک ما. خردمند عقل، دارای حرکت، دارای
 نخبگان جوانند؛ نخبگان هم حرکت اين ی محرّکه موتور و است نسل اين حرکت، اين ی سرمايه

 (78/02/7335)آيت اهلل خامنه ايی،« .هستند جوری اين
با توجه به اهمیت تربیت نسل انقالبی در فرايند تمدن سازی و استقرار تمدن نوين اسالمی، همه 

له تربیت انقالبی اهمیت دهند و در مسیر پروش انسان های همسوء با دستگاه های حکومتی بايد به مقو
 ى همه»آرمان های انقالب اسالمی که تحقق حیات طیبه و تمدن نوين اسالمی است، تالش نمايند: 

 وبودجه برنامه به که هايى دستگاه چه دارند؛ را پرورش و آموزش پشتیبانى ى وظیفه دولت، در ها دستگاه
 بايد میکنند، تصويب و میکنند تأيید اسالمى شوراى مجلس در را آنها که هايى دستگاه چه و میپردازند،

 فقط که است جايى اينجا که نکنند تصوّر. باشد نگاهى چنین يک وپرورش آموزش به آنها ى همه نگاه
 که تاس دستگاهى اينجا نه، - بر هزينه دستگاه میگويند است؛ جورى اين نگاه، گاهى - است بر هزينه
 سازان ثروت که است جايى اينجا داشت؛ خواهید دستاورد مضاعف طور به کنید، هزينه شما هرچه
 خواهند خلق و آمد خواهند وجود به اينجا از آينده، مديران آينده، سازان تمدّن آينده، سازان علم آينده،
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 دستاوردهايى نخیر، دارد؛ هزينه ما براى فقط وپرورش آموزش کنیم خیال ما که نیست جور اين. شد
 هاى جلوه از کشور سرتاسر در شما هرچه. ندارد وجود وپرورش آموزش دستاوردهاى از تر بزرگ

 درست جا همه تا کنید درست را اينجا است؛ اينجا آن ى ريشه بینید، مى ابتکار و دستاورد و پیشرفت
 (72/07/7333)آيت اهلل خامنه ايی،« .بشود

 و تمدن ساز مساجد بصیرت آفرین -4-2-3
 ارايه منادی و دينی حکومت دار داعیه ديگر بار ها قرن از پس اسالمی جمهوری نظام امروز اگر

 و لوازم همه بايد است )تمدن نوين اسالمی( اسالمی ناب احکام بر مبتنی اجتماعی و سیاسی نظام يک
 در و بیابد را خود واقعی گاهجاي بايد نظامی و جامعه چنین در مسجد. بپذيرد نیز را داعیه اين ضروريات

 تاريخ( در اين مسیر، 7380. )برومند،ستا الگو بهترين اسالم صدر مدينه در النبی مسجد ،مسیر اين
 آن در و است بوده مسلمانان فمختل های گردهمايی کانون مسجد ديرباز از که است آن نشانگر اسالم
 در .تاس شده می برگزار مسلمانان امور برای ريزی هبرنام و دين معارف تعلم و تعلیم خطابه، و وعظ

 اساس ناي رب. تاس ودهب تمس و ظلم علیه مردم قیام مرکز مسجد، اخیر اعصار در ويژه هب فمختل دوران
 اجدمس رتعمی و زتجهی و اختس هب یجد اماهتم تا اند کرده سعی اسالمی های حکومت و مسلمانان

 نحوی به کنند استفاده هنريـدينی های ذوق و ها سلیقه و ودموج اتامکان رينبهت از آن ایبن در و تهداش
 و ، تمدن سازیازیس انانس رایب یمحل است، شده می تلقی مقدس مکانی که آن رب افزون مساجد که
 برکات و معارف از اماله اب ايیه انانس ینچن و تاس ودهب بصیر و انقالبی مؤمن، های انسان تتربی

 اسالم در مساجد. اند داده گسترش جهانی و اسالمی ایه رزمینس در را میالاس ـ الهی مدنیت مسجد
 ناي ههم از ايیه یبآس دلیل به چند هر اند، داشته سازی تمدن رایب ای دهعدي ایه ظرفیت همواره

( رهبر انقالب اسالمی تاکید 7337. )کیخا،است شده رانده حاشیه به يا و نشده برداری بهره اه تظرفی
ساجد يکی پايگاه های تمدن سازی است و از طريق بصیرت افزايی می تواند بسترهای تحقق دارند که م

 واقعاً زبانها در شده معروف که همچنان است؛ پايگاه دارد، اهمّیّت مسجد»تمدن نوين را فراهم آورد: 
 کارهای ی همه پايگاه تواند می مسجد  بلکه اجتماعی، ی مسئله فالن برای پايگاه فقط نه. است پايگاه
 برای سازی زمینه و دشمن با ی مقابله و دنیا تعمیر و دل تعمیر سازی، انسان خودسازی، پايگاه باشد؛ نیک
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)آيت اهلل خامنه « .است جايگاهی چنین يک مسجد افراد؛ افزايیِ بصیرت و اسالمی تمدّن ايجاد
 (37/05/7335ايی،

ز مساجد در بازيابی تمدن اسالمی و حراست از ايشان در پیامی به مردم عراق، بر لزوم بهره گیری ا
 و دلسوز افراد دخالت با است الزم» .مولفه های تمدنی اسالم تاکید می نمايند و چنین می فرمايند:

 هرگونه جلوى مساجد محوريت با و نخبگان ساير و روحانیون و علماء همفکرى و همکارى و متدين
 آرام محیط و امن فضاى و شود گرفته خصوصى و ومىعم اموال غارت و تجاوز و قتل و ومرج هرج
 آگاهى و توانائى يکپارچگى، و وحدت ى سايه در بتواند عراق ملت تا آيد بوجود شهروندان کلیه براى
 و قدرتمند ملت آن واالى جايگاه و ملّى فرهنگ و اسالمى اصیل  تمدن و بگذارد نمايش به را خود

 (77/07/7387)آيت اهلل خامنه ايی،« .گردد فراهم سبحان اوندخد رضاى موجبات و بازيابد را شجاع

 رای رسالت تمدن سازیآمادگی امت اسالمی بو جامعه  عمومی حرکت -4-2-4
 :کنند می ابراز گونه اين را خود مثبت بازخورد ،مردم ساالرانه نظام يک خدمات به واکنش در مردم
 از مداوم مراقبت مشکالت؛ رفع و صالحاتا سازندگی، جريان در مردم فعال مشارکت و همکاری

 هر در مسئولین و مردم از عملکردها تمام بر ارزيابی و نظارتو  باال؛ انگیزۀ با اسالمی نظام کیان و امنیت
 به «مردم مراقبت» سازندگی، های فعالیت افزايش به «مردم مشارکت» آن، درنتیجة که مسند و مکان

 و مثبت عملکردهای ارتقای و ترويج به «مردم ارزيابی و نظارت» و ها فعالیت در قرمز خطوط رعايت
 ای انگیزه حاصل سازنده آثارِ اين تمام و انجامد می مختلف های حوزه در منفی عملکردهای کاهش
به خوبی  سازی تمدن جريان حرکت بر ويژگی اين اثرات .جوشد می ها توده درون از که است سرشار

 تمامی در خودجوش حرکتی موجب  صحنه در مردم حضور اسالمی، يننو تمدن در نمايان می شود.
 هر در تحمیلی، جنگ و اسالمی انقالب تاريخی های صحنه همانند ،امت اسالمی و شود می ها عرصه
. گیرند می سبقت هم از و کرده قراری بی اهداف، پیشبرد در مشارکت های روزنه دنبال به ای زمینه

 فراهم را شما همة خدا باشید، که هرجا. گیريد پیشى ها نیکی در: »فرمايد می کريم قرآن در که گونه آن
 .است ساز تمدن جامعة حرکت بودن خودجوش و زايی درون متضمن بودن مردمی اين لذا،. «آورَد

 مسئولیت که کنند احساس همه بايد»، ( براساس گفتمان انقالب اسالمی72: 7337)سمسار و ديگران،
 (73/02/7337)آيت اهلل خامنه ايی،« آنهاست دوش بر نوين میِاسال تمدن ايجاد



 میهمايش ملی تمدن نوين اسال سومینمجموعه مقاالت /  578

 والدت يادبود به که نیست اين تنها اسالمی امّت ی وظیفه امروز،»آيت اهلل خامنه ای اعتقاد دارند 
. است او ی وظیفه آنچه به نسبت است کمی و کوچک کار اين کند؛ برپا جشن پیغمبر بعثت يا پیغمبر
 فضای بدمد، دنیا اين در روحی پیغمبر، خود مثل و اسالم خود مثل دارد یفهوظ امروز اسالم دنیای

 تمدّن» میگويیم هستیم آن انتظار در که ای پديده اين به ما. کند باز را ای تازه راه کند، ايجاد جديدی
 نچهآ با دارد اساسی تفاوت اين بشريّت؛ برای باشیم اسالمی نوين تمدّن دنبال بايد ما. «اسالمی نوين

 معنای به اين نیست؛ ها سرزمین تصرّف معنای به اين میکنند؛ عمل و میکنند فکر بشريّت ی درباره قدرتها
 اين نیست؛ ملّتها ديگر بر خود فرهنگ و اخالق تحمیل معنای به اين نیست؛ ملّتها حقوق به تجاوز

 خود تشخیص با خود، انتخاب با خود، اختیار با ملّتها تا است، ملّتها به الهی ی هديّه کردن عرضه معنای به
 راه و غلط راه اند، کشانده راه آن به را ملّتها جهان قدرتهای امروز که راهی. کنند انتخاب را درست راه

 االَيّامُ تِلکَ وَ. است اسالم نوبت امروز است، ما نوبت امروز...است ما امروز ی وظیفه اين. است گمراهی
. کنند ريزی شالوده را اسالمی نوين تمدّن خود، همّت با که است مسلمین نوبت مروزا النّاس؛ بَینَ نُداوِلُها

 از کردند، استفاده مسلمین ی تجربه از کردند، استفاده مسلمین دانش از روز آن ها اروپايی که همچنان
 جودمو ابزارهای از کنیم، می استفاده جهان دانش از امروز هم ما کردند، استفاده مسلمین ی فلسفه

 اين. معنويّت روح با و اسالمی روح با منتها اسالمی، تمدّن کردن برپا برای کنیممی استفاده جهانی
 ( 08/70/7337خامنه ايی، اهلل)آيت.« است ما امروز ی وظیفه

با اين اوصاف، حرکت صحیح در مسیر تمدن نوين اسالمی نیازمند حضور در صحنه مردم و 
« حرکت جمعی»آنها می باشد و برای پیشرفت تمدنی و تعالی آفرين به مشارکت حداکثری و فعاالنه 

 نوع هر در - خدا راه سالک»نیاز وجود دارد و همانگونه که رهبر انقالب اسالمی اشاره می نمايند: 
 نحوی هر به و شکلی هر به میکند، حرکت که اسالمی متنوّع و گوناگون آرمانهای سمت به - سلوکی
 مُتَحَرِّفاً اِلّا دُبُرَهُ يَومَئِذٍ يُوَلِّهِم مَن وِ. مقصود به رسیدن برای کند استفاده متنوّع های هشیو از بايد هست،

 به حرکت چه جلو، به حرکت چه - حرکتی هرگونه اهلل؛ مِنَ بِغَضَبٍ بآءَ فَقَد فِئَةٍ  اِلی مُتَحَیِّزاً اَو لِقِتالٍ
 وجود اهدافی. باشد شده تعیین ازپیش اهدافِ به سیدنر دنبال به بايد نظامی، رزم میدان مثل - عقب
 به رسیدن برای پیشرفت، برای میکند، دنبال را اهداف اين از يکی ای مرحله هر در اسالمی نظام دارد؛
. برسد مرحله اين در هدف اين به کند سعی بايد اسالمی؛ عظیم تمدّن ايجاد برای اوج، و تعالی ی نقطه
 قطعات اين مربوط، مسئوالن و متفکّران و هاديان و راهنمايان. است قطعه قطعه ت،اس گذاری مرحله البتّه
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 حرکتی هر که کنند تالش بايد همه. میشود آغاز جمعی حرکت میکنند، هدفگذاری میکنند، معیّن را
)آيت اهلل خامنه « . است منطقی حرکتِ صحیحِ نظامِ آن اين. برسد خودش اهداف به ای مرحله هر در

 (73/08/7337ايی،
تاکید بر مشارکت مردمی در فرايند تمدن سازی، ناشی از نگرش اسالمی به پديده سیاست می باشد 
و رويکرد سیاست اسالمی در فرايند تمدن سازی اين است که به مردم راه و صراط مستقیم را نشان می 

 انسان که نیست اين طفق سیاست»دهد تا پتانسیل و ظرفیت های مشارکت مردمی به هدر نرود. الجرم، 
 کدام که جامعه عمومی حرکت به نگاه يعنی سیاست بعکس؛ يا باشد عمرو مخالف و زيد دار طرف
 دور هدفها از داريم و ايم گرفته زاويه يا میکنیم حرکت داريم هدفها سمت به آيا رويم؛ می داريم طرف

 و اشخاص و آدمها تکلیف نگاه، اين خالل در وقت آن. است اين سیاست واقعی معنای میشويم؟
 به داريم آيا میرويم؟ اجتماعی عدالت سمت به داريم آيا که میشود روشن جريانها و احزاب و ها گروه
 سمت به داريم يا میرويم، اسالمی تمدّن ايجاد سمت به داريم آيا میرويم؟ دينی واقعی استقالل سمت

 مغز بی های يافته و ها بافته به نسبت گرفتن رقرا تأثیر تحت و آمريکا به وابستگی و غرب به وابستگی
 دارد طرف کدام به را ما ما، زندگی سبک که است مهمّی ی مسئله خیلی اين میکنیم؟ حرکت ها غربی

 فرهنگ، دل در بنابراين میگیرد؛ سرچشمه فرهنگ از بینید می که است سیاسی نگاه نگاه، اين میکشانَد؛
 (37/05/7335 ايی،اهلل خامنهت)آي« .کرد نگاه بايد جامعه ادثحو به نگاه اين با. هست هم سیاست

 ترقی علمی() علوم راهبردی در الگو شدن علمی  -4-2-5
 .است اسالمی تمدن راه چراغ علم، مرزهای شکستن و علمی مجاهده انقالب، معظم رهبر انديشه در

. است علمی مجاهده اسالمی، نتمد تحقق راه چراغ و است تاريک علم بدون فردای ايشان، اعتقاد به
 بسیاری میزان به ايشان. سازد می قدرتمند را علم صاحب جامعه و است آور سلطه ايشان ديدگاه از علم

 بسنده نبايد آن مصرف به و پرداخت آن صدور و تولید به و فراگرفت بايد را علم که کنند می تأکید
 و دينی منابع از استنباط يعنی مصطلح، معنای به داجتها ايشان، ديدگاه از علم تولید شناسی روش. کرد

 و رشد مسیر در تواند می علم تولید صورت اين در. است وحی آن پشتوانه که است عقلی به رجوع
 فروگذار اصل اين تحقق عدم برای تالشی هیچ از دشمن ايشان اعتقاد به. باشد اسالمی تمدن اعتالی

 علم، درباره ايشان ديدگاه در مهم بسیار نکته. شناخت را شمند ترفندهای بايد بنابراين، و کند نمی
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 و است معنويت به منوط علم ارزش ايشان، اعتقاد به. است مسلمانان وسیله به دانش مرزهای شکستن
 اکنون که شود می چیزی همان معنويت بدون علم زيرا. است ارزشی گونه هر فاقد معنويت بدون علم

 به بزرگی های موفقیت توانست علمی پیچیده های روش با که تمدنی. تاس مواجه آن با غربی تمدن
 علم بر انقالب معظم رهبر تأکید. گرديد ها خسارت ترين عظیم دچار معنويت لحاظ به امّا ،آورد دست
 عامل باشد، رها قدرت اين اگر و آورد می قدرت خود با علم که است دلیل اين به معنويت با همراه
 و شود می سعادت عامل کند، فرماندهی را علم معنويت که زمانی عکس بر. شود می گیزیان فتنه و فساد

در منظومه فکری آيت اهلل   (7337)اکبری و رضائی،. گیرد می قرار مردم امنیت و آرامش خدمت در
)آيت « .نیست درست مدنیّتِ يک برای کافی شرط اما است؛ تمدّن ی پايه علم شک بدون»خامنه ايی، 

( پیشرانی در علم و فناوری )علوم راهبردی( عاملی برای مدنیتِ جديد در 77/07/7387خامنه ايی، اهلل
وسعت جهانی خواهد بود و ارتقاء بشريت محتاج پیشرفت های علمی است. با اين اوصاف، تمدن 

  طیّبه  حیات که چیزهايى از يکى»سازی اسالمی نیازمند پیشرانی ايران در عرصه علوم مختلف می باشد: 
 و جهانى دانش ى مجموعه در بتواند ملّتى يک. است جهانى تمدّن و علم در رانى پیش میکند، تأمین را

 را جديدى نردبان يک بشريّت، کلّ ارتقاى براى ببرد؛ جلو و باشد داشته ران پیش حالت جهانى، مدنیّت
 (75/06/7337يت اهلل خامنه ايی،)آ.«  است  طیّبه  حیات اجزاى از يکى اين بگذارد؛ بشريّت پاى جلوى

ايشان نهضت ترجمه گرايی را نقد می نمايند و اعتقاد به بومی سازی علوم و نقود علوم وارداتی 
  علوم  کلیه رشد»دارند؛ زيا معتقدند دانشگاه بومی و اسالمی است که ظرفیت تمدن سازی دارد: 

  بويژه و  صنايع و  فنون و  علوم  عرصه در تولید و  خالقیت  دوران آغاز و  ای ترجمه  متون نقد و  دانشگاهی
  فراهم  تدريجه ب  بزرگ کار اين  برای  زمینه تا دهند قرار  اسالمی  معارف نیز و  انسانی  علوم  های رشته

 و  فناوری تولید و  علوم رشد و  اسالمی  سازی تمدن  مقدم  صف در ديگر بار ما  دانشگاههای و گردد
ايشان براساس تجارب تاريخی تاکید می  (76/77/7387)آيت اهلل خامنه ايی،.« گیرند ارقر ، فرهنگ

 تمدّن در»نمايند که برتری تمدن اسالمی در سده های گذشته ناشی از پیشرفت های علمی می باشد: 
 و است سرآمد علمی لحاظ از که است پنجم و چهارم قرنهای در اسالمی تمدّن اوج بینید می اسالمی

 توانستند را دنیا که آمدند وجود به اسالم دنیای در مادّی دانشمندان فالسفه، محقّقین، علما، رگانبز
 البتّه امروز خب،. است حرکت آن مرهون ها غربی امروزِ پیشرفتهای اين از بسیاری که ببرند پیش
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« .است بَر زمان باالخره لکن رسید، خواهیم نتیجه آن به شاءاهلل ان تر سريع ما بود، خواهد بیشتر ما سرعت
 (77/05/7335)آيت اهلل خامنه ای،

 کمال فکری انسان -4-2-6
در مسیر تمدن نوين اسالمی، فکر انسانی سازندنده پايه های مادی تمدن خواهد بود و حرکت  

می باشد و همانگونه که آيت « کمال فکری امت اسالمی»تاريخی در مسیر تمدن نوين اسالمی نیازمند 
 پايه. است تمدّن يک آوردن پديد حال در ايران ملت که است اين مسأله»امنه ايی اشاره می نمايد: اهلل خ
. است انسانی فکری کمالِ و معرفت و بینش و فرهنگ بر که علم، و فنآوری و صنعت بر نه تمدّن، اصلی

 در ما. آورد می نارمغا به او برای هم را علم و کند می فراهم ملت يک برای را چیز همه که است اين
 تاريخی حرکت بلکه بکنیم؛ را کار اين بگیريم تصمیم ما که اين نه. هستیم جهت اين در و صراط اين

( ايشان در جايی ديگر 07/07/7323)آيت اهلل خامنه ايی،.« است آن آوردن وجود به حالِ در ايران ملت
 درست را خودش اساسی و حقیقی اینیازه اوالً، که است مهم خیلی کشور يک برای»اذعان می دارد: 

 در که را نیازها اين کردن برطرف ابزار ثانیاً، کند؛ برطرف را نیازها اين که بگیرد تصمیم و بشناسد
 و مهم خیلی کشور يک برای اين باشد؛ داشته اختیار در است، انسانی نیروی و فکر اول، ی درجه
 (75/03/7385منه ايی،)آيت اهلل خا« .است ساز تمدن اين است؛ ساز تاريخ

 باور و ایمان مردم نسبت به تمدن ساز بودن اسالم -4-2-7
يکی از مولفه های مهم در تمدن سازی اسالمی، باور آحاد جامعه به قدرت دين مبین اسالم برای 
تمدن سازی است؛ زيرا اگر قاطبه مردم به تمدن سازی مکتب اسالم ايمان نداشته باشند، هیچ تحرک و 

 باوراری تمدن سازی انجام نمی شود و بازوهای اجرايی تمدن سازی منفعل می شوند. الجرم، تالشی ب
امری ضروری و بايسته است. به اعتقاد آيت اهلل خامنه ايی،  اسالم بودن ساز تمدن به نسبت مردم ايمان و
 سیاسی، اسالم به باور انقالب، به باور اسالم، به باور بشود؛ عوض بايد مردم باورهای. مردمند دوّم آماج»

 سازی جامعه دارد، هم حکومت دارد، هم عمومی وظايف شخصی کارهای از غیر اسالم اينکه به باور
 بشود، زدوده مردم ذهن از بايد اينها. شود جايگزين اينها نفی به باور دارد؛ هم سازی تمدّن دارد، هم

  (70/77/7337)آيت اهلل خامنه ايی،« .بگیرد جا مردم ذهن در عکسش
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 نقش آفرینی جوانان با تاکید بر ظرفیت های موجود  -4-2-8
 در ما میدهد نشان ما به ما تاريخ»جوانان يکی از بازوهای اجرايی تمدن سازی محسوب می شوند و 

 در پیشرو بوديم، سازی تمدن در پیشرو بوديم، صنعت در پیشرو بوديم، علم در پیشرو بوديم؛ پیشرو دنیا
 و ما جوانان همت نشود؟ طور همان امروز چرا آموختند؛ می میگرفتند، ياد ما از ديگران بوديم؛ فرهنگ

)آيت اهلل خامنه « .بگیريم نظر در را آينده آن ما که باشد آنجور بايد پیشرفت ی مقوله به آنها نگاه
 (77/02/7337ايی،

ها هسته مهم تمدن جديد اگر نسل جوان مترصد رسیدن به آرمان ها و آمال انقالب اسالمی باشد، آن
خواهند بود و آينده تمدن در گرو نقش آفرينی آنها می باشد تا جايی که آيت اهلل خامنه ايی اشاره می 

 به خدمت در را جوانى نیروى که کسانى ى همه و نو نسل نگاه که است اين است مهم آنچه»نمايند: 
 را خودمان پاى جلوى فقط - باشد دور و شنرو هاى آينده به بايد میخواهند، بلند آرمانهاى و اهداف

 بشريتى امروز ظرفیتهاى و نیازها با متناسب نوين، تمدن است؛ اسالمى تمدن ايجاد دور، ى آينده - نبینیم
 جوان نسلهاى و است غمگین است، مجروح است، خورده زخم اخیر قرنهاى گوناگون حوادث از که
 آنها دلهاى برساند، جديدى آفاق به را نسلها اين میتواند الماس. اند افسردگى و نومیدى و يأس دچار آن
 نوين تمدن ببخشد؛ کرامت است، انسان کرامت ى شايسته و متناسب که چنان آن را آنها و کند شاد را

. است شما به متعلق آينده. تمدنید اين ايجاد در اصلى و اساسى و مهم هاى هسته شما و. اين يعنى اسالمى
)آيت « .امروزيد جوانهاى شما جهان، ى آينده واقع در و تمدن اين ى آينده و کشور ى دهآين سازندگان

 (37/07/7333اهلل خامنه ايی،
 بدانید،! جوانها»ايشان در جايی ديگر مختصات جوانان در فرايند تمدن سازی را اشاره می نمايند: 

 شما است؛ شما به متعلّق نظام اين و کشور اين امیدبخش و روشن ی آينده ترديدی گونه هیچ بدون
 و الگو توانست خواهید الهی توفیق به شما برسانید؛ افتخار اوج به را ملّتتان و کشورتان توانست خواهید

 وظائف اين بتوانید اينکه برای بدهید؛ تشکیل خاک و آب اين در را اسالمی نوينِ تمدّنِ کاملِ ی نمونه
 بیشتر هرچه خودتان میان در را روحی پاکیزگیِ را، عفّت را، تقوا را، دين بايستی بدهید، انجام را بزرگ
 به امانت، به کار، نشاطِ به علم، به تقوا، به دين، به دارد احتیاج امروز جوانِ. کنید تقويت و کنید ترويج
 احتیاج آن به امروز جوانِ که است خصوصیّاتی اينها ورزش؛ به و اجتماعی خدمات[  انجام] به عفّت،
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آيت اهلل خامنه ».باشید داشته را کار اين انجام توفیق شاءاهلل ان من بسیجیِ عزيزان شما و ددار
 (73/08/7337ايی،

 معارف تمدن ساز -4-2-9
و به عبارتی ديگر،  تحقق تمدن نوين اسالمی و تحصیل حیات طیبه نیازمند معارف تمدن ساز است

 معارفی ساز؛ انسان معارف ساز، تمدن معارف دنی،م معارف اسالمی، معارف الهی، معارف از است الزم»
 را آنها ندارد، وجود ما کتابهای در اگر که میکند؛ پیشتاز میکند، پیشرو میکند، سربلند را ملت يک که

 حذف را آنها است، کننده گمراه است، کننده تخدير است، مقابل ی نقطه چیزهائی چه بگنجانیم؛
 «کنیم.
معارف اسالمی از پتانسیل مطلوبی برای زايش مولفه های تمدنی  (78/07/7337آيت اهلل خامنه ايی،)

برخوردار هستند و قرار گرفتن معارف تمدن ساز و انسانی در بطن فرايند تمدن سازی، منجر به حرکت 
و حیات بخشی تمدن در گروه معارف حقیقی  های مردمی در مسیر حقیقی تمدن اصیل خواهد شد

 براى اصلى هاى برنامه از يکى اسالم، حاکمیت و اسالمى جمهورى دوران در» اسالم است. از اين رو،
 جزو قرآن، حفظ قرآن، فهم قرآن، با انس قرآن، تالوت است؛ قرآن ترويج کشور، مسئولین

 به دارد احتیاج اسالم دنیاى امروز. اسالمى معارف فهم به دارد احتیاج اسالم دنیاى امروز...هاست؛ برنامه
. ملتها براى اسالمى عزت و  طیبه  حیات ايستادگى، استقامت، براى است داده ملتها به رآنق که درسى

 که اندازه همین. داريم احتیاج درسها اين به ما است؛ بخشى حیات درسهاى زمینه، اين در قرآن درسهاى
 اىحرکته جهت بینید مى شما است، شده پرتوافکن اسالمى کشورهاى در قرآن اصلى مفاهیم شعاع

 (07/07/7337آيت اهلل خامنه ايی، «.است اسالمى جهت مردمى،
 پشتوانه خدا ذکر. شماست کامیابی و فالح موجب خدا ذکر»آيت اهلل در جايی ديگر می فرمايند: 

 پیش کنیم؛ سلوک مستقیم صراط آن در بتوانیم ما که شود می موجب ذکر بنابراين. است قدم ثبات
 يک پیرو عنوان به مسلمان، عنوان به مؤمن، عنوان به خودمان برای ديمکر ترسیم که هدفی آن. برويم
 شکوفائی از خبر که رفیعی بنای اين داشتن برپا برای داريم انگیزه که کسانی عنوان به مترقی، مکتب
 جاده اين در بتوانیم تا خدا ذکر به داريم احتیاج دهد، می آينده قرون در و آينده در اسالمی تمدن

 (37/06/7386)آيت اهلل خامنه ايی،« .یمکن حرکت
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 و دائمی مجاهدت مستمر -4-2-11
 بلکه ؛نیست دنیوی صرفاً و مادی حرکت يک تنها و است يافته عبادی جنبه که اين سبب به جهاد

 گیرد، می صورت انسانی جامعه برتر نمونه ارايه و سازی تمدن هدف به که باشد می ارزشی امر
، سیاسی، اقتصادی جهاد در اخالص رو اين از. باشد همراه اخالص با عبادی لعم هر همانند بايست می

 به بايد که است نیز ديگری امور مستلزم جهاد، تحقق البته. شود می دانسته اساسی اصل يک فرهنگی و...
 جامعه برتر نمونه ارايه و اسالمی سازی تمدن چارچوب در جهاد که جايی آن از. داشت توجه ها   آن
 خوبی به اسالمی مدنی جامعه طرح اين ديگر های پازل بايست می شود، می انجام قرآنی محور لتعدا

 کند، می بیان قرآنی جامعه برتر نمونه ارايه و ايجاد برای رهبری معظم مقام که راهی نقشه در. شود ديده
 همت و مضاعف کار افزاری، نرم نهضت علم، تولید اسالمی، انسجام و ملی وحدت چون اصولی

( به اعتقاد آيت اهلل خامنه ای، همه 6: 7330)حمیدی، .کنند می ايفا را اساسی نقش آن مانند و مضاعف
 پیشرفتها، ی همه. است همه نیاز مداوم، جهاد»تمدن سازی ها نیازمند مجاهدت و جهاد مستمر می باشد: 

 رنج معنای به اش همه مه دائم مجاهدتِ. است شده دائم مجاهدتِ برکت به ها، سازی تمدن ی همه
 جهاد اين به نیاز که امروز. است نشاطآفرين و شادی جهاد،. است آفرين شوق جهاد،. نیست کشیدن
 نعمت کفران میشود اينها کند، دعوت بیکارگی و بیکاری و انزوا و کسالت و تنبلی به بیايد کسی داريم،
)آيت اهلل خامنه « .بشود نبايد اين «البوار دار قومهم حلّواا و کفرا اللَّه نعمت بدّلوا الّذين الی تر لم أ» الهی؛
در تعبری ديگر، ايشان تمدن سازی اسالمی را به مثابه يک جهاد بزرگ در نظر می  (77/07/7337ايی،

 سازی، نظام چگونگی شما، اصلی ی مسئله...است؛ اسالم به بازگشت ملتهايتان عمومی خواست»گیرند: 
 مجدد اسالمی سازیِ تمدن مهم ی مسئله همان اين بود؛ خواهد انقالبها و کشور مديريت و نويسی قانون

 تاريخِ يک چگونه که بود خواهد اين شما اصلی کار بزرگ، جهاد اين در .است جديد عصر در
 زمانها ترين کوتاه در را کشورهايتان بر حاکم وابستگی و فقر و دينی بی و استبداد و ماندگی عقب

 علم، و عقالنیت رعايت و ساالرانه مردم ای شیوه به و اسالمی رويکرد با چگونه و کنید رانجب شاءاللّه ان
 و آزادی چگونه بگذرانید؛ سر از يک به يک را خارجی و داخلی تهديدهای و کنید سازی جامعه
 کنید؛ نهادينه را غرب فاشیزم منهای نظم و مارکسیزم، منهای برابری و لیبرالیزم، منهای اجتماعی حقوق
 شويد؛ تحجر و جمود گرفتار آنکه بی کنید، حفظ را اسالم مترقی شريعت به خويش تقید چگونه
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 چگونه شويد؛ وابسته آنکه بی کنید، پیشرفت چگونه شويد؛ منزوی آنکه بی شويد، مستقل چگونه
 (77/77/7330)آيت اهلل خامنه ايی،« .شويد کار محافظه و سکوالريزه آنکه بی کنید، علمی مديريت

در مسیر جهاد مستمر برای شکل گیری تمدن نوين اسالمی، نیازمند وحدت عمومی و ايمان به 
 کنید، کار»هدف است و اگر وحدت در جهاد تمدنی ظهور يابد، حیات طیبه شکل خواهد گرفت: 

 باهم کنید، صاف باهم را دلهايتان برسید، هم به نگهداريد، دلها در را خدا ياد کنید، حفظ را وحدتتان
 اللّه بحمد که نکند، جدا هم از را شما کوچک هاى انگیزه نگیريد، دل به کینه يکديگر از باشید، مهربان
 قدم اين با ايمان، اين با روحیه، اين با اگر. خواهد مى را اين دشمن اگرچه کرد؛ نخواهد و است نکرده
 خواهد است، داده وعده داخ که  طیبه  حیات ى قله اوج به اسالمى جمهورى کنید، حرکت صادق
 (73/07/7320)آيت اهلل خامنه ايی، «.رسید

 صبراستقامت و  -4-2-11
 را آن نتوان بسا چه و است صالح بندگان صبر از نیکوتر بسیار که است پاداشى عنداللّه، عالم در
 آن از برخوردارى و عنداللّه عالم در حضور و ورود زمینه صبر اين بلکه برشمرد، آنها صبر پاداش
 بهره و عنداللّه عالم به ورود ساز زمینه را «صبر» سوره مبارک نحل، 36 شريفه آيه .نیکوست هاى پاداش
 و صبر زيرا ؛است نیاورده نامى فضايل ساير از و نموده معرفى تمدن اسالمی طیّبهِ حیات از مندى

. است ن سازی صحیح اسالمیو تمد نفس با مبارزه صحنه در کارآمد و قوى اراده و عزم پايه بردبارى
 عامل با دنیا به گرايش عامل کرده، ايستادگى فطرت برابر در نفسانیت که دارد معنا هنگامى صبر

 ملکوتى، و فطرى عهد بر پايدارى و بردبارى با و گیرند مى قرار هم روى در رو عنداللّه عالم به گرايش
به اعتقاد آيت اهلل  (7385. )مظاهری،شود مى روزپی «عنديّت» عالم به گرايش عامل و درآمده پا از نفس

 ی  سايه در همه میکنند، اعتراف بدان ما دشمنان که اسالمی جمهوری در درخشان واقعیتهای»خامنه ايی، 
 در همواره ما مردم. است آمده دست به خداوند از استمداد و مقاومت و صبر و الهی ی  وعده به اعتماد

 اند  زده نهیب دادند، می سر «لمدرکون انّا» ندای انگیز،  اضطراب مقاطع در که ضعفائی ی  وسوسه برابر
 برابر در که است ملتهائی دسترس در گرانبهاء ای  تجربه اين امروز. «سیهدين ربّی معی انّ کالّ» :که

 را ريکاآم به وابسته و فرمان  به  گوش و فاسد حکومتهای اند  توانسته و کرده علم قد استبداد و استکبار
 انّ ينصره من اهلل لینصرنّ و: »ی  وعده به اعتماد و بصر و صبر و ايستادگی .کنند متزلزل يا ساخته سرنگون
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 امت برابر در اسالمی، تمدن ی  قله به رسیدن تا را افتخار مسیر اين توانست خواهد «عزيز لقویّ اهلل
 (03/07/7337)آيت اهلل خامنه ايی،« .کند هموار اسالمی
قامت و صبر در مسیر تمدن سازی به معنای حضور مستمر در مسیر تمدن اسالمی و دوری از است

خطا، اشتباهات و گناه است و با پافشاری بر روی اصول اساسی تمدن اسالمی بايد از انحراف تمدن 
 که چیزهايی از يکی»جلوگیری شود و با توجه به اين موضوع است که در فرايند تمدن نوين اسالمی، 

 خطاها مرتب و نکنیم گم را جهتگیری و مسیر يعنی استقامت،. است پايداری و استقامت داريم، الزم ما
 (77/03/7380اهلل خامنه ايی، )آيت .«نیايد بدمان ايد، کرده خطا بگويند ما به که اين از و کنیم اصالح را

 ایمان و مکتب راستین -4-2-12
ناپذير تمدن سازی می باشد و برای رسیدن به حیات  ايمان و مکتب راستین يک از اجزاء جدايی

طیبه و تمدن نوين اسالمی، بايد در مسیر مکتب اسالم گام برداشت و با ايمان به ارزش های اسالمی، 
تمدن اسالمی را تقويت نمود. براساس تجارب تاريخی، تعالی تمدن اسالم در عصر پیامبر گرامی اسالم 

 جانشینان نیز و صحابه و( ص)اسالم مکرّم رسول اسالم، صدر در»ست: ناشی از ايمان راستین بوده ا
 برابر در هم آنها. کنند گذاری پايه را تاريخی عظیم تمدن يک خدا، به اتکای با توانستند ايشان بزرگوار
 برای توانستند و بخشید قدرت آنها به ايمان اما بودند؛ کوچک الظاهر علی خود، زمان بزرگ قدرتهای

)آيت اهلل خامنه .« است ايمان شرطش نتوانیم؟ چرا ما. کنند ايجاد تاريخ در را عظمتی قرن، چندين
 (03/77/7368ايی،

. است ايمان آن، و دارد وجود اصلی ی نقطه يک»به همین دلیل، آِت اهلل خامنه ای تاکید می نمايند: 
 اين در پیشرفت ايمان، بدون. کنیم پیدا ايمان آن به -را زندگی هدف-کنیم ترسیم بايد را هدفی يک

 اصل، يک به ايمان. است مهم ايمان، ی مسئله.. .گیرد نمی انجام درست کارِ نیست؛ پذير امکان بخشها
 سبک ايمان، اين اساس بر. باشد داشته وجود بايد ايمانی چنین يک اعتقاد؛ اصلی لنگرگاه يک به ايمان

 تواند نمی ايدئولوژی بدون دارد، سازی مدنت ی داعیه که ملتی هیچ...شد خواهد انتخاب زندگی
 و ايدئولوژی يک و فکر يک بودن دارا بدون ملتی هیچ. است نکرده حرکت امروز تا و کند حرکت

 به را مادی تمدن دنیا در میکنید مالحظه شما امروز که همینهائی. کند سازی تمدن نمیتواند مکتب يک
 يک و فکر يک داشتن بدون مکتب، يک داشتن بدون...شدند؛ وارد ايدئولوژی با اينها اند، آورده وجود
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 از بعضی البته .ندارد امکان سازی تمدن آن، های هزينه پرداختن و آن برای تالش بدون و ايمان،
 بر را خودشان زندگی اند، گرفته را چیزی يک مادی تمدن سازندگان از غرب، از مقلدند؛ کشورها

 صوری پیشرفتهای يک به برسند، هم پیشرفتهائی يک به است ممکن ااينه بله،. اند داده شکل آن اساس
 يک چنانچه اگر پذيرند؛ آسیب و ريشه بی اينها نیستند، ساز تمدن اينها مقلدند؛ اما میرسند، هم سطحی و

 تقلید آنها کار اينکه بر عالوه. نیستند دار ريشه چون رفت؛ خواهند بین از اينها بیايد، وجود به طوفانی
 اش بسیاری و آيد می گیرشان غرب مادی تمدن منافع از برخی آورد، می در را پدرشان تقلید و است

 نمیتوان ايدئولوژی بدون و مکتب بدون پس...آيد می گیرشان آنها زيانهای ی همه اما آيد، نمی گیرشان
 هم صنعت رایدا بود، خواهد علم دارای تمدن اين. است ايمان به احتیاج آورد؛ وجود به را تمدن يک

 اينها ی همه ی کننده اداره و کننده هدايت مکتب، اين و بود؛ خواهد هم پیشرفت دارای بود، خواهد
 توحید دنبال به که ای جامعه آن میدهد، قرار خودش کار مبنای را توحید مکتب که آن. شد خواهد

 تمدن يک آورد؛ واهدخ دست به است، سازی تمدن بر متوقف که را خیراتی اين ی همه میکند، حرکت
. داد خواهد گسترش دنیا در را خودش فرهنگِ و فکر و ساخت خواهد دار ريشه و عمیق و بزرگ

 هائی توطئه همان از يکی ايمانی، بی به جامعه کشاندن. است ايمان به احتیاج که اول، مطلب اين بنابراين،
 دنبال دارند را اين شدت با مه االن و اند بوده آن دنبال اسالمی سازی تمدن دشمنان که است

 برسد، قدرت به برسد، ثروت به است ممکن ايمان، بدون مکتب، بدون آرمان، بدون ی جامعه....میکنند
 انسان ارزش و - قدرتمند و سیر حیوان يک میشود تازه برسد، قدرت و ثروت به که هم وقتی آن اما

 برخوردار هم که است انسانی طرفدار اسالم. هدنمیخوا را اين اسالم - است بیشتر سیر حیوان از گرسنه
 بودن، انسان. بسايد خاک بر عبوديت ی جبهه باشد؛ خدا ی بنده و شاکر هم و باشد، قدرتمند هم باشد،

 انسان میخواهد میخواهد؛ اسالم که است چیزی آن اين بودن؛ خدا عبد و خدا ی بنده و بودن قدرتمند
 اين. است ايمان به نوين اسالمیِ سازیِ تمدن نیاز اول، ی درجه در پس .است سازی انسان الگوی بسازد،
 آداب در اسالم، اخالقیات در. است اسالم به ايمان ما، ايمان. ايم کرده پیدا اسالم، به معتقدين ما را ايمان

 و بحث محور را اينها بايد کنیم؛ پیدا میتوانیم ماست، نیاز مورد که را آنچه ی همه اسالمی، زندگی
 اسالمی اخالق در بايد ايم؛ کرده کار زياد اسالمی حقوق و اسالمی فقه در ما. دهیم قرار خودمان تحقیقِ

 دانشوران دارند، مسئولیت ها حوزه - دهیم انجام باکیفیتی و پرحجم کار يک هم اسالمی عملی عقل و
 مبنای را آن - دارد مسئولیت دانشگاه دارند، مسئولیت پژوهشگران و محققان دارند، مسئولیت



 میهمايش ملی تمدن نوين اسال سومینمجموعه مقاالت /  558

 آن به ما امروز که است چیزی اين کنیم؛ وارد خودمان آموزشهای در را آن دهیم، قرار مان ريزی برنامه
 به و اسالمی نوين سازی تمدن باب در اول ی نکته و اول مطلب اين. کنیم دنبال بايد و داريم احتیاج
)آيت اهلل خامنه « .است عملی سلوک که است، تمدن از اساسی بخش اين به رسیدن و آوردن دست

 (73/02/7337ايی،

 طراحی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت -4-2-13
 پشتوانه به اتکا با نظام اهداف و ها آرمان انعکاس بر مبتنی پیشرفت ايرانی_اسالمی الگوی تحقق

 گیچگون ترسیم و مرتبط اجزای تعیین بر مشتمل سیستمی نگاهی کننده تبیین شرعی، و حقوقی های
 اسالمی تمدن بقای و پايداری قابلیت از مندی بهره و دسترسی و تطبیق قابلیت بودن دارا آنها، ارتباط

يکی از معانی تمدن نوين اسالمی در انديشه آيت اهلل خامنه ايی، ( 23: 7337)سنچولی، .باشد می
 اسالمی نوين سازی تمدن معنای به را جانبه همه پیشرفت اگر ما»پیشرفت پايدار و همه جانبه می باشد؛ 

 مطرح کشور پیشرفت عنوان به امروز ما که ارزشهائی همین از است عبارت ابزاری بخش...بگیريم
 و تبلیغ المللی، بین اعتبار نظامی، و سیاسی اقتدار اقتصاد، سیاست، صنعت، اختراع، علم،: میکنیم

( از اين رو، 73/02/7337خامنه ايی،)آيت اهلل « است. تمدن ابزاری بخش همه اينها تبلیغ؛ ابزارهای
طراحی الگوی بومی و بديل پیشرفت با رويکرد اسالمی و ايرانی از مولفه های تاثیرگذار بر روند تمدن 

 و اسالمی انقالب محصول ی ارائه درواقع پیشرفت ايرانی–اسالمی الگوی طراحی»سازی می باشد: 
 بنابراين. است اسالم ی انديشه و تفکر مبنای بر ها عرصه ی همه در پیشرفته و جديد تمدن يک طراحی

 (77/77/7337)آيت اهلل خامنه ايی، «.شود ديده عمق افزايش با همراه و بلندمدت بايد کار افق
با توجه به اهمیت پیشرفت پايدار و مطلوب در مسیر تمدن سازی، بايد فرهنگ اقتصادی را ترمیم 

حقیقی، پايه های تمدنی را تقويت و مستحکم نمائیم. به  نمود و با گام نهادن در مسیر رشد و ترقی
 و کنیم تدوين کنیم، تبیین را زندگی فرهنگ که باشیم اين دنبال به ما بايد»اعتقاد آيت اهلل خامنه ايی، 

 کرده معین ما برای را فرهنگی چنین يک های بُنمايه اسالم البته. ببخشیم تحقق اسالم مطلوب شکل به
 قرار ما اختیار در اسالم را اينها حقوق؛ اخالق، خردورزی، از است عبارت فرهنگ اين ایه بُنمايه. است
 و کرد نخواهد پیدا تحقق اسالمی پیشرفت نپردازيم، جدی طور به مقوالت اين به ما اگر. است داده

 اکتشافات و اختراعات هرچه برويم، پیش صنعت در ما هرچه. گرفت نخواهد شکل اسالمی نوين تمدن
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 بايد. ايم نکرده کلمه حقیقی معنای به اسالمی پیشرفت نکنیم، درست ما را بخش اين اگر شود، زياد
 (73/02/7337)آيت اهلل خامنه ايی،.« کنیم تالش زياد کنیم؛ کار زياد بخش، اين دنبال

 و تاکید بر فرهنگ بومی فرهنگی پرهیز از تقلیدگراییِ -4-2-14
هديدات پیش روی تمدن اسالمی می باشد و برای ساختن تمدن فرهنگ غربی و وارداتی يکی از ت

 برای ما»نوين اسالمی، بايد بر فرهنگ اصیل ايرانی و اسالمی تاکید شود. به تعبیر آِت اهلل خامنه ايی، 
 از بايد بشدت است، زندگی سبک همان که اسالمی نوين تمدن از اساسی و اصلی بخش اين ساختن

 به را زندگی سلوک و سبک و زندگی روشهای دارند سعی که کسانی آن از تقلید کنیم؛ پرهیز تقلید
 از تقلید.. .است غربی تمدن تحمیل، و زورگوئی اين مظهر تنها و کامل مظهر امروز. کنند تحمیل ملتها

 به فاجعه و ضرر جز کردند، عمل و دانستند روا خودشان برای را تقلید اين که کشورهائی برای غرب
. بودند مقلد اما رسیدند، هم ثروتی و اختراعی و صنعتی به بظاهر که کشورهائی آن حتّی ه؛نیاورد بار

 نابودکنندهی فرهنگ غرب، فرهنگ. است مهاجم فرهنگ يک غرب، فرهنگ که است اين علت
 از را اجتماعی اساسیِ بنیانهای کردند، نابود را بومی فرهنگهای شدند، وارد غربیها هرجا. فرهنگهاست

 (73/02/7337)آيت اهلل خامنه ايی،« بردند. بین
آيت اهلل خامنه ايی معتقدند تمدن سازی مبتنی بر فرهنگ اصیل و بومی می باشد و فرهنگ 
غیرمتناسب با تمدن اسالمی منجر به انحراف و تضعیف پايه های تمدنی می بشود. الجرم، الگوهای 

 کشوری دارد می دوست جوانی هر»شوند: فرهنگی وارداتی منجر به سست شدن مسیر تمدن سازی می 
 و زيبايیها همه از برخوردار و مقتدر سربلند، عزيز، رويیده، آن از که خاکی و کند می زندگی آن در که

 عملی و علمی پیشرفتهای از خواهد می دلش باشد؛ داشته متمدّنی جامعه خواهد می دلش باشد؛ نیکیها
 راه يک واقعی، راه يک: است پیش در راه دو اين، برای. تاس جوانی هر آرزوی اين. باشد برخوردار

 راه .پرداخت بايد هم را اش هزينه و پذيرفت را آن زحمات کرد، پیدا بايد را واقعی راه. بدلی و کاذب
 و اندوخته از بپاشد؛ را خود بذر خود، زمین در بگیرد تصمیم ايرانی جوان که است اين چیست؟ واقعی
 ارزش خود استقاللِ و شخصیت برای گیرد؛ کار به را خودش ی اراده کند؛ تفادهاس خود فرهنگی ثروت

 برای واقعی تمدّن .نباشد بیگانه الگوهای گیریِ عاريه و تقلید دنبال و نخواهد عاريت جامه شود؛ قائل
 يطشرا وبا جوشیده ما استعدادهای از ماست؛ خود به متعلّق که است تمدنی است؛ ايرانی تمدّن ما مردم
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 خودمان سالمِ بذر بايد. است بومی حلّ راه حقیقی، حلّ راه. است شده چفت و آمیخته هم در ما زندگی
 لغت و زبان با گفتن سخن دنبال نباشیم؛ آن و اين از تقلید دنبال شود؛ سبز تا کنیم مراقبت و بپاشیم را

 ديگران علمی های فرآورده از هک اين نه. نباشیم آنها چندم دست های تجربه از گرفتن عاريه و بیگانه
 را ها پنجره. برد بهره بشری علمیِ های تجربه همه از بايد که معتقدم چرا،صددرصد نبريم؛ بهره
)آيت اهلل خامنه  .«کنیم می انتخاب را آن کرده، خوبی کار دنیا در که هرکس بنديم؛ نمی
 (77/07/7380ايی،

 استقالل و عزت ملی -4-2-15
 جهان مهم انقالبات از يکی اسالمی، مبانی بر تکیه با که است بوده ای پديده راناي اسالمی انقالب

 صدر در جز به آن از بیش تا که است کرده بنا را والهی سیاسی نظام نوعی و است آورده بوجود را
 افول به رو جوانب همه از بشدت غرب تمدن و غرب نظام که اکنون .است نداشته سابقه جهان در اسالم

 سقوط ورطه از را جامعه و انسان تا دارد اطمینان قابل و منطقی الگوسازی يک به نیاز جهان ،است دهنها
 فرهنگ های ويژگی و اسالمی مبانی بر تکیه با تا دارد را توانايی اين ايران اسالمی انقالب و دهد نجات
داعیه دار تمدن سازی  انقالب اسالمی که. دهد ارائه جهانیان به کامل الگوی و راهکار يک ايرانی

 قبال در باختگی خود از گیری جلو و اسالمی ی جامعه هويت استقالل حفظ لزوم براسالمی است، 
( از اين رو، حیات طیبه تمدنی که آرمان انقالب اسالمی 7: 7337)اسفنديار، .دارد فراوان تاکید غرب

 که چیزهايى اين ى همه يعنى چه؟ يعنى طیّبه حیات»می باشد، ناظر بر استقالل پايدار و عزت ملی است: 
 است؛ طیّبه حیات جزو ملّى عزّت مثلًا. دارد احتیاج آنها به خود سعادت براى خود، زيستى بِه براى بشر

 حیات جزو ديگران به و بیگانگان به نبودن وابسته استقالل،. ندارد طیّبه حیات خور، توسرى ذلیل، ملّت
 اينها زندگى واقعیّات کرد؛ جستجو نبايد که دعا کتابهاى در و عبادات در فقط را طیّبه حیات. است طیّبه

 کند، زندگى سربلند کند، زندگى عزيز ملّت، اين که است اين جمله از ملّت، يک ى طیّبه حیات. است
 که میکند تعجّب واقعاً انسان! استقالل ردّ براى نويسند می کتاب حاال. کند زندگى مستقل نباشد، وابسته

 را کاروان جلو گردنه، سر آيد مى دزدى. بزنند امروز را حرفها اين آيد مى رويشان افرادى طور،چ
 اين مصلحت امروز بله، بگويد هم نفر يک میکند؛ را نیستشان و هست ى مطالبه آنها از زور بِه میگیرد،

 چنین يک قالل،است نفى در زدن حرف اين! کنیم عمل میفرمايند هرچه ايشان؛ جزو برويم ما که است
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 میکنند، دفاع اسم به آزادى از. است ملّت يک ابعاد در آزادى استقالل، کرديم عرض. است چیزى
 از تحمیلها، از ملّت يک آزادى شخص، يک آزادى نه منتها آزادى؛ يعنى استقالل. میکوبند را استقالل
 از ملّت، يک ها؛ کشیدن ملّتها ى گرده از تسمه از استثمارها، از ها، داشتن نگه عقب از ها، زدن توسرى

 (75/06/7337)آيت اهلل خامنه ايی،« .مستقل میشود شد آزاد که چیزها اين

 احیای تفکر اسالم سیاسی -4-2-16
تاکید بر اسالم سیاسی يکی از شعارهای تمدن نوين اسالمی می باشد و رسیدن به حیات طیبه تمدنی 

 و اسالمی ی جامعه ايجاد ی مسئله يکی هستند؟ چه آرمانها»نیازمند احیای تفکر اسالمی سیاسی است: 
 از را اسالم کردند سعی پیش، قرنها از ای عدّه يک سیاسی؛ اسالم تفکّر احیای يعنی است؛ اسالمی تمدّن

 شخصی؛ مسائل به کنند منحصرش و کنند دور میتوانند هرچه جامعه مديريّت از سیاست، از زندگی،
 حرفها؛ اين از و عقد مجلس و قبر و قبرستان مسائل به کنند محدود يواش يواش هم را شخصی مسائل

 اديان. جورند همین پیغمبران ی همه نیست؛ اسالم هم فقط ؛«اهلل بِاِذنِ لِیُطاعَ الّا» که است آمده اسالم نه،
. بیفتد اتّفاق يدبا اين کنند؛ پیدا واقعی تحقّق جامعه در بشوند، پیاده جامعه در اينکه برای اند آمده الهی
اسالم سیاسی دارای مولفه های  (70/07/7337)آيت اهلل خامنه ايی،« .است اين آرمانها ترين مهم از يکی

تمدن ساز، ايده های ارزش آفرين و تعالی بخش، تحقق بخش کرامت انسانی برای بشريت و... است 
در تمدن نوين اسالمی حائز  که برای تمدن اسالمی الزم هستند. برخی از مسائل سیاسی اسالم که

 سیاسی، مسائل ی زمینه در امروز ما»اهمیت می باشد، در کالم آيت اهلل خامنه ايی به شرح زير هستند: 
 را «معنويت بر تمدن ابتناء» اجتماعی، عمومیِ مسائل ی زمینه در کنیم؛ می عرضه را «دينی ساالری مردم»

 را «زندگی و دين آمیختگی» کنیم؛ می مطرح را «انسان امتکر» گوناگون، های زمینه در کنیم؛ می ارائه
 ماديگری دوران از قبل حتّی نداشته؛ وجود دنیا در وقت هیچ اينها است؛ نوئی حرف اينها. میکنیم مطرح

 همراه و توأم زندگی با دين که نبود اينجور هم سکوالر های انديشه آمدن کار روی و غرب اومانیسم و
 (77/05/7337خامنه ايی،)آيت اهلل  «.باشد

 نتیجه گیری
انديشه  اين مقاله تالشی برای شناخت فرجام و غايت تمدن نوين اسالمی در انديشه اسالم با تاکید بر

. يافته های مقاله نشان می دهند که حیات طیبه، غايت و فرجام های آيت اهلل خامنه ايی بوده است
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می می باشد و برای تحقق اين امر مهم، نیازمند تربیت انقالب اسالمی و فرايند تمدن سازی نوين اسال
صحیح انسانی و اسالمی می باشد و توجه به فرامین الهی و دستورات دينی يکی از عوامل مهم در 

قدرت ملی عاملی برای پیشبرد فرايند تمدن سازی می باشد و پايداری تمدن اسالمی می باشد. 
بیرونی می باشد. برخی از پیشران های تاثیرگذار بر تحقق شکوفايی تمدنی نیازمند اقتدار درونی و 

، انقالبی نسل تربیت، معنويت و متعالی های ارزش حاکمیتحیات طیبه تمدنی عبارت هستند از؛ 
 تمدن رسالت برای اسالمی امت آمادگی و جامعه عمومی حرکت، ساز تمدن و آفرين بصیرت مساجد
 نسبت مردم ايمان و باور، انسان فکری کمال، (علمی ترقی) راهبردی علوم  در علمی شدن الگو، سازی

، ساز تمدن معارف، موجود های ظرفیت بر تاکید با جوانان آفرينی نقش، اسالم بودن ساز تمدن به
 ايرانی اسالمی الگوی طراحی، راستین مکتب و ايمان، صبر و استقامت، دائمی و مستمر مجاهدت

 تفکر احیای، و ملی عزت و استقالل، بومی فرهنگ بر تاکید و هنگیفر تقلیدگرايیِ از پرهیز، پیشرفت
. توجه به مولفه های فوق الذکر، پايه های تمدن اسالمی و تحقق حیات طیبه را تقويت می سیاسی اسالم

نمايد. البته در مسیر فوق الذکر بايد از تقلید فرهنگ های وارداتی و الگوهای غیربومی پرهیز شود و با 
داشته های دينی و بومی، فرايند تمدن سازی را به پیش برد و در اين مسیر، پیشرفت مادی و رجوع به 

معنوی يکی از دستاوردهای حقیقی تمدن سازی اسالمی می باشد. رفاه زدگی يکی از عوامل اضمحالل 
ی وجود تمدن غربی می باشد اما در فرايند حیات طیبه تمدنی، نگرشی متوازن نسبت به رشد و رفاه انسان

دارد؛ به يک معنا، عالوه بر آبادانی مادی و رشد اقتصادی به سعادت اخروی انسان ها هم توجه ويژه می 
 شود. 

 منابعفهرست 
 رويکرد با میالاس نوين تمدن مفهوم واکاوی»(، 7336ابراهیم نژاد، محمدرضا و محمد پورعباس) -

 .73-36، صص7هار و تابستان، شماره، سال اول، بپژوهش های تمدن نوين اسالمی، «معناشناختی
 و فقه، پايان نامه مطهری شهید و قطب سید ديدگاه از تمدن و دين رابطه(، 7386احمدی، سیدجواد) -

 .اسالمی معارف و فقه عالی، دانشگاه اسالمی معارف
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 جمهوری رهبری منظر از ايرانی اسالمی سازی تمدن اصلی های مولفه(، 7337اسفنديار، محمد) -
 آزاد دانشگاه سیاسی علوم دانشکده، پايان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، تهران، ايران اسالمی
 .مرکزی تهران واحد اسالمی

 اسالمی الگوی تولید کالن راهبرد سیستمی، اجتهاد»(، 7337)واسطی عبدالحمید و اسمعیلی، مجید -
 .53-87صص ،8 شماره ،، بهارمتعالیه سیاست فصلنامه، «آينده افق در پیشرفت

 انديشه در اسالمی نوين تمدن های شاخصه واکاوی» ،(7333)رضايی فريدون و مرتضی اکبری، -
 ،5شماره زمستان، و پايیز سوم، سال ،ايرانی و اسالمی پیشرفت الگوی مطالعات ،«رهبری معظم مقام

 .85-708صص
 77تاريخ در  رشت ایمصلّ در فرهنگیان و جوانان ديدار در بیانات ،(7380)سیدعلی ايی، خامنه امام -

 .7380ارديبهشت
 هایاليه در اسالمی انقالب هایمشی خط ظرفیت هایمؤلفه تبیین »(، 7336امامی، سیدمجتبی) -

نوين  تمدن ملی دومین همايش مقاالت مجموعه، در «رهبری معظم مقام انديشه اساس بر تمدنی
 ، تهران، دانشگاه شاهد.نگی( )چیستی، چرايی، چگو؛اسالمی

 گروهى با اسالمى انقالب معظم رهبر صمیمانه شنود و گفت ،(7326)سیدعلی ای، خامنهاهلل  آيت -
 .7326بهمن 77 تاريخ در نوجوانان و جوانان از

 72تاريخ در حج عظیم کنگره به انقالب معظم رهبر پیام ،(7382)سیدعلی ای، خامنهآيت اهلل  -
 .7382آذر

 خارجی میهمانان و مردم مختلف اقشار ديدار در اتبیان ،(7368)علی سید ايی، خامنه اهلل آيت -
 .7368بهمن 77 تاريخ در اسالمی ی انديشه کنفرانس در کننده شرکت

 نامیبیا، کشورهای ی جمعه ی ائمه از جمعی ديدار در بیانات ،(7368)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -
 .7368اسفند 3 تاريخ در لسوتو و جنوبی آفريقای موزامبیک،

 قم، مردم مختلف اقشار از کثیرى جمع با ديدار در سخنرانى ،(7368)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -
 .73/70/7368 تاريخ در ماه دى 73 فرارسیدن مناسبت به

 حضرت زايران و مشهد مردم بزرگ اجتماع در سخنرانى ،(7320)سیدعلی ايی، خامنهآيت اهلل  -
 .7320فروردين 73 تاريخ در( ع)رضا
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 7در تاريخ   شمسی 7323 سال حلول مناسبت به پیام ،(7323)سیدعلی ايی، نهخام اهلل آيت -
 .7323فروردين

 .7327مهر 77 تاريخ در سارى به ورود روز اولین در بیانات ،(7327)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -
 رد  القدس   طريق مانور در حاضر نیروهای ديدار در بیانات ،(7326)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -

 .7326ارديبهشت 3 تاريخ
 سازمان اجالس هشتمین برگزارى مناسبت به تشکر پیام ،(7326)سیدعلی ،ايی خامنه اهلل آيت -

 .7326 آذر 77 تاريخ در اسالمى کنفرانس
 77تاريخ در حج مراسم برگزارى مناسبت به پیام،(7326)سیدعلی ،ايی خامنه اهلل آيت -

 .7326فروردين
 78تاريخ در فطر سعید عید مناسبت به عمومى ديدار در بیانات ،(7322)لیسیدع ايی، خامنه اهلل آيت -

 .7322دی
 .7328 سال حلول مناسبت به نوروزى پیام،(7328)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -
 .7380آذر 77 تاريخ در نظام کارگزاران ديدار در بیانات ،(7380)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -
 حوزه پژوهشگران و آموختگان دانش از جمعی نامه به پاسخ ،(7387)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -

 .7387بهمن 76تاريخ در پردازی نظريه های کرسی مورد در علمیه
 77 تاريخ در بهشتی شهید دانشگاه اساتید ديدار در بیانات ،(7387)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -

 .7387ارديبهشت
 .7387فروردين 77تاريخ در عراق ى کشیده رنج مردم به مپیا ،(7387)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -
 7مقدس در تاريخ  مشهد رضوى جامع صحن در بیانات ،(7383)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -

 .7383فروردين

 کرمان استان هاى دانشگاه اساتید و دانشجويان ديدار در بیانات ،(7387)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -
 .73/07/7387تاريخ در

 75در تاريخ اتمی انرژی سازمان مسئوالن ديدار در بیانات ،(7385)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -
 .7385خرداد

 .37/06/7386تاريخ در  نظام کارگزاران ديدار در بیانات ،(7386)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -
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 .77/07/7383تاريخ در قرآن قاريان ديدار در بیانات(: 7383)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -
 76تاريخ در اسالمی بیداری المللی بین اجالس در بیانات ،(7330)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -

 .7330شهريور
 .7330بهمن 77تاريخ در تهران جمعه نماز های خطبه ،(7330)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -
 .7337مهر 77تاريخ در   اسفراين مردم اجتماع در بیانات ،(7337)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -
 .7337مرداد77ها در تاريخ  دانشگاه اساتید ديدار در بیانات ،(7337)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -
 73تاريخ در شمالى خراسان استان جوانان ديدار در بیانات ،(7337)سیدعلی ايی، خامنهآيت اهلل  -

 .7337مهر
 قرآن المللى بین مسابقات در کنندگان کتشر ديدار در بیانات ،(7337)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -

 .7337تیر 7 تاريخ در کريم
 اسالمی الگوی طراحی مرکز عالی شورای اعضای ديدار ،(7337)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -

 .7337اسفند 77 تاريخ در انقالب رهبر با پیشرفت ايرانی
 در کشور سراسر بسیج فرمانده هزار پنجاه ديدار در بیانات(: 7337)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -

 .7337 آبان 73 تاريخ در خمینى امام مصالى
 3 تاريخ در اسالمی بیداری و علما جهانی اجالس در بیانات ،(7337)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -

 .7337ارديبهشت
 در فرهنگى انقالب عالى شوراى اعضاى ديدار در بیانات ،(7337)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -

 .7337آذر 73ريختا
 در کشور سراسر بسیج فرمانده هزار پنجاه ديدار در بیانات ،(7337)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -

 .7337آبان 78تاريخ
 در کشور سراسر بسیج فرمانده هزار پنجاه ديدار در بیانات ،(7337)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -

 .7337آبان 73 تاريخ
 78 تاريخ در فرهنگیان از جمعی ديدار در بیانات ،(7337)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -

 .7337ارديبهشت
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 77مداحان در تاريخ  از جمعی ديدار در بیانات ،(7337)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -
 .7337ارديبهشت

 37)ع( در تاريخحسین امام افسرى دانشگاه در بیانات ،(7333)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -
 .7333ارديبهشت

 72تاريخ در کشور سراسر فرهنگیان و معلمان ديدار در بیانات ،(7333)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -
 .7333ارديبهشت

 .7337تیر 70 تاريخ در دانشجويان از جمعى ديدار در بیانات ،(7337)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -
 رشد مراکز ها، پژوهشگاه ها، دانشگاه رؤساى ديدار در بیانات ،(7337)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -

 .7337آبان 70تاريخ در فناورى و علم هاى پارک و
 در اسالمى انقالب پاسداران سپاه فرماندهان ديدار در بیانات ،(7337)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -

 .7337شهريور 75تاريخ
 تاريخ در  مىاسال وحدت کنفرانس میهمانان ديدار در بیانات ،(7337)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -

 .7337دی 8
 .7335مرداد 77 تاريخ در مردم مختلف اقشار ديدار در بیانات ،(7335)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -
 در تهران استان مساجد جماعات ائمه ديدار در بیانات ،(7335)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -

 .7335مرداد 37تاريخ
 .7335مهر 78 تاريخ در جوان علمی نخبگان ديدار در بیانات ،(7335)سیدعلی ايی، خامنه اهلل آيت -
 فیضیه مدرسه در قم علمیه حوزه طالب و فضال جمع در بیانات ،(7323)سیدعلی ،ايیخامنه اهلل آيت -

 .7323مهر 77 تاريخ در
   . نماز اقامه ستاد، تهران، اسالمی تمدن در مسجد جايگاه بر درآمدی(، 7380)عباس، برومند -
 .77502 آذر، شماره 73، روزنامه کیهان، «واقعی حیات طیبه حیات»(، 7335پاشايی، خسرو) -
، اسفند و بهمن، مجله سوره انديشه، «اسالمیتمدن در اجتماعی هایمولفه»(، 7383جعفريان، رسول) -

 .777-773، صص73 و 78شماره
 اهلل آيت رتحض منظر از اسالمی تمدن تحقق فرآيند» ،(7333)پور معینی مسعود و فرزاد بین، جهان -

 .73-76صص ،33 شماره زمستان، ،اسالمی انقالب مطالعات فصلنامه ،«ای خامنه
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 از طیبه حیات يابی حقیقت و شناسی مفهوم»(، 7333بخشیان ) ابوالقاسم صادقی، عبداهلل و حاجی -
 .765-785، صص37دوره يازدهم، بهار و تابستان، شماره، فصلنامه انسان پژوهی دينی، «قرآن منظر

 اسالمی نوين تمدن تحقق فرايند و گیری شکل های زمینه »(، 7337سینائی، فاطمه و زهرا علیپور)ح -
 و چاپ مرکز تهران، ،اسالمی نوين تمدن همايش مقاالت مجموعه در، «رهبری معظم مقام منظر از

 .شاهد دانشگاه انتشارات
سال  ،معاصر حکمت امهفصلن ،«تمدن مفهومی های مولفه تحلیل روش» ،(7333)سیدحسین حسینی، -

 .75-77صص ،77شمارهپنجم، 
 37، کیهان روزنامه، «اسالمی تمدن ايجاد در اقتصادی جهاد نقش»(، 7330حمیدی، باقر) -

 .73373 ارديبهشت، شماره
 فصلنامه ،«اسالمی نوين تمدن و اسالمی بیداری اسالمی، انقالب» ،(7337)محمدباقر خرمشاد، -

 .772-757صص ،73شماره ز،پائی ششم، دوره ،فرهنگ راهبرد
 مجموعه در ،«تمدنی شناسی فرجام تطبیقی بررسی» ،(7337)رجبی محمدحسین و علی خزائی، -

 .شاهد دانشگاه انتشارات و چاپ مرکز تهران، ،اسالمی نوين تمدن همايش مقاالت
 مقاالت مجموعه در، «اندازها چشم و بنیادها اسالمی؛ نوين تمدن»(، 7337دهشیری، محمدرضا) -

 .شاهد دانشگاه انتشارات و چاپ مرکز تهران، ،اسالمی نوين تمدن همايش
 ،«رهبری معظم مقام انديشه در اسالمی گرايی تمدن گفتمان انداز چشم» ،(7337)اهلل نبی روحی، -

 .5-37صص ،67شماره زمستان، ،بسیج راهبردی مطالعات فصلنامه
 امام ديدگاه از اسالمی يننو تمدن سیاسی های بايسته»(، 7335زمانی محجوب، حبیب) -

 .735-757، صص3، سال چهارم، بهار و تابستان، شمارهفصلنامه سیاست اسالمی، «(ره)خمینی
 ،«کريم قرآن های آموزه براساس اسالمی تمدن های شاخص» ،(7333)محمدباقر روشن، سعیدی -

 .87-67صص ،77شماره تابستان، و بهار ،قرآنی های آموزه مجله
 سازی شبکه کمک به اسالمی نوين تمدن تحقق سازی مدل»(، 7337گران)سمسار، حامد و دي -

 .67-73صص زمستان، و پايیز ،2 شماره ،سوم دوره، جامعه شناسی سیاسی جهان اسالم، «اجتماعی
 پیشرفت الگوی فصلنامه ،«پیشرفت ايرانی اسالمی الگوی ماهیت تبیین» ،(7337)زينب سنچولی، -

 . 23-707صص ،3شماره ،بهار دوم، سال ،ايرانی اسالمی
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 .7337پرورش، و آموزش نظام در تحول ايجاد کلى هاى سیاست -
 ،«اسالمی نوين تمدن آفرينش در تشیع سیاسی فرهنگ های ظرفیت» ،(7335)هادی شجاعی، -

 .27-700صص ،70شماره تابستان، و بهار ،پژوهش آينه در اسالم تاريخ فصلنامه
 ، نشر قلم.(، تاريخ تمدن، تهران7387شريعتی، علی) -
 زنديه،، ترجمه مهدی ما رسالت اسالم؛ مکتب زندگى؛ راهبر اسالم،(، 7333صدر، سیدمحمدباقر) -

 .صدر شهید تخصصى علمى پژوهشگاهقم، انتشارات 
 به يابی دست جهت در اسالمی انقالب صدور الگوی» ،(7335)حسین و حمزه میارکالئی، صمدی -

 .2-30صص ،72شماره زمستان، ،اسالمی البانق مطالعات فصلنامه ،«اسالمی نوين تمدن
 منظر از اسالمی نوين سازی تمدن در اجتماعی تربیت جايگاه بررسی ،(7337)اکبر علی علیزاده، -

 دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده تهران، ارشد، کارشناسی نامه پايان ،(ص)اکرم پیامبر
 .طباطبائی عالمه

 مقاالت مجموعه در، «اسالمی نوين تمدن تحقق آينده شناسی مساله»(، 7337عیوضی، محمدرحیم) -
 .شاهد دانشگاه انتشارات و چاپ مرکز تهران، ،اسالمی نوين تمدن همايش

 ، تهران، انتشارات سوره مهر.اسالمی نوين تمدن فلسفه(، 7336غالمی، رضا) -
پايیز،  ،ملی مطالعات فصلنامه، «اسالمی نوين تمدن تحقق الزامات»(، 7335فراهانی، محسن) فرمهینی -

 .83-707، صص62شماره
 قانون در نرم قدرت تهديدات و ابعاد ابزار، منابع، در ای مداقه»(، 7337قربی، سیدمحمدجواد) -

 ،30 شماره ،بهار سوم، و بیست سال، فصلنامه سیاست دفاعی، «ايران اسالمی جمهوری اساسی
 .3-56صص

 ،اسالمی نوين تمدن همايش مقاالت مجموعه در، «یتمدن نوين اسالم»(، 7337کیاساالری، زهراء ) -
 .شاهد دانشگاه انتشارات و چاپ مرکز تهران،

 زمستان، اول، سال ،اسالمی معارف مطالعات ،«اسالمی تمدن در مسجد جايگاه» ،(7337)رقیه کیخا، -
 .7شماره

، 703شماره ، دی،فصلنامه معرفت، «کريمقرآن ديدگاه از طیّبهحیات»(، 7385مظاهرى، حمیدرضا) -
 .77-75صص
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 تمدن گیری شکل در انتظار و مهدويت های آموزه کارکردهای و جايگاه» ،(7337)حسن ماليی، -
-87صص ،77 شماره بهار، ،مهدوی های پژوهش فصلنامه ،«ای خامنه امام ديدگاه از اسالمی، نوين

67. 
ی در انديشه سیاسی مدل نظری حیات طیبه به مثابه آرمان انقالب اسالم»(، 7335نادری، مهدی) -

 .77-56، صص70، سال ششم، پائیز، شمارهپژوهشنامه انقالب اسالمی، «آيت اهلل خامنه ايی
 انديشه در اسالمی تمدن در ،«اسالمی تمدن و غرب تمدن مورد در کلیاتی» ،(7322)کاظم نجفی، -

 (.س) خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران، ،(س)خمینی امام حضرت سیاسی
 فصلنامه ،«رهبری معظم مقام سیاسی انديشه براساس اسالمی بیداری نظريه» ،(7337)موسی فی،نج -

 .77-76صص ،78شماره بهار، ،اسالمی انقالب مطالعات
نشر  تهران، سرتیپ، احمد مینوترجمه  ،جهانی نظام بازسازی و تمدنها(، 7380هانتینگتون، ساموئل) -

  کتاب سرا.
، پايیز ،مشکوه فصلنامه، «مبانی و ماهیت اسالمی؛ نوين تمدن لسفهف» (،7337)سیدعلیرضا ،واسعی -

 .83-33صص ،778 شماره
سال  ،موعود انتظار فصلنامه ،«اسالمی نوين تمدن و مهدويت انديشه» ،(7337)محسن الويری، -

 .2-76صص ،77شماره پايیز،سیزدهم، 
، 82، تابستان، شماره75دوره ،هفصلنامه حوز، «(زيستى پاک)طیّبه حیات»(، 7322يعقوبی، ابوالقاسم) -

 .703-750صص
 و شهريور ششم، سال ،موعود ماهنامه ،«اسالم جهانی تمدن انداز چشم» ،(7387)ابوالقاسم يعقوبی، -

 .27-23صص ،33شماره مهر،
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مدرسه -مسجد های تربیتی و تعلیمی پنج کتیبه تجلی یافته در تحلیل پیام
 چهارباغ اصفهان

 
 7الدين آقاداودی، محی7دکتر خشايار قاضی زاده

 

 چکیده
ای از  مذهبی صفويه و گنجینه-ترين بناهای علمی عنوان يکی از شاخص مدرسه چهارباغ به-مسجد
ای برخوردار است. پژوهش حاضر تالش دارد ضمن برگزيدن  نگاری اسالمی از جايگاه ويژه هنر کتیبه

ها بپردازد تا زمینه های شاخص اين بنا به مطالعه ساختار و محتوای تعلیمی آن د پنج نمونه از کتیبههدفمن
های برگزيده شامل چه  پاسخ به پرسش اصلی پژوهش يعنی اينکه مضامین تعلیمی بازتاب يافته در نمونه

آوری  جمع تحلیلی بوده و-مواردی است؟ فراهم آيد. پژوهش پیش رو از حیث روش توصیفی
ها کیفی  وتحلیل يافته ای صورت پذيرفته است، همچنین روش تجزيه اطالعات به شیوه میدانی و کتابخانه

تناسب  ها با توجه به کارکرد تعلیمی کتیبه مختصری از نتايج پژوهش حاضر گويای آن است که است.
مضامین اغلب در  توجهی در قالب مضامین داشته است. اين چشمگیر با کاربری بنا، بازتاب قابل

اند و از حیث موضوع شامل مباحثی همچون  کاررفته های ثلث و نستعلیق و در نقاط اصلی بنا به کتیبه
های عالم عامل بر عابد و موارد گوناگون هستند که  آموزی، وظايف عالم و متعلم، برتری ضرورت علم

 اند. شده های مختلف بیان در قالب

 مدرسه چهارباغ، پیام های تعلیمی -تیبه، مسجدمعماری صفويه، ک کلیدواژگان:
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 مقدمه 
برپايی حکومت صفوی در اوايل سده دهم هجری، نقطه عطفی در تاريخ ايران اسالمی است؛ زيرا 

امامی نیز رسمیت يافت. در اين عصر تعلیم و  عالوه بر ايجاد حکومتی يکپارچه در ايران، تشیع دوازده
ذار موردتوجه قرار گرفت و آنان برای پیشبرد اهداف خود و آموزش قشر عنوان نهادی تأثیرگ تربیت به

دينی و معارف تشیع وسیع جامعه به ايجاد مراکز آموزشی اهتمام ورزيدند که در آن تعلیم علوم
ترين نهاد آموزشی و پشتیبان ايدئولوژيک  عنوان مهم رو تأسیس مدارس به محوريت داشت. ازاين

ردتوجه سالطین و خاندان صفوی قرار گرفت و مدارس زيادی با حکومت صفوی، همواره مو
خصوص در  های مالی شاه، خاندان سلطنتی، درباريان، صاحبان منصب و ثروتمندان خیر، به حمايت

ها در کنار  پايتخت اصلی اين سلسله يعنی شهر اصفهان بنا گرديد؛ که ويژگی مشترک همه آن
امامی، ساختار معماری نیکو،  ور يعنی مذهب تشیع دوازدهها به مذهب رسمی کش اختصاص داشتن آن

ها  با ذکر اين مقدمات بايد بیان داشت که کتیبه. ]7[های شاخص، بود نگاری تزئینات معماری و کتیبه
اند؛  ها، سفال و غیره بوده های خطی، سکه ترين اجزاء ثبت تاريخی در کنار نسخه عنوان يکی از مهم به

کار کردن هويت بنا، شرايط اجتماعی ساخت بنا، سیاست مذهبی حکومت که نقش اساسی در آش
های اين  وقت، تاريخ ساخت، روش اداره، حامی و پشتیبان ازجمله در حوزه وقف دارند. همچنین کتیبه

های مذهبی، اقتصادی،  دهنده اطالعاتی هستند که شناخت ما را نسبت به زيرساخت بناهای مذهبی، ارائه
ترين بناهای  عنوان يکی از مهم مدرسه چهارباغ به -دهند، مسجد يک بنا ارتقا می سیاسی در ساخت

نظیری در حوزه تزئینات و  مذهبی عصر صفويه در کنار ساختار عظیم معماری، دارای وسعت و تنوع کم
و .؛ ]7[توان آن را آيینه تمام نمای تزئینات معماری عصر صفويه  ای که می گونه ها است، به کتیبه

های مذهبی و بسترهای فکری و اعتقادی موجود در اين عصر دانست، با توجه به  دهنده سیاست ازتابب
ها را تحت  توان آن تر اين مضامین می های بنای چهارباغ و برای ارائه منسجم تنوع محتوا و مضامین کتیبه

ترين هدف  مهم های مشخصی قرارداد. لذا در اين پژوهش مضامین تعلیمی مدنظر است و بندی طبقه
رو طی  آموزی در پنج نمونه برگزيده است. ازاين مطالعه پیش رو بازشناسی و تحلیل مضامین علم

ها هايی منظم ابتدا به ترسیم نمايی کلی از موضوع و حوزه موردمطالعه و بازشناسی بنا و کتیبه بخش
به توصیف و تحلیل مضامین شود. و در گام دوم بر مبنای اين معرفی و شناخت اجمالی، پرداخته می
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آوردهای اين پژوهش های ذکرشده، دست آورد بخش گردد. از ره های برگزيده اقدام می تعلیمی نمونه
 گیری فراهم آيد. در قسمت نتیجه

 پیشینه پژوهش
توان به  ها و مدارس عصر صفويه، منابع موجود را می های اصلی پژوهش يعنی کتیبه با توجه به بخش

اسالمی با تأکید بر -های ايرانی هايی که در مورد کتیبه تقسیم نمود: دسته اول پژوهشدودسته کلی 
مذهبی -نگاری در عصر صفويه به انجام رسیده است و دسته دوم تحقیقات پیرامون بناهای علمی کتیبه

 مدرسه چهارباغ هستند. -طور شاخص مسجد عصر صفويه و به
های گوناگونی در  صوص در بناهای دوره اسالمی، پژوهشخ ها به با توجه به اهمیت چشمگیر کتیبه

در  ]3[( 7380ها صورت گرفته است. ازجمله: شايسته فر ) نامه پیرامون آن قالب مقاله، کتاب و پايان
ای ديگر با  های اسالمی و همچنین در مقاله ای با عنوان جايگاه قرآن، حديث و ادعیه در کتیبه مقاله

به معرفی اجمالی  ]7[ (7387های مذهبی دوران تیموريان و صفويان. ) یبهعنوان بررسی محتوايی کت
ها با تأکید بر دو دوره تاريخی تیموريان و صفويان پرداخته  مايه )مضمون( آن و درون ها ساختار کتیبه

قرار است که مفاهیم و مضامین مذهبی ازجمله:  شده در اين مقاله ازاين ترين نتايج حاصل است. مهم
های بناهای عصر تیموريان و  قرآن، احاديث و روايات و ادعیه کاربرد چشمگیری در کتیبهآيات 

اند.  های بناهای گوناگون تکرار شده صورت الگو در کتیبه اند؛ و شماری از آيات قران به صفويان داشته
با عنوان مجموعه مقاالت  ]5[(7386منبع مهم ديگر در مورد کتیبه و خوشنويسی، صحراگرد )

ها در معماری  بندی کتیبه با عنوان طبقه ]6[(7386خوشنويسی است. ازجمله اين مقاالت، مکی نژاد )
صورت کلی بر اساس مصالح،  های موجود در عصر صفويه را به در آن کتیبه ؛دوره صفويه است که
کل است که شده در اين مقاله به اين ش ترين نتايج حاصل بندی نموده است. مهم ساختار و مفاهیم دسته

بندی  ترين روش طبقه ها در معماری عصر صفويه بهترين و جامع های گوناگون کتیبه بندی باوجود دسته
 ها را نیز دربر دارد. ها بر اساس نوع خط است؛ که ديگر ويژگی سازی آن ها مرتب اين کتیبه

اهای عصر صفويه، ترين بن عنوان يکی از مهم مدرسه چهارباغ، به -با توجه به اهمیت بسیار مسجد
جز  های گوناگونی با رويکردهای مختلف ازجمله تطبیقی و توصیفی صورت گرفته است که به پژوهش

توان به رياحی  ها می اندک مواردی، اغلب ناظر بر ساختار ظاهری اين بنا بوده است؛ که ازجمله آن
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توصیفی -تر رويکرد تاريخیای با عنوان مدرسه چهارباغ که بیش اشاره داشت که در مقاله ]2[(7323)
ترين نتايج حاصل در  گرفته است. مهم داشته و بر طبق منابع دست اولی همچون متن وقف نامه بنا انجام

اين مقاله بدين شرح است که رشد و رونق ساخت مدارس و بناهای مذهبی رابطه مستقیمی با مسئله 
اند؛ و نکته  ن و بعضاً افراد عام وقف گرديدهوقف داشته است و بسیاری از اين بناها توسط شاه، درباريا

خصوص مدارس  که موقوفات زنان عصر صفويه نقش مهمی در معماری بناهای مذهبی و به ديگر اين
های  ؛ با عنوان مطالعه تطبیقی مضامین کتیبه]8[(7330داشته است. در مقاله ديگر کیانمهر و تقوی نژاد )

اورهای عصر صفويه است؛ که در آن اطالعاتی دقیق و مفید کاری مدرسه چهارباغ اصفهان و ب کاشی
کاررفته در اين بنا وجود دارد که در قالب  های به در مورد معرفی کلی بنا و مضامین گوناگون کتیبه

های بناهای  قرار است که مضامین و کتیبه اند و نتیجه حاصل ازاين شده صورت مفصل ارائه جداولی به
مدرسه چهارباغ ارتباط نزديکی باسیاست مذهبی شاهان  -خصوص مسجد مذهبی عهد صفويه و به

گونه به  گرفته در مورد پیشینه يابی مقاله حاضر اين صفوی و رواج مکتب شیعه دارد. طبق مطالعات انجام
های  مدرسه -های مدارس و مسجد رسد که کمتر پژوهشی نگاهی منسجم و روشمند بر کتیبه نظر می

های اين بنا  مدرسه چهارباغ داشته است؛ همچنین در مورد کارکرد کتیبه -سجدخصوص م اصفهان و به
توان بیان داشت که کمبودی  طورکلی می ها نیز پژوهش اندکی وجود دارد. به و تحلیل محتوای آن

شود که با توجه به اهمیت فراوان اين بناها در  ها ديده می مدرسه -نسبی پیرامون تحقیق در مورد مسجد
 رسد. ويه مطالعه و تحلیل در اين مورد مهم و ضروری به نظر میعهد صف

 شناسی پژوهش روش
تحلیلی است، روش يافته اندوزی پژوهش بر دو قسمت -پژوهش حاضر از حیث روش، توصیفی

صورت حضور، مشاهده و تصويربرداری  تقسیم است، قسمت نخست مطالعات میدانی است که به قابل
مراتب  مدرسه چهارباغ صورت پذيرفته است و اما قسمت دوم که به -ی مسجدمستقیم نگارندگان در بنا

ای است، بدين منظور از منابع مختلفی همچون: کتب، مقاالت،  سهم بیشتری نیز دارد مطالعات کتابخانه
 های اطالعاتی معتبر و منابع مشابه ديگر در ها و سايت های تحقیقاتی و همچنین پايگاه ها، طرح نامه پايان

شده است. روش تعیین جامعه  ها، تزئینات و اطالعات تاريخی استفاده عرصه مطالعات معماری، کتیبه
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ها به مبحث علم و  مايه کتیبه صورت هدفمند و بر مبنای ارتباط درون آماری در اين پژوهش به
 باشد.    گیری پژوهش می ساز نتیجه آموزی است مراحل مذکور، زمینه علم

 مفاهیم پژوهش
 نگاری در معماری اسالمی و عصر صفویه یبهکت

ويژه در دوران اسالمی، به تزئین و آرايش آن بستگی دارد و  شکوه و زيبايی معماری ايران، به
هنرهای مقدس اسالمی، از هنرهای تزئینی و کاربردی گرفته تا احداث زيباترين بناهای مذهبی از 

ترين خصوصیات معماری بناهای مذهبی ايران،  مهم . از]3[ای برخوردار هستند اهمیت و جايگاه ويژه
. اين تزئینات عالوه بر ]70[شده است  ای با عملکرد بناهای ساخته پیوستگی و تناسب تزئینات کتیبه

توان  که با استناد به شواهد موجود می نحوی بخشد. به زيبايی، تقدس و تشخص خاصی به بناها می
ت در جهت پیوند بنا با مذهب، مهم بوده است؛ و هدف اصلی از اين گونه تحلیل کرد؛ که اين تزئینا اين

که آشکار ساختن بنا باشد، پوشاندن آن است. به اين جهت ارتباط بین اسالم با هنر  تزئینات، بیش از آن
. يکی از مفاهیم نمادين متجلی در اين بناها در کنار ]77[کند  و معماری، کاربردی معناگرا پیدا می

بیت و چهارده معصوم )ص( است؛ که باروح و فرهنگ ايرانیان و  ی و ادعیه، احاديث اهلآيات قرآن
اند. بدين گونه فضای معنوی  های اسالمی انعکاس يافته اند و در کتیبه خصوص شیعه درآمیخته به

ن را ها و غیره انسا ها، خانقاه ها در اماکن مذهبی چون: مساجد، مدارس، امامزاده ايجادشده توسط کتیبه
يابد که  دهد و انسان با ورود به اين اماکن خود را در دنیايی معنوی می به اشراق و شهود سوق می

واقع  اسالمی، به -يادآور بهشتی است که قرآن از آن سخن به میان آورده است. در میان هنرهای ايرانی
. خوشنويسی ]77[ورد ترين صورت تجلی روح اسالمی به شمار آ عنوان مهم توان خوشنويسی را به می

يابد. در  های آن تجلی می تنهايی يا همراه با ساير شاخه هاست که به يکی از زيباترين و پرمعناترين شاخه
سو و تحريم هنر نقاشی از سوی ديگر، هنر  دوران اسالمی به علت اهمیت هنر خوشنويسی از يک

های  ترين جايگاه ها و مهم کی از ساحتعنوان ي ؛ و به]73[ازپیش اهمیت پیدا نمود  نگاری بیش کتیبه
ها در معماری اسالمی از خصايص بارز و مهم هر بنايی  اند. وجود کتیبه آمده حساب می خوشنويسی، به

ها اسناد مطمئنی هستند که ما را با تاريخ، اوضاع و شرايط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر  است. کتیبه
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واسطه به شمار  اول و شاهدی مستقیم و بی عنوان سندی دست ها همیشه به کنند کتیبه زمان آشنا می
 آيند. می

خصوص  بری، حکاکی سنگ و به ای معماری اسالمی مانند آجرکاری، گچ تزئینات کتیبه
انگیز از  کاری، گاهی با کاربرد مجزا و در جايگاهی ديگر در تلفیق با يکديگر نمايشی شگفت کاشی
بنابراين هنرمند مسلمان همیشه به فکر ابداع بوده و با در کنار هم قرار  ؛]77[ها پديد آورده است  زيبايی

دادن حروف و اشکال تصويری گوناگون، نقوشی بديع و جذاب پديد آورده است. در مورد اهمیت 
ها تنها عناصر بصری هستند که به شکل مستقیم حامل معنايند و از دو  توان گفت: که کتیبه ها می کتیبه

ی )ظاهری( و محتوا و مضمون، دارای اهمیت زيادی در بناهای دوره اسالمی ايران جنبه، تصوير
توجه هستند. پروفسور  های بناهای اسالمی حتی از نگاه غیرمسلمانان نیز بااهمیت و جالب باشند. کتیبه می

د واقعاً آورند، باي ها که در پیچیدگی خطوط هیجان زيادی پديد می کتیبه»گويد:  در اين زمینه می 7پوپ
ها در مقام طرح ناب درخور بیشترين تحسین هستند، ولی  در جايگاه خود موردبررسی قرار گیرند. آن

های فنی خط،  . از ديدگاه او پیچیدگی]75[«دانند ها را دارای خواص باطنی می حال مسلمانان آن درعین
يکی ديگر از  7هانری استیرلن ای دارند. العاده ها، اهمیت فوق ها و خواص باطنی کتیبه ناب بودن طرح

نگاری در دوران اسالمی ايران چنین  محققان هنر ايرانی، در مورد علت رونق و اهمیت هنر کتیبه
خالی از حقیقت نیست که مسلمانان ايرانی، از سويی ديگر نزديکی به منابع هنر اقوام »نويسد  می

میقاً هندسی و رياضی و محاسبه که به چادرنشین، حس و ذوق خود را که به علت ارتباط با ذهنیت ع
تزئینات تجريدی گرايش داشت، در اين قلمرو به پرواز درآوردند و هر محدوديتی را از سر راه 

 .]76[« برداشتند
ها به عوامل مختلفی بستگی دارد: متن و محتوا، نوع خط، ترکیب و تناسب،  یت و زيبايی کتیبهماه 

ظريف و عوامل ديگری که هريک سهمی در زيبايی نقش کتیبه بر نوع مواد و مصالح، اجرای دقیق و 
. از اهداف ديگر ]72[تری را دارا هستند  ها مضمون و خط، نقش مهم دارند. از میان همه اين عهده
ها  گیری از آيات و روايات است؛ و از طرف ديگر در کتیبه ها، ايجاد فضای معنوی با بهره کتیبه

                                                                                                                                               
1 Arthur Upham Pope 

2 Stierlin ,Henri 
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که جزء مستندترين مدارک در پژوهش درباره  ها ازآنجايی کتیبه»است،  اطالعات مهم تاريخی نهفته
. بسیاری از ]78[« های تاريخی رجحان دارند باشند و همواره بر نقل و قول يک بنا هستند، موردتوجه می

وجو  ها جست توانیم در کتیبه تغییر و تحوالت و اطالعات جامعه و عوامل بسترساز ساخت يک بنا را می
 کنیم.

نگاری دوران اسالمی، دوران صفوی است؛ که ارتباط مستقیمی با  ترين ادوار هنر کتیبه ازجمله مهم
ترين هنرهايی است که در اين عهد به اوج  خوشنويسی اين عهد دارد. درواقع خوشنويسی يکی از مهم

در ازحد آن با معماری به صورتی است که  و ارتباط بیش ؛]73[يافت، ترقی و تکامل خود دست
نگاری بنايی در اين دوره  شده است؛ و درواقع هنر کتیبه های قبل و بعدازآن کمتر نظیر آن ديده دوره

. کمتر ]70[آيد  کاری اين دوره به شمار می يکی از تحوالت خاص کاشی انعکاس يافته است؛ و اين
ا خط ثلث و اغلب بر خصوص ب ای که به توان يافت که در آن از تزئین کتیبه بنايی را در اين دوره می

تنها ازلحاظ سیاسی و اعتقادی  نشده باشد. صفويان نه شد، استفاده زمینه کاشی الجوردی، نگاشته می
بلکه در ساير ابعاد هنری و فرهنگی ايران نیز نقش مهمی را ايفا کرده است. در اين زمان است که 

ديدی از شکوه و عظمت گرديد های پیشین شده بود، وارد دوره ج فرهنگ هنری ايران که از سده
مدرسه چهارباغ متعلق به عصر  -، به همین علت در اين پژوهش ابتدا با ذکر مقدماتی چند از مسجد]77[

 ها خواهیم پرداخت. آموزی و کارکرد تعلیمی کتیبه صفويه به مضامین علم

 مدرسه چهارباغ -مختصری پیرامون مسجد
عصر يعنی  امپراتوری هم  اسالم، دو  جهان  ستقل( درطور م نخستین مبتکران ايجاد مدارس )به 

مرور در ساير جوامع اسالمی گسترش  به  سنت  بودند، و اين  فـاطمیان در مـصر و سـلجوقیان در ايران
نائل شد و در   خود  خاص  هنگام احداث اولین مدارس، معماری اسالمی به روش و الگوهای  يـافت. به

شـرايط،   تحت ايـن. ]77[تبادل پذيری را نیز متبلور ساخت   نوعی توانايیاين هويت تمامیت يافته، 
  ای مـنطقه  های طور کامل ماهیتی اسالمی به خود گرفته و کمتر از ساير بناها از خصلت به  مدارس

ای اکثراً اسالمی  هويت و هم به لحاظ عملکردی، تجربه  شد. بنابراين مدارس، هم به جهت  بـرخوردار
تری برای مدارس ايرانی فراهم شد.  با ساخت مدارس عهد صفويه در اصفهان، وجهه مناسب .اند بوده

از   خصوص اصفهان، نشان ترديد، شمار فراوان مدارس، در شهرهايی که پايتخت صفويان بودند و به بی
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تعداد که در قرن يازدهم ه.ق  آموزی قائل بودند چنان ارزشی دارد که اين شاهان برای علم و علم
سیاحان غربی، از   های . کافی است به سـفرنامه]73[مدرسه در اصفهان بنا شد  -بسیاری مدرسه و مسجد

شهرهای ايران پر است از »نوشته است:   سیاح آلمانی چنین 7اين منظر نگاه کـنیم. برای نـمونه، کمپفر
صد  حدود يک  بزرگ، در مدرسه و موقوفه. تنها در اصفهان که پايتخت است و شهری است باشکوه و

مالحظه وجود دارد...ازنظر شکوه و جالل و طرز ساختمان، مدارس ايرانی سخت بر  موقوفه قابل
 . ]77[« ی ما برتری دارند مـدارس عالیه

های گذشته که آخرين دستاورد مهم معماری دوره  ترين نمونه توسعه شهری با حفظ ارزش بزرگ 
اين »مجموعه مادرشاه، درمیان باغ بلبل در جوار چهارباغ است.  دهد مربوط به صفويه را نشان می

مدرسه به نام )مادرشاه(، يک -عباس اول و دربردارنده يک مسجد مجموعه يادآور شکوه آثار شاه
ترين  ترين و شاخص مدرسه چهارباغ که مهم -. مسجد]75[« ها( و يک بازار بود کاروانسرا، )اصطبل

آيد، حدفاصل خیابان چهارباغ و کاروانسرای عباسی قرار دارد که در  میحساب  بنای اين مجموعه به
ه.ق به دستور شاه سلطان حسین برای تدريس و تعلیم طالب علوم دينی  7776تا  7776های  فاصله سال

های )چهارباغ( و )سلطانی( نیز نامیده شده، اما به  مذهبی، اگرچه به نام -بناشده است. اين نهاد آموزشی
اعتنايی که مادر شاه سلطان حسین ـ آخرين پادشاه رسمی اين سلسله  های بسیار مهم و قابل پشتوانهدلیل 

هـ. ق( برای اين مدرسه مقرر کرده، به مدرسه مادرشاه هم معروف گرديده است.  7705ـ  7735)
مدرسه، دو بنای عظیم يعنی کاروانسرا و بازار است که وقف مدرسه و -ازجمله موقوفات مسجد

ملک در  اضافه درآمدهای ساير موقوفات مدرسه نظیر مزرعه باغ ها به درآمدهای حاصل از آن
. ]76[چهارمحال و احمدآباد کاشان و شمار بسیار زيادی از موقوفات ديگر، خرج مدرسه گردد 

قدر تأثیر گذاشته و  مذهبی از جهات مختلف در بینندگان خود آن-جذابیت و شکوه اين نهاد علمی
اندازه اين بنا شور و شوق شاعرانه جهانگردان  يک از بناهای تاريخی اصفهان به ارد که هیچگذ می

مثال ديرالفوآ، گوبینو و فالندن اين بنا را بسیار دلپذير، جذاب و  عنوان اروپايی را برنینگیخته است. به
های  است که نمونههای زيبا و متعددی  مدرسه چهارباغ دارای کتیبه. ]72[اند  سحرآمیز توصیف کرده

                                                                                                                                               
1 Engelbert Kaempfer 



 587/  اصفهان چهارباغ مدرسه-مسجد در يافته تجلی کتیبه پنج تعلیمی و تربیتی های پیام تحلیل

 

توان مشاهده نمود که با خطوط ثلث، کوفی و نستعلیق  آن را بر بستر چوب، سنگ، فلز و کاشی می
 . ]78[اند  اجراشده

 ها گونه شناسی مضامین کتیبه
شناسی ظاهری، معانی و  خصوص عصر صفويه عالوه بر جنبه زيبايی های دوران اسالمی و به کتیبه

 کاررفته است های مختلف بناهای اسالمی به منظور همسان نمودن گونه بهکه مفاهیمی را دربر دارند 
بندی نمود که شامل آيات  گانه طبقه بندی سه توان در يک دسته طورکلی می ها را به مضامین اين کتیبه

های  . کتیبه]73[باشد  قرآنی، احاديث و روايات و همچنین ادعیه )مدح و ستايش ائمه اطهار( می
طورکلی در قالب آيات قرآنی، احاديث و روايات ائمه اطهار و  مدرسه چهارباغ به-ته در مسجدکاررف به

بندی کلی و منسجم  اند؛ که در يک دسته اشعار و متون ادبی بر بستر متون عربی و فارسی به اجرا درآمده
 ها را به شکل زير بیان نمود.  توان آن می

 
 )منبع: نگارندگان( مدرسه چهارباغ اصفهان    -های مسجد گونه شناسی کتیبه -1نمودار

مدرسه چهارباغ، بررسی متمرکز -های مسجد بندی و با توجه به تنوع و تعدد کتیبه بر مبنای اين دسته
تر مطالب امری ضروری به نظر  ها با مضامین و محتوای مشترک برای ارائه منسجم بر روی کتیبه
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شده است که تعدادی از  نی بر بستر اين رسانه تاريخی بیانرسد، چراکه موضوعات و مفاهیم گوناگو می
ها شامل تعالیم ائمه اطهار، مدح و ستايش ايشان، بیان مبانی مذهب شیعه، ادعیه و اذکار، اخالق  آن

عنوان حامی بنا و غیره است. در ادامه با تأکید بر  آموزی، تعريف و تمجید از شاه سلطان حسین به علم
آموزی و مفاهیم اين حوزه هستند، به ها در ارتباط مستقیم با حوزه علم و علم امین آنهايی که مضکتیبه

 شود.صورت روشمند پرداخته می ها، به های تعلیمی اين کتیبه بندی مفاهیم و پیاماستخراج و طبقه

 ها ها بر مبنای کارکرد تعلیمی آن های کتیبه بندی مضامین و پیام تحلیل و طبقه
ها  های گذشته و بحث اصلی پژوهش پیش رو که شناخت و بررسی محتوای کتیبه بخشبا عنايت به 

های موجود و مطالعات  ها است، در اين قسمت با توجه به مضامین کتیبه بر مبنای کارکرد تعلیمی آن
که مضامین   طور شاخص پنج کتیبه های موجود در بنا به ای و میدانی نگارندگان از میان کتیبه کتابخانه

صورت مجزا  ها به آموزی پیوند دارند. براين اساس در ادامه نمونه ها مستقیماً با مبحث علم و علم آن
 همراه با تصاويری موردبررسی قرار خواهد گرفت.

مايه مشترک قرارگرفته است و درنهايت مضمون  هايی با  درون نمونه الف: در جدول نخست نمونه
 ستاختصار بیان گرديده ا ها به و پیام
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 «الف» توصیف و تحلیل نمونه  -1جدول 

 کد گونه و محل قرارگیری مايه متن کتیبه و درون

 .]30[« انا مدينه العلم و علی بابها » متن کتیبه: حديث مشهور 

 ترجمه متن: من)پیامبر )ص(( شهر علم هستم و علی دروازه آن

ت بسیاری نیز عبادی بنا از اهمی-در اين حديث که با توجه به کاربری علمی
آموزی  برخوردار است. ارتباط عمیق شخصیت پیامبر )ص( با حوزه تعلم و علم

ای که اين بزرگوار خود را در مقام شهر علم  و  گونه شده است به ترسیم
نمايند. مطلب ديگر ارتباط روشن حضرت علی  ای از علوم معرفی می گنجینه

ديث پیامبر )ص( در مورد ايشان آموزی است که با توجه به احا )ع( با حوزه علم
گردد.  روشنی دريافت می البالغه به و همچنین بیانات گهربار خود ايشان در نهج

 دهد. نظیر را نشان می تبع رابطه عظیم اين دو شخصیت بی همچنین  به

 )احاديث و روايات(

 )سردر وردی( -7

)کتیبه فلزی درب -7
 نفیس  ورودی(

درب سـرسرای  باالی)-3
 (ورودی

 )داخل ايوان شمالی( -7

ف
ال

 

متن کتیبه: نبی مدينه علم و علی بود در او            شه است بنده خاص در مدينه 
 علم

 )اشعار فارسی(

)کتیبه فلزی درب نفیس 
 ورودی(

 

 ای از مفهوم و پیام تعلیمی )نمونه الف(خالصه

ای  خصوص در عهد صفويه از جايگاه ويژه می و بهاسال-نگاری ايرانی اين متن کوتاه ولی بااهمیت که در کتیبه
ترين پیام  برخوردار است با توجه به اهمیت محتوا در چهار نقطه طاليی بنا و با ساختارهايی متنوع اجراشده است و مهم

های دين اسالم و مذهب شیعه با  ترين شخصیت آموزی و همچنین پیوند عمیق مهم مستخرج از آن ضرورت علم و علم
 حوزه است. اين

 منبع: نگارندگان
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نمونه ب: در ادامه جدول توضیحات کامل مربوط به نمونه ب قرارگرفته است. کتیبه موردبررسی 
عنوان کالس درس هم  مايه نسبتاً بلندی داشته و در نمای خارجی ايوان شمالی که به در اين جدول درون

 کارکرد داشته است قرارگرفته است.

 «ب»حلیل نمونه توصیف و ت -1جدول 

 مايه متن کتیبه و درون
گونه و محل 

 قرارگیری
 کد

اهلل علیه و آله و سلم انه قال من سلک طريقاً يطلب فیه  اهلل صلی روی عن رسول»متن کتیبه: 
علماً سلک اهلل به طريقاً الی الجنة و ان الملئکة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضاً به و انه 

« 7773فی السماوات و من فی االرض ...کتبه علی نقی االمامی سنة  لیستغفر لطالب العلم من
]37[. 

شده که فرمودند: هرکه راهی را بپیمايد که در  از پیامبر )ص( روايتقسمتی از ترجمه متن: 
گشايد )او را از راهی، رهسپار  سوی بهشت برايش می آن طالب علی باشد خداوند راهی به

هايشان را برای خواهان علم قرار  ئکه به خاطر رضايت او، بالنمايد(؛ و مسلماً مال بهشت می
ها و زمین است حتی ماهی دريا برای طالب علم، طلب آمرزش  دهند و هرکه در آسمان می
هم در شب  نمايد و برتری دانشمند بر عابد، همچون برتری ماه است بر ساير ستارگان، آن می

داوند بر ايشان باد، فرمودند: طلب علم و دانش ؛ همچنین ايشان که صلوات خ]37[ماه کامل 
 .]37[عن کتاب غوالی اللثالی ]33[بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است 

اند  مسلماً دانشمندان، وارثان پیامبرانند و مسلم است که پیامبران دينار و درهمی ارث نگذاشته
 .]35[فراوانی برده اند؛ پس هر که آن را اخذ نمايد، بهرۀ  ولی دانش را ارث گذاشته

شده است که هر کس، باب هدايتی بیاموزد؛ پس مثل پاداش کسی را دارد  جعفر نقلو از ابی
شود و هر که باب گمراهی بیاموزد  که به آن عمل نموده و از پاداش آنان چیزی کاسته نمی

 .]36[شود  مثل کیفر کسی که به آن عمل نموده برای اوست و از بار گناهش کاسته نمی

و همچنین از ايشان نقل است که فرمودند: .مسلماً کسی که از شما به ديگری علم آموزد،  
آموزيد و به برادرانتان  ازآن دانشمندان، دانش پاداش دانشجو را دارد يا مقداری بیشتر، پس

 .]32[گونه که دانشمندان به شما آموختند  آموزش دهید، همان

)احاديث و 
 روايات(

نمای خارجی 
 ان شمالیايو

ب
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 ای از مفهوم و پیام تعلیمی )نمونه ب(خالصه

هايی، تأکیدی  ها؛ و آوردن مثال کاررفته است همراه با ذکر نمونه مضمون اين کتیبه طوالنی که در نقطه بااهمیت بنا نیز به
صورت موردی و  عابد به های عالم عامل بر آموزی دارد و در بیانی شفاف، برتری روشن بر اهمیت و ضرورت علم و علم

ترين میراث ائمه  عنوان مهم های مهم اين پیام و محتوا معرفی دانش و علم به دارد. همچنین از قسمت وار بیان میمصداق
 کند. گیری از تعالیم ايشان را بیان می درستی ضرورت بهره اطهار است که به

 منبع: نگارندگان

کاررفته در  های به ترين کتیبه شده است. يکی از مهم پرداختهنمونه ج: نمونه سومی که در ادامه بدان 
 ايوان جنوبی بنا است. کتیبه مذکور در نمای خارجی و با خط ثلث نگاشته شده است
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 «ج»توصیف و تحلیل نمونه  -/جدول 

 مايه متن کتیبه و درون
گونه و محل 

 قرارگیری
 کد

السالم يا  طالب امیرالمؤمنین علیه و سلم لعلی بن ابی اهلل علیه و آله اهلل صلی قال رسول»متن کتیبه: 
علی نوم العالم افضل من عباده العابد يا علی رکعتین يصلیها العالم افضل من الف رکعة يصلیها 

 .]38[ 7777العابد...کتبه عبدالرحیم فی 

د پیامبر )ص( که درود خدا بر او و خاندانش باد به علی )ع( فرزن قسمتی از ترجمه متن:
ابوطالب، امیرمومنان فرمودند: ای علی خواب شخص عالم بهتر از عبادت عابد است. ای علی 

 .]33[دورکعتی که عالم بجا آورد برتر از هزار رکعتی است که عابد بجای آورد 

شده که امام صادق )ع( فرمود: هر که برای خدا علم بیاموزد و به آن  از حفص بن غیاث روايت
ها عظیمش خوانند و گويند: آموخت برای  گران بیاموزد، در ملکوت آسمانعمل نمايد و به دي

 .]70[خدا، عمل کرد برای خدا و برای خدا تعلیم داد 

)احاديث و 
 روايات(

نمای خارجی 
 ايوان جنوبی

ج
 

 

 ای از مفهوم و پیام تعلیمی )نمونه ج(خالصه

نمايد، پیام اين کتیبه نیز  در قیاس با شخصی که تنها عبادت میباتوجه به اهمیت علم و عالم و جايگاه شاخص اين گروه 
 صورت موردی برتری و فضیلت عالم بر عابد است. که بهره گرفته از منبع حديث موثق است، بیان همراه با نمونه و به

 منبع: نگارندگان
گیرد مربوط  ر میوتحلیل قرا نمونه د: و اما نمونه چهارمی که به شکلی منسجم در ادامه مورد تجزيه

شده است. لیکن  های پیشین در فضای داخلی ايوان واقع به ايوان شرقی بنا است. اين کتیبه برخالف نمونه
 ها مشابهت دارد. های سبک شناسانه با ديگر نمونه از جهت تراکم حروف و ديگر ويژگی
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 «د»توصیف و تحلیل نمونه  -7جدول 

 مايه متن کتیبه و درون
گونه و محل 

 رارگیریق
 کد

لما وقع الترغیب و التحريص علی طلب العلم وسلوک سبیله فی محکم »متن کتیبه: 
 .]77[« الکتاب و الحث و التنصیص علی تحصیله و کسبه فی السنة ... 

چون در قرآن حکیم به دانش آموختن و پیمودن راه روشن تشويق و ترغیب  ترجمه متن:
ز ائمه پاک که درود خداوند، فرمانروای بخشنده بر شده ا شده و نیز در متون احاديث نقل

آنان باد در تشويق و برانگیختن تأکید گرديده و خداوند مغلوب ناشدنی حکیم فرمود: 
کنند تا در دين آگاهی يابند و چون  ای کوچ نمی پس چرا از هر گروهی از آنان طايفه

 ر باشند.بازگشتند قوم خود را انذار کنند شايد آنان از معاصی بر حذ

طلبی بر هر مسلمانی واجب است آگاه باشید که مسلماً  و پیامبر )ص( فرمودند: دانش
 .]73[/]77[خداوند طالبان دانش)علم آموزان( را دوست دارد 

 )قرآن و احاديث(

نمای داخلی ايوان 
 شرقی

د
 

  

 ای از مفهوم و پیام تعلیمی )نمونه د(خالصه

قرآن در کنار احاديث در راستای تقويت محتوای پیام تعلیمی، از نقاط مهم اين کتیبه است؛ بهره گیری از آيات و تعالیم 
 که تاکیدی چندباره بر اهمیت کسب و فراگیری علم و رسیدن به جايگاه يک عالم شايسته دارد.

 منبع: نگارندگان
کتیبه پرمحتوا و  نمونه ه: نمونه مهم آخری که در اين قسمت موردبازشناسی و تحلیل قرار می گیرد

گذاری مهمی از ايوان جنوبی است. اين کتیبه دارای متن بلندی است که در اين قسمت به تناسب هدف
 است.گرفتهبررسی قرارپژوهش تنها قسمت مورد نظر و متناسب با رويکرد اين مطالعه مورد
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 «ه»توصیف و تحلیل نمونه  -5جدول 

 مايه متن کتیبه و درون
گونه و محل 

 رارگیریق
 کد

السالم يقول اطلبوا العلم و  عبداهلل علیه متن کتیبه: ... و عن معوية بن وهب قال سمعت ابی
ازينوا معه بالحلم و الوقار و تواضعوا لمن تعلموا العلم و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم وال 

کان امیرالمونین  السالم قال عبداهلل علیه تکونوا علماء جبارين فیذهب باطلکم بحقکم. عن ابی
 .]77[ 7777السالم يقول ان من حق العالم ...کتبه عبدالرحیم فی  علیه

شده که گفت: از امام صادق )ع( شنیدم که  ترجمه متن: ...و از معاويه فرزند وهب روايت
فرمودند: دانش را بطلبید و همراه آن با حلم و وقار خويش را بیارايید و نسبت به دانش 

وتن باشید و نسبت به استاد تواضع نمايید و از علماء متکبر مباشید که رفتار آموزان خود فر
شده که امام علی  باطل شما حقتان را ضايع نمايد.. عن ابی عبدا...از امام صادق )ع( روايت

فرمود: ازجمله حقوق عالم است که از او زياد سؤال نکنی و لباسش را نگیری و  )ع( می
روهی نزد او باشند، به همه سالم کن و استاد را به درود، چون بر او وارد شوی و گ

مخصوص گردان و مقابلش بنشین و پشت سرش منشین، چشمک مزن، با دست اشاره نکن 
و پرگويی مکن که فالنی گفته و فالنی برخالف نظر او چنین گفته و از زيادی مجالستش، 

، بايد در انتظار باشی تا دلتنگ مشو زيرا مسلم است که مثال عالم مثل درخت خرماست
دار و از جهادگر راه  زنده دار شب چیزی از آن بر تو فروريزد و پاداش عالم از شخص روزه

 .]75[خدا بیشتر است 

)احاديث و 
 روايات(

نمای خارجی 
 ايوان جنوبی

ه
 

 

 

 ای از مفهوم و پیام تعلیمی )نمونه ه(خالصه

مايه احاديث فوق، دارای  آموزی و مشابهت با درون د اشاره به حوزه علم و علممحتوا و شاه مفهوم اين کتیبه که با وجو
ای که در اين حديث موثق، نوع روابط  گونه آموزی را هدف قرار داده است. به تمايزی ظريف است. حوزه اخالق علم

تواند راهگشای طالبان  می طورقطع آگاهی از اين اصول شده است؛ که به اخالقی و درست معلم و متعلم به زيبايی ترسیم
 علم باشد.

 منبع: نگارندگان
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آوردهای ترين دست شود، يکی از مهم های جداول فوق نیز حاصل می گونه که از يافته همان
تناسب چشمگیر محتوا و  آموزی اين بنا، اشاره مستند به های علم بندی و تحلیل محتوای کتیبه طبقه

ی محل قرارگیری و در مرتبه باالتر با هدف و کاربری اصلی بنا است. ها با کاربری اصل ساختار اين کتیبه
ها در جايگاه اشاره با استناد به نکات طاليی، هريک  الزم به ذکر است با توجه به رسالت و ماهیت کتیبه

خصوص  ها دارای گستره وسیعی در منابع حديثی، تعالیم اسالمی و به شده در اين کتیبه از مفاهیم مطرح
 است. که هر يک در جای خويش نیازمند تحقیقی جداگانه است. شیعی

 گیری نتیجه
های مهمی دارد اين تحول عالوه  صفوی نسبت به ادوار گذشته خود، تفاوتنگاری عصر هنر کتیبه 

 -طرح است. مسجد گیرتر در حوزه مضامین و محتويات قابل صورت چشم بر سبک نوشتاری و خط، به
های بناهای مذهبی اين عصر که با حمايت  ترين نمونه عنوان يکی از شاخص به مدرسه چهارباغ اصفهان

های مذکور  گیری است. کتیبه های چشم نگاری مستقیم شاه سلطان حسین بنا گرديده است، دارای کتیبه
گیری از انواع خطوط کوفی )بنايی و معقلی(، ثلث و نستعلیق به بازنمايی آيات قرآن، روايات،  با بهره

ها باورهای ملی، تفکرات  اديث، اسماءالحسنی و ديگر مضامین دينی پرداخته است که زيربنای آناح
گرفته در پژوهش  مذهبی شیعی رايج و فرهنگ حاکم در اين عصر بوده است. بر اساس مطالعات انجام

ی در ها است که بازتاب وسیع ها  کارکرد تعلیمی آن ترين کارکردهای اين کتیبه حاضر يکی از مهم
ها توجه  های اين بنا داشته است و لذا ضرورت دارد به بررسی و شناخت محتوای اين کتیبه مضامین کتیبه

های مطرح، تأکید بر اهمیت علم، برتری عالم بر عابد،  ترين پیام ای معطوف گردد. ازجمله مهم ويژه
ها  لی متن مقاله به آنآموزی و ترغیب به آن است که در قالب جداو آموزی، ضرورت علم اخالق علم

آموزی در اين  توجه ديگر عالوه بر مفاهیم ژرف، پیرامون علم و علم شده است. نکته قابل پرداخته
ای که با  گونه ها با اين مفاهیم است به ها، تناسب چشمگیر محل قرارگیری و تکنیک اجرای آن کتیبه

ی بنا، نقاط شاخص و بااهمیت برای ثبت ها با رسالت کل ها و همخوانی آن توجه به اهمیت اين کتیبه
مندان نسبت به  . پژوهش حاضر در حد توان در جهت ارتقای شناخت عالقهشده است ها برگزيده آن

اسالمی بدان پرداخته است. لیکن با توجه به گستردگی و بخش  -جايگاه ادبیات تعلیمی در هنر ايرانی
 گردد. ها برای مطالعات آتی پیشنهاد می اين کتیبههای  ساختار و محتوا، پژوهش در مورد ديگر جنبه
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 ضرورت گفتمان هنری در تمدن نوین اسالمی
 

 7صديقه پورمختار

 

 چکیده
شود و بر مبنای همین روابط بنای آن ی آغاز میای با پیدايش ارتباطات انسانوجود حقیقی هر جامعه

يابد. با توجه به نقش وسیع و عمیق ارتباطات انسانی در حیات اجتماعی در طول تاريخ، بشر استمرار می
ی قلمرو زندگی توسعه بخشد. دوران معاصر که از همه نوع وسايل و ابزار سود جسته تا آن را در همه

ها و به ها، فرهنگ، برای پويايی خود نیازمند ارتباطی دو سويه بین ملتعصر ارتباطات نامیده شده است
باشد. ماحصل اين ارتباط، نه تنها ها است. يکی از عناصر اصلی ارتباط گفتمان میطور کلی تمدن

های وابسته به آن، بلکه خلق و ساختی جهان و در نهايت تمدنی بازتاب جهان اجتماعی و موجوديت
ها را در خود جای دهد. يکی از اين ای از گفتمانتواند مجموعهين اساس، هر تمدنی مینوين است. برا

ثرتر ايجاد ؤتواند ارتباطی مها که تنها بر کالم تکیه ندارد بلکه با ويژگی غیر کالمی خود میگفتمان
مخاطبان راه را  ثیر انتقال پیام بیفزايد، گفتمان هنری است. اين گفتمان با جذب بیشترأکند و بر سرعت ت

تحلیلی ضمن برشمردن  –سازد. اين پژوهش با روشی توصیفی برای رسیدن به مقصد هموارتر می
های پیشین و همچنین ضرورت آن در ی آن در تمدنهای گفتمان هنری به بررسی جايگاه ويژهويژگی

تواند زبان مشترک هنر میرسد که پردازد؛ و به اين نتیجه میها و به ويژه تمدن نوين اسالمی میتمدن
 ها را ايجاد کند. بین تمدن

 گفتمان هنری، تمدن، هنر، تمدن نوين اسالمی. واژگان کلیدی:
 
 

                                                                                                                                               
 s.pourmokhtar@yahoo.comکارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه شاهد  1
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 مقدمه
ها برای پويايی و تر تمدنها و به طور گستردهدوران معاصر عصر ارتباطات نامیده شده است؛ و ملت

که باشد کی از عناصر اصلی ارتباط گفتمان میی با ديگران هستند. يدوام خود نیازمند ارتباطی دوسويه
آيند. ها به دست میلفهؤای وابسته است و هر يک از اين شرايط از برخی مبه شرايط ارتباطی ويژه

اند، برقرار وابسته آنهاهای گفتمانی که به ها و ويژگیلفهؤی نزديکی میان اين متوان رابطهبنابراين می
 ه و جهانی را بسازد.نمود
شود، تنها استخراج يا بازسازی اطالعات و ی آن بیان میدرک يک گفتمان و نیتی که به واسطه 

های پیشین نیست بلکه تشخیص کارکرد اين اطالعات در موقعیت تولید گفتمان افزودن آنها به دانسته
 یابعاد و اجزا یمامرو در ت نياز ا ،يابداست. با توجه به اينکه تولید گفتمان در شرايط ارتباط تحقق می

 از ارتباط هستند. رناگزي جهان ترجامعه و به طور عام کي
ها را در خود داشته باشد. از آنجا که ای از گفتمانتواند مجموعهبر اين اساس، هر تمدن می 

کارکرد ارتباطی گفتمان در اينجا حائز اهمیت است، در تمدن نوين اسالمی داشتن گفتمانی که زبان 
نمايد. گفتمانی که تنها بر کالم تکیه ندارد بلکه با ويژگی ها باشد ضروری میین تمدنمشترک ب

ثرتر ايجاد کند و راه را برای ؤتواند مخاطبان بیشتری را جذب کرده و ارتباطی مغیرکالمی خود می
ن شرايط هنر واجد چنی ثیر پیام بیافزايد. گفتمانأتر سازد و بر سرعت ترسیدن به مقاصد عالی هموار

تواند جايگاه انکارناپذير باشد که در قالب و روشی متفاوت اما همراستا )موازی( با ساير اجزا میمی
های گفتمان هنری به داشته باشد. اين پژوهش با رويکردی توصیفی تحلیلی ضمن برشمردن ويژگی

استا اين پژوهش در پی پردازد. در اين رها به ويژه تمدن نوين اسالمی میبررسی ضرورت آن در تمدن
گفتمان هنری  -7گفتمان هنری چیست و چه ويژگیهايی دارد؟  -7پاسخگويی به اين پرسش ها است: 

 در تمدن نوين اسالمی چه ضرورت و جايگاهی دارد؟ 

 روش پژوهش
ای است. تحلیلی و روش گردآوری اطالعات کتابخانه –اين پژوهش از نظر ماهیت روش، توصیفی 

بررسی مفهوم گفتمان و تعاريف آن پرداخته شده است و سپس چارچوبی برای گفتمان  در ابتدا به
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صورت گرفته است.  7شود که بر مبنای تعريف فیلسوف معاصر فرانسوی میشل فوکوهنری تنظیم می
فضای " 7ی گادامر"هاامتزاج افق"ی با بررسی مقوله -های مختلفسپس جايگاه اين گفتمان در تمدن

بررسی شده و ضرورت آن در تمدن نوين اسالمی مورد تاکید قرار  -3هومی بهابها "ورگهد"و  "سوم
 گیرد.می

 پیشینه پژوهش
هويت و کارکرد متمايز هنر در تمدن اسالمی و لزوم "ی خود با عنوان دکتر حسن بلخاری در مقاله
( به 37ن اسالمی)مهرکه در مجموعه مقاالت دومین همايش تمدن نوي "تدوين مبانی و احیای آداب آن

ی اسالمی در تداوم خويش هويتی تازه ی پهنهچاپ رسیده است، معتقد است آثار هنری در گستره
ثیر پذيری از أآفريد که ريشه در عمق مبانی و تعالیم اسالم داشت. وی رمز اين قدرت و عظمت را در ت

های اصیل هنری و جعت به سنتداند و معتقد است احیای تمدن نوين اسالمی بدون رقرآن و سنت می
 زيباشناختی اين تمدن غیرممکن است.

تحلیل گفتمان هنر خاورمیانه: بررسی "( در مقاله خود با عنوان 7383ابوالحسن تنهايی و همکاران )
  بر مبنای تحلیل فوکو از صورت های گفتمانی، "شکل گیری قواعد هنری در جامعه نقاشی معاصر ايران

  های بیانی،وحدت اسلوب  گیری يک گفتمان يعنی وحدت موضوع، عده شکلبه تحلیل چهار قا
بندی های صورتتا ويژگی ندپردازوحدت نظام مفاهیم و وحدت استراتژی در هنر خاورمیانه می

ای از قراردادهای زيباشناختی و قواعد هنری رايج ابعاد تازهو بدين ترتیب  گفتمانی آن روشن گردد.
 .ندآشکار کرد  ای مزبور،به مثابه جزئی از هنر منطقه  ر ايران را،میان نقاشان معاص

گیری تمدن نوين اسالمی و جهانی تبیین ماهیت و ظاهر هنراسالمی به عنوان عاملی موثر در شکل"
( است که 37پور در دومین همايش تمدن نوين اسالمی)مهر ی دکتر ناصر مقدمنام مقاله "شدن آن

ات هنر اسالمی در دوران گذشته و بررسی کلی نقاط ضعف و قوت آن در ضمن بررسی کلی خصوصی

                                                                                                                                               
1 Michel Foucault 
2 Gadamer 
3 Homi Bhabha 
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کید بر نقش تعلیمی آن أی اصول و الگوهايی برای هنر اسالمی مطلوب با تحال حاضر به دنبال ارائه
 است.

ی پژوهش حاضر های نوآورانهتواند در راستای تحقیقات پیشین قرار گیرد، از جنبهاين پژوهش می
 ها و همچنین تمدن نوين اسالمی اشاره کرد. تعريف گفتمان هنری و جايگاه تمدنتوان به می

 گفتمان و تمدن
اصطالح گفتمان از دهه شصت میالدی در علوم انسانی، هنر و ادبیات کاربرد وسیعی پیدا کرد. در 

آن اصلی بود شناسی و سپس در آثار باختین و پیروانش معنايی فرا زبانی يافت و ی زبانابتدا در حوزه
ی بخشد. از نظر باختین زمینهها معنا میکه در ارتباط گفتاری و نوشتاری وجود داشت و به جمله
ها از راه فهم گفتمان يعنی معنای گزاره اجتماعی بخش جدايی ناپذير از هر ارتباط کالمی است و

 :7322 )تزوتان، ای داردهای معنايی و ارزشی که گوينده در آن جادراک موقعیت گوينده، افق داللت
ی تالقی قدرت و برد از نظر فوکو گفتمان نقطهی گفتمان را از اين فراتر می(. میشل فوکو محدوده58

های ای از قواعد و قانونی خاص تاريخی، مجموعهی خاص از دانش در هر دورهدانش است. هر رشته
ی چه توان بحث کرد و دربارههايی میی چه چیزکند دربارهايجابی و سلبی را دارد که معین می

های نانوشته گفتمان آن رشته خاص در آن دوره توان وارد بحث شد. همین قواعد و قاعدهچیزهايی نمی
 (.77-70: 7387)برنز،  تاريخی خاص هستند

توان آن را برای اشاره ها است؛ يعنی میی گزارهاصطالح گفتمان از نظر فوکو قلمرو عمومی همه
ای بیان ی معنايی يا به قصد حصول نتیجههايی به کار برد که به منظور افادهها و گزارهی کالممهبه ه
ها پذير با ديگر گزارهبینیهای پیشهايی است که به شیوهای قانونمند از گزارهگفتمان مجموعهشود. می

به فرآيندی که طی آن برخی آمیزند. گفتمان را بايد اصطالحی کلی به شمار آورد که توامان در می
 (.Mills,1997:99 -707شوند اشاره دارد )يابند و برخی ديگر طرد میها رواج میگزاره

رسد ها هستند که با موضوعی واحد سرو کار دارند و به نظر میهايی از گزارهها مجموعهگفتمان
 ها کامال پیوسته و منسجمه گفتمانآورند. اما از نظر فوکو نبايد تصور کرد کاثراتی همانند به بار می

توان بیان يا کنشی گیرد. گزاره را میهای متعارض را هم دربرمیهستند، چرا که هماره مجموعه گزاره
کوشد تا به تحلیل فرآيندی بپردازد که طی آن از راه کالم تلقی کرد که دارای اعتبار است. فوکو می
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کند به عبارت ديگر از تحلیل می "نظامی فراشخصی"ه عنوان آيد؛ او گفتمان را بگفتمان به وجود می
توان داند، بلکه يک نقشه يا تصوير را میرود. فوکو گزاره را  لزوما جمله نمیمرزهای فرد فراتر می

ها از برخی ديگر معتبرترند، چرا که پیوند يک گزاره به شمار آورد. وی معتقد است برخی گزاره
-ها از آنجا که دارای زبانی خاص هستند میمواضع قدرت دارد. اين نوع از گزاره تری با نهادها ياعمیق

 (. Foucault,1978:102-105توانند به عنوان زبان مشترک قرار بگیرند. )
ای قصد دارد تا بر اين عقیده است که اگر نويسنده گفتمان و جامعهحمید عضدانلو در کتاب 

ها و رموز غیر ها و چه از طريق عاليم و کنايهطريق کلمات و واژه ارتباطات ناشی از زبان را که چه از
شود؛ دريافته و به خصلت آنها پی ببرد؛ گفتمان ابزار مناسبی در اختیار اوست. به کالمی ايجاد می

است؛  "متن "عبارت ديگر، گفتمان، زبان را در حدی فراتر از جمله، و در کلیت خويش که همان 
 (. 7380:23کند) عضدانلو، یتبیین و موشکافی م

های مختلف در نظر ای از گفتمانتوان مجموعههای بیان شده هر تمدن را میبا توجه به ويژگی
کنند. از آنجا اند و در يک مسیر حرکت  و يک هدف را دنبال میگرفت که در کنار هم قرار گرفته

م دافعه. تمدن زنده دائم در حال ای پويا است در درون خود هم جاذبه دارد و هکه تمدن پیکره
ی به هم توان تمدن را به يک متن تشبیه کرد که از مجموعهبازسازی و پیشرفت و حرکت است. می

اند که اين کلمات ممکن است به تنهايی و خارج از متن با ای از کلمات در کنار هم تشکیل شدهپیوسته
دهد که با اند يک متن واحد را تشکیل میرار گرفتهکلمات ديگر در تضاد باشند اما وقتی در کنار هم ق

 هدفی خاص به دنبال انتقال پیام خويش است. 

 تمدن اسالمی
عالمه دهخدا تخلق به اخالق اهل شهر و انتقال از خشونت و جهل به حالت معنی تمدن از نظر 

ین بودن يا التینی شهرنشی را از ريشهتمدن  یکلمهفرهنگ آکسفورد  .ظرافت و انس و معرفت
7شهروندان

ای از  تمدن يعنی سبک زندگی مجموعه .داندمشتق می 7شهرنشینی و شکل وصفی آن 
 مشترکی اهداف دارای و کردند می زندگی جغرافیايی منطقه يک در تاريخیها که در يک دوره  انسان
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م اجتماعی دانست توان به شکل کلی آن عبارت از نظتمدن را می .داشتند خاصی دستاوردهای و بودند
 :Hornby,2000)کندشود و جريان پیدا می پذير میکه در نتیجه وجود آن، خالقیت فرهنگی امکان

247) . 

 یها اقوام و ملل و جلب و جذب فرهنگ انیو گسترده آن در م عياسالم و انتشار سر شيدایبا پ
آن ملل  جاديشد که در ا یگذار هياز فرهنگ و تمدن انسان پا   یمیمستحکم و عظ یبنا یگوناگون بشر

 یتمدن جاديموفق به ا   یاسالم نينو یها ها و مالک ملل با ارزش نيبودند. ا میسه یمختلف یو نژادها
. از (7336:737)مجموعه مقاالت فرهنگ و تمدن اسالمی،شود یگفته م   یشدند که بدان تمدن اسالم

است    یاسالم یها بلکه مقصود، تمدن ملت تسینژاد خاص ن ايملت  کيتمدن    یرو تمدن اسالم نيا
اسالم و زبان  یعني   یرسم نيد لهی. که به وسشود  یرا شامل م گرانيها و د ترک ان،یرانيها، ا که عرب

 . متحد شدند گريکديبا  یعرب یعني یو ادب   یعلم
و  دیاوج خود رسبه  انیشد و در عصر عباس یدر شام وارد دوره پختگ انيدر زمان امو   یاسالم تمدن

در اندلس  انيم( و به روزگار خالفت امو 250-7758) یها تمدن درخشان شهر بغداد در سال نيمرکز ا
در جهان نشان  اسالمانتشار  یو چگونگ   یاسالم خيم بود. مطالعه در اطلس تار 255-7737 یها در سال

روز جهان مسلط شد و قسمت اعظم آباد آن  یها نیسرزم شتریکه اسالم در طول چند قرن بر ب دهد  یم
 اين تمدن (.7327:78-77)قربانی،  از اروپا را تحت سلطه و اقتدار خود درآورد یو قسمت قايآفر ا،یآس

 یعیند و ساکنان آن خود را عضو تمدن واحد و وس به هم وصل شده بود یمشترک نيبا فرهنگ و د
 بغداد بود. اش یاسیو س یهنگآن مکه و مرکز فر یو مذهب یکه مرکز روحان دانستند یم

 ديجهان را پد یها دانشگاه نيتر داده و کهن تیها به علم و دانش اهم از همه تمدن شیتمدن ب نيا
 تيبشر ليرا تحو یا افتهيو تکامل  میعظ راثیها م علوم گوناگون و افزودن بر آن قیآورده است و با تلف

 عيعلوم، هنرها و صنا د،يمجموعه افکار، عقا   یسالمگفت منظور از تمدن ا توان یاوصاف م نيداد. با ا
  آمده است. ديپد نیتوسط مسلم ینيد یها است که با الهام از آموزه

ها تشکیل شده گونه که در گفته شد تمدن از مجموعه گفتمانهمان جايگاه گفتمان هنری در تمدن
ره برای پويايی خود نیازمند ارتباط اند. اين پیکاست که در کنار يکديگر يک کل واحد را تشکیل داده

ای که تعامل رمز پويايی آن است. اين ارتباط حتی در میان ها است. مجموعهی با ساير مجموعهدوسويه
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تواند شکل بگیرد. برای بررسی جايگاه گفتمان هنری هايی که با هم اشتراکات کمی دارند هم میگروه
 بررسی هنر و نقش آن در فرهنگ و تمدن پرداخته شود.در تمدن نوين اسالمی ابتدا الزم است به 

 «صنعت»و  «شهیپ» اي« مهارت» یبه معن ars ینیمشتق از لغت الت7هنر  کیکالس نيآغاز فيتعر
 واقع در کلمه . اين معنی شده است فضیلت و کمال ،دانش، معرفت، علم نامه دهخدا غتهنر در ل است.

 آن نمود و دربردارد را دانش و فضل و فراست و هشیاری که است آدمی کمال از درجه آن"معنی  به
توان هیچ تعريف جامع و مانعی (. اما به واقع نمی7322)دهخدا،"نمايداز ديگران می برتر را هنر صاحب

برند که  زيبايی، يا مهارتی به کار می اگرچه عموماً آن را برای توصیفاز هنر داشت. 
های گوناگون را  هنر يک فعالیت جهانی است که گروه بزرگی از رشته .دارد شناختی زيبايی بازدهی

های گوناگون آن ساخته و  ی وسیعی از کلمات و عباراتی است که برای فُرم گیرد، دلیلش دامنه دربر می
تواند . عامل ديگری که میهنرهای بصری، هنرهای تزيینی، هنرهای کاربردی؛ مثل پرداخته شده است

اين واقعیت است که هنر بازتاب دوره و فرهنگی است که به آن مفهوم دخیل باشد،  در دشواری اين
ی خود است و روش و نوع تفکر و . به عبارت ديگر هنر روح زمانهها برخاسته است تعلق دارد و از آن

جهان احساسات يک مقطع زمانی يا به عبارت ديگر دوران خاصی را تشريح يا توجیه می کند. بنابراين، 
 بلکهها و انواع آن است،  از کثرت فرم ینه فقط ناش یدگیچیپ نياست، و ا دهیچیپ اریبس یهنر وجود

 امر نقش دارد.  نيدر ا زیآن ن یو فرهنگ یخيتار یها شهير
تواند بین دو انسان يا ملت و يا تمدن که با يکديگر کامال آشنا نیستند، زبان مشترک باشد و هنر می

ی پسااستعماری، اين هومی بهابها منتقد و انديشمند حوزه حصر به فرد هنر است.های مناين از ويژگی
کند. وی برای حاصل تعامل استعمارگر و های روانشناختی توصیف میثر از ديدگاهأثرها را متأثیر و تأت

و  رسندکند که اين دو وجه به ظاهر ناهمگون، در کنار هم به اشتراک میمستعمره را فضايی تعريف می
های يکی از طرفین را دارا نیست، بلکه کند که مشخصا ويژگیايجاد می "دورگه"محصولی به نام 

ای به توانسته است با ادغام و ترکیب عناصر هر دو صورت وجهی نو پديد آورد و در عین حال مجموعه
هايی در مانهم تنیده از هر دو است. اين محصول سراسر جديد باعث ايجاد تحول و به دنبال آن گفت

های به ظاهر متفاوت هم تواند بین فرهنگی جوانب خواهد شد. بنابراين ديدگاه گفتمان هنری میهمه
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اشتراکی ايجاد کند و استحکام تمدن را تضمین کند. در ادامه به شرح مختصری از ديدگاه فضای سوم 
 شود.و دورگه از نظر بهابها پرداخته می

 فضای سوم هومی بهابها
ی انديشه در علوم انسانی ای بزرگ در حوزهاثری را خلق کرد که او را به عنوان چهره بهابهاهومی 

به گسترش گفتمان  اين اثر بهابها(. در 7337) 7جايگاه فرهنگمعاصر شناساند: مجموعه مقاالت او با نام 
گفتمان از طرحی  پردازد. اينانتقادی که در مطالعات پسااستعماری به يک الزام تبديل شده است، می

گیرد: زنان، استعمار شدگان، گروه اقلیت، آغاز شد که همیشه از جوامع و افراد ناهمگون نشات می
های بهابها همگرايی الگوهای اقلیت، مهاجرت و آوارگی به کنندگان آزارهای جنسی. در نوشتهتحمل

کشد. به عبارت ديگر، می ی معاصر را به تصويرخورد که تناقضی بودن)دوپهلويی( نظريهچشم می
 -های اقلیت و مهاجر و خانوادگی نه تنها مرزها و وجود درهای ترکیبی از گروهچندگانه و تساوی

توانند منجر به ساختارشکنی مفاهیم خشک و سخت تری، میدهند، بلکه به طور عمیقمیانی را نشان می
 .(Bhabha1994: 134جامعه، ملت، تساوی، و تاريخ شوند )

پردازد که چگونه با مفهوم پسااستعماری، به تبیین اين موضوع می جايگاه فرهنگومی بهابها در ه
شوند؛ به عنوان مثال، او در جستجوی حمايت سینمای جهان سوم در های دوگانه درهم شکسته میتقابل

ک و غرب است، جايی که سینمای غرب بر تولید و مصرف گسترده مسلط است، و همچنین فضای ادرا
کنندگان از جهان سوم فراهم آورده های انتقادی برای حمايت تهیههای مالی و ظرفیتمشاهده، جريان

ها که با تئوری سیاست در تقابل هستند، مقاومت است. پسااستعمارگرايی، قبال در مقابل نوعی از دوگانه
هات، بهابها به راحتی مدل های تفکر دوگانه. از بسیاری جشود در بین قطبکند. تئوری تولید میمی

های ثر از فعالیتأکند، که در اين مدل فرهنگ به چیزی که متمارکسیستی برمحور روبنا را رد می
 کند: شود. به جای آن، بهابها چنین بحث میاقتصادی است تبديل می

 اغلب ،... مبارزات معروف هنگامی که آنها از طريق عملکردهای فرهنگی مخالف ايجاد گردند
ی تواند به نقدی که تئوری بزرگ تالش دارد دربارهشوند. اما چگونه اين میتجاوزکارانه و ويرانگر می
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-ی پسااستعماری از شکافديگری صحبت کند، پاسخگو باشد؟..... اول، پیشنهاد اين است که نظريه
روی بالقوه و مفهومی هايی آغاز به کار کرد نه از موقعیت حاکمیت محور اروپا،.... دوم، اين تئوری نی

برای تغییر و نوآوری با خود دارد،..... سوم، تشخیص تنش درون تئوری انتقادی بین تحديد سیاسی و 
 باشدی تفاوت فرهنگی میزمینهشود، که خود پیشنیروی بازبینی منجر به ترجمه يا انتقال تئوری می

(Bhabha,1994:63-67) . 
ی را يها هها و مشکالت چنین پروژمقاالت است که موفقیتای از مجموعه نمونه جايگاه فرهنگ

کند تا در مقابل ايجاد يک تئوری هژمونیک به طور مداوم که تالش میکند، در حالیتجسم می
گیرد. اما در حرکت، و های چندگانه را به بحث و تمسخر میمقاومت کنند. اين مقاومت تساوی

 و به روی تغییر و بازنگاری گشوده است.بینی باقی مانده مسیرهای غیرقابل پیش

ادوارد سعید منتقد معروف نقد پسااستعماری به وجهی ديگر در اين روابط معتقد است. وی در 
شود  بر روی روابط نظامی، قانونی و سیاسی میان استعمارگر و مستعمره متمرکز می شناسیشرق

(Said,1978:130)، به روابط روانشناختی میان فرهنگ  7د لینکه هومی بهابها از نظر ريچاردر حالی
پردازد. از ديدگاه هومی بهابها در روابط استعماری، هويت هیچ يک از  غالب و فرهنگ زيردست می

دو طرف اصیل نیست و هر دو طرف برای بر ساخت هويت خود به يکديگر نیازمند هستند. در واقع 
کند خود را به  را احساس کند، سعی میهنگامی که هر يک از دو طرف با ديدن ديگری تفاوتی 

ای را که میان خود و ديگری وجود داشت، پشت سر نهد. در  ديگری نزديک و مرزهای سنتی و کهنه
که با رويکرد سیاسی مورد مطالعه واقع هومی بهابها روابط فرهنگی میان غالب و فرودست را به جای آن

  .کند قرار دهد، از رويکرد روانشناختی بررسی می
گشايد که  های فرهنگی باب گفتمانی را میان مستعمره و استعمارگر می او معتقد است همین تفاوت

گیرد. او  االذهانی در معرض ناخودآگاه مستعمره قرار می ی آن استعمارگر نیز در اين روابط بیندر نتیجه
در برابر قدرت استعمارگر به تأثیر از ژاک لکان بر اين ادعا است که مستعمره زمانی قادر خواهد بود 

مقاومت کند که بتواند نگاه استعمارگر به خود را پاسخ گويد و او نیز به استعمارگر نگاه کند و با نگاه 
 .(Lane,2006:30-35)خود قدرت استعمارگر را به چالش کشاند
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 تر، دهیچیپ اریمستعمره و استعمارگر را بس انیم یرابطه د،یمتفاوت از ادوارد سع یدر خوانش بهابها
 7نیزم چارگانیبدر  7و فرانس فانون یشناس شرقدر اثر  دیکه سع ندیب یم یزیتر از آن چ معنادارتر و مبهم

 شدتبه  ،یاستعمار یها افراد در بافت تیو شخص تيبهابها هو یهوم دگاهي. از دکنند یبدان اشاره م
ستعمارگر و مستعمره به معنی حذف ی ارابطه .گردد یهردو طرف برساخته م« ناخودآگاه» رتأثی تحت

 گر هم در مقام نظاره شونده قرار هويت استعمارشده، چیرگی يک سويه و نظارتی نیست بلکه نظاره
که از  رندیگ یبهره م يیها از کنش گريکدياستعمارگر و مستعمره، هردو در تعامل با  گیرد.می

، "فضای سوم"اصطالحاتی همچون  ی پسااستعماراو در حوزه ناخودآگاه آنها برخاسته است.
 را مطرح کرده است.  "مقاومت منفعالنه"، "دورگه"

 دورگه و فضای سوم
بینی پذير با های پیشداند که به شیوههايی میای قانونمند از گزارهمیشل فوکو گفتمان را مجموعه

های ای از گزارهمجموعه آمیزند. او معتقد است ما به جای اينکه گفتمان را صرفامیها درديگر گزاره
 ای از دو نوع روال بدانیم؛ يکی ی پیچیدهمنسجم تلقی کنیم، بايد وجود آن را وابسته به مجموعه

کوشند تا میان آن هايی که میها را رواج دهند، و ديگری روالکوشند آن گزارههايی که میروال
 های ديگر ممانعت به عمل آورندتن گزارههای ديگر مرزی بنا کنند و از رواج يافها و گزارهگزاره

(Mills,1999:75)گیرد: دو کارکرد برای گفتمان در نظر می 3تاريخ میل جنسی . فوکو در کتاب
ی قدرت باشد و عالوه بر آن، مانعی در برابر قدرت تواند توامان ابزاری برای قدرت و نتیجهگفتمان می

زی برای يک راهبرد مخالف نیز است.... ی آغاو پايگاهی برای برای مقاومت و نقطه
"(Foucault,1978:131-135)گری و هم ای برای سرکوب. به عبارت ديگر فوکو گفتمان را هم شیوه

و دورگه را در سوم  یفضا یهایژگيوثر از نظريات فوکو، أداند. هومی بهابها متبرای مقاومت می
تازه که نه آن  یاابژه"دورگه از نظر وی شرح داده است.  جايگاه فرهنگهای مختلف کتاب بخش

سوم  یفضااين  "با ناخودآگاه مستعمره دارد یاست که استعمارگر ارائه نموده و نه مشابهت یزیچ

                                                                                                                                               
1 France Fanon 
2 The Wretched of the Earth 
3 The History of Sexuality 
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 ديچرخش قدرت در ساختار جد. نديافریسوم ب تیموقع کيتواند یخود را عوض کرده و م ینهیشیپ
 ی تعامل دو طرف صورت دورگه در نتیجه دهد و تنها به يک طرف متعلق نیست. تولیدروی می

 توان چنین فهرست کرد:های اين فضا را می(. ساير ويژگیBhabha,1978:36-38پذيرد )می
 نیمبهم، و نامع ال،یس يیفضا -1

 شان پیوستگی ازلی ندارندنمادها و معانی -2

 هامنتفی شدن ناب بودگی هر يک از فرهنگ -3

های فرهنگی بین دو فرهنگ شکل گرفته بر اساس تعامل های دوگانه نیست بلکهمبتنی بر تقابل -4
 است.

 .دهد یچند فرد / فرهنگ رخ م ايدو  نیاست که در تعامل ب یمبهم یمنطقه -5

مختلف، خلوص مفروض  یها متزلزل است که فرهنگ یمرزها انیمشکافی  ان،یسوم ب یفضا -6
 (.ibid: 111-115)شود یباز م گريکديبه قلمرو  شانيو پا دهند یخود را در آن از دست م

که برخاسته از فضای سوم است تعريف  "چیزی جديد، نه اين و نه آن"بهابها از دورگه به عنوان 
دارد هر  "معنايی کامال جديد"ی جديد، ای دارد و اين ابژه "هر دو نشانه"کند. يعنی آنچه که از می

قسیم می شود: دورگه نیت مند که آگاهانه چند بازتابی از آن دو است. از نظر بهابها دورگی بر دو نوع ت
است و دورگه اورگانیک که ناآگاهانه است و اين دو فضای سوم را ايجاد می کنند و در آن وجه 

 بايز یکارکيیقطعه موزا کيتوان مانند ینمغالب ديگر قدرت خود را از دست می دهد. دورگه را 
 يمبه دست آور کپارچهي یفرهنگ متفاوت یفرهنگ یهاسنت میو با لح مینیکنار هم بچ

( Bhabha,1994:119.) 

 تمدن نوین اسالمی و فضای سوم
 جاديرا ا فضا نيتواند ایاز دو جهت م یهر نوع تمدن توان گفتمی بهابها یهوم یهينظر بر اساس

مختلف و  یهاتمدن نیدر ب گريخود، و از طرف د یدرون یهاگفتمان نیدر درون خود ب یکيکند؛ 
اگر هر تمدنی را  دارند. یکه به ظاهر اشتراکات کم يیهاتمدن یطور که قبال هم گفته شد حتهمان

ها های مختلفی چون گفتمان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... در نظر بگیريم، همه اينمجموع گفتمان
پويا  دهند. ارتباط اين اجزا يک ارتباط ارگانیک ودر کنار يکديگر و با يک هدف کل را تشکیل می
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توانند با های درون تمدن میاست. بر اساس الگوی فضای سوم هومی بهابها هر يک از اين گفتمان
يکديگر فضايی مشترک بر اساس هدف مشترکشان داشته باشند و زنجیروار به هم متصل شوند تا 

توان ها هم میاستحکام و پیوستگی و پويايی را حفظ کنند. در بیرون از تمدن و در ارتباط با ساير تمدن
شود. در اين بین از آنجا تر میچنین فضايی را متصور شد. با يافتن اشتراکات يکديگر پیوندها مستحکم

ی خطیر که شايد يافتن اشتراکات دو تمدن دور از ذهن به نظر رسد زبانی مشترک که بتواند اين وظیفه
 را داشته باشد، غنیمت است. 

تواند یسوم م یفضا یالگو نيبا استفاده از ا قاعده مستثنا نیست.تمدن نوين اسالمی هم از اين  
 انیخود را حفظ کند و هم دوام خود را در م یدرون يیايکند که هم پو جاديخود ا یبرا یمناسب گاهيجا

کند اين است اما يک ويژگی که آن را از سايرين متمايز می کند. نیتضم گريد هایفرهنگ و هاتمدن
خواهد صورت اين تمدن را به روز کند. بنابراين بايد به ی مبناهای استوار خود میرپايهکه اين تمدن ب

 دنبال زبانی باشد که در عصر ارتباطات، با کمترين زمان به بهترين نتیجه برسد. 
ها نخست بايد زبانی مشترک بیابد. هرچه ها و تمدنتمدن نوين اسالمی برای تعامل با ساير فرهنگ

ثیرگذارتر خواهد بود. هنر، زبانی متفاوت أتراست و تقاط مشترک بیشتری داشته باشد همدالنهاين زبان ن
کند که امکان برقراری ارتباطی ورای برای بیان مطالب در اختیار دارد، و از اصول و قواعدی پیروی می

 دهد.ارتباط نوشتاری يا گفتاری روزمره به هنرمند )فرستنده( و مخاطب )گیرنده( می
از نظر دادگران در هر ارتباط عناصر گوناگونی وجود دارد: مبدا، پیام، مقصد و بازگشت پیام يا 

تواند شخص، نوشته، تصاوير و يا حرکات فرد باشد. پیام ممکن است در بازخورد. مبدا يا پیام دهنده می
ی دست و يا به قالب نوشتار و يا به صورت امواج پراکنده در هوا و يا صرفا به صورت حرکات ساده

هايی باشد که حامل مفهومی خاص است مانند نگاه، گفتار و شکل تکان دادن پرچم و يا عالئم و نشانه
رمزهای گوناگون. مقصد ممکن است يک شنونده، بیننده يا خواننده و يا يک گروه اجتماعی مثال 

شی و يا افراد شرکت کننده ی ورزاعضای خانواده يا شنوندگان يک سخنرانی يا تماشاگران يک مسابقه
ی پیامگیر توان آنها را تودهدر يک تظاهرات خیابانی و حتی فردی از افراد يک خانواده باشد که می

ی تلويزيونی. در فرايند ارتباط، ی راديويی و يا تماشاگر يک برنامهی يک برنامهنامید، مانند شنونده
خواهد با کوشد اطالعاتی را که می. به عبارت ديگر میآوردابتدا مبدا پیام خود را به شکل رمز درمی

ای قابل ارسال درآورد. بازخورد، عمل بازگشت پیام است. بنابراين، ديگری در میان بگذارد، به گونه
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مبدا خواه به عنوان شخص و يا سیستم، پیام مشخصی را از طريق کانالی معین به سوی شخص ديگر و يا 
دارد. مبدا يا پیام دهنده پس از ثیر در او ارسال میأی پیام، با انتظار تکنندهسیستمی به عنوان دريافت 

دهد اين تاثیر و شود و به آن پاسخ میکند و از آن متاثر میبازگشت پیام خود، آن را تعبیر و تفسیر می
ی وقوع ه به زمینهبايست با توجثر متقابل را فرايند ارتباط گويند؛ اما اين فرايند و تمامی عناصر آن میأت

فرهنگی زمان مورد توجه قرار  -آنها، هم در قالب يک احساس خاص و فوری و هم در بافت اجتماعی
 (.7387:73-72گیرند )دادگران، 

های ی ارتباطکالمی تقسیم کنیم، هنر در زير مجموعهی کلی کالمی و غیراگر ارتباط را به دوگونه
ثرتر ايجاد کند و بر ؤتواند ارتباطی مای خاص غیر کالمی خود میهگیرد با ويژگیغیرکالمی قرار می

 ثیر انتقال پیام بیفزايد و همچنین با جذب بیشتر مخاطبان راه را برای رسیدن به مقصد هموارترأسرعت ت
های وابسته به آن باشد، بلکه قادر تواند بازتاب جهان اجتماعی و موجوديتسازد. اين ارتباط، نه تنها می

خلق و ساخت جهانی تازه است. با گسترش اين نقاط مشترک و نزديک شدن افق ديدها اشتراکات به 
شود. اين امتزاج ها ايجاد میپیوندند و به قول گادامر امتزاج افقبیشتر خودنمايی کرده و به يکديگر می

 گشايد. تر و متقابل میراه را برای فهم گسترده
 های هرمنوتیک معنای فهم را تفاهم با ديگری و يا توافق ثگادامر در نظام فلسفی خود در بح

است نه يک  "رخداد"داند. اين فهم از جنس تولید و آفرينش است. زيرا از نظر گادامر فهم يک می
شود. وارنک يکی از شارحان گادامر معتقد است از نظر کشف. بلکه حقیقت با گفتگو ايجاد می

 گويد کوشش برای رسیدن به آن در آنچه ديگری میگادامر، فهم يعنی فهم حقیقت با 
(Warnke,1987:112  آنچه برای گادامر مهم است فهم خود متن است که در گفتگو و توافق با .)

شود. بنابراين، گادامر هدف از خوانش متن را فهم محتوا و حقیقت از طريق گفتگو ديگری حاصل می
. فهم رخدادی است که از امتزاج افق مفسر با افق متن ديد لفؤداند، نه فهم مراد و مقصود مبا متن می

شود. گفتگويی که آيد. اين فهم غیراکتسابی بوده و تنها از طريق ديالوگ بین متن و مفسر ايجاد میمی
پرسد؛ متن هم رود و از متن میی پرسش و پاسخ است مفسر با پرسش هايش سراغ متن میبر پايه

گیرد. اين گفتگوی ديالکتیکی متن را به ها را به پرسش میپیش داوریهاست و هم پاسخگوی پرسش
 آورد. بنابراين عمل فهم يک رخداد تولیدی است که حاصل امتزاج اين دو افق است.سخن در می



 میهمايش ملی تمدن نوين اسال سومینمجموعه مقاالت /  608

شود که از مختصات بنابراين در فضای سومی که از تعامالت متقابل ايجاد شد دو محصول ايجاد می
ها که در بعدی کند و امتزاج افقکه تنها دو فضای متقابل را به هم نزديک میاين فضا هستند. دورگه 

ها را به هم نزديک سازد و يک سو پیش ببرد. در تمدن نوين تواند تمامی افقبسیار وسیع و گسترده می
د اسالمی که بنا دارد از يک سو بنیان محکمی داشته باشد و از سوی ديگر پايدار و استوار به حیات خو

ها است ضروری ها و تمدنها فرهنگادامه دهد، وجود گفتمان هنری که زبان مشترک بین تمامی ملت
توان به فضای سوم رسید و از سوی ديگر با گسترش اين فضاها به نمايد زيرا با اين زبان سريعتر میمی

يکديگر قرار گرفته  ها در کنارافق وسیع دست يافت. و در ديد کلی آن با همان الگوی فضای سوم افق
شود و همین تعامالت و اشتراکات که يکی از آنها هنر است به عنوان زبانی ها ايجاد میو امتزاج افق

 های اصلی تمدن نوين اسالمی قرار گیرد. تواند يکی از پايهزيبا، همه فهم، همدل می

 نتیجه گیری
ها نقش رسانه را داشته باشد. تمدن تواند برای هر فرهنگتمدن نمای بیرونی هر فرهنگ است و می

توانند پابرجا بمانند، به عنوان مثال تمدن اسالمی از آنجا که های محکم محتوايی بنا شوند میاگر بر پايه
ها همچنان استوار باقی بماند. تمدن نوين اسالمی از آن جهت مبنايی مقدس دارد توانسته است طی قرن

د با خود را شرايط روز تطبیق دهد، زيرا خود بر پايه اصول و قوانین خواهنوين خوانده شده است که می
ارزشی و الهی استوار گشته، و مبنای محتوايی مستحکمی دارد. بنابراين هدف اصلی تمدن نوين اسالمی 

گذاری بیشتر ثیرأ(های خود با هدف ت)فرم ساختن خود نبوده، بلکه اصالح و به روز کردن صورتاز نو
ی ثیرگذاری دارند. زيرا هنر عالوه بر داشتن جنبهأکننده و تاين راه هنر و زيبايی نقش تعیین است.  در

ای برای توان هنر را به عنوان رسانهتواند عنصری مهم در هر فرهنگ و تمدنی باشد. حتی میزيبايی، می
 ها به حساب آورد.ی تمدنتمدن و زبان مشترک همه

کند که آن چه را که از نظر فوکو چارچوب و اصولی را تعیین می ی تاريخیگفتمان در هر دوره
 با که هاقانونمند از گزاره ایمجموعهتوان بحث کرد را تعیین می کند. گفتمان ی آن میدرباره

يک  بلکه می توان تصاوير را هم  ی زبان قرار ندارد؛و تنها در حیطه واحد سرو کار دارند موضوعی
به عنوان زبان مشترک قرار  توانندیخاص هستند م یزبان دارای هاگزاره یبرخن میان گزاره نامید. در اي

 ی اين ويژگی منحصر به فرد خود و گفتمان هنری به واسطه ها است. هنر يکی از اين گزارهرندیبگ
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 ها زبان مشترک قرار گیرد. اين گفتمان هنری در تمدن نوينها و تمدنها فرهنگتواند بین ملتمی
اسالمی می تواند فضای مشترک و يا به تعبیر هومی بهابها فضای سومی بین عناصر مختلف تمدن از 
قبیل فرهنگ، ادبیات و... ايجاد کند و بدين ترتیب، نقاط مشترک برجسته و اختالفات کم می شوند. از 

ا را در خود کنار هم قرار گرفتن اين فضاهای مشترک افق مشترک ايجاد می شود که همه ی اين فضاه
دارد و به صورت يک کل به سوی يک هدف حرکت می کنند. از طرف ديگر با يکی شدن اين افقها 
و يا به تعبیر گادامر امتزاج افقها رخداد فهم روی می دهد و افقها رو به فهم های مشترک قدم برمی 

طات می تواند برای ضمانت دارند. بنابراين تمدن ها به طور کلی و تمدن نوين اسالمی در اين عصر ارتبا
 بقای خود از اين نیروی بالقوه بهره جويد.

ای ی ايجاد فضای سوم و برقرار ساختن رابطههای هومی بهابها و گادامر دربارهبا استفاده از ديدگاه
های ظاهری و معنوی تواند با استفاده از هنر و استفاده از جنبهتعامل بین يکديگر، تمدن نوين اسالمی می

فضايی را ايجاد کرد که باعث پايايی و پويايی تمدن  -که در هنر اسالمی بسیار مشهود است–آن 
ها با ی تمدن اسالمی با ساير تمدنهای اين انديشمندان تعامل دوسويهاسالمی گردد. بر اساس ديدگاه

ط مشترک دو تکیه بر گفتمان هنری دو نتیجه را در بر خواهد داشت، نخست ايجاد فضای سومی که نقا
توان گفت که اين فضا متعلق به رساند به طوری که نمیطرف را برجسته و اختالفات را به حداقل می

کدامیک از طرفین است. از سوی ديگر با گسترش و رشد اين فضاها و پیشروی آنها به سوی يکديگر 
شود و ار پهناورتر از قبل میها در فضايی بسیها افقدر يک راستا، منجر به رخداد امتزاج و در آمیختگی

 شود.همین تعامالت ضامن بقای آن می
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 ر پیکره تمدّن اسالمید« هنر»و « هنرمند»پیرامون نقش 

 

 7مرتضی افشاری، 7علیرضا کريمی

 

 چکیده

است که وجه انسانی آن بیش از هر زمان ديگری « هنر»اولین وجه از صورت آفرينشگری « هنرمند»
ای در طول تاريخ نقش سازنده« تمدّن اسالمی»يابد. اين دو در ارتباط با در مقابل ديدگان تجلّی می

يعنی اثر   –ريکه انسان هنرمند همواره موجب تحقّقِ يکی از تجلیّات مهّم تمدن طواند. بهبازی کرده
ساز ايجاد تمدّن بوده و هست. با علم به اينکه انقالب اسالمی ايران در دوره معاصر، زمینه –هنری 

ان رهبر اسالمی بوده و شرايط آن را محقّق ساخته است؛ بايد به اين مهّم نیز توجّه داشت که ديدگاه
ای از تعاريف تازه –همچون شخصیت هنرمند و اثر هنری   –« تمدّنی»انقالب اسالمی، درباره تجلیّات 

)ره( « امام خمینی»دو عنصر مذکور را مطرح کرده است. بنابراين، محلِ پرسش اينکه ديدگاه مشخّص 
پیکره »نسبت معناداری با  چیست و چه« هنر»و « هنرمند»العالی( پیرامون نقش )مدظلله« ایامام خامنه»و 

-تحلیلی(،  بهره -سازد؟ تحقیق حاضر از نوع کیفی )توصیفیدر دوره معاصر برقرار می« تمدّن اسالمی
ای است. مند از استدالل قیاسی با کمک از ابزار عقل و منطق و گردآوری اطالعات به روش کتابخانه

مثابه انسانی مسئول در قبال خود، جامعه، تاريخ ای از نتايج تحقیق حاکی از آنست که هنرمند به گزيده
سازی و هويت بخشی در مسیر خلق و آفرينش هنری است. در مقابل و فرهنگ خويش ملزم به هويت

، نادیِ فرياد «حُسن»و نزديکی به امر « قُبح»بايست با نفوذ کلمه خود و دوری از امر هنر نیز می
ای فرهنگی )جامعه اسالمی( زم است چنین هنری را زمینهترديد الستمديدگان و مظلومان باشد. بی

 قرار دارد.« تمدّنی-فرهنگی»پشتیبانی نمايد. که خود در مسیر رابطه 
                                                                                                                                               

مربّی، گروه نقّاشی، مؤسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ايران/ دانشجوی دکتری رشته تاريخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی دانشگاه  1
 (A.r.karimi@iran.ir )نويسنده مسئول:شاهد 

 استاديار، گروه تاريخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی، دانشگاه شاهد، تهران، ايران دکتری، 2

mailto:A.r.karimi@iran.ir
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 ای، هنرمند، هنر، تمدّن اسالمیامام خمینی )ره(، امام خامنه واژگان کلیدی:

 مقدمه

ای برای ظهور تمدّنی وان مقدمهبا علم به اينکه در دوران معاصر، وقوع انقالب اسالمی ايران، به عن
های رهبران اين نهضت دين شود. بررسی و تحلیل آراء و انديشهنو در جامعه اسالمی تلقّی شده و می

به مثابه « هنرمند»و « هنر»پیرامون جايگاه و نقش  -« ایامام خامنه»و « امام خمینی»همچون  –محور 
انقالب اسالمی، در ابعاد داخلی و بین المللی، حائز اهمیت عامالن تجلّی بسیاری از مفاهیم ناب اسالم و 

های نظام ها و خط مشیءکه همواره تعیین کننده سیاست –ها است. چراکه بدون مطالعه اين ديدگاه
توان تحقّق آنها را با آنچه در عمل به وقوع پیوسته مورد نمی –اسالمی از گذشته تا کنون بوده است 

را مورد سنجش و ارزيابی قرار داد. آنچه محل « وضعیت مطلوب»با « ت موجودوضعی»تطبیق و فاصله 
از منظر رهبران انقالب اسالمی دارای چه « هنرمند»و « هنر»پرسش است اين بوده که شخصیت دو مؤلفه 

نمودن آن خصايص و يا فراهم آوردن شرايط تحقّق هايی هستند؟ تا بتوان با دنبالیات و ويژگیصخصو
سترهای احیای تمدّنی نو در جامعه اسالمی را رقم زد. به عبارت ديگر اين دو، قرار است با آنها، ب

آفرينی نمايند؟ خصايص کشف شده، چگونه در میدان مربوط به خويش در جامعه نوين اسالمی نقش
در ايم که گفتارهايی از امام و رهبری تاکنون به صورت پراکنده و در برخی اوقات منسجم شاهد بوده

آفرينی هنر و هنرمند ذکر شده و بر آن تأکید شده است. امّا آنچه کمتر بدان توجّه شده خصوص نقش
در دوره معاصر « احیای تمدّن اسالمی» تعمیق در آراء و نظريات اين دو رهبر انقالب در نسبتِ با نظريه 

مان ديگری نیازمند است. چیزی که در فصل جديدی از تاريخ جمهوری اسالمی ايران، بیش از هر ز
مند از آثار هنری است. در اين تبیین و روشنگری برای مخاطب هنرمند، حامی هنر و مخاطبان بهره

امام خمینی )ره( و امام  –شود تا ابتدا ديدگاه هر يک از رهبران انقالب اسالمی ايران راستا سعی می
های يافت تطبیق صورت گرفته بین داده با اتکاء بر منابع معتبر موجود، توصیف و سپس با –ای خامنه

مندی از ابزار عقل های احضاءشده  با مدد از استدالل منطقی و بهرهشده به تحلیل هر يک از شاخص
 پرداخته شود.
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 پیشینه تحقیق
مطالعه بر روی تحقیقات انجام گرفته نسبت به موضوع حاضر، تاکنون حاکی از آنست که آنها را 

و « مقاله کوتاه»، «مصاحبه»های ه تقسیم کرد. دسته نخست آنهايی هستند که در قالبتوان به دو دستمی
هنر و علماء: »توان به: اند. که از زمره آن ها میدر جرايد و مجالت عمومی انتشار يافته« نقد ژورنالیستی»

هنر »، 75ره ، شما7387نوشته شقايق حائری، مجله عروس هنر، آذر « هنر در انديشه امام خمینی )ره(
، 7382نوشته علیرضا گنجی، مجله خردنامه همشهری، تیر « جالل؛ هنر متعهد در سخن امام خمینی

اشاره کرد که در بیشتر موارد به گردآوری و مروری بر سخنان امام و رهبری حول مسئله هنر  72شماره 
پژوهشی جای  –ره مقاالت علمی توان در زماند. امّا دسته دوّم از مقاالت با اين موضوع را میپرداخته

 توان به موارد زير اشاره کرد:اند؛ که از آن جمله میداد که عمدتاً در مجالت تخصصی به چاپ رسیده
نوشته علی خاک رنگین در مجله « شناسی هنر انقالبی از منظر مقام معظم رهبریآسیب» -نخست

يسنده در اين مقاله کوشیده است با بررسی ؛ نو77و 77، شماره 7333مطالعات معنوی، بهار و تابستان 
های پیش روی اين هنر در راه رسیدن های مرتبط با هنر و هنر انقالبی در سخنان رهبری، آسیبشاخص

 به نقطه اعتال زير پرچم تمدّن اسالمی را واکاوی نمايد.
مريم دادمنديان و نوشته « های فقهی امام خمینی پیرامون هنر اسالمیبررسی آراء و انديشه» -دوّم 

؛ نويسندگان در اين مقاله 5، شماره 7336رضا عباسپور، مجله پژوهش در هنر و علوم انسانی، شهريور 
شود را تکذيب کرده و با اتکای اند تا تعارض نادرست اسالم و هنر که توسط برخی معرفی میکوشیده

م اسالم و هنر را معرفی و اثبات نمايند. به آراء امام خمینی و استاد مطهری، رابطه عمیق و الزم و ملزو
در اين منظر هرگونه نگاه تحجرگرايانه مردود و پويايی در احکام فقهی امام خمینی نسبت به مقوله هنر 

 شود.در دوران پیش و پس از انقالب اسالمی در نسبت با اقتضائات زمانه مطالعه می
بوذر زارع و حسین همازاده، مجله دين و نوشته حسین بشیر، ا« هنر از ديدگاه رهبری» -سوّم 

: نويسندگان در اين مقاله با رويکردی علمی بر اساس تحلیل  33، شماره 7382ارتباطات، تابستان 
نقطه »و « گیری کلیجهت»محتوا، ضمن برگزيدن سخنان رهبری پیرامون مسئله هنر، بر حسب دو مؤلفه 

 از سوی ايشان حول هنر و هنرمند پرداخته اند. ها و جزئیات مطرح شدهبه ترسیم سرفصل« تأکید
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 هاپرسش
پیرامون نقش  -ای)مدظله( امام خمینی)ره( و امام خامنه -ديدگاه رهبران انقالب اسالمی ايران  .7

 چیست؟« هنر»و « هنرمند»

ای)مدظله(  درباره هنر و هنرمند وجوه اشتراک و افتراق ديدگاه امام خمینی)ره( و امام خامنه .7
 است؟کدام 

« احیای تمدّن اسالمی»نسبتِ ديدگاه رهبران انقالب اسالمی ايران درباره هنرمند و هنر با  .3
 چگونه قابل تحلیل است؟

 شناسی تحقیقروش
ای و از حیث ماهیت و روش، توصیفی و تحلیلی و روش اين تحقیق از حیث هدف توسعه

برداری است. جامعه آماری در از ابزار فیش ای با استفادهها و اطالعات به روش کتابخانهگردآوری داده
منتشر شده از طريق  –ای)مدظله(  اين تحقیق، سخنان مستند و تدوين يافته امام خمینی)ره( و امام خامنه

است که عمدتاً توسط مؤسسات حفظ و نشر آثار ايشان استخراج و انتشار يافته  –ناشران معتبر و رسمی 
های منتخب از بین سخنان، شاملِ متنی معرفی شده است. نمونهجاع پايانای از آنها در اراست. گزيده

را دارا بوده است. برای مثال در طبقه مطالبی که « جامع و مانع»آنهايی است که نسبت به سايرين، صفتِ 
 نامیده شده« منظر فقهی»قرار است به جايگاه هنرمند از ديدگاه امام خمینی)ره( پرداخته شود و صراحتاً 

موارد « ترينخاص»ترين، متمايزترين و يا متنی در میان سخنان موجود، به کامل« هماننديابی»است با 
رو، از نوع کیفی و با استفاده ها و اطالعات در تحقیق پیشمراجعه شده است. شیوه تجزيه و تحلیل داده

رگ دينی را مورد بررسی قرار از ابزار عقل و منطق و استدالل است که تطبیق و مقايسه آراء دو رهبر بز
 ها، به نتايج جديدی از موضوع مورد بحث نائل آيد.دهد تا با يافتن وجوه اشتراک و افتراق میان دادهمی

 «اثر هنری»و « هنرمند»م و ترتیب تقدّ
يکی از نکاتی که در اين مقاله مورد توجّه قرار گرفته و الزم است اينجا داليل آن مورد نظر قرار 

نمايد و آن است. امری بديهی در مقابل ديدگان جلوه می« اثر هنری»و « هنرمند»تقدّم و ترتیب  گیرد،
شود. اين نکته بديهی شايد به ظاهر اينکه مادامی که انسان هنرمند موجود نباشد اثری نیز خلق نمی
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را به  است، تمام توجّه محتوم باشد امّا از اين حیث که هر اثر هنری تابع انديشه و نوع نگاه انسان هنرمند
هايی داشته باشد کند که شخصیت انسان هنرمندِ دارای انديشه، بايستی چه ويژگیاين مطلب جلب می

های متفاوتی را هر يک بر اساس پندار خويش که اثر او جاويد و مانا گردد؟ در اين باره متفکران پاسخ
گويد: در اين باره می -يشمندان دينی معاصر از اند –اند. برای مثال علی صفايی حائری عرضه کرده

هايی هستند بر درخت شخصیت هنرمند، شخصیتی که در زمینه اجتماعی، سبک و تعهد همچون میوه»
ها ريشه دارد و با ترکیب تمامی جبرها و در وراثت، در جغرافیا، در فرهنگ و تربیت، در حوادث و رنج

چنانچه  7«آورد.گیرد و خودآگاهی و آزادی را بدست میمیشود و شکل های قانونمند بافته میرشته
نمايد. و اين معرفی می« تعهد»و « سبک»مشاهده شد او شاخصه مهم وجود هنرمند را در دارابودن 

امام  –شود که در گفتار بنیانگذار انقالب اسالمی ايران ای میهمان واژه کلیدی –يعنی تعهد  –آخرين 
ها و آيد. بنابراين توصیف، نگارنده نیز برآنست تا ابتدا به شاخصا به چشم مینیز باره –خمینی )ره( 

و سپس به خصايص اثر هنری از منظر رهبران   –يعنی هنرمند  –های شخصیت مولّد اثر هنری ويژگی
 انقالب اسالمی بپردازد. 

 از دیدگاه امام خمینی )ره(« رمندهن»
های بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی در ايران، ديدگاه امام خمینی )ره( به عنوان - روح تعهّد

 7اند.در اين راستا طی پیامیخويش را نسبت به شخصیت هنرمند در مقاطع مختلف زمانی ابراز داشته
بار مسئولیت و امانتشان را زمین بگذارند که دغدغه کولهتوانند بیهنرمندان ما تنها زمانی می»فرمايند: می

 ارچوب مکتبشان، به حیات جاويدان ن اتکا به غیر، تنها و تنها در چدمشان بدومطمئن باشند مر
اند، تا به مأل اعال شتافتند. و برای خدا  های دفاع مقدسمان اينگونه بودهاند. و هنرمندان ما در جبههرسیده

را رسوا  دردو عزت و سعادت مردمشان جنگیدند؛ و در راه پیروزی اسالم عزيز تمام مدعیان هنر بی
گیرم که »فرمايند: ديگر می 7در پیامی 3«نمودند. خدايشان در جوار رحمت خويش محشورشان گرداند.

                                                                                                                                               
 733(، استاد و درس: ادبیات/ هنر/ نقد، چاپ دوّم، قم: انتشارات لیله القدر، ص 7386صفايی حائری، علی، ) 7
 30/06/7362هنرمندان متعهد مورخ پیام امام در تجلیل از  7
ها( از ديدگاه امام خمینی )ره(، چاپ اوّل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (، تبلیغات )هنر و رسانه7387خمینی، روح اهلل، ) 3

 376-372)ره(، صص 
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های شجاعت و دالوری آنان و قدرت و جسارت فوق العاده آنها را در قلمفرسان هنرمند بتوانند میدان
های هنرمندانه بتوانند پیروزی زير آتش مسلسلها و توپها و تانکها ترسیم نمايند و نقّاشان و هنرپیشگان

های های دشمن غدّار و عبور از پیچ و خمافکنها و بمبهای تار در مقابل موشکآنان را در آن شب
های سر به فلک کشیده و بیرون کشیدن دشمنان خدا از سنگرهای بتونی و مجهز های خاردار و کوهسیم

الهی عرفانی و آن جلوه معنوی ربّانی، که جانها را  به جهازهای پیشرفته را مجسم نمايند؛ لکن آن بعد
های ذوب شده در تجلیات الهی را با چه قلم و چه هنر و چه بیانی دهد، و آن قلببسوی خود پرواز می

7«توان ترسیم کرد.می
 

-تربیت هنرمندان ارزشی را اين گونه گوشزد می 3امام )ره( طی سخنانی – تربیت نیروی انسانی
ها بايد زحمت بکشیم و باور کنیم که خودمان دارای يک فرهنگ بزرگ انسانی با دّتم»نمايند: 

های اسالمی هستیم و اگر امروز کمبود نیروی انسانی هست به خاطر همین است که افکار به آن ارزش
اسالمی باشد زحمت دارد و  –طرز تفکر عادت کرده بود. لذا ساختن تئاتری که مطلق با اخالق انسانی 

ها وقت است. و هرگز در متن سینما و تئاتر نوشته ینما هم اگر بخواهد چنین باشد نیازمند صرف مدتس
نشده است که بايد مرکز فساد باشند و هنر آنها هم که عبارت بود از چیزهای مبتذل، جز اين نبود که 

 7«ا منحرف سازد.ها و خارج و داخل طوری تربیت کنند که همه رافراد و جوانان ما را در دانشگاه
ايجاد امید در میان ملّت از جمله نقاط مؤثری است که امام )ره( بر آن تأکید  –امیدآفرينی در ملّت 

امید در »فرمايند: می 7353دی  73کنند. ايشان طی ديدار با کارکنان چاپخانه هفده شهريور مورخ می
دنبال اين باشند که به اين ملّت امید بدهند. شان های ما، گويندگان ما همهخودتان ايجاد کنید. نويسنده

                                                                                                                                               
 77/77/7367پیام به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی مورخ  7
(، صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی )س(، جلد هجدهم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(، 7385، )خمینی، روح اهلل 7

 337-333صص 
 72/08/7367ديدار با کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مورخ  3
ران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(، (، صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی )س(، جلد هجدهم، ته7385، )-----------7

 776-772صص 



 672/  ... و «هنرمند» نقش پیرامون (العالیمدظله)«ایخامنه امام» و( ره)«خمینی امام» هایديدگاه تحلیل

 

توانیم و واقع همین طور مأيوس نکنند ملّت را. توانا هستیم. نگويید ناتوان هستیم. بگويند خودمان می
 7«توانیماست، می

امام )ره( بارها در سخنان خويش به نويسندگان و هنرمندان تأکید داشتند تا در  –مداری تکلیف
ثار بزرگ ملّت بزرگ ايران و رزمندگان و پاسداران حق، به انحای گوناگون ادای دين آثار خود به اي

فرمايند: می 7367شهريور  37کنند. ايشان در پیامی به مناسبت آغاز هفته جنگ )دفاع مقدّس( در تاريخ 
ويندگان انسانی عاجزند. و اينجانب که به نويسندگان و گ –های معنوی امروز همه از تصوير اين صحنه»

کنم تا همیشه و بخصوص در اين هفته آنچه و تحلیلگران و هنرمندان و نقّاشان و همه و همه پیشنهاد می
در توان دارند در طبق اخالص گذاشته و تقديم اين سلحشوران عظمت آفرين و ملّت ايران و اسالم 

میهنی، هرچند کوچک خود  ای از وظیفه اسالمی، انسانی، ملّی،بزرگ نمايند، برای آنست که به گوشه
عمل نمايند والّا خداوند شکور است که نام اين عظمت آفرينان را در اين جهان بلند و مقامشان را در 

 7«گذارد.ملکوت اعلی به نمايش می
شود، غفلت زدايی از مردم يکی از مضامینی که در گفتار امام )ره( مشاهده می –زدايی غفلت

کند. ايشان در پیامی به ر است که آن را به عنوان کارکردی شاخص متمايز میها و اقسام هنتوسط رسانه
اکنون بر علمای اسالم و نويسندگان و » فرمايند: می 7363شهريور  7زائران بیت اهلل الحرام مورخ 

 برند و بهدانشمندان و هنرمندان و فیلسوفان و محققان و عارفان و روشنفکرانی که از اين مسائل رنج می
خورند، در هر منطقه و دارای هر مذهب و مسلکی که هستند، الزم حال اسالم و مسلمین تأسف می

است برای جلوگیری از اين خطر عظیم که اسالم و مسلمین گرفتار آن هستند دامن همت به کمر زنند، 
-غلفت و با هر وسیله ممکن درمساجد و محافل و مجالس عمومی مسلمانان را هشدار دهند و از آنان

                                                                                                                                               
(، صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی )س(، جلد سیزدهم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(، 7385، )-----------7

 532صص 
)ره(، چاپ اوّل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی  ها( از ديدگاه امام خمینی(، تبلیغات )هنر و رسانه7387خمینی، روح اهلل، ) 7

 353-357)ره(، صص 
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زدايی نمايند و آنان را برای يک نهضت عمومی اسالمی مهیا کنند. و بايد بدانند که اين امری است 
 7«باشد.ممکن و شدنی، ولی محتاج به کوشش و فداکاری می

شود. از نکاتی استنباط می« هنرمند»با خوانش ديدگاه امام خمینی )ره( نسبت به شخصیت  –تحلیل 
بینند همان طور که امام )ره( اوالً حوزه نظر و عمل را از يکديگر جدا نمی جمله آنها اين است که

دانند که بینند. هنر را نیز در عمل آن تعالی روحی میعرفان نظری و عرفان عملی را از هم جدا نمی
 و عمل دهند. بنابراين هنرمند نیز در نظرهای حق علیه باطل از خود نشان میرزمندگان اسالم در جبهه

کوشد با امیدبخشی در اثر خود، ابتدا جامعه دارای يک سرشت واحد است. ثانیاً هنرمند تکلیف مدار می
 های غفلت بیدار نموده سپس به راه هدايت رهنمون سازد.را از خواب

 از دیدگاه امام خمینی )ره(« هنر»
شده است، از ايشان میها و نیز استفتائاتی که امام خمینی )ره( بارها بنا به صحبت -منظر فقهی

اند. کننده، پاسخ دادهاقسام هنر به اقتضای پرسشِ پرسش –حالل و حرام بودن  –درباره وجوه فقهی 
برای مثال راجع به موسیقی و حد و مرز بین حلیّت و حرمت آن سؤال شد، مثل همیشه فرمودند: 

مورد سرودهايی است که از به عرض رسید: منظور از سؤال مشخصاً در « موسیقی مطرب حرام است»
  7«.اينها نه»شود، فرمودند: صداوسیما پخش می

شده از صدا و سیما وقتی از امام خمینی )ره( درباره موسیقی پخش –اقتضای زمان و مکان 
شود از اگر اين موسیقی که از صدا و سیما جمهوری اسالمی پخش می»پرسیدند، ايشان فرمودند: 

 3«دانم.پخش شود، آن را حرام می« ودآل سع»تلويزيون  -راديو
از مفاهیم مهّم مورد تأکید امام )ره(، استکبارستیزی و مقابله با جبهه ظلم جهانی  –استکبارستیزی 

هنری زيبا و پاک است که »فرمايند: بوده است. ايشان در پیامی به مناسبت تجلیل از هنرمندان متعهّد می
خون آشام و نابودکننده اسالم رفاه و تجمل، اسالم التقاط، اسالم  داری مدرن و کمونیسمکوبنده سرمايه

                                                                                                                                               
(، صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی )س(، جلد نوزدهم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(، 7385خمینی، روح اهلل، ) 7

 77ص 
 773هايی از امام خمینی )ره(، تهران: انتشارات سوره مهر، ص و يادداشت(، در سايه آفتاب: يادها 7335رحیمیان، محمدحسین، ) 7
 75/77/7363ها، منتخبی از مواضع حاج سید احمد خمینی، ديدگاه 3



 673/  ... و «هنرمند» نقش پیرامون (العالیمدظله)«ایخامنه امام» و( ره)«خمینی امام» هایديدگاه تحلیل

 

باشد. هنر در جايگاه « اسالم آمريکايی»درد و در يک کلمه سازش و فرومايگی، اسالم مرفهین بی
واقعی خود تصوير زالوصفتانی است که از مکیدن خون فرهنگ اصیل اسالمی، فرهنگ عدالت و صفا، 

نری بايد پرداخت که راه ستیز با جهانخواران شرق و غرب، و در رأس آنان برند. تنها به هلذت می
 7«آمريکا و شوروی، را بیاموزد.

بايد گفت: مالک پذيرش و عدم پذيرش « هنر»با اتکای به آراء امام خمینی )ره( درباره  –تحلیل 
در هنر به اين هنر در پیشگاه قرآن و حکومت دينی، تطابق با حالل و حرام خداست. که اين خود 

معناست که اثر هنری چه مقدار با حق که مظهر اسم الهی باشد دور يا نزديک است. هنر در مدرسه 
کند جايگاه ظلم ستیزی و مقابله با آن اسالم دروغینی است که تسلیم عشقی که امام از آن ياد می

 وط به خودش را داشته باشد.تواند تفسیر مرباستکبار جهانی شده است. هنر در زمان و مکان مختلف می

 ایاز دیدگاه امام خامنه« هنرمند»
ها و اينجا هنرمندان مالک نزديکی و دوری از در خوب بودن و بد بودن انسان –خوب بودن 

 5ای در ديدار با اصحاب فرهنگ و هنر مورخ های پسنديده انسانی و اسالمی است. امام خامنهارزش
در عزيزمان فرمودند: هنرمند بد نداريم همچنانی که آخوند بد نداريم. امّا برا»فرمايند: می 7387خرداد 

از هر دوشان انسان بد داريم. هم آخوند بد هم هنرمند بد. هنرمند بد هم داريم، بلکه هنرمندهای خائن و 
يالیتنا : »گفتیمهايی در وادی هنر داشتیم که آنقدر دينی و تند بودند که ماها میبدخواه هم داريم. ما آدم

بعد ناگهان ديديم اصوالً طور ديگری شدند. و صد و هشتاد درجه چرخش داشتند. هنرمند « کنّا معک!
 7«خوب، هنرمند بد، همه جور داريم. مهم اين است که جهت هنر حفظ و رعايت شود.

يدار با ای پیرامون اهمیت بیرون آمدن هنرمند از دل اقشار مردم، در دامام خامنه –در تراز مردم 
به صحنه بشری که نگاه »فرمايند: می 7327بهمن  7اعضای حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی مورخ 

اند لیکن بشريّت تداوم خودش را بسته به وجود آنها بینیم مرفّهین و ثروتمندها فراوان بودهکنیم میمی

                                                                                                                                               
(، صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی )س(، جلد بیست و يکم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 7385خمینی، روح اهلل، ) 7

 30ص  )ره(،
زاده، چاپ دوّم، تهران: انتشارات راه شیری وابسته به (، هنر بايد متعالی باشد، به کوشش مصطفی حسن7385ای، سیدعلی، )خامنه 7

 77مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، ص 
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ها و شعرا و .. هیچ کدامشان از فئودال داند. در سراسر دنیا، سازندگان تاريخ از مبارزان و دانشمنداننمی
اند. البته هر نويسنده يا هنرمندی در پیشرفت کشور خودش و در تاريخ بشريت مؤثر و پولدارها نبوده

 7«نیست.
ای در خصوص ايجاد مخاطب همگانی و جهانی برای اثر هنری از امام خامنه –مخاطب سازی 

تیر  77در ديدار با هنرمندان و مسئوالن فرهنگی کشور مورخ  اند. ايشانسوی هنرمند تأکید زيادی داشته
مخاطب خودتان را خلق کنید، اگر به اين فکر باشید که مخاطب جبهه مقابل را »فرمايند: می 7323

تصرف کنید ممکن است همین فکر شما را وسوسه کند که به تقلید کار جبهه مقابل بپردازيد. خودمان 
یم يعنی همانی که مطابق فکر و ايمان و عقیده ماست. مخاطب شما همه بايد ذائقه جديدی خلق کن

هايی برای آنها بزنید و گويم که شما يک مشت حزب اللهی مؤمن را پیدا کنید. حرفاند. نمیبشريت
 7«گويم: شما مشخصه خودتان را پیامتان حفظ کنید.بعد رهايشان کنید. من می

شود که: اين طور استنباط می« هنرمند»ای درباره شخصیت های امام خامنهاز ديدگاه –تحلیل 
تواند ای که اختیار کرده میبینیهنرمند به اقتضای نوع بینشی که از جهان اطراف خود دارد و يا جهان

گردد. هنرمند مسلمان نبايد از دايره خوب يا بد باشد. و اين به نزديکی يا دوری او از معیار حق باز می
د غیر متعهد و مشغول در جبهه دشمن، الگوبرداری کامل نمايد. در اين صورت ضمن بدل معنايی هنرمن

های تاريخ ساز عمدتاً از قشر مرفهین شود. انسانکار، از مفاهیم واالی خود نیز دور میشدن به يک کپی
 اند.نبوده و به طبقات متوسط و ضعیف جامعه تعلق داشته

 ایاز دیدگاه امام خامنه« هنر»
بهمن  7ای در ديدار با اعضای حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی مورخ امام خامنه – دم تعارضع
ای هنر انقالب را در آن عده»عدم تعارض در پیکره هنرمندان انقالب فرمودند:  پیرامون مسئله 7327

م هنر انقالبی و ما محصور کنید که مفاهیم انقالبی جزو ايمانشان است و آن را قبول دارند. اين را بگويی

                                                                                                                                               
شارات راه شیری وابسته به زاده، چاپ دوّم، تهران: انت(، هنر بايد متعالی باشد، به کوشش مصطفی حسن7385، )------------- 7

 72-78مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، صص 
زاده، چاپ دوّم، تهران: انتشارات راه شیری وابسته به مؤسسه (، هنر بايد متعالی باشد، به کوشش مصطفی حسن7385، )------------ 7

 30-37پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، صص 
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شود. شما کوشش کنید در تفاوت میای آن را بگويیم هنر غیرانقالبی، که شامل ضدانقالبی و بیعده
خواهم. نگذاريد اختالف اين محدوده هنر معتقدان به انقالب، تعارض بوجود نیايد؛ من اين را می

 7«ک شاخص در نظر داشته باشید.ها به تعارض و بگومگو برسد. اين را به عنوان يک اصل و يسلیقه
ای است که مضمون آن از زبان رهبر معظم هنر بايد متعالی باشد؛ اين جمله –فاخر و متعالی بودن 

-می 7387خرداد  5انقالب مکرر شنیده شده است. ايشان در ديدار با اصحاب فرهنگ و هنر مورخ 
مورد نظر باشد. چون خصوصیت هنر اين  سعی کنید هنر فاخر باشد؛ يعنی بايد اعتالی هنر»فرمايند: 

است که بايستی اعتال داشته باشد تا آن مقصودی را که از هنر مطلوب مورد نظر است بدست بیايد؛ چه 
کنید و نويسید يا اجرا و بازی مینامه میکنید، چه نمايشنامه و فیلمکنید، چه موسیقی اجرا مینقاشی می

 7«شد که بهترين داده شود.خوانید بايد سعی بر اين باچه می
ای در ابراز انديشه نسبت به دايره هنر و هنرمند، يکی از رويکردهای متمايز امام خامنه –مندی فايده

مندی آن است ايشان با ذکر مثالی از دنیای سینما در ديدار با پرداختن به ضرورت هنر و فايده
ملّتی که سینما »فرمايند: می 7325شهريور  78 نويسندگان و شعرا در مجتمع فرهنگی هنری ارومیه مورخ

های مورد تفاهم و تکلّم را بلد نیست. لغت هنر هم همین است. ندارد مثل انسانی است که زبانی از زبان
های معرفت برويش بسته است. ملّتی که فهمد. راهکسی که از تئاتر، نقّاشی، عکس يا شعر چیزی نمی

 3«ای بروی او بسته است.دريچههر کدام از اينها را ندارد، 
ای درباره آن به نسبت هنرها از جمله ای که امام خامنهاز واژگان کلیدی –حفظ حدود خدا 

مندی از آثار هنری الهی و رعايت حالل و حرام در تولید و بهره اند، حفظ حدودموسیقی سخن گفته
موسیقی به »فرمايند: می 7327آذر  72 است. ايشان در ديدار با گروه جُنگ سازمان صدا و سیما مورخ

 –ولو يک هنر است   -معنای يک هنر چیز با ارزشی است. امّا همچنان که يک شعر بد مردود است 

                                                                                                                                               
زاده، چاپ دوّم، تهران: انتشارات راه شیری وابسته به مؤسسه بايد متعالی باشد، به کوشش مصطفی حسن(، هنر 7385، )------------ 7

 77پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، ص 
زاده، چاپ دوّم، تهران: انتشارات راه شیری وابسته به مؤسسه (، هنر بايد متعالی باشد، به کوشش مصطفی حسن7385، )------------7

 77-77هنگی انقالب اسالمی، صص پژوهشی فر
زاده، چاپ دوّم، تهران: انتشارات راه شیری وابسته به مؤسسه (، هنر بايد متعالی باشد، به کوشش مصطفی حسن7385، )------------3

 2پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، ص 
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آموز نیز، هم حرام و هم مردود است. ولو اينکه يک هنر است. اين را آلود و گناهيک موسیقی گناه
نر مخالف است! ما با گناه مخالفیم. چرا با هنر مخالف حمل نکنند بر ضدّيت با هنر؛ که آقا فالنی با ه

باشیم؟! نه آقا! موسیقی خوب چیز خوبی است. مگر نديد جلو چشم امام آالت موسیقی را بردند و بنا 
 7«کردند زدن و خواندن. امام هم مثل کوه نشستند و همین طور نگاه کردند.

ينی بارها سخن به میان آمده است. امام در تشخیص هنر دينی و غیرد –گری و تظاهر عدم قشری
هنر دينی آن »فرمايند: می 7380امرداد  7ای طی سخنانی در ديدار با اصحاب فرهنگ و هنر مورخ خامنه

ها همّت به نشر آن در بین انسان –و بیش از همه دين خاتم  –است که بتواند معارفی را که همه اديان 
ها نشر اين حقايق نثار شده است نشر بدهد، جاودانه کند و در ذهن های پاکی در راهاند و جانگماشته

کند. ولو شما هیچ اسمی ماندگار سازد. هنر دينی عدالت را در جامعه به صورت يک ارزش معرفی می
ای از قرآن و هیچ حديثی در باب عدالت در خالل هنرتان نیاوريد. هنر دينی را نبايد از دين و هیچ آيه

 7«و تحجرگرا اشتباه کرد. با هنر قشری
شود که: هنر با تعهّد در ای پیرامون مشخصات هنر چنین استنباط میاز سخنان امام خامنه –تحلیل 

تعارض نیستند همان طور که هر انسانی بماهو انسان دارای مسئولیت فردی و اجتماعی است. در لباس 
باشد. بنابراين خود به اش میال خود و جامعههايی در قبهنرمند به مثابه يک پیشه نیز دارای مسئولیت

شود. آنچه از خود به چیزهايی تعهد و مسئولیت دارد که در زبانش که اثر هنری او باشد نیز منعکس می
تعارض بايد هراس داشت آن جايی است که در صف معتقدان به انقالب و اسالم از قشر هنرمندان 

بار است. هنر در دايره انقالب اسالمی ضمن حدود الهی انای ايجاد شود که در اين صورت زيفاصله
 کوشد تا با زبانی غیرمستقیم مضامین عالی الهی را به مخاطب خود منتقل نمايد.می

 
 
 

                                                                                                                                               
وّم، تهران: انتشارات راه شیری وابسته به مؤسسه زاده، چاپ د(، هنر بايد متعالی باشد، به کوشش مصطفی حسن7385، )------------7

 56-52پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، صص 
زاده، چاپ دوّم، تهران: انتشارات راه شیری وابسته به مؤسسه (، هنر بايد متعالی باشد، به کوشش مصطفی حسن7385، )------------7

 37-33پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، صص 



 673/  ... و «هنرمند» نقش پیرامون (العالیمدظله)«ایخامنه امام» و( ره)«خمینی امام» هایديدگاه تحلیل

 

 جدول تطبیقی

 امام خمینی)ره( مقوله
-امام خامنه

 ای)مدظله(
 افتراق اشتراک

 هنرمند

تأکید بر تعهّد به  - خوب بودن روح تعهّد
 حقیقت

أکید بر تطابق با ت -
 مردم

ضرورت  -
 هنرمندپروری

تأکید بر ادای دين  -
 مجاهدان

تأکید بیشتر بر  -
اجتناب از تقلید در فرم 

 )رهبری(
تأکید بیشتر بر معرفی  -

اسالم پابرهنگان در 
 مقابل ظالمان )امام(

 در تراز مردم تربیت نیروی انسانی
 مخاطب سازی امیدآفرينی در ملّت

 ------ ف مداریتکلی

 ------ غفلت زدايی

 هنر

تأکید بر رعايت  - عدم تعارض منظر فقهی
 حلیّت و حرمت

باور به زبان مشترک  -
 هاملّت

باور به اقتضاء زمان و  -
 مکان

-  

تأکید بر اجتناب از  -
 گری )رهبری(قشری

تأکید بر نفاست اثر  -
 )رهبری(

تأکید بیشتر بر  -
 م(استکبارستیزی )اما

 حفظ حدود خدا اقتضای زمان و مکان
 فايده مندی استکبارستیزی

------ 
فاخر و متعالی 

 بودن

------ 
گری و عدم قشری

 تظاهر

 «تمدّن اسالمی»مطروحه با نظریه  هاینسبت دیدگاه
استوار « اخالق»و « علم»، «عقالنیت»، «دين»های در عصر جديد را بر پايه« تمدّن اسالمی»اگر نظريه 

با اين نظريه را نیز بايد از  -ای)مدظله( امام خمینی)ره( و امام خامنه –های مطروحه بدانیم. رابطه ديدگاه
شان با پیکره تمدّن اسالمی در دوره نظر بگذرانیم. در تجمیع آراء رهبران انقالب اسالمی و ارتباط

 آيیم:معاصر به کلیدواژگان زير نائل می
های مهّم پیش روی هنر در تمدّن اسالمی از چالش رت فهم درست از دين و هنر:ضرو –نخست 

 عدم آگاهی و مداقّه در دين و هنر از سوی افرادی است که نسبت به ابعاد هنر در جامعه اظهار نظر 
 «احسان»و « ايمان»، «اسالم»و يا بر سه رکن « حقیقت»و « طريقت»، «شريعت»کنند. اگر ارکان دين بر می
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بلکه در مراحل بعدی ريشه  –شريعت و اسالم  –استوار شده باشد. هنر به يقین نه در مرحله آغازين 
دارد. بنابراين ابعاد معنايی دين و هنر ضروری است که توسط فقیهان و هنرمندان به شکلی دوسويه 

 مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
جانبه هنر در تمدّن های موجود در رشد همهيکی از مهمترين چالش ضرورت رويکرد علمی: -دوّم 

اسالمی، تقلید در شکل )فرم( از هنر غیر بومی )غالباً غربی( است. به طوريکه اين روند مانع بزرگ بر 
تخصصی راه  –سر راه مدلسازی و صدور آن به جامعه هنری خواهد بود. اين مهّم تنها با نگاهی علمی 

سازد. تأکید رهبری بر نفاست و فاخربودن و يا ، ممکن میرا برای برون رفت از وضعیت موجود
های سازی هنر، ناظر بر اين مدعاست. با اين توصیف محتوا هرچقدرهم غنی باشد لیکن از فرممخاطب

 غیربومی يا غیرعلمی استفاده کند؛ در رساندن پیام ناتوان است.
ين و اهل علم آموخته است. همان جنبه از معنايی را که پیشتر ابن سینا به اهل د تخیل معقول: –سوّم 

کنند؛ و آن چیزی جز دست زدن بر امری ذوقی هنر است که رهبران انقالب اسالمی نیز بر آن تأکید می
متکّی بر عقالنیت توحیدی )خرد( نیست. گوهری که پس از پلشتی وضعیت برخی اقسام هنر در دوران 

عرضه « مداراخالق»و « هنر متعهّد»لی از هنرمندان در لباس پهلوی، در دوران انقالب اسالمی در آثار خی
 شود. می

 گیریبندی و نتیجهجمع
 هادر بیان دیدگاه -الف

مند نباشد از اين زبان، در تاريخ مفقود هاست. اگر ملّتی بهرههنر زبان رسای فرهنگ ملّت .7
 خواهد شد. 

تواند ضمن ای و هر زبانی میرسانه هنر در قاموس معنايی اسالم و انقالب اسالمی، مانند هر .7
همنشینی با امر حُسن و قبح، تحسین و يا تقبیح گردد. بنابراين در خصوص پرداختن به اصل هنر 
مطابق آرای خوانش شده، منعی وجود ندارد و در ادامه محتوا و مظروف و شیوه بیان است که 

 نمايد.هنر مورد نظر را تأيید و يا تکذيب می

بايست به انسان آزاده است. و انسان هنرمند نیز فارغ از هر گرايش دينی می تعهّد خاصیت .3
 تفاوت نبوده آنها را منعکس نمايد.حقايق رخ داده در محیط پیرامونش بی



 675/  ... و «هنرمند» نقش پیرامون (العالیمدظله)«ایخامنه امام» و( ره)«خمینی امام» هایديدگاه تحلیل

 

برای بیان حقايق و مضامین دينی يا ارزشی لزومی ندارد مستقیم به آيه و حديث و متن دينی  .7
ستقیم در ضمیر ناخودآگاه مخاطب مفاهیم عالی نقش اشاره شود. بلکه گیراتر آنست که غیرم

 بندد.

در حالل و حرام شدن فعل و اثر هنری، مرز باريکی قرار دارد که تنها با شناخت از حلیّت و  .5
توان به آن دست يافت. با اين توصیف هنرمند مسلمان و مشرف بر مسائل دينی حرمت دينی می

 يک گام از سايرين جلوتر است.

ت بومی برای هنر اسالم و ايران، از واجبات اين عرصه از فرهنگ است. که هنرمند تولّد شخصی .6
 سازد.های غیر بومی مستقل میرا از تقلید صرف از قالب

 ها با یکدیگردر تطبیق دیدگاه -ب
هر يک از رهبران انقالب اسالمی پیرامون شخصیت هنرمند، بر نقاط تشابهی تأکید می ورزند که از  .7

 است.« هنرمندپروری»و « ادای دين به مجاهدان»، «از جنس مردم بودن»، «عهّد بر حقیقتت»آن جمله 
ستیزی و در نفی سلطه نظام امام خمینی)ره( با گذر از دوران پهلوی، تأکید بیشتری بر طاغوت .7

 های فرهنگی داخلی و آمريکايی، تأکید بیشتری بر استکبارستیزی شخصیت هنرمندان در عرصه
 دارند.  بین المللی

رعايت حلیّت و حرمت »پیرامون شخصیت هنر، تشابه کالم و انديشه رهبران انقالب اسالمی بر  .3
 است. « باور به اقتضائات زمان و مکان»و « هاباور به زبان مشترک ملّت»، «دينی

ای)مدظله(، تأکید بیشتری بر نفاست اثر و ها پیرامون شخصیت هنر، امام خامنهدر افتراق ديدگاه .7
گیری از زبان غیرمستقیم در بیان مضامین گری و بهرهفاخربودن آن دارند و بر اجتناب از قشری

 ورزند.دينی اصرار می

 ها با نظریه تمدّن اسالمیدر تطبیق دیدگاه -پ
هنر از تجلیّات هر تمدّن است. و اگر تمدّن اسالمی بخواهد در عصر حاضر، احیا شود الزم  .7

ی در آن مورد نظر قرار گیرد. به اين معنا که ابتدا فرهنگ سپس تمدّن-است رابطه فرهنگی
تمدّن. با اين وصف پیش از مشاهده هنری درخور نام تمدّن اسالمی الزم است بسترهای 
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ترديد اخالق ايجاد و توسعه يافته باشند. که بی –از ارکان تمدّنی  –فرهنگی در جامعه اسالمی 
 کنند.نوازی میهر وقت ديگری چشمو معنويت اسالمی در اينجا بیش از 

ترين مباحث رشد هنر در تمدّن نوين اسالمی، مطابق انديشه رهبران انقالب اسالمی، از ضروری .7
ای های درونی است تا شکلی بومی از انواع هنر در دورهنگاه به شواهد جهانی و اتکاء به قابلیت

بايست ظهور ت )شکل و محتوا( میجديد پديدار گردد. که اين مهّم توأمان در صورت و سیر
 يابد.

 



 

 "صحن کودکان رضوی"و تمدن: طرح  معماریفلسفه، 

 تربیتی شیعه-تعالیم فرهنگیاز ی مکانی  به مثابه یک ترجمه

 

 7سید صالح موسوی خلخالی

 

 چکیده
مفاهیم اين سازی  علم آماده ،"فلسفه"ها هستند و  ی نظری تحقق تمدن مايه بن ،"مکانی مفاهیم"

. نظر کلی اين است هی کرده استتوج بی، آگاهانه "فضا و مکان"به  انديشهست. با اين حال، تاريخ ا
 و يک تمدن ی جهت رودررويی با گذشته، حال و آيندهغالب در فلسفه،  "متافیزيکی"که راهبرد 

واژگونی در مسیر تالش برای ه است. دیانجام  "آلیسم ايده"به  ،سازی فلسفیِ مکان تحت زمان ثانويه
ی  يک فلسفه، بايد مکان از طريقِشکل  نزمای هاشهرتحقق آرمانو جستجوی  اين سنت علمی-نظری

است.  آگاههای تمدنی  آرمان محسوسکه به اهمیت فضا و مکان در تحقق مادی و  کرد قصدکاربردی 
ی  در ترجمه توان به تحقق حقیقی يک تمدن امید داشت که تنها زمانی می، "ی مکانی فلسفه"اين  طبق
 . داشته باشدتوفیق  مفاهیم مکانی و ابداع فضابه  ياتنظر

ی حاضر، تالش دارد که ابتدا با کاربرد ابزار تحلیلی فلسفه و تبیین جايگاه فضا و مکان برای  مقاله
ی  در بخش دوم، با مطالعه سپس. ارتباط برقرار کند معماری و مفاهیم تمدنیانسان، میان  "هستی"

، به معرفی "ها آرمان"ی مکانی  برای نمايش چگونگی روندِ يافتن ترجمهو  "ن رضویصح"موردی 
است و آن  شدهارائه  "عنوان صحن کودکان رضوی"به آستان قدس رضوی با  ايم که پرداختهطرحی 

دهد  اين پیشنهاد نشان می. دانیم ی کودک( می )در حوزههای تربیتی تمدن شیعه  را يک تحقق آرمان
شرايط و تنگناهای به  وان بدون فضا و مکان به تحقق کامل يک تمدن امید داشت. در پايانت که نمی

 ايم. پرداختهاجرايی اين طرح 

                                                                                                                                               
تهران. )نويسنده مسئول:  "خاتم"از دانشگاه لوون بلژيک، نويسنده و محقق، مدرس فلسفه در مجتمع آموزشی  دکترای فلسفه 1

salehmousavigm@gmail.com) 
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 شناسی؛ مفاهیم مکانی؛ معماری؛ فضا؛ تربیت.  تمدن؛ فلسفه؛ پديده: ها کلیدواژه

 مقدمه
 هستیوجود،  شناسیِ يدهاز ديدگاه پدجاودانگی است. رشد، تکامل و برای فرد ، امکانِ هر "بودن"

از سوی ديگر، کند.  را تعیین میدر جهان انسان بودن شرايط و محتوای شود که  محقق می "زيستن"در 
و کاوش ارتباط آن با  "بودن"به  نگرش با اين. کند را فراهم میظرفِ بودنِ حقیقی انسان  ،"ساختن"

  شناسانه همیت هستیدر پی اثبات اشود.  برای انسان آشکار می "فضا"تکامل انسان، اهمیت بنیادين 
جستجو زيست خود را  های مکان تمدن،هر به اين نظريه پرداخت که  توان می فضا،( 7)اونتولوژيکی

شان را  های اند که آرمان کرده محققهايی به بلوغ رسیده و خود را  و در تاريخ بشر تمدن کند می
و يا اعطايی، بلکه  ی طبیعیهاي پديدهاهايی که نه داده باشند؛ فضتجسم  هاکالبدی ساخته و در فضا

 . هستندانسان ی  قوای معمارانهی  دست و انديشه اتمصنوع
تالش  ، در بخش دوم مقالهتمدنفضامحورِ  ی پس از کاربرد ابزار تحلیلی فلسفه و بسط نظريه

صحن "يط فضايی ی موردی شرا صعود کنیم. ابتدا با مطالعهر به عمل ظی ن کرد تا از حوزهخواهیم 
ی دفاعی در بخش نخست، در حرم  ی فلسفه بر پايه نگارندهبه پیشنهادی خواهیم پرداخت که  "رضوی

ارائه شده است. در اين بخش، با شرح  "صحن کودکان رضوی"پی ريخته و با عنوان )ع(  امام رضا
 کلیات طرح تالش خواهد شد تا موانع اجرای آن بررسی شود. 

تالش دارد که فضای تحقیقات نظری و  ی اجرا بخشی حاضر با تأکید بر حوزهدو ی  بنای نوشته
از  ،پردازی نظريهی اجرا در مسیر  را گسترده کند. پرداختن به تجربیات حوزه ی تمدن حوزهفلسفی 

 ،پردازی هر نظريه کند. جمله موارد ضروری است که جستجوی شرايط تحقق تمدن آينده را جامع می
شرايط توفیق و يا عدم توفیق اين نظريات، و بررسی  ختم شودی اجرا  حوزه اثرگذاری دربه ذاتاً بايد 

 تمدنی است.  های عین پرداختن به پرسش
 
 

                                                                                                                                               
1 Ontological 



 673/  ... از مکانی ی ترجمه يک مثابه به "رضوی کودکان صحن" طرح: تمدن و معماری فلسفه،

 

 بخش نخست
 و تحقق تمدن "زیستن مفاهیم مکانی"ی  گانه سهشناسی فضا تا  از هستی

 رسالت معماری و زیستن، بودن -1-1

نی و ساختن، در مسیر تحقق اهداف تمدنی، قبل از هر گام برای توجیه ضرورت تولید مفاهیم مکا
و  دبین را از منظر مادی میانسان  نزيسترا آشکار کرد. عقالنیت رايج،  "زيستن"بايد فقر مفهوم رايج 

دهد )زيرا  میی اهمیت قرار  پزشکی را در باالترين مرتبهبه همین دلیل،  ی پايان زيستن. مرگ را نقطه
علمِ ، مرگيعنی  ساز و شکوهمندش اضطرابی اوج  در مقابل بیماری و نقطهکه  پزشکی ادعا دارد

در نمايد و  می "هستی"مرتبط با خود را  او، مخدر . با اين تفسیرِاست(زيستن لیقِ مرگ و يا تمديدِ تع
ی فلسفی  جنبه ، بسطِمقالهبخش هدف ما در اين در مقابل اين نگرش،  دهد. جايگاه قرار می ترين رفیع

  تا اهمیت بنیادی فضا و مکان را برای هستی انسان دريابیم. است "زيستن"
در يک ارتباط  3"زاين-دا"مندی  ، مکان7هستی و زماندر کتاب  7رايدگمارتین هبرای 

او در  .7است "مکان"در همواره  "بودن-جهان-در" ؛شود با مکان )آنجا( محقق میاونتولوژيکی 
يک نگرش و  ی مشترک دارند که اين سه واژه ريشه دهد مینشان  5دنساختن، زيستن، انديشیی  مقاله

امر ساختن فضای زيست را با زيستن  شناس، . فیلسوف پديدهيداگش می "بودن"و را به امر زيستن مکانی 
يک تفکیک . بر اين اساس، ما به يابد ، در ارتباط میکند را شرطی میاو بودنِ انسان، به عنوان عاملی که 

. زيست بیولوژيکی با یو زيست اونتولوژيک 6زيست بیولوژيکی میان: تمايز اقدام خواهیم کردبنیادی 
ی انسان  يگانه به زيستن حقیقی مرتبط با تکاملرسد، اما زيست اونتولوژيکی  مرگ مادی به پايان می

تعالی  ها و حرکت به سوی برای آزادسازی ظرفیت "اقدام". زيست اونتولوژيکی، از طريق اشاره دارد

                                                                                                                                               
1 Martin Heidegger (1889 – 1976) 

 تهران: نشر نی. .عبدالکريم رشیديان ی (. هستی و زمان، ترجمه7383) مارتین هايدگر، 7
 ی انسانی. ی ممتاز، هستنده رت هايدگر برای تحلیل هستندهعبا 3
 و همچنین کتاب :  "هستی و زمان" 77تا  77رجوع شود به پاراگراف  7

Malpas, J. (2006). Heidegger’s topology: Being, place, world. Cambridge Mass.: MIT press.  
5 Heidegger, H. (1958). Bâtir habiter penser. In Essais et conférences. trad. André préau, Paris: 

Gallimard, pp. 170. 
6 Biological 
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بدون اشاره به مفهوم  . با اينکه زيست بیولوژيکی )حضور فیزيکی در دنیاشود تعريف می در جهان مادی
شرط زيست بیولوژيکی  اونتولوژيکیاست اما زيست  (، شرط الزم زيست اونتولوژيکیتحقق و تکامل
 . 7شده باشدشکست چار د زيست اونتولوژيکی درتواند در سالمت بیولوژيکی باشد اما  نیست: فرد می

سیاسی تبديل -شناسی هستیشناسی مکانیِ بودن را به يک تئوری  پديده 7تهانا آرندر گام بعدی، 
آرنت، هايدگر  که توان گفت . در واقع میکند جستجو میکه چگونگیِ تحققِ هستی انسان را  کند می

فارغ از بار استعاری آن، که است  "پديداری مکانِ" ،ی آرنتی مفهوم اساسی فلسفه. 3کند را مکانی می
معرفی )کردار و گفتار(  یاقدام و فعالیت انسانهر  شرطِ که پیش اشاره دارديک مکان مصنوع  به

ی انسان  نزد اين متفکر، مکان دنیویِ مصنوع، شرط الزم تحقق هستی يگانهدلیل، همین  به. 7شود می
)اينجا شهر مفهومِ مکانی -تفاده از يک مثالخود و با اسمکانی  با ادبیاتآرنت  ،است. در اين ارتباط

 : نويسد میيونانی( 

شده و يک  قبل از اينکه آدمیان برای اقدام گرد هم آيند، بايد يک مکان تعريف
ی عمومی شهر  : مکانی که متعلق به حوزهشود آنهاکردار  ساختار فراهم باشد تا ظرفِ

نونی برای ]پديداری[ اقدام را های قا يونانی )پولیس( است و ساختارهايی که ضمانت
  گذار به يک دسته کنند. برای همین است که در يونان قديم، معمار و قانون فراهم می

  .5بودندتعلق م
مفاهیم مکانی ، بدون يک معماریِ فلسفی که مصنوع ، بدون مکانِ"شناسی اقدام پديده"طبق اين 

)هستی اونتولوژيکی(  انسان بر زمین هستی عمیق از درکتحقق ، تولیدشده را فضامند )کالبدی( کند
انسان، گام  تولید مفاهیم مکانی را برای تحقق زيستن، فضانگرش فلسفی به   . اينخواهد بودناممکن 

                                                                                                                                               
اما  هستندهای بدن در زيست بیولوژيکی  قرار دارد؛ وضعیتی که اندام (coma)مثال بالینی اين وضع، فردی است که در وضعیت اغما  7

 شود؛ زيرا امکانی برای اقدام و تکامل ندارد. ودی مرده تلقی میآن انسان زنده از ديد بیولوژيکی، از ديد اونتولوژيکی موج
2 Hannah Arendt (1906 – 1975) 
3 R. Villa, D. (2008). Arendt et Heidegger. Le destin du politique. trad. David Christophe and 

David Munnich, Paris: Payot, ch. 4.  
4 Arendt, H. (1961). Condition de l'homme moderne. trad. par Georges Fradier. Paris: Calmann-

Lévy, pp. 259. 
5 Arendt, H. (1961). Condition de l'homme moderne. ibid., pp. 254. 

 از هانا آرنت. "وضعیت انسان مدرن"ی نگارنده است از متن فرانسوی کتاب  متن، ترجمه
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با ساختن مفاهیم مکانی و در نهايت با  انسان در جهان، فلسفی يابی . اقدام برای خانهاندخو ضروری می
زمانی  ،توان چنین نتیجه گرفت که فضاهای پديداری می. رسد میزيستن آن مصنوعات فضايی به انجام 

زيستن مفاهیم "ی  گانه فلسفه و معماری در تکمیل سهگیرند که  شکل می يک تمدن مردمانبرای 
مفاهیم نظری يک  ی توسط فلسفه )که ترجمه "مفاهیم مکانی"ايفای نقش کنند: ابتدا تولید  "مکانی

يافتن مصاديق ی  توسط معماری )که روند خالقانه "ساختن فضا"؛ سپس، تمدن به مفاهیم مکانی هستند(
فضايی برای مفاهیم مکانی يک تمدن است(؛ در نهايت، زيستن آن فضا توسط کاربران )در يک 

( 7: شود که محقق می "مکانی". به عبارت ديگر، يک تمدن، زمانی ی آزاد بین فضا و کاربر( رابطه
مردمی های  هر تمدن را )که ريشه در آرمانشناسی  و تعاريف هستیظرات نفلسفه به معنای خاص آن، 

معنای خاص به ( معماری 7؛ کندی آنها آماده  بر پايهمفاهیم مکانی را دارد( استخراج کند و  شا انبصاح
خود کالبدی ی  مفاهیم مکانی تولیدشده توسط فلسفه را با خالقیت هنری و ابزارهای فنی معمارانهآن، 

جامعه، با محافظت از اين فضاها،  ی دهنده ( ساختارهای شکل3و فضاهای جديد تولید کند؛  ساخته
تا سکونت مردم در فضاهای  ندهند متکثرهای  ی اشغال و استعمار اين فضاها را توسط قدرت اجازه

 کانیشود و به م تولیدشده میسر شود. تنها با تحقق اين سه مرحله است که يک تمدن در فضا متبلور می
مشترک تمدنی به  های که در نهايت در آرمان شود ل میيفضا تبدان ی کاربر تحقق هستی يگانه برای

  پیوندند. هم می

 جفرافیای فرهنگی و موانع بر تحقق زیستن فضاهای یک تمدن -1-2
ی  و فلسفه 7استمعطوف بناها های زيباشناسی  معمول بر معماری، عمدتاً بر جنبه های پژوهش

هستی، معماری  شناسی مکانیِ در بخش نخست تالش کرديم تا با يک پديده دهد. توسعه نمی را یعمیق
تحقق امر در  تمدنکه زمانیکه يک  کردتوان چنین تفسیر  یم. بر اين پايه، مینکبا امر زيستن مرتبط را 
سب با ناکام بماند، اين شکست فلسفی/معمارانه در تولید و ساخت مفاهیم مکانیِ متنا "زيستن"

را سبب  "انیمخان بی"انجامد و  می ها معاصر آن تمدن، به ناکامی در زيستن آرمانها و نیازهای  خواسته
برای معناسازی مکانی و فضاسازی  های انسان . با اين حال، با آنکه با پديدارشناسی وجود، تالششود می

                                                                                                                                               
1 Adam S. (2007). Heidegger for Architects. London: Routledge, pp. 37. 
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ه داشته باشیم که در اين فلسفه، يک را دريافتیم، بايد توجاش   يگانه  معنوی برای زيستن و تحقق هستی
 .7نگرش فردمحور به مفهوم هستی غالب است

 ی رابطه (،زيستن فضا) "زيستن مفاهیم مکانی"ی  گانه سهی سوم  همانطور که اشاره شد، در مرحله
. در جستجوی يک تحلیل جامع نسبت به فضا و هستی انسان در چارچوب شود مطرح میفضا کاربر و 

با  فضای  رابطهشود که  مطرح می "جغرافیای فرهنگی" ی نگاه ديگر مفید، در حوزهی، های تمدن بحث
در جغرافیای فرهنگی، هر بنایِ معماری را ها  نگرشی نخست  به طور کلی، دسته دهد. تمدن را نشان می

-سیهای سیا قدرتبه  داند می "ارجاع"کند؛ به عبارت ديگر، هر اثر معماری را  درک می "گر نمايان"
نگاه دوم در  .7اند  و...، که علت تولید اثر بوده های مردمی و تمدنی ها، آرمان  یاقتصادی، ايدئولوژ

دهد که ماديت  و نشان می دهد جغرافیای فرهنگی معماری، تأثیر افراد را بر بناها مورد بررسی قرار می
و يا اينکه کاربران چگونه رد گذا تأثیر می کاربران فضاو زيستن  ، حسی اقدام بناها چگونه بر نحوه

 .3برند فضاها را به نفع خود به کار می
را خنثی و تهی دانست که بدون  "فضا"طرح اين مباحث از آن جهت ضروری است که هرگز نبايد 

و  7مدعی و برای اهداف تمدنی و مردمی در دسترس است. همانطور که انديشمندانی مانند میشل فوکو
بر سر  و مردم ؛ اشکال مختلف قدرت6بر سر فضاستدر جامعه همیشه اند، نبرد  هنشان داد 5هانری لوفور

                                                                                                                                               
در هستی و زمان، همچنان در موقعیتی  "آنجا"در  "بودن"»نويسد:  پذيرد. او می اين انتقاد را می شهايدگر خود در يکی از آثار متأخر 7

 «. سازد گرايانه و فردگرايانه را ممکن می شناسانه، ذهن است که امکان تفسیرهای انسان
Heidegger, M. (2013). Apports à la philosophie : De l'avenance. trad. Fédier F., Paris : Gallimard, 

pp. 337. 

ی مکانی برای هستی انسان است که هايدگر متأخر را به سمت يک  همین ورشکستگی فلسفی در هستی و زمان، برای ساختن يک انديشه
 دهد.  سوق میحقیقی ی مکانی  انديشه

2 Kraftl, P. (2010). Geographies of architecture: the multiple lives of buildings, In Geography 

Compass, 4 (5), pp. 405. 
3 Kraftl, P. (2010). Geographies of architecture: the multiple lives of buildings, ibid., pp. 406-409. 
4 Michel Foucault (1926-1984) 
5 Henri Lefebvre (1901-1991) 

برای فوکو با آنکه مکان يک عنصر اصلی برای اعمال هر شکلی از قدرت است، برای هر اقدام برای زندگی جمعی نیز ضرورت دارد.  6
 برد.  پیش می سیاسیاقتصاد قدرت  تمرکز برلوفور هم اين بحث را با 

Foucault M., (1982). « Space, Knowledge and Power » (« espace, savoir et pouvoir »; entretien 

avec P. Rabinow; trad. F. Durand-bogaert), In Dits et écrits (1954-1988), tome IV : 1980-1988. 

Paris : Gallimard (1994), pp. 282. 
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فضاها در جامعه در رقابت هستند... در اين شرايط، همانطور که دريافتیم، حتی به فرض  تعريف و تولید
ی سوم  ، تکمیل مرحله"زيستن مفاهیم مکانی"ی  گانه تکمیل و صحت انجام مراحل اول و دوم سه

حاضر  یها ضا توسط کاربران فضا( دشوارترين است. به طور معمول، برخی از اشکال قدرتزيستن ف)
ت طراحی های تمدنی يک مل هستند که برای تحقق آرمان یيدر ساختار اجتماعی، موانع زيستن فضاها

ساالر که  در اين زمینه، برقراری، محافظت و نگهداری اين فضاهای مردم اند. و ساخته شده
آن تمدن شناسی  ها و هستی آرمانی  ی سبک زندگی مردمان يک تمدن است و بر پايه دهکنن منعکس

 خواهد بود. رد واند مهمترين م شکل گرفته

 بخش دوم
  مکانی مفهومبه مثابه یک رضوی صحن کودکان 

 شیعهدر تمدن  "زیستن مفاهیم مکانی"ی  گانه و تحقق سه "حرم" -2-1
يافته دانست که  توان آن را تحقق ی يک تمدن، تنها زمانی می وسعهدر روند تتا اينجا دريافتیم که 

شدن  مکانی. يابدتوفیق مفاهیم مکانی و در نهايت ابداع فضاها و زيستن آنها به  تعالیم نظریی  در ترجمه
، تقلید از اقدام الهی "نزول"هاست. اين  سازی برای زيستن آرمان و فضامندشدن، عبور از انتزاع و آماده

ت که در اشکال مختلف تجلی ذات معنی در جهان قابل مشاهده است. در يک تحلیل ابتدايی، اس
شود  میو مکانی مند  خانهنیز حق  ذاتِدر آن،  شناخت کهمند  يک دين مکان حقیقتاًرا اسالم توان  می

رای تعالی د بند تا ظرفی شوشون می محسوسمعنوی، تعالیم معنوی  امرشدن  مکانیبا اين ی خدا(.  )خانه
 "حرم"احب ا، صمعن انوارکه تمام   يابد . اين روند در تمدن شیعه چنان توسعه میانسان در جهان معنوی

ی مکانی نظريات )به مثابه شرط ضروری تحقق و  روندِ يافتن ترجمه شوند. در غرب معاصر نیز می
و فعاالن معماران سفه، فال :است انجامو علمی در حال   مدون ، به شکلی هر آرمان و نظر( توسعه
زيستی -تا نظريات فرهنگیسازی هستند  تجربهدر و   در سعی ،غرب ی کاربرساالری فضا در حوزه

خود را تولید  ها و فضاهای مکاننیز داری  نظام سرمايه برقرار کنند. مکان و فضاخود را از طريق تمدن 
ها،  ها، پارک پاساژها، مال شد )مانندک های ديگر را در خود می کند و از طريق فضاسازی، فرهنگ می

                                                                                                                                               
Lefebvre, H., (1974). La production de l’espace. Paris : Anthropos, 4° édition (2000). 
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شدن به  توان چنین نتیجه گرفت که هیچ نظری بدون کالبدی در نتیجه می (.های موضوعی و... شهربازی
 آيد.  ی عمل در نمی حوزه

ی معماری    در تمدن شیعه نبايد آن را تنها در يک تحلیل زيباشناسانه "حرم"برای تحلیل جايگاه 
ی شیعیان است، مثال اعالی تمدن شیعه به شمار رفته است: برای  "خانه"چون  "حرم"جستجو کرد؛ 

زنیم )که به طور مثال، با  ی شیعی از ساختار درونی حرم مثال می آوردن از ساختار آرمانی جامعه  مثال
شود  ی عامل اقتصاد شرطی نمی اصل موقوفات و فروپاشی مالکیت خصوصی، روابط میان افراد با واسطه

 کلی دانیم و... به طور قتصاد در آن غايب است(؛ يا اوج هنر شیعی را هنرهای حاضر در حرم میو ا
زيستن "ی  گانه مفهوم مکانی است که شکلی از روند سه -يک کالن "حرم" که کرد مشاهده توان می

شکل  را تکمیل کرده است: از مفهوم مکانی )آرامگاه(، مفهوم حرم امامان شیعه )ع( "مفاهیم مکانی
ی شیعه را به  شناسانه های هستی ی ايده ترجمهی آن مفهوم مکانی،  خالق بر پايهمعمار گرفته؛ سپس، 

 زيستنسودای نام گرفته و  "حرم"که امروز است  فضايیآفرينش يک  او و حاصل رنج نشانده فضا
ارهای ، با نگهداری و حفاظت دقیق اين فضا از ساخت"حرم"؛ پس از ساخت بر زمیناست بهشت 

ها )اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و...( و حضور شیعیان، مفهوم مکانی  و استعمارگر قدرت  فاسدکننده
به  .شیعیان تبديل شده است "زيستن معنوی"شده به فضايی برای  حرم که توسط معمار شیعی ساخته

يات نظر مکانیی  ترجمه برای يافتن "زيستی-یرمعما-فلسفی"يک تالش  "حرم"عبارت ديگر، 
ی غالب، در نفی زندگی دنیوی  در تمدن شیعه، فلسفه. و فضاسازی بر طبق آن بوده استشیعه فرهنگ 

ها در فضا  ای از محدوديت  را فضايی دانسته که با برقراری مجموعه "حرم"و جستجوی زندگی معنوی، 
. طبق اين تلقی، 7ی زيستن معنوی در جهان است )طبق تعريفی استنباطی از معارف شیعه( در پی تجربه

رفتاری و اقدامی )محرمات( در فضا،  ای از ضوابط مجموعه مقدس است که با اجرایحرم يک فضای 
فراهم آورده تا واسطی برای تطهیر و تعالی آنها باشد. اين نگاه، تعريف ائران را برای ز فضای خدماتی

( زيستن مادی را 7کند که:  رار میخواند، برق "زيستن معنوی"توان آن را  ای از زيستن را که می ويژه

                                                                                                                                               
، صص 77، شماره 7(. مفهوم و جايگاه حرم در فرهنگ اسالمی. فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ رضوی، دوره 7335کراله )خاکرند، ش 7

32-777 . 



 635/  ... از مکانی ی ترجمه يک مثابه به "رضوی کودکان صحن" طرح: تمدن و معماری فلسفه،

 

( هدف نهايی زيستن انسان در 3آورد؛  گی میان معنوی و دنیوی پديد می ( دوپاره7داند؛  ارزش می بی
 داند.  جهان را زيستن معنوی می

را به انجام  "زيستن مفاهیم مکانی"ی  گانه ای، سه  با آنکه حرم در تمدن شیعه، با کاربرد روند پیچیده
و در  تواند دقیق و يا ناقص باشد می از نظر به عمل )فضا(  هر ترجمهاست اما نکته اين است که  رسانیده

عالوه بر اين نکته، توان يک ترجمه را تصحیح و تکمیل کرد.  شکی وجود ندارد که همواره مینتیجه 
ری مورد انتقاد تواند از ديد ساختار و محتوای معما هر ساختن نیز )چون وابسته به يک معمار است( می

ی مکانی را  ی زيستن هر پديده توان مفهوم مکانی، هم معماری آن و حتی نحوه قرار بگیرد. پس هم می
 نقد کرد. 

، با اقدام برای حل تضاد بنیادين میان فضای معنوی و فضای "حرم"يک اصالح ممکن برای تکمیل 
که آرمان بديهی هر تمدن، بايد آيد  مادی ممکن است. اين توجه به حل تضاد از اين تحلیل می

اش در تمام سطوح و فضاها باشد. يک مسیر ممکن  سازی تضادها و برقراری همگانی مفاهیم برطرف
 "ظهور"ی  ی تعريفی از پديده در تمدن شیعه، با ارائه "حرم"آمدن بر اين تضاد در مفهوم  برای فائق
را برای حل تضاد دانست: میان فضای مادی  توان آن ، می"ظهور"از  شود. طبق تعريف مکانی ممکن می

يابی  دهد: تجسم برای اصالح فضای غیرقدسی رخ می "ظهور"و معنوی؛ میان فضای قدسی و دنیوی... 
شود. به  که زيستن دنیوی در آن انجام می  در فضايی امر معنوی در تمام شئون زندگی مادی، حتی 

ای که مرز میان فضای قدسی و زمینی را نابود  دهچنین است: پدي "ظهور"عبارت ديگر، درک مکانی 
مفهومِ -شود و مادی معنوی... در جستجوی امکان تحقق جامعِ کهن کند و در نتیجه معنوی مادی می می

به عنوان يک الگوی فضايی برای تمدن نوين شیعه، در تالش برای حذف مرز میان  "حرم"مکانی 
، مفهوم مکانی مدرن "ظهور"با توجه به تعريف مکانی توان  قدسی و غیرقدسی و تحقق جامعیت، می

های تربیتی، اجتماعی، فرهنگی و...( انسان شیعه را در  را طرح کرد که زيستن مادی )جنبه "حرم"
خواهد و بالعکس، تا در نهايت حرم در مختصات مخصوص به خود، به فضايی  زيستن معنوی او می

)به معنای اونتولوژيکی( او تبديل شود. اين تحلیل مکانی که برای پديداری انسان شیعه و تحقق زيستن 
-فضای معنوی را يک کالن مولد طرح صحن کودکان رضوی بوده است، نگرشی است که حرم

برای تمام  زيستنِ آرمانشهر شیعیی  برای تجربه استحقیقی امکانِ  يک که کند معرفی میفرهنگی 
 . شیعیان
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يک  ی تمدن شیعه، برای آيندهپردازی  نظريهداشت که در هر  بايد توجههمانطور که اشاره شد، 
شیعه است. در  نوينبرای تمدن  یمکانتولید مفاهیم  ،انديش متعهد شیعی روشناساسی برای رسالت 

شکل  "صحن کودکان رضوی"مفهوم مکانی شناسی مکانی حرم،  آسیب پس ازهمین مسیر بود که 
به  توجهفضاها در حرم، با اهیم و است برای تولید مف  عمارانهم-ی فلسفی که در واقع يک مداخله گرفت

معاصر ی  جايگاه کودکان و نوجوانان زائر، جهت پیشبرد و تحقق اهداف فرهنگی و تربیتی در جامعه
در  تواند میکه شیعه آرمانشهر ی مدرن است از تالش برای جستجوی  ، يک نمونهشیعه. صحن کودکان

الگو قرار  ی شیعی ، برای تولید مفاهیم مکانی ديگر در ساختار جامعهملمسیر هدف تربیت انسان کا
 . گیرد

 تحلیل فضایی حرم رضوی و بیان ضرورت صحن کودکان رضوی  -2-2
به  "حرم"مانده و مغفول(، در مفهوم  )هر چند پنهان "صحن کودکان رضوی"مفهوم مکانی ی  نطفه

در -دو ی مدرسه نظیر. وجود اماکنی ده استرضوی قابل مشاهفرهنگی در حرم  فضایيک عنوان 
ای از  ی پريزاد )محل پاسخگويی به سئواالت دينی( نمونه های قرآنی( و مدرسه دارالقرآن )محل فعالیت

)که خود  "دارالقرآن"اما در قالب مکانی  ندارندزائر  اناين فضاها هستند که با آنکه تمرکز بر کودک
های هنر اسالمی در  خدمات فرهنگی به زائران هستند. کارگاه ی مکانی است(، مدعی ارائه مفهوميک 

شود(، با آنکه  در )که امروزه از آن بیشتر به عنوان کارگاه قرآن استفاده می-دو ی بنای باشکوه مدرسه
اند. به هر  خود را به امور ديگری نیز گذاشته د، اما تمرکزنهايی هم برای کودکان و نوجوانان دار برنامه

فضای فرهنگی  نی اينکه حرم يک کال نظريه ،برای بنايی در داخل حرم "مدرسه"عنوان حتی  صورت،
اصلی مطرح سئوال يک  از اين مهم،شناساند.  می "تربیت"کند و آن را محلی برای  است را تقويت می

 شود؟  ی کودکان و نوجوانان اين تربیت چگونه محقق می : دربارهشود می
ثمرات امر تربیت کودک از طريق بازی و سرگرمی  ،قرار گرفته است همانطور که مورد تائید

حقیقت اين است که اگر به کودکان در حرم توجه کنید، آنها به هر شکل ممکن در . 7شمار دارد بی

                                                                                                                                               
1 Lynch, Sandra, Pike, Deborah, à Beckett, Cynthia (Eds.), (2017). Multidisciplinary perspectives 

on play from birth and beyond. Singapore: Springer.   

 (.7337(. اسالم و بازی کودکان. تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل )7366بهشتی، احمد )

 



 632/  ... از مکانی ی ترجمه يک مثابه به "رضوی کودکان صحن" طرح: تمدن و معماری فلسفه،

 

های شیبدار، دويدن و لیزخوردن بر مرمرهای  حرم هستند: سودبردن از راه فضايیحال بازی با عناصر 
صحن با توجه به اين اصل، نخستین ويژگی ها...  تاالرهای آينه بازی درحوض،  بازی در کنار کف، آب

يک تربیت دينی و معنوی حقیقی، که کودک در آن است برای  تمرکز به بازی و سرگرمی، کودکان
ی درک معنويت را از طريق بازی در دامان امام محبت )ع(  کند و برای همیشه خاطره تجارب ممتاز می

 برد.   راه میبا خود به هم
ها و آغاز  طرح نخستین پیشتدوين کودکان در حرم غريب هستند اما خوشبختانه از زمان  آنکهبا 

ی غیررسمی آن توسط  و ارائه 7330ابتدای سالهای در  "صحن کودکان"مطالعه و تحقیق و طراحی 
نگاه نسبت به ی واضح اين تغییر  اتفاقات مبارکی در حرم رضوی رخ داده است. نمونه، 7طراحان

در حال  "انتقال مفاهیم دينی در قالب بازی و سرگرمی"است که با عنوان  "کبوترانه"طرح  ،کودکان
، سالهای زيادی را صرف تحلیل و نقد وضع موجود انحاطرها،  همزمان با ظهور اينگونه طرح. 7اجراست

ی  ی طبیعی توسعه هنتیج، "رضویصحن کودکان "که ی کلی رسیدند  د و به اين نتیجهحرم کردن
که بود است. دلیل نیاز به برداشتن گامهای بعدی اين  "کبوترانه"کودک رضوی  و مهد "مدرسه"

مدارس رضوی، با آنکه مفاهیم مکانی هستند اما در غیاب بازی و سرگرمی، برای کودک و نوجوان 
اقبال وجود با توان گفت که  نیز میی طرح کبوترانه  خواهند بود. درباره تربیتیکمتر جذاب و در نتیجه 

عالوه بر اين، داخل حرم است. در زائران به دلیل توجه به بازی و سرگرمی، در واقع يک مهدکودک 
بسیار فضايی مستقل هستند، در  یمکانمفهوم ، برخالف مدارس رضوی که يک "کبوترانه"فضای 

. به عبارت قرار دارد ع رضویدر صحن جام ی اداریی دوم يکی از بناها طبقه و در محقر و نامناسب
حتی عالوه بر اين،  ی جديد.مکان مفهوماست و نه يک  "استقراض مکانی"يک  "کبوترانه"ديگر، 

اند تا آنها  و تنها تالش کرده ها برداشته شده شود، از مهدکودک هايی که آنجا انجام می فعالیت محتوای
 را دينی کنند. 

                                                                                                                                               
بازی کودکان(. قم: مؤسسه بوستان کتاب  آمدهای تربیتی اسباب (. بازی کودک در اسالم )بررسی پی7385شجاعی، محمدصادق )

 )انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم(.
 باشد.  ی اين مقاله می محمدی و نگارنده ، شامل احسان خان"صحن کودکان رضوی"ن گروه طراحا 7

2 https://razavi.aqr.ir/koodakane 
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اند تا صحن کودکان را  اشتیاق بیشتری يافتهاين تجارب مرور  باکه طراحان  به اين دلیل است
با جايگاه بازی و سرگرمی باشد و هم مناسب های تربیتی مبتنی بر  ريزی کنند که هم مطابق با روش طرح

 ی معمولِ ، نه تجربه"صحن کودکان رضوی"تا تجارب معنوی و اصیلِ بودن در  ان زائر،کودک
 باشد.  "صحن کودکان رضوی"ودن در ، که ب"بازیشهر"يک مهدکودک و يا 

 شرح مختصر طرح صحن کودکان رضوی  -2-3
صحن کودکان رضوی يک ابداع مکانی است؛ يک مفهوم مکانی جديد که در تالش است تا 

ی قدسی و معنوی از  های تربیتی فرهنگ شیعه را فضامند کند. برای اين مهم، برای امکان تجربه آموزه
های شیعه  مورد توجه قرار گرفت تا کودکان با تاريخ و ارزش "بازی"اصل های فضايی،  طريق ساخته

ذهنی صحن، -های حسی ی حرم باشد و جنبه آشنا شوند. ضروری بود که صحن در داخل مجموعه
متر مربع و زيربنای کلی )بدون  30*70ممتاز، فانتزی و کودکانه باشد. حیاط صحن به ابعاد تقريبی 

متر مربع در نظر گرفته شد. حیاط و بناهای پیرامون آن،  7000( "یعهش کودکان سرای"احتساب 
است که در زيرِ زمین ساخته خواهد  "شیعه کودکان سرای"فضاهای مقدماتی جهت ورود کودکان به 

ها، يک ايوان  شد و مشخصات فضايی مجزا دارد. معماری داخلی صحن، وفادار به معماری سنتی صحن
ی کم  ی نمای بیرونی، يک حوضچه محراب در سمت قبله دارد. شاخصه-بزرگ ورودی و يک ايوان

 ی کودکانه.  عمق آب است که دور تا دور بنای صحن را در برگرفته است و همچنین دو مناره
 صحن فضای چند در شده طراحی محتوای از مختصری شرحدر ادامه، نمای کلی از فضاها و 

  است: شده آورده رضوی کودکان
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 صحن حیاط و حوض -2-3-1
های مذهبی و  حیاط صحن يک مکان چندکاربردی است. در شرايط مناسب امکان مراسم و نمايش

 آن وجود دارد. قرآنی در 
 را آب که کودکان هدف اين شود. با تبديل می گروهی بازی اسباب صحن به يک : حوض7مثال 

 نفر بايد چند دستی؛ هایتلمبه و بندها مسیرها، راه از ای مجموعه: دهند انتقال ديگر ینقطه به اینقطه از
 نهايت، در تا کنند سد نادرست سیرهایم به را آب مسیر هرزرفتن ديگران و بزنند تلمبه پايین ارتفاع از

 بلند آبشار يک شکل به رسید، ارتفاع در نهايی ی نقطه به که آب برسد؛ی نهايی  نقطه به پايین از آب
 ...نوا و رنگ نور، از جشنی با بود خواهد همراه که ريزد پايین می

 های تصويرسازی از زلبري متری، شود: ده ی نمايش از ايوان قبله آويزان می پرده : يک7مثال 
 های پرده به مانند نمايش ی پرده. است قرآنی و مذهبی قهرمانان های داستانهای روايت که کودکانه
همراه  به تا کند می تغییر نمايش محتوای و داستان تناسب به و بود خواهد اما چندبعدی خوانی شاهنامه

)قرآنی( را  ها قصه خوان پرده که نگامیه. شود روايت داستان شوند، صحنه ظاهر می بر که ها عروسک
 حرم، نواهای ديگر و ها نقاره با نمايش موسیقی. هستند صحنه روی ها عروسک کند، می روايت

 نمايش، اجرای از پس که مهم است... کند مختل نمی را حرم دنیای صوتی و است هماهنگ
ی  خدام ويژه کار سنی ههایگرو تناسب که به است زمان آن و بروند کودکان میان به ها عروسک

 شود. های مختلف گروهی و يا انفرادی ممکن می و انجام فعالیت آغاز صحن کودکان رضوی

 کارگاه هنربازی -2-3-2
های  ی فضايی است برای بازی، با تمرکز به هنرها برای نیل به اهداف تربیتی. يک نمونه از اين باز

 قديمی؛ مهرهای کردن کودکان است: گِلکارگاهی، بازسازی مهرهای مستهلک حرم توسط 
 و اندازد می جديد مهر گلِ بر طرحی نقاشی کند، بخواهد که انگار کودک هر... مجدد ريزی قالب

 خود با بگیرد؛ تحويل ساخته، خود که را مهری تواند می کس بعد هر روز و روند می کوره به مهرها
 حرم ببخشد. به يا و ببرد
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 اجتماعات سالن -2-3-3
پذيرش  "سرای کودکان شیعه"صحن کودکان تمرکز به تربیت کودکان دارد. زمانیکه کودکان در 

های کارشناسان تربیتی شرکت خواهند کرد. سالن  شدند، والدين آنها نیز در جلسات مشاوره و سخنرانی
 اجتماعات فضای والدين برای اين منظور است.

 رضوی نوزادان و مادران مرکز -2-3-4
شده برای آسايش مادر زائر و نوزادش، با حضور دکتر متخصص  طلوب و آسوده، طراحیفضايی م

ی مشاوره به نوزاد شیعه و مادرش. هدف اين است که از آنجا که نوزادان  نوزادان، جهت ارائه
 اند، فضايی در حرم برای آنها و مادرانشان وجود داشته باشد.  عزيزترين زائران حرم

 (شیعه روایتکده) شیعه کودکان سرای -2-3-5
ها و رخدادها جهت تربیت کودکان، مختص  ی وسیعی از امکانات فرهنگی، بازی دارای مجموعه

 تاالر اصلی است:  2بازديد کودکان و نوجوانان زائر که شامل 

 تاالر آفرينش .7

 تاالر پیامبران )ع( .7

 (ص) اکرم تاالر رسول .3

 (ع) بیت تاالر امیرالمومنین و اهل .7

 (ع)ا خانه امام رض .5

 تاالر امید و انتظار .6

 عبارتند از:  شیعه کودکان نکات کلی سرای
  روح کلی سرا، روايت هستی است طبق جهان بینی شیعه. از تاالر آفرينش تا تاالر امید و

انتظار... ابتدا داستان آفرينش، آدم وحوا، آوارگی انسان بر زمین، پیامبران و در نهايت حضرت 
 ی امام رضا )ع( تا انتظار.  و خانهپیامبر )ص(، امامان )ع( 

  هدف اين است که ما به ازای فضايی محتوای هر تاالر را طبق روايت شیعه، استخراج و ساخته
 معمارانه خواهد بود.  -شود. اين مسیر يک تالش مفهومی
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 شناسی شیعه باشد و برای  بصری هستی-ی مکانی محتوای تاالرها بايد چنان باشد، که ترجمه
 جذاب. کودکان 

 خیز  شوند که فقط کودکان بتوانند از آن سینه ای طراحی می راههای ارتباطی بین تاالرها به گونه
 های چرخان عبور کرده و به فضاهای بعدی برسند.  و يا با سرسره

  محتوای تاالرها عالوه بر محتواهای ثابت، براساس تقويم شیعه قابل تغییر است تا امکان
ی و متنوع مانند: عطر فاطمه، عاشورا، غدير و... فراهم گردد. در برگزاری تورهای موضوع

 نتیجه، محتوای سرای کودکان بايد سال به سال نو و تازه شود. 

 ی استعاری  آغاز ورود به سرای کودکان از طريق يک صعود به عمق زمین خواهد بود. جنبه
 عمق تاريخ است. های فانتزی و جذابِ پیامبران در  اين صعود، آشنايی با داستان

 شدن بر کشتی نوح )ع(  های مختلف دارد: پیاده تاالر پیامبران يک سفر دريايی است که ايستگاه
ی ابراهیم )ع(  ی حیوانات کشتی او؛ ورود به دهان ماهی حضرت يونس )ع(؛ تجربه و مشاهده

 در آتش؛ ديدار با موسی )ع( و هارون و... 

  های مختلف در مدينه،  ی شتر و با ايستگاه سوار بر مجسمهتاالر امامان، يک سفر بیابانی است
 مکه و.... و در نهايت در کربال.

 ی امام رضا )ع( بازسازی نشستن کودکان است در محضر مهربان امام رضا )ع( و گفتن  خانه
 ای به کودکان زائر. نصیحتی و در نهايت، دادن هديه

 ی صحن کودکان مناره -2-3-6
ی شیعه، که در واقع در انتهای مسیر و بعد از تاالر امید و انتظار واقع  دهايستگاه آخر روايتک

های باريک  رسند و با صعود از پله کده شیعه، به مناره می شود... کودکان زائر بعد از گذر از روايت می
ش انگیز و امیدبخ ای هیجان گیرند که تجربه های شاد است قرار می آن، در داالنی که غرق نور و رنگ

کند؛ در انتهای مسیر در عروج به آسمان، نگاه کودکان به گنبد امام )ع( خواهد   را برای آنها فراهم می
 افتاد و آن زمان، زمانِ آرزوکردن است. 
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 موانع و مشکالت در مسیر اجرای طرح  -2-4
ی  در تمدن شیعه، نتیجه "حرم"با وجود تالش برای اصالحات مکانی برای تحقق مفهوم جامع 

معناداری از زمان اعالن عمومی طرح صحن کودکان رضوی به دست نیامده است. همانطور که بیان شد 
ی مکانی که  ی مفهوم حرم نیست و در تالش است تا با بهبود ترجمهکنندهصحن کودکان رضوی مختل

و تعالی  "اریپديد"بینی شیعه انجام شده و فضای فعلی حرم را ساخته، فضايی برای  از مفاهیم و جهان
شیعه را جستجو کند. شايد برای همین باشد که در تمام  "نوين"کودکان زائر فراهم کند و تمدن 

ها  جلسات با مديران ارشد آستان قدس، همه از طرح استقبال کالمی کردند. با اين حال، بعد از ماه
 ست.پیگیری تا به حال هیچ اقدام عملی برای آغاز مراحل اجرايی انجام نشده ا

)که در واقع عدم تکمیل انتقال از  "طرح صحن کودکان رضوی"دلیل وضعیت ساکن فعلی 
توان در چند مورد اصلی خالصه  است( را می "زيستن مفاهیم مکانی"ی  گانه   ی اول به دوم در سه مرحله
 کرد: 
  عدم آشنايی با اهمیت تمدنی امر فضا؛ 

 عدم توجه به جايگاه بنیادی کودکان زائر؛ 
 م درک ادبیات حاکم بر طرح صحن کودکان؛ عد 
 ی مديريتی در امور فرهنگی حرم؛  فقدان ساختار يکپارچه 

 بین نهادهای مختلف متولی در حرم؛   جنگ قدرت و رقابت 

 های سطحی و  به نفع طرح "صحن کودکان رضوی"ی  پوشی از طرح جامع و پیچیده چشم
در  "شهربازی معارفی"دارند )مانند طرح زودبازده که هیچ سنخیتی با مفهوم مکانی حرم ن

است که در تمدن  "شهربازی"صحن غدير که آن هم يک استقراض مکانی از مفهوم مکانی 
 کند(؛  ايجاد نمی "حرم"قرابتی با  "معارفی"ی  داری تولید شده و حتی با افزودن واژه سرمايه

 ها و ابزار  احی و ساخت سازهگیری تمام مراحل طر نبود امکان مادی نزد طراحان برای برعهده
 الزم صحن کودکان )زيرا اين گزينه مطلوب مديران محترم آستان قدس است(.

افسوس طراحان اين بوده و هست که تنها چند گام تا توفیق اين طرح و اجرای آن و تحقق حقیقی 
توجه و اعتماد به اند، اما به دلیل عدم آگاهی و فقدان  در تمدن شیعه فاصله داشته "ابداع مکانی"يک 

های رقیب با سرعت و  طراحان جوان اين طرح، مسکوت مانده است. اين در حالی است که تمدن
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ی ساخت، بلکه به ساختن و  کنند و نگرانی خود را نه به مرحله سهولت مفاهیم مکانی جديد تولید می
ها که از آغاز طراحی صحن  الاند. با اين همه، مانند تمام اين س زيستن مفاهیم مکانی تمدن خود گذاشته

ی  های خود ادامه خواهند داد تا تمدن نوين شیعه بر پايه گذرد، طراحان همچنان به تالش کودکان می
های قدرت( شکل بگیرد و نقشی گمنام در تحقق  ی بازی انديشه، تحقیق و نوآوری )و نه بر پايه

 ی ظهور برداشته شود.  جامعه

 یگیر بحث و نتیجه
های تمدنی بود. اين مورد را ی پژوهشاين نوشته، تبیین جايگاه مکان و فضا در حوزهنیت نخست 

شناسی مکانی وجود و مفهوم زيستن اونتولوژيکی به انجام رسانديم. با اثبات اهمیت  از طريق يک پديده
هر تمدن از ها و تعاريف  نظريهبین  یی مستقیم بنیادين فضا برای هستی انسان نشان داديم که بايد رابطه

خانمانی  بی"و برای اينکه مردمانش به مصیبت  ماندن : هر تمدن برای زندهفضا برقرار کرد وهستی 
ی  گانه ش را از طريق تکمیل سهمردمان (های اقدام  بايد فضاهای پديداری )صحنه، نشوند رادچ "فلسفی

انی توسط فلسفه، ساختن فضاها گانه شامل تولید مفاهیم مک فراهم کند. اين سه "زيستن مفاهیم مکانی"
تر، بدون مفاهیم  باشد. به عبارت دقیق توسط معماری و زيستن اين فضاها توسط ساکنان آن تمدن می

بدون يک معماری خالق که آن مفاهیم  هستند وشناسی هر تمدن  هستیی مکانی   مکانی که ترجمه
ی آنها  تحقق هستی يگانه به معنای عدمکه مانند  می " خانه"بدون مردمان آن تمدن مکانی را فضا کند، 

ای به  سازی موانع زيستن اين فضاها، اشاره آنها خواهد بود. برای برطرف "مرگ اونتولوژيکی"و 
 کند.  ی جغرافیای انسانی داشتیم که فضا را از ديد اجتماعی و ساختارهای حاکم بر آن مطالعه می شاخه

های ارائه شده، در جستجوی امکان تحقق  بق نظريهدر بخش دوم، به يک مورد پرداختیم که ط
گذاشتیم و نشان داديم که چگونه  "حرم"تمدن نوين شیعه است. در نخستین گام، توجه خود را بر 

در تمدن شیعه محقق کرده  "زيستن معنوی"را در تعريف  "زيستن مفاهیم مکانی"ی  گانه شکلی از سه
ی مکانی که از    ن شیعه را تحلیل و نقد کنیم تا ترجمهمفهوم تمد است. تالش کرديم که اين کالن

 "ظهور"ی  بینی شیعه انجام داده است را تکمیل کرده باشیم. اقدام به اين مهم، با توجه به پديده جهان
بود. نشان داديم که چگونه  "صحن کودکان رضوی"ی آن نقد، تولید مفهوم مکانی  ممکن شد و نتیجه

کند و آن را اقدامی در تحقق  تر می را در تمدن شیعه کامل "حرم"مکانی فعلی اين مفهوم مدرن، مفهوم 
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را مورد بررسی  "صحن کودکان رضوی"تمدن نوين شیعه دانستیم. در انتها موانع اجرای مفهوم مکانی 
 قرار داديم. 

ايد ای برای تحقق تمدن مدرن شیعه وجود دارد، ب اين تالش نظری و عملی نشان داد که اگر اراده
تمدن "پروا عمل کنیم. اگر قرار است که مفهوم  ی نظر و هم اجرا، علمی، انديشمندانه و بی هم در حوزه

از يک شعار فراتر رود، بايد تمام نظرسازان، مجريان و مديران چنان اقدام کنند که  "نوين اسالمی
دف اجرای آنها باشد. با های خالقانه و علمی، با آغوش باز پذيرفته شوند و ضمن بررسی دقیق، ه طرح

بار است که در فضای کنونی حاکم، مفاهیم نیز ابزاری برای سودجويی شده و اجرای  اين حال، تأسف
ها  توجهی هرگونه طرح خالقانه که شرط ضروری تحقق اهداف تمدنی است در چهار راه ناآگاهی و بی

 ماند. متوقف می
 



 

 


