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راهنمای تدوین و تنظیم مقاالت

الف( ساختار کلی مقاله

1. موضوع یا عنوان حاوی جذابیت، خالقیت و ناظر بر مسئلۀ مقاله

2. درج نام و نام خانوادگی کامل، براساس مندرجات شناسنامه، میزان تحصیالت، رشتۀ تحصیلی، 

رتبۀ علمی، گروه آموزشی، نام دانشگاه، رایانامه، نشانی پستی، شمارۀ همراه و ثابت نویسندۀ مسئول 

و دیگر نویسندگان )تعیین نام نویسندۀ مسئول ضروری است(

3. چکیده شامل بیان مسئله، طرح سؤال، بیان فرضیه، هدف، روش پژوهش و نتیجۀ تحقیق )حداکثر 

در دویست واژه(

4. استواری مقاله براساس شاخصه های مطرح شده در چکیده

5. کلیدواژه در بردارندۀ حداکثر پنج واژۀ مرتبط با مقاله

6. مقدمه ارائه دهندۀ چهارچوب کلی مقاله با هدف پاسخ به پرسش اصلی و نحوۀ آزمودن فریضه و 

دیگر مسائل بیان شده در چکیده

به منظور  به کار رفته در عنوان مقاله و در کلیدواژه،  به ویژه مفاهیم  7. بررسی مفاهیم اصلی مقاله، 

بسترسازی فهم آسان تر مطالب مقاله

8. حتی االمکان ارائۀ چهارچوب نظری به منظور حرکت در قالبی مشخص، پرهیز از پراکنده گویی و 

دوری از خروج در موضوع

9. متن مقاله حاوی چهار تا شش موضوع فرعی مرتبط با عنوان مقاله بر اساس ساختار مطرح شده 

در چکیده و مقدمه

10. نتیجه گیری به معنای عرضۀ یافته های پژوهش و نه تلخیص و یا تکرار مطالب مقاله و نیز نمایش 

پیشنهادهایی برای بررسی یافته ها و موارد مرتبط

11. تنظیم کتابنامه براساس شیوه نامۀ مصوب نشریه 

تناسب موضوع )درج عنوان و شمارۀ  به  12. درج نمودار، جدول ها و تصاویر در درون متن مقاله 

جدول ها در باالی آن و درج عنوان اشکال و نمودارها در ذیل آن(
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ب( شیوه تنظیم آدرس ها

1. درج آدرس منابع استفاده شده در درون متن و به صورت زیر درج شود:

)نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار اثر: صفحۀ استفاده شده(

اگر منبع استفاده شده چندین جلد داشته باشد، درج جلد به کارگیری شده، پس از سال انتشار اثر، 

ضروری است.

اگر دو یا چند اثر از یک نویسنده در متن استفاده شود، با حروف الفبا متمایز گردد.

نقطه ای که در پایان جمله می آید، اگر به پرانتز آدرس برسد، پس از پرانتز قرار گیرد؛ مثال:

 بوده است )اصغری، 1392 الف، ج 2: 18(.

چنانچه منبع استفاده شده بالفاصله تکرار شود، همان جایگزین تکرار منبع گردد.

آدرس دهی به آیات قرآن اینگونه درج شود: )حج: 18(

استناد به تارنما ها در آدرس دهی معتبر نیست.

در آدرس دهی درون متنی، فرقی بین کتاب، مقاله، مصاحبه و مانند آن نیست.

برگردان التین اسم ها و مفهوم های مهم و همچنین، توضیحات ضروری به اختصار در زیرنویس درج 

گردد.

درج آدرس های منابع التین، همانند آدرس های فارسی صورت گیرد؛ مثال:

)Fukoyama, 1995: 21( 

2. در فهرست منابع و مآخذ )کتابنامه( آدرس ها به صورت زیر درج شود:

برای کتاب: نام خانوادگی، نام )سال انتشار اثر(. نام اثر به صورت ایرانیک، نام و نام خانوادگی مترجم 

یا مصحح، نام محل نشر، نام ناشر، جلد استفاده شده.

برای مقاله: نام خانوادگی، نام )سال انتشار(. »نام مقاله« نام نشریه به صورت ایرانیک، شمارۀ مجله، 

ماه یا فصل انتشار، صفحات مقاله.

دیگر موارد: نام خانوادگی، نام )سال انتشار(. »موضوع« نوع اثر یا منبع )مصاحبه، سخنرانی(، تاریخ 

دقیق مصاحبه یا سخنرانی.

منابع باید براساس نام خانوادگی و به صورت الفبایی تنظیم شود.

که  نباشد  شمسی  مندرج،  سال  اینکه  مگر  نیست،  الزم  سال  از  پس  شمسی  نشانۀ  به  »ش«  درج 

راهنمای تدوین و تنظیم مقاالت
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دراین صورت، به تناسب از »ق« و »م« به نشانۀ سال قمری و میالدی استفاده می شود. ضروری است 

معادل شمسی سال های میالدی و قمری هم زمان درج شود، مثال: 2011 / 1390 درج سال آغاز و 

پایان حکومت و نیز سال تولد و مرگ شخصیت ها و پادشاهان ضروری است؛ مثال: غوریان )673-

786( و ابن سینا )791-867( نقل قول های بیش از چهل واژه )سه سطر( بدون عالمت »« چپ چین 

شود. نقل قول های کمتر از چهل واژه با عالمت »« در ابتدا و انتهای آن، در درون متن درج شود.

ج( دیگر مسائل

شود.  متمرکز  مجله  فعالیت  حوزۀ  در  خاص  مسئله ای  دربارۀ  ارسالی  مقاالت  است  ضروری   .1

تشخیص این موضوع با سردبیر است؛

2. مقاالت ارسالی باید نتیجۀ تحقیق و پژوهش نویسندۀ مسئول و نویسندگان بوده و نوآورانه باشد؛

3. تحریریۀ مجله در رد، قبول، چاپ و اصالح مقاالت براساس ارزیابی های به عمل آمده آزاد است. 

نام ارزیابان و امتیازهای داده شده در اختیار نویسنده قرار نمی گیرد؛

4. مقاالت ارسالی نباید کمتراز بیست و بیشتر از 25 صفحۀ سیصد واژه ای باشد.

5. تهیه و ارسال ترجمۀ التین و عربی چکیدۀ مقاله، پس از نهایی شدن، ضروری است.

6. مقاالت ترجمه و نقد پذیرفته نمی شوند، مگر آنکه نوآورانه باشند.

7. تنها مقاالتی بررسی می شود که نویسندۀ مسئول، در زمان ارسال مقاله، متعهد شود پیش تر آن را 

منتشر و یا هم زمان برای انتشار در نشریۀ دیگری ارسال نکرده باشد؛

8. مقاالتی امکان چاپ می یابند که از منابع دست اول در موضوع بررسی شده استفاده کرده باشند 

و نیز مستند، مستدل، تحقیقی و تحلیلی بوده و از انسجام محتوایی، ساختار منطقی و قلمی روان 

برخوردار و بر اساس رویکرد مجله باشد؛

9. تقدم و تأخر چاپ مقاالت از سوی سردبیر صورت می گیرد؛

10. نقل مطالب مجله با ذکر نام آن بالمانع است. توصیه می شود نویسندگان حتی االمکان در تدوین 

مقاالت به شماره های پیشین فصلنامه مراجعه کنند؛

11. فصلنامه از هرگونه نقد و پیشنهاد علمی استقبال می کند؛

مرحلۀ  در  و  یافته  پایان  آن،  داوری  مراحل  همۀ  که  می شود  صادر  چاپ  گواهی  مقاالتی  12.برای 

ویراستاری قرار گرفته باشد. 

13.مقاالتی بررسی می شود که از طریق سامانۀ نشریات علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه علوم اسالمی 

امام صادق دریافت شود.



داوران شماره 2)به ترتیب حروف الفبا(:

1. محمد باغستانی گوزه گر، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

2. غالمرضا بهروزی لک، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
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شاخص های تمدن )در دو رویکرد عرفی و قدسی(
حبیب اله بابائی*1

)48-11(

چکیده
شاخص های تمدن را از دو منظر می توان فهرست کرد و در سنجش تمدن ها به 
کار بست: منظر مدرن غربی که بیشتر معطوف به تمدِن سکوالِر شکل گرفته در 
مغرب زمین است؛ منظر قدسی که معطوف به تمدن اسالمی و منابع و مصادر 
مربوط به آن )به ویژه قرآن( در مشرق زمین است. آنچه در این نوشته به روش 
استقرایی بیان خواهد شد، ارائۀ نمونه ای از شاخص های جدید دربارۀ تمدن در 
گفتمان سکوالر امروز غرب است. پس از مرور شاخص های عرفی و دنیوی 
تمدن غرب، به برخی شاخص های تمدنِی برآمده از قرآن )همچون شاخص های 
اخالقی تمدن، شاخص های عقیدتی تمدن و شاخص های اجتماعی تمدن( نیز 
توجه خواهد شد تا روشن شود افزون بر شاخص های مدرن که هریک در تجربۀ 
انسانی درخور اعتنا و البته نقدشدنی است، می توان به شاخص های متفاوت 
تمدنی نیز اندیشید و با رویکردی متفاوت به تحلیل و ارزیابی تمدن های بشری 
پرداخت. تأکید بر چنین شاخص های دینی و قرآنی در ترسیم فرایند متفاوت از 

habz109@gmail.com-استادیار تاریخ و تمدن اسالمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی . *

تاریخ دریافت: 1396/4/22          تاریخ پذیرش: 1396/7/20
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تمدن اسالمی و تعیین حدود و ماهیت متمایز آن از تمدن غربی بسیار حیاتی 
و مهم خواهد بود. 

و  نظم  خشونت،  کنترل  آسایش،  گستردگی،  تمدن،  کلیدی:  واژگان 
انضباط، توحید، نیکی و اصالح

مقدمه

و  غیرتمدن،  از  را  تمدن  می توان  آن  با  که  است  معیارهایی  ویژگی ها،  نه  از شاخص ها  مراد 

فرایند تمدنی را از فرایند غیرتمدنی جدا ساخت. شاخص ها را باید به گونه ای تعریف کرد که 

قابل احصا، مشاهده و ارزیابی باشند. به بیان دیگر در توضیح و تبیین شاخص ها نمی توان به 

نکات کلی بسنده کرد؛ نکات کلی را می توان در اوصاف و ویژگی های یک تمدن ذکر کرد، 

ولی در بیان شاخص ها نمی توان بدان قانع بود. اینکه شکوفایی و حیات و نشاط تمدن باید 

فهمی  و  نماید  در خود جذب  را  گوناگون  دیدگاه های  بتواند  که  باشد  در حدی  و  به گونه ای 

 از 
ً
همدالنه از نیازهای جمعی به وجود آید )Jacobson, 1952: 19(، از ویژگی ها و نه ضرورتا

شاخص های تمدنی است. یک پارچگی و پیوستگی در وضعیت پیچیدۀ تمدن، امری بسیار 

و  بودن  کلی  جهت  به  ولی  کرد؛  تعریف  یا  خلق  را  تمدنی  نمی توان  آن  بدون  و  است  مهم 

آن  نمی توان  دولت،  و  فرهنگ، جامعه  مانند  اجتماعی  واحدهای  دیگر  با  آن  اشتراک   
ً
احیانا

نظر  در  غیرتمدن  از  تمدن  شناخت  برای  معیاری  و  میزان  و  کرد  مطرح  شاخص  به عنوان  را 

اینکه تمدن ها را همواره  یا  گرفت. همچنین اگر تمدن را فرایندی بی پایان از رشد و توسعه، 

آمیخته به بحران و نیازهای کالن بدانیم که موجب ریسک پذیری و سازندگی در مقیاس تمدنی 

می شود، )Ibid:22(، به ویژگی های یک تمدن مربوط می شود، نه شاخص های آن. همچنین، 

اگر تمدن را پدیده ای به وجودآمده به دست انسان و در میان انسان ها بدانیم که در تعامل انسان 

با انسان ظهور می کند، درحقیقت، به یکی از ویژگی های تمدن اشاره کرده ایم و نه شاخصی 

از شاخص های تمدن. 

در نسبت بین شاخص ها و ویژگی ها، می توان همۀ شاخص ها را ازجمله ویژگی های خاص 

تمدن تلقی کرد، ولی چنین نیست که هر ویژگی ای را بتوان ازجمله شاخص های یک تمدن 
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به شمار آورد. درواقع رابطۀ منطقی میان ویژگی و شاخص، رابطۀ عموم خصوص مطلق است 

که هر شاخصی ویژگی است، ولی هر ویژگی ای شاخص نیست. برخی ویژگی ها شاخص و 

برخی ویژگی ها غیرشاخص هستند.

از  تمدن  یا تشخیص  تمدن  آن در شکل بندی  از  برآمده  معیار و شاخص   اینکه  درواقع، 

غیرتمدن چیست، منوط به باور و مبنایی است که پژوهشگر در چیستی تمدن اتخاذ می کند. 

اگر کسی تمدن را در نسبت میان انسان و طبیعت ببیند و انسانی را که برخوردار از توانایی الزم 

در سیطره بر طبیعت است1 متمدن بنامد، در بیان شاخص ها نیز بدین جهت تمرکز می کند و 

تغییر و تصرف موفق در طبیعت را شاخص شکل گیری تمدن یا شناخت تمدن از غیرتمدن 

نظام  سامان یافتگی  و  ببیند  انسان  و  انسان  میان  نسبت  در  را  تمدن  کسی  اگر  می دهد.  قرار 

مناسبات انسانی را تمدن بداند، در تعیین شاخص های تمدن نیز به راه دیگری خواهد رفت و 

روابط انسانی و شاخص های بهبود آن را در سطوح کالن، شاخص تمدن معرفی خواهد کرد.

در نظام روابط انسانی هم چنین نیست که همه در آن و دربارۀ ارزش های انسانی و اجتماعی 

اتفاق نظر داشته باشند. آنچه در نظام سرمایه داری غربی به عنوان ارزش روابط انسانی لحاظ 

می شود با ارزش هایی که ممکن است در جامعۀ شرقی یا جامعۀ اسالمی منظور و مقصود 

 در روابط انسانی در جامعۀ مدرن غربی آنچه اهمیت دارد و به 
ً
شود بسیار متفاوت است. مثال

لحاظ ریشه های تاریخی و فرهنگی در آن جامعه تبدیل به نیاز روزمره شده، آسایش، آزادی و 

حفظ حقوق فردی است تا بلکه دیگرآزاری در جامعه ایجاد نشود و هر فردی در خواسته های 

مبنا،  این  در  که  است  روشن  باشد.  داشته  را  الزم  حقوق  و  آزادی  آن  به  نیل  و  خود  دنیوِی 

شاخص  تمدن نیز مقوالتی همچون آزادی، آسایش و حق زندگی خواهد بود؛ اما در روابط 

انسانی در جامعۀ مبتنی بر اسالم، آرامش روحی و آزادی معنوی و تکریم دیگران ممکن است 

محور و مرکز مناسبات اجتماعی تلقی شود و در فهرست شاخص های تمدنی نیز مقوالتی 

ازاین دست به رسمیت شناخته شوند. 

1. در قرآن می توان این جهت و ُبعد اجتماعی را با عباراتی مانند »تمکن«، »تمتع« و »تسخیر« بیان کرد.
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نکتۀ مهم دیگر این است که هر تمدنی در تمدن  بودنش، طیفی و ذومراتب است. به بیان 

دیگر، تمدن  از مفاهیم مشکک است و نه متواطیء. برخی تمدن ها تمدنی تر هستند و برخی 

دیگر کمتر تمدنی اند ) Callingwood, 1947: 283(، براین اساس، شاخص های تمدنی هم برپایۀ 

برتر  تمدن های  برای  شاخص ها  برخی  است  ممکن  و  می شوند  متغیر  طیف بندی ها  همین 

قابلیت صدق داشته باشد و بر همۀ تمدن ها صدق نکند. ازاین رو، باید در شاخص هایی که 

برای تمدن ها گفته می شود دقت، و طیف بندی تمدن ها را در دسته بندی شاخص ها لحاظ کرد. 

نکتۀ آخر اینکه، شاخص های تمدن را از نقطه عزیمت های گوناگون و متفاوتی برشمرد. 

در این قسمت ما از دو نقطۀ عزیمت به ذکر فهرست شاخص های تمدنی خواهیم پرداخت: از 

نقطه عزیمت تمدن مدرن غرب و از نقطۀ عزیمت تمدن اسالمی. ایستگاه تمدن غرب ازآن رو 

 تمدن غربی چه شاخص هایی دارد که با آن خود را 
ً
در این مقاله اهمیت دارد که بدانیم اوال

برای  را  تمدن پژوهانه چه شاخص هایی  تحقیقات جدید  و  مدرن  علم  و  می داند  برتر  تمدن 

تمدن ذکر می کند که درخور توجه و تطبیق دربارۀ تمدن اسالمی است. ایستگاه تمدن اسالمی 

ازآن رو حایز اهمیت است که بدانیم تمدن اسالمی در تجربۀ تاریخی خود چه شاخص هایی 

را تبلور بخشیده است و اندیشۀ اجتماعی و تمدنِی اسالم نیز چه شاخص هایی را ارائه می کند. 

فهرست همین شاخص ها و رسیدن به ترتیب و طبقه بندی شاخص های دینی، اسالمی و بومی 

در کنار شاخص های مدرن )البته با نقد و توضیح هایی که باید داشت(، تفاوت تمدن اسالمی 

از تمدن های دیگر ازجمله تمدن غربی خواهد بود. 

گفتنی است چه آنجا که به شاخص های مدرن تمدن می پردازیم و چه آنجا که شاخص های 

دینی و اسالمی تمدن را ذکر می کنیم، فهم ما از تمدن و ماهیت تمدن تعمیق می یابد و درک 

ما از چیستی تمدن و فرق آن با دیگر مقوالت اجتماعی مانند فرهنگ و توسعه بیشتر می شود. 

آنچه پیش از بیان شاخص های تمدنی، از مفهوم تمدن در این مقاله در نظر داریم، »کالن ترین 

نظام مناسبات انسانی« است و همین تعریف نیز چهارچوب نظری این مقاله را شکل می دهد. 

و  انسان  بین  تمدن  که  این است  تمدن  ماهیت  و  مفهوم  در  تعریف مهم ترین عنصر  این  در 

انسان شکل  می گیرد و شاخص های تمدن را چه در تمدن غربی و سکوالر و چه در تمدن 
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دینی یا شرقی، باید در نظام مناسبات انسانی جست وجو کرد. ازاین رو، در این مقاله به ویژه 

آنجا که در منابع دینی و قرآن در جست وجوی شاخص های تمدنی برمی آییم، بر امور مربوط 

کید و توجه خواهیم کرد. گفتنی است به این رویکرد در فهم تمدن و تبیین  به روابط انسانی تأ

شاخص های آن به موجب سلطه و سیطرۀ نظام عرفی و سکوالر غرب بر جهان اسالم، از سوی 

اندیشمندان تمدنی مسلمان کمتر توجه شده است. 

1. شاخص های تمدن در اندیشۀ مدرن )غرب(

نخست باید یادآور شد که وفاقی بین متفکران و محققان غرب در شاخص بندی تمدن وجود 

ندارد. بااین همه مرور این شاخص ها، گفتمان مدرن غرب را در مواجهه با مقولۀ تمدن معلوم 

می کند: 

و  مدرن غرب، گستره  ادبیات  در  تمدن شدن  و  بودن  تمدن   در  نخستین شاخص  الف( 

وسعت تمدن معرفی شده است. البته، این وسعت و گستره را در چندین جهت می توان طرح 

و دنبال کرد: 

نخست گسترۀ جغرافیایی تمدن، می تواند بالفعل یا حتی بالقوه، و معطوف به قابلیت یک 

تمدن برای توسعه و تسری در فراسوی خود باشد. به بیان دیگر، هر مقدار جامعه ای گسترده و 

انسانی تر )و درنتیجه به لحاظ انسانی شامل تر و عام تر( باشد و بتواند افراد گوناگون، زبان های 

گوناگون، فرهنگ های متنوع و مذاهب یا حتی ادیان متعددی را در دل خود جمع کند و بدان ها 

نوعی وحدت و انسجام و هویت ببخشد، آن جامعه به آستانۀ تمدن نزدیک تر می شود.

امری فراگیر و ساری در همۀ  باید  به مثابه واحد بزرگ اجتماعی،  اینکه هر تمدنی  دیگر 

کارتاژ  تمدن  مانند  تمدنی  شاید  هرچند  باشد.  سیستمی(  )گسترۀ  اجتماعی  سیستم  اجزای 

)تونس امروز( به لحاظ جغرافیایی کوچک بوده، کوچکی در جغرافیا مانع انعقاد یک تمدن در 

این سرزمین محدود نبوده است. اگر سرزمین کوچکی بتواند دکترین خود را در همۀ نظامات 

اجتماعی و سیستم کالن اجتماعی پیاده و نهادینه بکند، بی شک آن سرزمین کوچک می تواند 

از سرزمین  باور مرادخای کاپالن،  براساس همین  بسازد.  دیگر  تمدن های  از  متمایز  تمدنی 
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اشغالی قدس به عنوان سرزمین تمدنی یاد می کند و ارائۀ الگوی تمدنی را در آن برای یهودیان 

دنیا ضروری می داند. بنابراین، پیچیدگی ها، ارتباطات تنگاتنگ، هارمونی و هماهنگی میان 

اجزای گوناگون یک جامعه آن را به آستانۀ تمدنی شدن نزدیک تر می سازد و دامنۀ آن را در درون 

جامعه می گستراند و همۀ ابعاد و بخش های آن تمدن کوچک را مرتبط و متصل به هم می کند.

افزون بر دو گسترۀ یادشده که می توانند شاخص و معیاری برای یک تمدن تلقی شوند، 

گسترۀ ارتباطی تمدن )ارتباط با دیگر تمدن ها( نیز، در صورت بندی و توسعۀ آن اهمیت دارد. 

ارتباطی تجاری،  و  باشد  دید که در خأل شکل گرفته  را  تمدنی  نمی توان  تمدن ها  تاریخ  در 

فرهنگی یا سیاسی با دیگر تمدن ها نداشته باشد و از دیگر تمدن ها در توسعه و تکامل یا در 

حل معضالت کالن خود سود نُجسته باشد. البته این گستردگی در دنیای معاصر پیچیده تر 

و شبکه ای تر شده است و تمدن ها در رقابت، گفت وگو و گاه تعامل با یکدیگر پیش می روند. 

جالب اینکه حتی جنگ و برخورد میان تمدن ها، درظاهر ویرانگر، ولی در باطن برای تمدن ها 

را  آن  نمونه های  است.  شده  باعث  تمدن ها  میان  را  ارتباطاتی  جنگ،  نفس  و  بوده  سازنده 

دنیای  به  و صلیبی ها  ایران، حملۀ مغول ها  امپراتوری  به  مقدونی  اسکندر  در حملۀ  می توان 

اسالم و  ورود ناپلئون به مصر دید.

به   ،)Tiryakian, 2001: 281( تاریخی است  تمدنی در سطح کالن، گسترۀ  واپسین گسترۀ 

معنای ریشه های طوالنی و عمیق تاریخِی یک تمدن است. بسیار تفاوت است بین منطقه ای 

که در آن تمدن هزاران سال ریشه دوانده است با سرزمینی که چنین تاریخی در عقبۀ تمدنی 

آن وجود ندارد. وجود پشتوانۀ تاریخی طوالنی، نه فقط میراث فرهنگی یا کتب مربوط به آن 

جامعه و تمدن را غنی تر می کند، بلکه در صورت بازخوانی فعال آن، هویت عمیقی میان افراد و 

سازندگان تمدن به وجود می آید. به تناسب تنوع تاریخی در گذشته، تنوع فرهنگی در وضعیت 

مایه های  تاریخ،  درازای  اندازۀ  به  همچنین  می کند.  پیدا  را  خود  منطقی  جایگاه  هم  کنونی 

بروز می یابد. ازطرف دیگر، هر میزان در گسترۀ  و  بیشتر ظهور  اندیشه ای و فکری در جامعه 

تاریخی فقر و خأل وجود داشته باشد، وضعیت امروزین تمدن هم دچار خأل خواهد شد؛

ب( شاخص دیگری که از منظر اندیشمندان مدرن در هر تمدنی وجود دارد یا باید وجود 
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داشته باشد، توانایی آن تمدن در استفاده از فناوری برای ایجاد آسایش )متفاوت از آرامش( 

در جامعه است. جامعه ای که این توانایی را نداشته باشد، بی شک از منظر مدرنیته نمی تواند 

هرچند   ،)Michael Adas( آداس  مایکل  ازنظر   .)Mazlish, 2001: 297( شود  تمدن  به  متصف 

برتری معنوی یا دینی در کاربرد غربِی مفهوم تمدن نهفته است، برتری علمی و فناورانه در دنیای 

امروز بر برتری معنوی پیشی گرفته و همین نیز در معنای تمدن و مؤلفه های اصلی آن تأثیر 

 بر چنین معیاری تأکید 
ً
گذاشته است. کتاب آداس با عنوان ماشین سنجشگر انسان ها1 دقیقا

می کند. براین اساس، متمدن بودن نه فقط برحسب توانایی معنوی، بلکه براساس سطح توانایی 

ـ اقتصادی است. از همین رو، می توان برتری تمدنِی غرب را بر دیگر تمدن ها  مادی و فناورانه 

مطرح کرد. کارکرد فناوری های پیشرفته در تمدن امروزین نیز در همین راستا و در جهت ایجاد 

آسایش است که فاصله ها را کم کند و طیف وسیعی از گونه های متنوع زندگی را در دسترس قرار 

دهد ) Tiryakian, 2001: 289(. البته اینکه مرز آسایش تا کجاست و فرق میان آسایش اصیل و 

آسایش کاذب چیست، پرسش مهمی است که باید در جای دیگر بدان پرداخت؛ 

پ( شاخص مهم دیگر و شاید مهم ترین آن که تمدن شناسان در دنیای غرب بر آن اصرار 

می کنند، کنترل خشونت است. همۀ تمدن ها در درون خود خشونت را کنترل می کنند. معنای 

هنجاری تمدن نیز در مهار خشونت نهفته است )Szakolczai, 2001: 372(، اما دربارۀ اینکه 

خشونت چگونه کنترل می شود و ابزارهای آن کدام است، برخی بر نوعی برادری و اخوت، 

برخی بر نهادسازی و قانون گذاری و تبعیت از قواعد معاشرت مدنی و برخی بر روش های 

زاهدانه2 و آثار آن در تقلیل منازعات دنیوی و ایجاد انسجام و صلح اجتماعی تمرکز می کنند. 

دراین باره اشخاصی نیز بر شخصیت های کاریزما و تأثیری که آنها در کنترل خشونت دارند، 

 Szakolczai, ( کید می کنند. البته کسانی هم هستند که کارکرد کنترلی این ها را نقد و رد کرده اند تأ

375 :2001(؛

و  نظم  از  نوعی  وجود  ذکر شده،  مدرن  ادبیات  در  تمدن  برای  که  دیگری  شاخص  ت( 

1. Machines as the Measure of Men.

2. Ascetic Techniques.
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اجتماعی  انضباط  و  نظم   
ً
صرفا تمدنی،  شاخص  به عنوان  مذکور  نظم  البته  است.  انضباط 

 Newman,( نیست، بلکه نوعی انضباط1 و پروردگی روح2 فردفرد جامعه را هم دربرمی گیرد

معطوف  اجتماعی  نظم  به  نظم،  باب  در  مطرح شده  مباحث  بیشتر  بااین همه،   .)1979: 476

شده است. وجود نظم در جامعه باعث می شود جامعه پذیری، ثبات سیاسی، خردپیشگی و 

کنترل خشونت به سهولت انجام پذیرد. جامعه ای که نظم و انضباط در آن نهادینه شده باشد، 

به لحاظ سیاسی، جامعه ای باثبات خواهد بود و زمینه های زور و خشونت نیز در آن از بین 

ظرفیت  نوعی  مدرن،  دولت  در  متمدن  شهروند  بارز  صفت  ازاین رو،   .)Ibid(  رفت خواهد 

سودهاست  و  هزینه ها  دقیق  حسابگری  و  خویشتن داری4  شخصی،3  انضباط  برای  درونی 

.)Robert,1998: 392(

نکته و پرسش مهم دربارۀ نظم تمدنی امکان تزاحم و گاه تعارض بین نظم و آزادی است. 

برای شکل گیری تمدن، آیا نظم مهم است یا آزادی؟ آیا امکانی برای جمع بین نظم و آزادی 

آیا  است؟  تحمیلی  و  ناخواسته  جابرانه،  انضباط   
ً
ضرورتا تمدنی  نظم  آیا  نه؟  یا  دارد  وجود 

 به معنای هرج ومرج و اراده های بی قاعده وقانون است؟ از منظر 
ً
آزادی در تمدن سازی لزوما

در  تمدن سازی  فرایند  و  مدرنیزاسیون  پرسش هایی وضعیت  به چنین  پاسخ  برخی محققان، 

کشورهایی مانند مالزی و سنگاپور را محک می زند. ممکن است سنگاپور و مالزی به لحاظ 

ـ اقتصادی شان آینده نگرانه و فوق مدرن باشند، اما این موضوع نمی تواند  جهت گیری های فنی 

مدرنیته ستیز آنها را بپوشاند. اگر قوام هنجاری مدرنیته به خوداندیشی و خودتبیینی  سرشت 

است، باید آغوششان را به روی پرسشگری و بررسی نقادانه باز کنند. از این منظر بخش نامه 

 به این معناست که در کانون این قبیل طرح ها »نظم« وجود دارد نه 
ً
کردن »ارزش ها«، تلویحا

»آزادی«. به تعبیر دقیق تر، این طرح ها تلقی ضدمدرنی از نظم را ترویج می کنند که نمی توان 

آن را چیزی دانست که بر آزادی )در برابر القیدی( مبتنی است، بلکه چیزی است که آزادی 

1. discipline.
2. cultivation.
3. self-regulation.
4. self-restraint.
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»آزادی  از  برآمده  معضالت  و  است  بیگانه  مثبت«  »آزادی  با  تلقی  این  می کند.  محدود  را 

منفی« را موجب می شود. در این نگاه، اغلب طرح های »تمدنی« مسائل مربوط به عدالت 

ـ اقتصادی، فرع بر مسائل مربوط به هویت فرهنگی است. در دل ایدئولوژی ای که  اجتماعی 

»حقوق«  به عنوان  اجتماعی  حقوق  پای  بتوان  است  محال  می کند،  القا  مقتدرانه  استیالی 

که  یا جمعی  فردی  و خودمحوری  فردگرایی )غربی(  به علت  را  آنها  بی آنکه  ایستادگی کرد 

 Boris,( کرد  محکوم  می زنند  ذاتی شده  »ما«ی  انسجام  و  وحدت  ریشۀ  به  تیشه  علی االدعا 

.)2009: 160- 169

از این دیدگاه، اگر دیگران را با ابزارهای خشن و غیراخالقی از آزادی شان محروم کنیم، 

نه می توانیم تمدنی را خلق کنیم و نه می توانیم آن را توسعه دهیم. تاریخ چندهزارساله نشان 

می دهد آنجا که برای از بین بردن تفاوت ها و اراده های گوناگون و متفاوت تالش، و بر ایجاد 

کید شده تا از این رهگذر خشونت ها  شباهت ها و یکی کردن جوامع گوناگون انسانی اصرار و تأ

کنترل و وفاق و همدلی بیشتر شود و بدین سان وحدت تمدنی صورت بگیرد، فرایند سقوط و 

زوال تمدن ها آغاز شده است.

کید بر مقولۀ نظم و انضباط، مقولۀ عدالت را نیز می توان گاه به عنوان ریشه و خاستگاه  با تأ

در  تمدنی  مهم  شاخص های  از  یکی  به مثابه  و  نظم  حاصل  به عنوان  گاه  و  انضباط  و  نظم 

 عدالت اقتصادی یا عدالت 
ً
عصر جدید به شمار آورد. عدالت مد نظر در این قسمت، صرفا

تمدنی است که  در مقیاس گستردۀ  بلکه عدالت  نیست،  اجتماعی  یا حتی عدالت  سیاسی 

رد بی شک 
ُ

انسانی و اجتماعی در سطوح کالن را شامل می شود. عدالِت خ همۀ حوزه های 

رد به آستانۀ مناسبات 
ُ

در شکل گیری عدالِت کالن اثرگذار است، ولی تا زمانی که عدالت خ

نظر گرفت.  برای تمدن در  را شاخصی  آن  نمی توان  باشد،  نرسیده  عادالنه در سطوح کالن 

بود که در سطح و مقیاس تمدن چنین عدالتی  برای تمدن خواهد  زمانی عدالت شاخصی 

انعقاد یافته باشد )Mckeon, 1989: 428(؛

ث( از دیگر شاخص هایی که برای تمدن ذکر شده و با مقولۀ نظم و عدالت هم بی ارتباط 

نیست، جای گزینی قوانین شهری به جای حقوق و قوانین نظامی است. وجود چنین قوانینی 
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 وجود شهر و ثبات 
ً
برای ثبات سیاسی، موجب توسعه در تجارت و بازرگانی می شود. اساسا

شهری در پرتو قوانین شهروندی، امری الزم در پرورش رفتارهای شهری و سپس تمدنی است. 

تنوعات  و  تفاوت ها  با  برخورد  در  شهری  قوانین  وجود  ضرورت  باتوجه به  و  راستا  همین  در 

انسانی، توجه به جایگاه زنان )و شاید ضعیفان!( در تمدن و حفظ حقوق شهروندی زنان و 

 .)Mazlish, 2001: 293- 294( ضعیفان نیز، از شاخص های تمدنی بودن یا تمدن شدن است

بدین سان، احترام به حقوق انسانی، رسمیت کرامت عمومی انسان ها و تضمیِن تأمین حقوق 

افراد و نهادهای انسانی، از شاخص های مدرن برای تمدن شدن است. تأکید بر حقوق انسانی 

و حقوق بشر در تمدن مدرن، خود را در همۀ حوزه ها و ساحت های سیاسی و اقتصادی آشکار 

می سازد، که محققان نمونه های آن را در گات )GATT(، موافقت نامۀ عمومی تعرفه و تجارت، 

می بینند. در این موافقت نامه بر نبود تبعیض تأکید می شود. براساس گات، هر دولتی باید به 

همۀ اعضای گات پایین ترین نرخ تعرفه  را پیشنهاد دهد. همچنین دولت باید با خارجی ها طبق 

.)Gong, 2002: 77- 79( شرایطی که برای اتباع خود در نظر گرفته است رفتار کند

ج( افزون بر شاخص های فوق، برخی هم بر »علمی بودن« عناصر و سازه های گوناگون در 

کید می کند که جامعۀ غیرتمدنی  تمدن اشاره کرده اند. رابرت بریشتت1 بدین شاخص اشاره و تأ

هنر دارد، ولی زیبایی شناسی2 ندارد؛ دین دارد، اما الهیات3 ندارد؛ تکنیک دارد، لیکن علم4 

ادبیات ندارد؛ زبان دارد،  اما  افسانه دارد،  ابزار و وسایل دارد، ولی تکنولوژی ندارد؛  ندارد؛ 

لیکن الفبا ندارد؛ عادات و رسوم دارد، لیکن قانون ندارد، تاریخ دارد اما علم تاریخ5 ندارد؛ 

معرفت6 دارد، لیکن معرفت شناسی7 ندارد؛ جهان بینی8 دارد، ولی فلسفه ندارد. دانش شرط 

1. Robert Bierstedt.
2. Aesthetics.
3. Theology.
4. Science.
5. Historiography.
6. Knowledge.

7. Epistemology.

8. Weltanschauung.
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الزم و فرهیختگی شرط کافی برای تمدن به شمار می آید. از این منظر، فرهیختگی شاخص 

اول تمدن است و شاخصی است که عینیت دارد و واقعی است. ازنظر بریشتت در میان این 

شاخص های1 گوناگون، یک شاخص از همه باالتر و برتر است و آن وجود جامعه شناسی2 

در تمدن است. این کافی نیست که در جامعه زندگی کنیم یا عضوی از اعضای گروه باشیم؛ 

آنچه  می پسندند.  را  آن  و  شده اند  راضی  جامعه  و  جمع  در  زندگی  این گونه  به  همه  چراکه 

دراین باره اهمیت دارد و تمدن را از غیرتمدن متمایز می کند، این است که انسان تمدنی دربارۀ 

معنای جامعه ای که در آن زندگی می کند فکر می کند، دربارۀ تغییرات و ساختار آن جامعه 

انسان تمدنی  تأمل می کند. علم جامعه شناسی  پیوند اجتماعی  می اندیشد و دربارۀ طبیعت 

را به چنین تأمل و اندیشه ای توانمند می سازد. این علم، از محلی اندیشی3 در زمان و مکان و 

شرایط محدود بشری فراتر رفته و به رغم تمامی تفاوت های انسانی، فرهنگی و مذهبی، دربارۀ 

ازاین رو، علم  استخراج می کند.  را  آن  و  فکر  انسانی  در همۀ جوامع  انسانی  هویت مشترک 

جامعه شناسی یا همان علم تمدن، خود یک شاخص و بلکه مهم ترین شاخص در تمدنی شدن 

.)Bierstedt, 1966: 483- 490(  است

کید و اصرار برخی اندیشمندان بر این است  باوجود تعدد و تنوع در شاخص های تمدن، تأ

را معلوم  و هستۀ مرکزی شاخص ها  برد  بر یک شاخص تحویل  را  باید همۀ شاخص ها  که 

کرد. ازنظر کالینگوود، شاخص های تمدن هرقدر باشند، باید به یک امر و شاخص تحویل 

برده شوند )Callingwood, 1947: 300(؛ چنین تحویلی زمانی حاصل می شود که بتوان پیوندی 

میان عناصر متعدد و گوناگون یافت و ربط و نسبت آنها را با یکدیگر معلوم نمود. کالینگوود 

دراین باره می گوید:

شاخصه های تمدن، دو فقره باشند یا سه فقره، ازآنجاکه »فصل های ممّیز« آن 
شمرده می شوند، باید به یک فقره تحویل برده شوند. چه پیوندی بین روحیۀ 

1. Index.

2. Sociology.

3. Provincialisms.
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طبیعت  عالم  از  هوشمندانه  بهره کشی  روحیۀ  و  همنوعانمان  قبال  در  مدنیت 
وجود دارد؟ اگر بتوانیم این پیوند را بیابیم، خواهیم توانست به دو ]یا شاید سه[ 
شاخصه ای که به عنوان »ویژگی ها«ی تمدن یا لوازم منطقِی ذات آن ذکر شد، 
بپردازیم. به عالوه، شاید بتوانیم هنگام جست وجوی آنها، لوازم منطقِی دیگری 
را نیز کشف کنیم و به این ترتیب فهرست مختصرمان از شاخصه های تمدن را، 
که در حال حاضر صرفًا محصول مطالعات و صحبت های پراکنده است، توسعه 

.)Ibid( دهیم

2. شاخص های تمدن از منظر اسالمی 

باید دید که آیا »تمدن« ازنظر اسالم نیز حاوی همین شاخص هاست یا اینکه شاخص های 

»تمدن  شاخص های  که  کرد  تأمل  و  تحقیق  باید  همچنین  دارد.  وجود  آن  در  افزوده ای 

کید بر آنها، بتوان تمدن اسالمی را از تمدن غرب سکوالر تفکیک  اسالمی« چیست که با تأ

کید قرار خواهد گرفت، اشاره به شاخص های متفاوت تمدنی  کرد. آنچه در این قسمت مورد تأ

از دیدگاه قرآن است که هریک از آنها را در یک مرحله و در یک سطح مشترک انسانی، می توان 

شاخصی برای »شدِن تمدن« در نظر گرفت و در سطحی دیگر و باالتر می توان همان را در 

قلمرو مسلمانان و مؤمنان به عنوان شاخصی برای »تمدن اسالمی« در نظر آورد. به بیان دیگر، 

افزودن شاخص های اسالمی و قرآنی از نکات مهم در اسالمی دیدن تمدن اسالمی است؛ 

عالوه بر اینکه این شاخص های اسالمی درصورتی که به لسان عام انسانی تبیین و تفسیر شوند، 

نه فقط برای تمدن اسالمی، بلکه برای تمدن های دیگری بشری نیز مفهوم و مفید خواهند بود.

3. شاخص های قرآنِی »تمدن«

نیز همواره  تمدنی  دنیا شکل می گیرد. مطالعات  دنیوی که در همین  پدیده ای است  تمدن، 

در پی فهم و کشف ابعاد دنیوِی این پدیدۀ کالن اجتماعی است. دنیوی بودن تمدن، هرگز به 

معنای نفی آثار معنوی و پیامدهای اخروی آن نیست. از منظر دینی و اسالمی، هر امر دنیوی 

دنیوی  تمدن، هویت  که  نیست  بدین معنا  تمدن  اخروِی  آثار  لیکن  دارد؛  اخروی  آثار   
ً
حتما
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خود را نادیده بگیرد. به دیگر بیان، تمدن پدیده ای نیست که در این دنیا نسیه و در آن دنیا نقد 

باشد و بستر تحقق آن همان دنیا باشد، هرچند تحقق و ظهورات تمدنی )در قالب »امام«1 و 

»امت«(2 در آخرت محتمل و ممکن است. آنچه تمدن شناسان مطالعه می کنند و تمدن سازان 

به مهندسی آن می پردازند، تمدنی است در همین دنیا با آثار ضروری در همین شرایط زمانی 

و مکانی. لیکن، در صورت بندی تمدن اسالمی، همواره سویه ها و جنبه های معنوِی تمدن 

در این دنیا لحاظ گشته و تمدنی را در دنیا خلق می کنند که زمینه های تعالی و تکامل معنوی 

و روحی را در کالن جامعۀ انسانی فراهم کند. ازاین رو، اگر سخن از شاخص های تمدن در 

 آنجا که 
ً
قرآن به میان می آید، به معنای کشف ابعاد دنیوی تمدن از منظر قرآن کریم است. مثال

شاخص های توحیدِی تمدن را ذکر می کنیم، منظورمان توجه به ابعاد الهی و ماورایی در مقولۀ 

»توحید« نیست، بلکه مقصود توجه به ابعاد دنیوی و این جهانِی توحید است. روشن است 

که این دو رویکرد بسیار باهم متفاوت اند. در تبیین تمدنی از توحید، نه در پی ابعاد معنوی یا 

ماورایی تمدن، بلکه در جست وجوی آثار کالن توحید در همین دنیا و در نظامات اجتماعی 

جنبه های  توحید  به  باور   
ً
مسلما اینکه  توضیح  جهان هستیم.  این  در  انسانی  مناسبات  در  و 

قدسی دارد و حقیقت این باور و آثار ابدی آن برای موحد در آن دنیا آشکار خواهد شد، لیکن 

باور به توحید در همین دنیا نیز کارکردها و پیامدهایی دارد که سنخ و جنس آن پیامدها، با 

پیامدهای آن جهانی متفاوت است. در نگرش این جهانی به توحید، پرسش ها و ابهامات ما 

 متفاوت خواهد بود. در رویکرد این جهانی، پرسش های ما همچون »اخالقی و انسانی 
ً
کامال

بودن توحید در مناسبات انسانی«، »آثار انسجام بخشی توحید در همین دنیا« و »کارکردهای 

نظم بخشی یا نظام بخشی توحید در تمدن اسالمی« خواهد بود. همین رویکرد را می توان در 

دیگر مقوالت دینی و الهیاتی در قرآن تکرار، و شاخص های تمدنی را با خوانشی متفاوت و 

جدید ارائه کرد. 

بودن  به شاخص های اسالمی  نه  این قسمت ذکر می شود،  در  به عنوان شاخص ها  آنچه 

ناٍس ِبِإماِمِهم« )اسراء: 71(.
ُ
 أ

َّ
ل

ُ
ُعوا ک

ْ
1. »َیْوَم َند

عي  ِإلي  ِکتاِبَها« )جاثیه: 28(.
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کید می کند. روشن است که شاخص های  تمدن، بلکه به شاخص های تمدنی بودن تمدن ها تأ

است،  نظر  مد  اآلن  آنچه  می کنند.  فرق   
ً
کامال بودن  تمدنی  شاخص های  با  بودن  اسالمی 

 فقط برای مخاطب مسلمان 
ً
شاخص های تمدن بودن است. شاخص های تمدن بودن ضرورتا

یا جامعۀ مسلمان نیست، بلکه شاخص هایی است که می توان به ذهن غیرمسلمان و جامعۀ 

همۀ  میان  در  مشترک  سخنی  آن،  شاخص های  و  تمدن  از  سخن  داد.  ارائه  هم  غیراسالمی 

تمدن هاست. بیان شاخص های قرآنی تمدن نیز، ارائۀ شاخص های متفاوت تمدنی است که 

تا علمی  تبیین شده است  انسان غیرمسلمان  ، برای 
ً
ثانیا استخراج شده است؛  قرآن  از   ،

ً
اوال

بودن، انسانی بودن یا اخالقی بودن آن شاخص ها را درک کند، استدالل های آن را تعقل کند 

 این شاخص ها را بپذیرد و در صورت بندی تمدن خود )هرچند تمدن غیراسالمی( از 
ً
و احیانا

این شاخص های انسانی و اخالقی برخاسته از متن قرآن بهره گیرد. 

کید بر قرآن در استخراج شاخص های قرآنی، بر این پیش فرض نهاده شده است که قرآن  تأ

نه فقط در لفظ، بلکه در محتوا نیز اعجاز دارد و نکته هایی دربارۀ نظامات کالن اجتماعی در 

قرآن وجود دارد که به نظر می رسد هم اصل طرح آن معجزه آساست و هم آثار اعجازگونه ای دارد 

و می تواند در بدترین و بحرانی ترین شرایط جهان امروز، اصالحات کالن و گره گشایی هایی 

و  رفاه  تأمین  خشونت،  کنترل  همچون  مقوالتی  هرچند  بدین سان،  شود.  موجب  را  بزرگ 

آسایش، و وجود دانش و تکنولوژی هریک می توانند در تفسیری دوباره در چهارچوب فرهنگ 

اسالمی به مثابه شاخص های مهم تمدن در دنیای اسالم تلقی شوند، این شاخص ها نه همۀ 

شاخص های مطلوب اند، نه مهم ترین شاخص های انسانی در مقیاس تمدن اند و نه تفسیری 

که از آنها در جهان مدرن مطرح شده است جهان شمول و انسانی اند. بدین سان ضرورت دارد 

، شاخص های آمده 
ً
، شاخص های دیگری از متون وحیانی استخراج و تبیین شود؛ ثانیا

ً
که اوال

از دنیای مدرن نیز بررسی و نقد و تکمیل و تعمیق شود. 

سطح تحلیل تمدنی در قرآن 

پیش از آنکه به شاخص های تمدنی در قرآن اشاره کنیم، باید به سطح تحلیل تمدنی در قرآن 
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تفسیر  و  قرآن سخن گفت که در توضیح  از دیدگاه  تمدن  دربارۀ  بپردازیم. هنگامی می توان 

کید  تأ انسانی  فرد  بر  فقط  انسانی،  مقوالت  بیان  در  قرآن  که  نباشیم  غافل  نکته  این  از  قرآن 

نکرده، بلکه به مقوالت اجتماعی هم توجه کرده است. در مقوالت اجتماعی نیز وقتی می توان 

از تمدن در قرآن سخن گفت که مضامین و معارف قرآنی عالوه بر امور اجتماعی خرد، به 

سطوح کالن اجتماعی نیز پرداخته و با عباراتی مستقیم و غیرمستقیم، به سطح کالن تحلیل 

وارد شده باشد.

از این منظر، با مرور آیات گوناگون قرآنی ازیک سو، باید در پی کشف مقوالت اجتماعی 

مانند قوم، قریه، مدینه، بلد، ملک و امت بود که در قرآن به طور مکرر آمده اند و از سوی دیگر، 

باید به برخی مفاهیم معطوف به سطح تحلیل کالن اجتماعی اشاره کرد، از جملۀ این واژگان 

ه«، 
ّ
یا مفاهیمی که به سطوح کالن اجتماعی پرداخته، عبارت است از: »کبر«، »برک«، »کاف

«. هریک از این مفاهیم و معانی در قرآن، هم دربارۀ جوامع صالح هم 
ّ

»کثر«، »بسط«، و »شد

ِلَيْمُکُروا  کاِبَر ُمْجِرميها 
َ
َيٍة أ  »َوَکذِلَک َجَعْلنا في  ُکلِّ َقْر

ً
جوامع غیرصالح به کاررفته است، مثال

فيهَا« )انعام: 123(، نشان از جایگاه گناهکاران بزرگ در هر شهر و جامعه دارد که می توانند بستر 
َطْعنا ساَدَتنا 

َ
ا أ نا ِإنَّ بَّ فساد و انحطاط کل جامعه را فراهم آورند. همین مضمون در آیۀ »َوقاُلوا َر

کید شده است که کبراء و بزرگان قوم، موجب  بياَل« )احزاب: 67(، آمده و تأ وَنا السَّ َضلُّ
َ
َوُکَبراَءنا َفأ

به وجود آمدن امواج گمراهی می شوند. همچنین آیۀ شریفۀ »ِإْن َتْجَتِنُبوا َکباِئَر ما ُتْنَهْوَن َعْنُه 

ئاِتُکْم َوُنْدِخْلُکْم ُمْدَخاًل َکريمًا« )نساء: 31(، گویای اهمیت ترک گناهان کبیره در  ْر َعْنُکْم َسيِّ ُنَکفِّ
رفع شرور و بدی های اجتماعی ازیک سو، و ایجاد ظرفیت ها و زمینه ها برای رشد و توسعۀ 

کبیره  که  کبیره ای  گناهان  بر  افزون  آیه  این  درحقیقت،  است.  دیگر  سوی  از  انسانی  کرامت 

بودنشان از قبح فعلی گناه به وجود می آید، به گناهان کبیره ای اشاره می کند که کبیره  بودنشان 

برخاسته از جهت فاعلی )اینکه کنندۀ گناه، یک فرد نیست،بلکه یک جامعه است، و نه عوام، 

بلکه خواص و بزرگان جامعه آن را انجام داده اند( و آثار کبیرۀ آنهاست و بر گناهان در سطح 

امت و سیئات در سطح تمدن تطبیق می کند. 
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ه« است که به سطوح کالن و فراگیر در 
ّ
از عناصر دیگری که در قرآن به کاررفته، واژۀ »کاف

ُه  ْيطاِن ِإنَّ ِبُعوا ُخُطواِت الشَّ ًة َوال َتتَّ ْلِم َکافَّ ذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي السِّ َها الَّ يُّ
َ
جامعه اشاره می کند: »يا أ

َلُکْم َعُدوٌّ ُمبيٌن« )بقره: 208(. در این آیه ورود در صلح و آشتی به طور صورت فراگیر مطالبه شده 
است؛ گویی اینکه اگر ورود در صلح و ِسلم همگانی، فراگیر و در مقیاس اجتماعی و بلکه 

تمدنی نباشد و کسانی یا مللی یا کشورها و نهادهایی در جهان اسالم با تبعیت از گام های 

 فراگیر خلل ایجاد کنند، اساِس ِسلم و آشتی آسیب می بیند. 
ِ

شیطانی در شکل بندی این صلح

ًة« )توبه: 36(، نیز به مقاتلۀ جامع در برابر  ًة َکما ُيقاِتُلوَنُکْم َکافَّ در آیۀ »َوقاِتُلوا اْلُمْشِرکيَن َکافَّ

کید شده است. استفاده ای که از این آیه می توان کرد این است که آنجا  جنگ و قتاِل جامع تأ

فراگیر و در سطح تمدنی رخ می دهد،  به صورت  به شما  یا حتی فرهنگی  که هجمۀ نظامی 

واکنش شما هم باید ذوابعاد، فراگیر و تمدنی باشد. با این مواجهۀ تمدنی و فراگیر می توان در 

برابر هجمۀ همه جانبه )که حاصل آن برخورد تمدنی است( دوام آورده و از خود دفاع کرد. 

دفاع ناقص و واکنشی تک ُبعدی در برابر هجمه های چندبعدی و پیچیده، ناکارآمد و محکوم 

به شکست است. بر همین اساس، در مواجهه با غرب تمدنی، تنها باید تمدنی ظاهر شد؛ 

وگرنه تمدن غرب، هویت اسالمی را پاره پاره می کند و از اسالم و تمدن اسالمی کاریکاتوری 

بیماری  و  جدید  درد  به  بدل  خود  بلکه  نمی کند،  درمان  را  دردی  نه فقط  که  می کند  درست 

العالج می شود. 

ترسیم شده  و شامل همگان  فراگیر  به طور  آن  اجرای  و  اساس رسالت  نیز،  دیگر  آیۀ  در 

ال  اِس  النَّ ْکَثَر 
َ
أ َولِکنَّ  َوَنذيرًا  َبشيرًا  اِس  ِللنَّ ًة  َکافَّ ِإالَّ  ْرَسْلناَک 

َ
أ »َوما  می فرماید:  که  آنجا  است، 

کید و اشاره می کند که آنچه از آسمان آمده  َيْعَلُموَن« )سبأ: 28(.1 این آیه درواقع بدین نکته تأ

ُمْؤِمُنوَن ِلَیْنِفُروا 
ْ
1. گفتنی است در برخی موارد، به طور »کافه« حرکت کردن مورد توصیه قرار نگرفته است: »َوما کاَن ال

ُروَن« )توبه: 
َ

ُهْم َیْحذ
َّ
َعل

َ
ْیِهْم ل

َ
ْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا ِإل

َ
یِن َوِلُیْنِذُروا ق

ِّ
ُهوا ِفی الد

َّ
ق

َ
 ِلَیَتف

ٌ
ة

َ
ة ِمْنُهْم طاِئف

َ
 ِفْرق

ِّ
ل

ُ
َر ِمْن ک

َ
ْوال َنف

َ
ل

َ
 ف

ً
ة

َّ
اف

َ
ک

و  به ضرورت ورود کافۀ مردم در صلح  توجه  و  قرآن  با نگرش کالن  منافاتی  آیه  این  البته، روشن است   .)122

دوستی، مقاتلۀ فراگیر و جامع با دشمنی که هجمه اش فراگیر است، ندارد. درواقع، آنچه در آیۀ نفر و هجرت آمده 

است، اشاره به وجوب کفایی در امر تفقه در دین و تبلیغ آن دارد. 
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برای همۀ مردم است؛ همۀ مردم می توانند آن را از دست رسول بگیرند، بفهمند، به آن عمل 

قرآن  کنند و به سعادت همگانی برسند. گویا همگانی بودن اسالم و فراگیر بودن مخاطبان 

مطلوب است. شاید بتوان گفت شمولیت قرآن برای همۀ انسان ها را می توان در قالب تمدن 

 جامع بخشید. 
ً
پیاده کرده و به این عمومیت تحققی نسبتا

افزون بر عناصر شمول گرای فوق در قرآن، عناصر دیگری نیز ذکر شده است که هریک 

»ِضعف«،  »وسعت«،  مانند:  کند،  اشاره  اجتماعی  کالن  ساحات  از  ساحتی  به  می تواند 

»برکت«، »کثرت« و »شدت«، که هریک از آنها متضمن خروج از سطح جزء به سطح کالن 

است. آیات ذیل بدین عناصر اشاره می کنند:

ْضعافًا َکثيَرًة« )بقره: 245(. طبق این آیه، 
َ
َه َقْرضًا َحَسنًا َفُيضاِعَفُه َلُه أ ذي ُيْقِرُض اللَّ »َمْن َذا الَّ

ازیک سو  می کند:  درست  جامعه  در  فرهنگی   
ً
احتماال و  اقتصادی  موج  خود  قرض الحسنه 

ظرفیت ها و زمینه های اقتصادی جامعه )برای فرد و جامعه( فعال تر می شود و رونق بیشتری 

در اقتصاد به وجود می آید؛ از سوی دیگر معنویت اجتماعی از رهگذر توجه به خدا در قرض 

دادن، آداب اخالقی قرض، و همچنین توجه به حقوق قرض  گیرنده خود مناسبات انسانی را در 

جامعۀ نظام و قوام می بخشد. به دیگر بیان، سرمایه های فردی و جزئی و فرهنگی و اقتصادی 

اقتصادی و فرهنگی،  از تضاعف سرمایه های  و  از دادن قرض های حسنه مضاعف می شود 

سرمایه های کالن و بزرگی به دست می آید )توجه کنید به خصیصۀ تضاعفی در تمدن(. 

کلیدواژۀ دیگر قرآنی که در آن مفهومی از سطح اجتماعی کالن وجود دارد، لفظ برکت در 

ماِء  َقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم َبَرکات ِمَن السَّ ْهَل اْلُقرى آَمُنوا َواتَّ
َ
نَّ أ

َ
آیات گوناگون است، مانند آیۀ: »َوَلْو أ

ْرِض«)اعراف: 96(. این آیه بر این نکته داللت می کند که ایمان و تقوا موجب افزایش برکات 
َ
َواأل

تقوای  و  ایمان  تقوایی شامل  و  ایمان  است چنین  آسمانی می شود. هرچند ممکن  و  زمینی 

فردی هم شود، روشن است ایمان و تقوایی که موجب برکات زمینی و آسمانی می شود، بیشتر 

برآمده از ایمان و تقوای اجتماعی و بلکه ایمان و تقوا در سطح یک تمدن یا سطح یک امت 

 خود مقوله ای است اجتماعی )خرد یا کالن(؛ 
ً
است. تقوا و ایماِن اهل جامعه یا تمدن، اوال

 آثار آن نیز به لحاظ اجتماعی و تمدنی عمیق تر و مؤثرتر است که موجب توسعه و توسع 
ً
ثانیا
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در امور زمینی و آسمانی می شود. گفتنی است به این مضمون از کثرت و شدت و برکت در 

مثال  مثال ها،  این مهم ترین  از  اشاره شده، که یکی  قرآنی  آیات  مثال های گوناگون در  قالب 

ُسنُبله در آیۀ 261 سورۀ بقره است که هم به سطح کالن جامعه و هم به نظام مندی آن اشاره 

ْنَبَتْت َسْبَع َسناِبَل فی ُکلِّ ُسْنُبَلٍة 
َ
ٍة أ ْمواَلُهْم فی َسبيِل الّلِه َکَمَثِل َحبَّ

َ
ذيَن ُيْنِفُقوَن أ می کند: »َمَثُل الَّ

َوالّلُه واِسٌع َعليٌم«. تسری یک کار نیک به جامعه و تکثیر  ِلَمْن َيشاُء  َوالّلُه ُيضاِعُف  ٍة  ِماَئُة َحبَّ
تصاعدی آن در سطوح اجتماعی، از نکات مهم در این آیه و مثال مذکور در آن است. 

از همین  منظر، برخی توصیه های اجتماعی و اخالقی در قرآن در کشاندن امور نیک از 

تعیین کننده  و  اثرگذار  بسیار  به سطح کالن  از سطح خرد  و  اجتماعی  به سطح  فردی  سطح 

است. ازجملۀ آنها، باید به عنصر »سبقت و سرعت در کار نیک« و پیامدهای آن در ایجاد 

َمْغِفَرٍة«  ِإَلی  انباشت نیکی ها در جامعه )»َفاسَتبقوا الَخيرات« )مائده: 48(؛ »َوَساِرُعوا  تراکم و 

انجام  در  سرعت  کرد.  اشاره  تمدنی  مقیاس  در  خیر  و  نیکی  شکل گیری  و   ))133 )آل عمران: 

رد به 
ُ

کار خیر و سبقت در انجام نیکی ها، دو مکانیسم مهم و اثرگذار در تبدیل نیکی های خ

نیکی های کالن است. ایجاد فرهنگ »سرعت و سبقت« در جامعه، هم کار اصالح اجتماعی 

را درون زاد می کند هم به آن سرعت می بخشد و هم فرایندهای اصالحی را از سطوح فردی به 

سطح کالن اجتماعی و تمدنی می کشاند. 

باتوجه به واژگان و مفاهیم کالن در قرآن، روشن می شود که به سطح کالن تحلیل در آیات 

کید شده است که هریک از آنها قابلیت  متعدد قرآنی با عبارات و واژگان متعدد و متنوعی تأ

تطبیق بر مقوالت تمدنی را دارد. در همین سطح تمدنی از منظر قرآن، شاخص های متعددی 

را می توان برای تمدن )کالن ترین واحد اجتماعی( بیان کرده و هریک را در صورت بندی تمدن 

اسالمی در دنیای امروز مهم، هویت بخش و تمایزساز دانست. بررسی هریک از شاخص های 

تمدنی در قرآن را می توان در دسته های گوناگونی طبقه بندی کرد و هریک را از منظر اجتماعی 

و تمدنی به عنوان شاخصی  در ساخت تمدن اسالمی در نظر آورد که عبارت اند از: 

1.  شاخص های توحیدِی تمدن در قرآن؛ 

2.  شاخص های اخالقِی تمدن در قرآن؛ 
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3.  شاخص های اجتماعِی تمدن در قرآن. 

کید کرد سخن از شاخص های  پیش از اشاره به هریک از این شاخص ها، باید دوباره تأ

توحیدی، شاخص های اخالقی و شاخص های اجتماعی در قرآن، شاخص هایی است برای 

تمدن، نه اسالمی بودن تمدن. در این صورت، این شاخص های قرآنی را نه تنها می توان برای 

مسلمانان و ساکنان تمدن اسالمی مطرح و معنا کرد؛ بلکه به عنوان گفتمانی تمدنی می توان 

به دیگر تمدن ها حتی تمدن های غیراسالمی یا غیردینی ارائه، و هریک از این شاخص ها را 

شاخصی در تمدن بودن یک تمدن تعریف و تفسیر و بر آن تحدی کرد. 

3-1. شاخص های عقیدتی تمدن در قرآن 

برخی رفتارهای انسانی، نه بین انسان و انسان، بلکه بین انسان )انسان فردی یا اجتماعی( با 

خدا رخ می دهد، لیکن آثار آن بین روابط انسان با انسان پدیدار می شود. به عنوان مثال، توبه 

فرد  میان  قلبی است که  رفتاری  ایمان  یا  انسان و خداوند رخ می دهد،  بین  عملی است که 

انسانی و خدا واقع می شود. همچنین ذکر و انابه در قرآن رفتارهای ظاهری یا قلبی اند که بین 

فرد و خدا انجام می شوند، ولی در همان حال روابط انسان با انسان را متأثر می کند و گاه آن را 

سامان می دهد. در نگاه نخست، هیچ یک از این مقوالتی که بین انسان و خدا واقع می شود، 

مفهوم یا ماهیت اجتماعی و تمدنی ندارد، لیکن در نگاهی دقیق تر و عمیق تر هریک از اینها 

به ظاهر فردی،  اموِر  قرآنی همین  آیات  برخی   در 
ً
اتفاقا دارد.  انسانی  بین  یا  و  اجتماعی  آثار 

به عنوان پدیده ای اجتماعی ملحوظ شده و برای هریک، احکامی اجتماعی و فرهنگی و حتی 

تمدنی ذکر شده است. این نشان می دهد دست کم برخی رفتارهای فردی در رابطۀ با خدا آثار 

اینها در صورت بندی و شدن یک تمدن،  از  یافتن جایگاه هریک  با  تمدنی و فرهنگی دارد. 

کید و تصریح کرد که این قبیل افعال انسانی در مواجهۀ با خدا می تواند شاخصی از  می توان تأ

شاخص های تمدنی یا فرهنگی باشد. 

که  شاخص هایی اند  تمدن،  در  توحیدی  شاخص های  از  ما  منظور  نکته،  باتوجه به این 

توحیدی اند و درعین حال جایگاه و کارکرد اجتماعی دارند. ازاین رو، در فهرست شاخص های 
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توحیدی، عناصر توحیدی ای را که ثمره ای اجتماعی نداشته باشد )یا اثبات یا تبیین پذیر نباشد( 

لحاظ نمی کنیم. در این چند سطر، در پی شاخص هایی از توحید هستیم که در عرصه های 

کالن اجتماعی اثرگذار باشد و بتواند مفهوم تمدنی داشته باشد. برای اینکه به این شاخص ها 

با  آن گاه  و  تفکیک،  را  قرآنی  آیات  در  به کاررفته  توحیدِی  عناصر  نخست  باید  یابیم،  دست 

بررسی هریک، مؤلفه های توحیدِی مرتبط با امر اجتماعی را تنقیح و تبیین کنیم. 

 تمدن اسالمی( 
ً
آنچه از آیات گوناگون قرآنی در شاخص های توحیدِی تمدن )نه ضرورتا

می توان استفاده کرد، عبارت است از سه عنصر توحید در غایت )پرهیز از ارباب متفرق(، 

و  معنوی  ایمانی،  حس  و  واحد(،  غایت  به  مربوط  آیات  )وفور  توحیدی  نمادهای  در  تکثر 

توحیدِی شخصیت های کاریزما به غایت مشترک تمدنی. 

توحید در غایت )پرهیز از ارباب متفرق(

کید بر رب واحد و پرهیز از ارباب متعدد و متکثر  از مهم ترین شاخص های تمدن در قرآن، تأ

است. این معنا در مقیاس بین االدیان )ادیان ابراهیمی( در سورۀ آل عمران آمده است: »ُقْل يا 

ِخَذ  َيتَّ ِبِه َشْيئًا َوال  َه َوال ُنْشِرَک  َنْعُبَد ِإالَّ اللَّ الَّ 
َ
َوَبْيَنُکْم أ َبْيَننا  ْهَل اْلِکتاِب َتعاَلْوا ِإلي  َکِلَمٍة َسواٍء 

َ
أ

ا ُمْسِلُموَن« )آل عمران: 64(. در این آیه  نَّ
َ
ْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا ِبأ ِه َفِإْن َتَولَّ ْربابًا ِمْن ُدوِن اللَّ

َ
َبْعُضنا َبْعضًا أ

به عبادت خداوند واحد و دوری از شرک و بت پرستی به مثابه کلمۀ واحده و عنصر مشترک 

کید شده است. همین  توحیدی نه فقط برای جامعۀ مسلمانان، بلکه برای جامعۀ متکثر دینی تأ

معنا در مقیاسی وسیع تر و به طور مطلق در پرسش حضرت یوسف از هم زندانی های خود 

اُر« )یوسف: 39(. در این  ُه اْلواِحُد اْلَقهَّ ِم اللَّ
َ
ُقوَن َخْيٌر أ ْرباٌب ُمَتَفرِّ

َ
 أ

َ
ْجِن أ آمده است: »يا صاِحَبي السِّ

آیه، یوسف خطاب به هم زندانی ها که به ظاهر اهل ایمان و توحید نیستند، به لسان فطرت و 

 ایمانی( دربارۀ توحید احتجاج، و دوگانگی و چندگانگی را نفی، 
ً
به زبان انسانی )نه ضرورتا

در  نه فقط  توحید،  می کند.  نهی  اجتماعی  و  فردی  زندگی  در  قلبی  تعلقات  در  تشتت  از  و 

عبادت، و پرهیز از َرّب های گوناگون، دست کم موجب اشتراک در زبان، اشتراک در دغدغه ها 

و انگیزه ها، اشتراک در برخی منابع معرفتی و ایمانی، و گاه اشتراک در خواسته ها و گرایش ها 
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و عواطف1 در جامعه می شود و هریک از اینها در زمینه سازی برای تمدن و هویت مشترک 

تمدنی بسیار مهم و اثرگذار است. 

نکتۀ مهمی که تمدنی بودن توحید را روشن تر می کند، محتوای انسانی و اخالقی توحید 

است که آن را در قلمرویی عام تر از قلمرو دینی و دین داران قرار می دهد. به بیان دیگر، توحید 

 امری عقیدتی نیست، بلکه امری اخالقی و انسانی است. 
ً
به ویژه در عرصۀ اجتماعی ضرورتا

اگر بتوان چنین مفهومی را از توحید تبیین کرد، آن گاه توحید به مثابه نظریه ای در قرآن، مختص 

جامعۀ مسلمانان نخواهد بود، بلکه قابلیت ارائه به جوامع انسانی دیگر را و تمدن های دیگر 

نیز خواهد داشت. 

یوسف  پرسش  مفاد   ،)39 )یوسف:  یادشده  آیۀ  از  پرسش  به  پاسخ  در  لگنهاوزن  محمد 

حضرت  استدالل  ایشان،  ازنظر  می کند.  قلمداد   )
ً
صراحتا )نه  اخالقی  پرسشی  را   پیامبر

یوسف در یک سطح، استداللی عملی2 است با این توضیح که بنده ای در خدمت به دو 

رب )ارباب(، آن هنگام که آن دو باهم مخالف باشند، موفق نخواهد بود. ازاین رو، بهتر است 

که فرد در خدمت یک رب، یا یک دستگاه فکری، یا یک سیستم رهبری خود را قرار دهد. 

نه  اولیه، استداللی عملی است و  بیشتر( در نگاه  این استدالل )استدالل برای موفقیت 

است.  اخالقی  استداللی  بیشتر  موفقیت  بر  استدالل  عمیق تر  نگاهی  در  لیکن  اخالقی،3 

معنای اخالقی بودِن »موفقیت« در این است که موفق بودن درواقع به معنای کسب سعادت 
است و هدف از زندگی اخالقی نیز چیزی جز سعادت نیست.4

این آیه ما را به آیه ای از انجیل )Matthew، 6:24، و Luke، 16:13( با مضمون فوق رهنمون 

می شود. آنجایی که می گوید: »هیچ کس نمی تواند دو ارباب را خدمت کند، یا شما یکی 

 در 
ً
1. همین ایمان به خدای واحد و در پی آن عمل صالح، نوعی از محبت در دل ها به وجود می آورد. این معنا صریحا

ا« )مریم: 96( آمده است. ْحمُن ُودًّ ُهُم الرَّ
َ
 ل

ُ
اِلحاِت َسَیْجَعل وا الصَّ

ُ
ذیَن آَمُنوا َوَعِمل

َّ
آیۀ شریفۀ »ِإنَّ ال

2. practical.
3. ethical.

4. پاسخ مکتوب پروفسور لگنهاوزن به پرسش نویسنده دربارۀ محتوای اخالقی آیۀ مربوط و امکان تفسیر اخالقی از 
.)Gmail: Sat, Oct. 15, 2016 at 2:21 PM( .توحید
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جانفشانی  یکی  به  شما  اینکه  یا  می آید،  بدتان  دیگری  از  و  دارید  دوست  را  ارباب ها  از 

آیه  این  بودن  اخالقی  نمی توانید.«محتوای  شما  می گذارید.  کم  آن دیگری  از  و  می کنید 

را  دو  هر  نمی توانید  پول،  خادم  یا  باشید  خدا  خادم  یا  باید  شما  که  است  واضح  بسیار 

هم زمان انجام بدهید. 

»در  ایدۀ  اینجا  یافت.  می توان  نیز  هومر  نظریۀ  در  را  بودن«  یکی  خدمِت  »در  فضیلِت 

خدمِت یکی بودن و به یکی خدمت کردن« به مسئلۀ اخالقی »وفاداری«1 مرتبط شده است. 

بدین سان، یک رب داشتن بهتر است؛ چراکه این طریق وفاداری است و وفاداری نیز فضیلتی 

اخالقی است؛ اما اگر کسی چندین رب داشته باشد، نمی تواند به فضیلت »وفاداری« پایبند 

باشد؛2 »ای بیگانه، وی باآنکه در اینجا نیست، من دو دل هستم نام او را بر زبان بیاورم. وی در 

دل خود در اندیشۀ من بود، مرا از دیگران بیشتر دوست می داشت و من وی را دوست بلندپایۀ 

خود می دانم، هرچند که دور از من است!«. )هومر، 1378: 307 و 311(.

پیروی  را  بودن، یک غایت داشتن، یک سیستم واحد  براین اساس، در خدمت یک رّب 

کردن، دارای مضمون انسانی و اخالقی است و می تواند به عنوان شاخص در جمع و جامعۀ 

انسانی به شمار آید، ولو اینکه آن جامعه اعتقاد به دین و اسالم نداشته باشد. 

 در وضعیت تمدنی که همواره 
ً
پرسش مهمی که دراین باره وجود دارد این است که اساسا

است،  گوناگون  عقیدتی  و  فکری  سالیق  و  مذاهب  و  ادیان  شامل  و  است  متنوع  و  متکثر 

چگونه توحید، آن هم در وضعیت تعدد و تنوع فکری و عقیدتی می تواند شاخص باشد و 

همۀ ادیان و مذاهب موجود در آن تمدن را شامل شود. دربارۀ دین اسالم و تمدن اسالمی 

به توحید از سوی همه  آیا توحیدی بودن تمدن به معنای اعتقاد  باید پرسید  و توحیدی هم 

ساکنان در این تمدن است، یا اینکه جامعۀ توحیدی، نه به معنای جامعه موحدان، بلکه به 

معنای جامعۀ مبتنی بر دکترین توحید است که در آن حقوق موحدان و غیرموحدان مراعات 

1. loyalty.
2. پاسخ مکتوب پروفسور لگنهاوزن به پرسش نویسنده دربارۀ محتوای اخالقی آیۀ مربوط و امکان تفسیر اخالقی از 
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می شود و انصاف و عدالت دربارۀ انسان ها، حتی کسانی که اعتقادی به توحید نداشته باشند، 
ملحوظ می شود.1

، توحید خود مراتبی دارد و ممکن و معقول هم نیست 
ً
دراین باره باید خاطرنشان کرد اوال

باشند.  داشته  باور  توحید  از  مرحله  به یک  و  باشند  در یک سطح  ایمانی  لحاظ  به  که همه 

حداقل های توحید و مشترکات فطری و توحیدی را در جوامع بزرگ انسانی می توان به باور 

 ،
ً
عمومی بدل، و برای توسعه و تعمیق آن در ساختار فردی و اجتماعی برنامه ریزی کرد؛ ثانیا

نیست،  تمدن  آن  اعضای  و  افراد  همۀ  موحدبودن  معنای  به   
ً
ضرورتا تمدن،  بودن  توحیدی 

بلکه مهم تر از افراد موحد، جامعۀ موحد، سیستم توحیدی و شبکۀ توحیدی در مقیاس کالن 

اجتماعی، باعث می شود حتی کسانی که تعلقات توحیدی ندارند نیز توحیدی عمل کنند و 

افرادی که در سطوح پایین توحید قرار دارند، در درجات توحیدی شان ارتقا یابند. 

انسانی  پیامی  بلکه  نیست،  ایمانی   
ً
ضرورتا و  دینی  پیامی   

ً
صرفا توحید  اینکه،  خالصه 

انسان غیردین دار هم می تواند مفهوم و معقول و  برای  بلکه  برای دین داران،  نه فقط  است که 

گاه مقبول و مفید باشد. گفت وگوی حضرت یوسف با هم زندانی هایشان براساس آموزه های 

اُر« )یوسف: 39(( می تواند  ُه اْلواِحُد اْلَقهَّ ِم اللَّ
َ
ُقوَن َخْيٌر أ ْرباٌب ُمَتَفرِّ

َ
 أ

َ
ْجِن أ توحیدی )»يا صاِحَبي السِّ

متضمن این معنا باشد که توحید برای همه مفهوم و مفید است. در این نگاه و از منظر چنین 

تفسیر انسانی از توحید )اینکه توحید فارغ از عقیده و باور انسان، امر مطلوب انسانی، انسان 

بماهو انسان، است(، می توان توحید را مسئلۀ عام انسانی دانست که در عرصه های تمدنی نیز 

می تواند بر همۀ نظامات گوناگون اجتماعی، تنوعات فرهنگی و دینی و مذهبی سایه اندازد و 

موجب وحدت و انسجام اجتماعی شود. 

البته، باید بر این نکته تأکید کرد که توحید در مراتب خود، شامل توحید پیش از اسالم 

ِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِلحًا َفَلُهْم  اِبِئيَن َمْن آَمَن ِباللَّ َصاَرى َوالصَّ ِذيَن َهاُدوا َوالنَّ ِذيَن  آَمُنوا َوالَّ )»ِإَن  الَّ

بگیرد،  شکل  توحید  براساس  تمدنی  که  است  عادالنه  و  معقول  وضعیتی  چنین  در  آیا  که  پرسش  این  به  البته،   .1
درحالی که برخی سالکان در آن تمدن به نوعی چندخدایی )polytheism( باور داشته یا زیست دنیوی شان مبتنی 

بر چندگانگی و چندخدایی باشد، در فرصتی دیگر باید پاسخ گفت. 
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ِهْم « )بقره: 62((، توحید پس از اسالم و پیش از ایمان، و توحید پس از ایمان است.  ْجُرُهْم ِعْنَد َربِّ
َ
أ

آنچه در تمدن توحیدی عام و فراگیر است، توحید مشترک حداقلی و پیش از اسالم است، در 
عین آنکه توحید مسلمانان و توحید مؤمنان نیز هرکدام کارکردهای تمدنی خود را دارند.1

می توان  که  بود  انسان شمول  و  اخالقی  امری  به مثابه  توحید  بیان شد،  »توحید«  از  آنچه 

لیکن  کرد.  استفاده  انسانی  تمدن  صورت بندی  و  تمدنی  فرایند  در  شاخصی  به عنوان  آن  از 

الهیاتی آن و شاخص بودن آن  ابعاد  نادیده گرفتن  انسانی و اخالقی توحید به معنای  تفسیر 

برای »اسالمی بودن تمدن« نیست. همان گونه که قاعدۀ توحید می تواند به مثابه اصل انسانی 

و اخالقی، شاخصی در صورت بندی تمدن باشد، توحید در سطح پیشرفته اش به مثابه اصلی 

به مثابه  توحید  شود.  قلمداد  تمدن«  »اسالمیت  برای  شاخصی  می تواند  اسالمی  و  الهیاتی 

شاخص اسالمیت، شاخص های دیگری را برای ابعاد اسالمی تمدن پیش می کشد که خود 

به تکثر در  بودن تمدن، می توان  برای اسالمی  این شاخص ها  از جملۀ  درخور توجه است. 

نمادهای توحیدی اشاره کرد. 

تکثر در نمادهای توحیدی 

نخست باید اشاره کرد که تکثر در نمادهای مربوط به غایت واحد در هر تمدنی امری ضروری 

ذاتی  هویت  و  درونی  انسجام  باشد،  بیشتر  غایت  آن  به  مربوط  نمادهای  میزان  هر  و  است 

تمدن بیشتر خواهد بود. درواقع توحیدی بودن تمدن به معنای سادگی آن و وحدتی صرف 

در تمدن نیست. هر تمدن به اقتضای تمدن  بودنش از جنبه های وحدت و کثرت برخوردار 

است که وحدتش ریشه در غایت واحدش و کثرتش ریشه در عناصر و اجزای بسیار متنوع، 

متکثر و پیچیدۀ آن دارد. مهم ترین مسئلۀ تمدن این است که نسبت میان آن امر واحد و این 

امور متکثر و پیچیده چیست و امکان ترکیب وتناکح بین وحدت و کثرت چگونه خواهد بود؟ 

نظام  با  مقایسه  در   )monotheistic( توحیدی  نظام  در  عدالت  مقولۀ  دارد،  وجود  باب  این  در  که  دیگری  نکتۀ   .1

چندخدایی )polytheistic( است که آیا حقوق اقلیت ها در نظام های توحیدی تأمین می شود و یا در نظام های 

برآورده می شود و کدامشان چنین  انسانی رنسانی تر  این نظامات اجتماعی حقوق  از  غیرتوحیدی؟ در کدام یک 

حقوقی را نادیده می گیرند؟
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آنچه در این قسمت اهمیت دارد، جمع بین کثرت و وحدت در تمدن به تکثر نمادهای آن 

 به معنای فقدان غایت واحد 
ً
غایت واحد است. به بیان دیگر، تکثر در جامعه همواره و ضرورتا

واحد  به غایت  مربوط  نشانه های  کثرات، حاوی  اگر  نیست.  آن جامعه  در  فقدان وحدت  و 

باشند، وجود این کثرات و بلکه تکثیر این کثرات نه تنها با توحید در غایت منافاتی نخواهد 

از   
ً
ذاتا که  تمدنی  هر  ازاین رو،  شد.  خواهد  جامعه  در  توحید  انباشت  موجب  بلکه  داشت، 

کثرات فرهنگی و اجتماعی برخوردار است، باید تکثر را به رسمیت بشناسد؛ لیکن به جهت 

هویت وحدانی اش، در هر تکثری نمادهای توحیدی  را تزریق، و بدین سان وحدتی در میان 

بنابراین تمدن، زمانی تمدن می شود و در تمدن بودنش رشد می کند که  ایجاد کند.  کثرات 

در تکثیر کثراتش نمادهای توحیدی را آشکار سازد و در فرایند توحیدی اش بتواند چتر خود 

را بازتر و فراخ تر کند و ساحت های گوناگون و نهادهای متنوع و افراد متفاوتی را شامل شود. 

تکثیر در نمادهای توحیدی، در نگرش اسالمی و در اسالمی بودن تمدن اهمیت بیشتری 

نمادهای  تکثیر  می شود،  مطرح  اسالمی  توحید  و  الهیاتی  توحید  که  آنجا  یعنی  می یابد؛ 

توحیدی بیشتر ضرورت می یابد. نه تنها تکثیر نمادهای توحیدی در شکل گیری تمدن اسالمی 

و انباشت توحیدِی تمدن نقش ایفا می کند، بلکه نفِس این تکثر و تکاثف در نمادها شاخصی 

برای تعیین میزان و مقدار اسالمی بودن تمدن است. هر میزان تمدنی، اسالمی باشد، نمادهای 

بودن تمدن کمتر و کم رنگ  بود و هر مقدار اسالمی  بیشتر و متکثر خواهد  آن  توحیدی در 

باشد، نمادهای توحیدی در آن نادر، محدود و در حاشیه خواهد بود. 

دنیوی  کارکردهای  قرآنی  نگرش  در  توحیدی  و  الهی  نمادهای  در  تکثیر  این،  بر  افزون 

یاد  تمدنی،  و شاخص های  از عناصر  یکی   
ً
اساسا قرآنی،  نگرش  در  دربردارد.  این جهانی  و 

ِه« است: مهم ترین کارکرد تمدنی در ذکر  خداوند و توجه به نعمت های الهی »َفاْذُکُروا آالَء اللَّ

ْعَرَض َعْن ِذْکِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنًکا 
َ
الهی، توسعه در زندگی و گشایش در آن است: »َوَمْن أ

ْعَمی« )طه: 124(. اما بر تکثیر ذکر و فراوانی یاد خداوند در چند سطح 
َ
َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة أ

ذيَن آَمُنوا ِإذا  َها الَّ يُّ
َ
کید شده که یکی از آنها مقام جهاد و مواجهه با اغیار است: »يا أ تمدنی تأ

ُکْم ُتْفِلُحوَن« )انفال: 45(. سطح دیگر تمدنی که ذکر خدا  َلقيُتْم ِفَئًة َفاْثُبُتوا َواْذُکُروا الّلَه َکثيرًا َلَعلَّ
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ذيَن ِإذا ُذِکَر الّلُه  َما اْلُمْؤِمُنوَن الَّ در آن اثر می گذارد، بسط ایمان و معنویت در عرصۀ جامعه )»ِإنَّ

ُلوَن )انفال: 2(( و حل نفاق یا  ِهْم َيَتَوکَّ بِّ َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم َوِإذا ُتِلَيْت َعَلْيِهْم آياُتُه زاَدْتُهْم إيمانًا َوَعلی َر
ْمَدْدناُکْم 

َ
َوأ َة َعَلْيِهْم  َلُکُم اْلَکرَّ َرَدْدنا  دست کم شناخت منافقان در جامعۀ توحیدی است: )»ُثمَّ 

ْکَثَر َنفيرًا« )اسراء: 6((. در آیاتی از قرآن، ذکر قلیل )یا نمادهای اندک 
َ
ْمواٍل َوَبنيَن َوَجَعْلناُکْم أ

َ
ِبأ

از  نشانی  کرد،  ارزیابی  اجتماعی  لحاظ  به  یا  محاسبه  را  آن  بتوان  که  آنجا  البته  توحیدی(، 

نشانه های نفاق و بلکه حزب شیطان در جامعه ] یا در تمدن[ شمرده شده است: »ِإنَّ اْلُمناِفقيَن 

َه ِإالَّ  اَس َوال َيْذُکُروَن اللَّ الِة قاُموا ُکسالي  ُيراُؤَن النَّ َه َوُهَو خاِدُعُهْم َوِإذا قاُموا ِإَلي الصَّ ُيخاِدُعوَن اللَّ
ال ِإنَّ 

َ
ْيطاِن أ ولِئَک ِحْزُب الشَّ

ُ
ْنساُهْم ِذْکَر الّلِه أ

َ
ْيطاُن َفأ َقلياًل« )نساء: 142(؛ »اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّ

ْيطاِن ُهُم اْلخاِسُروَن« )مجادله: 19(.  ِحْزَب الشَّ
بنابراین، وفور در یاد خداوند و نمادهای الهی در جامعه، هم موجب راحتی، آسایش در 

زندگی و معیشت و هم موجب تمییز حزب خدا از حزب شیطان می شود، و جریان نفاق را از 

جریان راستی و صداقت تفکیک می کند. گفتنی است همۀ اینها در عرصه های کالن تمدنی 

قابلیت تطبیق دارند و آیات به لحاظ اطالقشان شامل همۀ سطوح فردی و اجتماعی می شوند. 

عالوه بر عناصر و شاخص های گفته شده، شاخص های دیگر توحیدی را می توان فهرست 

کرد و بر این مقوالت افزود که از آن جمله باید به مقوالت ایمان، عمل فی سبیل الله و توبه 

به عنوان  بلکه  عبادی،  عمال 
َ
ا به عنوان  نه فقط  قرآنی  گوناگون  آیات  در  هریک  که  کرد  اشاره 

رفتارهای اجتماعی با کارکردها و آثار اجتماعی در سطوح خرد و کالن تعیین شده اند. 

حس معنوی رهبران )کاریزماهای معنوی( 

و  رهبران  در  معنویت  کرد،  استفاده  شاخص  به عنوان  آن  از  می توان  که  دیگری  عنصر 

شخصیت های کاریزما در تمدن است. الگوهای عملی عموم در زیست تمدنی، کسانی اند 

که در مواجهه با حقایق برتر نه تنها تمکین می کنند، بلکه نوعی از دلدادگی، شیفتگی و شور 

قلبی به آن غایت توحیدی دارند. 

به  است،  محض  دنیاگرای  و  قدرت محور  که  تمدنی  در  معنویت  این  که  است  روشن 
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وجود نمی آید؛ اما در تمدنی که انسان محور است و غایت تمدنی آن، ارزش های اخالقی و 

انسانی است، حس معنویت رهبران به غایات انسانی و اخالقی ازجمله عناصر تعیین کننده در 

صورت بندی جوامع بزرگ و امت های انسانی است. 

الله  نام  به  با دریافت وحی و حقایق متعالی، غایت مشترک بزرگ تری  انسانی  امت های 

می یابند، به ارزش های انسانی و اخالقی نگاهی عمیق تر و ایمانی راسخ تر دارند، چشم اندازی 

ابدی و نامتناهی فرارویشان گشوده می شود و سپس به آن حقیقت انسانِی متعالی و تمام نشدنی، 

حسی معنوی، شوری عرفانی و حالت نیاز و تسلیم دارند. در این منظر و در این سطح پیشرفته، 

ْن ُتْشِرَک 
َ
کید می کند باید از کسی تبعیت کرد که به سوی خدا انابه دارد: »َوِإْن جاَهداَک َعلي  أ تأ

ناَب ِإَليَّ ُثمَّ ِإَليَّ 
َ
ِبْع َسبيَل َمْن أ ْنيا َمْعُروفًا َواتَّ بي  ما َلْيَس َلَک ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهما َوصاِحْبُهما ِفي الدُّ

ُئُکْم ِبما ُکْنُتْم َتْعَمُلوَن«)لقمان:15(.  َنبِّ
ُ
َمْرِجُعُکْم َفأ

کید داشت که راهبری در جامعه همیشه به معنای راهبری سیاسی  البته، باید بدین نکته تأ

نیست. راهبری می تواند در ساحت های گوناگون فرهنگی و اجتماعی رخ دهد؛ همان گونه که 

 به معنای راهبری فردی نیست، بلکه می تواند راهبری اجتماعی )الگو بودن 
ً
راهبری ضرورتا

به همکار  باشد.1 هر فردی در هر موقعیتی می تواند نسبت  قبال جامعۀ دیگر(  جامعه ای در 

و همسایۀ خود مطاع باشد. باتوجه به این معنای عام مقولۀ تبعیت و اطاعت، در هر تمدنی 

همواره تبعیت و الگوبرداری فرد از فرد، همسایه از همسایه و جامعه از جامعه، وجود دارد و 

افراد، گاه از یکدیگر تقلید و گاه تبعیت می کنند. اگر این تبعیت، تبعیتی گتره ای نباشد و افرادی 

متبوع و مطاع قرار گیرند که ارزش های معنوی دارند و از خودخواهی و خودگروی ها دورند، 

نظام جامعه رو به صلح و اصالح می رود. بدین سان، در جامعه ای که از »سبیل من اناب« 

تبعیت می شود، هرگز از افراد دنیاگرا و خودمحور تقلید و تبعیت نمی شود. اگر از افراد دنیاگرا 

تبعیت شود، ممکن است زمینه های برخورد و اصطکاک اجتماعی در خواسته ها و گرایش های 

دنیوی پدید آید. 

« )بقره: 143(. 
ً
هیدا

َ
ْم ش

ُ
ْیک

َ
 َعل

ُ
ُسول وَن الرَّ

ُ
َیک اِس َو ي النَّ

َ
َهداَء َعل

ُ
وُنوا ش

ُ
 ِلَتک

ً
 َوَسطا

ً
ة مَّ

ُ
ْم أ

ُ
ناک

ْ
 َجَعل

َ
ذِلک

َ
1. »َوک
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عالوه بر آیات مربوط به انابه، در آیات دیگر قرآنی، از تبعیت از کسانی که از ذکر خداوند 

ُهْم ِباْلَغداِة َواْلَعِشيِّ ُيريُدوَن  بَّ ذيَن َيْدُعوَن َر اعراض می کنند، نهی شده است: »َواْصِبْر َنْفَسَک َمَع الَّ

َبَع َهواُه  ْغَفْلنا َقْلَبُه َعْن ِذْکِرنا َواتَّ
َ
ْنيا َوال ُتِطْع َمْن أ يَنَة اْلَحياِة الدُّ َوْجَهُه َوال َتْعُد َعْيناَک َعْنُهْم ُتريُد ز

ْمُرُه ُفُرطًا« )کهف: 28(. براین اساس، از شاخص های توحیدی در تمدن اسالمی این است 
َ
َوکاَن أ

که تبعیت ها و تقلیدها، از کسانی نیست که در دنیا غرق اند و تبعیت از آنها فرد و جامعه را 

به  که  از کسانی رخ می دهد  پیروی  بلکه  و متشتت می کند،  دنیوی سرگردان  رقابت های  در 

حق تعالی توجه داشته باشند و باتوجه به او از من های سفلی و خودهای دنیوی، که ریشۀ همۀ 

خطاها و اختالف ها و تنش های اجتماعی است، دوری می کنند. 

3-2. شاخص های اخالقی تمدن در قرآن 

منظور از شاخص های اخالقی، شاخص های مربوط به رفتارهای انسانی در تعامل با یکدیگر 

است که هریک از آنها در سطح کالن تمدنی قابلیت تعریف و تحقق دارد. البته روشن است 

آن  به  این قسمت  نمی شود.  کید  تأ و  توجه  به همۀ شاخص های اخالقی  این رویکرد  در  که 

باشند؛  از شاخص های اخالقی مدرن   متفاوت 
ً
اوال اشاره می شود که  شاخص های اخالقی 

 قابلیت طرح و بحث در سطح کالن تمدنی را داشته باشند؛ که ما به چند نمونه از آنها 
ً
ثانیا

اشاره می کنیم. 

کنش نیک؛ واکنشی نیک تر )»احسن« در برابر »حسن«(

از شاخص های اخالقی مهم در تمدن سازی، نیکی در روابط انسانی است، لیکن نکتۀ مهم تر 

اینکه رفتار یا گفتار نیک1 زمانی بدل به امر طالیِی تمدنی، و باعث امواج نیکی در جامعه در 

ا َحَسًنا« )بقره: 245(. گفتنی است عالوه بر گفتار 
ً

ْرض
َ
َه ق

َّ
 الل

ُ
ِرض

ْ
ِذي ُیق

َّ
ا ال

َ
اِس ُحْسًنا« )بقره: 83(؛ »َمْن ذ وا ِللنَّ

ُ
ول

ُ
1. »َوق

و کردار حسن، امور دیگری مانند بال و امتحان، رزق و روزی، متاع و بهره های دنیوی، و اجر و پاداش، و قول و 
 
ً
ُمْؤِمنیَن ِمْنُه َبالًء َحَسنا

ْ
وعده به مثابه افعال خداوندی در قرآن متصف به وصف حسن و نیک شده اند:  »َو ِلُیْبِلَي ال

ْنُت 
ُ
« )هود: 3(؛ »ِإْن ک

ً
 َحَسنا

ً
ْم َمتاعا

ُ
ْعک ْیِه ُیَمتِّ

َ
وُبوا ِإل

ُ
مَّ ت

ُ
ْم ث

ُ
ک ِفُروا َربَّ

ْ
ِن اْسَتغ

َ
َه َسمیٌع َعلیٌم« )انفال: 17(؛ »َوأ

َّ
ِإنَّ الل

 
ْ

 َهل
ً
 َوَجْهرا

ً
ُهَو ُیْنِفُق ِمْنُه ِسّرا

َ
 ف

ً
 َحَسنا

ً
ناُه ِمّنا ِرْزقا

ْ
« )هود: 88(؛ »َوَمْن َرَزق

ً
ا َحَسنا

ً
ِني ِمْنُه ِرْزق

َ
ي َوَرَزق َنٍة ِمْن َربِّ ی َبیِّ

َ
َعل

 
ً
ْجرا

َ
ُهْم أ

َ
نَّ ل

َ
اِلحاِت أ وَن الصَّ

ُ
ذیَن َیْعَمل

َّ
ُمْؤِمنیَن ال

ْ
َر ال

ِّ
ُموَن« )نحل: 75(؛ »ُیَبش

َ
ُرُهْم الَیْعل

َ
ث

ْ
ک

َ
 أ

ْ
ِه َبل

ّ
 ِلل

ُ
َحْمد

ْ
َیْسَتُووَن ال

ا َحَسًنا« )قصص: 61؛ فتح: 16(. 
ً

َناُه َوْعد
ْ

َمْن َوَعد
َ
ف
َ
 )کهف: 2(؛ أ

ً
َحَسنا
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سطوح کالن اجتماعی می شود که هر کار نیک، کار نیک دیگری را در پی داشته باشد؛ بلکه 

وا  ٍة َفَحيُّ يُتْم ِبَتِحَيّ فراتر از آن، هر امر نیکی، نیکی بیشتر و بهتری را به دنبال داشته باشد: »َوِإَذا ُحِيّ

وَها« )نساء: 86(. اگر این قاعده در جامعه ای به لحاظ فرهنگی نهادینه شود،  ْو ُردُّ
َ
ْحَسَن ِمْنَها أ

َ
ِبأ

بهترین  و  بیشترین، کالن ترین  و موِجد  نیکی موجب  امر  و کوچک ترین  ردترین 
ُ

کمترین، خ

عمل نیک در جامعه خواهد بود و این سلسله تا بی نهایت ادامه خواهد یافت و هر واکنش 

داشت.1  نخواهد  پایانی  هیچ گاه  روند  این  و  بود  خواهد  بهتر  رفتاری  مستحق  خود  احسنی 

تمدن انسانی در سطوح بی نهایت  ها شکل می گیرد. فرایند تمدنی چیزی جز این نیست که 

سطوح کالن اجتماعی مدام در حال زایش نیکی ها و تزریق و توسعۀ آن در نهادهای اجتماعی 

 
ً
نیک، صرفا رفتار  برابر  در  نیک  واکنش  مبنی بر  قرآن  در  اخالقی  قاعدۀ  این  باشد.  انسانی  و 

محدود و منحصر به جامعۀ اسالمی و اجتماع مسلمانان نیست، بلکه می تواند در جامعه و 

تمدن غیراسالمی نیز موجی از نیکی ها بسازد و آن تمدن را در فرایند تمدنی اش تمدنی تر کند. 

در جامعه و تمدن اسالمی، عالوه بر اینکه انسان ها رفتارهای نیک یکدیگر را به بهترین 

عمال خیر در جامعه روزبه روز فزونی می گیرد، خداوند نیز هر نیکی را 
َ
نحو پاسخ می دهند و ا

به طور احسن پاسخ می دهد و در آن فزونی و برکت می گذارد. این نکته، موج تمدنی رفتاهای 

نیک را در تمدن اسالمی به مراتب بیشتر و باثبات تر می سازد. عمل نیک و سخن نیک با ازدیاد 

از ناحیۀ خداوند در آن قرار داده می شود، تضاعف و تصاعد بیشتری می یابد و  و برکتی که 

َحَسٍن  ِبَقُبوٍل  َها  بُّ َر َلَها  می بخشد: »َفَتَقبَّ تکامل  و  می دهد  تغییر   
ً
کامال را  تمدنی  بالطبع حوزۀ 

َه َغُفوٌر َشُکوٌر«  ْنَبَتَها َنَباًتا َحَسنًا« )آل عمران: 37(؛ »َو َمْن َيْقَتِرْف َحَسَنًة َنِزْد َلُه فيها ُحْسنًا ِإنَّ اللَّ
َ
َوأ

ْجٌر َکريٌم« )حدید: 11(. آیاتی 
َ
َه َقْرضًا َحَسنًا َفُيضاِعَفُه َلُه َو َلُه أ ذي ُيْقِرُض اللَّ )شوری: 23(؛ »َمْن َذا الَّ

ازاین دست نشان می دهند قرض َحَسن و بلکه هر رفتار َحَسن موجب می شود خداوند در آن 

زیادی و برکت قرار دهد و آن را به پدیده ای ریشه دار تبدیل  کند.

تاریخ  نه می توان در  قرآنی در تمدن سازی را  قانون اعجاز آمیز  قاعده و  این  گفتنی است 

تعیین  که  کرد  معنا  می توان  راستا  همین  در  نیز  را  عمال«  احسن  ایکم  لیبلوکم  الحیوه  و  الموت  خلق  »الذی  آیۀ   .1
کسانی که به وجه احسن رفتار می کنند، از اهداف خلقت و آفرینش مرگ و زندگی است. 
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تمدن سکوالر پیدا کرد و نه می توان در ادبیات و تفکر مدرن از آن نشانه ای یافت. در جامعۀ 

مدرن، اساس و پایه در انجام کارهای خیر و تکثیر آن، قانون است. فراتر از قانون، فرهنگ 

عمومی چنین ضرورتی را در اخالقیات ایجاب نمی کند که هر فردی در برابر هر امر نیکی 

احساس مسئولیت کند و آن را برگرداند و بلکه بهتر از آن را انجام دهد؛ اما در جامعۀ اسالمی 

و در تمدن اسالمی هر فردی به موجب انگیزۀ معرفتی و ایمانی اش، در برابر کار نیک سکوت 

نمی کند، بلکه آن را تکثیر می کند و می کوشد از امری نیک، نیکی های بیشتر و بهتری بسازد 

و به جامعه تزریق کند. 

رفع بدی )سیئه( با خوبی )حسنه( 
با  سیئه  »دفع  قاعدۀ  که  می شود  برجسته  زمانی  تمدنی  عرصه های  در  قرآن  اخالقی  اعجاز 

با  باید  نه فقط  قرآن،  در  تمدن  اخالقِی  در شاخص های  بیفزاییم.  پیشین  قاعدۀ  به  را  حسنه« 

با حسنه و خوبی  باید سیئه و بدی را هم  بلکه  بهتر داشت،  کار َحَسن مواجهه ای احسن و 

با کار  قرآن است که دفع بدی  پاسخ داد. این قاعده، از قواعد درخشان اجتماعی و تمدنی 

خوب انجام پذیرد و برطرف شود. روشن است این قاعده با آنچه در مسیحیت مشهور است 

که »اگر کسی به طرف راست صورتت سیلی زد، طرف چپ آن را هم در اختیارش بگذار« 

 با سکوت و تحمل 
ً
 متفاوت است. در قاعدۀ مسیحی، رفتار ناپسند طرف مقابل صرفا

ً
کامال

نشود(؛  خطا  کار  تکرار  و  خاطی  فرد  تشویق  موجب  تحمل  این  اگر  )البته  می شود  اصالح 

درحالی که در ادبیات قرآنی، در برابر رفتار ناپسند باید حرکتی پسندیده و رفتاری نیک از خود 

نشان داد. آنچه فرد خاطی را اصالح می کند، نه تکرار خطای او، بلکه مواجهه با فرد خاطی 

همراه با نیکی و احسان است که نه تنها او را از کردۀ خود پشیمان می کنیم، بلکه عمل خطا و 

سیئۀ او به جای ایجاد موجی از سیئات و بدی ها، به حسنه و نیکی بدل، و موجب شکل گیری 

و  فرد خاطی  برابر  در  کار خوب  انجام  با  دیگر،  بیان  به  َحَسن می شود.  و  نیک  واکنش های 

احسان به فرد بدی کننده، راه برای اصالح فرد و جامعه باز، و از تسری موج گناه در جامعه 

جلوگیری می شود. همین مضمون را می توان معنای آیۀ 114 سورۀ هود )»ِإنَّ اْلَحَسَناِت ُيْذِهْبَن 

يَن«( در نظر گرفت که در آن نه فقط حسنات فرد سیئات او را از  اِکِر َئاِت َذِلَك ِذْکَرى ِللذَّ يِّ السَّ
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بین می برد، بلکه حسنات فرد آن گاه که در واکنش به سیئات دیگران انجام می پذیرد، موجب 

توبه و ترک آن سیئه از سوی آنها می شود. این تعامل سیئه با حسنه بی شک در نظام مناسبات 

اجتماعی در سطوح خرد و کالن بسیار مهم و موج آفرین است. این معنا به صراحت در آیۀ 

ذي  ْحَسُن َفِإَذا الَّ
َ
تي  ِهيَ أ َئُة اْدَفْع ِبالَّ يِّ 34 سورۀ فصلت آمده است: »َوال َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َواَل السَّ

ُه َوِليٌّ َحميٌم« )فصلت: 34(. همچنین به این مضمون که از شر گناه و سیئه  نَّ
َ
َبْيَنَک َوَبْيَنُه َعداَوٌة َکأ

باید از طریق حسنه خالص شد، در آیات متعدد قرآنی اشاره شده است: 

ا َوَعالِنَيًة  ا َرَزْقناُهْم ِسرًّ ْنَفُقوا ِممَّ
َ
الَة َوأ قاُموا الصَّ

َ
ِهْم َوأ بِّ ذيَن َصَبُروا اْبِتغاَء َوْجِه َر - َو الَّ

اِر )رعد: 22(؛  ولِئَک َلُهْم ُعْقَبي الدَّ
ُ
َئَة أ يِّ َيْدَرُؤَن ِباْلَحَسَنِة السَّ َو

ْعَلُم ِبَما َيِصُفوَن )مؤمنون: 96(؛
َ
َئَة ۚ َنْحُن أ ِيّ ْحَسُن الَسّ

َ
ِتي ِهيَ أ - اْدَفْع ِباَلّ

َرَزْقناُهْم  ا  َوِممَّ َئَة  يِّ السَّ ِباْلَحَسَنِة  َيْدَرُؤَن  َو َصَبُروا  ِبما  َتْيِن  َمرَّ ْجَرُهْم 
َ
أ ُيْؤَتْوَن  ولِئَک 

ُ
أ  -

ُيْنِفُقوَن )قصص:54(؛
اُء  رَّ َوالسَّ اُء  رَّ الضَّ آباَءَنا  َمسَّ  َقْد  َوقاُلوا  َعَفْوا  ي  َحتَّ اْلَحَسَنَة  َئِة  يِّ السَّ َمکاَن  ْلنا  َبدَّ ُثمَّ   -

َخْذناُهْم َبْغَتًة َوُهْم ال َيْشُعُروَن« )اعراف: 95(.
َ
َفأ

ق سه گانۀ »تحمل، عفو و احسان« در جامعه )»َواْلَکاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن 
ُ
ل

ُ
دراین بین خ

ُه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن« )آل عمران: 134(( از جملۀ مهم ترین شاخص هایی است که در  اِس َواللَّ َعِن النَّ
هر جامعه و در نظام مناسبات کالن انسانی اثرگذار است: در یک مرحله، »صبر« و »مصابره« 

ذيَن آَمُنوا اْصِبُروا َو صاِبُروا َو راِبُطوا« )آل عمران: 200(( موجب تحقق جامعه و توسع  َها الَّ يُّ
َ
)»ياأ

ِمْنُکْم  َيُکْن  ایجاد می کند )»إْن  با دیگربودها قوت و قدرت  اجتماعی می شود و در مواجهه 

ِعْشُروَن َصاِبُروَن َيْغِلُبوا ِماَئَتْيِن« )انفال: 65((؛ در مرحلۀ دیگر، کینه و کدورت رفع می شود و 
خطاهای طبیعی انسان ها موجب شکاف اجتماعی نمی شود؛ در مرحلۀ سوم دومینوی خطا 

در برابر خطا و گناه در برابر گناه، با عمل نیک و احسان منقطع می شود و در برابر هر خطایی، 

سلسله ای از بخشش ها و واکنش های نیک و احسان به وجود می آید. 

 تسامح و مدارا نیست که تضاد و تزاحم بین افراد را کنترل 
ً
بنابراین، در نگرش اسالمی، صرفا

می کند، بلکه مهم تر از آن عفو و بخشش در یک مرحله، و احسان و نیکی به فرد خاطی در مرحلۀ 
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دیگر است. همچنین تسامح در جامعۀ مدرن، تسامحی است برای کنترل خشونت و جلوگیری 

از حرکت غضب آلود در جامعه ای که افراد یکدیگر را گرگ تلقی می کنند )رویکرد سلبی(، ولی 

تسامح در فرهنگ اسالمی نه برای دوری از شر دیگران، بلکه در جهت تکریم دیگران است، و در 

وضعیت خطا و گناه نیز نباید به سرعت و به سهولت درصدد انتقام و تنبیه برآمد. 

حسنه  با  را  سیئه  می توان  روشی  چه  با  و  چگونه  اینکه  دربارۀ  متعددی  راه های  قرآن  در 

دفع کرد، ذکر شده است که از آن جمله می توان به عفو و بخشش، فضل و احسان، اعتماد و 

مشورت، استغفار و دعا و اصالح در برابر رفتار نادرست اشاره کرد: 

ْقوى َوال َتْنَسُوا اْلَفْضَل َبْيَنُکْم )بقره: 237(؛  ْقَرُب ِللتَّ
َ
ْن َتْعُفوا أ

َ
- َوأ

ُه  َواللَّ اِس  النَّ َعِن  َواْلَعاِفيَن  اْلَغْيَظ  َواْلَکاِظِميَن  اِء  رَّ َوالضَّ اِء  رَّ السَّ ِفي  ُيْنِفُقوَن  ِذيَن  الَّ  -
ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن )آل عمران: 134(؛ 

وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف  ا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ ِه ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُکْنَت َفظًّ - َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَّ
ُيِحبُّ  َه  اللَّ ِإنَّ  ِه  اللَّ َعَلی  ْل  َفَتَوکَّ َعَزْمَت  َفِإَذا  ْمِر 

َ
اأْل ِفي  َوَشاِوْرُهْم  َلُهْم  َواْسَتْغِفْر  َعْنُهْم 

ِليَن )آل عمران: 159(؛  اْلُمَتَوکِّ
الّظاِلِميَن  الُيِحبُّ  ُه  ِإنَّ الّلِه  َعَلی  ْجُرُه 

َ
َفأ ْصَلَح 

َ
َوأ َعفا  َفَمْن  ِمْثُلها  َئٌة  َسيِّ َئة  َسيِّ َوَجزاُء   -

)شوری: 40(. 

3-3. شاخص های اجتماعی تمدن در قرآن

از عناصر مهم قرآنی در پروسۀ دینی یک تمدن، نصح و نصیحت اجتماعی )توبه: 91( در یک 

مرحله، و امربه معروف )آل عمران: 104(، امر به قسط و عدالت )آل عمران: 21(، و نهی از فحشا 

)نحل: 90(، فساد )هود: 116(، سوء )اعراف: 165(، و منکر )توبه: 71( از سوی دیگر است. روشن 

 تمدنی و شاخصی است در 
ً
است که چنین عنصری در واحد کالن اجتماعی، مؤلفه ای کامال

ارزیابی فرایند تمدنی و دینی شدن آن تمدن. نکتۀ مهمی که دراین باره وجود دارد، این است که 

 نصح و نصیحت و امربه معروف و نهی ازمنکر و اقامۀ قسط و عدل، مقوالتی اند که در 
ً
اساسا

میان مردم و در بستر فرهنگی جامعه رخ می دهند. درحقیقت، امربه معروف و نهی ازمنکر بین 
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مردم و در میان افراد جامعه رخ می دهد؛ همان گونه که عامل قسط و عدل در جامعه هم خود 

مردم اند. به بیان دیگر، از این منظر، عدالت پیش از آنکه اعطای سیاست مداران و حاکمان به 

مردم باشد، عطیه ای است که مردم به یکدیگر می دهند و در حق همدیگر جانب انصاف را 

مراعات می کنند )ر. ک. مائده: 8؛ اعراف: 85؛ انعام: 152؛ هود: 85(.

عنصر دیگری که می توان از آن به عنوان شاخص اجتماعی در قرآن یاد کرد، اصالح بین مردم 

ُه َبْيَنُهَما« )نساء:35(( یا  ِق الَلّ يَدا ِإْصاَلحًا ُيَوِفّ )نساء: 114؛ انفال: 1(، یا ارادۀ اصالح در جامعه )»ِإْن ُيِر

ْصَلُحوا َواْعَتَصُموا 
َ
ِذيَن َتاُبوا َوأ اصل مطلق اصالح و جبران بدی ها و سمومات اجتماعی )»ِإالَّ الَّ

ِه«( )نساء: 146(( است. بی شک، اصالح بین مردم، اقوام، ملل و جوامع گوناگون انسانی  ِباللَّ
را  انسانی  مناسبات  نظام  موانع مخل  که  است  قرآنی  و  اسالمی  دینی،  مقوله ای  اسالمی،  و 

در  هم  آن  اصالح،  می کند.  تسهیل  تمدن  در  را  انسانی  روابط  صورت بندی  فرایند  و  مرتفع 

سطوح کالن اجتماعی در میان نهادها و احزاب گوناگون، گروه های بزرگ و ادیان ابراهیمی 

و مذاهب اسالمی، موجب شکل گیری و سامان یافتن مناسبات کالن انسانی، و رخدادهای 

انسانی بزرگی در سطح تمدن می شود. بسط این معنا و تبیین ابعاد اجتماعی آن و پیامدهای 

فرهنگی و تمدنی اش، به ویژه در مقایسه با تمدن سکوالر غرب، شاخص های ناب دینی در 

تمدن و آیندۀ تمدن اسالمی را واضح تر می سازد و اسالمی بودن تمدن را معنادارتر می کند. 

شاخص اجتماعی دیگر در تمدن ازنظر قرآن، برادری انسانی است که در آن، نظام مناسبات 

 براساس قانون، بلکه براساس تقارب انسانی )در اخوت انسانی( 
ً
انسانی و اجتماعی، نه صرفا

و برادری دینی )در اخوت دینی و اسالمی( رخ می دهد. شمولیت اخوت انسانی و توسعه و 

رشد همین اخوت انسانی در اخوت اسالمی می تواند مقولۀ اخوت را در سطح تمدنی مفهوم و 

مفید، و بلکه تبدیل به شاخص مهم در پروسۀ تمدنی کند. به بیان روشن تر، اخوت انسانی که 

اخوتی است برآمده از مشترکات انسانی، خود زمینۀ انسجام عام اجتماعی را آن هم براساس 

فطرت مشترک انسانی به وجود می آورد.1 مهم تر اینکه، اخوت دینی و اسالمی اخوتی خارج 

آن در عرصۀ جهانی  پیامدهای اخالقی  و  انسانی  بابائی، »اخوت  بیشتر دراین باره ر. ک. حبیب اله  برای مطالعۀ   .1

)برپایۀ اندیشه آیت الله جوادی آملی«(، حکمت اسراء، پاییز 1391. 
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درحقیقت  است.  انسانی  اخوت  تکامل  و  ادامه  بلکه  نیست،  انسانی  اخوت  چهارچوب  از 

بین  اخوت   
ً
اوال فطرت ها،  با شکوفایی  اسالم،  در  وحیانی  آموزه های  و  از وحی  استمداد  با 

 مسلمانان در پرتو پرورش اسالمی، به دیگران انس بیشتر می یابند 
ً
انسان ها بیشتر می شود؛ ثانیا

و کرامت و ارزش انسانِی انسان های دیگر را بیشتر درک و مراعات می کنند. 

اسالمی  نگرۀ  در  تمدن  انحصاری  شاخص های  و  عناصر  از  و  قرآنی  دیگر  مقولۀ  تقوا، 

به  مربوط  آیات  در  دقت  است،  باطنی  و  فردی  امری  تقوا،  نگاه  نخستین  در  هرچند  است. 

دارد و موجب مصونیت اجتماعی در  نیز  تقوی جنبه های اجتماعی  تقوی نشان می دهد که 

ُکْم َکْيُدُهْم َشْيًئا« )آل عمران: 120((، نصرت الهی )َبَلی ِإْن  ُقوا اَل َيُضرُّ برابر دشمنان )ِإْن َتْصِبُروا َوَتتَّ

ُکْم ِبَخْمَسِة آاَلٍف ِمَن اْلَماَلِئَکِة « )آل عمران: 125((  بُّ ُتوُکْم ِمْن َفْوِرِهْم َهَذا ُيْمِدْدُکْم َر
ْ
َيأ ُقوا َو َتْصِبُروا َوَتتَّ

َقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم َبَرکاٍت  ْهَل اْلُقري  آَمُنوا َو اتَّ
َ
نَّ أ

َ
و گشایش و نزول برکات آسمانی و زمینی )َو َلْو أ

ْرِض« )اعراف: 96(( می شود. جالب اینکه تقوی در برخی از آیات منحصر به 
َ
ماِء َو اأْل ِمَن السَّ

مسلمانان نیست، بلکه اهل کتاب هم می توانند اهل تقوی باشند، همان طور که طبق آیات 

نخست سورۀ بقره، تقوا پدیده ای پیش از ایمان است، نه پس از آن. تقوا است که زمینه های 

ایمان به کتاب و عمل به آن را فراهم می کند. نکتۀ مهم، امکان نهادینه شدن تقوی در عقالنیت 

عمومی جامعه است که می تواند به تعبیر مارشال هاجسن، در سطوح کالن تمدنی موجب 

انسجام، هویت، و وحدت شود و عوامل مخل نظم اجتماعی و نظام مناسبات انسانی را از 

میان بردارد. از همین منظر، اگر نهادهای اجتماعی و مذهبی براساس تقوا شکل گرفته باشند، 

نه براساس تقوی،  تا نهادی که  با کارکردهای ویژه  اجتماعی خواهد داشت  ماهیتی متفاوت 

ْن 
َ
َحقُّ أ

َ
ِل َيْوٍم أ وَّ

َ
ْقَوى ِمْن أ َس َعَلی التَّ سِّ

ُ
بلکه براساس گناه و فساد شکل گرفته باشد: »َلَمْسِجٌد أ

ُبْنَياَنُه َعَلی َشَفا  َس  سَّ
َ
أ ْم َمْن 

َ
أ َخْيٌر  َوِرْضَواٍن  ِه  اللَّ َتْقَوى ِمَن  ُبْنَياَنُه َعَلی  َس  سَّ

َ
أ َفَمْن 

َ
أ َتُقوَم ِفيِه... 

ُجُرٍف َهاٍر« )توبه: 108و109(.
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نتیجه گیری

آنچه از شاخص های مدرن گفته شد، همه در صورت بندی جامعه و سپس تمدن بزرگ بسیار 

انواع  )باتوجه به  تمدن  در  الزم  گستردگی  ولی  کرد،  تأسیس  را  تمدنی  نمی توان  است.  مهم 

گستردگی که مطرح شد( در آن وجود نداشته باشد؛ نمی توان تمدنی را به وجود آورد که در آن 

آسایش الزم وجود ندارد؛ نمی توان تمدنی به وجود آورد که در آن خشونت و جنگ بر صلح 

و آرامش غلبه دارد؛ همچنین نمی توان تمدنی را خلق کرد که فاقد نظم و قانون باشد. با همۀ 

برخی  فراموشی  و  گفتمان  یک  در  تمدنی  شاخص های  برخی  برجستگی  مهم،  نکتۀ  اینها، 

شاخص ها در گفتمانی دیگر است. چرا در ادبیات مدرن در میان همۀ شاخص ها و عوامل 

نسبی  رفاه  و  آسایش  چرا  می شود؟  کید  تأ خشونت«  »کنترل  مقولۀ  بر  اجتماعی،  و  انسانی 

در یک تمدن، جزو محورهای اصلی قلمداد می شود و در تمدنی دیگر، نه به آسایش، بلکه 

کید می شود؟ همین پرسش را دربارۀ دیگر شاخص های مدرن تمدنی هم می توان  آرامش تأ

ذکر کرد و دربارۀ خاستگاه هریک در دنیای مدرن به تأمل نشست. 

تمدن،  یک  در  خاص  شاخص های  یا  شاخص  یک  برجستگی  است  گفتنی  دراین باره 

باعث  که  است  اجتماعی(  )عقالنیت  اجتماعی  باورهای  منطق  و  نیازها  منطق  از  برآمده 

می شود عامالن و بازیگران تمدن، برخی از مقوالت را مهم نشان دهند و برخی مقوالت را 

نادیده بگیرند. همین مقوله موجب تفاوت تمدنی از تمدن دیگر می شود؛ به گونه ای که تمدن ها 

مانند  تمدنی  اگر  می کنند.  نزاع  گاه  و  رقابت  باهم  عمومی،  شاخص های  به  اذعان  عین  در 

کید می کند، برای آن است که گستردگی الزم را  تمدن روم بر ضرورت توسعه و گستردگی تأ

ندارد و به لحاظ جغرافیایی یا تاریخی در تنگنا و محدودیت قرار دارد. همچنین اگر تمدنی 

به سبب زیاد بودن زمینه های خشونت و برخورد  بیشتر  ایجاد صلح و آرامش است،  در پی 

کید می شود، به این دلیل  در آن جامعه است. همین طور اگر در جامعه ای بر آسایش و رفاه تأ

را  آنها  تمدن سازی  فرایند  در  می خواهد  و  ندارد  را  الزم  آسایش  و  رفاه  جامعه  آن  که  است 

جبران کند. درحقیقت تمدن باید نیازهای محلی، ملی و فراملی یک قوم و ملتی را تأمین کند. 
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نمی توان تمدنی داشت، ولی نیازهای کالن آن جامعه را تأمین نکرد و پاسخ های غیرمربوط 

 نیازمحور بودن تمدن، روشنگر این معناست که هر تمدنی 
ً
به مسئله های محلی داد. اساسا

برآمده  افراد همان تمدن است و شاخص های  بومی  و  تاریخی، محلی  نیازهای  به  معطوف 

از نیازهای آن جغرافیا و تاریخ را نمی توان به همه جا تعمیم داد. نمی توان توصیه کرد که همۀ 

تمدن ها باید همۀ شاخص های تمدنِی غرب را با همان مبانی و ارزش ها و با همان تفاسیر و 

تبیین ها بپذیرد و پیاده کند.

در نگرش اسالمی و قرآنی، عالوه بر اینکه همین شاخص های مدرن با بازخوانی انتقادی 

و تفسیر دوباره از آن در شبکۀ معنایی و فرهنگِی دنیای اسالم درخور توجه است، شاخص های 

افزودۀ دیگری وجود دارد که برخاسته از انسان شناسی و جامعه شناسی اسالمی و قرآنی است 

و نمونۀ آن را به آسانی نمی توان در ادبیات مدرن و دنیای کاپیتالیستی غرب یافت. 

شاخص های قرآنی تمدن که در این نوشته بدان اشاره شد، شاخص هایی است که می تواند 

دیگر  انسانِی  پیشرفت های  با  مواجهه  در  و  دهد  ارائه  انسانیت  در  پیشرفته  و  مترقی  تمدنی 

تمدن ها تحدی کند. از سوی دیگر، همین شاخص ها می تواند تمدن اسالمی را از تمدن های 

رقیب همچون تمدن غرب، متمایز و متفاوت سازد. به بیان دیگر، ما شاخص هایی از قرآن را 

ارائه کردیم که تمدن غرب )چه در مقام تحقق و چه در مقام تفکر تمدنی( فاقد آنهاست. اما 

اینکه الگوی تمدنی اسالم با استفاده از همین آموزه های قرآنی چگونه است؟ تجربۀ تاریخی 

مسلمانان و وضعیت زیستی امروز جهان اسالم با این آموزه ها و شاخص ها چقدر متفاوت 

پرسش های مهم  از  افتاده است؟،  دور  میزان  تمدن مسلمانان چه  با  اسالمی  تمدن  و  است 

دیگری است که خارج از قلمرو این مقاله است و شاید در آینده بتوان بخشی از این پرسش ها 

را پاسخ گفت. 
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بررسی گفتمانِی امکان گفت وگوی تمدن اسالمی و تمدن غرب
)مبتنی بر دو نامۀ رهبر معظم انقالب به جوانان غربی(
سیدعلیرضا عالمی*1

)68-49(

چکیده

غرب،  تمدن اسالمی را به عنوان تمدن به رسمیت می شناسد، اما حاضر به 
»گفت وگو« با آن نیست و درمقابل از رویکرِد »برخورد« استفاده می کند؛ 
این امر مسئله ای اساسی بین تمدن اسالمی و تمدن غرب است. نخستین 
که  است  آن  برخورد،  برای  نظریه پردازان سیاسی غرب  گام  مهم ترین  و 
امکان گفت وگو بین تمدن اسالمی و تمدن غرب را از بین ببرند. با مراجعه 
به دو نامۀ رهبر معظم انقالب به جوانان غربی، استفاده می شود که 
می کوشد  »تزویر«  نشانۀ  محور  بر  گفتمان سازی  با  منظور،  بدین  غرب 
بیناتمدنی  از ظرفیت گفت وگوی  اسالمی  تمدن  که  کند  القا  به جهانیان 
اسالم هراسی  چون  حربه هایی  از  مسیر،  این  در  غرب  نیست.  برخوردار 
با  اسالمی  تمدن  درمقابل  می کند.  استفاده  مسلمانان  به  برچسب زنی  و 

alemi.sar@gmail.com -دکترای تاریخ تشیع . *
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امکان گفت وگو  به دنبال فراهم آوردن  باید  به نشانۀ »آگاهی«،  تمسک 
رهبر  دونامۀ  در  رویکرد  دو  این  گفتمانی،  روش  با  مقاله  این  در  باشد. 
معظم انقالب در قالب گفتمان، مفصل بندی، و زمینه های هژمونیک 
شدن هریک بررسی شده است. امام خامنه ای در پی گفتمانی اند که 
شرایط مناسب برای گفت وگوی تمدن اسالمی با اهالی تمدن غرب و نه 
نظریه پردازان و سیاست مداران تمدن غربی، را مهیا سازد؛ چراکه اینان با 

مقاصدی، به دنبال برخورد تمدنی اند.

واژگان کلیدی: تمدن اسالمی،  تمدن غرب، گفت وگو، برخورد، گفتمان

مقدمه

پس از فروپاشی نظام دوقطبی در تاریخ معاصر، که با فروپاشی بلوک کمونیستی شرق درمقابل 

 به نظامی تک قطبی مبدل شد. برخی نظریه پردازان آن  
ً
بلوک غرب به وقوع پیوست، جهان عمال

را پیروزی لیبرال دمکراسی به عنوان بنیان اصلی تمدن غرب بر دیگر الگوهای تاریخِی پیشرفت 

اما رهیافت  )فوکویاما، 1393: 31-29(.  تاریخ« سخن گفتند  »پایان  از  و  آوردند  به شمار  بشری 

دیگری در میان نظریه پردازان و اندیشمندان غربی، از منظر گفتمانی دست به غیریت سازی 

درمقابل تمدن غرب زد و بالفاصله اسالم و تمدن اسالمی از سوی آنها به عنوان »دیگری« و 

»غیر« برای تمدن غرب معرفی شد. این اندیشه، که در آرای کسانی چون ساموئل هانتینگتون 

رهیافت  در  به سرعت  هانیتنگتون، 1381: 112(،  هانتینگتون، 1378: 501-512؛  )ر.ک.  بود  یافته  تبلور 

سیاست مداران و استراتژیست ها غربی موردتوجه قرار گرفت. سیاست های جهانِی غرب، پس 

 به هدف گفته شده نزدیک شده اند.
ً
 زمانی نشان داد عمال

ِ
از این مقطع

اسالمی  تمدن  و  اسالم  که  است  آن  بر  غرب  جمعی  رسانه های  و  نظریه پردازان  اهتمام 

به  »دیگری«  و  »غیر«  به عنوان  است،  غرب  مدنظر  که  آن گونه  بلکه  هست،  که  آن گونه  نه 

جهانیان به ویژه غربیان معرفی شود. این در حالی است که تمدن اسالمی دوران بسیار سخت 

پسااستعماری را از سر می گذراند و هنوز زخم های ناشی از استعمار و تبعات آن التیام نیافته 
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است و از مشکالت تحمیلِی ساختاری در عرصه های گوناگون رنج می برد. با وجود این، در 

گاهی تمدنی در جهان اسالم به صورت فزاینده ای در بین اقشار گوناگون  یکی دو دهۀ اخیر آ

تاریخ  گاهِی تمدنی در  این آ ایران در  انقالب اسالمی  یافته است. نقش  مسلمانان گسترش 

معاصر اسالم، باتوجه به گفتمان اسالمی حاکم بر آن و استقالل عملکرد در عرصۀ بین الملل 

انقالب  ازاین رو،  است.  بوده  تعیین کننده  و  اسالمی، حیاتی  الگودهی  در  آن  بودِن  پیشتاز  و 

در  عمومی  افکار  به  سمت وسودهی  در  بیش ازپیش  می تواند  آن   رهبر و  ایران  اسالمی 

و  نقش  بر چنین  مبتنی  باشد.  تأثیرگذار  اسالمی  در کشورهای  و جریان سازی  اسالم  جهان 

 اسالمی انقالب  رهبر معظم  اسالمی،  تمدن  در  ایران  اسالمی  انقالب  برای  جایگاهی 

میالدی(،   2015 سال  )در  فرانسه  در  مسلمانان  به  منتسب  تروریستی  حملۀ  دو  هر  از  پس 

از طریق نامه با جوانان غربی سخن گفتند. محتوای این دو نامه1 و گفتمان حاکم بر آن، در 

وضعیت شناسِی ارتباط جهان اسالم و تمدنی اسالمی با تمدن غرب، اهمیت تاریخی دارد. 

نامه،  این دو  بر  و گفتمان حاکم  ادبیات  از روش گفتمان،  استفاده  با  نگارنده کوشیده است 

امکان گفت وگوی تمدن اسالمی با تمدن غرب را استخراج کند. 

1. روش شناسی

در این گفتار روش گفتمان الکلو و موفه برای تحلیل امکاِن گفت وگوی تمدن اسالمی و تمدن 

غرب در نظر است. روش های گوناگونی از گفتمان، توسط کسانی چون ِفرکالف، ون دایک، 

فوکو و الکلو و موفه عرضه شده است. اگر در پی مقایسۀ دیدگاه اینان با اتکا به معیار »انتزاعی 

بودن« یعنی میزان ارجاع و قرابت تحلیل گفتمان به واقعیت »متن« برآییم، می توانیم طیفی 

آن  پایین ترین سطح طیف،  در  یابد.  امتداد  »انتزاعی«  تا  رد« 
ُ

و خ از »جزئی  که  کنیم  تنظیم 

دسته از شیوه های تحلیل گفتمان مانند شیوۀ فرکالف )فرکالف، 1381( ون  دایک )ون دایک، 1377( 

قرار می گیرند که تجربی ترند، کمتر از متن فاصله می گیرند و می کوشند تا ادعاهای خود را 

1. نامه اول در اول بهمن 1393 و نامه دوم در هشتم آذر 1394 نگاشته شده است.
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با ارجاعات مکرر تجربی به متن به تأیید برسانند )ر.ک. سلطانی، 1384: 57-66(. در مقابل این 

 از واقعیت متنی انتزاع کرده و فراتر رفته  
ً
طیف، روش هایی نظیر روش فوکو قرار دارد که عمدتا

است. ارجاعات او به متن نیز همراه با تفسیر و بازتفسیر است و چندان نمی کوشد با مراجعه به 

متن،  گزارشی دقیق عرضه کند. بدین ترتیب در ابتدای این طیف ها شیوۀ خردنگِر فرکالف–ون 

دایک و در انتهای آن، شیوۀ انتزاعی تر فوکو قرار گرفته که گاهی به برداشتی شخصی نزدیک تر 

است تا تحلیل علمی )دریفوس، 1376: 282(. 

که صورت  واقع شده  موفه  شنتال  و همسرش  ارنستو الکالو  شیوۀ  این طیف،  میانۀ  در 

تحلیل  ارائۀ  به  ملزم  را  و هم خود  آن هست  در  انتزاع  از  دارد: هم سطحی  بینابین  و  میانی 

باور  به   .)100  :1384 )سلطانی،  می داند  روش شناختی  معیارهای  بر  مبتنی  منطقی  و  منسجم 

روش شناسان گفتمان، روش الکلو و موفه برای تحلیل تحوالت اجتماعی و تمدنی قابلیت 

بسیار مطلوبی دارد )سلطانی، 1384: 103(. به نظر می رسد این شیوۀ گفتمانی، در تحلیل متن 

دو نامۀ رهبر معظم انقالب باتوجه به محتوا و کلیدواژگان استفاده شده، کارآمدی باالیی 

داشته باشد. 

1-1. روش گفتمانی الکلو و موفه

این روش به تحلیل روابط میان مجموعه ای از نشانه های نظام یافته می پردازد )همان: 100(. در 

گفتمان مجموعه ای از نشانه ها به صورت شبکه ای درمی آیند و معنایشان در آنجا به طور موقت 

تثبیت می شوند )یورگنسن و فلیپس، 1389: 56 و57(. بنابراین نشانه ها در خلق نظام معنایی تحت 

عنوان گفتمان نقش اصلی دارند )Laclau & Mouffe,1985: 112(. هر نشانه ای وقتی در فرایند 

معنا دهی و هویت بخشی به گفتمان قرار می گیرد، نشانۀ مرکزی یا نشانه های پیرامونی ]شناور 

یا سیال[ نامیده می شود.

نشانۀ مرکزی،1 نشانۀ اصلی است که در گفتمان، سایر نشانه ها حول آن سازمان می یابند 

و معنایشان را از آن می گیرند و دیگر معناهای ممکن را طرد می کنند )یورگنسن و فلیپس، 1389: 

1. Nodal point.
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نشانه هایی اند که گفتمان های گوناگون  یا سیال[  پیرامونی ]شناور  دال های  یا  نشانه ها   .)268

این معانی سیال در درون یک گفتمان، گرد نقطۀ  به شیوۀ خاص اند.  آنها  درصدد معنادهی 

مرکزی به طور جزئی تثبیت می شوند. نقطه مرکزی، نشانه ای برجسته است که نشانه های دیگر 

در سایۀ آن نظم می یابند و به هم مفصل بندی می شوند. )همان: 70(.

در  آن ها  ترکیب  و  گوناگون  اجزای  گردآوردن  عمل  به  کلی،  به صورت  »مفصل بندی«1 

هویتی جدید اشاره می کند )هوارت، 1378: 202(. مفصل بندی ناظر به فرایندی است که طی 

در  وقتی  نمی دهند،  ارجاع  خاصی  معانی  به  هم  از  جدا  که  نشانه ها  از  متفاوتی  عناصر  آن 

نظم زبانی منطقی قرار می گیرند، هویت جدیدی به دست می آورند. ازنظر الکلو و موفه، به 

عملی که منجر به برقراری رابطه ای بین عناصر شود، به گونه ای که هویت این عناصر در نتیجۀ 

این   .)Laclau & Mouffe,1985:  105( گویند  مفصل بندی  شود،  تعریف  و  تعدیل  عمل،  این 

مفصل بندی در روش الکلو و موفه اهمیت زیادی دارد. درواقع کلیت ساختاریافتۀ ناشی از 

.)Ibid( عمل مفصل بندی، گفتمان است

 )Laclau,  1990:  28( نمی شود  ایجاد  )تخاصم(2  غیریت سازی  بدون  گفتمانی،  هیچ 

غیریت سازی به رابطۀ پدیده ای با چیزی بیرون از آن اشاره می کند.3 این بیرون4 یا غیر،5 در 

به  نیاز   
ً
ضرورتا گفتمانی  هر  می کند.  ایفا  را  اصلی  نقش  گفتمان ها  فعلیت  و  هویت بخشی 

گفتمان رقیب دیگری دارد تا به واسطۀ آن هویت یابد )سلطانی، 1384: 111(. گفتمان ها به منظور 

هویت یافتن، به ناچار شروع به تولید دشمن برای خود می کنند؛ همان گونه که تمدن غرب پس 

از فروپاشی بلوک شرق، شروع به تولید خصم )غیر( برای خود کرد و اسالم را به عنوان خصِم 

غرب مطرح ساخت. 

1 .Articulation.

2 .Antagonism.

3 .Constitutive outside.

4 .Outside.

5 .Other.
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اصطالح هژمونی1 نیز در گفتمان الکلو و موفه اهمیت فراوان دارد. هژمونی در حوزه و 

بین گفتمان ها یک گفتمان  دارد. در حوزۀ تخاصِم  اتفاق می افتد که تخاصم وجود  میدانی 

گفتمان  شناور  نشانه های  در  مداخله  با   )209  :1378 )هوارت،  قدرت  از  استفاده  با  می کوشد 

زند  رقیب  گفتمان  به تضعیف  رقیب، دست  گفتمان  در  نشانه ها  برخی  از  استفاده  یا  رقیب 

یا حتی گفتمان رقیب را با تحمیل مفصل بندی جدیِد گفتمانی، از بین  َبَرد. )یورگنسن و فلیپس، 

.)91 :1389

با این اوصاف، شیوۀ الکلو و موفه در گفتمان، مبتنی بر چگونگی و فرایند مفصل بندی 

گفتمان است و اجزای دیگر گفتمان مانند نشانه ها، غیریت سازی و هژمونی در بستر، رابطه 

در  گفت وگو،  گفتماِن  مفصل بندی  ازاین رو،  می دهند.  نشان  را  خود  مفصل بندی  سازکار  و 

نامۀ امام خامنه ای به جوانان غربی اهمیت دارد. در این نوشتار پس از بررسی موانع و 

چرایی گفت وگوی جهان اسالم و جهان غرب مبتنی بر گفتمان حاکم بر این پیام، راهکارهای 

نامۀ  دو  در   امام خامنه ای گفتمان  بر  مبتنی  تمدن غرب  و  اسالمی  تمدن  بین  گفت وگو 

ایشان جست وجو خواهد شد. 

2. مفصل بندی گفتماِن گفت وگو

در این گفتار، مفصل بندی گفتمان رهبر معظم انقالب دربارۀ امکان گفت وگوی جهان 

است  بدیهی  شد.  خواهد  استخراج  و  شناسایی  غرب،   تمدن  با  اسالمی  تمدن  و  اسالم 

دو  در  که  رقیب  گفتمان  مفصل بندی  که  بود  خواهد  کامل  زمانی  گفتمان  این  مفصل بندی 

نامۀ امام خامنه ای انعکاس یافته است نیز به خوبی ترسیم و تبیین شود. مفصل بندی این  

برای شناسایی  بستر مناسب و روشمند  و  با یکدیگر مقدمه، فضا  آنها  و مقایسۀ  دو گفتمان 

راهکارهای دچار نشدن به هژمونی گفتمان رقیب را فراروی ما قرار خواهد داد.

1. Hegemony.
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2-1.  آگاهی

مفهوم  است.  گاهی«  »آ  ،انقالب معظم  رهبر  ازنظر  گفت وگو  گفتماِن  مرکزی  نشانۀ 

هدف  و  غایت  هم  گفت وگو،  مبانی  به  دستیابی  برای  روش شناسی  نوعی  هم  گاهی«،  »آ

گاهی« از اسالم مبتنی بر منابع دست اول و  گفت وگوست. روش شناسی آنجایی است که بر »آ

کید می شود و جامعۀ غربی را به پرسش و کاوش دربارۀ اسالم فرامی خواند. هدف و  اصیل تأ

گاهی جمعی شود.  گاهی« منجر به آ غایت نیز زمانی است که »آ

گاهی به معنای  گاهی به مثابه روش شناخِت اسالم هم آ گاهی )هم مفهوم آ هر دو نوع آ

 خطرآفرین است. ازاین رو، غرب در تالش است با 
ً
گاهی جمعی( برای تمدن غرب کامال آ

گفتمان سازی درمقابل آن، این نشانۀ پراهمیت و مرکزی در گفتمان اسالم را در محاق قرار 

گاهی حقیقی دربارۀ اسالم و تمدن اسالمی، می توان از امکان گفت وگوی  دهد. تنها در سایۀ آ

تمدن اسالمی و تمدن غرب، در جهت امنیت و صلح جهانی سخن به میان آورد. اگر این 

گاهی وجود داشته باشد، جهانی سازی فرهنگ غرب رنگ می بازد؛ درحالی که این خواستۀ  آ

گاهی، از منظر غرب موجه و ضروری جلوه  غرب نیست. ازاین رو، در محاق قرار دادن نشانۀ آ

می کند. 

2-2.  نشانه های پیرامونی

گاهی حقیقی دربارۀ اسالم و تمدن اسالمی، باید به برخی نشانه ها و دال های  برای رسیدن به آ

پیرامونی که در نامۀ رهبر معظم انقالب انعکاس یافته است توجه کرد.

گاهی از اسالم و تمدن اسالمی باید بدون پیش داوری و ذهنیت  الف( نبود پیش داوری: آ

پیشینی باشد؛ چراکه پیش داوری باعث می شود بین فرد و واقعیت، سدی عاطفی و احساسی 

واقعیت گرایی،  بر  پیش داوری عالوه  نبود  را سلب می کند.  بی طرفانه  داوری  که  کشیده شود 

آینده  نیز شمرده می شود؛ مسئولیت پذیری درمقابل نسل های  انسانی  نوعی مسئولیت پذیری 

آیت الله  حضرت  دیدگاه  از  نگریست.  خواهند  غرب  تمدن  و  اسالمی  تمدن  ارتباط  به  که 
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خامنه ای سیلی از پیش داوری ها دربارۀ اسالم و تمدن اسالمی در حال حاضر وجود دارد 

)ر. ک. نامۀ اول(؛

گاهی از اسالم و تمدن اسالمی باید بی واسطه صورت گیرد.  2( شناخت بی واسطه: آ

شناخت بی واسطه به معنای شناخت مستقیم است؛ به این معنا که از شناخت رسانه ای اسالم 

اسالمی،  اصیل  منابع  به  مراجعه  طریق  از  بی واسطه  شناخت  شود.  پرهیز  اسالمی  تمدن  و 

گاهی جمعی در غرب و حتی کشورهای اسالمی به اسالم و تمدن اسالمی  باعث می شود آ

واقع بینانه و درست باشد. این شناخت شامل ماهیت اسالم، نمایندگان اسالم، تاریخ اسالم و 

تمدن اسالمی است )ر. ک. همان(؛

انصاف  و  اندیشه  بر  مبتنی  اسالمی،  تمدن  و  اسالم  از  گاهی  آ انصاف:  و  اندیشه  پ( 

گاهی، منصفانه برخورد شود. شاید در مطالعۀ اسالم و تمدن  باشد. به دیگر سخن، با نتیجۀ آ

نتیجه گیری منصفانه و  اما در تحلیل و  نبود پیش داوری و بی واسطگی لحاظ شود،  اسالمی 

یا  ملی  منافع  مانند  گوناگونی  انگیزه های  با  است  ممکن  کار  این  نشود.  عمل  اندیشه ورزانه 

منافع تمدنی انجام پذیرد. این رویکرِد مخاطره انگیز باعث می شود گفتماِن گفت وگو شکل 

نگیرد )ر. ک. همان(.

از منظر رهبر معظم انقالب مفصل بندی این سه نشانه )نبود پیش داوری، بی واسطه 

گاهی«، امکان گفت وگوی بیناتمدنی  گاهی، اندیشه و انصاف( حول نشانۀ مرکزی »آ بودن آ

را فراهم می کند و باعث شکل گیری گفتمان گفت وگو می شود. البته، در صورتی چنین اتفاقی 

مختلف،  ابزارهای  با  گفتمانی  نشانه های  این  بردن  بین  از  با  رقیب  گفتمان  که  افتاد  خواهد 

باعث مختل  شدن این مفصل بندی نشود. این مسئولیت و وظیفۀ مسلمانان و نخبگان تمدن 

گاهی بخشی عمومی  آ و  برخورد  با شناخت گفتمان  که  گاه غربی است  آ و جوانان  اسالمی 

دربارۀ مقاصد مخاطره آمیز و ستیزه جویانۀ آن، و همچنین تبیین ضرورت برقراری گفت وگوی 

بیناتمدنی، امکان گفت وگو را فراهم آورند. طبیعی است برای این هدف، باید گفتمان رقیب 

)گفتمان برخورد( را که درصدد نفی گفتمان گفت وگوست، نیز به خوبی شناخت.



57 بررسی گفتمانِی امکان گفت وگوی تمدن اسالمی و تمدن غرب

3. مفصل بندی گفتماِن برخورد

در روش گفتمان، جایگاه گفتمان رقیب اهمیت بنیادین دارد. امام خامنه ای در ابتدای نامۀ 

اول بدان اشاره می کند: »سخن من با شما دربارۀ اسالم است و به طور خاص، دربارۀ تصویر 

 پس از 
ً
و چهره ای که از اسالم به شما ارائه می شود. از دو دهۀ پیش به این سو، یعنی تقریبا

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تالش های زیادی صورت گرفته است تا این دین بزرگ، در 

جایگاه دشمنی ترسناک نشانده شود.« ایشان از کلیدواژۀ »دیگری« که بیانگر غیریت سازی 

»شما  می ورزد:  کید  تأ آن  اهمیت  به  و  می جوید  سود  گفت وگوست  گفتماِن  درمقابل  غرب 

به خوبی می دانید که تحقیر و ایجاد نفرت و ترس موهوم از“دیگری”، زمینۀ مشترک تمام آن 

سودجویی های ستمگرانه بوده است« )ر. ک. همان(.

اسالمی،  تمدن  که  است  آن  غربی  سیاست مداران  از سوی  برخورد  گفتمان  اتخاذ  دلیل 

)هانتینگتون،  می کند  مقاومت  غرب  تمدن  هژمونی  درمقابل  و  نمی پذیرد  را  غرب  فرهنگ 

و  مبتذل  بی بندوبار،  پرخاشگر،  غرب  تمدن  و  فرهنگ  مؤلفه های  چراکه  341-342(؛   :1392

معناگریزند )ر. ک. نامۀ دوم(. ازاین رو، فرهنگ غرب فاقد ظرفیت جانشینی است. غرب، از این 

گاه است. بنابراین در پی پیکربندِی مؤلفه هایی است که بتواند در سایۀ آن  دیدگاه به خوبی آ

گفتمانی بسازد تا زمینه های برخورد با اسالم و تمدن اسالمی را در همۀ سطوح فراهم آورد 

نزدیک  به هدف راهبردی غرب  که همانا جهانی سازی فرهنگ غربی است  آن،  تا متعاقب 

شود. غربی سازی از دیِد غربیان، همان خودی کردِن دیِد »دیگری« است )التوشه، 1379: 99(؛ 

 با این خواستۀ غرب همراهی نمی کند. بنابراین غرب برای بسط 
ً
درحالی که جهان اسالم عمال

سلطه و هژمونی  ، »گفتمان برخورد« را در پیش گرفته است.

3-1.  تزویر

گاهی«  نشانه و دال مرکزی این گفتمان »تزویر« است. »تزویر« از منظر گفتمانی، در مقابل »آ

گاهی  به عنوان نشانه و دال مرکزی گفتماِن گفت وگو قرار می گیرد. تزویر در پی مخدوش کردن آ

عمومی دربارۀ اسالم و تمدن اسالمی است. آیت الله خامنه ای به صورت هوشمندانه به 
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این جهت  در  »مزورانه«  و  »غیرصادقانه«  اصطالح  از  و  توجه،  نامۀ  اول  متن  در  نشانه  این 

سیاست گذاران  و  دولتمردان  به  بلکه  مردمان،  به  نه  را  رفتار  این  ایشان  کرده  است.  استفاده 

غربی نسبت داده  است )ر. ک. نامۀ اول(. بدیهی است که هدف از به کارگیری »تزویر« در این 

گاهی عمومی دربارۀ اسالم و تمدن اسالمی  گفتمان توسط دولت های غربی، این است که از آ

جلوگیری به عمل  آید و اسالم و تمدن اسالمی در مقاِم دشمن تعریف شود )ر. ک. همان( تا 

فضا و عرصه برای توجیه و ِاعمال سیاست های هژمونیک و سلطه طلبانۀ غرب در برابر تمدن 

اسالمی آماده شود. 

3-2. نشانه های پیرامونی

به نظر می رسد نظریه پردازان  گفتمان برخورد، در جهت برنشاندن نشانه  و دال مرکزی »تزویر« 

 خامنه ای آیت الله  نامۀ  دو  متن  در  که  کرده اند  استفاده  پیرامونی  نشانه های  برخی  از 

این  می شود.  اشاره  نشانه ها  این  مهم تریِن  به  اجمال  به  که  است،  یافته  انعکاس  به گونه  ای 

نشانه های پیرامونی در تثبیت نشانۀ مرکزِی »تزویر« نقش حیاتی و تعیین کننده ایفا می کنند.

اسالم  طرح  با  غربی  سیاسی  نخبگان  مسلمانان:  و  اسالم  بودن  مسئله  القای  الف( 

در  عمومی  افکار  تزویر  بستر سازی  دنبال  به  غرب،  دنیای  برای  مسئله  به عنوان  مسلمانان  و 

غرب و تمام جهان اند. زمینه های پررنگ این رویکرد در اندیشه های نظریه پردازاِن شاخصی 

چون ساموئل هانتینگتون دیدنی است )هانتینگتون، 1381: 360(. به صورت عملی، حمالت یازده 

سپتامبر 2001 در امریکا و دو حمله تروریستی به شهروندان در پاریس در سال 12015 نیز 

مبتنی بر همین سیاست و هدف صورت گرفت تا با القای هراس و ایجاد رعب و نفرت از 

اسالم و تمدن اسالمی، آسیب بودِن اسالم و مسلمانان را به جهانیان بقبوالند )ر. ک. نامۀ اول(. 

ازنظر رهبر معظم انقالب، این بسترسازی، تهدیدی اساسی برای اسالم و تمدن اسالمی 

1. حملۀ اول در هفتم ژانویۀ 2015 )17 دی 1393( توسط دو فرد مسلح به مجلۀ طنز شارلی ابدو، که کاریکاتور 

رسول خدا را منتشر کرده بودند، صورت گرفت و در آن دوازده نفر کشته و ده نفر زخمی شدند. حمله دوم در 

سیزدهم نوامبر 2015 )22 آبان 1394( به برخی نقاط مرکز پاریس روی داد که در آن 130 نفر کشته و 368 نفر 

مصدوم شدند.
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است؛ به ویژه که از طریق رسانه ها و ابزارهای ارتباطاتی غرب همواره بدان دامن زده می شود 

)ر. ک. همان(؛

گاهی دهی کاذب: از نشانه ها و دال های پیرامونی در اطراف دال و نشانۀ تزویر،»  ب( آ

برای  و تمدن اسالمی است.  به ویژه غربیان دربارۀ اسالم  و  به جهانیان  گاهی دهی کاذب«  آ

این منظور غرب می کوشد چهره ای ویژه از اسالم و مسلمانان در اذهان ترسیم کند. آیت الله 

خامنه ای از اصطالحات »چهره پردازی موهن و سخیف« و »تصویر پردازی ناصحیح و 

گاهی دهی کاذب که شامل  گاهی دهی کاذب استفاده کرده اند. این آ دروغین« برای تبیین این آ

طیف گسترده ای از موضوعات مانند آزادی، حقوق بشر، حقوق زنان، دمکراسی و ساختارهای 

سیاسی و اجتماعی می شود، باعث پدید آمدن مرزبندی های ساختگی و ذهنی بین مسلمانان 

از شناخت درست اسالم  امر موجب می شود جهان غرب  این  و مردمان غرب شده است. 

تقابل و  امکان  به گونه ای هدایت شده فاصله گیرد و بدین ترتیب،  آموزه های تمدن اسالمی  و 

برخورد میان اسالم و غرب که خواستۀ فریب کارانۀ نظریه پردازان سیاسی و تمدنی غرب است 

مهیا شود. این زمینه سازی موجب می شود که افکار عمومی نیز با سیاست های سلطه طلبانۀ 

دربارۀ  غربیان  به  کاذب  گاهی دهی  آ بنابراین  کند.  غربی همراهی  سیاست مداران کشورهای 

اسالم و تمدن اسالمی در برنشاندن و تحکیم نشانۀ مرکزِی »تزویر« نقش اساسی دارد؛

به شمار  برخورد  گفتمان سازی  در  کلیدی  مفاهیم  از  »تروریسم«،  برچسب زنی:  پ( 

می آید. مفهوم تروریسم از زمانی که اسالم و تمدن اسالمی به عنوان »دیگری« درمقابل تمدن 

غربی از سوی نظریه پردازان غربی مطرح شده، به فراوانی کاربرد یافته است و در سیاست و 

رسانۀ غرب به عنوان برچسب برای مسلمانان به کار گرفته می شود. مفهوم دیگری که همزاد 

مفهوم  می شود  استعمال  مسلمانان  برای  برچسب  به عنوان  غربیان  توسط  تروریسم  مفهوم 

افکار  در  بستر خشونت  و  منشأ  تمدن اسالمی  و  اسالم  که  این هدف  با  »خشونت« است، 

عمومی جهانیان قلمداد شود.

امام خامنه ای توجه ویژه ای به مفهوم تروریسم و خشونت دارند؛ چراکه این دو مفهوم 
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به عنوان حربه، می تواند توجیه گر هرگونه اقدام و تصمیم ـ به زعم غربی ها ـ ضدتروریستی و 

ضدخشونت گرایِی سیاست مداران غرب باشد و بستر مناسب برای برخورد با تمدن اسالمی 

کمک  مفهوم،  دو  این  گوناگون  رهیافت های  و  هدف  منشأ،  ازاین رو،  کند.  مهیا  به خوبی  را 

 ،فراوانی به »تزویر« به عنوان نشانۀ مرکزی گفتمان برخورد می کند. رهبر معظم انقالب

تروریسم را پدیده ای هدایت شده از سوی قدرت های غربی توصیف می کند که برای مدیریت 

افکار عمومی غرب و جهان به وجودآمده است. تروریسم گرچه بیشترین آسیب ها را به تمدن 

اسالمی و مسلمانان وارد کرده، جهان غرب نیز در مقیاسی کوچکتر از آسیب های آن برکنار 

نمانده است، بنابراین تروریسم درد مشترک مسلمانان و مردمان غرب است؛ درحالی که منشأ 

تروریسم سیاست های مبتنی بر برخورِد غرب است که با لشکر کشی به نقاط گوناگون جهان 

القاعده،  طالبان  افراط گرایی و تروریسم را ایجاد کرده و از گروه هایی مانند  اسالم بسترهای 

با قرائت خاص و بدعت آمیز از  و داعش که موجودیتشان به ترور وابسته بوده و دولت هایی 

و  اسالم  در  پیشینه  فاقد  که  تروریستی  گروه های  تکفیری  و  افراطی  اندیشۀ  مروج  که  اسالم 

به گونه ای که حوزۀ فعالیت  نامۀ دوم(؛  تمدن اسالمی اند، حمایت همه جانبه کرده است )ر. ک. 

این گروه ها امروز بخش بزرگی از جهان اسالم و به صورت موردی و هدایت شده جهان غرب 

را دربرمی گیرد. 

غرب در پدید آوردن و حمایت از تروریسم، منافغ زیادی را دنبال می کند که مهم ترین آنها 

توجیه سیاست های مداخله جویانه  و نظامی غرب در جهان اسالم است. از سوی دیگر، غرب 

اسالم،  جهان  در  نظامی  حضور  با  اسالمی  سرزمین های  در  غربی  سربازان  حضور  بهانۀ  به 

همواره امکان تقویت و عضوگیری گروه های تروریستی را از میان جوانان مسلمان مهیا می سازد. 

با تداوم و فراگیر شدن این  بدین ترتیب بحران در مناطق گوناگون جهان اسالم تداوم می یابد. 

سیاست، جهانیان نیز تمدن اسالمی و مسلمانان را مرکز و منشأ تروریسم خواهند شناخت. 

ازاین رو،  دارند.  دوسویه  رابطۀ  تروریسم،  و  خشونت  است.  خشونت  همزاد  تروریسم 

برجسته کردن  با  غرب  است.  غربی  سیاست مداران  توجه  مورد  هم زمان  نیز  خشونت  مفهوِم 
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رسانه ای خشونِت گروه های تروریستی، سعی در تعریف تقلیل گرایانه از خشونت در اذهان 

 
ً
اتفاقا عمومی دارد و در پی آن است تا خشونت را به خشونت های گروه های تروریستی که 

سیستماتیک  و  هدایت شده  خشونت های  درحالی که  سازد؛  منحصر  مسلمان اند،  همواره 

دولت ها و قدرت ها که در ابعاد بسیار بزرگ تر و خشن تر انجام می پذیرد نادیده گرفته می شود. 

برای مثال می توان به خشونت شصت سالۀ رژیم اشغالگر قدس برضد فلسطینیان در حجم 

و  اسالمی  کشورهای  گسترده  بمباران  در  بزرگ  قدرت های  خشونت  شده،  هدایت  و  وسیع 

اشغال کشورهایی چون افغانستان و عراق که باعث کشتار وسیع مسلمانان شد، اشاره کرد. این 

کشورها، افزون بر خسارت های انسانی، زیرساخت های اقتصادی و صنعتی خود را از دست 

داده اند و حرکت آنها به سوی رشد و توسعه به توقف یا کندی گراییده است و گاهی ده ها سال به 

عقب برگشته اند. با وجود این، گستاخانه از آنان خواسته می شود خود را ستم دیده ندانند. رهبر 

معظم انقالب حتی تحمیل فرهنگ غرب بر سایر ملت ها و کوچک شمردن فرهنگ های 

مستقل را خشونتی خاموش ارزیابی می کند )ر. ک. همان(.

سویی  از  دارد:  پی  در  غرب  برای  راهبردی  کارکرد  دو  تروریستی،  خشونت  از  حمایت 

خشونت بزرگ تر دولت ها و قدرت های غربی را سرپوش می گذارد و از سوی دیگر به عنوان 

برچسبی برای همۀ مسلمانان استفاده می شود و اسالم و مسلمانان را خشن و تروریست به 

تصویر می کشد. بنابراین تروریسم و خشونت، حربه ای مؤثر در دست سیاست مداران غربی 

برای تزویر و فریب افکار عمومی به شمار می آید تا بدین وسیله برخورد با تمدن رقیب )تمدن 

اسالمی( را توجیه کنند.

درنهایت، نظریه پردازان و سیاست مداران غربی با گفتمان سازی مزورانه و دروغین برای اسالم 

و تمدن اسالمی، با استفاده از نشانه های پیش گفته، در پی این هدف اند که به افکار عمومی غرب 

و جهان بقبوالنند مسلمانان زمینه و آمادگی گفت وگو با جهان را ندارند تا بتوانند اندیشۀ برخورد با 

تمدن اسالمی را به عنوان ضرورتی برای تمدن غرب و حتی جهانیان ترسیم کنند.
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4. راهکارهای تغییر ذهن آلوده به تزویر

رهبر معظم انقالب برای مقابله با گفتمان برخورد که نظریه پردازان و دولت های غربی بر 

محور نشانۀ »تزویر« آن را دنبال می کنند، راهکارهایی را پیشنهاد می کند که می توان آن را در 

قالب گفتمان گفت وگو تعریف کرد. راهکارها باید باتوجه به نشانۀ مرکزی گفتمان برخورد، بر 

محور تغییر ذهن آلوده به تزویر مردم غرب و بقیۀ جهانیان ازجمله ذهنیِت بخشی از مسلمانان 

با اسالم و تمدن  از هژمونیک شدِن کامل گفتمان برخورد  تا  در جهان اسالم متمرکز شود. 

نیازمند  گاهی،  آ به  دستیابی  و  تزویر  به  آلوده  ذهن  تغییر  آید.  عمل  به  جلوگیری  اسالمی، 

تدابیری است: 

4-1. ریشه یابی تزویر

باشد.  تزویر  به  آلوده  ذهن  تغییر  بنای  سنگ  می تواند  غربی  سیاستگذاران  تزویِر  ریشه یابی 

منافع  را  غربی  سیاست مداران  توسط  »تزویر«  به  توسل  ریشه های   خامنه ای آیت الله 

بر  دولت ها  منافع  که  زمانی  تا  ازاین رو،  می کند.  توصیف  غربی  قدرت های  و  دولت ها 

ارزش های انسانی و اخالقی ترجیح داده شود، ریشه های توسل به تزویر خشکانده نخواهد 

ابتدای نامۀ  شد )ر. ک. همان( باتوجه به این مهم، مخاطب دو نامۀ امام خامنه ای، که در 

اول بدان اشاره شده است، سران و سیاست مداران کشورهای غربی نیست، بلکه مردم و افکار 

گاهانه دست به »تزویر«  عمومی کشورهای غربی است؛ چراکه سران و سیاست مداران غربی آ

می زنند. بنابراین تغییر ذهن آنها معنا ندارد.

4-2. انگیزه یابی تزویر

و  گسترده«  »سیاه نمایی های  انگیزه های  دربارۀ  باید   ،انقالب معظم  رهبر  باور  به 

اتفاق می افتد، پرسش و کاوش  »تصویرسازی های دروغین« که در اسالم و تمدن اسالمی 

شود )نامۀ اول(. از منظر روشی، این پرسش و کاوش نباید با تأخیِر زمانی صورت گیرد؛ چراکه 

گاهی عمومی انسان ها وجود ندارد )ر. ک. همان(. چه بسا یکی  در این صورت امکان تصحیح آ
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از دالیل اینکه تئوری سازان غربی از حربۀ تصویرسازی و سیاه نمایی درمقابل اسالم استفاده 

گاهی جمعی در زمانۀ حاضر به مدد تکنولوژی اطالع رسانی  می کنند، کوتاه شدِن مدت زمان آ

و ارتباطات گسترده بین جوامع گوناگون دنیاست که از آن طریق می توان پیام وحیانی و راستین 

اسالم را در سریع ترین زمان ممکن دریافت کرد. تنها با تیره وتار کردِن فضا و تصویرسازی های 

گاهی جمعی دربارۀ اسالم و  کاذب دربارۀ اسالم و تمدن اسالمی، می توان امکان شکل گیری آ

تمدن اسالمی را با اخالل مواجه کرد. ازاین رو، انگیزه یابی تزویر و پرسش و کاوش در چرایِی 

سیاه نمایی در مورد اسالم و تمدن اسالمی می تواند ذهن آلوده به تزویر را تغییر دهد.

4-3. ماهیت شناسی موضوع تزویر

برای تغییر ذهن آلوده به تزویر، باید ماهیت آنچه درباره اش تزویر می شود، شناخته شود. رهبر 

معظم انقالب ضرورت این مهم را در قالب این پرسش مطرح می کند: جهان حق دارد 

بداند آنچه غربیان را از آن می ترسانند و می گریزانند، چیست؟ )ر. ک. نامۀ اول(. ضروری است به 

این پرسش ها با جدیت مورد توجه قرار گیرد که چرا ساختار قدرت در جهان امروز می خواهد 

تفکر اسالمی در حاشیه و انفعال قرار گیرد؟ چگونه و براساس چه مبنایی به بزرگ ترین تمدن 

علمی و فکری جهان مزورانه هجمه می شود؟ تالش برای پی بردن به این مسائل، می تواند 

زمینه ساز حقیقت جویی و تالش غربیان برای شناخت مستقیم و بی واسطه از اسالم و تمدن 

اسالمی از طریق قرآن و سیرۀ رسول خدا باشد. مطالعۀ واقعی دربارۀ ماهیت اسالم و تمدن 

اسالمی، عالوه بر شناخت اسالم و تمدن اسالمی، امکان و بستر اندیشه ورزی دربارۀ ماهیت 

و  تمدن اسالمی  ماهیت  مقایسۀ  و  تطبیق  امکان  دیگر،  بیان  به  مهیا می کند.  را  تمدن غربی 

تمدن غربی و روش های هریک برای جهانی شدن را فراهم می سازد. اسالم و تمدن اسالمی 

گاهی«، در پی جهان شمول ساختن آرمان های اسالم است  همواره باتوجه به نشانۀ مرکزی »آ

این  در  ریاکارانه   و  غیراخالقی  غیرانسانی،  رویکردهای  و  ابزارها  از  غرب  تمدن  درحالی که 

مسیر سود می جوید.
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4-4. برایندشناسی تزویر

برایند و نتایج »تزویر« به صورت توأم شامل جامعۀ اسالمی و غربی می شود. به بیان دیگر، 

اهالی تمدن اسالمی و تمدن غرب هر دو، قربانیان سیاست های نظریه پردازان و سیاست مداران 

غربی اند. ازاین رو، باید هر دو جامعه در پی چاره اندیشی و همفکری برآیند )ر. ک. نامۀ دوم(. 

گفتمان  شکل گیری  و  غرب  ساکنان  و  اسالم  جهان  متقابل  روابط  بر  تزویر  جریان  سلطۀ 

برخورد، آسیب های دوچندان را فراروی هر دو جامعه )اسالمی و غربی( قرار می دهد و از 

این طریق صلح و امنیت جهانی را با مخاطرات جدی و جبران ناپذیر مواجه می سازد. بنابراین 

ضروری است دنیا به این برایند دست یابد که صلح و آرامش حق تمام انسان هاست؛ ازاین رو، 

باید همۀ انسان ها در تمام تمدن ها برای تحقق آن بکوشند. این مهم زمانی امکان پذیر است 

گاهی فرهنگ ها و تمدن ها از یکدیگر واقعی و شفاف باشد و بدانند شکل گیری فضای  که آ

تزویر و ریا در روابط میان تمدن ها به ویژه تمدن اسالمی و تمدن غرب، نتایج زیان باری برای 

مسلمانان و غربیان در پی خواهد داشت.

6. نتیجه گیری

می توان گفت از نظر امام خامنه ای، صحنۀ کنونی رابطۀ بین تمدن اسالمی و تمدن غرب، 

یا »گفت وگو«ست. تمدن اسالمی  از دو گفتماِن »برخورد«  نزاع دربارۀ هژمونی شدِن یکی 

گاهی« به دنبال گفت وگو باشد و با تحکیم و تثبیت  باتوجه به ماهیتش باید با نشانۀ مرکزِی »آ

گاهی«، امکان گفت وگو را فراهم سازد. اگر به هر دلیلی بخش یا جزئی  نشانه های پیرامونِی »آ

گاهی بخشی« اسالم فاصله گرفته است. از تمدن اسالمی در این مسیر نباشد، از ماهیت »آ

نظریه پردازان و سیاست مداران تمدن غربی نیز با نشانۀ مرکزی »تزویر« می کوشند امکان 

بستر  وجود  ایشان،  به  زعم  زیرا  ببرند؛  بین  از  را  تمدن غرب  و  اسالمی  تمدن  بین  گفت وگو 

تمدن  و  اسالم  آموزه های  محتوای  باتوجه به  تمدن  دو  این  بین  حقیقی  گفت وگوی  امکاِن  و 

ازاین رو،  داشت.  نخواهد  دنبال  به  تمدن غرب  برای جهانی سازِی  فرجام مطلوبی  اسالمی، 
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رهبران غربی، مزورانه با ابزارها و امکاناتی که در دست دارند، سعی می کنند چشم اندازهای 

امکاِن گفت وگو بین تمدن غرب و تمدن اسالمی را تیره وتار سازند تا بستر مقابلۀ فیزیکی با 

اسالم و تمدن اسالمی مهیا شود. 

فعالیت های همه جانبۀ غرب در این جهت در دو سه دهۀ اخیر به صورت فزاینده ای جریان 

داشته و تا حد درخور توجهی ذهنیت جامعۀ غربی و حتی بخشی از افکار عمومی جهان اسالم 

را با سیاست های فریب کارانۀ خود همراه کرده است. ازاین رو، باید راهکارهایی با محوریت 

تغییر ذهن آلوده به تزویر برای پرهیز از گرفتار شدن در گفتمان برخورد اتخاذ شود تا زمینۀ 

تقابل نادرست میان تمدن اسالمی و تمدن غرب برچیده شود؛ مطلوبی که نیازمند روشنگری 

و حرکت فردی و جمعی برپایۀ اندیشه و انصاف، هم در جامعۀ اسالمی و هم در میان اقشار 

منصف جامعۀ غرب است تا بدین وسیله میان تمدن اسالمی و مردم تمدن غرب تعامل درست 

و شرافتمندانه برقرار باشد. طبیعی است تعامل متوازن بین تمدن اسالمی و تمدن غرب زمانی 

برقرار می شود که جهان غرب از همسان سازی فرهنگی جهان براساس معیارهای غربی دست 

بردارد و به فرهنگ های گوناگون در جهان امکان زیست دهد و از خشونت فرهنگی درمقابل 

فرهنگ های دیگر بازایستد. 

نقش افکار عمومی غرب ازآن جهت اهمیت دارد که اگر به مرحلۀ باور گفت وگوی تمدنی 

شوند  مجبور  نیز  آنها  سیاست مداران  و  نظریه پردازان  چه بسا  یابند،  دست  اسالمی  تمدن  با 

تا زمانی که  آن،  بازنگری کنند. در غیر  و تمدن اسالمی  با مسلمانان  در سیاست های خود 

این ذهنیت عمومی دربارۀ تمدن اسالمی، در جهان غرب دگرگون نشود، سیاست های کنونی 

تمدن غرب ادامه خواهد یافت. 

در این مسیر نقش مسلمانان در بازتولید بینش و هویت اسالمی در قالب الگوهای تمدنِی 

و  اسالم  با  غربیان  گفت وگوی  امکان  می رسد.  نظر  به  حیاتی  جهانیان،  برای  شدنی  عرضه 

مسلمانان به عنوان تمدن، مبتنی بر شناخت اسالم و تمدن اسالمی خواهد بود. نقش عملی 

مسلمانان در مهیا ساختن این فضا دوچندان است؛ چراکه پیام اسالم تنها از طریق گفت وگو با 
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انسان ها در سراسر جهان قابل انتشار و جهانی شدن است. ازاین رو، الزامی  است جهان اسالم 

روش های علمِی گوناگون و متنوعی را برای رساندن پیام اسالم جست وجو کنند تا جهانیان 

با دسترسی به آن بتوانند ذهن آلوده به تزویرشان را که توسط سیاست های غرب شکل گرفته 

است، تغییر دهند.

غرب در وضعیت کنونی نمی خواهد تمدن اسالمی را به عنوان یک طرف برای گفت وگو 

بپذیرد؛ چراکه گفت وگو با تمدن اسالمی به منزلۀ تأیید جایگاه و نقش آفرینِی تمدنی آن در این 

به عنوان تمدن مسلط و جهانی شده،  دورۀ زمانی است. تمدن غرب حتی االمکان می کوشد 

و  جهانی  سیاست های  پیرو  و  ضعیف  اسالمی  کشورهای  از  مجموعه ای  درمقابل  را  خود 

از سویی  تأمین کنندۀ اهداف تمدنی غرب است؛ چراکه  این سیاست  ببیند.  منطقه ای غرب 

تصویر  به  تمدنی  جایگاه  فاقد  غرب  عمومی  افکار  برای  را  اسالمی  کشورهای  و  مسلمانان 

مداخلۀ  با  و  می دارد  نگه  کنونی  منفعالنۀ  حالت  در  را  مسلمانان  دیگر  سوی  از  و  می کشد 

گاه وبی گاه، خود را به عنوان ناجی منازعات مسلمانان و کشورهای اسالمی که غرب، خود در 

بیشتر موارد آفرینندۀ آنهاست، جلوه می دهد و بدین شکل جلوه های تمدنی اسالم را با استفاده 

از قدرت هژمونی تیره وتار نشان می دهد. 

جهان اسالم در صورتی قادر است این مرحله را پشت سر گذارد که بتواند امکان گفت وگو 

بین تمدن اسالمی و تمدن غرب را مهیا سازد تا از این طریق بر سیاست گذاران غربی برای 

گفت وگوی  مرحلۀ  به  ارتقا  نیازمند  اسالمی  تمدن  مسیر  این  در  گذارد.  اثر  سیاست   تغییر 

تمدنی با تمدِن رقیب است؛ به این معنا که سیاست مداران تمدن غرب به عنوان رقیب تمدن 

اسالمی، چاره ای جز گفت وگو با تمدن اسالمی نداشته باشند. البته تمدن اسالمی تا رسیدن 

از  بیش  مسیر،  این  دشواری  دارد.  پیش  در  را  در دسترس  اما  دشوار،  مرحله مسیری  این  به 

با  می توان  ازاین رو،  دارد.  برون تمدنی  سرچشمۀ  باشد،  داشته  درون تمدنی  ریشه های  آنکه 

تمدن  با  اسالمی  تمدن  گفت وگوی  امکان  عدم  برون تمدنی  ریشه های  مدبرانه،  شیوه های 

غرب را خشکاند و گفت وگو را در مسیر آن حاکم کرد. نخستین و مهم ترین گام، مهیا کردن 

فعاالنۀ شرایط و بستر عملِی تغییر ذهن آلوده به تزویر جهانیان و به ویژه مردمان غرب است. 
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تغییر افکار عمومی غرب دربارۀ اسالم و تمدن اسالمی پیش درآمد اصالح رفتار دولت ها و 

قدرت های غربی خواهد بود. تنها پس از آن تمدن اسالمی قادر خواهد بود امکانات توسعۀ 

گاهی« سامان یافته  خود را فراهم آورد؛ چراکه گفتماِن اسالم در ارتباط با انسان ها، بر محور »آ

گاهی بخشی« که داعیۀ قرآن و آموزه های پیامبر خدا است، در فضایی که بر آن ذهن  و »آ

آلوده به تزویر حاکم باشد، امکان پذیر نیست. ازاین رو، منافع اسالم و تمدن اسالمی اقتضا 

می کند فضای جهانی، فضایی صلح آمیز و فارغ از خشونت و نابسامانی باشد تا پیام اسالم 

بدون پیش داوری و بی واسطه به جهانیان عرضه شود.
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چکیده

در  و  است  اسالمی  نوین  تمدن  به  رسیدن  اسالمی،  انقالب  افق حرکت 
سخنان رهبر معظم انقالب به زیبایی ابعاد گوناگون این افق تاریخی 
و فرایند دستیابی به آن ترسیم شده است و با اندک مقایسۀ این بیانات با 
از ورای  به حق می توان  اندیشمندان در حوزۀ تمدن شناسی  دیگر سخنان 
حجاب معاصرت، نام »حکیم تمدن« را بر رهبر معظم انقالب نهاد. این 
نوشتار بر این هدف است که با روش تحلیل محتوا، تحلیلی جامع و عمیق 
نوین  تمدن  مهندسی  حوزۀ  در   انقالب معظم  رهبر  فرمایش های  از 
اسالمی ارائه دهد. در نگاه آیت اهلل خامنه ای، مهندسی تمدن اسالمی 
در دو حوزۀ زیرساختی و سبک زندگی باید دنبال شود. زیرساخت نرم افزاری 
مهندسی این تمدن، اعم از نرم افزار های دینی )فقه تمدنی، کالم و فلسفۀ 
کاربردی و اخالق اجتماعی(، نرم افزارهای علمی )علوم انسانی، علوم پایه 

mo.jamali313@gmail.com-استادیار فرهنگستان علوم اسالمی . *
تاریخ پذیرش: 1396/6/4 تاریخ دریافت: 1396/1/16  



دوفصلنامۀ پژوهش های تمدن نوین اسالمی/ سال اول/ شماره 2/ پاییز و زمستان 1396 70

پیشرفت،  ـ  ایرانی  اسالمی  )الگوی  اداره  عینی  نرم افزار های  و  تجربی(  و 
به صورت  باید  باهم  در هماهنگی  فرهنگی(  پیوست  و  فرهنگی  مهندسی 
کارآمد و عینی بستر تحقق سبک زندگی در ساحت های فردی، خانوادگی 

و اجتماعی را فراهم آورند. 
عبور هوشمندانه  اسالمی،  انقالب  در عصر  تمدن سازی  چالش  مهم ترین 
تمدن  مثبت  وجوه  از  استفاده  است.  )غرب(  امروز  دنیای  مادی  تمدن  از 
غربی و انحالل آن در تمدن اسالمی، وجه جمع دو دسته از فرمایش های 
آیت اهلل خامنه ای در باب نحوۀ تعامل با مدرنیته و تمدن غربی است 
دارد؛  تفاوت  نگاه غرب گرایی، غرب گریزی و غرب گزینی  با  نگاه  این  که 
هرچند تمدن مادی امروز، تمدنی روبه افول است و بشر تشنۀ امروز در پیچ 
تاریخی نیاز به نسخه ای جدید در زیست اجتماعی خود دارد و »تمدن نوین 

اسالمی« نسخۀ درمان بشر امروز است.
واژگان کلیدی: تمدن نوین اسالمی، آیت اهلل خامنه ای، فقه تمدنی، 

علوم اسالمی، الگوی پیشرفت، سبک زندگی

مقدمه

انقالب اسالمی در عصری پا به عرصۀ وجود گذاشت که گفتمان تجدد و مدرنیته، به هژمونی 

بالمنازع در دنیای امروز بدل گشته و مبتنی بر مبانی، اصول و اهداف خود در پی هماهنگی 

تفاوت  که  است  جدیدی  تمدنی  صورت  لیبرال،  تمدن  بود.  بشری  حیات  عرصه های  همۀ 

جوهری با صورت بندهای تمدنی در تاریخ گذشتۀ بشر دارد. این تمدن با شتاب سرسام آور 

خود به تولید علوم، ساختارها و محصوالت تمدنی خود در ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی و 

اقتصادی مبتنی بر مبانی اساسی همچون اومانیسم و سکوالریسم پرداخت و تا آنجا پیش رفت 

که نه تنها در مغرب زمین، بلکه با داعیۀ آخرین تمدن تاریخ بشر، در پی ساخت جهانی مبتنی 

بر ارزش ها و دستاوردهای تمدنی خود برآمد. اما هنوز عمر چندین وچندسالۀ آن نگذشته بود 

که تعارض های درونی و بیرونی این تمدن خوش خط وخال آشکار شد و بشر تشنۀ معنویت 
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و کرامت به خوبی به سراب بودن این تمدن خیالی پی برد و خود را در منجالبی یافت که راه 

گریزی از آن نبود.

در  تحقیرشده  بشر  است؛  امروز  بشر  نیاز  به  پاسخی  نگاه،  یك  در  اسالمی  انقالب 

فرهنگ تجدد. انقالب اسالمی زمانی رخ داد که همۀ ارزش های انسانی، که محصول تالش 

ادیان  محوری  شعار  خداپرستی  و  توحید  و  باخته  رنگ  است،  تاریخ  طول  در  الهی  انبیای 

الهِی موردهجمۀ تمدن مادی قرار گرفته بود. ایجاد »تمدن اسالمی« و نشر جهانی آن، شعار 

انقالب اسالمی بود و این چیزی نیست جز نیاز بشر امروز.

کردن  مطرح  است.  اسالمی  تمدن  شکل دهی  در  گام  نخستین  اسالمی،  انقالب  بروز 

جهانی  عرصۀ  در  معنویت  و  اجتماعی  عدالت  انسان،  کرامت  از  دفاع  چون  شعارهایی 

و  جور،  و  ظلم  با  مبارزه  مانند  واژگانی  کردن  وارد  و  حاکم  سیاست  تغییر  و  بین المللی  و 

مستضعف و مستکبر، خبر از تغییر نظام حساسیت ها و تمایالت اجتماعی می دهد؛ اما هم، 

این تحوالت و تغییرات در تمایالت اجتماعی نخستین گام در تحقق تمدن اسالمی است. گام 

بعد تولید علوم و نرم افزارهای تمدنی متناسب با تغییر تمایالت و گرایش های اجتماعی است. 

اگر انقالب اسالمی نتواند متناسب با اهداف و شعارهای سیاسی خود، اندیشه ها و پایه های 

فرهنگی و نرم افزارهای خود را تولید و بازسازی کند، هیچ گاه نمی تواند به تحقق تمدن اسالمی 

در عرصۀ جهانی امید داشته باشد.

کرده اند  ترسیم  را  اسالمی  تمدن  به  رسیدن  مسیر  به خوبی   انقالب معظم  رهبر 

نزدیک می کنند.  اسالمی  تمدن  افق  به  را  اسالمی  گام به گام جامعۀ  الهی خود  با مدیریت  و 

بنابراین، الزم است اندیشۀ تمدنی رهبر انقالب، نه به عنوان رجل سیاسی، بلکه به عنوان 

اندیشمندی ژرف نگر تحت مداقۀ جامعۀ علمی قرار گیرد. حجاب معاصرت و سیاست، نباید 

جامعۀ نخبگان کشور و جهان اسالم را از اندیشه های ناب این حکیم فرزانه، که به حق می توان 

وجوه  برخی  به اختصار  مقاله  این  در  براین اساس  کند.  محروم  نامید،  تمدن«  »حکیم  را  او 

اندیشۀ تمدنی ایشان مطرح می شود. 
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اساسی  نکتۀ  دو  به  توجه  زمینه  این  در   انقالب رهبرمعظم  بیانات  باب  در  انقالب 

، گاه رهبر در ساحت مدیر نظام اسالمی، بیاناتی را مطرح می کنند 
ً
ضروری است: اوال

 بیاناتی کاربردی و متناسب با ظرفیت های فکری و عینی جامعه متناسب با فرایند رشد 
ً
که نوعا

و توسعۀ کشور است، و گاه بیاناتی در ساحت مهندسی تمدن اسالمی و با نگاهی آرمانی و 

ناظر به اهداف عالیۀ نظام اسالمی. روشن است که به بیانات دستۀ دوم در باب رویکرد تمدنی 

الزم  اسالمی(،  تمدن  )گفتمان  ایشان  گفتمان  فهم عمق  برای   ،
ً
ثانیا شود؛  توجه  باید  ایشان 

است به گفتمان های رقیب همچون گفتمان تجددگرایی، تجددگرایی اسالمی و سنت گرایی 

دقت شود.1 

هرچند، در باب اندیشۀ تمدنی مقام معظم رهبری تاکنون تحقیق جامعی انجام نشده 

است، ولی مقاالتی دراین زمینه نوشته شده است؛ در این راستا می توان به عنوان نمونه به دو 

و   )1393 )بهمنی،   »خامنه ای آیت الله  اندیشۀ  در  اسالمی  نوین  »تمدن  کرد:  اشاره  مقاله 

»واکاوی شاخصه های تمدن نوین اسالمی در اندیشۀ رهبر معظم انقالب« )اکبری، 1393(.

1. تمدن اسالمی؛ هدف انقالب اسالمی

انقالب اسالمی، سرآغاز دوره ای است که نه تنها برای جامعۀ ایران، بلکه برای جهان اسالم 

می فرماید:   رهبری معظم  مقام  لذا  می آید.  به شمار  اسالمی  نوین  تمدن سازی  سرآغاز 

بار دیگر بر مجموعۀ عظیمی  از این است که تمدن اسالمی یك  »سرنوشت حتمی عبارت 

به تمدن  پرتو خود را بگستراند. خطی که نظام اسالمی ترسیم می کند، خط رسیدن  دنیا  از 

اسالمی است« )بیانات رهبر معظم انقالب، 1379/7/14(؛ »اّمت اسالمی با یک تالش مجاهدانه 

به ثمر  این دوران را طراحی کند، شالوده ریزی کند،  باب  و مجدانه می تواند تمدن اسالمِی 

برساند و آن را درمقابل بشریت قرار بدهد« )همان، 1394/10/8(.

 ملموس است که انقالب اسالمی، نظام موازنۀ قدرت را در عصر فعلی 
ً
 این واقعیت کامال

1. دراین زمینه ر. ک. مصطفی جمالی، استمرار انقالب با کدام گفتمان، قم، تمدن نوین اسالمی، 1394.
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بر هم زده است؛ بدین معنا که در اوایل پیروزی، تأثیر بسزایی در حذف قطب جهانی داشته 

و در ادامه به مانعی جدی در شکل گیری جهان یك قطبی تبدیل شده است. حال اگر انقالب 

اسالمی بخواهد جایگاه خود را در صحنۀ جهانی حفظ کند و حتی باالتر از این، زمینۀ حذف 

تمدن مادی را فراهم آورد، الزم است براساس اصول و اهداف و شعارهای خود، تمدن عظیم 

اسالمی را درمقابل چشم جهانیان بگذارد )همان، 1377/1/27(.

در  عظیم  حرکتی  ایجاد  اسالمی،  نظام  هدف  محوری ترین  و  مسئله  مهم ترین  بنابراین، 

مقیاس جهانی است تا در سایۀ آن، بشر خسته از تمدن مادی را امیدوار به زندگی و حیات 

دوباره کند. به تعبیر دیگر، انقالب اسالمی گامی به سوی ظهور تحولی جدید در جامعۀ جهانی 

است که از اعماق باطنی عالم آغاز شده و آن را به قرب ظهور رسانده است )میرباقری، 1394: 

مقیاس جهانی  در  مسئلۀ حرکت عظیم  ما،  مسئلۀ  و  نوین  تمدنی  بنای  قضیۀ  بنابراین،   .)18

است )بیانات رهبر معظم انقالب، 1372/8/12(. تنها در سایۀ ساخت تمدن عظیم اسالمی، قادر 

درون  در  نیز  حرکتی  چنین  زمینه های  شویم.  تبدیل  جهانی  بالمنازع  قدرت  به  بود  خواهیم 

انقالب وجود دارد. 

انقالب اسالمی )یعنی تمدن سازی(، جایگاه نهضت  این هدف محوری  باتوجه به  حال 

نرم افزاری و هدف اساسی این نهضت هم مشخص می شود. به دیگر سخن، تمدن وقتی به 

وجود می آید و به حیات خود ادامه می دهد که همۀ الیه های تمدنی خود را به صورت هماهنگ 

داشته باشد. »علوم، ساختارهای اجتماعی و محصوالت« اعم از محصوالت سیاسی، فرهنگی 

و اقتصادی، سه الیۀ مهم در شکل دهی هر تمدن است. دراین میان، مهم ترین الیه »علوم و 

نرم افزار های تمدن ساز« و مهم ترین گام در شکل دهی تمدن اسالمی، »جنبش نرم افزاری و 

تولید علم« است. دراین باره دو عنصر اساسی تولید فکر و پرورش انسان نقش آفرین می باشند 

)همان، 1379/7/14(.

توحیدی  نگاه  همچون  اسالم،  ناب  مبانی  و  اندیشه  از  برخاسته  اسالمی  تمدن  البته، 

.)185  :  1392 ،می باشد، که باید به این مبانی در جای خود پرداخته شود )خامنه ای
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2. چیستی تمدن اسالمی

اگرچه در باب مفهوم و ماهیت تمدن، تعابیر متفاوتی از اندیشمندان اسالمی و غربی همچون 

بتوان  شاید  است،1  شده  بیان  هانتینگتون  و  لوکاس  بی.  توین  دورانت،  ویل  خلدون،  ابن 

تعریف رهبر معظم انقالب را تعریفی کامل دراین زمینه دانست. براساس نگاه آیت الله 

خامنه ای »تمدن اسالمی، یعنی آن فضایی که انسان در آن فضا ازلحاظ معنوی و ازلحاظ 

مادی می تواند رشد کند و به غایات مطلوبی که خدای متعال او را برای آن غایات خلق کرده 

است برسد« )بیانات رهبر معظم انقالب، 1392/6/14(. براساس همین نگاه »شاخصۀ اصلی و 

عمومی تمدن اسالمی، بهره مندی انسان ها از همۀ ظرفیت های مادی و معنوی ای است که 

خداوند برای تأمین سعادت و تعالی آنان، در عالم طبیعت و در وجود خود آنان تعبیه کرده 

است« )همان، 1392/2/9(.

دو بخش اصلی تمدن اسالمی

در باب عوامل و ارکان شکل دهی تمدن نیز نظرهای گوناگون چون نظریۀ ویل دورانت بیان 

1. ازنظر ویل دورانت »تمدن نظامی است اجتماعی که موجب تسریع دستاوردهای فرهنگی شده و به منظور بهره گیری 

قانون،  و  اخالق  که  سیاسی  است  نظامی  می زند؛  خالقیت  و  ابداع  به  دست  هنر،  و  آداب ورسوم  اندیشه ها،  از 

نگه دارندۀ آن می باشد و نظامی است اقتصادی که با تداوم تولید، پایدار خواهد ماند« )دورانت، 1368، ج 1: 3(. 

ساموئل هانتینگتون »تمدن« را باالترین گروه بندی فرهنگ و گسترده ترین سطح هوّیت فرهنگی به شمار می آورد. 

)هانتینگتون ـ 1374: 47(. هنری لوکاس »تمدن« را پدیده ای به هم تنیده می داند که همۀ رویدادهای اجتماعی، 

اقتصادی، سیاسی و حتی هنر و ادبیات را دربرمی گیرد )لوکاس، هنری ـ 1366، ج1 :7 و 16( ازنظر آرنولد توین 

بی »تمدن« حاصل نبوغ اقلیت مبتکر و نوآور است )والیتی، 1382، ج 1: 30(؛ یعنی در جامعه، طبقه ممتازی 

وجود دارد که واجد نبوغ و ابتکار و نوآوری است و در اثر تحّوالت و سیر تکامل جامعه، تمدن را پدیدار می نماید. 

متفکران مسلمان نیز تعاریف خاص خود را از »تمدن« دارند. ابن خلدون تمدن را حالت اجتماعی انسان می داند. 

ازنظر ابن خلدون، جامعه ای که با ایجاد حاکمیت، نظم پذیر شود، مناصب و پایگاه های حکومتی تشکیل دهد تا 

بر حفظ نظم نظارت کند و از حالت زندگی فردی به سوی زندگی شهری و شهرنشینی روی آورد و موجب تعالی 

فضایل و ملکات نفسانی چون علم و هنر شود، حایز »مدنیت« است )ابن خلدون، 1375، ج 1: 75و76(.
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شده است.1 اما در نگاه مقام معظم رهبری، باتوجه به پیچیدگی های تمدنی عصر حاضر، 

که  است  ابزاری  ُبعد  آن،  ُبعد  یک  می شود:  تشکیل  اساسی  ُبعد  دو  از  اسالمی  نوین  تمدن 

برخی  در  و  دربرمی گیرد  را  آنان  زیرساخت های  حتی  و  نهادها  و  ساختارها  برنامه ها،  همۀ 

)همان،  می شود  اطالق  نرم افزار  زیرساخت ها،  از  بخش  این  به   رهبری فرمایش های 

1381/11/16(؛ و ُبعد دوِم تمدن نوین اسالمی، ُبعدی است که تمام ُبعد اول در آن ظاهر می شود 

و آن چیزی جز سبک زندگی عینی در جامعه نیست که بخش متنی و اصلی و اساسی است 

)همان، 1391/7/23(. 

3. زیرساخت تمدن اسالمی 

ابزارهای شکل دهی بخش  به زیرساخت ها و  از آن  ابزاری تمدن اسالمی که می توان  بخش 

اصلی نام برد »عبارت است از همین ارزش هایی که ما امروز به عنوان پیشرفت کشور مطرح 

می کنیم: علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین المللی، 

تبلیغ و ابزارهای تبلیغ. اینها همه بخش ابزاری تمدن است؛ وسیله است« )همان، 1391/7/23(.

در همین زمینه آنچه در تبیین اندیشۀ تمدنی آیت الله خامنه ای باید درنظر گرفته شود، 

توجه به گسترۀ نهضت نرم افزاری برای مهندسی تمدن اسالمی است. براساس گفته های رهبر 

معظم انقالب برای تحقق تمدن اسالمی، به نرم افزارهای دینی و علمی و عینی نیازمندیم 

)همان، 1381/11/16(. درمجموع بیانات می توان به سه الیۀ محوری این نرم افزارها اشاره کرد که 

به عنوان سه پروندۀ جدی انقالب فرهنگی نام برده می شود.

3-1. نرم افزارهای دینی 

بی شك، نظام اسالمی محصول تالش همۀ علما و فقها در طول تاریخ پرفرازونشیب حوزه های 

1. در نظر ویل دورانت، ارکان تمدن عبارت اند از: شرایط معرفت االرضی، جغرافیایی، اقتصادی، زیستی، روانی، نظم 

سیاسی، وحدت زبانی و قانون اخالقی. ازنظر او، اهمیت عوامل و اوصاف و احوال اقتصادی در شکل دهی به 

تمدن، بیش از عوامل دیگر است )دورانت، 1393، ج 1: 307(.
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حوزه های  شد.  فیضیه  اسالمی،  انقالب  حرکت  آغازین  نقطۀ  که  ازاین روست  است.  علمیه 

با حضور در متن جامعۀ شیعی، نگهبان، دین و معارف دینی  تاریخ  علمیه همواره در طول 

بودند و با درك زمانۀ خود، به همۀ نیازمندی های جامعۀ شیعی پاسخ داده اند و در میان تمام 

دسیسه ها و دشمنان اسالم و جامعۀ شیعی، به هدایت و سرپرستی آن پرداخته و زمینه های 

رهبری  با  و  پشتوانه  آن  با  اسالمی  نظام  تحقق  آورده اند.  فراهم  را  اسالمی  نظام  شکل گیری 

مرجعیت بزرگ شیعه، فصل جدیدی را فراروی حوزه های علمیه گشوده است.

علمیه  برعهدۀ حوزه های  را  نظام، وظایف خطیری  این  اسالمیت  و حفظ  بقاء  ضرورت 

گذاشته است که از مهم ترین آنها می توان به دو وظیفه اشاره کرد: ارائه نظریه حاکمیت اسالم 

در همۀ امور زندگی و حیات بشری )همان، 1380/6/19(؛ ارائۀ الگوی اسالمی اداره نظام متناسب 

با شرایط جهانی امروز و اقتضائات زمانه. روشن است که جهت تحقق این امر، حوزۀ امروز 

نیازمند تکامل جدی در معارف دینی است.

در این زمان دیگر شعار جدایی حوزه از حکومت پذیرفته نیست؛ چراکه این حکومت، 

در  نظام  این  ناکامی  هرگونه  و  است  علمیه  حوزه های  متن  از  برخاسته  و  اسالمی  حکومتی 

حرکت تکاملی خود، متوجه حوزه های علمیه خواهد بود. بنابراین دیگر با فرض تحقق نظام 

اسالمی، نباید دچار شبهۀ حکومت آخوندی و آخوند حکومتی شد )همان، 1389/7/29( بلکه 

برای  و  بداند  خود  از  را  ـ  اسالمی  جمهوری  نظام  همین  اسالمی ـ  نظام  باید  علمیه  »حوزۀ 

تکمیل و رفع نقص آن، همۀ کوشش خود را مبذول کند« )همان، 1379/7/14(.

البته، ایشان در باب تحول در اندیشۀ دینی تنها مسئلۀ تحول در فقه را مطرح نمی کند، بلکه 

دربارۀ بعضی علوم حوزوی و به تعبیر بهتر، دربارۀ مهم ترین رشته های حوزوی مانند اخالق 

و کالم و فلسفه ضرورت بالندگی را مطرح، و حتی به روش تحقیق در آن نیز اشاره، و کیفیت 

از جایگاه  آنها را بررسی می کند؛ اگرچه در رأس همۀ علوم، مسئلۀ فقه حکومتی  تحول در 

ویژه ای برخوردار است:

 فقه و فقاهت، فقهاي گران قدر شیعه 
ِ

الف( لزوم دستیابی به فقه حکومتی: در طول تاریخ
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با درك زمان خود به خوبی پاسخ گوی مسائل جدیدی بودند که برای مردم و جامعه در زوایای 

گوناگون زندگی پیش می آمد. اوج فقه شیعه، در کتب فقهی متبلور گشته است، اما به دلیل 

فراهم نبودن شرایط اجتماعی و تحقق نیافتن حکومت اسالمی، دربارۀ ُمَعظم مسائل و احکام 

دین به ویژه مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کنکاش نشده و فروع آن مطرح نشده بود. 

ولی »امام بزرگوار، فقه شیعه را از دورانی که خود در تبعید بود، به سمِت فقه اجتماعی و 

فقه حکومتی و فقهی که می خواهد نظام زندگی ملت ها را اداره کند و باید پاسخ گوی مسائل 

کوچك و بزرگ ملت ها باشد، کشاند« )همان، 1376/3/14(.

پیروزی انقالب اسالمی که منشأ آن نیز خود حوزه بوده، این فرصت تاریخی را در اختیار 

حوزه ها قرار داده است تا به مقتضای رسالتی که بر دوش دارند، به توسعۀ فقه بپردازند. امروزه 

نظام اسالمی  و ساختارهای  اداره  الگوی  به  بتوان  آن  براساس  بپردازد که  ابعادی  به  فقه  باید 

الزم  فقاهت  امر  در  جدید  گستره های  و  آفاق  »گشودن  لذا   .)1370/6/31 )همان،  یافت  دست 

است... نباید حرف جدید در حوزه و در چهارچوب های مورد قبول، مستنکر باشد« )همان، 

.)1374/9/16

البته برای دستیابی به چنین فقه کارآمدی، تنها نباید بر توسعۀ کّمی فقه بسنده شود، بلکه 

و  فقاهت  باید  نخست  یعنی  باشد؛  داشته  نیز  کیفی  توسعۀ  فقه  کمی،  توسعۀ  بر  عالوه  باید 

روش استنباط تکامل یابد و چه بسا با تحول در فقاهت، پاسخ مسائل تغییر کند و حتی مسائل 

جدید طرح شود )همان، 1374/9/16(. به دیگر سخن، وقتی به تاریخ فقه نگاه می کنیم، می بینیم 

روش های استنباط به مرور زمان پیچیده تر و فنی تر شده و توسعه در روش، افق های تازه تری را 

در استنباط گشوده است. پس فقه نه تنها باید ازلحاظ وسعت، یعنی پرداختن به تعداد بیشتری 

از مسائل، پیشرفت کند، بلکه ازلحاظ روش استنباط نیز باید پیشرفت داشته باشد. بنابراین، 

اگر فقهای گران قدر به روش های نو در استنباط فقهی در مواجهه با مسائل اجتماعی جدید 

مسلح شوند، فتاوا از دقت و کارآمدی باالتری برای حکومت اسالمی برخوردار خواهند بود، 

و این یعنی پیشرفت فقه و فقاهت در عمق )همان، 1370/6/31(.
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البته روشن است که لزوم چنین توسعۀ کّمی و کیفی در فقه و فقاهت، مبتنی بر اصل پیوند 

دین و سیاست است، و دین و فقه همۀ امور فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 

است  این  آغازین،  قدم  در  بحث  مهم ترین  بنابراین،  می کند.  سرپرستی  و  هدایت  را  انسان 

از طریق بحث های فقهی نشان دهد حکومت و سیاست جزو حیطۀ دین است و  که حوزه 

فقهی دین است.  امور عبادی، محدود ساختن  و  فقه در طهارت  محدودساختن بحث های 

البته پرداختن به مسائل اجتماعی و سیاسی در فقه، به معنای فراموش کردن جنبه های فردی 

از  جزئی  که  کند  توجه  باید  می کند،  بحث  هم  فردی  امور  از  اگر  مجتهد  بلکه  نیست،  فقه 

مجموعۀ ادارۀ نظام را مورد مداقه قرار می دهد؛ یعنی تمام فقه باید فقه ادارۀ نظام باشد، نه ادارۀ 

نتیجه رسیده است  این  به  )همان، 1370/6/31(. برهمین اساس طی سال های اخیر، حوزه  فرد 

که باتوجه به حجم عظیم شبهاتی که بر دین وارد می شود باید دراین باره فکر اساسی کرد و در 

پاسخ به شبهات کمر همت را محکم بست. بی شك، این اقدام و اقدام هایی از این دست، 

کار مناسب و بجایی است؛ ولی نباید فراموش کرد که همۀ تالش حوزه نباید مصروف این امر 

شود؛ انتظارات مهم دیگری هم در جامعۀ اسالمی، دربارۀ حوزه وجود دارد و آن تبیین نکات 

مجهول ابواب گوناگون معامالت، قضا و... در کل مسائل مربوط به فقه اداره است. فقهای 

تجربه  را  مردم  زندگی  از  عظیمی  منطقۀ  نداشتند،  حضور  جامعه  مدیریت  در  چون  گذشته 

 چون این احساس نیاز شکل نگرفته بود، به شکل جامع دنبال پاسخ آنها نیز 
ً
نکرده اند و طبعا

نبودند؛ درحالی که برای حوزۀ امروز چنین شرایطی پیش آمده است.

اهمیت تولید و تکامل علوم اسالمی توجه به عنصر حاکمیت اسالم و تأثیر آن در تغییر 

 با این رویکرد جدید به استنباط و تحول در شیوۀ استنباط که 
ً
روابط موضوعات است. طبیعتا

نتایج عوض خواهد شد. دگرگونی در شیوه  و  پاسخ  م، 
ّ
به طور مسل اداره است،  فقه  براساس 

و روش استنباط، پاسخ صورت مسئله ها را عوض می کند و حاصل این کار جدید، دستیابی 

به مجموعه ای از معارف و احکام جدید خواهد بود. بنابراین مقام معظم رهبری از فضالی 

)همان،  تبیین کنند  را  فقه  ابواب گوناگون  نقاط مجهول  به زمان می خواهد،  گاه  آ و  روشن بین 

1380/6/19(؛
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 ب( کالم و فلسفۀ اجتماعی: از عرصه های مهم و تأثیر گذار در همۀ علوم حوزۀ کالم و 

فلسفۀ اسالمی است و هرگونه تغییر در این بخش، تأثیرات چشمگیری در تکامل دیگر علوم 

و بالطبع ساخت تمدن نوین اسالمی خواهد داشت. 

اگرچه حوزۀ کالم و فلسفۀ اسالمی در گذشته موفقیت های بزرگی داشته است، متأسفانه 

در این زمان به ویژه پس از انقالب، آن چنان که باید، توسعه و تکامل مدنظر را نیافته، و این 

عیب بزرگی برای حوزه های علمیه است )همان، 1374/9/16(.

 ازطرف 
ً
مباحث کالمی و اعتقادی در دنیای حاضر گسترده است. بنابراین، می بینیم دائما

لذا  می شود.  مطرح  دین داری  و  دین  فراروی  فراوانی  شبهات  مادیگری  و  الحاد  و  کفر  نظام 

الزم است که نظام حوزه از طریق تولید افکار نو در مسئلۀ کالمی و فلسفی، به شبهات عظیم 

کالمی در زمینه های گوناگون پاسخ دهد )همان(.

از صحنۀ  را  ولو دین تحریف شده،  کنارگذاشتن دین،  غرب در جریان رنسانس، تجربۀ 

 بسیاری 
ً
اجتماعی دارد. با تحقق انقالب اسالمی، دین به صحنۀ اجتماعی آمده است. طبیعتا

و  قرآن  حاکمیت  و  دینی  حکومت  فکری  پایگاه  در  تزلزل  ایجاد  راستای  در  نیز  شبهات  از 

بدل سازی درمقابل آن است )همان، 1370/6/31(. مسئلۀ دیگر این است که اندیشمندان اسالمی 

از منابع غنی  با استفاده  با شرایط و پرسش های روز جامعه  در دوره های گوناگون، متناسب 

وحی و سنت به مدد عقل، پاسخ های مناسب را ارائه می دادند. به یقین آن پاسخ ها برای شرایط 

آن زمان بسیار مناسب و درست بوده، اما امروز نوع و سنخ بسیاری از شبهات و پاسخ ها تغییر 

یافته است. بنابراین الزم است دراین زمینه تخصص هایی در حوزه شکل بگیرد و متخصصانی 

تربیت شوند )همان(؛

آن  در  و تحول جدی  تکامل  باید  که  دیگر  از عرصه های مهم  اخالق اجتماعی:  پ( 

 
ً
صورت گیرد، عرصۀ »علم اخالق« است. چنان که روشن است، علم اخالق در حوزه، غالبا

اخالقی فردی است و در پرورش اخالقی، فرد به صورت مستقل از جامعه و شرایطی که در آن 

 حاصل 
ً
قرار دارد مالحظه، و در مقام تهذیب، بر اخالق و محاسبۀ فردی تکیه می شود. مسلما
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چنین پرورشی، سیر به سوی انزواست. اگرچه سطحی از این اخالق ضروری است، پرسش 

اساسی این است که آیا در فرض وجود نظام اسالمی، می توان به این سطح از اخالق بسنده 

کرد. 

اخالق  در  است.  اسالمی  نظام  حاکمیت  ارکان  از  اجتماعی،  اخالق  تکامل  و  توسعه 

اجتماعی، نه پرورش فرد جدا از میل و نفرت های اجتماعی تحلیل پذیر است و نه پرورش 

تمایالت اجتماعی بدون توجه به فرد، بلکه مجموعۀ تمایالت فرد و جامعه تنها در سایۀ نظامی 

دارد،  قرار  جامعه  الهی  تکامل  محور  حول  و  اجتماعی  ولّی  سرپرستی  تحت  که  هماهنگ 

سرپرستی می شود. براین اساس موضوعات و مسائلی در اخالق اجتماعی مطرح می شود که 

از سنخ مسائل اخالق فردی نیست. مباحث تهذیب و تحریك اجتماعی و رابطۀ آن با مقاومت 

عمومی،  اخالق  در  رسانه ها  تأثیر  توسعه،  با  عمومی  اخالق  رابطۀ  استکبار،  برابر  در  ملت 

رابطۀ اخالق عمومی با تکنولوژی ها و اقتصاد مدرن، صبر و تحمل جمعی در برابر شداید و 

مشکالت و ازاین قبیل مسائل می توانند در اخالق اجتماعی طرح شوند.

نظام های مادی در دنیا امروز، کوشش فراوانی دربارۀ گسترش اخالق مادی انجام داده اند. 

تمدن  آنهاست.  و تالش  توسعه  این  بر  دلیل  روان شناسی،  و  اخالقی  کتاب های  سیل عظیم 

در سطح جهانی  اجتماعی  و  فردی  در همۀ شئون  را  ارزش های خود  که  است  آن  بر  غرب 

جای گزین ارزش های دینی کند. درواقع آنچه امروزه غرب تحت عنوان جهانی سازی مطرح 

برای  نیست.حال  مادی  فرهنگ  و  اخالق  جهانی کردن  جز  چیزی  نخست  گام  در  می کند، 

مقابله با این سیل عظیم و عقب نماندن از زمان، الزم است حوزه های علمیه برای تولید و ارائۀ 

مباحث اخالقی بیشتر بکوشند.

3-2. نرم افزارهای علمی

 دومین حوزۀ نرم افزاری در نگاه رهبر معظم انقالب دستیابی به علوم کارآمد در فرایند 

تحقق تمدن اسالمی است. بنابراین از سال ها قبل، ایشان مسئلۀ نهضت نرم افزاری و تولید علم 

را در مجامع تخصصی و دانشگاهی مطرح کرده  است. متأسفانه آن چنان که باید، عمق بیانات 
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امام خامنه ای دربارۀ نهضت نرم افزاری و درخواست ایشان از نهادهای علمی و فرهنگی 

 شناخته نشده است. برخالف دیدگاه کسانی که می خواهند گسترۀ 
ً
جامعه در این موضوع کامال

این نهضت نرم افزاری را به تولید علوم خاص محدود کنند، نظر رهبر انقالب بسیار عام 

در  حتی  بلکه  انسانی،  یا  حوزوی  علوم  در  را  توسعه  و  تکامل  نه تنها  ایشان  است:  فراگیر  و 

به عنوان پرچم دار تمدن  ایشان  نیز مطرح می کند. روشن است که  پایه  و علوم  علوم تجربی 

اسالمی درمقابل تمدن مادی، به این ضرورت رسیده اند که برای تحقق تمدن اسالمی، باید 

با  و  انفعال خارج شود  از حالت  دانش  و  علوم  و شاخه های  رشته ها  در همۀ  اسالمی  نظام 

حرکت فعال به سطح تولید برسد؛ تا جایی که زبان فارسی، زبان علم جهان امروز شود )همان، 

تولید  می شود  استفاده   انقالب معظم  رهبر  سخنان  تصریحات  از  بنابراین،   .)1395/1/11

علم نباید به علم و دانش خاصی محدود شود. در همۀ علوم، اعم از حوزوی و دانشگاهی و 

علوم مربوط به فناوری و تولیدات صنعتی، حتی در مدل های اجرایی نیز باید به دنبال تولید و 

نوآوری باشیم؛ یعنی در همۀ علومی که با آنها شئون فردی و اجتماعی اداره می شوند و جامعه 

به سمت تکامل الهی هدایت می شود، ما نیازمند به نوآوری و نواندیشی علمی ـ یعنی اجتهادـ 

تأثیر  می گذارد  و در الیه های دیگر علوم  دارد  اولویت  انسانی،  البته تحول در علوم  هستیم. 

)همان، 1379/12/9(.

 از غرب 
ً
از دیدگاه رهبری، بیشتر علوم و معادالت کاربردی مطرح در دانشگاه ها که عمدتا

گرفته شده، نه با ارزش ها و معارف دینی هماهنگ اند و نه از کارآیی زیادی در ادارۀ نظام اسالمی 

دانشگاه ها  سست  بنیان  و  ناقص  تولد  در  می توان  هم  را  امر  این  اساسی  علت  برخوردارند. 

جست وجو کرد؛ چراکه از ابتدا جدای از دین متولد شده و بنای دانشگاه، بنایی غیردینی، بلکه 

ضددینی بوده است؛ مثل روشن فکری کشور ما، که از ابتدا بی دین متولد شده است. راه حل 

اساسی، اسالمی کردن دانشگاه هاست )همان، 1370/9/20(. روشن است که اسالمیت دانشگاه، 

آن گاه تحقق می یابد که هویت تخصصی دانشگاه با دین و اسالم گره بخورد، نه اینکه در این 

مسیر تنها به ظواهر و کارهای فرعی پرداخته و این امر عظیم منحرف شود:
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علوم  نرم افزارهای علمی، حوزۀ  و  علوم  تولید  در  مهم ترین محور  انسانی:  الف( علوم 

انسانی است. نظام مادی در دنیای امروز در باب علوم انسانی پیشرفت های چشمگیری کرده  

و توانسته همۀ ساختارهای ادارۀ جامعه ای مدرن و توسعه یافته، همراه با تمام قوانین و مقرارت 

به عنوان  را  لیبرال دمکراسی  نظام  آن است که  دنبال  به  اکنون  تمدن  این  را طراحی کند.  الزم 

دام  در  بخواهد  اسالمی  نظام  اگر  درمقابل  کند.  معرفی  جهانی  سطح  در  ایدئال  حکومتی 

جهانی سازی گرفتار نشود، الزم است نوآوری جدی و چشمگیری در علوم انسانی صورت 

دهد؛ به ویژه با بنیان های عظیمی که دراین باره در دین مبین اسالم وجود دارد، و دانشگاه ها با 

تعامل با حوزه های علمیه می توانند علوم انسانی اسالمی تولید کنند )همان، 1382/8/8(.

ازلحاظ تحقیق هیچ گاه   ،
ً
اوال نکته الزم است:  به دو  انسانی موجود توجه  باب علوم  در 

جریان آزاد مطلق فکر و اندیشه وجود ندارد و حّتی در دنیای لیبرال دمکراسی که مدعی آزادی 

است، تنها پژوهش ها و مقاالتی تأیید می شوند که هماهنگ با شاخصه ها و چهارچوب های 

پایۀ علوم   ،
ً
ثانیا )همان، 1383/10/17(؛  باشند  مادی  تمدن  ارزش های  راستای تحقق  در  و  آنان 

بر معرفت غیردینی و حتی  براساس معرفت واال و توحیدی اسالمی، مبتنی  انسانِی موجود 

)همان،  برخوردارند  نظام اسالمی  در  کارآیی محدودی  از  این علوم  بنابراین  ضددینی است؛ 

.)1383/9/26

این نگاه کالن و راهبردی به حوزۀ مهندسی علم، گاه خود  بر  افزون   امام خامنه ای

در مقام نظریه پرداز به طرح نظریه های نو و بدیع در ساحت های گوناگون سیاسی، فرهنگی 

انواع  درمقابل  دینی،  مردم ساالری  نظریۀ  نمونه، طرح  به عنوان  مبادرت می کند؛  اقتصادی  و 

اقتصاد  نظریه  یا طرح  لیبرالیستی،  یا  نظریه های شکست خوردۀ دمکراسی های سوسیالیستی 

مقاومتی که نظریه ای نو و کارآمد درمقابل مکتب های مادی اقتصاد است؛

ب( علوم تجربی و علوم پایه: در نگاه آیت الله خامنه ای، تغییر و تحول در علوم 

هم  پایه  علوم  و حتی  تجربی  علوم  همۀ  در  بلکه  متوقف شود،  انسانی  علوم  در   
ً
نباید صرفا

باید تولید و نوآوری صورت گیرد. عده ای تولید علم را درزمینۀ علوم انسانی که با ایدئولوژی 



83 )مهندسی تمدن اسالمی از نگاه حکیم تمدن )رهبر معظم انقالب

می نگرند؛  تأمل  با  دانشگاهی  علوم  دیگر  درباره  اما  می پذیرند،  به راحتی  است  خورده  گره 

درحالی که علوم انسانی تأثیرات بسیار گسترده و عمیقی در تولید علوم تجربی و فناوری های 

موجود دارند. برهمین اساس، رهبری اشاره می کنند که نگاه مادی آنها در علوم انسانی 

آثار خود را در علوم تجربی و فناوری ظاهر می کند )همان، 1383/9/26(. بنابراین، نظام اسالمی 

این  در  نباید  و  است  خود  بومی  و  فرهنگی  شرایط  با  متناسب  پایه،  و  تجربی  علوم  نیازمند 

علوم همواره مصرف کننده باشد، بلکه به دلیل نیازهای خاص بومی ، باید مولد علوم تجربی 

متناسب باشد و حتی به تولید علم پایۀ جدید همت گمارد: 

یا  دینی  فكر  قلمروهای  برخی  به  محدود  تنها  نرم افزاری(  )جنبش  ایده  این 
عملی  و  نظری  رشته های  علوم  کلیۀ  در  بلكه  نماند،  اجتماعی  و  انسانی  علوم 
)حتی علوم پایه و علوم کاربردی و...( و در جهت حمایت از کاشفان و مخترعان 
و نظریه سازان در این علوم و در فنون و صنایع نیز چنین فضایی پدید آید )همان، 

.)1381/11/16

3-3. نرم افزارهای عینی ـ اجرایی

از دیگر عرصه های مهم و تأثیرگذار در باب مهندسی تمدن اسالمی، تولید نرم افزار عینی است. 

 در تغییر جامعه تأثیر  می گذارند، 
ً
منظور از نرم افزارهای عینی، نرم افزارهایی است که مستقیما

پایه ریزی، و مقدورات عینی  برنامۀ توسعۀ اجتماعی  آنها  براساس  الگوهای توسعه که  مانند 

این عرصه، حساس ترین  بتوان گفت  اهداف هزینه می شود. شاید  جامعه در راستای تحقق 

عرصه در باب تولید نرم افزاری است؛ چراکه نمود نرم افزارهای دینی و علمی در این نرم افزار 

 با عینیت جامعه رابطه دارد:
ً
است و این نرم افزار مستقیما

الف( الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت: محوری ترین نرم افزار عینی در مهندسی تمدن 

اسالمی، دستیابی به الگو های ایرانی ـ اسالمی پیشرفت در همۀ عرصه های حیات اجتماعی 

است؛ چراکه تمام تنظیمات اجتماعی در ابعاد گوناگون »سیاسی، فرهنگی و اقتصادی« مبتنی 

توانست  اسالمی  نظام  اگرچه  بنابراین  می گیرد.  صورت  اجرایی  مدل های  و  الگوها  این  بر 
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تفکر جدیدی را به میدان سیاسی بیاورد، برای تکمیل کردن این حرکت، الزم است الگوهای 

تحمیلی را نفی و الگوهای دینی را تولید کند )همان، 1379/5/25(. هر الگویی از توسعه، فرهنگ 

خاصی نیز حکم فرماست؛ ازاین رو، اگر الگوها از دنیای کفر و استکبار گرفته شود، باید این 

نکته را در نظر بگیرید که اصول دنیای کفر در مدل هایش حضور دارد و این مدل ها، فرهنگ 

دنیای استکباررا وارد کشور خواهد کرد )همان، 1370/5/23(.

براین اساس، مقام معظم رهبری حتی از به کار بردن واژۀ توسعه می پرهیزند و به جای 

آن، از اصطالح »پیشرفت« استفاده می کنند تا مبادا توسعه به مفهوم رایج غربی تداعی شود؛ 

توسعه ای که بار ارزشی نهفته در آن، به معنای غربی شدن است )همان، 1388/2/27(.

)همان،  باشد  همه جانبه  پیشرفتی   ،
ً
اوال باید  پیشرفت   رهبری معظم  مقام  نگاه  در 

، همراه با عدالت و در راستای ارتقای اخالق و معنویت انسان باشد )همان، 
ً
1388/1/1(؛ ثانیا

1388/1/1؛ خامنه ای، 1385: 35(.

با  پیشرفت  این  قطعًا  که  باشد  خود  خاص  الگوی  بر  مبتنی  باید  پیشرفت  این 
کردن  دنبال  اسالمی،  جمهوری  نظام  کار قطعی  نیست. دستور  غربی  الگوی 
الگوی پیشرفت ایرانی - اسالمی است. ما پیشرفت را به شكلی که غرب دنبال 
کرد و پیش رفت، نمی خواهیم... . اواًل آن پیشرفت برپایۀ ظلم و استعمار و غارت 
در  را  ظلم  نه  گوناگون،  پیشرفت های  با  هم  بعد   ... شد؛  بنا  دیگر  کشورهای 
کشورهای خودشان برطرف کردند، نه تبعیض را برطرف کردند، نه جوامع فقیر 
را توانستند به بی نیازی برسانند... . این را ما به هیچ وجه نمی پسندیم. ما دنبال 
الگوی مطلوب و آرمانِی خودمان هستیم، که یك الگوی اسالمی و ایرانی است؛ 
از هدایت اسالم سرچشمه می گیرد؛ از نیازها و سنت های ایرانی بهره می برد؛ 
یك الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران  تالش های فراوانی هم 
 ،انقالب معظم  رهبر  )بیانات  کنند  تدوین  را  الگو  این  اینكه  برای  می کنند  دارند 

.)1392/5/15

در نگاه رهبر معظم انقالب الگوی پیشرفت اسالمی در حوزۀ تمدن اسالمی می تواند 
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متناسب با شرایط تاریخی، جغرافیایی، سیاسی و طبیعی کشورهای گوناگون اسالمی، متفاوت 

باشد. بنابراین در عین اینکه الزم است الگوهای پیشرفت ریشه در بنیان های دین اسالم داشته 

باشد، می تواند متناسب با شرایط زمانی و مکانی جوامع اسالم، تفاوت یابد. ازاین رو، ایشان 

ـ اسالمی پیشرفت سخن می گویند )همان، 1388/2/27(؛ در ایران از الگوی ایرانی 

الگوی جامع  تدوین  بر ضرورت  آیت الله خامنه ای عالوه  ب( مهندسی فرهنگ: 

پیشرفت که ناظر به همۀ ابعاد جامعه، اعم از سیاست و فرهنگ و اقتصاد است، به صورت 

اخص در حوزۀ فرهنگ به تفصیل وارد شده و سه مسئلۀ اساسی مهندسی فرهنگ، مهندسی 

فرهنگی و پیوست فرهنگی را در راستای الگوی پیشرفت مطرح فرموده  است. 

ایشان در گام اول معتقد است »باید حوزۀ فرهنگ به خوبی شناخته شود تا در گام بعدی 

براساس فرهنگ مهندسی شده، کشیدگی فرهنگ در دیگر حوزه های اجتماعی مالحظه گردد؛ 

م بر مهندسی فرهنگی است« )خامنه ای، 1391: 149(؛ بدین معنا که 
ّ

یعنی مهندسی فرهنگ مقد

برای مهندسی فرهنگی کشور، باید فرهنگ مهندسی شده ای، که براساس آن می خواهد کشور 

مهندسی شود، معّین گردد. بنابراین جایگاهی که وظیفۀ مهندسی فرهنگی کشور را برعهده 

دارد باید نخست مهندسی فرهنگ انجام دهد )همان(. مهندسی فرهنگ بدین معناست که همۀ 

روابط و اجزای فرهنگ با رویکرد سیستمی مالحظه و مشخص شود که فرهنگ ملی، فرهنگ 

و کیفیت بخشی که اسمش فرهنگ است  عمومی و حرکت عظیم درونی و صیرورت بخش 

و در درون انسان ها و جامعه به وجود می آید، چگونه باید باشد؛ فرهنِگ هدف کدام است، 

اشکاالت و نواقصش چیست؛ چگونه باید رفع شود؛ فرهنِگ موجود کدام است؛ و کندی ها 

»مهندسی  به عبارت دیگر،   .)1383/10/8  ،انقالب معظم  رهبر  )بیانات  کجاست  معارضاتش  و 

باید انجام پذیرد. فرهنگ یك جامعه، اساس هویت  فرهنگ، به عنوان یك مهندسی سیستم 

آن جامعه است. فرهنگ که می گوییم اعم از مظاهر فرهنگی مانند زبان و خط و امثال اینها 

اجتماعی،  آداب  عقاید،  مثل  است،  ملی  فرهنگ  پیکرۀ  تشکیل دهندۀ  اصل  و  باطن  آنچه  و 

یك  فرهنگ  تشکیل دهندۀ  و مصالح  ارکان  اینها  قومی.  و  بومی  ملی، خصلت های  مواریث 
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باید  فرهنگ  انواع  این  همۀ  فرهنگ  مهندسی  در  و  است  انواعی  دارای  فرهنگ  است.  ملت 

مهندسی شوند. انواع فرهنگ عبارت اند از: فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی، فرهنگ تخصصی، 

فرهنگ سازمانی« )همان، 1383/10/8(.

، در سایۀ 
ً
، نگاه کالن و برتر به مدیران فرهنگی ارائه می دهد و ثانیا

ً
مهندسی فرهنگ اوال

، مانند دست محافظی برای 
ً
آن به خوبی می توان فرهنگ را آسیب شناسی و هدایت کرد؛ ثالثا

فرهنگ است )همان(؛ 

پ( مهندسی فرهنگی: مقام معظم رهبری در گام بعدی، به کشیدگی فرهنگ در 

همۀ ساحت های اجتماعی توجه دارند. بنابراین معتقدند باید همۀ تصمیمات کالن جامعه در 

تمام حوزه ها بر مدار فرهنگ و توسعه فرهنگ اسالمی گرفته شود:   

»فرهنگ مثل روحی است که در کالبد همۀ فعالیت های گوناگون کشور حضور 
و جریان دارد. فرهنگی که باید در تولید، خدمات، ساختمان سازی، کشاورزی، 
و  معّین  را  و حدود  رعایت شود  امنیتی  و تصمیمات  صنعت، سیاست خارجی 
جهت را مشخص کند چیست؟ این باید در اینجا معّین شود« )همان، 1381/9/26(؛

با  )اقتصادمحور(  تفاوت جوهری نظام های مادی  بیانگر  این نکتۀ اساسی  به  همۀ توجه 

نظام الهی )فرهنگ محور( است. 

ت( پیوست فرهنگی: مقام معظم رهبری افزون بر طرح مسئلۀ مهندسی فرهنگی 

طرح های  همۀ  برای  فرهنگی  پیوست  مسئلۀ  باال،  ازطرف  حرکتی  و  اساسی  کاری  به عنوان 

برای سامان دهی  پایین  از  به عنوان حرکتی  را  و طرح های عمرانی  مالی  اقتصادی، طرح های 

سندی  فرهنگی  پیوست   .)1379/9/17 )همان،  می کنند  مطرح  دوران گذار  در  فرهنگ  حوزۀ 

الزامات  ِاعمال  و  فرهنگی  پیامدهای  پیش بینی  مبّین  بر مطالعات کارشناسی،  است مشتمل 

و استانداردهای مربوط در هر نوع طرح، تصمیم و اقدام کالن اقتصادی، سیاسی، حقوقی – 

قضایی، اجتماعی و فرهنگی متناسب با مقتضیات و شرایط جامعه. به عبارت دیگر، پیوست 

فرهنگی، عبارت است از یکی از ابزارهای رصد و هدایت کالن فرهنگی کشور در دوران حال 
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و گذار؛ ابزار مهم پیوند نظام مدیریت راهبردی فرهنگی با عرصۀ میدانی و اجرایی، و سازکار 

ی. 
ّ
ی و فرامل

ّ
کنترل و تعالی فرهنگی در فرآیند توسعۀ همه جانبه اجتماعی در سطح مل

4. سبک زندگی و بروز تمدن اسالمی 

در نگاه رهبری نمود اصلی تمدن، در سبک زندگی تجلی می یابد: 

بخش حقیقی ]تمدن اسالمی[، آن چیزهایی است که متن زندگی ما را تشكیل 
می دهد، که همان »سبك زندگی« است که عرض کردیم. این، بخش حقیقی و 
اصلی تمدن است؛ مثل مسئلۀ خانواده، سبك ازدواج، نوع مسكن، نوع لباس، 
الگوی مصرف، نوع خوراك، نوع آشپزی، تفریحات، مسئلۀ خط، مسئلۀ زبان، 
مسئلۀ کسب وکار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، 
رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانه ای که در اختیار 
با  ما  رفتار  فرزند،  با  ما  رفتار  با همسر،  ما  رفتار  مادر،  و  پدر  با  ما  رفتار  ماست، 
رئیس، رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، سفرهای ما، 
نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه. اینها 
آن بخش های اصلی تمدن است که متن زندگی انسان است )همان، 1391/7/23(.

در نگاه رهبر معظم انقالب سبک زندگی در سه حوزۀ »فردی و خانوادگی و اجتماعی« 

و  زندگی  باب سبک  در  اساسی  این اصل  به  توجه  ایشان  فرمایش های  در  پیگیری می شود. 

به ویژه سبک زندگی اجتماعی مطرح است: 

رفتار اجتماعی و سبك زندگی، تابع تفسیر ما از زندگی است: هدف زندگی چیست؟ هر 

هدفی که ما برای زندگی معّین کنیم، برای خودمان ترسیم کنیم، به طور طبیعی، متناسب با 

خود، یك سبك زندگی به ما پیشنهاد می شود )همان(.

ُبعد  این  در  زیرساختی،  بخش های  در  اساسی  پیشرفت های  به رغم  ایشان،  نگاه  از 

اساسی تمدنی آسیب جدی داریم؛ ازاین رو، فهرستی از آسیب های کالن را مطرح می کنند؛ 

همچون ضعف در کار جمعی، آمار طالق، اعتیاد، رعایت نشدن فرهنگ همسایگی، ضعف 
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نبود فرهنگ رانندگی، معماری غربی، مدل لباس، معاشرت اجتماعی،  فرهنگ صلۀ رحم، 

دروغ، پرخاشگری، نبود انضباط اجتماعی و وجدان کاری، کم کاری، قانون گریزی، غیبت، 

فرزندگریزی، اخالق خانواده، مصرف گرایی، تجمل گرایی )همان، 1391/7/23(.

5. فرایند دستیابی به تمدن اسالمی 

اسالمی،  نوین  تمدن  ابعاد  تبیین  و  مسئله  نظری  ترسیم  بر  عالوه   انقالب معظم  رهبر 

متناسب با شرایط اجتماعی ایران، فرایندی خاص را جهت دستیابی به تمدن اسالمی در بیانی 

کلی مطرح می کنند: »برای ایجاد یك تمدن اسالمی، مانند هر تمدن دیگر، دو عنصر اساسی 

الزم است: یکی تولید فکر؛ یکی پرورش انسان« )همان، 1379/7/14(. 

ایشان مراحل گذار انقالب اسالمی تا رسیدن به تمدن اسالمی را این گونه ترسیم می کنند: 

براساس  بنیادین  تحول  و  معنوی  حاکمیت  آغاز  اسالمی:  انقالب  ایجاد  اول  مرحلۀ 

ارزش ها؛

مرحلۀ دوم تأسیس نظام اسالمی: ترسیم هندسۀ عمومی جامعۀ اسالمی و تدوین منشور 

اصلی جمهوری اسالمی که تجلی آن در قانون اساسی مترقی و جامع نظام اسالمی است؛ 

در  که  ابعاد حاکمیت،  بودن همۀ  اسالمی  معنای  به  اسالمی:  دولت  ایجاد  مرحلۀ سوم 

که  است  این  نگاه  این  در  مهم  نکتۀ  می شود.  محقق  بودن  اسالمی  روش  و  منش  حوزۀ  دو 

ضامن اسالمی بودن نظام، تنها اسالمیت منش مدیران نیست، بلکه مهم تر از منش، روش 

راستا نهضت  در همین  ادارۀ جامعه صورت می گیرد.  آن،  براساس  که  نرم افزارهایی است  و 

نرم افزاری در سطوح گوناگون آن، که در مباحث قبل بیان شد. ضرورت می یابد؛ 

مرحلۀ چهارم ایجاد کشور اسالمی: یعنی مرحلۀ تأللؤ و تشعشع نظام اسالمی؛ به این 

معنا که فرهنگ اسالمی در همۀ شئون اجتماعی ساری و جاری می شود. شاید بتوان مسئلۀ 

ضرورت تحول در سبک زندگی در بیانات رهبر معظم انقالب را متناسب با تحقق این 

مرحله دانست؛ چراکه اسالمی بودن یک کشور، در سبک زندگی مردم بروز می یابد؛
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مرحلۀ پنجم ایجاد تمدن اسالمی: در این مرحله می توان در برابر تمدن مادی از تمدن 

جهانی سازی  سمت  به  اسالمی  الگوهای  ارائۀ  با  و  گفت  سخن  اسالمی  امت  و  اسالمی 

اسالمی حرکت کرد )ر.ک. همان، 1379/9/12، 1380/9/21، 1383/8/6، 1384/5/28 و 1384/6/8(.

6. عبور از تمدن لیبرال دمکراسی

از مهم ترین بخش های رویکرد تمدنی مقام معظم رهبری، تحلیل ایشان از غرب مدرن 

از بدو ورود  این مسئله است؛ مسئله ای که  با  امروز و کیفیت مواجهه  و تمدن مادی دنیای 

مدرنیته به جهان اسالم، پاسخ های متفاوتی از سوی اندیشمندان و علمای اسالمی به آن داده 

شده است. توجه به این مسئله به ویژه برای شخصی مانند آیت الله خامنه ای که قایل به 

امکان تحقق تمدن اسالمی با همۀ لوازم تمدنی خود متناسب با اقتضائات دنیای امروزند، 

بسیار ضروری است؛ چراکه تبیین ماهیت تمدن اسالمی، آن گاه به صورت کامل فهم می شود 

که غیریت این تمدن با تمدن های رقیب به خوبی مشخص شود؛ به خصوص با تمدن مدرن 

غربی که مدعی تمدن پایان تاریخ و حاکمیت هژمونی خود در جهان امروز است.

ایشان  فرمایش های  از  فقط در سایۀ بخشی  نباید   امام خامنه ای دیدگاه  براین اساس 

عنوان  تحت  و  بسیط  به صورت  آن هم  و  غربی  تکنولوژی  و  علوم  از  استفاده  لزوم  باب  در 

غرب گزینی تحلیل شود، بلکه به نظر می رسد دیدگاه ایشان در باب تمدن غرب و مواجهه با 

آن و نحوۀ عبور از آن در دوران گذار انقالب اسالمی تا رسیدن به اوج تمدنی و انحالل تمدن 

غرب در هاضمۀ تمدنی جهان اسالم بسیار پیچیده و دقیق است. بنابراین، در این باب باید 

دربارۀ همۀ دیدگاه های ایشان دقت شود تا به تحلیلی جامع دراین زمینه دست یابیم.

 مهم ترین محور در بیانات رهبر معظم انقالب در باب تحلیل تمدن غرب این است 

از  عبور  زمان  و  رسیده  خود  انتهای  به  حاضر  عصر  در  خود  هیاهوی  همۀ  با  تمدن  این  که 

آن است و جهان در پیچ بزرگ تاریخی قرار گرفته و دوران جدیدی در همۀ عالم آغاز شده 

است که نشانۀ بزرگ و روشن آن، توجه به خدای متعال و استمداد از قدرت الیزال الهی و 
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امروز  است.  کرده  عبور  مادی  ایدئولوژی های  و  از مکاتب  امروز  بشر  است.  به وحی  تکیه 

و  قرآن  نه مارکسیسم جاذبه دارد، نه لیبرال دمکراسی غرب. بیشترین جاذبه متعلق به اسالم، 

مکتب وحی است )خامنه ای،1393: 23(.

غروب تمدن غربی

از نقاط مثبت رویکرد تمدنی آیت الله خامنه ای، ارزیابی جامع، واسع و عمیق ایشان از 

تمدن غربی است. اگرچه ایشان همواره با نگاهی جزءنگر توصیه به اخذ نقاط مثبت تمدن 

غرب همچون روحیۀ خطرپذیری، کار و تالش مجدانه و نظم پذیری می کنند )بیانات رهبر معظم 

نباید فریفتۀ  کید می کنند که  با نگاهی کل نگر و تمدن ساز تأ انقالب، 1388/2/27(، همواره 

غرب شویم و چشمان خود را بر نقاط باطل و جهات مادی این تمدن ببندیم )همان، 1387/6/2( 

از نگاه ایشان، کلیت تمدن مادی دنیای امروز، هم ازلحاظ آثار عینی و اجتماعی و هم ازلحاظ 

اصول و مبانی دچار انحراف ها و آسیب های جدی است و وجود همین آسیب ها، تمدن غرب 

را به غروب آن نزدیک کرده است:

به رغم سر دادن شعارهای زیبا و وعده های  آثار و تجربه های عینی تمدن غرب  ازلحاظ 

دل فریب همچون آزادی و کرامت انسان و برقراری بهشت زمینی، آنچه در صحنۀ عینیت با 

آن مواجه می شویم، از بین رفتن کرامت انسان، عدالت اجتماعی، خوشبختی عمومی، ایجاد 

فاصلۀ طبقاتی، توسعۀ فقر، بحران جنسی، بحران اقتصادی، بحران اخالقی، بحران خانوادگی، 

راه انداختن جنگ، تهدید کردن صلح، کشتن مردم بی دفاع، مصرف کردن سرمایه های زیاد 

برای آتش افروزی و... است )همان، 1370/1/29، 1380/7/23 و 1390/11/19(.

ازلحاظ اصول و ارکان اساسی تمدن لیبرال دمکراسی، هم آزادی و هم حقوق ملت و بشر 

ازیک طرف  است. می توان گفت  نفی شده  آزادی  است. حقیقت  برده شده  به مسلخ  امروز 

آزادی اندیشه و آزادی عمل به شکل ظالمانه از ملت ها گرفته شده است )همان، 1390/12/18( 

اسم  به  است.  یافته  تنزل  جنسی  آزادی  مانند  آن  سطح  نازل ترین  به  آزادی  ازطرف دیگر  و 

اقلیت های نژادی همچون  به  نادیده گرفته می شود و دراین میان  اولیۀ بشر  دمکراسی، حقوق 
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سیاه پوستان و سرخ پوستان و مذهبی مانند مسلمانان به بدترین شیوه ظلم می شود و هیچ گونه 

حقی برای آنها قایل نیستند )همان، 1384/1/1 و 1386/9/14(.

اما ازلحاظ مبانی و زیرساخت تمدن غربی باید گفت به رغم ادعای داشتن عقالنیت برتر، 

با  با حق، مقابله  آنچه در غرب شکل گرفته، جاهلیت مدرن است. »جاهلیت یعنی مقابله 

توحید، مقابله با حقوق انسان، مقابله با راهی که خدا برای انسان ها در جهت سعادت گشوده 

از  استفاده  با  دانش،  از  استفاده  با  مدرن،  شکل  با  هست؛  هم  امروز  جاهلیت،  این  است. 

فناوری های پیشرفته، با استفاده از سالح هسته ای، با استفادۀ از انواع تسلیحات برای پر کردن 

این  در   .)1389/4/19 )همان،  بشر«  زندگی  منهدم کنندۀ  و  مخرب  صنعت های  صاحبان  کیسۀ 

جاهلیت مدرن حقیقت، گم شدۀ بشر تشنه می شود )همان، 1374/3/3(. و اخالق و معنویت و 

هنر متعالی از جامعۀ انسانی رخ برمی بندد، دنیا در مادیت غرق می شود و معنویت غروب 

می کند )همان، 1374/3/14(.
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نتیجه گیری 

رویکرد مقام معظم رهبری به تمدن سازی عصر انقالب اسالمی، رویکردی جامع و عمیق 

است؛ به گونه ای که ایشان همۀ حوزه های حیات انسانی را حوزۀ تمدنی می دانند و تبلور تمدن 

را در تحقق سبک زندگی در همۀ عرصه های حیات تعریف می کنند و بسترساز سبک زندگی 

اسالمی را تولید نرم افزارهای علمی )فقه حکومتی، علوم اسالمی( و عینی )الگوی اسالمی ـ 

ایرانی پیشرفت، مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی( می دانند. همچنین در جداِل تاریخی 

حق و باطل، تمدن مادی غرب را جهالت مدرن می نامند و معتقدند در عین استفادۀ بهینه 

باید  آن وجوه در جهاز هاضمۀ تمدن اسالمی در دوران گذار،  انحالل  آن و  از وجوه مثبت 

در فرایند تمدنی مبتنی بر مبانی، اهداف و آموزه های وحیانی، به »مهندسی تمدن اسالمی« 

پرداخت و زمینۀ شکل گیری امت اسالمی و سپس جهان اسالمی را فراهم آورد.  

ء

ء

ـ
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کتابنامه

ابن خلدون، عبدالرحمان )1375(. مقدمۀ ابن خلدون، ترجمۀ محمدپروین گنابادی، تهران، علمی 

و فرهنگی.

اکبری، مرتضی و فریدون رضایی )1393(. »واکاوی شاخصه های تمدن نوین اسالمی در اندیشۀ 

مقام معظم رهبری«، دوفصلنامۀ الگوی پیشرفت ایرانی و اسالمی، س 3، ش 5، ص 108-85.

نقد و  اندیشۀ آیت الله خامنه ای«، فصلنامۀ  بهمنی، محمدرضا )1393(. »تمدن نوین اسالمی در 

نظر، ش 74، ص 237-198.

بیانات رهبر معظم انقالب، 1384/1/1، در دیدار با زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی.

.ـــــــــــــــــــــــــ، 1388/1/1، در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا

ـــــــــــــــــــــــــ، 1368/4/1، در مراسم بیعت اقشار مختلف مردم.

ـــــــــــــــــــــــــ، 1389/9/10، در نخستین نشست اندیشه های راهبردی.

.ـــــــــــــــــــــــــ، 1395/1/11، در دیدار با جمعی از مداحان اهل بیت

ـــــــــــــــــــــــــ، 1386/10/12، در دیدار با مردم یزد.

ـــــــــــــــــــــــــ، 1372/8/12، در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان به مناسبت سیزده آبان.

ـــــــــــــــــــــــــ، 1379/9/12، در جمع مسئوالن و کارگزارن نظام جمهوری اسالمی ایران.

.ـــــــــــــــــــــــــ، 1369/3/14، در اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی

.ـــــــــــــــــــــــــ، 1374/3/14، در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی

.ـــــــــــــــــــــــــ، 1376/3/14، در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی

ـــــــــــــــــــــــــ، 1392/6/14، در دیدار با رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری.  

ـــــــــــــــــــــــــ، 1372/7/14، در دیدار با استادان، فضال و طالب حوزۀ علمیۀ قم.

ـــــــــــــــــــــــــ، 1379/7/14، در اجتماع بزرگ مردم قم .

ـــــــــــــــــــــــــ، 1379/7/14، در جمع استادان، فضال و طالب حوزۀ علمیۀ قم در مدرسۀ 

فیضیه.
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ـــــــــــــــــــــــــ، 1386/9/14، در دیدار با رؤسای قضائی کشورهای اسالمی.

ـــــــــــــــــــــــــ، 1392/5/15، در دیدار با استادان دانشگاه ها.

ـــــــــــــــــــــــــ، 1381/11/16، در پاسخ به نامۀ جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران 

حوزۀ علمیه در مورد کرسی های نظریه پردازی.

ـــــــــــــــــــــــــ، 1374/9/16، در دیدار جمعی از روحانیان.

ـــــــــــــــــــــــــ، 1383/10/17، در دیدار با جمعی از رؤسای دانشگاه ها.

ـــــــــــــــــــــــــ، 1386/9/17، در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی.

ـــــــــــــــــــــــــ، 1390/12/18، در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری.

ـــــــــــــــــــــــــ، 1390/11/19، در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش.

ـــــــــــــــــــــــــ، 1389/4/19، در دیدار با مسئوالن نظام در روز عید مبعث .

ـــــــــــــــــــــــــ، 1380/6/19، در شروع درس خارج فقه.

ـــــــــــــــــــــــــ، 1387/6/2، در دیدار با رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت.

ـــــــــــــــــــــــــ، 1370/9/20، در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی.

ـــــــــــــــــــــــــ، 1380/9/21، در دیدار با کارگزاران نظام.

ـــــــــــــــــــــــــ، 1370/5/23، در دیدار با کارگزاران نظام.

ـــــــــــــــــــــــــ، 1380/7/23، در دیدار با کارگزاران نظام به مناسبت عید مبعث. 

ـــــــــــــــــــــــــ، 1391/7/23، در دیدار با جوانان خراسان شمالی.

نمایندگی های  رؤسای  و  خارجه  امور  وزیر  با  دیدار  در   ،1379/5/25 ـــــــــــــــــــــــــ، 

جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور.

ـــــــــــــــــــــــــ، 1381/9/26، در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی.

ـــــــــــــــــــــــــ، 1383/9/26، در دیدار با جمعی از استادان دانشگاه ها.

ـــــــــــــــــــــــــ، 1388/2/27، در دیدار با استادان و دانشجویان کردستان.

ـــــــــــــــــــــــــ، 1384/5/28، در نماز جمعۀ تهران .
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ـــــــــــــــــــــــــ، 1370/1/29، در دیدار با زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی.

ـــــــــــــــــــــــــ، 1389/7/29، در دیدار با طالب و فضال و استادان حوزۀ علمیۀ قم. 

ـــــــــــــــــــــــــ، 1374/3/3، در دیدار با جمعی از روحانیان.

ـــــــــــــــــــــــــ، 1370/6/31، در آغاز درس خارج فقه .

ـــــــــــــــــــــــــ، 1383/8/6، در دیدار با کارگزاران نظام. 

ـــــــــــــــــــــــــ، 1377/1/7، در دیدار با مسؤالن و کارگزاران نظام به مناسبت عید سعید 

غدیر.

ـــــــــــــــــــــــــ، 1383/10/8، در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی.

وحدت  کنفرانس  میهمانان  و  نظام  مسئوالن  با  دیدار  در   ،1394/10/8 ـــــــــــــــــــــــــ، 

اسالمی. 

ـــــــــــــــــــــــــ، 1384/6/8، در دیدار با رئیس جمهور و هیئت وزیران  .

ـــــــــــــــــــــــــ، 1382/8/8، در دیدار با جمعی از استادان دانشگاه ها.

ـــــــــــــــــــــــــ، 1379/12/9، در جمع دانشجویان و استادان دانشگاه صنعتی امیرکبیر. 

ـــــــــــــــــــــــــ، 1392/2/9، در اجالس جهانی علما و بیداری اسالمی. 

و  چاپ  سازمان  تهران،  جاویدی،  مجتبی  تنظیم  عدالت،  قاموس   .)1385( سیدعلی  خامنه ای، 

انتشارات وزارت ارشاد.

___________ )1391( منشور فرهنگ، تنظیم محمدحسن جعفرزاده، قم، مؤسسۀ فرهنگی والی 

منتظر.

___________ )1392(. اندیشۀ اسالمی طرح کلی در قرآن، تهران، مؤسسۀ صهبا.

___________ )1393(. دوران جدید عالم، تنظیم سعید اشیری،تهران، انقالب اسالمی. 

درآمدی بر تاریخ تمدن، ترجمۀ احمد بطحایی و خشایار دیهمی، تهران،  دورانت، ویل )1368(. 

آموزش انقالب اسالمی. 

ـــــــــــــ )1393(. تاریخ تمدن، ترجمۀ گروه مترجمان، تهران، علمی و فرهنگی.
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لوکاس، هنری )1366(. تاریخ تمدن، ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ، تهران، آذرنگ.

میرباقری، سیدمهدی )1394(. اندیشۀ تمدن نوین اسالمی، قم، تمدن نوین اسالمی.

خدمات  و  اسناد  مرکز  تهران،  ایران،  و  اسالم  تمدن  و  فرهنگ  پویایی   .)1382( علی اکبر  والیتی، 

پژوهشی وزارت خارجه.

هانتینگتون و منتقدانش )1375(. نظریۀ برخورد تمدن ها، تهران، مؤسسۀ چاپ و انتشارات وزارت 

امور خارجه.
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تبیین مبانی و شاخصه های عدالت در دولت اسالمی
علی محمدی ضیاء1*

)118-97(

چکیده

تحقق تمدن نوین اسالمی در گرو شکل گیری دولت اسالمی برپایۀ مبانی 
به عنوان  عدالت  اصول،  این  میان  در  است.  دولت  این  بر  حاکم  اصول  و 
مهم ترین اصل تلقی شده است و قرآن کریم نیز از آن به عنوان اصلی ترین 
هدف در تشکیل دولت اسالمی یاد می کند. این مهم سبب شده است برای 
بررسی جایگاه عدالت در دولت اسالمی مبانی و شاخص های آن با مراجعه 
به قرآن و سنت و با بهره گیری از الگوی روش اجتهادی استخراج و ارزیابی 
شود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اصل عدالت در دولت اسالمی 
بر مبنایی توحیدی با تحقق حاکمیت الهی شکل گرفته و ناظر به ادارۀ امور 
انسان با فطرت خداشناس است که مظهر خالفت الهی و امانت دار او روی 
زمین است. دولت اسالمی همچنین با برخورداری از سه اصل تکافل عام و 

توازن و اعاله، درصدد تحقق عدالت در جامعه است.

واژگان کلیدی: دولت اسالمی، عدالت، اجتهاد، قرآن و سنت
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مقدمه

این مبانی و اصول می تواند تمایزدهندۀ  اسالم دربارۀ دولت مبانی و اصولی مشخص دارد. 

دیدگاه اسالمی با سایر نظریه ها دربارۀ دولت باشد. ازنظر اسالم، این اصول در موضوعات و 

مسائل گوناگون مربوط به دولت اعم از ماهیت، هدف ها، ساختار و وظایف تأثیر گذار است. 

از سوی دیگر هرچند دولت ها ازنظر نهادهای سیاسی ساختارهایی همانند دارند، ازنظر نوع 

یکدیگر  با  تصادم  و  تناقض  تا حد  و  به طور جدی  مبتنی هستند،  آنها  بر  که  اصول  و  مبانی 

متفاوت می شوند و علت وجودی آنها را شکل می دهند. 

با این بیان، روشن است که برای شکل گیری تمدن اسالمی که نهاد دولت در آن نقش و 

جایگاه ویژه ای دارد، باید اصول و مبانی حاکم بر دولت اسالمی که ماهیت، اهداف و وظایف 

آن را شکل می دهد، تبیین شود، و این مبانی و اصول پیش روی سیاست مداران و مسئوالن 

دولت اسالمی قرار گیرد. 

نوپا  مسئله ای  به عنوان  اسالمی  دولت  موضوع  به  مقاالتی  و  کتاب ها  تاکنون  هرچند 

در عصر  دولت  فیرحی؛  داود  نوشتۀ  اسالم،  در  دولت  و  نظام سیاسی  ازجمله:  پرداخته اند؛ 

دین  سیدقریشی؛  مجید  نوشتۀ  اسالمی  دولت  شوشتری؛  عظیمی  عباسعلی  نوشتۀ  غیبت، 

نوشتۀ  اسالم  در  دولت  و  سیاسی  نظام  سروش؛  محمد  نوشتۀ  اسالمی  اندیشۀ  در  دولت  و 

سیدمحمد موسوی؛ دین و دولت نوشتۀ علی ربانی گلپایگانی؛ درآمدی بر تحول نظریۀ دولت 

در اسالم نوشتۀ احمد جهان بزرگی؛ دین و دولت در اسالم نوشتۀ محمد منصورنژاد، ساختار 

فیرحی؛  داود  نوشتۀ   ،»پیامبر یوسفی؛ »دولت شهر  نوشتۀ حیات الله  اسالم،  در  حکومت 

دینی«  دولت  »کالبدشکافی  قوامی؛  سیدصمصام الدین  نوشتۀ   ،»پیامبر حکومتی  »روش 

نوشتۀ اصغر افتخاری، »مبانی نظریۀ دولت در قرآن کریم«، نوشتۀ علی اصغر هادوی نیا؛ 

پژوهش حاضر با تمایز از آثار ذکر شده، به دنبال بیان مبانی و شاخص های عدالت به عنوان 

شاکلۀ اصلی دولت اسالمی است که آن را از دولت های غیراسالمی متمایز می کند. از سوی 

دیگر، در مقالۀ حاضر تالش شده است عالوه بر قرآن کریم و دیگر متون و منابع اسالمی که 
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آثار پیشین بیشترین مبنا ارجاعات خود قرار داده اند، از سنت و سیرۀ نبوی به عنوان مهم ترین 

الگوی پیش روی دولت اسالمی مدد گرفته شود. 

نگارندۀ مقاله مطالب خود را در سه بخش سامان دهی کرده است: معرفی روش منتخب 

خود؛ تبیین مبانی و استخراج شاخصه های عدالت در دولت اسالمی برپایۀ این مبانی. 

1. روش

که  دینی  منابع  و  متون  از  آن  مبانی  برپایۀ  اسالمی  در دولت  استخراج شاخصه های عدالت 

مستلزم فهم آموزه های موجود در این متون و منابع است، مستلزم روش خاصی نیست. اما 

روش اجتهادی، به عنوان الگوی روشی متداول برای فهم آموزه های دینی، در اینجا از اهمیت 

می شود.  استنباط ختم  به  و  آغاز  فهم  از  که  است  فرایندی  اجتهاد،  است.  برخوردار  زیادی 

اجتهاد در عرف فقها نهایت سعی در به دست آوردن حکم شرعی است و به این اعتبار، به 

دست آوردن احکام از ادلۀ شرع اجتهاد خوانده می شود )حلی، 1403ق: 179(. براساس تعریف 

مذکور از اجتهاد، استنباط مهم ترین هدف تالش اجتهادی است که بی تردید متوقف بر فهم 

آموزه های دینی است. اجتهاد به مثابه فهم، ماهیتی دوگانه می یابد: ازیک سو در پیوند با زبان 

قرار می گیرد؛ از سوی دیگر پیوندی با عمل پیدا می کند.

متن  با  زبانی  گفت وگوی  نوعی  می شود،  مواجه  دینی  متون  یا  متن  با  که  آن گاه  اجتهاد   

تلقی می شود. گفت وگوی زبانی مجتهد با متن با تکیه بر قواعد زبانی و با بهره گیری از انواع 

شارع  مقصود  و  برطرف  متن  اهمال  و  اجمال  گفت وگو  این  در  و  است  زبانی  داللت های 

دریافت می شود و براساس این فهم آموزه یا حکمی شرعی استنباط می شود. بدین ترتیب هدف 

زبانی  قواعد  به کارگیری  با  معرفت حقیقی  به  و رسیدن  زبان  از طریق  مجتهد، حقیقت یابی 

است. این هدف، خصلتی معرفت شناختی به »فهم اجتهادی« می بخشد. اما افزون بر این، 

و  فقه  بودن  مبتنی  از نص گرایی،  تلقی می شود. مقصود  نیز  فهمی »نص گرا«  اجتهادی  فهم 

اجتهاد بر نص و محوریت نص )قرآن کریم و سنت معصومان( در فعالیت و تالش علمی 
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و  از مختصات زبانی متن گرفته می شود  براین اساس فهم اجتهادی  فقها و مجتهدان است. 

بدون توجه به آنها، فهم درست متن امکان پذیر نیست.

استنباط حکم شرعی  و  فهم  و درصدد  به عمل،  بودن، معطوف  زبانی  بر  اجتهاد عالوه 

متعلق به عمل مکلفان است. درنتیجه فقه به عنوان دانش حاصل از اجتهاد، دانش عملی تلقی، 

و همچون دیگر دانش های عملی به تبع عمل، از خصلت تغییر پذیری برخوردار می شود. به 

همین دلیل فقه »با تقلب احوال و تغلب رجال و تطاول روزگار و تفاوت ادوار و تبدل ملل و 

دول تغییر می یابد« )طوسی، 1373: 41(.

به مثابه فهم، آن گاه به هدف اساسی خود، یعنی فهم درست غرض  بدین ترتیب، اجتهاد 

دینی، خصایص عمل  متون  زبانی  و مختصات  زبان  به  توجه  بر  شارع می انجامد که عالوه 

و  دقیق  این خصایص، شناخت  نظر گرفتن  در  بگیرد.  نظر  در  نیز  را  تکلیف  متعلق  به عنوان 

درستی از موضوع و متعلق تکلیف در زمان ها و مکان های گوناگون را میسر می سازد و امکان 

گفت وگوی زبانی موفقی را در فرایند اجتهاد در پی می آورد.

فهم اجتهادی که در اینجا به اختصار بیان شد، به عنوان الگوی روشی مقالۀ حاضر به کار 

گرفته می شود. هرچند نویسنده در این مقاله درصدد کشف حکم شرعی از متون و منابع دینی 

به استنباط  تا  نهاد دولت را در متون و منابع دینی دنبال می کند  با  آموزۀ مرتبط  نیست، فهم 

مبانی و شاخصه های عدالت در دولت اسالمی در این منابع دست یابد. به همین دلیل ممکن 

است این الگوی روشی را طبق برخی دیدگاه ها، اجتهاد به معنای مصطلح نامید، اما بی تردید 

می توان آن را فهمی اجتهادی تلقی کرد.

2. مفهوم شناسی عدالت

عدالت ازآن رو که بحثی تجریدی و نظری است، با تنوع و اختالف نظر همراه است. سقراط 

عدالت را رعایت تناسب و هماهنگی، و جان الک آن را رعایت حقوق طبیعی به ویژه حق 

یا  گیرد  تعلق  یک سان  چیزی  هرکس  به  مانند  عدالت،  متفاوت  معانی  از  مالکیت  دارند. 

متناسب با شایستگی یا متناسب با کارکرد و تولیداتش یا متناسب با نیاز یا ردۀ اجتماعی اش، به 
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این نتیجه می رسیم که در همۀ آنها عمل به شکل برابر مشترک است )اخوان کاظمی، 1379: 76(.

مفهوم عدالت، اساسی ترین مفهوم در فلسفۀ اخالق، سیاست و حقوق است. پرسش های 

گوناگونی که دربارۀ عمل، رفتار و شیوۀ زندگی درست در سطح فردی، جمعی و سیاسی و 

عمال افراد خصوصی و مقامات و کارگزاران عمومی و نیز دربارۀ حقوق، تکالیف و 
َ
درستی ا

می شود، همگی  مطرح  دولت ها  اجتماعی  و  اقتصادی  ماهیت سیاست های  و  فرد  تعهدات 

ذیل مفهوم کلی عدالت قرار می گیرند )بشیریه، 1382: 11(. اندیشمندان اسالمی همچون فارابی، 

ابن سینا و مالصدرا نیز دراین زمینه تعاریفی دارند. فارابی عدالت را تقسیم به خیرات عمومی 

 امام خمینی اندیشمندان متأخر اسالمی چون  و مشترکات بین اهل مدینۀ فاضله می داند. 

عدالت را به تعدیل جمیع قوای باطنیه و ظاهریه، و شهید صدر عدل را به معنای انطباق با 

واقعیت تعریف می کنند )نبوی، 1385: 4(. اما آنچه در میان تعاریف گوناگون از عدالت مورد 

اتفاق نظر بیشتر اندیشمندان قرار گرفته و جامع جهات عدالت است، »قرار دادن هر چیزی در 

جای خود« است. این تعبیر برگرفته از کالم امیر مؤمنان، علی، است که فرمود: »َالَعدُل َيَضُع 

عدل، هر چیزی را در جایگاه خود قرار می دهد«. )مجلسی، 1403ق، ج 72:  ااُلُموَر َمَواِضَعَها؛ 
350(. درمجموع براساس این تعاریف، عدالت تقسیم بندی های متفاوتی دارد، مانند مستقیم 

و غیره مستقیم یا در تقسیم بندی رایج تر به مبادله ای و توزیعی. عدالت مبادله ای، تبادل منافع 

بین افراد براساس مساوات، و عدالت توزیعی، تقسیم ثروت و حیثیت های اجتماعی بین مردم 

براساس شایستگی فردی را گویند به شکلی که نسبت این فرد به این ثروت مانند نسبت تمام 

هم رتبه هایش به سهم اوست )صلیبا، 1370: 62(. 

3. مبانی عدالت در دولت اسالمی

سخن از عدالت به عنوان یکی از مهم ترین اصول حاکم بر دولت اسالمی برپایۀ مجموعه ای 

از مبانی  شناختی شکل گرفته که فهم این مبانی، به شناخت مفهوم عدالت از دیدگاه اسالم 

کمک شایانی می کند و تمایزات این مفهوم را با دیگر برداشت های موجود از آن در مکاتب 

فکری روشن می سازد. همچنین شناخت درست مبانی عدالت کمک می کند که بستر معنایی 
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شکل گیری این مفهوم به خوبی فهمیده و ضمن فهم هرچه بهتر ابعاد عدالت، نوع نگاه اسالم 

به آن و شاخصه هایش به خوبی روشن شود.

1-3. مبانی معرفت شناختی عدالت در دولت اسالمی

مراجعه به متون و منابع دینی برای شناخت مبانی و اصول دولت اسالمی، به مفهوم پذیرش 

مرجعیت متون و منابع دینی است؛ اما تا زمانی که مرجعیت متون و منابع دینی به رسمیت 

شناخته نشود، نمی توان با مراجعه به آنها شاخص های عدالت در دولت اسالمی را استخراج 

اسالمی  دولت  معرفت شناختی  مبنای  مهم ترین  مذکور  مرجعیت  پذیرش  ازاین رو،  کرد. 

به شمار می آید. به دیگر سخن براساس این مبنای معرفت شناختی، پذیرفته می شود که وحی 

و سنت تأمین کنندۀ اصول دولت اسالمی ازجمله عدالت اند. البته پذیرش این مبنا به مفهوم 

انکار اعتبار عقل نیست، بلکه به مفهوم ضرورت مددرسانی وحی به عقل در استخراج اصول 

دولت اسالمی است. 

در آیات متعدد می توان جایگاه معرفت بخشی وحی را به طور مطلق دید؛ به عنوان نمونه، 

این  ما  و  )نحل: 89(  ِلْلُمْسِلِميَن  َوُبْشرى   َوَرْحَمًة  َوُهدًى  ِلُکِلّ َشي ٍء  ِتْبيانًا  اْلِکتاَب  َعَلْيَك  ْلنا  »َوَنَزَّ

کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز و مایۀ هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان 

است«. همان گونه که روشن است، در این آیه قرآن کریم بیان کنندۀ همۀ امور شناخته شده است 

که مایۀ هدایت، رحمت و بشارت برای مسلمانان است و از آن مرجعیت قرآن کریم به عنوان 

ِذيَن  اَلّ َها  يُّ
َ
أ آیۀ »َيا  مبنای  بر  دیگر  از سوی  می آید.  به دست  اسالم  در  معرفتی  منبع  نخستین 

ْمِر ِمْنُکْم )نساء: 59(؛  ای کسانی که ایمان آورده اید، 
َ
وِلي اأْل

ُ
ُسوَل َوأ ِطيُعوا الَرّ

َ
َه َوأ ِطيُعوا الَلّ

َ
آَمُنوا أ

پیامبر  امر را«، حجیت سیره و سنت  پیامبر و صاحبان  را و اطاعت کنید  اطاعت کنید خدا 

اسالم و اهل بیت ایشان، که به روایات متعدد اولواالمر شناخته شده اند، اثبات می شود و 

در کنار منبع وحی، یکی دیگر از منابع معرفتی در اسالم شناخته می شوند. ازاین رو، مراجعه به 

متون و منابع دینی امری ضروری است. این منابع در مقالۀ حاضر عبارت اند از: قرآن به عنوان 

منبع وحی؛ سیرۀ رسول خدا به عنوان سنت برای شناخت مبانی و شاخص های عدالت در 

دولت اسالمی. 
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2-3. مبانی هستی شناختی عدالت در دولت اسالمی 

هستی شناسی  برپایۀ   نبوی سنت  و  قرآن کریم  بر  مبتنی  اسالمی  دولت  در  عدالت  مفهوم 

»توحیدی« است. براساس این هستی شناسی، اصل توحید زیربنای هستی شناسی اسالم قرار 

می گیرد و همۀ مفاهیم و آموزه های مربوط به هستی با ارجاع به این اصل تفسیر می شود. از 

دیدگاه قرآن کریم، خداوند واحد است و به طور انحصاری دو شأن خالقیت و ربوبیت را دارد. 

ْرَض َوَما َبْيَنُهَما 
َ
َماَواِت َواأْل ِذي َخَلَق الَسّ ُه اَلّ خداوند دربارۀ شأن خالقیت خود می فرماید: »الَلّ

اٍم )سجده: 4(؛ خداوند کسی است که آسمان ها و زمین و آنچه را میان این دو است،  َيّ
َ
ِة أ ِفي ِسَتّ

در شش روز آفریده است«. همچنین دربارۀ شأن ربوبی پروردگار در قرآن کریم آمده است: 

ْرِض )سجده: 5(؛ امور این جهان را از آسمان به سوی زمین تدبیر 
َ
ماِء ِإَلي اأْل ْمَر ِمَن الَسّ

َ
ُر اأْل »ُيَدِبّ

 متعلق 
ً
 هستی مخلوق خداست و ثانیا

ً
می کند«. دقت در این آیات، بیانگر آن است که اوال

تدبیر الهی است و خداوند پس از آفرینش، تدبیر آن را واگذار نکرده است و خود به تدبیر آن 

می پردازد. از سویی نتیجه پذیرش این دو شأن انحصاری خداوند، پذیرش ایدۀ »حاکمیت 

الهی« است که براساس آن، حاکمیت در عرصه های گوناگون به خداوند تعلق دارد.

در قرآن آیات متعددی وجود دارد که به مفهوم حاکمیت الهی پرداخته است. برای نمونه 

ذِلَك  ِإّياُه  ِإاّل  َتعُبدوا  اّل 
َ
أ َمَر 

َ
أ ِه  ِلَلّ ِإاّل  الُحکُم  »ِإِن  کرد:  اشاره  یوسف  سورۀ  چهل  آیۀ  به  می توان 

کَثَر الّناِس ال َيعَلموَن؛ حکم تنها از آن خداوند است. فرمان داده که غیر او 
َ
ُم َولِکَنّ أ الّديُن الَقِيّ

را نپرستید. این است آیین پابرجا، ولی بیشتر مردم نمی دانند«. عالمه طباطبایی حکم را در 

این آیه حکم تشریعی می داند و براین اساس حق حاکمیت به مفهوم تشریع و قانون گذاری را، 

که از شئون مهم حق حاکمیت است، به طور انحصاری به خداوند نسبت می دهد )طباطبایی، 

1393ق، ج 7: 116(.

توحید  اصل  مدار  بر  هستی  دینی  منابع  و  متون  در  که  کرد  جمع بندی  این گونه  می توان 

خداوند  برای  انحصاری  شکل  به  تشریع  و  خالقیت  شأن  دو  بر  اصل  این  و  شده  شناسایی 

بستر  این  در  دارد.  همراه  به  شئون  همۀ  در  را  الهی  حاکمیت  آن،  درنتیجۀ  که  است  استوار 
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هستی شناختی، عدالت به عنوان جان مایۀ دولت اسالمی معنا و مفهوم می یابد؛ دولتی که به 

دنبال تحقق حاکمیت الهی روی زمین است و براین اساس این دولت را از سایر دولت های 

غیراسالمی متمایز می سازد؛ چراکه این دولت در راستای عدالت تکوینی و تشریعی خداوند 

درصدد تحقق عدالت در جامعۀ اسالمی است.

3-3. مبانی انسان شناختی عدالت در دولت اسالمی

منابع دینی دیدگاه خاصی دربارۀ انسان دارند؛ انسان شناسی نیز ذیل هستی شناسی »توحیدی« 

این راستا مهم ترین ویژگی که  انسان معّین می شود. در  آن ویژگی های  بر  بنا  و  قرار می گیرد 

می توان مبتنی بر آموزه دینی برای انسان برشمرد، »خلیفۀ الهی« بودن اوست. در قرآن کریم 

و هنگامی که  َخليَفًة؛  ْرِض 
َ
اأْل ِفي  ي جاِعٌل  ِإِنّ ِلْلَمالِئَکِة  َک  َربُّ قاَل  آمده است: »َوِإْذ  دراین باره 

پروردگارت به فرشتگان گفت: من روی زمین خلیفه ای قرار می دهم«. )بقره: 30( براساس این 

آیه، انسان جانشین خدا روی زمین شمرده می شود که به مفهوم برخورداری وی از ویژگی هایی 

است که خلیفۀ الهی بودن او را ممکن می سازد؛ ویژگی ای که اصل برپایی عدالت در دولت 

اسالمی باید براساس آن فهم شود.

است:  آمده  قرآن کریم  در  است.  خداشناس  فطرت  از  برخورداری  انسان،  دیگر  ویژگی 

اَس َعَلْيَها )روم: 30(؛ پس روی خود را متوجه  ِتی َفَطَر الَنّ ِه اَلّ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَت الَلّ ِقْم َوْجَهَک ِللِدّ
َ
»َفأ

آیین خالص پروردگار کن. این فطرتی است که خداوند انسان ها را بر آن آفریده است«. این 

آیه با فطری دانستن دین، انسان ها را به شکل فطری در مسیر دین می داند. ازاین رو، با هماهنگ 

کید می کند که انسان ها در صورت نبودن مانع،  خواندن دین و فطرت انسان ها، بر این نکته تأ

در مسیر الهی قرار می گیرند. بنابراین چنانچه دولت و اصول حاکم بر آن همچون عدالت، 

مبتنی بر آموزه های اسالم شکل گیرد، دیگر مانعی در مسیر انسان ها وجود ندارد و آنها براساس 

فطرت خداشناس خود در مسیر الهی گام برمی دارند.

امانت داری انسان، ویژگی دیگری است که در قرآن کریم به آن اشاره شده است. خداوند 

متعال دراین باره می فرماید: 
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ْشَفْقَن ِمْنَها 
َ
ْن َيْحِمْلَنَها َوأ

َ
َبْيَن أ

َ
ْرِض َواْلِجَباِل َفأ

َ
َماَواِت َواأْل َماَنَة َعَلی الَسّ

َ
ا َعَرْضَنا اأْل »ِإَنّ

ُه َکاَن َظُلوًما َجُهواًل« )احزاب:72(.  ْنَساُن ِإَنّ َوَحَمَلَها اْلِ
آن  نپذیرفتند؛  آنها  اما  و کوه ها عرضه کردیم،  و زمین  بر آسمان ها  را  امانت  ما 
را سنگین یافتند، اما انسان آن امانت را پذیرفت. همانا او ستم کننده و بسیار 

نادان است. 
امانت دار  او را در دولت اسالمی  انسان می بخشد و  به  نیز جایگاهی خاص  این ویژگی 

الهی معرفی می کند که با برخورداری از شایستگی های ویژه، موظف به برپایی قسط و عدل 

در جامعه است.

نکتۀ مهم آن است که ویژگی های بیان شده برای انسان از قبیل خلیفۀ الهی بودن، فطری 

بودن دین و امانت داری، همه به شکل تکوینی در سرشت انسان قرار داده شده است و انسان 

 ظرفیت وجودی این ویژگی ها را دارد؛ موضوعی که اقتضا می کند این ویژگی ها به شکل 
ً
تکوینا

تشریعی و در قالب دولت اسالمی در حیات انسان تحقق یابد و در بستر آن، اهداف مهمی 

همچون برپایی عدالت در جامعه به اجرا درآید.

4. شاخصه های عدالت در دولت اسالمی 
دولت اسالمی مبتنی بر اصولی است که ابتنا بر آنها تحقق دولت اسالمی را ممکن می سازد. این 

اصول به عنوان شاخص، ماهیت و اهداف و وظایف دولت اسالمی را مشخص می کند و چنانچه 

این دولت براساس اصول مذکور تحقق یابد، می توان تحقق غرض شارع را انتظار داشت. از میان 

این اصول، عدالت به تعبیر قرآن کریم به عنوان اصلی ترین هدف حکومت اسالمی تلقی شده 

است و تحقق آن بخش عمده ای از فلسفه و غایت ظهور دین را برآورده خواهد ساخت. خداوند 

متعال در قرآن کریم هدف اصلی از ارسال پیامبران در همۀ عرصه ها ازجمله تشکیل دولت و 

نَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب 
َ
ناِت َوأ رَسلنا ُرُسَلنا ِبالَبِيّ

َ
سیاست را برپایی عدالت عنوان کرده است: »َلَقد أ

َوالميزاَن ِلَيقوَم الّناُس ِبالِقسِط« )حدید: 25(. در جایی دیگر پیامبر اسالم خود را مأمور برپایی 
ْعِدَل َبْيَنُکُم« )شوری: 15(. 

َ
ِمْرُت أِل

ُ
عدالت در میان مردم معرفی می کنند: »َوأ
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هدف از حکم و حکومت در قرآن کریم، ایجاد قسط و عدل در جامعه است و خداوند در 

آیات متعدد به این موضوع اشاره کرده است؛ از جمله: »ِاَنّ اللَه َيأُمُر ِبالَعدِل« )نحل: 90(. این آیه 

 مشتمل بر فرمان الهی به عدالت پیشگی است. این مهم همچنین سبب شده پیامبر اسالم

به عنوان رهبر جامعۀ اسالمی در اجرای عدالت اهتمام خاصی داشته باشند و در مسیر اجرای 

آن در عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، مردم را همچون دندانه های شانه برابر بدانند: 

ْسناِن اْلُمْشِط« )مجلسی،1403ق، ج 58: 65(. 
َ
»الّناُس َسواٌء َکأ

مراعات  حقوق،  اعطای  چون  موضوعاتی  معنایی،  گسترۀ  به  بسته  عدالت  مفهوم 

در  گسترده ای  دایرۀ  براین اساس  دربرمی گیرد.  را  اجتماعی  توازن  و  مساوات  شایستگی ها، 

این  می شود.  را شامل  قضایی  و  اقتصادی، سیاسی  اجتماعی،  گوناگون  ابعاد  و  دارد  جامعه 

ابعاد گوناگون سبب شده است مفهوم عدالت در هریک از آنها از شاخصه های خاص خود 

برخوردار، و از ابعاد دیگر متمایز شود. 

4-1. شاخصه های عدالت اجتماعی

با  افراد جامعه  به روابط  انسان ها و حقوق مربوط  به حقوق فی نفسه  بیشتر  این نوع عدالت، 

یکدیگر مربوط می شود. در نگاهی کلی می توان گفت تکیه گاه عدالت اجتماعی نیز حقوقی 

است؛ چراکه انسان ها به دلیل انسان بودن و عضویت در اجتماع، از آن برخوردارند. ازاین رو، 

اجتماعی  عدالت  بارز  از مصادیق  کرد.  تعریف  به صاحب حق  دادن حق  به  می توان  را  آن 

می توان به برخورداری هر انسانی از حق حیات و آزادی و تساوی همۀ انسان ها درمقابل قانون 

در جامعه اشاره کرد.

افراد و گروه ها و قوانین و مقررات جامعه  براساس عدالت اجتماعی، روابط و مناسبات 

زمانی  اجتماعی  الزامات  و  مقررات  همچنین  باشند.  عادالنه  باید  اجتماعی  نهادهای  نیز  و 

مشروعیت دارند که یا با عدالت انطباق داشته باشند یا براساس آن به وجود آمده باشند و بر 

مبنای آن نیز اجرا شوند. عدالت نه تنها دربارۀ فرد و کنش فردی، بلکه درزمینۀ جمع و رفتار 

اجتماعی  از عدالت، همکاری  نوع  این  براساس  نیز معیار و مالک است. همچنین  جمعی 
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حقوق،  و  وظایف  و  فرصت ها  و  امکانات  توزیع  و  آن  در  موجود  نهادهای  و  جامعه  درون 

براساس اصول و معیار های عادالنه ترسیم می شود. همۀ این شاخص ها در تعریف کلی عالمه 

طباطبایی از عدالت اجتماعی آمده است: »عدالت اجتماعی عبارت است از اینکه با هریک 

از افراد جامعه طوری رفتار شود که مستحق آن است و در جایی قرار داده شود که سزاوار آن 

است« )طباطبایی، 1393ق، ج 24: 245(.

از دیدگاه اسالم، عدالت اجتماعی بر دو رکن اساسی استوار است:

تکافل عمومی، که به معنای تعهد و مسئولیت متقابل مسلمانان دربارۀ یکدیگر و گذشتن 

از منافع فردی و اندیشیدن به مصالح همگانی است؛

معنوی،  سیاسی،  قبیل  از  زندگی  ابعاد  همۀ  در  تعادل  و  برابری  ایجاد  بیانگر  که  توازن، 

فرهنگی و اقتصادی برای همۀ افراد جامعه است؛ یعنی قدرت، ثروت، امکانات و زمینه های 

به کارگیری، تولید، توزیع، مصرف و کاربرد آنها در جامعه به گونه ای باشد که همۀ افراد بتوانند 

مزایا و امکانات موجود را به صورتی متعادل، متوازن و متناسب با مقتضیات، شرایط و نیازها 

داشته باشند )جمشیدی،1380: 30(.

براساس اصل اول عدالت اجتماعی که به کفالت همگانی اشاره دارد، مسلمانان جهان 

کفالت یکدیگر را برعهده داشته و این عمل در حدود امکانات افراد، فریضۀ الزم االجرا به شمار 

 می آید )صدر،1357، ج 2: 320(. می توان به مصداق بارز تاریخی آن نیز در زمان رسول خدا

و تحت  پشتیبانی  برای  انصار  به   پیامبر و دستور  میان مسلمانان  ایجاد عقد اخوت  یعنی 

تکفل قرار دادن مهاجران اشاره کرد. براین اساس پیامبر اسالم کفالت همگانی را با اصل 

اخوت اسالمی مربوط دانستند؛ موضوعی که از ظرافت خاصی برخوردار بوده، به گونه ای که 

 از جنس مالیاتی نبوده تا از درآمدهای اضافی 
ً
براین اساس مسئولیت شناسی اجتماعی صرفا

گرفته شود، بلکه از مسئلۀ اخوت ریشه گرفته بود )همان: 322(.

با  اکرم در دولت خویش  نیز رسول  از عدالت اجتماعی  در راستای تحقق اصل دوم 

مخدوش کردن اساس تفاوت های مالی و نژادی میان افراد جامعه با ایجاد عقد اخوت میان 

بردگان مسلمان شده با مسلمانان سرشناس انصار و مهاجر، ایجاد اصل توازن در عرصۀ جامعه 
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را به فرهنگ تبدیل کردند؛ به گونه ای که به عنوان مثال میان بالل بن ریاح )برده( و ابورویحه، 

حمزه )عموی پیامبر( با زید بن حارثه )غالم آزادشدۀ پیامبر( و ابوبکر بن ابی قحافه با 

خارجة بن زبیر عقد اخوت جاری شد )ابن اسحاق، 1368، ج 6: 153-150(.

پیامبر اسالم همچنین در جهت تحقق عدالت اجتماعی، اگر کسی از حضرت تقاضای 

احزاب  جنگ  از  پس  وقتی  چنان که  می شدند؛  ناراحت  شدت  به  ایشان  می کرد،  غیرقانونی 

برخی همسران پیامبر دربارۀ تقسیم غنایم تقاضای غیرمعمول کردند، آن  بزرگوار ناراحت 

بر  آیاتی را  این مناسبت  به  نیز  آنان فاصله گرفتند. خداوند متعال  از  شدند و حدود یک ماه 

ْنَيا َوِزيَنَتَها َفَتَعاَلْيَن  ْزَواِجَك ِإْن ُکْنُتَنّ ُتِرْدَن اْلَحَياَة الدُّ
َ
ِبيُّ ُقْل أِل َها الَنّ يُّ

َ
آن حضرت نازل کرد: »َيا أ

ْحُکَنّ َسَراًحا َجِمياًل )احزاب: 24(؛ ای پیامبر، به همسرانت بگو اگر شما زندگی دنیا  َسِرّ
ُ
ْعُکَنّ َوأ َمِتّ

ُ
أ

و زرق و برق آن را می خواهید، بیایید با هدیه ای شما را بهره مند کنم و شما را به طرز نیکویی 

رها سازم«. به این ترتیب، پیامبر اکرم حتی به نزیک  ترین افراد خانواده شان اجازه نداد از قانون 

ی کنند و عدالت اجتماعی را در حکومت اسالمی آن حضرت خدشه دار سازند 
ّ

الهی تخط

)شمس الدین، 1375: 123-122(.

همچنین وقتی آیۀ زکات نازل شد، چون سهمی برای کسانی که زکات جمع آوری می کردند 

داده می شد، عده ای از بنی هاشم نزد پیامبر اسالم رفتند و از ایشان تقاضا کردند به سبب 

خویشاوندی جمع آوری زکات به آنان واگذار شود. پیامبر به آنان فرمود: صدقه و زکات بر 

من و بنی هاشم حرام است؛ یعنی نه تنها به سراغ زکات نیایید، بلکه انتظار آن را هم نداشته 

باشید که از کارمندان جمع آوری آن شوید. سپس فرمود: آیا گمان می کنید من دیگران را بر 

شما ترجیح می دهم؟ خیر؛ بلکه من خوبی و صالح شما را می خواهم )جعفریان، 1373: 113(. 

2-4. شاخصه های عدالت اقتصادی

عدالت اقتصادی بیانگر تساوی امکانات، عدالت در توزیع ثروت و تقسیم عادالنۀ مواد اولیۀ 

طبیعی برای افراد جامعه است )بناء رضوی، 1367: 128(. برخورداری برابر از بیت المال و دریافت 

مزد به میزان کار انجام شده، از مصادیق دیگر این نوع عدالت است. براین اساس در اسالم و 
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برپایۀ سیرۀ رسول اکرم عدالت اقتصادی بنابر دو اصِل تکافل عام و اصل اعاله یا سهیم بودن 

جامعه در درآمدهای دولت تحقق پذیر است. در اصل اول، همان گونه که اشاره شد، موضوع 

مسئولیت متقابل همگانی مطرح است که براساس آن، مسلمانان جهان باید کفالت یکدیگر را 

برعهده بگیرند. در این راستا نیز دولت اسالمی وظیفۀ الزام مردم به رعایت تکالیف قانونی شان 

را برعهده دارد )صدر، 1357، ج 2: 320(. به عبارت دیگر نقش دولت در این اصل بیشتر در جهت 

نهادینه سازی و قانونمندی وظایف و مسئولیت های اجتماعی و اخوت اسالمی در بین مردم 

نمود می یابد. براساس اصل دوم، که اعاله است، مردم حق برخورداری از منابع و ثروت های 

 موظف است سطح زندگی و رفاه مناسب 
ً
جامعه برای بهبود وضع زندگی را دارند و دولت رأسا

اعاله  ضمان  دراین باره،  اسالمی  دولت  ضمان  و  مسئولیت  کند.  تأمین  آنها  برای  را  عرفی  و 

است. اعالۀ فرد، تهیۀ وسایل و لوازم زندگی اش به طور مکفی است )همان: 323-322(.

رسول اکرم باتوجه به این دو اصل، به جز بخشی از غنایم که برای تحریض جنگاوران به 

آنان وعده داده شده بود، بقیۀ غنایم را به مساوات میان مسلمانان تقسیم می کردند )واقدی،  ج 1، 

بی تا: 100(. همچنین زمین های زراعی مفتوحه را به صورت اجاره به مستمندان واگذار می کرد 

)طوسی، 1390ق، ج 7: 147(. ایشان همچنین در این راستا به تحدید مالکیت های خصوصی و 

اختصاص بخشی از ثروت های موجود در جامعه به عنوان ثروت های عمومی برای مصرف 

عموم مردم به صورت وقف اقدام کرد )راوندی، 1405ق، ج 2: 290(.

و  نظارتگری  نقش  جامعه،  در  اقتصادی  عدالت  تحقق  برای  اسالمی  دولت  وظایف  از 

تنظیم کنندگی امور اقتصادی جامعه است. امیر مؤمنان در نامه به مالک اشتر با استناد به سیرۀ 

کید کرده و مداخله گری آن را منحصر به تنظیم امور  رسول خدا بر نقش نظارتی حکومت تأ

جامعه دانسته است. علی در این نامه با اشاره به جایگاه بازرگانان و صاحبان صنایع، در 

ُاُموَرهم« اشاره می کنند. نکتۀ  د  با عبارت »َوَتَفقَّ آنها  بر عملکرد  به نقش نظارتی دولت  ابتدا 

ظریف این تعبیر، ناظر بر نوعی از نظارت همراه با تسهیل در امور است. در ادامه حضرت با 

بیان موضوع احتکار که نظم اقتصادی جامعه را به مخاطره می اندازد، با استناد به سیرۀ رسول 
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خدا، مجوز دخالت دولت را از باب تنظیم امور جامعه صادر می کنند )نهج البالغه، 1386، 

نامۀ 53: 414(.

به توزیع  الزام آور  به دو شکل داوطلبانه و  اقتصادی  ایجاد عدالت  در تعالیم اسالم برای 

انفاق  آموزۀ  طرح  با  اسالم  است.  شده  توجه  جامعه  ضعیف  اقشار  میان  درآمدها  مازاد 

میان مسلمانان کم درآمد جامعه  درآمدهای خود  توزیع  به  را  داوطلبانه مسلمانان  به صورت 

تشویق می کند. همچنین در قالب دستورهای الزام آوری چون خراج، طسق، خمس و زکات 

این نظام  انجام دهد.  این توزیع منابع مالی را  اقتصادی،  می کوشد در جهت ایجاد عدالت 

مالی ازآن جهت ویژه است که ازیک سو پرداخت مالیات و انفاق امری عبادی و از سوی دیگر 

امر تعادل کنندۀ اقتصاد است و این سازوکار در نظام اسالمی جز با دولتی قوی و مدبر تحقق 

نخواهد یافت. 

دربارۀ تحقق همین سازوکار، در دولت نبوی پیامبر اسالم برای تحقق عدالت اقتصادی 

در  را  بن عاص  آن حضرت، عمر  نقل شده  تاریخ  در  برداشته شد؛ چنان که  گام  فقر  رفع  و 

سال هفتم هجرت به نزد جیفر و عیاذ، که دو برادر در منطقۀ عمان بودند، برای گرفتن صدقه 

)مالیات و زکات( فرستادند. او صدقه را از توانگران گرفت و به تنگ دستان داد )ابن اثیر، 1399ق، 

ج 2: 272(.

3-4. شاخصه های عدالت سیاسی

مراد از این نوع عدالت، که در عرصۀ سیاسی جامعه نمود می یابد، و آن رعایت حقوق متقابلی 

کامل  بهره مندی  سیاسی،  عدالت  به عبارت دیگر  دارند.  یکدیگر  بر  رعیت  و  والی  که  است 

بر حاکم  مردم  که  در عرصۀ حکومت است؛ حقوقی  از حقوق سیاسی خود  مردم  و  حاکم 

دارند و حاکم بر مردم دارد. ازجمله مصادیق این حقوق می توان به حق مشارکت سیاسی مردم 

در حکومت، حق نظارت و کنترل مردم بر حاکم، درمقابل وظیفۀ همکاری و همراهی مردم با 

حاکم و پیروی از او اشاره کرد. 
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بر اساس عدالت سیاسی در دولت اسالمی، امور کشور باید به صورت شایسته اداره شود 

با رفع  ادامه دهند. در مقام اجرا دولتی عادل است که  به زندگی  و مردم در فضایی عادالنه 

محدودیت ها، امکان مشارکت برابر و آزاد برای مردم را در زمینه های سیاسی فراهم سازد و 

قدرت و مناصب سیاسی را برحسب استعداد و شایستگی افراد تقسیم کند. از سوی دیگر، 

شهروندان به احقاق حقوقشان از سوی دولت اسالمی اطمینان داشته باشند.

عدالت سیاسی به حوزۀ قدرت، سیاست و مشارکت مردم مربوط می شود. اینکه حاکمان 

مشروعیت خود را چگونه به دست می آورند و در نزد مردم مشروعیت دارند یا خیر، می تواند 

با عدالت سیاسی مرتبط باشد. از دیدگاه مردم، اگر حاکم سیاسی شایستگی احراز این مقام را 

داشته باشد، حکومت عادالنه است؛ در غیر این صورت، اگر با زور و اجبار قدرت را تصرف 

کرده باشد، آن حکومت ظالم است و فرمان برداری از آن جایز نیست )جمال زاده، 1387: 7(. 

حکومت  درمقابل  و  باشند  وفادار  حکومت  حقوق  به  مردم  توده های  هرگاه  درمجموع 

حقوق مردم را ادا کند، آن گاه نشانه های عدل بدون هیچ انحرافی ظاهر خواهد شد و سنت ها 

در مجرای خود قرار خواهد گرفت و بدین سان محیط و زمانه اصالح خواهد شد و دولت تداوم 

می یابد. درمقابل هنگامی که ملت بر زمامدار خویش چیره شود و زمامدار با ملت خود از 

سر زورگویی و اجحاف درآید، اختالف کلمه رخ می دهد و نشانه های جور آشکار می شود و 

دغل کاری در دین فزونی می یابد و راه های اصلی سنت متروک می ماند.و هوا و هوس مبنای 

عمل قرار می گیرد )نهج البالغه، 1386، خطبۀ 207: 290(.

همواره  که  اسالمی  دولت  در  سیاسی  عدالت  شاخصه های  از  شد،  بیان  همان گونه که 

کید داشته اند، مشارکت مردم در حکومت است؛ موضوعی که  متفکران و دانشمندان بر آن تأ

به داللت تضمنی از نهی پیامبر اسالم برداشت می شود: »َنَهی َرُسوُل الله َان َيُؤمَّ الَرُجُل 

قوًما ِاالَّ ِبإذِنِهم ؛ پیامبر نهی نمودند از کسی که امام جماعت گروهی شود، مگر با اجازۀ 
آنان.« )مجلسی،1403ق، ج 73: 335(. با این داللت که چگونه ممکن است حکومت که امری 

مردمی است و با پشتیبانی آنان سامان می یابد، بدون رضایت و مشارکت مردم تأیید شود.
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که  امر  این  هستند.  خود  حاکمان  نصیحت  به  موظف  مردم  سیاسی،  عدالت  تحقق  در 

باید ازسر دوستی و خیرخواهی باشد، موجب برپا شدن حق و عدل در جامعه می شود و از 

مهم ترین حقوق واجب الهی بر بندگانش است؛ چنان که پیامبر دراین باره می فرمایند: 

ألئّمِة  والَنِصيحِة  ه،  ِللَّ الَعَمِل  إخالُص  ُمسِلم:  إمرٍئ  َقلُب  َعليِهّن  َيِغلُّ  ال  ثالٌث 
ُزوِم ِلَجماَعِتهم.  الُمسِلمين، َواللُّ

غش  از  منّزه  آن ها  به  نسبت  باید  مسلمان  شخص  قلب  که  است  خصلت  سه 
باشد: خالص کردن عمل برای خدا؛ خیرخواهی و نصیحت پیشوایان مسلمانان 

و همراه بودن با جماعت . )کلینی، 1407ق، ج 1: 403(

در تاریخ صدر اسالم مصداق بارز مشارکت سیاسی مردم، موضوع بیعت بوده است. این 

امر که از مصادیق تحقق عدالت سیاسی در جامعه است، از سوی شارع مقدس امضا شده 

زمان  در  که  بیعت هایی  است.  واقع شده  نیز   اسالم پیامبر  زندگی  در  آن  بر  افزون  است. 

پیامبر صورت گرفته، گاه برای حمایت از یك مطلب و موضوع خاص و گاه برای پذیرش 

تقسیم  نوع  چند  به  را  دوره  آن  در  انجام شده  بیعت های  بنابراین  است.  حاکمیت  بوده  اصل 

کرده اند: 

1. بیعت جنگ و جهاد: این نوع از بیعت که با نام بیعت رضوان در سیرۀ رسول الله از 

آن یاد می شود، اساس  و قوامش را تعهد به اطاعت در میدان جنگ و تحمل شداید و مشکالت 

نبرد تا سرحد مرگ تشکیل می دهد. آیات ده و هجده سورۀ فتح به این نوع بیعت اشاره می کند: 

َينُکُث  َما  َفِإَنّ َکَث  َنّ َفَمن  ْيِديِهْم 
َ
أ َفْوَق  ِه  الَلّ َيُد  َه  الَلّ ُيَباِيُعوَن  َما  ِإَنّ ُيَباِيُعوَنَك  ِذيَن  اَلّ ِإَنّ 

ُه  الَلّ َرِضَي  َلَقْد  َعِظيمًا؛  ْجًرا 
َ
أ َفَسُيْؤِتيِه  َه  الَلّ َعَلْيُه  َعاَهَد  ِبَما  ْوَفی 

َ
أ َوَمْن  َنْفِسِه  َعَلی 

ِکيَنَة َعَلْيِهْم  ْنَزَل الَسَّ
َ
َجَرِة َفَعِلَم َما ِفي ُقُلوِبِهْم َفأ َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ ُيَباِيُعوَنَك َتْحَت الَشّ

يبًا؛  َثاَبُهْم َفْتًحا َقِر
َ
َوأ

و  از خدا  بر متابعت  از فتح مکه  این نوع بیعت )بیعت  النساء( پس  2. بیعت دعوت: 

رسول انجام شد. قرآن از این بیعت این گونه یاد می کند:
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ِه َشْيًئا َواَل َيْسِرْقَن  ن الَّ ُيْشِرْکَن ِباللَّ
َ
ِبيُّ ِإَذا َجاءَك اْلُمْؤِمَناُت ُيَباِيْعَنَك َعَلی أ َها النَّ يُّ

َ
يا أ

َواَل  ْرُجِلِهنَّ 
َ
َوأ ْيِديِهنَّ 

َ
أ َبْيَن  يَنُه  َيْفَتِر ِبُبْهَتاٍن  ِتيَن 

ْ
َيأ َواَل  ْواَلَدُهنَّ 

َ
أ َيْقُتْلَن  َواَل  َيْزِنيَن  َواَل 

ِحيٌم )ممتحنه: 12(؛ َه َغُفوٌر رَّ َه ِإنَّ اللَّ َيْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍف َفَباِيْعُهنَّ َواْسَتْغِفْر َلُهنَّ اللَّ
برای  مردم  که  بود  غدیرخم  بیعت  آن،  مهم  نمونه های  از  والیت:  و  امارت  بیعت   .3

اطاعت از حضرت علی به عنوان امام و ولّی امر مسلمین پس از پیامبر، بیعت کردند: 

»َکذِلَك أَخَذ َرسوُل الله الَبيَعَة ِلَعلی ِبالخالَفِة َعَلی َعدِد أصَحاِب ُموسی َفَنَکُثوا الَبيعَة... ِاال 

َوجل  )طبرسی،1380: 56(. ی َقد َباَيعُت الله َوَعلی َقد َباَيعِنی َوأَنا آَخَذکم ِبالَبيعِة َله َعن اللِه َعزَّ َوأنِّ
شهید صدر علت پذیرفتن بیعت از سوی پیامبر و وصی ایشان را، شخصیت دادن به 

امت و خالفت عمومی مردم می داند: 

دلیل  و  امت  شخصیت  بر  وصی اش  و   پیامبر جانب  از  است  تأکیدی  بیعت 
راه  مشخصات  و  حدود  آن،  طریق  از  تا  است  ملت  عمومی  خالفت  بر  دیگری 
امت تعیین گردد و افراد خود را در تشكیالت اجتماعی سهیم بدانند و مسئول 

پاسداری از آن باشند )جمشیدی، 1377: 298(.

4-4. شاخصه های عدالت قضایی

عدالت قضایی، از ابعاد اصلی و مهم عدالت در جامعه است و می توان از آن به عنوان ضرورت 

اولیه یاد کرد؛ چراکه وجود مرجعی عدالت  پیشه هنگام رسیدگی به دعاوی، به ایجاد امنیت و 

دل گرمی مردم به دولت اسالمی کمک شایانی می کند. این در حالی است که خداوند متعال 

و قضاوت دعوت کرده  داوری  به رعایت عدالت هنگام  را  قرآن کریم همگان  در  به صراحت 

ن َتحُکموا ِبالَعدِل )نساء: 58(؛ و هنگامی که میان مردم داوری 
َ
است: »َوِإذا َحَکمُتم َبيَن الّناِس أ

می کنید، ازروی عدالت داوری کنید«. همچنین، در آیه ای دیگر از قرآن کریم خداوند رسول 

اکرم را خطاب قرار می دهد و به حضرت دربارۀ رعایت عدالت هنگام داوری و قضاوت 

و  42(؛  )مائده:  اْلُمْقِسِطيَن  ُيِحُبّ  َه  الَلّ ِإَنّ  ِباْلِقْسِط  َبْيَنُهْم  َفاْحُکْم  َحَکْمَت  ِإْن  »َو  می کند:  توصیه 

چنانچه میان آنها داوری کردی، با عدالت داوری کن که خدا عدالت پیشگان را دوست دارد«.
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عدالت در داوری درحقیقت برخاسته از اندیشۀ عدالت در پیشگاه قانون است. چون همه 

نباید در داوری عصبیت ها و دوستی ها ما را وادار کند که از حق  در برابر قانون یک سان اند 

معامله  بود، همان  بدر  اسرای  با عمویشان عباس که جزء   اکرم بگذریم؛ چنان که رسول 

را کردند که با اسرای دیگر کردند؛ یعنی او را در برابر اخذ چهارهزار درهم به عنوان فدیه آزاد 

کردند )ابن هشام، 1375ق، ج 1: 646(.

رفع  مرجع  خود   اسالم پیامبر  قضایی،  عادالنۀ  نظام  فقدان  دلیل  به  نبوی  دولت  در 

 .)64  :1383 )صفار،  می گرفت  نشئت  وحی  از  ایشان  رأی  و  بودند  مسلمانان  میان  اختالفات 

تاریخ  در  به گونه ای که  بود؛  عدالت  مبنای  بر  شد،  بیان  چنان که   پیامبر قضاوت  و  داوری 

اکرم خواستند  رسول  که  هنگامی  کرد.  دزدی  بنی مخزوم  طایفۀ  از  زنی  است  نقل  اسالم 

سامه را که 
ُ
حکم خداوند را دربارۀ او اجرا کنند، خویشاوندان زن برای رهایی از بدنامی قبیله، ا

فرزند پسرخواندۀ پیامبر و نزد ایشان دارای منزلتی بود، واسطه کردند تا حد دربارۀ این زن 

اجرا نشود. حضرت خشمگین به اسامه فرمودند: 

اسامه، آیا واسطه می شوی تا حكم خدا اجرا نشود؟! علت هالکت اّمت های پیشین 
و  می پوشیدند؛  چشم   سرشناس،  افراد  دربارۀ  الهی  حدود  اجرای  از  که  بود  این 
حدود تنها برای افراد فرودست و گمنام، ِاعمال می شد. به خدا سوگند، اگر دخترم 

فاطمه هم سرقت کند، دستش را قطع می کنم« )ابن کثیر، 1393ق، ج3: 601(.
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نتیجه گیری

در این نوشتار با بهره گیری از الگوی روش اجتهاد و با مراجعه به قرآن و سنت و در دو بخِش 

براین اساس اصل  مبانی و شاخصه ها، موضوع عدالت در دولت اسالمی را واکاوی گردید. 

عدالت در دولت اسالمی با بهره گیری از منابع و متون دینی برپایۀ هستی شناسی توحیدی و 

با پذیرش ربوبیت الهی و درنتیجۀ تحقق حاکمیت الهی شکل گرفته و ناظر به انسانی است 

که فطرت پاک و خداشناس دارد و مظهر خالفت الهی و امانت دار او روی زمین است. همۀ 

این ویژگی ها به شکل تکوینی در سرشت انسان قرار داده شده است و اقتضا می کند به شکل 

تشریعی و در قالب دولت اسالمی در حیات انسان تحقق یابد و در بستر آن، اهداف مهمی 

همچون برپایی عدالت در جامعه به اجرا درآید.

ازجمله  عرصه ها  همۀ  در  پیامبران  ارسال  از  اصلی  هدف  قرآن کریم  در  متعال  خداوند 

در  حکومت  و  حکم  اساس  و  کرده،  عنوان  عدالت  برپایی  را  سیاست  و  دولت  تشکیل 

قرآن کریم ایجاد قسط و عدل در جامعه است. همچنین مفهوم عدالت بسته به گسترۀ معنایی 

وسیع، موضوعاتی چون اعطای حقوق، مراعات شایستگی ها، مساوات و توازن اجتماعی را 

دربرمی گیرد. ازاین رو، دایرۀ گسترده ای در جامعه دارد و ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی، 

سیاسی و قضایی را شامل می شود. این ابعاد سبب شده اند مفهوم عدالت در هریک از آنها از 

شاخصه های خاص خود برخوردار باشد و از ابعاد دیگر متمایز شود. 

گروه ها،  و  افراد  مناسبات  و  روابط  اجتماعی  عدالت  بر شاخصه های  مبتنی  براین اساس 

قوانین و مقررات جامعه و همچنین نهادهای اجتماعی باید عادالنه باشد و این اصل در دولت 

اسالمی بر مبنای دو اصل تکافل عمومی و توازن در جامعه محقق می شود. از سویی دولت 

اسالمی بر مبنای عدالت اقتصادی و مبتنی بر سیرۀ پیامبر اسالم براساس دو اصل تکافل و 

اعاله موظف است در جامعۀ اسالمی زمینۀ حمایت و پشتیبانی مسلمانان از یکدیگر و حق 

براساس  سازد.  فراهم  را  زندگی  وضع  بهبود  برای  جامعه  ثروت های  و  منابع  از  برخورداری 

و  متقابل حاکم  رعایت حقوق  به  اسالمی موظف  دولت  نیز،  شاخصه های عدالت سیاسی 
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مردم است. این نوع از عدالت که با مشارکت مردم در عرصۀ سیاسی و پیروی آنها از حاکم 

نمود می یابد، در سنت نبوی با اصل بیعت بروز و ظهور پیدا کرده است. دولت اسالمی 

به آن توصیه  و سنت به صراحت  قرآن   همچنین براساس شاخصه های عدالت قضایی که در 

شده است، موظف به رعایت عدالت در مقام داوری میان مردم است. 
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ضرورت و راهکار عدول از باورهای عامیانه در مسیر پایه ریزی 
تمدن نوین اسالمی
روح الله توحیدی نیا1*

)138-119(

چکیده

رفتار هایی  و  نگرش ها  جامعه،  عمومی  فرهنگ  از  مهمی  بخش  امروزه 
اهمیت  به رغم  یاد می شود.  عامیانه«  »باورهای  عنوان  با  آن  از  که  است 
این موضوع در مسیر پایه ریزی تمدن نوین اسالمی و نوع مواجهه با آن در 
بخش نرم افزاری تمدن، یعنی سبک زندگی اسالمی، تحقیقی دراین زمینه 
یافت نشد. نوشتۀ حاضر با نشان دادن ضرورت عدول از باور های عامیانه 
در مسیر یادشده، پرسش اصلی تحقیق حاضر را پیش می کشد: چه راهکار 
راهکار  دارد؟  وجود  عامیانه  باورهای  از  عدول  برای  کارآمدی  و  پذیرفته 
»جای گزینی سیرۀ اهل بیت« فرضیه ای است که تحقیق حاضر با تبیین 
ظرفیت های موجود در باورهای عامیانه، جست وجوی این قابلیت ها در سیرۀ 

roholahtohidi@yahoo.com - دانش آموختۀ حوزۀ علمیۀ قم و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران . *

تاریخ دریافت: 1396/1/25                        تاریخ پذیرش: 1396/7/10
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مختلف  شئون  در  را  آن  جای گزین،  مصادیق  دادن  نشان  و   اهل بیت
زندگی فردی و اجتماعی به آزمون گذارده است. در پایان تحقیق به برخی 

الزامات نظری هنگام اجرای راهکار پیشنهادی اشاره می شود.

نوین  تمدن  اسالمی،  زندگی  سبک  عامیانه،  باورهای  کلیدی:  واژگان 
اسالمی، سیرۀ اهل بیت

مقدمه

اجتماعی،  زندگی  حوزه های  در  آن  گستردگی  از  نشان  عمومی،  فرهنگ  مصادیق  بررسی 

خانواده، حکومت، اقتصاد، آموزش و پروش و نظایر آن دارد. دراین بین باید بخش مهمی از 

فرهنگ عمومی جامعه را که با هدف تربیتی شکل گرفته است )فکوهی، 1391: 18(، نگرش ها و 

رفتار هایی دانست که به تقلید از پیشینیان در زندگی فردی و اجتماعی جاری است و از آن با 

عنوان »باورهای عامیانه« یاد می شود. »باورها« به خودی خود، ریشه و اساس جهت گیری های 

انسان در زندگی اند، اما پیوند آن با واژۀ »عامیانه« مفهومی پدید می آورد که مطالعات علمی 

»باورهای   .)495  :1379 )هدایت،  است  شده  آغاز  میالدی  هفدهم  قرن  اواسط  از  آن  دربارۀ 

عامیانه« زیرمجموعۀ فولکلور1، در حوزه مردم شناسی، و ناظر بر باورهایی است که در متن 

اقوام و ملت ها هست و از عادات، آداب ورسوم، داستان ها و ترانه ها گرفته  زندگی و فرهنگ 

از  مقصود  است  گفتنی  می شود.2  را شامل  مذهبی  مناسک  و  و شعایر  پیشه ها  و  مشاغل  تا 

این مفهوم در تحقیق حاضر، باورهایی است که به صورت عوامانه و مردم پسند در کنش ها و 

واکنش های فرد خود را نشان می دهد.

سبب  را  عامیانه  باورهای  جسته گریخته  به صورت  مطالعات  برخی  در  تاکنون  هرچند 

و  دیگران  به  اعتماد  سلب  اسباب  ارزش ها،  در  سردرگمی  ایجاد  دینی،  کارکردهای  تضعیف 

1 .Folklore.

2. تعاریف بسیاری از باورهای عامیانه بیان شده است. برای مشاهده برخی تعاریف ر. ک. بیهقی، 1365: 22-20.
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مجالی برای رشد دشمن درمقابل مسلمانان دانسته اند،1 به نقش این مقوله در شکل گیری سبک 

زندگی اسالمی و به دنبال آن ایجاد تمدن نوین اسالمی کمتر توجه شده است. این در حالی 

است که رابطۀ تنگاتنگی میان شکل گیری تمدن و سبک زندگی نو با فرهنگ عمومی هر جامعه 

وجود دارد.2 »تمدن نوین اسالمی« مهم ترین آرمان نظام جمهوری اسالمی )بیانات رهبر معظم 

بنیادین جهان اسالم برای ایجاد فضایی تازه در جهان )همان،  انقالب، 1392/6/14( و وظیفۀ 

البته شالودۀ اصلی آن به چگونگی سبك  1394/10/8( است، که پایه ریزی بخش نرم افزاری و 

زندگی3 در جامعه بستگی دارد )همان، 1391/7/23(. در همین زمینه پاسخ به این پرسش که در 

مسیر پایه ریزی و ایجاد زمینه های آرمان یادشده، باورهای عامیانه از چه جایگاهی برخوردار 

است، مقدمه ای برای مسئلۀ اصلی تحقیق حاضر است و آن اینکه در صورت ضروری دانستن 

عدول از این باورها در مسیر پیش رو، چه راهکار عملی برای این اقدام وجود دارد.

مقاالتی  و  کتب  بااین حال  نشد.  یافت  مستقل  پژوهشی  تحقیق،  پیشینۀ  بررسی  در 

نوشته شده اند که در چند دسته معرفی می شوند: در  از تحقیق پیش رو،  دربارۀ بخش هایی 

باورهای  از  مجموعه ای  کوتاه،  نظری  بحث های  از  پس  است  شده  تالش  تحقیقات  برخی 

باورهای  از  به عنوان بخشی  به موضوع »خرافه«  ارائه شود.4 گفتنی است  ایران  عامیانۀ مردم 

در  عامیانه  باورهای  برخی  دانستن  قبیح  که  توجه کرد  باید  زارع، 1393: 75-79. همچنین  ر. ک.  نمونه،  برای   .1

تحقیقات یادشده به معنای رد همۀ فرهنگ های سنتی و جاافتاده نیست )فکوهی، 1391: 19(.

2. چنان که آینده پژوهان معتقدند، فرهنگ عمومی به عنوان فرایند کنش گذشته و کنونی، از مؤلفه های موقعیتی کنش در 

آینده نیز شمرده می شود )فردرو، 1381: 26و27(.

3. »سبک زندگی«، الگویی برآمده از ارزش ها و باورهای مشترک گروه یا جامعه است که به صورت رفتارهای مشترک 

ظاهر می شود )مهدوی کنی، 1387: 55(.

4. برای نمونه کتاب باورهای عامیانۀ مردم ایران نوشتۀ حسن ذوالفقاری، که بیش از یازده هزار باور عامیانه جمع آوری 

کرده و به دلیل تازگی و جامعیت، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. کتاب دیگر فرهنگ عامیانۀ مردم ایران اثر 

صادق هدایت از نخستین کتاب های این حوزه است که به مباحث نظری باورهای عامیانه نگاهی تحلیلی دارد. 

همچنین مقاالتی با عنوان »باورهای عامیانه در دیوان خاقانی« تألیف رسول کردی و »باورهای عامیانه در شعر 

صائب« نوشتۀ مریم سلحشور از آثاری اند که باورهای عامیانه را ازآن جهت که دارای قدمت و سابقه ای درخور 

توجه اند، بررسی کرده اند.
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و  مقاالت  تحقیق،  پیشینۀ  دیگر  است؛1 بخش  توجه شده  دیگر  از بخش های  بیش  عامیانه، 

کتاب هایی اند که عوامل و موانع تحقق سبک زندگی اسالمی را به بحث گذاشته اند؛2 دستۀ 

جامعۀ  در   اهل بیت سیرۀ  کارآمدی  به  که  می شود  مطالعاتی  شامل  تحقیق،  پیشینۀ  دیگِر 

کیفی  و  کّمی  لحاظ  از  امروزه  باآنکه  پژوهش ها،  این  است  گفتنی  کرده اند.3  توجه  کنونی 

الزامات  نیاز های موجود و  پیشرفت چشمگیری داشته اند، بیشتر بدون توجه به اولویت ها و 

اجرایی آن نگاشته شده اند و کارآمدی پیش بینی شده را ندارند. 

فرضیۀ پژوهش پیش رو، ضرورت عدول از باورهای عامیانه به عنوان مانعی مهم در مسیر 

نتایج  است.  آن  به جای   اهل بیت زندگی  سبک  جای گزینی  و  یادشده  آرمان های  تحقق 

چیز  هر  از  پیش  که  است  برخوردار  الزاماتی  از  پیشنهاد شده  راهکار  می دهد  نشان  تحقیق 

صورت بندی  برای   اهل بیت سیرۀ  پژوهشگران  و  فرهنگی4  جامعه شناسان  تعامل  گرو  در 

کید رهبر معظم انقالب بر ضرورت شناسایی و  مصادیق جای گزین است. گفتنی است تأ

تبیین و تحلیل جامعه شناختی گرایش به خرافات اثر جمعی از محققان و  1. برای نمونه می توان به تحقیقاتی چون 

پژوهش لزوم تفکیک خرافات از مذهب نوشتۀ حبیب الله قزل اپاغ اشاره کرد.

 می توان به چند نمونه اشاره کرد موانع تربیت اسالمی نوشتۀ عبدالغنی عبود؛ اولویت های تحقق سبک زندگی 
ً
2. مثال

موانع  اسالمی اثر محمدتقی مصباح یزدی؛ تربیت اخالقی؛ عوامل، موانع و روش ها نوشتۀ جمعی از محققان؛ 

درس نامۀ سبک زندگی اسالمی نوشتۀ محمد کاویانی؛  تربیت دینی از دیدگاه قرآن به قلم محمدجواد اصغری؛ 

سبک زندگی؛ زمینه های پذیرش آداب نوشته علی حسین زاده.

بنیاد  اسناد  مرکز  و  کتابخانه  توسط  بویه   آل   عهد  تا   آن   استمرار  و  عزاداری  در    اهل بیت سیره  در  پژوهشی    .3

اصول و ارزش های اخالقی در  تکریم خانواده در سیرۀ اهل بیت اثر سیدعلی نقی میرحسینی و  ایران شناسی، 

نهاد خانواده براساس آموزه های وحیانی و سیرۀ اهل بیت به قلم مریم سعیدیان جزی، از جمله این تحقیقات اند. 

همایش های متعددی در طول سالیان گذشته در این راستا صورت گرفته که می توان به همایش سبک و سیرۀ زندگی 

اهل بیت اشاره کرد. مجموعه مقاالت این همایش در چهار بخش به اصول و مبانی مربوط به سبک زندگی 

اهل بیت، سبک زندگی فردی، معنوی و سبک و سیرۀ اهل بیت در عرصۀ جامعه سازی پرداخته است.

4. جامعه شناسی فرهنگی عهده دار بررسی شرایط و زمینه های محیطی و دستیابی به چگونگی ترکیب و بافت گروه های 

انسانی و نیروهای اجتماعی و سهم، نقش و مقصود هریک از آن عوامل در پدید آمدن فرهنگ های گوناگون است 

)حیدرپور، 1392: 187(.
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عالج بیماری های فرهنگی،1 ضرورت تحقیق حاضر را دوچندان می کند. همین جا تذکر داده 

شود که نوشتۀ حاضر تنها به دنبال طرح موضوع با هدف بهره گیری بیشتر از سرمایۀ عظیم سیرۀ 

اهل بیت در مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه است و بدیهی است نتوانسته به همۀ ابعاد 

و کارکردهای آن درزمینۀ موضوع مد نظر بپردازد.

1. ضرورت عدول از باورهای عامیانه

در چند دهۀ اخیر بیشتر مطالعات فرهنگی که شناسایی و مقابله با موانع تحقق فرهنگ اسالم 

به مباحثی چون هجمه های فکری و عقیدتی غرب،  و سبک زندگی اسالمی را پی گرفتند، 

چندوچون اثرپذیری برخی روشن فکران داخلی از اندیشه های غیردینی یا نظریات مطرح شده 

از سوی برخی فرقه ها و گروه های نوظهور پرداخته اند. باید گفت ملموس بودن تأثیر سریع و 

وسیع این گونه مسائل در جامعه و البته جذابیت و روزآمدی آن سبب شده است دین پژوهان 

بیشتر وقت خود را صرف چنین مباحثی کنند. به نظر می رسد هرچند تعمق در موضوعات 

در  که  شود  توجه  مسائلی  به  کمتر  شده  سبب  موضوع  این  است،  ضروری  و  بجا  یادشده 

بلندمدت به تفکر و رفتار اشتباه در جامعه تبدیل شده و برای رفع آن نیز به کوشش نظری و 

عملی بیشتری نیاز است. این در حالی است که با سخن گفتن از تمدن نوین اسالمی، باید در 

همان گام های نخست برای حرکت به سوی این مقصود، بازخوانی و تصحیح ریشه های همین 

باورهای درونی جامعه، در دستور کار قرار گیرد.

آنچه عدول از باورهای عامیانه را موجه و الزم می کند، اختالفی است که در مبانی این 

در  گوناگونی  عوامل  داشت  توجه  باید  است.  دیدنی  اسالمی  زندگی  سبک  اصول  و  باورها 

شکل گیری نگرش ها و رفتارها، از عوامل موقعیتی گرفته تا عوامل زیستی و روانی، مؤثر اند 

)داریاپور، 1386: 28(؛ اما دراین بین »ارزش ها« امری کلیدی و ممتاز شناخته می شوند. ارزش ها 

1. ایشان در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی در سال 1368 فرمود: »یکی از کارهای مهم شورای انقالب 

فرهنگی، نگرش به فرهنگ عمومی و پیدا کردن و شناختن بیماری های فرهنگی امروز کشور و یافتن عالج این 

بیماری ها با دید متخصصانه و البته دردمندانۀ انقالبی و توصیۀ آنها به دستگاه های گوناگون است.«
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صورت های ذهنی هدایتگر کنش اجتماعی اند که بعضی از آنها مطلوب و برخی نامطلوب اند 

شرط  و  اسالمی  نوین  تمدن  نرم افزاری  جنبۀ  به عنوان  اسالمی«  زندگی  »سبک   .)33 )همان: 

اساسی تحقق آن، از دو بخش »سبک زندگی« و »اسالم« تشکیل شده است. براساس این 

نوع سبک زندگی، به »اسالم« از جهت غایی و به عنوان هدف مد نظر هر فرد توجه می شود 

به دنبال آن رفتار هایی که ریشه در دین مبین اسالم  بنابراین نگرش ها و  )کاویانی، 1393: 21(. 

نداشته باشند و از سوی منابع اسالمی طرد شوند، در تمدن نوین اسالمی جایی در فرهنگ و 

سبک زندگی جامعه ندارند. 

بیرونی  و  درونی  دو بخش  در  عامیانه  باورهای  اسالمی، خاستگاه  ارزش های  مقابل  در 

پیگیری می شود: در بخش نخست، برخی روان شناسان و جامعه شناسان بر این نظرند که منشأ 

می پندارند؛  باورها  منشأ  را  گاه  ناخودآ یا  ناهشیار  دیگر  برخی  است؛  اشتباهات  باورها،  این 

برخی نیز پاسخ های شرطی را منشأ آن می دانند. به نظر آنان، نرسیدن به تصمیم های قاطع از 

راه های معمول، در زمان های حساس یا در امور مهم یا به نسبت مهم نیز زمینه ای می شود تا 

جامعه برای رسیدن به »قطعیت« به باور هایی پناهنده شود )علوی نژاد، 1383: 255(، اما اینکه این 

باورها چه ریشه و مبنایی دارد و نخستین بار چه کسی آن را ارج نهاده و عملی ساخته است، 

برای آنان اهمیتی ندارد؛ ولی دستۀ دوم معتقدند وجود باور، الزمۀ زندگی اجتماعی است و 

 باورها در ایجاد نظام اجتماعی و هم زیستی نقش بسزایی دارند. این گروه تأثیر بسزایی 
ً
اساسا

آنان  قایل اند.  باورهای عامیانه  ایجاد و پرورش  آن در  تأثیر مستقیم  و  برای محیط اجتماعی 

در ادامۀ همین نگاه ریشۀ باورهای عامیانه را گاه در تاریخ و فرهنگ داخلی جامعه و گاه در 

اعتقاداتی که میراث ملل بیگانه به جای گذارده اند، جست وجو می کنند )ر.ک. پاکدامن، 1378: 

76-87(. با این توضیحات، باوری عامیانه می تواند از هر منبع معقول و غیرمعقولی گرفته شده 

باشد و به عبارت دیگر هیچ قاعده ای برای دریافت آن وجود نداشته است. 

با این توضیح و به دلیل آنکه در تحقیقات متعدد، ازجمله تحقیقاتی که در مقدمه به آنها 

اشاره شد، به اختالف مبانی عمدۀ باورهای عامیانه و نگرش ها و رفتارهای دینی پرداخته اند، 

نشان  نیز  عامیانه  باورهای  ریشه های  مصداقی  بررسی  که  می شود  کید  تأ نکته  این  بر  تنها 
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می دهد که مبنای بیشتر باورهای عامیانه، خارج از مبانی اسالمی است و شامل قشری گری، 

راززدایی و روندگریزی و مسائلی ازاین دست می شود. بدیهی است این مسائل در بطن و ذات 

گاه، صریح یا ضمنی، انکار عقل و شرع را دربردارند. منظور  گاه و ناخودآ خود به نحوی خودآ

از قشری گری، جمود بر ظواهر، یعنی ظاهر امور و صورت حقایق است که متضمن توقف بر 

پوستۀ حقیقت و امتناع گذر و گذار از قشر به سوی لب و لباب است، و این خودبه خود موجب 

بدفهمی است )ذوالفقاری، 1394: 19(. بنابراین، این باورها با تثبیت در کنش های هر فرد و جامعه 

می تواند باعث تخریب شخصیت افراد و درنتیجه عدم آمادگی جامعه برای حرکت به سمت 

اهداف مد نظر در تمدن نوین اسالمی شود؛ به ویژه آنکه آدمی باورهای عامیانه را با میل و 

گاهی کامل نمی پذیرد. درواقع باورهای عامیانه اغلب سنت هایی اند که از کودکی در  رغبت و آ

روح و جسم فرد خانه کرده اند و بی  آنکه شخص فلسفه شان را بداند، باید به آنها تن در دهد. 

می توان گفت این اعتقادات اولیه از دنیای ناشناخته ای به یکایک افراد تحمیل شده است، نه 

اینکه مربوط به یک فرد در زمانی خاص باشد )همان: 17(. 

1. راهکار جای گزین برای عدول از باورهای عامیانه

پرسشی که در این مرحله باید بدان پاسخ داد، آن است که آیا با مشخص شدن اینکه مبانی 

عمدۀ باورهای عامیانه پذیرفته نمی شود باید دربارۀ آنها رویکردی حذفی را دنبال کرد؟ ممکن 

است در وهلۀ نخست این نظر به ذهن رسد که می توان همچون بسیاری از باورهای عامیانه که 

رنگ باخته اند و دیگر مصداقی ندارند، به حذف این باورها روی آورد؛ اما یکی از ویژگی های 

به  به این پرسش کمک می کند و ضرورت نگاه عمیق و دقیق  باورهای عامیانه که در پاسخ 

این مقوله را نشان می دهد، ویژگی »زوال ناپذیری و از بین نرفتن این باورها«ست. تحقیق ها 

با  بلکه  نمی رود،  بین  از  اغلب  عامیانه  باورهای  می دهد  نشان  مردم شناسی  بررسی های  و 

تغییری سطحی و متناسب با نگرش های مردم هر منطقه در اقلیم های گوناگون رواج می یابد 

)همان: 14(. این نظریه افزون بر آنکه وجه نیاز و عامل درونی یادشده را که در بخش خاستگاه 

باورهای عامیانه به آن اشاره شد قوت می بخشد، نشان می دهد حذف این باورها نه تنها درست 
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نیست، بلکه امکان ندارد و در نخستین واکنش به مقابله برای حذف این باورها، پرسشی به 

وجود می آید: باید در آن باور یا رفتار چه راه و عملی را در پیش گرفت و به خواستۀ درونی 

پاسخ داد؟ بنابراین راهکار مقابله با باورهای عامیانه باید با رویکرد جای گزینی دنبال شود.

گاهی از ویژگی های باورهای عامیانه، عالوه بر آنکه به ضروری دانستن و اولویت داشتن  آ

اصالح این باورها کمک می کند، زمینه را برای تبیین راهکار مناسب به وجود می آورد. ازجملۀ 

آنها در همۀ شئون  اثرگذاری  برمی گردد،  آن  قلمرو موضوعی  به  این ویژگی ها، که  مهم ترین 

فردی و اجتماعی است؛ چنان که مردم شناسان معتقدند در حال حاضر باورهای عامیانۀ مردم 

ایران نقش مستقیم و انکارناپذیری در زندگی فردی و تعامالت اجتماعی آنان دارد )همان(. این 

ویژگی باورهای عامیانه به طور مصداقی در بخش بعدی مقاله نشان داده خواهد شد. بنابراین، 

جای گزین معرفی شده باید دربارۀ جزئیات شئون زندگی از قبیل گرایش ها و رفتارهای فردی 

و اجتماعی زندگی انسان داشته باشد؛ ضمن آنکه این جای گزین در صورتی می تواند موفق 

عمل کند که تناقض نداشته باشد، از جامعیت برخوردار باشد و دارای پشتوانۀ قابل دفاع در 

اسالم باشد. 

ویژگی دیگر باورهای عامیانه که با بررسی قلمرو مکانی آن به دست می آید، »گستردگی، 

تحقیق  به  است  کافی  موضوع،  این  دربارۀ  گاهی  آ برای  باورهاست.  این  رواج«  و  شمول 

باورهای عامیانۀ مردم ایران، که در بخش پیشینه معرفی شد، مراجعه  صورت گرفته با عنوان 

شود. در این کتاب از همۀ مناطق کشور و باورهای رایج در میان مردم این مناطق نام برده شده 

است. وجه مشترک این باورها آن است که اهالی آن دیار باورها را در میان خود، امری معمول 

بنابراین، جای گزین  پذیرفته اند.  نانوشته  قانونی  و  تغییر ناپذیر  به عنوان رسمی  را  آن  و  دانسته 

باید مقبولیت و محبوبیت درخور توجهی برای مردم در مناطق گوناگون داشته  معرفی شده، 

باشد تا نه تنها از هرگونه مانع تراشی و بهانه گیری جلوگیری کند، بلکه با استقبال مردم نیز همراه 

باشد. ویژگی دیگر این باورها آن است که اغلب قدمت و پیشینۀ زیادی دارند و ازاین جهت با 

گاهی از مصادیق این موضوع می توان به تاریخ  روح و زندگی مردم پیوند خورده اند؛ که برای آ

این باورها در کتاب هایی که در پیشینۀ تحقیق معرفی شد مراجعه کرد. باتوجه به این موضوع 
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باید جای گزینی برای باورهای عامیانه معرفی شود که زمینۀ توجه به آنها در سده های گذشته 

در جامعه وجود داشته باشد و مردم با آن از جهت تعلق ذهنی ارتباط برقرار کنند. همچنین 

باید به این نکته توجه داشت برخی باورهای عامیانه در آغاز پیدایش خود، بیشتر جنبۀ آیینی و 

مذهبی داشته اند و به تدریج و در طول تاریخ با تکامل مذاهب بشری، ریشه های دینی باور ها 

به فراموشی سپرده شده، اما از رواج آنها میان ملت ها کاسته نشده است )صرفی، 1383: 103(. 

بنابراین جای گزین معرفی شده باید با نظارت بر پیشینۀ باورهای موجود در جایی که این باورها 

درست و در راستای سخنان اسالم است، با این اقدام هم نظر باشد.

 »باتوجه به این ویژگی ها، پیشنهاد نگارنده، جای گزینی »سبک و سیرۀ زندگانی اهل بیت

دلیل  به   1اهل بیت سیرۀ  که  آن  است  از  حاکی  بررسی ها  باورهاست.  این  از  عدول  برای 

قابلیت چشمگیر  پشتوانۀ معرفتی جامع،  از  بهره مندی  برخی ویژگی ها چون  از  برخورداری 

آن پذیرش  دنبال  به  و   به اهل بیت تمایل و دل بستگی ریشه دار مؤمنان  و  آن  از  الگوگیری 

حداکثری سبک زندگی از سوی آنان، می تواند به رفع این معضل کمک کند. بررسی ها حاکی 

از آن است که در اندیشۀ رهبر معظم انقالب نیز بررسی گفتار و رفتار معصومان برای 

کید شده است که  ازاین رو، تأ زمینه سازی و تحقق تمدن نوین اسالمی بسیار اهمیت دارد؛ 

 امت اسالمی می تواند در همۀ اموری که بنای تمدن اسالمی به آن نیاز دارد، به سیرۀ ائمه

از هر چیز  پیش  بااین حال پرسشی که   .)1390/3/25 ،انقالب )بیانات رهبر معظم  مراجعه کند 

اقدامی ممکن  نیز چنین  آیا در عمل  آن است که  نشانه می گیرد  را  تحقق چنین جای گزینی 

1. مفهوم »سیره« بیش از هرچیز داللت بر حالت و چگونگی رفتار )ابن منظور، 1407 ق، ذیل مادۀ سیر و سنن(، و 

»سیرۀ معصومان« داللت بر مجموعه ای از قواعد کلی و مستمر زندگانی معصومان دارد، که شهید مطهری 

از آن به عنوان »منطق عملی« یاد می کند )مطهری، 1368: 15-19(. گفتنی است مورخان در حوزۀ تاریخ زندگانی 

معصومان، کمتر به روش و شیوۀ مستمر عملی ائمه توجه کرده اند و ازین رو منابع سیرۀ معصومان، تنها 

 »ارائه دهندۀ توصیف و شرح رفتار آنان است )جعفریان، 1376: 51(. بنابراین، می توان برای »سیرۀ معصومان

دو معنای مصطلح و رایج در نظر گرفت: معنای نخست، روش مستمر عملی آنان است و معنای دیگر که در بین 

مورخان رواج دارد، شرح رفتار معصوم است. در نوشتۀ حاضر مقصود تعریف نخست بوده و دستیابی به آن بسته 

به واکاوی و ارزیابی منابع توسط سیرۀ پژوه است.
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اندازۀ  تا   اهل بیت سیرۀ  و  عامیانه  باورهای  مصادیق  مقایسۀ  با  پرسش،  این  پاسخ  است. 

زیادی روشن خواهد شد.

2. مقایسۀ مصادیق باورهای عامیانه و سیرۀ اهل بیت

مقایسۀ باورهای عامیانه و سبک زندگی اهل بیت در بیانی ساده و روان در دو سطح زندگی 

فردی و اجتماعی ارائه می شود؛ چنان که باورها را به دو گروه می توان تقسیم کرد: باورهای فردی 

که زیان های رفتاری آن به طور مستقیم به خود فرد برمی گردد و برخاسته از عقاید فردی است 

و رواج اجتماعی ندارد؛ باورهایی که جنبۀ اجتماعی دارند؛ یعنی افکار مرسوم و احساسات 

غیرمنطقی که گروه زیادی در جامعه به آنها اعتقاد دارند و پایبندند )شعربافیان، 1384: 15(.

3-1. باورها و رفتارهای فردی

در این بخش به سه پرسش مهم پرداخته می شود که هر شخص در زندگی فردی اش با آن درگیر 

است و پاسخ به آن، سبکی از زندگی را پدید می آورد: 

1. چه عواملی سبب ایجاد رنج و مشکل در زندگی، و سالم ماندن از خطرهای احتمالی 

می شود؟

ضریح  به  زنجیر بستن  یا  قفل زدن  مشکل گشا؛  آجیل  پخش کردن  عامیانه  باورهای  در 

امامزادگان؛ انداختن عریضه در چاه امام زمان؛ روشن کردن شمع در مساجد؛ آب پاشیدن 

احتمالی مصون  از خطرهای  افراد  آتش سبب می شود  از روی  یا رد شدن  پشت سر مسافر 

189(؛  خطبۀ   :1386 )نهج البالغه،  قرآن کریم  با  بیشتر  انس   معصومان سیرۀ  درمقابل،  بمانند. 

 ،از نمازهای مستحبی، در مسجد و اماکنی چون حرم امام حسین به ویژه پس  دعا کردن 

همچنین قبل از صبح، پس از طلوع فجر یا در روز عرفه، شب قدر و... )کلینی، 1362، ج 3: 

ّبالّله« )صدوق، 1382: 64(؛  َة االَّ  ُقوَّ اَل  َو  به اهل بیت؛ زیاد گفتن ذکر »اَلَحوَل  308(؛ توسل 

خواندن نماز شب؛ روزه گرفتن )مجلسی، 1363، ج 76: 221( را برای حل مشکالت و دورماندن 

از خطرها توصیه می کنند.
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2. چه عواملی موجب برکت در زندگی یا ورود ناخوشی ها در زندگی روزمره می شود؟

مطابق برخی باورهای عامیانه، اگر دست کسی شبانه به لیوان بخورد و آب روی زمین بریزد 

یا اگر روغن روی زمین واژگون شود، برکت به زندگی روی خواهد آورد. همچنین هر شخص 

می تواند با بستن تکه ای نان به کمر خود، یا آب پاشی بیرون منزل یا بازکردن در خانه پیش از 

طلوع آفتاب، باعث پربرکت شدن و شادابی زندگی شود. مطابق برخی باورها نیز کارکردن روز 

سیزدهم ماه یا دیدن گربه در صبح، سبب نحس شدن زندگی می شود. اما اهل بیت عوامل 

دیگری را سبب پربرکت شدن زندگی و شادابی و نشاط زندگی می دانند؛ مانند: رعایت تقوای 

الهی، و توکل بر خداوند در هر کار )محمدی ری شهری، 1393، ج 1: ح 1700(؛ نیکو برخورد کردن 

با اهل خانه؛ هدیه دادن به دیگران )صدوق، 1373، ج 2: 29(؛ اطعام دادن به برادران دینی )مجلسی، 

1363، ج 72: 456(؛ امانت داری )صدوق، 1373، ج 2: 29(؛ بر زبان آوردن نام خداوند در ابتدای 

نحس  و  می دانند  روز  تنها سبب نحس شدن  را  گناه   ائمه )همان: 269(. همچنین  کار  هر 

دانستن هیچ یک از روزهای خداوند در سیرۀ آنان دیده نمی شود )مجلسی، 1363، ج 56: 2(.

3. چه عواملی سبب نزول بال و درمقابل عاقبت بخیری می شود؟

مطابق برخی باورهای عامیانۀ رایج عوعو کردن سگ در شب مهتابی، مهمان به خانه آمدن 

در شب چهارشنبه، شمردن دندان ها برای کسی که برادر دارد، شکارکردن لک لک و هدهد 

و رد شدن از وسط گله و ندادن کفاره برای آن، موجب نزول بالست. از سوی دیگر از دنیا 

رفتن با نیش مار، کشتن زنبور کوهی، بودن لبخند روی لب های مرده، هم زمان شدن نخستین 

لقمۀ غذا با اذان و گذاشتن کلید در دست مرده سبب عاقبت به خیری هر فرد است. درمقابل 

در سیرۀ اهل بیت ظلم به مردم، ترک کارهای نیک، ترک احسان و انفاق به نیازمندان، ترک 

امربه معروف و نهی ازمنکر، تظاهر به خوبی و ریاکاری و ظاهرشدن زنا و ربا در جامعه موجب 

و  خوش رویی  نیازمندان،  به  کردن  کمک  و   ،)283 و   282  :16 ج  1416ق،  عاملی،  )حر  بال  نزول 

صداقت در برابر دیگران و خوش رفتاری با اهل خانه و دوستان را موجب عاقبت به خیری فرد 

است )صدوق، بی تا، ج 2: 75؛ نوری، 1408ق، ج 12: 142(.
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3-2. باورها و رفتارهای اجتماعی

در این بخش نیز به چهار موضوع که در رفتارهای انسان در تعامالت اجتماعی تأثیر دارد اشاره 

می شود:

پس از تولد نوزاد: مطابق باورهای عامیانه تا یک ماه نباید کسی نوزاد و مادرش را ببیند. 

همچنین گذاشتن فانوس روشن و پیاز دونیم شده باالی سر نوزاد، تیغ زدن پیشانی و دو گونۀ 

نوزاد و شیرینی دادن به کسانی که برای دیدن نوزاد آمده اند، از دیگر آداب ضروری در این دوره 

دانسته شده است. معصومان اما اذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد )اربلی، 1381، ج 2: 148(، 

برداشتن کام نوزاد با تربت یا خرما )حر عاملی، 1416ق، ج 15: 137(، تبریک گفتن به پدر و مادر 

نوزاد )ابن ابی الحدید، 1378، ج 7: 148(، دعا کردن برای سالمتی و رشد نوزاد )کلینی، 1362، ج 6: 

17( و عقیقه دادن برای نوزاد )همان: 24( را توصیه می کنند؛

برخی روزها  در  بهتر است خواستگاری  عامیانه  باور های  مطابق  مراسم خواستگاری: 

چون روز سه شنبه نباشد. الزم است پس از رفتن به خواستگاری کفش ها را روی هم گذارند 

و زنانی را که شوهرشان از دنیا رفته است به همراه نبرند. در برخی موارد نیز الزم است برخی 

فامیل پنهان شوند یا در جمع سخن نگویند. اما در سیرۀ معصومان بر آشکارنکردن مراسم 

نماز  مراسم،  شدن  برگزار  بی تکلف  و  ساده   ،)482 ج  2:  )همان،  همگان  برای  خواستگاری 

خواندن، دعا و طلب خیر کردن پیش از مراسم خواستگاری و ارزیابی اخالق خانوادۀ طرف 

کید می شود )حرعاملی، 1416ق، ج 14: 28(؛ مقابل در مراسم تأ

یض: باورهای عامیانه در این گونه موارد همراه بردن دعانویسان، نوشتن دعا  عیادت از مر

روی  شده  نوشته  آیةالکرسی  یا  دعا  انداختن  بیمار،  بغل  زیر  آن  گذاشتن  و  مرغ  تخم  روی 

عقیق در آب و خوراندن آن آب به بیمار، شرط کردن گدایی کردن از خانۀ بیمار در صورت 

شفای مریض و گذشتن بیمار از روی آتش بام را سبب سالمتی بیمار دانسته اند. اما در سیرۀ 

مصرف  و  باتجربه  پزشک  به  مراجعه  به  توصیه  است:  آمده  دیگری  دستورهای   اهل بیت

: 66(؛ خواندن سورۀ حمد و شافی دانستن  )مجلسی، 1363، ج 59  داروهای مورد نظر پزشک 
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خدای متعال )همان: 73(؛ دعا کردن برای شفای بیمار؛ عیادت دسته جمعی اهل ایمان از او 

)کلینی، 1362، ج 3: 120(؛

مراسم عزاداری: باورهای عامیانه رعایت آدابی چون نیاوردن گردوغبار عزاداری به منزل، 

بازگشتن از مراسم عزاداری از راهی دیگر، سه بار برداشتن و گذاشتن چادر برای زنان، شستن 

صورت پس از عزاداری و نرفتن تازه نامزدشده ها به مراسم عزا را توصیه کرده اند. اما در سیرۀ 

معصومان بر تسلی دادن و تسلیت گفتن به خانوادۀ عزادار در هر شرایطی )حر عاملی، 1416ق، 

ج 3: 216(، آسان کردن زندگی برای خانوادۀ داغ دار و بردن غذا و وسایل زندگی برای راحت 

در  متوفا  با خانوادۀ  و همراهی  )همان: 237( و حضور  در هنگام عزاداری  آنان  شدن معیشت 

جلسات دفن و عزاداری اموات توصیه شده است )همان، 218(.

4. الزامات جای گزینی سبک زندگی ائمه به جای باورهای عامیانه

راهکار  این  طرح ریزی  برای  نظری  نباید های  و  بایدها  بخش،  این  در  الزامات  از  مقصود 

جای گزین است. البته، به نظر می رسد به تحقیق بیشتری نیاز است؛ بااین حال به سه شرط 

الزامی اشاره می شود:

4-1. تعامل جامعه شناسان فرهنگی و سیره پژوهان

کارشناسان فرهنگی معتقدند همان گونه که فرهنگ وجودی است که ساخته های ذهنی و عینی 

و مشخص  برنامه ریزی  را  انسانی  گروه های  و عمل  فکر  و روش های  را شامل می شود  بشر 

می کند )داریاپور، 1386: 18(، امری پویاست و همواره در طول تاریخ ناگزیر از تحول بوده است. 

دربارۀ  فرهنگی  جامعه شناسان  که  است  موضوعی  جامعه،  در  فرهنگی  تحول  این  مکانیسم 

برای  سیره پژوهان  به ویژه  و  و محققان  متفکران  ورود  آنکه  با  باید گفت  کرده اند.  مطالعه  آن 

گاهی  آ برای  باید  آنان  امری ممکن و حیاتی است،  باورهای عامیانۀ سست و بی پایه،  تغییر 

از وضعیت کّمی و کیفی باورهای عامیانه در مناطق گوناگون و شناسایی اولویت های اقدام 

و اجرا و شیوه ها و ظرفیت های تبلیغی و ترویجی، با جامعه شناسان فرهنگی همکاری کنند. 
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4-2. تبیین سودمندی جای گزین کردن سیرۀ اهل بیت به جای باورهای عامیانه

مادی  فواید  بر  کید  تأ برد،  نام   ائمه ترویج سیرۀ  اثرگذاری  برای  می توان  که  دیگری  شرط 

عامیانه،  باورهای  شکل گیری  فلسفۀ  معتقدند  مردم شناسان  است.  آن  کارآمدی  و  معنوی  و 

نیاز های اولیه و انسانی زندگی است. ازاین رو، مناسبتی نزدیک با حوایج انسانی دارند. برای 

نمونه آدمی برای دستیابی به آسایش و مصون ماندن از حوادث طبیعی و غیرطبیعی، به طلسم 

گاه به باورهای پیشینیان ایمان یافته است. در همین راستا نیز  و ورد روی آورده و به طور ناخودآ

بدون آنکه دلیل این ایمان دانسته شود، برای دفع نیروهای اهریمنی به تخته می زند، افرادی را 

خوش قدم و عده ای را بدقدم می خواند یا به تفأل اقدام می کند )صرفی، 1383: 106(. حال اگر 

سیره پژوهان با عنایت به نیازهایی که موجب پدید آمدن این باورها شده است، سیرۀ ائمه را 

به شکلی کارآمد ارائه دهند و در مرحلۀ دیگر به تحلیل سود و زیان عمل به باورها و سیره در 

کنار یکدیگر بپردازند، بدیهی است هریک از شیعیان، پیروی از سیرۀ اهل بیت را ترجیح 

خواهد داد، زیرا سیرۀ آنان از پشتوانۀ معرفتی جامعی برخوردار است و شخصیت معنوی و 

برای  متعالی  منبعی  آنان،  و علم محور  کنار شخصیت عقالنی  در   اهل بیت اخالق محور 

تحقق زندگی مد نظر خداوند تلقی شود )توحیدی نیا، 1396: 50(. 

4-3. عدم مواجهۀ کلی با همۀ باورهای عامیانه 

در کنار شروط یادشده توجه به این نکته ضروری است که در این جای گزینی، نباید با همۀ 

و حساس  موجود  برخی صورت های  به  ادامه  در  برخوردی یک سان شود.  عامیانه  باورهای 

اشاره می شود:

مبنای  تعقل  اسالم  دین  در  بی اساس:  باور های  از  کورکورانه  پیروی  مذمت  الف( 

به  مستقیم  به طور  قرآن کریم  عقالنیت  بر  همواره  راستا  همین  در  و  است؛  گرفته  قرار  ایمان 

نفی و مذمت پیروی کورکورانه از آداب و سنت های پیشینیان پرداخته و بدین ترتیب اصل را 

لقمان  آیۀ 21 سورۀ  در  متعال  است. خداوند  دانسته  بی ریشه واساس  عامیانۀ  باورهای  رد  بر 

است.  خوانده  الهی  عذاب  مستحق  را  آنان  و  دانسته  مشرکان  اقدامات  ازجمله  را  عمل  این 
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براساس شواهد موجود )کلینی، 1362، ج 1: 8-18(، ائمه بیشترین توجه را به عقل و خرد انسان 

دانسته اند  نیز  مسلمین  امام  برای  نیاز  مورد  صفات  از  را  عقالنیت  ویژگی  چنان که  کرده اند؛ 

)واسطی، 1418ق: 556(. بررسی ها نشان می دهد، شخصیت عقالنی آنان همواره سبب احیای 

گرایش و تفکر عقلی در میان پیروان آنان بوده است )مطهری، 1370: 247(. ازاین رو، پیروی از 

معصومان می تواند ضامن تحولی خردورزانه باشد.1 این توضیحات گویای این است که 

عالوه بر مذموم بودن پیروی کورکورانه از سنت های پیشین، ائمه مقابله با این گونه باورها 

با  باور عامیانه  با   امام علی برخورد  به  نمونه می توان  برای  از وظایف خود می دانستند.  را 

عنوان »قمر در عقرب« )نهج البالغه، 1386: 179( یا واکنش منفی پیامبر دربارۀ باور عموم مردم 

نسبت به درخشیدن ستارگان دنباله دار )ابن اثیر، 1385: ج 2، 404( اشاره کرد؛

یشه دار در دین و جهت دادن به آنها: دراین بین برخی باورهای  ب( حفظ باور های ر

باورهای  ازجمله  نمونه  برای  دارند.  ریشه  اسالمی  سنت های  و  مذهبی  باورهای  در  عامیانه 

عامیانه آن است که نباید در شب ایستاده آب نوشید )ذوالفقاری، 1394: 35(. بررسی روایات نیز 

 نشئت گرفته است؛ چنان که از امام صادق نشان می دهد این موضوع از سیرۀ اهل بیت

نیز  ایشان  و خود  است  بیماری  در شب، سبب  ایستاده  به حالت  نوشیدن  آب  که  نقل شده 

شب ها ایستاده آب میل نمی کردند )کلینی، 1362، ج 6: 383؛ صدوق، بی تا، ج 3 : 353(. همچنین 

روزی  کم شدن  موجب  پرداخت؛ چون  دیگری  کار  به  نباید  نماز  و  اذان  هنگام  است  آمده 

پیامبر آمده است سبک شمردن نماز،  )ذوالفقاری، 1394: 223(؛ چنان که در روایت  می شود 

کم شدن روزی و رفتن برکت از مال را به دنبال دارد )نوری، 1408ق، ج 3: 23(. در چنین اموری 

ضروری است نسبت به تبدیل شدن سیرۀ اهل بیت به باور و رفتاری عمومی همت کرد؛ اما 

کید بر ریشه داشتن این کار در سیرۀ معصومان، موجب می شود عالوه بر اعالم برائت از  تأ

هرگونه باورهای نهادینه شده در بین مردم، این عمل با ثواب و اجر الهی همراه شود؛

کید بر مبانی درست باورهای عامیانه: برخی  پ( تصحیح برداشت های نادرست و تأ

1. برای نمونه دربارۀ نقش عقالنیت و معنویت در سیرۀ ائمه، ر. ک. جاودان، 1376: 56-40.
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باورها نیز هرچند به اشتباه از سنت های مذهبی بهره گرفته اند، حاوی فرهنگی اسالمی اند. برای 

نمونه مطابق یکی از باورهای عامیانه، »آب را نباید آلوده کرد؛ چون مهر فاطمه زهرا است، 

باید آن را تمیز نگه داشت و نباید از کسی دریغ کرد« )ذوالفقاری، 1394: 36(. در حدیثی از امام 

باقر نقل شده است: »مهریۀ حضرت زهرا در آسمان یک پنجم دنیا و ثلث بهشت و چهار 

رود از رودهای دنیا، یعنی فرات، نیل، نهروان و بلخ مقرر شده و در زمین هم مهرالسنه یعنی 

پانصد درهم بوده است« )مجلسی، 1363، ج 43: 113(. بر فرض صحت این روایات، معنای »آب 

مهریۀ زهراست«، عبارت  است از آب رودهایی که خداوند متعال آنها را به عنوان مهریه برای 

ایشان قرار داده است. بااین حال، تمیز نگه داشتن آب و دریغ نکردن آن از دیگران، که امری 

درست و پسندیده است، جز نوعی ارتباط عاطفی، دلیل دیگری ندارد؛ و می توان با حفظ این 

باور عمومی، آن را بر مبنای شواهد دیگر از سیرۀ اهل بیت ترویج کرد؛ چنان که در جنگ 

صفین، دشمنان آب را بر امام علی، بستند؛ اما پس از آنکه آن محدوده تحت تصرف یاران 

حضرت قرار گرفت، ایشان توصیه کرد آب از دشمنان نیز دریغ نشود )طبری، بی تا، ج 4: 572(.
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نتیجه گیری
مهم ترین نتایج پژوهش به طور واضح در نمودار ذیل ارائه شده است.

ویژگی های الزم در جای گزینویژگی های موجود در باورهای عامیانهمراحل اثبات فرضیه

نقش تخریبی به دلیل تقابل با مبانی تمدن نوینجایگاه باورهای عامیانه در تمدن نوین

زوال ناپذیر ولی تعبیرپذیرگزینش رویکرد مقابله با باورهای عامیانه

مؤثر در جزئیات زندگی فردی و اجتماعیقلمرو موضوعی

دارای قدمت و پیشینۀ درخور توجهقلمرو زمانی

گستردگی و شمول در همۀ مناطققلمرو مکانی

الزامات نظری جهت گزینش جای گزین

الزامات اجرای طرح جای گزینی

برخورداری برخی باورها از پشتوانۀ مقبول

1

2

4

5

شناسایی قلمرو 3

باورها جهت 

انتخاب جای گزین 

مناسب و کارآمد

برخورداری از عقالنیت و معنویت

امکان جای گزینی به جای باورها

دارای نظر در همۀ شئون زندگی

دارای زمینه و عالقه به جای گزینی آن

دارای گستردگی مقبولیت و محبوبیت

امکان ایجاد هماهنگی با این گونه باورها

وجود این قابلیت ها در سبک و سیرۀ زندگانی اهل بیت

1. مطالعۀ مصادیق جای گزینی با همکاری جامعه شناسان فرهنگی و سیره پژوهان
2. تبیین زبان های عمل به باورهای عامیانه و فواید الگوگیری از سیرۀ اهل بیت
کید بر سیرۀ اهل بیت 3. حفظ باورهای دارای پشتوانه و احیای پشتوانه آن با تأ
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بایسته های تمدنی در حکومت اسالمی از دیدگاه فداییان اسالم
احمد عسگری1* /عبدالله همتی گلیان2**

)164-139(

چکیده

فداییان اسالم، به عنوان جنبشی مردمی-مذهبی در اوایل دهه بیست، به 
منظور دفاع از اسالم و اجرای احکام اسالمی، وارد فعالیت های اجتماعی 
حکومت  و  جامعه  ساخت  منظور  به  اقداماتی  و  شدند  ایران  سیاسی  و 
اسالمی انجام دادند. نوشتار پیش رو در پی پاسخ به این پرسش است که 
برای  را  تمدنی  بایسته های  چه  عملی  و  نظری  مبانی  در  اسالم  فداییان 
تحلیل  روش  با  نگارندگان  داشته اند؟  لحاظ  آرمانی شان  اسالمی  حکومت 
فداییان  بازجویی  پرونده های  و  حقایق  راهنمای  کتاب  بررسی  و  محتوا، 
اسناد(  آئینۀ  در  اسالم  فداییان  چهارجلدی  مجموعۀ  در  اسالم)چاپ شده 
بایسته های تمدنی مورد توجه فداییان و گزاره های مرتبط با این بایسته ها 
را استخراج کرده و به تحلیل آنها پرداخته اند. یافته های تحقیق حاکی از 

ahmadasgar 64@yahoo.com -دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه فردوسی . *

hematir@um.ac.ir -دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه فردوسی . **

تاریخ دریافت: 1396/1/19              تاریخ پذیرش: 1396/5/26
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این است که اسالم خواهی، اتحاد جوامع اسالمی، حمایت از تولید داخلی، 
اشتغال زایی، عدالت خواهی، مبارزه با مظاهر فساد و استعمار، تبلیغ فرهنگ 
از  اسالمی  تمدن سازی  برجستۀ  بایسته های  علم آموزی  و  ملی  و  دینی 

دیدگاه فداییان اسالم است.

واژگان کلیدی: فداییان اسالم، نواب صفوی، تمدن، اسالم ، حکومت اسالمی

مقدمه

جامعۀ ایران با گذر از دورۀ بیست سالۀ دیکتاتوری رضاخانی، شاهد شکل گیری جریان های 

گوناگون فکری و سیاسی بود؛ جریان هایی که تاریخ نگرششان ریشه در نگاه کارکردگرایانه به 

دین داشت )ر.ک. فیرحی، 1393: 139-175(. ایران سال های نخستین رویارویی با جامعۀ مدرن 

غرب را گذرانده و در نتیجۀ تقابل با این تمدن مدرن، به دو رویکرد عمده و متضاد هم گرایش 

یافته بود: الف( رویکردی که دین را پاسخ گوی جامعۀ کنونی نمی داند و آن را از دایرۀ علم 

قانون اسالم را نجات دهندۀ بحران  تنها دین و  و سیاست جدا می پندارد؛ ب( رویکردی که 

را روشن فکرانی چون کسروی  اول  رویکرد  فکری  مبانی  ایران می داند.  و سیاسی  اجتماعی 

آثارشان مطرح می کردند و روحانیان نظریه پردازان رویکرد دوم  و  و حکمی زاده در مجالت 

نه  از جامعۀ روحانیان،  برخاسته  فداییان اسالم،  بودند. دراین میان، جریان فکری و سیاسی 

نمایندۀ آنها، در تقابل رویکرد مذهبی با جامعۀ روشن فکری اوایل دهۀ بیست شکل گرفت. 

درنتیجۀ همین تقابل فکری با جامعۀ روشن فکری آن عصر، کتاب رهنمای حقایق را تألیف 
کردند. البته جامعۀ روحانیان پیش از این کتاب، کتاب هایی از قبیل تنبیه  االمه و تنزیه  المله 

و کشف  االستار و کشف االسرار را نیز تألیف کرده بودند، و چه بسا این کتاب از همین آثار 

تأثیر پذیرفته باشد.

صفوی،  نواب  شهید  گروه،  این  رهبر  و  اسالم  فداییان  فکری  مبانی  و  اندیشه  بررسی 

ازآن جهت اهمیت دارد که این جریان فکری و عمل گرا الگوی بسیاری از روحانیان مبارزی 
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بود که با همراهی امام خمینی حکومت پهلوی را ساقط و جمهوری اسالمی را برپا کردند 

توجهی  درخور  اسناد  و  آثار   .)23  :1376 محالتی،  58؛   :1391 بهبودی،  11؛   :1394 طبسی،  )واعظ 

خاطرات،  همچنین  و  خواندنی ها  مجلۀ  در  مقاله  اعالمیه،  عنوان  تحت  اسالم  فداییان  از 

برگه های بازجویی و... به جا مانده است. بااین حال، کتاب رهنمای حقایق، مهم ترین منبعی 

است که در باب شناخت ابعاد فکری و سیاسی این گروه توسط سران فداییان اسالم در سال 

قبیل  از  اسنادی  با  این کتاب در مقایسه  به چاپ رسیده است. وجه اهمیت  1329شمسی 

بازجویی، صوت سخنرانی و... این است که فداییان، این کتاب را در دورۀ تقابل فکری با 

دو جریان سلطنت استبدادی و دولت ملی گرای مصدق به روایت رهبر گروه، نواب صفوی، 

تحقق  کیفیت  بیان  برای  منبع  بهترین  حقایق  رهنمای  کتاب  براین اساس،  کردند.  تدوین 

حکومت اسالمی در نظام فکری فداییان اسالم به شمار می آید، و در پژوهش حاضر محور 

بررسی برای شناخت بایسته های فرهنگی و تمدنی اسالم، از دیدگاه فداییان اسالم قرار گرفته 

است.

بسیاری از نویسنده ها و تاریخ پژوهان به فداییان اسالم به عنوان جریانی دینی توجه کرده 

و کتاب ها و مقاالت متعددی دراین باره نوشته اند. اگرچه بیشتر این آثار به تاریخ و عملکرد 

سیاسی این گروه پرداخته اند، گاهی نیز مبانی فکری و اندیشۀ سیاسی این گروه بررسی شده 

است:

روح الله حسینیان فصل پایانی کتاب نقش فداییان اسالم در تاریخ معاصر ایران را به مبانی 

فکری و اندیشۀ فداییان اسالم براساس کتاب رهنمای حقایق اختصاص داده است. نویسنده، 

توجهی به هدف تمدن سازی فداییان نداشته و مبانی فکری آنان نیز بدون چهارچوِب مشخص 

از  و گزیده ای  نویسنده خالصه  کتاب مطرح شده است. درمجموع  در  پراکنده  به صورت  و 

کتاب رهنمای حقایق را در فصل پایانی کتاب ارائه کرده است )ر.ک. حسینیان، 1384: 107-98(. 

داود فیرحی نیز در کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر به بررسی زمینه های فکری و اجتماعِی 

فیرحی،1393:  )ر.ک.  است  پرداخته  اسالم  فداییان  اسالمی  حکومت  اندیشۀ  شکل گیری  در 
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اندیشۀ  ایران  سیاسی  مذهبی  سازمان های  و  جریان ها  کتاب  در  جعفریان  رسول   .)174-139

اعالمیۀ فداییان اسالم )رهنمای حقایق( بررسی کرده است  فداییان اسالم را براساس کتاب 

)ر.ک. جعفریان، 1387: 218-231(. انتشارات کلبۀ شروق نیز کتابی با عنوان مبانی، فقهی، فکری 

مبارزات فداییان اسالم در شهریور 1395 چاپ کرده است. این کتاب متن کامل سخنرانی 

یارانش  و  صفوی  نواب  شهادت  سال  شصتمین  در  خسروشاهی  سیدهادی  حجت االسالم 

است. 

افزون بر کتاب های گفته شده، مقاالت متعددی نیز در بررسی اندیشه های فداییان اسالم 

تألیف شده است؛ مانند: »آسیب شناسی یک جنبش: تأملی در اندیشه و عمل جمعیت فداییان 

اسالم« )ر.ک. مالئی توانی، 1378: 287-318(؛ »فداییان اسالم؛ معرفی عناصر، اندیشه های سیاسی 

و عملکردها« )ر.ک. رزاق پور، 1381: 87-106(. دربارۀ کتاب رهنمای حقایق نیز فرید الدین حداد 

عادل مقاله ای با عنوان »نواب نوشت: نقد و بررسی کتاب راهنمای حقایق به عنوان مانیفیست 

تاکنون  بااین حال،   .)38-27  :1383 عادل،  حداد  )ر.ک.  است  کرده  تألیف  اسالم«  فداییان  گروه 

پژوهش مستقلی با موضوع بررسی و بیان بایسته های تمدنی در اندیشۀ فداییان اسالم انجام 

نشده است.

1. تعریف مفاهیم

1-1. فداییان اسالم

در  مذهبی  از جوانان  گروهی  با همراهی  و  نواب صفوی  رهبری  به  اسالم  فداییان  جمعیت 

اسفند 1324 پس از ترور نافرجام کسروی و به منظور مبارزۀ قاطع با ترویج بی دینی به صورت 

رسمی اعالم موجودیت کرد )خوش نیت، 1360: 21؛ آبراهامیان، 1392: 232(. فداییان اسالم پس از 

ترور کسروی، به حمایت از نهضت ملی شدن صنعت نفت پرداخته و در ادامه برای حمایت 

بازار  به  بی حجاب ها  ورود  ممنوعیت  چون  گوناگونی  فعالیت های  اسالم،  احکام  اجرای  از 

تهران، شرکت در کنفرانس اسالمی فلسطین و نیز تالش برای ایجاد اتحاد در بین قومیت ها 
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و مذاهب گوناگون در ایران و خارج از ایران انجام داد. سرانجام رهبر فداییان به همراه سه تن 

از یاران وفادارش در دی 1334 توسط رژیم پهلوی به شهادت رسید )حسینیان، 1384: 95(. به 

اعتقاد آبراهامیان، فداییان اسالم به طور جزمی متعهد به اسالم بنیادی بودند و برنامۀ آنها از 

کلیات شرعی فراتر می رفت )آبراهامیان، 1392: 233(. این گروه در طول یک دهه فعالیت سیاسی 

و اجتماعی خود، به نسبت تعداد نیرو و جایگاه و مقبولیت اجتماعی، اقدامات تأثیرگذار و 

به جا گذاشتند؛ اگرچه سبب اصلی شهرت فداییان، شرکت در یک  از خود  درخور توجهی 

سلسله ترورهای سیاسی بود که خود به آن اقرار می کنند )عنایت، 1372: 169(، اندیشۀ فکری آنها 

نیز باتوجه به نگاه تمدن سازی که به دین داشتند، دارای اهمیت و درخور توجه است.

1-2. تمدن

تمدن، واژه ای است که نمی توان برای آن تعریف یک پارچه و جامعی ارائه داد؛ تا جایی که 

می توان ادعا کرد که هر فردی به فراخور حوزۀ تخصصی اش، برداشت متفاوتی از آن دارد. 

سابقۀ این اختالف نظر، به نخستین پژوهش های بشری مرتبط با این حوزه برمی گردد. هدف 

و  نتیجه  می توان  را  تمدن  درمجموع  نیست.  اختالف نظرها  این  بیان  و  بررسی  نوشتار  این 

محصول تداوم داشتن فرهنگی خاص در بستر زمان و همچنین پذیرش نظم اجتماعی توسط 

جامعه ای  هر  که  برساند  می تواند  نیز  نتیجه  این  به  را  ما  تعریف  این  پذیرش  دانست.  بشر 

 تمدن به شمار نمی آید و جامعه 
ً
موصوفی برای تمدن نخواهد بود و هر قدرت سیاسی نیز لزوما

یا قدرتی را می توان تمدن دانست که دارای نظام های اجتماعی نیز باشد )بابایی، 1393: 39-38(.

2. بازسازی تمدن اسالمی

داشته،  بشر  فرهنگ  و  علم  بر  تاریخ  طول  در  دین  این  پیروان  که  تأثیری  و  اسالم  تاریخ 

نقش  که  تمدنی  است؛  بوده  بشری  جامعۀ  تاریخ  در  اسالم  تمدن ساز  هویت  بازگوکنندۀ 

تکمیل کننده و حلقۀ واسط میان موفقیت های علمی یونان و عصر جدید را ایفا کرد. رشد و 

بالندگی این تمدن پس از چند قرن تحت تأثیر عوامل گوناگون سیاسی و اجتماعی به شدت 
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کاهش یافت؛ دوره ای که از آن به دورۀ رکود تمدن اسالمی تعبیر می شود. در چنین شرایطی، 

کشورهای غربی به وسیلۀ آشنایی با فرهنگ و تمدن اسالمی، به بازسازی تمدن ازدست رفتۀ 

انقالب  به  آن  تداوم  و  تکامل  که  دوره ای  آوردند؛  پدید  را  رنسانس  دورۀ  و  پرداختند  خود 

کسب  و  توسعه طلبی  به  را  اروپایی  کشورهای  صنعتی،  انقالب  ظهور  انجامید.  صنعتی 

حوزه  در  آن  اجتماعی  و  فرهنگی  نتیجۀ  مهم ترین  که  سیاستی  داد؛  سوق  اقتصادی  منفعت 

انسان غربی در مقایسه  برتری جویی  با شرق، شکل گیری حس  تاریخی جهان غرب  تقابل 

با دیگر جوامع به ویژه شرق و عقب ماندگی انسان شرقی بود. همین حس و باور غربی ها در 

آن دوره، به واسطۀ قدرت و تا حدودی سیاست آنها، بر جوامع شرقی به ویژه جوامع اسالمی 

تأثیر گذاشت؛ اما باتوجه به ماهیت فرهنگی و ضداستعماری معارف اسالمی، رهبران جوامع 

انفعالی در تقابل با هجمۀ گستردۀ تمدن غربی و بازسازی  اسالمی به فکر گذار از برخورد 

طول  در  اسالمی  تمدن  تکوین  سیر  از  جدیدی  مرحلۀ  اتفاق،  این  افتادند.  اسالمی  تمدن 

)رهبر  یاد می کنند  نوین اسالمی  به عنوان تمدن  آن  از  انقالب  به شمار می آید که رهبر  تاریخ 

معظم انقالب، در تاریخ 1391/7/23(.

تمدن اسالمی در دورۀ بازسازی اگرچه یک پارچگی فرهنگی خود را از دست نداد، رهبران 

بایسته های  تبیین  در  درون دینی،  و  فکری  اختالف های  باتوجه به  تمدن،  این  اندیشه وران  و 

یک سان برای تمدن نوین اسالمی به نظری هماهنگ و جامع دست نیافتند و هر گروه و حتی 

در مواردی هر شخص مؤلفه ها و بایسته هایی برای این تمدن بیان کرد. درمجموع وجه مشترک 

غالب این بایسته ها اسالم خواهی، اتحاد جوامع اسالمی صرف نظر از چگونگی این اتحاد، 

مبارزه با استعمار، استقالل و وابسته نبودن است.  

3. بایسته های تمدنی در حکومت اسالمی از دیدگاه فداییان اسالم

جمعیت فداییان اسالم نیز مانند بسیاری از گروه های فعال سیاسی برای تمدن نوین اسالمی 

بایسته هایی را در اندیشۀ خود پرورانده اند که در کتاب رهنمای حقایق بیان کرده اند. 
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فداییان اسالم سعی در اجرایی کردن احکام اسالمی، مبارزه با مظاهر فساد و استقالل خواهی 

در ایران اسالمی داشتند و نوع نگاه آنها به اسالم، نگاهی فراگیر و جامع بود. فداییان، اسالم را 

آیینی می دانستند که برای همۀ ابعاد زندگی انسان برنامه دارد و می تواند تمدن بزرگ انسانی را 

ایجاد کند )جعفریان، 1387: 214(. به همین منظور، بایسته هایی را در مبانی نظری و فکری خود، 

برای تحقق اهدافشان تعریف کرده بودند؛ بایسته هایی که می توان البه الی اسناد، نوشته ها و 

سخنرانی های رهبران فداییان اسالم یافت.

3-1. اسالم خواهی و حفظ دیانت

نگاه  از  می آید.  به شمار  اسالم  فداییان  جمعیت  پیدایش  منشأ  و  اصلی  هدف  اسالم خواهی 

کتاب رهنمای حقایق نیز منشأ و مبنای همۀ مفاسد به طور اعم، تعطیلی همۀ احکام اسالمی و 

کم رنگ شدن حضور دین در عرصۀ حیات اجتماعی است )مالئی توانی، 1378: 292(. به تعبیری 

اسالم خواهی و امکان تشکیل حکومت اسالمی در جامعۀ کنونی، هدف اصلی تدوین کتاب 

بیان شده است )گل سرخی کاشانی، 1394، ج3: 2125(. فداییان بر مبنای همین تفکر به ترور برخی 

افراد اقدام کردند. البته انجام ترور هدف اصلی برای فداییان به شمار نمی آمد، بلکه، باتوجه به 

گفتۀ نواب صفوی در پرونۀ بازجویی، ترور تنها وسیله ای برای رسیدن به هدف اصلی یعنی 

اجرای احکام اسالمی است )همان، 2181(.

نواب هدف اصلی حکومت شاهنشاهی را محو نقش اجتماعی اسالم می داند و از آن به 

بزرگ ترین خیانت تعبیر می کند )همان: 2267(. فداییان در حوزۀ عملیاتی نیز آمادۀ ازجان گذشتن 

برای اجرایی کردن احکام اسالم در ایران بودند؛ چنان که خلیل طهماسبی در جریان بازجویی 

پس از قتل رزم آرا می گوید: 

شما یقین بدانید اگر موبه مو مطابق قوانین اسالم در این مملكت حكم فرمانی 
نشود، هستند اشخاصی که پی به این آیه برده باشند: »پیكار کنید تا به جای 
بدانید  آقایان  شما   ». کنند...  آغشته  خون  به  را  خود  دامن  رذیلت،  ملكه های 
و  برای خدا  را کشتم، جز  رزم آرا  که  بنده کرده ام. همین عمل  را  این عمل  که 



دوفصلنامۀ پژوهش های تمدن نوین اسالمی/ سال اول/ شماره 2/ پاییز و زمستان 1396 146

بازجویی خلیل  برگۀ  1: ص339،  )همان، ج  نبوده...  برای خدا، چیز دیگری  تشخیص 
طهماسبی(.

همۀ برنامه های عملیاتی فداییان اسالم، در حوزۀ اسالم خواهی جای می گیرد؛ اقداماتی از 

قبیل قتل هژیر )همان: 987(؛ ممانعت از دفن جنازۀ رضاشاه در ایران )همان، ج 3: 2140(؛ سفر به 

آذربایجان هنگام قیام پیشه وری )همان: 2141(.

بسیاری از مورخان، هدف فداییان اسالم را تشکیل حکومت اسالمی می دانند. براساس 

نقد  را  اسالم  فداییان  جمعیت  نظری  و  فکری  مبانی  نویسندگان،  برخی  پیش  فرض،  همین 

آنان چنان که  فداییان می نویسد: »اندیشۀ  نظام فکری  نقد  توانی در  کرده اند. چنان که مالئی 

تغییر  نوعی  آنان  اما شعاع عمل  بود؛  تغییر ساختی  پی  در   
ً
برمی آید ظاهرا منابع مکتوب  از 

تعادلی و اصالح گرایانه را تعقیب می کرد« )مالئی توانی، 1378: 290(. باید توجه کرد که حکومت 

اسالمی مد نظر فداییان اسالم، باتوجه به اسناد و گفته های نواب صفوی، به وجود آمدن نظام 

سیاسی جدید نیست، بلکه اجرایی کردن اسالم در جامعه توسط حکومت سلطنتی مشروطه 

است: 

بلكه  نداشته ایم،  ایران  مشروطۀ  سلطنت  با  مخالفت  هیچ گونه  برادرانم  و  من 
گفته ایم و می گوییم که باید قانون اسالم را اجرا کنند تا قانونی و رسمی شوند 
یعنی با جنبۀ غیرقانونی بودن سلطنت مشروطه مخالفت کرده ایم نه با سلطنت 

)ر.ک. گل سرخی کاشانی، 1394، ج 3، 2351-2269(. 

به عبارتی فداییان طرح نظارت دینی بر حکومت را که در دورۀ مشروطه شکل گرفته بود، 

به سمت حضور دین در عرصۀ حکومت حرکت داد )عباسی، 1390: ص156(. به تعبیر فیرحی، 

فداییان نه بر ساختار حکومت و نهادهای دولت، که بر حاکمان معترض اند و بر آنان می تازند 

)فیرحی، 1393: 152(.

شعار اسالم خواهی فداییان اسالم حتی در نمادهایی چون پرچم نیز نمود داشت: »پرچم 

فداییان اسالم یک دست سبز با سه هالل در میان آن که هر هالل منقش به ”ال الله اال الله“، 



147 بایسته های فرهنگی و تمدنی در حکومت اسالمی از دیدگاه فداییان اسالم

”محمد رسول الله“ و ”علی ولّی الله“ در باالی آن ”هو العزیز“ و در پایین آن ”االسالم یعلو 

وال یعلی علیه“ نقش بسته بود« )گل سرخی کاشانی، 1394، ج 1: 15(.

3-2. اتحاد جوامع اسالمی

اتحاد در اندیشۀ نواب، رهبر فداییان اسالم، شامل دو بخش، یعنی اتحاد درون مذهبی و ملی 

و اتحاد بین المللی جوامع اسالمی بود. اتحاد درون مذهبی و ملی برای اجرایی کردن احکام 

آزادی کشور  استکبار خارجی،  با  مبارزه  به منظور  اتحاد جوامع اسالمی  و  ایران  در  اسالمی 

اشغال شدۀ فلسطین و همچنین اجرا کردن احکام اجتماعی اسالم در همۀ جوامع اسالمی بود.

فرازونشیب های سیاسی در ایران و ادامۀ فشارها بر فداییان اسالم و دستگیری نواب صفوی، 

سبب بدگمانی فداییان به شخصیت هایی چون آیت الله کاشانی شد. به همین دلیل اعضای 

گروه اعتراض هایی به آقای کاشانی کردند؛ اما نواب در نامه ای که در نیمۀ شهریور 1330 از 

زندان به اعضای فداییان نوشت، ضرورت حفظ اتحاد ملی را یادآور شد: 

حد  از  زیاده  روزها  این  بااینكه  ایران  و  اسالم  فرزندان  و  محترم  دینی  برادران 
به  ادب  اسائۀ  معذلک  هستید،  عصبانی  و  داشته  قرار  بیجا  فشارهای  تحت 
ایران  و  اسالم  ضرر  به  و  بوده  تكلیف  خالف  کاشانی  آیت الله  حضرت  ساحت 
می باشد. الزم است رعایت وظایف اخالقی خود را جدًا بنمائید و از آنچه موجب 

سوء استفادۀ مغرضین شود اجتناب نمایید )همان، ج 2: 1178(.

برخی  و  دربار  با  دراین باره  حتی  نواب  شد  سبب  اسالمی  جوامع  اتحاد  هدف  و  انگیزه 

مسئوالن کشورهای دیگر مالقاتی کند و پیشنهاد تشکیل اتحادیۀ اسالم را به آنها بدهد )همان، 

ج 3: 2143(؛ موضوعی که ضرورت آن در کتاب رهنمای حقایق نیز آمده است )همان: 2340(. 

نواب در دست نوشته ای، که در جریان بازجویی ها پس از پیمان بغداد به دست آمده است، 

اتحاد جوامع اسالمی را مصلحت مسلمانان و اقدامی برای استقرار صلح و امنیت ذکر می کند: 

مصلحت مسلماناِن دنیا پیوستن و تمایل به هیچ یک از دو بلوک نظامی جهان 
و پیمان دفاعی آنها نبوده، بلكه باید برای حفظ تعادل نیروهای دفاعی دنیا و 
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و نظامی مستقلی تشكیل دهند.  اتحادیۀ دفاعی  امنیت، یک  و  استقرار صلح 
چندی است در پی آنم که سخن کمتر گفته و در انتظار آن روزی باشم که خدای 
عزیز وسیله عمل فراهم فرموده به آنچه معتقدم و مصلحت اسالم و مسلمانان 
عمل  گفتن  گاهی  ولی  کنم.  عمل  فقط  می بینم،  آن  در  خدا  بندگان  و  جهان 
سكوت  نباشد،  اجتماع  گوش  به  حقی  سخن  رسیدن  برای  مانعی  اگر  و  است 

جایز نیست )همان: 2287(. 

3-3. مبارزه با مظاهر فساد: ریشه های مفاسد خانمان سوز ایران و جهان

در  فساد  مظاهر  وجود  با  اسالمی  عدالت  تحقق  و  اسالمی  احکام  اجرای  فداییان،  نظر  از 

جامعه امکان پذیر نیست، به همین دلیل در کتاب رهنمای حقایق بخش درخور توجهی را به 

ریشه های فساد در جامعه اختصاص داده اند. درمجموع ریشه  های فساد تحت چهارده عنوان 

دین  مسیر  از  بشر  انحراف  و  حقایق  به  ایمان  نورانی  ریشه های  گسستن   .1 شده اند:  معرفی 

فطری اسالم و تربیت سازمانی آفرینش؛1 2. اجرا نشدن احکام اسالم و قانون مجازات؛ 3. 

مفاسد فرهنگی و شهوت آموزی به نام علم؛ 4. آتش شهوت؛ 5. مشروبات الکلی مایۀ تفریح 

عمومی است؛ 6. استعمال دودهای خطرناک تریاک و شیره و سیگار هم از آثار تمدن کنونی 

است؛ 7. قماربازان هم در فقر مادی و اخالقی جامعۀ متمدن نقش چشمگیری دارند؛ 8. 

سینماها و نمایش خانه ها و رمان ها و تصانیف و اشعار موهوم و شهوت انگیز و جنایت آموز؛ 

ش به زبان 
ُ
9. نغمه های ناهنجار غیرمشروع؛ 10. دروغ و چاپلوسی و مداحی های فضیلت ک

مردم و رادیو و جراید، رذایل را می پرورد و فضایل جامعه را می کشد؛ 11. نبودن کار و فقر 

عمومی و کثرت بیچارگان و سرگردانان و بی خانمانان و بی سرپرستی آنان، چرخ های زندگی 

اجتماعی را فلج می کند؛ 12. میوۀ کوچک فحشا و سرگردانی زنان و امراض مقاربتی، قطع 

1. اساس تمدن و زندگی اجتماعی و سعادت و آسایش بشر، بستگی به صفات پسندیده و فطریات پاک بشر دارد و 

کاشانی،  )گل سرخی  است  انسان  افراد  در  انسان  پسندیدۀ  فطری  پرورش صفات  و  فرهنگ، حفظ  وظیفۀ  اولین 

1394، ج 3: 2298(.
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نسل و مرگ آنان در عنفوان جوانی است؛ 13. رشوه خواری عمومِی ادارات و وزارت خانه ها 

و دیگران و رباخواری های عمومی سبب کینه اندوزی و فقر عمومی است؛ 14. همه از هم 

پاشیده اند؛ همه به هم بی اعتماد و بدبین اند؛ دولت از ملت و ملت از دولت جدا هستند )ر.ک. 

گل سرخی کاشانی، 1394، ج3: 2308-2294(.

توضیح تکمیلی دربارۀ مظاهر فساد را می توان در سخنان شهید نواب صفوی یافت: 

سه موضوع حجاب، مسكرات و موسیقی ازنظر تظاهرات اجتماعی اسالمی در 
درجۀ اول قرار دارد و اگر از میان برود تقریبًا عموم تظاهرات علیه اسالم برچیده 
شده است و این حداقلی است که مسلمان می تواند به آن قناعت نموده، بگوید 
او  علیه  تكلیفی  ازنظر عمومی  و  است  اسالم  موافق  و  اسالمی  حكومت  اینک 

نداریم و پشتیبان حكومتش باشد )همان: 2023(. 

موضوع مسکرات و رواج مشروب فروشی ها در جامعه حساسیت بیشتر فداییان و مبارزان 

مسلمان را برانگیخته بود:  

و  نانوایی  دکان های  از  بیش  چندین برابر  فروشی  مشروب  دکان های  تعداد 
اغذیه فروشی است. تفو بر این حكومت و این جامعه و این عقل و این تمدن... 
و تفو بر آن امریكایی و اروپایی و غربی مترقی ]به قول نادانان[؛ که استعمال 

شبانه روزی این سم خطرناک از آثار عقل و ترقی تمدن اوست )همان: 2302(. 

فداییان وجود مظاهر فساد در جامعه را محصول تمدن نوین غربی می دانستند و معتقد 

بودند که اهداف استعماری نیز در آن نهفته است )همان: 2350(.

3-4. مبارزه با استعمار 

از اقدامات مهم فداییان اسالم و شاید عامل اصلی شهرت این گروه، ترور برخی شخصیت های 

وابسته به استکبار جهانی باشد؛ اما انجام این اقدام براساس مبانی فکری فداییان، به این معنا 

نیست که فداییان مبارزه با استعمار را وابسته به شخص یا اشخاصی بدانند؛ همان گونه که نواب 

در جریان بازجویی پس از قتل رزم آرا می گوید: »من و عقل من بسیار از این بزرگ تر است که 
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کشتن رزم آرا یا شکست دروغین انگلستان را که درحقیقت شکست نخورده است، منتسب به 

خود بدانم« )همان، ج 2: 1469(.

فداییان اسالم سه قدرت اصلی جهان در آن دوره را نماد استعمار، و مبارزه با هر سه کشور 

را وظیفۀ هر مسلمان می دانستند. براساس اسناد موجود، آنها عالوه بر اقداماتی از قبیل حذف 

نیروهای وابسته به قدرت های جهانی، تالش هایی مانند سخنرانی در جمع کارگران کارخانه ها 

گاه سازی جامعه برای مقابله با استعمار نیز انجام داده اند )همان: 1502(.  در جهت آ

می خواهد  که  است  ملتی  ارادۀ  تحقق  تمدن سازی،  بنای  سنگ  نخستین  گفت  می توان 

)مهاجرانی،  گیرد  قرار  دیگران  ارادۀ  و  غربی  تمدن  ذیل  نمی خواهد  و  کند  پیدا  مستقل  هویتی 

متأثر  که  حزب،  و  انجمن  سازمان،  نه  را  خود  اسم  فداییان  دلیل  همین  به  شاید   .)3  :1375

از فرهنگ استعماری غرب بود، بلکه جمعیت برگزیدند )عباسی، 1390: 160(. به تعبیر فراتی 

 در پی استقالل و عدم وابستگی اش به بیگانه، عزت و 
ً
»دولت اسالمِی پیشنهادِی نواب اساسا

اعتبار اسالمی و لزوم پیشرفت های علمی بود تا از مسیر آن، جلو مفاسدی از قبیل مشروبات 

الکلی، استعمال دود و تریاک و اختالط زن و مرد و... که به دیدۀ او آثار تمدن غرب است را 

منسد کند« )فراتی، 1386: 20(. 

آنها  بیان شد،  دهند. چنان که  ارائه  منظور  این  برای  روشنی  نتوانستند طرح  فداییان  ولی 

حتی به دنبال تغییر حکومت موجود نیز نبودند و انتظار داشتند همۀ خواسته هایشان در همین 

حکومت موجود اجرا شود.

3-5. تبلیغ فرهنگ دینی و ملی )تحول فرهنگی و سیاسی از طریق رسانه( 

مطابق کتاب رهنمای حقایق، تبلیغات رسانه ای جایگاه ویژه ای در نظام فکری فداییان اسالم 

داشته است. در این کتاب دربارۀ نقش تبلیغات در نظام جهانی آمده است: 

که  است  نیرویی  همان  است  نهاده  آن  بر  جنگ ها  اساس  که  جنگی  تبلیغات 
به وسیلۀ آن می توان در روح و اراده و قلب اثری کرده، سپاه دشمن را ضعیف 
و سپاه دوست را قوی کرد. همیشه جنگجویان دنیا به این نیروی بزرگ بیش از 
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هر چیز اهمیت داده، بلكه به چیز دیگری اهمیت نداده اند. رژه ها و سان های 
سپاه و سالح هم وسیلۀ همان تبلیغات جنگی و تضعیف ارادۀ دشمن می باشد. 
و  گرزها  و  قوی دل  ایلچی های  و  اسب تازی ها  و  رجزخوانی ها  و  حماسه ها 
و  طیاره ها  و  اتم  بمب های  بود.  بشر  دیروز  جنگی  تبلیغات  مظاهر  شمشیرها 
زیردریایی ها و سالح های رنگ به رنگ و سربازهای زیر پرچم و به رخ هم کشیدن 
همان  امروز  مظاهر  هم  کنونی  رادیویی  رجزخوانی های  و  رادیوها  در  اینها 
تبلیغات جنگی و اساس جنگ هاست )گل سرخی کاشانی، 1394: ج 3، 2342-2341(. 

باتوجه به این نوشتار، این احتمال را نیز می توان متصور شد که ترورهای فداییان اسالم و 

نیز میتینگ ها، اعالمیه ها و مجموعه مقاالت منتشرشده به ویژه در مجلۀ خواندنی ها و حتی 

نشر کتاب رهنمای حقایق، بیش از هر چیزی جنبۀ تبلیغاتی داشته و برای ِاعمال نفوذ و ایجاد 

راه  را سریع ترین  فیلم  و  از سینما  استفاده  فداییان حتی  است.  انجام شده  در جامعه  قدرت 

برای تربیت فرزندان اسالم و ایران می دانند )همان: 2314(. البته تبلیغات دینی و ملی محدود به 

رسانه ها نیست، بلکه ظاهر افراد و جامعه نیز باید اسالمی باشد. همین ظاهر اسالمی، تبلیغی 

برای دین است و به همین جهت فداییان اصرار داشتند کاله ها باید عوض شود و به شکل قبل 

درآید )همان: 2326(. گل سرخی نقل می کند که نواب در دیدار با دکتر مدرسی )طبیب آیت الله 

بروجردی( خطاب به وی گفت: »پسرعمو، تو سیداوالد پیغمبر هستی. این لگن به سر تو، 

لگن استعمار است. این کاله را بردار!« )عبائی و دیگران، 1366: 47(. 

آرمانی که فداییان در پی آن بودند، بر مدار اصالت فرهنگی و اخالقی بود و در بومی گرایی 

کید داشتند )عباسی، 1390: 160(؛ هویتی که در طول حکومت  خود بیشتر بر شکل اسالمی آن تأ

رضاشاه پهلوی مورد هجمۀ فرهنگی-رسانه ای و حتی حکومتی قرار گرفته بود و در طول آن 

سال ها خیلی از مظاهر آن، یا اجرا نمی شد یا تغییر یافته بود.

مشارکت مردمی در انجام کارها و نیز ثبت نام از حامیان، از دیگر اقدامات تبلیغی فداییان 

با این کار، ضمن ارتقای جایگاه اجتماعی خود و جلب اعتماد  آنان  اسالم شمرده می شد. 

مردم، به شناسایی نیروهای حامی خود نیز می پرداختند. عالوه بر این دو موضوع با این اقدام، 
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هزینۀ انجام کارهای مد نظرشان را نیز از مردم می گرفتند؛ چنان که هزینۀ سفر نواب به فلسطین 

و سخنرانی ایشان در کنفرانس فلسطین از طریق مشارکت مردم و همکاری تجار و بازاری های 

مسجد محمودیۀ سرچشمه و برخی تجار دیگر حاصل شد )گل سرخی کاشانی، 1394، ج 3: 2229(.

3-6. حمایت از تولید داخلی

ایران در جنگ جهانی دوم و هم زمانی  از اشغال  ظهور فداییان اسالم در دوره ای کوتاه پس 

حضور آنها در عرصۀ سیاست و اجتماع با ملی شدن صنعت نفت، سبب اعتماد فداییان و 

حتی جامعۀ ایران به تولید داخلی شده بود. مصدق با وجود همین اعتماد، پشتیبانی مردم را به 

خود جذب کرد. این روحیه تا آن اندازه در وجود مردم رخنه کرده بود که هیچ کس نمی توانست 

توانایی ایران در تولید را انکار کند. براین اساس، خلیل طهماسبی )قاتل رزم آرا( در بازجویی 

خود، رزم آرا را به دلیل آنکه توانایی تولید داخلی ایران را ناچیز شمرده بود نکوهش می کند: 

چطور وجدان این شخص )رزم آرا( قبول کرد که یک ملت رشید، ملتی که پس 
از دوهزار سال در هوش و حافظه و علم به تاریخ خود افتخار می کند، این گونه 
درمقابل بیگانه بی ارزش شود. شما می گویید ایرانی لولهنگ نمی تواند بسازد. 
تصدیق  با  صددرصد  و  می کرد  درست  اتومبیل  الستیک  که  ارج  مهندس 
نوع  این  از  نداشتن وسایل،  با وجود  بود،  از الستیک خارجه  بهتر  مهندسین، 
اشخاص زیاد هستند. شما برای اینكه همیشه این ملت را در پستی و سستی در 
نزد بیگانه معرفی کنید و برای دو روز ریاست خود، این گونه توهین ها را به ملت 

ایران روا می دارید )همان، ج 1: 403-402(.

فداییان در کتاب رهنمای حقایق نیز دولت را موظف به وارد نکردن کاالهای غیرضروری، 

وطنی  اجناس  از  استفاده  به  مردم  تشویق  و  ضروری  کاالهای  دربارۀ  مدیریت  همچنین  و 

می کنند )همان، ج 3: 27-232(. بخش مهمی از حساسیت فداییان دربارۀ وارد نکردن کاالهای 

غیرضروری، به دلیل وجود فقر گسترده در جامعه بود. آنها فقر را معلول ورود همین کاالها به 

ایران می دانستند)همان: 2350(. 
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که  بودند  و معتقد  داشتند  تولید داخلی  برای شکل گیری  فرهنگ سازی  در  فداییان سعی 

در  آنها  خالقیت  برای  مشوقی  و  بپردازد  صنعتگران  تشویق  به  باید  رسانه،  به عبارتی  رادیو، 

تولید کاالهای جدید باشد. البته فداییان به مسئلۀ حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی نیز، 

برای صنعتگران  امکانات الزم  تهیۀ  و  تأمین سرمایه  را شامل  این حمایت  و  توجه می کردند 

می دانستند )همان: 2336(.

3-7. اشتغال زایی

به  رسیدن  برای  مقدمه ای  داخلی  تولید  از  حمایت  اسالم،  فداییان  اقتصادی  تحلیل  مطابق 

اشتغال است؛ اشتغالی که ریشۀ فقر را در جامعه از بین می برد. این سیاست اقتصادی از همان 

ابتدا در تفکر مبارزاتی نواب وجود داشت و هنگامی که ایشان از نجف به منظور گفت وگو و 

مناظره با کسروی عازم تهران شد، در راه برای نخستین بار از این سیاست برای فقرزدایی نظام 

اجتماعی آبادان استفاده کرد. به روایت نواب، قریب ده هزار تومان از مردم برای فقرایی که پای 

منبر جمع می شدند، پول گرفته شد و به وسیلۀ افراد جمعیت با رسیدگی به وضع هر فقیری به 

او می دادند، به شرط اینکه برای هرکدام شغل مناسبی تحت نظر همان پول دهنده فراهم شود 

 گدایی نکند )همان: 2397(. 
ً
که بعدا

نواب یکی از راهکارهای اشتغال در جامعه را اصالح نظام آموزشی می داند: 

به  اگر محصل  اختتام دورۀ دبیرستان  تا  را طوری منظم کنند که  برنامۀ درس 
تحصیلش  نتیجۀ  بتواند  و  باشد  آموخته  را  مستقلی  فن  یک  نرفت،  دانشگاه 
و  استعداد  حدود  در  را  جامعه  و  خود  احتیاجات  و  گذاشته  عمل  معرض  به  را 

معلوماتش برآورد )همان: 2312(.

فداییان جریان اشتغال زایی در جامعه را محدود به جوانان نمی دانستند، بلکه معتقد بودند 

هر کسی که توان انجام کوچک ترین کارها را دارد، باید از سوی نظام به شغل و کاری مشغول 

باشد: )همان: 2322(.

رهنمای  کتاب  براساس  بود.  انداخته  آسیب شناسی  فکر  به  را  فداییان  اشتغال،  دغدغۀ 



دوفصلنامۀ پژوهش های تمدن نوین اسالمی/ سال اول/ شماره 2/ پاییز و زمستان 1396 154

بوده  ایران  تجارت  و  اشتغال  به  آسیب رسانی  در  اصلی  عامل  پایتخت  تمرکزگرایی  حقایق، 

است: 

اجتماع تجار والیات در مرکز، سبب خرابی وضع مرکز و فقر و بیكاری و خرابی 
والیات است. تجار والیات عمومًا باید به شهرهای خود بازگشته و هریک در شهر 
فقر  مگر  تا  باشند  نداشته  تجارت  حق  مرکز،  در  و  گردند  تجارت  مشغول  خود 
البته همه گونه وسایل تجارت و  و فروپاشی والیات و خرابی مرکز مرمت گردد؛ 
بازرگانی را باید در همه جای ایران به طور یک سان فراهم نموده و فرق و امتیازی 

میان بازرگانان والیات و مرکز به هیچ وجه نشود )همان: 2330(.

اما اشتغال زنان موضوعی است که بنیادگرایان دینی آن را به طور مطلق نمی توانند بپذیرند؛ 

کیفیت حضور زن در اجتماع و اشتغال زنان، از موضوع های چالشی و مورد اختالف در میان 

دو جبهۀ روشن فکری و مذهبی بوده است. فداییان اسالم مانند خیلی از اسالم گرایان مهم ترین 

و بهترین کار برای زنان را مدیریت خانواده، به عنوان نیروی تولید و تربیت نسل بشر دانسته اند 

اندازه ای که جامعۀ زن خود را مستحق  و  تا حد  را  برای زنان  آموزش  فداییان  )همان: 2301(. 

می دید آزاد شمردند، اما تحصیل و کار زنان در اجتماع را منوط به جدایی آنان از محیط و 

فضای کاری مردانه دانسته اند. فداییان معتقدند »زن و مرد باید در اجتماع جدا باشند؛ چراکه 

اختالط این دو گروه، سبب تخریب اعصاب اجتماعی و ]توقف[ کارهای ضروری اجتماع 

با مردان می شود«  و حفظ عفت و نجابت و آزادی بدون حقه بازی و هوس رانی غیرمشروع 

)همان(. به نظر فداییان، در نتیجۀ اختالط اجتماعی زن و مرد به جهت غلبۀ فساد در جامعه، 

اجتماع  انجام کارهای ضروری  از  نظام  و  زنان ضعیف می شود  و  کارآمد مردان  قوای  سایر 

بازمی ماند )همان: 2300(. فداییان حتی آسیب های موجود در نظام اداری عصر خویش را نیز 

معلول همکاری زن و مرد در اجتماع می دانند )همان: 2300(.

3-8. عدالت خواهی

این موضوعی است که  نیز نمود داشته و  آنها  شعار عدالت خواهی فداییان در سبک زندگی 
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کید کرده است. ایشان زندگی شخصی خویش و سایر اعضای  نواب در نوشته هایش به آن تأ

فداییان اسالم را بسیار ساده و مانند طبقۀ چهار جامعۀ ایران دانسته که فرش منزلشان زیلو و 

حصیر است )همان: 2487(. ساده زیستی و سبک زندگی فداییان اسالم، عالوه بر آنکه به سبک 

بین  در  آنها  عدالت خواهی  بهتر شعار  باورپذیری  می شد سبب  مربوط  آنها  اسالمی  زندگی 

مردم می شد. 

در  بود؛ چنان که  دولتی  درآمدهای  نادرست  تقسیم  متوجه  بیشتر  فداییان  عدالت خواهی 

کتاب رهنمای حقایق نحوه و عرف پرداخت درآمدها در ایران را به کلی نقد می کنند و پرداخت 

متفاوت دریافتی های کارمندان براساس رتبۀ شغلی را اندیشه ای نادرست و تشریفات اشتباه 

می دانند. به باور فداییان، تفاوت درآمدهای کارکنان دولت، زمینۀ ایجاد فساد در نظام اداری و 

جامعۀ مذهبی ایران شده است و درنتیجه فاصله طبقاتی فقیر و غنی در جامعه زیادتر می شود 

)همان: 2327(. فداییان ایجاد یک سیستم حسابرسی و نظارت بر اموال عمومی را برای از بین 

بردن نابرابری اجتماعی پیشنهاد می دهند: 

باید دایرۀ صالحی تحت سرپرستی مردان صالح الیق برای تعیین اموال و عواید 
و مخارج سالیانۀ ثروتمندان تشكیل شده و سرمایه ها و راه مقدار عواید و مخارج 
سالیانۀ آنها معّین گردد تا کسانی که از راه غیرمشروع مالی اندوخته اند شناخته 
شوند و پس از شناسایی، به دادگستری ارجاعشان دهند تا برطبق شرع مقدس 

به حسابشان رسیدگی شود )همان: 2330(.

3-9. علم آموزی

کید، و دراین باره اعتقاد داشتند:  فداییان دربارۀ علم آموزی، به علم آموزی همگانی تأ

ملت  افراد  همۀ  به  نسبت  باید  ابتدایی  کالس های  ضروری  دوره های  پیمودن 
نباید متوسل شد؛ زیرا به جز  مسلمان عمومی گردد. در این راه به زور سرنیزه 
تفهیم و تفاهم، راهی برای ترقی بشر نبوده و در هر کاری توسل به زور نتیجۀ 

بالعكس می بخشد )همان: 2311(. 
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تأسیس کتابخانه در تحقق علم آموزی همگانی و گسترش علم در جامعه ازنظر فداییان 

اهمیت داشت. برهمین اساس، به تأسیس کتابخانه ای بزرگ و نیز احداث کتابخانه های عمومی 

کید داشتند )همان: 2316(. عالوه بر امکانات سخت افزاری از قبیل تأسیس مدارس  در کشور تأ

از طریق رسانه ها  اطالع رسانی عمومی  مانند  نرم افزاری  امکانات  از  استفاده  به  کتابخانه،  و 

گاهی عمومی توجه داشتند. آنان معتقد بودند که رسانه، یعنی رادیو،  نیز در جهت افزایش آ

باید زمینه ای برای توسعۀ آموزش همگانی در جامعه باشد. آموزش همگانی، شامل تدریس 

دروس عمومی و ساده، آموزش علل و منشأ امراض عمومی و راه های پیشگیری و مقابله با 

گاهی بخشی در جامعه و ارتقای فرهنگ عمومی، مد نظر  آن هاست )همان: 2334(. به عبارتی آ

فداییان بوده است یعنی آنچه که بیشتر از آموزش علم بما هو علم ازنظر فداییان اهمیت داشته 

تربیت اجتماعی در جامعه بوده است: 

افراد  در  انسان  پسندیدۀ  فطری  صفات  پرورش  حفظ  فرهنگ،  وظیفۀ  اولین 
و  نیازها  که  است  علومی  و  دانش ها  آموختن  وظیفه،  دومین  است؛  انسان 
اجتماعی  تربیت  چنانچه  برآورد.  را  جامعه  شخصی  و  اجتماعی  احتیاجات 
اسالم در این مملكت اسالمی می بود و به جای یک حكومت فاسدی که منبع 
جنایات و بدبختی های امروز ایران است یک حكومت صالح اسالمی می بود و 
معارف اسالمی را در سراسر کشور بسط می داد، ایران به گفتۀ برخی کوته نظران 
سوییس آسیا خیر، بلكه با پایه های بلند معارف قرآن و اشعۀ نور و دانش محمد و 
آل محمد، بهشت جهان می شد. اینجا سرزمین پیروان آل محمد است )همان: 

.)2296

فداییان دربارۀ علم آموزی تخصصی به منظور دستیابی به علم و تکنولوژی نیز به داشته های 

کید داشتند و معتقد بودند کسب علم در دانشگاه نباید به علم آموزی از غرب  درونی ایران تأ

آن  سادۀ  ریشه های  از  را  علوم  و  شود  استفاده  ایران  فکری  منابع  از  باید  بلکه  باشد،  وابسته 

مسیر  به  وابستگی  از  جدایی  علم،  کسب  در  آنان  اندیشۀ  تعبیری  به   .)2313 )همان:  بیاموزند 
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اسالم  فداییان  دیدگاه های  معاصر،  ایران  در  سیاست  و  فقه  کتاب  در  فیرحی  بود.1  طی شده 

دورۀ  در  علوم  و  دانشگاه ها  اسالمی سازی  سیاست  به  نزدیک  بسیار  را  عالی  آموزش  دربارۀ 

جمهوری اسالمی می داند: 

مسلمان  ملل  علوم  از  غربی ها  علوم  ریشۀ  که  می اندیشیدند  چنین  فداییان 
گرفته  اسالم  جهان  از  را  علوم  همین  غرب  است.  شده  نیرومند  ایران  و  شرق 
و  یک بعدی  دانشی  و  کرده  تخلیه  علوم  این  از  را  اعتقاد  و  ایمان  ریشه های  و 
راه حل   . است...  برگردانده  ایران  و  اسالم  عقب ماندۀ  ملت های  به  را  غیرمفید 
فداییان، تربیت استادان مذهبی و متعهد، نوعی سیاست بومی و اسالمی کردن 

علوم در دانشگاه است )فیرحی، 1394: 160-159(. 

به نظر فداییان اسالم، اینکه آموزش در ایران بوعلی و زکریا و صنعتگر تربیت نمی کند، 

باید کادر آموزش و پرورش و آموزش  بر آن است. لذا  به دلیل حاکمیت رجال جنایت پیشه 

عالی، عالمان و متخصصان مسلمان باشند )حسینیان، 1384: 102(.

نتیجه گیری

سال های ابتدایی دهۀ 20، فداییان اسالم با ادعای اینکه دین و قانون اسالم، تنها راه نجات 

و  اجتماعی  فعالیت های  وارد  است،  کنونی  عصر  اجتماعی  و  سیاسی  بحران های  از  ایران 

سیاسی شدند. باتوجه به آنکه شهرت فداییان بیشتر مدیون اقداماتی از قبیل ترور شخصیت های 

درجه یک حکومت و شعارهای تند اسالمی است، شناخت عامل انگیزشی برای انجام چنین 

آرمان شهر  ساخت  اسالم،  فداییان  جمعیت  فکری  رویکرد  است.  توجه  درخور  اقداماتی 

1. از مباحث اصلی نهادگرایی تاریخی، اصطالح وابستگی به مسیر است. این اصطالح نخستین بار در سال 1985 

میالدی توسط دیوید برای توضیح این مسئله به کار برده شد که چرا کیبوردهای جدید کامپیوتر با وجود مزیت هایی 

یافت  راه  اجتماعی  علوم  به  به سرعت  بحث  این  نمی شوند.  قدیمی  کیبوردهای  جای گزین  به سرعت  دارند،  که 

)مهدی زاده و توکل، 1386: 107(.
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اسالمی و در نگاه وسیع تر بازساخت تمدن اسالمی در جهان بود؛ اندیشه ای که مباحث نظری 

آن را تحت عنوان رهنمای حقایق در سال 1329 شمسی به چاپ رساندند. فداییان در نظام 

فکری خود بایسته هایی را برای حکومت اسالمی تعریف کرده بودند و در سایۀ این بایسته های 

تمدنی امیدوار بودند که آرمان شهر اسالمی در عصر کنونی تحقق یابد؛ بایسته هایی از قبیل: 

اسالم خواهی، اتحاد جوامع اسالمی، مبارزه با مظاهر فساد، مبارزه با استعمار، تبلیغ فرهنگ 

دینی و ملی، حمایت از تولید داخلی، اشتغال زایی، عدالت خواهی و علم آموزی. 
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کتابنامه

کاظم  ترجمۀ  اسالمی،  انقالب  تا  مشروطه  از  انقالب:  دو  بین  ایران   .)1392( یراوند  آبراهامیان، 
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مقارنة بين مؤشرات الحضارة بين التجاهين العرفي والقدسي
حبيب الله بابائي*1 

يمکن تأليف مؤشرات الحضارة ومن ثم القيام بتقييم جميع الحضارات وفقا من منظورين هما: المنظور 
القدسي  المنظور  الغربية واآلخر  البلدان  في  المکونة  العلمانية  بالحضارة  يتمثل  الذي  الغربي  التجددي 
العالم  في  والحاضرة  الکريم(  القرآن  بها)خاصة  المتعلقة  والمصادر  اإلسالمية  الحضارة  في  المتجسد 
الشرقي. ونقوم في هذه المقالة بتقديم بعض من المؤشرات الحديثة للحضارة في الخطاب الغربي العلماني 
وفق المنهج االستقرائي. وبعد اإلطالع علی المؤشرات العرفية والدنيوية للحضارة الغربية، سنقوم بعرض 
بعض من المؤشرات القرآنية للحضارة )کالمؤشرات األخالقية لها، المؤشرات العقائدية لها والمؤشرات 
االجتماعية لها( لنستخلص بأن عالوة علی المؤشرات المتجددة والتي بدورها ناتجة عن التجربة البشرية 
وأکيد أنها جديرة باالهتمام وفي نفس الوقت جديرة بالنقد والتقييم، هناک بعض من مؤشرات تختلف 
عن سابقتها لکي نقوم بتقييم الحضارات البشرية بإتجاه مختلف. إن التأکيد علی هذه المؤشرات الدينية 
الحضارة  تختلف عن  بحيث  وماهيتها  وتحديد حدودها  إسالمية  تکوين حضارة  عملية  لرسم  والقرآنية 

الغربية، يحظی بدور هام وحيوي. 
واالنضباط،  النظم  العنف،  علی  السيطرة  الطمأنينة،  النطاق،  الحضارة،  الرئيسية:  الکلمات 

التوحيد، اإلحسان واإلصالح.
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دراسة إمکانية الحوار بين الحضارة السالمية والحضارة الغربية وفقًا لرسالتي 
سماحة السيد القائد للشباب الغربي
السيد علي رضا عالمي*1 

صحيح أن الغرب يعترف بالحضارة اإلسالمية کحضارة، ولکنه بدل أن يقوم ب»الحوار« معها، قام واليزال 
ب»مواجهة« هذه الحضارة. وهذه هي المسألة األصلية بين الحضارة اإلسالمية والحضارة الغربية. إن 
إمکانية  إلزالة  سعيهم  هي  المواجهة  هذه  مجال  في  وأهمها  الغربيين  السياسيين  المنظرين  خطوة  أول 
الحوار بين الحضارتين. وبمراجعة رسالتي قائد الثورة اإلسالمية إلی الشباب الغربي يتبين لنا أن الغرب 
الحوار  التستطيع  حضارة  اإلسالمية  الحضارة  بأن  للعالم  ليفبرک  المخادع  الخطاب  صنع  عبر  يسعی 
التهم«  و»إلصاق  ک»اإلسالموفوبيا«  آليات  يستخدم  الهدف  هذا  ولتحقيق  األخری؛  الحضارات  مع 
بالمسلمين. هذا في حين أن الحضارة اإلسالمية تسعی عبر الخطاب »التوعوي« لتوطئة إمکانية الحوار 
مع الحضارات. وقد قمت في هذه المقالة بدراسة هذين اإلتجاهين في مضمون هاتين الرسالتين بمنهج 
خطابي لندرس األرضية لهيمنة کل منهما. کما نستخلص عبر هذه الدراسة أن سماحة اإلمام الخامنئي 
دون  الغربية  الحضارة  وأتباع  اإلسالمية  الحضارة  بين  للحوار  المؤاتية  األرضية  يمهد  خطاب  إلی  يرمي 

منظريها وسياسييها. ألن األخيرين يسعيان لتحقيق الصراع الحضاري. 

 الکلمات الرئيسية: الحضارة اإلسالمية، الحضارة الغربية، المواجهة، الحوار، الخطاب. 
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هندسة الحضارة السالمية من رؤية حکيم الحضارة: سماحة قائد الثورة 
السالمية
مصطفی جمالي*1

الثورة  قائد  خطابات  بينت  وقد  حديثة  إسالمية  حضارة  إنشاء  هو  اإلسالمية  الثورة  مسيرة  أفق  إن   
اإلسالمية أبعاد هذا األفق وعملية تحقيق هذا الهدف. وبعد مقارنة سريعة بين خطابات القائد وکلمات 
سائر المفکرين في مجال الحضارة، نستطيع أن نسمي قائد الثورة اإلسالمية »حکيم الحضارة«. وتسعی 
الثورة اإلسالمية في مجال هندسة حضارة إسالمية  لتقديم تحليل دقيق عن کلمات قائد  الدراسة  هذه 
إنه يجب هندسة  الله الخامنئي  آية  حديثة عبر استخدام أسلوب تحليل المضمون. ومن منظور سماحة 
الحضارة اإلسالمية عبر االهتمام بنمط الحياة والبنية التحتية لتکوين الحضارة؛ والبنية التحتية لهندسة 
واألخالق  التطبيقية  الفلسفة  الکالم،  الحضاري،  )الفقه  الدينية  الوسائل  من  کاًل  تشمل  الحضارة  هذه 
االجتماعي( والوسائل العلمية )العلوم اإلنسانية والعلوم التجريبية والعلوم األساسية( والوسائل التطبيقية 
لإلدارة ک»النموذج اإلسالمي-اإليراني للتنمية، الهندسة الثقافية، هندسة الثقافة والملحقات الثقافية« 
ويجب أن تعمل کل من هذه الوسائل بصورة متناسقة لکي تخلق بصورة فاعلة األرضية المؤاتية لتحقيق 
الحضارة في عصر  لصنع  تحد موجود  أهم  وإن  الفردية واألسرية واإلجتماعية.  األبعاد  الحياة في  نمط 
الثورة اإلسالمية هو التجاوز الذکي عبر الحضارة المادية للغرب في العصر الراهن. ويمکن الجمع بين 
کلمات قائد الثورة اإلسالمية في مجال التعاطي مع الحداثة والحضارة الغربية بأن سماحته يری ضرورة 
هذه  أن  وأکيد  اإلسالمية  الحضارة  في  وانصهارها  الغربية  الحضارة  من  اإليجابية  األبعاد  من  االستفادة 
الرؤية تجاه الغرب تختلف عن النزعة التغريبية والنزعة االهاربة من الغرب. والحضارة الغربية المعاصرة 
علی حافة اإلنهيار في حين أن اإلنسان المعاصر العطشان يحتاج إلی نسخة جديدة للحياة اإلجتماعية 

والحضارة اإلسالمية الحديثة هي الوصفة الشافية للبشر في العصر الراهن.
الکلمات الرئيسية: حضارة إسالمية حديثة، سماحة آية الله الخامنئي، الفقه الحضاري، العلوم 

اإلسالمية، نموذج التنمية، نمط الحياة. 
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تحديد مبادئ العدالة في الدولة السالمية ومعالمها في إطار نموذج 
الدولة النبوية
علي محمدي ضياء*1

إن إنشاء حضارة إسالمية حديثة مرهون بتکوين الدولة اإلسالمية وفق المبادئ واألصول المتعلقة بها. 
وتعتبر العدالة أهم هذه المبادئ کما أن القرآن الکريم يری أن العدالة هي الهدف األسمی لتکوين الدولة 
اإلسالمية. ولهذا السبب إرتأينا أن ندرس مکانة العدالة في الدولة اإلسالمية حيث بدوره يتطلب مراجعة 
المصادر اإلسالمية والنصوص الشرعية خاصة السيرة النبوية لکي نستنبط منها مبادئ العدالة ومعالمها 
مبدأ مکون علی  الدولة اإلسالمية  في  العدالة  أن  إلی  الدراسة  في هذه  توصلنا  اجتهادي. وقد  بأسلوب 
أساس التوحيد والحکم اإللهي وهي بدورها تتعلق بإدارة شؤون اإلنسان ذي الفطرة الموحدة الذي هو 
خليفة الله علی أرضه. والدولة اإلسالمية ترمي إلی تحقيق العدالة في المجتمع عبر تطبيق هذه األصول 

الثالثة: التکافل العام والتوازن واإلعالة. 
الکلمات الرئيسية: الدولة اإلسالمية، العدالة، االجتهاد، القرآن والسنة. 
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وجوب العراض عن المعتقدات التقليدية في عملية تکوين حضارة 
إسالمية حديثة
 روح الله توحيدي نيا*1

تسميتها  يمکن  التي  والتصرفات  االتجاهات  تحتلها  للمجتمع،  العامة  الثقافة  من  کبيرًا  قسمًا  إن 
ب»المعتقدات التقليدية«. وبالرغم من أهمية الموضوع في مجال تکوين حضارة إسالمية حديثة وتعاطيه 
مع الحضارة في البعد الناعم منها أي نمط الحياة اإلسالمي، إال أنه لم نجد أي بحث علمي رصين في هذا 
الصدد. وقد بينت الدراسة ضرورة اإلعراض عن هذه المعتقدات لتکوين حضارة إسالمية حديثة، کما 
أن المقالة تسعی لإلجابة عن هذا السؤال: »ما هو الحل المجدي لإلعراض عن المعتقدات التقليدية؟« 
إمکانية  بينت  حيث  المعتقدات،  لهذه  األمثل  البديل  هي   ،البيت أهل  سيرة  بأن  الباحثان  ويفترض 
تطبيق سيرة أهل البيت في المجاالت المختلفة من الحياة الفردية واالجتماعية. کما أن الباحثين قد 

أشارا في ختام المقالة إلی بعض المتطلبات النظرية لتطبيق هذا الحل المقترح. 
الکلمات الرئيسية: المعتقدات التقليدية، نمط الحياة اإلسالمي، حضارة إسالمية حديثة، سيرة 
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طهران-  بجامعة  اإلسالمي  التاريخ  في  الدکتوراه  مرحلة  في  جامعي  وطالب  العلمية  الحوزة  من  إسالمي  باحث   .*
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ية للدولة السالمية من منظور مجموعة »فدائيان إسالم« المتطلبات الحضار
 احمد عسکري*1/ عبدالله همتي گليان**2

داخل  واالجتماعية  السياسية  نشاطاتها  بدأت  شعبية  دينية  حرکة  هي  إسالم«  »فدائيان  مجموعة  إن 
المجتمع اإليراني من بدايات العشرينيات من القرن الماضي بهدف الدفاع عن اإلسالم وتطبيق األحکام 
اإلسالمية حيث أنهم قاموا بمجموعة من اإلجراءات ألجل بناء مجتمع إسالمي وتأسيس دولة إسالمية 
في إيران. وترمي المقالة هذه إلی اإلجابة عن هذا السؤال: »ما هي المتطلبات الحضارية لبناء المجتمع 
تحليل  أسلوب  استخدام  إسالم؟« وبفضل  فدائيان  نظر  المثالية من وجهة  والدولة اإلسالمية  اإلسالمي 
»فدائيان  کتاب  ضمن  الموجودة  إسالم«  »فدائيان  عن  التحقيق  ملفات  دراسة  عملية  في  المضمون 
العبارات  بتحليل  قاما  أنهما  حيث  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  الباحثان  استطاع  أسناد«،  آئينة  در  إسالم 
لکي يستخلصا المتطلبات الحضارية من منظور »فدائيان إسالم«. وتأتي کل من عناصر »السعي لتطبيق 
اإلسالم« و»توحيد المجتمعات اإلسالمية« و»دعم اإلنتاج المحلي« و»إيجاد فرص العمل« و»طلب 
العدالة« و»مکافحة الفساد واإلستعمار« و»ترويج الثقافة الدينية والوطنية« و»طلب العلم« کالمتطلبات 

الرئيسية في مجال إنشاء حضارة إسالمية من منظور »فدائيان إسالم«.
الکلمات الرئيسية: فدائيان إسالم، نواب صفوي، الحضارة، اإلسالم، الدولة اإلسالمية. 
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167 ABSTRACT

Criteria of Civilization )in Customary and Divine Approaches(

Habibollah Babaei*1

Criteria of civilization can be listed and applied in evaluating civilization from two 

perspectives; the modern western perspective which is inclined towards the secular 

civilization formed in the West; the divine perspective which is inclined towards the 

Islamic civilization and its related sources )especially the Holy Quran( in the East. 

What is mentioned in the present article using inductive method is an instance of the 

new criteria regarding civilization in today’s secular discourse of the West. After 

reviewing the customary and worldly criteria of the western civilization, some of the 

civilizational criteria taken from the Quran )ethical criteria of civilization, doctrinal 

criteria of civilization, and social criteria of civilization( are taken into consideration 

to clarify that in addition to the modern criteria which are worthy of consideration 

and of course can be criticized in human experience, different criteria of civilization 

can be studied and human civilizations can be analyzed and evaluated using a 

different approach. Emphasis on such religious and Quranic criteria is essential and 

highly important in formulating a different process of the Islamic civilization and 

determining its distinctive nature and boundaries from the western civilization.

Keywords: Civilization, Welfare, Comprehensiveness, Controlling Violence, 

Order and Discipline, Monotheism )Tawhid(, Beneficence, and Reformation.
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Discursive Analysis of the Possibility of the Negotiation of the Islamic Civilization 

and the Western Civilization )Based on the Two Letters of the Supreme Leader 

of the Revolution to the Western Youth(

Sayyid Alireza Alemi*1

The West recognizes the Islamic civilization as a civilization; however, it does not 

want to negotiate with that, rather it uses the “clash” approach. This is an essential 

issue between the Islamic civilization and Western civilization. The first and most 

important step of political theoreticians in the West is to render the negotiation between 

the Islamic civilization and the Western civilization impossible. By referring to the 

two letters of the Supreme Leader of the Revolution to the western youth, it becomes 

clear that, by using a discourse based on “duplicity”, the West tries to inspire to the 

people of the world that the Islamic civilization does not have the capacity of inter-

civilizational negotiation; in doing so, the West uses techniques like Islamophobia 

and labelling Muslims. In contrast, the Islamic civilization, by using the discourse 

of “awareness”, must seek to provide the possibility of negotiation. Using discursive 

method, in the present article these two approaches in the two letters of the Supreme 

Leader of the Revolution are categorized in the form of discourse and the grounds 

of becoming hegemonic for each of them are investigated. Imam Khamenei seeks 

a discourse which provides suitable conditions for the negotiation of the Islamic 

civilization with the people of the Western civilization not its theoreticians and 

politicians; since these two groups seek the clash of civilizations for some purposes.

Keywords: Islamic Civilization, Western Civilization, Clash, Negotiation, 

Discourse, Ayatollah Khamenei.
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169 ABSTRACT

Engineering the Islamic Civilization from the Viewpoint of the Sage of 
Civilization )The Supreme Leader of the Revolution(
Mostafa Jamali*1

The objective of the movement of the Islamic Revolution is reaching the new Islamic 

civilization and the various dimensions of this historical objective and the process of 

reaching it are nicely demonstrated in the words of the Supreme Leader of the Revolution 

and by comparing these words with the words of other thinkers in the field of civilization, 

the title of “the sage of civilization” can rightly be given to this wise leader. Using content 

analysis, the present article tries to present a comprehensive and deep analysis of the 

words of the Supreme Leader of the Revolution in the field of engineering the new Islamic 

civilization. In the view of Ayatollah Khamenei, engineering the Islamic civilization must 

be pursued in two fields; infrastructure and lifestyle.

The software infrastructure of engineering this civilization, including religious 

softwares )civilizational jurisprudence, applied theology and philosophy, and social ethics(, 

scientific softwares )Humanities, Natural Sciences and Basic Sciences( and objective 

executive softwares )Islamic-Iranian pattern of development, cultural engineering, and 

cultural integration( which in harmony with each other must provide the grounds for the 

realization of lifestyle in individual, family and social settings effectively and objectively. 

The most important challenge of making civilization in the Islamic Revolution era is 

intelligent transition from the material civilization )of the West( in today’s world.  Using the 

positive features of the western civilization and dissolving them in the Islamic civilization 

is the sum of the two categories of the words of Ayatollah Khamenei regarding the method 

of interaction with modernity and western civilization which is different from West 

orientation, West aversion and West selection; although today’s material civilization is a 

declining civilization and in the historical turn, man needs a new version in his social life, the 

“new Islamic civilization” is the solution for the contemporary man.

Keywords: New Islamic Civilization, Ayatollah Khamenei, Civilizational Jurisprudence, 

Islamic Sciences, Pattern of Development, Lifestyle. 
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Explaining the Principles and Criteria of Justice in the Islamic Government by 

Taking the Prophet’s Government as a Role Model

Ali Mohammadi Zia*1

The realization of the new Islamic civilization depends on the formation of the Islamic 

government based on the principles governing it. Among these principles, justice is 

regarded as the most important one and the Holy Quran considers it as the main purpose 

of establishing the Islamic government. In order to analyze the position of justice in 

the Islamic government, its principles and criteria were extracted and evaluated by 

referring to the Quran and tradition, and by using the pattern of Ijtihadi method. The 

findings of the study show that the principle of justice in the Islamic government is 

based on the monotheistic principles by realization of divine sovereignty and refers to 

managing human affairs with God-seeking nature who is the manifestation of divine 

caliphate and His trustee on the earth. The Islamic government seeks to establish 

justice in the society by enjoying three principles of public responsibility guardianship 

)Takafful(, balance and participation )I’alah(.

Keywords: Islamic Government, Justice, Ijtihad, The Quran and Tradition.
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The Necessity and Strategy of Deviating from Popular Beliefs in the Path of 

Establishing the New Islamic Civilization

Rouhollah Tohidinia*1

Nowadays, an important part of the popular culture of the society are attitudes and 

behaviors which are called “popular beliefs”. Despite the importance of this issue in 

the path of establishing the new Islamic civilization and how it should be treated in the 

software part of the civilization, i.e. the Islamic lifestyle, no research has been done on 

it. The present article raise the following research question by showing the necessity 

of deviating from popular beliefs in the mentioned path: what is the accepted and 

effective strategy for deviating from popular beliefs? The strategy of “replacing the 

conduct of the Infallibles )A.S.(” is a hypothesis which the present research has tested 

in different aspects of individual and social life by explaining the existing capacities 

of popular beliefs, searching these capabilities in the conduct of the Infallibles )A.S.( 

and showing the alternative instances. Finally, some of the theoretical necessities in 

implementing the suggested strategy are mentioned.

Keywords: Popular Beliefs, Islamic Lifestyle, New Islamic Civilization, The 

Conduct of the Infallibles )A.S.(.
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Civilizational Necessities in the Islamic Government from the Viewpoint of 

Fadaiyan Islam

Ahmad Asgari*1/ Abdollah Hemmati Golyan**2

Fadaiyan Islam, as a popular-religious movement in the early 1940s, entered the 

political and social activities of Iran in order to defend Islam and implement Islamic 

rules and took measures in order to establish an Islamic society and government in 

Iran. The present article tries to answer the following question: What civilizational 

necessities for the ideal Islamic government did Fadaiyan Islam consider in their 

theoretical and practical principles? The authors extracted and analyzed the 

civilizational necessities regarded by Fadaiyan and related issues to them by using 

content analysis method of the book Rahnemaye Haghayegh va Parvandehaye 

Bazjouei Fadaiyan Islam )published in the 4 volume collection of Fadaiyan 

Islam dar Ayeneh Asnad(. The findings show that seeking Islam, unity of Islamic 

societies, supporting domestic production, creating jobs, seeking justice, fighting 

the manifestations of corruption and colonialism, propagating religious and national 

culture, and education are the most important necessities of establishing an Islamic 

civilization from the viewpoint of Fadaiyan Islam.

Keywords: Fadaiyan Islam, Navvab Safavi, Civilization, Islam, Islamic 

Government.
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